รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
วันที่ 1 ธันวาคม 2564
1.

สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคใต้ตอนกลาง และจะเคลื่อนลงสู่
ทะเลอันดามันในวันนี้ (1 ธ.ค. 2564) ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและ
ภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริ เวณ
ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
บริเวณอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือบริเวณดังกล่าว
ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงด
ออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 2 ธ.ค. 2564 บริเวณภาคภาคใต้จะเริ่มมีฝนลดลงตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 64 เนื่องจากร่องมรสุมจะเคลื่อน
ลงไปพาดผ่านประเทศมาเลเซีย
อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้ (1 ธ.ค. 2564)
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยจะมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ขอให้
ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย
สภาพอากาศภาคกลาง มีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25
กม./ชม.
ผลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ภาคกลาง
ในวันที่ 30 พ.ย. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 19-25
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่
1 – 6 ธ.ค. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-21
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

แผนที่อากาศ วันที่ 1 ธ.ค. 2564 เวลา 07.00 น.
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยำกรน้ำ

ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 1 ธ.ค. 2564
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2.

สถานการณ์ฝน
จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จากกรมทรัพยากรน้ำ
กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา กรมชลประทาน และสถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ ำ (องค์ ก ารมหาชน) พบว่ า
มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น.
ลุ่มน้ำ

จังหวัด*

เจ้าพระยา

นครสวรรค์
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี (สกษ.)
ลพบุรี
กรุงเทพฯ (บางนา สกษ.)

ปริมาณฝน
24 ชม.(มม.)
ไม่มีฝน
ไม่มีฝน
ไม่มีฝน
ไม่มีฝน
ฝนเล็กน้อย

หมายเหตุ “ - ” คือ ยังไม่ได้รับรายงาน, *จังหวัดมีพื้นที่ลุ่มน้ำมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป

ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สถานีสุวรรณภูมิ”
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 11.10 น.
(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา https://weather.tmd.go.th/phs.php)

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยำกรน้ำ
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สถานการณ์น้ำฝน (แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้าความละเอียดสูง WRF-ROMS Model)

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 2 ธ.ค. 64

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 3 ธ.ค. 64

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 4 ธ.ค. 64

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 5 ธ.ค. 64

แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 6 ธ.ค. 64
แผนที่การคาดการณ์น้ำฝนวันที่ 7 ธ.ค. 64
ที่มา : www.thaiwater.net

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยำกรน้ำ

3

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

3.

ธันวาคม 2564

ข้อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ
สถานการณ์น้ำท่า 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2564 ที่มา: กรมชลประทาน)
ระดับตลิ่ง

สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ.)
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20
3590.00
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34
2840.00
C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุรี 13.40
สิงห์บุรี
2900.00
C.35 เจ้าพระยา พระนคร พระนคร 4.58
ศรีอยุธยา ศรีอยุธยา 1179.00
C.36 เจ้าพระยา บางบาล พระนคร 4.00
ศรีอยุธยา 420.00
C.37 เจ้าพระยา บางบาล พระนคร 1.65
ศรีอยุธยา 44.00
*** ยังไม่ได้รับรายงาน

เสาร์

อาทิตย์

27
พ.ย.
18.94
625.00
16.57
312.00
4.45
423.00
1.84
472.00
2.05
183.00
1.83
50.00

28
พ.ย.
18.81
585.00
16.52
288.00
4.12
367.00
1.65
424.00
1.81
157.00
1.62
44.00

บ้านป้อม
ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)

จันทร์

อังคาร

พุธ

แนวโน้ม
29
30
1
(เพิ่ม/ลด)
พ.ย.
พ.ย.
ธ.ค.
18.68 18.54 18.40 ลดลง
547.00 509.00 473.00
16.50 16.50 16.50 ทรงตัว
216.00 195.00 177.00
3.86
3.55
3.29
ลดลง
328.00 ***
***
1.53
1.36
1.23
ลดลง
393.00 ***
***
1.64
1.42
1.26
ลดลง
139.00 ***
***
1.47
1.27
1.16
ลดลง
39.00
***
***

บ้านท้ายดง ต.บางกระบือ อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)

ปริมาณน้ำในลำน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
(หมายเหตุ ที่มา : http://mekhala.dwr.go.th/cctv/ )

4.

สรุป
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันที่ 1 ธันวาคม 2564
- สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ในภาวะปกติ ระดับน้ำในลำน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง ทรงตัว

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยำกรน้ำ
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