
 ประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 (ฉบับที ่285/63) 

1. ลักษณะอากาศทั่วไป 06.00 น.(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

    พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมกำลังแรงพาดผานภาคกลางตอนลาง ภาคใตตอนบน และภาคตะวันออก เขาสูหยอมความกดอากาศ
ต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย ยังคงมีกำลังแรง ทำใหประเทศ
ไทยยังคงมีฝนตกตอเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแหง บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต ขอใหประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกลาว ระวัง
อันตรายจากฝนท่ีตกหนักและฝนที่ตกสะสมไวดวย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนมีคลืน่สูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนอง
คลื่นสูงมากกวา 3 เมตร ขอใหชาวเรือในบริเวณดังกลาวควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดการเดินเรือในระยะนี ้
    อนึ่ง เมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ไดออนกำลังลงเปนพายุระดับ 1 หยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
แลว บรเิวณแขวงหัวพัน ประเทศลาว โดยพายุนี้จะทำใหบริเวณภาคเหนือดานตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนเพิ่มขึ้น ในชวงวันที่ 
15 - 17 ต.ค. 63 พายุระดับ 1 หยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณประเทศฟลิปปนส คาดวาจะเคลื่อนตัวลงสูทะเลจีนใตตอนกลาง และมี
แนวโนมทวีกำลังแรงข้ึนเปนพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ในระยะตอไป 

แผนท่ีอากาศวันที ่15 ต.ค. 63 เวลา 01.00 น. ภาพถายดาวเทียมวันที ่15 ต.ค.  เวลา 04.00น. 

  
 พยากรณอากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
    เมฆมาก กับมีฝนฟาคะนอง รอยละ 60 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง 
อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 
 

 

 
2.  ปริมาณฝนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 ปริมาณฝนสูงสุดใน 24 ชั่วโมงที่ผานมา (07.00 น. เม่ือวาน  -  07.00 น. วันนี้) 

ลำดับ จุดวัด ปริมาณฝน
(มม.) แผนที่แสดงปริมาณฝน 

1 ปตร.ค.สิบสาม เขตหนองจอก 6.5 

 

2 สำนักงานเขตมีนบุร ี 2.5 
   

   
   
   

  

 



 ปริมาณฝนรวม ที่สำนักการระบายน้ำ ป พ.ศ. 2563 

 ฝนสะสม (1 ม.ค. – 14 ต.ค.63) 1,540.0 มม. มากกวาคาเฉลี่ย คิดเปน            4.4 % เฉลี่ยฝน 29 ป สนน. 1,475.2 มม. 

 ฝนประจำเดือนตุลาคม 2563    225.0 มม. มากกวาคาเฉลี่ย คิดเปน    81.4 % เฉลี่ยฝน 29 ป สนน.    124.0 มม. 

ปริมาณฝนสะสม ปริมาณฝนรายเดือนสะสม 

  

6  

 

3. ระดับน้ำพื้นท่ี กทม. ภายนอกคันปองกันน้ำทวม (ม.รทก.) 

จุดวัด ระดับวิกฤต ิ ระดับน้ำสูงสดุเมื่อวานนี้ ระดับเชานี้ 07.00 น. สถานะ/แนวโนม 
1. ปตร.คลองสองสายใต +1.80 +1.09 +0.95 ระดับน้ำปกต ิ
2. ปตร.คลองแสนแสบ-มีนบรุ.ี80 +0.90 +0.80 +0.76 ระดับเตือนภัย 

3. ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง +0.60 +0.44 +0.40 ระดับเตือนภัย 

   4. ระดับน้ำพื้นท่ี กทม. ภายในคันปองกันน้ำทวม (ม.รทก.)  

 ระดับวิกฤต ิ ระดับน้ำสูงสดุเมื่อวานนี้ ระดับเชานี้ 07.00 น. สถานะ 

1. คลองเปรมประชากร (ส.คลองตาอูฐ) +0.70 +0.57 +0.29 ระดับน้ำปกต ิ

2. คลองลาดพราว 56 +0.40 -0.31 -0.54 ระดับน้ำปกต ิ
3. คลองแสนแสบ-เขตบางกะป +0.45 -0.15 -0.39 ระดับน้ำปกต ิ

4. คลองแสนแสบ-คลองตัน (แสนแสบเกา) +0.20 -0.47 -0.70 ระดับน้ำปกต ิ
5. ปตร.คลองมหาสวัสดิ-์ฉิมพลี (ดานแมน้ำ) +2.80 +0.74 +0.32 ระดับน้ำปกต ิ
6. ปตร.คลองทววีฒันา(ดานใน) +1.00 +0.62 +0.52 ระดับน้ำปกต ิ
7. คลองทววีฒันาตัดคลองภาษีเจริญ +0.70 +0.42 +0.39 ระดับน้ำปกต ิ

 

5. ปริมาณน้ำผานแมน้ำเจาพระยา (ขอมูลจากกรมชลประทาน) 

วันที ่

ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วินาที) ระดบัน้ำ (ม.รทก.) 

นคร 
สวรรค 

เขื่อน 
เจาพระยา 

เขื่อน 
พระราม 6 

บางไทร 
(คาเฉลี่ย) 

ระดับน้ำขึ้นสูงสุดท่ี
ปากคลองตลาด 

ระดับน้ำขึ้นสูงสุด 
ที่บางนา 

กรมอุทกศาสตร 
ฐานน้ำทะเลหนุน 

เวลา(น.) ระดับ เวลา(น.) ระดับ เวลา(น.) ระดับ 

8 ต.ค.63 1,135 726 117 327 11.00 +0.95 11.00 +1.00 10.36 +0.99 
9 ต.ค.63 1,100 718 14 461 12.00 +1.20 11.00 +1.30 20.23 +0.99 

10 ต.ค.63 1,042 694 108 384 14.00 +1.10 13.00 +1.15 20.31 +0.99 
11 ต.ค.63   974 666 109 518 16.00 +1.20 19.00 +1.25 18.56 +1.02 
12 ต.ค.63  919 660 105 597 19.00 +1.10 18.00 +1.20 18.37 +1.08 
13 ต.ค.63 806 576 110 795 17.00 +1.05 17.00 +1.10 18.07 +1.10 
14 ต.ค.63 699 448 80 628 18.00 +1.20 18.00 +1.45 18.00 +1.12 
15 ต.ค.63 588 336  522     18.18 +1.14 

สูงสุด  1,135    726 117 795 10 ก.พ.63 +1.45 8 มิ.ย.63 +1.90 20 ต.ค.63 +1.25 
หมายเหตุ: คันกั้นน้ำรมิแมน้ำเจาพระยาชวงสะพานสมเด็จพระปนเกลาถึงสะพานพระพุทธยอดฟา ระดับคนักัน้น้ำ +3.00 ม.รทก. 

 
 



 

 
 

 

6. ปริมาณน้ำในเขื่อน (ขอมูลจากการไฟฟาฝายผลิตฯ และ กรมชลประทาน) 

เขื่อน 
ความจุของอาง 

(ลาน ม3) 
ปริมาณน้ำในอาง 

(ลาน ม3) 
คิดเปน 

(%) 
ปริมาณน้ำไหลเขา 
(ลาน ม3/วัน) 

ปริมาณน้ำระบายออก 
(ลาน ม3/วัน) 

ปริมาณเพิ่ม/ลด 
(ลาน ม3/วัน) 

ขอมูลวนัท่ี 

1. ภูมิพล 13,462 5,287.93 39.28 11.73 0.00 +11.73  14 ต.ค.63 

2. สิริกิติ ์ 9,510 5,788.24 60.86 8.68 5.99 +2.69  14 ต.ค.63 

3.ปาสักชลสิทธิ ์ 960 513.00 53.00 11.62 0.44 +11.18  14 ต.ค.63 

7. ระดับน้ำทะเลหนุน (ฐานน้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่ จากกรมอุทกศาสตร ณ สถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ) 
ระดบัน้ำขึ้น-ลง เวลาเชา(น.) ระดบั (ม.รทก.) เวลาบาย(น.) ระดบั (ม.รทก.) 

ขึ้นเต็มที ่ 04.15 +0.58 18.18 +1.14 

ลงเต็มที ่ 00.37 +0.29 11.49 -0.35 
8. สถานการณคาความเค็มสูงสุดของแมน้ำเจาพระยา (คาความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ลติร ควรระมัดระวังในการใชกับพืชทั่วไป) 

 
จุดวัด 

 

10 ต.ค.63 11 ต.ค.63 12 ต.ค.63 13 ต.ค.63 14 ต.ค.63 

คาความเคม็ เวลา (น.) คาความเคม็ เวลา (น.) คาความเคม็ เวลา (น.) คาความเคม็ เวลา (น.) คาความเคม็ เวลา (น.) 

1. ส.คลองแจงรอน 1.4 20.00 2.0 16.00 2.3 17.00 2.2 17.00 2.3 17.00 
2. ส.คลองดาวคะนอง 0.2 20.00 0.3 16.00 0.2 17.00 0.2 17.00 0.2 17.00 
3. ส.คลองบางกอกใหญ 0.2 08.00 0.2 08.00 0.2 08.00 0.2 08.00 0.2 08.00 
4. ส.เทเวศร 0.1 20.00 0.1 20.00 0.1 20.00 0.1 20.00 0.1 20.00 
5. ส.คลองบางเขนใหม 0.2 15.00 0.2 18.00 0.2 18.00 0.2 18.00 0.2 19.00 

..0.10.ฃ09.0011.0023.0010.0009.0010.0009.0007.07.0003.00203.0022.00320.0023.00230.98 
สรุปสถานการณฝนตกและน้ำทวมขัง 

 วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 
 
     กรุงเทพมหานครมฝีนเล็กนอยตกกระจายบางพื้นที ่
 
 ปริมาณฝนสูงสุด 

ลำดับ จุดวัด ปริมาณฝน (มม.) ระยะเวลาฝนตก (น.)  

1 ปตร.ค.สิบสาม เขตหนองจอก  6.5 12.10 – 12.40 
2 สำนักงานเขตมีนบุร ี  2.5 17.00 – 17.10 

 ไมมีความรุนแรงของฝนตกในชวง 15 นาที 

ลำดับ จุดวัด เวลา(น.) ฝน 15 นาที(มม.) ความรุนแรง (มม./ชม.) 
-                                     - - - - 

 
 ไมมีรายงานจุดเรงการระบายน้ำในถนนสายหลัก  
 ไมมีรายงานตนไมลม ปายโฆษณาลม หรือสิ่งอื่นใดที่เปนการกีดขวางการจราจร 
 ไมมีกระแสไฟฟาขัดของในพ้ืนที่ ที่มีผลกระทบตอสถานีสบูน้ำหรือประตูระบายน้ำ  
สามารถดาวนโหลดขอมูลรายงานสถานการณนำ้ประจำวนัไดที่ : http://dds.bangkok.go.th 
 

                 ......................................................ผูรายงาน                                   ..................................................หัวหนาเวร 

                            นายณัฐพล  สิ่วไธสง                                                          นายสมจิต   คเณวัน 

 
 
 
 


