
 
 ประจำวันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2566 (ฉบับที ่142/66) 

1. ลักษณะอากาศท่ัวไป 05.00 น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
   พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา  มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ประกอบกับมีหยอมความ            
กดอากาศต่ำ ปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใตและประเทศเวียดนามตอนบน ในขณะที่ลมใตพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ลักษณะ
เชนนี้ทำใหประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มข้ึน สวนมากบริเวณดานรับมรสุมตะวันตกเฉียงใตแตยังคงมีอากาศรอนในตอนกลางวัน และมีอากาศรอนจัด                 
บางพื้นท่ี ขอใหประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟาคะนอง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเน่ืองจากสภาพอากาศที่รอนถึงรอนจัดไวดวย สำหรับภาคใตยังคง          
มีฝนตกหนักบางแหง สวนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร ขอใหประชาชน
บริเวณภาคใตระวังอันตรายจากฝนตกหนัก  

แผนที่อากาศวันที่ 22 พ.ค. 66 เวลา 01.00 น. วิเคราะหภาพดาวเทียมวันท่ี 22 พ.ค. 66 เวลา 04.00 น. 

  
 พยากรณอากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

   อากาศรอนโดยทั่วไปในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 20 ของพื้นที่ สวนมากในระหวางบายถึงคำ่  
อุณหภูมิต่ำสุด 28-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมตะวนัตกเฉียงใต ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

 พยากรณอากาศกรุงเทพมหานคร 7 วัน 

 
 2.  ปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 ปริมาณฝนสูงสุดใน 24 ชั่วโมงที่ผานมา (07.00 น. เมื่อวาน  -  07.00 น. วันนี้)  

ลำดับ จุดวัด ปริมาณฝน
(มม.) แผนที่แสดงปริมาณฝน 

1 จุดวัด ค.บึงใหญ-วัดทองสัมฤทธ์ิ เขตมีนบุรี 1.5 

 

   
   
   
   



 ปริมาณฝนรวม ที่สำนักการระบายน้ำ ป พ.ศ. 2566 

 ฝนสะสม (1 ม.ค.- 21 พ.ค. 66) 205.5 มม.   นอยกวา คาเฉลี่ย คิดเปน  41.3 %   เฉลี่ยฝน 30 ป สนน.  350.1 มม. 

 ฝนประจำเดอืนพฤษภาคม 2566  48.0 มม. นอยกวา คาเฉลี่ย คิดปน    66.9 %    เฉลี่ยฝน 30 ป สนน.  145.0 มม.       

ปริมาณฝนสะสม ปริมาณฝนรายเดือนสะสม 

08  
 

3. ระดับน้ำพื้นท่ี กทม. ภายนอกคันปองกันน้ำทวม (ม.รทก.) 
จุดวัด ระดับวิกฤติ ระดับน้ำสูงสดุเมื่อวานนี้ ระดับเชานี้ 07.00 น. สถานะ/แนวโนม 

1. ปตร.คลองสองสายใต +1.80 +0.35 +0.32 ระดับนำ้ปกต ิ
2. ปตร.คลองแสนแสบ-มีนบุรี.80 +0.90 -0.53 -0.54 ระดับนำ้ปกต ิ
3. ปตร.คลองประเวศฯ-ลาดกระบัง +0.60 -0.69 -0.71 ระดับนำ้ปกต ิ

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

จุดวัด ระดับวิกฤติ ระดับน้ำสูงสดุเมื่อวานนี้ ระดับเชานี้ 07.00 น. สถานะ/แนวโนม 

1. คลองเปรมประชากร (ส.คลองตาอูฐ) +0.70 +0.09 -0.09 ระดับนำ้ปกติ 
2. คลองลาดพราว 56 +0.40 -0.33 -0.38 ระดับนำ้ปกต ิ
3. คลองแสนแสบ-เขตบางกะป +0.45 -0.26 -0.29 ระดับนำ้ปกต ิ
4. คลองแสนแสบ-คลองตัน (แสนแสบเกา) +0.20 -0.40 -0.44 ระดับนำ้ปกต ิ

5. ปตร.คลองมหาสวัสดิ-์ฉิมพลี (ดานแมน้ำ) +2.80 +1.27 +0.76 ระดับนำ้ปกต ิ

6. ปตร.คลองทวีวัฒนา(ดานใน) +1.00 +0.49 +0.43 ระดับนำ้ปกต ิ
7. คลองทวีวัฒนาตัดคลองภาษีเจริญ +0.70 +0.38 +0.27 ระดับนำ้ปกติ  

 +0+0.36+0 .33+0 .21+0.220+0 .27 

5. ปริมาณน้ำผานแมน้ำเจาพระยา (ขอมูลจากกรมชลประทาน)  

วันที่ 

ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ (ม.รทก.) 
นคร 

สวรรค 
QMax 

3,590 cms 

เข่ือน 
เจาพระยา 

Qmax 
2,840 cms 

เข่ือน 
พระราม 6 

ความจุลำน้ำ 

700 cms 

บางไทร 
(คาเฉลี่ย) 

ความจุลำน้ำ 

3,500 cms 

ระดับน้ำขึ้นสูงสุดท่ี
ปากคลองตลาด 

ระดับน้ำขึ้นสูงสุด 
ที่บางนา 

กรมอุทกศาสตร 
ฐานน้ำทะเลหนุน 

เวลา(น.) 
ระดับคันกั้นฯ 
+3.00 MSL เวลา(น.) 

ระดับคันกั้นฯ 
+2.80 MSL เวลา(น.) ระดับ 

16 พ.ค. 66 416 70 11 100 02.00 +1.05 03.00 +1.35 03.58 +0.95 
17 พ.ค. 66 438 70 11 97 03.00 +1.15 03.00 +1.45 04.19 +0.93 
18 พ.ค. 66 416 70 10 95 05.00 +1.05 03.00 +1.35 04.36 +0.91 
19 พ.ค. 66 386 70 10 98 20.00 +1.00 20.00 +1.45 20.00 +0.96 
20 พ.ค. 66 348 70 11 96 21.00 +1.20 20.00 +1.60 20.57 +1.05 
21 พ.ค. 66 391 70 10 101 22.00 +1.40 21.00 +1.80 05.44 +0.81 
22 พ.ค. 66 298 70  104     22.35 +1.05 

สูงสุด  443 80 36 417 20 ก.พ.66 +1.55 25 ม.ค.66 +1.90 8 พ.ค.66 +1.14 
หมายเหต:ุ คันกั้นน้ำริมแมน้ำเจาพระยาชวงสะพานสมเด็จพระปนเกลาถึงสะพานพระพุทธยอดฟา ระดับคนักัน้น้ำ +3.00 ม.รทก. 



 

6. ปริมาณน้ำในเขื่อนลุมน้ำเจาพระยา (ขอมูลจากการไฟฟาฝายผลิตฯ และ กรมชลประทาน) 

เขื่อน 
ความจุของอาง 

(ลาน ม3) 
ปริมาณน้ำในอาง 

(ลาน ม3) 
คิดเปน 

(%) 
ปริมาณน้ำไหลเขา 
(ลาน ม3/วัน) 

ปริมาณน้ำระบายออก
(ลาน ม3/วัน) 

ปริมาณเพ่ิม/ลด 
(ลาน ม3/วัน) 

ขอมูลวันท่ี 

1. ภูมิพล  13,462 7,752.00 58.00 2.71 25.00 -22.29 21 พ.ค. 66 
2. สิรกิต์ิิ   9,510 4,209.00 44.00 4.13 14.98 -10.85 21 พ.ค. 66 

3. แควนอยฯ   939 233.00 25.00 0.18 2.16 -1.98 21 พ.ค. 66 
4. ปาสักชลสิทธิ์      960 174.00 18.00 0.00 2.16 -2.16 21 พ.ค. 66 
7. ระดับน้ำทะเลหนุน (ฐานน้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่ จากกรมอุทกศาสตร ณ สถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ) 

ระดับน้ำขึ้น-ลง เวลาเชา(น.) ระดับ (ม.รทก.) เวลาบาย(น.) ระดับ (ม.รทก.) 

ขึ้นเต็มที่ 06.15 +0.78 22.35 +1.05 

ลงเต็มท่ี 02.00 +0.55 15.43 -0.84 
8. สถานการณคาความเค็มสูงสดุของแมน้ำเจาพระยา (คาความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ลติร ควรระมัดระวังในการใชกับพืชทั่วไป) 

 
จุดวัด 

 

17 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66 20 พ.ค. 66 21 พ.ค. 66 

เวลา (น.) คาความเค็ม เวลา (น.) เวลา (น.) คาความเค็ม เวลา (น.) คาความเค็ม เวลา (น.) คาความเค็ม เวลา (น.) 

1. ส.คลองแจงรอน 0.3 04.00 0.5 04.00 0.3 20.00 0.3 20.00 0.3 21.00 
2. ส.คลองดาวคะนอง 0.3 04.00 0.3 04.00 0.3 20.00 0.3 20.00 0.3 21.00 
3. ส.คลองบางกอกใหญ 0.4 08.00 0.3 08.00 0.3 08.00 0.2 08.00 0.3 08.00 
4. ส.เทเวศร 0.2 09.00 0.2 08.00 0.2 08.00 0.2 08.00 0.2 09.00 

5. ส.คลองบางเขนใหม 0.2 05.00 0.3 05.00 0.2 21.00 0.2 22.00 0.2 23.00 
02.00000000019.150 .106.0000000023 

00.0 .0 .0. 

สรุปสถานการณฝนตกและน้ำทวมขัง   

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566  
      เวลา 03.50 น. เรดารตรวจพบกลุมฝนเล็กนอย ปกคลุม พื้นที่เขตลาดกระบัง มีนบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เขาเขตคลองสามวา 
หนองจอก และหยุดตก เวลา 05.15 น. 

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

1 จุดวัด ค.บึงใหญ-วัดทองสัมฤทธ์ิ เขตมีนบุรี 1.5 03.55 – 04.00 
 ไมมีรายงานจุดเรงการระบายน้ำในถนนสายหลัก  
 ไมมีรายงาน ตนไมลม ปายโฆษณาลม หรือสิ่งอื่นใดที่เปนการกีดขวางการจราจร  
 ไมมีกระแสไฟฟาขัดของในพื้นที่ ที่มีผลกระทบตอสถานีสบูน้ำหรือประตูระบายน้ำ 
                                         
                                          นายวุฒิไกร ศรีวรรณ                                            นายสุริยัน สุภาพึ่ง               

                      ผูรายงาน                                                          หัวหนาเวร 
                                                            


