
 

  

 

สรุปพื้นที่เฝ้าระวัง 

 เฝ้าระวัง ภาคใต้มีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวันออก บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อาจจะส่งผลให้เกิดน้้าหลากได้ 

 เฝ้าระวัง คลื่นลมในทะเลฝ่ังอ่าวไทยจะมีก้าลังแรงข้ึนโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ ๒.๐-๓.๐ เมตร ในช่วงวันที่ ๘-๑๒ พ.ย. 
 เฝ้าติดตาม ปริมาณน้้าที่ล้นตลิ่งในลุ่มน้้าเจ้าพระยาและลุ่มน้้าท่าจีน โดยระดับน้้าจะลดลงอย่างช้าๆ ส่วนลุ่มน้้าชีและลุ่มน้้ามูล 

ปริมาณน้้าก้าลังเคลื่อนตัวไปยังพ้ืนที่ท้ายน้้า ทั้งน้ีสถานการณ์อาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในอีกประมาณ ๑ เดือนหลังจากน้ีจากน้ี 

 
 มีกลุ่มเมฆปกคลุมบริเวณภาคใต้ 

 
 ประเทศไทยมีฝนตกปานกลางถึงหนักในบางบริเวณของภาคตะวันออกและภาคใต้ โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดกระบ่ี ๑๔๐ 

มิลลิเมตร นครศรีธรรมราช ๑๓๓ มิลลิเมตร สงขลา ๑๓๒ มิลลิเมตร ยะลา ๑๒๙ มิลลิเมตร ตรัง ๑๐๙ มิลลิเมตร พัทลุง ๑๐๖ 
มิลลิเมตร พังงา ๑๐๓ มิลลิเมตร สุราษฎร์ธานี ๙๖ มิลลิเมตร สมุทรปราการ ๖๘ มิลลิเมตร กรุงเทพมหานคร ๖๕ มิลลิเมตร 
นครราชสีมา ๔๘ มิลลิเมตร สตูล ๔๗ มิลลิเมตร จันทบุรี ๔๖ มิลลิเมตร ชุมพร ๔๔ มิลลิเมตร เพชรบุรี ๔๔ มิลลิเมตร ชลบุรี ๔๓ 
มิลลิเมตร สระบุรี ๔๒ มิลลิเมตร ฉะเชิงเทรา ๔๒ มิลลิเมตร นราธิวาส ๔๑ มิลลิเมตร ราชบุรี ๔๐ มิลลิเมตร เชียงใหม่ ๓๗ มิลลิเมตร 
ตราด ๓๗ มิลลิเมตร และสมุทรสงคราม ๓๖ มิลลิเมตร  

 
 ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือมีระดับน้้าน้อยถึงระดับน้้าปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง

มรีะดับน้้าปานกลางถึงระดับน้้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าน้อยถึงระดับน้้าปานกลาง และพบน้้าล้นตลิ่งในพ้ืนที่ดังน้ี 

- บริเวณแม่น้้ายม ต้าบลชุมแสงสงคราม อ้าเภอบางระก้า จังหวัดพิษณุโลก โดยมีแนวโน้มระดับน้้าลดลง  

- บริเวณคลองเกรียงไกร ต้าบลบางเคียน อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณแม่น้้าสะแกกรัง ต้าบลอุทัยใหม่ อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมีแนวโน้มระดับน้้าลดลง 

- บริเวณแม่น้้าเจ้าพระยา ต้าบลธรรมามูล อ้าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณคลองสองพ่ีน้อง ต้าบลสองพ่ีน้อง อ้าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณแม่น้้าท่าจีน ต้าบลบางตาเถร อ้าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวโน้มระดับน้้าเพ่ิมข้ึน  

- บริเวณแม่น้้าท่าจีน ต้าบลบางเลน อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณแม่น้้าท่าจีน ต้าบลหอมเกร ด อ้าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวโน้มระดับน้้าลดลง   

- บริเวณแม่น้้าลพบุรี ต้าบลโพธ์ิเก้าต้น อ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณคลองพระยาบรรลือ ต้าบลสามเมือง อ้าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณคลองเจ้าเจ ด ต้าบลเจ้าเสด จ อ้าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

- บริเวณคลองบางหลวง ต้าบลบางหลวงโดด อ้าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณคลองบางบาล ต้าบลไทรน้อย อ้าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณแม่น้้าเจ้าพระยา ต้าบลโพธ์ิสามต้น อ้าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

- บริเวณแม่น้้าเจ้าพระยา ต้าบลขนอนหลวง อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้้าลดลง 

- บริเวณคลองบ้านกรด ต้าบลบ้านกรด อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

ประจ้าวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  



 

  

 

- บริเวณแม่น้้าเจ้าพระยา ต้าบลโพแตง อ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้้าลดลง 

- บริเวณแม่น้้าชี ต้าบลชนบท อ้าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณแม่น้้าชี ต้าบลท่าพระ อ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณน้้าพอง ต้าบลหนองตูม อ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวโน้มระดับน้้าลดลง 

- บริเวณแม่น้้าชี ต้าบลหนองบัว อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีแนวโน้มระดับน้้าลดลง 

- บริเวณแม่น้้าชี ต้าบลเก้ิง อ้าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

- บริเวณแม่น้้าชี ต้าบลม่วงลาด อ้าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ ด โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณคลองปาว ต้าบลเหล่าอ้อย อ้าเภอร่องค้า จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีแนวโน้มระดับน้้าเพ่ิมข้ึน 

- บริเวณแม่น้้าชี ต้าบลพระธาตุ อ้าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ ด โดยมีแนวโน้มระดับน้้าเพ่ิมข้ึน 

- บริเวณแม่น้้าชี ต้าบลมะบ้า อ้าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ ด โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

- บริเวณแม่น้้าชี ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

- บริเวณแม่น้้าชี ต้าบลฟ้าหยาด อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

- บริเวณแม่น้้าชี ต้าบลเข่ืองใน อ้าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณแม่น้้ามูล ต้าบลหนองยาง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวโน้มระดับน้้าลดลง  

- บริเวณล้าปะเทีย ต้าบลอีสานเขต อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

- บริเวณแม่น้้ามูล ต้าบลกระเบ้ือง อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

- บริเวณห้วยส้าราญ ต้าบลเมืองเหนือ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวโน้มระดับน้้าลดลง  

- บริเวณแม่น้้ามูล ต้าบลแจระแม อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

 
 วันที่ ๗ พ.ย. ๖๔ ปริมาณน ้ากักเก็บรวมทั งประเทศอยู่ร้อยละ ๗๗ เป็นน ้าใช้การ ๓๐,๘๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 

โดยมีเข่ือนที่มีปริมาณน้้าน้อยดังน้ี 
o เข่ือนภูมิพล มีปรมิาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๖๑ โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ ๓๓ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อย  

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๒๖.๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร และไม่มีการระบายน ้า ๐.๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o เข่ือนสิริกิต์ิ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๔๗ โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ ๑๗ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อย 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๘.๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๔.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนแม่งัดฯ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๔๓ โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ ๓๘ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อย 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๐.๖๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๐.๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนแม่กวงฯ มีปรมิาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๒๘ โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ ๒๓ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อย 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๐.๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๐.๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 
เข่ือนที่มีปริมาณน้้ามากดังน้ี 
o *เข่ือนแม่มอก มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๐๒ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๘๗ น้้าไหลล้นทางระบายน้้าล้น 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๐.๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๑.๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนแควน้อยฯ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๐๑ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๙๗ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๔.๔๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๔.๓๒ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 

ประจ้าวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

 



 

  

 
o *เข่ือนป่าสักฯ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๐๘ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๑๐๗ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๓๗.๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๓๘.๘๙ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนกระเสียว มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๐๓ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๘๙ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๑.๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๐.๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนทับเสลา มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๐๔ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๙๓ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๒.๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๒.๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o เข่ือนอุบลรัตน์ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๑๕ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๙๑ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๒๐.๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๑๓.๘๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนล้าตะคอง มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๐๗ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๑๐๐ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๑.๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และไมม่ีการระบายน ้า 
o *เข่ือนล้าแซะ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๐๐ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๙๗ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๑.๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๑.๐๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o เข่ือนจุฬาภรณ์ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๐๑ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๗๘ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๐.๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๑.๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตร  
o *เข่ือนล้าพระเพลิง มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๙๗ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๙๖ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๐.๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๑.๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร  
o *เข่ือนมูลบน มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๐๓ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๙๘ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๐.๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๑.๓๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนล้านางรอง มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๙๖ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๙๓ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๐.๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๐.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนนฤบดินทรจินดา มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๐๖ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๑๐๐ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๑.๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๑.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนประแสร์ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๙๙ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๙๒ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๐.๗๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๐.๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนขุนด่านปราการชล มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๐๐ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๙๘ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๐.๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๐.๓๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนหนองปลาไหล มีปรมิาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๑๖ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๑๐๘ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๓.๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๐.๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o หมายเหตุ * ข้อมูลรายงาน ณ วันท่ี ๖ พ.ย. ๖๔ 

 
 ช่วงวันที่ ๗ – ๙ พ.ย. ๖๔ บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ท้า

ให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีก้าลังแรงขึ น ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่
ยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง ส่วนหย่อมความกดอากาศต้่าปกคลุมบริเวณประเทศมาเล เซีย ท้าให้ลมตะวันออกและลม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวมีก้าลังแรงขึ น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง 
โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวันออกบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 

 ช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๓ พ.ย. ๖๔ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลม
ตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดประเทศไทยและอ่าวไทยมีก้าลังแรงขึ น ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้
จะยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
 

ประจ้าวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

 



 

  

 

 
 ช่วงวันที่ ๗ – ๙ พ.ย. ๖๔ ลมตะวันออกและลมตะวันเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้มีก้าลังแรงขึ น ส่งผลให้ทะเลอันดามันจะมีคลื่น

สูงประมาณ ๑.๐-๒.๐ เมตร ส่วนทะเลฝ่ังอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ ๒.๐-๓.๐ เมตร 
  

ประจ้าวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

 



 

  

 
 
 
 

 
 

แผนที่ปรมิาณฝนสะสมย้อนหลัง ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ  

  



 

  

 
 

 
 

  
 

 แผนที่ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักของประเทศไทย จากสถานีโทรมาตรวัดระดับน ้าอัตโนมัติ   



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ปริมาณน้้าใชก้ารของ  
๔ เขื่อนหลักลุ่มน้้าเจ้าพระยา  

มีน้้าใช้การได้รวม  

๗,๙๖๔ 
ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

๖ พ.ย. ๒๕๖๔ 

อีก ๑๗๖ วัน 
จะถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕ 

ตั้งแต่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๔ ถึงปจัจบุนั 

ระบายน้้าไปแล้วรวม 

๒๑๘ 
ล้านลูกบาศก์เมตร 

แผนการใช้น้้าเพื่ออุปโภค-บริโภค 
และรักษาระบบนิเวศ 
จาก ๔ เขื่อนหลกัฯ 

๑ พ.ย. ๒๕๖๔ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๕,๗๐๐ 

ล้านลูกบาศก์เมตร 


