
 

  

 

สรุปพื้นที่เฝ้าระวัง 

▪ เฝ้าระวัง ระดับน้ำเพ่ิมสูงขึ้นบริเวณที่ลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ในหลายพ้ืนที่จากอิทธิพลของฝนทีต่กหนักในช่วงที่ผ่าน
มาและมีการปรับเพ่ิมการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ 
ชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา แม่น้ำป่าสัก บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี แม่น้ำท่าจีน บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี 
นครปฐม แม่น้ำลพบุรี บริเวณจังหวัดลพบุรี แม่น้ำชี บริเวณจังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม แม่น้ำมูล บริเวณจังหวัดนครราชสีมา 
สุรินทร์ และอุบลราชธานี 

▪ เฝ้าระวัง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตราด และ
จันทบุรี เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้และด้านตะวันตกของประเทศ 

▪ เฝ้าติดตาม พายุโซนร้อน “ไลออนร็อก” บริเวณเกาะไหหลำ ประเทศจีน มีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ย และ

เคลื่อนขึน้ชายฝ่ังบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนต่อไป ทั้งนี้ขอให้เฝ้าติดตามการคาดการณ์อย่างใกล้ชิด  

▪ เฝ้าติดตาม ปริมาณน้ำใน ๔ เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังคงมีน้ำใช้การน้อย เพียง ๖,๓๓๓ ล้าน ลบ.ม. 

 
▪ พายุโซนร้อน “ไลออนร็อก”บริเวณเกาะไหหลำ ประเทศจีน โดยมีแนวโน้มคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยจะเคลื่อนตัวผ่าน

อ่าวตังเกี๋ยและเคลื่อนขึ้นชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน  

 

▪ มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมบางบริเวณของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ 

 
▪ ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวในทุกภูมิภาคของประเทศ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง 

๑๘๘ มิลลิเมตร ระยอง ๑๕๗ มิลลิเมตร ชุมพร ๖๗ มิลลิเมตร ประจวบคีรีขันธ์ ๖๓ มิลลิเมตร เพชรบุรี ๖๓ มิลลิเมตร กรุงเทพมหานคร 
๕๕ มิลลิเมตร พังงา ๕๔ มิลลิเมตร แม่ฮ่องสอน ๕๑ มิลลิเมตร จันทบุรี ๔๑ มิลลิเมตร สระแก้ว ๔๐ มิลลิเมตร สมุทรปราการ ๓๘ 
มิลลิเมตร สุราษฎร์ธานี ๓๘ มิลลิเมตร และนครนายก ๓๔ มิลลิเมตร    

 
▪ ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักในภาคเหนือมีระดับน้ำน้อยถึงระดับน้ำปานกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมรีะดับน้ำปานกลางถึงระดับ

น้ำมาก ภาคตะวันออก และภาคกลางมีระดับน้ำปานกลางถึงระดับน้ำมาก ส่วนภาคใต้มีระดับน้ำน้อยถึงระดับน้ำปานกลาง  
และพบน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ดังนี้ 

- บริเวณแม่น้ำยม ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง  

- บริเวณคลองเกรียงไกร ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีแนวโน้มระดับน้ำทรงตัว  

- บริเวณแม่น้ำสะแกกรัง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมีแนวโน้มระดับน้ำทรงตัว  

- บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีแนวโน้มระดับน้ำทรงตัว  

- บริเวณแม่น้ำลพบุรี ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมแีนวโน้มระดับน้ำทรงตัว  

- บริเวณแม่น้ำท่าจีน ตำบลท่าพ่ีเลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวโน้มระดับน้ำทรงตัว  

- บริเวณคลองสองพ่ีน้อง ตำบลสองพ่ีน้อง อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวโน้มระดับน้ำทรงตัว  
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- บริเวณแม่น้ำท่าจีน ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวโน้มระดับน้ำทรงตัว  

- บริเวณแม่น้ำท่าจีน ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง  

- บริเวณแม่น้ำป่าสัก ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง  

- บริเวณแม่น้ำป่าสัก ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง  

- บริเวณคลองเจ้าเจ็ด ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง  

- บริเวณคลองบางหลวง ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง  

- บริเวณคลองบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง  

- บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง  

- บริเวณแม่น้ำป่าสัก ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง  

- บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้ำทรงตัว  

- บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง  

- บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้ำเพ่ิมสูงขึ้น  

- บริเวณแม่น้ำนครนายก ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง  

- บริเวณแม่น้ำป่าสัก ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง  

- บริเวณแม่น้ำป่าสัก ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง  

- บริเวณแม่น้ำมูล ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง  

- บริเวณแม่น้ำมูล ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีแนวโน้มระดับน้ำเพ่ิมสูงขึ้น  

- บริเวณแม่น้ำชี ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง 

- บริเวณแม่น้ำชี ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง  

- บริเวณลำน้ำพอง ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวโน้มระดับน้ำทรงตัว   

- บริเวณแม่น้ำชี ตำบนหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีแนวโน้มระดับน้ำทรงตัว  

- บริเวณแม่น้ำมูล ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง  

- บริเวณคลองหลังสวน ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง  

 
▪ วันท่ี ๙ ต.ค. ๖๔ ปริมาณน้ำกักเก็บรวมทั้งประเทศอยู่ร้อยละ ๖๙ เป็นน้ำใช้การ ๒๕,๒๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 

โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยดังนี้ 
o เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ ๕๒ โดยเป็นน้ำใช้การเพียงร้อยละ ๒๔ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย  

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๑๙.๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๑.๙๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ ๔๕ โดยเป็นน้ำใช้การเพียงร้อยละ ๑๕ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๑๕.๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๓.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เขื่อนแม่งัดฯ มีปริมาณนำ้กักเกบ็ร้อยละ ๓๘ โดยเป็นน้ำใช้การเพียงร้อยละ ๓๓ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๐.๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๒๖ ล้านลูกบาศกเ์มตร 
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o *เขื่อนแม่กวงฯ มีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ ๒๔ โดยเป็นน้ำใช้การเพียงร้อยละ ๑๘ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๐.๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๖๗ ล้านลูกบาศกเ์มตร 
เขื่อนที่มีปริมาณน้ำมากดังนี ้
o *เขื่อนแม่มอก มีปริมาณน้ำกักเกบ็ร้อยละ ๑๐๒ โดยเป็นน้ำใช้การร้อยละ ๘๗ น้ำไหลล้นทางระบายน้ำล้น 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๐.๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๙๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เขื่อนแควน้อยฯ มีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ ๙๖ โดยเป็นน้ำใช้การร้อยละ ๙๑ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๑๐.๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๖.๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เขื่อนป่าสักฯ มีปรมิาณนำ้กักเกบ็ร้อยละ ๙๓ โดยเป็นน้ำใช้การร้อยละ ๙๓ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๔๘.๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๖๔.๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เขื่อนกระเสียว มีปรมิาณน้ำกักเก็บร้อยละ ๙๔ โดยเป็นน้ำใช้การรอ้ยละ ๘๐ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๗.๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๓๒ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เขื่อนทับเสลา มีปรมิาณนำ้กักเกบ็ร้อยละ ๑๐๑ โดยเป็นน้ำใช้การร้อยละ ๙๐ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๒.๑๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๒.๔๙ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o เขื่อนอุบลรัตน์ มีปรมิาณนำ้กักเกบ็ร้อยละ ๘๙ โดยเป็นน้ำใช้การร้อยละ ๖๕ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๔๘.๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๒๐.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เขื่อนลำตะคอง มีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ ๘๗ โดยเป็นน้ำใช้การรอ้ยละ ๘๐ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๒.๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๘๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เขื่อนลำแซะ มีปริมาณน้ำกักเกบ็ร้อยละ ๘๙ โดยเป็นน้ำใช้การร้อยละ ๘๗ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๒.๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๑.๐๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o เขื่อนจุฬาภรณ์ มีปรมิาณน้ำกักเกบ็ร้อยละ ๙๕ โดยเป็นน้ำใช้การร้อยละ ๗๒ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๐.๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๑.๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เขื่อนลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ ๘๗ โดยเป็นน้ำใช้การร้อยละ ๘๖ สถานการณ์น้ำอยูใ่นเกณฑ์น้ำมาก 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๑.๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๒.๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เขื่อนมูลบน มีปรมิาณนำ้กักเก็บร้อยละ ๙๖ โดยเป็นน้ำใช้การร้อยละ ๙๑ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๐.๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๘๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เขื่อนลำนางรอง มีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ ๘๕ โดยเป็นน้ำใช้การร้อยละ ๘๒ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๐.๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เขื่อนประแสร ์มีปริมาณน้ำกักเกบ็ร้อยละ ๙๗ โดยเป็นน้ำใช้การร้อยละ ๙๐ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๑.๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๔.๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เขื่อนนฤบดินทรจนิดา มีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ ๙๒ โดยเป็นนำ้ใช้การร้อยละ ๘๖ สถานการณ์นำ้อยู่ในเกณฑ์น้ำมาก 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๓.๐๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และไม่มีการระบายน้ำ  
o *เขื่อนขุนด่านปราการชล มีปรมิาณน้ำกักเก็บร้อยละ ๙๖ โดยเป็นน้ำใช้การร้อยละ ๙๔ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๐.๙๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๕๒ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เขื่อนหนองปลาไหล มีปริมาณนำ้กักเก็บร้อยละ ๑๑๐ โดยเป็นน้ำใช้การร้อยละ ๑๐๒ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก 

เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ ๐.๐๙ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร 
หมายเหต ุ* ข้อมูลรายงาน ณ วันที ่๘ ต.ค. ๖๔ 

 

 

 

ประจำวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 



 

  

 

 
▪ ช่วงวันที่ ๙ – ๑๑ ต.ค. ๖๔ ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ประกอบกับพายุโซนร้อน “ไลออนร็อก” บริเวณเกาะไหหลำ ประเทศจีน มีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านอ่าวตังเกี๋ย และเคลื่อนขึ้น
ชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยมีกำลังแรง
ขึ ้น ส ่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ ่มข ึ ้น และฝนตกหนักได ้ในบางแห่งบร ิ เวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะว ันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และด้านตะวันตกของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา กระบี ่ ภูเก็ต ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช  
สุราษฎร์ธานี และชุมพร  

▪ ช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๕ ต.ค. ๖๔ ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และด้านตะวันตกของ
ประเทศ 

 
▪ ช่วงวันที่ ๙ – ๑๑ ต.ค. ๖๔ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทย มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้

บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ ๑.๐ - ๒.๐ เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 



 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนที่ปริมาณฝนสะสมย้อนหลัง ๒๔ ชัว่โมงที่ผ่านมา จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ  
  



 

  

 
 
 
  

 
 แผนที่ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลกัของประเทศไทย จากสถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำอัตโนมัติ   



 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

ต้องการน้ำเก็บกักเพิ่ม 

๕,๖๖๗ 
ล้านลูกบาศก์เมตร 

ประมาณการความต้องการใช้น้ำ 
ในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของป ี๒๕๖๕  
( อุปโภค-บริโภค การเกษตร และระบบนิเวศ ) 

๑๒,๐๐๐ 

ล้านลูกบาศก์เมตร 

ปริมาณน้ำใช้การของ  
๔ เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา  

มีน้ำใช้การได้รวม  

๖,๓๓๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตร 

๘ ต.ค. ๒๕๖๔ 

อีก 
๒๔ วัน 

สิ้นสุดฤดูฝน 


