
 

  

 

สรุปพื้นที่เฝ้าระวัง 

 เฝ้าระวัง ระดับน้้าล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มริมแม่น้้า ในหลายพ้ืนที่จากอิทธิพลของฝนที่ตกหนักในช่วงที่ ผ่านมา โดยเฉพาะแม่น้้า
เจ้าพระยา บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา แม่น้้าป่าสัก บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่น้้าท่าจีน 
บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม แม่น้้าลพบุรี บริเวณจังหวัดลพบุรี แม่น้้าชี บริเวณจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด 
แม่น้้ามูล บริเวณจังหวัดสุรินทร์และอุบลราชธานี 

 เฝ้าระวัง ฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคเหนือ ภภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และด้านตะวันตกของ
ประเทศ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ล้าปาง แพร่ อุตรดิตถ์ เลย หนองบัวล้าภู ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด 
ยโสธร อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ ตาก ก้าแพงเพชร 
พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 เฝ้าติดตาม ปริมาณน้้าใน ๔ เข่ือนหลักลุ่มน้้าเจ้าพระยา ยังคงมีน้้าใช้การน้อย เพียง ๖,๖๔๔ ล้าน ลบ.ม. 

 

 มีกลุ่มเมฆปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ตอนล่าง 

 
 ประเทศไทยมีฝนตกปานกลางถึงหนักในบางบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง โดย

มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ๑๒๑ มิลลิเมตร เชียงใหม่ ๙๔ มิลลิเมตร ตาก ๙๓ มิลลิเมตร อุทัยธานี ๘๖ 
มิลลิเมตร บุรีรัมย์ ๘๖ มิลลิเมตร กาฬสินธ์ุ ๘๕ มิลลิเมตร ตราด ๘๑ มิลลิเมตร เพชรบูรณ์ ๘๐ มิลลิเมตร ชัยนาท ๗๔ มิลลิเมตร ลพบุรี 
๗๓ มิลลิเมตร สระแก้ว ๗๓ มิลลิเมตร ชัยภูมิ ๗๑ มิลลิเมตร สระบุรี ๗๐ มิลลิเมตร ยะลา ๖๙ มิลลิเมตร จันทบุรี ๖๙ มิลลิเมตร 
นครนายก ๖๘ มิลลิเมตร นครราชสีมา ๖๕ มิลลิเมตร นราธิวาส ๖๑ มิลลิเมตร เชียงราย ๖๐ มิลลิเมตร มหาสารคาม ๕๘ มิลลิเมตร 
ปราจีนบุรี ๕๗ มิลลิเมตร ขอนแก่น ๕๖ มิลลิเมตร สุโขทัย ๕๔ มิลลิเมตร แม่ฮ่องสอน ๕๓ มิลลิเมตร เลย ๕๓ มิลลิเมตร 
พระนครศรีอยุธยา ๕๑ มิลลิเมตร ศรีสะเกษ ๕๐ มิลลิเมตร มุกดาหาร ๔๗ มิลลิเมตร ร้อยเอ็ด ๔๗ มิลลิเมตร ปทุมธานี ๔๖ มิลลิเมตร 
ก้าแพงเพชร ๔๔ มิลลิเมตร สุราษฎร์ธานี ๔๓ มิลลิเมตร ล้าปาง ๔๒ มิลลิเมตร อ้านาจเจริญ ๔๑ มิลลิเมตร พะเยา ๓๗ มิลลิเมตร 
ชุมพร ๓๗ มิลลิเมตร สกลนคร ๓๖ มิลลิเมตร ฉะเชิงเทรา ๓๖ มิลลิเมตร และกาญจนบุรี ๓๖ มิลลิเมตร  

 
 ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในภาคเหนือมีระดับน้้าน้อยถึงระดับน้้าปานกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้้าปานกลางถึงระดับ

น้้ามาก ภาคตะวันออก และภาคกลางมีระดับน้้าปานกลางถึงระดับน้้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน้้าน้อยถึงระดับน้้าปานกลาง  
และพบน้้าล้นตลิ่งในพ้ืนที่ดังน้ี 

- บริเวณแม่น้้ายม ต้าบลชุมแสงสงคราม อ้าเภอบางระก้า จังหวัดพิษณุโลก โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

- บริเวณแม่น้้าแม่วงก์ ต้าบลปางมะค่า อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก้าแพงเพชร โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณคลองเกรียงไกร ต้าบลบางเคียน อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณแม่น้้าสะแกกรัง ต้าบลอุทัยใหม่ อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณแม่น้้าเจ้าพระยา ต้าบลธรรมามูล อ้าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณแม่น้้าลพบุรี ต้าบลโพธ์ิเก้าต้น อ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

- บริเวณแม่น้้าท่าจีน ต้าบลท่าพ่ีเลี้ยง อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวโน้มระดับน้้าเพ่ิมสูงข้ึน 

- บริเวณคลองสองพ่ีน้อง ต้าบลสองพ่ีน้อง อ้าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวโน้มระดับน้้าเพ่ิมสูงข้ึน 
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- บริเวณแม่น้้าท่าจีน ต้าบลบางตาเถร อ้าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

- บริเวณแม่น้้าท่าจีน ต้าบลบางเลน อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณแม่น้้าท่าจีน ต้าบลนครชัยศรี อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวโน้มระดับน้้าลดลง  

- บริเวณคลองเจ้าเจ็ด ต้าบลเจ้าเสด็จ อ้าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้้าเพ่ิมสูงข้ึน 

- บริเวณคลองบางหลวง ต้าบลบางหลวงโดด อ้าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้้าเพ่ิมสูงข้ึน 

- บริเวณคลองบางบาล ต้าบลไทรน้อย อ้าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้้าเพ่ิมสูงข้ึน 

- บริเวณแม่น้้าเจ้าพระยา ต้าบลภูเขาทอง อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณแม่น้้าเจ้าพระยา ต้าบลโพธ์ิสามต้น อ้าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

- บริเวณคลองบ้านกรด ต้าบลบ้านกรด อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

- บริเวณแม่น้้าเจ้าพระยา ต้าบลโพแตง อ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มระดับน้้าลดลง  

- บริเวณแม่น้้านครนายก ต้าบลศรีนาวา อ้าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีแนวโน้มระดับน้้าลดลง 

- บริเวณแม่น้้านครนายก ต้าบลองครักษ์ อ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณแม่น้้านครนายก ต้าบลบางเตย อ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

- บริเวณแม่น้้าปราจีนบุรี ต้าบลกบินทร์ อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีแนวโน้มระดับน้้าเพ่ิมสูงข้ึน 

- บริเวณคลองพระปรง ต้าบลศาลาล้าดวน อ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

- บริเวณแม่น้้าป่าสัก ต้าบลนาเฉลียง อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีแนวโน้มระดับน้้าเพ่ิมสูงข้ึน 

- บริเวณแม่น้้าพรม ต้าบลบ้านหัน อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีแนวโน้มระดับน้้าลดลง 

- บริเวณล้าน้้าเชิญ ต้าบลสามสวน อ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยมีแนวโน้มระดับน้้าเพ่ิมสูงข้ึน 

- บริเวณแม่น้้าชี ต้าบลชนบท อ้าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

- บริเวณแม่น้้าชี ต้าบลท่าพระ อ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวโน้มระดับน้้าลดลง  

- บริเวณแม่น้้าชี ต้าบลหนองบัว อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณแม่น้้าชี ต้าบลเก้ิง อ้าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว  

- บริเวณแม่น้้าชี ต้าบลม่วงลาด อ้าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีแนวโน้มระดับน้้าเพ่ิมสูงข้ึน 

- บริเวณคลองปาว ต้าบลเหล่าอ้อย อ้าเภอร่องค้า จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีแนวโน้มระดับน้้าเพ่ิมสูงข้ึน  

- บริเวณล้าปะเทีย ต้าบลอีสานเขต อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวโน้มระดับน้้าทรงตัว 

- บริเวณแม่น้้ามูล ต้าบลกระเบ้ือง อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีแนวโน้มระดับน้้าเพ่ิมสูงข้ึน 

 
 วันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๔ ปริมาณน ้ากักเก็บรวมทั งประเทศอยู่ร้อยละ ๗๐ เป็นน ้าใช้การ ๒๖,๔๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

โดยมีเข่ือนที่มีปริมาณน้้าน้อยดังน้ี 
o เข่ือนภูมิพล มีปรมิาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๕๓ โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ ๒๕ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อย  

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๒๔.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๑.๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o เข่ือนสิริกิต์ิ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๔๖ โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ ๑๖ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อย 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๑๑.๔๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๓.๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร 
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o *เข่ือนแม่งัดฯ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๓๘ โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ ๓๔ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อย 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๐.๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๐.๒๑ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนแม่กวงฯ มีปรมิาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๒๔ โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ ๑๙ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้าน้อย 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๐.๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๐.๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 
เข่ือนที่มีปริมาณน้้ามากดังน้ี 
o *เข่ือนแม่มอก มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๐๒ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๘๘ น้้าไหลล้นทางระบายน้้าล้น 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๑.๕๑ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๑.๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนแควน้อยฯ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๙๘ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๙๓ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๑๒.๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๘.๖๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนป่าสักฯ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๙๗ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๙๗ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๔๑.๗๑ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๒๕.๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนกระเสียว มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๙๘ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๘๔ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๕.๗๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๒.๑๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนทับเสลา มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๐๑ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๙๐ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๓.๒๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๒.๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o เข่ือนอุบลรัตน์ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๙๕ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๗๑ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๔๒.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๑๐.๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนล้าตะคอง มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๙๐ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๘๓ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๑.๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๐.๔๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนล้าแซะ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๙๒ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๘๙ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๓.๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๑.๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o เข่ือนจุฬาภรณ์ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๙๘ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๗๕ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๓.๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๑.๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนล้าพระเพลิง มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๘๖ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๘๕ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๑.๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๒.๕๘ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนมูลบน มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๙๖ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๙๑ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๑.๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๑.๒๑ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนล้านางรอง มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๘๕ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๘๒ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๐.๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๐.๗๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนประแสร์ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๙๔ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๘๗ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๑.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และไมม่ีการระบายน ้า 
o *เข่ือนนฤบดินทรจินดา มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๐๔ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๙๗ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๑๔.๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๑.๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนขุนด่านปราการชล มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๐๐ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๙๘ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี มีน ้าไหลลงอ่างฯ ๗.๓๒ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า ๕.๘๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 
o *เข่ือนหนองปลาไหล มีปรมิาณน ้ากักเก็บร้อยละ ๑๐๘ โดยเป็นน ้าใช้การร้อยละ ๑๐๐ สถานการณ์น้้าอยู่ในเกณฑ์น้้ามาก 

เมื่อวานนี ไม่มีน ้าไหลลงอ่างฯ และมีการระบายน ้า ๐.๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร 
หมายเหตุ * ข้อมูลรายงาน ณ วันท่ี ๑๕ ต.ค. ๖๔ 

 

 

ประจ้าวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 



 

  

 

 

 ช่วงวันที่ ๑๖ – ๑๘ ต.ค. ๖๔ ในช่วงวันที่ ๑๖ ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ส่งผลให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีก้าลังแรงขึ น ประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท้าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยยังคงมีก้าลังแรง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และด้านตะวันตกของประเทศ 
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ล้าปาง แพร่ อุตรดิตถ์ เลย หนองบัวล้าภู ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด ยโสธร 
อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ ตาก ก้าแพงเพชร พิษณุโลก 
พิจิตร เพชรบูรณ์ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากนั นประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บาง
บริเวณของภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 

 ช่วงวันที่ ๑๙ – ๒๒ ต.ค. ๖๔ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท้าให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมา

พาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน ส้าหรับลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศ

ไทยมีก้าลังอ่อนลง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลง  

 
 ช่วงวันที่ ๑๖ – ๑๘ ต.ค. ๖๔ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทย มีก้าลังแรง ส่งผลให้

บริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ ๑.๐ – ๑.๕ เมตร และทะเลอ่าวไทย จะมีคลื่นสูงประมาณ ๑.๐ - ๒.๐ เมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ้าวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 



 

  

 
 
 
 

 
 

แผนท่ีปริมาณฝนสะสมย้อนหลัง ๒๔ ชั่วโมงท่ีผ่านมา จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ  
  



 

  

 
 
 

 
  

 
 แผนท่ีระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักของประเทศไทย จากสถานีโทรมาตรวัดระดับน ้าอัตโนมัติ   
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