
 

  

 

สรุปพ้ืนที่เฝาระวัง 

 เฝาติดตาม ปริมาณน้ำใน ๔ เขื่อนหลักลุมน้ำเจาพระยา ยังคงมีน้ำใชการนอย เพียง ๖,๑๙๔ ลาน ลบ.ม. 
 เฝาระวัง น้ำลนตลิ่งในหลายพ้ืนท่ีจากอิทธิพลของฝนท่ีตกหนักในชวงท่ีผานมา โดยเฉพาะแมน้ำเจาพระยา บริเวณจังหวัดนครสวรรค

ชัยนาท สิงหบุรี และพระนครศรีอยุธยา แมน้ำปาสัก บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี แมน้ำทาจีน บริเวณจังหวัด
สุพรรณบุรี แมน้ำลพบุรี บริเวณจังหวัดลพบุรี แมน้ำชี บริเวณจังหวัดชัยภูมิ และขอนแกน แมน้ำมูล บริเวณจังหวัดนครราชสีมา 
สุรินทร และอุบลราชธานี และแมน้ำปราจีน บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี  

 เฝาระวัง ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ ้นบริเวณที่ลุ มริมแมน้ำเจาพระยาและแมน้ำปาสัก เนื่องจากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื ่อน
เจาพระยาและเขื่อนพระรามหก ท้ังนี้ปจจุบันฝนท่ีตกมีแนวโนมลดลง ทำใหการระบายน้ำจะไมเพ่ิมสูงขึ้น 

 เฝาติดตาม หยอมความกดอากาศต่ำบริเวณบริเวณทะเลจีนใต โดยมีแนวโนมทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวเขาสูบริเวณอาวตังเกี๋ย 

ท้ังนี้ขอใหเฝาติดตามการคาดการณอยางใกลชิด  

 

 มีกลุมเมฆฝนปกคลุมบางบริเวณของภาคกลางตอนลาง ภาคตะวันออก และภาคใต 

 
 ประเทศไทยมฝีนตกเล็กนอยถึงปานกลางกระจายตัวในทุกภูมิภาคของประเทศ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงบริเวณจังหวัดระนอง 

๙๑ มิลลิเมตร นครศรีธรรมราช ๗๓ มิลลิเมตร พัทลุง ๗๒ มิลลิเมตร ชุมพร ๗๐ มิลลิเมตร แพร ๖๔ มิลลิเมตร นาน ๖๓ มิลลิเมตร 
ประจวบคีรีขันธ ๖๒ มิลลิเมตร สงขลา ๕๙ มิลลิเมตร ยะลา ๕๕ มิลลิเมตร ตรัง ๕๕ มิลลิเมตร ปตตานี ๕๔ มิลลิเมตร เชียงราย ๕๓ 
มิลลิเมตร จันทบุรี ๕๐ มิลลิเมตร ตาก ๕๐ มิลลิเมตร พังงา ๔๗ มิลลิเมตร สุราษฎรธานี ๔๗ มิลลิเมตร ชัยภูมิ ๔๕ มิลลิเมตร 
กาญจนบุรี ๔๐ มิลลิเมตร นราธิวาส ๔๐ มิลลิเมตร ลำปาง ๓๙ มิลลิเมตร และพะเยา ๓๗ มิลลิเมตร  

 

 ระดับน้ำในแมน้ำสายหลักในภาคเหนือมีระดับน้ำนอยถึงระดับน้ำปานกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำปานกลางถึงระดับ
น้ำมาก ภาคตะวันออก และภาคกลางมีระดับน้ำปานกลางถึงระดับน้ำมาก สวนภาคใตมีระดับน้ำนอยถึงระดับน้ำปานกลาง  
และพบน้ำลนตลิ่งในพ้ืนท่ีดังนี้ 

- บริเวณแมน้ำแควนอย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีแนวโนมระดับน้ำลดลง 

- บริเวณแมน้ำยม ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณแมน้ำแมวงก ตำบลปางมะคา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีแนวโนมระดับน้ำลดลง  

- บริเวณคลองเกรียงไกร ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว  

- บริเวณแมน้ำสะแกกรัง ตำบลอุทัยใหม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว  

- บริเวณแมน้ำเจาพระยา ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณแมน้ำเจาพระยา ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณแมน้ำลพบุรี ตำบลโพธิ์เกาตน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณแมน้ำทาจีน ตำบลทาพ่ีเลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณคลองสองพ่ีนอง ตำบลสองพ่ีนอง อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณแมน้ำทาจีน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว  

 

 

น้ำลนตลิ่งในพ้ืนท่ี (ตอ) 

- บริเวณแมน้ำปาสัก ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณแมน้ำปาสัก ตำบลทาโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

ประจำวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

ประจำวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 



 

  

- บริเวณแมน้ำปาสัก ตำบลตาลเด่ียว อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว  

- บริเวณแมน้ำปาสัก ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณแมน้ำปาสัก ตำบลทาเรือ อำเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโนมระดับน้ำเพ่ิมสูงขึ้น 

- บริเวณแมน้ำปาสัก ตำบลบอโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณคลองบางหลวง ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณคลองบางบาล ตำบลไทรนอย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณแมน้ำเจาพระยา ตำบลโพธิ์สามตน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณแมน้ำเจาพระยา ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณแมน้ำเจาพระยา ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณแมน้ำเจาพระยา ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณแมน้ำชี ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีแนวโนมระดับน้ำลดลง  

- บริเวณแมน้ำชี ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ โดยมีแนวโนมระดับน้ำลดลง  

- บริเวณแมน้ำชี ตำบลลาดใหญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีแนวโนมระดับน้ำลดลง  

- บริเวณแมน้ำชี ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณแมน้ำชี ตำบลทาพระ อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยมีแนวโนมระดับน้ำเพ่ิมสูงขึ้น 

- บริเวณแมน้ำมูล ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณลำปะเทีย ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณแมน้ำมูล ตำบลกระเบ้ือง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณลำชี ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร โดยมีแนวโนมระดับน้ำลดลง 

- บริเวณแมน้ำมูล ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณแมน้ำนครนายก ตำบลบางเตย อำเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

- บริเวณแมน้ำปราจีนบุรี ตำบลหนาเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีแนวโนมระดับน้ำทรงตัว 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 วันท่ี ๕ ต.ค. ๖๔ ปริมาณน้ำกักเก็บรวมท้ังประเทศอยูรอยละ ๖๘ เปนน้ำใชการ ๒๔,๕๘๐ ลานลูกบาศกเมตร 

โดยมีเขื่อนท่ีมีปริมาณน้ำนอยดังนี้ 
o เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำกักเก็บรอยละ ๕๑ โดยเปนน้ำใชการเพียงรอยละ ๒๓ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำนอย  

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๔๘.๐๘ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๙๖ ลานลูกบาศกเมตร 
o เขื่อนสิริกิต์ิ มีปริมาณน้ำกักเก็บรอยละ ๔๕ โดยเปนน้ำใชการเพียงรอยละ ๑๕ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำนอย 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๒๐.๔๒ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๒.๙๘ ลานลูกบาศกเมตร 
o *เขื่อนแมงัดฯ มีปริมาณน้ำกักเก็บรอยละ ๓๘ โดยเปนน้ำใชการเพียงรอยละ ๓๓ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำนอย 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๐.๔๕ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๑๔ ลานลูกบาศกเมตร 

ประจำวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 



 

  

o *เขื่อนแมกวงฯ มีปริมาณน้ำกักเก็บรอยละ ๒๔ โดยเปนน้ำใชการเพียงรอยละ ๑๙ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำนอย 
เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๐.๘๑ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๒๓ ลานลูกบาศกเมตร 
เขื่อนท่ีมีปริมาณน้ำมากดังนี ้
o *เขื่อนแมมอก มีปริมาณน้ำกักเก็บรอยละ ๑๐๓ โดยเปนน้ำใชการรอยละ ๘๙ น้ำไหลลนทางระบายน้ำลน 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๔.๓๐ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๒.๓๐ ลานลูกบาศกเมตร 
o *เขื่อนแควนอยฯ มีปริมาณน้ำกักเก็บรอยละ ๙๔ โดยเปนน้ำใชการรอยละ ๙๐ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำมาก 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๑๘.๒๙ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๑๔.๑๘ ลานลูกบาศกเมตร 
o *เขื่อนปาสักฯ มีปรมิาณน้ำกักเก็บรอยละ ๑๐๒ โดยเปนน้ำใชการรอยละ ๑๐๒ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำมาก 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๗๗.๑๑ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๙๗.๙๑ ลานลูกบาศกเมตร 
o *เขื่อนกระเสียว มีปรมิาณน้ำกักเก็บรอยละ ๘๘ โดยเปนน้ำใชการรอยละ ๗๕ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำมาก 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๕.๗๖ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๓๒ ลานลูกบาศกเมตร 
o *เขื่อนทับเสลา มีปรมิาณน้ำกักเก็บรอยละ ๑๐๑ โดยเปนน้ำใชการรอยละ ๙๐ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำมาก 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๓.๒๖ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๑.๓๙ ลานลูกบาศกเมตร 
o เขื่อนอุบลรัตน มีปรมิาณน้ำกักเก็บรอยละ ๘๕ โดยเปนน้ำใชการรอยละ ๖๒ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำมาก 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๘๕.๕๕ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๑๙.๙๗ ลานลูกบาศกเมตร 
o *เขื่อนลำตะคอง มีปริมาณน้ำกักเก็บรอยละ ๘๕ โดยเปนน้ำใชการรอยละ ๗๘ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำมาก 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๒.๘๒ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๓๗ ลานลูกบาศกเมตร 
o *เขื่อนลำแซะ มีปริมาณน้ำกักเก็บรอยละ ๘๘ โดยเปนน้ำใชการรอยละ ๘๕ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำมาก 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๒.๔๓ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๓๘ ลานลูกบาศกเมตร 
o เขื่อนจุฬาภรณ มีปรมิาณน้ำกักเก็บรอยละ ๙๖ โดยเปนน้ำใชการรอยละ ๗๕ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำมาก 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๒.๖๙ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๓.๐๓ ลานลูกบาศกเมตร 
o *เขื่อนลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำกักเก็บรอยละ ๙๑ โดยเปนน้ำใชการรอยละ ๙๐ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำมาก 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๑.๙๘ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๓.๔๖ ลานลูกบาศกเมตร 
o *เขื่อนมูลบน มีปรมิาณน้ำกักเก็บรอยละ ๙๖ โดยเปนน้ำใชการรอยละ ๙๑ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำมาก 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๐.๖๑ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๑๐ ลานลูกบาศกเมตร 
o *เขื่อนลำนางรอง มีปริมาณน้ำกักเก็บรอยละ ๘๕ โดยเปนน้ำใชการรอยละ ๘๒ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำมาก 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๐.๓๔ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๒๖ ลานลูกบาศกเมตร 
o *เขื่อนประแสร มีปริมาณน้ำกักเก็บรอยละ ๙๗ โดยเปนน้ำใชการรอยละ ๙๑ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำมาก 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๒.๕๓ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๑.๓๔ ลานลูกบาศกเมตร 
 
 
 

เขื่อนท่ีมีปริมาณน้ำมาก (ตอ) 
o *เขื่อนนฤบดินทรจนิดา มีปริมาณน้ำกักเก็บรอยละ ๙๐ โดยเปนน้ำใชการรอยละ ๘๔ สถานการณนำ้อยูในเกณฑน้ำมาก 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๕.๕๖ ลานลูกบาศกเมตร และมกีารระบายน้ำ ๒.๐๙ ลานลูกบาศกเมตร 
o *เขื่อนขุนดานปราการชล มีปรมิาณน้ำกักเก็บรอยละ ๙๕ โดยเปนน้ำใชการรอยละ ๙๓ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำมาก 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๒.๘๗ ลานลูกบาศกเมตร และมีการระบายน้ำ ๐.๓๘ ลานลูกบาศกเมตร 
o *เขื่อนหนองปลาไหล มีปริมาณน้ำกักเก็บรอยละ ๑๐๙ โดยเปนน้ำใชการรอยละ ๑๐๑ สถานการณน้ำอยูในเกณฑน้ำมาก 

เมื่อวานน้ีมีน้ำไหลลงอางฯ ๓.๕๘ ลานลูกบาศกเมตร และไมมีการระบายน้ำ  
หมายเหต ุ* ขอมูลรายงาน ณ วันที ่๔ ต.ค. ๖๔ 

 

 ชวงวันท่ี ๕ - ๗ ต.ค. ๖๔ รองมรสุมพาดผานบริเวณภาคกลางตอนลาง ภาคตะวันออก และภาคใตตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน อาวไทย และประเทศไทยจะมีกำแรงข้ึน สงผลใหประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้น และฝนตกหนักไดในบาง
แหงบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต 

 ชวงวันที่ ๘ – ๑๑ ต.ค. ๖๔ รองมรสุมพาดผานบริเวณภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อาวไทย และประเทศไทยมีกำลังแรง สงผลใหประเทศไทยมี
ฝนตกหนักไดในบางแหงบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคตะวันออก และภาคใต 

ประจำวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 



 

  

 สำหรับหยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต มีแนวโนมจะทวีกำลังแรงขึ ้น และเคลื่อนตัวเขาสูบริเวณอาวตังเก๋ีย 
ท้ังน้ีขอใหเฝาติดตามการคาดการณอยางใกลชิด  

 

 ชวงวันที่ ๕ – ๗ ต.ค. ๖๔ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อาวไทย และประเทศไทย จะมีกำลังแรงขึ้น สงผลให
บริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ  ๑.๐ – ๑.๕ เมตร สวนทะเลฝงอาวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ ๑.๐ - ๑.๕ เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

แผนที่ปริมาณฝนสะสมยอนหลัง ๒๔ ชัว่โมงที่ผานมา จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ  
  



 

  

 
 
 
  

 
 แผนที่ระดับน้ำในแมน้ำสายหลักของประเทศไทย จากสถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำอัตโนมัติ   



 

  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

ตองการน้ำเก็บกักเพ่ิม 

๕,๘๐๖ 
ลานลูกบาศกเมตร 

ประมาณการความตองการใชน้ำ 
ในชวงฤดูแลงและชวงตนฤดูฝนของป ๒๕๖๕  
( อุปโภค-บริโภค การเกษตร และระบบนิเวศ ) 

๑๒,๐๐๐ 

ลานลูกบาศกเมตร 

ปริมาณน้ำใชการของ  
๔ เข่ือนหลักลุมน้ำเจาพระยา  

มีน้ำใชการไดรวม  

๖,๑๙๔ 
ลานลูกบาศกเมตร 

๔ ต.ค. ๒๕๖๔ 

อีก 
๒๘ วัน 

สิ้นสุดฤดูฝน 


