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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ�อากาศ 24 ชั่วโมงขEางหนEา บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ จะมี
พายุฤดูรEอนเพ่ิมข้ึน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟTาคะนอง ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตก รวมถึงอาจมีฟTาผ�าเกิดข้ึนกับมีฝนตก
หนักบางแห�ง ขอใหEประชาชนบริเวณดังกล�าวระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูรEอน รวมท้ังฟTาผ�าไวEดEวย 
 ท้ังนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม�จากประเทศจีนแผ�ลงมาปกคลุม
ประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใตEแลEว ประกอบกับมีลมใตEและลมตะวันออกเฉียงใตEพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใตE
เขEาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะท่ี
ภาคเหนือมีคลื่นกระแสลมฝ]ายตะวันตกเคลื่อนเขEาปกคลุม ลักษณะเช�นนี้ทำใหEประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูรEอนเกิดข้ึน 
 สำหรับทะเลอันดามันและภาคใตEมีลมใตEและลมตะวันตกเฉียงใตEพัดปกคลุม ทำใหEภาคใตEฝ^_งตะวันตกมีฝนเพ่ิมข้ึนและมี
ฝนตกหนักบางแห�ง 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 16 เม.ย. 2564 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถ�ายดาวเทียม วันท่ี 16 เม.ย. 2564 เวลา 13.00 น. 

 
 
 
 

พายุไต�ฝุ	น “ซูรีแค” 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้)(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 

3. ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 12 ชม. ท่ีผ�านมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จุดตรวจวัด ระดับการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บEานท�าง้ิว ต.ท�าง้ิว อ.หEวยยอด จ.ตรัง - 465.5 
บEานเขาวง ต.บEานยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร�ธานี - 367.5 
บEานบางกา ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร�ธานี - 98.0 
บEานโพธ์ิประสิทธ์ิ ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช - 73.5 
บEานย�านอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบ่ี - 49.0 
บEานหEวยคลมุ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี - 34.5 
บEานนาหลวง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร� - 30.0 
บEานวังดิน ต.บEานกลาง อ.สอง จ.แพร� - 29.5 
บEานโพธ์ิพนา ต.ตะกุกใตE อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร�ธานี - 24.5 
บEานเชือกน้ำ ต.ถ้ำ อ.ตะก่ัวทุ�ง จ.พังงา - 24.5 

4. ค�าความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแม�น้ำโขง) 

ภูมิภาค ความช้ืนในดิน [-] 1 เม.ย. 64 ความช้ืนในดิน [-] 7 เม.ย. 64 แนวโนEม 
เหนือ 0-20 0-20 ทรงตัว 
กลาง 0-20 20-40 เพ่ิมข้ึน 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
ตะวันออก 20-40 20-40 ทรงตัว 
ตะวันตก 20-40 20-40 ทรงตัว 

ใตE 40-60 40-60 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแหEงสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอ่ิมน้ำ 

 

  

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สุราษฎร�ธาน ี 20.4 
จ.บุรีรัมย� (นางรอง) 13.8 
จ.สงขลา (คอหงษ� สกษ.) 10.4 
จ.ยะลา (สกษ.) 8.1 
จ.ภูเก็ต 6.2 
จ.สกลนคร (สกษ.) 5.4 
จ.นครนายก 4.7 
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5. เรดาร�ตรวจอากาศ ณ วันท่ี 16 เมษายน 2564 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีขอนแก�น เวลา 14.30 น. 

 
สถานีสรุาษฎร�ธานี เวลา 14.30 น. 

จากเรดาร�ตรวจอากาศจะพบว�ามีกลุ�มเมฆฝนท่ัวทุกภาคของประเทศไทย 

6. สถานการณ�น้ำในแหล�งเก็บกักน้ำ ณ วันท่ี 16 เมษายน 2564 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอ�างเก็บน้ำขนาดใหญ�ปริมาตรน้ำในอ�างฯ 34,454 ลEาน ลบ.ม. คิดเปnนรEอยละ 49 (ปริมาตรน้ำใชEการไดE 

10,912 ลEาน ลบ.ม. คิดเปnนรEอยละ 23) ปริมาตรน้ำในอ�างฯ เทียบกับปo 2563 (34,967 ลEาน ลบ.ม. คิดเปnนรEอยละ 49)
นEอยกว�าปo 2563 จำนวน 513 ลEาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ�างฯ จำนวน 25.00 ลEาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 
78.58 ลEาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดEอีก 36,472 ลEาน ลบ.ม. 

 
 

อ�างเก็บน้ำ 

ปริมาตร 
น้ำในอ�าง 

ปริมาตร 
น้ำใชEการไดE 

ปริมาตร 
น้ำไหลลงอ�าง 

ปริมาตร 
น้ำระบาย 

ปริมาตรน้ำ
รับไดEอีก 
(ลEาน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ำ
ป̂จจุบัน) 

ปริมาตร 
(ลEาน ม.3) 

% 
น้ำเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ลEาน ม.3) 

% 
น้ำใชE
การ 

วันน้ี 
(ลEาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลEาน ม.3) 

วันน้ี 
(ลEาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลEาน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,659 35 859 9 0.14 2.87 6.00 6.00 8,803 
2.สิริกิติ์ 3,892 41 1,042 16 5.78 7.36 14.39 14.39 6,616 
3.จุฬาภรณ� 73 44 36 28 0.54 0.43 0.53 0.00 108 
4.อุบลรัตน� 916 38 335 18 0.09 0.09 5.07 5.09 3,724 
5.ลำปาว 485 24 385 20 0.00 0.00 3.23 3.25 1,965 
6.สิรินธร 1,168 59 337 30 0.00 0.79 3.56 3.50 798 
7.ป]าสักชลสิทธ์ิ 235 24 232 24 0.94 1.71 2.17 1.30 725 
8.ศรีนครินทร� 11,813 67 1,548 21 0.76 14.11 13.02 13.02 6,957 
9.วชิราลงกรณ� 3,796 43 784 13 3.34 7.98 7.01 7.02 7,204 
10.ขุนด�านปราการชล 50 23 46 21 0.06 0.05 0.61 1.20 175 
11.รัชชประภา 3,392 60 2,040 48 3.29 5.91 6.76 6.73 2,752 
12.บางลาง 1,149 79 873 74 3.82 4.87 4.12 4.20 441 
6.2 อ�างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห�ง มีปริมาณน้ำ 2,588 ลEาน ลบ.ม. (50%) ปริมาณน้ำใชEการ 2,200 ลEาน ลบ.ม. (46%) 
๖.3 แหล�งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ� 7 แห�ง มีปริมาณน้ำรวม 179.00 ลEาน ลบ.ม. (30%) 
๖.4 แหล�งน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 102,099 แห�ง มีปริมาณน้ำรวม 4,188 ลEาน ลบ.ม. (51%) 
6.5 อ�างเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห�ง ภายใตEการดูแลของกรมทรัพยากรน้ำปริมาณน้ำปจ̂จุบนั 122.64 ลEานลบ.ม. (53%) 
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7. สถานการณ�น้ำในประเทศ ณ วันท่ี 13 – 16 เมษายน 2564 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แม�น้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโน)ม 
เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร� 
13 
เม.ย. 

14 
เม.ย. 

15 
เม.ย. 

16 
เม.ย. 

P.1 ปuง เมือง เชียงใหม� 3.70 1.47 1.43 1.45 1.26 ลดลง -2.44 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 0.12 -0.08 0.07 -0.25 ลดลง -5.45 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 -0.20 -0.20 -0.20 -0.16 เพ่ิมข้ึน -7.46 
N.7A น�าน เมือง พิจิตร 9.87 2.55 2.23 2.06 2.03 ลดลง -7.84 
C.2 เจEาพระยา เมือง นครสวรรค� 26.20 17.32 17.28 17.24 17.13 ลดลง -9.07 

C.13 เจEาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.54 5.54 5.54 5.54 ทรงตัว -10.80 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย� 6.00 0.08 0.07 0.06 0.06 ทรงตัว -5.94 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.19 2.16 2.21 2.17 ลดลง -4.83 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.50 1.22 1.14 1.12 1.02 ลดลง -2.48 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 7.30 3.08 3.07 3.07 3.06 ลดลง -4.24 
X.64 คลองท�าแซะ ท�าแซะ ชุมพร 17.13 7.66 7.64 7.64 7.64 ทรงตัว -9.49 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 27.76 27.78 27.98 27.92 ลดลง -6.04 
X.274 แม�น้ำโก-ลก แวEง นราธิวาส 24.18 18.60 18.60 18.60 18.59 ลดลง -5.59 
X.37A แม�น้ำตาปo พระแสง สุราษฎร�ธานี 11.70 4.75 4.99 4.97 4.98 เพ่ิมข้ึน -6.72 
*** ยังไม�ไดEรับรายงาน 

8. สถานการณ�น้ำในพ้ืนท่ีลุ�มน้ำโขง ณ วันท่ี 16 เมษายน 2564 (คณะกรรมาธิการแม�น้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อ)างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต�างของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โน)ม 12 
เม.ย. 

13 
เม.ย. 

14 
เม.ย. 

15 
เม.ย. 

15 
เม.ย. 

3 วัน
ย)อนหลัง 

5 วัน
ย)อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 3.34 3.14 3.10 3.08 3.06 -9.74 -0.04 -0.28 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 5.18 5.18 5.31 5.66 5.82 -10.18 0.51 0.64 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 2.12 2.15 2.18 2.22 2.45 -9.75 0.27 0.33 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 2.15 2.09 2.05 2.02 2.03 -9.97 -0.02 -0.12 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 2.41 2.38 2.30 2.30 2.29 -10.21 -0.01 -0.12 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 2.61 2.68 2.70 2.65 2.64 -11.86 -0.06 0.03 ลดลง 

*** ไม�มีสถานการณ� 

9. สถานการณ�เตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 16 เมษายน 2564 (กรมทรัพยากรน้ำ)  
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)] 

การแจ)งเตือน สถานี การแจ)งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ
าระวัง) - - 

*** ไม�มีสถานการณ� 

10. พ้ืนท่ีติดตามและเฝ
าระวังสถานการณ�ธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 16 เมษายน 2564 (กรมทรัพยากรธรณี)  
 เนื่องจากในพ้ืนท่ีเสี่ยงดินถล�ม มีปริมาณน้ำฝนไม�ถึงเกณฑ�การเฝTาระวัง ประกอบกับบางพ้ืนท่ีไม�มีฝนตก จึงไม�มีพ้ืนท่ี

ติดตามสถานการณ�พิบัติภัยดินถล�มและน้ำป]าไหลหลาก 
 



๕ 

11. เหตุการณ�วิกฤตน้ำปPจจุบัน ณ วันท่ี 16 เมษายน 2564 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)] 
  ไม�มีสถานการณ� 

12. สถานการณ�ภาวะน้ำท�วม และสถานการณ�ฝนแล)ง/ฝนท้ิงช�วง ณ วันท่ี 16 เมษายน 2564 (ปภ.) 
  สถานการณ�สาธารณภัย 
  จากสถานการณ�หย�อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ�าวเบงกอลตอนล�างเคลื่อนเขEาสู�บริเวณทะเลอันดามัน ประกอบกับลม

ตะวันตกเฉียงใตEท่ีพัดปกคลุมภาคใตEฝ^_งตะวันตกและทะเลอันดามันมีกําลังแรงข้ึน ทําใหEมีฝนเพ่ิมข้ึน และมีฝนตกหนักบาง
พ้ืนท่ีในหEวงวันท่ี 31 มี.ค. 64 - ป̂จจุบัน ทําใหEเกิดพายุฝนฟTาคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก ในพ้ืนท่ี 51 จังหวัด 
(เชียงราย เชียงใหม� อุตรดิตถ� พะเยา แพร� น�าน ลําปาง ลําพูน ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กําแพงเพชร เพชรบูรณ�
นครพนม เลย อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ� หนองบัวลําภู ขอนแก�น ชัยภูมิ มหาสารคาม รEอยเอ็ด ยโสธร สุรินทร� มุกดาหาร
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย� นครราชสีมา ระยอง จันทบุรี สระแกEว ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครสวรรค� อุทัยธานี 
ชัยนาท ลพบุรี สิงห�บุรี สระบุรี อ�างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี ภูเก็ต) 247 อำเภอ 
617 ตำบล 1,565 หมู�บ)าน 2 เขตเทศบาล บ)านเรือนประชาชนได)รับความเสียหาย 8,392 หลัง วัด 4 แห�ง และ
กรุงเทพมหานคร 1 เขต 1 แขวง มีผู)เสียชีวิต 2 ราย (หญิง อ.เมืองฯ จ.น�าน สาเหตุก่ิงไม)หักทับรถยนต� หญิง 
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม สาเหตุผนังโรงเรียนล)มทับ) ผู)บาดเจ็บ 8 ราย (จ.น�าน อ.เมืองฯ 1 ราย สาเหตุก่ิงไม)หัก
ทับรถยนต� จ.สุรินทร� อ.เขวาสินรินทร� 2 ราย สาเหตุบ)านกําลังก�อสร)างล)มทับ อ.รัตนบุรี 1 ราย สาเหตุก่ิงไม)หล�นใส� 
อ.ท�าตูม 1 ราย สาเหตุเพิงพักล)ม จ.พิจิตร อ.ตะพานหิน 1 ราย สาเหตุก่ิงไม)หล�นใส� จ.เชียงใหม� อ.แม�แตง 1 ราย 
สาเหตุผนังบ)านล)มทับ จ.เลย อ.เชียงคาน 1 ราย) ปPจจุบันสถานการณ�คล่ีคลายแล)วทุกจังหวัด 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข)างหน)า (ระหว�างวันท่ี 16 - 22 เมษายน 2564)  
 ในช�วงวันท่ี 16 - 19 เม.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม�จากประเทศ
จีนจะแผ�ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใตE ส�งผลทำใหEมีลมใตEและลมตะวันออกเฉียงใตEพัดปก
คลุมภาคเหนือตอนล�าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ภาคกลางตอนล�าง ภาคตะวันออก รวมท้ังกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ]ายตะวันตกจะเคลื่อนผ�านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลาง 
ในขณะท่ีบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศรEอนต�อเนื่องกันหลายวัน ลักษณะเช�นนี้ทำใหEประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูรEอน
เกิดข้ึน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟTาคะนอง ลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก และลูกเห็บตกบางแห�ง รวมถึงอาจมีฟTาผ�าเกิดข้ึนไดE 
สำหรับบริเวณทะเลอันดามัน ภาคใตE และอ�าวไทยมีลมตะวันตกเฉียงใตEพัดปกคลุมทำใหEภาคใตEยังคงมีฝนฟTาคะนองเกิดข้ึน
และมีฝนตกหนักบางแห�ง 
 ในช�วงวันท่ี 20 - 22 เม.ย. 64 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต�ยังคงมีฝนฟTาคะนองกับมีลมกระโชกแรง
เกิดข้ึนบางพ้ืนท่ี โดยมีอากาศรEอนกับมีฟTาหลัวในตอนกลางวัน เนื่องจากลมใตEและลมตะวันออกเฉียงใตEยังคงพัดปกคลุม
ภาคเหนือตอนล�าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ในขณะท่ีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความรEอนปกคลุมประเทศไทยตอนบน สำหรับลมตะวันตกเฉียงใตEยังคงพัดปกคลุม
บริเวณทะเลอันดามัน อ�าวไทย และภาคใตE ทำใหEบริเวณดังกล�าวมีฝนฟTาคะนองเกิดข้ึนและมีฝนตกหนักบางแห�ง 

14. ความช�วยเหลือภัยแล)งสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 
   ความช�วยเหลือในพื้นทีป่ระสบป^ญหาภัยแลEง ตั้งแต�วนัที่ 1 ตลุาคม 2563 – 16 เมษายน 2564 

หน�วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ�ายน้ำ

สะอาด 
(ลิตร) 

น้ำดื่มบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชน�ท่ีได)รับ 

อุปโภค-บริโภค พ้ืนท่ีเกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร�) 

ภาค 1 

ลำปาง  119,700   2,355,176   -     171,230   460,057   2,611  
เชียงใหม�  -     111,617   -     21,201   87,675   -    
แม�ฮ�องสอน  -     98,945   -     9,248   60,986   -    
เชียงราย  -     318,636   -     56,471   174,477   -    
กำแพงเพชร  -     116,002   -     44,125   179,310   -    



๖ 

พะเยา  77,300   -     -     500   1,350   -    
ลำพูน  874,000   -     -     -     -     4,700  

ภาค 2 
อุทัยธานี  77,760   -     -     -     -     4,000  
นครสวรรค�  1,572,480   30,000   -     14,672   11,929   8,800  
เพชรบูรณ�  16,200   -     -     1,200   4,800   -    

ภาค 3 

สกลนคร  2,282,520   -     -     4,142   15,131   2,383  
อุดรธานี  2,894,000   -     1,500   2,061   9,800   1,390  
หนองคาย  484,000   -     -     370   1,442   5,800  
เลย  -     72,000   -     76   1,079   -    
หนองบัวลำภู  -     -     1,000   -     -     -    

ภาค 4 
ขอนแก�น  1,105,500   -     -     1,388   5,396   -    
มหาสารคาม  120,300   -     -     469   1,876   -    

ภาค 5 
บุรีรัมย�  292,000   -     -     1,970   5,249   -    
นครราชสีมา  359,500   -     -     808   2,352   -    

ภาค 6 

สระแกEว  272,000   -     -     14,350   50,000   -    
ปราจีนบุรี  3,933,700   -     -     1,022   3,486   6,150  
จันทบุรี  3,564,000   -     -     1,600   4,500   8,000  
ระยอง  202,200   -     -     478   1,378   700  
ตราด  346,800   -     -     2,310   5,285   16,800  

ภาค 7 
สุพรรณบุรี  2,334,600   -     -     258   990   -    
ราชบุรี  74,520   12,000   -     104   325   600  

ภาค 8 นครศรีธรรมราช  4,595,940   -     -     1,800   5,488   18,500  

ภาค 9 

พิจิตร  1,675,320   -     -     7,714   21,984   82,500  
แพร�  1,632,360   -     -     1,503   4,505   6,600  
พิษณุโลก  1,464,600   -     4,741   195   515   1,623  
สุโขทัย  190,080   -     2,388   306   1,124   -    
น�าน  -     -     1,500   -     -     -    
อุตรดิตถ�  -     228,050   -     1,211   4,167   -    

ภาค 10 สุราษฎร�ธานี  380,800   114,000   -     180   640   1,100  

ภาค 11 
อุบลราชธานี  125,300   -     -     1,274   4,241   -    
อำนาจเจริญ  188,550   -     600   1,684   5,852   -    

 36 จังหวดั  31,256,030   3,456,426   11,729   365,920   1,137,389   172,257  
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนย�ปฏิบัติการ 

      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม 
        (ดEานทรัพยากรน้ำ) 


