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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ�อากาศ 24 ชั่วโมงขHางหนHา บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศรHอนในตอนกลางวัน ประกอบกับมีลม
ตะวันตกเฉียงใตHและลมตะวันออกเฉียงใตHพัดนำความชื ้นจากอ�าวไทยและทะเลจีนใตHเข Hามาปกคลุมภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำใหHบริเวณดังกล�าวมี 
ฝนฟWาคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ ขอใหHประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟWา
คะนองและลมกระโชกแรงท่ีจะเกิดข้ึนไวHดHวย โดยหลีกเลี่ยงการอยู�ในท่ีโล�งแจHง ใตHตHนไมHใหญ� ปWายโฆษณา และสิ่งปลูกสรHาง
ท่ีไม�แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการปWองกันและระวังความเสียหายท่ีจะเกิดต�อผลผลิตทางการเกษตรไวHดHวย 
 สำหรับบริเวณอ�าวไทย ภาคใตH และทะเลอันดามัน มีลมตะวันออกพัดปกคลุม ทำใหHภาคใตHมีฝนฟWาคะนองในระยะนี้ 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 9 พ.ค. 2564 เวลา ๐1.00 น. 

 
ภาพถ�ายดาวเทียม วันท่ี 9 พ.ค. 2564 เวลา 08.00 น. 
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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.) 
บHานแม�ทุเลาใน ต.กลางดง อ.ทุ�งเสลี่ยม จ.สโุขทัย - 96.0 
บHานลำโชค ต.บHานแก�ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย - 82.0 
บHานหนองมะค�า ต.โปbงแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก - 79.0 
บHานท�าทองแดง ต.นาโบสถ� อ.วังเจHา จ.ตาก - 74.0 
บHานหHวยกุ�ม ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร - 72.5 
บHานหนองชะลาบ ต.ตากตก อ.บHานตาก จ.ตาก - 70.5 
บHานโปbงคอม ต.ด�านชHาง อ.ด�านชHาง จ.สุพรรณบุร ี - 68.0 
บHานตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน อ.บHานด�านลานหอย จ.สุโขทัย - 62.5 
บHานยางโองนอก ต.แม�สลิด อ.บHานตาก จ.ตาก - 61.0 
บHานหินดาดทอง ต.หนองรี อ.บ�อพลอย จ.กาญจนบุร ี - 52.0 

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

ภูมิภาค ความช้ืนในดิน [-] 1 เม.ย. 64 ความช้ืนในดิน [-] 4 พ.ค. 64 แนวโนHม 
เหนือ 0-20 20-40 เพ่ิมข้ึน 
กลาง 0-20 40-60 เพ่ิมข้ึน 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
ตะวันออก 20-40 40-60 เพ่ิมข้ึน 
ตะวันตก 20-40 40-60 เพ่ิมข้ึน 

ใตH 40-60 40-60 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแหHงสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอ่ิมน้ำ 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สุโขทัย 56.0 
จ.ตาก (เข่ือนภูมิพล) 55.0 
จ.กระบ่ี 46.6 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 44.4 
จ.บุรีรัมย� 42.3 
จ.นครศรีธรรมราช (สกษ.) 39.9 
จ.แพร� 34.5 



๓ 

5. เรดาร�ตรวจอากาศ ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2564 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีขอนแก�น เวลา 09.15 น. 

จากเรดาร�ตรวจอากาศจะพบว�ามีกลุ�มเมฆฝนบริเวณภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

6. สถานการณ�น้ำในแหล�งเก็บกักน้ำ ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2564 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอ�างเก็บน้ำขนาดใหญ�ปริมาตรน้ำในอ�างฯ 33,755 ลHาน ลบ.ม. คิดเปjนรHอยละ 48 (ปริมาตรน้ำใชHการไดH 

10,213 ลHาน ลบ.ม. คิดเปjนรHอยละ 22) ปริมาตรน้ำในอ�างฯ เทียบกับปk 2563 (33,241 ลHาน ลบ.ม. คิดเปjนรHอยละ 47) 
มากกว�าปk 2563 จำนวน 514 ลHาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ�างฯ จำนวน 45.69 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 
63.91 ลHาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดHอีก 37,171 ลHาน ลบ.ม. 

 
 

อ�างเก็บน้ำ 

ปริมาตร 
น้ำในอ�าง 

ปริมาตร 
น้ำใชHการไดH 

ปริมาตร 
น้ำไหลลงอ�าง 

ปริมาตร 
น้ำระบาย 

ปริมาตร
น้ำรับไดHอีก 
(ลHาน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ำ
ปlจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ลHาน ม.3) 

% 
น้ำเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ลHาน ม.3) 

% 
น้ำใชH
การ 

วันน้ี 
(ลHาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลHาน ม.3) 

วันน้ี 
(ลHาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลHาน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,622 34 822 9 4.20 6.80 6.00 6.00 8,840 
2.สิริกิติ์ 3,724 39 874 13 5.51 5.28 12.28 12.06 6,784 
3.จุฬาภรณ� 83 51 46 36 0.63 0.38 0.00 0.00 98 
4.อุบลรัตน� 931 38 350 19 6.58 10.76 1.10 1.11 3,709 
5.ลำปาว 456 23 355 19 0.59 0.00 0.10 0.35 1,994 
6.สิรินธร 1,141 58 310 27 0.88 5.01 0.00 0.00 825 
7.ปbาสักชลสิทธ์ิ 238 25 235 25 1.56 2.66 0.44 0.44 722 
8.ศรีนครินทร� 11,643 66 1,378 18 5.83 8.39 10.02 10.07 7,127 
9.วชิราลงกรณ� 3,715 42 703 12 0.00 4.50 6.02 6.03 7,285 
10.ขุนด�านปราการชล 40 18 35 16 0.18 0.22 0.45 0.13 185 
11.รัชชประภา 3,298 58 1,947 45 3.29 2.54 8.12 6.07 2,846 
12.บางลาง 1,077 74 801 68 5.82 6.35 8.00 8.07 513 

6.2 อ�างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห�ง มีปริมาณน้ำ 2,612 ลHาน ลบ.ม. (51%) ปริมาณน้ำใชHการ 2,224 ลHาน ลบ.ม. (47%) 
๖.3 แหล�งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ� 7 แห�ง มีปริมาณน้ำรวม 182.00 ลHาน ลบ.ม. (31%) 
๖.4 แหล�งน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 102,099 แห�ง มีปริมาณน้ำรวม 4,178 ลHาน ลบ.ม. (49%) 
6.5 อ�างเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห�ง ภายใตHการดูแลของกรมทรัพยากรน้ำปริมาณน้ำปlจจุบนั 121.77 ลHานลบ.ม. (52%) 
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7. สถานการณ�น้ำในประเทศ ณ วันท่ี 6 - 9 พฤษภาคม 2564 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แม�น้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโน)ม 
เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

พฤหัสบด ี ศุกร� เสาร� อาทิตย� 
6 

พ.ค. 
7 

พ.ค. 
8 

พ.ค. 
9 

พ.ค. 
P.1 ปsง เมือง เชียงใหม� 3.70 1.60 1.57 1.41 1.60 เพ่ิมข้ึน -2.10 

W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 -0.09 0.07 -0.35 -0.39 ลดลง -5.59 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 -0.15 -0.20 -0.20 -0.20 ทรงตัว -7.50 
N.7A น�าน เมือง พิจิตร 9.87 1.88 1.86 1.59 1.51 ลดลง -8.36 
C.2 เจHาพระยา เมือง นครสวรรค� 26.20 17.10 17.02 16.91 16.81 ลดลง -9.39 

C.13 เจHาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.54 5.54 5.54 5.54 ทรงตัว -10.80 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย� 6.00 1.12 1.08 1.27 1.36 เพ่ิมข้ึน -4.64 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.42 2.41 2.38 2.37 ลดลง -4.63 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.50 1.41 1.42 1.49 1.39 ลดลง -2.11 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 7.30 3.06 3.14 3.22 3.24 เพ่ิมข้ึน -4.06 
X.64 คลองท�าแซะ ท�าแซะ ชุมพร 17.13 7.64 8.19 8.31 8.56 เพ่ิมข้ึน -8.57 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 27.83 28.10 28.18 10.70 ลดลง -23.26 
X.274 แม�น้ำโก-ลก แวHง นราธิวาส 24.18 18.79 18.76 18.76 18.76 ทรงตัว -5.42 
X.37A แม�น้ำตาปk พระแสง สุราษฎร�ธานี 11.70 5.08 4.96 4.92 4.95 เพ่ิมข้ึน -6.75 

*** ยังไม�ไดHรับรายงาน 

8. สถานการณ�น้ำในพ้ืนท่ีลุ�มน้ำโขง ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2564 (คณะกรรมาธิการแม�น้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อ)างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต�างของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โน)ม 5 
พ.ค. 

6 
พ.ค. 

7 
พ.ค. 

8 
พ.ค. 

9 
พ.ค. 

3 วัน
ย)อนหลัง 

5 วัน
ย)อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 3.40 3.35 3.40 3.48 3.48 -9.32 0.08 0.08 ทรงตัว 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 6.26 6.34 6.32 6.26 6.20 -9.80 -0.12 -0.06 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 3.03 3.15 3.25 3.28 3.20 -9.00 -0.05 0.17 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 2.45 2.53 2.55 2.60 2.66 -9.34 0.11 0.21 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 2.58 2.62 2.68 2.72 2.72 -9.78 0.04 0.14 ทรงตัว 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 3.06 2.97 3.01 3.04 3.04 -11.46 0.03 -0.02 ทรงตัว 

*** ไม�มีสถานการณ� 

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

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

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บHานโปbงกHอนเสHา ตำบลท�ามะปราง อำเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุร ี ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 99.50 มลิลเิมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ
าระวัง) 
บHานหนองมะค�า ตำบลโปbงแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
บHานแม�ทุเลาใน ตำบลกลางดง อำเภอทุ�งเสลี่ยม จังหวัดสโุขทัย 
บHานหHวยกลHา ตำบลวาวี อำเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.00 มลิลเิมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 83.00 มลิลเิมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 87.00 มลิลเิมตร 

*** สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคท่ีเก่ียวขHองไดHดำเนินการแจHงอาสาสมัครและเครือข�าย รวมถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวขHองในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลHว 

10. พ้ืนท่ีติดตามและเฝ
าระวังสถานการณ�ธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2564 (กรมทรัพยากรธรณี)  
  เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงดินถล�ม มีปริมาณน้ำฝนไม�ถึงเกณฑ�การเฝWาระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม�มีฝนตก จึงไม�มีพื้นท่ี

ติดตามสถานการณ�พิบัติภัยดินถล�มและน้ำปbาไหลหลาก 
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11. เหตุการณ�วิกฤตน้ำปOจจุบัน ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2564 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันน้ี)] 
  ไม�มีสถานการณ� 

12. สถานการณ�ภาวะน้ำท�วม และสถานการณ�ฝนแล)ง/ฝนท้ิงช�วง ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2564 (ปภ.) 
  จากสถานการณ�ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นท่ีปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางของ

ประเทศไทยมีกําลังอ�อน ประกอบกับมีลมใต)และลมตะวันออกเฉียงใต)พัดนําความช้ืนจากอ�าวไทย และทะเลจีนใต)เข)ามา 
ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในห)วงวันที่ 1 พ.ค. 64 - ปOจจุบัน ทําใหHเกิดพายุฝนฟWาคะนองลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก 
และดินสไลด�ในพ้ืนท่ี 52 จังหวัด (เชียงราย แม�ฮ�องสอน พะเยา เชียงใหม� ลําปาง ลําพูน ตาก กําแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก 
อุดรธานี นครพนม เลย หนองบัวลําภู ขอนแก�น ชัยภูมิ กาฬสินธุ� มุกดาหาร ยโสธร อํานาจเจริญ มหาสารคาม รHอยเอ็ด 
อุบลราชธานี สุรินทร� นครราชสีมา บุรีรัมย� ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกHว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สิงห�บุรี
อ�างทอง อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ� สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช) 206 อำเภอ 575 ตำบล 1,695 
หมู�บHาน บHานเรือนประชาชนไดHรับความเสียหาย 8,383 หลัง มีผูHเสียชีวิต 3 ราย (หญิง อ.พนม จ.สุราษฎร�ธานี สาเหตุผนัง
โรงเรือนลHมทับ,ชาย อ.เมืองฯ จ.ลพบุรีสาเหตุตHนไมHลHมทับ, หญิง อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา สาเหตุผนังบHานลHมทับ) และมี
ผูHไดHรับบาดเจ็บ 2 ราย (ชาย อ.พนม จ.สุราษฎร�ธานี สาเหตุผนังโรงเรือนลHมทับ, ชาย อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา สาเหตุ
ผนังบHานลHมทับ) ปOจจุบันสถานการณ�คล่ีคลายแล)วทุกจังหวัดอยู�ระหว�างการฟTUนฟู 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข)างหน)า (ระหว�างวันท่ี 8 – 14 พฤษภาคม 2564)  
 ในช�วงวันที่ 8 - 10 พ.ค. 64 ลมตะวันออกเฉียงใตHพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล�าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำใหHบริเวณดังกล�าวมีฝนฟWาคะนองและลมกระโชกแรงบางแห�ง 
สำหรับบริเวณอ�าวไทย ภาคใตH และทะเลอันดามันมีลมตะวันออกพัดปกคลุม ทำใหHภาคใตHมีฝนฟWาคะนองระยะนี้  
 ส�วนในช�วงวันที่ 11 - 14 พ.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใตHพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ�าวไทย ทำใหH
ประเทศไทยมีฝนฟWาคะนองเกิดข้ึนบางแห�ง แต�จะมีฝนเพ่ิมมากข้ึนบริเวณภาคใตHฝl�งตะวันตก 

14. ความช�วยเหลือภัยแล)งสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 
   ความช�วยเหลือในพื้นทีป่ระสบปlญหาภัยแลHง ตั้งแต�วนัที่ 1 ตลุาคม 2563 – 7 พฤษภาคม 2564 

หน�วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจ�ายน้ำ

สะอาด 
(ลิตร) 

น้ำดื่ม
บรรจุขวด 

(ขวด) 

ประโยชน�ท่ีได)รับ 

อุปโภค-บริโภค พ้ืนท่ีเกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร�) 

ภาค 1 

ลำปาง 178,400 2,725,211  -     171,445   460,678   2,611  
เชียงใหม� - 124,065  -     21,201   87,675   -    
แม�ฮ�องสอน - 110,822  -     9,248   60,986   -    
เชียงราย - 345,893  -     56,471   174,477   -    
กำแพงเพชร - 127,902  -     44,125   179,310   -    
พะเยา 123,800 -  -     500   1,350   -    
ลำพูน 1,201,800 -  -     -     -     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 2,818,500  -     -     4,142   15,131   2,383  
อุดรธานี 3,260,000  -     1,500   2,061   9,800   1,390  
หนองคาย 583,000  -     -     370   1,442   5,800  
เลย  -     72,000   -     76   1,079   -    



๖ 

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  479,500   -     -     1,318   4,452   -    

ภาค 6 

สระแกHว  272,000   -     -     14,350   50,000   -    
ปราจีนบุรี   3,960,700  -     -     1,022   3,486   6,150  
จันทบุรี 4,217,400  -     -     1,600   4,500   8,000  
ระยอง 240,900  -     -     478   1,378   700  
ตราด  346,800   -     -     2,310   5,285   16,800  

ภาค 7 
สุพรรณบุรี   2,543,400  -     -     258   990   -    
ราชบุรี 74,520 - -  104   325   600  

ภาค 8 นครศรีธรรมราช 8,422,380 - -  1,800   5,488   18,500  

ภาค 9 

พิจิตร 1,689,720 - -  7,714   21,984   82,500  
แพร� 1,865,820 - 5,749  1,503   4,505   6,600  
พิษณุโลก 1,506,600 - 2,388  195   515   1,623  
สุโขทัย 207,840- - 1,500  306   1,124   -    
น�าน - - -  -     -     -    
อุตรดิตถ� - 241,250 -  1,211   4,167   -    

ภาค 10 สุราษฎร�ธานี  452,800   126,000   -     180   640   1,100  

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

 36 จังหวัด  37,943,970   3,926,143   12,737   366,645   1,140,110   172,257  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม 
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน้ำ            สำนักงาน   ทรัพยากรน้ำภาค 11 
๒. กิจกรรมที่ดำเนินการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พรHอมท�อส�งระยะทาง 950 เมตร เพื่อสูบน้ำ

จากลำเซบกไปเติมใหHกับแหล�งน้ำผลิตระบบประปาหมู�บHาน แกHไขปlญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ใหHกับ
ประชาชน บHานเปWา หมู�ท่ี 3 ตำบลเค็งใหญ� อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 

๓. ประโยชน�ท่ีไดHรับ      -          ไร�                 2,100     ลูกบาศก�เมตร 
106        ครัวเรือน             -          คน 
 

  

 

 

 

 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนย�ปฏิบัติการ 

      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลHอม 
        (ดHานทรัพยากรน้ำ) 


