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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเชนนี้ทำให
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดนำความชื้นจากทะเลจีน
ใตและอาวไทยเขามาปกคลุมภาคเหนือตอนลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้ ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำใหประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟาคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดข้ึนไดบางพื้นที่ สำหรับลม
ตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย ทำใหภาคใตมฝีนฟาคะนองในระยะนี ้
 อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหมจากประเทศจีนไดแผลงมาถึงประเทศจีนตอนใตแลว 
และคาดวาจะแผลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต ในวันนี้ (16 เมษายน 2564) 
สงผลทำใหมีลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมภาคเหนือตอนลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝายตะวันตกจะเคล่ือนผานภาคเหนือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางตอนบน ในชวงวันที่ 16 - 19 เม.ย. 64 ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศ
รอนตอเนื่องกันมาหลายวัน ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูรอนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง 
ลมกระโชกแรง และมีลกูเห็บตกบางแหง รวมถึงอาจมีฟาผาเกิดขึ้นไดในบางพ้ืนที่ 

 
แผนที่อากาศ วันที่ 16 เม.ย. 2564 เวลา 01.00 น. 

 
ภาพถายดาวเทียม วนัที่ 16 เม.ย. 2564 เวลา 08.00 น. 

 
 

พายุโซนรอน “ซูรีแค” 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้)(กรมอตุุนิยมวิทยา) 

 

3. ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผานมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จดุตรวจวัด ระดับการเตอืน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บานทาง้ิว ต.ทาง้ิว อ.หวยยอด จ.ตรัง - 465.5 
บานเขาวง ต.บานยาง อ.คีรีรัฐนคิม จ.สุราษฎรธาน ี - 367.5 
บานบางกา ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธาน ี - 98.0 
บานโพธิ์ประสิทธิ์ ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรธีรรมราช - 73.5 
บานยานอุดม ต.ลำทบั อ.ลำทับ จ.กระบี ่ - 49.0 
บานหวยคลุม ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี - 34.5 
บานนาหลวง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร - 30.0 
บานวังดิน ต.บานกลาง อ.สอง จ.แพร - 29.5 
บานโพธิ์พนา ต.ตะกุกใต อ.วิภาวดี จ.สุราษฎรธาน ี - 24.5 
บานเชือกน้ำ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา - 24.5 

4. คาความชื้นในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแมนำ้โขง) 

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

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

ใต 40-60 40-60 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถงึ ดินที่แหงสนิท และ 100 หมายถงึ ดินท่ีอิ่มนำ้ 

 

  

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สุราษฎรธาน ี 20.4 
จ.บุรีรัมย (นางรอง) 13.8 
จ.สงขลา (คอหงษ สกษ.) 10.4 
จ.ยะลา (สกษ.) 8.1 
จ.ภูเกต็ 6.2 
จ.สกลนคร (สกษ.) 5.4 
จ.นครนายก 4.7 
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5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีสรุาษฎรธานี เวลา 08.45 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ำในแหลงเกบ็กักน้ำ ณ วันที่ 15 เมษายน 2564 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนำ้ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 34,521 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 49 (ปริมาตรน้ำใชการได 

10,979 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 23) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2563 (35,055 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 49)
นอยกวาป 2563 จำนวน 533 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 52.29 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 
75.69 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 36,405 ลาน ลบ.ม. 

 
 

อางเก็บน้ำ 

ปริมาตร 
น้ำในอาง 

ปริมาตร 
น้ำใชการได 

ปริมาตร 
น้ำไหลลงอาง 

ปริมาตร 
น้ำระบาย 

ปริมาตรน้ำ
รับไดอีก 
(ลาน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ำ
ปจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
น้ำเก็บ

กัก 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
น้ำใช
การ 

วันนี้ 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

วันนี้ 
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

1.ภูมิพล 4,666 35 866 9 2.87 4.25 6.00 6.00 8,796 
2.สิริกิติ์ 3,902 41 1,052 16 7.36 7.36 14.39 14.41 6,606 
3.จุฬาภรณ 73 45 36 28 0.43 0.27 0.00 0.00 108 
4.อุบลรัตน 922 38 341 18 0.09 0.06 5.09 5.09 3,718 
5.ลำปาว 490 25 390 21 0.00 1.51 3.25 3.25 1,960 
6.สิรินธร 1,175 60 343 30 0.79 0.77 3.50 3.56 791 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 235 25 232 24 1.71 0.94 1.30 1.30 725 
8.ศรีนครินทร 11,830 67 1,565 21 14.11 7.59 13.02 13.00 6,940 
9.วชิราลงกรณ 3,801 43 789 13 7.98 1.08 7.02 7.09 7,199 
10.ขุนดานปราการชล 51 23 47 21 0.05 0.03 1.20 1.19 174 
11.รัชชประภา 3,396 60 2,044 48 5.91 5.56 6.73 7.04 2,748 
12.บางลาง 1,150 79 873 74 4.87 3.95 4.20 4.26 440 

6.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แหง มีปริมาณน้ำ 2,594 ลาน ลบ.ม. (50%) ปริมาณน้ำใชการ 2,207 ลาน ลบ.ม. (46%) 
๖.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 7 แหง มีปริมาณน้ำรวม 180.00 ลาน ลบ.ม. (31%) 
๖.4 แหลงน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 102,099 แหง มีปริมาณน้ำรวม 4,188 ลาน ลบ.ม. (51%) 
6.5 อางเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แหง ภายใตการดูแลของกรมทรัพยากรน้ำปริมาณน้ำปจจุบนั 122.64 ลานลบ.ม. (53%) 
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7. สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันท่ี 13 – 16 เมษายน 2564 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 
เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร 

13 
เม.ย. 

14 
เม.ย. 

15 
เม.ย. 

16 
เม.ย. 

P.1 ปง 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 เพิ่มข้ึน -7.46 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 2.55 2.23 2.06 2.03 ลดลง -7.84 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 17.32 17.28 17.24 17.13 ลดลง -9.07 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.54 5.54 5.54 5.54 ทรงตัว -10.8 
M.6A มูล สตึก บุรีรมัย 6.00 0.08 0.07 0.06 0.06 ทรงตัว -5.94 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 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 อุบลราชธาน ี 7.30 3.08 3.07 3.07 3.06 ลดลง -4.24 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ 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 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 18.60 18.60 18.60 18.59 ลดลง -5.59 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 4.75 4.99 4.97 4.98 เพิ่มข้ึน -6.72 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 16 เมษายน 2564 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 12 
เม.ย. 

13 
เม.ย. 

14 
เม.ย. 

15 
เม.ย. 

15 
เม.ย. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 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 เพ่ิมข้ึน 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 2.12 2.15 2.18 2.22 *** *** *** *** *** 

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

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 

*** ไมมีสถานการณ 

9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 (กรมทรัพยากรน้ำ)  
[เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) - - 

*** ไมมีสถานการณ 

10. พื้นท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 16 เมษายน 2564 (กรมทรัพยากรธรณี)  

 เนื่องจากในพ้ืนที่เสี่ยงดินถลม มีปริมาณน้ำฝนไมถึงเกณฑการเฝาระวัง ประกอบกับบางพ้ืนที่ไมมีฝนตก จึงไมมีพ้ืนที่
ติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลาก 
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11. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

  ไมมีสถานการณ 

12. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนทิ้งชวง ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 (ปภ.) 

  สถานการณสาธารณภัย 
  จากสถานการณหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอาวเบงกอลตอนลางเคลื่อนเขาสูบริเวณทะเลอันดามัน ประกอบกับลม

ตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมภาคใตฝงตะวันตกและทะเลอันดามันมีกําลังแรงข้ึน ทําใหมีฝนเพิ่มข้ึน และมีฝนตกหนักบาง
พ้ืนท่ีในหวงวันที่ 31 มี.ค. 64 - ปจจุบัน ทําใหเกิดพายุฝนฟาคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก ในพื้นท่ี 51 จังหวัด 
(เชียงราย เชียงใหม อุตรดิตถ พะเยา แพร นาน ลําปาง ลําพูน ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กําแพงเพชร เพชรบูรณ
นครพนม เลย อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ หนองบัวลําภู ขอนแกน ชัยภูมิ มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร สุรินทร มุกดาหาร
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย นครราชสีมา ระยอง จันทบุรี สระแกว ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครสวรรค อุทัยธานี 
ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี สระบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี ภูเก็ต) 247 อำเภอ 
617 ตำบล 1,565 หมูบาน 2 เขตเทศบาล บานเรือนประชาชนไดรับความเสียหาย 8,392 หลัง วัด 4 แหง และ
กรุงเทพมหานคร 1 เขต 1 แขวง มีผูเสียชีวิต 2 ราย (หญิง อ.เมืองฯ จ.นาน สาเหตุกิ่งไมหักทับรถยนต หญิง 
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม สาเหตุผนังโรงเรียนลมทับ) ผูบาดเจ็บ 8 ราย (จ.นาน อ.เมืองฯ 1 ราย สาเหตุกิ่งไมหัก
ทับรถยนต จ.สุรินทร อ.เขวาสินรินทร 2 ราย สาเหตุบานกําลังกอสรางลมทับ อ.รัตนบุรี 1 ราย สาเหตุกิ่งไมหลนใส 
อ.ทาตูม 1 ราย สาเหตุเพิงพักลม จ.พิจิตร อ.ตะพานหิน 1 ราย สาเหตุกิ่งไมหลนใส จ.เชียงใหม อ.แมแตง 1 ราย 
สาเหตุผนังบานลมทับ จ.เลย อ.เชียงคาน 1 ราย) ปจจุบันสถานการณคลี่คลายแลวทุกจังหวัด 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันท่ี 15 - 21 เมษายน 2564)  
 ในชวงวันที่ 16 - 19 เม.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหมจากประเทศ
จีนจะแผลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต สงผลทำใหมีลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม
ภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ประกอบกับคล่ืนกระแสลมฝายตะวันตกจะเคลื่อนผานภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลาง 
ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอนตอเนื่องกันหลายวัน ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดู
รอนเกิดข้ึน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแหง รวมถึงอาจมีฟาผาเกิดขึ้นไดในบาง
พ้ืนท่ี สำหรบับริเวณทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทยมีลมตะวันตกพัดปกคลุมทำใหภาคใตยังคงมีฝนฟาคะนองเกิดขึ้นและ
มีฝนตกหนักบางแหง 
 ในชวงวันที่ 20 - 21 เม.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยมี
กำลังออนลง ประกอบกับความกดอากาศต่ำเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเชนนี้ทำใหประเทศไทย
ตอนบนมีอากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำใหบริเวณดังกลาว
ยังคงมีฝนฟาคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดข้ึนบางพ้ืนที่ สำหรับบริเวณอาวไทยและภาคใตมีลมตะวันตกพัดปกคลุม ทำให
บริเวณดังกลาวมีฝนฟาคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแหง 

14. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 
   ความชวยเหลือในพื้นทีป่ระสบปญหาภัยแลง ตั้งแตวันที่ 1 ตลุาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจายน้ำ

สะอาด 
(ลิตร) 

น้ำดื่มบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชนท่ีไดรับ 

อุปโภค-บริโภค พื้นท่ีเกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 1 

ลำปาง  99,000   2,184,402   -     169,517   454,285   2,000  
เชียงใหม  -     102,156   -     21,201   87,675   -    
แมฮองสอน  -     98,945   -     9,248   60,986   -    
เชียงราย  -     305,362   -     56,471   174,477   -    



๖ 

กำแพงเพชร  -     111,569   -     44,125   179,310   -    
พะเยา  56,600   -     -     500   1,350   -    
ลำพูน  768,900   -     -     -     -     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  2,107,500   -     -     3,073   11,349   2,383  

อุดรธานี  2,876,000   -     1,500   1,701   8,702   1,390  
หนองคาย  442,000   -     -     370   1,442   5,800  
เลย  -     72,000   -     76   1,079   -    

หนองบัวลำภ ู  -     -     1,000   -     -     -    

ภาค 4 
ขอนแกน  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 

สระแกว  272,000   -     -     14,350   50,000   -    
ปราจีนบุรี  3,888,700   -     -     1,022   3,486   6,150  

จันทบุรี  3,240,000   -     -     1,600   4,500   8,000  
ระยอง  182,800   -     -     478   1,378   700  
ตราด  346,800   -     -     2,310   5,285   16,800  

ภาค 7 
สุพรรณบุรี  2,320,020   -     -     258   990   -    
ราชบุร ี  74,520   12,000   -     104   325   600  

ภาค 8 นครศรีธรรมราช  3,225,420   -     -     1,800   5,488   18,500  

ภาค 9 

พิจิตร  1,667,880   -     -     7,714   21,984   82,500  

แพร  1,514,400   -     -     1,503   4,505   6,600  
พิษณโุลก  1,418,100   -     3,732   195   515   1,623  

สุโขทัย  190,080   -     1,380   306   1,124   -    
นาน  -     -     1,500   -     -     -    
อุตรดิตถ  -     193,650   -     1,131   3,847   -    

ภาค 10 สุราษฎรธาน ี  336,000   78,000   -     180   640   1,100  

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

 36 จังหวดั  28,884,310   3,188,084   9,712   362,698   1,126,417   171,646  

 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบัติการ 

      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        (ดานทรัพยากรน้ำ) 


