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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลมุประเทศไทยตอนบน ทำให
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กนอยบางแหง สำหรับรองมรสุมยังคงพาดผานภาคใตตอนกลาง 
ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใตกำลังปานกลางพดัปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใตและอาวไทยตอนลาง ทำใหภาคใตมีฝนตก
หนักบางแหง 

สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอาวไทยตอนบนทะเลมีคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร สวนบริเวณที่มฝีนฟาคะนอง
คลื่นสูงมากกวา 2 เมตร ขอใหชาวเรือในบริเวณดังกลาวเดินเรอืดวยความระมัดระวังในชวงท่ีมีฝนฟาคะนอง 

พายุไตฝุน “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) บริเวณทะเลจีนใตตอนกลาง มีแนวโนมเคล่ือนขึ้นฝงบริเวณประเทศเวียดนาม
ตอนกลางในวันที่ 28 ต.ค. 63 และจะออนกำลังลงตามลำดับ ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต และอาวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น สงผลทำใหภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง 
และภาคใต มีฝนตกหนกักับมีลมแรง 

 

แผนที่อากาศ วันที่ 27 ต.ค. 2563 เวลา 01.00 น. 

 

ภาพถายดาวเทียม วันท่ี 27 ต.ค. 2563 เวลา 06.00 น. 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น. (วันน้ี) (กรมอุตนุิยมวิทยา) 

   

3.ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนที่ลาดเชงิเขา 12 ชม. ที่ผานมา (กรมทรัพยากรน้ำ) 

จดุตรวจวัด ระดับการเตอืน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บานเจ็ดรอยไร ต.แมเลย อ.แมวงก จ.นครสวรรค - 39.0 
บานสบปาก ต.สบปาด อ.แมเมาะ จ.ลำปาง - 20.5 
บานหลายทุง ต.วอแกว อ.หางฉัตร จ.ลำปาง - 20.5 
บานวังดิน ต.วังดิน อ.ลี ้จ.ลำพูน - 17.5 
บานแมเก่ียม ต.หวยออ อ.ลอง จ.แพร - 14.5 
บานแมตูบ ต.โปงทุง อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม - 13.5 
บานโปงน้ำรอน ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง - 13.0 
บานทุงโปงใต ต.บานปง อ.หางดง จ.เชียงใหม - 12.5 
บานแมแสม ต.ตะเคียนปม อ.ทุงหัวชาง จ.ลำพูน - 12.0 
บานแมแฮด ต.แมพุง อ.วังช้ิน จ.แพร - 12.0 
บานทาปาเปา ต.ทาปลาดุก อ.แมทา จ.ลำพูน - 12.0 
บานหวยโทง ต.น้ำบอหลวง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม - 11.5 
บานสวนปาทุงเกวียน ต.เวียงตาล อ.หางฉัตร จ.ลำปาง - 11.5 

4.คาความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแมนำ้โขง) 

ภมูิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 ต.ค. 63 ความช้ืนในดิน [-] 20 ต.ค. 63 แนวโนม 
เหนือ 40-60 20-40 ลดลง 
กลาง 60-80 60-80 ทรงตัว 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 40-60 60-80 เพิ่มขึ้น 
ตะวันออก 60-80 60-80 ทรงตัว 
ตะวันตก 60-80 60-80 ทรงตัว 

ใต 60-80 60-80 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถงึ ดินที่แหงสนิท และ 100 หมายถงึ ดินท่ีอิ่มนำ้ 
 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ชลบุรี (สตัหีบ) 37.6 
จ.ชุมพร (สวี สกษ.) 31.3 
จ.นครศรีธรรมราช (ฉวาง) 26.8 
จ.ลำพูน 23.3 
จ.เชียงใหม 20.6 
จ.ลำปาง (สกษ.) 16.8 
จ.สตูล 15.3 
จ.สุราษฎรธานี (พระแสง สอท.) 15.1 
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5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานภีูเก็ต เวลา 05.45 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนบริเวณภาคกลาง ตะวันออก และภาคใตของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ำในแหลงเกบ็กักน้ำ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 42,659 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 60 (ปริมาตรน้ำใชการได 

19,117 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 40) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2562 (47,612 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 67)
นอยกวาป 2562 จำนวน 4,953 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 127.97 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 36.84 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 28,314 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 5,419 40 1,619 17 13.29 13.36 1.00 1.00 8,043 
2.สิริกิติ์ 5,821 61 2,971 45 7.76 5.63 5.06 4.98 4,687 
3.จุฬาภรณ 154 94 117 92 0.64 0.96 1.04 1.04 27 
4.อุบลรัตน 1,293 53 712 39 14.75 19.84 0.31 0.30 3,347 
5.ลำปาว 939 47 839 45 5.78 1.86 1.20 1.20 1,511 
6.สิรินธร 1,678 85 847 75 7.53 3.14 10.16 10.17 288 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 668 70 665 69 7.53 10.51 0.44 0.00 292 
8.ศรีนครินทร 13,098 74 2,833 38 18.53 25.09 0.96 0.99 5,672 
9.วชิราลงกรณ 4,774 54 1,762 30 15.11 12.44 1.00 1.03 6,226 
10.ขุนดานปราการชล 224 100 219 100 0.63 0.65 0.64 0.71 1 
11.รัชชประภา 3,550 63 2,199 51 16.89 11.85 2.94 3.36 2,594 
12.บางลาง 843 58 567 48 7.35 8.18 6.03 6.07 747 

6.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แหง มีปริมาณน้ำ 4,009 ลาน ลบ.ม. (78%) ปริมาณน้ำใชการ 3,620 ลาน ลบ.ม. (76%) 
๖.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ำรวม 304.00 ลาน ลบ.ม. (54%) 
๖.4 แหลงน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 102,099 แหง มีปริมาณน้ำรวม 6,440 ลาน ลบ.ม. 
6.5 อางเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แหง ภายใตการดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำปจจุบัน 160.66 ลาน ลบ.ม. 
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7. สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันท่ี 24 – 27 ตุลาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

เสาร อาทิตย จันทร อังคาร 

24 
ต.ค. 

25 
ต.ค. 

26 
ต.ค. 

27 
ต.ค. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.36 1.35 1.34 1.34 ทรงตัว -2.36 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 0.29 0.22 0.15 0.28 เพิ่มข้ึน -4.92 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 4.62 4.54 4.70 4.69 ลดลง -2.61 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 1.82 1.64 1.55 1.35 ลดลง -8.52 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 19.24 19.04 18.85 18.63 ลดลง -7.57 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 9.85 9.25 8.72 7.75 เพิ่มขึ้น -8.59 
M.6A มูล สตึก บุรีรมัย 6.00 5.84 5.84 5.84 5.84 ทรงตัว -0.16 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 5.68 5.68 5.70 5.71 เพิ่มข้ึน -1.29 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 3.07 2.87 2.56 2.20 ลดลง -0.8 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.96 5.09 5.09 4.89 ลดลง -2.41 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 9.80 9.15 8.56 11.54 เพ่ิมข้ึน -5.59 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.42 28.40 28.39 28.42 เพิ่มข้ึน -5.54 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 20.06 19.90 19.92 19.21 ลดลง -4.97 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 10.26 10.10 9.92 9.71 ลดลง -1.99 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 23 
ต.ค. 

24 
ต.ค. 

25 
ต.ค. 

26 
ต.ค. 

27 
ต.ค. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 2.81 2.70 2.67 2.48 2.38 -10.42 -0.29 -0.43 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 5.98 5.92 6.07 6.18 6.21 -9.79 0.14 0.23 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 3.03 3.03 2.95 2.99 3.11 -9.09 0.16 0.08 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 3.36 3.17 3.03 2.91 2.81 -9.19 -0.22 -0.55 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 4.50 4.31 4.11 4.00 3.81 -8.69 -0.30 -0.69 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 9.31 9.19 8.92 8.50 8.05 -6.45 -0.87 -1.26 ลดลง 

*** ไมมีสถานการณ 

9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ)  
[เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 

เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) - - 
***ไมมีสถานการณ 
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10. พื้นท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  

   เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงดินถลมมีฝนตกตอเน่ืองบริเวณภาคใตและภาคเหนือ ศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงไดทําการเฝา
ระวังและติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลากเปนพิเศษ และจะทําการแจงอาสาสมัครเครือขายในพื้นที่
เสี่ยงภัยตอไป 

11. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2563 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

  ไมมีสถานการณ 

12. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563  (ปภ.) 

  สถานการณสาธารณภัย 
จากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) กอปรกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใตและอาวไทย 

ทําใหประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง สงผลทําใหเกิดสถานการณน้ำทวมฉับพลันน้ำไหลหลาก ดินสไลดและ
วาตภัย ตั้งแตวันท่ี 7 ตุลาคม 2563 - ปจจุบัน จํานวน 34 จังหวัด (อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย 
สุรินทร ปราจีนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง อุทัยธานี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
นครสวรรค ชัยนาท สิงหบุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พังงา 
กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล สงขลา) 140 อำเภอ 528 ตำบล 2,285 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 88,334 ครัวเรือน  
มีผูเสียชีวิต 4 ราย (จ.จันทบุรี ชาย 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา จ.ตรัง ชาย 1 สาเหตุน้ำพัดพา จ.สุราษฎรธานี 2 ราย  
หญิง 1 ราย สาเหตุพลัดตกน้ำ ชาย 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา จ.ปราจีนบุรี ชาย 1 ราย สาเหตุพลัดตกน้ำ) บาดเจ็บ 3 ราย 
(จ.สิงหบุรี สาเหตุเสาไฟฟาลมทับ) สญูหาย 1 ราย (จ.สุราษฎรธานี)  

น้ำทวมฉับพลัน และน้ำไหลหลาก มีพ้ืนที่ไดรับผลกระทบ 32 จังหวัด (อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ 
บุรีรัมย สุรินทร ปราจีนบุรี สระแกว นครสวรรค ชัยนาท สิงหบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง อุทัยธานี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบ่ี ตรัง 
สตูล สงขลา) 129 อำเภอ 511 ตำบล 2,266 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 87,785 ครัวเรือน มีผูเสียชีวิต 5 ราย 
(จ.จันทบุรี ชาย 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา จ.ตรัง ชาย 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา จ.สุราษฎรธานี 2 ราย หญิง 1 ราย สาเหตุพลัด
ตกน้ำ ชาย 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา จ.ปราจีนบุรี ชาย 1 ราย สาเหตุพลัดตกน้ำ) สูญหาย 1 ราย (จ.สุราษฎรธานี) ไมมี
ผูไดรับบาดเจ็บ ปจจุบันสถานการณ คลี่คลายแลว 26 จังหวัด (ศรีสะเกษ สุรินทร ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี สมุทรสาคร อุทัยธานี ชัยนาท ปทุมธานี สิงหบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครสวรรค เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 
นครศรธีรรมราช พังงา กระบ่ี ตรัง สงขลา สตูล สมุทรสงคราม บุรีรัมย สุพรรณบุรี) ยังคงมีน้ำทวมขัง 6 จังหวัด (อุบลราชธานี 
นครราชสีมา ปราจีนบุรี สุราษฎรธานี นครปฐม สุพรรณบุร)ี 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2563)    
 ในชวงวันที่ 24 - 26 ต.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังคอนขางแรงจากประเทศจีนแผลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่พายุโซนรอนกำลังแรง “โซเดล” (พายุระดับ 4) บริเวณทะเลจีนใตตอนกลาง คาดวา
จะเคลื่อนเขาบริเวณอาวตังเก๋ียในชวงวันท่ี 25-26 ต.ค. 63 ลักษณะเชนนี้ทำใหบริเวณดังกลาวจะมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศา
เซลเซียส กับมีอากาศเย็นและมีลมแรง และจะมีฝนบางแหงในภาคเหนือ รวมทั้งทางดานตะวันออกและตอนบนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 สวนในชวงวันที่ 27-30 ต.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังคอนขางแรงประเทศจีนที่ปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังออนลง แตยังคงทำใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเชา สำหรับรองมรสุมจะพาดผาน
ภาคใตตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใตและอาวไทยตอนลาง ทำใหภาคใตยังคง
มีฝนฟาคะนองเกิดข้ึน และมีฝนตกหนักบางแหง ตลอดชวง 
 อนึ่ง พายุดเีปรสชัน (พายุระดับ 2) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟก หรือดานตะวันออกของประเทศฟลิปปนส มีแนวโนมจะทวี
กำลังแรงข้ึน และจะเคลื่อนตัวลงสูทะเลจีนใตตอนกลาง ในชวงวันท่ี 26-27 ต.ค. 63 คาดวาจะเคลื่อนเขาสูประเทศเวียดนาม
และลาว ในชวงวันที่ 29-30 ต.ค. 63 และจะออนกำลังลงอยางรวดเร็วในระยะตอไป 
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14. ความชวยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรนำ้ 

 ความชวยเหลือในพ้ืนที่ประสบปญหาอุทกภัย ตั้งแตวันที่  1 สิงหาคม – 26 ตุลาคม 2563 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจายนำ้

สะอาด 
(ลิตร) 

นำ้ด่ืมบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชนที่ไดรับ 

อุปโภค-บริโภค พื้นท่ีเกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

ภาค 1 
เชียงราย  480     -    1,200   -     -     33,150  

ลำปาง 1,440     48,000   5,400   1,785   2,491   5,000  

ภาค 3 

เลย  -     12,000   4,768   982   3,791   500  

อุดรธาน ี  172,400   -     1,000   3,135   30,132   -    

บึงกาฬ  34,000   -     -     -     -     -    

ภาค 5 
ศรีสะเกษ  -     -     360   -     -     -    

นครราชสมีา  484,600   30,000    4,400     346   841   -    

ภาค 6 ปราจีนบุรี - - 1,000 - - - 

ภาค 7 

ราชบุร ี 1,530,840 - - 1,662 4,380 4,466 

เพชรบุร ี 103,680 - - - - 1,300 

สุพรรณบุร ี  127,980 -  - - - 2,000 
ภาค 8 นครศรีธรรมราช 306,180 - - - - - 

ภาค 9 

พิษณุโลก  5,760   -     -     -     700   -    

นาน  26,400   -     2,400   620   1,860   2,500  

สุโขทัย  -     -     3,600   -     -     -    

ภาค 10 
ชุมพร  800   -     -     35   120   -    
ภูเก็ต  8,000   -     -     980   4,225   -    
สุราษฎรธาน ี  3,200   -     -     1,200   5,050   -    

ภาค 11 อุบลราชธาน ี  -     96,000  840   17     -     -    
  19 จังหวัด  2,805,760   186,000   24,968   10,762   53,590   48,916  
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15. ความชวยเหลือสะสมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 สิงหาคม - 22 ตุลาคม 2563 

  

   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบัตกิาร 
                                                                                   ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                                                              (ดานทรัพยากรน้ำ) 


