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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนไดแผลงมาปกคลุม
ภาคเหนอืตอนบน และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลักษณะเชนนี้ทำใหบริเวณดังกลาวมีอากาศเย็น โดยมฝีนเล็กนอยบางแหง
ในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ขอใหประชาชนบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือดูแล
สุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปล่ียนแปลงไวดวย ในขณะที่รองมรสุมกำลังออนพาดผานภาคใต ประกอบกับมรสุม
ตะวันออกเฉยีงเหนือพัดปกคลุมอาวไทย และภาคใต สงผลทำใหภาคใตยงัคงมีฝนบางแหงในระยะน้ี 

 

แผนที่อากาศ วันที่ 30 ต.ค. 2563 เวลา 07.00 น. 

 

ภาพถายดาวเทยีม วนัที่ 30 ต.ค. 2563 เวลา 18.00 น. 

พายไุตฝุน “GONI” 

พายุโซนรอน “ATSANI” 
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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.) 
บานหนองธง ต.หนองพันจันทร อ.บานคา จ.ราชบุร ี - 124.5 
บานหินส ีต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี - 63.5 
บานพุน้ำรอน ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี - 62.5 
บานโปงกระทงิลาง ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี - 56.5 
บานพุพรหม ต.หนองกุม อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี - 56.0 
บานหนองจอก ต.หวยลึก อ.บานลาด จ.เพชรบรุ ี - 56.0 
บานน้ำมี ต.น้ำทนู อ.ทาล่ี จ.เลย - 53.0 
บานบองต้ีบน ต.บองตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี - 50.0 
บานมูเซอ ต.มอนจอง อ.อมกอย จ.เชียงใหม - 48.0 
บานบึงเหนือ ต.บานคา อ.บานคา จ.ราชบุรี - 45.5 
บานหนองหอย ต.โปงแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม - 44.5 
บานกองแหะ ต.โปงแยง อ.แมริม จ.เชยีงใหม - 41.0 
บานสองสี ต.หวยมุน อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ - 41.0 

4.คาความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแมนำ้โขง) 

ภมูิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 ต.ค. 63 ความช้ืนในดิน [-] 29 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 40-60 ลดลง 

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

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ตราด 92.6 
จ.เพชรบุรี (หัวหิน) 64.2 
จ.สุพรรณบุรี (อูทอง สกษ.) 44.0 
จ.เลย (สกษ.) 41.7 
จ.กาญจนบุรี (ทองผาภูม)ิ 39.9 
จ.ตาก (ดอยมูเซอร สกษ.) 39.7 
จ.พังงา (ตะก่ัวปา) 38.6 
จ.ปราจีนบุรี (กบินทรบุรี) 34.8 
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5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานพีิษณุโลก เวลา 13.45 น. 

 
สถานีสรุาษฎรธานี เวลา 13.45 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนบริเวณภาคเหนือ และภาคใตของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ำในแหลงเกบ็กักน้ำ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 43,081 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 61 (ปริมาตรน้ำใชการได 

19,538 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 41) ปริมาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2562 (47,474 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 67)
นอยกวาป 2562 จำนวน 4,393 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 217.14 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 45.80 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 27,895 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 5,464 41 1,664 17 10.41 14.93 1.00 1.00 7,998 
2.สิริกิติ์ 5,823 61 2,973 45 8.14 6.48 9.54 5.83 4,685 
3.จุฬาภรณ 154 94 117 92 2.33 0.22 1.04 1.04 27 
4.อุบลรัตน 1,366 56 785 42 23.38 20.47 0.30 0.31 3,274 
5.ลำปาว 952 48 852 45 9.56 7.67 1.22 1.21 1,498 
6.สิรินธร 1,696 86 865 76 24.22 24.18 10.18 10.20 270 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 694 72 691 72 10.52 10.52 0.27 0.44 266 
8.ศรีนครินทร 13,171 74 2,906 39 25.47 20.29 2.00 2.00 5,599 
9.วชิราลงกรณ 4,836 55 1,824 31 29.72 16.22 2.02 2.04 6,164 
10.ขุนดานปราการชล 224 100 219 100 0.50 0.50 0.46 0.46 1 
11.รัชชประภา 3,595 64 2,244 52 20.40 18.86 2.24 3.48 2,549 
12.บางลาง 843 58 567 48 6.10 4.89 6.00 5.99 747 

6.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แหง มีปริมาณน้ำ 3,985 ลาน ลบ.ม. (78%) ปริมาณน้ำใชการ 3,598 ลาน ลบ.ม. (76%) 
๖.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ำรวม 312.00 ลาน ลบ.ม. (56%) 
๖.4 แหลงน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 102,099 แหง มีปริมาณน้ำรวม 6,701 ลาน ลบ.ม. 
6.5 อางเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แหง ภายใตการดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำปจจุบัน 166.24 ลาน ลบ.ม. 
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7. สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันท่ี 27 – 30 ตุลาคม 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร 

27 
ต.ค. 

28 
ต.ค. 

29 
ต.ค. 

30 
ต.ค. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.34 1.36 1.40 1.40 ทรงตัว -2.30 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 0.28 0.17 -0.35 0.32 ลดลง -4.88 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 4.69 4.45 4.16 4.11 ลดลง -3.19 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 1.35 1.45 1.53 1.49 ลดลง -8.38 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 18.63 18.35 18.15 18.07 ลดลง -8.13 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 7.75 6.84 6.06 5.93 ลดลง -10.41 
M.6A มูล สตึก บุรีรมัย 6.00 5.84 5.86 5.91 5.98 เพิ่มข้ึน -0.02 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 5.71 5.69 5.69 5.77 เพิ่มข้ึน -1.23 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.00 2.20 1.60 1.61 1.68 เพิ่มข้ึน -1.32 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 4.89 4.72 4.66 5.37 เพื่มข้ึน -1.93 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 11.54 9.40 8.56 8.64 เพ่ิมขึ้น -8.49 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.42 28.40 28.39 28.38 ลดลง -5.58 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 19.21 18.98 18.84 19.21 เพิ่มข้ึน -4.97 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 9.71 9.48 9.19 8.92 ลดลง -2.78 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 26 
ต.ค. 

27 
ต.ค. 

28 
ต.ค. 

29 
ต.ค. 

30 
ต.ค. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 2.48 2.38 2.33 2.32 2.30 -10.50 -0.03 -0.18 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 6.18 6.21 5.72 5.58 5.60 -10.40 -0.12 -0.58 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 2.99 3.11 3.16 3.06 2.86 -9.34 -0.30 -0.13 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 2.91 2.81 2.71 2.67 2.76 -9.24 0.05 -0.15 เพิ่มขึ้น 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 4.00 3.81 3.53 3.34 3.35 -9.15 -0.18 -0.65 เพิ่มขึ้น 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 8.50 8.05 7.49 7.03 7.10 -7.40 -0.39 -1.40 เพิ่มขึ้น 

*** ไมมีสถานการณ 

9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 (กรมทรัพยากรน้ำ)  
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วนันี้)] 

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 

เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) บานทาเริงรมย ตำบลทุงพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ระดับน้ำ 5.03 เมตร ระดับวิกฤต 7.00 เมตร 
*** สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคท่ีเก่ียวของไดดำเนินการแจงอาสาสมัครและเครือขาย รวมถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นที่เสี่ยงภัยแลว 
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10. พื้นท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 (กรมทรัพยากรธรณี)  

    เนื่องจากอิทธิพลของหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลทำใหประเทศ
ไทยจะมีฝนตกตอเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงดินถลมบริเวณเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง 
และภาคใต ศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงไดทำการเฝาระวังและติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลาก
เปนพิเศษ และจะทำการแจงอาสาสมคัรเครอืขายในพื้นที่เสี่ยงภัยตอไป 

11. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 

  ไมมีสถานการณ 

12. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวง ณ วันที่ 30 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) 152 อำเภอ 545 ตำบล 2,325 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 88,976 ครัวเรือน  
มีผูเสียชีวิต 6 ราย (จ.จันทบุรี ชาย 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา จ.ตรัง ชาย 1 สาเหตุน้ำพัดพา จ.สุราษฎรธานี 3 ราย  
หญิง 1 ราย สาเหตุพลัดตกน้ำ ชาย 2 ราย สาเหตุน้ำพัดพา จ.ปราจีนบุรี ชาย 1 ราย สาเหตุพลัดตกน้ำ) บาดเจ็บ 3 ราย 
(จ.สิงหบุรี สาเหตุเสาไฟฟาลมทับ)  

น้ำทวมฉับพลัน และน้ำไหลหลาก มีพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 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 514 ตำบล 2,284 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 88,899 ครัวเรือน มีผูเสียชีวิต  
6 ราย (จ.จันทบุรี ชาย 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา จ.ตรัง ชาย 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา จ.สุราษฎรธานี 2 ราย หญิง 1 ราย 
สาเหตุพลัดตกน้ำ ชาย 1 ราย สาเหตุน้ำพัดพา จ.ปราจีนบุรี ชาย 1 ราย สาเหตุพลัดตกน้ำ) ไมมีผูไดรับบาดเจ็บ ปจจุบัน
สถานการณ คล่ีคลายแลว 28 จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
สมุทรสาคร อุทัยธานี ชัยนาท ปทุมธานี สิงหบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม นครสวรรค เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 
นครศรีธรรมราช พังงา กระบ่ี ตรัง สงขลา สตูล สมุทรสงคราม บุรีรัมย สุพรรณบุรี) ยังคงมีน้ำทวมขัง 4 จังหวัด ( นครราชสีมา 
ปราจีนบุรี สุราษฎรธาน ีสุพรรณบุรี) 

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563)    
 ในชวงวันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ทำใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลงเล็กนอย ประกอบหยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณ
ประเทศเมียนมาและอาวเบงกอลตอนบน ทำใหประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้ สวนรองมรสุมพาดผาน
ภาคใตตอนกลาง ใหภาคใตมีฝนตกหนักบางแหง สวนในชวงวันที่ 3 - 5 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังคอนขาง
แรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำใหประเทศไทยตอนบนมีอุณภูมิลดลง 2-4 
องศาเซลเซียส โดยมีอากาศเย็นกับมีลมแรง ในขณะที่รองมรสุมพาดผานเลื่อนลงไปพาดผานภาคใตตอนลาง ประกอบกับลม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทยตอนบนและภาคใตมีกำลังแรงข้ึน ทำใหภาคใตตอนลางมีฝนตกหนักบางแหงใน
ระยะนี้ สำหรับคลื่นลมบริเวณอาวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่น
สูงมากกวา 2 เมตร 
 อนึ่ง พายุไตฝุน (พายุระดับ 5) “โคนี” บริเวณดานตะวันออกของประเทศฟลิปปนส จะเคลื่อนสูทะเลจีนใตตอนกลางใน
วันที่ 2 พ.ย. 2563 และมีแนวโนมจะเคลื่อนเขาใกลชายฝงประเทศเวียดนามตอนบนและอาวตังเก๋ีย ในชวงวันท่ี 4 - 6 
พ.ย. 2563 
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14. ความชวยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรนำ้ 

 ความชวยเหลือในพ้ืนที่ประสบปญหาอุทกภัย ตั้งแตวันที่  1 สิงหาคม – 28 ตุลาคม 2563 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจายน้ำ

สะอาด 
(ลิตร) 

น้ำดื่มบรรจุ
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 
ศรสีะเกษ  -     -     360   -     -     -    

นครราชสมีา  484,600   102,000   5,000     346   841   -    

ภาค 6 ปราจีนบุร ี - - 1,000 - - - 

ภาค 7 

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

เพชรบุร ี 103,680 - - - - 1,300 

สุพรรณบุร ี 246,240 -  - 748 - 2,987 
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 อุบลราชธานี  -     96,000  840   17     -     -    
  19 จังหวัด  2,924,020   258,000   25,568   11,510   53,590   49,903  
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15. ความชวยเหลือสะสมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 สิงหาคม - 27 ตุลาคม 2563 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบัตกิาร 
                                                                                   ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                                                              (ดานทรัพยากรน้ำ) 


