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รายงานฉบับท่ี 1296/2560 เวลา 08.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ํา 24 ช่ัวโมง 
เรียน  รมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 กรมทรพัยากรนํ้าขอรายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นํ้า ประจําวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ดังน้ี 

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น.(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นท่ีบริเวณภาคเหนือ
ตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสมไว้ด้วย ส่วนคล่ืนลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีกําลังปานกลางโดยมี
คล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร 

แผนท่ีอากาศ วันท่ี 18 ต.ค. 2560 เวลา 01.00 น. ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 18 ต.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เมื่อวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ตาก 152.1 
จ.ชัยนาท (สกษ.) 61.5 
จ.ตาก (ดอยมูเซอร์ สกษ.) 53.7 
จ.กําแพงเพชร 49.9 
จ.ลําพูน 38.7 
จ.แม่ฮ่องสอน (แม่สะเรียง) 34.8 
จ.พิษณุโลก 32.1 
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3. เรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น.  สถานีพิษณุโลก เวลา 08.45 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ 

4. สถานการณ์นํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ณ วันท่ี 17 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 57,442 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 81 (ปริมาตรนํ้าใช้การ

ได้33,916 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72) ปริมาตรน้ําในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (47,139 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 
67)มากกว่าปี 2559 จํานวน 10,303 ล้านลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 372.63 ล้านลบ.ม.ปริมาณน้ําระบาย
จํานวน 165.77 ล้านลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 13,812 ล้านลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บนํ้า 

ปริมาตร 
นํ้าในอ่าง 

ปริมาตร 
นํ้าใช้การได้ 

ปริมาตร 
นํ้าไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
นํ้าระบาย 

 
ปริมาตรนํ้า
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรนํ้า
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
นํ้าเก็บ
กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
นํ้าใช้
การ 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 9,413 70 5,613 58 80.56 72.30 0.00 0.00 4,049 
2.สิริกิต์ิ 8,049 85 5,199 78 36.55 36.47 0.00 0.00 2,591 
3.จุฬาภรณ์ 166 101 129 101 2.74 1.18 1.04 1.04 41 
4.อุบลรัตน์ 2,859 118 2,278 123 55.71 70.96 50.05 46.18 -428 
5.ลําปาว 1,815 92 1,715 91 16.18 13.08 4.98 4.68 635 
6.สิรินธร 1,652 84 821 72 0.87 6.06 0.00 0.00 314 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 939 98 936 98 36.04 36.01 30.29 30.26 21 
8.ศรีนครินทร์ 15,068 85 4,803 64 35.99 38.00 3.12 3.06 3,782 
9.วชิราลงกรณ 6,895 78 3,883 66 22.79 22.81 5.07 5.11 4,105 
10.ขุนด่านปราการชล 207 93 203 92 3.77 1.89 0.15 0.15 19 
11.รัชชประภา 4,418 78 3,066 72 7.70 10.65 4.19 5.58 2,202 
12.บางลาง 784 54 507 43 5.29 4.72 13.22 10.38 890 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันท่ี 15 – 18 ตุลาคม 2560(ท่ีมา: กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่นํ้า อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตล่ิง 

(ม.รทก.) 

ระดับนํ้า (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ
ระดับ
ตล่ิง 

อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร พุธ 
15 
ต.ค. 

16 
ต.ค. 

17 
ต.ค. 

18 
ต.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 2.27 2.10 2.05 2.01 ลดลง -1.6 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 1.65 1.70 1.47 1.14 ลดลง -3.5 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.28 10.29 10.35 10.43 10.53 เพิ่มขึ้น 3.07 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 11.18 9.93 10.25 10.03 10.06 เพิ่มขึ้น -0.93 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 15.85 15.81 15.81 15.81 ทรงตัว -0.53 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 6.35 6.43 6.48 6.54 ล้นตลิ่ง 0.43 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 7.71 7.70 7.72 7.69 ล้นตลิ่ง 0.7 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.60 1.31 1.27 1.49 เพิ่มขึ้น -1.69 
M.159 ลําชี จอมพระ สุรินทร์ 8.20 8.82 8.93 8.91 8.81 ล้นตลิ่ง 0.73 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 3.84 3.86 3.88 3.89 ล้นตลิ่ง 0.66 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.45 9.50 8.28 8.26 ลดลง -7.63 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.03 29.02 29.01 28.98 ลดลง -4.94 
X.274 แม่นํ้าโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.09 19.02 18.90 18.86 ลดลง -5.16 
X.37A แม่นํ้าตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 8.75 8.78 8.59 8.30 ลดลง -1.98 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์นํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้าโขง ณ วันท่ี 17 ตุลาคม 2560(ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี 
ปริมาณฝน 
24 ชม. 
(มม) 

ระดับอ้างอิง
(ม.รทก.) 

ระดับตล่ิง
(ม.) 

ระดับนํ้า
(ม.) 

17 ต.ค. 

เปรียบเทียบ
ระดับตล่ิง 

ระดับนํ้าคาดการณ์ (ม.) แนว 

โน้ม 18 ต.ค. 19 ต.ค. 20 ต.ค. 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 8.3 357.110 12.80 3.88 -8.92 3.98 3.81 3.56 ลดลง 
อ.เชียงคาน จ.เลย  75.7 194.118 16.00 8.75 -7.25 9.06 9.20 9.33 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 17.2 153.648 12.20 6.13 -6.07 6.23 6.38 6.50 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.นครพนม 16.6 130.961 12.00 6.34 -5.66 6.10 6.03 6.00 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 3.3 124.219 12.50 6.16 -6.34 6.02 5.90 5.86 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 1.2 89.030 14.50 8.00 -6.5 7.77 7.61 7.47 ลดลง 

6. สถานการณ์เตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2560(ที่มา: สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) – 08.00 น. (วันน้ี)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) บ้านทาทุ่งหลวง ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลําพูน 

บ้านโป่งมะค่า ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 
บ้านกุดตอเรือ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
บ้านหนองยายเงิน ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 
บ้านลานตาเกล้ียง ต.นํ้ารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 
บ้านรวงผ้ึงพัฒนา ต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 
บ้านนํ้าพุ ต.บ้านนํ้าพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 

ระดับนํ้า 3.00 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 98.0 มิลลิเมตร 
ระดับนํ้า 7.54 เมตร ระดับวิกฤต 8.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 97.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 108.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 98.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 99.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) บ้านอูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
บ้านกองซาง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
บ้านลานตาเกล้ียง ต.นํ้ารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 
บ้านนํ้าพุ ต.บ้านนํ้าพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 
บ้านท่าปุยตก ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 

ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 84.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 92.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 87.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ช่ัวโมง 85.0 มิลลิเมตร 
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7. สถานการณ์ธรณีพิบัติ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 

8. เหตุการณ์วิกฤตนํ้าปัจจุบัน ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2560 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น.(วันน้ี)] 
 จ.ตาก - เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้รับแจ้งเหตุฝนตกหนักมีดินสไลด์จากภูเขามาทับบ้าน-รถยนต์ และมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ บนเส้นทางสาย อ.แม่ระมาด- อ.บ้านตาก เขตบ้านหนองบัว อ.แม่ระมาด จึงวิทยุให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจจุดตรวจ 
403 ป้อมกิ่วสามหล้อ เดินทางไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุพบรถยนต์ และท่ีพักริมทางถูกดินโคลนถล่มทับเสียหาย และพบผู้รับ
บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย จึงประสานเร่งนําผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอําเภอแม่ระมาด นอกจากน้ียังมีรายงานดินสไลด์บร
เส้นทางสายอุ้มผาง-แม่สอด อีก 2 จุดคือ บริเวณ หลัก กม.104-105 และ กม.80-81 รถยนต์ว่ิงสัญจรได้เพียง 1 ช่องทาง
จราจร เท่านั้น และจากการเฝ้าระวังและติดตามสภาพฝนจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning) ศูนย์สํารวจอุทกวิทยา
ท่ี 6(แม่สะเรียง) สทภ.1 กรมทรัพยากรนํ้า แจ้งว่าเม่ือเวลา 02.34 น.วันนี้(18 ต.ค.) สถานีเตือนภัยบ้านท่าปุยตก ต.ย่านรี 
อ.สามเงา จ.ตาก มีสัญญาณเตือนภัย “สีเขียว” มีปริมาณน้ําฝนสะสม 12 ชม.อยู่ท่ี 84.0 มม.ฝน15 นาที อยู่ท่ี 1.50 มม. 
ท้ังน้ีขอให้แจ้งเตือนประชาชน ให้มีการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์จากสภาวะฝนดังกล่าวด้วย 

จ.ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - กิดฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นผลพวงมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้มีกําลังปาน
กลาง ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือเกิดฝนตกต่อเน่ือง และมีฝนตกหนักบางแห่ง 

 โดยเฉพาะท่ีจังหวัดเชียงใหม่ มีรายงานแจ้งว่าจากการท่ีเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายช่ัวโมง ประกอบกับปริมาณนํ้าป่าท่ี
ไหลลงมาสมทบส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันหลายจุด โดยบริเวณพ้ืนท่ีบ้านแม่เหียะใน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มี
รายงานจากทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่เหียะแจ้งว่าเกิดมีน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนบริเวณ
ทางข้ึนดอยคํา-บ้านปง ส่งผลให้ยานพาหนะท่ีสัญจรบนเส้นทางดังกล่าวขับผ่านไปด้วยความยากลําบาก ซ่ึงปริมาณน้ําได้เอ่อ
ล้นขึ้นมาบนถนนสูงถึงครึ่งล้อรถยนต์ นอกจากน้ีกระแสนํ้าท่ีไหลท่วมนั้นยังมีความรุนแรงและแดงขุ่น 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันท่ี 17 ตุลาคม 2560 (ท่ีมา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
    อุทกภัย น้ําไหลหลาก และนํ้าเอ่อล้นตล่ิง จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน และการระบายนํ้าจากเข่ือนเจ้าพระยา ตั้งแต่
วันท่ี 10 ต.ค. 60 – 16 ต.ค. 60 ในพ้ืนท่ี 11 จังหวัด (กําแพงเพชร ตาก พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น) 36 อําเภอ 233 ตําบล 1,378 หมู่บ้าน 3 ชุมชน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 53,696 ครัวเรือน 144,926 คน ผู้เสียชีวิต 3 ราย (จ.ตาก 1 ราย จ.พิจิตร 2 ราย) ปัจจุบันคล่ีคลายแล้ว 
1 จังหวัด (กําแพงเพชร) ยังคงมีสถานการณ์  10 จังหวัด (ตาก พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น) 35 อําเภอ 231 ตําบล 1,372 หมู่บ้าน 53,676 ครัวเรือน 144,870 คน 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 17 – 23 ตุลาคม 2560) 
 ในช่วงวันท่ี 17-18 ต.ค. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเน่ือง และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก รวมท้ังกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนในช่วงวันท่ี 19-23 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลง ส่วน
ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
 ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันท่ี 17-18 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปก
คลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาวแล้ว สําหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบนมีกําลัง
ปานกลาง ทําให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันท่ี 19-23 ต.ค. บริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาวจะแผ่ลงมาปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ สําหรับร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาค
ตะวันออก ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทําให้ประเทศไทยตอนบนมี
ปริมาณฝนลดลง เว้นแต่ภาคใต้ และภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่ง 
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 ข้อควรระวัง ในช่วงวันท่ี 17-18 ต.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตราย
จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วย ส่วนในช่วงวันท่ี 19-23 ต.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตก
หนักและฝนตกสะสมท่ีอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลากไว้ด้วย 
11. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (กรมทรัพยากรน้ํา) 
สรุปการสูบน้ํา และบริการนํ้าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยต้ังแต่ 1 พฤษภาคม – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

หน่วย 
งาน 

จังหวัด 
ปริมาณสูบนํ้า

(ลบ.ม.) 
ปริมาณแจกจา่ยน้ํา 

 (ลิตร) 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
อุปโภค-บริโภค 

ครัวเรือน ประชากร พ้ืนท่ี 

ภาค 1 

ลําปาง - 46,505 - - - 
กําแพงเพชร 96,000 28,996 3,587 9,060 - 
เชียงราย - 40,255 - - - 
แม่ฮ่องสอน - 30,687 - - - 
เชียงใหม่ - 26,298 - - - 

ภาค 2 

นครสวรรค ์ 4,362,120 - 5,464 14,800 22,420 
อุทัยธานี 1,179,360 - 350 1,400 3,200 
สมุทรปราการ 5,995,080 - - - - 
สระบุรี 2,219,400 - 3,559 - 3,000 
พระนครศรีอยุธยา 456,840 - - - 25 
สิงห์บุรี 149,040 - 500 2,555 500 

ภาค 3 อุดรธานี 1,207,440 - 3,883 12,126 - 

ภาค 4 
กาฬสินธ์ุ 132,000 - 1,204 6,020 - 
ขอนแก่น 2,699,440 - 2,754 11,442 - 
มหาสารคาม 752,400 - 939 3,988 - 

ภาค 5 นครราชสีมา 694,000 - 2,356 9,224 - 

ภาค 6 
สระแก้ว 1,284,800 - 12,000 48,000 - 
ปราจีนบุรี 1,324,600 - 1,009 3,139 10,787 

ภาค 7 
สุพรรณบุรี 2,318,220 - 1,800 6,020 20,700 
ประจวบคีรีขันธ์ 19,440 - 100 300 - 
ราชบุรี 1,291,140 - 2,458 8,205 3,615 

ภาค 9 
สุโขทัย 153,000 - - - 1,200 
อุตรดิตถ์ - 671,585 3,747 14,880 - 
พิษณุโลก 42,000 162,000 - - 1,000 

 26,376,320 1,006,326 45,722 151,159 66,447 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ 

                          อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 


