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รูปท่ี 1 ภาพเขื่อน Burdekin Falls Dam ประเทศออสเตรเลีย 

  เขื่อน Burdekin Falls Dam ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ใน ปี ค.ศ. 1987  มีพ้ืนท่ีครอบคลุม 22,400 เฮกเตอร์ 
เป็นแหล่งกักเก็บน้ําในแม่น้ํา Burdekin โดยแกนกลางของเขื่อนก่อสร้างด้วยคอนกรีตจํานวน 630,000 ลูกบาศก์เมตร            
มีความสามารถในการกักเก็บนํ้า จํานวน 1.8 ล้านเมกะลิตร เขื่อนดังกล่าวเป็นเขื่อนที่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
ออสเตรเลีย ขนาดของตัวเขื่อนมีความยาว 876 เมตร ความยาวของทางน้ําล้น (Spill way) 504 เมตร ซ่ึงมีความสูง 
37 เมตร โดยเขื่อนดังกล่าว ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําสําหรับการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
สําหรับการบริหารจัดการน้ําของเขื่อน Burdekin น้ัน นํ้าจากเขื่อน Burdekin จะถูกปล่อยลงสู่แม่น้ํา Burdekin  
และจะถูกนําไปกักเก็บในอ่างเก็บนํ้าในหลายแห่ง รวมทั้งสถานีสูบนํ้าท่ีอยู่ด้านท้ายน้ําของแม่นํ้า Burdekin 
โดยการบริหารจัดการน้ําจะสอดคล้องกับปริมาณน้ําท่ีต้องการกักเก็บของอ่างเก็บนํ้า Clare Weir และ Gorge 
Weir ในแม่นํ้า Burdekin และอ่างเก็บนํ้า Val Bird weir และ Giru weir ของแม่น้ํา Haughton สถานีสูบนํ้า
หลายสถานีได้ถูกก่อสร้างในแม่น้ํา Burdekin ซ่ึงจะทําหน้าท่ีผันนํ้าไปสู่แม่นํ้า Haughton สําหรับ Lake Dalrymple 
ซ่ึงเป็นทะเลสาปเทียมที่เกิดจากการก่อสร้างเขื่อน Burdekin Falls Dam ซ่ึงตัวเขื่อนและทะเลสาปได้ถูกจัดการบริหาร
โดยบริษัท Sunwater พ้ืนท่ีทะเลสาปต้ังอยู่ห่าง 125 กิโลเมตรทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Townsville 
และ 75 กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกเฉียงของเมือง Charters Towers โดย Lake Dalrymple และเป็นสถานที่สําหรับ
กิจกรรมสันทนาการ เช่น การตกปลาและการเล่นกีฬาทางน้ํา (NQ DryTopics, 2013) เป็นต้น 
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รูปท่ี 2 ภาพแสดงสภาพนํ้าของเขื่อน Burdekin Falls Dam และอ่างเก็บนํ้า Clare Weir 
 
ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมและการชลประทาน (Environmental issues and irrigation) 
 
  จากการพัฒนาแม่น้ํา Burdekin ได้ดําเนินการหยิบยกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลาย
ประเด็นมาพิจารณาในการบริหารจัดการและการติดตามตรวจสอบเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ประเด็นสําคัญท่ีไม่ได้รับการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม คือ ความขุ่นของนํ้า  เขื่อน Burdekin Falls Dam นั้น 
ได้รับนํ้าจากพื้นที่รับนํ้า (Catchment) จํานวน 3 พ้ืนที่ คือ พ้ืนท่ี Cape-Campaspa, พ้ืนท่ี Belyando-Suttor และ 
พ้ืนที่ Burdekin ตอนบน เนื่องจากพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ของพ้ืนที่รับนํ้าเป็นดินเหนียวเน้ือละเอียด และการขยายตัว 
ของการบุกเบิกพ้ืนท่ีทํากิน (Land clearing) ส่งผลให้นํ้าท่ีไหลลงเขื่อน Burdekin จากพ้ืนท่ีรับนํ้า Belyando-
Suttor มีความขุ่น พร้อมท้ังดินเหนียวเนื้อละเอียดจํานวนมากท่ีไหลจากพ้ืนที่รับนํ้าแหล่งอ่ืนๆ ในช่วงพายุฝน              
เม่ือนํ้าจากทุกแหล่งของพ้ืนท่ีรับนํ้าไหลมาร่วมกัน ตะกอนที่พัดพากับนํ้ายังคงเป็นสารแขวนลอย ตามความซับซ้อน
ของแร่วิทยา (Mineralogy) ค่า pH อุณหภูมิ และปัจจัยทางกายภาพและคมี ทําให้น้ําในเขื่อนมีความขุ่นและ   
มีตะกอนมาก 

 
สําหรับอ่างเก็บนํ้า Clare Weir ซ่ึงห่างจากเขื่อน Burdekin 100 กิโลเมตร เป็นจุดที่ปล่อยนํ้า

จากเขื่อนไปสู่ผู้ใช้นํ้าผ่านคลองส่งน้ําหลัก Haughton และ Elliot อ่างเก็บน้ํา Clare Weir จะประกอบด้วยประตูน้ํา 
ท่ีสามารถยกและลดระดับน้ําให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าตามฤดูกาลและความต้องการใช้น้ํา 
ของผู้ใข้นํ้าได้ เม่ือประตูน้ําได้ถูกยกข้ึน ปริมาณความจุน้ําของอ่างเก็บนํ้าโดยประมาณ 15,500 เมกะลิตร จะถูก
บริหารจัดการให้กับผู้ต้องการใช้น้ํา นอกจากการใช้ประตูน้ําในการควบคุมปริมาณน้ําเหนืออ่างเก็บนํ้า Clare Weir แล้ว 
อ่างเก็บน้ําดังกล่าวได้จัดทําช่องทางปลาที่สามารถเดินทางจากต้นนํ้าไปสู่ปลายน้ําได้ การทํางานของ Fishlock 
จะเกิดขึ้นจากการไหลของนํ้าท่ีจะนําปลาไปสู่ห้องขนส่ง (Chamber) ประตูของห้องขนส่งจะปิดเป็นช่วงเวลา 
และห้องดังกล่าวจะไหลสูงขึ้นตามระดับน้ําเหนือระดับประตูน้ําและปลาจะถูกปล่อยให้ข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของประตูนํ้า 
ช่องทางผ่านของปลาดังกล่าวได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากในการบริหารจัดการใน Neville Hewitt 
Weir ในแม่นํ้า Dawson อ่างเก็บนํ้า Eden Bann Weir ในแม่น้ํา Fitzroy อ่างเก็บนํ้า Ned Churchward 
Weir ในแม่นํ้า Burnett และอ่างเก็บน้ํา Ned Churchward Weir ในแม่นํ้า Burnett   
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สถานีสูบน้ํา Tom Fenwick ห่างจากอ่างเก็บน้ํา Clare Weir 7 กิโลเมตร โดยสถานีดังกล่าว

จะสูบนํ้าและจ่ายนํ้าไปสู่คลองส่งนํ้าหลัก Haughton ผ่านแท่นคอนกรีตที่ติดต้ังเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง (Volute 
pumps) จํานวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ําแบบ drywell จํานวน 1 เครื่อง ปัจจุบัน บริษัท SunWater ได้ตระหนักดีว่า 
เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่งมีประสิทธิภาพในการสูบนํ้าจากแม่นํ้า เพราะสามารถทนต่อการไหลของน้ําท่ีไม่สมํ่าเสมอได้ 
(Non-laminar flow) นอกจากน้ี เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสูบนํ้าปริมาณเท่าๆ กัน ค่าใช้จ่ายใน
การการสูบน้ําจากเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง (Volute pumps) จะมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณครึ่งหน่ึงในการสูบน้ํา
จากเคร่ืองสูบน้ําแบบ drywell เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่งดังกล่าวสามารถทํางานได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของ
ประสิทธิภาพการสูบน้ํา และปริมาณการใช้พลังงานเหมาะสมต่อการใช้งาน ซ่ึงการประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาแท่นคอนกรีตท่ีติดต้ังเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง (Volute pumps) มาจากความพยายามของเจ้าหน้าท่ี
และผู้เช่ียวชาญของบริษัท SunWater  

 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีสามเหล่ียมปากแม่น้ํา Burdekin  
(Water management in Burdekin River Delta area) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       รูปท่ี 3 พ้ืนที่รับนํ้า (Catchment) ของพ้ืนท่ี  Burdekin 
 
พ้ืนท่ีสามเหลี่ยมปากแม่น้ํา Burdekin ได้ถูกจัดการบริหารโดยคณะกรรมการบริหารด้านนํ้า

ของ Burdekin (North and South Burdekin Water Boards) โดยพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีท่ีสําคัญต่อการชลประทาน 
เนื่องจากเกษตรกรสามารถเข้าถึงการใช้น้ําจากการสูบนํ้าจากใต้ดินขึ้นมาใช้ และช้ันหินอุ้มน้ําดังกล่าวได้รับการเติมนํ้า 
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จากการสูบน้ําจากแม่นํ้าผ่านบ่อน้ําเติมนํ้า (Re-charge pits) จํานวนหลายบ่อ และบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ 
บริหารด้านนํ้าของ Burdekin ท่ีได้จัดต้ังขึ้นใน ปี ค.ศ. 1965 และ 1966 โดยคณะกรรมการบริหารด้านน้ําของ 
Burdekin ด้านใต้ (South Burdekin Water Board) จะบริหารจัดการพ้ืนท่ี 27,450 เฮกเตอร์ ทางตอนใต้
ของแม่นํ้า Burdekin พ้ืนท่ีดังกล่าวมีท่อส่งน้ํา 13.9 กิโลเมตร และมีคลองสง่น้ําความยาว 116 กิโลเมตร               
มีพ้ืนท่ีเพาะปลกูอ้อย 13,343 เฮกเตอร์ และปลูกพืชอย่างอ่ืน 94 เฮกเตอร์ สําหรับพ้ืนที่ด้านตอนเหนือ คณะกรรมการ
บริหารด้านน้ําของ Burdekin ด้านเหนือ (North Burdekin Water Board) รับผิดชอบในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท้ังหมด 
จํานวน 48,530 เฮกเตอร์ และ 25,212 เฮกเตอร์ เป็นพ้ืนท่ีท่ีปลูกอ้อย และ 800 เฮกเตอร์เป็นพ้ืนท่ีท่ีปลกูพืชอ่ืนๆ 
   
การเติมน้ําใต้ดิน (Groundwater recharge) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปท่ี 4 ภาพแสดงลักษณะบ่อเติมนํ้าใต้ดิน (Re-charge pit) 
 

กระบวนการเติมนํ้าใต้ดินที่ประสบความสําเร็จตลอด 40 ปี ของพ้ืนท่ี  Burdekin เกิดขึ้นจาก
การเลือกพ้ืนท่ีของบ่อเติมนํ้าใต้ดินท่ีอยู่บนพ้ืนที่ทรายหยาบ (Coarse sands) เม่ือนํ้าสะอาดท่ีผ่านการสูบนํ้า
จากแม่นํ้ามาแล้ว จะถูกผันไปเติมในบ่อเติมน้ําใต้ดิน (Re-charge pit) และจะไหลซึมสู่ช้ันน้ําใต้ดิน                    
โดยธรรมชาติ สําหรับความสามารถในการเติมน้ําใต้ดินในแต่ละบ่อสามารถเติมน้ําใต้ดินได้ถึง 20 เมกะลิตรต่อวัน 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขนาดของบ่อเติมน้ําใต้ดินแต่ละบ่อมีขนาดท่ีแตกต่างกัน ความสามารถในการเติมนํ้า              
ใต้ดินจะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดและพื้นท่ีของบ่อน้ํา โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการอุดตันของบ่อซ่ึงเกิดจาก
ตะกอนซ่ึงเกิดขึ้นจากความขุ่นของน้ํา และในส่วนการพักบ่อ โดยการทําให้บ่อแห้งนั้น จะส่งผลให้แสงแดดส่อง            
ลงถึงพ้ืนผิวด้านล่างของบ่อ ทําให้สาหร่ายเกิดการเจริญเติบโต ซ่ึงจะทําให้เกิดอุปสรรคในการซึมของนํ้าลงไปสู่             
ช้ันนํ้าใต้ดินเช่นกัน ดังน้ัน การดําเนินการเติมน้ําลงสู่บ่อเติมนํ้าใต้ดิน จําเป็นจะต้องดําเนินการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
เก่ียวกับการตรวจสอบสภาพบ่อและการใช้งานของบ่อเติมน้ําใต้ดิน โดยการเติมนํ้าลงสู่ช้ันนํ้าใต้ดินจะเกิดขึ้น             
จากการไหลซึมด้านล่างของบ่อเติมน้ําและผนังด้านข้างของบ่อซ่ึงเป็นระบบการกระจายนํ้าลงสู่ช้ันนํ้าใต้ดินด้วย  
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การประเมินปริมาณน้ําใต้ดนิของชัน้หินอุม้น้ําในสามเหล่ียมปากแม่น้าํ Burdekin ควีนแลนด์เหนือ 
Estimation of the Groundwater Budget of the Burdekin River Delta Aquifer, North Queensland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 5 ภาพแสดงพ้ืนท่ีสามเหล่ียมปากแม่น้ํา Burdekin ตอนเหนือของรัฐควีนแลนด์ 

  สามเหลี่ยมปากแม่นํ้า Burdekin ต้ังอยู่ตอนเหนือของรัฐควีนแลนด์ เป็นพ้ืนที่ท่ีมีระบบน้ําใต้ดิน           
ท่ีเป็นช้ันหินอุ้มน้ําเปิดใหญ่ท่ีสุดแหล่งหน่ึงของออสเตรเลีย มีพ้ืนท่ีครอบคลุม 850 ตารางกิโลเมตร โดยห่างจาก
เมือง Townsville ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงตามลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศน้ัน พ้ืนท่ีดังกล่าว
เหมาะสมสําหรับการปลูกอ้อย โดยได้เร่ิมต้นปลูกในช่วงหลังศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันการปลูกอ้อยมีมากกว่า 
35,000 เฮกเตอร์ รวมทั้งการปลูกพืชอื่นๆ ที่มีไม่มากในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตชลประทาน              
โดยผลผลิตอ้อยท่ีได้รับมีปริมาณท่ีสูง และคุณภาพท่ีดีสําหรับอุตสาหกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากการขยายพ้ืนท่ี
การเพาะปลูกอ้อยในพ้ืนที่สามเหลี่ยมปากแม่นํ้านั้น ได้นําไปสู่แรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อม ท้ังด้านท่ีดินและ
ทรัพยากรนํ้า จึงจําเป็นท่ีจะต้องสํารวจความย่ังยืนในระยะยาวสําหรับการชลประทาน  

  กรมทรัพยากรธรรมชาติและเหมืองแร่ (Department of Natural Resources and Mine)   
ของรัฐควีนแลนด์ ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารด้านนํ้าของ Burdekin (North and South Burdekin Water 
Boards) ในการพัฒนาแบบจําลองน้ําใต้ดิน เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของระบบน้ําใต้ดินและประเมินกลยุทธการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านการชลประทานในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมแม่นํ้า Burdekin โดยความท้าทายที่สําคัญ คือ 
การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Numerical model) สําหรับการวิเคราะห์ระบบน้ําใต้ดิน ในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ําดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพ้ืนท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้า Burdekin ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ท่ีกําหนด 
ทําให้ขาดข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการไหลของทรัพยากรนํ้าในช้ันหินอุ้มนํ้า (Aquifer) นํ้าใต้ดินท่ีนําไปใช้ไม่ผ่านมิเตอร์ 
ในการตรวจวัด  และไม่มีการจัดสรรการใช้นํ้าใต้ดิน แม้ว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวจะอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการนํานํ้าใต้ดินมาใช้เพ่ือ         
การชลประทาน ย่ิงไปกว่าน้ัน ทรัพยากรดินในพ้ืนที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ํา Burdekin ไม่ได้ถูกจัดทํารายละเอียด
เชิงแผนที่ โดยเฉพาะคุณสมบัติเชิงชลศาสตร์ (Hydraulic properties) ดังน้ัน แบบจําลองดังกล่าวจะได้ถูกนําไปใช้ 
ในการประเมินระบบปริมาณนํ้าใต้ดิน (Groundwater budget systems)  

                                                                       /พ้ืนท่ีศึกษา... 
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รูปท่ี 6 ภาพแสดงสถานทีสู่บน้ําใต้ดิน ในพ้ืนที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ํา Burdekin 
 

พ้ืนท่ีศึกษาที่พิจารณาน้ัน จะเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมปากแม่นํ้า Burdekin  

โดยเฉพาะพ้ืนที่ ช้ันหินอุ้มนํ้าที่ได้รับการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารด้านน้ําของ Burdekin  

(North and South Burdekin Water Boards) ซ่ึงจากภารกิจใน ปี ค.ศ. 1965 และ 1966 หน่วยงานดังกล่าว                

ได้ดําเนินการตรวจสอบการพัฒนาในกิจกรรมการเติมน้ําใต้ดิน (Recharge) และการบริหารจัดการนํ้าใต้ดินสําหรับ

ผู้ใช้น้ําในพ้ืนท่ี พร้อมทั้งการดําเนินการด้านทรัพยากรนํ้าผิวดิน เช่น ด้านคลองกระจายนํ้า สถานีสูบนํ้า การเติมน้ําใต้ดิน 

และเขื่อนกั้นแม่น้ํา พร้อมกันน้ี คณะกรรมการได้มีบทบาทในการบริหารจัดการนํ้าท่ีหลากหลายสําหรับ                         

ภาคเกษตรกรรม เช่น การนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการกระจายนํ้า เป็นต้น 

สําหรับระยะเวลาของการศึกษาในครั้งน้ี จะเป็นการศึกษาช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1981 จนถึง               

ปี ค.ศ. 1997 โดยการประเมินระบบปริมาณนํ้าใต้ดิน (Groundwater budget systems) ของช้ันหินอุ้มนํ้า              

ในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมปากแม่นํ้า Burdekin จะพิจารณาบนพ้ืนฐานการไหลเข้า การไหลออก และการเปลี่ยนแปลง              

ของปริมาณน้ําใต้ดินของช้ันหินอุ้มน้ํา โดยการไหลเข้านั้น จะประกอบด้วยการพิจารณาการเติมน้ําใต้ดินจากน้ําฝน  

นํ้าท่วม การชลประทาน  และแหล่งนํ้าผิวดิน เช่น การระบายนํ้าตามธรรมชาติ การเติมนํ้าใต้ดินโดยบ่อนํ้าและคลองผันนํ้า 

สําหรับการไหลของน้ําออกจากระบบน้ําใต้ดินน้ัน จะพิจารณาจากการสูบนํ้าใต้ดิน การไหลของนํ้าใต้ดินลงสู่ทะเล 

การไหลซึมตามแนวด้านข้างของพ้ืนท่ีการชลประทานในแม่น้ํา Burdekin เป็นต้น   

                                                                                                             /ผลการศึกษา... 
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สรุป (Conclusion) 

  จากการประเมินปริมาณนํ้าใต้ดิน (Groundwater budget) ในพ้ืนที่สามเหลี่ยมปากแม่นํ้า 
Burdekin โดยการพิจารณาจากความหลากหลายในการคํานวณค่าจากข้อมูลท่ีมีอยู่ ปริมาณการเติมน้ําใต้ดิน
สูงสุดอยู่ระหว่าง 430,000 ถึง 850,000 ล้านลิตร และจํานวนของนํ้าใต้ดินท่ีไหลออกสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 440,000 
ถึง 845,000 ล้านลิตร เม่ือพิจารณาการไหลเข้าและออกจากระบบน้ําใต้ดินเป็นรายปี ปริมาณน้ําท่ีไหลเข้าสู่ระบบ 
นํ้าใต้ดินจะมีค่าใกล้เคียงกับการไหลออกของนํ้าในระบบน้ําใต้ดิน ดังนั้นสัดส่วนของการดําเนินการเติมนํ้าใต้ดิน
เข้าอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง (โดยประมาณ 100,000 ล้านลิตร) จะเป็นการดําเนินการที่สําคัญในการรักษา  
ความย่ังยืนระยะยาวสําหรับการชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมในพ้ืนที่สามเหลี่ยมปากแม่นํ้า Burdekin ต่อไป 

  สําหรับความอ่อนไหวในการสร้างสมดุลนํ้าจากกระบวนการการเติมนํ้าใต้ดิน การพัฒนา 
ความน่าเชื่อถือในค่าที่ใช้ในการคํานวณเป็นสิ่งสําคัญ ซ่ึงข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไปได้ถูกบริหารจัดการ โดย I Lower 
Burdekin Initiative ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือดําเนินงานวิจัยสําหรับ
การบริหารจัดการน้ําใต้ดินและการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพในพ้ืนท่ีดังกล่าว 
  
บทความดังกล่าว ได้สรุปเน้ือหาจากบทความ Estimation of the groundwater budget of the Burdekin 
River Delta aquifer, North Queensland และบทความ Burdekin Field Trip: An Awesome “Dam” 
Experience และจากเวปไซค์ NQ DryTopics สําหรบัโครงการการศกึษาการบริหารจัดการน้ําใต้ดินร่วมกบัน้ําผิวดิน 
สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ํา 
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