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1. สภาวะอากาศ เวลา 06.๐๐ น. (กรมอตุุนิยมวิทยา) 

พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนที่แผปก
คลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังออนลง ทำใหดังกลาวมีอุณภูมิสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส แตยังคงมีอากาศหนาวเย็นกับมี
ลมแรง ขอใหประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนี้ไวดวยสำหรับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตยังคงมีกำลังแรง ทำใหคล่ืนลมบริเวณอาวไทยตอนบนมีคล่ืนสูง 2-3 
เมตร สวนอาวไทยตอนลางคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคล่ืนสูงมากกวา 4 เมตร ขอใหชาวเรือบริเวณอาว
ไทยเดินเรือดวยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝงในระยะนี้ 

ในชวงวันที่  4-8 มกราคม 2563 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ พัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทยมีกำลังแรง 
ประกอบกับหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใตตอนลางจะเคล่ือนเขาปกคลุมประเทศมาเลเซีย ลักษณะเชนนี้ทำให
บริเวณภาคใตตอนลางมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง 

  

แผนท่ีอากาศ วันที่ 3 ม.ค. 2564 เวลา 01.00 น. 

 

ภาพถายดาวเทยีม วนัที่ 3 ม.ค. 2564 เวลา 07.00 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.) 
- - - 
- - - 
- - - 

4.คาความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรน้ำ/คณะกรรมาธิการแมนำ้โขง) 

ภมูิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 ธ.ค. 63 ความชื้นในดิน [-] 25 ธ.ค. 63 แนวโนม 
เหนือ 20-40 0-20 ลดลง 
กลาง 40-60 20-40 ลดลง 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 40-60 20-40 ลดลง 
ตะวันออก 40-60 40-60 ทรงตัว 
ตะวันตก 40-60 20-40 ลดลง 

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

 

  

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สงขลา (หาดใหญ) 30.0 
จ.นครศรีธรรมราช 7.5 
จ.ตรัง 0.6 
จ.สุราษฎรธาน ี 0.4 
จ.สตูล 0.4 



๓ 

5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานสีุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีสทิงพระ จ.สงขลา เวลา 09.15 น. 

จากเรดารตรวจอากาศจะพบวามีกลุมเมฆฝนบรเิวณภาคใตของประเทศไทย 

6. สถานการณน้ำในแหลงเกบ็กักน้ำ ณ วันที่ 2 มกราคม 2564 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนำ้ และสทนช.) 
6.1 สภาพน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญปริมาตรน้ำในอางฯ 43,011 ลานลบ.ม.คิดเปนรอยละ 61 (ปริมาตรน้ำใชการได 

19,468 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 41) ปรมิาตรน้ำในอางฯ เทียบกับป 2562 (44,076 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 62)
นอยกวาป 2562 จำนวน 1,065 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 26.37 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย
จำนวน 72.10 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ำไดอีก 27,946 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 2.53 0.00 6.50 6.50 7,998 
2.สิริกิติ์ 5,306 56 2,456 37 1.25 2.94 14.19 14.02 5,202 
3.จุฬาภรณ 145 88 108 85 0.00 0.00 0.50 0.52 36 
4.อุบลรัตน 1,492 61 911 49 2.53 0.00 4.05 4.04 3,148 
5.ลำปาว 945 48 845 45 0.00 0.00 0.87 0.87 1,505 
6.สิรินธร 1,621 82 790 70 0.00 1.41 0.69 1.53 345 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 654 68 651 68 0.00 0.00 2.18 2.16 306 
8.ศรีนครินทร 13,182 74 2,917 39 2.98 1.41 11.03 11.00 5,588 
9.วชิราลงกรณ 4,667 53 1,655 28 0.88 0.00 8.08 8.03 6,333 
10.ขุนดานปราการชล 190 85 186 85 0.01 0.01 2.17 1.19 35 
11.รัชชประภา 3,750 67 2,398 56 1.81 1.61 2.83 2.71 2,394 
12.บางลาง 1,370 94 1,094 93 12.71 9.28 11.52 12.31 220 

6.2 อางเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แหง มีปริมาณน้ำ 3,948 ลาน ลบ.ม. (77%) ปริมาณน้ำใชการ 3,560 ลาน ลบ.ม. (75%) 
๖.3 แหลงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ 6 แหง มีปริมาณน้ำรวม 282.00 ลาน ลบ.ม. (49%) 
๖.4 แหลงน้ำในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 102,099 แหง มีปริมาณน้ำรวม 6,564 ลาน ลบ.ม. (77%) 
6.5 อางเก็บน้ำขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แหง ภายใตการดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำปจจุบัน 173.72 ลาน ลบ.ม. (74%) 
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7. สถานการณน้ำในประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 (กรมชลประทาน)  

 
สถาน ี แมน้ำ อำเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 

แนวโนม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 

พฤหัสบด ี ศุกร เสาร อาทิตย 

31 
ธ.ค. 

1 
ม.ค. 

2 
ม.ค. 

3 
ม.ค. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 0.97 1.05 1.12 1.17 เพิ่มข้ึน -2.53 
W.1C วัง เมือง ลำปาง 5.20 -0.28 -0.53 -0.60 -0.63 ลดลง -5.83 
Y.16 ยม บางระกำ พิษณุโลก 7.30 0.46 0.37 0.33 0.29 ลดลง -7.01 
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 2.31 1.97 1.83 1.87 เพิ่มข้ึน -8 
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 26.20 16.83 16.93 16.95 16.91 เพิ่มข้ึน -9.29 

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 5.64 5.64 5.64 5.51 ลดลง -10.83 
M.6A มูล สตึก บุรีรมัย 6.00 0.61 0.54 0.50 0.49 ลดลง -5.51 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธาน ี 7.00 3.03 3.01 2.82 2.71 ลดลง -4.29 

M.191 ลำตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.50 1.02 1.02 0.98 0.50 ลดลง -3 
M.69 ลำเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี 7.30 5.60 5.59 5.58 5.57 ลดลง -1.73 
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 7.65 7.65 7.64 7.64 ทรงตัว -9.49 

X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 28.57 28.55 28.62 *** *** *** 
X.274 แมน้ำโก-ลก แวง นราธิวาส 24.18 19.29 19.27 19.52 19.75 เพิ่มข้ึน -4.43 
X.37A แมน้ำตาป พระแสง สุราษฎรธาน ี 11.70 7.47 7.21 7.09 6.86 ลดลง -4.84 
*** ยังไมไดรับรายงาน 

8. สถานการณน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำโขง ณ วันท่ี 3 มกราคม 2564 (คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง) 

สถาน ี

ระดับ
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับน้ำ (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดับน้ำ (ม.) 
แนว 

โนม 30 
ธ.ค. 

31 
ธ.ค. 

1 
ม.ค. 

2 
ม.ค. 

3 
ม.ค. 

3 วัน
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 2.67 2.54 2.82 2.86 2.44 -10.36 -0.38 -0.23 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 5.39 5.42 5.20 4.62 4.40 -11.6 -0.80 -0.99 ลดลง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 2.45 2.28 2.23 2.24 1.95 -10.25 -0.28 -0.50 ลดลง 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 1.93 1.98 1.97 1.91 1.90 -10.1 -0.07 -0.03 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 2.29 2.32 2.30 2.26 2.21 -10.29 -0.09 -0.08 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี 89.030 14.50 2.70 2.70 2.73 2.80 2.75 -11.75 0.02 0.05 ลดลง 

*** ไมมีสถานการณ 

9. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 (กรมทรัพยากรน้ำ)  
[เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) – 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝาระวัง) - - 
*** ไมมีสถานการณ 
 
 
 
 
 



๕ 

10. พื้นท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 3 มกราคม 2564 (กรมทรัพยากรธรณี) 

  - เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทยมีกําลังแรง ประกอบกับมีหยอม
ความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใตตอนลางจะเคลื่อนเขาปกคลุมประเทศมาเลเซีย ทําใหบริเวณภาคใตตอนลางมีฝน
ตกหนักบางแหง ศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงไดทําการเฝาระวังและติดตามสถานการณพิบัติภัยดินถลมและน้ำปาไหลหลาก
เปนพิเศษ และจะทําการแจงอาสาสมัครเครือขายในพ้ืนที่เสี่ยงภัยตอไป 
11. เหตุการณวิกฤตน้ำปจจุบัน ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 [เวลา 15.00 น.(เมื่อวาน) – 08.00 น. (วันนี้)] 

  ไมมีสถานการณ 

12. สถานการณภาวะน้ำทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวง ณ วันที่ 3 มกราคม 2564  (ปภ.) 

 สถานการณภัยแลง 
 จังหวัดที่มีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง)ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา

ดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 จํานวน 13 จ. (เชียงราย นาน นครพนม 
มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย กาฬสินธุ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ อุทัยธานี และนครราชสีมา) 68 อ.  
417 ต. 3,770 หมูบาน/ชุมชน ดังนี้ 

จังหวัด 
จำนวน 

รายชื่ออำเภอท่ีประกาศเขตภัยพิบัติฯ 
อำเภอ ตำบล หมูบาน/ชุมชน 

ภาคเหนือ รวม 3 จังหวัด 21 อําเภอ 122 ตําบล 950 หมูบาน 

1. เชียงราย 14 76 651 

ดอยหลวง (3 ต. 33 ม.) เวียงแกน (4 ต. 41 ม.) เมืองฯ (7 
ต. 48 ม.) เวียงชยั (2 ต. 18 ม.) แมจัน (9 ต. 63 ม.) เชียง
ของ (7 ต. 102ม.) ขุนตาล (3 ต. 55 ม.) เวียงเชียงรุง (3 ต. 
37 ม.) พาน (6 ต.27 ม.) เทิง (10 ต. 76 ม.) เชียงแสน (6 
ต. 47 ม.) แมฟาหลวง  (4 ต. 25ม.) พญาเม็งราย (5 ต. 40 
ม.) ปาแดด (5 ต. 21 ม.) 

2. นาน 1 5 45 นานอย (5 ต. 45 ม.) 

3. เพชรบูรณ 6 41 254 
นำ้หนาว (4 ต. 28 ม.) เมืองฯ (6 ต. 22 ม.) ศรเีทพ (6 ต. 
55 ม.) หนองไผ (10 ต. 53 ม.) หลมเกา (7 ต. 36 ม.) หลม
สัก (8 ต. 60 ม.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 7 จังหวัด 31 อําเภอ 215 ตําบล 2,171 หมูบาน/ชุมชน 

4. นครพนม 1 8 51 ปลาปาก (8 ต. 51 ม.) 

5. มหาสารคาม 6 43 542 
แกดํา (1 ต. 3 ม.) โกสุมพิสัย (9 ต. 91 ม.) ชื่นชม (4 ต. 46 
ม.) เชียงยืน (8 ต. 116 ม.) พยัคฆภูมิพิสัย (14 ต. 195 ม.) 
ยางสีสุราช (7 ต. 91 ม.) 

6. บึงกาฬ 4 32 252 
พรเจริญ (7 ต. 58 ม.) เมืองฯ (12 ต. 77 ม.) ปากคาด (6 ต. 
51 ม.) โซพิสัย (7 ต. 66 ม.) 

7. หนองคาย 8 40 358 
ทาบอ (5 ต. 15 ม.) เฝาไร (5 ต. 73 ม.) รัตนวาป (5 ต. 37 
ม.) สระใคร (3 ต. 41 ม.) เมืองฯ (4 ต. 12 ม.) โพนพิสัย 
(11 ต. 144 ม.) สังคม (5 ต. 25 ม.) โพธิ์ตาก (2 ต. 9 ม.) 

8. บุรีรัมย 6 45 488 
พลับพลาชัย (5 ต. 56 ม.) ประโคนชัย (16 ต. 175 ม.) โนน
ดินแดง (1 ต. 8 ม.) ละหานทราย (2 ต. 11 ม.) หนองหงส 
(7 ต. 98 ม.) นางรอง (14 ต. 133 ม. 1 เทศบาล 7 ชุมชน) 

9. กาฬสินธ 1 4 27 ยางตลาด (4 ต. 27 ม.) 
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10. นครราชสมีา 5 43 453 
โนนสูง (8 ต. 109 ม. 1 เทศบาล 13 ชุมชน) จักราช (6 ต. 
53 ม.) ปกธงชยั (16 ต. 179 ม.) โชคชัย (9 ต. 63 ม.) 
เทพารักษ (4 ต. 36 ม.) 

ภาคกลาง รวม 3 จังหวัด 16 อําเภอ 80 ตําบล 649 หมูบาน 

11. กาญจนบุรี 6 22 195 
พนมทวน (4 ต. 27 ม.) เลาขวัญ (7 ต. 90 ม.) ทามวง (2 ต. 
14 ม.) บอพลอย (4 ต. 9 ม.) หนองปรือ (1 ต. 6 ม.) หวย
กระเจา (4 ต. 49 ม.) 

12. ฉะเชิงเทรา 2 5 16 บานโพธิ์ (1 ต. 3 ม.) แปลงยาว (4 ต. 13 ม.) 

13. อุทัยธานี 8 53 438 

เมืองฯ (8 ต. 48 ม.) ทัพทัน (10 ต. 87 ม.) หนองขาหยาง 
(9 ต. 53 ม.) หนองฉาง (10 ต. 97 ม.) สวางอารมณ (5 ต. 
58 ม.) ลานสัก (6 ต. 84 ม.) หวยคต (3 ต. 9 ม.) บานไร (2 
ต. 2 ม.) 

รวม 13 จงัหวัด 68 417 3,770  

13. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันท่ี 2 – 8 มกราคม 2563)    
 ในชวงวันที่ 2 - 3 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ทำใหบริเวณดังกลาวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
อาวไทยและภาคใตมีกำลังแรงขึ้น ทำใหภาคใตมีฝนเพ่ิมขึ้น และมีฝนตกหนักบางแหง สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยจะมีกำลังแรง 
โดยบริเวณอาวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร สวนอาวไทยตอนลางมีคลื่นสูง 2-4 เมตร สวนในชวงวันที่ 4 - 8 ม.ค. 64 
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางท่ีปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังออนลง ทำใหบริเวณ
ดังกลาวอุณหภูมิจะสูงข้ึน 2-4 องศาเซลเซียส แตยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยทั่วไป สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตยังคงมีกำลังแรง ในขณะที่มีหยอมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนเขาปกคลุมบริเวณประเทศ
มาเลเซีย ทำใหภาคใตตอนลางมีฝนตกหนักบางแหง สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยยังคงมีกำลังแรง โดยอาวไทยตอนลางมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร 
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14. ความชวยเหลืออุทกภัยสะสมของกรมทรัพยากรน้ำ 
 ความชวยเหลือในพ้ืนที่ประสบปญหาอุทกภัย ตั้งแตวันที่  1 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2563 

หนวยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจายน้ำ

สะอาด 
(ลิตร) 

น้ำดื่มบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชนท่ีไดรับ 

อุปโภค-บริโภค พ้ืนท่ีเกษตร 

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  

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

บึงกาฬ  34,000   -     -     11,263   27,269   -    

ภาค 5 
ศรีสะเกษ  -     -     360   -     -     -    

นครราชสีมา  473,800   300,000   5,600   6,758   13,578   -    

ภาค 6 
ปราจีนบุรี  99,200   -     1,000   83   270   -    

ฉะเชิงเทรา  432   -     -     5   30   -    

ภาค 7 

ราชบุรี  1,588,260   -     -     1,689   4,480   5,466  

เพชรบุรี  103,680   -     -     250   980   1,300  

สพุรรณบุรี  591,300   -     -     748   1,770   2,987  

ภาค 8 

นครศรีธรรมราช  413,100   -     -     -     6,120   -    

สงขลา  1,317,060   -     -     2,160   8,395   13,300  

พัทลุง  196,020   -     -     2,892   7,439   3,500  

ภาค 9 

พิษณุโลก  5,760   -     -     -     700   -    

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

สโุขทัย  -     -     3,600   -     -     -    

ภาค 10 
ชมุพร  800  -     -     35   120   -    
ภูเก็ต  8,000   -     -     980   4,225   -    
สรุาษฎรธานี  163,200   -     7,500   1,505   6,605   130  

ภาค 11 อุบลราชธานี  -     96,000   840   17   56   -    
  22 จังหวัด  5,195,332   456,000   33,668  34,907 120,311 67,833 
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15. ความชวยเหลือสะสมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 สิงหาคม – 15 ธันวาคม 2563 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 
                     รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
                                                                                   ประธานคณะทำงานศูนยปฏิบัตกิาร 
                                                                                   ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                                                              (ดานทรัพยากรน้ำ) 


