
  

                    รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ํา ๒๔ ช่ัวโมง 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

   โทรศัพท์ 0 2298 6631 โทรสาร 0 2298 6629 http://www.dwr.go.th 
 
รายงานฉบับที่ 894/2560 เวลา 08.00 น. วันที่ 30 มีนาคม 2560 
เรื่อง รายงานการเฝา้ระวังตดิตามสถานการณน์้าํ 24 ชั่วโมง 
เรียน รมว.ทส. เลขานุการ รมว.ทส.ปกท.ทส. รอง ปกท.ทส. อทน. รอง อทน. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 30 มีนาคม 2560 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 06.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ และภาคกลางตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และ  
ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่อง 

 
   แผนท่ีอากาศ วันท่ี 30 มี.ค. 2560 เวลา 01.00 น. 

 
 ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 30 มี.ค. 2560 เวลา 07.00 น. 

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

 

 

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.ระยอง (ห้วยโป่ง สกษ.) 105.0 
จ.ระยอง 83.3 
จ.สงขลา (คอหงษ์ สกษ.) 71.2 
จ.ยะลา (สกษ.) 69.5 
จ.พัทลุง (สกษ.) 65.4 
จ.พังงา (ตะก่ัวป่า) 60.1 
จ.กระบ่ี (เกาะลันตา) 57.7 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีกระบี่ เวลา 08.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 41,355 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้ 
17,829 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2559 (34,642 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49)  
มากกว่าปี 2559 จํานวน  6,713 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 17.83 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 
101.24 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก  29,402 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงฤดูแล้งต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงปัจจุบัน 
ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ สะสม จํานวน 6,758 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายสะสม จํานวน 12,265 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ํา 

ปริมาตร 
น้ําในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําใช้การได้ 

ปริมาตร 
น้ําไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําระบาย 

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

ปริมาตรน้ํา
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําเก็บ
กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําใช้
การ 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 6,071 45 2,271 24 0.00 0.00 11.00 11.00 7,391 
2.สิริกิต์ิ 5,308 56 2,458 37 1.47 1.59 18.07 18.22 5,332 
3.จุฬาภรณ์ 80 49 43 34 0.02 0.15 0.00 0.30 127 
4.อุบลรัตน์ 1,307 54 726 39 0.00 1.12 5.00 5.00 1,124 
5.ลําปาว 657 33 557 30 0.00 0.00 4.74 4.57 1,793 
6.สิรินธร 1,202 61 371 33 2.86 0.00 0.00 0.00 764 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 389 41 386 40 0.19 0.16 5.21 5.23 571 
8.ศรีนครินทร์ 13,009 73 2,744 37 0.64 2.46 9.00 9.00 5,841 
9.วชิราลงกรณ 4,696 53 1,684 29 0.00 0.00 13.17 13.15 6,304 
10.ขุนด่านปราการชล 99 44 94 43 0.00 0.05 0.22 1.44 127 
11.รัชชประภา 4,698 83 3,347 78 5.16 5.15 15.91 14.28 1,922 
12.บางลาง 1,036 71 759 64 2.76 2.28 3.04 3.01 638 
 



๓ 

5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2560 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี 
26 
มี.ค. 

27 
มี.ค. 

28 
มี.ค. 

29 
มี.ค. 

30 
มี.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.42 1.49 1.45 1.28 1.28 ทรงตัว 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.13 -0.04 -0.28 0.00 0.11 เพ่ิมข้ึน 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 1.54 0.33 0.32 0.37 0.37 0.35 ลดลง 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 10.78 2.91 2.86 3.03 3.26 3.15 ลดลง 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 14.83 14.76 14.68 14.61 14.55 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 0.53 0.53 0.52 0.51 0.50 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 2.01 2.02 2.02 2.05 1.95 ลดลง 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 0.64 1.00 0.71 0.76 0.68 ลดลง 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 2.08 2.09 2.09 2.10 2.09 ลดลง 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 1.40 1.37 1.36 1.36 1.35 ลดลง 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.77 7.77 8.54 8.48 8.54 เพ่ิมข้ึน 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 29.07 29.05 29.09 29.20 29.10 ลดลง 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 *** *** *** *** *** *** 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 *** *** *** *** *** *** 
*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 3.50 9.30 เพ่ิมข้ึน 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 6.15 9.85 ลดลง 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 3.12 9.08 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 2.50 10.00 ทรงตัว 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 2.76 9.24 เพ่ิมข้ึน 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 3.03 11.47 ทรงตัว 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 (ท่ีมา: สํานักวจิัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 
เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 
*ได้รับข้อมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
    ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติ 

8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 [เวลา 15.00 น.(เม่ือวาน) - 08.00 น. (วันนี้)] 
 จ.นนทุบรี - เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 29 มี.ค. 60 ที่ตลาดกลางผักและผลไม้บางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน 
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี หลังฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าท่วมขังโดยรอบพ้ืนที่ตลาดตลอดทั้งวัน โดยระดับนํ้าสูงต้ังแต่ 5 - 20 ซม. 
บริเวณด้านหน้าตลาดผลไม้ตามฤดูกาล ตลอดจนรอบๆ พ้ืนที่ตลาดผักและเนื้อสัตว์ ร้านค้าต่างๆ พบว่า มีสิ่งของที่วางอยู่ริม
ถนนถูกนํ้าท่วมเสียหาย บริเวณพ้ืนตลาดด้านในนํ้าได้ท่วมพ้ืนที่เดินซื้อสินค้าสูงประมาณ 5 ซม. ทําให้ประชาชนที่มาเลือกซื้อ
ของต้องเดินลุยนํ้าที่มีลักษณะสีคล้ําและมีกลิ่นจากเศษสิงของในตลาดสด 
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       ส่วนพ้ืนที่โครงการบางใหญ่ซิต้ีโดยรอบ มีนํ้าท่วมขังถนนหลายเส้นทาง รถยนต์ และประชาชนต้องลุยนํ้าต้ังแต่ช่วงเช้า
จนถึง 17.00 น. ระดับนํ้าลดลงเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะบริเวณด้านศาลพระเจ้าตากสิน มีระดับท่วมประมาณ 10 - 20 ซม. 
ซึ่งจากการสอบถามประชาชนหลังฝนตกหนักตลอดทั้งคืน จนกระทั้งครึ่งวันเช้า ทําให้การระบายนํ้าเกิดปัญหาจากเศษขยะที่
ไปทับถมตามท่อระบายนํ้า และส่งผลให้นํ้าที่ท่วมขังสกปรก มีกลิ่นและมีสีคล้ําถ้าฝนตกหนักซ้ําอาจส่งผลกระทบกับสุขภาพ
ประชาชนที่ต้องลุยนํ้าและอาศัยอยู่ในพ้ืนที่นํ้าท่วม 
 ศูนย์ข่าวศรีราชา - ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักต้ังแต่เวลาประมาณ 10.00 น. ถึง 12.00 น. ก่อนฝนจะซาลง ส่งผลให้
เกิดนํ้าท่วมในหลายจุดในพ้ืนที่แหลมฉบัง ใน ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา เช่น บริเวณถนนเมืองใหม่เหนือ ม.10 ต.ทุ่งสุขลา  
อ.ศรีราชา มีนํ้าท่วมขังสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร ทําให้รถไม่สามารถผ่านไปมาได้ ระยะทางประมาณ 300 เมตร 
       โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีรถจมอยู่ในนํ้า 2 คัน เป็นรถตู้โตโยต้า และรถเก๋งฮอนด้า ซิต้ี ในขณะเดียวกัน  
ได้มีเจ้าหน้าที่กองช่าง สํานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง นํารถแบ็กโฮเข้าไปลากรถคันดังกล่าวออกจากจุดนํ้าท่วม ทั้งน้ี 
เน่ืองจากในจุดที่มีนํ้าท่วมขังในบริเวณดังกล่าวเป็นจุดพักนํ้า เพ่ือส่งนํ้าไหลลงสู่ลํารางสาธารณะ 
       นอกจากน้ี มีรายงานอีกว่า บริเวณหน้าวัดจุกกะเฌอ ม.1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีระดับนํ้าท่วมขังสูงประมาณ 30 เซนติเมตร 
ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถใช้งานได้เพียง 1 ช่องทาง ทําให้การจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาว โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเร่ง
ดําเนินการระบายนํ้าออกจากแอ่ง ด้วยการติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า จํานวน 2 เครื่อง พร้อมหาสาเหตุการเกิดนํ้าท่วมในคร้ังน้ี 
เน่ืองจากก่อนหน้าน้ี เจ้าหน้าที่ทราบสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยทําความสะอาดท่อระบายนํ้า และลอกท่อเพ่ือรองรับการ
เกิดพายุฝนดังกล่าว 
 ระยอง - เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลา 1 ชม. ทําให้เกิดนํ้าท่วมถนนหลายสายในเขตเทศบาลนครระยอง สถานีขนส่ง
เก่าตลาดศูนย์การค้า ถนนจันทอุดม ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง ทําให้การจราจรติดขัด 
       ส่วนที่บริเวณหมู่บ้านเพลินใจ 5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง บริเวณถนนหน้าสถานีขนส่งใหม่ (สถานีขนส่งแห่งที่ 2) เกิด
นํ้าท่วมหนักเน่ืองจากสภาพถนนลาดตํ่า ประกอบกับมีการขุดวางท่อระบายนํ้า ทําให้นํ้าไหลมาจากด้านบนลงถนนอย่าง
รวดเร็ว ระดับนํ้าบนถนนเริ่มสูงขึ้น การจราจรผ่านไปมาไม่ค่อยสะดวกโดยเฉพาะรถเล็ก ส่วนรถบรรทุกขนาดใหญ่ผ่านไปมาได้ 
       ทั้งน้ี เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร สภ.เมืองระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ระยอง เจ้าหน้าที่
เทศบาล ต.ทับมา ได้ออกตรวจสภาพการจราจรบริเวณหน้าหมู่บ้านเพลินใจ 5 ได้ห้ามเตือนรถกระบะโดยเฉพาะรถยนต์เก๋ง
ไม่ให้ผ่านเกรงจะเกิดอันตรายนํ้าท่วมรถได้ แต่คนขับก็ยังฝ่าฝืนพยายามขับรถผ่านไปให้ได้ 
       ในที่สุดก็ถูกนํ้าท่วมรถไม่สามารถขับต่อไปได้ เจ้าหน้าที่ ต้องระดมคนช่วยกันเข็นรถให้พ้นจากการถูกนํ้าท่วม 
ขณะเดียวกัน รถยนต์เก๋งถูกกระแสนํ้าที่ไหลแรงข้ามถนนทําให้รถลื่นไถลลงร่องกลางถนน แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด 
       หลังนํ้าเริ่มลดลงเป็นปกติเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่เทศบาล ต.ทับมา ช่วยกันทําความสะอาด
บริเวณถนน และกลับเข้าสู่ภาวะเป็นปกติ 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และน้ําป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยแบ่งเป็น 2 
ห้วง ได้แก่ ห้วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 26 ธ.ค. 59 และห้วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 – ปัจจุบัน 
 สถานการณ์โดยรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน  
 - จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ จํานวน 12 จังหวัด (นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี นราธิวาส ยะลา พัทลุง สงขลา ปัตตานี
ตรัง กระบี่ ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์) 129 อําเภอ 835 ตําบล 6,307 หมู่บ้าน 587,544 ครัวเรือน 
1,815,618 คน เสียชีวิต 99 ราย (จ.นครศรีธรรมราช 29 ราย สุราษฎร์ธานี 15 ราย พัทลุง 13 ราย สงขลา 12 ราย 
ประจวบคีรีขันธ์ 5 ราย ปัตตานี 11 ราย นราธิวาส 3 ราย กระบ่ี 2 ราย ชุมพร 4 ราย ตรัง 3 ราย ยะลา 2 ราย) 
 - ความเสียหายด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย ถนน 4,314 จุด คอสะพาน 348 แห่ง ท่อระบายนํ้า 270 แห่ง 
ฝาย 126 แห่ง อ่างเก็บนํ้า 2 แห่ง ประตูระบายนํ้า 1 แห่ง แนวกันคลื่น 1 แห่ง สถานที่ราชการ 25 แห่ง โรงเรียน 2,336 แห่ง 
วัด 788 แห่ง มัสยิด 103 แห่ง โบสถ์คริสต์ 5 แห่ง โบราณสถาน 13 แห่ง 

- ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัดอยู่ระหว่างฟื้นฟู 
 



๕ 

10. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง (กรมทรัพยากรนํ้า) 
   การช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยกรมทรัพยากรนํ้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 27 มีนาคม  2560 
โดยสูบทอยนํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติไปเติมในแหล่งนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค จํานวน 15 จังหวัด 48 จุด ปริมาณการสูบนํ้า 
8,741,370 ลบ.ม. และปริมาณแจกจ่ายนํ้า 409,497 ลิตร มีประชากรได้รับประโยชน์ 35,693 ครัวเรือน 137,734 คน 

หน่วย
ดําเนินงาน จังหวัด จุดดําเนินการ 

(แห่ง) 
ปริมาณสูบน้ํา 

(ลบ.ม.) 
ปริมาณ

แจกจ่ายน้ํา 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

ครัวเรือน ประชากร 

สทภ.2 
สระบุรี 2 298,080 162,000 3,125 10,263 

นครสวรรค์ 2 1,088,000 - 400 1,200 

 อุทัยธานี 1 243,000 - 150 600 

สทภ.3 
อุดรธานี 4 344,900 - 1,401 5,869 
นครพนม 1 78,750 - 330 1,500 
สกลนคร 1 233,280 - 722 2,583 

สทภ.4 
ขอนแก่น 11 803,340 - 5,241 17,504 
ชัยภูมิ 1 45,000 - 163 741 

สทภ.5 
นครราชสีมา 9 599,880 - 1,668 6,475 

บุรีรัมย์ 2 452,300 - 1,000 4,546 

สทภ.6 
สระแก้ว 9 2,083,560 - 15,704 60,931 
ปราจีนบุรี 5 1,282,560 - 3,265 10,306 
นครนายก 1 89,600 - 216 803 

สทภ.7 ราชบุรี 2 744,120 - 160 640 

สทภ.9 
แพร่ 1 273,000 - 58 232 

อุตรดิตถ์ 0 - 247,497 709 4,876 

สทภ.11 
อํานาจเจริญ 1 34,000 - 220 1,010 

ยโสธร 1 24,000 - 827 3,220 
อุบลราชธานี 1 24,000 - 334 1,435 

รวม 19 จังหวัด 55 8,741,370 409,497 35,693 134,734 

11. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 30 มีนาคม – 4 เมษายน 2560) 
 ในช่วงวันที่ 29 - 30 มี.ค. ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตก
หนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 31 มี.ค. - 4 เม.ย. ประเทศไทยตอนบนรวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีพายุฝน
ฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก อากาศจะคลายความร้อนลง และอุณหภูมิจะลดลง สําหรับภาคใต้จะมีเพ่ิม
มากขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพ้ืนที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 1-4 เม.ย. 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               
        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์        

                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


