สรุ ปผลความก้ าวหน้ าการดาเนินกิจกรรม
โครงการฟื ้ นฟูพนื ้ ที่ช่ ุมนา้ แม่ นา้ สงครามตอนล่ าง
ระยะเวลา ๑๕ เดือน
( ช่วง เดือน มกราคม ๒๕๕๘ – เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ )
-------------------------------------------------------

องค์กร WWF สานักงานประเทศไทย ได้ รับงบประมาณ จากธนาคาร HSBC ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ Water Programme ให้ ดาเนินกิจกรรม โครงการเสริมสร้ างศักยภาพ ความ
เข้ มแข็ง และการมีสว่ นร่วมของชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรน ้า และฟื น้ ฟูระบบนิเวศพื ้นที่ชมุ่ น ้าแม่น ้า
สงครามตอนล่าง หรื อ โครงการฟื น้ ฟูพื ้นที่ชมุ่ น ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง รวมระยะเวลาดาเนินงานทังสิ
้ ้น
๒.๔ ปี โดยโครงการฯ ได้ เริ่ มดาเนินกิจกรรมมาตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในหมูบ่ ้ านเป้าหมาย รวม
๓๙ หมูบ่ ้ าน ในเขตการปกครองพื ้นที่อาเภอศรี สงคราม และอาเภอท่าอุเทน โดยสรุปผลความก้ าวหน้ า
ระยะเวลา ๑๕ เดือน ที่ผา่ นมา ( เดือน มกราคม ๒๕๕๘ – เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ) พอสรุปได้ ดังนี ้
วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้า รวมทั้ง
คุณภาพน้า และปริมาณน้าที่สามารถนามาใช้ ประโยชน์ ได้ ตลอดจนการสร้ างแบบจาลองอุทก
วิทยา สรุปผลความก้ าวหน้ าการดาเนินงาน ได้ ดงั นี ้
กิจกรรมหลัก / สรุปผลความก้ าวหน้ าการดาเนินงาน
๑.๑ สารวจปรับปรุงข้ อมูลลุ่มน ้าสงครามตอนล่างที่จดั ทาไว้ โดย IUCN เมื่อปี ๒๐๐๕ ( เกี่ยวกับ
เรื่ อง การไหลของน ้า คุณภาพ ปริมาณ เป็ นต้ น )
ความก้าวหน้า คณะผูเ้ ชี ่ยวชาญ และคณะอาจารย์ จากมหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม ลงพืน้ ทีเ่ ก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื อ่ ง ความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน คิ ดเป็ นร้อยละ ๗๕
๑.๒ จัดให้ มีการประเมินความเปราะบาง และประเมินการปรับตัว รวมทังการเติ
้
มเต็มคุณค่า ใน
พื ้นที่โครงการที่จะมีการพัฒนาเป็ นพิเศษ ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของยุทธศาสตร์ การปรับตัวของระบบนิเวศ ใน
พื ้นที่ลมุ่ น ้าที่มีโครงสร้ างแตกต่างกัน ๓ บริบท หลัก คือ แม่น ้าสาขา, แม่น ้าหลัก และ พื ้นที่ชมุ่ น ้า ในแม่น ้า
สงครามตอนล่าง
ความก้าวหน้า คณะผูเ้ ชี ่ยวชาญ และคณะอาจารย์ จากมหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม และสถาบัน
TEI ลงพืน้ ที เ่ ก็บข้อมูลอย่างต่อเนื ่อง และมี การจัดประชุมผูม้ ี ส่วนเกี ่ยวข้องเพือ่ ร่ วมประเมิ นความ
โครงการฟื น้ ฟูพื ้นที่ช่มุ น ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง _สรุปความก้ าวหน้ าการดาเนินงาน ครัง้ ที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙
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เปราะบางผลกระทบจากการเปลี ย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ ความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน คิ ดเป็ นร้อยละ
๖๕
๑.๓ จัดให้ มีการคาดคะเน การทานาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้ างแบบจาลอง
อุทกวิทยาในลุม่ น ้าสงครามตอนล่าง
ความก้าวหน้า คณะผูเ้ ชี ่ยวชาญ จากสถาบัน AIT เก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายข้อมูลลงสู่โมเดลเพือ่
คานวณแนวโน้มการเปลี ย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ ิ น
รวมทัง้ สถานการณ์น้าในแม่น้าสงครามในอนาคต ความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน คิ ดเป็ นร้อยละ ๘๐
๑.๔ สนับสนุนให้ มีการเริ่มต้ นระบบการติดตามคุณภาพ และความต้ องการน ้า และรวบรวมข้ อมูล
จาก ๑๒ หมูบ่ ้ าน เชื่อมโยงกับองค์กรการจัดการน ้าระดับจังหวัดเพื่อความยัง่ ยืนในการจัดตังระบบการ
้
ติดตามน ้าในระยะยาว เช่น การเฝ้าระวังพื ้นที่ชมุ่ น ้า กิจกรรมของโรงเรี ยน และ ผู้นาชุมชน ประกอบกับการ
จัดทาฐานข้ อมูลน ้าในพื ้นที่โครงการ เพื่อการตรวจ เฝ้าระวังน ้าจืดโดยอาสาสมัครจากพนักงาน HSBC
ความก้าวหน้า
- คณะอาจารย์ และผูเ้ ชี ่ยวชาญ จากมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ได้จดั ฝึ กอบรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัครเก็บ ตรวจวัดคุณภาพน้า จานวน ๑ ครั้ง และทาการเก็บตัวอย่างน้า จากสถานี
ตัวอย่าง ทัง้ ๓ สถานี รวม ๔ ครั้ง ความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน คิ ดเป็ นร้อยละ ๗๐
- วันที ่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ อานวยความสะดวกและจัดกิ จกรรมให้แก่อาสาสมัคร
พนักงานธนาคาร HSBC จานวน ๕๐ คน ณ บ้านปากยาม ร่ วมทากิ จกรรมร่ องเรื อสารวจ
ระบบนิ เวศแม่น้าสงครามตอนล่าง , กิ จกรรมปลูกป่ า , กิ จกรรมปล่อยพันธุ์ปลา , กิ จกรรม
ตรวจวัดคุณภาพน้า และมอบเครื ่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื ่องกรองน้าดืม่ ให้แก่โรงเรี ยน
บ้านปากยาม โรงเรี ยนบ้านหาดแพง และโรงเรี ยนบ้านตาลปากน้า
วัตถุประสงค์ ๒ เพื่อปกป้ อง ฟื้ นฟู ดูแลรั กษาระบบนิเวศน้าจืดในพื้นที่ล่ ุมน้า สรุปผล
ความก้ าวหน้ าการดาเนินงานได้ ดังนี ้
กิจกรรมหลัก / สรุปผลความก้ าวหน้ าการดาเนินงาน
๒.๑ จัดให้ มีการทดลอง ทดสอบ นาร่อง หาวิธีการปฏิบตั ิที่ดีสาหรับ การฟื น้ ฟู ระบบอุทกวิทยา
โดยการคัดเลือกบึงน ้าจืด และจัดให้ มีการจัดการทรัพยากรน ้าแบบผสมผสานเพื่อการศึกษา นาร่องหา
วิธีการปฏิบตั ทิ ี่ดี ต่อไป
ความก้าวหน้า สารวจพืน้ ที ่หนองไชยวาน บ้านดอนแดง และจัดทาป้ายสื ่อความหมายทาง
ธรรมชาติ เพือ่ การท่องเที ่ยวเชิ งนิ เวศ ร่ วมทัง้ หาแนวทางการฟื ้ นฟูและการจัดการทรัพยากรน้าในพืน้ ที ห่ นอง
บ่อ ตาบลหาดแพง ความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน คิ ดเป็ นร้อยละ ๖๕
โครงการฟื น้ ฟูพื ้นที่ช่มุ น ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง _สรุปความก้ าวหน้ าการดาเนินงาน ครัง้ ที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙
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๒.๒ จัดตังการจั
้
ดการป่ าชุมชน รวมทังมี
้ การปลูกป่ าช่วงเริ่ มต้ น ใน ๑๒ หมูบ่ ้ าน และครอบคลุม
หมูบ่ ้ านเป้าหมายในช่วง ๒.๔ ปี
ความก้าวหน้า ดาเนิ นการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพือ่ การจัดการป่ าชุมชนร่ วมกับผูน้ าชุมชน
จานวน ๓๕ แห่งใน ๑๘ หมู่บา้ น เนื ้อที ่ ๑๒,๓๖๙ ไร่ ความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน คิ ดเป็ นร้อยละ ๘๕
๒.๓ จัดตังคณะกรรมการจั
้
ดการพื ้นที่ชมุ่ น ้าจังหวัด อาเภอ คณะทางานประมงในชุมชน ตลอดจน
สร้ างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รวมทังมี
้ การจัดแบ่งเขต สร้ างความชัดเจนเขตอนุรักษ์
เขตการเก็บเกี่ยวใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ พืชน ้า และมีการเก็บ ใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน อย่างน้ อย
ใน ๑๐ พื ้นที่นาร่อง
ความก้าวหน้า
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการพืน้ ทีช่ ่มุ น้าแม่ น้าสงคราม จังหวัดนครพนม จานวน ๒
ครั้ง ในวันที ่ ๑๘ สิ งหาคม และ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ , มี คณะกรรมการฯเข้าร่ วม ๔๗ และ ๓๙ คน
ตามลาดับและที ่ประชุมรับทราบผลความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน และมี มติ เห็นชอบให้เสนอพืน้ ทีช่ ่มุ น้า
แม่น้าสงครามตอนล่างขึ้นทะเบียนเป็ นพืน้ ที ่ Ramsar site และการประชุมครั้งหลัง ที ่ประชุมเสนอให้
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร การเสนอขึ้นทะเบียนแรมซาร์ ไซด์ และรับฟังประชาพิจารณ์ให้กว้างขวางมากยิ่ งขึ้น
และให้นากลับมาเสนอทีป่ ระชุมอีกครั้งในช่วงเดือนมี นาคม ๒๕๕๙
- จัดให้มีการประชุมคณะทางานพืน้ ทีอ่ าเภอท่าอุเทน จานวน ๒ ครั้ง ในวันที ่ ๓ มิ ถนุ ายน และ
วันที ่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ และทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนิ นงาน และมี มติ เห็นชอบให้เสนอพืน้ ทีช่ ่มุ น้า
แม่น้าสงครามตอนล่างขึ้นทะเบียนเป็ นพืน้ ที ่ Ramsar site
- จัดให้มีการประชุมคณะทางานพืน้ ทีอ่ าเภอศรี สงคราม จานวน ๒ ครั้ง ในวันที ่ ๒๓ มิ ถนุ ายน
และวันที ่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ และทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนิ นงาน และมี มติ เห็นชอบให้เสนอพืน้ ทีช่ ่มุ
น้าแม่น้าสงครามตอนล่างขึ้นทะเบียนเป็ นพืน้ ที ่ Ramsar site ต่อมาได้มีหนังสื อขอทบทวนมติ ความ
เห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
- ให้การสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ เพือ่ การดาเนิ นงานจัดการเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์น้า ๓๕ แห่ง ๑๘
หมู่บา้ น เนื ้อที ่ ๑,๙๐๖ ไร่ ความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน คิ ดเป็ นร้อยละ ๙๐
๒.๔ สนับสนุนให้ มีการเสนอพื ้นที่แม่น ้าสงครามตอนล่างขึ ้นทะเบียนเป็ นพื ้นที่ชมุ่ น ้าที่มี
ความสาคัญระดับนานาชาติ หรื อพื ้นที่ Ramsar site
ความก้าวหน้า ได้จดั ทาแผนทีแ่ สดงแนวเขตทีจ่ ะดาเนิ นการเสนอขึ้นทะเบียนเป็ นพืน้ ที ่ Ramsar
site มี พืน้ ที ่ ๓๓,๙๒๐ ไร่ และดาเนิ นการจัดประชุมชี ้แจง รับฟังความคิ ดเห็น และขอมติ ความเห็นชอบ
ตัง้ แต่ระดับหมู่บา้ น ตาบล องค์การบริ หารส่วนตาบล เทศบาล และอาเภอ เป็ นที เ่ รี ยบร้อยแล้ว ตัง้ แต่วนั ที ่
๑๗ – ๑๙ , ๒๓ – ๒๔ พฤศจิ กายน , วันที ่ ๒ ธันวาคม และวันที ่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี ้ และจะนาผลการ
โครงการฟื น้ ฟูพื ้นที่ช่มุ น ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง _สรุปความก้ าวหน้ าการดาเนินงาน ครัง้ ที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙
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รับฟังประชาพิจารณ์เสนอที ่ประชุมคณะกรรมการจัดการพืน้ ทีช่ ่มุ น้าแม่น้าสงครามตอนล่างจังหวัด
นครพนม ในวันที ่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และจะดาเนิ นการส่งเรื ่อง และเอกสารทัง้ หมดให้สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ในฐานะเป็ นผู้ประสานงานอนุสญ
ั ญา Ramsar ในช่วงเดือนมกราคม
๒๕๕๙ เพือ่ ดาเนิ นการตามขัน้ ตอนการเสนอพืน้ ทีช่ ่มุ น้าขึ้นทะเบียนเป็ นพืน้ ที ่ Ramsar site ต่อไป ซึ่งคาด
ว่าจะใช้เวลา เกื อบ ๑ ปี จึงจะเสร็ จสิ้ นขัน้ ตอน ความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน คิ ดเป็ นร้อยละ ๖๕
๒.๕ จัดให้ มีการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน แก่กลุม่ เป้าหมาย ผู้มีสว่ นได้ เสีย เรี ยนรู้เกี่ยวกับยุทธวิธี
การปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการจัดทาแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์ การปรับตัว
ให้ เข้ ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการแบบผสมผสาน ต่อไป
ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ดาเนิ นงาน วางแผนจะดาเนิ นงานช่วงเดือน มิ ถนุ ายน ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
วัตถุประสงค์ ๓ เพื่อสนับสนุนให้ มีการดาเนินกิจกรรมการบริหารจัดการน้า และส่ งผลดีต่อการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน สรุปผลความก้ าวหน้ าการดาเนินงาน ได้ ดงั นี ้
กิจกรรมหลัก / สรุปผลความก้ าวหน้ าการดาเนินงาน
๓.๑ สนับสนุนให้ มีการทาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน (การทานา, การเกษตรอินทรี ย์) ( อย่างน้ อย ๒
หมูบ่ ้ าน ในปี ที่ ๑ , ๓ หมูบ่ ้ าน ในปี ที่ ๒ และ อีก ๒ หมูบ่ ้ าน ในปี ที่ ๓ ) ในพื ้นที่แตกต่างกัน ๓ ลักษณะ
ความก้าวหน้า จัดอบรม เกษตรอิ นทรี ย์ การทาปุ๋ ยหมัก จานวน ๓ ครั้ง ณ ตาบลสามผง ตาบล
บ้านข่า และบ้านตาลปากน้า และให้การสนับสนุนงบประมาณก่อตัง้ กองทุนผลิ ตปุ๋ ยหมัก จานวน ๑
กองทุน ความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน คิ ดเป็ นร้อยละ ๙๕ และกองทุนปุ๋ ยหมักตาบลสามผง ได้ผลิ ตปุ๋ ย
ไปแล้ว ๒ รอบการผลิ ต รวมปุ๋ ยทีผ่ ลิ ตได้ ๔,๙๐๐ ถุง ( ๒๐ กก / ถุง ประมาณ ๙๘ ตัน )
๓.๒ จัดตัง้ ระบบ การควบคุม ป้องกันชนิดพันธ์ที่รุกราน โดยการประชุม หรื อทาแปลงสาธิต (๓
หมูบ่ ้ าน ในปี ที่ ๑ , ๕ หมูบ่ ้ านในปี ที่ ๒ และ อีก ๔ หมูบ่ ้ านในปี ที่ ๓) ในพื ้นที่แตกต่างกัน ๓ ลักษณะ
ความก้าวหน้า ดาเนิ นการที ่ หนองไชวาน บ้านดอนแดง ได้นาจอกแหนแดง นามาทาปุ๋ ยหมัก ได้
ประมาณ 2 ตัน
๓.๓ รวบรวม และแลกเปลี่ยนความรู้ยทุ ธศาสตร์ การฟื น้ ฟู ในระดับท้ องถิ่นผ่านกระบวนการวิจยั ไท
บ้ านโดยการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ในระดับ หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด และระดับชาติ โดยใช้
กระบวนการมีสว่ นร่วม
ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ดาเนิ นงาน วางแผนจะดาเนิ นงานช่วงเดือน มิ ถนุ ายน ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
๓.๔ จัดงานรณรงค์เฉลิมฉลองวันพื ้นที่ชมุ่ น ้าโลก และวันสิ่งแวดล้ อมโลก โดยการมีสว่ นร่วมของ
จังหวัด อาเภอ อาสมัครพนักงานจาก HSBC ร่วมกับชุมชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย
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ความก้าวหน้า ดาเนิ นการจัดงานวันพืน้ ทีช่ ่มุ น้าเมื ่อวันที ่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริ เวณลาน
เอนกประสงค์บ้านปากอูน หมู่ ๔ ตาบลศรี สงคราม อาเภอศรี สงคราม จังหวัดนครพนม มี ผเู้ ข้าร่ วม จานวน
๓,๕๐๐ คน
วัตถุประสงค์ ๔ เพื่อเผยแพร่ บทเรี ยน และประสบการณ์ การบริหารจัดการน้าจากพื้นที่นาร่ องสู่
ระดับนโยบาย สรุปผลความก้ าวหน้ าได้ ดังนี ้
กิจกรรมหลัก / สรุปผลความก้ าวหน้ าการดาเนินงาน
๔.๑ จัดให้ มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงาน และกิจกรรมโครงการ
ความก้าวหน้า
- จัดทาเอกสารแผ่นพับ แนะนาโครงการ และสื ่อนิ ทรรศการ ความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน คิ ด
เป็ นร้อยละ ๑๐๐
- อานวยความสะดวก ศึกษาระบบนิ เวศแม่น้าสงครามแก่คณะนิ สิตมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑ ครั้ง ๓๐ คน
๔.๒ จัดให้ มีการนาคณะสื่อสารมวลชนเยี่ยมชมพื ้นที่การดาเนินงานโครงการ
ความก้าวหน้า ได้นาสือ่ มวลชนท้องถิ่ นจังหวัดนครพนม จานวน ๑๕ คน ลงเรื อศึกษาระบบ
นิ เวศแม่น้าสงคราม จานวน ๑ ครั้ง และจะดาเนิ นการอี ก ในเดื อนพฤศจิ กายน ๒๕๕๙ อีก ๑ ครั้ง
๔.๓ จัดรณรงค์เสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจ ในพื ้นที่แม่น ้าสงครามตอนล่างโดยการล่องเรื อ
Kayak
ความก้าวหน้า จัดให้ผนู้ าชุมชน ๓๙ หมู่บา้ น ๓๙ คน ลงเรื อศึกษาระบบนิ เวศแม่น้าสงคราม
จานวน ๑ ครั้ง ๒ วัน
๔.๔ จัดให้ มีการเผยแพร่ บทเรี ยน ประสบการณ์จากชุมชนในท้ องถิ่น บริ ษัทในท้ องถิ่น ส่วน
ราชการในระดับอาเภอ และจังหวัด
ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ดาเนิ นงาน วางแผนจะดาเนิ นงานช่วงเดือน มิ ถนุ ายน ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
๔.๕ ในปี ที่ ๓ ทาการประเมินกิจกรรมการฟื น้ ฟูลมุ่ น ้า ว่ากิจกรรมใดที่ควรจะเพิ่มเติมเข้ าไปที่จะ
ช่วยทาให้ เป็ นการยืดหยุน่ หรื อการลดลงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของชุมชน และระบบนิเวศ
และมีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลสาหรับการตัดสินใจระดับชุมชน อาเภอ และระดับจังหวัด
ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ดาเนิ นงาน วางแผนจะดาเนิ นงานช่วงเดือน มิ ถนุ ายน ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
๔.๖ จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ในระดับชาติ กับผู้ที่กาหนดนโยบาย และแลกเปลี่ยนบทเรี ยน
จากโครงการนาเสนอข้ อมูลข่าวสารว่าวิธีการใดเหมาะสมที่จะช่วยในการปรับตัวบนพื ้นฐานของระบบนิ

โครงการฟื น้ ฟูพื ้นที่ช่มุ น ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง _สรุปความก้ าวหน้ าการดาเนินงาน ครัง้ ที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙

5

เเพื่อที่จะช่วยให้ เกิดความยืดหยุน่ ผ่อนเบา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทังในประเทศ
้
ไทย และ ภูมิภาค
ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ดาเนิ นงาน วางแผนจะดาเนิ นงานช่วงเดือน มิ ถนุ ายน ๒๕๕๙
----------------------------------------------------------------
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