




EDITOR TALK
	 บก.บอกกล่าว

	 เมษายน	 เดือนแห่งครอบครัว	 เรามาพบกันอีกครั้ งกับจดหมายข่าว	

ฉบับเดือนเมษายน	 เดือนนี้กรมทรัพยากรน้ำ	 มีเรื่องราวที่สำคัญต่างๆมากมาย	

ที่จะส่งต่อถึงท่านผู้อ่าน	 เริ่มจากวันที่	 ๒	 เมษายน	 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม	จัดงานถวายพระพร	โดยมีคณะผู้บริหาร	 	ข้าราชการ	และพนักงาน	

ร่วมงานดังกล่าวอย่างคับคั่ง	 	 ในส่วนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	

กรมทรัพยากรน้ำในฐานะเลขาฯ	 ได้มีการจัดประชุม	หารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	

เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตร	ี พร้อมทั้งแถลงข่าว	 แจ้งผลการดำเนินงานต่อสื่อมวลชน	

ซึ่งผลการดำเนินการคืบหน้าไปมาก	หลายส่วนให้ความสนใจ	 เราเร่งดำเนินการอาศัย	

ความรว่มมอืจากหลายหนว่ยงาน	ผา่นกลไกประชารฐันัน่เอง		ในสว่นของการชว่ยเหลอื	

ประชาชน	 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ให้การสนับสนุน	 ทั้งเครื่องมือ	 อุปกรณ์	

เครื่องจักร	 รวมถึงเจ้าหน้าที่	 ร่วมกับหน่วยงานทหารและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น	

เพื่อประโยชน์	 แก่ประชาชนอย่างแท้จริง	 อีกทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการลุ่มน้ำ 

ซึ่งปัจจุบันบทบาทของคณะกรรมการลุ่มน้ำมีมากขึ้น	 ๒๕	 ลุ่มน้ำ	 ทั่วประเทศไทย 

จะช่วยให้การดำเนินการต่างๆรวดเร็วและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น		

	 ดังที่เกริ่นไว้เบื้องต้น	 เดือนเมษายน	 หลายๆคนต่างรอคอยการกลับไปพบปะ 

ญาติผู้ใหญ่	ในวันครอบครัว	นั่นคือวันสงกรานต์นั่นเอง	หลายภาคทั้งภาคเหนือ	กลาง	

อีสาน	 หรือใต้	 ต่างมีวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างๆกัน	 ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ 

เฉพาะตัวและเป็นเสน่ห์ของแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริง	หากผู้อ่านอยากทราบว่าแต่ละ 

พื้นที่มีลักษณะเด่นอย่างไร	 พลาดไม่ได้เลยเพราะน้องหยดน้ำ	 จะพาไปให้ได้สัมผัส 

กันแน่นอน	 ในช่วงเดือนนี้กองสื่อสารพัฒนาการ	 นำโดยนายทวีศักดิ์	 สุขธงไชยกูล 

ผอ.	 ส่วนประชาสัมพันธ์	 และทีมงาน	 เข้าพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ	 และ 

ติดตามผลตอบรับของชาวบ้านที่มีต่อกรมทรัพยากรน้ำ	 และได้ร่วมกันถ่ายทอด 

ออกมาสู่ท่านผู้อ่านผ่านตัวหนังสือ	ที่น่าสนใจและน่าติดตาม

	 กรมทรัพยากรน้ำ	 เรามีรายการวิทยุ	 ที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหน	 สามารถ	

ตดิตาม	รบัรูข้า่วสารของเราได	้ผา่นรายการ	“นำ้คอืชวีติ”	ทางสถานวีทิยกุระจายเสยีง	

แห่งประเทศไทย	AM	๘๓๗	kHz	ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี	 เวลาตั้งแต่	๙.๑๐	-	

๑๐.๐๐	 น.	 	 ไม่ต้องห่วงแม้จะอยู่ห่างไกลแค่ไหน	 ก็ยังสามารถรับฟังรายการเรา 

ได้ผ่านระบบ	ONLINE	ในช่วงเวลาเดียวกัน
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CONTENT

 อาศิรวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๕

 ทน.เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

 การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ๗

 ทส. จัดพิธี รดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี  ๒๕๕๙ ๘

 กรมทรัพยากรน้ำร่วมประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๙ รดน้ำดำหัวผู้บริหารสืบสานวัฒนธรรมไทย ๙

 ทส. ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทวงเงิน ทส. ๑๐๐ ล้าน” ๑๐

 ภาครัฐรวมกำลัง บูรณาการแก้วิกฤตแล้ง ๑๑

 รอง อทน. ร่วมงาน STARTUP ๑๒

 สำนักงานทรัพยากรน้ำ บูรณาการร่วมกับหน่งยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๓
 ช่วยเหลือประชาชน เป็นไปตามกลไกประชารัฐ

 กรมทรัพยากรน้ำจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๑๖
 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

 สำนักงานทรัพยากรน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการลุ่มน้ำ ๑๗

 กรมทรัพยากรน้ำร่วมกิจกรรมงานกาชาด ปี ๕๙ ๑๘

 รายการ “น้ำ คือ ชีวิต”  ๑๙

 กสส. ดูงานโครงการ “น้ำ” สทภ.๘ และ สทภ.๑๐ ตามพระราชดำรัส “น้ำ คือชีวิต” ๒๐
 เพื่อเผยแพร่ในงานเฉลิมพระเกียรติ “๗๐ ปี ครองราชย์”

 น้องน้ำชวนรู้ ๒๒

 กสส. ดูงานโครงการ “น้ำ” อันเนื่องมาจากพระราชดำริและแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ๒๓



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า  คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานกรมทรัพยากรน้ำ

(นายทวีศักดิ์  สุขธงไชยกูล ประพันธ์)

	 “๒	เมษา”	เวียนมาครบบรรจบแล้ว	 วันดวงแก้วกุมารีศรีประเทศ

“หกสิบเอ็ดพรรษา”	พระยังคงจำนงเจตน์	 ปรีชเยศปกเกล้าเผ่าไทยล้วน

	 ทุกทิวาดั่งวารีมิทรงพัก				 ทรงงานหนักทุกเวลาปรากฏถ้วน

ดั่งตะวันลอยเลื่อนไปไม่แปรปรวน	 ชาวไทยล้วนต่างจงรักและภักดี

	 พระพักตร์ยิ้มพิมพ์ใจใสสดยิ่ง			 สรรพสิ่งที่ทรงทำจำรัสศรี

อาบอิ่มใจชาวไทยถ้วนล้วนเปรมปรีดิ์	 ก้องปฐพีพระทรงงานสานโครงการ

	 “พระปริยัติธรรม”นำมาซึ่งความสุข				 เด็กไร้ทุกข์ทุกโรงเรียนเพียรสุขศานต์

เรียนธรรมะมีวิชาใจเบิกบาน					 สอดประสานพัฒนาพาสุขใจ

	 กลางดงป่ามุ่งฝ่าไปเพื่อใกล้ชิด				 ทรงมุ่งจิตพัฒนาเด็กสดใส

“ตชด.”	ช่วยปกป้องและคุ้มภัย					 รวมทั้งให้ความรอบรู้คู่ปัญญา

	 “ศูนย์ภูฟ้า”	ท้าลมฝนบน	“บ่อเกลือ”	 พระทรงเกื้อเจือจุนน้ำตามใฝ่หา

“อมก๋อย”	นั่นล้วนชาวเขาทรงนำพา				 พัฒนาทั้งชีวิตคิดสร้างตน

	 บนดอยสูงทรงพิชิตมิคิดบ่น				 ทรงอดทนมิยั่นย่อเพื่อยลผล

“ลุ่มน้ำงอน”	พระดำริที่สร้างคน			 ทุกแห่งหนชนชื่นใจในเมตตา

	 ชนบทเกษตรกรรมทรงนำหนุน	 พระทรงบุญบันดาลสุขทุกเคหา

ทรงรักราษฎร์รักแผ่นดินทุกเวลา	 ดั่งแผ่นฟ้าป้องผืนดินสิ้นภัยพาล

	 ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ				 ทรงบรรลุเจตนางานสืบสาน

ทรงมีสุขทุกทิวาราตรีกาล				 ราษฎร์ขับขานขอพระองค์ทรงพระเจริญ
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	 เมื่อวันที่	 ๑	 เมษายน	 พ.ศ.๒๕๕๙	พลเอก	 สุรศักดิ์	
กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม	 เป็นประธานจัดพิธีถวายพระพรเนื่องใน 
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 โดยมีนายสุพจน์	 โตวิจักษณ์ชัยกุล 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	

ทน.เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พนักงานกรมทรัพยากรน้ำ 	 เข้าร่วมงาน	 พร้อมกับ	
คณะผู้บริหารข้าราชการ	 พนักงานลูกจ้าง	 สังกัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พร้อมร่วมลงนาม	
ถวายพระพร	ณ	 ห้องโถงชั้น	 ๑	 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 	สยามบรมราชกุมารี

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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	 คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	 รายงานผล 
การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง	
และผลการดำเนนิงานตามยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการนำ้ 
ในปี	๒๕๕๗-๒๕๕๙	รวมถึงกรอบการดำเนินงานปี	๒๕๖๐- 
๒๕๖๙	พร้อมเสนอแผนงานเพิ่มเติมภายใต้ยุทธศาสตร์น้ำ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างย่ังยืน
	 วันที่ 	 ๒๐	 เมษายน	 ๒๕๕๙	 เวลา	 ๑๔.๓๐	 น.	
พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่ 	
๒/๒๕๕๙	ณ	ตกึสนัตไิมตร	ี(หลงัใน)	ทำเนยีบรฐับาล	จากนัน้	
เวลาประมาณ	 ๑๗.๔๕	 น.	 นายสุพจน์	 โตวิจักษณ์ชัยกุล 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและเลขานุการคณะกรรมการ 
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	นายสุเทพ		น้อยไพโรจน์	อธิบดีกรม	
ชลประทาน	 และนายวันชัย	 ศักดิ์อุดมไชย	 อธิบดีกรม	
อุตุนิยมวิทยา	ร่วมแถลงผลการประชุมฯ		ณ	ตึกนารีสโมสร	
ทำเนียบรัฐบาล
	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 ระบุปริมาณน้ำในเขื่อน 
ปัจจุบันมีอยู่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค	และเกษตร	
ใช้น้ำน้อย	สามารถใช้ได้ถึงเดือนกรกฎาคม	ผ่านการบริหาร	
จดัการนำ้ทีด่	ีทีผ่า่นมาไดร้บัความรว่มมอืจากหลายฝา่ยเปน็ 
อย่างดี	 ทั้งการงดปลูกข้าวนาปรัง	 ไม่ปลูกพืชใช้น้ำมาก	
รวมถึงการประหยัดน้ำ	 ในส่วนของสถานการณ์ภัยแล้ง 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศพื้นที่ 

ที่ประสบภัยแล้งต้องได้รับความช่วยเหลือมีอยู่	๒๗		จังหวัด	
๔,๙๑๑	 หมู่บ้านคิดเป็น	 ๖.๕	 %	 ของหมู่บ้านทั้งหมด	
การช่วยเหลือภัยแล้ง	 หน่วยงานทหารแจกจ่ายน้ำไปแล้ว 
๕๙	 ล้านลิตร	 ส่วนหน่วยงานพลเรือนท้ังกระทรวงทรัพยากร	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
กระทรวงมหาดไทย	และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกัน	
แจกจ่ายน้ำรวม	 ๑,๔๐๐	 ล้านลิตร	 นอกจากนั้นยังเตรียม 
รถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำไว้บริการประชาชนอีกด้วย 
ในส่วนของน้ำบาดาลปัจจุบันดำเนินการเจาะบ่อบาดาล 
แล้วเสร็จ	๓,๐๕๐	บ่อ	และคาดว่าวันที่	๓๐	เมษายน	๒๕๕๙	
จะเสร็จรวม	 ๓,๔๐๕บ่อ	 ผลการดำเนินงานตามแผน 
ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการนำ้	๑๒	กจิกรรม	ไดด้ำเนนิการ	
ไปตามเป้าหมายดังเช่นประปาหมู่บ้าน	 ปัจจุบันดำเนินการ	
ไปแล้วกว่า	๕,๕๐๐	หมู่บ้าน	คิดเป็น	๗๕%	คาดว่าภายในปี	
๒๕๖๐	ทุกหมู่บ้านจะมีระบบน้ำประปา	เป็นต้น	นอกจากนี้ 
นายกรฐัมนตรยีงัเสนอแนวคดิใหม้กีารนำการบรหิารจดัการ 
น้ำของต่างประเทศทั้งจากสิงคโปร์	 และอิสราเอลมาศึกษา 
และปรับประยุกต์ใช้กับประเทศไทย	 ในขณะที่คลังข้อมูล	
น้ำนั้น	 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
(สสนก.)	 เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ	 ที่ 
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างข้อมูลที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้

การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ครั้งที่		๒/๒๕๕๙

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 วันที่	 ๑๑	 เมษายน	 ๒๕๕๙	 กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ร่วมสืบสานประเพณีไทย	จัดพิธี 
รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์	 โดยนายเกษมสันต์		
จิณณวาโส	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	
นำคณะผู้บริหารระดับสูง	 ข้าราชการ	 พนักงานเจ้าหน้าที่	
ในสังกัดกระทรวงฯ	 ร่วมรดน้ำขอพรจากพลเอกสุรศักดิ์	
กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม	 ในพิธีดังกล่าว	 โดยในโอกาสนี้รัฐมนตรี 
วา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ไดก้ลา่ว	

ทส.	จดัพิธรีดนำ้ดำหวั	เนือ่งในวนัสงกรานต	์ประจำป	ี	๒๕๕๙
อวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนประสบความสุข	 ความสำเร็จ 
เล่นน้ำสงกรานต์อย่างระมัดระวังและเดินทางกลับภูมิลำเนา	
โดยสวัสดิภาพ	 และในช่วงวันหยุดยาวนี้	 ให้ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดตรวจตราระบบไฟฟ้าของหน่วยงานเพื่อความ 
ปลอดภัย	 นอกจากนี้	 เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมุ่งทำ 
ความดีเพื่อแผ่นดินอย่างเต็มกำลังความสามารถ	 อีกทั้ง 
ใหส้รา้งการรบัรูค้วามเขา้ใจ	และความพงึพอใจ	เกีย่วกบัการ	
ดำเนินงานท่ีปฏิบัติแก่ประชาชน	ท้ังน้ี	หากประชาชนไม่พอใจ	
ให้นำปัญหากลับมาแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 วันที่	๑๑	เมษายน	๒๕๕๙	กรมทรัพยากรน้ำ	ได้จัด 
พิธีรดน้ำขอพรอธิบดีและรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำที่ 
เกษียณอายุราชการ	 และอธิบดีคนปัจจุบันเพื่อร่วมสืบสาน 
ประเพณีอันดีงามของไทย	 โดยประยุกต์นำพิธีแบบล้านนา	
ผสมผสานกับพิธีแบบภาคกลาง	 เกิดเป็นกิจกรรมที่น่า	
ประทับใจ	 ในการนี้ช่วงเช้ามีพิธีสักการะศาลพระภูมิ	

กรมทรัพยากรน้ำร่วมประเพณีสงกรานต์	๒๕๕๙
รดน้ำดำหัวผู้บริหารสืบสานวัฒนธรรมไทย

พรอ้มทำบญุพระสงฆจ์ำนวน	๙	รปู	เพือ่เปน็สริมิงคลเนือ่งใน	
โอกาสวันสงกรานต์ประจำปี	๒๕๕๙	อีกด้วย
	 ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑-๑๑	
ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว	ผู้บริหารหน่วยงานเช่นกัน	โดยพิธีการ 
จะเป็นไปตามวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่	 ล้วนแล้วแต่สร้าง	
ความสุข	สนุกสนาน	ตามประเพณีไทย

กรมทรัพยากรน้ำ
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 วันท่ี	๒๑	เมษายน	๒๕๕๙	นายสุพจน์		โตวิจักษณ์ชัยกุล 
โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้ 
แถลงข่าวข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อออนไลน ์
และส่ือส่ิงพิมพ์	 “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทวงเงิน ทส. ๑๐๐ ล้าน”	ดังนี้
	 ๑)	การติดตามทวงถามข้อมูลของสำนักงานปลัด 
สำนักนายกรัฐมนตรี	เป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด	 ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงิน 
ขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต	 พ.ศ.๒๕๒๖	 ซึ่งการ 
ทวงถามตามระเบียบดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามปกติ 
ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับทุกส่วนราชการ	
ทั้งนี้	 การทวงถามดังกล่าว	 เพราะสำนักงานการตรวจเงิน	

ทส.	ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี
“สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทวงเงิน	ทส.	๑๐๐	ล้าน”

แผ่นดิน	(สตง.)	หรือหน่วยงานนั้น	ๆ 	ตรวจพบความผิดปกติ 
ของการใช้จ่ายงบประมาณที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย	
หน่วยงานน้ันๆ	จึงดำเนินการตรวจสอบว่ามีผู้กระทำความผิด	
ตามที่พบหรือไม่	 พร้อมแจ้งให้สำนักงานปลัดสำนักนายก 
รัฐมนตรี	ทราบ
	 ๒)		การติดตามทวงถามของสำนักงานปลัดสำนัก 
นายกรัฐมนตรีที่ปรากฏตามข่าว	 เป็นกรณีตรวจพบความ 
ผิดปกติที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว	 ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการ 
สอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่ใช่เป็นการตรวจพบในปีนี้ 
หรือปีก่อนหน้านี้
	 ๓)		เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีชั้นความลับ	 “ลับมาก” 
จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในขณะนี้ได้

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 วันท่ี	๒๙	เมษายน	๒๕๕๙	พลเอกฉัตรชัย	สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 พร้อมด้วย	
นายเลิศวิโรจน์	 โกวัฒนะ	 รองปลัดกระทรวงฯ	 นายสุพจน์	
โตวิจักษณ์ชัยกุล	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 นายสุเทพ	
น้อยไพโรจน์	อธิบดีกรมชลประธาน	นายอนันต์	 สุวรรณรัตน์	
อธิบดีกรมการข้าว	 นายสมชาย	 ชาญณรงค์กุล	 อธิบดีกรม	
วิชาการเกษตร	 นายฉัตรชัย	 พรหมเลิศ	 อธิบดีกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั	นายสงกรานต	์อกัษร	รองอธบิดกีรม	
อุตุนิยมวิทยา	และนายประวิน	พัฒนะพงษ์	 รองอธิบดีกรม	
ประชาสัมพันธ์	ร่วมกันแถลงข่าวการบูรณาการแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้งพร้อมการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ 
โครงการช่วยเหลือ	 และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาล 
เพาะปลูกในปี	 ๕๙	 และ	 ๖๐	 	 ณ	 อาคารหอประชุม	
กรมประชาสัมพันธ์
	 ในปัจจุบันหลายหน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือ 
ในเรือ่งนำ้ซึง่แบง่ออกเปน็	๔	ระดบัประกอบดว้ย	๑.การดแูล	
แหล่งน้ำที่มีอยู่แล้วทั้งในและนอกเขตชลประทาน	 ๒.การ 
เติมน้ำให้แหล่งน้ำด้วยระบบชลประทาน	 ส่วนนอกเขต	
ชลประทานใช้ระบบฝนหลวง	 ซึ่งปัจจุบันดำเนินไปแล้ว 
๙๐๐	 กว่าเที่ยวบิน	 ๓.การขุดเจาะน้ำบาดาลสำหรับพื้นที่ 

ที่ไม่สามารถใช้น้ำในอ่างได้	 และ	 ๔.การขนน้ำโดยใช้ 
รถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำถึงประชาชนโดยตรง		
	 สำหรับแนวทางการช่วยเหลือจะให้ความสำคัญกับน้ำ	
เพื่อการอุปโภคบริโภค	 รองลงมาคือน้ำเพื่อระบบนิเวศซึ่ง 
ปัจจุบันดำเนินการในส่วนน้ีมาอย่างต่อเน่ือง	ส่วนลำดับท่ีสาม	
คือ	 น้ำเพื่อการเกษตรจะดูแลพืชสวนก่อนพืชไร่ซึ่งปัจจุบัน 
รัฐใช้	๑๗	มาตรการขับเคล่ือนช่วยเหลือครอบคลุมในทุกด้าน
	 ด้านนายสุพจน์ 	 โตวิจักษณ์ชัยกุล	 อธิบดีกรม 
ทรัพยากรน้ำกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนว่า	 ปีนี้มีน้ำ 
ใช้ได้น้อยกว่าปีที่แล้วก็จริงแต่เราสามารถบริหารจัดการน้ำ 
ผ่าน	 ๑๗	 มาตรการ	 ทำให้น้ำในเขื่อนมีเพียงพอถึงเดือน 
กรกฎาคม	 ส่วนพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือฯ	
กรมทรัพยากรน้ำมีโครงการแหล่งน้ำ	 ๑,๙๑๔	 โครงการ	
ปริมาณน้ำ	๑๔๐	ล้าน	ลบ.ม.	ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
เจาะบ่อบาดาลแก้ภัยแล้งได้	๓,๑๖๒	บ่อ	และนำรถบรรทุกน้ำ	
เข้าแจกจ่ายน้ำในกรณีพื้นที่ห่างไกล	 สำหรับในปี	 ๒๕๖๐ 
ยังต้องเจาะบ่อบาดาลเพิ่มโดยร่วมกันบูรณาการให้เป็นไป 
ตามแผนยทุธศาสตรน์ำ้และเรง่วางแผนดำเนนิการโครงการ 
ต่างๆ	 เช่นโครงการฝายขั้นบันได	 การพัฒนาแก้มลิง	
โครงการอ่างหมู่บ้าน	เป็นต้น

ภาครัฐรวมกำลังบูรณาการแก้ปัญหาวิกฤติแล้ง
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 “Startup Tha i land” 	 เวที เปิดตั วธุ รกิจ 
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ	 ผ่านการรวบรวมองค์กรภาครัฐ	
และเอกชนระดับหัวกะทิในไทยกว่า	๒๐๐	หน่วยงาน	พร้อม	
หน่วยงานสนับสนุนจากต่างประเทศกว่า	 ๑๐	 หน่วยงาน 
ร่วมแลกเปลี่ยนและสร้างแรงบันดาลใจ	 ผู้ประกอบการ	
หลายส่วนให้ความสนใจ
	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 เมษายน	 ๒๕๕๙	 พลเอกประยุทธ์		
จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน	 Startup	
Thailand	 ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี	 พร้อมทั้ งแสดงปาฐกถาพิเศษ	 ในหัวข้อ	
“วิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วย Startup Thailand” 
ทั้งนี้นายสมนึก	 สุขช่วย	 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	

รอง	อทน.	ร่วมงาน Startup Thailand

 G-news เป็นแอปพลิเคชั่นกลางที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นช่องทางในการให้ 
ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส่งตรงถึงประชาชนผ่านอุปกรณ์สื่อสาร 
เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน ได้ทันทีซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถรับข้อมูลภาครัฐได้ทันกับ 
สถานการณ์ แม่นยำและเชื่อถือได้ เช่น เรื่องการเตือนภัยต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนข้อมูล 
เฉพาะรายบุคคล ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ตนเองสนใจได้

พร้อมด้วยนายนิรุติ 	 คูณผล	 ผู้อำนวยการกองสื่อสาร 
พัฒนาการ	นายสราวุฒิ		ชีวะประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนัก 
นโยบายและแผนทรพัยากรนำ้	และนายดลุยฤทธิ	์	หอมนาน	
วิศวกรชำนาญการพิเศษ	 ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอ 
ผลการดำเนนิงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการนำ้ 
ผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจ
	 งาน	 Startup	 Thailland	 จัดขึ้นโดยมีกิจกรรม 
การแสดงปาฐกถาพเิศษจากผูแ้ทนหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	และ	
นทิรรศการทีแ่บง่เปน็	๘	zone	ตัง้แตด่า้นเกษตรและอาหาร	
ด้านการสนับสนุนภาครัฐ	 ไปจนถึงด้านสุขภาพ	 ประชาชน	
ทั่วไป	โดยจัดไปจนถึงวันที่	๑	พ.ค.	๒๕๕๙	ณ	ศูนย์ประชุม	
แห่งชาติสิริกิติ์

รู้ หรือ ไม่

กรมทรัพยากรน้ำ
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สำนักงานทรัพยากรน้ำ	ช่วยเหลือประชาชน
ตามโครงการ “ราษฎร์	รัฐ	รวมใจ	ช่วยภัยแล้ง”

 สทภ.๒	โดยส่วนบริหารจัดการน้ำที่	๓	นครสวรรค์	
ร่วมกับมณฑลทหารบกที่	๓๑	นำเจ้าหน้าที่	 	รถผลิตน้ำดื่ม	
และรถบรรทุกน้ำจำนวน	1	คัน	ร่วมโครงการ	“ราษฎร์	รัฐ	
ร่วมใจ	 ช่วยภัยแล้ง”	 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง 

 สทภ.๑	 ร่วมกับ	 ส่วนประสานและบริหารจัดการ 
ลุ่มน้ำวัง	 อบต.เวียงตาล	 และหน่วยทหารช่าง	 ช.พัน	 ๔	
นำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ	 “ประชารัฐรวมใจ	 สู้ภัยแล้ง”	
พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด	 ๖,๐๐๐	 ลิตร	 จำนวน	 ๒	 คัน	
บรรจุน้ำจากจุดบริการน้ำสะอาด	 แจกจ่ายให้ประชาชน	

ในพื้นที่	 หมู่ที่	 ๒	 หมู่	 ๔	 และหมู่	 ๑๑	 ตำบลเวียงตาล	
อำเภอห้างฉัตร	 จังหวัดลำปาง	 เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
โดยมีประชาชนนำภาชนะบรรจุน้ำรองรับบริการเป็น 
จำนวนมาก

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกมุารี	วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ	๖๑	พรรษา				
มีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน	 ๔	 หมู่บ้าน	 ๓๐๐	 ครัวเรือน 
ณ	ตำบลสร้อยละคร	อำเภอลาดยาว	จังหวัดนครสวรรค์

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 เกษตรกรชาวสวนตำบลเทพนิมิต	 อำเภอเขาสมิง	
จังหวัดตราด	 เผชิญวิกฤติภัยแล้ง	 ส่วนบริหารจัดการน้ำ	
สทภ. ๖	 สนับสนุน	 เครื่องสูบน้ำขนาด	 ๑๐	 นิ้ว	 จำนวน 
๑	 เครื่อง	 ติดตั้งเครื่องสูบทอยน้ำจากแม่น้ำเขาสมิงเข้าสู่ 
หนองทุ่งสาลี	 ท่ีกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการสร้างโครงการ	
อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทุ่งสาลี	 หมู่ที่	 ๒	 ตำบลเทพนิมิต	 ในปี	

	 ศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ส่วนหน้า	สทภ.๕	 ส่วนบริหารจัดการน้ำ	 ร่วมกับเทศบาล	
ตำบลสะแก	อำเภอสตึก	จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจาก 
ภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ปริมาณน้ำดิบที่ใช้ผลิต 
น้ำประปาระบบประปาหมู่บ้านเหลือน้อยและลดลงอย่าง	
ต่อเนื่อง	 คาดว่าจะไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาให้กับ 
ประชาชนในช่วงหน้าแล้งแน่นอน	 อาจทำให้ประชาชน 
ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคได้สทภ.๕	ทำการสำรวจบริเวณ 

๒๕๕๘	ในการนี้เมื่อสูบน้ำเข้าเต็มสระจะสามารถเก็บกักน้ำ 
ได้	๑๓๒,๐๐๐	ลบ.ม.	ช่วยเหลือประชาชนได้ทั้ง	๓	หมู่บ้าน	
ได้แก่	 หมู่ที่	 ๒	 บ้านเกษมสุข	 ตำบลเทพนิมิต	 หมู่ที่	 ๒	
บ้านตะลุง	 และหมู่ที่ 	 ๓	 บ้านประณีต	 ตำบลประณีต	
รวมทั้งหมด	 ๙๗	 ครัวเรือน	 ๓๓๙	 คน	 พื้นที่เกษตรกรรม	
มีทั้งสวนทุเรียน	เงาะ	และมังคุด	จำนวน	๑,๗๓๐	ไร่

ใกล้เคียงแล้วพบว่ามีแหล่งน้ำต้นทุนจากลำห้วยตาลอกใต้	
สามารถนำมาใช้ได้		ทางเจ้าหน้าที่ร่วมปรึกษากับหน่วยงาน 
ส่วนท้องถิ่นเข้าสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด	๑๒	นิ้ว	จำนวน	
๑	 เครื่องพร้อมท่ออุปกรณ์	 ดำเนินการสูบน้ำจากลำห้วย 
ตาลอกใต้	 ส่งน้ำตามท่อและคลองส่งน้ำคอนกรีตลงสระ 
น้ำประปา	 ระยะทางประมาณ	๑,๔๐๐	 เมตร	ปริมาณการ 
สูบน้ำประมาณ	๖๐,๐๐๐	ลบ.ม.	ประชาชนได้รับประโยชน์ 
๘๖๑	คน	๒๐๙	ครัวเรือน
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 สทภ.๙ หน่วยปฏิบัติการพิเศษเผชิญเหตุทรัพยากรน้ำ	
(WRT)	 ลงพ้ืนท่ีติดต้ังระบบผลิตน้ำประปาสนามแบบลากจูง	
ที่มีอัตราการผลิต	 ๓	 ลบ.ม/ชม.เป็นการนำน้ำดิบเข้าเครื่อง 
ผลิตน้ำประปา	 จากนั้นนำน้ำที่ได้มาผ่านกระบวนการกรอง 
เพื่อเข้าสู่ถังเก็บน้ำ	ขนาด	๒,๐๐๐	ลิตร	จำนวน	๕		ถัง	และ 
ส่งน้ำเข้าถังแรงดันเพื่อจ่ายน้ำเข้าเส้นท่อของระบบประปา 
ของหมู่บ้านต่อไป		ซ่ึงได้มีการติดต้ังระบบผลิตน้ำประปาสนาม	

บริเวณบ้านปางหมิ่น	 ตำบลบ่อทอง	 อำเภอทองแสนขัน	
จังหวัดอุตรดิตถ์	 เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ำของพี่น้องประชาชนหมู่ที่	 ๕	 (บ้านปางหมิ่น) 
การสนับสนุนเครื่องผลิตน้ำประปาสนามในครั้งนี้ 	 ช่วย 
บรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้กว่า	
๑๔๐	ครัวเรือน

 สทภ. ๑๐	โดยส่วนบริหารจัดการน้ำให้การสนับสนุน	
เคร่ืองสูบน้ำขนาด	๑๒	น้ิว	จำนวน	๑	เคร่ือง	พร้อมอุปกรณ์ท่อ	
และเจา้หนา้ที	่แกอ่งคก์ารบรหิารสว่นตำบลหวัเตย	ต.หวัเตย	
อ.พุนพิน	 จ.สุราษฎร์ธานี	 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับ 

ประชาชนท่ีขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพ่ือการเกษตร	
มีพื้นที่ได้รับประโยชน์	 จำนวน	๑๐๐	 ครัวเรือน	๔๕๐	 คน	
๑,๕๐๐	ไร	่สามารถสบูนำ้ชว่ยเหลอืไปแลว้จำนวน	๓๓,๖๐๐	
ลบ.ม.	ปัจจุบันยังมีการสูบน้ำช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
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 สทภ.๑๑	สว่นบรหิารจดัการนำ้	เขา้ชว่ยเหลอืราษฎร	
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลน 
น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	ด้วยการเข้าไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด	๑๒	นิ้ว	 จำนวน	๑	 เครื่อง	 สูบน้ำจากลำน้ำห้วยเรือ 
ไป เติม ให้ กับแหล่ งน้ ำที่ ผลิ ตระบบประปาหมู่ บ้ าน	

 สทภ.๔	โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชี	
ตอนล่าง	 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน	พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ตลอดเดือนเมษายน	 จำนวน	
๑๓	พื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด	ประกอบด้วยโครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูหนองใหญ่	 –	 หนองสิม	 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนอง	
สระพัง	 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยบ้านค้อกุดจอก 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูกุดเชียงบัง	 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
แหล่งน้ำบ้านแสนสี	 (หนองใหญ่)	 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู	
หนองคนู	โครงการอนรุกัษฟ์ืน้ฟหูนองบงึฮี	โครงการอนรุกัษ์ 

บ้านสร้างถ่อ	 หมู่	 ๒	 และหมู่	 ๑๕	 ตำบลสร้างถ่อ	 อำเภอ					
เขื่องใน	 จังหวัดอุบลราชธานี	 สามารถสูบน้ำได้ปริมาณ 
กว่า	 ๖,๔๐๐	 ลูกบาศก์เมตร	 ประชาชนได้รับประโยชน์	
๑,๔๓๓	คน	คิดเป็น	๓๓๔	ครอบครัว

กรมทรัพยากรน้ำจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	พ.ศ.	๒๕๔๘

ฟืน้ฟหูนองนาหมอ่ง	โครงการอนรุกัษฟ์ืน้ฟหูนองทุม่	ณ	ศาลา	
ประชาคม	โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองกกไฮ	โครงการอนุรักษ์	
ฟื้นฟูหนองสิม	 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโคกสง่า	
และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวังอีผุย	 เพื่อชี้แจงให้ประชาชน 
เข้าใจขั้นตอนในการดำเนินการสำรวจออกแบบก่อนขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	
เข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็น	วัตถุประสงค์	สาระสำคัญของ 
โครงการและขั้นตอนการดำเนินการ	 ตลอดจนส่งเสริมให้ 
ประชาขนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของรัฐอย่าง 
กว้างขวาง

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 ในส่วนของ	สทภ. ๗	โดยส่วนประสานและบริหาร 
จัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการบริหาร	
จัดการทรัพยากรน้ำ(เครือข่ายเดิม)	 กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ 
ช่องตะแบก	หมู่ที่	๗	ตำบลห้วยทราย	อำเภอเมือง	จังหวัด	
ประจวบครีขีนัธ์	โดยไดร้บัเกยีรตจิากนายสมพร	ปจัฉมิเพช็ร	
นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	เป็นประธานเปิดการประชุม	
และบรรยายเรื่อง	 “การบริหารจัดการน้ำของอำเภอเมือง 
ประจวบคีรีขันธ์อย่างยั่งยืน”	นายจำแล	จู่จันทร์	เจ้าหน้าที่	
บริหารงานช่าง	 ๖	 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	
บรรยายเร่ือง	 “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการบำรุง	

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการลุ่มน้ำ

 สทภ.๓	ส่วนประสานฯโขง	๒	จัดโครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำ	
แบบบูรณาการ	 ลุ่มน้ำโขงฯและแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ	
๒๕๖๑	เพ่ือปรึกษาหารือ	ร่วมกันเสนอแนะ	ปัญหาสถานการณ์	 
และพิจารณากรอบพื้นที่เป้าหมาย	 สร้างแนวทางแก้ไขให้ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำในพ้ืนท่ีจังหวัด	
เลย	 อุดรธานี	 และหนองคาย	 โดยแบ่งระยะเวลาออกเป็น 
๓	วัน	ครอบคลุม	๓	พื้นที่จังหวัด	ในการนี้ได้รับความสนใจ 
จากกลุ่มผู้ใช้น้ำ	คณะกรรมการลุ่มน้ำ	คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ	
รวมถึงคณะทำงานลุ่มน้ำสาขา	รวมจำนวนกว่า	๒๕๐	คน

รักษาระบบประปาหมู่บ้าน”	 นางสาวสุภา	 ออมจิตร	
นั ก วิ ช าการ เกษตรปฏิบั ติ ก า ร 	 สถานีพัฒนาที่ ดิ น	
ประจวบคีรีขันธ์	 บรรยายเรื่อง	 “การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
และดินโดยพืชตระกูลหญ้าแฝก”	 สาธิตการปลูกหญ้าแฝก 
และพัฒนาภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำ	 นายยุทธพล	 วรรณโก 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	 บรรยายเรื่อง 
“ทบทวนระเบยีบและภารกจิกลุม่ผูใ้ชน้ำ้”	มผีูเ้ขา้รว่มประชมุ	
จำนวน	๖๙	คน	ณ	ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่งเกตุ	หมู่ที่	๗	
ตำบลห้วยทราย	อำเภอเมือง	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรมทรัพยากรน้ำ
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 สทภ. ๘	โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำ	
ภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออก	(นครศรธีรรมราช)	รว่มกบัสว่นวชิาการ	
และส่วนบริหารจัดการน้ำ	 (สงขลา)	 ดำเนินการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำ 
แบบบูรณาการ	 เพื่อให้องค์กรลุ่มน้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ	 ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริหารจัดการ 
และพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ	 และเพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ	 ในการแก้ไขปัญหาด้าน	
ทรัพยากรน้ำ	รวมทั้งทรัพยากรอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ทั้งนี้ 

กรมทรัพยากรน้ำร่วมกิจกรรมงานกาชาดปี	๕๙

	 กรมทรัพยากรน้ำ	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานกาชาด 
ประจำปี	 ๒๕๕๙	 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมได้ร่วมจัดร้านกาชาดในคร้ังน้ี		โดยมีกิจกรรมต่างๆ	
ได้แก่	 การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ”พระมารดาแห่งการ 
คุม้ครองความหลากหลายทางชวีภาพ”	เพือ่บอกเลา่เรือ่งราว	
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม	
ราชินีนาถ	 ที่ทรงมีคุณูปการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 อีกทั้งกิจกรรมพฤกษามหาสนุก	

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	 นายอำเภอ	 คณะกรรมการ	
ลุ่มน้ำ	 คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ	 คณะทำงานลุ่มน้ำสาขา	
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กำนัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	
เครือข่ายประชาชน	 และส่วนราชการต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องใน 
พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก	 ส่วนที่	 ๓	 และลุ่มน้ำสาขา	
คลองกลาย	 จำนวนรวมกว่า	 ๑๙๒	 คน	ณ	 ระเบียงทราย	
รีสอร์ท	 อำเภอขนอม	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 และ 
ณ	 โร งแรมแกรนด์ ป า ร์ ค 	 อ ำ เภอ เมื อ ง 	 จั ง หวั ด	
นครศรีธรรมราช

และกจิกรรมการแสดงบนเวท	ีตลอดจนการแจกของทีร่ะลกึ	
ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยงานอำนวยการ	 และกองสื่อสาร	
พัฒนาการ	 เป็นผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำ	 เข้าร่วมงาน	
ในครั้งนี้	 งานดังกล่าวจัดชึ้นระหว่างวันที่	 ๓๐	 มีนาคม	 – 
๗	เมษายน	๒๕๕๙	ในวันจันทร์	–	 วันศุกร์	 ต้ังแต่เวลา	๑๔.๐๐	น. 
–	๒๓.๐๐	น.	และ	วนัเสาร	์–	วนัอาทติย	์และวนัหยดุราชการ	
ตั้งแต่เวลา	๑๐.๐๐	น.	–	๒๓.๐๐	น.		ณ	บริเวณสวนอัมพร	
ลานพระบรมรปูทรงมา้	สนามหนา้ทีท่ำการสำนกัพระราชวงั	
(สนามเสือป่า)	ถนนศรีอยุธยา	และถนนราชดำเนินนอก
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 “น้ำคือชีวิต” เราพบกันอีกแล้วไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ 

ภาคไหน	ก็รับฟังได้แล้วนะ	ทางระบบ	ONLINE	 เราพร้อม	

ส่งต่อเรื่องราวดีๆ	 ทั้งเรื่องราวของกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม	 กิจกรรมที่น่ าสนใจของ 

กรมประชาสมัพนัธ	์ภารกจิกรมทรพัยากรนำ้	การทำงานและ	

การชว่ยเหลอืของสำนกังานทรพัยากรนำ้ภาค	๑-๑๑	รวมถงึ	

ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์จากพื้นที่โครงการ	

ได้ฟังคราใด	 ก็รับรู้ได้เลยถึงความดีใจ	 ความปลาบปลื้มใจ 

ที่เขามีต่อหน่วยงานเรา

	 ช่วงเดือนเมษายนปีน้ี	เจ้าหน้าท่ีกองส่ือสารพัฒนาการ	

ไดเ้ขา้พืน้ทีท่ัง้ภาคเหนอืและภาคใต	้เพือ่เกบ็ความประทบัใจ	

ทีช่าวบา้นมตีอ่กรมทรพัยากรนำ้	นำมารอ้ยเรยีงผา่นตวัอกัษร	

ลงบนสื่อต่างๆทั้งหนังสือพิมพ์	 หรือแม้กระทั่งจดหมายข่าว	

นอกจากนี้ยังส่งต่อเรื่องราวต่างๆผ่านทางรายการวิทยุ 

อีกเช่นเคย	ตัวอย่างเช่น	

	 การสัมภาษณ์นายอำเภอชาติตระการ	 ที่กรม 

ทรพัยากรนำ้รว่มสรา้งฝายเสรมิระบบนเิวศ	จงัหวดัพษิณโุลก	

ซึ่ ง ถื อ เป็นการสร้ า ง เครื อข่ ายชาวบ้ าน ให้ เข้ มแข็ ง	

การสร้างฝายนี้	เป็นการร่วมกันระหว่างภาครัฐ	เอกชน	และ	

ประชาชน	 นายอำเภอได้กล่าวว่า	 “...ฝายกักเก็บน้ำ	

ที่อำเภอชาติตระการ	 ปัจจุบันมีประมาณ	 ๓๕	 ฝาย	

สามารถใช้ประโยชน์ได้กว่า	๗	หมู่บ้าน	น้ำที่ได้ใช้สำหรับ 

การอุปโภคบริโภค	 นอกจากนั้นยังใช้เลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย	

การสร้างฝายนี้ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี 

เราพรอ้มดำเนนิงานตามพระราชดำรสัในหลวง	เราซาบซึง้	

และมกีารปฏบิตัติามมาตลอด	แมป้นีีน้ำ้จะนอ้ย	แตเ่ชือ่วา่	

การสร้างฝายในครั้งนี้	 จะทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอ	

พร้อมระบบนิเวศก็สมบูรณ์...”

	 นายไวกูล	 	 เทียนทอง	 คณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่ง 

ทะเลตะวันออก	 ให้สัมภาษณ์กับรายการน้ำคือชีวิตไว้ว่า 

“...พื้นที่จังหวัดจันทบุรี	 ตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้งหนัก	

ผลไม้ไม่โต	 จำเป็นต้องตัดลูกทิ้งเพื่อรักษาต้นไว้	 ได้รับ	

ความเดือดร้อนในวงกว้าง	 การสร้างอ่างเก็บน้ำของ 

กรมทรัพยากรน้ำ	 สามารถบรรเทาปัญหาขั้นต้นได้	

เชื่อแน่หากฝนตก	 ประสิทธิภาพการรองรับน้ำจะเพิ่มขึ้น 

อย่างแน่นอน...”

กรมทรัพยากรน้ำ
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กสส.	ดูงานโครงการ	“น้ำ”	สทภ.๘	และ	สทภ.๑๐
ตามพระราชดำรัส “น้ำ	คือชีวิต”

เพ ่อเผยแพร่ในงานเฉลิมพระเกียรติ “๗๐	ปี	ครองราชย์”
	 เมื่อวันที่	 ๒๐	–	๒๔	 เมษายน	๒๕๕๙	 	นายไกรสร 
เพ็งสกุล	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๘	(สงขลา)
มอบหมายให้	 นายสุทัศน์	 นุ้ยเล็ก	 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนา 
และฟืน้ฟแูหลง่นำ้	นำนายทวศีกัดิ	์สขุธงไชยกลู	ผูอ้ำนวยการ	
ส่วนประชาสัมพันธ์	 กองสื่อสารพัฒนาการ	 	 พร้อมด้วย 
ชา่งภาพนิง่และชา่งวดิโีอ	ดงูานในโครงการตา่งๆ	ดา้น	“นำ้” 

 ๒. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองหน้าหลวงสนับสนุน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่หมู่	 ๔ 
ต.ระโนด	 อ.ระโนด	 จ.สงขลา	 เพื่อประโยชน์ในเรื่องน้ำเพื่อ 
การอปุโภคบรโิภค	นำ้เพือ่เสรมิการเกษตรทัง้การทำนาปลีะ	
๒	 ครั้งและสามารถเพาะปลูกพืชเสริมเพิ่มรายได้	 อาทิ	
การปลูกพริก	พืชผักสวนครัวเป็นที่พอใจของราษฎรจำนวน 

 ๑. โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ “คลอง 
สายยู”	 	 พื้นที่	 ต.รำแดงและบริเวณใกล้เคียง	 อ.สิงหนคร 
จ.สงขลา	 โดยสัมภาษณ์นายอุดม	 ทักขระ	 นายกองค์การ	
บริหารส่วนตำบลรำแดง	 ที่กล่าวถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำ	
ภาค	 ๘	 (สงขลา)	 ในการเข้าปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
จำนวนหลายแห่งในพื้นที่	 ต.รำแดงและบริเวณใกล้เคียง	

มาก	 เพราะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากแหล่งน้ำที่มีน้ำใช้ 
ตลอดปีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากน้ำในโครงการ 
ต่างมีความพอใจในโครงการนี้ที่สามารถช่วยเก็บกักน้ำให้ม ี
น้ำใช้ในพื้นที่ประมาณ	 ๒,๕๐๐	 ไร่	 ซึ่งคาดว่าจะมีน้ำใช้ 
พอเพียงตลอดช่วงหน้าแล้งนี้

จนเกิดความสมบูรณ์ด้านน้ำ	 ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญ 
ทำให้มีโครงการต่างๆเขามาเสริมในพื้นที่อีกจำนวนมาก 
เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่มากมาย	 ทั้งด้านการ	
ส่งเสริมอาชีพ	 การศึกษา	 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนว 
เศรษฐกิจพอเพียง	ฯลฯ

ตามแนวพระราชดำรัส	 “น้ำ คือชีวิต”	 ของสำนักงาน	
ทรัพยากรน้ำภาค	๘	 เพื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและจัดทำ 
จดหมายขา่ว	ตลอดจนการเผยแพรใ่นรายการ	“นำ้	คอืชวีติ”	
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 และร่วมในการ	
จัดบอร์ดงาน	 เฉลิมพระเกียรติ	 “๗๐ ปีครองราชย์” 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”		ดังนี้
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	 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้	 ได้มีการลงพื้นที่รับผิดชอบ 

ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑๐	 (สุราษฎร์ธานี)	 โดย 

เดนิทางไปเยีย่มชมโครงการอนรุกัษฟ์ืน้ฟแูหลง่นำ้	การสร้าง 

ฝายเสริมระบบนิเวศหรือฝายชะลอน้ำท่ีดำเนินการเพื่อการ 

อุปโภคบริโภค	 ตลอดจนเสริมการเกษตร	 รวมทั้งการรักษา 

ระบบนิเวศให้เกิดความชุ่มช้ืน	ในพ้ืนท่ีของสำนักงานทรพัยากร	

น้ำภาค	๑๐		ซึ่งประกอบด้วย	

	 ๑.	 โครงการอนรุกัษฟ์ืน้ฟแูหลง่นำ้หว้ยเคีย่ม	ในพืน้ที	่

อ.ท่าชนะ		จ.สุราษฎร์ธานี

	 ๒.	 โครงการอนรุกัษฟ์ืน้ฟแูหลง่นำ้คลองฉวาง	ในพืน้ที	่

ต.บ้านนา	อ.บ้านนาสาร	จ.สุราษฎร์ธานี

	 ๓.	 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบางริ้น	 	 ในพื้นที่	

ต.บางริ้น		อ.เมืองระนอง	จ.ระนอง

	 ๔.	 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศส้านแดง	

ในพื้นที่	ต.บ้านนา	อ.เมือง		จ.ชุมพร

	 ในการเยีย่มชมโครงการตา่งๆ	มกีารพดูคยุ	สมัภาษณ ์

ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ทั้งในเรื่องของการอุปโภค	บริโภค	และเสริม	

การเกษตร	 ซ่ึงต่างมีความพึงพอใจในงานท่ีกรมทรัพยากรน้ำ 

ได้เข้าไปสนับสนุนสร้างแหล่งน้ำเพ่ือประโยชน์ของประชาชน	

ซึ่งเป็นไปตามพระราชดำรัส	“น้ำ คือชีวิต”

 ๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล่ำ ช่วง ๒  
ต.บางกล่ำ	อ.บางกล่ำ	จ.สงขลา		เพื่อการรักษาระบบนิเวศ	

 ๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ 
บ้านผัง ๑๕	ในพื้นที่บ้านผัง	ต.นิคมพัฒนา	อ.มะนัง	จ.สตูล		
ซึ่งเน้นการนำน้ำไปทำระบบประปาหมู่บ้านเพื่อใช้ในพื้นที่ 
หมู่ที่	๗,	๑๓,	๑๕	และ	หมู่ที่	๑๘	ประมาณ	๒๐๐	ครัวเรือน	
ใหม้นีำ้เพือ่การอปุโภค	บรโิภค	สรา้งความพงึพอใจแกร่าษฎร	

ในพื้นที่ที่มีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน	 และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
แหล่งน้ำควนบิหลายสา	 บ้านควนบิหลายสา	 ต.ท่าแพ 
อ.ท่าแพ	จ.สตูล	ท่ีเน้นการนำน้ำไปใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน	
เพื่อการอุปโภคบริโภค

ป้องกันไฟป่า	 ป้องกันน้ำเค็ม	 	 ทั้งนี้สามารถทำเป็นสถานที่ 
ท่องเที่ยวในอนาคตได้ด้วย
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	 สวัสดี	คร้าบบบบ.......		เดือนเมษายนแล้ว	พี่ๆ	ร้อนกันใช่ไหมล่ะ	เขาบอก	
เดอืนนีจ้ะรอ้นมากกวา่เดอืนอืน่ๆ	ไมว่า่จะอยูท่ีไ่หนกร็อ้น	อยูใ่นบา้นกร็อ้น	ออกไป	
ข้างนอกก็ร้อน	แต่ยังไงก็ตามเดือนนี้ยังคงเป็นเดือนที่ใครต่อใครรอคอย	เทศกาล 
สงกรานต์นั่นเองคร้าบบบบไม่ว่าจะทำงานไกลแค่ไหนเราก็จะกลับมาพบเจอกัน 
จะว่าไปผมก็อดคิดถึงครอบครัวไม่ได้เหมือนกัน		TT
	 เอ้.....	พี่พี่รู้ไหมครับ	เทศกาลสงกรานต์แต่ละภาคแตกต่างกันนะ	
	 ผมขอเริ่มจากภาคเหนือก่อนเลยละกัน

น้องน้ำ...ชวนรู้

ภาคเหนือ
	 สงกรานต์ทางเหนือเริ่มตั้งแต่วันที่	 ๑๓	 เมษายน	 เขาเรียกเป็นวันสังขารล่อง 
คนส่วนใหญ่ตื่นแต่เช้าทำความสะอาดบ้านเรือนจุดประทัดไล่สิ่งอัปมงคล	 ชำระร่างกาย	
ใส่เสื้อผ้าใหม่	ต่อมา	๑๔	 เมษายน	ถือเป็นวันเนาหรือวันเน่า	ชาวบ้านจะช่วยกันขนทราย 
เข้าวัดยึดถือตามประเพณี	 ไม่โกรธ	 ไม่ให้มีอารมณ์ขุ่นเคือง	 ส่วนวันที่	 ๑๕	 เมษา	 เขาเรียก	
วันพญาวัน ครอบครัวพากันเข้าวันทำบุญ	สรงน้ำพระ	เด็กๆรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

ภาคกลาง
	 สงกรานต์ภาคกลางจัด	 ๓	 วันเหมือนกัน	 วันแรกเรียกว่าเป็นวันมหาสงกรานต์  
วันต่อมาคือวันเนา	 และสุดท้ายคือวันเถลิงศก	 ตอนเช้าวันสงกรานต์	 แต่ละครอบครัวจะ 
ตื่นตั้งแต่เช้ามืดเตรียมอาหารคาวหวานไปทำบุญเลี้ยงพระ	ทุกคนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสดใส	
ทำบุญตักบาตร	 เลี้ยงพระ	 บังสุกุลอัฐิผู้ล่วงลับ	 แสดงถึงความกตัญญูถึงบรรพบุรุษ	
นอกจากนั้นยังมีการก่อเจดีย์ทราย	ขนทรายเข้าวัด	เข้าวัดทำบุญ	สรงน้ำพระ	รดน้ำขอพร 
ผู้ใหญ่	ปล่อยน้ำปล่อยปลา

ภาคอีสาน
	 จั งหวัดที่ ติ ดกับกัมพูชาจะออกเสียง เรี ยกสงกรานต์ตามภาษาเขมรว่ า 
ตรดสงกรานต์ นั่นคือ	ตรุษสงกรานต์	 ใกล้เทศกาลสงกรานต์	 ชาวบ้านจะพากันทำความ 
สะอาดครัวเรือน	 เตรียมอาหารต้อนรับปีใหม่	 เมื่อถึงกำหนดสงกรานต์	 จะทำอาหาร	
คาวหวานไปเลีย้งพระ	จากนัน้ทำการสรงนำ้พระพทุธรปู	และพระสงฆ	์ทำบญุอฐับิรรพบรุษุ	
เรียกว่า ซักอนิจจา	 จากนั้นมีการละเล่นมหรสพต่างๆ	 มีขบวนดนตรี	 ขบวนเรือ	
ทุกคนต่างมีความสุขสนุกสนาน

ภาคใต้
	 คนใต้เขาจะเรียกสงกรานต์ว่า	วันว่าง	ช่วงวันที่	๑๓-๑๕	เมษายน	ทุกคนต้องทำตัวให้ว่าง	ละและวางกายใจไม่ใช้จ่าย	
ไม่พูดคำหยาบ	 ไม่พูดเท็จ	 ทำจิตใจบริสุทธิ์	 วันแรกของเทศกาล	๑๓	 เมษายน	 เรียกวันส่งเจ้าเมืองเก่า	 เชื่อกันว่าเป็นวันที ่
เทวดาผู้ครองเมืองจะขึ้นไปชุมนุมบนสวรรค	์ วันนี้เขานิยมทำบุญสะเดาะเคราะห	์ ๑๔	 เมษายน	 เรียกว่า	วันว่าง	 	 เป็นวัน 
ปราศจากเทวดาคุ้มครองรักษาบ้านเมือง	 ชาวบ้านงดทำงานทุกอย่าง	 พากันไปตักบาตรทำบุญเลี้ยงพระที่วัด	 ทำบุญอัฐิ	
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ	 จากนั้นทำบุญเลี้ยงพระ	 วันที่	 ๑๕	 เมษายน	 เรียกว่ารับเจ้าเมืองใหม่ ถือเป็นวันต้อนรับ 
เทวดาใหม่	ชาวบ้านจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับสวยงาม
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กสส.	ดูงานโครงการ	“น้ำ”	อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และแหล่งน้ำในพ ้นที่ภาคเหนือ

	 นายทวีศักดิ์ 	 	 สุขธงไชยกูล	 	 ผู้อำนวยการส่วน	
ประชาสัมพันธ์	 กองสื่อสารพัฒนาการ	 พร้อมเจ้าหน้าที่ 
ส่วนประชาสัมพันธ์	 เดินทางไปดูโครงการแหล่งน้ำอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำรทิีด่ำเนนิการตอ่จาก	รพช.	การสนบัสนนุ	
ด้านน้ำแก่โครงการหลวง		แหล่งน้ำในความรับผิดชอบของ 

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	 	 รวมทั้งแหล่งน้ำในความ 
รบัผดิชอบของสำนกังานทรพัยากรนำ้ภาค	๑	ในชว่งเทศกาล	
สงกรานต์ระหว่างวันท่ี	๑๒	–	๑๗	เมษายน	๒๕๕๙	เพ่ือติดตาม	
สภาพการเก็บกักน้ำและความเดือดร้อนของประชาชน 
จากการเกิดสภาวะวิกฤตน้ำแล้งขณะนี้ในพื้นที่ต่างๆ

 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตีนดอย 
ในพื้นที่	ต.ยกกระบัตร	อ.สามเงา	จ.ตาก		เป็นโครงการที่มี 
ระดับเก็บกักน้ำกว่า	 ๔	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 แต่ปัจจุบัน 

ปริมาณน้ำได้ลดลงเหลือเพียงเล็กน้อย	 ราษฎรในพื้นที่ 
บางคนจงึหนัมาจบัปลาเพือ่การบรโิภค	รอหนา้ฝนทีจ่ะมาถงึ	
เพื่อการเพาะปลูกพืชผลต่อไป

 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เทย	 ในพื้นที่ 	 หมู่ 	 ๑๔ 
ต.แม่ตืน	อ.ลี้	จ.ลำพูน	เป็นโครงการที่มีระดับน้ำเก็บกักกว่า	
๒,๓๘๐,๐๐๐	 ลบ.ม.	 ซึ่ ง ในขณะนี้ เหลือน้ำ เก็บกัก 
ไม่มากนัก	 มีการจัดประชุมในกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อรับฟังความ 

คิดเห็นในการใช้น้ำและมีมติให้งดการใช้น้ำชั่วคราวเพื่อ 
รักษาระดับน้ำที่มีอยู่ให้เพียงพอในการใช้เพื่อการประปา 
ของหมู่บ้าน

 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหนอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ	ซึ่ง	รพช.ได้ก่อสร้างตามกระแสพระราชดำรัส 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในพื้นที่	 ม.๖	 ต.ออนใต้	
อ.สันกำแพง	จ.เชียงใหม่ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๕	สามารถเก็บกัก	
น้ำได้กว่า	๓,๑๐๐,๐๐๐	ลบ.ม.	โดยกรมทรัพยากรน้ำได้มา 

ดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องการจัดสร้างระบบกระจายน้ำ 
ขณะนี้มีระดับน้ำเพียงพอในการใช้เพื่อการทำประปาของ 
หมู่บ้านเท่านั้น	 	ส่วนพื้นที่เกษตรขอให้งดการใช้ไว้ก่อน	ซึ่ง 
ราษฎรในพืน้ทีต่า่งมคีวามเขา้ใจถงึสภาวะวกิฤตเรือ่งนำ้แลง้ 
ในขณะนี้
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“ชนบทที่รัก...คลื่นข่าวชาวกรมน้ำ”

 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการหลวงแม่ปูนหลวง    
ต.เวียง	 อ.เวียงป่าเป้า	 จ.เชียงราย	 โดยการสนับสนุน 
ระบบประปาเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 ภายในโครงการ	
หลวงแม่ปูนหลวง	 ทั้งในการอุปโภค	 บริโภคและภายใน 
โรงเรือนเพาะชำกล้าที่มีจำนวน	 ๕	 หลังเพื่อให้ราษฎรใน 
พื้นที่ได้เพาะปลูกพืชผักของโครงการ	
 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง บ้านใหม่น้ำเย็น	
ต.ดอยลาน	 อ.เมือง	 จ.เชียงราย	 ก่อสร้างโดย	 รพช.	 ในปี 
พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 เป็นเขื่อนดินสูง	 ๑๕	 เมตร	 ยาว	๔๔๐	 เมตร	
สันเขื่อนกว้าง	๖.๕๐	เมตร	เก็บกักน้ำได้กว่า	๓,๑๗๐,๐๐๐	
ลบ.ม.	 โดยกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการต่อเนื่องในเรื่อง 

 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลานอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ	 เป็นโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำรับผิดชอบ 
ต่อจาก	 รพช.	 ที่สร้างโครงการนี้ตามกระแสพระราชดำรัส 
ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๐	ซึ่งมีความจุน้ำเกือบ	๕	ล้านลูกบาศก์เมตร	
อดีตที่ผ่านมาสามารถใช้ประโยชน์ทั้งการอุปโภคบริโภค 
และเสริมการเกษตรได้มากมาย	 ทั้งในการทำนา	 ปลูก	

ยาสูบและพืชอื่นๆ	รวมทั้งการทำสวนผลไม้	สร้างความดีใจ	
ปลื้มใจในพระมหากรุณาธิคุณมากมาย	 แต่เนื่องจากขณะนี้ 
อ่างเก็บน้ำมีระดับน้ำไม่มากนัก	 ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำจึงได้ 
จดัประชมุสมาชกิผูใ้ชน้ำ้ทัง้หมดและเหน็ควรใหง้ดการใชน้ำ้ 
เพื่อการเกษตรไว้ก่อน	 รอให้มีน้ำมาเติมในช่วงฤดูฝนนี้	 ซึ่ง 
ราษฎรในพื้นที่จำนวนมากต่างให้ความร่วมมือด้วยดี

 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว 	 บ้านร่มโพธิ์ทอง	
ต.แม่แฝก	อ.สันทราย	จ.เชียงใหม่		เป็นโครงการที่สร้างในปี	
พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑	 มีความจุ	
ในการเก็บกักน้ำกว่า	 ๒.๑๘	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 ปัจจุบัน	
แม้ว่าระดับน้ำจะลดลงไป	 แต่ก็เพียงพอในการให้เกษตรกร 

ได้ใช้ในการปลูกมะม่วงซึ่งพร้อมขายผลผลิตในเดือน 
พฤษภาคมนี้	 ส่วนลำไยกำลังติดดอก	 รวมทั้งมีการปลูก	
ข้าวโพด	 พืชผักสวนครัวบ้าง	 โดยมีจำนวนราษฎรกว่า 
๕๐๐	 ครัวเรือนได้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ในพื้นที่กว่า	
๔,๐๐๐	ไร่

การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	 ขณะนี้มีระดับน้ำที่ลดต่ำลง 
จนต้องงดจ่ายน้ำเพื่อการเกษตร	 ซึ่งราษฎรในพื้นที่ต่างมี 
ความเขา้ใจในภาวะวกิฤตทีเ่กดิขึน้	งดการทำนาปรงัทัง้หมด
	 ในการติดตามดูโครงการต่างๆ	นั้น	จากการพูดคุยถึง 
ประโยชน์ของแหล่งน้ำต่างๆและสอบถามถึงวิกฤตน้ำใน 
ขณะนี	้	ตา่งมคีวามเขา้ใจในสภาวการณท์ีเ่กดิขึน้		โดยทกุคน	
ในพื้นที่จะร่วมมือกันในการใช้น้ำที่มีอยู่นั้นด้วยความ 
ประหยดัและใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ	พรอ้มนีไ้ดม้อบโปสเตอร	์
และแผ่นพับการประหยัดน้ำ	 ตลอดจนจดหมายข่าว 
กรมทรัพยากรน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงภารกิจและ 
กิจกรรมต่างๆ	ในห้วงเวลาท่ีผ่านมาของกรมทรัพยากรน้ำด้วย


