


 “…เคยพูดมาหลายปีแล้ว ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยากรน้ำพอเพียงและเหมาะสม คำว่าพอเพียง 

ก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภค ในการใช้ ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้าน ทั้งในการใช้เพื่อเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม ต้องมีพอ ถ้าไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ชะงักลง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราภูมิใจว่า ประเทศเราก้าวหน้าเจริญ 

ก็ชะงัก ไม่มีทางที่จะมีความเจริญ ถ้าไม่มีน้ำ....” 
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EDITOR TALK
	 บก.บอกกล่าว

	 วันเวลาผ่านมาและผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 นี่ก็เดือนพฤศจิกายน	 ใกล้สิ้นปีแล้ว		
จดหมายข่าวกรมทรัพยากรน้ำฉบับนี้	 ได้ทำหน้าที่ในการสรุปข่าวต่างๆ	 บางส่วนของ 
กรมทรพัยากรนำ้ทีม่ขีึน้ในชว่งทีผ่า่นมาใหไ้ดร้บัรู้	ซึง่ลว้นเปน็ประโยชนต์อ่สงัคม	ไมว่า่จะเปน็	
การเข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม	 เม่ือช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน	หรือการเข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางการป้องกัน	
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ	 เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมา 
หลายปี	ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจำนวนมาก	
	 ปัญหาที่ดูจะรุนแรงและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในขณะนี้	 นั่นคือ 
ความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ต่างๆจากความแห้งแล้ง	 อันเป็นผลจากฝนตกน้อยในปีนี้	
หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค	รวมทั้งน้ำเพื่อเสริมการเกษตร	เกิดผลกระทบ 
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรจำนวนมากและขยายพื้นที่เป็นวงกว้าง	 โดยเฉพาะในพื้นที่ 
ที่ไม่มีแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง	 ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
ในการจัดหาน้ำต่างหาแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อลดความเดือดร้อนของราษฎรที่เกิดขึ้น 
อย่างรีบด่วน		
	 กรมทรัพยากรน้ำ	เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีเครื่องสูบน้ำขนาดต่างๆ	ตั้งแต่ขนาด	๘	นิ้ว	
จนถึง	๓๐	นิ้วประจำอยู่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคทั้ง	๑๑	ภาคทั่วประเทศและในห้วงเวลา 
ที่ผ่านมาก็ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดต่างๆ	 เหล่านั้น	 เข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ต่างๆที่ 
ประสบกับความเดือดร้อนจากน้ำแล้ง	น้ำขาดแคลน	โดยเฉพาะน้ำในการทำประปา	ซึ่งเป็น 
ส่วนสำคัญในการดำรงอยู่ของชีวิตทั้งคนและสัตว์เลี้ยงต่างๆ	 ทำให้ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น 
ก่อนหน้านี้ลดลง	 สร้างความพึงพอใจแก่ราษฎรในหลายพื้นที่	 ถือเป็นภารกิจพิเศษที่ 
กรมทรัพยากรน้ำได้ปฏิบัติเพื่อลดความเดือดร้อนในเรื่อง	 “น้ำ”	 โดยเฉพาะน้ำเพื่อการ	
อุปโภคบริโภค	 และถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมทรัพยากรน้ำกับหน่วยงานท้องถิ่น 
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนในพื้นที่
	 ยังมีเรื่องของการจัดฝึกอบรมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ	 ซึ่งมี 
ความสำคัญมากเพราะนี่คือภารกิจสำคัญหนึ่งในการทำงานของกรมทรัพยากรน้ำเพื่อการ 
บริหารจัดการลุ่มน้ำทั้ง	๒๕	ลุ่มน้ำหลักทั่วประเทศ
	 นอกจากนี้	 ยังมีเรื่องสำคัญที่มิอาจละเลย	 นั่นคือ	 การนำเอาโครงการด้านแหล่งน้ำ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 คือ	 “อ่างเก็บน้ำห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”	
ทีก่รมทรพัยากรนำ้ไดต้อ่ยอดจาก	รพช.ทีส่รา้งไวเ้มือ่เกอืบ	๓๐	ป	ีมาบนัทกึไวใ้นจดหมายขา่ว	
ฉบับนี้ด้วย	ขอเชิญติดตามได้
	 พบกันใหม่ในฉบับสุดท้ายประจำเดือนธันวาคม	 ๒๕๕๘	 อันเป็นเดือนมหามงคล 
ที่ปวงชนชาวไทยต่างตั้งตารอคอยด้วยใจจดจ่อ	ซึ่งปีนี้มีกิจกรรมสำคัญ	คือ	“Bike	For	Dad	
ปั่นเพื่อพ่อ”	 ที่หลายคนคงได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยความดีใจและด้วยหัวใจอันพองโต 
จากความสุขที่จะเกิดขึ้นในวันนั้น		สวัสดี
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สารบัญ CONTENT
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕
 อทน. ร่วมเปิดโรงพยาบาลสัตว์ป่าของกลาง พร้อมปั่นจักรยานสู่เส้นทางธรรมชาติ ๖
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำร่วมประชุมรับมอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือและ ๗

 ประชุมรับมอบแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์  ๘

 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี ๒๕๖๐  
 อทน. รับคณะเจ้าหน้าที่ จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ๙

 พร้อมหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ำ  
 อทน.ลงพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ๙ 
 กรมทรัพยากรน้ำจัดอบรมการสำรวจอุทกวิทยา เรื่อง “อุตุนิยมวิทยาและการบริหารจัดการอุทกวิทยา” ๑๐ 
 สสป. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรกระบวนการ ๑๐

 ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
 สทภ. ๑๐ ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ๑๑ 
 สทภ. ๘ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ๑๑ 
 สทภ. ๕ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๑๒

 ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาลำปลายมาศ
 สทภ. ๑๐  กลุ่มผู้ ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่เปี๊บ-แม่ไพร ลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง ๑๒ 
 สทภ. ๑ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างคุมงาน ๑๓ 
 สทภ. ๘ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว ๒ เครื่อง ให้กับเทศบาลเมืองพัทลุงเพื่อป้องกันอุทกภัย ๑๓ 
  สทภ. ๑๑ ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ๑๔ 
 สทภ. ๖ ให้การช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ช่วยเหลือภัยพิบัติ ๑๔ 
 สทภ. ๕ ช่วยเหลือภัยแล้ง ๑๕ 
 สทภ.๙ ช่วยภัยแล้ง จังหวัดสุโขทัย ๑๕ 
 สทภ.๒ ร่วมกับ สบจ. ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประปาสัมปทานฯ ๑๖ 
 สทภ.๗ ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ๑๖ 
  ประหยัดน้ำก่อนหมดเพราะน้ำทุกหยดมีค่า ๑๗ 
  ห้วยลาน อ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชดำรัส “น้ำ คือ ชีวิต”  ๑๘ 
  “น้ำ” ในโครงการหลวงน้ำเคิม กรมทรัพยากรน้ำขยายผลตามแนวพระราชดำรัส “น้ำคือชีวิต” ๒๐ 
  กรมทรัพยากรน้ำ สนองแนวพระราชดำริ “น้ำ” เพื่อสิ่งแวดล้อม ๒๓
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	 เมื่อวันที่	 ๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 พลเอกสุรศักดิ์	
กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม	 เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน 
พระราชทานประจำปี 	 ๒๕๕๘	 ซึ่ งพระบาทสมเด็จ	
พระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานให้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นเจ้าภาพ	
นำมาถวาย	 ณ	 วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง 
ชั้นตรี	 อ.เมือง	 จ.อุตรดิตถ์	 โดยมีพระวินัยสาทร	 เจ้าคณะ	
จังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์	เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ 
พระอารามหลวง	 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมี	 นายสุพจน์	

โตวิจักษณ์ชัยกุล	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 พร้อมด้วย	
ข้าราชการ	 พนักงาน	 เจ้าหน้าที่	 สังกัดกรมทรัพยากรน้ำ 
ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม	ตลอดจนส่วนราชการในพ้ืนท่ีและพุทธศาสนิกชน	
พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธี
	 ทั้งนี้	 ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ 
ได้มีการถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา	 บูรณะ	
พระอาราม	และส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา	รวมจำนวนกว่า	
๒	ล้านบาท

อธบิดกีรมทรพัยากรนำ้	เขา้รว่มพธิถีวายผา้พระกฐนิพระราชทาน
กระทรวงทรพัยากรนำ้ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ประจำป	ี๒๕๕๘

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 ๒๖	พฤศจกิายน	๒๕๕๘	พลเอกสรุศกัดิ	์	กาญจนรตัน	์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	
ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี	 เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสัตว์ป่า 
ของกลาง	วปอ.	๕๗	และเป็นประธานเปิดงาน	“ปั่นกินลม	
ชมสัตว์ป่า	 อ่างเก็บน้ำบางพระ”	 โดยมีคณะผู้บริหารจาก 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ร่วมให้การ	
ต้อนรับ	 ร่วมปล่อยนกตะกรุม	 ๙ตัว	 ปล่อยเต่า	 และร่วม 
ปั่นจักรยานสู่เส้นทางธรรมชาติไปกลับรวมระยะทางกว่า 
๘	กิโลเมตร	ณ	สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ	เขตห้ามล่า 
สัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระและศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ 
สัตว์ป่าเขาเขียว		จังหวัดชลบุรี	
	 ทั้ งนี้ 	 นายสุพจน์ 	 	 โตวิจักษณ์ชัยกุล 	 อธิบดี 	
กรมทรัพยากรน้ำ	 พร้อมด้วยนายสมฤทธิ์	 วิไลพรรัตนา 
ผอ.สทภ.๖	 และเจ้าหน้าที่	 สทภ.	 ๖	 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าในพื้นที่ 

อทน.	ร่วมเปิดโรงพยาบาลสัตว์ป่าของกลาง

อ่างเก็บน้ำบางพระ	 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดงาน			
ในการนี้	 พลเอกสุรศักดิ์	 	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ให้สัมภาษณ์	
สื่อมวลชนถึงการสร้างโรงพยาบาลสัตว์ป่าในครั้งนี้ไว้ว่า
	 “...ในปัจจุบันเราตรวจยึดของกลางได้จำนวนมาก 
จึงจำเป็นต้องมีพื้นที่ดูแลที่เหมาะสมด้วย	 ในการนี้ได้รับ 
ความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนได้ร่วมกันดูแลและ 
สร้างโรงพยาบาลสัตว์	 รวมถึงกรงนกขนาดใหญ่ทุกวันนี้ 
พื้นที่คุ้มครองสัตว์ป่าเข้มงวดมากขึ้น	 	 มีการควบคุมการ 
ลักลอบค้าขายสัตว์ป่า	 เพราะสัตว์ปกป้องชีวิตตนเองไม่ได้ 
จึงเป็นหน้าที่ของคนที่ต้องช่วยกันดูแล	 ด้วยมาตรการต่างๆ 
ทั้งการมีกฎหมายที่รัดกุม	 มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
มีการปฏิบัติงานที่เคร่งครัด	 และมีการควบคุมที่เหมาะสม 
เพื่อการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพต่อไป...”

พร้อมปั่นจักรยานสู่เส้นทางธรรมชาติ

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 เมื่อวันที่	 ๖	 พฤศจิกายน	๒๕๕๘	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	
พลเอกสุรศักดิ์	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	เปน็ประธานการประชมุ	
มอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ 
หมอกควันภาคเหนือ	 การป้องกันรักษาพื้นที่และการแก้ไข 
ปัญหาบุกรุกที่ดินป่าไม้โดยมีนายสุพจน์	 โตวิจักษณ์ชัยกุล	
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 นายธีระวุฒิ	 สุคนธประดิษฐ 
ผูอ้ำนวยการสำนกังานทรพัยากรนำ้ภาค	๑		และนายยรรยงค	์
อินทฤทธ์ิ		ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๙		เข้าร่วม	

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	เข้าร่วมการประชุมรับมอบแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ	และประชุมรับมอบแนวทาง

ในการดำเนินงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและของรัฐบาล

การประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	 การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อมอบ 
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ	
พร้อมทั้งสรุปสถานการณ์และแผนยุทธศาสตร์ประจำปี	
๒๕๕๙	การปอ้งกนัรกัษาพืน้ทีป่า่	การแกไ้ขปญัหาบกุรกุทีด่นิ	
ป่าไม้	 แผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่า 
ที่ถูกบุกทำลาย	 และการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบน 
พ้ืนท่ีสูงชัน	(เขาหัวโล้น)	ณ	สโมสรบันเทิงทัพ	กองทัพภาคท่ี	๓		
อำเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก

	 ต่อมาเมื่อเวลา	๑๓.๓๐	น.		รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม		เป็นประธานการประชุม	 
มอบแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและของรัฐบาล	 โดยมีผู้แทน 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตภาคเหนือร่วมรับมอบนโยบาย	 ๑๗ 
จังหวัด	 ทั้งนี้ยังเป็นประธานในการเปิดห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์บริการน้ำช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง	 และ	
ปลูกต้นไม้	ณ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	
จังหวัดพิษณุโลก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก
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	 เม่ือวันท่ี	๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๘		เวลา	๑๔.๓๐	น.		
นายสุพจน์	 โตวิจักษณ์ชัยกุล	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
เป็นประธานการประชุมหารือ	 การดำเนินงานขับเคลื่อน 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำ	ปี	๒๕๖๐	
พร้อมด้วยเหล่าคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ	 ร่วมกับ 
ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆนำโดยนายสุเทพ	น้อยไพโรจน์	
อธบิดกีรมชลประทาน	สำนกังบประมาณ	กรมอตุนุยิมวทิยา	
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร	 ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง	
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ผู้แทนกรมเจ้าท่า	
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	 กรมป่าไม้	 กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 กรมแผนที่ทหาร	 และองค์การจัดการ	
น้ำเสีย	 ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ณ	 ห้องประชุมสายชล 
ชั้น	๙	กรมทรัพยากรน้ำ
	 การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุม	 เห็นชอบ 
แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้	การกำหนด	
แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี	 งบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ของมติ	
คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๕๘		Road	map	
ข้ันตอนการดำเนินงานขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ	 การทบทวนเป้าหมาย/กลยุทธ์ 
การดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการ 
ทรัพยากรน้ำกรอบเป้าหมาย	 ปี	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔	 และ	
เปา้หมายการดำเนนิการใน	ป	ี๒๕๖๐	และการเสนอแผนการ	
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบรูณาการ	 ปี๒๕๖๐	
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยมียุทธศาสตร์การบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ	ปี	๒๕๕๘	–	๒๕๖๙	มีดังนี้

	 ยุทธศาสตร์ที่	๑	การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค		จัดหา	
น้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนครอบคลุมทุก 
หมู่บ้านและชุมชนเมือง	 รวมทั้งในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	
และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
	 ยุทธศาสตร์ที่ 	 ๒	 การสร้างความมั่นคงของน้ำ 
ภาคการผลิต	 การจัดการด้านความต้องการ	 จัดการพื้นที่	
เกษตรกรรม	เพิ่มมูลค่าการใช้น้ำ	ต่อหน่วยให้สูงขึ้น
	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๓	 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
ลดความเสยีหายจากอทุกภยัของชมุชนเมอืง/พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ		
ความเสียหายในพื้นที่เกษตร	 ความเสียหายจากน้ำหลาก	
ดินโคลนถล่ม	น้ำท่วมฉับพลัน
	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๔	 การจัดการคุณภาพน้ำ	 แหล่งน้ำ 
ทั่วประเทศมีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป	 ควบคุม	
ความเค็มปากแม่น้ำ	ณ	จุดควบคุมไม่ให้เกินมาตรฐาน
	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๕	 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพต้นน้ำที่ 
เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน	 	 ฟื้นฟูฟื้นที่ 
ป่าต้นน้ำที่ เสื่อมโทรม	 เพื่อให้ได้พื้นที่ป่าไม้อย่างน้อย 
ร้อยละ	 ๔๐	 ของพื้นที่ประเทศป้องกันการสูญเสียหน้าดิน	
ในพื้นที่เกษตรลาดชัน	เพื่อการชะลอน้ำในลุ่มน้ำ
	 ยุทธศาสตร์ที่ 	 ๖	 การบริหารจัดการ	 การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		คลังข้อมูลน้ำชาติ	พัฒนา/
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล	 องค์กรกฎหมาย	 กฎระเบียบ	
การบริหารจัดการระบบ		การประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วม

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมหารือ
การดำเนนิงานขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร	์การบรหิารการจดัการทรพัยากรนำ้	ป	ี๒๕๖๐
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	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 คณะเจ้าหน้าที่ 
จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น	 ประจำประเทศไทย	
เขา้พบนายสพุจน	์	โตวจิกัษณช์ยักลุ	อธบิดกีรมทรพัยากรนำ้	
เพื่อหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ำ	 ทั้งนี้	 คณะเจ้าหน้าที่	
ทีเ่ขา้พบ	ประกอบดว้ย	Mr.	Akihiko	UCHIKAWA		(Minister	

	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 นายสุพจน์		
โตวิจักษณ์ชัยกุล	อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	ลงพื้นที่โครงการ 
พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภัยแล้ง	
ประจำปีงบประมาณ	 ๒๕๕๖	 พร้อมด้วย	 นายวรเกียรติ		
มณีเนตร	 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๔	
(ขอนแกน่)	นายกฤษณชยั	เรอืงจาบ	ผูอ้ำนวยการสว่นบรหิาร	
จัดการน้ำ	 และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๔		
เพื่อติดตาม	 สังเกตการณ์	 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการ 

อทน.	รับคณะเจ้าหน้าที่	จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น	ประจำประเทศไทย 
พร้อมหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ำ

อทน.	ลงพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่	 จ.ขอนแก่น

พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล	 เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบ 
ภัยแล้ง	ณ	บ้านทางพาดปอแดง	หมู่	๑๒	ตำบลโคกสำราญ	
อำเภอบ้านแฮด		จังหวัดขอนแก่น
	 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ 
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต	๔	ขอนแก่น	โดยมีเกษตรกร	
ผูร้ว่มโครงการ	๔๖	ครวัเรอืน	สมาชกิ	๘๐	คน	และครอบคลมุ	
พื้นที่เกษตรกว่า	๕๐๐	ไร่

–	 Economic	 Section),	 Mr.	 Takashi	 	 KOBAYASHI 
(Second	 Secretary)	 และ	Mr.	 Toru	 ADACHI	 (First 
Secretary	and	Deputy	Permanent	Representative	
of	Japan	to	ESCAP)	ณ	สำนักงานอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	
ชั้น	๙	กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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	 เมื่อวันที่ 	 ๒๕	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 นายภาดล	
ถาวรกฤชรัตน์	 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 เป็นประธาน 
เปิดการอบรมสัมมนาการสำรวจอุทกวิทยา	เรื่อง	“อุตุนิยม 
วทิยาและการบรหิารจดัการอทุกวทิยา”	สำนกับรหิารกลาง	
โดยกลุ่มงานบุคคลจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรเพิ่มความรู้  
ความเข้าใจ	การสำรวจอุตุนิยมวิทยาและการบริหารจัดการ 

	 เมือ่วนัจนัทรท์ี	่๒๓	พฤศจกิายน	๒๕๕๘	นางชฎาภรณ	์	
อุณหปาณี	 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสาน 
มวลชน	 เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพ 
วิทยากรกระบวนการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	
ลุ่มน้ำแบบบูรณาการรุ่นที่	 ๒	 โดยมีนายพงษ์พันธุ์	 สุรินทร์ 

กรมทรัพยากรน้ำจัดอบรมการสำรวจอุทกวิทยา
เรื่อง “อุตุนิยมวิทยาและการบริหารจัดการอุทกวิทยา”

สสป.	จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรกระบวนการ
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ	 รุ่นที่	 ๒	
ปีงบประมาณ	๒๕๕๙

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนา	
เป็นผู้กล่าวรายงาน	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำจากส่วนกลางและสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำภาค	๑	๗		๘	และ	๑๐	รวมจำนวนกว่า	๔๐	คน	
ณ	โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทกวิทยา	 ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้ที่เป็นมาตรฐาน	
มีความถูกต้อง	 น่าเชื่อถือ	 และนำไปใช้ประโยชน์ในการ 
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ในการนี้	 นายนพพร	
พึ่งทรัพย์	 ผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล	 ให้การต้อนรับ 
พรอ้มกลา่วรายงานความเปน็มาในการจดัการอบรมฯ	ครัง้นี	้
ณ	โรงแรมเสนาเพลส	กรุงเทพฯ

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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	 เมื่อวันที่	๕พฤศจิกายน	๒๕๕๘	นายเสน่ห์		สาธุธรรม		
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑๐	 ประชุม 
การจดัทำฐานขอ้มลูโครงการอนรุกัษฟ์ืน้ฟแูหลง่นำ้	(กอ่สรา้ง	
แล้วเสร็จ)	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๙	 	 โดยมีผู้อำนวยการส่วน	 และ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย 
ของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 (นายสุพจน์	 โตวิจักษณ์ชัยกุล)
ผลสถานการณ์น้ำ	 ผลการจัดทำ	 One	 Page	 Project 
Management	 (OPPM)	 และฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์ 

	 วันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 ส่วนประสานและ 
บริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	นายสัมพันธ์	ดุลยาภรณ์						
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบ	
สงขลา	 พร้อมเจ้าหน้าที่จัดประชุมโครงการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำ 
แบบบูรณาการ	 โดยนายไกรสร	 เพ็งสกุล	ผู้อำนวยการส่วน 
ยุทธศาสตร์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำภาค	๘	เป็นประธานเปิดการประชุม	วิทยากร	
โดยนายสัมพันธ์	ดุลยาภรณ์	ผู้อำนวยการส่วนประสานและ 
บริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	นายโสภณ	สัสดีอำไพ	
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ 

สทภ.	๑๐	ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สทภ.๘	จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ

ฝั่งตะวันออก	 และเจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหาร 
จัดการลุ่ มน้ ำทะเลสาบสงขลา	 มีผู้ เข้ าร่ วมประชุม	
ประกอบดว้ย	คณะกรรมการลุม่นำ้	คณะอนกุรรมการลุม่นำ้	
คณะทำงานลุ่มน้ำ	 เครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ	
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน	 ๙	 กระทรวง	 เจ้าหน้าที่ 
และผู้สังเกตการณ์	รวมทั้งสิ้น	๗๕	คน	ณ	โรงแรมหาดใหญ่	
พาราไดส	แอนด์รีสอร์ท	อำเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	
	 ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรลุ่มน้ำ	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ	 ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริหารจัดการ 
และพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ

ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	 (ก่อสร้างแล้วเสร็จ)	 พร้อมทั้งพิจารณาการ	
จัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
ทีไ่ดด้ำเนนิการกอ่สรา้งแลว้เสรจ็	ใหม้คีวามถกูตอ้ง	ครบถว้น	
และเป็นระบบ	 เพื่อสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ	 ตลอดจนสนับสนุนการวิเคราะห์และ 
วางแผนบำรุงรักษาต่อไป	 ณ	 ห้องประชุมสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำภาค	๑๐
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	 เมื่อวันที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ส่วนประสานและ	
บริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน	 ได้ดำเนินการจัดโครงการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการ 
ทรพัยากรนำ้ในเขตพืน้ทีลุ่ม่นำ้สาขาลำปลายมาศ	ณ	โรงแรม	
พนมรุ้งปุรี	 อำเภอนางรอง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 โดยมีผู้เข้าร่วม	
ประชุมทั้งสิ้น	๔๖	คน	ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐานด้านทรัพยากรที่ 
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสร้างความ 
เข้าใจพ้ืนฐานการวางโครงการพัฒนาอนุรักษ์	และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ	
และสามารถจดัทำรายงานโครงการพฒันา	อนรุกัษแ์ละฟืน้ฟ	ู
แหล่งน้ำ	เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีได้

	 วันที่	 ๒๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 ส่วนประสานและ 
บริหารจัดการลุ่มน้ำวัง	 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑ 
ร่ วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	
(เครือข่ายเดิม)	 โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่เปิ๊บ-แม่ไพร	
จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ	 ณ	 บริเวณลำห้วยแม่ไพร	

สทภ.๕	จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานความรู้
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาลำปลายมาศ

สทภ.๑	กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่เปิ๊บ-แม่ไพร ลุ่มน้ำวัง	จ.ลำปาง
บา้นทุง่หก	หมู	่๕	ตำบลวอแกว้	อำเภอหา้งฉตัร	จงัหวดัลำปาง	
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑	 และนักศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์ลำปางจำนวนทั้งสิ้น	
๑๐๐	คน

	 การประชุมในครั้งนี้	 คณะผู้จัดการประชุมได้เชิญ 
วทิยากรทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งการวางโครงการมาบรรยาย 
ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน	๓	ท่าน	ประกอบด้วย	
นายพีรดนย์	จันทร์ธีระวงศ์	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนชำนาญการสังกัดส่วนประสานและบริหารจัดการ 
ลุ่มน้ำมูลตอนบน	 นายนพปฎล	 เอกผักนาก	 ตำแหน่ง	
วิศวกรโยธาชำนาญการ	 สังกัดส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ	
และนายฑิฆัมพร	แพงไธสง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
สังกัดส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
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	 เมื่อวันที่ 	 ๕	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 สำนักงาน	
ทรัพยากรน้ำภาค	 ๑โดยส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการตาม 
แผนงานของกรมทรัพยากรน้ำ	 โดยมี 	 นายธีระวุฒิ 	
สุคนธประดิษฐ	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑	
เป็นประธานการประชุมได้แนะแนวทางการดำเนินงาน 
ปี	๒๕๕๙/๒๕๖๐	ไว้ดังนี้	
	 ๑)	 ต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชนทุกโครงการโดยให้ส่วนประสานและบริหาร 
จัดการลุ่มน้ำแจ้งส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	 เพื่อให้ช่าง 
ควบคุมงานแต่ละโครงการเข้าร่วมประชุม	 เพื่อชี้แจง 
รายละเอียดของโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 
๒)	 การดำเนินโครงการให้ช่างควบคุมงานตรวจสอบ 
แบบแปลนและพื้นที่โครงการ	 เพื่อให้การดำเนินการ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

	 วันที่	 ๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๘	 โดยส่วนเครื่องกลและส่วนบริหารจัดการน้ำ	
ได้ไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด	๑๒	นิ้ว	๒	เครื่อง	ให้กับเทศบาลเมืองพัทลุงเพื่อป้องกันอุทกภัย

สทภ.	๑	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างคุมงาน

สทภ.๘	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด	๑๒	นิ้ว	๒	เครื่อง
ให้กับเทศบาลเมืองพัทลุงเพื่อป้องกันอุทกภัย

๓)	ใหช้า่งควบคมุงานยดืถอืตามระเบยีบและขอ้กำหนดของ 
กรมทรัพยากรน้ำอย่างเคร่งครัด	 และ	๔)	 ในปีงบประมาณ	
๒๕๕๙	 ต้องมีการจัดทำสรุปโครงการเพื่อการนำเสนอ 
ในรูปแบบ	One	 Page	 โดยให้มีประวัติความเป็นมา	 และ 
ลกัษณะของโครงการตลอดจนประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั	พรอ้มทัง้	
แสดงภาพถ่าย	ก่อนและหลังการดำเนินโครงการ	ซึ่งจะเป็น 
ภาพที่ถ่ายในตำแหน่งเดียวกัน	 รวมถึงภาพถ่ายขั้นตอน 
ระหว่างการดำเนินโครงการด้วย	 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม 
แนวนโยบายของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ ำ 	 ให้ เน้น 
การปฏิบัติงานโดยยึดหลัก“รวดเร็วมีคุณภาพ	 โปร่งใส 
มีคุณธรรม”	 การจัดประชุมในครั้งนี้มีคณะกรรมการ 
ตรวจการจ้าง	 ช่างควบคุมงาน	 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 ๓	
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 เมื่อวันที่	 ๑๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 นายประสิทธิ์	
หวานเสร็จ	 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑๑	
พร้อมด้วย	 นายเดชา	 สินเติม	 ผู้อำนวยการส่วนประสาน 
และบรหิารจดัการลุม่นำ้โขง	ช	ีมลูตอนลา่ง	นายโยธนิ	พงษศ์ริ	ิ
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำและเจ้าหน้าที่ 
ภายในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑๑	 นำกลุ่มงาน	
ประชาสัมพันธ์	 กรมทรัพยากรน้ำ	 ตรวจเยี่ยมโครงการ 

	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 นายสมฤทธิ์ 
วิไลพรรัตนา	 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๖	
มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ	 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ	
ขนาด	๑๒	 นิ้ว	 จำนวน	๒	 เครื่อง	 ติดตั้งที่ประตูระบายน้ำ 
บางพลวง	ตำบลบางเดชะ	อำเภอบา้นสรา้ง	จงัหวดัปราจนีบรุ	ี
ตามมติคณะที่ประชุมดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง 
ภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิจงัหวดัปราจนีบรุ	ีเมือ่คราวประชมุครัง้ที	่
๓/๒๕๕๘	 วันที่	 ๓๐	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 เห็นชอบให้อำเภอ 
บ้านสร้างใช้งบประมาณเพ่ือการสูบน้ำสำรองสำหรับอุปโภค	
บริโภค	ก่อนเกิดภัยพิบัติ	(ภัยแล้ง)	โดยขอรับการสนับสนุน 
เครื่องสูบน้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๖	 จำนวน 

สทภ.๑๑	ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

สทภ.๖	ให้การช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ช่วยเหลือภัยพิบัติ
๗	เครื่อง	ระยะเวลาตามแผนตั้งแต่วันที่	๑๕	พฤศจิกายน	ถึง	
๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบล 
บางพลวง	 ตำบลบางปลาร้าตำบลกระทุ่มแพ้ว	 และตำบล	
บ้านสร้าง	รวม	๓,๙๐๘	ครัวเรือน	ได้รับผลประโยชน์	และ 
ในการนี้ได้มีคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ	
จากสำนักบริหารจัดการน้ำ	 กรมทรัพยากรน้ำ	 เข้าร่วม 
ลงพื้นที่ด้วยโดยมีกำหนดการติดตามประเมินผลโครงการฯ	
ในสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๖	 ระหว่างวันที่	 ๑๗	 -	 ๒๐	
พฤศจิกายน	๒๕๕๘

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
อุบลราชธานี	 ตำบลหนองขอน	 อำเภอเมือง	 จังหวัด	
อุบลราชธานี	 ทั้งนี้	 ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
โครงการฯ	อาท	ิผูอ้ำนวยการวทิยาลยัฯ	คณะกรรมการลุม่นำ้	
ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์	และผู้แทนผู้รับจ้าง	ท้ังน้ี	เพ่ือสะท้อน	 
ความคิดเห็นในด้านต่างๆ	เกี่ยวกับโครงการฯ	ดังกล่าว
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	 เมื่อวันที่	๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ศูนย์อำนวยการ 
ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งส่วนหน้า	 สำนักงาน	
ทรัพยากรน้ำภาค	๕	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	นำเครื่องสูบน้ำ	
ขนาด	 ๑๒นิ้ว	 ๑เครื่องพร้อมท่อ	 อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่	
ดำเนนิการสบูนำ้จากคลองกนัโจรง	สง่นำ้ตามทอ่ผา้ใบขนาด	
๑๒	 นิ้ว	 ระยะทาง	 ๒๘๐เมตร	 เข้าสระประปาบ้านโคกข่า	

	 เมื่อวันที่	 ๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 	 นายยรรยงค์ 
อินทฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๙ 
มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษเผชิญเหตุทรัพยากรน้ำ	
สำนักบริหารจัดการน้ำ	 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านตึก	อ.ศรีสัชนาลัย	จ.สุโขทัย	และชาวบ้านหมู่ที่	๒	นำ	
เครือ่งสบูนำ้ขนาด	๑๐	นิว้	อตัราการสบูนำ้	๗๒๐	ลบ.ม./ชม.	

สทภ.๕	ช่วยเหลือภัยแล้ง

สทภ.๙	ช่วยภัยแล้ง	จ.สุโขทัย

ไปติดตั้งที่บ้านแม่รากเหนือ	 หมู่ที่ 	 ๒	 โดยสูบน้ำจาก	
คลองแม่ราก	 เข้าถังพักน้ำคอนกรีต	 ซึ่งมีท่อส่งน้ำขนาด 
๖	 นิ้ว	 อยู่ด้านล่าง	 ส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร	 หมู่ที่	 ๑ 
หมู่ที่	๒	หมู่ที่	๙	และหมู่ที่	๑๔	และส่งน้ำไปเพื่อใช้ในการ 
ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านของหมู่ที่	 ๑๐	 โดยมีพื้นการเกษตร 
ที่ได้รับผลประโยชน์กว่า	๑,๕๐๐	ไร่

ตำบลกระหาด	 อำเภอจอมพระ	 จังหวัดสุรินทร์	 เพื่อแก้ไข 
ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลน 
น้ำอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรบ้านรันเดงเบง	 หมู่	 ๙	 และ	
บ้านเวียง	หมู่	๕	รวม	๑๕๐	หลังคาเรือนจำนวน	๕๒๐	คน	
โดยจะดำเนินการถึงวันที่	๓	ธันวาคม	๒๕๕๘
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	 เมื่อวันที่	 ๓	 –	 ๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 นายเอนก	
ชมพานิชย์	ผอ.สทภ.๒		มอบหมายให้	นายยุทธนา	ชมวงศ์		
ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำที่	 ๓	 นครสวรรค์	 และเจ้าหน้าที่ 
ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารจัดการน้ำ	
กรมทรัพยากรน้ำ	 ในการตรวจดู	 กำกับ	 และส่งเสริม 
การประกอบกิจการประปาสัมปทานในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี 
และจังหวัดนครสวรรค์	 	 โดยลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการประปาสัมปทานของบริษัท	

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 	 ๑๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	
นางสาวจติรา	พรหมชตุมิา	ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมทุรสงคราม		
เปน็ประธานเปดิโครงการ	“บำบดัทกุข	์บำรงุสขุ	สรา้งรอยยิม้	
ให้ประชาชน	 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์”	 ประจำปี	
งบประมาณ	๒๕๕๙	 โดยมีส่วนประสานและบริหารจัดการ 
ลุ่มน้ำแม่กลอง	 ร่วมพิธีดังกล่าวณ	 บริเวณวัดบางน้อย	
ตำบลจอมปลวก	อำเภอบางคนที	จังหวัดสมุทรสงคราม

สทภ.๒	ร่วมกับ	สบจ.ลงพื้นที่
ตรวจสถานท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประปาสัมปทานฯ

สทภ.๗	ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์	บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	เพื่อความปรองดองสมานฉันท์”

สวนอุตสาหกรรมอินทรา	 จำกัด	 และบริษัท	 ประปา 
นครสวรรค์	 จำกัด	 ในการตรวจครั้งนี้ทำให้ได้รับทราบ	
กระบวนการขั้นตอนการผลิตน้ำประปา	 ขนาดอัตรา 
กำลังผลิต	วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ	การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ 
การฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา	 การผลิตน้ำประปาภายใต้ 
สภาวะไม่ปกติ	 การพัฒนาการบริหารจัดการภายในของ 
บริษัทผู้ประกอบการและขอบเขตการจำหน่ายน้ำให้กับ 
การประปาส่วนภูมิภาคอีกด้วย

	 โอกาสนี้	 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำ 
แมก่ลอง	รว่มกบัสว่นบรหิารจดัการนำ้	นำกจิกรรมในภารกจิ	
ให้บริการประชาชน	 ร่วมแสดงบอร์ดนิทรรศการเสริมสร้าง 
องค์ความรู้ 	 แจกเอกสารแผ่นพับ	 หนังสือสาระน่ารู้ 	
เกร็ดความรู้ทรัพยากรน้ำ	 พัดคลายร้อนสอดแทรกวิธีการ 
ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า	 ทั้งนี้	 มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/
อำเภอ/ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องที่/กลุ่มองค์กร/ภาคเอกชน/
นักเรียน	และประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
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 “ต่อไปเราจะมีน้ำกินน้ำใช้แล้วนะ”
	 นี่คือ	 พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว	 ที่ทรงมีต่อราษฎรที่มาร่วมรับเสด็จอย่าง 
ล้นหลามหนาแน่นเพื่อชื่นชมพระบารมี	เมื่อเวลาบ่ายคล้อย	
ของวันที่	 ๑๖	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 จากการบอกเล่า	
ของกำนันนิคม	 ยะคำ	 วัย	 ๕๘	ปี	 ซึ่งยังคงจดจำเหตุการณ ์
ในวันนั้นได้แม่นยำ	 แม้กาลเวลาจะผ่านมายาวนานเกือบ 
๓๐	ปี
	 วันนั้น	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จฯ	 ไปยัง	
ห้วยแม่ลาน	 ในพื้นที่บ้านปง	 หมู่ที่ 	 ๘	 ตำบลออนใต้	
อำเภอสันกำแพง	จังหวัดเชียงใหม่		เพื่อทอดพระเนตรชีวิต 
ความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่	 	 ซึ่งเดือดร้อนจากการ 
ขาดแคลนปัจจัยสำคัญยิ่งในชีวิตประจำวัน	นั่นคือ	“น้ำ”

	 ภายหลังที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรพื้นที่โดยรอบ 
แลว้	ทรงมพีระราชดำรกิบันายทว	ีชทูรพัย	์	เลขาธกิาร	รพช.	
และนายสเุมธ	ตนัตเิวชกลุ		ผูอ้ำนวยการสำนกังานเลขานกุาร	
กปร.	ในขณะนั้น	สรุปความได้ว่า	
 “...ใหส้ำนกังาน รพช. พจิารณากอ่สรา้งอา่งเกบ็นำ้ 
ห้วยลาน โดยให้เก็บกักน้ำไว้ได้ประมาณ ๕ ,๐๐๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งไปเลี้ยงพื้นที่เกษตรของบ้านปง 
หมู่ ๘ บ้านป่าห้า หมู่ ๙ บ้านป่าตึง หมู่ ๗ บ้านริมออนใต้ 
หมู ่๕  บา้นปา่แงะ หมู ่๔ บา้นปา่เหยีง หมู ่๑ ตำบลออนใต ้
และบางส่วนของตำบลแช่ช้าง ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ที่  
ขาดแคลนน้ำ แห้งแล้ง...”
	 วนันัน้		พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั		ทรงมพีระราช	
กระแสรับสั่งแก่เลขาธิการ	 รพช.และผู้บริหารของ	 รพช. 
หลายท่านที่ยืนเฝ้ารับเสด็จอยู่ในบริเวณนั้นว่า	

“ห้วยลาน” อ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตามพระราชดำรัส “น้ำ คือ ชีวิต”

กรมทรัพยากรน้ำ
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 “...ใหส้ำนกังาน รพช.เขา้ทำการกอ่สรา้งอา่งเกบ็นำ้ 
ห้วยลานทันทีก่อนเป็นลำดับแรก โดยให้เสร็จทันเพื่อ 
เก็บน้ำในฤดูฝนที่จะถึงนี้...” 
	 สำหรับระบบกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่ เกษตรของ 
ราษฎรนั้น	 ได้ก่อสร้างระบบส่งน้ำ	 ๒	 แบบด้วยกัน	 คือ	
ท่อส่งน้ำและคลองส่งน้ำ	 โดยแยกออกเป็น	 ๔	 สาย	
มีความยาวทั้งสิ้นรวม	๙,๔๑๓	เมตร	สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่ 
เพาะปลูกในเขตโครงการประมาณ	๓,๐๐๐	ไร่	
 กำนันนิคม ยะคำ	 ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับของ 
ราษฎรจากโครงการนี้ว่า
 “โครงการนี้สร้างประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่ 
ตำบลออนใต้มากมาย ถ้าพูดถึงมูลค่าเป็นตัวเงินแล้ว 
น่าจะได้ถึงพันล้านบาทหรือมากกว่านั้นนะ เป็นโครงการ 
ที่ดีมีคุณค่ามหาศาลมากมาย  จากความแห้งแล้งสู่ความ 
อุดมสมบูรณ์  จากความไม่มีในอดีต ปัจจุบัน ผู้คนที่นี่ 
มีความพอเพียงในความเป็นอยู่ ผู้คนต่างมีความสุข 
ครับ”

	 ภายหลังการใช้ประโยชน์มานานเกือบ	๓๐	ปี	 สร้าง 
ประโยชนแ์กร่าษฎรมากมายทัง้การอปุโภคบรโิภค	เสรมิการ	
เกษตรตลอดจนเป็นแหล่งพักผ่อนของราษฎรจากหลาย 
พืน้ที	่ขณะนีก้รมทรพัยากรนำ้	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต	ิ
และส่ิงแวดล้อม	 ท่ีรับผิดชอบในการดูแลอ่างเก็บน้ำห้วยลาน	
อันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจาก	 รพช.ได้ทำการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูพร้อมปรับปรุงรวมทั้งการซ่อมแซมระบบส่งน้ำ 
เพื่อสนองพระราชดำริในการช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำไว้ใช ้
ในการสร้างอาชีพ	 มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 
เป็นการสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวในเรื่อง	“น้ำ คือชีวิต”	ที่ว่า
 “...หลกัสำคญัวา่ตอ้งมนีำ้บรโิภค นำ้ใช ้นำ้เพือ่การ 
เพาะปลูก ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้  ไม่มีไฟฟ้า 
คนอยู่ได้  แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้...”

กรมทรัพยากรน้ำ
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กรมทรพัยากรนำ้ขยายผลตามแนวพระราชดำรสั “นำ้	คอืชวีติ”
	 เมื่อพูดถึงเรื่องของ	“น้ำ”	แล้ว		ปีหน้าดูจะมีปัญหา 
ในเรื่องของความขาดแคลนไม่น้อย	 มีการเตือนกันแล้วจาก 
หน่วยงานที่ดูแลแหล่งน้ำถึงสถานการณ์ในปีหน้าและให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีในการให้ประชาชนตระหนัก 
และเกิดสำนึกในการใช้น้ำด้วยความประหยัด	 เพาะปลูก	
พืชผลที่ใช้น้ำน้อยลง	 เพราะว่าระดับน้ำในอ่างใหญ่หรือ 
เขื่อนต่างๆส่วนใหญ่มีระดับเก็บกักน้อยน้ำที่น้อยลงมาก 
นั่นคือ	สถานการณ์ในภาพรวมของปี	๒๕๕๙
 “โครงการหลวง”	 เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วั	ทรงจดัตัง้ขึน้ครัง้แรกเมือ่วนัที	่๑๒	กมุภาพนัธ	์
๒๕๑๒	 ในพื้นที่สูง	 จ.เชียงใหม่	 ทรงมีพระราชประสงค์ 
ช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพในการสร้างรายได้ทดแทน 
อาชีพเดิมที่มีการปลูกฝิ่นในพื้นที่สูง	 ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ 
เป็นชาวไทยภูเขาเพื่อลดการทำลายพื้นที่ป่า	สร้างอาชีพที่ดี	
มีอนาคต

	 พื้นที่สูงของประเทศไทยหลายแห่งในขณะนี้	 ปัญหา	
ที่เกิดขึ้น	 คือ	 ป่าไม้จำนวนไม่น้อยถูกตัดโค่นไปหลายแห่ง 
เพื่อปลูกข้าวโพด	 หรือทำสวนยาง	 หรือพืชอื่นที่สร้าง 
ผลตอบแทนด้านรายได้	 โดยไม่ได้คิดถึงผลเสียที่จะตามมา 
มากมายในระบบนิเวศทั้งระบบนิเวศป่า	 ดิน	 และระบบ	
นิเวศน้ำ
	 พื้นที่สูงในขณะนี้	หลายแห่งส่งผลให้เห็นแล้วในเรื่อง 
ของความแหง้แลง้	ขาดแคลนนำ้	เพราะไมม่ปีา่ไมค้อยอุม้นำ้	
เวลาหน้าฝน		ราษฎรในพื้นที่จำนวนไม่น้อยต่างประสบปัญ
หาเรื่อง	 “น้ำ”	 ไม่พอใช้ในช่วงหน้าแล้ง	 รวมทั้งพื้นที่ 
โครงการหลวงก็เกิดปัญหาที่กล่าวนี้เช่นกัน	 เกิดปัญหา 
ในด้านผลผลิตในพื้นที่โครงการ
 “โครงการหลวงน้ำเคิม”	 ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีบ้านน้ำเคิม		
หมู่ที่	 ๗	 ต.ปิงหลวง	 อ.นาหมื่น	 จ.น่าน	 ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง 
ที่ประสบกับปัญหาน้ำไม่พอใช้ในช่วงหน้าแล้งเช่นกัน	

“น้ำ”	ในโครงการหลวงน้ำเคิม
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	 พูดถึงบ้านน้ำเคิมแล้ว	 เป็นหมู่บ้านเล็กๆ	 ที่ตั้งอยู่ใน 
พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำน่าน	 ในพื้นที่สูงที่ลึกจากตัวอำเภอ 
ค่อนข้างมาก	 เส้นทางเข้าพื้นที่หมู่บ้านมีทั้งลาดยางและ 
ลูกรัง	เกิดปัญหามากในการเดินทางช่วงหน้าฝน		ไม่มีแหล่ง 
เก็บกักน้ำที่สามารถน้ำไปใช้ในช่วงหน้าแล้ง	จึงทำให้ราษฎร 
ในพื้นที่แห่งนี้ประสบปัญหาน้ำขาดแคลนค่อนข้างมาก 
หลังช่วงหน้าฝนของทุกปี	
 นางสุรัตน์ ภัทรกิตติกูล	 วัย	 ๓๘	 ปี	 คุณแม่ลูก	 ๓ 
ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแห่งนี้	 	 ได้เล่าให้ฟังถึงสภาพ 
ในหมู่บ้านแห่งนี้	ว่า
 “เดมิดฉินัทำงานอยู ่จ.สมทุรปราการ แตไ่ดล้าออก 
มาทำงานที่บ้าน เพราะคุณแม่อายุมากแล้ว ได้มาเป็น 
ผู้ใหญ่บ้านที่นี่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ มีลูกบ้านเกือบ ๓๐๐ คน 
จากจำนวนทั้งสิ้น ๖๐ ครัวเรือน อาชีพของชาวบ้าน 
ที่นี่ส่วนใหญ่ จะปลูกข้าวโพด ข้าว ผลไม้เมืองหนาว 
ซึ่งก็ไม่มากมายนัก เพราะน้ำไม่มากพอในการใช้...”

	 หลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านสาวใจเด็ดผู้นี้	พาไปดูถังเก็บน้ำ 
ขนาดย่อมๆ	 ที่เก็บน้ำได้ประมาณ	 ๕๐	 ลูกบาศก์เมตร 
ที่สร้างขึ้นในพื้นที่หมู่บ้าน	 ซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก	
ก็ได้เล่าให้ฟังอีกว่า
 “ถังเก็บน้ำแห่งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ 
ได้มาสร้างไว้เพื่อใช้ในหน้าแล้งซึ่งมีจำนวน ๓ ถัง เพื่อไว้ 
ให้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และเสริมการเกษตร ซึ่งมีการ 
ผลติพชืผลปอ้นเขา้โครงการหลวงนำ้เคมิทีไ่ดม้าขยายผล 
ในพื้นที่หมู่บ้านนี้ มีการปลูกพืชหลายอย่าง ทั้งแตงญี่ปุ่น 
ซึ่งทุกบ้านจะให้ความสนใจนะ...”
	 จากจุดนั้น	 คุณสุรัตน์	 ได้พาเดินไปดูถังเก็บน้ำที่อยู่ 
ห่างไปประมาณ	 ๑	 กิโลเมตร	 	 ซึ่งมีการปลูกพืชผลอยู่ใน			
ทุ่งนา	 ใกล้ภูเขา	 บรรยากาศดีมาก	 และได้กล่าวถึงการ 
เพาะปลูกพืชตามโครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเคิม 
ว่า
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 “ ที่นี่อาจจะมีพื้นที่ของแต่ละคนไม่มากนัก 
จะเห็นว่า บางคนก็ปลูกทุเรียน ลองกอง สะท้อน 
ตามชายดอย ซึ่งได้ผลดีนะเพราะที่นี่อยู่ใกล้ภูเขาอยู่แล้ว 
อากาศที่นี่ก็ดี เย็นสบายในช่วงกลางคืน  สภาพความ 
สมบูรณ์ของดินที่นี่ก็ถือว่าดีนะ ปลูกพืชได้งดงาม 
อย่างแตงญี่ปุ่นที่เห็นอยู่นี่ก็ปลูกกันมาก เพราะว่าทาง 
โครงการหลวงให้การส่งเสริมทั้งเมล็ดพันธุ์ วิธีการปลูก 
การบำรุงดูแลรักษา ตลอดจนในเรื่องของการตลาด 
ทำให้ราษฎรที่นี่มีการปลูกแตงญี่ปุ่นกันมาก ที่ผ่านมา 
ก็ปรากฏว่า มีปัญหาเรื่องน้ำนี่แหละ ทำให้ไม่สามารถ 
ปลูกพืชผลได้เต็มที่ในช่วงหน้าแล้ง  แต่หลังจากที่มีถัง 
เก็บน้ำแห่งนี้แล้ว ก็ช่วยได้มาก เพราะมีน้ำไหลจาก 
ยอดเขาที่ห่างไปประมาณ ๔ กิโลเมตร มาเติมถัง 
ได้ตลอดเวลา ไม่ใช่ไหลทิ้งเหมือนเมื่อก่อน ทำให้ 
หมดปญัหาเรือ่งนำ้ ซึง่ถอืวา่เปน็เรือ่งทีม่คีวามจำเปน็มาก 
สำหรับที่นี่ต้องขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำที่ได้เข้ามา 
สนับสนุนเรื่องน้ำให้กับหมู่บ้านแห่งนี้...”

	 การได้มาเห็นพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 
น้ำเคิมแห่งน้ี	 	 ทำให้ได้เห็นถึงชีวิตของราษฎรในพ้ืนท่ีท่ีถือว่า	
อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง	 แต่ก็มองเห็นถึงความสุขจากการ 
ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย	 มีความสุขตามอัตภาพ	 ซึ่งเมื่อมีน้ำใช้ 
ในชีวิตประจำวันอย่างพอเพียง	 ทั้งน้ำกิน	 น้ำใช้และน้ำ 
เสริมการเกษตรที่ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำภาค	 ๙	 กรมทรัพยากรน้ำอย่างพอเพียงแล้ว	
ก็เชื่อได้ว่า	 การน้อมนำแนวพระราชดำริ	 “เศรษฐกิจ 
พอเพียง” มาใช้ในพื้นที่บ้านน้ำเคิมแห่งนี้	 คงทำได้ไม่ยาก	
แน่นอน	
	 โดยเฉพาะเม่ือมีผู้ใหญ่บ้านสาวคนเก่งและขยันในการ	
พัฒนาหมู่บ้านอย่างคุณสุรัตน์	 ภัทรกิตติกูล	 ที่มีวัยเพียง 
๓๘	ปีเท่านั้น	ซึ่งมีกำลังกายและกำลังใจเหลือล้น	ก็เชื่อได้ว่า	
โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเคิมแห่งนี้ต้องมีการ 
พัฒนาไปอีกมาก	 สร้างคุณภาพชีวิตแก่ชาวบ้านน้ำเคิม 
เพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน

กรมทรัพยากรน้ำ
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 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	 มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานสนอง 
แนวพระราชดำริ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เพื่อสร้าง 
ความสมบูรณ์ด้าน	“น้ำ” แก่สภาพแวดล้อม	ด้วยการสร้าง	
ฝายเสรมิระบบนเิวศ		การอนรุกัษ์	ฟืน้ฟแูละพฒันาแหลง่นำ้	
ตลอดจนการสร้างความสำนึกในการอนุรักษ์และดูแล 
แหลง่นำ้เพือ่ใหส้ภาพแวดลอ้มเกดิความสมบรูณแ์ละมคีวาม 
ยั่งยืน
 “... ควรสร้างฝายต้นน้ำลำธาร เพื่อช่วยชะลอ 
กระแสน้ำและเก็บกักน้ำสำหรับสร้างความชุ่มชื้นให้กับ 
บริเวณต้นน้ำ  สำหรับต้นน้ำ ไม้ที่ขึ้นอยู่ในบริเวณ 
สองข้างลำห้วย  จำเป็นต้องรักษาไว้ให้ดีเพราะจะช่วย 
เก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ ส่วนตามร่องน้ำและบริเวณที่ 
น้ำซับก็ควรสร้างฝายขนาดเล็กกั้นน้ำไว้ในลักษณะ 
ฝายชุ่มชื้นแม้จะมีจำนวนน้อยก็ตาม สำหรับแหล่งน้ำ 

กรมทรัพยากรน้ำ	สนองแนวพระราชดำริ

“น้ำ”	เพื่อสิ่งแวดล้อม
ที่มีปริมาณน้ำมากจึงสร้างฝายเพื่อผันน้ำลงมาใช้ในพื้นที่ 
เพาะปลูก...”	 พระราชดำรัส	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 มีนาคม 
พ.ศ.	๒๕๓๒	ณ	ดอยอ่างขาง	อ.ฝาง	จ.เชียงใหม่
 กรมทรัพยากรน้ำ	 	 ได้สร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 
ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สูงในหลายพื้นที่ที่มี 
ความเหมาะสม	 รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราช 
ดำริจำนวนหลายโครงการ		อาทิโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ 
แม่งอน	 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 	 อ.ฝาง	 จ.เชียงใหม่	
จำนวนเกือบ	๓๐	 แห่ง	 สามารถสร้างความชุ่มชื้นแก่สภาพ 
แวดล้อมที่ยังมีสภาพป่าให้เกิดความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
และมีน้ำไว้ใช้ในการประกอบอาชีพของราษฎร	 รวมทั้ง 
มนีำ้เพือ่การอปุโภคบรโิภค	ตลอดจนการสรา้งความสำนกึใน	
คุณค่าของน้ำและตระหนักถึงความสำคัญในการรักษา 
แหล่งน้ำแก่ราษฎรในพื้นที่
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อยากรู้ข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำ	เชิญรับฟังวิทยุรายการ

“ชนบทที่รัก...คลื่นข่าวชาวกรมน้ำ”

 “...ดีใจที่กรมทรัพยากรน้ำมาสร้างฝายให้กับที่นี่ 

ทำให้มีน้ำเก็บกักไว้ ไม่ไหลไปโดยเปล่าประโยชน์และ 

ยังช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นที่รอบๆ บริเวณนี้  

อีกด้วย...”

	 ชาวบ้านในพื้นที่กล่าวถึงประโยชน์ของฝายเสริม 

ระบบนิเวศที่กรมทรัพยากรน้ำได้ไปสร้างไว้

 ฝายเสริมระบบนิเวศที่กรมทรัพยากรน้ำได้ก่อสร้าง 

นั้นมีทั้งฝายแบบผสมผสาน	 ซึ่งเป็นการสร้างขึ้นเพื่อขวาง 

ทางเดินของน้ำในลำธารหรือร่องน้ำด้วยวัสดุที่หาง่ายและ 

ราคาถูกที่มีอยู่ในท้องถิ่น	 ส่วนใหญ่จะใช้ลวดตาข่ายซึ่งจะมี 

อายุการใช้งานที่นานขึ้น	 	หรือฝายแบบกึ่งถาวร	 เป็นฝายที่ 

สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก	 คอนกรีตอัดแรง	 หรือก่ออิฐ	

ถือปูน	 ซึ่งจะก่อสร้างบริเวณตอนกลางหรือตอนล่างของ 

ลำห้วยหรือร่องน้ำ	 ส่วนฝายแบบถาวรน้ันเป็นฝายท่ีก่อสร้าง	

ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก	 คอนกรีตอัดแรงหรือก่ออิฐถือปูน 

ซึง่จะสรา้งบรเิวณตอนปลายของลำหว้ยหรอืรอ่งนำ้	สามารถ	

ใช้ในการดักตะกอนและเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ดี


