




EDITOR TALK
	 บก.บอกกล่าว

	 กาลเวลาผ่านมาอย่างรวดเร็ว		ณ	วันนี้	กรมทรัพยากรน้ำมีอายุครบ	๑๓	ปีเต็ม	ถ้าเป็นคนก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นแล้ว	

หลังจากที่ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่	 ๓	 ตุลาคม	 ๒๕๔๕	 ระยะเวลาที่ผ่านมาในแต่ละเดือน	 แต่ละปีนั้น	 มีกิจกรรม	 มีเรื่องราว 

มากมายที่กรมทรัพยากรน้ำได้ทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	 ได้ทำเพื่อประโยชน์แก่ประเทศของเราที่จำเป็นต้อง 

มี	 “น้ำ”	 เพื่อบริหารจัดการในพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน	 ซึ่งมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ 

เขตชลประทาน	 ดังนั้น	 เมื่อเกิดปรากฏการณ์ที่หลายคนคงทราบกันดี	 คือ	 ภาวะขาดแคลนน้ำจากการที่ฝนตกมา 

น้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมา	 ส่งผลถึงปริมาณน้ำที่มีไม่มากพอในการเก็บกักของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมี 

หลายแห่งทั่วประเทศ	 	 ภาวะภัยแล้งได้เกิดขึ้นในพื้นที่หลายแห่ง	 ทำให้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำต้องนำมาใช้ 

อย่างรัดกุมเพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่นั้นเกิดความพอเพียงในการใช้ของประชาชน	 โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 

ที่เป็นความจำเป็นอันดับแรก	ดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ที่ว่า		“....หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค	

น้ำใช้	 น้ำเพื่อการเพาะปลูก	 เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น	 	 ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้	 ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้	 ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้	

แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำ	คนอยู่ไม่ได้...”	

	 จดหมายข่าว	 กรมทรัพยากรน้ำฉบับเดือนตุลาคม	๒๕๕๘	นี้	 	 ได้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับ	“น้ำ” 

หลายกิจกรรมด้วยกัน	 รวมทั้งการต้อนรับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำคนใหม	่ คือนายสุพจน์	 โตวิจักษณ์ชัยกุล	 ที่ถือเป็น 

เสมือนการกลับมาสู่ถิ่นเดิมท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของชาวกรมทรัพยากรน้ำ	 	 ซึ่งได้ร่วมเดินทางไปในพิธี 

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี	 ๒๕๕๘	 ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง	 จ.น่าน	 สำหรับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือน 

ตุลาคมนั้น	 อาทิ	 การประชุมสถานการณ์น้ำและแนวโน้มวิกฤตปัญหาภัยแล้ง	 	 การสัมมนาแนวทางการดำเนินงาน 

บริหารจัดการลุ่มน้ำประจำปี	 ๒๕๕๙	 	 การสัมมนาเชิงวิชาการ “การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ”	 การช่วยเหลือราษฎรด้วยการสูบน้ำ 

เข้าพื้นที่ต่างๆที่ประสบความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	 ยังมีกิจกรรมการดูงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 

ตามพระราชดำรสิะจกุ	–สะเกีย้งและดงูานโครงการอนรุกัษฟ์ืน้ฟแูหลง่นำ้ “หนองทพัคา่ย” ตามแนวพระราชดำรใินพืน้ที	่

สทภ.๕	 รวมทั้งการจัดทำvdoโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแจระแม	 (พื้นที่แก้มลิงบุ่งเชียงติก)	 เพื่อประโยชน์ในการ 

รับรู้และสร้างความเข้าใจของราษฎรในพื้นที่อีกด้วย

	 จะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นล้วนมีส่วนในการสร้างประโยชน์แก่ราษฎรทั้งโดยตรงและโดยอ้อม	

พบกันใหม่ในจดหมายข่าว	กรมทรัพยากรน้ำฉบับหน้า...สวัสดี
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 ครบรอบ ๑๓ ปี วันคล้ายวันสถาปนา ๕
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุม สถานการณ์น้ำ ๖
 และแนวโน้มวิกฤตปัญหาภัยแล้ง

 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะผู้บริหาร ๗
 เข้าร่วมงาน “รณรงค์ใช้รถยนต์ลดมลพิษ”

 รองอธิบดีเปิดงานสัมมนาวางแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการลุ่มน้ำ  ๘
 ประจำปี ๒๕๕๙

 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการสัมมนาเชิงวิชาการ ๙
 “การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ”

 สทภ.๗ ต้อนรับคณะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๑๐
 สทภ. ๑๐ ประชุมการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ๑๑

 ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
 สทภ.๕ จัดนิทรรศการสำหรับการปรับตัวของชุมชนต่อสภาพภูมิอากาศ ๑๒

 และการเผยแพร่ในที่สาธารณะ 
 สทภ.๔ จัดประชุมเสวนานโยบายการบูรณการแนวคิดการปรับตัว ๑๓

 เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 สทภ.๒ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเร่งระบายน้ำที่ตลาดเอี่ยมเจริญ จ.สมุทรปราการ ๑๔
 สทภ.๒ เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ จ.ลพบุรี ๑๔
 ผอ.สทภ.๖ ติดตามการช่วยเหลือปัญหาอุทกภัย ๑๕
 สทภ.๕ เตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๕๙ ๑๖
 สทภ.๕ ช่วยเหลือภัยแล้ง ๑๖
 สทภ.๙ ลงพื้นที่ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง จังหวัดพิษณุโลก ๑๗
 สทภ.๙ ช่วยภัยแล้ง จังหวัดสุโขทัย ๑๗
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ สักการะศาลพระภูมิ ๑๘

 พร้อมมอบนโยบายการบริหารและแนวทางการปฏิบัติราชการ
 สอน.และ กปส.จัดทำ VDO ร่วมฉายในการประชุมประสานมวลชน ๑๙

 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแจระแม (แก้มลิงบุ่งเชียงติก)
 กปส.นำสื่อมวลชนดูงาน สทภ.๕โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู “หนองทัพค่าย” ๒๐

 แหล่งน้ำที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ
 กปส.ดูงาน สทภ.๙ โครงการขยายผลแหล่งน้ำพื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ๒๑

 ตามพระราชดำริสะจุก –สะเกี้ยง “โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่”
 กรมทรัพยากรน้ำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ๒๒

 วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จ.น่าน 
 ชาวกรมทรัพยากรน้ำและประชาชนร่วมงานคับคั่ง
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	 เม่ือวันท่ี	๕	ตุลาคม	๒๕๕๘	พลเอกสุรศักด์ิ		กาญจนรัตน์	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม	 ครบรอบ	๑๓	 ปี	 	ณ	 บริเวณหน้าอาคาร	

กรมควบคุมมลพิษ	 และห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ 	 ตรีเดช	

(หอ้งประชมุใหญ)่	ชัน้	๒	อาคารกรมควบคมุมลพษิ	กระทรวง	

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครบรอบ	๑๓	ป ีวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม

	 ในการน้ีนายจตุพร		บุรุษพัฒน์	อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	

พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารและขา้ราชการกรมทรพัยากรนำ้	รว่มงาน	

ดังกล่าวโดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ	 ทั้งพิธีสงฆ์	 (โดย	

พระมหาภทัราวธุ	วดัอภยัทายาราม),	การมอบทนุสวสัดกิาร	

ทส.	 แก่ทายาทเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

รวมถึงการมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ี	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources



จดหมายข่าว กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่ ๙  ฉบับที่ ๗๒  ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

6

	 เมื่อวันที่	๔	ตุลาคม	๒๕๕๘		นายจุตพร	บุรุษพัฒน์		
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	พร้อมด้วยผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ	
เข้าร่วมการประชุมสถานการณ์น้ำและแนวโน้มวิกฤต 
ปัญหาภัยแล้ง	 และจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไข 
ปัญหาภัยแล้ง	 	 ปี	 ๒๕๕๘/๕๙	 	 โดยมี	 พลเอกฉัตรชัย	
สาริกัลยะ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
เป็นประธานในการประชุม
	 การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมชี้แจงสถานการณ์ 
และแนวโน้มวิกฤตปัญหาภัยแล้ง	และมาตรการการช่วยเหลือ	
ของรัฐและการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง	ปี	๒๕๕๘/๕๙	โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	
ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงการคลัง	 (สำนักงานเศรษฐกิจ	
การคลัง),	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		(กรมชลประทาน),	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (กรม	
ทรัพยากรน้ำ),	 กระทรวงพาณิชย์,	 กระทรวงมหาดไทย	
(กรมการปกครอง	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย),	
ธนาคาร	ธกส.	ฯลฯ
	 ปัญหาวิกฤตภัยแล้งถือเป็นปัญหาที่สำคัญและได้รับ 
ความสนใจจากหลายภาคสว่น	จงึมกีารจดัตัง้ศนูยอ์ำนวยการ	
เฉพาะกิจฯ	 ดังกล่าวซ่ึงถือเป็นส่ิงสำคัญในการรวบรวมข้อมูล	
สถานการณน์ำ้ในแตล่ะวนั		การตดิตามสถานการณพ์รอ้มหา	
วิธีการบริหารจัดการ	 ส่งต่อข้อมูลและวิธีการถึงประชาชน 
ถือเป็นกลไกในการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

แก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผา่นความรว่มมอืจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	ดว้ยมโีครงสรา้ง	
๓	 ส่วนคือ	 ส่วนอำนวยการ	 ส่วนปฏิบัติการ	 และส่วน	
ประชาสัมพันธ์	สร้างการรับรู้และเผยแพร่	โดยประสานงาน 
ร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด	 โครงการนี้ได้มีมาตรการ 
ชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ป	ี๒๕๕๘/๕๙	จำนวน	
๘	มาตรการ	ได้แก่
	 ๑.	 มาตรการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัย 
การผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
	 ๒.		 มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ 
ที่เกษตรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน
	 ๓.		 มาตรการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร
	 ๔.		 มาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของ 
ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง
	 ๕.		 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
	 ๖.		 มาตรการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน
	 ๗.		 มาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน
	 ๘.		 มาตรการสนับสนุนอื่น
	 ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวถือเป็นการประชุมร่วมกัน 
ระหว่างส่วนกลาง	 (กทม.)	 และผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทั่วประเทศ	ผ่านระบบ	VDO	Conference		ณ	ห้องประชุม	
๑	ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	เข้าร่วมการประชุม
สถานการณ์น้ำและแนวโน้มวิกฤตปัญหาภัยแล้ง

และจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ ไขปัญหาภัยแล้ง		ปี	๒๕๕๘/๕๙

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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	 เมือ่วนัที	่๒	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	นายจตพุร	บรุษุพฒัน	์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะผู้บริหาร	 เข้าร่วมงาน	

“รณรงค์ใช้รถยนต์ลดมลพิษ”	 โดยมี	 พลเอกสุรศักดิ์ 	

กาญจนรัตน์		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอ้ม	เปน็ประธานในงาน	ณ	บรเิวณสถานรีถไฟฟา้	

สนามเป้า	 -	 สถานีรถไฟฟ้าอารีย์	 และบริเวณหน้าอาคาร 

กรมควบคุมมลพิษ			

	 การจัดงานในครั้งนี้	 เนื่องจากกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	มนีโยบายสนบัสนนุการลดมลพษิ 

ทางอากาศและเสยีงจากยานพาหนะ	ดว้ยการใชย้านพาหนะ	

ที่ไร้มลพิษหรือระบายมลพิษในระดับต่ำ	 ซึ่งยานพาหนะ 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะผู้บริหาร

ร่วมงาน	“รณรงค์ใช้รถยนต์ลดมลพ ษ”
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะ 

ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียงและอากาศ	จึงได้จัดงาน 

รณรงค์ครั้งนี้ขึ้นมา

	 ภายในงานนี้	 พลเอกสุรศักดิ์	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และคณะได้ร่วมเดิน	 “รณรงค์การใช้รถยนต์ลดมลพิษ 

ทางรถไฟฟ้า”	 จากสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า	 มาถึง	 สถานี	

รถไฟฟ้าอารีย์	 และจากนั้น	 เดินทางด้วยรถตุ๊กๆ	 ไฟฟ้า	

แบบไร้มลพิษ	 ไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม		

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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	 เมื่อวันที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๕๘		นายวิวัฒน์		โสเจยยะ	
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 เป็นประธานเปิดงานโครงการ 
สัมมนาวางแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการลุ่มน้ำ	
ประจำปี	๒๕๕๙	 เพ่ือการวางแนวทางการดำเนินงานบริหาร	
จัดการลุ่มน้ำ	 ,การเตรียมความพร้อมของสำนักเลขานุการ 
คณะกรรมการลุ่มน้ำ	 ,การร่วมกันวางแนวทางการจัดทำ 
แผนบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้แบบบรูณาการลุม่นำ้	รวมถงึ	
การรับฟังปัญหาและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นในการดำเนินงาน	
บริหารจัดการลุ่มน้ำ	 โดยมีนางชฎาภรณ์	 อุณหปาณี 
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม	รักษาราชการแทน	
ผูอ้ำนวยการ	สำนกัสง่เสรมิและประสานมวลชน	เปน็ผูก้ลา่ว	
รายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์การจัดงาน	ทั้งนี้				ผู้ร่วม	
สัมมนาประกอบด้วย	 ผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ 
จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 กว่า	 ๑๕๐	 คน	 ระยะเวลา	
การจัดงานตั้งแต่วันที่	๒๕-๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	โรงแรม	
กรุงศรีริเวอร์	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 “…นับเป็นโอกาสดีท่ีเราได้เร่ิมวางแผนการดำเนินงาน 
ในฐานะการเป็นเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำ ถือเป็น 
หน้าที่ภารกิจของทุกภาคส่วน ทุกอย่างต้องสอดคล้อง 
ประสานกัน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน 
ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นสิ่งที่มีความ 
สำคัญ โดยที่รัฐจะมีหน้าที่ช่วยแนะนำ กำกับดูแล และ  
ประชาชนเป็นผู้ทำการขับเคล่ือน การรับฟังความคิดเห็น  
ของประชาชน ต้องมีการจัดทำอย่างจริงจังเพื่อที่เราจะได้ 
เดินทางไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ต้องทำให้ครบ  
ทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน การสัมมนาดังกล่าว มีการ 
จัดข้ึนเป็นประจำทุกปี โดยในปีน้ีมีการนำเสนอในเร่ืองราว 
ของการเตรียมความพร้อมของสำนักงานเลขานุการ 
คณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อรองรับ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ 
ท่ีถือเป็นส่ิงสำคัญ …”	 นายวิวัฒน์	 	 โสเจยยะ	 รองอธิบดี	
กรมทรัพยากรน้ำ	กล่าวเปิดงาน

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เปดสัมมนาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำ	ประจำปี	๒๕๕๙

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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	 ๑๔		ต.ค.		๒๕๕๘	นายวิวัฒน์		โสเจยยะ	รองอธิบดี	
กรมทรัพยากรน้ำ	 เป็นประธานการสัมมนาเชิงวิชาการ 
“การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ”	 โดยมีนายนิรุติ	 	คูณผล	ผู้อำนวยการสำนัก 
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	
ณ	ห้องกมลทิพย์	๓	ช้ัน	๑	โรงแรมเดอะ	สุโกศล	ถนนศรีอยุธยา	
พญาไท	กรุงเทพฯ
 “ทุกท่านในท่ีน้ีล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลท่ีมีความสำคัญ 
อย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ และ 
หน่วยงานอ่ืนๆเพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ 
ประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ ปี ๒๕๕๘- ๒๕๖๙ นอกจากนี้ 
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ณ องค์การสหประชาชาติ 
สหรัฐอเมริกา  นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงว่า ไทยพร้อม 
เป็นส่วนหนึ่งเพื่อเร่งการบรรลุเป้าหมายว่าด้วยเรื่อง น้ำ 
ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยจะสานต่อการดำเนินการ 

และขับเคลื่อนความพยายามของประชาคมโลกในการ 
ดำเนินการเรื่องน้ำที่ครอบคลุมมากขึ้น ตามเป้าหมาย 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื ปจัจบุนั กรมทรพัยากรนำ้มยีทุธศาสตร์ 
การบริหารจัดการน้ำที่ครอบคลุมเรื่องน้ำในทุกมิติ ทั้งนี้ 
ประเด็นการมีส่วนร่วม ถือเป็นส่ิงท่ีจะนำมาซ่ึงความย่ังยืน 
ในการสร้างความเข้าใจ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยการ 
ใช้หลักวิชาการท่ีถูกต้องเพ่ือการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และยั่งยืนต่อไป...”	รองอธิบดี	กล่าวเปิดงาน
	 การสัมมนาครั้งนี้มีทั้งการบรรยายในหัวข้อต่างๆ 
ผ่านผู้บรรยายทรงคุณวุฒิ	 ประกอบด้วย	 รศ.ดร.สุจริต		
คูณธนกุลวงศ์	 อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ 	 สุทธินนท์	 จากคณะ	
วศิวกรรมศาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั,	นางสาวลดาวลัย	์	
คำภา	 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ	 นายปราโมทย์	 ไม้กลัด	 ประธาน 
อนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ำ	 และ	
นายประเสริฐ	 	ศิรินภาพร	ผู้อำนวยการสำนักงานประสาน 
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	เป็นประธานการสัมมนาเชิงวิชาการ
“การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ”

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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	 เมื่อวันพุธที่	๗	ตุลาคม	๒๕๕๘	นายอุดม	โชคสุชาติ 
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรักษาราชการ 
แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๗	 ให้การ 
ตอ้นรบัคณะจากสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	เดนิทางมา	
ศึกษาดูงานในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาลำภาชีของลุ่มน้ำแม่กลอง 
ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของโครงการส่งเสริมการจัดการน้ำ 
ในภาวะวิกฤติโดยการรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ 
(Improved	 Management	 of	 Extreme	 through 
Ecosystem-based	 Adaptation	 in	 Watersheds	 : 
ECOSWat)	 ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ	 ณ	 ห้องประชุม 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๗		

สทภ.	๗	ต้อนรับคณะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

	 โอกาสนี้	นางสาวสมพิศ	ประสมทรัพย์	ผู้อำนวยการ 
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลองบรรยาย 
ให้ความรู้	 การบริหารจัดการในระบบลุ่มน้ำ	 ปัญหาและ 
การนำมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศมาใช้ในลุ่มน้ำ 
ลำภาชี	 และการบรรยายระบบ	 Early	Warning	 System 
เพื่อการแก้ปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำสาขาลำภาชี 	 โดย	
นายสุรพงษ์	 หลักแหลม	 เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส	
ส่วนอุทกวิทยาหลังจากนั้น	 นำคณะศึกษาดูงานลงพื้นที่ 
ห้วยโป่งกระทิง	ตำบลบ้านบึง	อำเภอบ้านคา	จังหวัดราชบุรี	
ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำภาชีและมีความหลากหลายทาง 
ธรรมชาติ	 โดยมี	 นายชูศิลป์	 ชีช่วง	 ผู้ใหญ่บ้าน	 หมู่ที่	 ๑ 
ให้การต้อนรับและได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคณะศึกษา	
ดูงาน	เป็นอย่างดี

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 วันที่	 ๒๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 สำนักงานทรัพยากรน้ำ 
ภาค	๑๐	 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ 
ฝัง่ตะวนัออก	จดัประชมุการรบัฟงัความคดิเหน็ตามระเบยีบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชน	พ.ศ.๒๕๔๘	โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูคลองแม่ทะบน	
(ช่วง	๑)	,	(ช่วง	๒)	ณ	ศาลาหมู่บ้าน	หมู่ที่	๒๐	ตำบลประสงค์	
อำเภอท่าชนะ	 และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสริง 
ณ	ศาลาหมู่บ้าน	หมู่ที่		๒๑	ตำบลประสงค์	อำเภอท่าชนะ	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เพื่อให้มีการดำเนินตามระเบียบ 

สทภ.	๑๐	ประชุมการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	พ.ศ.	๒๕๔๘

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชน	 พ.ศ.๒๕๔๘	 	 ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับโครงการของรัฐและเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของ 
ประชาชนที่มีต่อโครงการ	 รวมทั้งความเดือดร้อนหรือ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน	 โดยมีประชาชน	
ผู้นำชุมชน	ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียบริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการของรัฐ	 โดยมี	
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน	๕๕	คน
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	 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๕	 ดำเนินการจัด 
นิทรรศการสำหรับการปรับตัวของชุมชนต่อสภาพภูมิอากาศ	
และการเผยแพร่ในที่สาธารณะภายใต้โครงการสาธิต 
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศในระดับท้องถิ่น	 แห่งที่	 ๒	 (ลุ่มน้ำห้วยเสนง)	
ในวันอังคารที่	๖	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	
ราชมงคลอสีาน	วทิยาเขตสรุนิทร	์อำเภอเมอืง	จงัหวดัสรุนิทร	์
โดยได้รับเกียรติจาก	 ผศ.ดร.ณัฐพงษ์	 พร้อมจิตร	 ผู้ช่วย 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	วทิยาเขต	
สุรินทร์	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ 
จัดนิทรรศการ	ดังนี้

สทภ.	๕	จัดนิทรรศการสำหรับการปรับตัวของชุมชน

ต่อสภาพภูมิอากาศและการเผยแพร่ในที่สาธารณะ
	 ๑.		 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลการดำเนินงาน 
“โครงการสาธิตการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”	ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเสนง	
	 ๒.		 เพื่อให้ความรู้	 ความเข้าใจในเรื่อง“การปรับตัว 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”ต่อสาธารณะ
	 ๓.		 เพื่อประสานความร่วมมือกันระหว่างสถาบัน 
การศึกษา	 หน่วยงานองค์กรภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ 
ประชาชนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้	 และการปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำห้วยเสนง
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	 เมือ่วนัที่	๑๓	ตลุาคม	๒๕๕๘	นายวรเกยีรติ	มณเีนตร	
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๔	 มอบหมายให้ 
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน	 จัดประชุม 
เสวนานโยบายการบูรณาการแนวคิดการปรับตัวเพื่อรับมือ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กรอบแผนการพัฒนา	
องค์กรในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง	 ภาคใต้โครงการสาธิตการปรับตัว 
ต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ 
ท้องถิ่น	 ระยะที่	 ๒	 พื้นที่ลุ่มน้ำยัง	 ลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำชี	
(Up-scaling	Climate	Change	Adaptation	Practices	in	
Drought	Prone	Areas	of	Young	River	Basin	Northeast	
Thailand)	 โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชี	
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๔	 ร่วมกับ	 คณะทำงาน	
พื้นที่สาธิตฯ	 ลุ่มน้ำยังและสำนักงานคณะกรรมาธิการ 

สทภ.	๔	จัดประชุมเสวนานโยบายการบูรณาการแนวคิดการปรับตัว

เพ ่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แม่น้ำโขง	 (MRC)	 จัดเสวนาครั้งนี้ขึ้น	 	 ณ	 โรงแรมริมปาว 
จ.กาฬสินธ์ุ	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานและเครือข่าย	
ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำยังรับทราบความก้าวหน้าการดำเนิน
โครงการสาธิตการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่น	 ระยะที่	 ๒	 พื้นที่ลุ่มน้ำยัง	
ลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำชี	 และเพ่ือหารือแลกเปล่ียนในประเด็น	
นโยบายการบูรณาการปรับตัวเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศเข้าสู่กรอบแผนการพัฒนาของหน่วยงาน 
ระดับจังหวัด	 อำเภอ	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
พื้นที่ลุ่มน้ำยัง	 โดยการจัดเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	 มาเป็นประธานในพิธี	
ครั้งนี้ด้วย	 และได้มีผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาโครงการฯ 
ทั้งหมดรวม	๙๔	คน
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	 เมื่อวันที่		๒	ตุลาคม	๒๕๕๘		นายเอนก	ชมพานิชย์	
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๒	 มอบหมายให้	
นายกษิดิศ	 	 โททอง	ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำที่	 	๑	 	และ 
เจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำขนาด	 ๓๐	 นิ้ว	 ติดตั้งเพื่อช่วย 
เร่งระบายน้ำท่ีท่วมขังให้แก่ประชาชนบริเวณตลาดเอ่ียมเจริญ	
ซอยวัดด่าน	 ตำบลสำโรงเหนือ	 อำเภอเมือง	 จังหวัด	

สมุทรปราการ	 เนื่องจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ 
ท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน	 ทางจังหวัดจึง 
ขอความช่วยเหลือมาทางสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๒ 
ให้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจาก 
พื้นที่และทั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตพื้นที่ในความ 
รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๒	อีกด้วย

	 เมื่อช่วงค่ำของวันที่	 ๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 ฝนได้ตก	
ติดต่อกันเป็นเวลานาน	 ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณสี่แยก 
ไฟแดงทางเข้าโรงพยาบาลอานันทมหิดล	 บ้านโนนหัวช้าง 
ตลอดเสน้ทางไปจนถงึศนูยก์ารทหารปนืใหญ	่คา่ยพหลโยธนิ	
ต.เขาพระงาม	 อ.เมือง	 	 จ.ลพบุรี	 ในการนี้	 ผู้อำนวยการ 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๒	 	 (นายอเนก	 ชมพานิชย์) 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประสานไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลพบุรี	 เพื่อให้ความช่วยเหลือในการ 
เร่งระบายน้ำ	แต่เนื่องจากปริมาณน้ำยังไม่ถึงขั้นวิกฤติหนัก	
ทางสำนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั	จงัหวดัลพบรุ	ี

จึงแจ้งว่ายังสามารถควบคุมและดูแลสถานการณ์ได้	 ซึ่ง 
จะสามารถระบายน้ำได้หมดในช่วงเย็นของวันนี้	 หากไม่มี 
ฝนตกเพิ่ม	 ทั้ งนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย	 จังหวัดลพบุรี	 ยังได้กล่าวขอบคุณมาทาง	 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๒	 	 กรมทรัพยากรน้ำที่พร้อม 
ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา	ทั้งนี้	ถ้าทางสำนักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี	 ไม่สามารถรับมือ 
กับสถานการณ์น้ำได้จะรีบติดต่อขอความช่วยเหลือมาทาง	
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๒		ทันที

สทภ.	๒	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเร่งระบายน้ำที่ตลาดเอี่ยมเจริญ	จ.สมุทรปราการ

สทภ.	๒	เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือการระบายน้ำท่วมขังในพ ้นที่	จังหวัดลพบุรี
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	 วันที่	๑๒	ตุลาคม	๒๕๕๘	นายสมฤทธิ์	วิไลพรรัตนา	
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๖	 ลงพื้นที่ 
ตรวจติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ 
ทางการเกษตร	จังหวัดปราจีนบุรี	โดยได้สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ำ	
ต่างๆดังนี้
	 (๑)	 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก	 ๖.๕	 แรงม้า 
จำนวน	 ๒	 เครื่อง	 และเครื่องสูบน้ำขนาด	 ๘	 นิ้ว	 จำนวน 
๑	 เครื่องบรรเทาภาวะน้ำท่วมขังที่วัดแก้วพิจิตร	 อ.เมือง 
จ.ปราจีนบุรี					
	 (๒)	 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด	 ๓๐	 นิ้ว	 ๒	 เครื่อง 
บรรเทาภาวะน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรที่ประตูระบายน้ำ	
บางแตน	ต.บางแตน	อ.บ้านสร้าง	จ.ปราจีนบุรี	

ผู้อำนวยการ	สทภ.		๖		ติดตามการช่วยเหลือปัญหาอุทกภัย

	 (๓)	 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด		๑๒		นิ้ว		๒		เครื่อง 
บรรเทาภาวะน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรที่	 ม.๓	 และ	 ๔		
ต.บางแตน		อ.บ้านสร้าง		จ.ปราจีนบุรี
	 (๔)	 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด	 ๑๒	 นิ้ว	 ๑	 เครื่อง 
บรรเทาภาวะน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรที่	หมู่	๗		ต.บางยาง		
อ.บ้านสร้าง		จ.	ปราจีนบุรี					
	 (๕)	 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด	 ๑๒	 นิ้ว	 ๑	 เครื่อง 
บรรเทาภาวะน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร	 ม.๖	 	 ต.บางยาง		
อ.บ้านสร้าง	จ.ปราจีนบุรี
	 (๖)	 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด	 ๑๒	 นิ้ว	 ๑	 เครื่อง 
บรรเทาภาวะน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรที่	หมู่	๘	ต.บางยาง	
อ.บ้านสร้าง	จ.ปราจีนบุรี

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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	 เมือ่วนัที	่๑๔	ตลุาคม	๒๕๕๘	ศนูยอ์ำนวยการตดิตาม	 
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งส่วนหน้า	 สำนักงานทรัพยากรน้ำ 
ภาค	๕	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	ได้เตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ปี	 ๒๕๕๙	 ให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 
เนื่องจากปริมาณน้ำดิบไม่พียงพอสำหรับผลิตน้ำประปา 
ระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสะแก	 อำเภอสตึก	
จังหวัดบุรีรัมย์	โดยการนำน้ำ	๓		จุด	จุดที่	๑	เครื่องสูบน้ำ 
๒	 เคร่ืองสูบน้ำจากแก้มลิงท่ีรับน้ำจากลำน้ำมูลส่งตามท่อผ้า	
ระยะทาง	๕๐	เมตร	เข้าคลองธรรมชาติระยะทางประมาณ	

๒	 กิโลเมตร	 จุดที่	 ๒	 เครื่องสูบน้ำ	 ๑	 เครื่องสูบน้ำจาก 
คลองธรรมชาติเข้าคลองพระราชดำริ	 ระยะทางประมาณ 
๑	 กิโลเมตรและจุดที่	 ๓	 เครื่องสูบน้ำ	 ๑	 เครื่องสูบน้ำจาก 
คลองพระราชดำริ เข้าสระประปาบ้านสะแก	 หมู่ 	 ๑ 
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรบ้านสะแก	 หมู่	 ๑	
บ้านสะแกทอง	 หมู่	 ๑๐	 	 และบ้านมะพริก	 หมู่	 ๑๒	 รวม 
๓๖๓	หลงัคาเรอืน	๑๐๙๘	คน	อยูร่ะหวา่งดำเนนิการถงึวนัที	่
๒๔	ตุลาคม	๒๕๕๘

	 เมื่อวันที่	๑๙	-	๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๘	ศูนย์อำนวยการ 
ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งส่วนหน้า	 สำนักงาน	
ทรัพยากรน้ำภาค	 ๕	 ส่วนบริหารจัดการน้ำ	 ได้เตรียมการ	
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ปี	๒๕๕๙	 ในการขาดแคลนน้ำอุปโภค 
บริโภคเนื่องจากปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอสำหรับผลิต 
น้ำประปาระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลขุนทอง 
อำเภอบัวใหญ่	จังหวัดนครราชสีมา	โดยการนำเครื่องสูบน้ำ	

ขนาด	๑๒	นิ้ว	จำนวน	๑	เครื่องพร้อมท่อและอุปกรณ์และ 
เจ้าหน้าที่สูบน้ำจากลำห้วยใหญ่	(คลองอีสานเขียว)	ส่งตาม	
ท่อผ้าใบ	 ระยะทาง	 ๓๐๐	 เมตร	 ลงสระละโลด	 ซึ่งเป็น 
แหล่งน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตระบบประปาบ้านหญ้าคา	หมู่	๖	
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร	 จำนวน	 ๑๗๓	
หลังคาเรือน	๗๒๑	คน	ปริมาณน้ำที่สูบ	๑๖๘,๐๐๐	ลบ.ม.

สทภ.๕	เตรียมการแก้ ไขปัญหาภัยแล้ง	ปี	๕๙

สทภ.	๕	ช่วยเหลือภัยแล้ง

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 เม่ือวันท่ี	๑๕	ตุลาคม	๒๕๕๘	เวลา	๐๙.๐๐	-	๑๒.๐๐	น.	
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๙	 โดยส่วนวิชาการ	 ได้จัด	
เจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ี	 ในชุดปฏิบัติการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ	
แกไ้ขปญัหาวกิฤตภยัแลง้	จงัหวดัพษิณโุลก	ป	ี๒๕๕๘/๒๕๕๙	
ในพืน้ทีต่ำบลทา่นางงาม	อำเภอทา่นางงาม	อำเภอบางระกำ	
จังหวัดพิษณุโลก	 ณ	 ศาลา	 SME	 วัดโปร่งหม้อข้าว	 เพื่อ 
สร้างความเข้าใจเรื่องการประหยัดน้ำให้ราษฎรในพื้นที่ 
ร่วมรักษ์น้ำ	ตามมาตรการ	๘	ข้อ
	 ๑.	 สำรวจตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำอย่างง่าย 
เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์

	 ๒.	 รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำ
	 ๓.	 ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเมื่อต้องการล้างมือ
	 ๔.	 ไม่ทิ้งน้ำดื่มที่เหลือในแก้ว
	 ๕.	 ควรใช้เหยือกน้ำกับแก้วเปล่าในการบริโภค 
น้ำดื่มให้กับผู้ต้องการดื่ม
	 ๖.	 ล้างจานในภาชนะที่ขังน้ำไว้
	 ๗.	 การล้างรถยนต์	 ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้ำ 
ให้ไหลตลอดเวลาขณะล้างรถ	เพราะจะใช้น้ำถึง	๔๐๐	ลิตร
	 ๘.	 นำหลกัการ	๓	R	คอื	การลดการใชน้ำ้	(Reduce)	
การใช้ซ้ำ	(Reuse)	และนำกลับมาใช้ใหม่	รีไซเคิล	(Recycle)

	 เมื่อวันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๘	นายยรรยงค์	อินทฤทธิ์	
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๙	 มอบหมาย 
หนว่ยปฏบิตักิารพเิศษเผชญิเหตทุรพัยากรนำ้	สำนกับรหิาร	
จัดการน้ำ	 ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย	 โดยนายปิติ	 แก้วสลับสี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	 นายวิเชียร	 อนุสาสะนันท์	
นายอำเภอเมืองสุโขทัย	 และองค์การบริหารส่วนตำบล	
ปากแคว	 ช่วยกันทำบิ๊กแบ็ค	 เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด	

สทภ.๙	ช่วยภัยแล้ง	จ.สุโขทัย

๓๐	นิ้ว	อัตราการสูบ	๕,๔๐๐	ลบ.ม./ชม.	จำนวน	๑	เครื่อง	
บริเวณประตูระบายน้ำในพื้นที่	 หมู่ที่	 ๖	 ตำบลปากแคว	
อำเภอเมือง	 จังหวัดสุโขทัย	 โดยสูบน้ำจากแม่น้ำยมส่งเข้า 
คลองบางคลอง	กักเก็บในพื้นที่	ทุ่งทะเลหลวง	เพื่อใช้ในการ	
ทำการเกษตรและผลิตน้ำประปา	 โดยมีพื้นที่ ได้รับ 
ผลประโยชน์ครอบคลุม	 ๓	 อำเภอ	 ได้แก่	 อำเภอเมือง	
อำเภอคีรีมาศ	และอำเภอบ้านด่านลานหอย	จังหวัดสุโขทัย

สทภ.๙	ลงพ น้ทีป่ฏบิตักิารเฉพาะกจิแก้ ไขปญัหาวกิฤตภยัแลง้	จงัหวดัพ ษณโุลก
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	 เมื่ อวันที่ 	 ๒๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 นายสุพจน์ 		
โตวิจักษณ์ชัยกุล	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 ได้เดินทางเข้า 
สักการะศาลพระภูมิกรมทรัพยากรน้ำ	 พร้อมมอบนโยบาย 
การบรหิารและแนวทางการปฏบิตัริาชการแกค่ณะผูบ้รหิาร	

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	สักการะศาลพระภูมิ
พร้อมมอบนโยบายการบริหารและแนวทางการปฏิบัติราชการ

ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่	กรมทรัพยากรน้ำ	เนื่องในโอกาส 
การเดินทางมารับตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำคนใหม่	
ณ	ห้องประชุมสายชล	ชั้น	๙	อาคารกรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ
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	 เมื่อวันที่	 	๘	ตุลาคม	๒๕๕๘	นายนิทัศน์	สุดดีพงษ์ 
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	 สำนักอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูแหล่งน้ำประธานตรวจการจ้างโครงการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูแหล่งน้ำแจระแม	(พื้นที่แก้มลิงบุ่งเชียงติก)	ได้จัด 
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการอนุรักษ์	
ฟื้นฟูแหล่งน้ำดังกล่าว	 เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการจัดทำ 
โครงการแหล่งน้ำแห่งนี้ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ เสียในพื้นที่ 	
ซึ่งขณะนี้มีผลคืบหน้าแล้วกว่า	 ๗๐	%	 รวมทั้งการชี้แจงถึง 
การทิ้งดินถมในพื้นที่สาธารณะต่างๆ	 สร้างประโยชน์แก่ 
หน่วยงานที่มีความต้องการดินถม	 สามารถประหยัด 
งบประมาณเกี่ยวกับดินถมจำนวนมาก	 โดยกลุ่มงาน	
ประชาสัมพันธ์	สำนักบริหารกลาง	กรมทรัพยากรน้ำได้ร่วม 
จัดทำและฉาย	VDO	ประโยชน์ของโครงการแหล่งน้ำแห่งนี้	
โดยเฉพาะความคดิเหน็ของผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ากดนิถมของ 
โครงการแห่งน้ีท่ีสามารถประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน	
ต่างๆได้จำนวนมาก	 ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ชมโดยทั่วถึง 
สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
กว่า	๑๐๐	คน	ณ	ห้องบัวทิพย์	 ๒	 สถาบันศิลปวัฒนธรรม	
กาญจนาภิเษก	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	 อ.เมือง	
อุบลราชธานี	จ.อุบลราชธานี

	 โครงการอนรุกัษฟ์ืน้ฟแูหลง่นำ้แจระแม	(พืน้ทีแ่กม้ลงิ	
บุ่งเชียงติก)	เป็นโครงการที่สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	
กรมทรพัยากรนำ้	จดัสรา้งขึน้เพือ่ใหเ้ปน็แหลง่นำ้ทีม่คีวามจุ 
ในการเกบ็กกันำ้เพิม่เตมิจาก	๕๐๐,๐๐๐	ลกูบาศกเ์มตร	เปน็	
๑,๕๗๐,๐๐๐	 ลูกบาศก์เมตร	 สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้ง 
การอุปโภคบริโภค	และเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีกว่า	๕๐๐	ไร่	
และยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม 
โดยรอบโครงการ	 ตลอดจนเป็นพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟู 
ระบบนเิวศของแหลง่นำ้ในพืน้ทีบุ่ง่เชยีงตกิใหเ้กดิความอดุม 
สมบูรณ์	 สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต 
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้
	 การจดัประชมุครัง้นี้	ไดเ้ชญินายอำมาตย์	สธุรรมจรสั	
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	 พร้อมด้วย	
นายสัณห์	 เข็มประสิทธิ์	 ที่ปรึกษาด้านแหล่งน้ำ	 เดินทางไป 
ร่วมในการประชุมพร้อมกล่าวถึงประโยชน์ของโครงการ 
และแนวทางการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้ทราบด้วย	

สอน.	และ	กปส.		จัดทำ	VDO	ร่วมฉายในการประชุมประสานมวลชน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟ แหล่งน้ำแจระแม	(แก้มลิงบุ่งเชียงติก)

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources



จดหมายข่าว กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่ ๙  ฉบับที่ ๗๒  ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

20

	 เมื่อวันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๕๘	กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	
สำนักบริหารกลาง	 กรมทรัพยากรน้ำ	 นำสื่อมวลชนดูงาน 
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ“หนองทัพค่าย”	 
ตำบลทุ่งวัง	 อำเภอสตึก	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ซึ่งสำนักงาน	
ทรัพยากรน้ำภาค	 ๕	 (นครราชสีมา)	 ดำเนินการมาตั้งแต่ 
ป	ี๒๕๕๑	–	๒๕๕๕	รวม	๔	ระยะ	สามารถเกบ็กกันำ้ไดเ้กอืบ	
๔	ล้านลูกบาศก์เมตร	โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งวังและผู้บริหารพร้อมด้วยกำนัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และราษฎร 
ในพืน้ทีต่า่งใหก้ารตอ้นรบัและนำเยีย่มชมโครงการแหลง่นำ้ 
แหง่นีท้ีส่ามารถสรา้งประโยชนไ์ดม้ากทัง้การอปุโภคบรโิภค	
และเสรมิการเกษตร	นอกจากนีย้งัเปน็แหลง่ประมงทีส่ำคญั 
ของพื้นที่ตำบลทุ่งวัง	สร้างอาชีพ	สร้างรายได้	และสามารถ 
เสริมระบบนิเวศในบริเวณข้างเคียงได้ดี	 เป็นแหล่งน้ำที่ 
ราษฎรต่างมีความดีใจและมีความสุขจากการใช้แหล่งน้ำ 
แห่งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	 สามารถสนองแนวพระราช	
ดำรัส	 	 “น้ำ	 คือชีวิต”	 ทำให้ราษฎรในพื้นที่น้อมนำแนว 
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้อย่างได้ผล 
ช่วยให้ทุกชีวิตในพื้นที่หลายหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	 นายสมพร	บูรณะขจร		นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	 
ทุ่งวัง	 อำเภอสตึก	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ซึ่งมีพื้นที่หลายหมู่บ้าน 
ได้กล่าวตอนหนึ่งขณะให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า

 “...แหล่งน้ำแห่งนี้ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ 
กรมทรัพยากรน้ำมาสร้างตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ รวม ๔ ระยะ 
ใช้งบประมาณเกือบ ๖๐ ล้านบาท สามารถเก็บกักน้ำได้ 
เกอืบ ๔ ลา้นลกูบาศกเ์มตร ชว่ยทำใหร้าษฎรในพืน้ทีแ่หง่นี ้
รวมทั้ง บริเวณใกล้เคียงได้ใช้น้ำสำหรับการสร้างอาชีพ 
ทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถส่งให้ตลาดในเมือง 
และพื้นที่อื่น สร้างรายได้ที่ดี และยังมีความอุดมสมบูรณ์ 
จากสัตว์น้ำในแหล่งน้ำแห่งนี้ที่มีอยู่ชุกชุม ทำให้ราษฎร   
มีอาหารและรายได้เสริมในครอบครัว ทุกคนต่างมีความ    
พึงพอใจกับโครงการนี้มากมาย ... ขอขอบคุณสำนักงาน  
ทรัพยากรน้ำภาค ๕ กรมทรัพยากรน้ำที่มาจัดทำ 
โครงการนี้ทำให้ ต.ทุ่งวัง มีน้ำใช้อย่างสมบูรณ์และทำให้ 
ราษฎรจำนวนมากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...”
	 นี่คือ	 ประโยชน์ของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
แหล่งน้ำ	 “หนองทัพค่าย”	 ที่เป็นหนึ่งในหลายโครงการ 
ของกรมทรัพยากรน้ำที่สามารถสร้างประโยชน์ได้ชัดเจน 
ทั้งในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	 เสริมการเกษตร 
และยงัชว่ยในเรือ่งของการรกัษาระบบนเิวศ	สรา้งความสมดลุ	
แกธ่รรมชาต	ิสามารถสนองแนวพระราชดำรสัในเรือ่ง	“นำ้”	
ได้อย่างสมบูรณ์และชัดเจนยิ่ง!!!

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	นำสื่อมวลชนดูงาน	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๕
โครงการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟ	“หนองทพัคา่ย”	แหลง่นำ้ทีส่รา้งอาชพี	
สร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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	 เม่ือวันท่ี	๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๘	นายทวีศักด์ิ	สุขธงไชยกูล	
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์และช่างภาพกลุ่มงาน 
ประชาสัมพันธ์ 	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำภาค	 ๙	 (พิษณุโลก)ที่ได้รับมอบหมายจาก			
นายยรรยงค	์	อนิทฤทธิ	์ผูอ้ำนวยการสำนกังานทรพัยากรนำ้	
ภาค	 ๙	 รวมทั้งนายเสกสรร	 สิทธาคม	 หัวหน้าคอลัมน์			
“ในหลวงของเรา”	 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ	 เดินทางไปดูงาน 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลุ่มน้ำขุนน่าน	 พร้อมระบบ 
กระจายน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
“โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่”	 ซึ่งเป็นการขยายผลด้าน 
แหล่งน้ำพื้นที่สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ 
บ้านสะจุก	–	สะเกี้ยง		ต.ขุนน่าน	อ.เฉลิมพระเกียรติ	จ.น่าน	
และเป็น	๑	ในจำนวนหลายโครงการท่ีสำนักงานทรัพยากรน้ำ	
ภาค	 ๙	 (พิษณุโลก)	 ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ		
ดา้นแหลง่นำ้ในพืน้ที่	เพือ่ใหร้าษฎรในพืน้ทีโ่ครงการจำนวน	
๑๕๘	 ครัวเรือน	 ได้มีน้ำต้นทุนสำหรับการใช้ทั้งด้านอุปโภค	
บริโภคตลอดจนการกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เกษตรในความ 
ดูแลของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ 
สะจุก	–	สะเกี้ยง
	 “โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราช 
ดำริสะจุก	 –สะเกี้ยง”	 	 ต.ขุนน่าน	 อ.เฉลิมพระเกียรติ								
จ.น่าน	 ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำขุนน่านที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่า 
เพื่อทำไร่เลื่อนลอยประมาณ	๓,๐๐๐	 ไร่	 และมีแนวโน้มว่า 
จะถกูบกุรกุมากขึน้	สมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชนินีาถ	
จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง	 “โครงการสถานีพัฒนา 
การเกษตรที่สูงตามพระราชดำริสะจุก-สะเกี้ยง”	 ในพื้นที่	
ประมาณ	 ๕๐๐	 ไร่	 เพื่อทำการปลูกไม้เมืองหนาว	 โดยให้ 

ราษฎรในพื้นที่ ใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ 
ได้ เรียนรู้หลักวิชาการและจัดฟื้นฟูพื้นที่ป่าประมาณ 
๒,๕๐๐	 ไร่ให้กลับคืนสภาพสู่ความสมบูรณ์ดังเดิม	 ช่วยให้ 
ชาวไทยเชื้อสายลั๊วะในพื้นที่แห่งนี้มีที่ทำกินและมีน้ำใช้ 
ในการอุปโภคบริโภคตลอดจนเสริมการเกษตรด้วยการ 
ปลูกพืชเมืองหนาวอย่างพอเพียง
	 นายกำธร	บอ่คำ	นายชา่งโยธาชำนาญงาน	สำนกังาน	
ทรัพยากรน้ำภาค	 ๙	 กล่าวตอนหนึ่งขณะนำเยี่ยมชม 
โครงการว่า	“..เราได้สร้างฝายต้นน้ำและรับน้ำมาช่วยใน 
พ้ืนท่ีโครงการจากโครงการน้ีจะช่วยให้ราษฎรในโครงการ 
ได้ใช้น้ำอย่างพอเพียง โดยเฉพาะในเวลาหน้าแล้งที่มี 
ความต้องการน้ำจำนวนมาก...”
	 นายสี	อุ่นถิ่น		อายุ	๖๖	ปี	อดีตผู้ใหญ่บ้าน	บ้านสะจุก	
หมู่ที่	 ๗	 ต.ขุนน่าน	 อ.เฉลิมพระเกียรติ	 จ.น่าน	 ได้กล่าวถึง 
ประโยชน์ของโครงการนี้ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๙	
(พิษณุโลก)	ได้สร้างไว้ด้วยความดีใจว่า
 “...ชาวบา้นทีน่ีม่คีวามพอใจโครงการนีม้าก เพราะ 
ช่วยให้มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งได้ และยังใช้ในการ 
เพาะปลูกพืชในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 
แห่งนี้ได้ด้วย อยากให้มีการสร้างระบบเก็บน้ำแบบนี้อีก 
เพราะมีประโยชน์มาก...”
	 นี่คือ	 ตัวอย่างของความพึงพอใจของราษฎรในพื้นที่	
“โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่”	 ที่มีต่อโครงการด้าน 
“น้ำ”	 ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๙	 (พิษณุโลก)	
กรมทรัพยากรน้ำ	
 เพราะ “น้ำ คือชีวิต” นั่นเอง !!!

กปส.		ดูงาน	สทภ.	๙	โครงการขยายผลแหล่งน้ำ	พ ้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชดำริสะจ ก	–สะเกี้ยง “โครงการรักษ์น้ำเพ ่อพระแม่”

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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 เมื่อวันเสาร์ที่	 ๓๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 นายสุพจน์	

โตวิจักษณ์ชัยกุล	 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 เป็นประธาน 

ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี	 ๒๕๕๘ 

ณ	 วัดพระธาตุแช่แห้ง	 พระอารามหลวง	 อำเภอภูเพียง	

จังหวัดน่าน	โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	

อันเป็นมงคลครั้งนี้มากมาย	ทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	

ผู้บริหารระดับต่างๆ	 และเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ 

ทั่วทุกภาค	 ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จั งหวัดน่าน 

เข้าร่วมในพิธีคับคั่ง	 โดยมียอดเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 

๒,๙๗๑,๒๗๘	บาท

	 ก่อนหน้าน้ันในวันท่ี	๓๐	ตุลาคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๕.๓๐	น.	

ได้มีพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน	 โดยเริ่มขบวนแห่ 

อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากโรงเรียนบ้านท่าล้อ	

ถึงมณฑลพิธีวัดพระธาตุแช่แห้ง	 พระอารามหลวงและมีพิธี 

สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน	 มีการเลี้ยงรับรองผู้เข้า 

รว่มงานในรปูแบบขนัโตกตามประเพณชีาวนา่น	รวมทัง้การ 

แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ชม	 ตลอดจนมีการรำวง 

ย้อนยุคให้ชมและร่วมรำวงด้วย

	 วัดพระธาตุแช่แห้ง	ตั้งอยู่บนยอดดอยภูเพียง	ในเขต	

อ.ภเูพยีง	จ.นา่น	หา่งจากตวัเมอืงนา่นไปทางดา้นตะวนัออก 

ประมาณ	๓	กโิลเมตร	องคพ์ระธาตแุชแ่หง้	เปน็เจดยีส์งูใหญ่	

ที่มีอายุยาวนานกว่า	 ๖๐๐	ปี	 	 และยังเป็นพระธาตุประจำ 

ปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะตามคติการไหว้พระธาตุตามปี 

นักษัตรของชาวล้านนาด้วย

กรมทรัพยากรน้ำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	ประจำปี	๒๕๕๘
วัดพระธาตุแช่แห้ง	พระอารามหลวง	จ.น่าน
ชาวกรมทรัพยากรน้ำและประชาชนร่วมงานคับคั่ง

กรมทรัพยากรน้ำ
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อยากรู้ข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำ	เชิญรับฟังวิทยุรายการ

“ชนบทที่รัก...คลื่นข่าวชาวกรมน้ำ”


