


 “…น้ำที่ใช้ได้นั้น ย่อมมาจากน้ำฝน ฝนลงมาแล้วจำนวนหนึ่ง จำนวนที่ฝนลงนั้นเป็นน้ำเรียกว่าน้ำจืด เพราะว่า 
เปน็นำ้ทีก่ลัน่มาจากทะเลและจากพืน้ดนิ เปน็นำ้ทีไ่มใ่ชน่ำ้เคม็หรอืนำ้ทีเ่จอืปน แตว่า่นำ้ทีล่งมานี ้ลงมาแลว้กร็ะเหยขึน้ไปได ้
เราจะใช้ได้เป็นน้ำที่ไหลลงมาเพียง ๒๕ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนี้ โดยเฉลี่ยแล้วก็ระเหยขึ้นไปหรือซึมไปในดิน ในส่วนที่จะ 
ใช้ไม่ได้ตกลงก็เหลือ ๒๕ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ใน ๒๕ เปอร์เซ็นต์นั้นลงมาแล้วก็ไหลลงทะเลโดยตรง โดยที่ยังไม่ได้ 
ใช้ประโยชน์...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๒
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 “ยา่งเขา้เดอืนฮก ฝนกต็ก๊พรำๆ กบมนักร็อ้งงมึงำ ระงมไปทัว่ทอ้งนา....” หลายทา่น 
ที่เคยฟังเพลงลูกทุ่งยุคก่อน คงจะเคยได้ยินได้ฟังเพลงนี้ที่ชื่อ “ฝนเดือนหก” ที่มีเสียงร้อง 
เหน่อๆ ผลงานของปรมาจารย์เพลงลูกทุ่ง “ครูไพบูลย์ บุตรขัน” ร้องโดยหนุ่มเมืองเพชรบุรี 
“รุ่งเพชร แหลมสิงห์”  ซึ่งโด่งดังมากในยุคก่อนที่ผ่านมาเกือบ ๕๐ ปีแล้ว
 เพลง “ฝนเดือนหก” คงใช้ไม่ได้มากนักกับปีนี้ เพราะเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็น 
เดือนหกแล้ว แต่หลายท้องที่ก็ยังไม่มีเค้าว่าฝนจะตกลงมาสักแหมะ แม้จะเป็นเพียงพรำๆ  
ก็เถอะ ทำให้ผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะเกษตรกรหลายพื้นที่ยังคงเฝ้ารอฝนอยู่ทุกขณะจิต 
เพราะปีนี้แล้งจริงและหลายพื้นที่ก็แล้งมานาน แล้งตั้งแต่ปีที่แล้ว มีหลายคนบอกว่า 
ไม่เคยเจอกับสภาพแห้งแล้งแบบนี้มาก่อนในชีวิต ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องอย่างมาก 
น่ันคือ เร่ืองของระบบนิเวศท่ีเปล่ียนแปลงไปมากมาย จนพ้ืนท่ีหลายแห่งเกิดสภาพแปรปรวน 
รวนเร
 จดหมายข่าวกรมทรัพยากรน้ำ ฉบับประจำเดือนพฤษภาคมที่ถืออยู่นี้ ตรงกับ 
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 และยังมีวัน “พืชมงคล” ที่หลายคนคงอุ่นใจจากการทำนายที่คาดว่าปีนี้จะมีน้ำท่า 
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 เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงาน 
ทรพัยากรนำ้ภาค ๕ รว่มตอ้นรบั พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ฉตัรชยั สารกิลัยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ 
เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 
ลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เพื่อติดตาม 

พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	จังหวัดนครราชสีมา

การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย 
ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสมีา พรอ้มนกัเรยีนลำพระเพลงิ 
พิทยาคม ให้การต้อนรับ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย 
ในการดำเนนิการบรหิารจดัการนำ้ ขอใหเ้รง่ดำเนนิโครงการ 
ที่เร่งด่วน และให้ประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอันดับแรก 
เพื่อเป้าหมายที่จะทำให้ประชาชนมีความสุข ความมั่งคั่ง 
อย่างยั่งยืน

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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 วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พลเอกประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติ 
ราชการในภมูภิาค เขตตรวจราชการที ่๒ โดยไดต้รวจตดิตาม 
ผลการพัฒนาบ่อบาดาล และรับฟังภาพรวมการแก้ปัญหา 
ภัยแล้ง ๖ ตำบล ของอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
 ในการนี้ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรม 
ทรัพยากรน้ำ ได้รายงานแนวทางดำเนินโครงการพัฒนา 
แหลง่นำ้ ๖ ตำบล โดยจะสบูนำ้จากสถานแีกง่ผกักดู (บรเิวณ 
เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มาเติมที่อ่างเก็บน้ำสะพานสี่ 
อ่างเก็บน้ำทะเลวังวัด ป่าจำปีสิรินธร และอ่างเก็บน้ำ 
หว้ยซบัใต ้เพือ่สง่นำ้ถงึพืน้ทีเ่กษตรและพืน้ทีอ่นรุกัษป์า่จำป ี 
สิรินธร ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราช 
ดำรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทัง้นี ้

รองนายกฯ	ตรวจติดตามผลการอนุรักษ์ป่าจำปีสิรินธร
พร้อมจัดหาน้ำช่วยประชาชน	๖	ตำบล

โครงการอยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบพร้อมประยุกต์ใช้ 
หลักการ OVOWS โดยสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูแหล่งน้ำ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ 
โดยบูรณาการตามแนวทางประชารัฐร่วมกับกรมทรัพยากร 
น้ำบาดาล กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
ในพื้นที่
 รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า 
“...โครงการน้ีมีหลักการท่ีดี จะช่วยให้ประชาชนมีความ 
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม 
ประสิทธิภาพ ควรมีโครงการแบบนี้กระจายหลายๆ พื้นที่ 
เพื่อส่งน้ำไปให้ประชาชนผู้ใช้น้ำได้อย่างทั่วถึงและให้มี 
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน...”

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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 เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พลเอกสุรศักดิ์ 
กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม แถลงผลการดำเนินงานในรอบ ๗ เดือน 
ในหลายประเด็นทั้งการจัดตั้งสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า 
การจัดการไฟป่าหมอกควัน การพัฒนาอุทยานแห่งชาติ 
ทางทะเล การบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาบุคลากร 
ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 ในการน้ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำไว้ว่า 
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อมมี  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ๒ หน่วยงาน 
คือ กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรามี 

การดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ ในส่วนของน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและ 
การอุปโภคบริโภค ปัจจุบันเจาะได้แล้วกว่า ๓,๐๐๐ บ่อ 
สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน 
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ทั้งนี้รัฐบาล 
ได้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ช่วยบรรเทาความรุนแรงของปัญหาภัยแล้งได้ผลดีกว่า 
อดีตที่ผ่านๆมา นำไปสู่การจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรกรรมให้ 
เหมาะสมกับศักยภาพของน้ำและดินในแต่ละพื้นที่ อันจะ 
เป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให้ประชาชนและเกษตรกรในระยะยาว

ทส.	จัดงานแถลงผลการดำเนินงานในรอบ	๗	เดือน

กรมทรัพยากรน้ำ
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 วั นที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสุพจน์   
โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน 
การประชุมติดตามเร่งรัด การบูรณาการขุดลอกฟื้นฟู 
แหล่งน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับฤดูฝนที่จะมาถึง เพื่อป้องกัน 
ผลกระทบและความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิกบัประชาชนและ 

การประชุมติดตามเร่งรัดการขุดลอกฟื้นฟูแหล่งน้ำ
เตรียมพร้อมรับฤดูฝน

ผู้ประกอบการต่างๆ โดยมีนายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดี 
กรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมชลประทาน 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการทหารช่าง 
หน่วยบัญชาการพัฒนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสายชล 
กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ
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 เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙ นายวิวัฒน์  โสเจยยะ 
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมนายนิมิตร โคตรบัว 
ผอ.ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำ 
ภาค ๕ ร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง ในประเด็นความทุกข์ร้อนของ 
ประชาชนในพื้นที่โครงการขุดลอกฝายแคนดง ต.แคนดง 
จ.บุรีรัมย์ ผ่านรายการสถานีประชาชน ท่ีถ่ายทอดสด 
ผ่าน Thai PBS
 ขณะน้ีโครงการขุดลอกฝายคอนดงท่ีกรมทรัพยากรน้ำ 
โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ ดำเนินการ ปัจจุบัน 
ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบได้ร่วมแสดงความห่วงใย 
เกรงว่าคันฝายของโครงการจะไม่แข็งแรง รวมถึงสอบถาม 
ความคืบหน้าโครงการเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 
ขุดลอกแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แต่ปัจจุบันยังไม่คืบหน้า 
ด้านผู้รับเหมาร้องยังไม่ได้รับค่าจ้างดำเนินการ

รอง	อทน.	ชี้แจงโครงการขุดลอกฝายแคนดง	
ผ่านรายการสถานีประชาชน

 นายวิวัฒน์  โสเจยยะ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 
เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าว กรมมอบอำนาจให้ สทภ.๕ 
ดำเนนิการภายใตว้งเงนิ ๑๑ ลา้นบาท การจา้งงานโดยทัว่ไป 
กรมจะดำเนินการจ้างงานที่เป็นไปตามระเบียบการจ้าง 
ผู้รับจ้างที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานจะต้อง 
เสียค่าปรับ ทางกรมทรัพยากรน้ำในหน่วยปฎิบัติเร่ง 
ดำเนินการเต็มที่ในทุกโครงการ  
 นายนิมิตร โคตรบัว ผอ.ส่วนฯ กล่าวว่าเราได้มีการ 
สอบถามทางผู้รับจ้างเกี่ยวกับการดำเนินงาน ซึ่งผู้รับจ้าง 
กล่ าวว่ าขณะนี้ มี การระดมรถสำหรับขุด  ๑๐ คัน 
รถดั้ม ๓๐ คัน ลงพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสิงหาคม 
ตามสัญญา

กรมทรัพยากรน้ำ
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 สภาพความแห้งแล้งในพื้นที่บึงสีไฟ บึงน้ำจืดซึ่งเป็น 
พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของประเทศ มีพื้นที่กว่า 
๕,๐๐๐ ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิจิตร 
เกิดความแห้งแล้งมากจนเห็นแนวเนินดินโพล่กลางบึงสีไฟ 
โดยเฉพาะจุดท่องเที่ยวศาลากลางน้ำ หลังจากระดับน้ำใน 

พื้นที่บึงสีไฟได้ลดลงในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลกระทบต่อระบบ 
นิเวศทางธรรมชาติ สัตว์น้ำจืด แหล่งเพาะพันธุ์ปลา 
ลดน้อยลง นักท่องเที่ยวมาเที่ยวบึงสีไฟลดลง เนื่องจากน้ำ 
ภายในบึงสีไฟแห้งขอดกว่าทุกปีที่ผ่านมา 

บึงสีไฟ	จังหวัดพิจิตร	พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่แล้งจัด
หวั่นกระทบระบบนิเวศ	สทภ.๙	กรมทรัพยากรน้ำเร่งหาทางแก้ ไข

กรมทรัพยากรน้ำ
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 จึงเป็นแนวทางของการพัฒนาตามแนวทางของ 
ประชารฐั โดยนายสมนกึ สขุชว่ย รองอธบิดกีรมทรพัยากรนำ้ 
พร้อมด้วยนายอำมาตย์ สุธรรมจรัส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ระบบการอนรุกัษแ์หลง่นำ้ นายจริวทิย ์อตุสา่ห ์ผูอ้ำนวยการ 
ส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ 
สำนกัอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟแูหลง่นำ้ กรมทรพัยากรนำ้ ไดเ้ขา้รว่ม 
หารือกับ พลตรีผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้บัญชาการมณฑล 
ทหารบกที่ ๓๑๐ พันเอกชัยเดช สุรวดี รองผบ.กกล.รส 
มทบ.๓๖ พร้อมด้วย นายสมยศ แสงมณี ผู้อำนวยการ 
โครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร และผู้แทนจากสถาบัน 
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
(สสนก.) ถึงการหาแนวทางผันน้ำเข้าบึงสีไฟ เพื่อรักษา 
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ

 ซึ่ ง ข้ อ ส รุ ป ใ น เ บื้ อ ง ต้ น ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้ ำ 
กรมชลประทาน กองทัพบก และสถาบันสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) 
พร้อมที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยยึดประโยชน์ 
ของประชาชนเป็นที่ตั้งตามแนวนโยบายประชารัฐ เพื่อหา 
ความเหมาะสมว่าการผันน้ำเข้าบึงสีไฟจะใช้น้ำจาก 
แหล่งน้ำใด และวิธีการไหนจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
อย่างสูงสุด พร้อมร่วมกันสรุปหาแนวทางที่ได้กับภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
จัดการบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร เป็นไปตามนโยบายของ 
ประชารฐัทีเ่นน้ใหเ้กดิการมสีว่นรว่ม และสอดรบักบันโยบาย  
ของพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ที่เน้นให้ข้าราชการ 
ทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นที่ตั้งและขอให้มีหัวใจที่รัก 
ประชาชน

กรมทรัพยากรน้ำ
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 เมื่อวันที่  ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙ นายนิรุติ  คูณผล 
โฆษกกรมทรัพยากรน้ำ บันทึกเทปรายการเดินหน้าประชารัฐ 
ร่วมกับ นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
และนายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ 
และอุทกวิทยา กรมชลประทาน เพื่อพูดคุยในประเด็นการ 
เกาะติดสถานการณ์ภัยแล้งและการเตรียมการรับมือกับ  
ฤดูฝน โดยมีคุณปิยฉัตร กรุณานนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 
ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๐๐ น.    
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT
 กรมอตุนุยิมวทิยาประกาศวา่ประเทศไทยเขา้สูฤ่ดฝูน 
อย่างเป็นทางการในวันที่  ๑๘ พฤษภาคม ที่ผ่านมา 
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยันปีนี้ปริมาณฝนจะมากกว่า 
ปีที่แล้ว ในช่วงเดือนกรกฎาคม ฝนจะมาต่อเนื่อง พื้นที่ดอน 
ปริมาณน้ำจะมาก แม้ฝนจะมากแต่เรายังสามารถบริหาร 
จัดการได้ ดำเนินการได้ เพราะเรามีเขื่อนกักเก็บเพียงพอ 
เตือนพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มร่วมเฝ้าระวัง การพยากรณ์ 
อากาศในปัจจุบันเรามีการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการ 
เพิ่มความแม่นยำและการเข้าถึงในข้อมูลของประชาชน
 ทางด้านกรมชลประทาน ระบุปีนี้ปริมาณน้ำในอ่าง 
และน้ำในลำน้ำมีปริมาณน้อย ปีนี้การจัดสรรน้ำในฤดูฝน 

 วันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายธี ระวุฒิ   
สุคนธประดิษฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ 
พร้อมด้วยนางเบญจมาศ เผื่อนทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม 
ตรวจสอบภายใน นำเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ 
ภาค ๑ ปลกูตน้ไมเ้นือ่งในวนัตน้ไมป้ระจำปขีองชาต ิ บรเิวณ  
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ โดยได้รับการสนับสนุน 

สทภ.๑	จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ต้นกล้ า ไม้จากสถานี เพาะชำกล้ า ไม้จั งหวัดลำปาง 
กรมป่าไม้ 
 กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสร้าง 
และกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน และเจ้าหน้าที่ให้เกิด 
ความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

โฆษก	ทน.	ร่วมบันทึกเทป	รายการเดินหน้าประชารัฐ

จึงเน้นเพ่ือการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ส่วนน้ำเพ่ือการเกษตร 
จะอาศัยน้ำจากน้ำฝนและประยุกต์หลักการจัดการน้ำท่า 
ที่เหมาะสม เพื่อสำรองน้ำสำหรับอนาคต  กรมชลประทาน 
มีการเตรียมการวิเคราะห์และประชุมหารือร่วมกันกับ 
คณะอนกุรรมการกวา่ ๑๐ หนว่ยงาน เฝา้ตดิตามสถานการณ ์
และร่วมวางแผนเตรียมการพร้อมแจ้งข่าวถึงประชาชน 
ในพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงอุทกภัย
 ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำในฐานะเลขานุการ 
ทรัพยากรน้ำระบุ ตอนนี้ยังคงเป็นห่วงพี่น้องประชาชน 
ในพื้นที่ที่ยังขาดน้ำอย่างต่อเนื่อง ปีที่ผ่านมาเราบูรณาการ 
ทั้งข้อมูลและการปฏิบัติการกับกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการประกาศพื้นที่ 
ประสบภัยแล้ง ว่าปีน้ีอยู่ท่ี ๙,๐๐๐ กว่าหมู่บ้าน หลายหน่วยงาน 
เร่งแก้ไขโดยมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ขาดแคลนน้ำก่อน ปัจจุบัน 
พี่น้องประชาชนนอกเขตชลประทาน มีการเรียนรู้และ 
ปรับตัวเข้ากับวิถีในปัจจุบัน หลายพื้นที่ที่แห้งแล้งสามารถ 
ใช้ช่วงเวลานี้ในการปรับปรุงสภาพแหล่งน้ำ ฟื้นฟู ขุดลอก 
เพิ่มการกักเก็บ ภาครัฐมีแผนการนำร่องพัฒนา ๑,๖๐๐ จุด 
ทั่วประเทศ เร่งดำเนินการสำรวจตรวจสอบ แก้ปัญหา 
ตามแนวทางประชารัฐ

กรมทรัพยากรน้ำ
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 เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสันติพร  
นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ 
ได้มอบหมายให้ นายถนอม ภูมูลนา นักจัดการงานทั่วไป 
ชำนาญการ และคณะ เข้าร่วมปลูกป่าร่วมกับจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัวบาน ส่วนราชการต่างๆ 
บริษัท ปตท. สผ. และประชาชนในวันต้นไม้ประจำปี 
ของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 นายเสน่ห์  สาธุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำภาค ๖ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมจัด 
กจิกรรมตามโครงการวนัตน้ไมป้ระจำปขีองชาต ิพ.ศ.๒๕๕๙ 
ณ บริเวณโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง 
ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นการ 
บูรณาการความร่วมมือกับสำนักจัดทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ 
และองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม โดยมีนายอุกริช  
พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี 

สทภ.๓	ปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปี	๒๕๕๙

จำนวน ๗๐๐ คน บนพื้นที่ ๗๐ไร่ กล้าไม้ ๖,๐๐๐ กล้า 
ณ วัดป่าราษฎร์สงเคราะห์ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอ 
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจาก 
ปลูกต้นไม้แล้ว ได้นำน้ำดื่มจำนวน ๕๐๐ ขวด ไปบริการ 
ให้กับส่วนราชการและประชาชนที่เข้าร่วมงานด้วย โดยมี 
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน 
ในพิธี

สทภ.๖	รว่มจดักจิกรรมตามโครงการวนัตน้ไมป้ระจำปขีองชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๙

เป็นการบูรณาการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ 
ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ในใจคน” เป็นการรวมพลังประชาชน 
ทุกหมู่เหล่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียวในพื้นที่ว่างเปล่า และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 
๕๐๐ คน
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 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ เข้าร่วมกิจกรรม 
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ ร่วมกับสำนักจัดการ 
ทรัพยากรป่าไม้ ท่ี ๔ พิษณุโลก กรมป่าไม้ ณ ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเขากระยาง ท้องท่ีบ้านแก่งไฮ หมู่ท่ี ๑๑ ตำบลหนองกะท้าว 
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับ 
เกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน 
ในพิธีเปิด โดยได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมกันพิทักษ์รักษาป่า 
เพราะป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ จากนั้น 

 เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสุวัฒน์  ศรีช่วง  
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ัง 
ตะวนัออก สว่นที ่๑ (ชมุพร) และเจา้หนา้ทีฯ่ รว่มเปน็เกยีรต ิ
และร่วมจัดทำฝายตามโครงการประชารัฐร่วมใจ  สร้างฝาย 
ได้ป่า ณ จุดสร้างฝาย บริเวณพื้นที่บ้านสวนหมอ หมู่ที่ ๑๑ 
ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ซึ่ง 

สทภ.๙	ร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๙

ไดม้อบเกยีรตบิตัรใหผู้ท้ำคณุประโยชนด์า้นการอนรุกัษแ์ละ 
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ มอบกล้าไม้ให้กับภาครัฐและภาค 
ประชาชน จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณสถานที่จัดงาน 
ในการนี้มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานราชการ 
ในพ้ืนท่ีกว่า ๑,๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประชารัฐ 
ซึง่กจิกรรมนีด้ำเนนิการตามกลไกประชารฐั ทีภ่าครฐั เอกชน  
และประชาชนร่วมกันดำเนินการในพื้นที่เพื่อความมั่นคง 
มั่งคั่งและยังยืนของชุมชนต่อไป

สทภ.๑๐	โดยส่วนประสานฯลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ส่วนที่	๑	(ชุมพร)
ร่วมเป็นเกียรติและร่วมจัดทำฝายตามโครงการประชารัฐร่วมใจ	สร้างฝายได้ป่า

ได้จัดทำโครงการ เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และสนองนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการให้ทุก 
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำฝายกึ่งถาวร เพื่อชะลอน้ำ 
เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และสร้างความชุ่มชื้น ส่งผลให้ป่า 
บริเวณนั้นได้ฟื้นตัว 
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 เนื่องด้วยระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่  ตำบล 
หนองพกิลุ อำเภอตากฟา้ จงัหวดันครสวรรค ์ประสบปญัหา 
ด้านการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา 
สาเหตุเพราะคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษา 
ระบบประปา ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตและบำรุง 
รกัษาระบบประปาใหถ้กูตอ้งตามหลกัวชิาการ สง่ผลกระทบ 
ต่อประชาชนผู้ใช้น้ำ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้ 
ระบบประปาสามารถให้บริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการ 
ดำรงชีพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองพกิลุ จงึรอ้งขอใหส้ำนกังาน 
ทรัพยากรน้ำภาค ๒ ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรให้ 
ความรู้กับประชาชนและกลุ่มสวัสดิการในชุมชนด้านการ 
บริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านภายในท้องถิ่น ณ ห้อง 

 นายวรเกียรติ  มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำภาค ๔ มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหาร 
จัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ พ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
ดงันี ้โครงการอนรุกัษฟ์ืน้ฟหูนองใหญ ่– หนองสมิ   โครงการ 
อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสระพัง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
ห้วยบ้านค้อกุดจอก โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูกุดเชียงบัง 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านแสนสี (หนองใหญ่) 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคูน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
หนองบึงฮี โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองนาหม่อง โครงการ 
อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทุ่ม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกกไฮ 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสิม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 

สทภ.๒		ถ่ายทอดความรู้ในการดูแล	การผลิตและบริหารกิจการประปา	ระบบประปาหมู่บ้าน

ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า 
จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 นายเอนก  ชมพานชิย ์ผอ.สทภ.๒ จงึไดม้อบหมายให ้
นายยุทธนา ชมวงศ์ ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำท่ี ๓ นครสวรรค์  
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์ 
เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการดูแลการผลิต 
และบริหารกิจการประปา ระบบประปาหมู่บ้านให้แก่ 
คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปา  
ซึ่งจากการถ่ายทอดความรู้ทำให้คณะกรรมการฯ ที่เข้ารับ  
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลการผลิตและ 
บริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน ให้ถูกต้องตามหลัก 
วิชาการมากยิ่งขึ้น

สทภ.๔	 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

แหลง่นำ้บา้นโคกสงา่ โครงการอนรุกัษฟ์ืน้ฟวูงัอผียุ โครงการ 
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโนนสะอาด โครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแกว โครงการ 
อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกุดฮาด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
ลำห้วยทรายตอนบน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหนองพอก 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านสำโรง (หนองนาม่อง) 
เพ่ือช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจข้ันตอนในการดำเนินการสำรวจ 
ออกแบบก่อนขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุง 
และฟืน้ฟแูหลง่นำ้ เขา้ใจถงึเหตผุลความจำเปน็ วตัถปุระสงค ์
สาระสำคัญของโครงการและขั้นตอนการดำเนินการ และ 
ส่งเสริมให้ประชาขนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 
ของรัฐอย่างกว้างขวาง
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 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ร่วมโครงการเพื่อ 
สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน อันประกอบด้วย โครงการ 
เพชรบุรีเข้มแข็ง รักเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (จังหวัด 
เคลื่อนที่) ณ บ้านเขาลูกช้าง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง   
จังหวัดเพชรบุรี  โครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับ 
ประชาชน” ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณวัดบัวงาม หมู่ที่ ๑ 
ตำบลบวังาม อำเภอดำเนนิสะดวก จงัหวดัราชบรุ ี โครงการ 
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

 วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ส่วนประสานและ 
บรหิารจดัการลุม่นำ้ภาคใตฝ้ัง่ตะวนัตกสว่นที ่๒ จดัโครงการ 
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม) เครือข่ายกลุ่ม 
ผู้ใช้น้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบ้านปาเต๊ะ 
เหนือ ตำบลเจ๊บิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและสนับสนุนกิจกรรม 
การดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ 

สทภ.๗	ร่วมโครงการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี ๒๕๕๙ 
เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ทีท่ำการองคก์าร 
บริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ทัง้นีก้รมทรพัยากรนำ้รว่มสนบัสนนุเอกสาร แผน่พบั 
หนังสือสาระน่ารู้ กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ซึ่งมีประชาชน 
และนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็น 
จำนวนมาก

สทภ.๘	จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	(เครือข่ายเดิม)

บรรยายให้ความรู้เรื่องการทำฝายชะลอน้ำ และร่วมกัน  
ทำฝายชะลอน้ำ/กำจัดวัชพืชบริเวณเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ ๖ 
เนื่องจากช่วงฤดูฝนน้ำจะเอ่อนองท่วมพื้นที่ และฤดูแล้ง 
นำ้จะแหง้พืน้ดนิขาดความชุม่ชืน้ ผลสมัฤทธิก์ารจัดกิจกรรม 
ในวันน้ีกลุ่มเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ เกิดความเข้มแข็งที่จะดูแลรักษาทรัพยากร 
ในพื้นที่
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 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชุดปฏิบัติการ 
ศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งส่วนหน้า 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ ส่วนบริหารจัดการน้ำ 
รว่มกบัเทศบาลตำบลโนนสวุรรณ อำเภอโนนสวุรรณ จงัหวดั 
บุรีรัมย์และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากภัยแล้ง สาเหตุ 
อันเนื่องมาจากปริมาณน้ำในสระที่ใช้ผลิตน้ำประปาระบบ 
ประปาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ให้บริการประชาชน 
๒ ตำบล ได้แก่ ตำบลโนนสุวรรณ ๕ หมู่บ้าน คือ 
บ้านโนนสุวรรณ หมู่ ๑ บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ ๖ บ้านโนนรัง 
หมู่ ๗ บ้านทรัพย์สุวรรณ หมู่ ๘ และบ้านโนนสุริยา หมู่ ๑๕  
ตำบลโกรกแก้ว ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านโนนสุวรรณ หมู่ ๒        

 นายประสิทธิ์ หวานเสร็จ ผู้อำนวยการสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ 
เข้าช่วยเหลือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งประสบ 
ปญัหาภยัแลง้ แหลง่นำ้ผลติระบบประปาแหง้ทำใหน้กัเรยีน 
จำนวน ๖๗๖ คน และบุคคลากรทางการศึกษา จำนวน 
๗๕ คน ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคด้วยการนำรถยนต์ 

สทภ.๕		ช่วยเหลือภัยแล้ง

และบ้านหญ้าปล้อง หมู่ ๒ รวมทั้งสิ้น ๙๘๓ ครัวเรือน 
ปจัจบุนัปรมิาณนำ้เหลอืนอ้ยและลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง เกรงวา่  
จะไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนหากเกิด 
ฝนทิ้งช่วง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่  
เขา้สำรวจพืน้ที ่เพือ่หาทางชว่ยเหลอืและแกไ้ขปญัหา พบวา่  
ในบริเวณใกล้เคียงมีลำห้วยโกรกตาปู่ มีปริมาณน้ำมากพอ  
ที่จะสูบมาใส่ในสระประปาได้จึงได้ดำเนินการติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมท่อส่งน้ำ  
ขนาด ๑๒ นิ้ว ๕๐ เมตร สูบน้ำจากห้วยโกรกตาปู่ไปยัง 
สระประปา คาดว่าจะสูบน้ำได้ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ลบ.ม. 
ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอด 
ช่วงหน้าแล้งนี้อย่างแน่นอน

สทภ.๑๑	ช่วยเหลือภัยแล้งพ้ืนท่ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	๓๒	จังหวัดอุบลราชธานี

บรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน บรรทุกน้ำ 
ไปเติมลงในถังเก็บน้ำใสของระบบประปา และสามารถ 
ช่วยเหลือโรงเรียนดังกล่าวแล้ว จำนวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร 
โดยมนีายพนัคำ ศรพีรม ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนคณะผูบ้รหิาร 
และนักเรียนคอยต้อนรับ พร้อมขอบคุณที่ให้การช่วยเหลือ
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 นายทวีศักดิ์  สุขธงไชยกูล ผู้อำนวยการส่วน 
ประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารพัฒนาการ กรมทรัพยากรน้ำ 
พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ 
(สุราษฎร์ธานี) เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
แหล่งน้ำรวมทั้งการสร้างฝายเสริมระบบนิเวศหรือฝาย 
ชะลอน้ำที่ดำเนินการเพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจน 
เสริมการเกษตร รวมทั้งการรักษาระบบนิเวศให้เกิดความ 
ชุ่มชื้น ในพื้นที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ 
ซึง่ประกอบดว้ย ๑.โครงการอนรุกัษฟ์ืน้ฟแูหลง่นำ้หว้ยเคีย่ม 
ในพื้นที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ๒.โครงการอนุรักษ์ 

กสส.ดูงาน	สทภ.๑๐	สนองแนวพระราชดำรัส	“น้ำ	คือชีวิต”
ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองฉวาง ในพื้นที่ ต.บ้านนา อ.บ้านนาสาร 
จ.สุราษฎร์ธานี ๓.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบางริ้น 
ในพื้นที่ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ๔.โครงการ 
ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศส้านแดง ในพื้นที่ ต.บ้านนา 
อ.เมือง จ.ชุมพร ในการเยี่ยมชมโครงการต่างๆ มีการพูดคุย 
สัมภาษณ์ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ทั้งในเรื่องของการอุปโภค บริโภค 
และเสริมการเกษตร ซึ่งต่างมีความพึงพอใจในงานที่ 
กรมทรัพยากรน้ำได้เข้าไปสนับสนุนสร้างแหล่งน้ำเพื่อ 
ประโยชน์ของประชาชนซึ่งเป็นไปตามพระราชดำรัส 
“น้ำ คือชีวิต”
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 พื้นที่ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของ 
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว พร้อมระบบส่งน้ำซึ่งเป็น 
โครงการที่ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ 
กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ 
อุปโภคบริโภคและน้ำทำการเกษตร 
 ปัจจุบันประชาชนและเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วได้รับประโยชน์จากโครงการ 
อย่างท่ัวถึง มีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำใช้ในการทำการเกษตร 
ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถ 
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ ในฤดูกาลนี้มีการปลูกผลไม้ 
เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ ซ่ึงสร้างรายได้ให้เกษตรกรโดยมีพ่อค้า 
คนกลางรบัซือ้เพือ่สง่ออกไปยงัตา่งประเทศ เชน่ จนี ไตห้วนั 
ซึ่งเป็นตลาดส่งออกผลไม้หลักของไทย โดยขายในราคา 
กโิลกรมัละ ๕๘ บาท มกีารปลกูลำไย ทีจ่ะสามารถเกบ็เกีย่ว 
ได้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ลำไยเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มี 

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วพร้อมระบบส่งน้ำ	
ต.แม่แฝก	อ.สันทราย	จ.เชียงใหม่

ส่งออกไปยังต่างประเทศ และมีตลาดในประเทศรองรับ  
นอกจากนีย้งัมกีารปลกูผกั เชน่ ผกัชะอม ทีเ่กษตรกรสามารถ 
เก็บเกี่ยวนำไปจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป และเก็บไว้ 
สำหรับบริโภคในครัวเรือนด้วย
 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว พร้อมระบบส่งน้ำนี้ 
เป็นโครงการที่รัฐบาลส่งมอบให้กับประชาชนและท้องถิ่น 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งโครงการนี้เป็น 
ตัวอย่างของความสำเร็จท่ีเกิดจากความร่วมมือร่วมใจแบบ 
ประชารัฐ 
 ในปจัจบุนัโครงการอา่งเกบ็นำ้หว้ยแกว้  มปีรมิาณนำ้ 
ในอา่งประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ซึง่เพยีงพอตอ่การบรหิาร  
จัดการน้ำ มีน้ำพอใช้ได้อีกหลายเดือน ไม่ขาดแคลนน้ำ 
เหมือนพื้นที่อื่นๆ ช่วยให้เศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ 
และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง มีประชาชน 
ได้รับประโยชน์ ๙๕๐ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๕,๐๐๐ ไร่
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 รายการวิทยุ  “น้ำคือชีวิต”  ทางสถานีวิทยุ   
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM ๘๓๗ กิโลเฮิร์ต  
ผ่านการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่
 ๑. คุณอำพร จันทร์เมือง
  ประชาชน ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
 ๒. คุณอำพล บัวกล้า
  ประชาชน ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
 การช่วยเหลือราษฎรด้านน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำและด้านต่างๆ
  ปัจจุบันน้ำมีใช้อย่างพอเพียงไปจนถึงฤดูฝน 
แน่นอน เพราะอ่างเก็บน้ำมีการกักเก็บได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้น 
และยังเพียงพอที่จะปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ตอนนี้มีการ 
ปลูกพริก ซึ่งได้ราคาดีพอสมควร ตกราคากิโลกรัมละ 
๑๓ บาท ชาวบ้านใน ต.ระโนด ประชาชนมีความสุขมากขึ้น 

รายการ	“น้ำคือชีวิต”	ประจำเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๙
ณ	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

มีอาชีพเสริมในยามที่ไม่ได้ทำนา มีการทำสวนผสม มีรายได้ 
เพิ่มขึ้น พริกที่ขายนั้นส่วนใหญ่จะส่งออกไปที่ประเทศ 
มาเลเซีย
  ณ วันนี้อ่างเก็บน้ำที่ สทภ.๘ ก่อสร้างไว้ ยังมี  
ปริมาณน้ำเยอะ ส่วนมากจะนำน้ำไปใช้ในการปลูกข้าว 
เลี้ยงปลา ปาล์ม พริก เป็นต้น ซึ่งแต่ก่อนยังไม่ได้มีการ 
ขุดลอกมีความตื้นเขิน ประชาชนต่างก็แย่งน้ำกัน แต่ตอนนี้  
ก็มีการสูบน้ำเข้าได้เลย เพราะมีปริมาณน้ำที่เพียงพอ 
ตอนนี้ยังไม่มีการตั้ง ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ เกษตรกรสามารถ 
ดำเนินการจัดการน้ำเอง
 แต่ก่อนนี้พื้นที่นี้หน้าแล้งก็จะขาดแคลนน้ำ หน้าฝน 
ก็เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรทุกปี ตั้งแต่มีอ่างเก็บน้ำนี้ก็มี 
การระบายน้ำท่ีดีข้ึน ทำให้น้ำไม่เข้าท่วมพ้ืนท่ีการเกษตรแล้ว 
และยังมีปริมาณน้ำกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
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น้องน้ำ...ชวนรู้

 วันฉัตรมงคล ของทุกปีตรงกับวันที่ ๕ พฤษภาคม 
วันสำคัญอีกวันหนึ่ งของปวงชนชาวไทย ที่อยู่ ใต้ร่ม 
พระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดช
ความหมายของวันฉัตรมงคล
 วนัฉตัรมงคล (อา่นวา่ ฉดั-ตระ-มง-คล) มคีวามหมาย 
ตามพจนานกุรมวา่ พระราชพธิ ีฉลองพระเศวตฉตัร ทำในวนั  
ซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก
ความสำคัญของวันฉัตรมงคล
 วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชา 
ภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี 
และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ 
ตอ่จากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิล เมือ่วนัที ่
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ และดำรงพระอิสริยยศเป็น 
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” เนื่องจากยังมิได้ 
ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชดำเนิน 
ไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ 
จึงได้เสด็จนิวัตประเทศไทย

 ดังนั้นรัฐบาลไทยและพสกนิกร จึงได้น้อมเกล้า 
น้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรหรือ 
รัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล 
ซึง่กระทำในวนับรมราชาภเิษก ถวายเมือ่วนัที ่๕ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๔๙๓ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษกนั้นว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
 ตัง้แตน่ัน้เปน็ตน้มา พสกนกิรชาวไทยจงึไดถ้อืเอาวนัที ่
๕ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึง  
วันสำคัญนี้
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันฉัตรมงคล
 ๑. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที ่
ราชการ
 ๒. ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีทางศาสนา 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
 ๓. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย 
พร้อมเพรียงกัน กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวาย 
ชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเจริญพระชนมายุ 
ยิ่งยืนนาน เป็นมหามิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาล 
นาน

วันฉัตรมงคล

ขอบคุณข้อมูลจาก http://hilight.kapook.com/view/101608
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 เนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
จังหวัดสงขลาโดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ 
และกล่าวถวายราชสดุดีฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาท 

 ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ โดย 
นางวิภารัตน์ รัตนวงศ์ภิญโญ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวาย 
ราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อ 
เทิดพระเกียรติคุณ และแสดงความจงรักภักดี ต่อหน้า 

กรมทรัพยากรน้ำร่วมงานพิธี	เนื่องในวันฉัตรมงคล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั อำเภอเมอืงสงขลา 
ในการนี้ นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำภาค ๘ พร้อมเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมพิธีเพ่ือเป็นการ 
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี 
นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
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 วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พลเอกประยุทธ์ 
จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรเีปน็ประธานเปดิงาน “ทพิยธารา 
จากฟ้าสู่ดิน” โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ 
กล่าวรายงาน พร้อมร่วมขับร้องบทเพลงสยามานุสสติและ 
สดดุมีหาราชากบัคณะผูบ้รหิารกระทรวง และคณะนกัศกึษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหาร 
ระดับสูง รุ่นที่  ๔ ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี  
กรุงเทพมหานคร
 “ทิพยธารา จากฟ้าสู่ดิน” เป็นงานที่จัดขึ้นโดย 
กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม เพือ่เปน็การเทดิพระเกยีรต ิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล 

อทน.	 ร่วมงาน “ทิพยธารา	 จากฟ้าสู่ดิน”
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ พรรษา ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 
พรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหา 
ไว้ว่า ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันให้เป็นไปตามกลไกประชารัฐ 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีน้อยใช้น้อย 
มมีากใชม้าก โดยตอ้งรูจ้กัการมเีหตมุผีล มคีวามพอประมาณ 
และมีความรู้คู่คุณธรรม การจะทำงานใดต้องระเบิดจาก 
ข้างในตามแนวพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ขอให้ 
ทุกคนมองถึงอนาคตของประเทศชาติและร่วมกันเดินหน้า 
ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อลูกหลานและคนรุ่นต่อๆ ไป
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