


“...หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก
เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น 

ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้
แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้...” 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ณ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙



“...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า
ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ ... 

พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ
ฉันจะสร้างป่า...”

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ณ บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕
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ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ	 ๗๐	 ปี	 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า 
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก
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ซึ่งมีการจัดงานทั่วทุกภาคและทุกจังหวัด	ทั้งนี้	กรมทรัพยากรน้ำ	กระทรวงทรัพยากร	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ได้เข้าร่วมจัดงาน	“๗๐ ปีครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์  
รักษ์น้ำตามรอยพ่อ”	 มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมจัดงานล้นหลาม	 มีกิจกรรมต่างๆ 
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	 นับจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ๕	 พฤษภาคม	
พุทธศักราช	 ๒๔๙๓	 แห่งการเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช	 ต่อมา	
ในวันที่	๒	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๓๑	ทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม	ใหจ้ดัพระราชพธิรีชัมงัคลาภเิษก	
คือการฉลองครองสิริราชสมบัติครบ	๔๒	ปี	๒๓	วัน
	 พทุธศกัราช	๒๕๓๘	เปน็ชว่งเวลาทีค่นไทยรว่มจดังาน	
เฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ในวโรกาสที่องค์พระประมุขครองสิริราช 
สมบัติครบ	๕๐	ปี	ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีทรงครองราชย์	
นานท่ีสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย	พระราชพิธีกาญจนาภิเษก	
เมื่อวันที่	 ๙	 มิถุนายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๓๘	 จัดขึ้นอย่าง 
ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ	 ด้วยหัวใจจงรักภักดีของคนไทย 
ทุกหมู่เหล่าที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 
ที่ทรงเป็นหลักของแผ่นดิน

	 พุทธศักราช	๒๕๕๙	ครบ	๗๐	ปี	ที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินอย่างยืนนาน	 เป็นที่ 
ประจักษ์ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุด 
ยากที่จะหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเสมอเหมือน	พระราช 
กรณียกิจอันมากมายนั้นประดุจไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขา 
ออกไปยังความร่มเย็นให้พสกนิกรทุกหนแห่งบนพื้น 
แผ่นดินไทย
	 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	ทรงมพีระราชจรยิวตัร	
ครบถ้วนด้วยทศพิธราชธรรม	ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ 
อย่างหนักเพื่อประชาชนตามพระปฐมบรมราชโองการที่ 
ประกาศไวอ้ยา่งไมม่สีิง่ใดบกพรอ่งแมเ้พยีงนดิเดยีว	พระองค	์
จึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเหนือดวงใจประชาชนทุกหมู่เหล่า 
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ	 ทรงเป็นยิ่งกว่าพระนาม	
“พระเจา้แผน่ดนิ”	และทรงเปน็	“พลงัของแผน่ดนิ”	สมดงั	
พระปรมาภิไธย	 “ภูมิพล”	 ที่ประเทศไทยและคนรักและ 
เทิดทูนพระองค์ยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกโดยแท้

๗๐ ปี...เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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เสด็จขึ้นครองราชย์
	 ในพุทธศักราช	 ๒๔๗๗	พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า 
อานันทมหิดล	 เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์	
รัชกาลที่	 ๘	 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์	 พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช	 จึงทรงได้รับการสถาปนา 
ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	 เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช	
เมื่อพุทธศักราช	 ๒๔๗๗	 และได้โดยเสด็จพระราชดำเนิน 
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิล	นวิตัปิระเทศเปน็ครัง้แรก	
ในพุทธศักราช	 ๒๔๘๑	 โดยประทับ	 ณ	 พระตำหนัก	
จติรลดารโหฐาน	พระราชวงัดสุติ	เปน็การชัว่คราว	แลว้เสดจ็	
กลับไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์	 จนถึงพุทธศักราช	 ๒๔๘๘	 
จึงโดยเสด็จพระราชดำเนิน	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว	
อานนัทมหดิล	นวิตัปิระเทศไทยเปน็ครัง้ทีส่อง	ครัง้นีป้ระทบั	
ณ	พระที่นั่งบรมพิมาน	ในพระมหาราชวัง
	 ในวันที่	 ๙	 มิถุนายน	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๙	 สมเด็จ	
พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิล	เสดจ็สวรรคต	รฐับาลโดยความ	
เห็นชอบของรัฐสภาจึงได้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	
เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช	 เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหา 
กษัตริย์รัชกาลที่	 ๙	 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในวันเดียว 
กันนั้น
	 วันที่	 ๑๙	 สิงหาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๙	พระบาท	
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงอำลาพสกนิกรชาวไทยและประเทศ	
ไทยเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์	
เพื่อทรงศึกษาต่อ	ภายหลังจากถวายบังคมลา	พระบรมศพ	
พระบรมเชษฐาธิราช	 ขณะที่พระองค์ทรงประทับรถยนต์ 
พระที่นั่งกลับนั้น	 มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ทำให้พระองค์ 
ทรงพรรณนาเหตุการณ์และความรู้สึกไว้ในพระราชนิพนธ์	
เรื่อง	“เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์”	ว่า

 “...วันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ วันนี้ 
ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้ว ตามถนนผู้คนช่างมากมาย 
เสียจริงๆ ที่ถนนราชดำเนินกลางราษฎรเข้ามาใกล้ชิด 
รถที่เรานั่ง กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับขาใคร 
เข้าบ้าง รถแล่นฝ่าฝูงชนไปได้อย่างช้าที่สุด ถึงวัดเบญจม 
บพิตรรถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง ตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียง 
ใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่า “อย่าละทิ้งประชาชน” 
อยากจะร้องบอกเขาไปว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า 
แล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้”  แต่รถวิ่งเร็วและเลยไป 
ได้ไกลเสียแล้ว...”
	 พระราชนิพนธ์	 แสดงถึงความรู้สึกผูกพันที่ทรงมีต่อ 
พสกนิกรของพระองค์	 นับจากวันนั้นกระทั่งปัจจุบันในการ 
เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซาน	 ประเทศ	
สวสิเซอรแ์ลนด	์พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	ทรงตระหนกั	
ว่า	 จะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินและปกครองประชาชนให้มี 
ความร่มเย็นเป็นสุข	ดังนั้น	พระองค์จึงทรงเปลี่ยนแนวทาง 
การศึกษาใหม่จากวิชาวิทยาศาสตร์	 มาเป็นวิชากฎหมาย	
วิชารัฐศาสตร์	 ศิลปะศาสตร์และอักษรศาสตร์	 จนทรงมี 
พระปรีชาสามารถในภาษาต่างๆ	 หลายภาษา	 ทั้งนี้เพื่อ 
ประโยชน์ในการที่จะทรงดำรงฐานะพระมหากษัตริย์ใน 
ราชวงศ์จักรีต่อไป
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
	 วันที่	 ๕	 พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๔๙๓	พระบาท	
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่หอพระ 
สุลาลัยพิมาน	 เพื่อทรงผลัดฉลองพระองค์	 ครั้นถึงเวลา	
๑๐.๑๕	นาฬกิา	อนัเปน็มหามงคลฤกษ	์เสดจ็พระราชดำเนนิ	
สู่พระมณฑปพระกระยาสนานโดยริ้วกระบวนพราหมณ์ 
นำเสด็จ
	 เวลา	 ๑๑.๒๐	 นาฬิกา	 พระยาโหราธิบดีลั่นฆ้องชัย 
พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียรไพรหัสธาราโปรยน้ำพระ 
บูรธาภิเษกอันเจือด้วยน้ำปัญจมหานทีในมัธยมประเทศ 
สมเด็จพระสังฆราชขึ้นถวายน้ำพระพุทธมนต์	 ขณะทรง	
สรงน้ำพระบูรธาภิเษกนั้น	 พระสงฆ์ในมณฑลพระราชพิธี 
เจริญชัยมงคลคาถา	 เจ้าหน้าที่พระราชพิธีถวายเครื่อง 
สิริราชกกุธภัณฑ์	 พระครูวามเทพมุนี	 กราบบังคมทูลถวาย	
ชัยมงคล	จากนั้นทรงมีพระปฐมบรมราชโองการที่ทรงให้ไว้ 
แก่พสกนิกรชาวไทยว่า
 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข 
แห่งมหาชนชาวสยาม”
	 น่ีคือ	พระปฐมบรมราชโองการ	เม่ือวันท่ี	๕	พฤษภาคม	
พุทธศักราช	 ๒๔๙๓	 ที่แม้จะสั้นแต่มีความหมายลึกซึ้ง	
ยังความปลาบปลื้ม	 ซาบซึ้ง	 ปีติยินดีอย่างยิ่งแก่พสกนิกร 
ชาวไทย	จากน้ันทรงหล่ังทักษิโณฑก	ต้ังพระราชสัตยาธิษฐาน	
จะทรงปฏิบัติราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดย 
ทศพิธราชธรรมจริยา	 โดยมีพระปรมาภิไธยจารึกใน 
พระสุพรรณบัฎว่า
 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรี 
นฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร”
	 ในเวลาตอ่มา	พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	ทรงอทุศิ	
พระวรกายและกำลังพระสติปัญญาด้วยความมุ่งม่ันพระราช	

หฤทยั	ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนส์ขุของพสกนกิร	พระราชกรณยีกจิ	
นานัปการของพระองค์ล้วนครอบคลุมชีวิตความเป็นอยู่ 
ของราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศ	 สิ่งสำคัญที่หลายคน	
ควรทราบ	 นั่นคือพระองค์ทรงได้รับการอบรมที่ดียิ่งจาก 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ซึ่งทรงอภิบาล	
พระราชโอรส	 พระราชธิดาให้ทรงมีโลกทัศน์และพระราช 
จริยาวัตรเรียบง่าย	 ใกล้ชิดสามัญชน	 ตลอดการได้รับการ 
ปลูกฝังในด้านคุณธรรมอยู่เสมอ	 โดยเฉพาะความเมตตา	
กรุณา	ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ความกตัญญูกตเวที	ความขยัน	
หมั่นเพียร	อุตสาหะมุ่งมั่น	 ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค 
ความอดทน	 อดกลั้น	 อดออม	 ความพอเพียงและความ 
อ่อนน้อมถ่อมตน	 ทรงได้รับการปลูกฝังให้	“ติดดิน” ตาม	
พระนาม	“ภูมิพล”	 ดังพระราชดำรัสของพระองค์	 ที่ทรง 
กลา่วถงึพระราชดำรสัของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราช 
ชนนีว่า
 “...อันที่จริงเธอก็ชื่อ “ภูมิพล” ที่แปลว่า “กำลัง 
ของแผ่นดิน” แม่อยากให้เธออยู่กับดิน เมื่อฟังคำพูดนี้ 
แล้วก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดหมายว่า 
อยากให้เราติดดิน และอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชน...”
	 นอกจากนี้	การทีพ่ระองคไ์ดร้บัการศกึษาในประเทศ 
ตะวันตก	 ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรีชา 
สามารถนำเอาวิชาการต่างๆมาปรับใช้ในการดำรงตำแหน่ง	
“พระมหากษัตริย์ไทย”	ในโลกสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม
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 “พวกเราต้องช่วยกันพัฒนาให้เกษตรกรของเรา 
ได้อยู่ดีกินดี ชาติบ้านเมืองของเราจึงจะไปรอด เราคง 
อยู่กันอย่างไม่สงบ ถ้าบ้านเมืองของเรามีแต่ความยากจน 
มีแต่โจรผู้ร้าย เกษตรกรอยู่ดีกินดี พวกเราก็พลอย 
อยู่ดีกินดีไปด้วย” 
	 น่ีคือ	พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
เม่ือคร้ังท่ีพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเย่ียมโครงการอาหาร	
สำเร็จรูป	โรงงานเชียงใหม่	เมื่อหลายสิบปีก่อน
	 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้น 
ครองราชย์นั้น	 	 พระราชภารกิจหนึ่งของพระองค์ที่ปวง 
ประชาชาวไทยเห็นเป็นที่ประจักษ์มาเนิ่นนาน	 นั่นคือ 
การเสด็จฯ	 ในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลจากสิ่งอำนวยความ 
สะดวกต่างๆ	ทั่วทุกภูมิภาค	เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและ 
ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา	 หลายครั้งที่ 
พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด 
แม้จะต้องประทับบนพื้นดินก็ตาม	 เพื่อทรงสอบถามข้อมูล 
ต่างๆ	ในพื้นที่	 เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยในการหาแนวทาง 
ช่วยเหลือราษฎร	 สร้างความปลาบปลื้มปีติยินดีแก่พวกเขา	
บางคนน้ำตาไหลหลั่งออกมาด้วยความซาบซึ้งในพระมหา 
กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าอาณาประชาราษฎร์
	 อาจกล่าวได้ว่า	 ครั้งคราใดที่พระองค์เสด็จไป	 ณ	
แห่งหนตำบลไหน	 ความสวัสดีมีสุขก็บังเกิดขึ้น	 ณ	 ที่นั้น 
เสมอืนหยาดฝนทพิยท์ีห่ลัง่ไหลลงมาชโลมใจ	นบัเปน็บญุของ	
พสกนิกรไทยโดยแท้

	 หลายครั้งในอดีตที่ผ่านมานั้น	 	 พระองค์เสด็จ 
พระราชดำเนินไปยังพื้นที่ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ทั้งใน 
เรื่องของดินและน้ำ	 ซึ่งถือเป็นปัญหาที่สำคัญของเกษตรกร 
และของประเทศ	 	 ทรงมีพระราชดำริให้แก้ไขตามสภาพ 
ความเหมาะสมของพื้นที่แต่ละแห่ง	 โดยทรงโปรดที่จะทำ 
สิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย	 หรือทำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้ 
เข้าใจง่าย	(Simplicity)	ซึ่งถือเป็นหลักคิดสำคัญในทุกเรื่อง 
และการพัฒนาเกือบทุกโครงการของพระองค์
	 ภาพหนึ่งที่หลายคนต่างมีความสุขและคงจะอยู่ใน 
ความทรงจำไปนานแสนนานมิอาจลบเลือนไป	 นั่นคือ 
ภาพที่พระองค์เสด็จไปยังกลุ่มประชาชนที่กำลังก้มกราบ 
แทบฝ่าพระบาทอยู่	 และพระองค์ทรงทรุดพระวรกายลง 
ประทับนั่งคุกเขาบนผืนแผ่นดินที่เปียกแฉะไปด้วยโคลนตม	
ท่ามกลางการห้อมล้อมแห่งพสกนิกรที่จงรักภักดีของ 
พระองค์
	 หลายคนรัก	 เทิดทูนและศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นด้วย 
ความภักดีต่อพระองค์ที่ทรงเป็นมิ่งมงคลของปวงมหาชน 
บางคนเฝ้าหาโอกาสแม้เพียงครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้หมอบ 
กราบลงแทบพระบาทเพื่อได้ชื่นชมพระบารมีอันมากล้น 
ของพระองคท์ีแ่ผไ่ปไกลแสนไกล	และแสดงความจงรกัภกัด ี
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองซึ่งคงจะเหมือนกับความต้องการ 
ของประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังไม่มีโอกาสนั้น

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources



จดหมายข่าว กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่ ๑๐  ฉบับที่ ๘๐  ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙

10

	 เมื่อวันที่	 ๘	 มิถุนายน	 ๒๕๕๙	 พลเอก	 ประยุทธ์		
จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานเปิดงาน	“๗๐ ปี 
ครองราชย ์ประชารฐัรวมใจภกัดิ ์ปา่รกัษน์ำ้ตามรอยพอ่” 
ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันจากทั้ งหน่วยงานทหาร	
หนว่ยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	เพือ่ถวาย	
ความจงรักภักดี	 น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ 
และเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรง 
ครองราชย์	๗๐	ปี	และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า 

เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ครองราชย์ 

ประชารัฐรวมใจภักดิ์ ป่ารักษ์น้ำตามรอยพ่อ

ณ คลองบางสองร้อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	มีพระชนมายุ	๗	รอบ	๘๔	พรรษา	
ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันในพื้นที่ 	 ๔	 จังหวัด	
ประกอบด้วย	 จังหวัดราชบุรี	 	 จังหวัดเชียงใหม่	 จังหวัด 
อุบลราชธานี	และจังหวัดยะลา	
	 นายกรัฐมนตรีได้เน้นให้เดินตามรอยพระยุคลบาท 
ตามพระราชดำรัสเรื่องน้ำคือชีวิต	 ขอให้ทุกภาคส่วน 
ร่วมมือกันเชื่อมโยงน้ำให้ถึงประชาชน	พร้อมฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ 
ปา่ไมต้ามแนวพระราชดำรปิา่รกัษน์ำ้	เพือ่ใหม้นีำ้ทีม่คีณุภาพ	
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึงและย่ังยืน
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ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วังพญา-ท่าธง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ณ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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	 พลเอกประยทุธ	์	จนัทรโ์อชา	นายกรฐัมนตร	ีนำคณะ	
รัฐมนตรีและข้าราชการทำบุญตักบาตร	 ถวายพระราชกุศล 
และเจริญพิ ธีพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	๗๐	ปี	ในวันที่	๙	มิถุนายน	

ภาครัฐ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

๒๕๕๙	น้ี	และโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	
ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ	๗	รอบ	ในวนัที	่๑๒	สงิหาคม 
๒๕๕๙โดยแบ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็น	 ๒	 พิธี	 คือ	
พิธีตักบาตรสมเด็จพระราชาคณะ/พระราชาคณะและ	
พระสงฆ์ในโครงการ	 ๗๗๐	 รูป	 และประกอบพิธีเจริญ 
พระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ	ที่พระบรมมหาราชวัง

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources



จดหมายข่าว กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่ ๑๐  ฉบับที่ ๘๐  ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙

13

	 ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำทั้งกรมทรัพยากรน้ำ 
ส่วนกลางและสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑-๑๑	ได้ร่วมกัน 
จัดกิจกรรมต่างๆ	เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ	
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	
ทั้งการทำบุญตักบาตร	 การประดับธงตราสัญลักษณ์และ 

พระบรมฉายาลักษณ์หน้าสำนักงาน	 การจัดนิทรรศการ	
เฉลิมพระเกียรติ	 การปลูกป่าเทิดพระเกียรติ	 การสร้างฝาย	
เฉลิมพระเกียรติ	รวมถึงการตั้งปณิธานความดี	เพื่อถวายแด่	
พระองค์ท่าน
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 สทภ. ๑		โดยนายธีระวุฒิ		สุคนธประดิษฐ		ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑		เป็นประธานเปิดศูนย์ผลิต	
และบริการน้ำสะอาด	 	 สำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน	 อำเภอเมือง	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 โดยมี	
นายกฤตพฒัน์	จนัทรส์งัข์	ผูอ้ำนวยการสว่นประสานและบรหิารจดัการลุม่นำ้สาละวนิ	เปน็ผูก้ลา่วรายงาน	ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม	
ในครั้งนี้ประกอบด้วย	 นายเดช	 สุขก๋า	 ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ	 ทสจ.แม่ฮ่องสอน	 นายอภิสิทธิ์	 จันทรโอภาส	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง	 นางฉัตรเพชร	 วิชา	 ผู้ใหญ่บ้านไม้แงะ	 พร้อมด้วย	 ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ 
ใกล้เคียง	 ร่วมเปิดศูนย์ฯ	 ครั้งนี้ด้วย	ณ	 สำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน	 อาคารสำนักงาน	 รพช.
แม่ฮ่องสอน(เดิม)	เลขที่	๑๗๕	หมู่	๘		ตำบลปางหมู	อำเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน				

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค จัดหาน้ำสะอาดเพื่อประชาชน

 สทภ.๙	 นายชลธร	 ปั่นเจริญ	 ได้มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ	 สนับสนุนเครื่องกรองน้ำด่ืม	 RO	 (Reverse	
Osmosis)	 อัตราการกรอง	 ๕๐๐	 ลิตรต่อช่ัวโมง	 จำนวน	 ๑	 เคร่ือง	 และถังเก็บน้ำขนาด	 ๗๐๐	 ลิตร	 จำนวน	 ๑	 ใบ	
นำไปติดตั้งเป็นจุดบริการน้ำดื่ม	 ที่โรงเรียนบ้านปากคลอง	 เพื่อให้นักเรียน	 ครู	 และ	 ผู้ปกครองในบริเวณชุมชนใกล้เคียง	
ได้มีน้ำสะอาดไว้สำหรับดื่ม	 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำบริโภค	 โรงเรียนบ้านปากคลอง	
ตำบลคอรมุ	อำเภอพชิยั	จงัหวดัอตุรดติถ	์ซึง่มนีกัเรยีนจากหมูบ่า้นปากคลอง	หมูท่ี	่๑,	บา้นมว่งตาล	หมูท่ี	่๒,	และบา้นไทรเอน	
หมู่ที่	๑๑	ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมา	จึงได้มีหนังสือขอให้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๙		ช่วยแก้ปัญหา 
การขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อไป
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 สทภ. ๒	 นายเอนก	 ชมพานิชย์	 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๒	 มอบหมายให้	 นางจารุทรรศน์	
สื่อประเสริฐสุข	 ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก	 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ	
ครั้งที่	 ๒	 เพื่อนำเป้าหมายเชิงพื้นที่	 เป้าหมายจากนโยบายรัฐ	 และเป้าหมายหน่วยงานมา	work	 shop	 ร่วมกันพิจารณา 
จัดทำเป้าหมายภาพรวมลุ่มน้ำ	 แนวทางการดำเนินงานเร่งด่วน/กลาง/ยาว	 เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำ	 (๒๕๖๑-
๒๕๖๔)	และแนวทางแผนปฏิบัติราชการ	ปี	๒๕๖๑
	 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 คณะกรรมการลุ่มน้ำ	 คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขา	
เครือข่ายองค์กรลุ่มน้ำ	เครือข่ายภาคประชาชน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และผู้นำชุมชน	จำนวน	
๙๔	คน	ณ	ห้องบอลรูม	โรงแรมเกียวอัน	อำเภอเมืองสระบุรี	จังหวัดสระบุรี

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

 สทภ.๓	โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่	๓	จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ 
ทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำก่ำ	 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา	 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	 โดย 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	 และเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำก่ำ		
โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ	ครอบคลุมพื้นที่ต้นน้ำ		กลางน้ำ		และท้ายน้ำ
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 สทภ. ๔	 	 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง	 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนบริหาร 
จัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ดปี	 ๒๕๖๑	 -	๒๕๖๔	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	นายอนุสรณ์		
แก้วกังวาน		เป็นประธาน	และนายอิสระ	พรหมเดชบุญ	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ร้อยเอ็ด	 กล่าวรายงาน	 วัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว	 เพ่ือจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการจังหวัด	
ร้อยเอ็ด	ปี	๒๕๖๑	-	๒๕๖๔	และแผนปฏิบัติการปี	๒๕๖๑	ตามแนวทางการดำเนินงาน	(Road	map)	ของคณะกรรมการ 
ทรพัยากรนำ้แหง่ชาตกิำหนด	กลุม่เปา้หมายไดแ้ก่	ผูแ้ทนหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นทรพัยากรนำ้	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	
คณะอนุกรรมการ	 คณะทำงานลุ่มน้ำ	 เครือข่ายและประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	 ณ	 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์		
อำเภอเมือง		จังหวัดร้อยเอ็ด

 สทภ.๕ นางสาวภัสสร	ปราบริปู	ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์	เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการประหยัดน้ำ 
จังหวัดนครราชสีมา	 	 เพื่อรับทราบแนวทางประหยัดน้ำ	 ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	 และขอความร่วมมือ 
ทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำ	 โดยให้หน่วยงานภาครัฐ	 ลดการใช้น้ำอย่างน้อยร้อยละ	 ๑๐	 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ได้กำหนด	เป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงานราชการ	ระดับกระทรวงและกรมของทุกส่วนราชการ		
โดยมี	 นายสุเมธ	 อำภรณ์	 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา	 เป็นประธาน 
ณ	ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ชั้น	๒	ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
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 สทภ.๑๑	ส่วนบริหารจัดการน้ำเข้าช่วยเหลือบรรเทาสภาวะวิกฤติน้ำ	(ภัยแล้ง)	ตามคำร้องขอขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเซเป็ด	อำเภอตระการพืชผล	จังหวัดอุบลราชธานี	เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน	
ในพื้นที่	 เนื่องจากแหล่งน้ำดิบผลิตระบบประปาหมู่บ้านแห้ง	 ทั้งนี้ส่วนบริหารจัดการน้ำได้ใช้เครื่องสูบน้ำขนาด	 ๑๒	 นิ้ว	
สูบน้ำจากลำห้วยขุหลุ	 ไปเติมให้กับแหล่งน้ำผลิตระบบประปา	 เป็นระยะทาง	 ๕๖๐	 เมตร	 มีอัตราการสูบที่	 ๑,๔๐๐	
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	 ซึ่งวันนี้ได้สูบน้ำช่วยเหลือไปแล้ว	 ๘,๔๐๐	 ลูกบาศก์เมตร	 โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ในครั้งนี้	
จำนวน	๓	หมู่บ้านได้แก่	หมู่	๒	บ้านเซเป็ด	หมู่	๓	บ้านโพธิ์เป็ดและหมู่	๙	บ้านทุ่งมั่ง	จำนวน	๒๔๐	หลังคาเรือน	รวมทั้งสิ้น	
๑,๑๒๘	คน

 สทภ. ๖	โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝ่ังทะเลตะวันออก	ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ	
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกระดับจังหวัดระยอง	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๙	 	 โดยมี	 นายสมศักดิ์	 สุวรรณสุจริต	 ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดระยอง	 เป็นประธานในการประชุม	 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	 คณะอนุกรรมการฯคณะทำงานลุ่มน้ำสาขา	
หนว่ยงานราชการ	และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง	จำนวน	๓๙	คน	ผลการประชมุทีป่ระชมุไดร้บัทราบ	๑)	ความกา้วหนา้พระราชบญัญตั	ิ
ทรัพยากรน้ำ	 	๒)	 สถานการณ์น้ำของจังหวัดระยอง	๓)	 แผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองของแต่ละ	
หน่วยงาน	 	 ๔)	 Road	map	 ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล 
ตะวันออก	 ปี	 ๒๕๖๑-๒๕๖๔	 	 และได้ร่วมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้กับ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรายยุทธศาสตร์	 ไปศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดระยอง	 ปี	 ๒๕๖๑-๒๕๖๔	 ต่อไป	ณ	 ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์	 ศาลากลาง	
จังหวัดระยอง

การชวยเหลือภัยแล้งในพื้นที่ประสบภัย
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 สทภ. ๗	ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	การประปาส่วนภูมิภาค	
และจังหวัดตาก	จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าต้นน้ำ	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล		
อดุลยเดช	 และโครงการสานสัมพันธ์คนปลายน้ำสู่คนต้นน้ำแม่กลอง	ณ	 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่	
หมู่	 ๔	 ตำบลโมโกร	 อำเภออุ้มผาง	 จังหวัดตาก	 โดยมีนายจักรพงศ์	 คำจันทร์	 ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค	 เขต	๓		
เป็นประธานพิธีเปิด	 นายสิงห์	 โสภา	 กำนันตำบลโมโกร	 กล่าวต้อนรับและนางสาวสมพิศ	 ประสมทรัพย์	 ผู้อำนวยการ 
สว่นประสานและบรหิารจดัการลุม่นำ้แมก่ลอง	กลา่วรายงานวตัถปุระสงคโ์ครงการฯหลงัจากพธิเีปดิ	ประธาน	แขกผูม้เีกยีรต	ิ
และผู้เข้าร่วมโครงการฯ	 เดินทางเพื่อสร้างฝายชะลอน้ำในลำห้วยสาขาบ้านแม่กลองใหญ	่ ซึ่งเป็นหนึ่งในลำห้วยต้นน้ำของ 
ลุ่มน้ำแม่กลอง	 ร่วมกับชาวบ้าน	 และปลูกต้นไทร	 รวมทั้งสิ้น	 ๒๖	 ฝาย	 อีกทั้งได้นำเกลือจำนวน	 ๒๘	 ตัน	 มามอบให้กับ	
คนต้นน้ำด้วย

การสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวทางประชารัฐ

 สทภ. ๘	 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้จัด	 “โครงการก่อสร้างฝาย 
ประชารฐัเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เนือ่งในโอกาสมหามงคลเสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัคิรบ ๗๐ ป ี
ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙” โดยร่วมกับ	 “โครงการปัจจัยที่ส่งผลและรูปแบบของความเข้มแข็งของชุมชนในการ 
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	 ๗๐	 ปี	 และร่วมศึกษา 
และถอดรปูแบบความเขม้แขง็ของชมุชนในการบรหิารจดัการนำ้ในพืน้ทีลุ่ม่นำ้คลองกลาย	จงัหวดันครศรธีรรมราช	กจิกรรม 
ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่	 ๙-๑๑	 มิถุนายน	 ๒๕๕๙	 	 โดยมีการจัดทำฝายประชารัฐใน	 ๓	 จุดในพื้นที่	 คลองนัน	 หมู่ที่๕	
ตำบลนบพิตำ	อำเภอนบพิตำ	จังหวัดนครศรีธรรมราช	อาศัยความร่วมมือจากพลังประชารัฐ	ประกอบด้วย	องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนบพิตำ	 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว	 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน	 	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช	ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่หมู่	๕	ตำบลนบพิตำ	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย	ทุ่งสง	จำกัด	และสำนักงาน	
ทรัพยากรน้ำภาค	๘	(ส่วนวิชาการ	ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก)
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 “...เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเขาตีความว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชน หมายความว่า ให้พอเพียงในหมู่บ้านหรือในท้องถิ่น 
ให้สามารถที่จะมีพอกิน เริ่มด้วย พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ได้พูดมาหลายปี ๑๐ กว่าปีมาแล้วให้พอมีพอกิน 
แต่ว่าพอมีพอกินนี้ เป็นเพียงเริ่มต้นของเศรษฐกิจ เมื่อปีที่แล้วบอกว่า ถ้าพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้น 
ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆ 
พัฒนาขึ้นมา...”

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 รู ้หร ือไม่
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลัก 
ความพอเหมาะพอดีมีเหตุผลและความไม่ประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง ทำอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
ดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์

สทภ.๑๐	 	 ร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลพรุดินนา		เพื่อให้มีการเสนอผลงานและความรู้ด้านเกษตร	ด้านการปศุสัตว์	และด้านอื่นๆ	ให้ประชาชนได้ศึกษา 
เรียนรู้การดำรงชีวิตภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	 และส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน	 ส่งเสริมให้เกิดครัวเรือน 
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในพื้นที่	 ในการนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 	 ๑๐	 ได้จัดแสดงระบบการเตือนภัยล่วงหน้า	 ในพื้นที่ 
เสีย่งตอ่การเกดิดนิถลม่และนำ้ปา่ไหลหลาก	บรเิวณพืน้ทีล่าดชนัและทีร่าบเชงิเขา		ในพืน้ที	่ต.พรดุนินา	อ.คลองทอ่ม	จ.กระบี	่	
เพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงอิทธิพลของน้ำฝนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ	 และร่วมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด	
พร้อมแจกแผ่นพับ	ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	ให้กับประชาชน	นักเรียนและผู้สนใจที่เข้าชมงาน

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่	๒๓	ธันวาคม	๒๕๔๒
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	 เดอืนมถินุายน	มาถงึเดอืนแหง่มหามงคลยิง่	รายการ 
น้ำคือชีวิต	 ยังคงพร้อมส่งต่อเรื่องราวดีดีถึงทุกท่านอีก 
เช่นเคย	พวกเราทุกคนเกิดมาใต้เบ้ืองพระยุคลบาทแห่งกษัตริย์	
ผู้ทรงเปี่ยมด้วยคุณธรรม	ผู้ทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ 
หลายดา้น	ผูท้รงเปน็ปราชญแ์หง่นำ้	และผูท้รงเปน็พระบดิา	
แห่งการบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำร่วมแสดงความ 
จงรกัภกัดทีัง้จากกรมทรพัยากรนำ้สว่นกลาง	และสำนกังาน	
ทรัพยากรน้ำภาค	๑-๑๑		ผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งนิทรรศการ	
การลงนามถวายพระพร	การทำบุญตักบาตร	เป็นต้น
	 รายการน้ำคือชีวิต	 ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่ม 
ผูใ้ชน้ำ้	คณุสพุรทพิย	์	พนัธเ์พชร	ทีร่ว่มพดูคยุกนัถงึโครงการ	
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองยาง	 ตำบลบ้านป่า	 อำเภอเมือง	
จังหวัดพิษณุโลก	 ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๙ 
ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนได้มากทั้ง 
น้ำท่วม	 น้ำแล้ง	 แหล่งน้ำดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในโครงการที ่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานให้แก่ 
ประชาชน

(ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อ 
ประโยชนส์ขุแหง่ทวยราษฎร ์โดยสำนกังานคณะกรรมการพเิศษ เพือ่ 
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

	 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดช	 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติ	 ตั้งแต่วันที่ 
๙	มิถุนายน	๒๔๘๙		เป็นต้นมา	ทรงสอดส่องในทุกข์สุขของ	
พสกนิกรท้ังหลายท่ัวทุกแผ่นดินมาแต่คร้ังต้นรัชกาลสืบเน่ือง	
มาจวบปัจจุบันโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ	 ถือเป็น 
อกีหนึง่โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรทิีส่ำคญัยิง่ดว้ย 
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจำเป็นต้องพึ่งพาน้ำในการ 
อุปโภคบริโภค	 และการเพาะปลูก	 ซึ่งมักอาศัยจากน้ำฝน 
และแหล่งน้ำธรรมชาติ	 ผลผลิตท่ีได้รับจึงได้ไม่มากเท่าท่ีควร 
นอกจากนี้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำเสียนับเป็นปัญหาสำคัญ 
ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและคุณภาพชีวิตของประชาชน	
ด้วยเหตุน้ีทรงให้ความสนพระราชหฤทัยมุ่งม่ันในการบริหาร	
จัดการน้ำ	 ทั้งน้ำแล้ง	 น้ำท่วม	 น้ำเสีย	 เพื่อให้ราษฎรมีชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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 “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ”	 ถือเป็น	
ศนูยร์วมพชืเศรษฐกจิของ	อ.ทา่ยาง	จ.เพชรบรุ	ีโดยพระบาท	
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ทรงเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุด 
เข้ามาปลูกแล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมกันดูแลพืช 
เศรษฐกจิทีป่ลกูภายในโครงการ	กรมทรพัยากรนำ้	กระทรวง	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ 
เข้าร่วมสนองโครงการพระราชดำริด้วยการพัฒนาและ 

	 โครงการตามพระราชประสงค์แห่งแรกในพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	โครงการ	“หุบกะพง”		หรือ	โครงการ 
หมูบ่า้นสหกรณห์บุกะพงในพระบรมราชปูถมัภ	์จ.เพชรบรุ	ี
มีเนื้อที่ประมาณ	๑๒,๕๐๐	 ไร่	 เป็นโครงการตามพระราช 
ประสงค์แห่งแรกที่จัดสรรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณ	
ต.เขาใหญ่	อ.ชะอำ	จ.เพชรบุรี	ให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหา	
ที่ทำกินและมีรายได้น้อย	 โดยมิได้ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

ถือเป็นต้นแบบหนึ่งของการดำเนินงานของสหกรณ์  
การเกษตรในปัจจุบัน	 แม้ในพื้นที่จะมีอ่างเก็บน้ำบ้างแล้ว 
แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร	หลายพื้นที่	
ยงัคงมคีวามแหง้แลง้	กรมทรพัยากรนำ้	ไดก้อ่สรา้งโครงการ	
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำจำนวนหลายแห่งสนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชประสงค์หุบกะพง	 และมอบให้ 
ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันบำรุงรักษาต่อไป

ต่อยอดโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ด้วยการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเสือ	 และมีการเพิ่มลาน	
เอนกประสงค์	๒	จุด	ปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามอ่างเก็บน้ำ	
รวมถงึการสรา้งลานพกัทางเขา้และเกาะชมนก	ทำใหม้คีวาม	
สมบูรณ์สมดั่งเป็น	“ไร่ของพระราชา”

กรมทรพัยากรนำ้ รว่มพฒันาโครงการตามแนวพระราชดำริ

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources



จดหมายข่าว กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่ ๑๐  ฉบับที่ ๘๐  ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙

22

สามารถเข้ามาใช้บริการศูนย์บริการประชาชนกรมทรัพยากรน้ำได้ถึง	6	ช่องทาง	ดังนี้

ศูนย์บริการประชาชนกรมทรัพยากรน้ำ

เปิดเผยเป็นหลัก...ปกปิดเป็นข้อยกเว้น...
เน้นความโปร่งใส

ศูนย์บริการ
ประชาชน

กรม
ทรัพยากรน้ำ

ติดต่อด้วยตนเอง

โทรศัพท์

อินเตอร์เน็ต

หนังสือ/
จดหมาย

กล่องรับเรื่อง
ร้องเรียน

นิทรรศการ

ขอบคุณข้อมูลจากเว็ปไซต์กรมทรัพยากรน้ำ	:	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	http://www.dwr.go.th/informationcenter/page3.html

สามารถเข้ามา	 ติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสาร	 หรือร้องเรียน	
ร้องทุกข์	 เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับกรมทรัพยากรน้ำ	 ได้ท่ี	 อาคาร	
กรมทรัพยากรน้ำ	เลขท่ี	๑๘๐/๓	ถนนพระรามท่ี	๖	ซอย	๓๔	
แขวงสามเสนใน	 เขตพญาไท	 กรุงเทพฯ	 ๑๐๔๐๐	 ชั้น	 ๑ 
ศูนย์บริการประชาชนกรมทรัพยากรน้ำ

สามารถโทรศัพท์เข้ามา	 ติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสาร	
หรือร้องเรียน	ร้องทุกข์	เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้ำ	
ไดท้ี	่Call	Center	๐๒-๒๗๑-๖๐๐๐	ทกุวนัทำการ	ตัง้แตเ่วลา	
๘.๓๐	-	๑๖.๓๐	น.

สามารถตดิตอ่สอบถามขอ้มลูขา่วสาร	หรอืรอ้งเรยีน	รอ้งทกุข	์
เรื่อง	เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ	ได้ที่	www.dwr.go.th

สามารถส่งหนังสือ	 ติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสาร	 หรือ 
ร้องเรียน	 ร้องทุกข์	 เรื่องที่เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ	 ได้ที่	
กรมทรัพยากรน้ำ	เลขที่	๑๘๐/๓	ถนนพระรามท่ี	๖	ซอย	๓๔	
แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐

สามารถเข้ามา	 ติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสาร	หรือร้องเรียน	
ร้องทุกข์	 เรื่องที่ เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ	 ได้ที่ 	 งาน	
นิทรรศการต่าง	 ๆ	 ท่ี	 ศูนย์บริการประชาชนกรมทรัพยากรน้ำ	
ไปให้บริการ

สามารถเข้ามา	 ติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสาร	หรือร้องเรียน	
ร้องทุกข์	 เรื่องที่เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำได้ทั้งส่วนและ 
ภูมิภาค	ตามกล่องรับ	เรื่องราวร้องทุกข์

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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 กรมทรพัยากรนำ้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดล้อม	มีภารกิจสำคัญหนึ่ง	นั่นคือ	การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำของประเทศ	 	 ซึ่งรวมถึงการจัดหาน้ำสะอาด 
เพื่อการอุปโภค	 บริโภค	 ที่มีความสำคัญและมีความจำเป็น 
อย่างยิ่งต่อทุกชีวิต	 ดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว	เมื่อวันที่	๑๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๒๙		ที่ว่า	
 “...หลักสำคัญต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้  
นำ้เพือ่การเพาะปลกู เพราะชวีติอยูท่ีน่ัน่ ถา้มนีำ้คนอยูไ่ด ้
ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้  ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า 
ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้...”
	 ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของประเทศ	 นั่นคือ	
นำ้เพือ่การอปุโภค	บรโิภคทีม่คีวามสะอาด	ปราศจากเชือ้โรค	
ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน	 ทำให้เกิด	
ความแข็งแรง	 ดังนั้น	 กรมทรัพยากรน้ำ	 ซึ่งมีหน่วยงานใน 
สังกัดที่มีความรู้และประสบการณ์และมีบทบาทในการ 

บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน	จึงมี 
โอกาสดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ 
ต่างๆหลายแห่งทั่วทุกภูมิภาค	 จากการอนุมัติของรัฐบาล 
เปน็กรณพีเิศษ	เมือ่หลายปทีีผ่า่นมา	สามารถผลตินำ้ประปา	
ที่มีความสะอาด	 บริสุทธิ์	 ให้ประชาชนจำนวนมากได้ใช้ 
จนได้รับความเช่ือถือจากหลายหน่วยงานให้เข้าร่วมถ่ายทอด	
ความรูแ้ละแนวทางในการปฏบิตัเิพือ่ใหไ้ดน้ำ้สะอาดสำหรบั 
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน	 รวมทั้งโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริ	 โครงการหลวงจำนวนหลายสิบแห่ง 
ในพื้นที่ภาคเหนือที่ขอรับการสนับสนุนระบบประปาเพื่อใช ้
ภายในโครงการศูนย์การเรียนรู้อมก๋อยและศูนย์การเรียนรู้ 
ชุมชนชาวไทยภูเขา	 “แม่ฟ้าหลวง”	 จำนวนมาก	 ซึ่งกรม 
ทรัพยากรน้ำได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้เข้าร่วมจัดหา	
“น้ำสะอาด”	 เพื่อการอุปโภค	 บริโภคภายในโครงการ	
จำนวนหลายแห่ง

กรมทรัพยากรน้ำ สนองแนวพระราชดำริ
“น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน”

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources



อยากรู้ข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำ	เชิญรับฟังวิทยุรายการ

กองสื่อสารพัฒนาการ  กรมทรัพยากรน้ำ

“ชนบทที่รัก...คลื่นข่าวชาวกรมน้ำ”

 “ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของแผ่นดิน  และทุกข์ของแผ่นดินคือทุกข์ของพระองค์”

 “ชาวชนบท ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศยังยากไร้ขัดสน ยังต้องการความช่วยเหลือ หากเรายกระดับชีวิต 
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเขาไม่ได้แล้ว การพัฒนาประเทศก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ”

 “คนไทย แม้จะมีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทำตามใจตัวกันเป็นปกติ  แต่ก็มีความสำนึกมั่นในชาติอยู่ 
แทบทกุตวัตน ยามมอีนัตรายเกดิขึน้บา้นเมอืง  เรากร็วมตวักนัไดเ้หนยีวแนน่ และถอืวนิยัไดเ้ครง่ครดั ดงันัน้ เราจงึมชีาต ิ
มีประเทศตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาช้านาน ทั้งยังสามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญต่างๆไว้เป็นสมบัติของเราเอง 
มากมาย ปัจจุบันนี้ สภาวการณ์หลายอย่างบ่งบอกว่า เป็นคราวที่เราจะต้องละวางความตามใจตัวกันแล้ว  และจะต้อง 
นึกถึงชาติประเทศกันให้หนักแน่นทุกฝ่าย ทุกคนควรจะได้เร่งรักปฏิบัติสรรพกิจการงานทุกด้านโดยขะมักเขม้น 
ให้ประสานสอดคล้อง  ปรองดองและเกื้อกูลกัน ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริต สามัคคี และความไม่ประมาท ใช้สติปัญญา 
ความสามารถให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด ยึดเอาอิสรภาพ อธิปไตย และประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยเป็น 
จุดหมายที่สูงสุด เพื่อรักษาชาติประเทศและความเป็นไทยของเราไว้ ให้ธำรงอยู่ตลอดไปสิ้นกาลนาน”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐


