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	 จดหมายขา่วกรมทรพัยากรนำ้ฉบบันี้		ประจำเดอืนกรกฎาคม	๒๕๕๙		เหลอือกีเพยีง	
๒	 เดือนเท่านั้น	 ก็จะสิ้นปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 เข้าสู่ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๐	 ที่จะเริ่มการ 
เคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒		(๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	ซึ่งจะมีผลดี 
ในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาที่เข้มข้นในหลายด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
	 ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำที่มีบทบาทและภารกิจด้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำในระดับประเทศ	 มีการเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ในหลายด้าน	 	 รวมทั้งการจัดประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำต่างๆ	
ทั่วประเทศ	 	 เพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำแผนงานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป
	 กิจกรรมและโครงการต่างๆที่กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการในเดือนกรกฎาคมนี้ 
มีความหลากหลายตามภารกิจ	 ส่วนหนึ่งได้นำมาบันทึกไว้ในจดหมายข่าวกรมทรัพยากรน้ำ 
แล้วในฉบับนี้			
	 มีเรื่องที่ขอนำมาบันทึกไว้เป็นพิเศษ	 นั่นคือ	 โครงการด้านแหล่งน้ำในพระราชดำริ	
ซึ่งถือเป็น	๑	 ในจำนวนกว่า	๒,๙๕๐	 โครงการในด้านน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในโอกาสสิริราชสมบัติครบ	 ๗๐	 ปีในปีนี้	 	 นั่นคือ	 อ่างเก็บน้ำห้วยตองอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ	 ที่สำนักงาน	 รพช.	 ได้ก่อสร้างไว้ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง 
ในพื้นที่	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่		โดยมีราษฎรชาวไทยภูเขาได้รับประโยชน์ซึ่งถือได้ว่ามีความ 
ยั่งยืนตลอดมากว่า	๓๗	ปี	 ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑	 (ลำปาง)	 กรมทรัพยากรน้ำ 
ได้จัดงบประมาณเพื่อทำการฟื้นฟูด้วยการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำออกไปเพื่อประโยชน์ 
ที่เพิ่มมากขึ้นในการใช้น้ำของโครงการและราษฎรในพื้นที่	 นายบุญศรี	 ปัญญาขันธ์ 
รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง	 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบรวม	 ๑๒	 หมู่บ้านได้ 
กล่าวถึงอ่างเก็บน้ำห้วยตองอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ใช้ประโยชน์มานานเกือบ	 ๔๐	 ปี 
ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งถึงประโยชน์ของโครงการนี้ว่า
 “อา่งเกบ็นำ้หว้ยตองอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรแิหง่นี ้ ทำใหม้นีำ้ใชใ้นโครงการนี ้
มายาวนาน ถ้าไม่มีแหล่งน้ำแห่งนี้ ก็บอกได้เลยว่าทั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง 
และเกษตรกรของทั้ง ๒ หมู่บ้านคือบ้านห้วยตองและบ้าน  ห้วยเกี๋ยงคงจะลำบากไม่น้อย 
แน่นอน...” 
	 ยังมีเรื่องราวที่กรมทรัพยากรน้ำได้สนับสนุนโครงการหลวงที่นำมาบันทึกไว้ใน 
จดหมายข่าวกรมทรัพยากรน้ำฉบับนี้	 	 ซึ่งล้วนมีประโยชน์ทั้งในการอุปโภคบริโภคและ 
เสริมการเกษตรในพื้นที่โครงการ	ตลอดจนราษฎรในพื้นที่ทั้งสิ้น
	 พบกันใหม่ฉบับหน้า		ซึ่งเป็นฉบับวันแม่แห่งชาติ		ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ	๗	รอบ	
๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๙		ซึ่งมีเรื่องน่าสนใจมาบันทึกให้ได้รับรู้กันแน่นอน		สวัสดี
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 กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๗
 ในงานประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

  กรมทรัพยกรน้ำ เข้าร่วม กิจกรรม ทส.เฉลิมพระเกียรติ เข้าวัด ปฏิบัติธรรม  ๘
 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  กรมทรัพยากรน้ำจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพระราชกุศล ๙
 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 
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  กรมทรัพยากรน้ำร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๐
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร

  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ร่วมจัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ๑๑
 เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร

  นายกรัฐมนตรี ปิดการประชุม Thailand Sustainable Water Management Forum 2016 ๑๒
  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมให้นโยบายทิศทางกรม ๑๒
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 โครงการอุทกวิทยานานาชาติ ครั้งที่ ๒๒
  กรมทรัพยากรน้ำร่วมกับ NARBO และ ADBI จัดการฝึกอบรมนานาชาติเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๑๓

 แบบบูรณาการภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
  สทภ.๑ เปิดศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาดเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดกำแพงเพชร ๑๔
  สทภ.๑๑ ร่วมกับ อบต.เก่าขาม จัดอบรมโครงการ “การบริหารจัดการน้ำ บริหารกิจการ  ๑๔

 และการควบคุมการผลิตของระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลเก่าขาม ประจำปี ๒๕๕๙”
  ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒  ๑๕

 จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 สทภ.๖ จัดโครงการบริหารจัดการน้ำ (เครือข่ายเดิม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กลุ่มเครือข่าย  ๑๖

 “เครือข่ายคลองป่าไม้รักษ์สายน้ำ”
  สทภ.๗ จัดโครงการ “ทำโป่งเทียม สร้างฝายถวายในหลวง”  ภายใต้โครงการทำความดีถวายพระเจ้าแผ่นดิน ปีที่ ๖ ๑๖
  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓  โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ ๓ ๑๗

 ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม)
  สทภ.๔ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ (ระดับจังหวัด) ๑๗
  สทภ.๕ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๑๘
  สทภ.๘ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ๑๘
  สทภ.๙ จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม) ๑๙
  สทภ.๑๐ ส่วนประสานฯลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ ๑ จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม) ๑๙
  รายการน้ำคือชีวิต ๒๐
  น้องน้ำชวนรู้ ๒๑
  กรมน้ำร่วมงาน “ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ” ๒๒
  อ่างเก็บน้ำห้วยตองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ ในโครงการครองราชย์ครบ ๗๐ ปีตามพระราชดำรัส “น้ำ คือชีวิต” ๒๓
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	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 มิถุนายน	 ๒๕๕๙	 สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำเนิน 
ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยเรื่องการ 
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ		ความหลากหลายทางชวีภาพ	 
และบริการของระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน	 :	 นโยบายและการปฏิบัติ	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาส	
ฉลองพระชนมายุ	๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘	และทรงเป็น	 
ประธานในพิธีรับมอบจักรยานโครงการปันน้ำใจ	 ปั่นสู่ฝัน	
จักรยานเพื่อน้อง	 พร้อมเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ 
ณ	อุทยานสิ่งแวดล้อม	นานาชาติสิรินธร	

กรมทรัพยากรน้ำ	ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
ในงานประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 ในการนี้นายวิวัฒน์	 	 โสเจยยะ	 รองอธิบดีกรม	
ทรัพยากรน้ำ	 นายสมฤทธิ์	 วิไลพรรัตนา	 ผอ.สำนักงาน	 
ทรัพยากรน้ำภาค	๗		นางกรวิภา	จุลเจริญ	ผอ.ส่วนประสาน	 
และบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์	
นายมงคล		หลักเมือง	ผอ.สำนักวิจัย	พัฒนา	และอุทกวิทยา	
พร้อม	เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ	ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
					ช่วงบ่ายเวลาประมาณ	๑๔.๐๐	น.	นายมงคล		หลักเมือง	
ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำร่วมเสวนาวิจารณ์และให้ความเห็น 
เกี่ยวกับโครงการการวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 
การบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำ	 โดยเน้นย้ำถึงความ 
ร่วมมือในการศึกษาวิจัย	 พร้อมทั้งนำเสนอยุทธศาสตร์การ 
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	 เพื่อปรับใช้ในเรื่อง 
การปรับตัวเข้าสู่ภาวะโลกร้อนต่อไป

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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	 เมื่อวันที่	 ๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙	 พลเอก	 สุรศักดิ์	
กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้มพรอ้มคณะผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีก่ระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์	
ถวายพระพรชัยมงคลและพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ	
ครบ	 ๗๐	 ปี	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	๗	รอบ	
๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	ณ	 วัดพระราม	 ๙	 กาญจนาภิเษก	
กรุงเทพฯ
	 ในการน้ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	
และสิ่งแวดล้อม	 ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไว้ว่า	 กิจกรรม 
ดังกล่าวเราจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	เพราะปีน้ีถือเป็น	

	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙	 พลเอก	 สุรศักดิ์	
กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้มเปน็ประธาน	จดัพธิเีปดิกจิกรรมปฏบิตัธิรรม	
เฉลิมพระเกียรติ	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่	 พระบาท	
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	และสมเดจ็พระบรมราชนินีาถฯ	โดยม	ี

ทส.	รวมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย	 เราแบ่งการจัดกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติออกเป็น	 ๔	 กลุ่มกิจกรรมประกอบด้วย 
๑.	 กิจกรรมที่ถวายเป็นพระราชกุศล	 มีการสวดมนต์	
ปฏิบัติธรรม	 บริจาคโลหิต	 ๒.	 กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ 
สถาบนัพระมหากษตัรยิ์	เผยแพรพ่ระราชกรณยีกจิผา่นการ 
จัดนิทรรศการ	 จัดทำสปอร์ตวิทยุ	 โทรทัศน์	 สารคดี	
เทิดพระเกียรติ	 ๓.	 กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม	ปลูกป่า	สร้างฝาย	และการดูแลชีวิตสัตว์	
๔.	 กิจกรรมอื่นๆ	 เช่น	 การฝึกราษฎรพิทักษ์ป่า	 เป็นต้น 
สำหรับพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนี้	 เราจัดทำ	
ทั้งในระดับกระทรวง	ระดับกรม	และระดับสำนัก	รวมแล้ว	
ไม่ต่ำกว่า	๑๐๐	ครั้ง	จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน 
ร่วมกันทำดีถวายทั้งสองพระองค์ท่านเนื่องในโอกาส 
มหามงคลและยังเกิดเป็นสิริมงคลแก่ตัวพวกเราด้วย

กรมทรัพยกรน้ำ	เข้าร่วม	กิจกรรม	ทส.เฉลิมพระเกียรติ	เข้าวัด	ปฏิบัติธรรม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ

นายสมนึก	สุขช่วย	รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	พร้อมด้วย 
ผูบ้รหิารขา้ราชการเจา้หนา้ที	่กรมทรพัยากรนำ้	และตวัแทน	
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เข้าร่วมเดินทางไปปฏิบัติธรรม	
ในระหว่างวันที่		๒๕-๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๙	ณ	วัดแก้วฟ้า	
จุฬามณี	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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	 นายสพุจน	์	โตวจิกัษณช์ยักลุ	อธบิดกีรมทรพัยากรนำ้	
พร้อมคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่กรม	
ทรัพยากรน้ำ	จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล	
และพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน 
โอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	 ๗๐	 ปี	 และ	

กรมทรัพยากรน้ำจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
และพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	๗๐	ปี	
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	๗	รอบ	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๙

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	๗	ครบ	๑๒	สิงหาคม	
๒๕๕๙	 โดยจัดขึ้น	 ณ	 กรมทรัพยากรน้ำ	 และสำนักงาน	
ทรัพยากรน้ำ	ภาค	๑-๑๑

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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กรมทรัพยากรน้ำร่วมลงนามถวายพระพรเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์	สยามมกุฎราชกุมาร

	 จากนั้นได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร	ณ	 ห้องอารีย์	
สมัพนัธ	์กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	สำหรบัในสว่นของ	
กรมทรพัยากรนำ้	ไดจ้ดัพธิลีงนามถวายพระพรขึน้	ณ	บรเิวณ	

	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙	 เวลา	 ๘.๓๐	 น. 
พลเอก	 สุรศักดิ์	 	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พร้อมคณะผู้บริหาร	
และข้าราชการ	 สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 ร่วมลงนามถวายพระพร	 เนื่องในวันคล้ายวัน 
พระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 เจ้าฟ้ามหา	
วชิราลงกรณ์	สยามกฎราชกุมาร	ณ	พระบรมมหาราชวัง

ชั้น	 ๑	 ตึกกรมทรัพยากรน้ำ	 โดยมีนายสมนึก	 สุขช่วย	
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	พร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการ	
และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ	ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑-๑๑
ร่วมจัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์	สยามมกุฎราชกุมาร

กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources
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	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	
เป็นประธานปิดการประชุม	 “Thailand	 Sustainable 
Water	Management	Forum	๒๐๑๖”		ทีโ่รงแรมเซน็ทารา	
แกรนด์	โดย	SCG	และมูลนิธิอุทกพัฒน์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	
และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	จัดงานน้ี	
ขึ้นเพื่อให้ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการ 
บริหารจัดการน้ำ	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และประชาสังคม	
รวมถึงสื่อมวลชน	 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ 

	 นายสพุจน	์โตวจิกัษณข์ยักลุ	อธบิดกีรมทรพัยากรนำ้	
เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
พร้อมให้นโยบายทิศทางกรม	 เรื่องการทบทวนทิศทาง 
กรมทรัพยากรน้ำ	ภายใต้การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ 
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)	 หมวด	 ๒	 การวางแผน	
เชงิยทุธศาสตร	์โดยมนีายสราวธุ		ชวีะประเสรฐิ	ผูอ้ำนวยการ	
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ	 กล่าวให้การต้อนรับ 
โดยมีผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำพร้อมด้วย	 ผู้อำนวยการ 
สำนกังานทรพัยากรนำ้ภาค	๑-๑๑	และเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง	
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้	 มีระยะเวลาการประชุม	 จำนวน 
๓	 วัน	 ระหว่างวันที่ 	 ๓-๖	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙ 
ณ	โรงแรมรอยัลริเวอร์	กรุงเทพมหานคร

นายกรัฐมนตรี	ปิดการประชุม Thailand Sustainable Water Management Forum 2016

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ	 เพื่อนำไปสู่	 
แนวทางในการแกไ้ขเพือ่การบรหิารจดัการนำ้รว่มกนั	พรอ้ม	 
เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำและการบริหารงานของ 
หน่วยงานหรือองค์กรด้านน้ำจาก	 ๓	 ประเทศ	 ที่ได้รับการ 
ยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ 
ปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมได้ดี	 ได้แก่	 ประเทศอิสราเอล	
สิงคโปร์	 และเนเธอร์แลนด์	 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ 
การบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพร้อมให้นโยบายทิศทางกรม
เร่ืองการทบทวนทิศทางกรมทรัพยากรน้ำ	ภายใต้การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ	 (PMQA)		

										วัตถุประสงค์ในการจัดการ	ประชุมครั้งนี้เพื่อเป็น 
การทบทวนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญและ 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อยกระดับผลการดำเนินการและ 
ความสามารถในการแข่งขันของกรมทรัพยากรน้ำให้ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย	 ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	 ๒๐	ปี	
ตามนโยบายรัฐบาล	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน	
(SDGs)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๔๕	
และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ	
และผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ผ่านมา	
ของแต่ละสำนัก/ศูนย์	พร้อมระดมความคิด	และร่วมจัดทำ 
ข้อเสนอแนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์	ระยะเร่งด่วน	(๒๕๖๐-
๒๕๖๔)	 ระยะต่อเนื่อง	 และระยะยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศ	๒๐	ปี	ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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	 นายสพุจน	์	โตวจิกัษณช์ยักลุ	อธบิดกีรมทรพัยากรนำ้	
และโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมคณะ	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาระหว่างรัฐบาล	
โครงการอุทกวิทยานานาชาติครั้งที่	๒๒	(22nd	Session	of	
the	 IHPIntergovernmental	Council:	 IHP-IC-XXII)	 ใน 
ฐานะประธานอนุกรรมการด้านอุทกวิทยา	 ซึ่งการประชุม 
ดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะกรรมการสภาระหว่างรัฐบาล 
โครงการอุทกวิทยานานาชาติ	เพื่อเป็นการติดตาม	รายงาน	
ผลการดำเนนิงานในชว่ง	๒	ปทีีผ่า่นมา	การคดัเลอืกประธาน	

	 วันที่	 ๑๔	 มิถุนายน	 ๒๕๕๙	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 น.	
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	 (นายภาดล	 ถาวรกฤชรัตน์) 
กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมนานาชาติ	เร่ือง	การบริหาร	
จดัการทรพัยากรนำ้แบบบรูณาการภายใตก้ารเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	(International	Training	on	Integrated	
Water	 Resources	 Management	 under	 Climate	
Change)	 ณ	 โรงแรม	 ดิ	 เอมเมอรัลด์	 กรุงเทพฯ	 ซึ่งเป็น 
ความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ	 ร่วมกับเครือข่าย 
องค์กรลุ่มน้ำแห่งเอเชีย	 (NARBO)	 และสถาบันธนาคาร	
พฒันาเอเชยี	(ADBI)	มรีะยะเวลาในการอบรม	จำนวน	๓	วนั	
ระหว่างวันที่	๑๔-๑๖	มิถุนายน	๒๕๕๙	โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	
ได้แก่	 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๒๕	 คน	
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง	 ๑๐	 คน	 และผู้แทนองค์กรลุ่มน้ำ 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	ร่วมประชุม	คณะกรรมการสภาระหว่างรัฐบาล
โครงการอุทกวิทยานานาชาติ	ครั้งที่	๒๒

และรองประธานคนใหม่	การร่วมรายงานผลการดำเนนิงาน 
ภายใต้กรอบการพัฒนาของยูเนสโก	และผลการดำเนินงาน 
ภายใต้แผนงานระยะที่	๘	โดยมีคณะกรรมการสภาระหว่าง 
รัฐบาลจาก	 ๓๖	 ประเทศเข้าร่วมประชุม	 นอกจากนี้ยังได้ 
ร่วมการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ	 “Hydrological 
Inputs	 for	Water-Related	SDGs	 Implementation	 :	
Knowledge,	Data,	Indicators,	Tools	&	Innovations”	
ทีจ่ดัขึน้ระหวา่งวนัที	่๑๒-๑๙	มถินุายน	๒๕๕๙	ณ	กรงุปารสี	
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

กรมทรัพยากรน้ำร่วมกับ	NARBOและADBIจัดการฝึกอบรมนานาชาติ
เร่ืองการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน	ประกอบด้วย	ลาว	กัมพูชา	
เวียดนาม	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 และฟิลิปปินส์	 จำนวน 
๑๕	คน	รวมจำนวนทั้งสิ้น	๕๕	คน
	 การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ 
บรหิารจดัการทรพัยากรนำ้แบบบรูณาการ	(IWRM)	ในระดบั	
ลุม่นำ้	ผา่นการแบง่ปนัความรู	้แนวคดิ	และประสบการณจ์าก	
ลุ่มน้ำต่างๆ	ในภูมิภาคเอเชีย	และเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้าน 
การบริหารจัดการลุ่มน้ำได้เพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพในการ	
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	 และสามารถ 
นำไปประยุกต์ใช้ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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	 ศูนย์ผลิตน้ำดื่มและบริการน้ำดื่มสะอาด	 เฉลิม	
พระเกยีรตฯิ	พรอ้มใหบ้รกิารแลว้	ณ	สำนกังานสว่นประสาน	
และบริหารจัดการลุ่มน้ำปิง	 ให้ประชาชนนำภาชนะ	
รองรับน้ำดื่ม	 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆได้ทุกวัน	 เวลา	 ๘.๓๐-
๑๗.๓๐	น.
	 เมื่อวันที่ 	 ๒๙	 มิถุนายน	 ๒๕๕๙	 นายธีระวุฒิ	
สุคนธประดิษฐ	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑	
เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด 
สำนกังานสว่นประสานและบรหิารจดัการลุม่นำ้ปงิตอนลา่ง	
จังหวัดกำแพงเพชร	 โดยมี	 นายราชันย์	 ทองเอี่ยน	 วิศวกร 
โยธาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสาน	
และบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง	 เป็นผู้กล่าวรายงาน 
พิธีเปิดฯและผู้แทนจากกองบังคับการกองกำลังรักษา 
ความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่	 ๔	 ส่วนแยก	 ๑,	

	 นายประสิทธิ์	 หวานเสร็จ	 ผู้อำนวยการสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำภาค	 ๑๑	 พร้อมด้วยนายธีระวุฒิ	 พิเดช	
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา	 และเจ้าหน้าที่	 เป็นวิทยากร	
อบรมให้ความรู้	 เร่ืองการบริหารจัดการน้ำอุตุนิยมวิทยาและ	
การบริหารจัดการน้ำโดยใช้เส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่าง 
ระดับน้ำกับปริมาตรน้ำ	 (Rating	 Curve)	 การใช้โปรแกรม 
ในการบริหารจัดการน้ำ	 การบริหารกิจการและการบำรุง 
รกัษาระบบประปาหมูบ่า้น	ภายใตช้ือ่โครงการ	“การบรหิาร	
จดัการนำ้	บรหิารกจิการ	และการควบคมุการผลติของระบบ	
ประปาหมู่บ้าน	 ตำบลเก่าขาม	 ประจำปี	 ๒๕๕๙”	 โดยมี	
นายชาตร	ี ศรีวิชา	 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม 

สทภ.๑	เปดิศนูยผ์ลติและบรกิารนำ้ดืม่สะอาดเฉลมิพระเกยีรตฯิ	จงัหวดักำแพงเพชร

สทภ.๑๑	ร่วมกับ	อบต.เก่าขาม	จัดอบรม	โครงการ	“การบริหารจัดการน้ำ	บริหารกิจการ
และการควบคุมการผลิตของระบบประปาหมู่บ้าน	ตำบลเก่าขาม	ประจำปี	๒๕๕๙”

นายกเทศมนตรเีมอืงหนองปลงิ,	ผูน้ำชมุชนตำบลหนองปลงิ,	
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานแขวงการทางหลวงชนบท 
กำแพงเพชร,	 ผู้แทน	 ผอ.ทสจ.กำแพงเพชร,	 คุณรัชนี	
อัศวสุธีรกุล	 ,	 กลุ่มผู้ใช้น้ำ	 เครือข่ายรักษ์น้ำ	 และพี่น้อง 
ประชาชนพืน้ทีใ่กลเ้คยีง	จำนวน	๑๐๐	คน	รว่มพธิเีปดิศนูยฯ์	
ในครั้งนี้ด้วย
	 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๑	 กรมทรัพยากรน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 คัดเลือก	
ศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด	 ๖	 แห่ง	 	 เป็นกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องใน 
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ	 ๗๐	 ปี 
๙	 มิถุนายน	 ๒๕๕๙	 ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายๆ	 กิจกรรม	
ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑	จะดำเนินการ	ตลอด	๑	ปี	
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เป็นประธานเปิดการอบรมฯ	ณ	ห้องประชุมองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเก่าขาม	 อำเภอน้ำยืน	 จังหวัดอุบลราชธานี	 มีผู้	
เขา้รบัการอบรมฯ	จากคณะกรรมการหมูบ่า้น	คณะกรรมการ	
บริหารระบบประปา	 และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีตำบล	
เก่าขาม	๑๓	หมู่บ้าน	จำนวน	๖๔	คน	ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้น้ำสามารถบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ	 ลดความขัดแย้ง	 ปรับปรุงระบบประปา 
ให้สามารถผลิตน้ำได้อย่างเพียงพอ	 แก้ไขปัญหาจากการ 
ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน	ซึ่งการจัดอบรม 
ในครัง้นีเ้ปน็ความรว่มมอืระหวา่งองคก์ารบรหิารสว่นตำบล 
เก่าขามกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑๑
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ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๒
จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ	คู	คลอง	แห่งชาติ	ประจำปี	พ.ศ.	๒๕๕๙

 จังหวัดสระบุรี
	 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก	ดำเนินการ	
จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ	 คู	 คลอง	
แห่งชาติ	ประจำปี	พ.ศ.๒๕๕๙	จังหวัดสระบุรี	โดยร่วมกับทาง	
จังหวัดสระบุรี	 และโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพ 
ที่	 ๖๙	 ดำเนินการโครงการอบรมอนุรักษ์น้ำซับอย่างยั่งยืน	
ให้แก่	 สมาชิกป่าชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย	 เยาวชน	
นักเรียน	จำนวน	๒๐๐	คน	โดยมีนายชรัส	บุญณสะ	รองผู้ว่า	
ราชการจังหวัดสระบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 
ณ	 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่	 ๖๙	 ตำบล	
สองคอน	อำเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี

 จังหวัดเพชรบูรณ์
	 นายเอนก	 ชมพานิชย์	 ผู้อำนวยการสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำภาค	 ๒	 มอบหมายให้นางจารุทรรศน์ 		
สื่อประเสริฐสุข	 ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหาร 
จัดการลุ่มน้ำป่าสัก	 ดำเนินการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันอนุรักษ์	
และพัฒนาแม่น้ำ	คู	คลอง	แห่งชาติ	ประจำปี	พ.ศ.๒๕๕๙	
จังหวัดเพชรบูรณ์	 ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนบ้านหินโง่น	
ประชาชนในพื้นที่	 และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบูรณ์	 กิจกรรมประกอบด้วยการสร้างฝายกึ่งถาวรใน 
พื้นที่ต้นน้ำ	 เพื่อช่วยชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลง	 และ 
กักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมลำน้ำและแหล่งน้ำ 
ตอนล่าง	 ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำได้มากวิธีหนึ่ง	
และการปรับทัศนียภาพ	 ฟื้นฟู	 พัฒนาสภาพแวดล้อม	
รอบบรเิวณแมน่ำ้	ค	ูคลอง		ณ	บา้นหนิโงน่	หมูท่ี	่๕	ตำบลศลิา	
อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์	

	 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 
ระหว่างภาคราชการ	 องค์กรลุ่มน้ำ	 องค์กรปกครอง	
สว่นทอ้งถิน่	องคก์รเอกชน	ประชาชนในพืน้ทีด่ำเนนิกจิกรรม	
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนในการดูแลและจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	
และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในชุมชนให้ตะหนักและเห็น 
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ	 ได้แก่	ดิน	น้ำ	ป่า	และเกิด 
ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่าดังกล่าว 
เพื่อชนรุ่นหลังสืบไป
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	 สำนกังานทรพัยากรนำ้ภาค	๖		โดยสว่นประสานและ	
บริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก	 ได้จัดโครงการ	
บริหารจัดการน้ำ	 (เครือข่ายเดิม)	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	
กลุม่เครอืขา่ย	“เครอืขา่ยคลองปา่ไมร้กัษส์ายนำ้”			ผูเ้ขา้รว่ม	
โครงการประกอบด้วย	คณะครู	นักเรียน	และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
จำนวน	๖๕	 คน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 ๑)	 ปลูกจิตสำนึก 
และเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ	ใหก้ลุม่เครอืขา่ย/เยาวชน 
เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรน้ำ	๒)	สนับสนุน	
กจิกรรมดา้นการอนรุกัษ	์พฒันาทรพัยากรนำ้และทรพัยากร	
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง	๓)	 เสริมสร้างกลุ่มเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง	
และมคีวามสมัพนัธอ์นัดตีอ่กนั	สามารถขบัเคลือ่นองคก์รใน 

	 ส่วนอำนวยการ	 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๗	
ไดจ้ดัโครงการ“ทำโปง่เทยีม	สรา้งฝายถวายในหลวง”	ภายใต	้
โครงการทำความดถีวายพระเจา้แผน่ดนิ	ปทีี	่๖โดย	นายอดุม		
โชคสุชาติ	 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ	 พร้อมคณะ 
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 ๗	 ร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	 เจ้าหน้าที่ 
หน่วยพิทักษ์อุทยานที่	 กจ.	 ๗	 ตัวแทนของสมาคมอนุรักษ์	
สตัวป์า่	(WCS)	คณะครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนอานนัท	์จำนวน	
๑๔๐	 คน	 เข้าร่วมโครงการฯ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม 

สทภ.๖	จัดโครงการบริหารจัดการน้ำ	(เครือข่ายเดิม)	ปีงบประมาณ	๒๕๕๙	
กลุ่มเครือข่าย	“เครือข่ายคลองป่าไม้รักษ์สายน้ำ”

สทภ.๗	จัดโครงการ	“ทำโป่งเทียม	สร้างฝายถวายในหลวง”	
ภายใต้โครงการทำความดีถวายพระเจ้าแผ่นดิน	ปีที่	๖

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่อไป		โดยมีกิจกรรมต่างๆ	ประกอบด้วย		การบรรยายให้ 
ความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศในปัจจุบันที่เชื่อมโยง 
กับการคาดการณ์การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ	 	 การบรรยาย 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ 
ทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง		การบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับหลัก	
แนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง	การบรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบั	
ความหมายและประโยชนข์องพชืผกัสวนครวั		กลุม่เครอืขา่ย	
ร่วมกิจกรรมจัดทำแปลงพืชผักสวนครัวภายในโรงเรียน	ณ	
โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้		ต.กระแสบน	อ.แกลง	จ.ระยอง

แหลง่อาหารใหส้ตัวป์า่	รกัษาความชุม่ชืน้ของผนืปา่	สง่เสรมิ	
ให้เยาวชนในพื้นที่เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติส่งเสริมจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	และแสดงออกถงึความจงรกัภกัดี 
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 โดยร่วมกันทำความดี 
ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน		ณ	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ	
ที่	 กจ.๗	 (เขาหุบเต่า)	 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่	 อำเภอหัวหิน	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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	 สำนกังานทรพัยากรนำ้ภาค	๓	โดยสว่นประสานและ 
บริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่	 ๓	 ดำเนินโครงการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ	(เครือข่ายเดิม)ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำโขงส่วนท่ี	๓	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ		สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายให้มีความรู้ 
ความเข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		และเพ่ิมศักยภาพ	
กลุ่มเครือข่ายให้มีความสามารถ	 ในการบริหารจัดการ 
ทรพัยากรนำ้ในพืน้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ		และเพือ่สนบัสนนุ	
กิจกรรม	 การดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายให้มีการบริหาร 

	 นายวรเกียรติ	 มณีเนตร	 ผู้อำนวยการสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำภาค	 ๔	 อนุมัติให้ส่วนประสานและบริหาร 
จัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง	 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ	
จังหวัดกาฬสินธุ์ปี	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
จัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ 
จังหวัดกาฬสินธุ์	 ปี	 ๒๕๖๑	 –	 ๒๕๖๔และแผนปฏิบัติการ 
ปี	๒๕๖๑	ตามแนวทางการดำเนินงาน	(Road	map)	ของ 
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนด	กลุ่มเป้าหมาย	

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๓		โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนท่ี	๓
ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	(เครือข่ายเดิม)

สทภ.๔	จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ	(ระดับจังหวัด)

จัดการกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง	ดำเนินการจำนวน	๕	กลุ่ม		
ประกอบด้วย	 กลุ่มเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
บ้านหนองบัวรวม	 จังหวัดสกลนคร	 กลุ่มเครือข่ายบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำบ้านห้วยไหสมบูรณ์	 จังหวัดนครพนม 
กลุ่มเครือข่ายบริหารจัดการน้ำบ้านโนนสะอาด	 จังหวัด	
นครพนม	 กลุ่มเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบ้าน 
หาดแพง		จงัหวดันครพนม	และกลุม่เครอืขา่ยบรหิารจดัการ	
ทรัพยากรน้ำกุดไฮน้อย	จังหวัดนครพนม		

ได้แก่	 ผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำ	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คณะอนุกรรมการ	คณะทำงาน	
ลุ่มน้ำ	เครือข่ายและประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์	โดย 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	 นายอโณทัย	 ธรรมกุล	
เป็นประธาน	และนายพิชิต		สมบัติมาก	ผู้อำนวยการสำนักงาน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ 	
กล่าวรายงาน	 ณ	 โรงแรมริมปาว	 อำเภอเมือง	 จังหวัด	
กาฬสินธุ์
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สทภ.๘	จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ

	 ยรรยงค์	อินทฤทธ์ิ		ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ	
ภาค	 ๕	 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการ 
ลุ่มน้ำมูลตอนบน	 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชน	 	ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	 	 ว่าด้วยการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ.	 ๒๕๔๘	 	 โดยมีกลุ่ม	
เป้าหมายได้แก่	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้นำชุมชน	
ประชาชนในพื้นที่	 และผู้มีส่วนได้เสีย	 ในพื้นที่ดำเนิน 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	วัตถุประสงค์การดำเนินการ 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐ	 และรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีดำเนินโครงการ	และเพ่ือรวบรวมความ	

	 สำนกังานทรพัยากรนำ้ภาค	๘	โดยสว่นประสานและ 
บริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	 จัดโครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำ	
แบบบูรณาการ		วิทยากรบรรยายโดยนายสัมพันธ์	ดุลยาภรณ์	
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบ	
สงขลา	และนายสมโชติ	พุทธชาติ	ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ	
ผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	 คณะกรรมการลุ่มน้ำ	
คณะอนุกรรมการ	 คณะทำงานลุ่มน้ำ	 เครือข่ายประชาชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
สว่นราชการในพืน้ทีลุ่ม่นำ้	วตัถปุระสงคเ์พือ่ใหอ้งคก์รลุม่นำ้ 

สทภ.๕	จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ	 และประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ	 ทั้งนี้ 
โครงการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟแูหลง่นำ้สาธารณะ	ทีเ่ขา้ไปดำเนนิ	
การประกอบดว้ยโครงการอนรุกัษฟ์ืน้ฟหูนองขาม		โครงการ	
อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองไผ่น้อย	(ช่วงที่	๒)	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู	
กุดนาแซง		โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเลิง		จังหวัดสุรินทร์	
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยยาง	 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
หว้ยชมุเหด็	สถานหีนองตาด		โครงการอนรุกัษฟ์ืน้ฟแูหลง่นำ้	
มาบลูกฟ้า		โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกาด		และโครงการ 
อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปรือ		บ้านไทยจาน			จังหวัดบุรีรัมย์

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำ	 ได้มีส่วนร่วมในการ 
จัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ 
ปี	๒๕๖๑–	๒๕๖๔	และแผนปฏิบัติการปี	๒๕๖๑	รับทราบ	
ปัญหาในเชิงพื้นที่	 และความต้องการในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ	ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ	
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	 และระดม 
ความคดิเสนอเปา้หมายเชงิพืน้ที่	และแนวทางการแกป้ญัหา	
ในระยะเร่งด่วน/กลาง/ยาว	 ณ	 โรงแรมลำปำรีสอร์ท	
อำเภอเมือง	จังหวัดพัทลุง
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	 นายชลธร	ป่ันเจริญ	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ	
ภาค	 ๙	 ได้มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการ 
ลุ่มน้ำน่าน	จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	
(เครือข่ายเดิม)	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกลุ่มเครือข่าย	
ใหม้กีารบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้	รวมทัง้เพิม่ความเขม้แขง็	
ของกลุ่มเครือข่าย	 และเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงาน	
ของกลุ่มเครือข่ายให้มีการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่าย 
อย่างต่อเน่ือง	โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย	ประชาชน	
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำ	 กลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำ	

	 ส่วนประสานและบริหารจัดการ	 ลุ่มน้ำภาคใต้	
ฝั่งตะวันตก	 ส่วนที่	 ๑	 	 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	 	 ๑๐ 
จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	 (เครือข่ายเดิม) 
เครือข่ายนักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า	 “เสนานุกูล”	 ตำบล	
บางนายสี		อำเภอตะก่ัวป่า		จังหวัดพังงา		โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

สทภ.๙	จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	(เครือข่ายเดิม)

สทภ.๑๐	ส่วนประสานฯลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ส่วนที่	๑
จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	(เครือข่ายเดิม)

รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่าย	 และสนับสนุน 
กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายให้มีการบริหาร 
จัดการกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีเครือข่ายนักเรียน		
และอาจารย์ที่ปรึกษา	เข้าร่วมกิจกรรม	รวมทั้งสิ้น		๔๓		คน	
ณ	โรงเรียนตะกั่วป่า	“เสนานุกูล”	ตำบลบางนายสี	อำเภอ	
ตะกั่วป่า		จังหวัดพังงา

จำนวน	๒	 โครงการ	 ประกอบด้วยโครงการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ	 (เครือข่ายเดิม)	 ผ่านกิจกรรมการปล่อย 
พันธุ์ปลาเพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศน์ทรัพยากรน้ำเพื่อ 
ที่จะได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค	 บริโภค	 ประกอบอาชีพอย่าง 
เพียงพอตลอดทั้งปี	ณ	บ้านน้ำเกี๋ยน	ตำบลน้ำเกี๋ยน	อำเภอ	
ภูเพียง	 จังหวัดน่าน	 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	
(เครือข่ายเดิม)	 ผ่านกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์และปล่อย	
พันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศน์บริเวณฝายน้ำริม	 ตำบล	
แสนทอง	อำเภอท่าวังผา	จังหวัดน่าน
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	 เดือนกรกฎาคม	 ๒๕๕๙	 พวกเรายังคงมีเรื่องราว 
ต่างๆ	 ที่น่าสนใจมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคย	 ซึ่ง 
เดอืนนีถ้อืวา่เปน็เดอืนทีส่ำคญั	และมกีจิกรรมตา่งๆ	มากมาย	
เชน่ตลาดคลองผดงุกรงุเกษม	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอ้มรบัหนา้ทีเ่ปน็เจา้ภาพ		โดยกำหนดจัดช่ืองาน	
ว่า	“ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ”  
นั่นเอง	 หลายๆ	 คนคงมีโอกาสเข้าไปแวะเวียน	 เที่ยวชม 
ร่วมจับจ่ายซื้อของกันอย่างคับคั่งแน่นอน
	 สำหรับการสัมภาษณ์	 เราได้พูดคุยกัยคุณไวกูล		
เทียนทอง	กับการจัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ	คุณไวกูล 
เจ้าของสวนทุเรียนได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง	
ทำให้ทุเรียนออกลูกน้อย	 ผลผลิตได้ล่าช้าไป	 แต่ด้วยน้ำใน 
พื้นที่โครงการที่กรมทรัพยากรน้ำเข้าไปพัฒนาทำให้สวน 

ของคุณไวกูลมีน้ำใช้เพียงพอ	และด้วยการบริหารจัดการน้ำท่ีดี 
ทำให้ไม่บอบช้ำมากนัก	 ช่วงนี้ฝนเริ่มตก	 ทุเรียนก็ขายได้	
ไมน่า่เชือ่วา่	ทเุรยีนราคาสงูกจ็รงิ	แตก่ย็งัมผีูซ้ือ้	และใหค้วาม	
สนใจเลือกรับประทาน	 ทำให้คุณไวกูลและชาวสวนอีก 
หลายคนมีกำลังใจและยิ้มได้
	 นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์พี่ไล้	 กับการเข้าพื้นที่ 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู	 ณ	 อำเภอตรอน	 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
การพดูคยุกบัพีไ่ลไ้ดร้บัรูถ้งึความรูส้กึของชาวบา้นวา่เขาดใีจ 
และได้ประโยชน์จากโครงการเป็นอย่างมาก	 มีการรณรงค์ 
ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน	 ช่วยกันปลูกหญ้าแฝก	 สร้าง 
จิตสำนึกการรักน้ำให้แก่เยาวชน	 เป็นการสร้างความผูกพัน 
ที่มีระหว่างคนกับน้ำได้เป็นอย่างดี	 น่าประทับใจ	 หากมี	
โอกาส	พวกเราทั้ง	๒	คนต้องเข้าพื้นที่บ้างแล้ว	^^
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 ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ถือเป็นตลาดนัดสินค้า 
เกษตรและสินค้าชุมชน	 ที่จัดขึ้น	 โดยพลเอก	 ประยุทธ์		
จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ได้ริเริ่มให้มีการจัดโครงการ	
“ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม”	 เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกร 
และผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า	 ซึ่งถือ 
เป็นการสร้างรายได้และพัฒนาสินค้าด้วยการนำสินค้าจาก 
ผู้ผลิตส่งตรงสู่ผู้บริโภคโดยตรง	 ทั้งนี้ได้มีการมอบหมายให้ 
ส่วนราชการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการ 
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ส่วนราชการเข้าไปส่งเสริม 

 สวัสดี คร้าบ... น้องน้ำมาพบกับพี่ๆอีกครั้งหนึ่ง กับช่วงเดือนกรกฎาคม 
และมาพร้อมกับสาระน่ารู้ อีกเช่นเคยนะครับ  พี่ๆหลายท่านต้องเคยได้ยินคำว่า 
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม แน่แน่ เอ๋!!!! ว่าแต่พี่ๆรู้หรือเปล่าน้า ว่าตลาด 
คลองผดุงกรุงเกษมนี้ มีที่มาจากอะไร และเริ่มจัดตั้งแต่เมื่อไหร่ ???

 วันนี้ ผมรับอาสา หาคำตอบ ไขข้อข้องใจนี้ให้เอง

 พี่ๆ รู้ไหมครับว่า....ยอดจำหน่ายตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “ทส ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจาก 
ทรัพยากรธรรมชาติ” ตั้งแต่วันที่ ๕-๒๔ กรกฎคม ๒๕๕๙ นั้นรวมยอดจำหน่ายรวมได้ ๒๔,๖๒๕,๗๐๐ บาท 
ยอดผู้เยี่ยมชมตลาดกว่า ๖๖,๐๐๐ คน

และพฒันาในแตล่ะเดอืน	เริม่จดัตัง้แตเ่ดอืนมกราคม	๒๕๕๘	
มาจนถึงปัจจุบัน	รวมเป็นเวลากว่า	๑๙	เดือนแล้ว
	 สำหรับเดือนกรกฎาคม	๒๕๕๙	กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(ทส)	เป็นเจ้าภาพหลักในการจัด 
โครงการนี้	 ได้มีการตั้งชื่องานในเดือนนี้ว่า	 งานมหกรรม 
“ทส.ตลาดสรา้งสรรค ์ของขวญัจากทรพัยากรธรรมชาต”ิ 
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่	 ๕	 –	 ๒๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙	
ซ่ึงจะเปิดให้บริการทุกวัน	ต้ังแต่เวลา	๑๐.๐๐	น.	–	๑๙.๐๐	น.	
ภายในงานมีกิจกรรมเด่นที่น่าสนใจมากมาย	
	 มีการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนและเกษตรกร	
ในเครือข่ายมาจำหน่ายในราคาพิเศษ	 ภายใต้กรอบแนวคิด	
ในการจัดงาน	๔	ช	ประกอบด้วย	
	 ๑)	ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
	 ๒)		ใช้ของดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	 ๓)		ชมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สานพลังชุมชน
	 ๔)		ชิมอาหารจากธรรมชาติ
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	 กรมทรัพยากรน้ำ	 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำ 
ภาค	 ๑-๑๑	 ได้นำเสนอสินค้าที่น่าสนใจทั้ง	 เครื่องเงิน	
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร	 อาหารแปรรูป	 ผลิตภัณฑ์จากผ้า	
เป็นต้น	 ซึ่งถือว่าได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมงานมากมาย	

กรมน้ำร่วมงาน
“ทส.ตลาดสร้างสรรค์

ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ”

นอกจากนี้ของขวัญพิเศษจากกรมทรัพยากรน้ำ	 ด้วยการ 
จดัวงดนตรโีดยสำนกังานทรพัยากรนำ้ภาค	๔	และการแสดง	
พิเศษจากนักร้องคิม	 จากวง	 Tatoo	 color	 และรัฐ	 มีผู้ 
ร่วมงานเข้าร่วมสนุกเป็นจำนวนมาก
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	 ผ่านไปแล้วกับวันครบ	๗๐	ปีครองราชย์ในพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เมื่อวันที่	๙	มิถุนายน	๒๕๕๙	ซึ่งเป็น 
ห้วงระยะเวลาที่อาจกล่าวได้ว่า	 พระมหากษัตริย์ของไทย 
ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก
	 ระยะเวลา	 ๗๐	 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์นั้น	 ได้ 
เสด็จฯไปในพื้นที่ต่างๆเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ 
ของราษฎรทั่วทุกภาคจำนวนมากมาย	 ทั้งในพื้นที่ราบ	
และบนพื้นที่สูง	 โดยเฉพาะชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงนั้น 
พระองคท์รงใหค้วามสนพระราชหฤทยัมาก		เนือ่งจากทรงม	ี
พระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาได้ลดการทำลายป่าที่เป็น 
เสมือนพื้นที่ต้นน้ำและเปลี่ยนอาชีพมาทำการเกษตร 
ด้วยการปลูกพืชผักหรือไม้ผลเมืองหนาวตลอดจนการ 
เลี้ยงสัตว์ที่ให้ตอบแทนที่ดี	 จนเป็นที่มาของการกำเนิด 
โครงการหลวงในปี	๒๕๑๒
	 อ่างเก็บน้ำห้วยตองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
ถือเป็น	 ๑	 ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ 
พระองค์	 เพื่อประโยชน์ของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงและ 
เผ่าม้งในพื้นที่	ต.แม่วิน	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่	แม้ว่าจะเป็น 
อา่งเกบ็นำ้ทีไ่มใ่หญโ่ตมากนกั		ในยคุทีส่รา้งเสรจ็ใหม่ๆ 	เมือ่ป	ี
๒๕๒๒	แต่ผลประโยชน์ท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง	
และราษฎรชาวไทยภูเขาได้รับนั้น	 ถือได้ว่ามากมายและ 
มีความยั่งยืนตลอดมากว่า	๓๗	ปี

	 วันที่	๑๙	มกราคม	๒๕๒๒	พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว	 ได้เสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 ไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่ 
บ้านห้วยตอง	 บ้านหนองเต่าและบ้านขุนวาง	 ในพื้นที่ 
ต.แม่วิน	 อ.แม่วาง	 จ.เชียงใหม่	 ในวันนั้น	 พระองค์ได้ 
ทอดพระเนตรลำห้วยตองอยู่ชั่วครู่	 จากนั้นทรงมีพระราช 
กระแสรับสั่งแก่หม่อมเจ้าภีศเดช	 รัชนี	 โดยมีนายอนันต์	
สงวนนาม	 	 เลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท	 (รพช.)	 อธิบดี	
กรมชลประทาน	 และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 อยู่ใน	
พื้นที่นั้นด้วย	 	 โดยให้	 รพช.เป็นผู้จัดสร้างแหล่งน้ำเพื่อ 
สนับสนุนในเรื่องน้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ
	 สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท	 (รพช.)	 ได้จัดหน่วย 
เครื่องจักรกลในการก่อสร้างเข้าพื้นที่ทันที	 ภายหลังจากได้ 
ออกแบบอ่างเก็บน้ำและจัดหางบประมาณในการก่อสร้าง 
เรียบร้อยแล้ว	 และได้เข้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตองอันเน่ือง	
มาจากพระราชดำริในเดือนกรกฎาคม	 ๒๕๒๒	 ในพื้นที่	
หมู่บ้านห้วยตอง	หมู่ที่	๑๐	ต.แม่วิน	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่		
หลังจากที่	 สำนักงาน	 รพช.ได้ระดมทั้งบุคลากรและเครื่อง 
จักรกลเข้าก่อสร้างเพื่อให้ทันหน้าฝนในปีนั้น	 อ่างเก็บน้ำ 
หว้ยตองจงึแลว้เสรจ็ภายในเดอืนกนัยายน	๒๕๒๒	มสีนัเขือ่น	
กว้าง	๖	เมตร	ยาว	๑๓๐	เมตรและสูง	๑๘.๕	เมตร	สามารถ	
เกบ็กกันำ้ไดก้วา่	๔๐๐,๐๐๐	ลกูบาศกเ์มตร	มากเพยีงพอกบั	
พื้นที่ไม่เกิน	 ๑,๐๐๐	 ไร่ในการเพาะปลูกพืชผัก	 ไม้ผลและ	
การทำนา

น้ำกับชุมชน : ทวีศักดิ์  สุขธงไชยกูล

อ่างเก็บน้ำห้วยตองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		๑	ในโครงการครองราชย์ครบ	๗๐	ปี	
ตามพระราชดำรัส	“น้ำ	คือชีวิต”
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“ชนบทที่รัก...คลื่นข่าวชาวกรมน้ำ”

	 ในปี	๒๕๕๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	๑	(ลำปาง)	
กรมทรัพยากรน้ำ	 ได้จัดงบประมาณเพื่อทำการฟื้นฟู 
ด้วยการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำออกไปเพื่อประโยชน์ 
ในการใช้น้ำของโครงการและราษฎรในพื้นที่
	 วนัที	่๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๙	นายทวศีกัดิ	์สขุธงไชยกลู	
ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ	์ พร้อมเจ้าหน้าที่วิเคราะห ์
นโยบายและแผน	 ช่างภาพ	 กองสื่อสารพัฒนาการ		
กรมทรัพยากรน้ำ	 	 และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ 
ภาค	๑	(ลำปาง)	ได้ไปเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำห้วยตองอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริ	 	 ภายหลังที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยการ 
ขุดลอกแหล่งน้ำและจัดระบบนิเวศ	 ซึ่งมีนักท่องเที่ยว 
ต่างประเทศไปเล่นน้ำในวันนั้นด้วย
	 นายสุติ๊บ	 โกพาลี	 เกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่า 
กระเหรี่ยงในหมู่บ้านห้วยตอง	 ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่มากว่า 
๑๐	 ปี	 ได้กล่าวขณะกำลังเตรียมจัดวางโครงสำหรับการ 
เพาะปลูกพืชในร่มว่า
 “...มาอยู่ในพื้นที่นี้หลายปี ได้ปลูกพืชหลายอย่าง 
ทั้งกระเทียม ผักต่างๆ ตลอดจนผักสลัด โดยใช้น้ำจาก 
อ่างเก็บน้ำห้วยตองแห่งนี้   ไม่เคยขาดแคลนเรื่องน้ำ 
เพียงแต่บางปีอาจจะมีน้อยลงแค่นั้นเอง ดีใจครับที่มีน้ำ 
ทำให้ปลูกพืชได้ดี  มีรายได้น่าพอใจมาก...” 
	 ในขณะที่นายบุญศร	ี ปัญญาขันธ	์ 	 รองหัวหน้าศูนย ์
พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง	 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบรวม 
๑๒	หมู่บ้านได้กล่าวถึงอ่างเก็บน้ำห้วยตองอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริที่ใช้ประโยชน์มานานเกือบ	๔๐	ปีว่า
 “... อ่างเก็บน้ำห้วยตองแห่งนี้ ถือเป็นอ่างเก็บน้ำ 
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้มี 
น้ำใช้ในโครงการนี้มายาวนาน และอ่างเก็บน้ำห้วยตอง 

ถือเป็นแหล่งน้ำแห่งเดียวที่โครงการหลวงแห่งนี้ได้รับ 
ประโยชน์รวมทั้งเกษตรกรชาวไทยภูเขารวม ๒ หมู่บ้าน 
คือบ้านห้วยตองและบ้านห้วยเกี๋ยง ซึ่งมีประชากรรวม 
๑๘๘ ครัวเรือน จำนวน ๗๗๕ คน เป็นเผ่ากะเหรี่ยงทั้ง 
๒ หมู่บ้าน โดยมีพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์กว่า ๔๐๐ ไร่ รวมกับ 
พ้ืนท่ีของศูนย์ฯอีกประมาณ ๒๐๐กว่าไร่ ซ่ึงมีท้ังแปลงสาธิต  
แปลงทดสอบ เพื่อการเรียนรู้อีกส่วนหนึ่ง ปีที่ผ่านมาที่ 
ศูนย์ฯแห่งนี้มียอดขายผลิตผลกว่า ๔๐ ล้านบาท 
อ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะมีน้ำใช้ไม่เคยขาด แต่อาจจะมีลดลง 
ไปบ้างเพียงบางปีเท่านั้น บางครั้งก็ล้นระดับเก็บกักน้ำ 
หรือสปิลล์เวย์ ...” 
	 นอกจากนี้	 รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
ทุ่งหลวง	 ยังได้กล่าวสรุปถึงประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำห้วยตอง	
ก่อนอำลาจากกันในวันนั้นว่า
 “...ถ้าไม่มีแหล่งน้ำแห่งนี้ ก็บอกได้เลยว่า ทั้งศูนย์ 
พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงและเกษตรกรของทั้ง 
๒ หมู่บ้านคือบ้านห้วยตองและบ้านห้วยเก๋ียงคงจะลำบาก 
ไม่น้อยแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำ 
อุปโภคบริโภค ซึ่งทุกวันนี้เราก็เอาน้ำจากอ่างเก็บน้ำ 
ห้วยตองมาทำน้ำประปาเพื่อใช้ในการดื่มกินและใช้ใน 
กิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯและราษฎรในหมู่บ้านด้วย ...” 
	 ซึ่งเป็นไปดังพระราชดำรัส	 “น้ำ	 คือชีวิต”	 เมื่อวันที่	
๑๗	มีนาคม	๒๕๒๙		ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	ที่ว่า	
“...หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำ น้ำเพื่อการบริโภค น้ำใช้ 
นำ้เพือ่การเพาะปลกู เพราะชวีติอยูท่ีน่ัน่  ถา้มนีำ้คนอยูไ่ด ้
ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้  ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า 
ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้...”
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