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“เร่ือง  เมือ่น้ํา…คือชีวิต 
จะทําอยางไรกับน้ํา ทามกลางภาวะโลกรอน” 

 

 ปจจุบันนี้เราจะเห็นไดวา ไมวาองคกรใดๆ หรือส่ือมวลชนแขนงตางๆ 
ตางก็พากันรวมแรงรวมใจใหความสําคัญกับเรื่อง "ภาวะโลกรอน" ทั้งๆ ที่เร่ืองนี้
ควรจะเปนที่สนใจของพวกเรากันนานแลว แตคงเปนเพราะวาหลายคนตางคิดวา 
"ภาวะโลกรอน" เปนเรื่องที่ไกลตัว  

 

ภาพจาก : http://www.thai-sbc.org/news/images/13.jpg 

   น้ํา....ทรัพยากรที่มีคายิ่ง 
 สวนประกอบ 2 ใน 3 ของรางกาย  คือ  น้ํา  และ 3 ใน 4 ของพื้นโลก คือ 
น้ํา   ดังนั้น น้ํา  จึงเปนทรัพยากรที่มีคาและมีความสําคัญยิ่งตอส่ิงมีชีวิตบนโลก 
รวมถึงมนุษย   หากโลกของเรามีอุณหภูมิที่รอนมากขึ้น  ส่ิงที่ตามมาก็คือ  ภัยแหง
ความแหงแลง   ดังนั้น  เราควรหาวิธีการ  หรือแนวทางการแกไขไมใหเกิดภาวะ
ดังกลาวเกิดขึ้น 
 เมื่อป พ.ศ. 2532  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน
พระราชดํารัสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและภาวะขาดน้ําของ
ประเทศไทยวา  



                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 “...น้ําในประเทศไทยที่ไหลเวียนนั้น ยังมีอยู 
เพียงแตตองบริหารใหดี ถาบริหารใหดีแลว มีเหลือเฟอ 
มีตัวเลขแลว ไปแยกแยะตัวเลข  เหมือนที่ไดแยกแยะ
ตัวเลขของคารบอนน้ํานั้นนะ   ในโลกมีมากแลว ท่ีใชจริง  ๆ
มันเปนเศษหนึ่งสวนหมื่นของน้ําที่มีอยู  อาจไมถึง  
ก็ตองบริหารใหดีเทานั้นเอง...”   

 จะเห็นไดวา  พระองคทรงใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนอยางยิ่ง  เพราะน้ําถือวาเปนทรัพยากรหลัก
ในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก   น้ําเปนตัวประสานใหเกิดความสมดุลข้ึนบนโลก  เมื่อมีน้ํา  ก็จะมีปาไมที่อุดมสมบูรณ  
เมื่อปาไมอุดมสมบูรณเราก็สามารถดํารงชีวิตอยูไดตามไปดวย   เพราะสายน้ําที่ไหลจากยอดเขาจนสุดปลายทางลงสูทะเลนั้น  
ไดหลอเล้ียงชีวิตของพวกเราทุกคนมานานแสนนาน 
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   ทําอยางไรเพื่อใหเรามีน้ําใชอยางยาวนานทามกลางภาวะโลกรอน 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงแนะนําเรื่องการบริหารจัดการน้ําเพื่อกักเก็บน้ํา กันภัยแลง และการเก็บน้ํา 
เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม โดยจะแบงพื้นที่เปน 4  สวน พื้นที่สวนแรก คือ สวนยอดเขาลงมาสูกลางเขา จะเปนพื้นที่อนุรักษ คือ 
อนุรักษน้ําและเพิ่มความชุมชื้นใหดิน โดยการสรางฝายตนน้ําลําธาร เพื่อชวยชะลอความเร็วของน้ํา ปองกันการชะลาง
พังทลายของหนาดิน และที่สําคัญ  เมื่อผืนดินชุมชื้นแลว พืชพันธุตนไมตางๆ ก็จะเจริญเติบโตไดอยางสมบูรณ  อันมีพื้นที่ตัวอยาง
ไดแก  ศูนยศึกษาพัฒนาหวยฮองไครฯ  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  ที่สรางฝายชะลอน้ํา (Check dam) โดยผลที่ไดนั้น คือ
พื้นที่ปาในบริเวณดังกลาวมีความชุมชื้นขึ้น  หรือโครงการ 80 พรรษา 880 ฝาย อินทรีสรางถวายในหลวง ที่บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง
รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จัดสรางฝายตามพื้นที่ตางๆ อีกดวย  จากผลที่ไดนั้น ทําใหทุกวันนี้ ประชาชนและหนวยงานตางๆ เห็น
ประโยชนของฝายชะลอน้ําและไดชวยกันทําฝายชะลอน้ํากันมากขึ้น  
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 พื้นที่ท่ีสอง  คือ กลางเขาลงมาถึงเชิงเขา  จะเปนเขตปาเศรษฐกิจ  เพื่อปลูกตนไมเศรษฐกิจหรือพืชพันธุที่สามารถ 
ใชประโยชนได  เชน  ไมที่สําหรับใชเปนเชื้อเพลิง  ไมใชสอยสําหรับกอสราง  และผลไมตางๆ ที่เหมาะกับดินบริเวณนั้น  
ที่ทรงเรียกวาไม  3  อยาง  ประโยชน  4  อยาง   ซ่ึงประโยชนที่  4   คือ   ชวยอนุรักษดินและตนน้ําลําธาร  ทรงแนะนําใหสราง
อางเก็บน้ําขนาดเล็กบนกลางเขาเพื่อกักเก็บน้ําที่ไหลลงมาจากบนเขา   เพื่อใหพื้นดินบริเวณเพาะปลูกมีความชุมชื้นและปองกัน 
หรือบรรเทาในชวงที่ขาดน้ํา  

 พื้นที่สวนที่สาม   จะเปนพื้นที่ไรนา  ทรงใหสรางเขื่อนเพื่อรองรับน้ําฝนที่ตกใหมและน้ําที่ไหลมาจากยอดเขา  
เพื่อเปนน้ําสํารองสําหรับการปลูกขาว  หรือพืชพันธุตางๆ  การสรางเขื่อนเก็บน้ํานี้ยังเปนการใชทรัพยากรน้ําอยางคุมคา  
เพราะเปนการไมปลอยใหน้ําดีไหลลงคลอง  หรือทะเลโดยเปลาประโยชน  ยกตัวอยาง โครงการสระเก็บน้ําพระราม 9  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และ  เขื่อนปาสักชลสิทธิ์  ที่นอกจากจะทําหนาที่เก็บสํารองน้ําแลว   ยังทําหนาที่ปองกันไมใหเกิด
น้ําทวมในบริเวณ  หรือจังหวัดใกลเคียงอีกดวย  นอกจากนี้  ยังทรงแนะนําใหเกษตรกรที่มีที่ดินไมมากใหทําการเกษตร 
แบบทฤษฎีใหม   ซ่ึงเปนการใชประโยชนของที่ดินใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด   ควบคูไปกับการบริหารจัดการน้ําใหพอเพียง
และสมดุลกับพืชที่ปลูก 

 พื้นที่สุดทาย   จากพื้นที่ที่กลาวมาทั้งสามสวน  ตั้งแตยอดเขาลงสูพื้นที่ราบ  จะเห็นไดวาทรัพยากรน้ําถูกเราใชกัน
อยางมากมายมหาศาล  ไมวาจะเปนเพื่อการเกษตร  หรือเพื่อใชบริโภค  ซ่ึงสิ่งที่ตามมาจากการใช  คือ  น้ําที่ไมสามารถใชการใดๆ 
ไดอีก  หรือที่ เราเรียกกันวา น้ําเสีย  ดวยเหตุนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จึงทรงคิดหาแนวทางการบําบัดน้ําเสีย 
ใหกลับสภาพเปนน้ําดีโดยวิธีธรรมชาติ  กอนที่จะปลอยลงสูทะเล   ในวันนี้  ทรงทําใหเห็นเปนตัวอยางที่โครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เปนพื้นที่เพื่อใชเปนการศึกษาวิธีการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสู
ทองทะเล  ดวยระบบบอบําบัดน้ําเสียและวัชพืชบําบัด  โดยใชพืชน้ําและธรรมชาติ  เชน  สายลม  แสงแดด  ออกซิเจนเปนตัวบําบัด   
ซ่ึงไดผลดีเปนที่นาพอใจเปนอยางมาก  และสามารถขยายผลการดําเนินงานในลักษณะคลายคลึงกันไปยังพื้นที่อ่ืนๆไดอีกดวย 
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 นอกจากการจัดสรรพื้นที่ตางๆ  เพื่อเปนการอนุรักษน้ําแลว  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังพระราชทาน “ฝนหลวง”
เพื่อดับความแหงแลงและเพิ่มความชุมชื้นใหผืนดินที่ประชาชนตามจังหวัดตางๆ ประสบกับภัยแลง  จนไมสามารถเพาะปลูกพืชพันธุ
ตางๆ  เพื่อหาเลี้ยงชีพได   จนทําใหเกิดภาวะขาดแคลนอาหารและน้ําดื่มเพื่อประทังชีวิต  เพราะฉะนั้น  น้ําจากฝนหลวง  นอกจาก
จะเปนการดับความแหงแลงของผืนดินแลว  น้ําจากฝนเม็ดนี้ยังดับความทุกขยากของประชาชนไดอีกดวย  

   หนวยเล็กๆ อยาง "เรา" ก็สามารถรักษาน้ําได 
  ในปจจุบันนี้  เมื่อเรามองไปทางไหน หรือวาภาคสวนใดๆ ไมวาจะภาคอุตสาหกรรม   เทคโนโลยี  การเกษตร  
หรือวาแมแตตัวของเราเอง   ตางก็ใชทรัพยากรน้ํากันอยางฟุมเฟอย   ขาดการยับยั้งชั่งใจในการใชน้ํา  เพราะตางคิดวา น้ําไมมีวัน 
จะหมดจากโลก  แตในความจริงแลวเราควรจะเร่ิมตระหนักตั้งแตวันนี้วา  ทรัพยากรน้ําท่ีพวกเราเฝาคิดกันวาไมมีวันจะหมดไปนั้น 
กําลังอยูในภาวะวิกฤต  กําลังขาดแคลน  เพราะฉะนั้น  เราควรจะเริ่มตนกันรักษาน้ําท่ีมีอยู  ใหเราและคนรุนตอไปไดใชกัน  
การรักษาน้ํานั้นทําไดไมยาก   นั่นคือ  เราควรคิดอยูเสมอวา  สภาวการณของน้ําตอนนี้อยูในภาวะที่กําลังจะขาดแคลน  น้ําจึงถือวา
เปนทรัพยากรที่มีคุณคาท่ีสุด  เราตองใชอยางรูคุณคาและประหยัดใหมาก  รูจักการหมุนเวียนการใชน้ําใหเกิดประโยชน  เชน  
น้ําที่ เหลือจากการซักลางก็สามารถนํามารดน้ําตนไมไดอีก  นอกจากจะเปนการไมทิ้งน้ําใหเปลาประโยชนแลว  ยังเปน 
การประหยัดเงินคาน้ําอีกดวย 

 สําหรับองคกร หรือหนวยงานใหญๆ นั้น  ก็ควรที่จะคิดหาทางหาวิธีรักษาน้ําอยางถูกวิธีและถูกจุด นั่นคือ จะตองหาทาง
รักษาจุดกําเนิดของน้ํากอนเปนอันดับแรก คือ ใหความสําคัญกับตนไมและปาเขา เพราะหากตนน้ําถูกทําลายลง สายธารที่เคยมี 
ก็คงจะหดหายไปดวย  ควรหาทางหยุดยั้งการตัดไมทําลายปา  ดังพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  
เมื่อวันที่12 สิงหาคม 2550 วา 
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แหลงขอมูลจาก 
http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php?option=com_content&task=view&id=328&Itemid=70 

 

“ขาดน้ํา  ขาดชีวิต  ชวยกันคิด  ประหยัดน้ํา” 
...รวมสรางสรรคความรูบนเวบ็โดย... 

สํานักสงเสริมและประสานมวลชน    กรมทรัพยากรน้ํา 
 

D: ณัฎฐา/Website/สาระนารู_กุมภาพันธ_5 
25  กพ.  2551                   
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 "... ขาพเจาขอรองเรื่องการตัดปา   ไดขอรองทานนายกฯ  ไปแลววา   มีกฎหมายใด   มีวิธีใด  ท่ีจะรักษาปา  เพราะวา 
ไมแตละตน  ถาเปนพันธุไมใหญจะเก็บน้ําจืดไวจํานวนมากมาย  และปลอยออกมาเปนลําธาร  และปลอยออกมาเปนแมน้ํา  และ
อีกอยางที่ขาพเจาอยากจะขอรองพวกทาน  เพราะขาพเจาเปนพระราชินีมาตั้งแตอายุ 17 กวาๆ  กอน 18 ไมก่ีเดือน  จนถึง 75 ยัง
ขอรองอะไรไมเคยสําเร็จสักอยาง   ไมมีผลอะไรเลย   เร่ืองตนไมเนี่ย  เตนอยูตลอด  ก็ไมมีผลสําเร็จ  แอบตัด ทางการก็ไมมี
กฎหมายอะไร  หรือมาตรการที่จะดูแลรักษาปาเพื่อเก็บน้ําจืดไว..." 
 จากพระราชดํารัสดังกลาว เห็นไดอยางชัดเจนวา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงใหความเปนหวงและ
ตระหนักถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นมานานแลว แตไมวาจะมีพระราชดํารัสอยางไร ก็เหมือนวาผลที่เกิดขึ้นนั้นก็เปนเชนเดิม   เพราะ 
เรายังไมเห็นถึงความสําคัญของน้ํา  และคิดแตเพียงวา  ทรัพยากรน้ําไมมีวันจะเหือดแหงจากประเทศไทย   ตางคิดวาไมใชหนาท่ี
ของตน คาดหวังใหองคกร หรือหนวยงานเปนผูจัดการ  แตความจริงแลว  หนวยเล็กๆ อยางเรา  หรือหนวยงานใหญๆ ก็สามารถ
ชวยกันรักษาน้ําไดเชนกัน 

 แตสิ่งที่เรากําลังประสบอยู ณ วันนี้ ไดชี้ใหเห็นวา  ปญหาที่ท้ังสองพระองคทรงเปนหวงนั้น  เริ่มเกิดขึ้น
ใหเห็นมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะเริ่มรวมมือรวมใจกันรูรักษน้ํากันตั้งแตวันนี้ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเคยเปรียบวา น้ํา คือ ชีวิต แลวชีวิตของเราจะเปนเชนไร  หากใน
อนาคตที่ใกลจะถึงนี้  เราไมมีน้ําเพื่อบริโภคและอุปโภค  เพราะฉะนั้น  นับตั้งแตวันนี้  เราทุกคนควรรวมมือ
รวมใจชวยกันรักษาน้ํา  ไมใชเพ่ือใครที่ไหน  แตเพ่ือโลกที่เราอาศัยอยู  เพ่ือตัวเราและลูกหลานของเรา 
นั่นเอง 

 


