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 สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน...เห็นพวกเราหายไปไม่ใช่ว่าพวกเราชาวกรมทรัพยากรน�้าจะเลิกการติดต่อกับ 
ท่านผู้อ่านผ่านช่องทาง “จดหมายข่าวกรมทรพัยากรน�า้" ไปเสียแล้วนะครับ...พวกเราเงียบหายไปเพ่ือต้ังหลักในการปรับปรงุรปูแบบ
และเน้ือหาสาระของ “จดหมายข่าวกรมทรพัยากรน�า้”  ให้ทนัสมยัเข้ากบัยคุไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนัน่เอง 
สิง่แรกทีพ่วกเราเปลีย่นไปกค็อื “จดหมายข่าวกรมทรพัยากรน�า้” จะทดลองการเป็นสือ่ดิจิตอลเต็มรูปแบบซ่ึงผู้อ่านสามารถติดตาม 
พวกเราผ่านเวบ็ไซต์ของกรมทรพัยากรน�า้ www.dwr.go.th หรอืผ่านทางควิอาร์โค๊ด QR Code ดงันัน้เสยีงสะท้อนจากท่านผูอ่้าน
ทุกเสียงที่สะท้อนเรื่องราวต่างๆ เข้ามาจะเป็นข้อมูลส�าคัญในการให้พวกเราได้ปรับปรุงการน�าเสนอให้โดนใจท่านผู้อ่านนั่นเอง
 การเ ร่ิมก ้าวเข ้าสู ่ การเป ็นนิตยสารออนไลน ์หรือสื่อ ดิจิตอลนั้น พวกเราจะจัดท�า เป ็นฉบับพิเศษเดือน 

ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ซึ่งจะเป็นปี 9 ฉบับที่ 99 คอลัมน์ประจ�าต่างๆ ภายในเล่มจะประกอบไปด้วย 

จากใจ
ชาวกรมทรพัยากรน�า้

 จากการปรับโฉมใหม่ของพวกเราจงึอยากให้ท่านผูอ่้าน
ได้ติดตามคอลัมน์ต่างๆ ว่าจะมีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรบ้าง 
และที่ส�าคัญอย่าลืมนะครับว ่าค�าแนะน�าจากท่านผู ้อ ่าน 
เป ็นทั้ งก�าลังใจและแนวทางในการท�างานของพวกเรา 
ชาวกรมทรัพยากรน�้ านะครับ  พวกเรารอค� าแนะน� า 
จากท่านอยู่นะครับ...
 ติ ดต ่ อพวก เราหรื อ ให ้ ค� าแนะน� าต ่ า งๆ  ได ้ที่  
www.dwr.go.th พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ สวัสดีครับ

บรรณาธิการ

Communication : น�้ำส่ือสำร  
Knowledge : น�้ำน่ำรู ้
Appearance : น�้ำอวดของ 
Creator : น�้ำสรรค์สร้ำง 
Water is life :  น�้ำคือชีวิต 
Inspiration : น�้ำบันดำลใจ
Q & A : น�้ำถำมตอบ  
Sincerly : น�้ำใส่ใจจริง 



จติอาสา
มุง่พัฒนา ชว่ยสรา้งคณุคา่ ถงึประชาชน

 โครงการจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด ้วยหัวใจ”
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและค�านึงถึงความอยู่ดีมีสุข 
ของประชาชนเป็นส�าคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่
ที่จะท�าให้ประเทศชาติม่ันคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ และแนวพระราชด�ารต่ิางๆ
ในการบ�าบัดทุกข์และบ�ารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงาน
ราชการต่างๆ และประชาชนผู้มีจิตอาสาร่วมกันบ�าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน 

Communication : น�้ำส่ือสำร 

เรื่อง : อารยา ยศมงคล  ภาพ : ฉลอง สงัค�า
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จิตอาสาร่วมเก็บผักตบชวา แก้ปัญหาล�าคลอง
โดย ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 1
www.dwr.go.th/news/2/news-2-0-59652

 คลองสามวา จังหวัดล�าปาง พ้ืนที่ที่ล�าคลองมีป ัญหาทั้งคุณภาพน�้า  
และกลิ่นเหม็นอันเกิดมาจากการปกคลุมของผักตบชวา ที่ท�าให ้น�้าเน ่าเสีย 
สตัว์น�า้ตายเป็นจ�านวนมาก กรมทรพัยากรน�า้ โดยส�านกังานทรพัยากรน�า้ภาค 1 ร่วมกบั 
ส่วนราชการและจิตอาสาในพื้นท่ีด�าเนินการก�าจัดผักตบชวาและพืชน�้าต่างๆ 

ที่เป็นปัญหา

หน่วยงานระดมก�าลังพัฒนาทะเลบัวแดง
โดย ส�านักงานทรัพยากรน�า้ภาค 3
www.dwr.go.th/news/2/news-2-0-61197

 ทะเลบัวแดงตั้งอยู ่ในอ�าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นอีกหนึ่ง 
แหล่งน�้าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน�้าจ�านวนมาก 
โดยท่ีมาของชื่อนี้คือ ในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปีดอกบัว 
จะออกดอกสีชมพูสวยงาม ท�าให้กลายเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม 
แต่ด้วยทะเลบวัแดงมกัมวัีชพชืขึน้หลายครัง้ ส่งผลต่อการเดินเรือท่องเทีย่วในทะเลบวัแดง 
ส�านกังานทรพัยากรน�า้ภาค 3 ร่วมกบัจงัหวัดอุดรธานี ส�านกังานโยธาธกิารและผังเมอืง 
ต�ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี อ�าเภอกุมภวาปี เทศบาลต�าบลเชียงแหว และภาคเอกชน
จัดกิจกรรมจิตอาสาก�าจัดวัชพืช เพื่อเปิดช่องการเดินเรือท่องเที่ยวทะเลบวัแดงและ 
แจกจ่ายน�า้ด่ืมจ�านวน 1,000 ขวด แก่ผูร่้วมกจิกรรม ณ ท่าเรอืเชียงแหวต�าบลเชียงแหว 

อ�าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธาน ี

พัฒนาล�าห้วยโกรกต่อแรงใจชาวบ้าน
โดย ส�านักงานทรัพยากรน�า้ภาค 5
www.dwr.go.th/news/2/news-2-0-61112

 ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 5 ร่วมกับส่วนราชการอ�าเภอสีดา จังหวัดนครราชสี มาท�าการขุดลอกคลองหนองเผนิก 
ซึ่งเป็นแหล่งน�า้เดิมของหมู่บ้านให้สามารถกักเก็บน�้าได้มากขึ้น มีน�้าส�าหรับผลิตประปา อีกทั้งด�าเนินการซ่อมแซมและพัฒนาฝาย
ต้นน�า้ในล�าห้วยโกรกให้สามารถชะลอน�้าสร้างความชุ่มชื้ และกักเก็บน�้าเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
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 อดีตที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเราต้องเผชิญกับปัญหาโลก
ร้อนอย่างต่อเนื่อง จนดูเหมือนว่าโลกเราจะมีโรคประจ�าตัวไป
แล้ว ‘โรคร้อน’ โดยทีปั่จจยัการเกดิของโรคนัน้มาจากธรรมชาติ
และตัวมนุษย์เอง และที่เห็นได้ชัดว่าอาการป่วยของโลก หลักๆ 
แล้วเกดิขึน้จากน�า้มือของเราท้ังหลาย ซ่ึงท่ีผ่านมาจะเหน็ได้จาก
การรณรงค์ลดโลกร้อน ท�ากจิกรรมน่ันโน่นนีเ่พือ่โลก และยังไม่พอ
ตอนนี้อาการป่วยของโลกยังจะบอกอีกว่า “ระดับน�้าทะเล
อาจเพิ่มกว่า 2 ฟุตภายในปี 2100” 

 THE STANDARD ส�านักข่าวท่ีน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
ในแนวทางสร้างสรรค์ รายงานว่า วารสาร Proceedings of  
the National Academy of Sciences หรือ PNAS เผยผล 
การศึกษาของคณะนักวิจัย น�าโดย ศาสตราจารย์สตีฟ เนเรม 
แห่งภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัย
โคโลราโด โบลเดอร์ ซ่ึงอาศัยข้อมูลจากดาวเทียม TOPEX 
ย้อนหลังไปจนถึงปี 1993 เพื่อวิเคราะห์ระดับน�้าในมหาสมุทร
ท่ัวโลก โดยพบว่าระดับน�้าในมหาสมุทรเพ่ิมข้ึน 7 เซนติเมตร 
ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา หรือเฉลี่ย 3 มิลลิเมตรต่อปี

 อย่างไรก็ตามคณะนักวิจัยระบุว่าตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่
อัตราคงที่ โดยระดับน�้าอาจเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยหลังจากนี้ หรือ
เพิม่ขึน้อีก 0.08 มลิลเิมตรทกุๆ 1 ปี ด้วยปัจจยัเร่งจากก๊าซเรือน
กระจกที่ถูกปล่อยจากภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนทั่ว
โลก ซึ่งท�าให้ปัญหาโลกร้อนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

 ทีมวิ จัยของศาสตราจารย ์ เนเรมยังดูข ้อมูลจาก
ดาวเทียม Gravity Recovery and Climate Experiment 
(GRACE) ขององค์การนาซาและศนูย์อวกาศเยอรมน ีซ่ึงตดิตาม 
การเปลีย่นแปลงของสนามโน้มถ่วงเพือ่วเิคราะห์การเพ่ิมข้ึนของ
ระดับน�้าทะเล โดยคณะวิจัยพบว่า

 การละลายของธารน�้ าแข็งในกรีนแลนด ์และ
แอนตาร์กติกาท�าให้ระดับน�้าเพ่ิมขึ้น 0.02 และ 0.03 
มิลลิเมตรตามล�าดับในทุกๆ ปี

อาการปว่ย(ของ)โลก

Knowledge : น�้ำนำ่รู้ 

เรื่อง : อรรถพล คงกระจ่าง
ภาพ : www.thestandard.com
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 ศาสตราจารย์เนเรมเตือนว่า 
วิกฤตธารน�้ าแข็ งในกรีนแลนด ์และ
แอนตาร์กติกาละลายเป็นปัจจัยส�าคัญ
ที่ท�าให้ระดับน�้าในมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว และอาจส่งผลให้ระดับน�้า
โดยรวมเพิ่มขึ้นถึง 65 เซนติเมตร ภายใน
ปี 2100 หากค�านวณจากฐานตัวเลขคงที่
ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา

 ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง ที ม เ น เ ร ม 
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้านี้ 
โดยองค ์กร Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) 
เคยคาดคะเนไว้ว่าระดับน�้าทะเลอาจเพิ่ม
สูงขึ้นระหว่าง 52-98 เซนติเมตร ภายใน
ปี 2100 หากยังไม่มีการลดปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก

 ศาสตราจารย ์จอห ์น เชิร ์ช  
แห่งศูนย์วิจัยการเปล่ียนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ 
(UNSW) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดท�ารายงาน
ของ IPCC กล่าวว่า ผลการศึกษาชิ้นใหม่
นี้มีความส�าคัญอย่างมาก และเป็นเครื่อง
ยืนยันว่าระดับน�้าทะเลก�าลังเพิ่มสูงขึ้น 
อย่างรวดเร็ว

 จากการรายงานเร่ืองโลกทกุวนันี ้
ของเราจะเข้าสู่ภาวะโลกร้อนท่ีหนักข้ึน
เรื่อยๆ ถ้าเรายิ่งไม่รับรู ้  ไม ่สนใจ หรือ 
ปล่อยปะละเลยเรื่องใกล้ตัว ไม่นานก ็
ส ่งผลถึง เราจะรอรักษาในวันที่สาย 
เกินไปหรือ ในเมื่อรู ้ว่าอาการไม่ค่อยสู้ด ี
และถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆ คนรุ ่นต่อไป 
จะอยู่อย่างไรกัน?

IN FOCUS 

 เกิดรอยแยกขนาดใหญ่บนน�้ าแข็งที่ทวีป

แอนตาร์กติกา ที่มีชื่อว่า Larsen C ซึ่งมีพ้ืนที่ 6,400 

ตารางกิโลเมตร หรือมากพอๆ กับพื้นที่ของรัฐเดลาแวร์

ในสหรัฐอเมริกา! ซึ่งหากรอยแยกแตกออกมาจะส่งผลให้

น�้าแข็งลอยออกสู่มหาสมุทรและระดับน�้าทะเลจะสูงขึ้น 

       น�้าแข็งที่ข้ัวโลกเหนือมีพื้นที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 

ในรอบ 30 ปี เกอืบ 2 ล้านตารางกโิลเมตร เนือ่งจากอณุหภมูิ

ที่สูงขึ้น ส่วนขั้วโลกใต้น�้าแข็งลดลงต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ 

พ้ืนทีน่�า้แข็งต�า่กว่าค่าเฉลีย่ถงึ 1.8 ล้านตารางกโิลเมตร และ

ยงัน้อยกว่าค่าต�า่สดุเมือ่ 20 ปี ก่อนถึง 1 ล้านตารางกโิลเมตร! 

 

           ผลการวิจัยพบว่า แหล่งน�้าบนผิวโลกกว่า 

90,000 ตารางกโิลเมตร เหอืดแห้งไปทีน่่าวิตกคอื พ้ืนทีก่ว่า 

70% ของแหล่งน�า้จดืทีแ่ห้งไปน้ันอยูใ่นตะวนัออกกลางและ

เอเชียกลางซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยแล้งมากขึ้น

 ขอบคุณข้อมูลจากส�านักข่าว
THE STANDARD ท่ีได้รายงานข่าวสาร 
ที่มีสาระความรู้ที่ดี
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ตอน นวตักรรมใหม่ QR code
เพ่ือการตดิตามสถานการณ์น�้า

บรหิารจดัการน�้าสรา้งสขุ

 ปัจจุบนัเทคโนโลยเีข้ามามส่ีวนส�าคญัให้ชวีติด�าเนนิต่อไปอย่างง่ายดายและรวดเรว็ ทกุคนสามารถเข้าถงึข้อมลูทีอ่ย่างแม่นย�า 

มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันกับการติดตามสถานการณ์น�้าผ่านระบบ QR code ซึ่งจะท�าการประมวลผลการตรวจวัดสภาพน�้า

ในพื้นที่ต่างๆ โดยการบันทึกข้อมูลแบบ Realtime ผ่านระบบทางไกลอัตโนมัติ หรือ TELEMETERING

QR Code คืออะไร? 
 สัญลักษณ์สี่ เหลี่ยมที่ เ ร่ิมเห็นแพร่หลายในบ้าน
เรามากขึ้น ไม่ว ่าจะเป็นจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร 
เรยีกว่า QR Code ย่อมาจาก Quick Response เป็นบาร์โค้ด 
2 มิติ  ที่ มีต ้นก�าเนิดมาจากประเทศญี่ปุ ่น โดยบริษัท  
Denso-Wave ตั้งแต่ปี 1994 คุณสมบัติของ QR code คือ 
เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆ ที่มีการตอบสนองที่รวดเร็ว 
ซึ่งส่วนใหญ่จะน�ามาใช้กับสินค้า สื่อโฆษณาต่างๆ เพ่ือให้
ข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะเป็น URL เว็บไซต์ เมื่อน�ากล้องของ

โทรศัพท์มือถือไปถ่าย QR Code ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้ทันที
โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ เราสามารถอ่าน QR Code ได้อย่าง
ง่ายดายโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายรูป และมีโปรแกรม
ที่เรียกว่า QR Code reader ติดต้ังอยู ่ในเครื่องโทรศัพท์  
                ขอบคุณข้อมูลจาก www.marketingoops.com

เรื่อง : ศูนย์ป้องกันวกิฤตน�้า  ภาพ : ศูนย์ป้องกันวกิฤตน�้า

Appearance : น�้ำอวดของ 
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ระบบตรวจสภาพน�้าทางไกลอัตโนมัติ 
TELEMETERING SYSTEM

 ร ะ บ บ ต ร ว จ วั ด ส ภ า พ น�้ า ท า ง ไ ก ล อั ต โ น มั ติ 
(Telemetering) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง 
พยากรณ์ และเตอืนภัยสถานการณ์น�า้ ท้ังในด้านน�า้ท่วม น�า้แล้ง 
และคุณภาพน�า้ รวมทั้งใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าที่
มปีระสทิธภิาพ โดยระบบฯ จะตรวจวดัข้อมลูด้านอตุ-ุอทุกวทิยา
คือ ข้อมูลปริมาณฝน ระดับน�้า และคุณภาพน�้า ที่ใช้ในการ
ติดตามสถานการณ์น�้าแบบอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ก�าหนด 
(Time Mode System) และ/หรือ ตามสถานะทีก่�าหนด (Event 
Mode System) พร้อมทัง้จดัเก็บข้อมลูในระบบฐานข้อมลูทีจั่ด
เตรียมไว้ (Real Time Data Collection) ทันที เพื่อให้สามารถ
น�าข้อมูลมาวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น�้าได้อย่างทัน
ท่วงที โดยมีการน�าแบบจ�าลองคณิตศาสตร์มาใช้ในการจ�าลอง
สภาพทางชลศาสตร์ และประยุกต์ใช้งานเพื่อการบริหาร
จดัการน�า้ เฝ้าระวงั พยากรณ์สถานการณ์น�า้ และเตอืนภยั รวมถึง
การเสนอแนะทางเลือก (scenarios) ในการแก้ไขปัญหา
วกิฤตน�า้ ระบบส่งสญัญานด้วยภาพจากกล้อง CCTV อยู่ภายใต้การ
ด�าเนินงานของศนูย์ป้องกนัวกิฤตน�า้ กรมทรพัยากรน�า้ ถกูติดต้ัง

จ�านวน 43 สถาน ีอยูก่ระจายทัว่ภูมภิาคของประเทศไทยสามารถ
ใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น�้าแบบ Realtime 
ได้ตลอด 24 ชม.
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ปลูกป่า สร้างฝาย กระจาย(น�้า)
การเสริมสร้างความร่วมมือ

 การท่ีจะมีน�้าใช้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องเริ่มจากการดูแล
รักษาพื้นที่ “ป่าต้นน�้า” เสียก่อน เพราะพื้นที่ต้นน�้าส่วนมาก 
ก็จะมาจากป่าเป็นส่วนใหญ่ อย่างพื้นที่ทางภาคเหนือของ
ประเทศทีม่ป่ีากจ็ะมนี�า้ จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีาร
ดูแล รักษา อนุรักษ์ และเพิ่มพื้นที่ของป่าให้เพิ่มมากขึ้น เพราะ
นั่นหมายถึงการที่เราจะมีทรัพยากรน�้าเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

 เม่ือมีป่าต้นน�้าแล้ว สิ่งที่ควรมีต่อจากป่าน่ันก็คือ 
“ฝายชะลอน�้า” เพราะมีความส�าคัญไม่แพ้กัน ฝายชะลอน�้า 
มีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งในส่วนของการกักตะกอนดินไม่ให้
ไหลลงไปทับถมในล�าน�้าตอนล่างหากเป็นช่องน�้าไหลแรงก็จะ
ชะลอการไหลของน�้าให้ช้าลงได้ นอกจากน้ันยังเป็นการอนุรักษ์ดิน
และแหล่งน�า้ได้ด้วย

 ด ้วยการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของป ่าต ้นน�้าและ 
ฝ ายชะลอน�้ า นั้ น ก รมทรั พ ย าก รน�้ า  โ ด ยส� า นั ก ง าน 
ทรัพยากรน�า้ภาค 1 จึงได้มีการจัดกิจกรรมทั้งการปลูกป่า และ
การสร้างฝายชะลอน�้าจากวัสดุธรรมชาติขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิม
พื้นที่ป่าอันเป็นต้นก�าเนิดของสายน�้าและเพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรดินรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งน�้าด้วย ซึ่งกิจกรรม 
ดังกล ่าวได ้จัดขึ้นในบริ เวณพ้ืนที่อ ่ าง เก็บน�้ าห ้วยก ๊อด 
ต�าบลร่องเคาะ อ�าเภอวังเหนือ จังหวัดล�าปาง ในช่วงต้นเดือน 
ที่ผ่านมา ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่9) 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 นั่นเอง

 ที่ผ ่านมากรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าหลายแห่งทั่วประเทศ ท�าให้ประชาชน 
มทีรพัยากรน�า้ใช้เพือ่อปุโภค บรโิภค รวมไปถงึน�า้เพือ่การเกษตร
แต่ทั้งนี้ในหลายพื้นที่ก็ยังมีน�้าใช้ไม่เพียงพอ เน่ืองจากว่าน�้า 
ยังเข้าไปไม่ถึงพื้นที่ ดังนั้นทางกรมทรัพยากรน�้าจึงได้มีโครงการ

สร้างระบบกระจายน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งน�้า 
ไปยังพื้นที่ของประชาชนที่ยังขาดแคลนน�้าหรือน�้ายังเข้าไปไม่ถึง 
เช่นในพื้นที่ต�าบลเวียงตาล อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง 
ที่ แต ่ก ่อนนั้นขาดแคลนทั้ งน�้ าอุปโภค บริ โภคและน�้ า 
เพื่อการเกษตร เพราะแหล่งน�้าเดิมกักเก็บน�้าได ้ไม ่เต็ม
ประสิทธิภาพ แต่ขณะนี้ได้มีการอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งน�้าให้มี
ประสิทธิภาพในการกักเก็บอย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงการ
ส่งเสริมให้มีโครงการอ่างเก็บน�้าหมู่บ้านอีกด้วย เพื่อที่จะให้
ประชาชนในพื้นที่มีน�้าใช้อย่างทั่วถึงจึงได้มีการเพิ่มโครงการ
ระบบกระจายน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในบริเวณอ่างเก็บน�้า
หมู่บ้าน ท�าให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ท้ังในเรื่องของ
การมีน�้าไว้ใช้ส�าหรับอุปโภค บริโภค และมีน�้าใช้ในภาคเกษตร
ท�าให้ประชาชนในพืน้ทีม่อีาชพี และมรีายได้เพิม่ขึน้จากแต่ก่อน 
เพราะมีน�้าใช้อย่างเพียงพอ

 นอกจากจะมีโครงการอนุรักษ ์ฟ ื ้นฟู  โครงการ 
ระบบกระจายน�้า โครงการระบบเตือนภัยน�้าหลาก – ดินถล่ม
แล้วยังมีอีกหลายภารกิจของกรมทรัพยากรน�้าท่ีได้ด�าเนินงาน
เพื่อน�าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าให้เกิดความยั่งยืน 

ในระบบลุ่มน�า้

Creator : น�้ำสรรค์สรำ้ง 

เรื่อง : ฐติาพร สิว่ไธสง 
ภาพ : ธนชาต บญุคล้าย  ธวัชชัย จารุเพ็ง
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อย่างเช่น โครงการการสร้างเครือข่ายชุมชนในระบบลุ่มน�้าวังโตนด 
ซึ่งเป็นการให้ประชาชนในระบบลุ่มน�้ามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น หรือเสนอแนะถึงแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า ตลอดจนปลายน�้า เรียกได้
ว่าเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน 
จากการสร้างเครือข่ายชุมชนนั้นท�าให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาชนได้ใช้สิทธิ์ของตนเองในการ
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการน�้า ท�าให้เกิดความสามัคค ี
ของประชาชนในชุมชน ท�าให้มีการวางแผนก�าหนดแนวทาง 
การใช้น�้า และที่ส�าคัญมีน�้าไว้ใช้ในการท�าสวนผลไม้ 

 เครือข่ายชุมชนลุ่มน�้าวังโตนดนั้นเป็นเครือข่ายชุมชน 
ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งก็เป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่า
จังหวดัจนัทบุรเีป็นจังหวดัท่ีมผีลไม้หลากหลายชนดิ เช่น ทเุรียน 
มังคุด เงาะ ลองกอง สละ ล�าไย ฯ เท่านั้นยังไม่พอยังมีการส่ง
ออกไปยังหลายประเทศอย่างเช่น ประเทศจีนและประเทศใกล้
เคียงอีกหลายประเทศ ซ่ึงผลไม้ต่างๆ เหล่านีต้้องอาศยัน�า้ในการ
ยืนต้นและผลิดอกออกผล ดังนั้นทรัพยากรน�้าจึงถือว่า
มีความส�าคัญมากต่อชาวสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีและเพื่อ

ท�าให้การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ามีประสิทธิภาพ รวมถึง
ประชาชนได้มส่ีวนร่วม ในการเสนอแนวคดิร่วมกนัภายในชมุชน
และมีการด�าเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานราชการ ด้วยเหตุนี้ 
กรมทรัพยากรน�้าได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ เครือข่ายชุมชน 
จึงได้มีโครงการเครือข่ายชุมชนข้ึน และเครือข่ายชุมชน
ลุ่มน�้าวังโตนด ก็เป็นหน่ึงในเครือข่ายลุ่มน�้าชุมชน จากหลายๆ
เครือข่ายลุ ่มน�้า ดังที่คุณไวกูณฐ์ เทียนทอง เลขานุการ
คณะกรรมการลุ่มน�้าวังโตนดได้กล่าวว่า “...ที่แห่งนี้ได้รับน�้า
มาจากลุ่มน�้าวังโตนด ซ่ึงลุ่มน�้าน้ีมี 2 หน่วยงานเข้ามาดูแล 
ทัง้กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน�า้ โดยกรมทรพัยากรน�า้
จะสนับสนุนการรวมกลุ่มของเครือข่ายลุ่มน�้าที่เข้มแข็ง
ลุ่มน�้าวังโตนดนี้จึงถือเป็นหัวใจส�าคัญและตอนนี้เราก็บริหาร
จัดการที่นี่ได้ดี..."
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รฐัใหเ้บด็
ไมไ่ดใ้หแ้คป่ลา 

ประชาชนต้องอยูไ่ด้อย่างยัง่ยนื 

Water is Life : น�้ำคือชีวิต 

เรื่อง : อารยา ยศมงคล
ภาพ : ธวัชชัย จารุเพ็ง  ฉลอง สงัค�า
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 ค�าถามง่ายๆ ที่ทุกคนก็ตอบได้
แต ่แน ่นอนว ่าค�าตอบเหล ่านั้นล ้วน 
แตกต่างกัน บ้างนึกถึงการเดินไปตลาด
แล้วเลือกซื้อปลาที่แหวกว่ายด้วยความ
ทุรนทุรายจากแผง บ้างมุ ่งหน้าไปหา
พ่อค้าปลา เพือ่หวงัต้องการปลาทีส่ดทีส่ดุ 
บ้างเลือกที่จะถืออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแห 
อวน หรือกระทั่งเบ็ด (อุปกรณ์ส�าหรับ 
คนรุ่นใหม่) แต่ไม่ว่าจะวิธีใดผลลัพธ์ก็คือ
สิ่งเดียวกัน นั่นคือ “ปลา”

แล้วถ้าวนัใดตรงกบัวนัพระเขาไม่ฆ่าปลา
แล้วถ้าวันใดมรสุมเข้าชาวประมงไม่ออกเรอื
แล้วถ้าวันนั้นคุณต้องการปลา คุณจะ
ท�าอย่างไร ?

 การถืออุปกรณ์เพื่อออกหาปลาเอง
คงจะเป็นค�าตอบที่ดีท่ีสุด ไม่ว่าจะฤดูกาลใด 
สภาพอากาศเป็นเช่นไร เราก็สามารถ
หาปลาได้ เพราะความสามารถในการ
ใช้เครื่องมือที่มีอยู ่หาปลาน่ันเอง หาก
เปรียบปลาเป็นน�้าท่ีประชาชนต้องการ  
เครื่องมือที่ใช้หาปลาคงจะเป็นโครงการ
ต่างๆ ที่รัฐบาลสร้างไว้ เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน�า้ใช้อย่างยั่งยืน

“เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา 
แต่ควรจะให้เบ็ดตกปลา
และสอนให้รู้จักวิธีตกปลา
จะดีกว่า”
 
 หนึ่งค�าสอนของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ท่ีทรงมีพระราชด� ารัส ไว ้  เมื่ อวัน ท่ี 
4 ธันวาคม 2541 ถูกหยิบยกมาเป็นหลัก
ในการด�าเนินงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ในหลายภาคส่วน การมุง่มัน่ให้ประชาชน
สามารถอยู ่ ได ้ด ้วยการพึ่งพาตนเอง 
มีอาชีพที่มั่นคง ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับ
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของตน
ที่มีให้ได้ 

 ถึงแม้วิธีการสอนตกปลาจะได้ปลา
ยากกว่าการมอบปลาให้ ขึ้นกับความ
ช�านาญ ทักษะ และความอดทนของแต่ละคน 
แต่ปลาที่ได้นั้นจะมาพร้อมความยั่งยืน 
หากมองจุดนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่า!
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 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน�้า 
ด�าเนินการสร้างโครงการระบบกระจายน�้า
ตามนโยบายรั ฐบาลที่ ต ้ อ งการ ให ้
ประชาชนมีน�้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 
หรือเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ เพราะ
ไม่ใช่ทุกพื้นที่จะได้รับน�้าจากแหล่งน�้า 
แต่ยังมีอีกไม่น้อยเลยท่ีต้องอาศัยน�้าจาก
ระบบกระจายน�้านี้

 กรมทรัพยากรน�้าด�าเนินการ
ก่อสร้างระบบกระจายน�า้มาตัง้แต่ปี 2557 
โดยตั้งแต่ปี 2557 – 2560 (ปัจจุบัน) มี
โครงการระบบกระจายน�้าที่สร้างแล้ว
เสร็จกว่า 256 โครงการ ซึ่งได้ปริมาณน�้า 
60 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 14,864 ครัวเรือน และพื้นที่
ที่ได้รับประโยชน์ 36,586 ไร่ และใน 
ปี 2561 กรมทรพัยากรน�า้มแีผนด�าเนินการ 
เพิ่มเติมอีก 24 โครงการ คาดว่าจะ
ได้ปริมาณน�้า 26 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ประชาชนได้รับประโยชน์ 37,452 ครัวเรือน 
และพื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์ 10,650 ไร่ 
นอกจากนี้ในปี 2562 กรมทรัพยากรน�้า 
ยั ง มี แ ผ น ด� า เ นิ น ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม อี ก 
54 โครงการ คาดว่าจะได้ปริมาณน�้า 
34 ล ้านลูกบาศก ์ เมตร ประชาชน 
ได้รับประโยชน์ 58,233 ครัวเรือน และ
พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 16,370 ไร่

 ไม่ใช่แค่โครงการระบบกระจาย
น�า้ รัฐยงัให้มากกว่านัน้เมือ่โครงการระบบ
กระจายน�้าในแต่ละพื้นที่แล้วเสร็จ 
กรมทรัพยากรน�้ าจะท�าการส ่งมอบ
โครงการให้ท้องถิ่นดูแล มีเจ้าหน้าที่ 
สอนระบบการใช้งาน การดูแลรักษา 
รวมถึงการจัดตั้ งกลุ ่มผู ้ ใช ้น�้ า ให ้ กับ
ประชาชนในพื้นที่  ซ่ึงการจัดต้ังกลุ ่ม 
ผู ้ใช ้น�้านี้จะช่วยให้ประชาชนในพ้ืนที ่
มีบทบาทเป็นเจ้าของโครงการในฐานะ
ของทั้ งผู ้ ใช ้ งานและผู ้ ดูแลรักษาจน
เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง มีการประชุม 

พูดคุย แลกเปลี่ยนวิธีการ น�ามาซึ่ง
การมีประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน 
ให้ประชาชนในชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องรอคอยการสนับสนุน หรือการ
พึ่งพากรมทรัพยากรน�้าหรือหน่วยงาน
ภาครัฐเพียงอย่างเดียว เพราะเรายังคง
เชื่อในพลังที่มีในตัวของประชาชน

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยแก้ว
พร้อมระบบส่งน�า้

 หนึ่ ง ใน 256 โครงการ ท่ี
กรมทรัพยากรน�้ าด�าเนินการพัฒนา 
แหล ่ งน�้ าและสร ้ า งระบบส ่ งน�้ าถึ ง
ประชาชนได้ส�าเร็จ จากเดิมประชาชน
หมู ่บ ้านร ่มโพธิ์ทอง ต�าบลแม ่แฝก 
อ� า เภอสันทราย จั งหวัด เ ชียงใหม ่ 
กว่า4,000 ชีวิต ไม่สามารถท�าการเกษตรได้
เนื่องจากการขาดแคลนน�้าเพราะพื้นที่
ของตนอยู่บนพ้ืนท่ีสูง ระบบชลประทาน
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เข้าไม่ถึง ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 1
เข ้าด�าเนินการสร ้างอ ่างเก็บน�้าและ
ระบบส่งน�้าที่สามารถกักเก็บได้มากถึง 
2,180,000 ลูกบาศก์เมตร ส่งน�้าได้
ระยะความยาวกว่า 12 กิโลเมตร พร้อม
เข้าเผยแพร่ความรู ้ให้ชาวบ้านในพื้นที่ 
จนพวกเขาเข้มแข็งจากการจัดตั้งกลุ ่ม 
ผู้ใช้น�้า ท�าให้ชีวิตเขามีความสุขมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากเดิมที่หลักหมื่นเพ่ิมขึ้นเป็น
หลักแสน และบางครอบครัวเพิ่มเป็น
หลักล้าน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์
กว่า 5,000 ไร่ และนอกจากนี้โครงการ
ดังกล่าวยงัมแีผนสร้างระบบส่งน�า้เพิม่เตมิ
ความยาว 6 กิโลเมตร ในปี 2562

โครงการระบบกระจายน�้า
สระโนนแดง

 แหล ่ งน�้ า สระ โนนแดง เป ็น
แหล ่งน�้ าดิบเพื่อการอุปโภคบริ โภค 
และเกษตรกรรมของราษฎรในพื้นท่ี 
บ้านดอนยาวน้อย ต�าบลวังหิน อ�าเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณกัก
เก็บน�้ามากพอที่จะติดตั้งระบบกระจาย
น�้าเพ่ือให้ราษฎรบริเวณใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน�้าดังกล่าว เพื่อให้
เกิดประโยชน์อย่างบูรณาการและเพิ่ม
ประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนต�าบลคูขาด
จึงขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่ อ
ก่อสร้างระบบกระจายน�้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่และ
บริเวณใกล้เคียงได้มีน�้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร และเพื่อบรรเทา
ภัยแล้งและป้องกันปัญหาอุทกภัย

 กรมทรัพยากรน�้าโดยส�านักงาน
ทรัพยากรน�้ าภาค  5  ด� า เนิ นการ 
ติดตั้งระบบกระจายน�้า ด้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย ์  ท�าให ้ประชาชนได ้รับ
ประโยชน์กว่า 80 ครัวเรือน มีพื้นที่

เกษตรได้ประโยชน์ 50 ไร ่ประขาชนมีน�้า 
ใช้ตลอดปี อยู่ได้ด้วยความมั่นคงในชีวิตมี 
การบริหารจัดการน�้าที่สมดุลเหมือนมีเบ็ด 
อยู ่ในมือ จึงไม่ต ้องกลัวเลยว่าจากนี้ 
จะได้ปลาอย่างไร เพราะตราบใดทีรู่ว้ธิกีาร
ตกปลาโดยมอีปุกรณ์คอืเบ็ดท่ีรฐัจดัหาไว้ให้
แน่นอนว่าจะสามารถหาปลาได้ทุกครั้ง 
ที่ต้องการ
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น�า้เปลีย่น ชวีติเปลีย่น
ประชาชนมสีขุ

 กรมทรัพยากรน�้าด�าเนินงานโครงการระบบกระจายน�้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ล�าห้วยพระยาพายเรือ หมู่ที่ 2 และ 
7 ต�าบลกลอนโด อ�าเภอท่ามะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นโครงการก่อสร้างระบบกระจายน�า้ด้วยพลังงานแสงอาทติย์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน วางท่อส่งน�้าด้วยท่อ PVC 
สามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนน�้าต้นทุน
ในการผลิตน�้าอุปโภค บริโภค และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
พืชเศรษฐกิจใช้น�้าน้อย มีพื้นที่รับประโยชน์ 49 ไร่ ครอบคลุม 
9 ครัวเรือน ประชาชนมีรายได้เฉล่ียเพ่ิมข้ึน 45,000 บาท/ 
ไร่ / รอบอายุพืช

มีความส�าเรจ็ มีเงินออม ไม่เป็นหนี้
 "...บ้านผมได้ใช้น�้าจากโครงการน้ีโดยตรง ท�าให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลย เพราะมีน�้าพอ พืชผักผมถึงโต 
ผมปลูกพืชหลายชนิด จนท�าให้ผมส่งลูกเรียนจบปริญญา..."
 
สุนัย ชะเอม 
เกษตรกรผู้ใช้น�้า

Inspiration : น�้ำบันดำลใจ 

เรื่อง : อารยา ยศมงคล  ภาพ : ฉลอง สงัค�า
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ลดต้นทุน มีเงินเก็บ
 "...แต่ก่อนเราต้องเสียค่าน�้ามันแต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมา 
เราก็ลดต้นทุนได้ ปีนึงลดต้นทุนได้ประมาณ 16,000 บาท 
ซึ่งเงินนี้เราก็จะเป็นเงินเก็บชีวิตเราก็เปลี่ยน ชีวิตก็ดีขึ้น..."
 
วาสนา กลิ่นหอม
เกษตรกร ต.กลอนโด จ.กาญจนบุรี

มีทางเลือก
 "...ท่ีนีม่นี�า้สมบรูณ์แล้วกต้็องเปลีย่นแปลงจากการปลกู
อะไรเดมิๆ มาปลกูผกัอย่างอืน่ เป็นรายได้เสรมิเพิม่ทางเลือกขึน้
มาให้เราอีก..."

นะมัย สิงเสวก
เกษตรกรผู้ใช้น�้า

มีเวลาอยูก่ับครอบครวั
 "...ไม่ต ้องเข้าไปหางานท�าไกลบ้าน อยู ่ใกล้บ้าน 
ใกล ้ครอบครัว ก็ดี  เย็นก็กินข ้ าวพร ้อมกัน เช ้ าตื่นมา 
ก็เห็นหน้ากันมันก็ดี..."

สุนันท์ แหวนเครือ
เกษตรกรผู้ใช้น�า้
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Q การขอโครงการ
ระบบกระจายน�้า 
จะต้องท�าอย่างไร?

A  เริ่มจากเกษตรกรผู ้ใช้น�้าต้องรวมกลุ ่มกันจ�านวน
ไม่น้อยกว่า 7 คน ในพื้นที่ที่มีไม่น้อยกว่า 15 ไร่ เสนอ 
ความต้องการให้มกีารจดัท�าโครงการระบบกระจายน�า้ ซึง่พ้ืนที่
น้ันอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน�้าอยู่แล้วตลอดทั้งปี หรือเป็น
แหล่งน�้าที่กรมทรัพยากรน�้าได้ไปท�าการปรับปรุงฟื้นฟูไว้

 จากนั้นเมื่อได้รับค�าขอกรมทรัพยากรน�้าก็จะส่งพี่ๆ 
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปส�ารวจออกแบบและประเมินงบประมาณ 
หากพบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกรมทรัพยากรน�้า 
ก็จะเข้ามาท�าประชาคมหรือประชาพิจารณ์กับคนในพื้นที่ 
เพื่อขอความเห็นชอบ

 เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วกรมทรัพยากรน�้าก็จะน�า
โครงการเข้าสู่การจัดสรรงบประมาณและด�าเนินโครงการ

 เมื่อโครงการแล้วเสร็จภาคประชาชนกลุ่มผู้ใช้น�้าก็จะ
เข้ามามีส่วนร่วม ท�าหน้าที่ดูแลรักษาต่อไป

เรื่อง : อารยา ยศมงคล  ภาพ : อรรถพล คงกระจ่าง

Q & A : น�้ำถำมตอบ 
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ใจทะเล
 มองออกไปสุดสายตาช่างเบาสบายผ่อนคลายสมอง 
คลื่นทะเลกระทบแสงสุริยาระยิบระยับแพรวพราว 
ราวกับภาพศิลป์ชั้นดี

 บอ่ยครัง้ทีม่เีรือ่งไมส่บายใจการไดอ้ยูก่บับรรยากาศ
รมิทะเล อาจท�าใหค้วามคิดเรือ่งตา่งๆ ทีแ่บกเอาไวจ้นปวดหวั
จางหาย คลา้ยกับได้เวทมนต์ดีคลายเรือ่งรา้ยหรอือย่างที่
ว่ากันว่าเอาความทุกข์มาทิ้งทะเล

เรื่อง : อรรถพล คงกระจ่าง  ภาพ : www.pexels.com

Sincerely : น�้ำใส่ใจจริง 
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 ลองคิดดูดีๆ จะเห็นได้ว่าเวลาที่สายตาสัมผัสทะเล 
จะเกิดความรู้สึกสงบท�าให้อยู่กับตัวเอง สามารถคิดทบทวน
ประสบการณ์ที่ผ่านมา และการครุ่นคิดไตร่ตรองนั้นท�าให้เกิด
สมาธิ ซ่ึงอาจท�าให้เห็นถึงเร่ืองต่างๆ หรือแม้กระทั่งท�าให้คิด
อะไรดีๆ ออก

 อย่างเช่นความคิดที่ว่า ถ้าลองเทน�า้หมึกสีด�าลงในแก้ว
จะเหน็ความคงอยูข่องสดี�า แต่ถ้าเทหมกึลงในทะเลน�า้สดี�า
จะค่อยๆ จางหาย 

 ลองเปรียบใจของเราเป็นเช่นทะเลส่วนเรื่องทุกข์นั้น
เป็นน�้าหมึก เมื่อน�้าแห่งอารมณ์สีด�าเทลงสู่มหาสมุทรแห่งใจ 
ท่ีเปี ่ยมล้นไปด้วยความเมตตา ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง 
อย่างเข้าใจ ในเวลาไม่นานทุกข์จะพลันหาย

 ใจที่กว้างใหญ่อย่างทะเลดับทุกข์ให้สงบได้ในไม่ช้า 
เหมือนน�า้หมึกที่เทลงสู่ทะเล

 ทุกครั้ ง เวลาเกิดป ัญหาทางความคิดแล ้วจะให ้
เอาทุกข์ไปทิ้งที่ทะเลเลยน้ัน คงดูยากเกินไปหน่อย ทะเลเป็นที่
จินตนาการได้ดี ทั้งนี้ป ัญหาอยู ่ที่มุมมอง ถ้าลองใช้สมาธิ 
เป็นเครื่องมือที่ท�าให้มองเห็นถึงเรื่องต่างๆ และใส่ความคิด
สร้างสรรค์ที่มีใจเป็นดั่งทะเล ที่คลายทุกข์ก็อาจอยู่ได้ไม่ไกล

 หลวงปู่ฝั่น อาจาโร เคยเขียนไว้ว่า “เมื่อจิตของเรา
สงบภายในแล้ว อุปมาเหมือนน�้าสงบ น�้าสงบแล้วก็ใส ใสแล้ว 
มองเห็นเหตุ มองเห็นผล มองเห็นบุญกุศล มองเห็นสุข 
มองเห็นทุกข์ มองเห็นดี มองเห็นชั่ว”

 เมือ่จิตใจเราสงบ เมือ่นัน้เรากม็องเหน็ทางเดนิ มองเหน็
สิ่งที่ควรท�า มองเห็นในสิ่งที่ไม่ควรท�า และน�า้มหาสมุทรแห่งใจ 
ก็ไล่น�้าแห่งอารมณ์สีด�าได้อย่างดีเหมือนกัน
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