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 สวยเอย.... เขียวขจี แห่งสีสัน
นานาพันธุ์ พฤกษา ของป่าใหญ่
ธรรมชาติ ดาษดา อาณาไพร
มวลหมู่ไม้ สะบัดใบ อยู่กลางดง
 ต้นใหญ่น้อย หอมรวยริน กลิ่นระรื่น
ความสดชื่น สู่ดวงใจ จากไพรระหง
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กลิ่นยวนยี คบยางยูง สูงสุดสอย
ทางเลี้ยวลด ของลำธาร ม่านไทรย้อย
วิหคน้อย เกาะกิ่งไม้ อยู่รายเรียง
 พฤกษ์ไพรพง คงธรรมชาติ สะอาดบริสุทธิ์
เอื้องป่าจุด ประกายอัจกลับ เงียบสรรพเสียง
กังวานหวาน เพลงกล่อมไพร ไหวสำเนียง
เสนาะเพียง เสียงดนตรี จากพิมาน
 วิมานเอย... พร่างพราย อยู่ปลายฟ้า
เลิศหรูค่า สมดุสิต สถิตสถาน
บุหรงร้อง ก้องไพร ใสกังวาน
ท่ามกลางม่าน น้ำตกเอื่อย เรื่อยไหลริน
 เพลงกล่อมไพรไหวหวาน สะท้านจิต
เทพเนรมิต ให้ทุกผู้ รับรู้สิ้น
สยบวิญญาณ นักทำลายป่า อยู่อาจิณ
จงรักถิ่น แผ่นดินเกิด เมืองมารดา

นางแผ้วสร้อยซิ้ม
พฤษภาคม2551
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	 มนุษย์ เราในยุคปัจจุบัน ไม่ รู้ ว่ า โชคดี    
หรือโชคร้ายที่ ได้ประสบหรือได้ข่าวเกี่ยวกับภัย

ธรรมชาติต่างๆที่คนในยุคอดีต รุ่นปู่ย่าตายายเรา

ไม่เคยประสบพบเห็น ทั้งคลื่นสึนามิ น้ำท่วมใหญ่ 
โคลนถล่มในเมืองไทย และในช่วงที่ผ่านมาเรา   

จะได้ยินข่าวไซโคลนนาร์กิสพัดถล่มพม่า แผ่นดิน

ไหวอย่างรุนแรงในจีน พายุทอร์นาโดในสหรัฐ 
ทำให้ผู้คนล้มตายลงเป็นหมื่นเป็นแสนคน...มันเกิด

อะไรขึ้นกับโลกของเราที่ทำไมภัยธรรมชาติถึงเกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น อาจเป็น

เพราะว่ าสิ่ งแวดล้อมเราเสื่ อมโทรมลงมาก 

ธรรมชาติจึงพยายามปรับให้อยู่ ในสภาวะสมดุล 
หรือเป็นเพราะธรรมชาติลงโทษมนุษย์ที่ชอบ

ทำลายสิ่งแวดล้อม และหากเป็นประเด็นหลัง     

คงถึงเวลาแล้วที่เราต้องขอโทษธรรมชาติโดย  
ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะสมดุลเพื่อ

ตอบแทนคุณธรรมชาติที่ช่วยดูแลเราและเป็นห่วง
เราตลอดเวลา 

คุยกันก่อน 

บันทึกทะเล าบ 

ย้อนดูตายายใช้ชีวิต–บันทึกวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคใต้ 

เลาะเลียบชายฝั่ง 

ช่วยกันคิด..ช่วยกันทำ 

ธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม 

ซอย 16 รายงานความเคลื่อนไหว รายไตรมา  

เล่าเรื่อง ิ่งแวดล้อม 

บอกเล่าข่าวฝาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 

คน......สองทะเล ตอน “นา.....แหล่งกับข้าว 
(อาหาร) สำรองของคนสองทะเล” 
(จับแมงดา....มาทิ่มน้ำชุบ) 2 

วันสิ่งแวดล้อมโลกปี 51 

 

วิกฤติอาหาร วิกฤติโลก 

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการฟื้นฟู 
พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
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....จรงค์  มะสัน... 

	 ....ท้องทุ่งนาแห่งคาบสมุทรสทิงพระ เปรียบเสมือนตลาดสด
ธรรมชาติของคนสองทะเลหรือคนคาบสมุทรสทิงพระ ที่สามารถจับจ่าย
ใช้สอยสินค้าได้หลากหลายชนิด แต่ประเภทสินค้าของตลาดธรรมชาติ
หรือท้องทุ่งนาจะมีปัจจัยแห่งฤดูกาลเข้ามาควบคุมชนิดของสินค้าว่า
ช่วงไหนมีสินค้าอะไรมาบริการลูกค้า การจับจ่ายใช้สอบของลูกค้าก็ออก
จะสะดวกสบายไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย แค่ลงแรงและมีเครื่องมือ
แทนเงินทอง ก็สามารถจะมาจับจ่ายตลาดสดธรรมชาติกันได้แล้ว ใน
ด้านบรรยากาศหรือก็ดีไม่มีกลิ่นเหม็นจากกองขยะ น้ำเสีย มารบกวนให้
รำคาญจมูกจะมีก็แต่กลิ่นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ชวนให้ลูกค้าหลงใหลไป 
ใช้บริการกันอย่างไม่หยุดหย่อน การเดินทางก็ออกจะสะดวกไม่ต้องนั่ง
รถลงเรือให้สิ้นเปลืองพลังงานและก่อมลพิษจนส่งผลต่อภาวะโลกร้อน 
แค่ชาวคาบสมุทรสิทงพระหรือคนสองทะเลเดินออกจากบ้านผ่าน   
ชายทุ่ง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตลาดสดธรรมชาติหรือทุ่งนาข้าวกับ
ป่าละเมาะที่แซมด้วยไม้หลายสายพันธุ์ และเขตที่อยู่อาศัยของคนสอง
ทะเล เลยชายทุ่งก็จะพบกับตลาดสดธรรมชาติที่เป็นทุ่งโล่งแบ่งสันปัน
ส่วนออกเป็นแปลงเล็กๆ ด้วยหัวนา (คันนา) ที่เรียกว่า บิ้งนา ตาม     
หัวนา (คันนา) จะมีต้นโหนด (ตาลโตนด) ขึ้นเรียงรายสลับไล่ต้นลดหลั่น
กันไปสุดลูกหูลูกตา ในบิ้งนายามเช้าต้นฤดูฝน น้ำที่ขังอยู่ระดับเกือบ
ท่วมต้นข้าวผี ต้นจูดหนู และต้นหญ้า ซึ่งปกคลุมพื้นดินเดิมที่ครั้งหนึ่ง
เคยเป็นต้นข้าวเติบโตและออกรวง ตอนนี้เหลือเพียงกอซังเศษซังเก่าๆ 
เป็นปุ๋ยของกอข้าวผี จูดหนูและต้นหญ้า รุ่นหลังวนเวียนอยู่เช่นนี้มา
นานแล้ว บางแห่งที่มีน้ำลึกก็ท่วมจนไม่เหลือยอดหญ้าให้เห็นจนกลาย
เป็นผืนน้ำกว้างไกลออกไป ถ้ามีเรือลำเล็กๆ ลอยลำขายสินค้าสักสิบ
ยี่สิบลำตลาดสดธรรมชาติหรือท้องทุ่งนาของชาวคาบสมุทรสทิงพระ    
ก็คงเปรียบเสมือนตลาดน้ำดี ๆ นี้เอง 
 หลักจากฝนตกหนัก คืนแรกในแต่ละครั้ง เจ้าแมงดานาก็จะบิน
ออกมาเพื่อวางไข่ สถานที่เหมาะสมในการไข่เห็นจะไม่มีที่ ไหนเหมาะสม
เท่าท้องทุ่งนาที่มีน้ำท่วมขัง ดังนั้นตลาดสดธรรมชาติของชาวคาบสมุทร
สทิงพระหรือคนสองทะเล สินค้าที่วางขาย รายการยอดฮิตของช่วงนี้ก็
คือ เจ้าแมงดานา ด้วยการบริการขายสินค้าของตลาดสดธรรมชาติอัน
เยี่ยมยอด ตลาดสดธรรมชาติจึงไม่มีวันและเวลาหยุดพักผ่อน ช่วงเช้า
ตรู่ตลาดจึงเปิดบริการแล้ว วันนี้ลูกค้าดูจะคึกคักเป็นพิเศษ แต่ละคนจะ
เดินดุ่มๆไปในทุ่งนาที่น้ำท่วมสักครึ่งน่อง ตาก็จับมองตามกอจูดหนู    
กอหญ้า น้ำที่ท่วมจะดูเป็นทะเลที่กว้างไกลออกไป ตรงที่มีแมงดา   
ออกวางไข่มักจะเป็นบริเวณที่น้ำลึกกว่าปกติสักเล็กน้อยอย่างเช่น

คน......สองทะเล
ตอน “นา.....แหล่งกับข้าว(อาหาร)สำรองของคนสองทะเล” 

(จับแมงดา....มาทิ่มน้ำชุบ) 2 
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หัวของแมงดาก็ยังโดนแมงดานาไชอยู่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่รู้ว่ามันต่อย
ด้านไหนเห็นมีปลายแหลมบริเวณปลายหางด้วยดูเหมือนเหล็กในคนที่โดน
ต่อยก็เข้าใจผิด เด็ดมันทิ้งไป ลงเป็นแบบนี้ด้านหัวก็ ได้ โอกาสต่อยเอา
เรื่อยๆที่แน่ๆขืนเด็ดจนหมดก็ไม่รู้จะกินอะไรของมัน 
 ดังนั้นเมื่อจับแมงดาได้ก็รีบเด็ดเหล็กในที่ปากมันทิ้งก่อน ระวังอย่า
ให้หัวมันขาดไปด้วย เพราะจะตายเสียก่อนโดยใช่เหตุ จากนั้นใส่ภาชนะที่
แล้วแต่ใครจะจัดหาหรือเตรียมติดตัวเอามา จะเป็นหม้อเขียวมีหูหิ้ว(หม้อ
เหล็กเคลือบสี)ขัดด้วยไม้ตับจากเหลาบาง ๆ หรือใส่ข้องใส่ปลาก็ได้ หาก
ไม่มีจริง ๆ ก็ใช้ชายผ้าขาวม้าที่เคียนเอวอยู่นะแหละทำเป็นพกห่อเอา แต่
ต้องหมั่นตรวจดูให้ดีเพราะมันอาจหนีออกไปตอนกำลังเพลินกับการจับ
แมงดาตัวอื่น ๆ หนทางป้องกันอีกชั้นก็หาเถาวัลย์เส้นเล็กๆ จากหัวนา 
(คันนา) มามัดเอาไว้อีกทีก็ ได้ การหาแมงดานาเป็นเรื่องที่เพลิดเพลิน       
การเดินย่ำไปในน้ำใสที่ท่วมกอหญ้า ตามองหา บางครั้งกวาดสายตาไกล
ออกไปตามทิศทางของแสง ซึมซับความอาบอิ่มของทิวไม้ชายคันนา ฟัง
นกเขาขันแว่ว ๆ มาตั้งแต่ไกล ปนเสียงนกจาบคาที่ถลาร่อนอยู่บนท้องฟ้า
กว้าง ตัดกับฉากก้อนเมฆครึ้มสีเทาหม่นหมอง ก็ชวนให้วิถีชีวิตของชาวทุ่ง
บรรเจิดหาน้อยไม่ การหาแมงดานาจะสิ้นสุดเอาตอนสายๆเมื่อแดดเริ่ม
ร้อนและท้องเริ่มหิวตอนที่กำลังหาแมงดานาอยู่นั่นท่านอาจเด็ดไข่มันเคี้ยว
เล่นกรุบ ๆ ปากเพลิน ๆ ไปพลาง ๆ ก็ได ้ใจก็คิดไปถึงกลิ่นหอมฉุน ๆ ตอน
ที่เอาแมงดานาปิ้งบนเตาไฟ ตอนที่ปิ้งแมงดาก็คอยดูอย่าให้ ไหม้ จากนั้น
เด็ดเป็นชิ้นเล็ก ๆ โขลกกับกะปิที่ปิ้งไฟอ่อน ๆ ใส่มะนาวให้เปรี้ยวนำนิด
หน่อย จะได้น้ำชุบมะนาวหอมหวนทวนลม กลิ่นที่หอมจากครกจะพันจมูก
ให้ ใจไม่เป็นสุขด้วยความหิวน้ำชุบแมงดานา จะใช้กินโดยคลุกกับข้าว   
ร้อน ๆ หรือจิ้มผักก็ได้ น้ำชุบแมงดานาจะซาบลิ้น จนยากจะลืมทีเดียว แต่
ถ้าใครชอบน้ำพริกแมงดาแบบแห้งๆก็ ไม่ต้องใส่มะนาว ก็จะได้นำพริก
แมงดาแบบแห้ง การนำแมงดามาทิ่มน้ำชุบบางพื้นที่อาจนำแมงดาที่จับได้
มาต้มแล้วจึงจะนำมาทิ่มน้ำชุบ แต่ถ้าได้แมงดานามาหลายตัวเมื่อต้มแล้ว
จะเก็บไว้ โดยหมกไว้ ในเกลือวิธีนี้จะเก็บแมงดาไว้กินได้นานทีเดียว บางช่วง
ไม่มีแมงดานามาทิ่มน้ำชุบใครคิดถึงน้ำชุบแมงดาก็จะหาสิ่งอื่นมาแทนเช่น
ใส่กลิ่นแมงดาเทียมแต่สำหรับชาวใต้บ้านเราจะมีสิ่งที่เป็นธรรมชาติทดแทน
หรือแมงดานาเทียมแบบธรรมชาติคือใบทำมัง ที่มีกลิ่นฉุนจัดคล้ายแมงดา 
การนำแมงดานามาทิ่มน้ำชุบจะเลือกเอาแมงดาตัวผู้เพราะมีกลิ่นฉุน   
จัดจ้านกว่านั้นเอง  
 การกินน้ำพริกแมงดานาจึงเป็นภูมิปัญญาของไทยชนิดหนึ่งก็อาจจะ
ว่าได้ประมาณนั้นในบรรดาสัตว์จำพวกแมลงชาวทุ่งบ้านเรากินกันไม่กี่ชนิด 
วิถีการหาแมงดานาเดี่ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปตามโลกสมัยใหม่หาคนที่จะเดิน
ลุยน้ำไปจับแมงดานาตามท้องทุ่ง ชมนกชมไม้ ไปพรางๆหาดูได้น้อยแล้ว 
ปัจจุบันจะมีการเอากัด(อวน,ตาข่ายจับปลา)ขึงด้วยลำไม้ ไผ่สูงๆปักเป็นสี่ทิศ
ข้างในมีหลอดไฟสี่ม่วงเข้าใจว่าเป็นไฟแบบแบล็คไลท์เอาไว้ล่อแมงดานา 
ถึงหน้าแมงดานาวางไข่ก็จะบินเข้าหาแสงไฟแล้วจะติดกัดที่ขึงไว้ ผู้ดัก
แมงดานาก็จะมาจับแมงดาได้ โดยง่าย และเดี่ยวนี้สามารถเพาะเลี้ยง
แมงดานาได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงหาน้ำชุบแมงดากินได้ตลอดปีไม่ต้องพึ่ง
ฤดูกาล วิถีชีวิตการหาแมงดานาแบบเดิมๆก็จะค่อยๆหายไปในที่สุด  
	

บริเวณริมปลักควาย มักมีแมงดาวางไข่บนต้นหญ้าหรือ
กอจูดหนูเสมอ แต่มักอยู่ในบริเวณที่พรางตัวไว้เป็นอย่าง
ดี แมงดานาจะรวบต้นหญ้าเข้าหากันสัก2-3ต้น แล้ว
วางไข่โดยมีเมือกเหนียวพันไว้รอบๆต้นหญ้า ส่วนไข่นั้น
เป็นเม็ดเล็กๆ วางบนเมือกนี้อีกทีไข่แมงดาจะวางเรียงกัน
อย่างประณีตเป็นระเบียบสีมันออกสีขาวปนม่วงอ่อนๆสี
จะเข้มขึ้นตามเวลาจนเป็นสีน้ำตาล มองให้ดีๆจะเห็นจุดสี
ดำเล็กๆของดวงตาลูกแมงดานา อย่าเผลอไปจ้องตาลูก
แมงดานาที่อยู่ในไข่เชียวละ เดี่ยวจะเกิดสงสารตัวพ่อตัว
แม่ของมันอดกินน้ำชุบแมงดานะจะบอกให้ 
 ส่วนตัวเจ้าของไข่จะเฝ้ารังอยู่ ใต้น้ำโดยอยู่ที่ โคน
ต้นหญ้าที่มันวางไข่ หันหัวทิ่มลงไปหันหางขึ้นข้างบน แต่ก็
ไม่แน่เสมอไปพอมองเห็นไข่แมงดาตรงไหนก็ค่อยๆย่อง
เข้าไปช้าๆด้วยเหตุผลสำคัญคืออย่าให้แมงดาตกใจและ
อย่าให้น้ำขุ่นโดยใช่เหตุเมื่ออยู่ ใกล้ๆหากน้ำใสมากก็จะ
มองเห็นทะลุน้ำจนถึงพื้นแต่ต้องสังเกตให้ดีเพราะตัว
แมงดามันสีน้ำตาลเข้ม มักจะเป็นสีที่ดูแล้วกลมกลืนกับ
พื้นดิน หรือเศษหญ้า ปรับมุมสายตาให้ดีๆพอเห็นตัว
แมงดาก็ดูว่ามันหันหัวไปทางไหนก็บรรจงจับให้ดี เวลาจับ
ก็ต้องจับบริเวณลำตัวเลยหัวลงมาเล็กน้อย (บริเวณส่วน
อก)เพราะบริเวณนั้นจะแข็งจับได้มั่นคง หากจับที่ตอน
ท้าย(บริเวณท้อง)ตัวมันจะนิ่ม แมงดามันจะเอาขาข่วนมัด
ตัวเข้าหาแล้วใช้ปากไช (ต่อย)เอา แมงดานานี่ ไช (ต่อย) 
ปวดไม่ใช่เล่น ถ้าเป็นมือใหม่หัดจับแมงดานาโดยปกติแล้ว
จะไม่พลาดรายไหนรายนั้นมักจะโดนเจ้าแมงดานาไช 
(ต่อย) จนมือบวมไปทุกรายและส่วนมากจะคิดว่าส่วนที่
แมงดานาใช้ ไช (ต่อย) จะเป็นส่วนของหางเหมือนกับ
แมลงหรือแมงทั่วๆไปที่มีพิษและเหล็กใน และมักจะดึง
ส่วนหางออกเพื่อกันแมงดาไช (ต่อย) ทำให้ส่วนหางของ
แมงดาหายไปเพราะเด็ดทิ้งบางรายเด็ดจนเหลือแต่ส่วน
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่ 16 ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ โดยได้จัดตั้งคณะทำงานภาคประชาชนขึ้นมา 1 คณะ มผีู้
อำนวยการสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่16 เปน็ประธาน คณะทำงานประกอบดว้ย ภาคธรุกจิ
เอกชน สถาบันการศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ และภาคประชาชน รวม 6 ท่าน โดยมีเจ้าหน้าที ่  
ของสำนกังานฯ เปน็ฝา่ยเลขานกุาร อำนาจหนา้ทีข่องคณะทำงานภาคประชาชน คอื 1) ร่วม
พิจารณากำหนดและเลือกประเด็นที่จะพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การ
พัฒนาบริการสาธารณะ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะนำมา
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 2) ร่วมกันจัดทำแผนงาน/โครงการ แบบมีส่วนร่วม 
โดยมีวัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ตัวชี้วัด วิธีการดำเนินการ   
วิธีการวัดผล ระบบหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการติดตามประเมินผล งบประมาณ  
และผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 3) ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนงาน/
โครงการร่วมกัน ตามวิธีการที่กำหนดไว้ ในแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมฯ พร้อมทั้งจัด

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
คนึงนิจ ศรีสมัย 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7 ว. 
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ทำรายงานสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าเสนอต่อผู้
บริหารของส่วนราชการอย่างสม่ำเสมอ     
 คณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการประชุมมาแล้ว 

2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551  และ เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2551 ผลจากการประชุมได้เลือกประเด็น “วาระ
ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา” มาดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2551 โดยมีกิจกรรมหลัก คือ 1) จัดประชุม “วาระลุ่ม
น้ำคลองอู่ตะเภา” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา รวมทั้งหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบสถานการณ์ และผลักดันให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา  มี
ส่วนร่วมในการดูแลคุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภาในพื้นที่
ตนเอง 2) จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับลุ่ม
น้ำคลองอู่ตะเภา เช่น สถานการณ์คณุภาพนำ้ เครอืขา่ย
องคก์รชมุชนทีม่สีว่นรว่มในการเฝา้ระวงัและดแูลคณุภาพนำ้  
เปน็ตน้  3) ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานผ่านสื่อต่าง  ๆ       
 รายละเอียดการดำเนินงาน การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ดูได้ ในเวบไซด์ของสำนักงาน     
สิ่งแวดล้อมภาคที ่16 (http://www.reo16.in.th) 

เสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่

1. e-mail. :  envreo16@hotmail.com”  
2. เบอร์โทรศัพท์ : 0-7431-3419, 0-7431-1882  ต่อ 17 
โทรสาร 0-7431-3419  ต่อ 13   
3. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16  ถนนกาญจนวนิช  
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา  90000 
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	 ถ้าพูดถึงสัตว์ที่มีลำตัวนุ่มๆหยุ่นๆที่ชื่อว่าปลิงไม่ว่าชนิดได
ก็ตามหลายคนคงนึกขยะแขยง ขนพองสยองเกล้าขึ้นมาทีเดียว
เชียวแหละ เพราะชวนพาให้นึกถึงสัตว์ที่ชอบอยู่ตามแหล่งน้ำ มี
นิสัยชอบดูดเลือดเป็นอาหาร ใครได้ลองสัมผัสหรือพลัดหลงไป
ยังดงหรือแหล่งน้ำที่มีปลิงอาศัยอยู่รับลอง..ต้องได้เห็นเลือดหรือ
เสียเลือด กันอย่างไม่ต้องสงสัย ...เจ้าปลิงตัวดำๆจะยกโขยง
ว่ายน้ำพะยืดพะยาดมาอย่างเงียบๆเมื่อค้นพบเป้าหมายหรือ
เหยื่อจะมะรุมมะตุ้มแย่งกันดูด...ดูด....และก็ดูด จนมันหนำใจตัว
บวมเต่งถึงจะยอมละทิ้งจากเหยื่ออันโอชะ แต่ถ้าลองเปลี่ยนคำ
พูดเสียใหม่จากคำว่าปลิงคำเดียวโดๆ เป็นคำเหล่านี้ เช่น ปลิง
ทะเลเป๋าฮื้อน้ำแดงหม้อดิน ปลิงทะเลผัดเสฉวน ปลิงทะเลรวม
พลกระเพาะปลาสด หรือ ปลิงทะเลตุ๋นหม้อดิน ปลิงทะเลกุ้ง
น้ำมันหอย ละก็อาการขยะแขยงขนพองสยองเกล้าก็จะอันตรทาน 
หายไป อาการน้ำลายยืด น้ำลายส่อจะเกิดขึ้นมาแทนทันที 
  ใช้แล้วเราจะนำท่านมารู้จักกับปลิง ซึ่งจะมีทั้งชนิดที่
อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดและแหล่งน้ำเค็ม แต่ที่จะกล่าวถึงคือปลิง
ที่อาศัยอยู่ ในแหล่งน้ำเค็มที่เรียกว่าปลิงทะเลงั๊ยละ.... ปลิง 
ทะเล เป็นสัตว์น้ำเค็มชนิดหนึ่งซึ่งผู้นิยมบริโภคโดยเฉพาะชาวจีน 
ปลิงทะเลเป็นสัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ ใน Phylum 
Echinodermata, Class Holothuroidea อาศัยอยู่ตามก้นทะเล 
โดยฝังตัวขุดรูอยู่ ในโคลน ทราย หรืออาศัยอยู่ตามกอสาหร่าย

ปลิงทะเล......กับระบบนิเวศ 
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ทะเล ปะการัง มีขนาดรูปร่างแตกต่างกัน โดยทั่ว ๆ ไปมีรูป
ร่างทรงกระบอก ยาวคล้ายถุง มีปากและช่องขับถ่ายอยู่ที่
ปลายส่วนหัวและหาง รอบ ๆ ปากมีหนวด (tentacles) 
หนวดมีจำนวนมากน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของปลิงทะเล เช่น 
สกุล Cucumaria thyone มีหนวด 10 เส้น สกุล 
Holothuria    มีหนวด 20-30 เส้น เป็นต้น ผิวตัวของปลิง
ทะเลอาจจะนุ่ม มีลักษณะบางโปร่งแสง หรือหนาทึบแสง 
บางชนิดผิวเรียบ แต่ปกติมักจะมีปุ่มยื่นออกมาคล้าย หูด ที่
บริเวณผิวจะมีสปิคุล (spicules) ซึ่งเป็นแผ่นโครงร่าง 
(skeletal plates) ลักษณะของสปิคุลใช้ ในการจำแนกชนิด
ของปลิงทะเล ซึ่งแต่ละชนิดจะมีสปิคุลแตกต่างกันออกไป 
บางชนิดสปิคุลจะมีลักษณะคล้ายรูปสมอเรือเช่นสกุล
Holothuria 
 ปลิงทะเล อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลในระดับ
ความลึก 20-30 เมตร สามารพบได้ในบริเวณหาดทรายปน
เลนหรือทรายล้วน ๆ หรือตามบริเวณที่มีกระแสน้ำ ตาม
เกาะบริเวณปะการัง และสภาพน้ำทั่วไป อุณหภูมิน้ำอยู่
ระหว่าง 24-28 องศาเซลเซียส ความเค็มสามารถอยู่ ได้ ใน
ระดับ 27-35 ppt และสามารถอยู่ ได้ ในระดับความเค็มต่ำ
กว่า 10 ppt ถึง 17 ชั่วโมง ซึ่งถ้าอยู่ในระดับความเค็มสูง 
จะมีความแข็งแรงกว่าความเค็มต่ำ 
 ปลิงทะเลปกติไม่ชอบแสงสว่าง และออกหาอาหาร
ในเวลากลางคืน จะยื่นหนวดลงสู่พื้นดินเสมอเพื่อหาอาหาร 
คุณค่าทางอาหารของปลิงทะเล มีโปรตีนประมาณ 10-12% 
ความชื้น 70-80% ไขมัน 0.002-0.04% และเนื้อปลิงทะเล
ยังมีสารมิวโคโปรตีนที่มี Chondroitin sulfurie acid คาด
ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุโดยการช่วยให้กล้ามเนื้อทำงาน
ได้ดี.... นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นพบว่า ในเนื้อปลิงทะเล 
Stichopus japonicus มีมิวโคโปรตีน (mucoprotein) 

ปริมาณสูงซึ่งมิวโคโปรตีนนั้น มีคอนดรอยติน ซัลฟุริค     
แอซิด (Chondroitin - sulfuric acid) อยู่เป็นองค์ประกอบ
ที่สำคัญ และจากการศึกษาในผู้สูงอายุยังพบว่า การที่กล้าม
เนื้อไม่สามารถทำงานได้นั้น เนื่องจากปริมาณของคอน-     
ดรอยติน ซัลฟุริค แอซิด ลดลง ดังนั้นจึงอาจใช้เรื่องนี้เป็น
เหตุผลอธิบายการที่ชาวจีนนิยมรับประทานปลิงทะเลกันมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ คอนดรอยติน ซัลฟุริค แอซิด ตาม
ธรรมชาติมักอยู่ ในสภาพมิวโคโปรตีน ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ เช่น กระดูกอ่อน เอ็น 
และของเหลวที่หล่อลื่นตามข้อต่าง ๆ ดังนั้น การรับประทาน
ปลิงทะเลก็นับว่าให้ประโยชน์แก่ร่างกายได้เช่นกัน  
 ปลิงทะเลตากแห้งนับว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในประเทศ
ทางตะวันออก โดยเฉพาะทางหมู่เกาะทะเลใต้ (South 
Pacific) ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้นิยมรับประทานปลิง
ทะเลกันมาก 
 ปลิ งทะ เลที่ รั บประทานได้ส่ วนใหญ่อยู่ ในวงศ์ 
Stichopodidae และ Holothuriidae ส่วนชาวจีน มีวิธีการ
คือ จับเอาปลิงทะเลขึ้นมาผ่าท้องเอาอวัยวะภายในออก    
ต้มจนแข็งและยืดหยุ่นได้คล้ายยาง จึงเอาไปตากแดดรมควัน
จนแห้งแล้วเก็บไว้ ในลัง 
   ในประเทศไทยปลิงทะเลที่พบส่วนมากอยู่ในบริเวณ 
อ่าวไทย และมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งจากการเก็บตัวอย่าง ที่
จังหวัดภูเก็ต เมื่อนำมาจัดจำแนกหมวดหมู่ จะได้ 4 อันดับ 
(Orders) 5 วงศ์ (Families) 8 สกุล (genera) และ 17 ชนิด 
(Species) ในบรรดาปลิงทะเลทั้งหมดนี้ จากรายงานพบว่า
สามารถนำมารับประทาน ได้ 2 สกุล 6 ชนิด คือ 
Holuthuria scabra (Jaeger) เรียกกันทั่วไปว่า ปลิงขาว, 
ปลิงดำ ในบ้านเราชนิดที่นิยมนำมารับประทาน และมีขาย
ตามท้องตลาดในสภาพปลิงทะเลตากแห้ง คือ Holuthuria 
scabra ปลิงทะเล มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ในแง่ของ
การย่อยสบายสารอินทรีย์ในตะกอนดิน และปลดปล่อย ธาตุ
อาหาร สู่วงจรอาหารในธรรมชาติ นอกจากนี้ปลิงทะเลยังนับ
ว่าเป็นสัตว์ เศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ของหลายประเทศใน
มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ สำหรับ
ประเทศไทย พบการทำประมงปลิงทะเล เพื่อการบริโภค 
ภายในประเทศ และส่งออกทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทย และทะเล
อันดามัน โดยการเอาอวัยวะภายในออกแล้วนำมาต้มและ
ตากแห้งเพื่อทำเป็นปลิงทะเลแห้ง สำหรับนำไปประกอบ
อาหาร และส่งออกไปยัง ประเทศมาเลเซียเพื่อใช้ทำยา และ
ผลิตเป็นแคปซูลขายเป็น อาหารเพื่อสุขภาพได้อีกด้วย  
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก 
โดยในปีนี้ ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์เรื่องการลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก และเป็นสาเหตุ
ของโลกร้อน จากวิถีการดำรงชีวิตประจำวัน โดยในปีนี้มีการ
กำหนดคำขวัญของวันสิ่งแวดล้อมโลกว่า “CO

2
	 Kick	 the	

Habit!	Towards	a	Low	Carbon	Economy” และภาษา
ไทยใช้คำว่า “ลดวิกฤตโลกร้อน	 :	 เปลี่ยนพฤติกรรม	 ปรับ
แนวคิด	 สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” โดยในปีนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า 
การรณรงค ์ เรื่องโลกร้อนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก หน่วยงาน
ต่างๆ ได้ ให้ความสำคัญกับการรณรงค์และจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสิ่งแวดล้อมโลกกันมากขึ้น ไม่ว่าหน่วยงานสถานศึกษาทั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ เช่น พัทลุง, 
สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน 
เช่น ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้ดำเนินการ 
จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนกันอย่างเต็มที่ ซึ่งนับ
เป็นนิมิตรหมายอันดีที่ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญในการดูแล
และรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมของ
เราเริ่มเข้าสู่ภาวะเสื่อมโทรมเกือบถึงขั้นวิกฤติ และถ้าหากเรา
ไม่ช่วยกันแล้วในอนาคตเราก็คงไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในสภาพอย่างไร 
 ในส่วนของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้จัด
กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2551 ขึ้นโดยใช้หัวข้อว่า 
“กิจกรรมวันรวมพลคนรักษ์สายน้ำ ลดวิกฤติโลกร้อน เนื่องใน
วันสิ่งแวดล้อมโลก” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ณ วัดคลองแห 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยร่วมกับทุกภาคส่วนในการ
จัดงาน ได้แก่ วัดคลองแห, เทศบาลเมืองคลองแห, มูลนิธิ
ชุมชนไท, เทศบาลนครหาดใหญ่, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 51 
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พระสงฆ์กับการดูแลสิ่งแวดล้อม 
 ในช่วงของการรับประทานอาหารกลางวัน ก็มีการแสดงศิลปะพื้น
บ้านคือ เพลงเรือแหลมโพธิ์ จากโรงเรียนคู่เต่าวิทยา และเพลงเรือจากลุ่ม
อนุรักษ์คลองอู่ตะเภา ช่วงบ่ายมีการตั้งวงเสวนาในหัวข้อเรื่อง แลเขา แล
เรา ในการพัฒนาคลองอู่ตะเภา โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยทุกภาคส่วน 
คือ อาจารย์จากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ประธานมูลนิธิชุมชน
ไท, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองแห, ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คลองอู่ตะเภา, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเภา, นายก อบต.   
คลองหอยโข่ง, และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี   
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาอย่างคับคั่ง 
 นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีกิจกรรมร่วมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้จากฐานกิจกรรมต่างๆ ภายใต้หัวข้อ “ปรับแนวคิดและ
พฤติกรรมลดวิกฤตโลกร้อน โดยมีการจัดนิทรรศการเรื่องโลกร้อน สาธิต
การจัดการขยะในครัวเรือน, การทำน้ำยาล้างจาน, ทำสบู่, การทำน้ำหมัก
ชีวภาพและอีเอ็มบอล, สาธิตถังดักไขมันอย่างง่าย, การทำแก๊สหุงต้มจาก
ขยะ การทำน้ำส้มควันไม้ โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิชุมชนไท, 
เทศบาลตำบลปริก, และเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา นำมาจัดสาธิต รวม
ทั้งชุมชนคนคลองแหก็ได้มาร่วมทำขนมพื้นบ้านให้ผู้ร่วมกิจกรรมชมและชิม
อย่างเต็มอิ่ม 
 สุดท้ายของงานก็มีการจับฉลากชิงรางวัลรถจักรยานเพื่อเป็นแบบ
อย่าในการลดวิกฤตโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจ
คาร์บอนต่ำ และมอบกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
โดยงานนี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจอย่างดีจากทุกภาคส่วนและคิดว่าคง            
มีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีก เพื่อพวกเราจะได้ตระหนักและดูแลรักษา         
สิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้น 

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา, มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 
สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน, เครือข่ายคลองอู่
ตะเภา, รวมทั้งคณะทำงานภาคประชาชน 
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ซึ่งในงานดังกล่าวได้มี
ผู้มาร่วมงานและร่วมกิจกรรมเกือบ 1,000 
คน แบบเป็นกันเอง และเสมือนรู้จักกันมา
นาน เพราะทุกคนที่มาต่างมุ่งหวังพัฒนาและ
ฟื้นฟูแหล่งน้ำของตนเองและดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อมอย่างเต็มที่ จะเห็นได้ว่า แม้กระทั่ง
อาหารกลางวัน ทุกคนก็จะใช้ ใบบัวเป็นจาน
ข้าว และใช้ ใบตาลโตนดเป็นช้อน ซึ่งเป็นวิถี
ชีวิตของคนในสมัยรุ่นปู่รุ่นย่าของเรา 
  งานในวันนั้นเริ่มจากประธานใน    
พิธีคือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นาย
ธีรเทพ ศรียะพันธ์) ร่วมกับรองเจ้าคณะ
จังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดคลองแห และ  
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนร่วมเทน้ำหมัก
ชีวภาพลงสู่คลองแห เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำ 
และทำพิธีเปิดเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อ
เตือนภัยที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
นำไปติดตั้งไว้เพื่อติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำ
บริ เวณวัดคลองแห จากนั้นได้ เข้าสู่พิธี
สมโภชรางวัลเสาเสมาธรรมจักร เนื่องใน
วโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเสาเสมา
ธรรมจักรให้กับพระครูปลัดสมพร ฐานธมฺโม 
เจ้าอาวาสวัดคลองแห ในฐานะผู้ทำคุณ
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในสาขาส่งเสริม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนทนาธรรมกับ 
เจ้าอาวาสวัดคลองแหในหัวข้อ บทบาทของ
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วิกฤติอาหาร วิกฤติโลก 
 “ประธานธนาคารโลก เตือนให้รัฐบาลทุกประเทศทั่วโลก
เตรียมรับมือกับวิกฤติอาหารโลก ซึ่งเป็นมหันตภัยครั้งใหญ่ของ  
ชาวโลก”  
  “ราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นเป็นเหตุของอาการปวดหัวใน
องค์กรความช่วยเหลือทั้งหลายที่ต้องส่งมอบอาหารให้กับผู้หิวโหย 
ไม่เว้นกระทั่งองค์กรอาหารโลกหรือดับเบิ้ลยู เอฟ พี ซึ่งรู้จักกันว่า
เป็นยุ้งข้าวสำคัญของสหประชาชาติ” 
  “องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) 
ในกรุงโรม เผยรายงานสถานการณ์อาหารและการคาดการณ์เก็บ
เกี่ยวพืชผลล่าสุดว่า เวลานี้มี 37 ประเทศที่เผชิญภาวะขาดแคลน
อาหาร” 
  “การประชุมธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซ.ี ของสหรัฐฯ 
มีข้อมูลว่าราคาอาหารช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า ส่งผล
กระทบกับประชากรโลกไม่น้อยกว่า 100 ล้านคนในประเทศด้อย
พัฒนาและกำลังพัฒนาที่จะต้องเผชิญกับความอดอยากมากขึ้น” 
และ “ราคาอาหารพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน 2-3 เดือนที่ผ่าน
มาจุดประกายให้เกิดการประท้วงอย่างรุนแรงในหลายประเทศ ทั้ง
ในอียิปต์ แคเมอรูน ไอวอรี โคสต์ มอร์ เตเนีย เอธิ โอเปีย 
มาดากัสการ์ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย” 
  ทั้งหมดคือหัวข้อข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับ รวม
ทั้งข่าวทางโทรทัศน์มันเกิดอะไรขึ้นกับชาวมนุษย์กันอีกละนี่ ความ
วัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรก หรือจะเขียนใหม่ให้ทันกับ
เหตุการณ์ก็น่าจะเขียนว่า วิกฤติโลกร้อนยังไม่ทันหายวิกฤติอาหาร
โลกก็เข้ามาแทรก 
  ภาวะข้าวยากหมากแพง และวิกฤติขาดแคลนอาหารทั่ว
โลกที่เป็นอยู่ ในขณะนี้มีสาเหตุมาจากอิทธิพลของวิกฤติโลกร้อนที่
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติอย่าง
รุนแรง ทำให้แหล่งพื้นที่การเกษตรที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลก
ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทำให้ผลผลิตการเกษตรลดลงเป็น
ปริมาณมหาศาล และที่น่าวิตกก็คือ วิกฤติโลกร้อนมีแนวโน้มที่จะ
สร้างความเสียหายรุนแรงขึ้นทุกขณะ 
  รายงานของธนาคารโลกและไอเอ็มเอฟ เหมือนเป็น
สัญญาณเตือนให้ทุกชาติทั่วโลกต้องตระหนักและเตรียมรับมือกับ
วิกฤติการณ์ข้าวยากหมากแพง และมีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤติการ
ขาดแคลนอาหารในมวลหมู่มนุษยชนอย่างรุนแรงที่กำลังจะมาถึงใน
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อนาคตอันไม่นานนัก และสัญญาณอันตรายที่น่ากลัว
จากยุคข้าวยากหมากแพง และการขาดแคลนอาหารที่
จะตามมาก็คือ ความเสี่ยงจะเกิดสงครามเพื่อแย่งชิง
อาหาร 
  นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานการณ์ความระส่ำ
ระสายในประเทศยากจนแต่ละประเทศซึ่งจะเกิดการ
ประท้วงและก่อจลาจลของประชาชนจากวิกฤตการณ์
อาหารที่ขาดแคลน และมีราคาสูงลิบลิ่ว ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว
ในหลายประเทศขณะนี้ อาทิ อินเดีย เฮติ ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย พม่า อียิปต ์ แคเมอรูน ไอเวอรี่ โคสต์ 
เอธิโอเปีย หรือแม้แต่ ในประเทศมหาอำนาจอย่าง
สหรัฐอเมริกาเอง ในหลายเมืองรวมทั้งนิวยอร์ก ขณะนี้
ก็เริ่มเกิดภาวะอดอยากจากวิกฤติอาหารที่ราคาแพง
เช่นกัน 
  ไม่มีช่วงไหนที่จะทำให้มวลมนุษยชาติรู้สึกว่า 
สภาวะข้าวยากหมากแพง การขาดแคลนอาหารได้คืบ
คลานเข้ามาใกล้จนน่าหวาดผวาเท่าในช่วงนี้ หลังจากที่
ราคาข้าวทะยานสูงขึ้นอย่างมากมาย หลายประเทศอยู่

ในสภาพวุ่นวายอันเนื่องมาจากราคาอาหารพุ่งสูงขึ้น บานปลาย
เป็นการจลาจลอย่างที่เฮติ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศยากจนที่สุดใน
โลก ราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 40 นับแต่ปลายปีก่อน
นั้น ได้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนไปทั่วประเทศ นอกจาก
นี้ ที่อินโอนีเซียก็มีรายงานถึงการขาดแคลนอาหารหนักจนถึงขั้น
มีประชาชนเสียชีวิตจากการขาดอาหาร 
  สหประชาชาติ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ต่างออกมาเตือนให้ โลกตระหนักและ
เตรียมรับมือกับวิกฤติอาหาร หลังจากที่พบสภาพปัญหานี้ ใน
หลายประเทศ ไม่ใช่แค่ข้าวแพงเท่านั้น หากแต่ราคาน้ำมันที่มี
แต่สูงขึ้นๆ พื้นที่เพาะปลูกพืชที่เป็นอาหาร ถูกทดแทนด้วยการ
ปลูกพืชพลังงาน สภาพอากาศที่วิปริตแปรปรวนอันเนื่องมาจาก
สภาวะโลกร้อน ล้วนมีผลต่อการผลิตอาหารจากธรรมชาติ โรค
ในพืช แมลง ความแห้งแล้ง น้ำท่วม อากาศที่หนาวจัดถึงขั้น
หิมะตกในเขตที่ ไม่เคยหนาวขนาดนั้น ทั้งหลายทั้งปวงล้วนมีผล
ต่อการปลูกพืชที่เป็นอาหาร 
  วิกฤติอาหาร คือ วิกฤติโลกอย่างแน่แท้ เนื่องเพราะ
ความอดอยากยากแค้นจะเป็นชนวนของความขัดแย้งจนอาจ
บานปลายกลายเป็นสงคราม ข้าวแพง โรคเยอะ ก็หันมามองพืช
ที่ดัดแปลงพันธุกรรมที่ยังไม่แน่นอนว่าจะมีผลเสียต่อร่างกาย
มนุษย์หรือไม ่ ขณะที่มีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านประเทศ
มหาอำนาจขอให้ประเทศด้อยพัฒนาอย่าปลูกพืชพลังงานให้ปลูก
พืชอาหารขณะที่ราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้น ประเทศที่ซื้อข้าวตั้งข้อ
สังเกตว่า ราคาข้าวที่สูงขึ้นเกิดจากการปั่นราคาจนชะลอการซื้อ
ข้าวจากประเทศผู้ผลิต ประชาชนอดอยากก็เรียกร้อง ขับไล่
รัฐบาลที่ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จลาจลก็เกิดขึ้น เหล่านี้ล้วน
เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้น 
  หลายประเทศเริ่มขยับตัว เตรียมเผชิญปัญหาความ
อดอยาก ประเทศที่เคยส่งข้าวออกไปขายทำรายได้ ก็ลดการส่ง
ออกไปจนถึงไม่ส่งข้าวไปขายแล้วเพื่อสงวนข้าวเอาไว้ ให้คนใน
ประเทศ ฟิลิปปินส์สั่งห้ามใช้พื้นที่การเกษตรมาใช้ประโยชน์ด้าน
อื่น โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่
เห็นสัญญาณใดๆ ที่รับมือกับเรื่องนี้ มีแต่บอกว่าเราไม่ขาดแคลน
ข้าวแน่นอน ทั้งๆ ที่ความแห้งแล้งเริ่มมาเยือน มีคำเตือนว่าไทย
จะเผชิญกับสภาวะเอลนีโญ่ ที่นำความแห้งแล้งมาให้ 
  อย่าชะล่าใจจนเลยเถิดไปถึงขั้นประมาท แม้ว่าเราจะมี
ความอุดมสมบูรณ์ ยังไม่ถึงขั้นจะอดตาย แต่ผลกระทบต่อ
เนื่องจากการขาดแคลนอาหารจะต้องมาถึงอย่างแน่นอน 
รัฐบาลต้องใส่ใจต่อวิกฤติอาหารซึ่งถือเป็นวิกฤติโลกมากกว่านี้ 
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	 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ที่ โรงแรมบีพี 
สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วน    
ท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการสัมมนา
เรื่อง “บทบาทของ อปท. ในการฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
กำหนดบทบาทและหน้าที่ในการทำงานร่วมกับเครือข่าย
ภาคีความร่วมมือต่าง ๆ ตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและอำนาจหน้าที่ภารกิจ
ขอตนได้อย่างเหมาะสม และเชื่อมประสานและวางเป้า
หมายการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และทุกภาคี
ที่ เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ เข้าร่วมสัมมนาเกือบ 500 คน 
ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา, องค์กรพัฒนาเอกชน, ส่วนราชการ, 
เครือข่ายชุมชมเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา, เครือข่าย ทสม. จังหวัดสงขลา, พัทลุง, 
นครศรีธรรมราช เป็นต้น 
 ในการสัมมนาในครั้งนี้มีเหตุการณ์สำคัญอย่าง
หนึ่ง คือ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 
ในการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
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ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียชุมชน
ขนาดเล็ก พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นการลงนาม
ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, สำนักงาน   
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16, เทศบาลตำบลคูเต่า จังหวัด
สงขลา, เทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา, เทศบาล
ตำบลระโนด จังหวัดสงขลา, และองค์การบริหารส่วน
ตำบลพนางตุง จังหวัดพัทลุง มีอธิบดีกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน) 
เป็นประธานในพิธีลงนาม โดยหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น
จะร่วมมือเป็นหุ้นส่วนร่วมดำเนินการโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชนขนาดเล็กให้สามารถจัดการน้ำเสียได้ด้วย
ตนเอง เพื่อลดภาวะความสกปรกและมลพิษก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งน้ำ 
 ฉบับที่ 2 เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงว่า  
ด้วยความร่วมมือในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระหว่างกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลาทั้ง 3 จังหวัด รวม 18 แห่ง คือ จังหวัดสงขลา 
ได้แก่ เทศบาลตำบลคูเต่า, เทศบาลตำบลระโนด, 
เทศบาลตำบลปริก, อบต.ระวะ, อบต.ท่าหิน, อบต.คลอง
หรั่ง, อบต.เชิงแส, อบต.บ้านหาร, อบต.คลองอู่ตะเภา, 
และ อบต.ทุ่งลาน  จังหวัดพัทลุง ได้แก่ เทศบาลตำบล
ปากพะยูน, อบต.ป่าบอน, อบต.เกาะนางคำ, อบต.   
ปรางหมู่, อบต.ลานข่อย, อบต.ปากพะยูน และอบต.  
เกาะหมาก ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่ อบต.เคร็ง 
โดยหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นจะร่วมมือในการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา และจะร่วมกันดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใน
การขับเคลื่อนร่วมกับชุมชนและเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
ตามบริบทของพื้นที่ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ได้เห็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเชื่อว่าการพัฒนาลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลาคงจะเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ววัน 
เพราะเรา “ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ” นั่นเอง 

มือระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่16 กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาถึง 2 ฉบับ ฉบับ
แรกเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 ••• เหตุการณ์พายุนาร์กีสพัดถล่มประเทศพม่าและแผ่นดินไหวใน
ประเทศจีน ก็พอจะบอกอะไรแก่ชาวมนุษย์โลกได้เลาๆ แล้วว่าข้างหน้าจะเผชิญ
กับอะไร การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเริ่มส่งผลต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษย์อย่างชัดเจนเกินที่มนุษย์จะรับมือไหว ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์
เช่นนี้ก็น่าจะไม่พ้นวิกฤตโลกร้อนนั่นเอง.....แต่ลองถามกันดูให้ชัดเจนซิว่าโลกร้อน
เกิดจากใคร.... 
  ••• ยังคงดำเนินงานกันต่อสำหรับโครงการ “รวมน้ำใจ	 ปลูกต้นไม้
ยืนต้น	ลดโลกร้อน” และโครงการ “รวมน้ำใจ	 ใฝ่คุณธรรม	และใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า” ซึ่งโครงการปลูกต้นไม้หลังจากเพาะพันธุ์กล้าไม้แล้วก็ได้เวลานำ
ต้นไม้ลงหลุม...เอ๋ย...ปลูกในวันที่ 14 มีนาคม 2551 โดยท่าน ผอ.จงจิตร์		
นีรนาทเมธีกุล แปลงตัวเป็นเกษตรกรนำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลูกต้นไม้
ยืนต้นจนครบ 172 ต้น...ปลูกเสร็จท่าน ผอ.ได้กำชับอย่างหนักแน่น ปลูกแล้วต้อง 
ดูแลให้รอดด้วยนะจ๊ะ...ถ้าของใครตายมีเรื่องแน.่..	“เรื่องอะไรหรือครับท่าน	ผอ.” 
...ก็เรื่องต้องหากล้าไม้มาปลูกใหม่อย่างไรละ...เออ...โล่งอกไปทีนึกว่าเรื่องอะไร 
ส่วนโครงการ “รวมน้ำใจ	ใฝ่คุณธรรม	และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า” ในวันที ่
15 ของแต่ละเดือนเจ้าหน้าที่ก็จะนำขยะรีไซเคิลมารวบรวมกันที่สำนักงานฯ เพื่อ
จะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายคัดแยกขยะ และชั่งน้ำหนักที่มีผู้เสียสละอาสาเข้ามาทำหน้าที่
คือ คุณลุงอุทัย	 ขันสิน	 คุณลุงสมนึก	 ประสิทธิ์	 และคุณลุงณรงค์	 นิลทรัตน์	
คอยให้บริการ จนเดี๋ยวนี้เป็นผู้ชำนาญการเรื่องการคัดแยกขยะไปแล้ว....ดูให้ดีแวว 
อาเสี่ยร้านรับซื้อของเก่าเริ่มส่อให้เห็นเป็นลางๆ แล้ว...โดยเฉพาะคุณลุงอุทัย!!! 
  ••• ข้อมูลคุณภาพน้ำเป็นตัวบ่งชี้อันสำคัญที่จะบอกว่าคุณภาพน้ำ ณ    
แหล่งนั้นๆมีสภาพเป็นอย่างไร และยังเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาฟื้นฟู    
และรักษาสายน้ำอีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูลในเชิงคุณภาพ สำนักงาน   
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ลงพื้นที่เพื่อไปเก็บตัวอย่างน้ำจากทะเลสาบสงขลาและ
คลองสาขา จำนวน 45 จุด คลองเทพา 2 จุด ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2551 และ 
1-4 เมษายน 2551 คลองสทิงหม้อ จำนวน 7 จุด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 
นำทีมโดยคุณนำจิตร	จันทร์หอม คนเดิม... นอกจากเก็บน้ำแล้ว คุณนำจิตร ยัง
เก็บขยะเก่งอีกด้วยนะ...ไม่เชื่อลองไปดูที่บ้านซิ... 
  ••• เป็นอีกวันหนึ่งที่เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารวมตัวกันอย่างมากมาย จนห้องประชุมของโรงแรมบีพี 
สมิหลาบีช แคบไปถนัดตา เมื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม       
ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประชาสัมพันธ ์ สำนักงาน   
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา และเครือข่ายชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จัดสัมมนา “บทบาทของ	
อปท.	 ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา เพื่อให้ อปท. กำหนดบทบาท
และหน้าที่ ในการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ 
และเชื่อมประสานวางเป้าหมายการทำงานร่วมกัน 
งานนี้ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม
เป็นประธานเปิดงาน.... คนมากๆ ขนาดนี้ ได้ที่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16 เลยถือโอกาสอันดี
ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา ระหว่าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	 16 กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 (พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา)	 18	 องค์กรซะเลย ....และได้ โอกาสโชว์
มาสคอสตัวปลาอีกรอบ ...ก่อนจะถูกนำไปแกง.... 
 •••  อิ่มบุญกันไปถ้วนหน้าสำหรับเจ้า
หน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กับ
กิจกรรมเพื่อสังคม “รวมน้ำใจ	 ช่วยกาชาด”				
ด้วยน้ำพักน้ำแรงจาก	 “ โครงการรวมน้ำใจ					
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า” เริ่มออกผลแล้ว เงิน
รายได้จากขายขยะนำไปซื้อรถจักรยาน จำนวน 3 
คัน สมทบเป็นรางวัลในงานการชาดของจังหวัด
สงขลา โดยมอบผ่าน ทสจ.สงขลา ที่เป็นผู้แทน
กระทรวงฯ เพื่อส่งมอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา ต่อไป.... เอาเจ้าหน้าที่ของเราอย่าลืมไป
เที่ยวและจับสลากกาชาด กันละ...จักรยานที่มอบไป 
ไม่หนีไปไหนอาจจะคอยท่านอยู่ก็ได้... 
  ••• เรียกว่าเป็นหลักสูตรยอดฮิตประจำ
สำนักงานเลยก็ ได้สำหรับหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม จัดกี่รุ่นกี่รุ่นก็มี
การสมัครเข้าอบรมกันเต็มเพียบ ปีนี้จัดให้เนื้อๆถึง  
6 รุ่น (รุ่นที่ 4-9) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล
ในพื้นที่จังหวัดปัตตาน ียะลา นราธิวาส และสงขลา 
ที่อบรมผ่านไปหยก ๆ ก็คือรุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 9-12 
มิถุนายน 2551  ณ โรงแรมพาราไดส ์ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปิดพิธีการอบรมโดยรอง
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร		
บุรุษพัฒน์)	และที่จ่อคิวมาติด เพิ่มมาอีกรุ่นก็คือ รุ่น
ที่ 10 ที่จะอบรมในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2551 ณ 
โรงแรมโนโวเท็ล เซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด 

สงขลา วิทยากรได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่นเดิม.... งานนี้
รู้สึกว่ามีใครบางคนถือโอกาสไปออกกำลังกายทุกรุ่นเลย...จริงมั๊ยครับท่าน ผอ. 
  ••• วันสิ่งแวดโลกปีนี้มีคำขวัญว่า “CO

2
	 Kick	 the	 Habit!	

Towards	 a	 Low	 Carbon	 Economy”  และภาษาไทยใช้คำว่า “ลดวิกฤต
โลกร้อน	:	เปลี่ยนพฤติกรรม	ปรับแนวคิด	สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” ปีนี้คึกคัก
เป็นพิเศษเพราะสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้จัด 2 กิจกรรมร่วมกัน คือ 
กิจกรรมวันรวมพลคนรักษ์สายน้ำ...ลดวิกฤตโลกร้อน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2551 
ณ ลานวัดคลองแห ภาคส่วนต่างๆ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี
ประกอบด้วย วัดคลองแห	 เทศบาลเมืองคลองแห	 มูลนิธิชุมชนไท	 เทศบาล
นครหาดใหญ่	 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา	
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 สโมสรโรตารี โคกเสม็ดชุน	 คณะทำงาน
ประชาชนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที	่ 16	
เครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา ฯลฯ พิธีเปิดกิกจรรมได้รับเกียรติจากรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา (นายธีรเทพ	 ศรียะพันธ์)	 รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา   
เจ้าอาวาสวัดคลองแห และผู้เขาร่วมกิจกรรมร่วมเทน้ำหมักชีวภาพลงสู่คลองแห 
และทำพิธีเปิดเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อการเตือนภัย... ในงานมีการสนทนา
ธรรม การเสวนา การจัดฐานการเรียนรู้ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน และถ่ายทอด
สดการเสวนาผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 90.5 Mz ... แต่ที่ติดใจเป็นพิเศษสำหรับ      
ผู้ร่วมกิจกรรมก็คือหัวมันหมกกับคง (ข้าวโพด) หมก ที่ทางวัดจัดมาเลี้ยงตลอด
งาน... กินแล้วยิ้มกันทุกคน...มันติดฟันนะครับท่าน...ปากเลยหุบไม่เข้า......เฮ 
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ที่อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพฯ เสียงเฮ
แสดงความดีใจของชาวเทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
ดังกึกก้องทั่วทั้งงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น 
เนื่องจากเทศบาลตำบลกำแพงเพชรได้ชนะเลิศระดับประเทศในการประกวด
โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน พร้อมทั้งได้
ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีนับ
เป็นความภาคภูมิใจไม่เฉพาะชาวเทศบาลตำบลกำแพงเพชรเท่านั้น แต่เป็นความ
ภาคภูมิใจของคนทั้งภาคใต้ เพราะเป็นเทศบาลเดียวในภาคใต้ที่ ได้เข้ารอบสุดท้าย
และได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ 
 โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 
ชุมชน เป็นโครงการที่ร่วมจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่ งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยเทศบาลตำบลกำแพงเพชรได้ส่งธนาคารวัสดุ
รีไซเคิล สาขาชุมชนที ่5 เข้าร่วมประกวด 
 คุณวรนุช ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลกำแพงเพชร กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า เป็นความร่วมมือกันหลาย

สุดยอด....เทศบาลตำบลกำแพงเพชร 
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สวัสดีค่ะ สมาชิก “เม็ดทราย” ที่นี่...มี
รางวัล ทุกท่าน  ช่วยกันปลูกต้นไม้และ
ลดขยะ เพื่อลดโลกร้อน อย่าลืมร่วม
สนุก โดยตอบคำถาม ในเลา ะ เลียบ   

ชายฝั่ง “กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2551” ส่ง     
คำตอบมายังกองบรรณาธิการ ภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม    
2551 มีรางวัล สำหรับผู้โชคด ีจำนวน 10 รางวัล 
 
คำถามประจำเดือน เมษายน  – มิถุนายน 2551  
คำถาม    วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่เท่าใด ของทุกปี 
 ก.    5  เมษายน  ข.     5  พฤษภาคม 

ค.    5  มิถุนายน  ง.     5 ธันวาคม 

กติกา  วิธีการส่งคำตอบ แจ้งชื่อที่อยู่ของผู้ตอบคำถามที่

ชัดเจน และส่งคำตอบได้ 2 ทาง คือ 

 1. เขียนคำตอบลงในไปรษณียบัตร ส่งไปยัง กอง

บรรณาธิการวารสาร “เม็ดทราย” สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่

16 ถนนกาญจนวนิช  ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด

สงขลา  90000  โดย 1. ท่าน ส่งไปรษณียบัตรร่วมสนุกได้

เพียง 1 ฉบับเท่านั้น 

 2. ส่งคำตอบทาง Email ที่ envreo16@hotmail.com 

คำถามประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2551  ป่าพรุโต๊ะแดง 
เป็นพื้นที่ป่าพรุที่สมบูรณ์ ที่เหลืออยู่ของประเทศไทยตั้งอยู่ ใน
พื้นที่จังหวัดอะไร    
คำเฉลย ง.    นราธิวาส 
 
  จากผู้ตอบคำถามทางไปรษณียบัตรและอีเมล์ สำหรับ 
ผู้ โชคดี จำนวน 10 ท่านได้รับรางวัลกระเป๋าผ้า..ลดโลกร้อน 
ดังนี้ 

 1.  คุณยุวดี  อังศุพิสิฐ สงขลา   
 2.  คุณมูนีดา   อาแว นราธิวาส   
 3.  คุณลำดวน   มากชู พัทลุง  
 4.  คุณอับดุลรอแม   เจ๊ะบู ยะลา   
 5.   คุณอรพร    ยิ้มวัลย์ ปัตตานี   
 6.  คุณพวงทิพย์   ทองบาง นครศรีธรรมราช 
 7.  คุณหัสยา   อยู่แสนสุข ชลบุรี   
 8.  คุณอุระสา   ไกตะนันชัย นนทบุรี   
 9.  คุณจารี   ปานแก้ว ปัตตานี 
10.  คุณสุไรยา   ปายง ยะลา  

ที่นี่...

มีรางวัล

ส่วนทั้งเทศบาล ประชาชนชุมชนที่ 5 และหน่วยงาน 
อื่นๆ ที่ ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ ไขปัญหาขยะ 
มูลฝอย จนสามารถจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ 5 ได้
อย่างครบวงจร เช่น ชุมชนปลอดถังขยะ, การทำน้ำ
หมักชีวภาพเชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อการค้าว่า ไบโอไลต์, 
การดำเนินงานธนาคารวัสดุรีไซเคิล เป็นต้น คุณวรนุช 
กล่าวว่า เกณฑ์การตัดสินใจครั้งนี้เข้มข้นมากและจะมี
คณะกรรมการจากส่วนกลางลงมาดูถึงพื้นที่ โดยดูจาก 
การสนับสนุนจากเทศบาล,  การมีส่วนร่วมของชุมชน, 
การดำเนินงานธนาคารวัสดุรีไซเคิลของชุมชน, ผล
สำเร็จของโครงการ และการดำเนินงานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ซึ่งเกณฑ์ต่างๆ ดัง
กล่าว เทศบาลตำบลกำแพงเพชรได้ดำเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรมจนเข้าตากรรมการจากส่วนกลาง 
 ขณะนี้ถ้วยรางวัลพระราชทานได้นำไว้ที่ธนาคาร
ขยะสาขาชุมชนที ่ 5 เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชม และ
ปัจจุบันได้มีหลายหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์จะมา
ศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ซึ่งคุณวรนุช 
กล่าวว่าถึงแม้เทศบาลตำบลกำแพงเพชรเป็นเทศบาล
เล็กๆ แต่ก็ยินดีที่จะให้ความรู้ ในการดำเนินงานจัดการ
ขยะครบวงจร ซึ่งเทศบาลและชุมชนก็จะพยายามขยาย
ผลการดำเนินงานไปสู่ชุมชนอื่นๆ และโรงเรียนต่อไป 
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชร (คุณประเสริฐ  
แซ่แต้) ได้ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 
 วารสารเม็ดทราย ซึ่งเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับชุมชนที่ 5 เทศบาล
ตำบลกำแพงเพชร และผู้มีส่วนร่วมที่ทำให้ประสบความ
สำเร็จในครั้งนี้....สุดยอด.....เทศบาลตำบลกำแพงเพชร 
 

ชื่อ-นามสกุล                   จังหวัด  



สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“CO
2
KicktheHabit!

TowardsaLowCarbonEconomy”




