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	 ช่วยกรองแสง	 แห่งตะวัน	 ให้บรรเทา	
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พายุแห้งแล้ง	 เปลวแดด	 กล้าแผดเผา	
เป็นทะเลทราย	 กรายหา	 มาหมู่เรา	
น้ำป่าหลาก	 ใครเล่า	 จะคุ้มภัย	
	 โปรดเถิด		 มวลมนุษย์ชาติ	
	 จะตัดไม้	 ให้พินาศ	 ไปถึงไหน	
	 ภัยร้ายมหันต์ทุกข์	 บุกวันใด	
	 คิดถึง		 “บ้านเล็กในป่าใหญ่”	 ร่ำให้ครวญ	
ช่วยกันปลูกต้นไม้	 	ไว้ให้	“แม่”	
เพื่อจะแก้	 วิกฤติโลก	 โศกกำสรวล	
เป็นการทดแทน		 คุณแผ่นดิน		 ค่าคู่ควร	
อย่าได้ด่วน	 ตัดไม้	 ผู้ให้คุณ	
	 ไม่มีป่า	 เราไม่มี	 ที่อาศัย	
	 นกกาไร้	 รวงซบรังอบอุ่น	
	 สร้างสายใย	 เมตตา	 เกื้อการุณ	
	 จักค้ำจุน	 โลกใบนี้	 ตราบนิรันดร์......	

ป่าของแม่......	



วารสาร 
“เม็ดทราย” หน้า 3 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คุยกันก่อน 

บันทึกทะเล าบ 

ย้อนดูตายายใช้ชีวิต–บันทึกวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคใต้ 

เลาะเลียบชายฝั่ง 

ช่วยกันคิด..ช่วยกันทำ 

ธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม 

ซอย 16 รายงานความเคลื่อนไหว รายไตรมา  

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 

บอกเล่าข่าวฝาก 

ตามรอยช้างแกลบแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

คน......สองทะเลตอน“นา.....แหล่งกับข้าว
(อาหาร)สำรองของคนสองทะเล”
หากุ้งปูปลาในดูน้ำพะ1

StormSurgeมหัตภัยจากท้องทะเล 



การใช้ประโยชน์ที่นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศ

ทสม.รักษ์ป่า

	 ขอขอบคุณสมาชิก และผู้อ่านวารสาร    

เม็ดทรายที่ได้ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นและข้อ

เสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาวารสารเม็ดทราย 
ให้ดียิ่ งขึ้น คณะกองบรรณาธิการจะพยายาม

ปรับปรุงเนื้อหาและคอลัมน์ต่าง ๆ ให้ตรงใจกับ

สมาชิกและผู้อ่านอย่างเต็มที่ และคณะกอง

บรรณาธิการและจะจัดส่งของที่ระลึกให้กับผู้โชคดีที่
ส่งแบบสำรวจกลับมา จำนวน 10 ท่าน 
 

  ในฉบับต่อ ๆ ไป เราอยากให้เยาวชน, 

ครอบครัว, หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์

ด้านสิ่งแวดล้อม และต้องการเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับ
ทราบในสิ่งดี ๆ ก็อยากให้ส่งสิ่งดี ๆ เหล่านั้นมาที่
กองบรรณาธิการวารสารเม็ดทราย เพื่อเป็นสื่อ

กลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้    
กับผู้อื่นได้ทราบ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์, การ  

ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบทความ   
ต่าง ๆ เรากำลังรอสิ่งดี ๆ จากท่าน เพื่อได้ร่วม    

เผยแพร่และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม   

ร่วมกัน 
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....จรงค์  มะสัน... 

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

หากุ้ง ปู ปลา ในดูน้ำพะ 1 

	 บิ้งนาแห่งคาบสมุทรสทิงพระในช่วงเดือนหก หลังจากที่ฝน
พรัดได้ปราดปรายพอให้กบเขียดได้มีน้ำกอดคู่วางไข่ ให้ปลาที่หมก
ตัวอยู่ในโคลนในตมได้สัมผัสกับน้ำใหม่ และคนสองทะเลได้ลงมือ
ทำนากันอีกคำรบหนึ่ง ฝนพรัดที่เติมความชุ่มฉ่ำให้กับพื้นดินของ
แต่ละบิ้งนาทำให้ดินมีความอ่อนตัวนุ่มเหมาะสมที่จะทำการไถครั้ง
แรกที่เรียกว่าไถ “ดะ” ซึ่งดินที่พอเหมาะสำหรับกับการไถครั้งแรก
โดยใช้แรงงานสัตว์เลี้ยงคือวัว ชาวคาบสมุทรสทิงพระหรือคนสอง
ทะเลจะเรียกลักษณะของดินระยะนี้ว่า “ดินดี” เพราะฉะนั้นช่วง
ไหนดินดีท้องนาแห่งคาบสมุทรสทิงพระจะได้ยินแต่เสียง แจง แจง 
โลง โลง พาย พาย เข้า เข้า อะไรทำนองนี้ดังไปทั่วท้องทุ่ง ซึ่ง
เป็นเสียงที่ชาวนาใช้เป็นคำสั่งหรือภาษาสื่อสารกับวัวทั้งคู่ที่ทำ
หน้าที่ลากไถให้เดินตามทิศทางที่ถูกต้อง แต่ละคำก็มีความหมายที่
แตกต่างกันไปวัวที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วจะเข้าใจและเดิน
ลากไถตามที่ถูกสั่ง บรรยากาศแบบนี้ซึ่งผู้เขียนเองจำได้เป็นอย่าง
ดี เพราะตอนเด็กๆเคยวิ่งส่งข้าวห่อให้พ่อในตอนเที่ยงวัน หลังจาก
นั้นก็จะวิ่งเล่นสนุกอยู่กับก้อนขี้ไถในนานั้นเอง ซึ่งบางวันโชค
ดีมากๆก็จะได้ยินเสียง พรึม พรึม พรึม อยู่บนท้องฟ้ามาแต่ไกล 
จากเสียงค่อยๆก็จะดังชัดขึ้น ชัดขึ้น ซักครู่ก็จะเห็นตัวเจ้าของ
เสียงดังกล่าว ซึ่งเจ้าของเสียงเป็นนกขนาดใหญ่ จำได้ว่าครั้งแรก
ที่เห็นฝูงเจ้านกชนิดนี้รู้สึกตื้นเต้นอย่างบอกไม่ถูก ไม่เคยเห็นนก
อะไรที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ในท้องทุ่งแห่งคาบสมุทรสทิงพระของคน
สองทะเล นกหยิ้ว(นกเหยี่ยว)ที่ เคยเป็นจ้าวแห่งเวหาแห่ง
คาบสมุทรและมีตัวใหญ่ที่สุดแล้วแต่เมื่อเทียบขนาดกับนกชนิดนี้
แล้ว นกหยิ้วกลายเป็นลูกเจี๊ยบไปเลย มันช่างมีขนาดใหญ่จริงๆ
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เหมือนดังกับไก่เภาตัวโตๆขึ้นไปบินอยู่บนท้องฟ้าอย่างไรอย่างนั้น 
ครั้งแรกที่เห็นนกชนิดนี้ผู้เขียนตกใจจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนนิ่งๆ
มองฝูงนกบินผ่านไป ก็ตั้งแต่จำความได้ยังไม่เคยจะเห็นนกอะไรจะ
ตัวใหญ่ขนาดนี้ จนเมื่อนกทั้งฝูงบินผ่านไปและเห็นเพื่อนๆรุ่นราว
คราวเดียวกันวิ่งตามฝูงนกนั้นไปนั้นแหละจึงได้สติวิ่งตามไปดูนกกับ
เขาด้วย ยามเจ้านกขนาดใหญ่ชนิดนี้เคลื่อนฝูงผ่านดวงอาทิตย์มัน
เหมือนเมฆดำขนาดใหญ่เคลื่อนมาบดบังแสงอาทิตย์ทำให้บริเวณนั้น
ถูกครอบทับด้วยเงาของนกทั้งฝูงมืดไปในบัดดล ยิ่งดูแล้วยิ่งเพลินตา
ลีลาการกระพือปีกของมันดูอ่อนช้อยเนินช้าไม่เหมือนกับลักษณะ
ของการกระพือปีกบินของนกชนิดอื่นๆ ผู้เขียนคิดว่าน่าจะใช้คำว่า 
“ยวบปีก” น่าจะพอให้นึกภาพของการกระพือปีกบินของนกชนิดนี้ได้
ชัดขึ้น ยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีว่าเหมือนกับผู้เขียนหลงมนต์สะกด

จากนกชนิดนี้วิ่งตามดูฝูงนกไปเรื่อยๆมารู้สึกตัวอีกครั้งก็อีตอนปาก
คาบก้อนขี้ไถนั้นแหละเล่นเอาเลือดกลบปากที่เดียว จะไม่ให้คาบ
ก้อนขี้ไถอย่างไรละตอนที่วิ่งตามดูฝูงนกหน้าก็เหิด(แหงน)มองดูนก 
เท้าก็ทำหน้าวิ่งตามฝูงนกแรกๆก็พอจำได้ว่าหัวนาอยู่ตรงไหนบ้าง 
แต่หลังๆยิ่งวิ่งยิ่งเพลินจำระยะหัวนาของแต่ละบิ้งนาไม่ได้และ
สายตาก็มัวแต่จ้องดูนกอย่างไม่ละ จนไม่มีเวลาเหลือบดูทางข้าง
หน้าก็ย่อมเป็นธรรมดาเมื่อวิ่งไประยะหนึ่งเท้าก็ต้องสะดุดเอากับหัว
นาเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วเมื่อเท้าสะดุดหัวนา ปากก็ทำหน้าที่ของมัน
ตามมาคือกินก้อนขี้ไถนั้นเอง กลายเป็นความทุกข์บนความสุขไปเลย 
มาทราบที่หลังว่านกที่ผู้เขียนวิ่งตามดูจนต้องกินก้อนขี้ไถคือนกเงือก

นั้นเอง แต่คนสองทะเลจะเรียกนกนี้ว่า “นกเฮียก” “นกโค่เค่” (คู่คี่)       
และ “นกเภา” แต่ชื่อที่ใช้และได้ยินเรียกกันบ่อยที่สุดก็คือ “นก
เฮียก” คงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคนสองทะเลจึงเรียกชื่อนกชนิดนี้ว่า 
“นกเฮียก” แทน “นกเงือก” เพราะคนสองทะเลเป็นคนใต้นั้นเอง 
ลิ้นถิ่นใต้จะถนัดใช้ “ฮ”(ฮาน) มากกว่า “ง”(งาน) ไม่เชื่อลองให้    
แหรงแลก็พอจะเป็นหลักฐานยืนยันได้ และมักนิยมใช้ “เอีย”(เชียก) 
แทน “เอือ”(เชือก) เลยไม่ต้องสงสัยว่าทำไม่จึงเรียก “นกเงือก”เป็น 
“นกเฮียก” ในกระกูลนกเงือกทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 50 ชนิด แต่มี 
12 ชนิดเท่านั้นที่พบในประเทศไทย เช่น นกเงือก หรือนกฮัง นกกู๋กี๋ 
นกแก๊ก นกกาขาว นกการะ และนกชนหิน เป็นต้น ซึ่งนกชนิดหลัง
คือนกชนหินก็พบได้บ่อยเช่นกันที่คาบสมุทรสทิงพระ ผู้เขียนเองก็
เคยพบนกชนิดนี้แบบตัวเป็นๆในธรรมชาติมาแล้ว นกชนหินมักจะมา
เกาะพักเหนื่อยหลังจากการเดินทางเป็นระยะทางไกลที่ยอดยางใหญ่
บริเวณชายป่าของคาบสมุทรสทิงพระ(ชายป่าคือบริเวณรอยต่อหรือ
แนวกันชนระหว่างเขตบ้านเรือนของคนสองทะเลกับทุ่งนา) จำได้ว่า

เคยใช้ปางนูหรือที่เด็กๆสองทะเลเรียกสั้นๆว่า 
“ปาง” ซึ่งถือเป็นอาวุธประจำกายของเด็กผู้ชาย
แห่งคาบสมุทรสทิงพระเกือบทุกคน ยิงนกชนิดนี้
ตามความสนุกของเด็กๆโดยที่ไม่รู้ว่าการทำร้าย
สัตว์เป็นสิ่งไม่ดี ผลที่ออกมาคือเจ้านกชนหินยัง
เกาะอยู่อย่างสงบนิ่ง เพียงแต่ตะแคงดูว่ามีอะไร
มาสะกิดบริเวณส่วนของปีก สักพักพอพักผ่อน
จนหายเหนื่อยนกชนหินก็บินต่อไปยังจุดหมาย
ปลายทางที่ต้องการ 
 การพบเห็นนกในกระกูลนกเงือกบน
คาบสมุทรสทิงพระในสมัยนั้นพอจะบอกได้ว่า
พื้นที่บริเวณนี้หรือพื้นที่ใกล้เคียงเคยเป็นพื้นที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์มาก เพราะนกชนิดนี้เป็น
สัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ของป่าเขานั้นเอง  
แล้วนกชนิดนี้เกี่ยวอะไรกับเรื่องการหากุ้ง ปู 
ปลาในดูน้ำพะ ละไม่เห็นจะสัมพันธ์กันตรงไหน
เลยจริงๆแล้วก็ไม่เกี่ยวกันโดยตรงแต่ก็เพราะว่า
คนสองทะเลรู้จักนกพวกนี้ในฐานะของนาฬิกา
แห่งฤดูกาลอย่างไรล่ะ มันเป็นสัญลักษณะแห่ง 
การมาถึงของฤดูฝนหรือดูน้ำพะของคนสอง
ทะเลนั้นเอง 
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 “ช้างแกลบ”หรือ “ช้างค่อม”หรือ “ช้างแคระ”เป็นชื่อพันธุ์ช้างขนาดเล็กที่เคยมี
อย่างชุกชุมทางตอนเหนือของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  บริเวณเขตรอยต่อระหว่างอำเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลากับอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงและอำเภอชะอวด อำเภอหัวไทร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันคือเขตพื้นที่ปกครองของตำบลบ้านขาวและตำบลตะเครียะ  
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตำบลทะเลน้อยและตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง ตำบลเคร็ง  อำเภอชะอวด และตำบลควนชลิก  อำเภอหัวไทร  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 คำว่า “แกลบ”นอกจากจะหมายถึงเปลือกของเมล็ดข้าวและแมลงตัวแบนๆที่อาศัย
อยู่ตามกองแกลบแล้ว ยังหมายถึงสิ่งของหรือสัตว์หรือวัตถุที่มีขนาดย่อมหรือขนาดเล็ก  
หรือแคระแกร็น เช่น  ม้าแกลบ หมายถึง ม้าพันธุ์หนึ่งที่มีขนาดเล็ก วิหารแกลบ หมายถึง  
วิหารที่มีขนาดเล็ก เป็นต้น 
 ช้างแกลบ เป็นสัตว์พื้นถิ่นในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นสัตว์ที่รักอิสระ เลี้ยงไม่เชื่อง  
มักจะตายในที่สุด ดังหลักฐานที่ปรากฏในรายงานราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ร.ศ.116  
ของพระยาสุขุมนัยวินิต ข้าหลวงเทศาภิบาลว่า “...เมื่อกลางปีศก 116 ช้างในคลองระโนด
ตายระบาทว์ประมาณ 60 ตัว จับลูกช้างได้ 5 ตัว แต่เลี้ยงไว้ไม่รอด ล้มเสียทั้ง 5  ตัว...” 
(อ้างถึงในจรูญ หยูทอง.  2541 : 194)  ชอบกินหญ้ากก หญ้าปรือซึ่งมีอุดมสมบูรณ์ในแถบ
พรุละแวกนั้น 
 นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ช้างเข้ามากินข้าวในนาของชาวบ้านและรังแกคนที่เดินทาง
ผ่านคลองระโนด ดังความในรายงานราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ร.ศ.116 (พ.ศ.2440) 
ตอนหนึ่งว่า “...เมื่อกลางปีศก  116  ช้างในคลองระโนดตายระบาทว์ประมาณ  60  ตัว...ที่
ช้างในคลองระโนดตายลงครั้งนี้ราษฎรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะช้างเหล่านี้รังแกเรือ  
รังแกคน ทำอันตรายข้าวในนาอยู่เสมอๆ ข้าหลวงเทศาภิบาลเมื่อไปตรวจราชการทางคลอง
ระโนด ก็ได้ถูกแจวเรือหนีช้าง 2 ครั้ง ที่ตรงไหนเป็นที่น้ำตื้น เป็นทางช้างข้าม เรือไปมาก็จำ
เภาะไปติดอยู่ตรงนั้นเสมอ ไปจอดรอช้างเป็นที่น่ากลัวมาก...”(อ้างถึงในจรูญ หยูทอง.  
2541 : 194-195)   
 ชาวบ้านใช้ปืน “รางแดง” (ไรเฟิล)ที่ได้มาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484-
2488) ยิงช้างเอาเนื้อมากิน เอาหนังมาทำเชือกล่ามวัวควาย ช้างที่เหลือเลยหนีตายไปตาม
เทือกเขาบรรทัดหรือเทือกเขานครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีคนพบช้างแกลบบริเวณป่าเชิงเขา
ในเขตพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา(ป่าลุงนอม) 
 เชือน  ศรีวิโรจน์ (2548 : 99-113) ชาวบ้านอาวุโสแห่งตำบลตะเครียะเล่าให้ฟังว่า  
ประมาณ 80-90 ปีมาแล้วมีช้างอยู่ในทุ่งหนองอ้ายแท่น นาจักร หนองถ้วย เป็นฝูงๆมากิน
ข้าวในนาของชาวบ้าน ต้องเฝ้านาไล่ช้างกันทุกคืน เมื่อมีคนมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ช้างก็
อพยพลงไปทางพรุด้านทิศตะวันตกของตำบลตะเครียะในพื้นที่รอยต่อกับอำเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง มักลักลอบกินข้าวในนาของชาวบ้านแถบบ้านต้นข่อย บ้านเสาธง บ้านล่องลม  
ตำบลตะเครียะ(ปัจจุบันอยู่ในท้องที่ของตำบลบ้านขาว) 
 ช้างดังกล่าวเพิ่งหมดไปจากทุ่งระโนดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะปืนรางแดง(ไรเฟิล) 
ชาวบ้านนำมายิงช้างเอาเนื้อมากินขายช้างที่เหลือจึงหนีเข้าป่าเขตจังหวัดพัทลุงหมด   

ตามรอยช้างแกลบแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
จรูญ  หยูทอง-แสงอุทัย 

นักวิจัย  สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมภาคใต้ 
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 บ้านตะเครียะ มีการตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ 200 ปีมา
แล้ว เริ่มจากบ้านปากบางตะเครียะก่อน ขยายเข้ามาตามลำคลอง
ตะเครียะยาวประมาณ 3 กิโลเมตรถึงบ้านหนองลานในปัจจุบัน  
ต่อมาขยายออกไปอีกหลายบ้าน ได้แก่ บ้านปลายคลอง บ้าน  
ปากเหมือง บ้านหนองถ้วย บ้านหนองนุ้ย เป็นต้น 
 บริเวณนี้มีสัตว์ป่าชุกชุมทั้งเสือ ช้าง กวาง หมู งูและ
จระเข้ ดังจะเห็นได้จากชื่อสถานที่ แหล่งน้ำต่างๆ ได้แก่ หนอง
จระเข้ตาย หนองจระเข้ไข่ หนองแปลงหมู หนองกวางตาย  
หนองหัวช้าง บ้านกำเสือ ทุ่งกำเสือ หนองงูเห่า เป็นต้น 
 คำว่า “ตะเครียะ” มาจากชื่อพันธุ์ไม้พื้นถิ่นคือไม้ตะเถียะที่
ขึ้นหนาแน่นบริเวณปากบางตะเครียะ(บริเวณวัดวารีปาโมกข์ใน
ปัจจุบัน) มีหนองน้ำชื่อ “หนองตะเถียะ” ทางทิศตะวันตกของบ้าน
ต้นข่อย  มีหนองเถียะเอน หนองเถียะด้วน หนองเถียะตักน้ำ 
 ไม้เถียะ เป็นไม้เนื้ออ่อน เหนียว เนียนละเอียด นิยมเอา
มาทำแพข้ามฟาก ลอยน้ำได้ดีมาก ลำต้นใหญ่ สูงประมาณ 10-15  
เมตร  ต้นใหญ่ขนาด 2 คนโอบก็มี 
 ทางทิศตะวันตกของบ้านปากบางตะเครียะประมาณ  2  
กิโลเมตร (บริเวณบ้านหัวป่า ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด  
จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน) มีไม้พะวาขึ้นเป็นป่าอยู่หย่อมหนึ่ง 

(บริเวณวัดหัวป่าในปัจจุบัน) เป็นไม้เนื้อแข็ง นิยมเอามาทำ      
เสาเรือน ทนทานมาก 
 คนตระกูล “พรรณราย”เริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานก่อน เรียกว่า  
“บ้านหัวป่า”เพราะอยู่ใกล้ๆป่าพรุทางทิศตะวันตก 
 ทางทิศเหนือของบ้านหัวป่าราว 2 กิโลเมตร เป็นเนินดิน  
น้ำไม่ท่วมในหน้าฝน เสือ ช้าง กวาง หมูและงูทุกชนิดขึ้นจากพรุมา
อาศัยทุกปี เรียกว่า “ทุ่งต้นข่อย”พบซากถ้วยชาม โอ่ง อ่าง ไห  
มากมาย บนโคก(ที่ดอน)ทางทิศตะวันตก มีต้นข่อยอยู่ 2 ต้น  
ใกล้ๆ กัน ทิศตะวันออกของต้นข่อยราว  5-6 เมตรมีซากอิฐดิน
เผาเรียงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 6 เมตร  ยาว  9-10  
เมตร  ทั้ง 4 ด้านสูงจากพื้นดินระดับหัวเข่าของเด็กวัย  10  ขวบ 
 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ  30-40  เมตรมีสระ
น้ำขนาดใหญ่ 2 สระใกล้กัน บนโคกมีซากอิฐวางเรียงกันอยู่ เรียก
ว่า  “โคกโบสถ์”  เชื่อกันว่าบริเวณนี้เคยเป็นวัดมาก่อน เล่าลือกัน
ว่ามีคนมาจับจองพื้นที่ทำนาเรียงกันเป็นแถวๆ  ต้องต่อสู้กับช้างฝูง
นับร้อยตัวทุกๆฤดูทำนา 
 จากทุ่งต้นข่อยไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ  2  
กิโลเมตร เรียกว่าบ้านเสาธง ตระกูล “ศิรินุพงศ์” เป็นผู้บุกเบิก
การตั้งถิ่นฐาน มีคุณยายหมานุ้ย เป็นคนมีอันจะกิน มีลูก 5 คนเป็น
หญิง 2 คน  ชาย 3 คน ลูกชายคนโตชื่อ “ชนะ” เมื่อมีเหย้าเรือน
เห็นว่าทุ่งตรงนั้นยังว่างอยู่จึงชักชวนน้องทั้ง 3 คนที่เหลืออยู่คือ  
กรด ยกเนี่ยว และยกออกไปจับจองที่ทำนา ตั้งบ้านเรือนเรียง
แถวเพื่อสกัดช้างฝูงไม่ให้มากินข้าวในนา 
 บ้านเสาธง เมื่อก่อนเรียกว่า  “บ้านชายพรุ”  ใช้ทางระกำ
จุดไล่ช้าง ต่อมาเปลี่ยนเป็นบ้านเสาธงเพราะลุงชนะสร้างศาลาบน
ขอบสระ สร้างเสาธงจากไม้เปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  มี
ผ้าแดงชักอยู่ปลายเสาเป็นประจำ 
 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเสาธงประมาณ  1  
กิโลเมตรมีบ้านล่องลม หมู่ที่ 4 ตำบลตะเครียะ(ปัจจุบันเป็นตำบล
บ้านขาว) จากบ้านล่องลมไปทางทิศเหนือประมาณ 2  กิโลเมตร
เป็นบ้านบ้านขาว  เป็นเนินดินสีขาว น้ำไม่ท่วมในฤดูฝน   
 ทางทิศตะวันตกของบ้านขาวประมาณ 1  กิโลเมตรเป็น
บ้านบ้านพราน ผู้บุกเบิกคือนายยก ศิรินุพงศ์ ที่ชื่อบ้านพราน
เพราะนายสง อ่ำปลอด และพรรคพวกชาวบ้านตะเครียะมีอาชีพ
รองคือล่าช้างพลายเอางาโดยใช้ปืนนกสับ 
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 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 2  กิโลเมตรเป็น โคกดินเนินสูงยาว
เหยียดไปทางทิศเหนือเรียกว่าบ้านคูวา มีสกุล “ชูมนต์” มาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆ  มี
ผู้ใหญ่ปลอด  แกล้วทะนงค์  เป็นผู้ใหญ่หมู่ที่  8   
 ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ  1  กิโลเมตร  แพทย์ลาย  ด้วงเหมือน  
แพทย์ประจำตำบลตะเครียะชักชวนลูกหลานไปจับจองตั้งบ้านเรือนเรียงรายไปจดเขต
อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ชิ้นส่วนของช้างแกลบหรือช้างค่อมหรือช้างแคระที่หลงเหลือจนถึงปัจจุบัน  มี
ดังนี้ 
 1. นายเถี้ยม นิลรัตน ์ คุณตาของนายโกมล ขุนศรี ชาวตำบลคลองแดน  
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลานำกระดูกช้างแกลบมาทำตัวกระต่าย(เหล็กขูด)ขูด
มะพร้าว  และนำกระดูกซี่โครงช้างแกลบมาทำด้ามมีดจักตอก 
 2. นายเกลื่อน  ศิรินุพงศ ์  อดีตครูโรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ  นำกระดูก
ช้างแกลบส่วนขาหน้าท่อนบน  พบเมื่อพ .ศ.2471  มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
สงขลา  เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  พ.ศ.2531  เลขทะเบียน  41/2531 
 3. นางละม้าย  ชูเกลี้ยง  นำชิ้นส่วนกระดูกช้างแกลบส่วนขาหน้าท่อนบนม
อบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  สงขลา  เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2531  เลข
ทะเบียน  35/2531 
 4. นายวิเชียร  นางอุไร  บัวมาศ  โรงพยาบาลระโนด  มอบกรามช้าง
แกลบพบที่โคกควนมาบลูกโคให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เมื่อวันที่  12  
สิงหาคม  2531  เลขทะเบียน  43/2531 
 5. นายสนั่น  หิรัญวรชาติ  มอบกระดูกช้างแกลบพบที่ตำบลตะเครียะให้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  สงขลา  เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2531  เลขทะเบียน  
42/2531 
 6. พระครูพิศิษฐ์ บุญญสโร(หลวงพ่อปลอด) เจ้าอาวาสวัดหัวป่า ตำบล   
ตะเครียะ (ปัจจุบันเป็นตำบลบ้านขาว)อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  มอบกระดูก
ซี่โครงช้างแกลบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  สงขลา เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2531  
เลขทะเบียน  33/2531 
 7. นายนฤพนธ์ จันทร์จบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวแจ้งว่า  
ชาวบ้านตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  ไถที่เพื่ออปลูกปาล์มเมื่อเดือน
มิถุนายน 2550  พบกระดูกช้างแกลบจำนวนหนึ่ง  แต่ตอนนี้กระดุกช้างแกลบกระจัด 
กระจายกลายไปเป็นมวลสารเพื่อทำเหรียญจตุคามรามเทพเกือบหมดแล้ว 
 8.นายกลบ บัวแดง ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนวัดหัวป่า ตำบล  
บ้านขาว  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  พบกระดูกช้างแกลบที่หนองอ้ายบัวแดง 
คลองกก  ปัจจุบันเก็บไว้ที่บ้านเลขที่ 105 บ้านหัวป่า  ตำบลบ้านขาว 
 9. นางสุด ศิรินุพงศ์  บ้านเสาธง ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัด
สงขลา พบกระดูกขาและกระดูกสะโพกอย่างละชิ้น ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่บ้านเสาธง 

เอกสารอ้างอิง 
 1. นภดล  ชูพูล  วิชัย  อินทวงศ์และสุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์.  อ้างถึงในจรูญ  หยูทอง.  “ทุ่งระโนด : สามทศวรรษแห่ง
ความทุกข์ยากของชุมชน ‘หมู่เล’”,  ใน  โลกของลุ่มทะเลสาบ.  2541.  หน้า  191-219. 
 2. อเนก  นาวิกมูล.  “ช้างแกลบ  สมบัติล้ำค่าของทะเลสาบสงขลา,”  ใน  สมบัติเมือง 2550.  หน้า  360-372. 
	 3. เชือน  ศรีวิโรจน์.  “ถอยหลังเข้าคลอง,”  ใน  ระโนดสังสรรค์  ครั้งที่  35.  2548.  หน้า  99-113. 
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 โฟมสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้หลาย

อย่างเช่น ใช้ทำเป็นกาวอุดรอยรั่วของภาชนะ
ได้เป็นอย่างดีคือ ก่อนนำมาใช้จะต้องเอาเศษ

โฟมหักเป็นชิ้นเล็ก แช่น้ำมันทินเนอร์ให้ละลาย 

เหนียวข้น แล้วนำไปอุดรอยรั่วปล่อยให้แห้ง   
ก็จะสามารถใช้ต่อไปได้อีก เป็นระยะเวลา

ยาวนาน 
  การขัดพื้นกระดานให้เงาแบบโบราณ

คือหามะพร้าวมาผ่าครึ่งทุบกะลาตรงปากออก 

สักเล็กน้อย แล้วนำมาคว่ำลงกับพื้นกระดาน
ขัดถูพื้นบ่อยๆ พื้นกระดานจะมองดูเงางาม

เชียวแหละ 
  วิธีทำความสะอาดคราบน้ำมันบนพื้น

ปูนซีเมนต์ให้สะอาดเอี่ยมคือหาขี้เถ้าที่อยู่ใน 
เตาถ่านมาโรยไว้บนคราบน้ำมันที่เปื้อนพื้นปูน

ซีเมนต์ให้ทั่ว ทิ้งไว้สักครู่ล้างออก ด้วยน้ำให้

สะอาด ขี้เถ้าก็จะดูดคราบน้ำมันออกไปจน

หมดเกลี้ยง 

การใช้ประโยชน์
จากวัสดุเหลือใช้
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  หลายวันก่อนมีข่าวเตือนภัยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยระวังภัยที่เกิดจากวิบัติภัยน้ำทะเลยก  
ตัวสูงขึ้นหรือ “สตอร์ม เซิร์จ”(Storm Surge) จากทางสถานี
โทรทัศน์หลายช่อง รวมทั้งหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็เขียนถึง
เรื่องราวของ“สตอร์ม เซิร์จ”(Storm Surge) ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้น
จริงนักวิชาการทางด้านภัยพิบัติออกมาคาดการณ์ประมาณ
ความรุนแรงเทียบเท่ากับพายุนาร์กีสที่เคยถล่มพม่าและจะก่อ
ความเลวร้ายมากกว่าสึนามิ บางคนเมื่อได้ฟังข่าวแล้วก็รู้สึก
หวาดวิตก แต่จริงๆแล้วเป็นเพียงการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งอาจ
เกิดหรือไม่เกิดก็ได้ อย่าหวาดวิตกจนเกินเหตุ และอย่าประมาท
จนเกินไป เมื่อได้รับรู้ข่าวสารแล้วควรตั้งสติเตรียมตัว เตรียมใจ
ให้พร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด 
  สตอร์ม เซิร์จ อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยนัก หลาย
คนคงยังไม่เข้าใจ ก่อนที่จะเกิดหรือไม่เกิด(ภาวนาขออย่าให้เกิด) 
ขั้นแรกเรามาเตรียมตัวด้วยการเรียนรู้เรื่อง สตอร์ม เซิร์จ และ
ทำความเข้าใจเบื้องต้นกับภัยพิบัติชนิดนี้กันก่อนดีกว่า คลื่นพายุ
ซัดฝั่ง(Storm Surge) คือปรากฏการณ์คลื่นที่เกิดขึ้นพร้อมพายุ
หมุนโซนร้อน ในวันที่ท้องฟ้าปั่นป่วน ไม่แจ่มใส สภาพอากาศ
เลวร้าย เมฆฝนก่อตัว ฝนตกหนัก ลมพัดแรง พื้นที่ชายฝั่งเกิด
คลื่นโถมกระแทกอย่างหนัก คลื่นในทะเลสูงและเมื่อศูนย์กลาง
ของพายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งจะมีแรงกดยกระดับน้ำทะเลให้สูงขึ้น
กว่าปกติกลายเป็นโดมน้ำขนาดใหญ่ซัดจากท้องทะเลเข้าหา
ชายฝั่งอย่างรวดเร็ว จนสร้างความเสียหายต่อชีวิต อาคาร  

StormSurgeมหันตภัยจากท้องทะเล
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บ้านเรือน และทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง 
  คลื่นพายุซัดฝั่ง(Storm Surge)คล้ายกับ
สึนามิตรงที่มีรูปแบบการเคลื่อนตัวของน้ำทะเลที่
เป็นเหมือนคลื่นขนาดใหญ่แล้วพัดเข้าชายฝั่ง แต่
แตกต่างกับสึนามิคือมีลักษณะของการเกิดสึนามิ
เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์แผ่นดินใหวใต้ทะเลทำให้
เกิดแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้เกิดคลื่นขนาดยักษ์ซัด
เข้าชายฝั่งแต่ Storm Surge จะเกิดขึ้นโดยมี
ตัวแปรจากพายุ 
  ส่วนความเสียหายนั้น Storm Surge จะ
เลวร้ายมากกว่ากล่าวคือ การเกิดสึนามิจะมีเฉพาะ
คลื่นขนาดใหญ่เท่านั้น แต่หากเป็น Storm Surge 
จะเกิดคลื่นขนาดใหญ่พร้อมกับพายุซึ่งแน่นอนว่า
ต้องเป็นวันที่มีสภาพอากาศเลวร้าย ฝนตกอย่าง

ซึ่งอาจเป็นผลมาจากเกิดภาวะโลกร้อนที่ทำให้สภาพอากาศในทุกมุม
โลกเกิดการแปรปรวน และยิ่งทวีความรุนแรงของเหตุการณ์ขึ้น สิ่งนี้
จึงเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด 
  ลักษณะการเกิด Storm Surge จะเกิดขึ้นได้จากการเคลื่อน
ตัวของศูนย์กลางพายุเข้าชายฝั่งแต่หากสังเกตเส้นทางการเคลื่อนตัว
ของพายุที่เกิดขึ้นในไทยนั้นจะเริ่มพัดขึ้นฝั่งอ่าวไทยแล้วพัดออกทาง
ฝั่งอันดามันไปประเทศพม่า บังคลาเทศ อินเดีย ทำให้ฝั่งอันดามัน
เป็นการเคลื่อนตัวออกนอกฝั่ง ซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบจาก Storm 
Surge เหมือนอ่าวไทย แต่ทีไม่ควรมองข้ามคือหากพายุหมุนเกิดขึ้น
ภายในแผ่นดิน และมีบริเวณแหล่งน้ำภายในเช่น กว๊านพะเยา บึงบอ
ระเพ็ด หากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านแหล่งน้ำเหล่านี้ น้ำก็
จะยกตัวขึ้นมาเหมือนเช่นที่เกิดขึ้นในทะเลและก็อาจทำให้เกิดคลื่นพัด
เข้าสู่ฝั่งได้เช่นกัน 
   Storm Surge มีสาเหตุจากพายุเป็นหลักฉะนั้นช่วงเวลาที่

หนัก ลมพัดแรง และแถมด้วยบริเวณชายฝั่งเกิด
คลื่นโถมกระแทกอย่างหนัก คลื่นในทะเลสูง และ
เมื่อศูนย์กลางของพายุเคลื่อนเข้ามาก็จะหอบ     
เอาโดมน้ำขนาดใหญ่เข้ามาอีกครั้ง ดังนั้นความ 
เสียหายจึงเพิ่มเป็นทวีคูณ 
   Storm Surge จะเกิดพร้อมกับพายุโซน
ร้อน เพราะฉะนั้นเมื่อพายุเข้ามาเราก็จะเห็นหรือได้
รับสัญญาณเตือนหลายอย่าง เช่น การเตือนภัย
จากกรมอุตุนิยมวิทยา และจากการสังเกตลักษณะ
อากาศที่จะค่อยๆเลวร้ายลง ทำให้เรารู้ตัวล่วงหน้า
หลายวันและสามารถหาทางอพยพได้ทัน แต่กับสึ
นามิอาจจะไม่รู้เลย เพราะบางครั้งก็เกิดขึ้นในวันที่
ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีสัญญาณบอกเหตุร้ายแต่อย่างใด 
แต่ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นในช่วงหลายปีที่
ผ่านมาก็เป็นอะไรที่คาดเดาพยากรณ์ได้ยากเช่นกัน 

เป็นระยะเสี่ยงก็จะอยู่ที่ 3 เดือนอันตราย เพราะจากสถิติการเกิด
พายุหมุนโซนร้อนทางฝั่งอ่าวไทยนั้นจะเกิดในช่วงเดือนตุลาคม พายุ
จะก่อตัวทางตอนใต้ของปลายแหลมญวน และเมื่อถึงช่วงเดือน
พฤศจิกายนจะเคลื่อนจากแหลมญวนสู่อ่าวไทย ไปตลอดจนถึงเดือน
ธันวาคมพายุจึงจะสลายไปในที่สุด 
  การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับ Storm Surge นั้นประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยควรศึกษาลักษณะของการเกิดและความรุนแรงเพื่อ
จะได้หาทางหนีทีไล่ได้ทัน โดยเฉพาะการติดตามข่าวสารการ
พยากรณ์อากาศผ่ายสื่อต่างๆอยู่เสมอ และจะให้ดียิ่งขึ้นกว่านั้นใน
การป้องกันStorm Surge ด้วยวิธีการสร้างกำแพงธรรมชาติไว้เป็น
เกราะป้องกันภัยจาก Storm Surge หรือ สึนามิ นั้นคือการอนุรักษ์
และรักษาป่าชายเลนไว้นั้นเอง ป่าชายเลนจะเป็นเกราะคุ้มภัย     
ลดความรุนแรงได้เป็นอย่างดี ซึ่งตัวอย่างก็ปรากฏให้เห็นแล้วใน 
คราวเกิดคลื่นสึนามิถล่มพื้นที่ชายฝั่งอันดามันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา 
อย่างไรละ 
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	 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  การทำการเกษตร
ในอดีตเป็นการเกษตรกรรมแบบพึ่งพาธรรมชาติ เป็นการใช้
ที่ดิน เพื่อการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชเกษตร แต่ขณะ
เดียวกันก็มีการปลูกไม้ยืนต้นควบคู่ไปด้วย ทำให้ธรรมชาติไม่ถูก
ทำลายมากเกินไป เรียกว่าเป็นการเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ 
แต่ต่อมาการพัฒนาการเกษตร ได้มุ่งผลิตพันธุ์พืชเพื่อการส่ง
ออก เช่น ข้าว ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น 
ทำให้เกษตรกรต่างมุ่งระดมการถากถางพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์
ให้กลายมาเป็นพื้นที่ เกษตรเชิงเดี่ยวที่ให้ผลผลิตและราคา
ตอบแทนที่ขึ้นลงตามราคาตลาดโลก  นอกจากนั้นยังมีการใช้ปุ๋ย
เคมี และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตร การชลประทาน 
 เกษตรกรได้รับการสนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต
จากการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบการเกษตรที่อาศัย
พืชพันธุ์ใหม่โดยมีความต้องการของตลาดโลกเป็นเป้าหมายการ
ผลิต พืชที่ได้รับการส่งเสริมในช่วงเวลาดังกล่าว จัดเป็นพืช
พาณิชย์สำคัญของประเทศ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง 
ยางพารา อ้อย ถั่วเขียว ยาสูบ โดยจะเห็นได้จากสัดส่วนการ
ผลิตและการส่งออกที่สูงขึ้น ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 4-6 (พ.ศ. 2520-2532) 
 การส่งเสริมการเกษตรในลักษณะดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผล
กระทบขึ้นกับระบบนิเวศในธรรมชาติเพราะการเกษตรกรรมที่ 

การใช้ประโยชน์ที่นำไปสู่
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
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มุ่งเน้นผลผลิตเป็นลักษณะของการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ไม่คำนึงถึงระบบความสัมพันธ์เพื่อการ
อยู่รอดของทรัพยากรธรรมชาติ ผล
จากการเกษตรกรรมในทุกรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นในประเทศในระยะหลังจึงนำ
ไปสู่ความเสื่อมโทรมของป่าไม้ ดินและ
น้ำโดยตรง 
 เช่นเดียวกับการเก็บเกี่ยวผล
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแห่ง
ท้องทะเลที่มีการทำการประมงจนเกิน
ศักยภาพของการผลิตของทะเล ใน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
แม้มี ตั ว เลขที่ แสดงถึ งความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรในน่านน้ำทะเล
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่ง
ออกผลผลิตทางการประมงสูงสุดเป็น
อันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันถึง 6 ปี 
 นอกจากนี้ สถานะของระบบ
นิเวศทางทะเลก็เกิดการเสื่อมโทรมลง
อย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน เช่น ป่าชาย-
เลน ชายหาดและชายฝั่ง ปะการัง 
หญ้าทะเลและสาหร่ายทะเล น้ำทะเล
ชายฝั่ ง ซึ่ ง เป็นบริ เวณที่รวมของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลาก
หลายในระบบนิเวศ และมีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจสูงมาก จึงได้มีการพัฒนาวิธี

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งหลายดัง
กล่าวอย่างขาดความระมัดระวัง เป็นการ
ใช้ประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงความสามารถ
ในการรองรับ จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง อาทิเช่น ป่าชาย
เลนของประเทศเคยมีอยู่มากกว่า 2 ล้าน
ไร่ในปี พ.ศ. 2504 ลดลงเหลือ 1.05 ล้าน
ไร่ในปี พ.ศ. 2539 เนื่องจากมีการนำไม้
จากป่าชายเลน มาทำฟืน ถ่าน เสาเข็ม  
ชายหาดและ  ชายฝั่งถูกเปลี่ยนแปลงโดย
กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์   การก่อสร้างที่
รุกล้ำลงไปในน้ำทะเลหรือการถมทะเล 
การขุดทรายบริเวณชายหาด เป็นต้น โดย
เฉพาะโครงการถมทะเลเพื่อการสร้าง
ท่าเรือเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่งตามมา 

  นอกจากนี้ ความเสื่อมโทรม
ของพื้นที่ชายฝั่ง ก็เกิดจากการพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและการพัฒนาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ชายหาดและ
ชายฝั่ง  ถูกทำลาย เนื่องจากการพัฒนา
ที่ขาดการวางแผน ตามความเหมาะสม
ของการพัฒนาเมือง และอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
 ระบบนิเวศ เป็นระบบแห่งความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งวีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
และระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง ในพื้นที่
ใดพื้นที่หนึ่ง ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ถือ
เป็นจุดเริ่มต้นของการดำรงชีวิต และ
เป็นไปอย่างละเอียดอ่อน แนบแน่น ซับ
ซ้อนตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ในระบบนิเวศ จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งมี
ชี วิตทุกชนิดอย่างหลีกเลี่ ยงได้ยาก 
กระบวนการที่สำคัญที่สุดที่ เกิดขึ้นใน
ระบบนิเวศ คือ กระบวนการถ่ายทอด
พลังงานระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้
ย่อยสลาย ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียน
ของธาตุอาหารในระบบนิเวศอย่างต่อ
เนื่อง ไม่ขาดตอน หรือที่เรียกว่า สมดุล
ในระบบนิเวศ เมื่อระบบนิเวศมีสมดุล 
การดำรงชีวิตในระบบนิเวศนั้นก็จะเป็น
ไปอย่างปกติสุข 
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 สถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิด
ขึ้นในสังคมไทย ขณะนี้ล้วนไดร้บัผลกระทบมาจากกจิกรรมหรอืโครงการใน
อดตี เชน่ กรณสีารตะกัว่ปนเปือ้นสิง่แวดลอ้มทีห่ว้ยคติตี ้  จังหวัดกาญจบุรี 
ปัญหามลพิษอากาศที่แม่เมาะ จังหวัดลำปาง   ความเสื่อมโทรมของ
ทะเลสาบสงขลา อยา่งไรกต็ามภาครฐัพยายามปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาดงั
กลา่วอยา่งเตม็ที ่ แมว้า่หลายปญัหาจะลดนอ้ยลง หากแต่ยังมีเงื่อนไขและ
ข้อจำกัดหลายประการ ทำให้ปัญหายังคงปรากฏอยู่ให้เห็น 
 อยา่งไรกต็าม การแกไ้ขปญัหาทีผ่า่นมาสะทอ้นใหเ้หน็วา่ลำพงัเพยีง
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ แต่ฝ่ายเดียว ไม่เพียงพอกับปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีปริมาณทั้งในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ เช่น สถาบัน
การศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาค
ประชาชน ในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 ดังนั้น  นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตั้งแต่
ฉบับที่ 7 เป็นต้นมา กำหนดให้มีการผนึกกำลังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
อนุรักษ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  และให้มีการปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหม่  โดยสนับ สนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งให้
ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิ ภาพตามหลัก
อนุรักษ์ และความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้าง
ความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  เปิดโอกาสให้ประชาชน 
องค์กรเอกชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ป้องกัน  และแก้ปัญหาสิ่ง
แวดล้อมของชุมชน 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสงวน บำรุง รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล   รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม บำรุง รักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการ

ทสม.รักษ์ป่า
มนภัทร  วังศานุวัตร   เรื่อง     
ศิริขวัญ   ศรีเส้ง       ภาพ 

 





วารสาร 
“เม็ดทราย” หน้า 15 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาที่ยั่งยืน  ในนามอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  โดยใช้ชื่อย่อว่า  “ทสม.” 
 จังหวัดพัทลุงได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2546  
ปัจจุบันมี ทสม. 170 คน ที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงทรัพ-   
ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  พ.ศ.  2550 
 ในปีงบประมาณ 2551 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ได้จัดให้มีการประชุมเครือข่าย ทสม.  
เพื่อพิจารณาร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ปฏิบัติการให้
เป็นรูปธรรมของเครือข่าย  ทสม.  ในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถเครือข่าย  ทสม.  ชุมชน
บ้านเหมืองตะกั่ว  ในการป้องกันรักษาป่า ด้วยเหตุผลที่การ
ดำเนินการของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว มีผลงานเป็นรูปธรรม จนได้
รับพระราชทานธง พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต ขั้นที่ 1ภายใต้ 
โครงการธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ตามแนวพระราชดำริของ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการสร้างจิตสำนึกให้
ราษฎรชุมชนต่างๆ ร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้บริเวณที่อยู่ใกล้
เคียงชุมชนของตนเอง สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 
หมู่บ้านที่สมควรจะได้รับพระราชทานธงประกอบด้วย   
 ขั้นตอนที ่  1  (ธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”  มีช้าง
ประกอบ 1 ตัว บนผืนธง) จะพระราชทาน แก่กลุ่มหมู่บ้าน,  
หมู่บ้าน หรือชุมชน ดังนี้   
 -  ได้ผ่านการฝึกจัดตั้ง รสทป. หรือมีการจัดตั้งองค์กรโดย
ชุมชน เพื่อดูแลรักษาป่าตั้งแต่  1  ถึง  5  ปี 
 -  มีกฎเกณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม  คือ  การดูแลรักษาป่า  
การใช้ประโยชน์จากป่า  และมีพื้นที่ดูแลรักษาไม่น้อยกว่า  300  
ไร่  รวมทั้งสภาพป่าบางส่วนอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูตามธรรมชาติ  
ไม่มีการบุกรุกแผ้วถางป่า   
 ขั้นตอนที ่  2  (ธง “พิทักษ์ป่า  เพื่อรักษาชีวิต”  มีช้าง
ประกอบ  2  ตวั  บนผนืธง)  จะพระราชทาน แก่กลุ่มหมู่บ้าน,  
หมู่บ้าน   หรือชุมชน  ดังนี้   
 - ได้ผ่านการฝึกจัดตั้ง รสทป. หรือมีการจัดตั้งองค์กรโดย
ชุมชน  เพื่อดูแลรักษาป่าตั้งแต่  5  ถึง  10  ปี 
 -  มีกฎเกณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม  คือ การดูแลรักษาป่า  

 -  ได้ผ่านการฝึกจัดตั้ง รสทป.  หรือมีการจัดตั้ง
องค์กรโดยชุมชน เพื่อดูแลรักษาป่าตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป 
 -  มีกฎเกณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม คือ การดูแล     
รักษาป่า การใช้ประโยชน์จากป่า และมีพื้นที่ดูแลรักษาไม่
น้อยกว่า 1,000 ไร่  รวมทั้งสภาพป่าสมบูรณ์  ไม่มีการบุกรุก
แผ้วถางป่า 
 ผู้เขียนจึงใคร่ขอเชิญชวนพี่น้อง ทสม. ได้ร่วมกัน
ป้องกันรักษาป่า ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของชุมชน 
ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

 “ป่าเป็นแหล่งน้ำจืด
ป่าเป็นที่เก็บน้ำขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเรา

ได้ทำมาหากินได้บริโภค
เพื่อว่าผืนแผ่นดินของเรานี้
จะเป็นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์
ให้ชีวิตพวกเราอย่างแท้จริง
ที่เราเป็นนักเกษตรกรรม
กสิกรรมถ้าขาดต้นไม้

ขาดป่าเราก็ขาดความชุ่มชื้น
ความชุ่มชื้นนี้หมายถึง

ฝนฟ้าที่จะตกต้องตามฤดูกาล
และเมื่อฝนตกลงมา

เขาก็จะเก็บน้ำที่ตัวต้นไม้
และก็ในรากทำให้เกิดน้ำใต้ดิน

ที่สมบูรณ์อย่างที่เวลาเราขุดน้ำที่ผืนดิน
เราก็จะได้น้ำอย่างสมบูรณ์

แม้ว่าฝนจะแล้งไปชั่วขณะหนึ่ง”


พระราชดำริ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

29พฤศจิกายน2538
	
	
	

การใช้ประโยชน์จากป่า  และมีพื้นที่
ดูแลรักษาไม่น้อยกว่า  500  ไร่  รวม
ทั้งสภาพป่าบางส่วนอยู่ในระหว่างการ
ฟื้นฟูตามธรรมชาติ  ไม่มีการบุกรุก
แผ้วถางป่า   
 ขัน้ตอนที ่  3  (ธง “พทิกัษป์า่  
เพือ่รกัษาชวีติ”  มชีา้งประกอบ  3 ตวั 
บนผืนธง) จะพระราชทาน แก่กลุ่ม
หมู่บ้าน, หมู่บ้าน หรือชุมชน  ดังนี้   
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 “สรรพสิ่ง ล้วนมีการเปลี่ยนแปลง” เฉกเช่นเดียวกับวารสาร
เม็ดทรายที่มีการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้มีเนื้อหา
สาระที่ตรงกับความต้องการของท่านผู้อ่าน ซึ่งจากเดิมเนื้อที่ตรงส่วนนี้
จะเป็นคอลัมน์ ซอย 16 ที่รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสิ่ง
แวดล้อมภาคที่ 16 เอง เปลี่ยนมาเป็นคอลัมน์ “เรื่องเล่าจาก
เยาวชน” ซึ่งคาดว่าจะมีประโยชน์มากกว่า โดยจะจัดสรรพื้นที่ในส่วน
นี้เปิดโอกาสให้ “เยาวชนทูตสายน้ำ” ได้นำเสนอผลงาน กิจกรรม 
บทความ สาระต่าง ๆ หรือเยาวชนอื่นๆ ที่สนใจส่งผลงานมาเผยแพร่ 
ในโอกาสนี้ก็เลยถือโอกาสแนะนำเจ้าของคอลัมน์ที่จะมาพบปะกับท่าน
ผู้อ่านหน่อยดีกว่า สืบเนื่องจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้
จัดทำโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้าน
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



ปัญหามลพิษพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและสร้างกระแสให้ครอบครัว และเยาวชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ตระหนักรู้ใน
ปัญหามลพิษในพื้นที่และเกิดจิตสำนึกสาธารณะในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ โดยมีกิจกรรมหนึ่งของโครงการก็คือ 
การสร้างเยาวชนทูตสายน้ำจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ
คลองอู่ตะเภาให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญหาความ
เสื่อมโทรมของสายน้ำในพื้นที่ของตนเอง ด้วยกระบวนการแก้ไข
ปัญหาแบบเครือข่าย ซึ่งทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้จัด
ฝึกอบรมเยาวชนทูตสายน้ำจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ
คลองอู่ตะเภา จำนวน 2 รุ่นในวันที่ 2-3 กันยายน 2551 และ 
4-5 กันยายน 2551  ณ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง 
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่ง
เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 15 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนวัดนารังนก โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย 2 โรงเรียนบ้านทุ่งจัง โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
มูลนิธิ โรงเรียนบ้านแม่ทอม โรงเรียนบ้านระตะ โรงเรียนกอบ
กุลวิทยาคม โรงเรียนวัดคลองแห โรงเรียนพะตงประธาน      
คีรีวัฒน์ โรงเรียนคูเต่าวิทยา โรงเรียนบ้านพรุเตียว โรงเรียน
บ้านโปะหมอ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 
และโรงเรียนทุ่งตำเสา  ซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง 15 โรงจะได้
รับการแต่งตั้งเป็น “เยาวชนทูตสายน้ำ” ทำหน้าที่เป็น “ทูต” 
ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำสายน้ำ/ลำน้ำทั้งคลองสาขาและคลองอู่
ตะเภานั้นเอง ในฉบับนี้คอลัมน์ “เรื่องเล่าจากเยาวชน” ขอประ
เดิมด้วยภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนทูตสายน้ำ กันก่อน 
ฉบับต่อไปเตรียมตัวพบกับผลงานของเยาวชนทูตสายน้ำ หรือ
เยาวชนอื่น ๆ ด้วยละรับรองแหล่มเลย!!!! 
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการประกวด
สร้างสรรค์สิ่ งประดิษฐ์จากวัสดุ เหลือใช้ปี 2551 ชิงถ้วยประทาน
พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยในวันที่ 5 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา 
พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จเป็นองค์ประธานประทานถ้วย
รางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการประกวดประเภทต่าง ๆ ณ Hall of mirrors 
ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 

 ในการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในครั้งนี้ ได้
แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไป และ
ประเภทเครื่องแต่งกาย ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 3  ระดับ 
คือ ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา และระดับชุมชน 
ส่วนเครื่องแต่งกาย จะมีระดับเดียวคือ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/
อุดมศึกษา 
 สำหรับในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้แก่ จังหวัดพัทลุง 
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ส่งตัวแทนเข้าประกวดในระดับ
ประเทศครั้งนี้ ได้แก่  
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไป	
 ระดับประถม คือ โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ สงขลา ส่งผลงานชื่อ 
ดอกไม้หลากหลายพันธุ์กับแจกันกระดาษพับ 
 ระดับมัธยม/อาชีวศึกษา คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ส่งผลงาน
ชื่อ พานไหว้ครูรียูส 

“การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ปี2551”
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สวัสดีค่ะ สมาชิก “เม็ดทราย” ที่นี่...มี
รางวัลทุกท่าน รู้รักสามัคคี ร่วมแรง
ร่วมใจ ลด/แยกขยะ ใช้ถุงผ้าแทน
พลาสติกและช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อลด

โลกร้อน อย่าลืมร่วมสนุกโดยตอบคำถาม การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในคอลัมภ์ช่วยกันคิดช่วยกันทำ
ส่งคำตอบมายังกองบรรณาธิการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2551มีรางวัลสำหรับผู้โชคดีจำนวน5รางวัล
คำถามประจำเดือนกรกฎาคม–กันยายน2551
คำถาม อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน(ทสม.)จังหวัดพัทลุงได้มีการจัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ.ใด
 ก.พ.ศ.2536  ข.พ.ศ.2546
 ค.พ.ศ.2550  ง.พ.ศ.2551

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 

คำถามประจำเดือนเมษายน–มิถุนายน2551
“วันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี”
คำเฉลยค.5มิถุนายน
จากผู้ตอบคำถามทางไปรษณียบัตรและอีเมล์ สำหรับ ผู้ โชคดี 
จำนวน 10 ท่านได้รับรางวัลกระเป๋าผ้า..ลดโลกร้อน ดังนี้ 

	1.ร.ต.ประคิด ปฐมศิริกุล
2.เด็กหญิงเบญริสา จุติโชติ
3.เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลือขจร
4.คุณพรปวีณ์ ถนอมศรีมงคล
5.คุณจิตตยา เสมามิ่ง
6.คุณอารีย์ เหลือจันทร์
7.คุณแน็น ลาหมีด
8.คุณธนุรักษ์ เอียดดำ
9.คุณพอตีเมาะ เจะโซะ
10.คุณคอดีเยาะ บือราเฮ็ง

ที่นี่...



มีรางวัล

ชื่อ-นามสกุล                   

 ระดับชุมชน คือ ชุมชนกลุ่มโรงเรียน 12 
โรงเรียนพันธมิตร สงขลา ส่งผลงานชื่อ ชุดตกแต่ง
ภายในรีไซเคิล 
 ประเภทเครื่องแต่งกาย โดยโรงเรียนราช- 
ประชานุเคราะห์ 9 นราธิวาส ส่งชุดแต่งกายชุด 
ราตรีสันติภาพ 
 ผลการตัดสินการประกวดในระดับประเทศ 
ตัวแทนในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้รับ
รางวัลกลับมา 2 รางวัลคือ 
 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 นราธิวาส 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเครื่อง   
แต่งกาย ได้รับโล่รางวัลและเงินสด  30,000 บาท 
 - ชุมชนกลุ่มโรงเรียน 12 โรงเรียนพันธมิตร 
ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไปได้รับโล่
รางวัลและเงินสด 10,000 บาท 
 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ขอแสดง
ความยินดีกับตัวแทนที่ เข้าร่วมประกวดในระดับ
ประเทศในครั้งนี้ และปีต่อ ๆ ไปเราคงได้มาเข้าร่วมใน
กิจกรรมดี ๆ อย่างนี้อีก 



สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


