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การใช้เบ็ดคันตก
ปลาเหยื่อที่ใช้ตกปลาของคน
สองทะเลหรือคนคาบสมุทร
สทิงพระ ที่นิยมเป็นอันดับ
แรกๆ คือ “ปูท้องแดง” (ปู
น้ำนม) ปูท้องแดงคือปูที่โตเต็ม
ที่ของแต่ละช่วงอายุมีการสะสม

อาหารไว้ในตัวของปูเพื่อเตรียมจะลอกคราบ(เปลี่ยน
กระดอง)เป็นปูนิ่ม ตอนเช้าก่อนจะออกไปหาปลาโดย
การตกเบ็ดจะต้องมีการเตรียมเหยื่อให้พร้อมก่อน ผู้ที่
จะออกไปตกเบ็ดจะตื่นแต่เช้าตรู่ออกไปหาเหยื่อ คือปู
ท้องแดงที่ทุ่งนา โดยจะเดินไปตามคันนา สายตาจะ
มองหาปูที่อยู่ในน้ำบริเวณริมขอบของแปลงนา คอย
สังเกตปู ถ้าตัวไหนเคลื่อนที่ช้ากว่าปกติ ก็น่าจะเป็นปู
ท้องแดง หรือเพื่อให้แน่ใจก็จับขึ้นมาดู วิธีการดูให้พลิกดู
ที่ท้องของปู โดยปูท้องแดงจะมีท้องสีเหลืองออกแดงๆ 
หรืออีกวิธีให้หักนิ้วของปูที่คิดว่าเป็นปูท้องแดงถ้ามีน้ำมีสี
ขาวขุ่นคล้ายน้ำนมไหลออกมาปูตัวนั้นก็สามารถนำมาทำ
เป็นเหยื่อสำหรับตกปลาได้ หรือเป็นปูท้องแดงนั่นเอง 
บางครั้งหาปูท้องแดงในนาไม่ได้จริงๆต้องอาศัยบุกเข้าถ้ำ
ปูคือใช้มือล้วงลงไปในรูของปู แต่วิธีนี้ค่อนข้างเสี่ยงกับ
การโดนปูหนีบ และที่ร้ายไปกว่านั้นอาจโชคดีล้วงหาปูแต่
ไปพบอย่างอื่นแทนก็ได้ เช่น แมลงป่อง หรือถ้าโชคดีขึ้น
ไปอีกก็อาจเจอกับงูเห่าก็เป็นไปได้ วิธีการล้วงหาปูท้อง
แดงในรู ผู้หาปูจะต้องรู้จักสังเกตโดยให้ดูที่ปากของรูปูถ้า

มีรอยเท้าของปูเดินเข้าออกหรือเปล่าถ้ามีก็เป็นรูของปูแน่นอน และ
ต้องเลือกรูปูที่มีน้ำท่วมปากรู แต่ถ้าไม่มีรอยเท้าของปูเข้าออกแต่มีรอย
เป็นทางยาวคล้ายรอยลากหางอะไรสักอย่างอย่าไปเสี่ยงล้วงเข้าไปอาจ
พบของดีก็ได้ การหาปูท้องแดงโดยวิธีการล้วงรูปูจะถือว่าคุ้มก็คุ้มจะ
ถือว่าเสี่ยงก็เสี่ยงแต่ถ้าเจอปูที่เป็นปูท้องแดงก็จะได้ปูท้องแดงตัวโตและ
จะได้ปูท้องแดงเป็นคู่ เพราะโดยปกติส่วนมากปูนาจะอยู่ในรูเป็นคู่ๆ  
 เหยื่อนอกจากจะเป็นปูท้องแดงแล้วบางคนจะใช้ “ไข่สาร
มดแดง” (ไข่มดแดงเล็กๆที่จะโตเป็นตัวมดแดงงาน) โดยใช้ไข่สาร
มดแดงคลุกเคล้ากับยางของต้นลัก(ยางของต้นตีนเป็ดทะเล)ปั้น
เป็นก้อนๆ แทนปูท้องแดงก็ได้ หรืออาจเป็นกุ้ง ไส้เดือน แต่สองชนิด
หลังไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้กันมากนัก เมื่อเตรียมเหยื่อพร้อมขั้นตอน  
ต่อไปก็ต้องเตรียมภาชนะที่ใช้ใส่ปลาที่ตกเบ็ดได้ ส่วนมากภาชนะที่ใช้
ใส่ปลาของคนสองทะเลหรือคนคาบสมุทรสทิงพระนิยมใช้ “แตรง” ที่
ชาวบ้านทำขึ้นมาใช้กันเองจากการใช้ไม้ไผ่สีสุกมาผ่าเป็นชิ้นเล็กๆ 
สานขัดกันขึ้นรูป รูปร่างคล้ายตะกร้า แต่ส่วนปากจะงุ้มเข้า ตีขอบ
ด้วยไม้ไผ่ที่นำมาขดให้เป็นวงกลมเพิ่มความแข็งแรง ตรงปากจะมี
เชือกผูกไว้สำหรับหิ้ว หรือใช้เนื้ออวนมาตัดและเย็บเป็นถุงสำหรับใช้ใส่
ปลา วิธีการตกปลาเบ็ดคันเพียงแต่ใช้เหยื่อเกี่ยวกับตาเบ็ดหย่อนลงไป
ในน้ำที่ผู้ตกเลือกเห็นว่าเหมาะสมและเห็นว่าน่าจะมีปลาชุกชุม ขณะ
ตกคอยสังเกตทุ่นเบ็ด ถ้าปลากินเบ็ดหรือตอดเหยื่อทุ่นจะมีการ
เคลื่อนไหวเป็นจังหวะ คอยจนปลาฮุบเหยื่อเข้าปากและลากเหยื่อลงไป
กินที่พื้นน้ำโดยปลาจะดึงทุ่นเบ็ดจมลงไปในน้ำ ในจังหวะนั้นก็ตวัดเบ็ด
หรือกระตุกสายเบ็ด(คนสองทะเลหรือชาวใต้เรียก “ยักเบ็ด”) ขึ้นมาก็
จะได้ปลาตามต้องการ ในการตกเบ็ดถ้าไปตกไกลๆบ้านผู้ตกจะต้อง
เอาเหยื่อสำรองสำหรับตกปลา และเสบียงสำหรับผู้ตกเบ็ดไปด้วย 

คน......สองทะเล
ตอน “นา.....แหล่งกับข้าว(อาหาร)สำรองของคนสองทะเล”
หากุ้งปูปลาในดูน้ำพะ3
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เพราะบางครั้งต้องใช้เวลาทั้งวันในการตกเบ็ด ปลาที่ตกได้   
ส่วนมากจะเป็นปลาหมอ ปลาตรับ (ปลาหมอช้างเหยียบ)   
ปลาดุก ปลาแหยง(ปลาแขยง) ปลาบางไม้ไผ่ ส่วนปลาช่อนจะ
ตกได้เป็นส่วนน้อย 

การหาปลาโดยเบ็ดทง เบ็ดทงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมอีก
วิธีในการหาปลาของคนสองทะเล เบ็ดทงเท่าที่ใช้กันอยู่มีทั้งที่มี
คันเบ็ดและไม่มี เบ็ดที่ไม่มีคันเบ็ดมีวิธีใช้ง่ายๆเพียงแต่นำเอา
สายเบ็ดที่มีตาเบ็ดและเหยื่ออยู่ด้วยไปผูกเข้ากับกิ่งไม้ที่มีต้นงอก
อยู่ริมแหล่งน้ำที่จะทงเบ็ด โดยผูกกับกิ่งที่ยื่นไปทางแหล่งน้ำนั้น 
ส่วนที่มีคันเบ็ดที่นิยมใช้กันมีอยู่ 2 ลักษณะ คือลักษณะหนึ่งใช้
คันเบ็ดตรงคล้ายๆกับคันเบ็ดตก อีกลักษณะหนึ่งใช้คันเบ็ดปลาย
โค้ง คันเบ็ดทั้ง 2 ลักษณะนี้ส่วนมากทำด้วยไม้ไผ่มีความยาว
ประมาณ 1 เมตร สายเบ็ดทงยาวประมาณ 1.5 – 2 ฟุต ที่
คันเบ็ดทั้ง 2 ลักษณะมักจะทำที่เก็บเบ็ดหลังเลิกใช้ทงแล้ว โดย
บากที่ตัวคันเบ็ดเพียงเล็กน้อยในระดับที่สายเบ็ดยาวถึง แล้วใช้
ลวด เอ็น หรือเชือกผูกช่อให้เป็นบ่วงเล็กๆสำหรับเกี่ยวเบ็ดเก็บ
ไว้ ที่เก็บเบ็ดนี้บางแห่งเรียกว่า “นมเบ็ด” เบ็ดทงไม่ว่าจะเป็น
ลักษณะใดจะไม่มีทุ่นเบ็ดและตรุบเบ็ดอย่างเบ็ดคันหรือเบ็ดตก 
การทงเบ็ดนิยมใช้ในการจับปลาน้ำจืดตัวโต เช่น ปลาช่อน ปลา
ดุก ปลาโด(ปลาชะโด) เป็นต้น โดยการเอาเหยื่อเช่น ไส้เดือน 
ลูกเขียด ลูกปลาหมอ หรือปลากระดี่ ที่เป็นๆ(ซึ่งเรียกว่า “ลูก
เหยื่อ”)เกี่ยวเข้ากับตาเบ็ดแล้วนำสายเบ็ดไปผูกกับกิ่งไม้ดังกล่าว 
ถ้าเป็นเบ็ดทงที่มีคันเบ็ดก็นำคันเบ็ดไปปักไว้ตามริมคลอง หนอง 
บึง หรือท้องทุ่งที่มีน้ำเจิ่งนอง โดยเลือกปักที่มีดินแข็งๆปักให้จม
ลงไปในดินพอประมาณ กะดูว่าไม่ให้คันเบ็ดล้มหรือหลุดถอนได้
ง่ายเมื่อปลาที่ติดดิ้น และจะต้องปักให้เอียงไปข้างหน้าเล็กน้อย 
เพื่อให้สายเบ็ดห้อยลงน้ำได้สะดวก ปักแล้วเหยื่อจะอยู่ปริ่มๆน้ำ
หรือจมลงไปจากผิวน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในการทงเบ็ดจะปัก
เบ็ดทงไว้หลายๆคันให้ห่างกันเป็นระยะๆผู้ทงเบ็ดไม่ต้องเฝ้าดู
เบ็ดตลอดเวลา ค่อยมาดูเบ็ดเป็นช่วงเวลาเรียกว่า “กู้เบ็ด” หรือ 
“แลเบ็ด” 

การหาปลาโดยใช้เบ็ดยั่ว เบ็ดยั่วเป็นเบ็ดที่ใช้สำหรับ 
“ยั่วเบ็ด” นิยมใช้ยั่วเบ็ดปลาน้ำจืดตามแหล่งน้ำต่างๆ เช่นเดียว
กับทงเบ็ด เบ็ดยั่วมีลักษณะคล้ายกับเบ็ดทง ชนิดคันต่างกันแต่
ขนาด กล่าวคือ เบ็ดยั่วมีขนาดโตกว่าเบ็ดทงมาก ตัวเบ็ดหรือตา
เบ็ดที่ใช้ในการยั่วเบ็ด มีขนาดใหญ่กว่าเบ็ดทงและเบ็ดตกทั่วๆไป 
คันเบ็ดยั่วทำด้วยไม้ไผ่ ส่วนปลายของลำต้นซึ่งมีลักษณะหนาที่
โคนและเรียวไปสู่ปลายที่ผูกสายเบ็ด(ไม่นิยมใช้ไม้ไผ่ที่เกินขนาด
มาผ่าและเหลา) คันเบ็ดยั่วมีความยาวประมาณ 2-4 เมตร มี
สายเบ็ดซึ่งส่วนมากทำด้วยด้ายผูกไว้ที่ปลายไม้ไผ่ สายเบ็ดมี
ความยาวประมาณ 2.5-5 เมตร ปลายอีกด้านหนึ่งของสายเบ็ด
ผูกเอาไว้ เบ็ดยั่วไม่มีทุ่นเบ็ดและตรุบเบ็ด 

การใช้เบ็ดยั่วส่วนมากจะนิยมใช้ยั่วปลาช่อน มากกว่า
ปลาชนิดอื่น เหยื่อที่นิยมใช้คือ ลูกปลาหรือเขียด เมื่อเกี่ยวเหยื่อ
แล้วผู้ยั่วนำเบ็ดไปยั่วตามแหล่งน้ำต่างๆ ที่คาดว่าจะมีปลาช่อน
อาศัยอยู่ เมื่อปลาฮุบเหยื่อก็ตวัดคันเบ็ดขึ้น 

การหาปลาโดยใช้เบ็ดราว เบ็ดราวเป็นเบ็ดที่ใช้ในการ 

คน......สองทะเล
ตอน “นา.....แหล่งกับข้าว(อาหาร)สำรองของคนสองทะเล”
หากุ้งปูปลาในดูน้ำพะ3 “ราวเบ็ด” ทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำ

เค็ม เบ็ดราวจะมี “สายเบ็ดราว” มี
ความยาวตามแต่ผู้ใช้ต้องการและมี
สายเบ็ด ซึ่งปลายด้านหนึ่งผูกติดกับ
สายเบ็ดราวอีกที่หนึ่ง สายเบ็ดที่มีตา
เบ็ดมีความยาว 0.5 เมตร ตาเบ็ดมี
จำนวนไม่จำกัดเบ็ดแต่ละสายมีความห่างกันประมาณ 1-1.5 เมตร 

การราวเบ็ดส่วนมากนิยมทำกันมากเวลากลางคืน โดยนำ
เหยื่อตามที่เห็นว่าเหมาะสมมาเกี่ยวที่ตาเบ็ด แล้วนำปลายสายเบ็ดทั้ง 2 
ข้างผูกไว้กับสิ่งต่างๆ เช่น ต้นไม้ สะพาน หรือหลักที่ปักเตรียมไว้
เป็นต้น โดยให้สายเบ็ดราวตึงพอปริ่มๆ น้ำ ถ้าสายเบ็ดราวยาวมาก
อาจใช้หลักเสริมเป็นระยะๆ ก็ได้ เมื่อราวเบ็ดไว้พอสมควร ผู้ราวเบ็ดก็
จะกู้เบ็ดทีหนึ่ง การราวเบ็ด ส่วนมากจะราวตามริมแม่น้ำ ลำคลอง 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรทางน้ำและความปลอดภัยของผู้อื่นด้วย 

การจับปลาของคนสองทะเลโดยเครื่องมือที่เรียกว่า “เบ็ด” 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการดำรงชีวิตของคนสองทะเล ปลาที่จับได้จากเบ็ด
จะมีปริมาณไม่มาก เมื่อจับปลาพอที่จะประกอบอาหารเล็กน้อยสำหรับ
ครอบครัวในวันๆหนึ่ง หรือพอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนบ้านข้างเคียงบ้าง 
เขาก็จะหยุด พอเพียงสำหรับวันนั้น วันต่อไปก็จะเริ่มต้นกันใหม่อีก   
ไม่ใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ใช้แค่เพียงดำรงชีพเท่านั้นเอง การหา
อาหารในทุ่งนาซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำรองของคนสองทะเลยังมีอีก      

หลายวิธี ซึ่งเราจะนำเสนอในฉบับต่อไป……อย่าลืมติดตามกันล่ะ	
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แหล่งทำมาหากินที่สำคัญของประชาชนที่
อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาใน
ปัจจุบันมากกว่า 1.6 ล้านคน 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติจนเกินกำลังการผลิต
ของทะเลสาบสงขลาและการเพิ่มประชากร
รอบลุ่มน้ำ จึงส่งให้ทะเลสาบประสบภาวะ
ความเสื ่อมโทรม ทั ้งความร ่อยหรอของ
ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ จาก
สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นทำให้หน่วยงาน
ทั้งองค์กรชุมชน ภาคประชาชน หน่วยงาน
ราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบัน
วิชาการได้เข้ามาร่วมฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลาตลอดกว่า 30 ปี หากแต่กระบวนการ
ทำงานที่ผ่านมายังขาดการบูรณาการในมิติ
ต่าง ๆ กระบวนการแก้ปัญหาจึงมีแนวคิดที่
จะรวมผู ้ที ่เกี ่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื ่อ
ทำงานร่วมกันโดยเริ่มต้นจากเรียนรู้ร่วมกัน
ภายใต้กิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วม และ
เห็นภาพรวมของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตั้ง
แต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ “งานรวมพลคนรักษ์
ลุ่มน้ำทะเลสาบ” จึงเกิดขึ้นโดยมีการจัดงาน
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23-26 มกราคม พ.ศ. 2551 
ณ เขตห้ามล่าส ัตว ์ป ่าทะเลสาบสงขลา 
จังหวัดสงขลา ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดงานใน
ครั้งนั้นที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ พลังการรวมตัว
กันของคนรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ต่างก็ให้ความ
สำคัญกับการฟื้นฟู อนุรักษ์ ลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา และที่สำคัญคือบทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมงาน ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงรูปธรรมของการกระจายอำนาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สะท้อนให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ และ
รณรงค์เผยแพร่เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้าง
ความตระหนักให้ก ับคนลุ ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลาได้เป็นอย่างดี 

งานรวมพลคนรักษ์ลุ ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา ครั้งที่ 2 จึงได้จัดขึ้นมาอีกครั้งในช่วง
เวลาประมาณ วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2552 
บร ิเวณหาดแสนสุขลำปำ ตำบลลำปำ 
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งในการจัดงาน
ครั้งนี้ จังหวัดพัทลุง โดยเทศบาลเมืองพัทลุง 
ร ับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ทั ้งนี ้
วัตถุประสงค์หลัก คือสื่อสารเรื ่องราวชีวิต
ของลุ ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ยกระดับการ
ทำงานความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน 
และถ่ายทอดเรื่องราวคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีก
รุ่นหนึ่ง เพื่อร่วมกันแก้ไข ปกป้อง อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทั้งงานวิชาการ 
การออกร้าน นิทรรศการ และการละเล่น 

สำหรับในงานจัดให้มีกิจกรรมหลักๆ 
คือ 

เวทีวิชาการ หัวข้อประจำปี คือ สร้าง
ความพร้อมปกป้อง อนุรักษ์ ฟื ้นฟูลุ ่มน้ำ
ทะเลสาบสร้างความมั่นคงในชีวิตคนลุ่มน้ำ
ทะเลสาบ 

นิทรรศการ สะท้อนปฏิบัติการภาค
ประชาชน หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำทะเลสาบ 

งานรณรงค ์ 
“รวมพลคนรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบ” ครั้งที่ 2 จากสงขลาสู่พัทลุง

ด้วยระบบนิเวศแบบ 3 น ้ำของ
ทะเลสาบสงขลาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัว คือ มีระบบนิเวศแบบเปิด 3 น้ำที่มี
การผสมผสานทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำ
เค็ม โดยส่วนที่เป็นทะเลสาบแบ่งออกเป็น 
4 ตอนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนบนสุดเป็นทะเล
น้อย ถัดมาเป็นทะเลหลวง ทะเลสาบ 
และล่างสุดก็เป็นทะเลสาบสงขลา (ตอน
ล่าง) จึงทำให้ทะเลสาบสงขลามีความ
หลากหลายทางชีวภาพเกื้อกูลต่อวิถีชีวิต
ของชุมชนกลุ่มต่างๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัย
ฐานทร ัพยากรท ี ่ม ีความหลากหลาย 
นอกจากนี ้ยังเป็นแหล่งที ่ก่อเกิดความ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรม 
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของ
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในปัจจุบันพื้นที่
แห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งที่ตั้งสำคัญของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ได้แก่ 
เป ็นแหล ่งท ี ่อยู ่อาศ ัยของส ิ ่ งม ีช ีว ิต
มากมายท ั ้ งส ั ตว ์ น ้ ำและพ ื ชพรรณ
ธรรมชาติต่างๆ เป็นแหล่งประกอบอาชีพ 
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เวทีการแสดง ศิลปะการแสดง การละเล่นต่างๆ ของ
คนลุ่มน้ำ ทั้งคนรุ่นผู้เฒ่าและเยาวชน 

การออกร้าน ของที่ขายในงานเป็นผลผลิตต่างๆ จาก
ชุมชน คนลุ่มน้ำทะเลสาบเท่านั้น 

ท่องลุ่มน้ำทะเลสาบ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ให้แก่ผู้มาร่วมงาน 

ก็เป็นงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่โหมเรา (พวกเรา) ชาวลุ่ม
น้ำทะเลสาบได้ทำอะไรดีๆ เพื่อตอบแทนบุญคุณ “เลสาบ” ที่
ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรามาตลอด จนเกือบพูดได้ว่าแม้กระทั่ง
ชีวิตของทะเลสาบยังให้กับเราได้ แล้วลูกเลสาบทั้งหลายไม่
คิดจะไปดูใจเลสาบในงานครั้งนี้ เชียวหรือ!!! 
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หลีกเหลี่ยงแสดงแดดให้มากที่สุด

ใช้ครีมกันแดด

รับประทานอาหารที่มีเส้นใยธรรมชาติสูงเช่นผักผลไม้สด

พยายามลดหรือไม่ให้ผิวเผชิญกับศัตรูตัวร้าย เช่น ความเครียด

นอนดึกเป็นต้น

หลีกเหลี่ยงการใช้สบู่

เติมความชุ่มชื่นให้แก่ผิวโดยใช้มอยซ์เจอไรเซอร์

ดื่มน้ำสะอาดวันละ8แก้ว

ให้ผิวคุณได้มีเวลาพักหายใจโดยการทำความสะอาดผิวให้หมดจด

พอกหน้าโดยการใช้กรดผลไม้

ออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกสม่ำเสมอ

การดูแลหน้า 10 ขั้นตอน 
เพื่อให้อ่อนวัย 





	 การสัมมนา Euroscience Open Forum (ESOF) มีผู้เข้าร่วม
การประชุมราว 600 คน ณ เมืองบาเซโลนา ราชอาณาจักรสเปน 
ระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2551 เป็นเวทีการเสวนาอิสระที่เน้น
ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสถานะวิทยาศาสตร์ของยุโรปในปัจจุบันและแนว
โน้มในอนาคต เป็นเวทีที่เริ่มครั้งแรกใน ค.ศ. 2004 และจัดขึ้นทุก 2 ปี 
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเน้นในประเด็นต่างๆ ดังนี	้

	 1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สืบ
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกจาก 6.8 พันล้านคนในปัจจุบันเป็น 
9 พันล้านคนในกลางศตวรรษนี้ ก่อให้เกิดความท้าทายที่เกี่ยวข้องใน
หลายประเด็น อาทิ ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน การ
ขาดแคลนทรัพยากรน้ำ โรคติดเชื้อ ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 
ความขัดแย้งและการก่อการร้ายสูงขึ้น รวมทั้งผลกระทบจากการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่ งการลดผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้ งนักการเมือง นัก
เศรษฐศาสตร์ ภาครัฐและภาคเอกชนควรจะดำเนินการร่วมกันทั่วโลก 

	 2 ความท้าทายที่เกิดจากความต้องการใช้พลังงานกับปัญหา 

	 2 ความท้าทายที่เกิดจากความต้องการใช้
พลังงานกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
ทำให้สหภาพยุโรปส่งเสริมงานวิจัยที่ เป็นการพัฒนา
พลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพ ลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก อาทิ พลังงานชีวภาพรุ่นที่ 3 พลังงาน
นิวเคลียร์รุ่นที่ 4 และไฮโดรเจน เป็นต้น 

	 3 European Strategic Energy 
Technology Plan (SET-Plan) ซึ่งกรรมาธิการสหภาพ
ยุโรปได้รับเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2007 ได้กำหนด
นโยบายทางด้านพลังงานสำหรับยุโรป โดยมุ่งที่จะเร่ง
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นการลดคาร์บอนและนำไปสู่
ตลาดอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะชิงชัยตลาดพลังงานสะอาด
ที่จำเป็นสำหรับการเผชิญปัญหาพลังงานโลก และความ
ท้าทายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง     สภาพภูมิอากาศ 

	 4 พลังงานชีวภาพ ยังเป็นพลังงาน
ทดแทนที่จะต้องพัฒนาประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากวัตถุดิบที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ดัง

โดย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ 
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 

e - m a i l : j u n p e n @ m o s t . g o . t h 

การเสวนาภายใต้  
Euroscience Open Forum  ครั้งที่ 3 

 

�

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



การเสวนาภายใต ้ 
Euroscience Open Forum  ครั้งที่ 3 

 

นั้นการแยกองค์ประกอบของสารที่ เกี่ยวข้องใน
วัตถุดิบ (Biorefinery) จึงเป็นงานวิจัยที่สหภาพยุโรป
ให้ความสำคัญ เพื่อการแยกสารสำคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์สูงสุดในอนาคต คาด
ว่าภายใน ค.ศ. 2020 ร้อยละ 10 ของพลังงาน
ยุโรปได้มาจากพลังงานชีวภาพ และหลายกลุ่มเชื่อ
ว่าการใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
พลังงานชีวภาพจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้โดยมีผล
กระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

	 5 เทคโนโลยีนาโนเป็นสาขางานวิจัยที่
เกิดขึ้นใหม่เพื่อค้นหาคุณสมบัติของระบบวัสดุเมื่อมี
ขนาดเล็กลงประมาณ 1-100 นาโนเมตรซึ่งจะมี
ความแตกต่างจากวัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่า ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีนาโนได้ก่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนา
แนวทางใหม่ทางด้านวัสดุนาโนและเครื่องมือนาโน 
รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยสาขาต่างๆ อาทิ 
ตัวรับทางชีวภาพขนาดเล็ก การเคลือบ วิศวกรรม
เนื้ อ เยื่ อ ระบบการปลดปล่อยยาที่ ชาญฉลาด 
ปัจจุบันหลายประเทศในยุโรปได้ทุ่มเงินสำหรับการ
วิจัยทางด้านเทคโนโลยีนาโนทางการแพทย์ ทั้งใน
ส่วนของการวินิจฉัยและการรักษา 

	 6 สเต็มเซลส์มนุษย์ได้แยกสำเร็จ 	
ครั้งแรกใน ค.ศ. 1998 และมีศักยภาพที่จะพัฒนา
หรือแปลงเซลส์ให้เป็นประเภทเฉพาะตามที่ต้องการ
ซึ่งจะใช้ซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอ จึงมีแนวโน้มที่จะ
นำมาใช้ในการรักษาโรคพากินสัน เอลไซเมอร์ การ 	
บาดเจ็บของไขสันหลัง เส้นเลือดสมองบกพร่องและ 	
เบาหวาน รวมทั้ งโรคที่มีการสึกหรอของเซลส์
ประเภทต่างๆ อย่างไรก็ดี ประเด็นที่ เกี่ยวกับ
จริยธรรม กฎหมายและสังคมจะต้องได้รับการ
คลี่คลายก่อนที่จะดำเนินการ 

 7 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีบทบาทสำคัญ
ต่อสหภาพยุโรป เนื่องจากมีส่วนช่วยในการปรับ
ความมั่นคงและสมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ
อุปทานทางด้านพลังงาน อย่างไรก็ดี หากจะมีการ
ใช้พลังงานนิวเคลียร์กันทั่วโลก จะต้องพิจารณาถึง
ประเด็นเกี่ยวกับการจัดหายูเรเนียมที่จะป้อนสู่โรง
ไฟฟ้าให้เพียงพอ รวมทั้งอุปทานที่เกี่ยวข้องตลอด
ห่วงโซ่การผลิตด้วย 

	 8 นวัตกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างเสริมขีดความ
สามารถของประเทศที่ภาครัฐสามารถใช้มาตรการส่งเสริมต่างๆ อาทิ การ
ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมโดยตรง การลด
หย่อนภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม การจัดซื้อจัด
จ้างตามเป้าหมาย การให้รางวัลสำหรับนวัตกรรม การจัดหาการร่วมทุน 
การให้ทุนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การปรับปรุงการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ในทุกระดับ รวมทั้ง
การสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานในมหาวิทยาลัยทุกสาขา  

	 9 สามเหลี่ยมความรู้ ประกอบด้วย การศึกษา-วิจัย- 	
นวัตกรรม นั้น สถาบันที่เกี่ยวข้องในยุโรปสามารถมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุน โดยมหาวิทยาลัยจะต้องจัดทำกลยุทธ์ขององค์กรในการขยาย
ความเป็นเลิศและสร้างความเข้มแข็งร่วมกับภาคธุรกิจ  
	
 ความเห็นจากการเข้าร่วมประชุมของสำนักงานที่ปรึกษาวิทยา
ศาสตร์ฯ มีดังนี้ 
	
	 *สหภาพยุโรปมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนกรอบแผนงาน
วิจัยที่มีทิศทางการดำเนินงานในห้วงเวลาที่กำหนด รวมทั้งส่งเสริม
การหมุนเวียนนักวิจัยรุ่นเยาว์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบที่ต่อ
เนื่อง ประเทศไทยน่าจะนำมาตรการดังกล่าวมาปรับใช้ 
 
 **ไทยมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุบัติใหม่
หลายสาขา การแลกเปลี่ยนนักวิจัยผ่าน Marie Curie Actions 
ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กรอบแผนงาน ฉบับที่ 7 ของสหภาพยุโรปที่
นักวิจัยไทยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในบางกรณี  
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กิ จกรรม โครงการพัฒนาบุ คลากร
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 หลักสูตร 
การพัฒนาสู่ความเป็น เลิศ วันที่ 30 
เมษายน – 3 พฤษภาคม 2552  ที่ 
อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะเภตรา จังหวัด
สตูล 

จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที ่ 5 
มิถุนายน 2552 ณ วัดคลองแห อำเภอ
หาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา 

จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ครั้งที่ 3 
วันที่ 12-13 มิถุนายน 2552 ณ 
ท้ายเกาะโฮมสเตย์ ตำบลเกาะยอ 
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
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จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หลักสูตรการจัดการขยะชุมชน รุ่นที่ 2 , 3 , 4 และหลักสูตรการจัดการน้ำ
เสียชุมชน ในวันที่ 7-10 เมษายน 2552 , 12-15 พฤษภาคม 2552 , 1-3 
มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช และ 27-29 เมษายน 2552         
ณ โรงแรมพาราไดส์แอนด์รีสอร์ท ตามลำดับ  

รุ่นที่ 3 

รุ่นที่ 4 

ห ลั ก สู ต ร
การจัดการ
น้ำเสียชุมชน 
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พื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ
ที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ส่วน
ใหญ่ของอำเภอสะเดาและอำเภอหาดใหญ่ (คิดเป็น
ร้อยละ 40.4 และ 28.2 ของพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่
ตะเภาตามลำดับ) และพื้นที่บางส่วนของอำเภอ
คลองหอยโข่ง อำเภอนาหม่อม อำเภอบางกล่ำ 
อำเภอเมืองสงขลาและอำเภอควนเนียง (ร้อยละ 
14, 5.7, 5.5, 3.4 และ 2.8 ของพื้นที่ลุ่มน้ำคลอง
อู่ตะเภาตามลำดับ) และครอบคลุมพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 42 แห่งในเขต 36 ตำบล 7 
อำเภอของจังหวัดสงขลา 

คลองอู่ตะเภา : สายน้ำแห่งเครือข่าย 
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ปั ญ ห า น้ ำ เ สี ย            
อั น เ กิ ด จ ากแหล่ ง มลพิ ษ
สำคัญๆ ได้แก่ จากโรงงาน
อุตสาหกรรมและชุมชน โดย
เฉพาะช่วงตอนกลางของลุ่มน้ำ 
ที่มีโรงงานมาตั้งอยู่ริมน้ำเป็น                                              
จำนวนมาก และมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่สายน้ำ ผลการตรวจ
วัดคุณภาพน้ำพบว่ามีความเสื่อมโทรมที่สุดในบรรดาลุ่มน้ำสาขาของ
ทะเลสาบสงขลา โดยวัดจากปริมาณน้ำใช้ 82,143 ลบ.ม./วัน พบ
ว่ามีปริมาณน้ำเสียมากถึง 65,714 ลบ.ม./วัน น้ำมีสภาพที่ขุ่นข้น
และทางน้ำถูกกีดขวาง สาเหตุใหญ่เกิดจากกการทำเกษตรเชิงเดี่ยว 
พื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาจะเป็นสวนยาง
พารา ซึ่งเป็นการการทำเกษตรเชิงเดี่ยวที่มีสภาพเตียนโล่ง เวลาฝน
ตกหน้าดินจึงถูกชะล้างลงไปในคลอง ทำให้สภาพน้ำในคลองเป็นสี
ชาขุ่น บวกผสมกับการลักลอบดูดทราย ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้
สภาพน้ำในคลองขุ่นข้น ในช่วงตอนล่างของลุ่มน้ำเกษตรกรได้
ทำการปลูกผักบุ้ง-ผักกระเฉด และผักตบชวาขวางทางน้ำ ทำให้ช่วง
ฤดูน้ำหลากกลายเป็นสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ 

นอกจากนี้ ยั ง มี ปัญหาความสั มพั น ธ์ ข อ งชุ มชน               
อันเนื่องจากวิถีเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สุด และเป็น
ผลสืบเนื่องจากกระแสของการพัฒนาในแบบทุนนิยมที่ไหลเชี่ยวกราก
เข้าโหมทำลาย ชุมชนทิ้งลำคลองที่เคยใช้เรือสัญจรหันมาใช้ถนน 

พื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาแบ่งออกเป็น 3 
ตอน คือ พื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนเหนือ เป็น
แหล่งต้นน้ำลำธาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ 
พื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาเขตชุมชน เป็นแหล่งที่มีผู้ใช้
น้ำจากคลองอู่ตะเภามากที่สุดและเป็นพื้นที่ปล่อยน้ำ
เสียลงคลองอู่ตะเภามากที่สุดเช่นกัน เพราะเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชกรรม ชุมชนเมือง 
พื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนล่าง เป็นแหล่งวัฒนธรรม
เฉพาะของคลองอู่ตะเภาและเป็นแหล่งที่ได้รับผล
กระทบมากจากมลภาวะที่ชุมชนเหนือขึ้นไปปล่อยน้ำ
ทิ้งลงคลองอู่ตะเภา 

 
สภาพปัญหาของลุ่มน้ำคลอง

อู่ตะเภาในปัจจุบัน 
ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาทั้ง 3 โซนกำลังประสบ

ปัญหาที่สำคัญได้แก่ 
ปัญหาป่าต้นน้ำถูกทำลาย ลุ่มน้ำคลอง          

อู่ตะเภาตอนบนซึ่งอดีตเคยมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ 
ปัจจุบันประสบปัญหาถูกบุกรุกแผ้วถางทำลายป่าอย่าง
รุนแรง จากการสำรวจภาพถ่ายทางอากาศในปี 2547 
พบว่าจั งหวัดสงขลาเหลือพื้นที่ป่ าสมบูรณ์ เพียง 
557,150 ไร่ หรือคิดเป็น 12.34% ของเนื้อที่จังหวัด 
โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 ซึ่งมีอยู่ 123,400 ไร่ ถูก
บุกรุกไปถึง 30% และลุ่มน้ำชั้น 2 ซึ่งมีอยู่ 127,206 
ไร่ ถูกบุกรุกไปแล้วถึง 58% xexe
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ใช้กิจกรรมเป็นทางประสานความร่วมมือ 

โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรชุมชน สถาบันวิชาการ โดยใช้กิจกรรมเป็น
สะพานสร้างความสัมพันธ์ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปัญหา และนำมาสู่แนวทางแก้ไขในที่สุด 

	
ลุ่ มน้ ำ อู่ ต ะ เภา เป็ นชุ มชนที่ มี ทั้ ง 3 

วัฒนธรรม คือ ไทย จีน และอิสลาม เป็นชุมชน 
3 น้ำ คือ มีทั้งน้ำเค็ม น้ำกร่อย และน้ำจืด มีการ
ผสมผสานของวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวและสงบสุข 
เมื่อลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนไป วิถีการผลิต
เปลี่ยนไป คนเข้ามาสู่เมือง ลักษณะการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมและการเมืองจะสูญหายไปด้วย ทุก
วันนี้คลองอู่ตะเภาเป็นเพียงแหล่งทิ้งขยะ หรือ
ระบายน้ำเสีย อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ของ
มนุษย์กับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป คลองไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้โดยตรงเหมือนเช่นอดีต 

หากไม่มีการแก้ไขเท่ากับว่า คลองนี้ได้ตาย
ไปแล้วในความรู้สึกของชุมชน 
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3

คนหันหน้าบ้านทิ้งลำคลองเป็นหลังบ้าน เมินเฉยต่อสิ่งที่มีคุณค่าใน
อดีต ยกตัวอย่าง ข้าวที่ปลูกในที่ลุ่มรอบทะเลสาบจะเป็นข้าวพันธุ์พื้น
เมืองที่มีหลากหลายพันธุ์มาก เช่น ข้าวจมูกมูสังที่มีความหอมมาก 
เคยประกวดได้ที่ 2 ของโลก แต่ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้ว นับตั้งแต่
รัฐบาลส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ กข ข้าวพื้นเมืองก็หายสาบสูญไป
หมด 

	
เครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา 

กลุ่มอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาได้ก่อตั้งขึ้น โดยเป็นการรวมกลุ่ม
ของบุคคลที่สนใจและมีความตระหนักในปัญหาที่เกิด และได้พัฒนา
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบทั้งดึงเอามิติประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมในอดีต สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมาสร้างความตระหนัก
ให้ชุมชน โดยเริ่มทำงานอย่างเข้มแข็งและจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 
เป็นต้นมา และเกิดกลุ่ม/ชมรม ที่ทำการดูแลคลองอู่ตะเภาร่วมกัน
มากมาย จนปี พ.ศ. 2544 ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา
ขึ้นประกอบด้วย โรงเรียน/สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น กลุ่ม/ชมรม/บุคคลต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันรณรงค์ให้
คนที่ใช้ประโยชน์จากคลองอู่ตะเภาทั้งทางตรงและทางอ้อมมาช่วยกัน
ดูแลรักษาให้คลองอู่ตะเภาเป็นคลองที่มีน้ำใสไร้เชื้อในอนาคต 

ในการดำเนินการของเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา จะมีวิธี
การที่แตกต่างหลายกรณีในการดูแลคลองอู่ตะเภา เช่น 

	
ใช้วิกฤติการณ์สร้างเงื่อนไขและโอกาส เช่น ความขัดแย้งใน

พื้นที่ป่าต้นน้ำ ที่มีปัญหาบุกรุกป่าต้นน้ำ จนมีการตั้งคณะทำงานและ
มีมติให้ใช้ ม.25 ตามมติ ครม. ปี 2541 แก้ปัญหา 

	
ใช้ความสัมพันธ์เชิงบุคคลในการผลักดันเชิงนโยบาย เช่น 

การสะสมทุนทางสังคมของกลุ่มองค์กรอนุรักษ์ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย 
เมื่อมีโอกาสประสานงานกับฝ่ายนโยบายในพื้นที่ ความสัมพันธ์เชิง
บุคคลจึงเป็นทางลัดนำไปสู่การสร้างนโยบายสาธารณะในที่สุด 

	
ใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อน เช่น การผลักดันให้เกิดหลักสูตร

ท้องถิ่น วิชารักษ์คลองอู่ตะเภา แล้วใช้กระบวนการสร้างหลักสูตรท้อง
ถิ่นผลักดันเชิงนโยบายให้ภาคีโรงเรียนของเครือข่ายนำไปใช้ในการ
เรียนการสอน 
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“ขยะเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการ พยายามหลีกเลี่ยงและอยู่ให้

ไกลได้ที่สุดยิ่งดี” นี่คือความคิดของคนส่วนใหญ่ แต่มีคนกลุ่ม

หนึ่งกลับมองขยะเป็นสิ่งมีค่า เป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวของพวก

เขาสามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน อีกทั้งยัง

ทำให้สังคมมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

“กลุ่มหญ้าแฝก” กลุ่มคนพันธุ์ R รักษาสิ่งแวดล้อม  

เกิดจากการรวมตัวกันของพนักงานทำความสะอาดเทศบาลนครยะลา 

จำนวน 13 คน เพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนภายในเขตเทศบาลนคร

ยะลา โดยได้แรงบันดาลใจจากผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขเทศบาล

นครยะลา (นางกมลกุล สวัสดิรักษา) ซึ่งเป็นผู้จุดประกายความคิดและเป็นท่ีปรึกษา

ในการลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่ระบบกำจัดของเทศบาลให้แก่พนักงานทำความสะอาด

ของเทศบาลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

ในการดำเนินกิจกรรมแต่ละครั้ง สมาชิกในกลุ่มจะทำการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารเผยแพร่ก่อนดำเนินกิจกรรมประมาณ 2 - 3 
วัน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนทราบล่วงหน้า มีการสอบถามราคาจากร้าน
รับซื้อของเก่าและประสานงานให้มารับซื้อที่ลานกิจกรรมในวันนั้นๆ 
ทันที เพื่อไม่ต้องเก็บกักมูลฝอยไว้  

หลังจากการดำเนินกิจกรรมได้ระยะหนึ่ง กลุ่มหญ้าแฝกตั้งข้อ
สังเกตว่า ชุมชนให้ความสนใจในการขายขยะให้กับกลุ่มมากกว่าขายให้
กับรถซาเล้ง เนื่องจากต้องการมีส่วนร่วมกับเทศบาล และพบว่าปริมาณ
ขยะที่ต้องจัดเก็บในแต่ละวันลดลง 

สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบนั้น ปราณีกล่าวว่า ในระยะ
แรกๆ มีปัญหาเรื่องการคัดแยก เนื่องจากไม่มีความรู้และไม่ทราบวิธี
การในการคัดแยกเพื่อให้ได้ราคาดี แต่เมื่อดำเนินกิจกรรมมาประมาณ 1 

ปี ทำให้มีประสบการณ์ในการคัดแยกขยะมากขึ้น ส่วนปัญหาอื่นยังไม่พบ 
นอกจากปัญหาราคาขยะที่ลดลงทำให้รายได้ลดลง และยังได้ฝากข้อคิดสำหรับ
ผู้ที่สนใจดำเนินกิจกรรมรับซื้อขยะในชุมชนโดยร่วมกับ เทศบาลว่า “อดทด 
ใจเย็น ใฝ่รู้” นอกจากนี้ยังฝากข้อคิดอีกว่า “หญ้าแฝก เป็นหญ้าของในหลวง 
มีรากที่แข็งแรง และแตกหน่อได้ง่าย อยากให้ทุกคนทำกิจกรรมเพื่อสังคม 
เพื่อในหลวงของเรา” 

กลุ่มหญ้าแฝกหรือกลุ่มคนพันธุ์ R รักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นกลุ่ม
หนึ่งที่ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษด้านขยะ และ
คาดหวังว่ากลุ่มนี้คงดำเนินงานได้สมชื่อของกลุ่ม คือ “หญ้าแฝก” ที่ใน
อนาคตจะต้องเป็นกลุ่มที่แข็งแรง และสามารถแตกหน่อสมาชิกได้มากขึ้น เพื่อ
เป็นการจัดการขยะในบ้านของตนเอง และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่น
ต่อไป 

สมาชิกกลุ่มหญ้าแฝกเกิดขึ้นตามความสมัครใจ โดยสมาชิกประกอบด้วยพนักงาน

ทำความสะอาดเขต 3 เทศบาลนครยะลา นำโดยนางปราณี ยุ่งทองคำ ประธานกลุ่ม หลังจาก

มีจำนวนสมาชิกที่แน่นอนแล้ว ทีมงานจึงร่วมกันวางแผนกำหนดจุดรับซื้อขยะรีไซเคิล และ

แผนการบริหารจัดการภายในกลุ่ม เช่น การจัดสรรผลประโยชน์ การประชาสัมพันธ์ การติดต่อ

ร้านรับซื้อของเก่า โดยแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของสมาชิกแต่ละคน  

“กลุ่มหญ้าแฝก” กลุ่มคนพันธุ์ R 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มหญ้าแฝกรับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขต 3 เทศบาลนครยะลา ประกอบด้วย ชุมชนคุปตาสา 

ชุมชนหลังกองร้อย ชุมชนธนวิถี และชุมชนการเคหะ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาดของสมาชิกในกลุ่ม 

รับซื้อทุกวันเสาร์หมุนเวียนกันไปในแต่ละชุมชน (เดือนละครั้งต่อชุมชน) เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 50 

โดยในครั้งแรกสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลาเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินกิจกรรมและ

ให้การสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนจำนวน 3,000 บาท สมาชิกได้จัดสรรกองทุนและกำไรเป็นส่วนต่างๆ 

ดังนี้ (1) ปันผลให้สมาชิก 70% (2) สมทบทุนเข้ากลุ่ม 20% และ (3) รวบรวมสำหรับคืนทุนให้เทศบาล 

10% ซึ่งปัจจุบันสามารถทำกำไรจนคืนทุนให้แก่เทศบาลนครยะลาครบจำนวนแล้ว 
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เป็นเรื่องปกติถ้าเราเห็นถังขยะตั้งให้บริการ

ประชาชนอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดใหญ่ เช่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 

เทศบาลตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มี

ประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่เป็นเรื่องไม่ค่อย

ปกติสักเท่าไหร่เมื่อเห็นถังขยะตั้งเรียงรายอยู่ตามสองฟากถนนในเขต

พื้นที่เกษตรกรรมหรือชนบท ถังขยะจำเป็นต้องมีทุกพื้นที่หรือ ตอบว่า

จำเป็นในบางพื้นที่ และไม่จำเป็นในบางพื้นที่  บางครั้งบางพื้นที่หลง

ประเด็นไปเลยเกี่ยวกับการจัดการขยะคิดว่าเมื่อมีถังขยะแล้วพื้นที่นั้นมี

การจัดการขยะแล้ว เลยมีการจัดหาถังขยะมาเพื่อบริการประชาชนใน

เขตพื้นที่กันยกใหญ่ อันที่จริงแล้วถังขยะเป็นแค่อุปกรณ์ส่วนประกอบ

ชิ้นเล็กๆ ในกระบวนการจัดการขยะแค่นั้นเอง และบางครั้งถังขยะถูก

มองไปเลยเถิดไปถึงเป็นตัวชี้วัดของความเจริญของบ้านเมืองด้วยซ้ำไป 

หมายความว่า พื้นที่ไหนมีถังขยะเหมือนเมืองใหญ่ๆ พื้นที่นั้นก็ทันสมัย 

มีความศิวิลัยเช่นกัน จนหลงลืมไปว่าเมื่อมีถังขยะไว้สำหรับบริการ เมื่อ

ประชาชนนำขยะจากบ้านเรือนมาทิ้งในถังขยะ ถังขยะก็กลายเป็น

แหล่งรวมของขยะจากบ้านเรือน จนลืมคิดไปว่าพื้นที่ของตนเองมีรถ

เก็บขนหรือไม่ มีพนักงานหรือไม่ มีระบบกำจัดขยะหรือไม่ หรือมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ๆ มีระบบจัดการขยะที่ครบวงจรที่

พอจะพึ่งพาอาศัยหรือไม่ แต่ถ้าไม่มีถังขยะลองทบทวนย้อนไปดูการใช้

ชีวิตของชาวบ้านในบางพื้นที่เขาสามารถจัดการกับขยะในบ้านเรือนเขา

เองได้ด้วยซ้ำไป ถ้าจะถามคำถามเดิมที่ว่าถังขยะมีความจำเป็นหรือไม่ 

ก็คงยังตอบว่าจำเป็นแต่ไม่ทุกพื้นที่ ดังเช่นในตัวอย่างเรื่องนี้ 

 โดยมารยาทของการจัดการถังขยะ และความ

สะดวกในการจัดเก็บขยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะจัดวางถัง

ขยะบริเวณถนนสายหลักที่รถเก็บขยะสามารถจัดเก็บได้อย่างสะดวก 

ไม่นิยมวางในถนนหรือซอยเล็ก ๆ ยกเว้นซอยไหนที่มีบ้านเรือนอยู่หนา

แน่น และซอยลึกเข้าไปจากถนนสายหลักมากๆ ก็จะวางถังขยะเสริม

ไว้ในซอยด้วย แต่การจัดวางมักจะวางในจุดรวมๆ ไม่นิยมวางหน้า

บ้านใครหลังใดหลังหนึ่งเฉพาะ เพราะอะไรนั้นหรือ

เหตุการณ์นี้น่าจะพอสรุปได้ว่าเพราะอะไร 

เช้าวันใหม่ ของซอยเล็กๆ แห่งหนึ่ง 

“ถังขยะมาอยู่หน้าบ้านข้าได้ไงวะเนี่ย... 

เหม็นยังกับส้วมแตก ...ใครวะบังอาจนำมาวางไว้หน้า

บ้านข้า” เสียงยายจิต ยืนตะโกนเอะอะโวยวายอยู่

หน้าบ้าน พลางมองไปยังถังขยะสีเขียวใบใหญ่ ซึ่งตั้ง

ตรงมุมรั้วบ้านด้วยหน้าตาบอกบุญไม่รับ 

“วันก่อนมันตั้งอยู่ตรงเสาไฟฟ้า... ใกล้บ้าน

นังมุกนี่นา” แกยังบ่นไม่หยุด บ้านนางมุกอยู่ห่างจาก

บ้านแกไปทางปลายซอย 

“พวกเอาแต่ได้... เห็นแก่ตัวชัดๆ” แก

พึมพำพร้อมกับหันหลังพาร่างหนาน้องๆ โอ่งมังกร

เดินเข้าไปในบ้าน 

“ตาทัยคืนนี้ตอนดึกๆ แกเข็นถังขยะหน้า

บ้านเรา เอาไปไว้ที่อื่นด้วยนะ เอาไปไกลๆ หน่อยนะ

แก” ยายจิตออกคำสั่งตาทัยสามีของแก ซึ่งนั่งปลูก

ต้นไม้อยู่ข้างบ้าน “ เออ!”  ตาทัยรับปากอย่าง

เบื่อๆ ไม่รู้ว่าเบื่อเมียหรือเบื่อที่จะต้องย้ายถังขยะ 

เช้าวันรุ่งขึ้น 

นางกุ้ง ซึ่งมีบ้านอยู่ห่างจากบ้านยายจิตไป

ทางปากซอย พารูปร่างผอมชะลูดเหมือนไม้เสียบลูก

ชิ้นเดินหน้าบอกบุญไม่รับ...มาถึงหน้าบ้านยายจิต 

“จิตๆๆ มีใครอยู่มั๊ย”  เงียบ!!! นางกุ้ง

ชะเง้อมองเข้าไปในบ้านยังไม่เห็นมีใครโผล่หัวออกมา 

อารมณ์เลยพุ่งกระฉูด คราวนี้ตะโกนสุดเสียง “คุณ

จิตโว๊ย!!!!!” 

“โว๊ย!!!... กำลังออกมา” เสียงพอๆ กับ

ตัวผู้ตอบ พอเจอหน้ายายจิต นางกุ้งก็ใส่แบบไม่เลี้ยง 

ถังขยะ....ไปไหน ! 
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“เมื่อวานข้ายังเห็นถังขยะอยู่หน้าบ้านเอ็งนี่หว่า แล้วทำไม

เช้านี้ถังเหม็นๆ ใบนี้มาอยู่หน้าบ้านข้าได้ไง หือ ” พูดจบมองหน้า

ยายจิตเขม็ง..แต่ท่าทางแหยงๆๆ 

ยายจิตเอามือเสยผมทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้  “พวกรถเก็บขยะ

ของเทศบาลมั้ง ! หรือไม่ก็พวกซาเล้งที่มาเก็บของเก่า...มันคงยก

ไปแยกขยะที่หน้าบ้านเอ็ง เพราะหน้าบ้านเอ็งมันมืด” พูดไปน้ำ

ขุ่นๆ นางกุ้งคิดในใจถ้ามืดแล้วมันจะแยกขยะได้ไงว๊ะ “แล้วขอ 

บอก...ห้ามเอามาวางหน้าบ้านข้าเด็ดขาด” ยายจิตออกข้อเสนอ

แบบคำสั่งพร้อมถลึงตาใส่นางกุ้ง เล่นเอานางกุ้งเหงื่อแตกถอยร่อน 

เพราะน้ำหนักและรูปร่างคนละเวท 

เช้าของอีกวันหนึ่ง 

หน้าบ้านของนางเล็กอยู่เกือบสุดซอย “แมวตัวไหนเอาถัง

ขยะมาไว้หน้าบ้านข้าวะ! เสียราศีบ้านหมด เหม็นสกปรก เชื้อโรค

ทั้งนั้น” นางเล็กเต้นแร้งเต้นกา อยู่หน้าบ้าน “อย่าให้รู้นะ..ข้าจะ

ด่าแบบหนังในโรงเลย (ด่าแบบไม่พักโฆษณา)” 

วงจรถังใบนี้วนเวียนเกือบทุกบ้านในซอย สุดโสภาแห่งนี้ 

อีกหลายวันต่อมา ยายจิต, นางกุ้ง, นางเล็ก และ..... 

ฯลฯ ซึ่งอาศัยอยู่ในซอยนี้ทั้งมือซ้ายและขวาต่างหิ้วถุงพลาสติกใบ

ใหญ่ ซึ่งภายในมีแต่ขยะเน่าๆ ที่ตกค้างหลายวันส่งกลิ่นบอก

สรรพคุณของขยะ ชวนอาเจียน แต่คนที่หิ้วต่างก็ทนกันได้ แปลก! 

ทุกคนร่ำร้องเรียกหาถังขยะ เพราะขยะที่หมกไว้ในบ้านมันมากและ

เหม็นเกินกำลัง คำถามที่พวกเขาถามกันคือ “ถังขยะอยู่ไหน เรา

จะได้เอาขยะไปทิ้ง” 

แล้วเก่งเด็กในซอยซึ่งอาศัยต้นมะขามเทศเป็นสนามเด็ก

เล่นตะโกนลงมาว่า 

“ผมเห็นถังขยะลอยอยู่ในคลองท้ายซอย ไม่รู้ใครเอาไป

โยนทิ้งป่านนี้ลอยออกทะเลไปแล้วมั้ง” แล้วเด็กเก่งนึกสมน้ำหน้าใน

ใจและแถมสะใจอีกต่างหาก 

ประเด็นร้อนของซอยดังกล่าว ถูกร้องเรียนสู่เจ้าหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบซอยแห่งนั้น จนนำไปสู่

กระบวนการแก้ไขปัญหา โดยการนัดชาวซอยแห่งนี้มาพูดคุยกัน 

ซึ่งถังขยะก็ยังหาที่ตั้งไม่ได้อยู่ดี ท้ายที่สุดได้มีมติตกลงเห็นชอบร่วม

กันว่า จะไม่มีการวางถังขยะในซอยแห่งนี้ ให้ทุกบ้านเรือนในซอย

จัดหาถังขยะ หรือภาชนะรองรับขยะประจำบ้านกันเอง โดยรถเก็บ

ขยะจะมารับขยะจากบ้านเรือนเป็นเวลา โดยให้แต่ละบ้านนำขยะ

มาวางไว้หน้าบ้านตามเวลาที่กำหนด บ้านไหนนำขยะมาวางไม่ตรง

เวลาก็ต้องเก็บกลับไปไว้ในบ้านทนเหม็นขยะไปจนกว่าจะครบรอบ

มาเก็บขยะของรถเก็บขยะรอบใหม่ อาจเป็น 1 วัน 2 วัน หรือ

หลายๆ วัน หรือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่มาของแนวคิดการ

จัดการขยะแบบถนนปลอดถังขยะคุณคิดว่าใช่หรือไม่ 

ถังขยะ....ไปไหน ! 
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สำนึกในกล่องนม
เมื่ อก่อนไม่ทราบเลยว่ ากล่องนม

รีไซเคิลได ้ ยิ่งหน้าตาของกล่องนมหลากสีหลาก
สัน มีวัสดุหลายประเภทอัดแน่นในส่วนประกอบ 

แม้แต่ซาเล้งผู้เชี่ยวชาญการขยะก็ยังมองไม่ออกว่า
กลอ่งเหลีย่มๆ นีส้ามารถรไีซเคลิไดแ้ตล่ะวนักลอ่งนมจงึถกูทิง้
เปน็ขยะหลายสบิลา้นกลอ่ง 

วา่กนัตามจรงิหากไมม่บีรษิทัเอกชนชือ่ เตด๊ตราแพค้ 
คนไทยอาจจะไมไ่ดท้ำความรูจ้กักบักลอ่งนมในแงม่มุอืน่มากไป
กว่าการดื่มหมดแล้วทิ้งทั้งๆ ที่กล่องเหล่านี้ได้แฝงความคิดสี
เขยีวทีฝ่งัแนน่ยาวนานมาถงึ 56 ปแีลว้ 

ในป ี ค.ศ. 1952 ดร.รเูบน เราสซ์งิ (Ruben Rausing) ผูก้อ่ตัง้
บรษิทัเตด็ตราแพค้ ไดค้ดิคน้กลอ่งบรรจนุมอนันา่ตืน่ตะลงึ คอื สามารถขนสง่
นมทางไกลได ้ เกบ็ไวไ้ดเ้ปน็เวลายาวนานไมต่อ้งแชเ่ยน็ โดยทีน่มในกลอ่งไมบ่ดู
ไมเ่สยี หลงัจากกลอ่งนมทรงสามเหลีย่มออกสูต่ลาด เตด็ตราแพค้ กไ็ดพ้ฒันา
กล่องอีกสารพัดรูปแบบใส่เครื่องดื่มได้สารพัดชนิด จนไปถึงขั้นสามารถบรรจุ
อาหารทดแทนกระปอ๋ง เพือ่ตอบสนองรสนยิมความตอ้งการ และความสะดวก
ของผูบ้รโิภค โดยนวตักรรมดา้นบรรจภุณัฑข์องเตด็ตราแพค้ ลว้นอยูใ่ตป้รชัญา
ความคดิทีว่่า “บรรจภุณัฑค์วรจะประหยดัไดม้ากกว่าราคาของบรรจภุณัฑเ์อง”	
ซึ่งหมายถึงการออกแบบและวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้องคิดให้ตลอดวัฏจักรวงจร
ชวีติหรอื Life Cycle หรอืรปูแบบทีจ่ะสรา้งความยัง่ยนื มคีวามเปน็มติรกบัสิง่
แวดล้อม ผนังภายในกล่องที่ทับซ้อนด้วยวัสดุถึง 6 ชั้น ด้วยความคำนึงถึง
วงจรชวีติ โดยวสัดทุีน่ำมาทำกลอ่งมาจากกระดาษ 75% มพีลาสตกิโพลเีอทธิ
ลนี 20% และอะลมูเินยีมฟอยล ์5% ซึง่ออกแบบมาใหบ้างเพยีง 1 ใน 6 ของ
เสน้ผม โดยองคป์ระกอบของกลอ่งทกุสว่น สามารถนำกลบัมารไีซเคลิและนำ
ไปใชง้านตอ่ในอตุสาหกรรมอืน่ๆ ได ้

ในป ี2550 เตด็ตรา แพค้ ผลติบรรจภุณัฑก์วา่ 135,000 ลา้นกลอ่ง
ทั่วโลก ซึ่งหลังจากการบริโภคเครื่องดื่มหรืออาหารจากกล่องแล้วจะมีการทิ้ง
กลอ่งใหก้ลายเปน็ขยะไมน่อ้ยกวา่ 3 หมืน่ตนัตอ่ป ี เพือ่ใหก้ลอ่งถกูนำมาเขา้สู่
กระบวนการรไีซเคลิ เตด็ตราแพค้ รว่มมอืกบัสมาคมสรา้งสรรคไ์ทย ทีรู่จ้กักนั
ในชือ่ “ตาวเิศษ” รเิริม่โครงการคดัแยกกลอ่งออกจากขยะ ผา่นไป 2 ป ี เกดิ
รปูแบบเลก็ๆ ของวงจรการรไีซเคลิกลอ่งขึน้ 

คนทั่ วไปจะเข้าใจว่าการนำวัสดุที่มีทั้ ง
กระดาษ พลาสตกิ โลหะหลายชนดิมาผนกึตดิกนั จะ
ต้องใช้เคมีในการผนึก เวลาจะแยกส่วนประกอบ
หลายๆ ชนิดออกจากกันจะต้องใช้เทคโนโลยีราคาสูง
จรงิๆ แลว้ กระบวนการผลติกลอ่งทัง้หมดปราศจาก
สารเคม ี ไม่ว่าจะเป็นสีหมึกที่ใช้จะไม่มีตะกั่ว มีการ
ผนกึดว้ยความรอ้นแทนกาว เมือ่นำกลอ่งเหลา่นีม้าเขา้
เครือ่งจกัรในการแยกสว่นประกอบตา่งๆ ออกจากกนั
ก็ใช้วิธีง่ายๆ คือนำไปปั่นในน้ำเพียงครึ่งชั่วโมง ก็จะ
ได้เยื่อกระดาษที่เป็นเยื่อใยสีน้ำตาลจากไม้ของต้นสนที่
ไมต่อ้งนำมาฟอกใหมซ่ึง่ตอ้งใชโ้ซดาไฟ สว่นพลาสตกิ
ที่ได้ก็จะแยกกรองออกมาเพื่อนำไปทำเม็ดพลาสติกต่อ
ไปได ้ นำ้ทีใ่ชใ้นการปัน่เพยีงใสน่ำ้ชวีภาพกส็ามารถนำ
มากลบัใชใ้หมโ่ดยปลอดสารพษิเชน่กนั 

แม้ว่าที่ผ่านมาได้จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
ขึ้นในโรงเรียนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากปริมาณ
ขยะเพิม่มากขึน้ คนสว่นใหญย่งัไมม่ใีครทราบวา่กลอ่ง
นมที่ดื่มกันอยู่ทุกวันสามารถเก็บขายเพื่อนำไปรีไซเคิล 
การดำเนนิงานในธนาคารขยะรไีซเคลิทำใหเ้ริม่รวบรวม
ถุงพลาสติก ขวดพลาสติกและแก้ว กระดาษใช้แล้ว 
กระป๋องสเปรย ์ ส่วนขยะเปียกเศษอาหารมีการนำไป
ทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ จะมีก็เพียงกล่องนมเป็นขยะที่
ไมม่คีนรบัซือ้ ขายไมไ่ด ้ลูท่างในการรไีซเคลิกลอ่งเริม่
ชดัเจนขึน้อกีครัง้ เพราะเมือ่มโีรงงานทีพ่รอ้มจะรบัซือ้
กลอ่งมารไีซเคลิในปรมิาณมากๆ เปน็ความพรอ้มแลว้
ในด้านหนึ่ง ส่วนความคิดของคนส่วนใหญ่ที่ว่ากล่อง
นมรไีซเคลิไมไ่ด ้ยากตอ่การจดัเกบ็หรอืเกบ็มาขายกไ็ด้
ผลตอบแทนตำ่กค็วรปรบัเปลีย่นไดแ้ลว้ 
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ที่นี่...มีรางวัล 
 สวัสดี สมาชิกวาสาร “เม็ดทราย” ที่นี่...มีรางวัล ทุกท่าน  
ในเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนแห่งวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2552  ในฉบับนี้
มีเกมใหม่มาให้ร่วมสนุกกัน ซึ่งเป็นเกมอักษรไขว้ คำที่อยู่ในเกมล้วนเป็น
คำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อย่าลืมร่วมสนุกกัน!!! และส่งคำตอบมายัง
กองบรรณาธิการ ภายใน วันที่ 15 สิงหาคม  2552  มีรางวัล 
สำหรับผู้โชคดี จำนวน  5  รางวัล  	

กติกา : วิธีการส่งคำตอบ แจ้งชื่อที่อยู่ของผู้ตอบคำถามที่ชัดเจน 

และส่งคำตอบได้ 2 ทาง คือ 

1.เขียนคำตอบลงในไปรษณียบัตร  

ส่งไปยัง : 

กองบรรณาธิการวารสาร “เม็ดทราย” 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ถนนกาญจนวนิช  
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
โดย : 1 ท่าน ส่งไปรษณียบัตรร่วมสนุกได้เพียง 1 ฉบับเท่านั้น 

2. ส่งคำตอบทาง Email ที่ envreo16@hotmail.com	

 จากผู้ตอบคำถามทางไปรษณียบัตรและอีเมล์ สำหรับผู้โชคดี 

จำนวน 5 ท่านได้รับรางวัลหมวกกันแดด เสื้อยืด ดังนี้

	 ชื่อ-นามสกุล	 จังหวัด	

1. คุณประภัสสร สุวรรณ ปัตตานี 

2. คุณนิตยา แก่นทอง สงขลา 

3. คุณภราดร ศรีภักดี พัทลุง 

4. เด็กชายนวิน อาจหาญ สุราษฎร์ธานี 

5. คุณจิตติมา เชื้อกูล ชัยนาท	

คำถามประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2552  
คำถาม :  

แนวตั้ง
 1. ชื่อไม้ยืนต้น มีดอกสีม่วง 
  ลักษณะคล้ายต้นตะแบก 
 2. ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ 
  ในการสังเคราะห์แสง 
 3. การนำสิ่งของที่ถูกทิ้งแล้ว 
  กลับมาใช้ใหม่	

คำถามประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2552 รูปแบบการจัดการขยะของ

เทศบาลตำบลปริก โดยนำกิจกรรมธนาคารขยะชุมชน เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.ใด 

คำเฉลย :ค. ปี พ.ศ. 2547

แนวนอน
 1. ซากพืช ซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย 
 4. ร่างของคนหรือสัตว์ที่ตาย 
  จนโทรมเหลือแต่เค้าเดิม, 
  หรือสิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพัง 
 5. ลองทำ,ลองให้ทำ, ทดสอบ 
  ข้อสมมุติฐาน 
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