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เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก
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••
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ต้องช่วยกันคนละมือคนละไม้
โลกสดใสคนสดชื่นชื่นมื่นกัน

••
ไม่ควรเกี่ยงให้คนโน้นและคนนี้

คนที่ดีมีสำนึกอย่าแค่ฝัน
ตื่นขึ้นมาช่วยโลกเราก่อนไม่ทัน
เช่นนั้นถ้าโลกร้อนเราจะตาย
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สนใจสมัครเป็นสมาชิกหรือส่งความคิดเห็นประชาสัมพันธ์ 
สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ บรรณาธิการวารสาร “เม็ดทราย“

ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน

คุณ คือ พลัง วารสาร เม็ดทราย



 วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ใจความเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น
และทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตรัสเตือนพสกนิกรให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติมิใช่เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้นหากเพื่อ
ความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วยและจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าว นับเป็นจุดเร่ิมต้นของทุกฝ่ายในการ
ดำเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ดังน้ันคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงนำเสนอ
ความเห็นขอมติคณะรัฐมนตรีเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2534 ประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย
 สำหรับวันสิ่งแวดล้อมไทยในปีนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวกเรามาร่วมกันผนึก
กำลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้อยู่ต่อไปอย่างสมบูรณ์ในอนาคต
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  คน..สองทะเล ตอน “นา.....แหล่งกับข้าว(อาหาร)
    สำรองของคนสองทะเล” หากุ้ง ปู ปลา ในดูน้ำพะ 5

 กลีบเมฆหนัก ช่อนางพิม นางพญา นางฝ้าย นางหมุย
ดอกแฝก เมล่หอม(มะลิหอม) เม็ดเขื่อ กลีบเมฆเบา กาบแดง 
นางหอม หอมจันทร์ ข้าวสาลี ข้าวเหนียวดำ เป็นข้าวพันธ์ุ
พื้นเมืองที่ชาวคาบสมุทรสทิงพระนิยมปลูกกันมาแต่โบราณ
ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของคาบสมุทร
ชาวนาแห่งคาบสมุทรสทิงพระ มีการแบ่งข้าวออกเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ ตามความช้าหรือเร็วของระยะเวลาที่ให้ผลผลิตคือ
 1. ข้าวเบา คือข้าวที่เมื่อลงมือปลูกแล้วใช้เวลาประมาณ
3-4 เดือนก็เก็บรวงได้ เหมาะที่จะปลูกในปีที่มีฝนตกน้อยหรือ
ฝนตกช้ากว่าปกติซึ่งชาวนาแห่งคาบสมุทรเรียกว่า “ฝนมาล้า”
แต่ข้าวประเภทนี้ จะให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ และถ้าปลูกพร้อมๆ กัน
กับข้าวประเภทอื่นเมื่อข้าวออกรวงก่อนนาอื่น พวกหนูนา นก
ก็จะมากัดกิน นอกจากนี้เมื่อนำไปหุงก็จะไม่ขึ้นหม้อ ชาวนา
จึงนิยมปลูกกันน้อย
 2. ข้าวหนัก คือข้าวที่เมื่อปลูกแล้วต้องใช้เวลามากกว่า
ข้าวเบา จึงจะให้ผล คือจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 7 เดือน ข้าวประเภทน้ี
ชาวนาแห่งคาบสมุทรนิยมทำกันมาก เพราะเหมาะแก่ฤดูกาลท่ีมี
ฤดูฝนค่อนข้างนาน และเหมาะที่จะปลูกในที่ลุ่มหรือเรียกว่านาลึก
ทั้งยังให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าข้าวเบา และเป็นข้าวขึ้นหม้อ เช่น
ข้าวนางฝ้าย ข้าวกลีบเมฆหนัก ข้าวนางหมุยดอกแฝก
 3. ข้าวกลางปี คือข้าวที่ได้ผลเร็วกว่าข้าวหนักแต่ช้ากว่า
ข้าวเบา คือใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน ผลผลิตต่อไร่ก็อยู่ระหว่าง
กลางของข้าวหนักและข้าวเบา ชาวนาแห่งคาบสมุทรนิยมปลูกกัน
มากพอๆ กับข้าวหนัก เช่น ข้าวหอมจันทร์
 “เดือนสิบเอ็ดน้ำนอง เดือนสิบสองน้ำทรง...........” เป็น
เนื้อร้องของเพลงลูกทุ่งในอดีต แต่เสียดายที่ผู้เขียนจำชื่อเพลง
ไม่ได้ ใครนะเป็นผู้ประพันธ์ช่างสะท้อนภาพของฤดูกาลแห่งฤดู
น้ำพะได้อย่างเหมาะเหม็งและสมบูรณ์ บอกเล่าได้ชัดเจนว่าเมื่อ
ฝนตกหนักในช่วงเดือนสิบน้ำในคลอง ในทุ่งก็เริ่มปริ่มตลิ่งหรือ
เต็มท้องทุ่ง ในช่วงเดือนสิบเอ็ด หากฝนยังตกไม่หยุดน้ำก็จะล้น
ตลิ่งเข้าท่วมทุ่งนาในช่วงเดือนสิบสอง ช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญถ้า
ปริมาณน้ำมากจนเกินไปก็จะท่วมต้นข้าวทำให้ต้นข้าวเน่าเสีย
ผลผลิตที่ได้จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
 หญ้าหนวดดุก เปียน ปรือ แห้ว หญ้าไม้กวาด เป็นวัชพืช
ตัวหลักของต้นข้าวในนาของคาบสมุทรสทิงพระ ได้ถูกกำจัดไป
ก่อนที่จะถึงฤดูน้ำหลากเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชเหล่านี้มาแย่ง
อาหารจากต้นข้าว แต่ถึงจะกำจัดวัชพืชดีอย่างไรก็จะมีวัชพืชอีก
ชนิดหนึ่งที่ซ่อนแอบแฝงอยู่กับต้นข้าว เรียกว่าทำตัวกลมกลืนจน
แยกไม่ออกว่าต้นไหนต้นข้าวต้นไหนคือวัชพืชชนิดนี้ คนสองทะเล

หรือคนคาบสมุทรสทิงพระเรียกวัชพืชชนิดนี้ว่า “ข้าวผี” ลักษณะ
ทั่วไปของข้าวผีจะเหมือนต้นข้าวทุกประการ แต่ถ้าสังเกตให้ดี
ลำต้นของข้าวผีจะมีลักษณะลำต้นใสและอวบน้ำกว่าต้นข้าวทั่วไป
ลักษณะเด่นอีกอย่างของข้าวผีก็คือมีความทนทานต่อสภาพ
แวดล้อมได้ดี น้ำจะท่วมหรือฝนจะแล้งข้าวผีก็ขึ้นงอกงามได้
ข้าวผีมักจะออกรวงก่อนข้าวทั่วไปเมล็ดของข้าวจะมีหางตรง
ส่วนปลายของเมล็ด เมล็ดแข็งไม่เหมาะสมต่อการนำไปบริโภค
เมื่อแก่จัดเมล็ดข้าวผีจะร่วงได้ง่ายเพื่อแพร่พันธ์ุในฤดูกาลต่อไป
ซึ่งช่วงดังกล่าวชาวนาแห่งคาบสมุทรสทิงพระมักจะตัดต้นข้าวผี
ในนาเพื่อนำไปเลี้ยงวัว
 หัวนาที่ถูกซ่อมแซมโดยการขุดดินหลุด (ดินเหนียว) จาก
บิ้งนามาถมใหม่บริเวณที่ชำรุด หรือมาอุดรอยรั่ว เพื่อให้หัวนา
ทำหน้าที่เป็นคันกั้นน้ำของนาแต่ละบิ้งได้อย่างสมบูรณ์ พอถึง
ฤดูน้ำหลากหน้าที่ของหัวนาก็เริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งหัวนาเป็น
ส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวในนาโดย
เฉพาะข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองท่ีเป็นข้าวหนัก ถ้าหัวนาเกิดชำรุดหรือ
มีรอยรั่ว น้ำในนาจะรั่วไหลออกจากบิ้งนาจนหมดก่อนที่ข้าวจะ
ออกรวงจะทำให้ข้าวในบิ้งนานั้นๆ ได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ต้นข้าวจะออกรวงแต่เมล็ดของข้าวจะไม่มีเนื้อหรือมีเนื้อน้อย
มีแต่เปลือกข้าว ชาวนาแห่งคาบสมุทรสทิงพระจะเรียกข้าวที่
ออกรวง แต่ไม่มีเนื้อในว่า “ข้าวม้าน” โดยสาเหตุหลักๆ ของ
“ข้าวม้าน” มักจะมาจากมีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวไม่เพียงพอตอนข้าว
กำลังออกรวง เช่นเกิดจากน้ำรั่วออกจากบิ้งนาจนหมด หรือฝน
ทิ้งช่วงไม่ตกต้องตามฤดูกาล หัวนาในฤดูน้ำหลากหรือน้ำพะนอก
จากทำหน้าท่ีเป็นคันก้ันน้ำแล้วยังเป็นแหล่งอาหารของวัวด้วยเน่ือง
จากจะมีหญ้าขึ้นอุดมสมบูรณ์ในช่วงนี้ โดยเฉพาะหญ้าก้านแดง
ซ่ึงเป็นหญ้าท่ีวัวชอบกิน ชาวนาแห่งคาบสมุทรสทิงพระจะใช้อุปกรณ์
ที่เรียกว่า “เดียว” (เครื่องมือที่ชาวนาคาบสมุทรสทิงพระใช้ตัด
หญ้า มีคมคล้ายเลื่อยแต่จะมีลักษณะโค้งและเล็กกว่า) ตัดหญ้า
ก้านแดงตามหัวนาไปเลี้ยงวัว ขณะตัดหญ้าชาวนาแห่งคาบสมุทร
สทิงพระก็จะจับปูนาข้างๆหัวนาไปด้วย ถ้าจับได้มากพอสมควร
เพียงพอสำหรับใช้ประกอบอาหารก็จะนำปูนาไปประกอบเป็น
อาหาร แต่ถ้าจับได้น้อยจะนำไปเป็นเหยื่อล่อกุ้งด้วยวิธีการหา
อาหารของชาวคาบสมุทรสทิงพระที่เรียกว่าการ “จมไซ”
 วิธีการหาอาหารของชาวคาบสมุทรสทิงพระโดยการใช้
อุปกรณ์หรือเครื่องมือจับสัตว์น้ำในท้องทุ่งนาที่เรียกว่า “จมไซ”
อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่สำคัญคือ “ไซ” ไซเป็นเครื่องมือดักจับ
สัตว์น้ำมีหลายรูปแบบ แต่ละแบบมีวัตถุประสงค์และวิธีการใช้
ต่างกัน ไซ ของคนคาบสมุทรสทิงพระหรือคนสองทะเลจะมี
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ลูกหรือเพราะว่าบริเวณที่วางไซมีพื้นที่กว้างและลักษณะพื้นที่
เหมือนกันหมดคือมีแต่ต้นข้าวกับต้นข้าวเท่านั้น ผู้จมไซก็จะทำ
เครื่องหมายบอกตำแหน่งของไซเอาไว้ ผู้จมไซจะทำเครื่องหมาย
โดยการผูกใบข้าวเป็นช่อบอกทางเข้าไปยังที่วางไซของตนเอง
การทำเครื่องหมายบอกตำแหน่งของไซบางครั้งก็ต้องระวังเช่น
กัน เช่นถ้าทำไว้ในที่ที่เห็นชัดเจนเกินไปอาจมีผู้หวังดีประสงค์ร้าย
ถือโอกาสเดินตามเครื่องหมายมายกไซของเราไปก่อนก็เป็นไปได้
 ตอนเช้าของวันใหม่ประมาณ 05.00-08.00 น.เจ้าของไซ
ที่นำไซไปจมไว้ก็จะทำการกู้ไซหรือยกไซ สำหรับไซที่ใช้เหยื่อล่อ
ให้กุ้งเข้าไปกินก็จะได้กุ้งเป็นหลัก อาจมีปลาแขยง หรือ ตัวเหนียง
บ้างเล็กน้อย กุ้งท่ีชาวคาบสมุทรสทิงพระจมได้จะเรียกว่ากุ้งนาหรือ
กุ้งกะต่อม ลักษณะทั่วไปของกุ้งชนิดนี้จะมีรูปร่างคล้ายคลึงกับกุ้ง
ก้ามกรามแต่มีขนาดเล็กกว่า หัวค่อนข้างโต และมีลำตัวเรียวเล็ก
มีตาสีดำ กรีแหลมหยักเป็นฟันเล่ือย ขาเดินคู่ท่ีสองมีขนาดใหญ่
และยาวกว่าขาเดินคู่อ่ืนๆ ส่วนปลายเป็นก้ามหนีบ เปลือกที่คลุม
อยู่ทั่วๆ ไปนั้นค่อนข้างแข็งมีสีเหลืองเหลือบหรือขาวนวลลำตัว
ค่อนข้างใส กุ้งกะต่อมจะอาศัยตามชายฝั่งทะเลในท่ีต้ืน พ้ืนท้อง
ทะเลเป็นโคลน โดยเฉพาะตามรากของต้นแสม ต้นโกงกาง หรือ
ตามแอ่งที่น้ำทะเลขัง ใต้กอหญ้า หรือเศษสิ่งของต่างๆ ในเวลา
น้ำแห้ง กุ้งกะต่อมจะกินตัวอ่อนของแมลงน้ำเป็นอาหาร ขนาดความ
ยาวของกุ้งกะต่อมประมาณ 5-6 เซนติเมตร ใช้ประกอบอาหาร
ได้ดี จะพบได้ตลอดปีและพบมากในเดือนตุลาคม - ธันวาคม
เพราะเป็นช่วงน้ำหลาก โดยเฉพาะในทะเลสาบสงขลาจะพบกุ้ง
กะต่อมได้ทั่วไป แต่ที่พบมากจะเป็นแถวบริเวณบ้านปากหวะ
ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ตำบลคลองรี อำเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์
จังหวัดสงขลา ซึ่งการพบกุ้งกะต่อมในทะเลสาบสงขลาเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ทำให้กุ้งกะต่อมแพร่ขยายพันธ์ุและพบมากในบริเวณทุ่งนา
แห่งคาบสมุทรสทิงพระ ตอนกู้หรือยกไซกุ้งเจ้าของไซจะคอยลุ้น
ไปด้วยว่าจะได้กุ้งนามากหรือน้อย ถ้ายกไซพอพ้นน้ำเห็นตัวกุ้ง
หรือมีกุ้งเต้นดีดตัวขึ้นมาจนน้ำกระจายนั้นหมายถึงจำนวนกุ้งที่จม
ได้มีจำนวนมากแน่นอน แต่ถ้ายกไซแล้วเงียบไม่มีปฏิกริยาใดๆ
ก็ต้องทำใจไปลุ้นไซลูกอื่นๆต่อไป แต่ส่วนมากการจมไซเพื่อจับกุ้ง
ในนาแห่งคาบสมุทรสทิงพระไม่ค่อยผิดหวังรับรองสั่งแม่บ้าน
ตำเครื่องแกงคอยไว้ได้เลยต้องได้กุ้งนาติดไม้ติดมือมาอย่าง
แน่นอนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่ฝีมือคนจมไซว่าจะเลือกที่และมี
เทคนิคการจมไซได้ถูกต้องหรือไม่ เช่นเดียวกันกับการจมปูนา
ถ้ายกหรือกู้ไซขึ้นมาแล้วรู้สึกหนักมือหรือเห็นตีนปู ก้ามปูนาโผล่
ขึ้นมาก็มั่นใจได้ว่าจมปูนาได้มากแน่นอน
 กุ้งนาที่จมไซได้ชาวคาบสมุทรสทิงพระจะนำมาแปรรูป
เป็นอาหารได้หลากหลายชนิด เช่น แกงส้มมะขามสด แกงคั่ว
(แกงกะทิ) ชุบแป้งทอด หรือถ้าได้มามากๆ ก็จะนำไปต้มน้ำผึ้ง
(ต้มหวาน) ซึ่งต้มน้ำผ้ึงเป็นการถนอมอาหารวิธีหน่ึงของชาวคาบ
สมุทรสทิงพระท่ีสามารถเก็บไว้กินได้นาน หรือนำไปทำเป็นกุ้งส้ม
ก็เป็นกระบวนการถนอมอาหารอีกวิธีที่ ได้รับความนิยมเช่นกัน
การจมไซเพื่อดักจับสัตว์น้ำ เช่น กุ้งนา ปูนา หรือกบ เป็นวิธีการ
หาอาหารด้วยภูมิปัญญาของชาวคาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งเป็นวิธี
รอดักจับเพื่อให้กุ้ง ปู กบ หรือสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ เข้ามากินเหยื่อ
ที่ล่อไว้ โดยจับเฉพาะสัตว์ที่หลงกลเข้าไปติดอยู่ในไซเท่าน้ัน ไม่ใช่
วิธีจับสัตว์น้ำแบบล้างผลาญ จับกินเพียงพอม้ือเท่าน้ันเอง วิธีดังกล่าว
จึงถือว่าเป็นความชาญฉลาดของคนสมัยอดีตที่ไม่จับสัตว์ ทั้งหมด 
จับแค่บางส่วนเท่านั้น ปล่อยให้ส่วนที่เหลือรอดอยู่ได้แพร่ขยาย
พันธ์ุต่อไป

วัตถุประสงค์ในการใช้ดักจับกุ้งนา ปูนา กบ หรือปลาน้ำจืด
ขนาดเล็กๆ ตัวไซมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกหัวท้ายตัด ทำด้วย
ไม้ไผ่สีสุก โดยการนำไม้ไผ่มาผ่าเป็นชิ้นเล็กๆ เหลาให้กลมผูกสาน
ยึดด้วยเถาวัลย์ หวายเส้นเล็กๆ หรือเชือกไนลอน แล้วนำไปยึดกับ
ตัวโครงที่ทำด้วยไม้รวกหรือไม้ไผ่ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงประมาณ
5-7 ช่วง มีงาอยู่ในแนวนอนตรงส่วนปากและงาคั่นอีก 1 ช่วง
เพื่อแบ่งตอนของไซตามแนวนอนเป็น 3 ตอน ตรงส่วนท้ายของไซ
จะมีที่เปิดปิดสำหรับเทเอากุ้งหรือสัตว์น้ำที่จับได้ออกเรียกว่า
“ปิ้งไซ” แต่ถ้าเป็นไซที่ใช้จมปูนามักจะใช้ไม้ไผ่สีสุกผ่าเป็นซี่หรือ
ชิ้นเล็กๆแต่ไม่เหลาให้กลม และจะใส่งาตรงส่วนปากเพียงงาเดียว
ขนาดของตัวไซของชาวคาบสมุทรสทิงพระจะมีความยาว 50-60
เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 40 เซนติเมตร ผู้เขียน
ไม่แน่ใจว่าจะมีชื่อเรียกว่า “ไซบั้ง” หรือเปล่า
 การจับกุ้งด้วยการใช้ไซที่เรียกว่าการ “จมกุ้ง” ขั้นตอนแรก
ชาวคาบสมุทรสทิงพระจะเตรียมเหยื่อสำหรับล่อกุ้งนาให้เข้า
ไซก่อน ที่นิยมใช้เป็นเหยื่อล่อกุ้งนามากที่สุดเห็นจะไม่พ้นปูนา
ชาวคาบสมุทรสทิงพระนำปูนาท่ีหามาได้ดึงแยกกระดองปูออกเพ่ือ
ให้กลิ่นคาวของมันปู เนื้อปูเป็นตัวดึงดูดล่อกุ้งนา ยิ่งเป็นปูที่มีกลิ่น
เน่าเหม็นหรือปูนา ที่ทิ้งไว้ข้ามคืนกุ้งจะยิ่งชอบ ดังนั้นเวลาใช้ปูนา
เป็นเหยื่อล่อกุ้งนาชาวคาบสมุทรสทิงพระมักผสมระหว่างปูที่หามา
ได้ใหม่กับปูที่ค้างคืนหรือใช้เป็นเหยื่อมาแล้วครั้งหนึ่งหรือสองครั้ง
นำปูนาที่ใช้เป็นเหยื่อล่อใส่ลงในส่วนท้ายสุด (ส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีว่าง)
ของไซแค่น้ีก็เสร็จส้ินข้ันตอนแรก แต่ถ้าหาปูนาไม่ได้จริงๆ อาจใช้
เนื้อมะพร้าวห้าวมาเผาจนมีกลิ่นหอมก็พอเป็นเหยื่อล่อกุ้งนาได้
ถ้าต้องการจมปูเหยื่อล่อก็จะเปลี่ยนไป โดยมากจะใช้ปลาหรือ
หัวปลาน้ำจืดแทน สาเหตุที่ใช้ปลาน้ำจืด ไม่ใช้ปลาน้ำเค็ม ชาวนา
แห่งคาบสมุทรสทิงพระให้เหตุผลว่าปลาน้ำจืดส่วนมากจะมีเกล็ด
ด้านไม่สะท้อนแสงเหมือนปลาน้ำเค็มซึ่งมีเกล็ดแวววาวสะท้อน
แสงหลอกตาปูนาทำให้ปูกลัวไม่กล้าเข้ามากินเหยื่อ หรือถ้าไม่
มีปลาน้ำจืดอาจใช้ผักหวานบ้านมาเผาพอหอมก็ใช้เป็นเหยื่อแทน
ได้ แต่ไม่ดีเท่าปลา ถ้าจะเปลี่ยนมาเป็นจมกบเหยื่อล่อก็จะเป็น
ปลาน้ำจืดตัวเล็กตัวน้อยที่ยังไม่ตายเป็นเหยื่อล่อกบ ขั้นตอนที่สอง
การนำไซไปวางหรือเรียกขั้นตอนนี้ว่าการ “จมไซ” เพื่อจับ กุ้งนา
ปูนา หรือกบ ชาวคาบสมุทรสทิงพระจะนำไซที่ ใส่เหยื่อล่อ
ที่ใช้จับสัตว์แต่ละชนิดไปจมในบิ้งนาที่คิดว่ามีกุ้งนา ปูนา หรือกบ
มาก แต่ละบ้านจะนำไซไปจมครั้งละอย่างน้อย 2-3 ลูกขึ้นไป
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจมไซจะเป็นช่วงเวลาตอนเย็นประมาณ
16.00-18.00 น. และจะไปเก็บอีกครั้งในช่วงเช้าของวันใหม่
ประมาณ 05.00-08.00 น. การเลือกสถานที่ในการจมไซเพื่อ
จับสัตว์น้ำแต่ละชนิดก็จะเลือกสถานที่จมไซไม่เหมือนกัน เช่น
จมกุ้งนาก็จะเลือกจมไซบริเวณที่มีน้ำลึกพอสมควรกะเอาว่า เมื่อ
ทำการวางตัวไซแล้วให้น้ำลึกท่วมเลยตัวไซขึ้นมาพอประมาณ 
แต่ถ้าจมปูนาจะวางไว้บริเวณริมๆ หรือขอบของบิ้งนาที่มีระดับน้ำ
ไม่ลึกมากนักเพราะปูนาไม่ค่อยชอบอยู่ในระดับน้ำลึกและอีก
ประการหนึ่งปูนามักจะขุดรูอยู่บริเวณหัวนา เช่นเดียวกับการจมกบ
จะวางไซหรือจมไซ ในบริเวณที่มีน้ำไม่ลึกหรือน้ำขังเพียงเล็กน้อย
กะให้เหยื่อปลาที่ยังไม่ตายพอดิ้นได้ก็พอแล้ว ซึ่งการจมกบมักจะ
จมในช่วงเวลาที่น้ำลดจากบิ้งนาเกือบจะแห้งแล้ว เมื่อเลือกสถานที่
ได้แล้วก็ทำการจมไซเทคนิคในการจมไซคือพยายามหลอกกุ้งหรือ
ปูนาหรือกบให้ได้มากท่ีสุดโดยทำการพรางตัวไซด้วยวัสดุธรรมชาติ
เช่น เอาดินเหนียวในบิ้งนามาวางทับหรือป้ายตัวไซและที่สำคัญ
บริเวณงาไซก็จะนำดินเหนียวมาวางเป็นทางเดินธรรมชาติให้กุ้งนา
ปูนาหรือกบเดินเข้าไปกินเหยื่อได้สะดวกและไม่ระแวง จมไซเสร็จ
แล้วบางครั้งผู้จมไซจำที่จมไซของตัวเองไม่ได้ เนื่องจากมีไซหลาย
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 การสร้างประตูระบายน้ำปากระวะที่บริเวณบ้านปากระวะ
หมู่ที่ 1 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดย
กรมชลประทานเม่ือ พ.ศ.2498 (เร่ิมก่อสร้างพ.ศ. 2493 แล้วเสร็จ
พ.ศ. 2498) เพ่ือกักเก็บน้ำจืดและป้องกันน้ำเค็มจากอิทธิพลของน้ำ
ทะเลฝั่งอ่าวไทยหนุนเข้ามาในพื้นที่ทำนาประมาณ 30,000 ไร่
ในช่วง 1-2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์) ของทุกปีในเขตพื้นที่
ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบัน
กลายเป็นความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากทะเลสาบสงขลา
ระหว่างชุมชนชาวนาในเขตพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
กับชุมชนชาวประมงในเขตพื้นที่อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร
อำเภอหาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
อำเภอปากพะยูน อำเภอบางแก้ว อำเภอเขาชัยสน อำเภอเมือง
พัทลุง และอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยชุมชนชาวประมง
นักวิชาการและนักพัฒนาองค์กรเอกชนบางคนมีความเห็นว่าการ
สร้างประตูระบายน้ำปากระวะหรือการปิดปากระวะ สร้างผล
กระทบต่อทะเลสาบสงขลาในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ทำให้ระบบ
นิเวศของทะเลสาบสงขลาเปลี่ยนไป พันธุ์สัตว์น้ำลดลงและ
บางชนิดสูญพันธุ์ ทะเลสาบตื้นเขิน น้ำในทะเลน้อยจืดอย่างถาวร
เป็นต้น ดังความเห็นของ นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ นักพัฒนาองค์กร
เอกชนและกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาผู้มีบทบาท
สำคัญในการถ่ายทอดความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยเฉพาะในกลุ่มชาวประมงที่ว่า
	 การปิดปากระวะโดยกรมชลประทาน...ทำใหวงจรการ
หมุนเวียนของน้ำในทะเลสาบและสัตว์น้ำจากอ่าวไทยที่เข้ามาใน
ทะเลสาบถูกตัดขาด	 สัตว์น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว	 น้ำในทะเลน้อย
จืดอย่างถาวร	 มีวัชพืชมากและทำให้ทะเลสาบตื้นเขินอย่าง
รวดเร็ว1

 นอกจากนั้น นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ยังเคยอธิบายถึงระบบ
นิเวศของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาก่อนการปิดปากระวะและหลัง
จากปิดปากระวะอย่างเป็นรูปธรรมว่า

จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย

นักวิจัย สถาบันทักษิณคดีศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคม ภาคใต้

การบรหิารจดัการประตรูะบายนำ้ปากระวะโดยการมสีว่นรว่มของประชาชน

 ก่อนการปิดปากระวะปี	2498	 การหมุนเวียนของน้ำใน
ทะเลสาบจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล	 น้ำจืดจากป่าต้นน้ำและน้ำเค็มจาก
อ่าวไทยเข้ามาผสมทำให้ทะเลสาบมีน้ำจืด	 น้ำกร่อยและน้ำเค็ม
เริ่มจากในช่วงฤดูฝน	 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน	 ฝนตก
ชุกน้ำจืดจากทะเลสาบจะไหลออกสู่อ่าวไทยดันสันทรายที่ปิดปาก
น้ำออก	 ชาวบ้านเรียกว่า	 “วะแตก”	 ปากน้ำเปิดออกสู่อ่าวไทย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม	-	 ธันวาคมของทุกปี	 เมื่อเกิดคลื่นลมในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์	-	มีนาคม	น้ำเค็มจากอ่าวไทยถูกพัดพาเข้าคลอง
ทุกแห่ง	 น้ำเค็มเข้าไปผสมกับน้ำจืดในคลอง	 และไหลไปใน
ทะเลสาบกลายเป็นน้ำกร่อยทั่วทะเลสาบ	ขณะน้ำเค็มจากอ่าวไทย
เข้าสู่ทะเลสาบก็จะพาสัตว์น้ำกร่อยน้ำเค็มทั้งวัยอ่อนและระยะเป็น
ไข่ตลอดเวลาจนกระทั่งปากคลองปิด	ทำให้สัตว์น้ำเข้ามาอาศัยอยู่
ในทะเลสาบเป็นจำนวนมหาศาลทุกปี	 จะเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วและโตเต็มที่เมื่อถึงฤดูถัดไป	 สัตว์น้ำกร่อยเหล่านี้เมื่อโต
เต็มวัยจะเดินทางไปยังน้ำที่มีความเค็มสูงขึ้นเพื่อการสืบพันธุ์และ
ขยายพันธุ์ต่อไปโดยเดินทางสู่แหล่งน้ำเค็มในอ่าวไทยทางคลอง
ระโนด	 หัวไทร	 ปากพนัง	 และออกสู่อ่าวไทยทางปากน้ำสงขลา
จะเข้าทะเลสาบทางน้ำเค็มผ่านคลองต่างๆ	 ดังกล่าว	 หมุนเวียน
ตามธรรมชาติทุกๆ	ปี2

 แต่ในความรู้ความเข้าใจของชาวบ้านในทุ่งระโนดกลับ
มีความเห็นแตกต่างไปจากนักวิชาการ นักพัฒนาองค์กรเอกชน
และชาวประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา รวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไป ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการปิดปากระวะไม่ได้
มีผลให้เกิดปัญหาดังกล่าวเพราะเหตุผลว่า
	 ช่วงที่ยังไม่ปิดปากระวะ	 น้ำเค็มจากปากระวะก็เข้าไป
ไม่ถึงระโนด	 สมัยนั้นแถวคลองแดน	 คลองโพรงจระเข้	 น้ำจืด
ตลอดทำนาได้	 พวกสัตว์น้ำเค็มแค่เข้าไปในคลองระยะหนึ่ง
เดือนยี่	 เดือนสามแล้วน้ำจากทะเลสาบก็หนุนไล่น้ำเค็มออกไป
ทะเลสาบตอนในก็เป็นน้ำจืด3

1นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์. คนฟื้นทะเลสาบ. 2545. หน้า 11.
2นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ. คนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา. 2545. หน้า58-60.
3วอน ชัยวงศ์. ชาวบ้านระวะ ทำนาที่บ้านโพรงจระเข้ อ้างถึงในนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์. เล่มเดิม. หน้า 64.
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เพื่อเอาน้ำเค็มเข้ามาก่อให้เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกเข้ามาในพื้นที่
นาข้าวปัจจุบันต้องมีการแบ่งโซนในการทำนาข้าวและนากุ้ง	น้ำเค็ม
ที่เข้ามามากที่สุดน่าจะมาถึงศาลาหลวงแล้วพอพ้นช่วงก็จะถอย
กลับลงสู่อ่าวไทยเหมือนเดิม	 เดิมแถบศาลาหลวงก็เป็นพื้นที่ทำ
นาข้าวเมื่อช่วงน้ำเค็มข้าวก็จะเกิดข้าวชีหรือข้าวลีบ	 แต่ไม่ได้
เกิดขึ้นทุกปีส่วนพื้นที่ริมคลองจะไม่สามารถปลูกข้าวได้อยู่แล้ว
สมัยเด็กคลองจะกว้างกว่าปัจจุบันแต่ไม่มากกว่านัก	 ปัจจุบัน
แคบลงและต้ืน	 เคยมีเรือเข้ามาทางปากคลองแต่ไม่ใช่เรือใหญ่
มาก	การเปิด-ปิดประตูระบายน้ำควรมีการยืดหยุ่น	ไม่ควรกำหนด
ตายตัว	 ฝนที่ตกแต่ละฤดูไม่มีความแน่นอน	 น้ำทะเลที่หนุนเข้ามา
ในช่วงน้ำจืดน้อยจะทำให้น้ำทะเลเข้ามามาก...ปัจจุบันไม่มีปรากฏ
การณ์วะแตกอีกแล้ว	 พื้นที่เป็นสถานที่ของวัดที่มอบให้สร้างเป็น
โรงเรียน6

 เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากทะเลสาบสงขลาของชุมชน
ชาวนาและชุมชนชาวประมงในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีความ
แตกต่างกัน กล่าวคือ ชาวนาต้องการน้ำจืดเพื่อทำนาปีและนาปรัง
ในขณะที่ชาวประมงต้องการน้ำจืด  น้ำกร่อยและน้ำเค็มเพื่อความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ในช่วงเวลาประมาณครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางความคิด ความเห็นและความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์จากทะเลสาบสงขลา การศึกษาความเป็นมา การบริหาร
จัดการและผลกระทบจากการสร้างประตูระบายน้ำปากระวะ
เชื่อว่าจะมีประโยชน์ในการขจัดความขัดแย้งระหว่างชุมชนชาวนา
และชุมชนประมงในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและใช้ผลของการ
ศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

 ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของล้อม ศรีสุข
ที่ว่า “ช่วงที่ไม่ปิดระวะ น้ำเค็มไปได้แค่คลองพังยาง ไปไม่ถึง
ทะเลสาบหลังจากนั้นปากคลองก็ปิดอัตโนมัติ”4

 ในอดีตการปิดของปากระวะเกิดจากสันทรายเคลื่อนตัว
จากทิศใต้มาปิดกั้นปากคลองในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ทำให้ปากคลองระวะปิดในฤดูแล้ง เมื่อเข้าฤดูฝนปากคลองระวะ
จะเปิดออกโดยน้ำท่าจำนวนมากจะไหลทะลวงสันทราย เพื่อ
ส่งเสริมการปลูกข้าวในพื้นที่ กรมชลประทานได้ก่อสร้างประตูน้ำ
ที่ปากระวะในปี พ.ศ.2498 แต่สถานการณ์ในปัจจุบันแม้ประตูน้ำ
เปิดอยู่ตลอดเวลา น้ำเค็มก็ไม่สามารถไหลเข้าไปถึงทะเลสาบได้
เพราะว่ามีฝายประตูน้ำเล็กๆ ท่ีสร้างข้ึนโดยชาวบ้านและหน่วยงาน
ต่างๆ ตลอดรายทางเพื่อผันน้ำเค็ม น้ำจืดขึ้นกับแต่ละอาชีพแต่
ชาวบ้านบางส่วนยังเข้าใจกันว่าประตูระบายน้ำที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
ปิดคลองระวะโดยถาวร5

 นิกร ทองสังข์ ชาวบ้านชาวปากระวะโดยกำเนิดและเป็น
ผู้บริจาคที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อสร้างประตูระบายน้ำปากระวะกล่าวว่า
	 ผมเป็นคนปากระวะโดยกำเนิด	 บ้านอยู่ติดต่อกับ
อาณาเขตของชลประทาน	 ที่ดินส่วนหนึ่งได้เวนคืนเพื่อสร้างประตู
ระบายน้ำปากระวะ	 หน้ามรสุมคลื่นลมแรงมาก	 ด้านตะวันตก
ของบ้านเป็นลำคลอง	 เมื่อน้ำทะเลสูงก็จะหวาดเสียวทุกครั้ง
แต่การอยู่มานานก็ทำให้เกิดความรู้สึกเคยชิน	 การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่เปิด-ปิดประตูระบายน้ำปากระวะมีประโยชน์เป็น
อย่างมากต่อชาวบ้านแถบนี้ช่วงที่น้ำสูงชายหาดก็จะเปิดให้น้ำไหล
ออกสู่ทะเลโดยธรรมชาติ	 พอช่วงคลื่นหนุนจะนำทรายมาปิดถม
จนมิด	 ช่วงหลังมีความต้องการน้ำของชาวนา	 ซึ่งน้ำจืดไหลออก
หมดและน้ำทะเลหนุนเข้ามา	ทางชลประทานมีการสร้างประตูเพื่อ
ป้องกันน้ำเค็มหนุนเข้ามาและเก็บกักน้ำจืด	 อาชีพในปัจจุบันมีการ
เปล่ียนแปลงไปทำนากุ้งเพ่ิม	 ความต้องการน้ำเปล่ียนไปมีความต้อง
การให้น้ำเค็มเข้ามาในคลองเพื่อสูบน้ำเข้านากุ้ง	 ก็เลยมีการเปิด

4ล้อม ศรีสุข. ชาวบ้านปากแตระ ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา อ้างถึงใน นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์. แหล่งเดิม.
5สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา. 2548. หน้า  2-80.
6นิกร ทองสังข์. อ้างถึงใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการบริหารจัดการประตูระบายน้ำปากระวะโดยการ
 มีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2550. 2550. หน้า 97.

0
7

สำ
นัก

งา
นส

ิ่งแ
วด

ล้อ
มภ

าค
ที่ 

16
 ส

ำน
ักง

าน
ปล

ัดก
ระ

ทร
วง

ทร
ัพย

กร
ธร

รม
ชา

ติแ
ละ

สิ่ง
แว

ดล
้อม



 ามเหลี่ยมความรู้ ประกอบด้วย การวิจัย การศึกษา และ
 นวัตกรรมนับว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการพัฒนา
ไปสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ดังนั้นสหภาพยุโรปพยายาม
อย่างยิ่งที่จะเชื่อมโยงองค์ประกอบหลักที่สำคัญทั้ง 3 ประการ
โดยได้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมซ่ึงมีความจำเป็นสำหรับการ
เติบโต ขีดความสามารถและการอยู่ดีกินดี ในศตวรรษที่ 21
จึงได้ริเริ่มการจัดตั้ง “สถาบัน-นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่ง
ยุโรป” (European Institute of Innovation and Technology,
EIT) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2008 ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย
ที่จะให้เป็นหลักชัยของความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมของยุโรป
ในการเผชิญกับความท้าทายยุคโลกาภิวัฒน์ ต่อมาในวันที่ 18
มิถุนายน 2008 สาธารณรัฐฮังการี โดยกรุงบูดาเปส ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสถาบันนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งยุโรป
 แม้ว่ายุโรปจะมีสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เป็นเลิศ
ก็ตาม ผู้แทนของภาคส่วนเหล่านี้มักจะแยกตัวออกจากโลกธุรกิจ
และไม่ได้รวมตัวกันเป็น “มวลวิกฤต” ที่จำเป็นสำหรับนวัตกรรม
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งยุโรป
รังสรรค์บูรณาการทั้งสามองค์ประกอบหลักของ “สามเหลี่ยม
ความรู้” อย่างเต็มรูปแบบที่จะนำไปสู่ รูปแบบหลักที่มุ่งทิศสู่
นวัตกรรมระดับโลก สำหรับการเปลี่ยนแรงบันดาลใจและขับ
เคลื่อนสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่มีอยู่แล้วในขณะนี้
 ในการปรับปรุงขีดความสามารถของยุโรปในการแปลงผล
การศึกษาและวิจัยสู่โอกาสเชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรมนั้น สถาบัน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งยุโรปเสมือนเป็นตัวเช่ือมช่องว่าง
ทางด้านนวัตกรรมระหว่างสหภาพยุโรปกับผู้แข่งขันหลักในระดับ
สากล รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตเชิงเศรษฐกิจและสร้างงานทั่วทั้ง
สหภาพ โดยการสร้างผลิตภัณฑ์บริการและตลาดใหม่ที่ตอบ
สนองอุปสงค์ภาครัฐ และความต้องการของสังคมเศรษฐกิจฐาน
ความรู้
  การดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี
แห่งยุโรปจะมีการจัดต้ังชุมชนความรู้และนวัตกรรม (Knowledge
and Innovation Communities, KICs) ซึ่งหุ้นส่วนสมาชิกจะ
ดำเนินการเชิงบูรณาการกันอย่างเต็มที่ระหว่างเครือข่ายรัฐ-
เอกชน องค์กรการวิจัย และธุรกิจที่จะต้องประสานงานกับ
กรรมการบริหารเพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารงานเชิง

โดย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

e-mail: junpen@most.go.th

สถาบันนวัตกรรม
และเทคโนโลยีแห่งยุโรป
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ยุทธศาสตร์ รวมถึงการลงทุนโดยตรงของผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ
ตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมุมมองท้ังหมด
ทางด้านยุทธศาสตร์ การดำเนินงานและการเงินตามหลักการ
พื้นฐานของการริเริ่มสถาบันนี้ องค์ประกอบของกรรมการบริหาร
คัดสรรจากบุคคลระดับสูงในภาคธุรกิจ อุดมศึกษาและวิจัยที่ถูก
บันทึกอยู่ในกลุ่มนวัตกรรมระดับสูงสุด ทั้งสิ้น 18 ท่าน กรรมการ
บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของ
สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งยุโรปสำหรับการคัดเลือก
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนความรู้และ
นวัตกรรม นอกจากนี้กรรมการบริหารมีความเป็นอิสระอย่าง
เต็มที่ในการตัดสินใจ
 สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งยุโรปทำหน้าที่ในการ
แปลงความคิดเชิงนวัตกรรมสู่โลกแห่งความเป็นจริง โดยมีการ
ดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ 
 1) การจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์แห่งยุโรป ซึ่ง
หัวเร่ืองแรกคาดว่าจะครอบคลุมถึงการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงถัดไป
 2) การเชื่อมโยงธุรกิจกับการวิจัยของยุโรป ซึ่งการวิจัยที่จะ
นำไปสู่ธุรกิจจะเน้นความเป็นสหวิทยาการมากขึ้น รวมทั้งให้
ความสำคัญเชิงสังคมและเศรษฐกิจ 
 3) การดำเนินงานร่วมกับอุดมศึกษาในการพัฒนาการศึกษา
ระดับปริญญาโทและเอกให้มีคุณภาพสูงและสะท้อนคุณลักษณะ
เชิงนวัตกรรม โดยแกนหลักสูตรจะประกอบด้วยนวัตกรรมและ
การบริหารความเสี่ยง
 4) วิถีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น โดยการจัดตั้งชุมชนความรู้และ
นวัตกรรม 
 5) ยกระดับธุรกิจ ทั้งนี้ ในช่วง ค.ศ. 2008 ถึง 2013 ได้จัดสรร
งบประมาณถึง 300 ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนโครงสร้างและส่ิงท่ีจำเป็น
ต่อบูรณาการเครือข่ายและการถ่ายโอนความรู้
 ประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการศึกษา 
และนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติ หากจะมีการ
ประยุกต์ใช้รูปแบบของสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งยุโรป
สำหรับบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อตอบ
สนองปัญหาและความต้องการของประเทศ จะช่วยในการพัฒนา
ประเทศให้ก้าวไปสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในสาขาที่ไทยมีศักยภาพได้อย่างแท้จริง

 • ครัว ห้องครัวคือแหล่งสะสมไขมันสกปรก โดยเฉพาะ
บริเวณใกล้กับเตาทำอาหาร ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาทำความสะอาด
ราคาแพงแค่เพียงใช้น้ำอุ่นกับน้ำมะนาวสองสามหยดแล้วเช็ดถู
ปกติ หรือหากมีสิ่งสกปรกติดจนแห้ง ให้ใช้โซดา (Sodium 
Carbonate) ชโลมทิ้งไว้ 30 นาที แล้วจึงเช็ดถูออก
 • ไขมันทอดเก่าๆ ในกระทะ ให้ใช้กระดาษทิชชูซับไขมัน
ออกก่อนเพื่อจะได้ไม่ทำให้ท่อน้ำอุดตัน
 • หากหน้าต่างกระจกสกปรก ให้ใช้น้ำส้มสายชูกับผ้า
เช็ดถูทำความสะอาด
 • เพื่อให้เฟอร์นิเจอร์ไม้เปล่งประกาย ให้ใช้น้ำมันมะกอก
หนึ่งช้อนชา ผสมกับน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยเช็ดถู
 • เครื่องเงิน ให้ใช้ขี้เถ้าทำความสะอาดและใช้กระดาษ
หนังสือพิมพ์ขัดถู แค่นี้ก็เปล่งประกายแวววาว
 • ตู้เสื้อผ้า ให้ใช้ไม้สีดาหนึ่งชิ้นวางไว้ไล่มอด ให้กลิ่นหอม
และช่วยดูดความชื้นในตู้
 • หินปูนจากน้ำก๊อก ทำให้เกิดรอยด่าง ดังนั้น หลังอาบน้ำ
หรือซักล้างในห้องน้ำให้ใช้ผ้าหรือเสื้อผ้าเก่าๆ เช็ดน้ำให้แห้ง
 • หากก๊อกน้ำหยด อย่านิ่งดูดาย เพราะหากน้ำหยดติ๋งๆ
10 หยดต่อนาที ก็จะสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็นวันละ 5 ลิตร

รักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน
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 กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ได้จัดชุมชนนักปฏิบัติ ในเรื่องการใช้เครื่องเก็บตัวอย่าง
ฝุ่นละอองแบบปริมาตรสูง และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
ที่ชุมชนบ้านสวนมะพร้าว ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2552 และเรื่องการใช้เครื่องมือตรวจวัด
คุณภาพน้ำภาคสนาม YSI 600 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552

 กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ ได้จัดชุมชนนักปฏิบัติ ในเรื่อง การใช้โปรแกรม 
Photoshop เบื้องต้น เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 

 จัดกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 โดยการให้บุคลากรในสำนักงานนำอาหาร
ใส่ปิ่นโตมาทานที่สำนักงาน ฯ

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้จัดชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง
การตรวจหลักฐานเอกสารยื่นซอง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552
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 จัดโครงการสานเสวนา
การจัดการขยะภายในสำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เมื่อวันที่ 20
ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม
สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 16

 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำภายใต้
โครงการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำวิกฤตในพื้นที่จังหวัด
สงขลา (คลองสำโรง คลองอู่ตะเภา และคลองสาขา) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552

 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลาและ
ลุ่มน้ำเทพา เมื่อวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2552

 จัดโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำภายใต้
โครงการศูนย์บูรณาการสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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 ลำพูเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนบ้านฉัน
มาก ไม้ลำพูจัดเป็นไม้เนื้อแข็งกลางได้ เพราะใช้ทำเป็นไม้กระดาน
ได้อย่างดี แต่ส่วนใหญ่ใช้ทำกงเรือ ก่อนหน้านี้ต้นใหญ่ๆ ถูกโค่นไป
ใช้งานตั้งเยอะ แต่ตอนนี้ไม่สามารถโค่นไปใช้งานได้ เพราะ
เจ้าหน้าที่ป่าชายเลนคอยดูแลขับรถวนดูอยู่ตลอด อีกประการหนึ่ง
เท่าที่ฉันเห็นก็ไม่มีต้นลำพูใหญ่ๆ ที่ให้โค่นได้ด้วย
 ลำพูเป็นไม้ยืนต้น ขึ้นอยู่ตามชายเลนที่มีน้ำท่วมถึง เช่น
ตามริมตลิ่ง แม่น้ำลำคลองที่มีน้ำเค็ม หรือมีน้ำกร่อยตลอดทั้งปี
ดังนั้นต้นลำพูจึงมีทั้งส่วนที่อยู่ในพื้นน้ำและส่วนที่อยู่กับพื้นดิน
ฝากลำพู (รากที่งอกขึ้นเหนือพื้นดินและพื้นน้ำ)ก็จะงอกขึ้นมา
ทั้งพื้นดินและพื้นน้ำ ลำพูจึงเป็นต้นไม้ที่กันการชะล้างหน้าดิน
กันน้ำเซาะ กันการพังทลายของตลิ่งได้เป็นอย่างดี และดูดซึม
น้ำเสียได้ด้วย บริเวณใต้ต้นลำพูหรือฝากลำพูส่วนที่อยู่บนพื้นดิน
จะเป็นแหล่งหาเห็ดตับเต่าของชาวบ้าน เพราะหลังจากฝนตกจะมี
เห็ดตับเต่างอกขึ้นให้ได้เก็บกินกัน ตอนนี้ใครหาเห็ดตับเต่าได้
ขายกันในหมู่บ้านราคาอยู่ที่กิโลกรัมละตั้งเก้าสิบบาท แต่ก็หาได้
ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนเพราะไม่ค่อยมีต้นลำพูเหมือนสมัยก่อน
นอกจากนั้นส่วนที่อยู่ในพื้นน้ำเป็นที่อาศัย และขยายพันธ์ุของ
สัตว์น้ำคนบ้านฉันจึงมีกุ้ง มีปลา ให้กินให้ขายตลอดปี
 ยอดลำพูเป็นผักเหนาะน้ำชุบ (จิ้มน้ำพริก) ดอกลำพู
กินกับน้ำเคยพุงปลา (แกงไตปลา) เป็นผักกินกับขนมจีน กินกับ
ข้าวยำ ลูกลำพู พอเพลาด (ห่ามๆ) กินกับเกลือ ลูกลำพู
สุกหล่นจากต้น นอกจากกินกับพริกเกลือแล้ว กินกับน้ำผึ้งโหนด
(น้ำตาลโหนด) ก็หร่อยดี ลูกลำพูมีหลายขนาดตั้งแต่สองนิ้วจนถึง
สิบนิ้ว ฉะนั้นต้นลำพูคงมีหลายพันธุ์เหมือนกัน ลูกลำพูที่ใหญ่ที่สุด
ในหมู่บ้านฉัน ฉันจำได้ว่าเป็นลูกของต้นลำพูที่ชื่อว่า “อีชาม” 
ที่อยู่หน้าบ้านลุงพลอย ศรียาเทพ เดี๋ยวนี้ “อีชาม”ไม่มีแล้ว
 ฝากลำพูใช้ทำไม้กวนตังเม น้ำผึ้งขี้ม้า ทำน้ำผึ้งแว่น ทำจุก
ขวด ฝากลำพูที่อยู่พื้นน้ำนานๆ เพลียงจะมาเกาะ (หอยชนิด
หนึ่งขนาดเท่านิ้วก้อยความยาวประมาณหนึ่งเซนติเมตร) คนเลี้ยง
เป็ดสมัยก่อนจะมาตัดนำไปให้เป็ดกิน ไข่เป็ดจะแดงและเปลือกหนา
 บ้านฉันมีกุ้งปลาให้กินตลอดปี มีที่ให้หาตั้งแต่ในทะเล
ริมทะเลหรือชายฝาก หาจากคลอง จากหนอง หาจากทะเล
ส่วนใหญ่ใช้กัด (ตาข่าย) แห ได้ทั้งกุ้งทั้งปลา ใช้อวนยุคแรกมี
สองราย คือลุงแช่ม ปิ่นทองพันธ์ กับลุงผอม สังข์ศิลป์ชัย อวน
ในทะเลถือว่ากิจการใหญ่ เพราะต้องใช้ลูกน้องตั้งสิบคนขึ้นไป
เขาเลยเรียกว่าอวนใหญ่ เจ้าของกิจการเขาเรียกนายอวนใหญ่
ต่อมามีผู้ทำกิจการอวนใหญ่หลายคนที่ฉันจำได้ มีน้าเอ้ง
สังข์ศิลป์ชัย  น้าเอียง เวชประสิทธิ์ น้าแก้ว นวลหอ น้าเอี่ยม
ชูไทย ลุงเชือน ชูโชติ น้ารอด แสงฉาย เดี๋ยวนี้กิจการไม่มีแล้ว
เพราะไม่มีกุ้งปลาในทะเล สำหรับริมทะเลหรือชายฝากเขาจะใช้
อวนเขียวล้อมฝาก รุ่นแรกทั้งหมู่บ้านมีลุงเจิง เวชประสิทธิ์
ลุงเลือน ชูโชติ ลุงเลื่อน สังข์โต ต่อมามีเกือบยี่สิบรายแต่เดี๋ยวนี้
ก็ไม่มีใครใช้อวนเขียวแล้วเหมือนกัน

ทำไมต้อง ลำพู ผักนา กุ้งปลา ยางนา นาโหนด
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 การหาปลาในคลองจะเริ่มเดือนสิบเอ็ด เพราะฝนเริ่ม
ตกหนักน้ำจะไหลลงทางน้ำหรือสายคลอง ปลาก็จะว่ายทวนน้ำ
ขึ้นมา ฤดูนี้ปลาจะไข่เต็มท้องเกือบทุกตัว มีปลาดุก ปลาช่อน
ปลาตลับ (ปลาหมอช้างเหยียบ) ปลาหลาด(ลักษณะคล้ายปลา
กรายแต่ไม่มีจุดสีดำด้านข้างลำตัว) ปลาขี้ขม ปลาโสด ปลากด
เดือนยี่ถึงเดือนสี่น้ำเริ่มลดและไหลลงสู่แหล่งน้ำที่มีระดับความลึก
กว่า เช่น สายคลอง ก็จะมีการดักปลาที่ว่ายมากับน้ำเพื่อลง
สายคลอง ในหมู่บ้านฉันมีคลองสามแว่น คลองเล่ คลองโต้รอด
คลองโพธิ์ คลองแมงปอ คลองขลัง คลองเหมือง เดี๋ยวนี้สายคลอง
ต่างๆ น้ำไม่แรงเหมือนสมัยก่อน เพราะพื้นที่ถูกขุดเป็นนากุ้งเสีย
มาก และมีถนนเลียบริมทะเลสายท่าคุระ กระแสสินธุ์
 การหาปลาโดยการวิดหนองน้ำเขาจะเร่ิมเม่ือเก็บข้าวเสร็จ
คือเดือนห้าไปแล้ว คนเมื่อก่อนเขาใช้โพงวิดหนอง เลยต้องบอก
ให้ญาติพี่น้อง ลูกหลาน หรือไม่ก็ขายหนองไปเลยเพราะมีคนมา
ประมูลซื้อ อันที่จริงปลาในหนองไม่มีมากเหมือนเมื่อก่อนหรอก
แต่ปลามีราคาแพง อีกประการหน่ึงหนองหลายหนองมีแต่ช่ือ เพราะ
ถูกขุดเป็นนากุ้งไปแล้ว เช่น หนองเนียน ของลุงป้วม ดาวเรือง
หนองช้างตายของลุงอ่ำ ชูโชติ หนองนางได้ของน้ายม ชูภัคดี
ฉันยังจำหนองในหมู่บ้านได้เกือบทั้งหมด มีหนองนายโพธิ์ หนองนา
ออก หนองลำคาญ หนองหญ้าปล้อง หนองอ่างทอง หนองยางทอง
หนองยาว หนองบ่อ หนองผลา หนองขอน หนองป่าปรือ
หนองน้ำชุบ ฯลฯ
 บ้านฉันทำนาปีละครั้งเพราะเป็นข้าวพันธุ์นาคอรวงยาว
เลยต้องเก็บทีละรวงด้วยแกะผูกเป็นเลียง ทำนาเมื่อก่อนเขาไถนา
กับวัว ยกหัวนา (คันนา) สูงเพื่อเก็บน้ำ พันธุ์ข้าวที่ฉันจำได้มีข้าว
ลูกกำ ข้าวช่อบายศรี ข้าวนางพญา ข้าวหัวนา ข้าวไข่มดลิ่น
ข้าวจังหวัด ข้าวขี้หมิ้น ฉันถามพี่น้องฉัน(เครือญาติ) เขาบอกว่า
ไม่มีแล้วไม่รู้ว่าสูญพันธุ์แล้วหรือยัง เดี๋ยวนี้เขาทำข้าวพันธุ์ชัยนาท
ข้าวอ้ายเฉี้ยง หัวนาเขาไม่ขุดยกเป็นคันเหมือนเมื่อก่อนแล้ว สูงไม่
ถึงศอก ฉันยังสงสัยว่าเขาทำนาเดี๋ยวนี้เขาไม่เก็บน้ำเหมือนเมื่อ
ก่อนแล้วหรืออย่างไร บ้านฉันตอนนี้มีคนทำนาน้อยเหลือไม่ถึง
ครึ่งของเมื่อก่อน ซึ่งความจริงแล้วที่เขาไม่ทำนากันเพราะที่นา
ทิศตะวันตกของวัดถูกขุดเป็นนากุ้งเกือบหมด นาที่ยังไม่ขุดก็เป็น
นาร้าง ต้นตาลโตนดยอดเลี้ยนใบร่วงเป็นโตนดยอดด้วนไป
เสียมากแล้ว
 ปี พ.ศ. 2517 ฉันออกจากบ้านเก็บความรู้สึกดี ๆ ตำนาน
ความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านเก็บความภาคภูมิใจในฐานะ
ลูกหลานเจ้าแม่อยู่หัววัดท่าคุระ เมื่อเขียนถึงเจ้าแม่อยู่หัว
(พระพุทธรูปทองคำ ปางสมาธิ)ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของชาวท่าคุระ อดจะเขียนถึง
ประเพณีสมโภชและสรงน้ำเจ้าแม่อยู่ไม่ได้ ประเพณีสมโภชและ
สรงน้ำเจ้าแม่อยู่หัวเป็นงานประจำปีของชาวท่าคุระ จะจัดขึ้นใน
วันพุธแรกข้างแรม เดือนหกโดยวันแรกจะทำพิธีอาบน้ำ(สรงน้ำ)
เจ้าแม่อยู่หัว พอถึงวันพฤหัสบดีลูกหลานรำมโนราห์ถวายเจ้าแม่
อยู่หัว หรืออีกนัยหนึ่งเขาเรียกว่างานตายายย่าน ฉันและคนท่าคุระ
ที่อยู่ต่างถิ่นต้องกลับบ้านทุกปี ปี พ.ศ. 2530 น้อง ๆ เรียนหนังสือ
จบกันหมดฉันเลยพาพ่อ-แม่ ออกไปจากหมู่บ้านไปอยู่กับฉัน ญาติ
ของฉันท่ีอยู่ในหมู่บ้านตามฉันไปขอซ้ือท่ีดินทำนากุ้ง ความรู้สึกลึกๆ
แล้วฉันต่อต้านการทำนากุ้งมาตลอด แต่ฉันก็ไม่สามารถทำอะไร

ได้ ญาติฉันก็ไม่ละความพยายามตามไปหาไม่ต่ำกว่าสิบครั้ง
ครอบครัวฉันจึงขายที่นาไปหนึ่งแปลง เนื้อที่สิบเก้าไร่ หลังจากนั้น
ฉันไม่ค่อยกลับบ้านเลย แต่ก็ยังดีที่ที่ดินครอบครัวฉันยังไม่ขายอีก
สามแปลง ช่วง 2530 ต้นๆ ถึงปี 2540 เขาเล่าว่าคนบ้านฉัน
ร่ำรวยเพราะนากุ้งมาก มีประเภทขายที่ดินประเภทเถ้าแก่บ่อกุ้ง
ประเภทรับจ้างเลี้ยงกุ้ง เขาบอกว่าตอนนั้นคนในหมู่บ้านฉันเริ่ม
จ่ายเงินเป็นเบี้ย ถนนสายท่าคุระ-กระแสสินธุ์กลางคืนมีไฟระยิบ
ระยับ มีสถานที่บันเทิง มีร้านอาหารมากมาย แต่ที่สุดมันเป็นตำนาน
ไปแล้ว
 คนในหมู่บ้านบอกว่านากุ้งเปลี่ยนท่าคุระไปทุกเรื่อง
เมื่อก่อนมีการขอช่วย ออกปาก มีนาหว่านเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็น
ค่าจ้างหมดแล้ว ลูกโหนดเมื่อก่อนนาใครก็ขึ้นได้ เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะ
เจ้าของนาให้เช่า ต้นธูปฤาษีไม่เคยมีเดี๋ยวนี้ในบ่อกุ้งร้างมีแต่ต้น
ธูปฤาษี คันนากุ้งหรือคันบ่อกุ้งจะเห็นศาลพระภูมิตั้งหรือล้มระเน
ระนาดทุกบ่อ เพราะเขาเลิกทำนากุ้งแล้วต้นลำพูริมทะเลสาบ
สงขลาก็ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว ตลิ่งที่เคยชันสูงเมื่อก่อนก็กลาย
เป็นเลน ลงไปเดินริมทะเลสาบน้ำถึงเอวแต่ขี้โคลนถึงขาอ่อน
ที่เป็นน้ำจริง ๆ ประมาณหนึ่งคืบ ฉันถามชาวบ้านว่าเป็นเพราะ
อะไรเขาเล่าว่าการเลี้ยงกุ้ง เมื่อก่อนเขามีเฉพาะบ่อกุ้งกับบ่อน้ำดี
เวลาจับกุ้งเสร็จแล้วเขาจะดูดขี้เลนจากบ่อทิ้งลงริมทะเล ขี้เลน
ก็คือขี้กุ้งที่กินอาหารนั้นแหละ เมื่อดูดทิ้งลงทะเลฝากลำพูก็เน่า
ต้นลำพูตาย น้ำก็เสีย สาเหตุอีกอย่างหนึ่งกระมังที่ทำให้ผู้ประกอบ
กิจการนากุ้งเจ๊ง
 ฉันไม่ใช่ซุปเปอร์แมน ฉันเป็นเพียงคนที่เกิดท่าคุระคน
หนึ่ง ฉันมีความเชื่อว่า ลำพูมีคุณเอนกอนันต์ต่อคนในหมู่บ้านฉัน
ผักนาต่างๆ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ กุ้งปลาบอกถึงคุณภาพดิน-น้ำ
(ปลอดสารพิษ) นาคือวิถีชีวิตบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เดี๋ยวนี้ที่นาบ้านฉันมีแต่สารเคมี จุลินทรีย์ในดินเกือบไม่มีแล้ว
ต้นโหนดแต่ว่าเป็นโหนดหัวด้วนเสียมากแล้ว แต่ก็ยังมีพื้นที่มาก
พอที่จะปลูกได้ ยิ่งตอนนี้มีคนศึกษาและสรุปวิธีการปลูกต้นโหนด
ให้ได้ต้นโหนดตัวเมียได้แล้ว ยิ่งไม่ต้องเสี่ยงว่าถ้าปลูกแล้วจะได้
ต้นตัวผู้เหมือนเมื่อก่อน
 จากความเชื่อแล้วพัฒนามาเป็นความมั่นใจ แต่ฉันก็มิอาจ
แนะนำหรือชักชวนใครให้ทำดังท่ีฉันเช่ือ ฉันจึงลงไปทำเองตามแรง
ที่ฉันมี ถ้าได้ผลก็เป็นสิ่งที่ดี ถ้าไม่ได้ผลตามที่คิดก็ไม่เสียหายอะไร
ฉันจึงตัดสินใจลงไปอยู่ที่ “ท่าโจร” บ้านท่าคุระ หมู่ที่ 9 ตำบล
คลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

นายเถื่อน

1
3

สำ
นัก

งา
นส

ิ่งแ
วด

ล้อ
มภ

าค
ที่ 

16
 ส

ำน
ักง

าน
ปล

ัดก
ระ

ทร
วง

ทร
ัพย

กร
ธร

รม
ชา

ติแ
ละ

สิ่ง
แว

ดล
้อม



ตำบลคูเต่า นับเป็นตำบลขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัย
อยู่เป็นจำนวนมาก ของอำเภอหาดใหญ่ ตำบลหนึ่งด้วยอาชีพ
ของชาวคูเต่าส่วนใหญ่จะหากินอยู่ในทะเลสาบสงขลา ดังนั้น
สถานที่ตั้งบ้านเรือนของชาวคูเต่าจะต้องมีเส้นทางเดินเรือ ซึ่งเป็น
ลำคลองที่ใช้เชื่อมต่อกับทะเลสาบได้สะดวก ริมลำคลองสาขา
ของคลองอู่ตะเภา จึงถูกจับจองสร้างบ้านเรือนกันอย่างหนาแน่น
ปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหาน้ำเสียจากบ้านเรือนที่ไม่มีระบบบำบัด
และปัญหาขยะที่ ไม่มีการจัดเก็บหรือจัดเก็บแล้วแต่ไม่รู้จะทิ้ง
ที่ไหน โดยเฉพาะหมู่ที่ 7 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ซ่ึงมีประชากรมากท่ีสุดอาจถือว่าเป็นเมืองหลวงของตำบลคูเต่าเลย
ก็ว่าได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้หารอดพ้นสายตาท่านผู้นำท้องถิ่น
ทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 (นายหรูน จันทวดี) นายกเทศมนตรีตำบล
คูเต่า อิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ, บ้านหัวสะพาน เฝ้าดูและนึกกังวล
กับปัญหาที่เกิดขึ้น ในที่สุดจึงร่วมหารือกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 16 เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ประจวบเหมาะกับในช่วงเวลา
ดังกล่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้มีการจัดทำ
โครงการเทิดพระเกียรติเหลือง-ฟ้า มหามงคลข้ึน เพ่ือเป็นการ
แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ในฐานะท่ีทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า-
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชาวตำบลคูเต่า เทศบาลตำบลคูเต่า
และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ
เทิดพระเกียรติเหลือง-ฟ้า มหามงคลชาวคูเต่าร่วมใจต้านภัย
มลพิษ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานครั้งนี้คือ เพื่อเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

ชาวคูเต่าร่วมเทิดพระเกียรติ
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วย
โครงการเทิดพระเกียรติเหลือง-ฟ้า มหามงคล
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พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและ
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่ดำเนินกิจกรรมการลด
มลพิษในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการ
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา กิจกรรมประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรม
เทิดพระเกียรติที่ทุกภาคส่วนประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 นำโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานฯ เจ้าหน้าท่ี
เทศบาลตำบลคูเต่า นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลคูเต่า
ผู้นำศาสนาชาวบ้านหมู่ที่ 7 นำโดยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา
จังหวัดสงขลา (ดต.นิคม ทองมุณี) ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา
และอีกกิจกรรมคือกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อลดมลพิษในพื้นที่โดยทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม
เก็บกวาดขยะในพื้นที่สาธารณะ หน้าบ้านของตนเอง การขุดลอก
คูคลองระบายน้ำ การปรับปรุงคูน้ำ เพื่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ขนาดเล็ก และการร่วมกันจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก
ของชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการที่ชาวคูเต่ามีความ
ภาคภูมิใจ และถือเป็นปฐมบทของการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนของตัวเอง โดยเน้นการน้อมนำพระราชดำรัสขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นแนวทางในการ
จัดกิจกรรม ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเสริมสร้าง
จิตสำนึก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ตำบลคูเต่าด้วยการอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาค
ส่วนในการจัดกิจกรรม

ชาวคูเต่าร่วมเทิดพระเกียรติ
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วย
โครงการเทิดพระเกียรติเหลือง-ฟ้า มหามงคล

ครับพ่อ

ลูกรู้ไหม ต้นไม้ เป็นธรรมชาติที่อยู่
กับมนุษย์มานาน และเราก็มีความจำเป็น
ต้องใช้ประโยชน์จากต้นไม้ เราจึงต้องปลูก
เพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ เพื่อทดแทนต้นที่ถูกตัดไป

เราจึงต้องปลูกๆๆ เรื่อยๆทุกๆ วัน
พอลูกโตลูกก็ได้ใช้ประโยชน์จากมัน

อ้าวๆๆๆเฮ้ย มีแต่ต้นไม้ มีแต่ป่า 
แล้วทางกลับบ้านไปทางไหนนี่

พ่อนะพ่อ
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 ถ้าถามว่าอะไรเป็นสิ่ งที่อยู่คู่กับหาดทรายขาวของ
ชายทะเล หลายคนต้องตอบว่าต้นมะพร้าวแน่นอน เพราะจาก
ภาพถ่ายของหาดทรายชายทะเลมักจะเห็นต้นมะพร้าวเคียงคู่
อยู่กับชายหาดขาวๆเสมอ แต่ถ้าเปลี่ยนคำถามหรือลองถามใหม่
อีกครั้งว่าสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่คู่กับหาดทรายชายทะเล หลายคน ๆ 
อีกนั้นแหละหรือเกือบทุกคนที่เคยไปเที่ยวชายทะเลต้องร้อง อ๋อ! 
พ่อค้าขายถั่วลิสงต้ม....งัย....เห็นเดินขายอยู่เป็นประจำทุกวัน....
ไม่ ใช่ครับท่าน เขาหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ เป็นสัตว์ไม่ ใช่มนุษย์ 
ถ้าอย่างนั้นต้องเป็นเจ้าสัตว์ชนิดนี้แน่นอนเลยไปชายหาดของ
ชายทะเลแต่ละครั้งจะต้องพบเจ้าสัตว์ชนิดนี้ทุกที ปูลมใช่ไหม ....
ถูก....ถูก....ถูกต้องเลยครับท่าน ลองตั้งคำถามง่ายๆ ย้อนกลับ
อีกครั้งเมื่อพูดถึงปูลมท่านคิดถึงอะไร ทุกคนก็ต้องนึกถึง
หาดทรายชายทะเลขึ้นมาทันที เช่นกันเมื่อพูดถึงหาดทราย
ชายทะเลก็ย่อมต้องนึกถึงปูลมเป็นธรรมดา เพราะว่าเราจะพบเห็น
ปูลมได้ง่ายบนชายหาดทรายของชายทะเลทั่วไปในประเทศไทย 
โดยเฉพาะผู้เขียนเองมีความคุ้นเคยกับเจ้าปูชนิดนี้ดีเพราะมี
ภูมิลำเนาอยู่ ใกล้ชายทะเลจนไม่รู้สึกตื้นเต้นเมื่อพูดถึงปูลม 
บางครั้งเลยมีความรู้สึกแปลกใจไม่ได้ว่าเจ้าปูลมมีเสน่ห์ตรงไหน 
จนกลายเป็นที่ใฝ่ฝันของเด็กๆ และผู้ใหญ่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกล
จากทะเล ที่มีความปรารถนาที่จะไปวิ่งจับปูลมที่หาดทราย
ชายทะเลสักครั้งหนึ่งในชีวิต ปูลมเลยกลายเป็นส่วนประกอบ
สำคัญเป็นลำดับต้นๆของหาดทรายชายทะเลนอกเหนือไปจาก 
เปลือกหอยรูปร่างแปลกๆหลากหลายสีสัน สายลม แสงแดด 
ทิวสน ต้นมะพร้าว และโดยเฉพาะ สาวๆใส่ชุดบิกีนี่วันพีช 
ทูพีช ที่ผู้ไปเที่ยวชายทะเลจะได้พบเห็น

 ปูลมหรือปูผี (Ghost Crab) มีลักษณะเหมือนปูทั่วๆไป
แต่จะมีสีขาวกลมกลืนกับสีของทรายชายทะเล อาจมีบางตัว
ที่มีสีม่วงแดงเข้มผสมอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีสีขาวมากกว่า 
ปูลมจึงพรางตัวได้เก่งถ้าพวกมันอยู่นิ่งๆ ย่อตัวให้เรียบกับ
พื้นทรายจะสังเกตไม่ค่อยเห็น ตัวโตเต็มที่มีขนาดประมาณสองนิ้ว 
กระดองเป็นรูปสี่เหลี่ยม ชอบขุดรูอาศัยอยู่ตามชายหาดทั่วไป 
ปูลมมีลักษณะเด่นชัดคือวิ่งได้เร็วจนแทบมองไม่ทันและเปลี่ยน
ทิศทางการวิ่งได้เก่ง เมื่อรู้สึกตัวว่ามีภัยจะรีบวิ่งลงรูหรือไม่ก็จะ
ซ่อนตัวตามกองทราย ปูลมเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีทีเดียว
เพราะสำหรับผู้ที่ ไปเที่ยวพักผ่อนตามชายทะเลนอกเหนือจาก
การได้สนุกกับการเล่นน้ำทะเลแล้ว การวิ่งไล่จับปูลมเป็น
กิจกรรมเสริมทำให้บรรยากาศการเที่ยวทะเลมีรสชาติเพิ่มขึ้น 
แม้กระทั่งผู้เขียนเองหรือเด็กๆที่อาศัยอยู่ใกล้ทะเลยังชอบที่จะ
วิ่งไล่จับปูลมเลย อาจถือเป็นการละเล่นของเด็กชายทะเล
ชนิดหนึ่งก็ว่าได้ โดยผู้จับปูลมมักจะไปกันเป็นกลุ่ม เมื่อพบปูลม
ก็จะตะโกนบอกกันแล้วช่วยกันไล่จับ ถือเป็นการแข่งขันไปด้วย
ว่าใครจะเป็นผู้สามารถจับปูลมตัวนั้นได้ การที่ปูลมเป็นปูที่วิ่งเร็ว
และหลบหลีกภัยได้เก่งเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเด็กๆ
มาก นอกจากนี้ปูลมยังมีความสามารถในการรับรู้ที่ว่องไวมาก
แม้แต่การพยายามค่อยๆย่องเดิน เพื่อจะไล่จับปูลม ก็ยัง
ไม่เท่าทันความไวและประสาทสัมผัสที่เยี่ยมยอดของปูลม
  ปูลมถึงแม้จะกินได้ แต่ก็ ไม่ เป็นที่นิยมกันเท่าไร 
โดยเฉพาะชาวพื้นเมืองท้องถิ่นที่มีที่อยู่อาศัยตามชายหาดของ
ทะเลพวกเขาจะไม่กินปูลมสาเหตุประการแรกเพราะมีกุ้ง หอย ปู 
ปลาอย่างอื่นอุดมสมบูรณ์และน่ากินกว่าปูลม และประการที่สอง

ปูลม..กับระบบนิเวศชายหาด

ปูลมเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ที่คอยทำความสะอาดหาดทรายชายทะเล

ด้วยการกิน เศษปลา เศษหอย 
สัตว์ทะเลอื่นๆที่ตายอยู่บนชายหาด
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ที่สำคัญกว่าก็คือ เพราะเขารู้ว่าปูลมเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยปูลมเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่คอยทำความ
สะอาดหาดทรายชายทะเลด้วยการกิน เศษปลา เศษหอย 
สัตว์ทะเลอื่นๆที่ตายอยู่บนชายหาด และสิ่งปฏิกูลต่างๆที่คลื่น
ซัดขึ้นมาเกยชายหาด แม้กระทั้งสิ่งขับถ่ายของมนุษย์ในสมัย
ที่ยังไม่มีส้วมซึมใช้และชอบไปขับถ่ายไว้ตามหาดทรายชายทะเล 
ก็ยังถูกเจ้าปูลมจัดการเรียบจนหาดทรายขาวสะอาดหมดจด 
ปูลมจึงนับได้ว่าเป็นสัตว์สำคัญที่สร้างสมดุลให้ธรรมชาติและ
รักษาระบบนิเวศได้อย่างลงตัวยิ่ง .......น่าจะติดดาวให้ปูลม.......
มากกว่าติดดาวให้ชายหาด..
 แต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างยิ่ง ในปัจจุบันนี้ถ้าใครคิดจะ
ไปเที่ยวชายทะเลเพื่อไล่จับปูลมท่านจะพบกับความผิดหวัง เพราะ
พวกมันมีอยู่น้อยเนื่องจากปัจจุบันมีผู้นำปูลมมาประกอบเป็น
อาหารกันมากขึ้น เช่น นำปูลมมาชุบแป้งทอด ซึ่งตามหาดทราย
ชายทะเลหลายที่จะเห็นวางขายอยู่กันเกลื่อน แม้ปูลมจะไล่จับ
ยากแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพทอดปูลมขาย
หรือผู้จับปูลมมาขาย เพียงแต่นำปี๊บหรือถังสีไปวางล่อโดยการ
ขุดหลุมและนำปี๊บไปวางในหลุมบริเวณชายทะเลที่มีปูลมอยู่ให้

ปากปี๊บหรือถังอยู่ในระนาบเดียวกับพื้นทราย นำกะปิกุ้งผสมน้ำ
พอละลายป้ายไว้ตามขอบปี๊บหรือถัง ปูลมได้กลิ่นกะปิก็จะเดิน
มาตกลงในปี๊บ แค่นี้ก็จับปูลมได้ยกชายหาดแล้ว และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีข้อมูลที่น่าเศร้าใจพบว่า บนชายหาดทางฝั่งทะเล
อันดามันตั้งแต่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ไล่ลงไปจนถึง จังหวัด
สตูล ปูลมได้หายสาบสูญไปแล้ว ไม่ใช่เพราะคลื่นยักษ์สึนามิ 
และ ไม่ใชช่าวพืน้เมอืงอดอยากถงึกบัตอ้งจบั ปลูม มากนิเปน็อาหาร
แต่เพราะชาวต่างชาติจำนวนมหาศาล ที่ทะลักหลั่งไหลเข้ามา
ขุดทองในประเทศของเรา โดยการรับจ้างขายแรงงานตาม
สถานที่ก่อสร้างตามชายหาด เช่น โรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก
ตากอากาศ ภัตตาคาร ร้านอาหาร ฯลฯ ทั่วไปหมดทุกทิศ
ทุกทาง ทุกซอก ทุกมุม ทั้งที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายและ
ผิดกฎหมาย พวกเขาได้รับค่าจ้างแรงงานที่ต่ำมาก ถ้าเทียบกับ
ค่าครองชีพที่สูงลิบลิ่ว พวกเขาจึงต้องกินทุกอย่างที่กินได้และ
ที่ ไม่ต้องซื้อ แม้กระทั่งปูลมที่คนไทยไม่นิยมกิน แต่พวกเขา
ก็มีวิธีจับมากิน จนบางหาด ปูลม ไม่มีแล้ว แล้วต่อไปใครจะ
เป็นผู้ทำความสะอาดชายหาดให้เราละ..?

1
7

สำ
นัก

งา
นส

ิ่งแ
วด

ล้อ
มภ

าค
ที่ 

16
 ส

ำน
ักง

าน
ปล

ัดก
ระ

ทร
วง

ทร
ัพย

กร
ธร

รม
ชา

ติแ
ละ

สิ่ง
แว

ดล
้อม



 อาจพาดหัวคอลัมน์อ่านแล้วดูน่ากลัวไปหน่อย แต่จากการ
สืบค้นข้อมูลหลายๆ แหล่งต่างก็ออกมาเป็นแนวเดียวกันหมดว่า
“สาหร่าย” มีความสามารถพอที่จะทำได้ ยกตัวอย่างง่ายๆ ที่เรา
พบเจอและคุ้นเคยกับเหตุการณ์ที่เกิดจากสาหร่ายอยู่บ่อยๆ เช่น
เกิดสาหร่ายเจริญเติบโตและขยายครอบคลุมจนทั่วแหล่งน้ำ
อันเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในแหล่งน้ำ
ที่เรียกว่า ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication) หรือเกิด
สาหร่ายจำนวนมากตายและเน่าเสียอยู่ในแหล่งน้ำ ที่ทำให้น้ำ
ขาดออกซิเจนเนื่องจากออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำถูกดึงมาใช้ใน
กระบวนการย่อยสลายซากเน่าเสียของสาหร่ายจนหมด เมื่อแหล่ง
น้ำไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งในแหล่งน้ำก็ไม่สามารถ
มีชีวิตอยู่ได้และตายไปในที่สุดแหล่งน้ำก็ยิ่งเน่าเสีย เมื่อแหล่งน้ำ
เน่าเสียก็จะเกิดกระบวนการย่อยสลายของเสียแบบไม่ใช้อากาศ
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดก๊าซมีเทนที่เป็นก๊าซเรือนกระจก
ตัวหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน ยังมีข้อมูลพบว่า
ปรากฏการณ์โลกร้อนในปัจจุบันส่งผลให้อุณหภูมิของน้ำสูงข้ึนซ่ึง
น้ำท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึนเป็นสาเหตุท่ีทำให้สาหร่ายเติบโตแพร่พันธุ์
ออกไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการที่มนุษย์เรามีการปล่อยสิ่ง
ปฏิกูลมีการใช้ปุ๋ยเคมีจนเกินความจำเป็น และปล่อยน้ำเสียจาก
การปศุสัตว์จากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งเป็นธาตุอาหารอย่างดี
สำหรับการเจริญเติบโตของสาหร่ายทำให้สาหร่ายเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีการค้นพบสาหร่ายมากกว่า 20,000 ชนิด
ทั่วโลกตั้งแต่ชนิดที่เป็นพืชเซลล์เดียวต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดู
ถึงจะมองเห็น จนถึงชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง 30-40
เมตร สาหร่ายทุกชนิดจะขึ้นอยู่ในน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
โลกนี้ ลองคิดเล่นๆดูว่าถ้าสาหร่ายจำนวนมหาศาลในแหล่งน้ำ
ท้ังหมด เช่น ในมหาสมุทร แหล่งน้ำจืดซ่ึงมีอยู่ถึง 3 ใน 4 ของพ้ืนท่ี
โลกเกิดปรากฎการณ์ตายและเน่าเสียพร้อมกันจนส่งผลให้น้ำเน่า
เสียและสิ่งมีชีวิตในน้ำหายสาบสูญไป แล้วอะไรจะเกิดขึ้น อย่าด่วน
ตกใจนั้นเป็นแค่เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าคนเรามนุษย์เรายังขืน
ปล่อยน้ำเสียท้ิงลงแหล่งน้ำโดยไม่ผ่านการบำบัดเท่าน้ันเอง แต่ท่าน
เชื่อไหมว่า “สาหร่าย” เป็นพืชมหัศจรรย์ที่นักวิทยาศาสตร์
คาดหวังว่าจะเป็นพระเอกในการลดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนแห่งอนาคตทดแทนน้ำมัน ถ่านหิน หรือพลังงาน
อ่ืนๆ ท่ีเราใช้อยู่ในปัจจุบัน ลองอ่านข้อมูลเหล่าน้ีดู แล้วท่านจะเช่ือว่า
“สาหร่าย” เป็นพืชมหัศจรรย์จริงๆ
 พลังสาหร่าย พลังอนาคต 

 นักวิจัยศูนย์จุลินทรีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)เผยสาหร่ายไทย 2 สายพันธ์ุ
มีศักยภาพแปลงเป็นไบโอไฮโดรเจนใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงได้อย่าง
น่าอัศจรรย์ ซึ่งต่อไปจะกลายเป็นพลังแห่งอนาคตเพราะสะอาด
หมดจดกว่าไบโอดีเซลและเอทานอล ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนได-
ออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการโลกร้อนแถมเพาะเลี้ยงได้ง่ายมีทั่วทุกภาค
ของประเทศ ที่สำคัญยังขยายพันธ์ุได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันศูนย์
จุลินทรีย์ได้มีการศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงไบโอไฮโดรเจนจาก
สาหร่ายจนมีความคืบหน้าไปมากแล้วล่าสุดได้มีการค้นพบสาหร่าย
2 สายพันธ์ุในตระกูลสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่มีศักยภาพใน
การผลิตไบโอไฮโดรเจน คือสาหร่ายนอสตอด และ สาหร่าย
ออสซิลลาโทเรีย ซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงได้ง่ายในระบบเปิดทั่วไป
ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์การเพาะเลี้ยงที่ยุ่งยาก ที่สำคัญสาหร่าย
ทั้งสองชนิดยังพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะสาหร่าย
ออสซิลลาโทเรีย ที่สามารถหมุนเวียนน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรมาใช้ใน
การเพาะเลี้ยงได้พร้อมๆ กับช่วยบำบัดน้ำเสียไปในตัว โดยสาหร่าย
กลุ่มนี้เป็นสาหร่ายที่เติบโตเร็ว ใช้พื้นที่น้อย ให้ผลผลิตได้ต่อเนื่อง 
ซึ่งมีการประมาณการณ์ว่าสามารถให้ผลตอบแทนดีกว่าปลูกพืช
พลังงานนับสิบเท่า อีกทั้งให้ผลพลอยได้มูลค่าสูง เช่น ผลพลอยได้
ท่ีใช้เป็นปุ๋ย อาหารสัตว์ สารปฏิชีวนะ เครื่องสำอาง หรือแม้แต่
ใช้เป็นยารักษาโรคได้ 
 สาหร่ายทั้ง 2 สายพันธ์ุมีศักยภาพในการเพิ่มจำนวน
สูงมากสำหรับสาหร่ายออสซิลลาโทเรียสามารถเพิ่มจำนวนได้
ประมาณเท่าตัวในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง ส่วนสาหร่ายนอสตอด
จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยที่วันกว่าๆจนถึง 2 วันเพื่อให้ได้
จำนวนดังกล่าว
 ขณะที่อุปกรณ์เพื่อการผลิตไบโอไฮโดรเจนจากสาหร่าย
นั้นก็ไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด สามารถประยุกต์ต้นแบบการผลิต
ไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันและต้นแบบการผลิตเอทานอลจาก
มันสำปะหลังที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) พัฒนามาปรับใช้ได้เพราะมีระบบการทำงาน
ไม่แตกต่างกันนัก นักวิจัยศูนย์จุลินทรีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มองว่าการผลิตไบโอไฮโดรเจน
นี้จะเป็นพลังงานในอนาคตอย่างแท้จริง เพราะจะเป็นพลังงานที่
สะอาดกว่าไบโอดีเซลและเอทานอลที่เป็นพระเอกในวงการ
พลังงานปัจจุบัน เพราะเมื่อใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงแล้วจะไม่ปลด
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการของภาวะโลกร้อน
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 สวัสดีปี ใหม่  2553 กองบรรณาธิการ
ขออวยพรให้สมาชิก..ท่ีน่ีมีรางวัลทุกท่าน จงประสบ
ความสุขความเจริญตลอดกาล.. ที่นี่มีรางวัล 2 ฉบับแล้ว
ที่เป็นเกมอักษรไขว้เป็นยังไงกันบ้างคะ คงไม่ยาก
เกินไป ฉบับน้ีจึงเปล่ียนเกมเล็กน้อยเพ่ือสร้างความ
สนุก โดยเปล่ียนเป็นเกมจับผิดภาพ แต่ก็ไม่ยาก

อย่างที่คิด ก่อนจะไปเล่นเกมใหม่ในฉบับนี้เรามาเฉลยเกม
อักษรไขว้ของฉบับที่ผ่านมากันก่อน(ฉบับประจำเดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2552)

 มาทดสอบสายตากันหน่อย ว่าเรามีสายตาที่แม่นยำ
กันอยู่รึเปล่า โดยให้สังเกตรูปภาพว่ามีอะไรบ้างที่ผิดปกติและ
ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งจะมีด้วยกัน 15 จุด แต่ให้ตอบมาแค่
10 จุดก็พอ โดยให้เขียนตอบว่า จุดที่หนึ่งคืออะไร จุดที่สอง
คืออะไร และอยู่ตรงไหน หากันให้เจอนะค่ะ โดยภาพจะอยู่ที่
ปกหลังของวารสารค่ะ

 กติกา วิธีการส่งคำตอบ แจ้งชื่อที่อยู่ของผู้ตอบ
คำถามที่ชัดเจนและส่งคำตอบได้ 2 ทาง คือ
 1.เขียนคำตอบลงในไปรษณียบัตร ส่งไปยัง กองบรรณาธิการ
 วารสาร “เม็ดทราย” สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง 
 จังหวัดสงขลา 90000
 โดย 1 ท่าน ส่งไปรษณียบัตรร่วมสนุกได้เพียง 1
 ฉบับเท่านั้น
 2. ส่งคำตอบทาง Email ท่ี 
 reo16.org@mnre.mail.go.th  

 รายชื่อผู้โชคดี ในการตอบคำถามถูก จากฉบับ 
ที่ผ่านมามีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 

1. คุณวัชรีย์ รัตนกาญจน์ พัทลุง
2. คุณกัณฑ์พงษ์ เกดจริยานนท์ สงขลา
3. คุณวลัยภรณ์ ปานแก้ว พัทลุง
4. เด็กหญิงฟาดีละห์ นิสนิ ปัตตานี
5. คุณโอฬาร ประทุมรัตน์ กรุงเทพ

 ชื่อ-นามสกุล จังหวัด

แนวนอน
 1. บินหลา 2. ข่า 3. ขยาย 
 4. ประมง 5. ลา  6. ปริมาตร
แนวตั้ง
 1. ก้างปลา  2. รา    3. มน  4. หอยขม 
 5. ยล  6. งาม  7. ยก  8. ปลาหมึก

ออกมาเลย แต่จะมีเพียงไอน้ำระบายออกมาเท่านั้น จึงต่างจาก
ไบโอดีเซลและเอทานอลที่แม้จะดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อ
เผาไหม้แล้วก็ยังให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ดี
 สาหร่าย ช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อน
 เม่ือหลายล้านปีก่อนสาหร่าย ได้ทำความสะอาดบรรยากาศ
โลกมาแล้วครั้งหนึ่ง และนักวิทยาศาสตร์ก็มีความหวังว่าสาหร่าย
จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและสร้างแหล่งน้ำมันแหล่งใหม่ได้
ในอดีตที่นานมาแล้วสาหร่ายได้เปลี่ยนชั้นบรรยากาศโลกที่ไม่เอื้อ
ต่อการดำรงชีวิตไปสู่ชั้นบรรยากาศที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตในยุคปัจจุบัน
ดำรงชีพอยู่ได้โดยอาศัยกระบวนการสังเคราะห์แสงท่ีพืชใช้เปล่ียน
คาร์บอนไดออกไซด์และแสงอาทิตย์ให้เป็นน้ำตาลและออกซิเจน
ซึ่งสาหร่ายบางส่วนได้จมลงก้นทะเลแล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นน้ำมัน
สาหร่ายทะเลอาจใช้เป็นอาวุธท่ีต่อสู่กับโลกร้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการที่มันสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดยผ่าน
กระบวนการสังเคราะห์แสงออกจากชั้นบรรยากาศได้มากกว่า
ป่าดิบท่ีเคยคิดว่าสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากที่สุด
กุญแจสำคัญของสาหร่ายทะเลในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
คือ สาหร่ายมีอัตราการสังเคราะห์แสงได้อย่างรวดเร็ว โดย
สาหร่ายบางชนิดสามารถเติบโตได้ยาว 3-4 เมตร ในช่วงเวลา
เพียง 3 เดือน และบางข้อมูลบอกว่าสาหร่ายบางชนิดสามารถดูด
ซับคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าต้นไม้บนพื้นดินถึง 5 เท่า
 สาหร่ายนอกจากเป็นทางเลือกของพืชพลังงาน ช่วยดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว สาหร่ายนับเป็นแหล่งผลิตออกซิเจน
ให้กับสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ เป็นที่
พกัอาศยัหลบซอ่นศตัร ูและอนบุาลสตัวน์ำ้วยัออ่น สาหรา่ยบางชนดิ
สามารถนำมาสกัดสารที่สำคัญหลายชนิดที่ ใช้ในกระบวนการ
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และยา ส่วนประโยชน์
ทางด้านการแพทย์ สาหร่ายบางชนิดสามารถใช้เป็นยารักษาโรค
ต่าง ๆ รวมทั้งยาปฏิชีวนะที่มาจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีแดง และจากไดอะตอมบางชนิด รวมถึง
การนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรแก้ร้อนใน นับว่าสาหร่ายมีคุณ
ประโยชน์ต่อมนุษย์เราและโลกเราจริงๆ
 จึงมีคำถามทิ้งท้ายไว้ว่า “แล้วสาหร่ายจะช่วยโลกได้
อีกครั้งไหมน่ะ”



มาทดสอบสายตากันหน่อยนะครับ
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