
วารสารรายไตรมาส

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2553

IS
SN

16
86

-8
62

5

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก
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กันอย่างแท้จริงเมื่อไหร่ จากวันนี้คนใช้ทรัพยากร

ที่มีอยู่เทียบเท่ากับโลก 3 ใบ จะกลายเป็นคนหนึ่ง
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เร่ืองโลกร้อน ก็ไม่ใช่เร่ืองใหญ่อีกต่อไป น่ีคือความหมาย
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นฤดม เพชรทองบุญ
จีรานุช สีพูน
รัชฎา แก้วมณี

จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม
ออกแบบ-จัดพิมพ์
บริษัท มาสเตอร์พีซ แอนด์ โครเชท์ จำกัด
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
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ประธานกรรมการ

บริษัท โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัด

สนใจสมัครเป็นสมาชิกหรือส่งความคิดเห็นประชาสัมพันธ์ 
สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ บรรณาธิการวารสาร “เม็ดทราย“
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 ถามว่า การใช้ชีวิตแบบไหนที่ทำให้สุขภาพดีกว่า อายุยืนกว่า สิ่งแวดล้อมดีกว่าและใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่า แน่นอนว่า
การใช้ชีวิตในอดีตเป็นการทำให้สุขภาพดีกว่า อายุยืนกว่า สิ่งแวดล้อมดีกว่าและใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่า
 แต่ การกลับไปใช้ชีวิตในอดีตคงไม่มีโอกาสเป็นไปได้
 ดังน้ัน ทำอย่างไรท่ีเราจะต้องประยุกต์ชีวิตหรือปรับสภาพการดำรงชีพของเราเสียใหม่เพ่ือให้รบกวนส่ิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติที่เหลืออยู่ให้น้อยที่สุดชีวิตพอเพียง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
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บันทึกชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

คน..สองทะเล ตอน 

 ...ย่างเดือนสิบเอ็ดน้ำเริ่มไหลนอง พอเดือนสิบสองน้ำใน
คลองก็เริ่มจะทรง ครั้นถึงเดือนยี่น้ำก็รี่ไหลลงไหลลง... คงเป็นอีก
ตอนที่ผู้เขียนขออนุญาตหยิบยกเอาเนื้อเพลงลูกทุ่งขึ้นมากล่าวนำ
คงไม่พ้นที่จะขยายความว่า เพราะเนื้อเพลงที่ผู้ประพันธ์ได้กล่าว
อ้างได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพอเลยเดือนสิบสองและเดือนอ้ายที่น้ำ
ในท้องทุ่งนายังคงระดับเอาไว้ ครั้นพอถึงเดือนยี่ซึ่งหมายถึงเดือน
ที่สองตามการนับแบบจันทรคติ จะเทียบเคียงกับเดือนทางปฏิทิน
ก็ประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของอีกปี น้ำใน
ท้องทุ่งก็เริ่มลดระดับไหลลงสู่แหล่งน้ำที่มีระดับความลึกมากกว่า
เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง คนคาบสมุทรสทิงพระจะเรียกว่า
น้ำเริ่ม “เด็ด” คำว่า “น้ำเด็ด” ก็คือ น้ำเริ่มลดระดับนั่นเอง เดือนยี่
ต้นข้าวในนาของชาวนาแห่งคาบสมุทรสทิงพระ ผ่านช่วงสำคัญ
ที่สุดของช่วงชีวิตมาแล้ว คือการตั้งท้อง หรือเรียกว่า “ข้าวท้อง”
นั่นเอง เพราะช่วงที่ข้าวท้องเป็นช่วงวิกฤตของต้นข้าวทีเดียว
ท้องต้นข้าวที่ทั้งหอม ทั้งหวาน ทั้งมัน มักเป็นที่สนใจ ล่อใจ
บรรดาสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชทั้งหลายอย่างเช่น หนูนา ปูนา แมลง
พวกเพลี้ย มากัดกินท้องข้าว รวมทั้งเด็กๆ ลูกของชาวนาแห่ง
คาบสมุทรสทิงพระด้วย ที่มักจะชอบดึงเอาท้องข้าวมารับประทาน
เล่นผู้เขียนเองเม่ือตอนเด็กๆ ก็เคยปฏิบัติเช่นน้ีเหมือนกันตอนเย็นๆ
หลังจากเลิกเรียนแล้ว ก็จะไปวิ่งเล่นตามคันนาและก็ถือโอกาสดึง
เอายอดข้าวขณะตั้งท้องอ่อนมากินอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นต้นข้าว
ท่ีอยู่บริเวณใกล้กับคันนาจึงมักจะไม่ออกรวง เม่ือถึงเดือนย่ี ต้นข้าว
ก็พ้นวิกฤตต่างๆ มาแล้วรวงของต้นข้าวเริ่มแก่มีสีเขียวจัดน้ำใน
บิ้งนาจะลดระดับลงซึ่งสาเหตุสำคัญเนื่องมาจากเดือนยี่เป็นช่วง
ต้นของฤดูร้อนปริมาณน้ำฝนจะน้อยลงหรืออาจจะไม่ตกเลยน้ำ
ในบิ้งนาเริ่มลด น้ำในในคลองก็เริ่มลด น้ำในนาซึ่งมีระดับพื้นดิน
ที่สูงกว่าจึงไหลลงสู่ลำคลอง ปลาชนิดต่างๆ ที่เคยได้อาศัยน้ำใน
บิ้งนาเป็นแหล่งหากินแหล่งอาศัยจนเจริญเติบโตรับรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงอันนี้ได้เป็นอย่างดีจึงเริ่มว่ายน้ำหาช่วงทางกลับลงสู่
ห้วย หนอง คลอง บึง บางครั้งต้องกระโดดข้ามคันนา เล็ดลอด

“หลุมวิ่ง” หรือ “หลุมหลอนปลา”
“นา.....แหล่งกับข้าว(อาหาร) สำรองของคนสองทะเล” 

บันทึกชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
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ไปตามช่องหรือรูรั่วของคันนา แต่ถ้านาบิ้งไหนน้ำลดเร็วก็จะทำให้
บางส่วนของบิ้งนาน้ำแห้ง ซึ่งโดยมากส่วนที่น้ำจะแห้งก่อนก็คือ
บริเวณริมข้างนาหรือชายนาเพราะปกติชายนาจะมีระดับสูงกว่า
บริเวณกลางนา เม่ือไม่มีน้ำให้ปลาได้ว่ายกลับสู่ลำคลอง ปลาก็
ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเดินทางให้ถึงท่ีหมายโดยวิธีการท่ีคนคาบสมุทร
สทิงพระเรียกว่า “แถก” ผ่านบริเวณที่น้ำแห้ง ผ่านบริเวณที่มีแต่
ดินเปียก ๆ เพื่อไปสู่จุดหมายให้ได้ ด้วยหลักการดังกล่าวจึงเป็น
ที่มาของการหาอาหารหรือดักจับปลาในนาของชาวคาบสมุทร
สทิงพระที่เรียกว่าการทำ “หลุมวิ่ง” หรือ “หลุมหลอนปลา”
 การจับปลาด้วยวิธีท่ีเรียกว่า “หลุมว่ิง” หรือ “หลุมหลอนปลา”
นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกอย่างที่ชาวคาบสมุทรสทิงพระนิยม
กันในช่วงน้ำลด วิธีการดังกล่าวนับเป็นวิธีที่อาจจะไม่ต้องลงทุน
อะไรมาก และมีอุปกรณ์ในการจับปลาน้อยที่สุดก็ว่าได้ ซึ่งวิธีการ
จับปลาด้วยวิธีการทำ “หลุมวิ่ง” หรือ “หลุมหลอนปลา” เริ่มจาก
ชาวคาบสมุทร หรือคนที่ต้องการจับปลาด้วยวิธีนี้ ต้องรู้จักสังเกต
ว่าน้ำในบิ้งนาไหนเริ่มลดแล้ว โดยให้ดูที่ริม ๆ ของบิ้งนาถ้าน้ำ
บริเวณดังกล่าวแห้งแล้วก็ลองเดินลงไปดูว่าน้ำที่เหลืออยู่ในบิ้งนา
มีระดับความลึกมากน้อยแค่ไหน ถ้าน้ำยังมีเยอะหรือลึกเกินระดับ
เข่า หรือเท่าระดับเข่า ก็ไม่ควรทำการดักปลาด้วยวิธีการทำ “หลุมว่ิง”
แต่ถ้าระดับน้ำเหลือแค่พอท่วมหลังเท้านิดๆหรือน้อยกว่านั้นก็ถือ
ว่าเหมาะสมที่จะจับปลาด้วยวิธีนี้ ตอนที่สำรวจระดับน้ำชาวคาบ
สมุทรสทิงพระก็มักจะสำรวจจำนวนปลาไปด้วย ถ้าน้ำมีลักษณะ
ใสจนมองเห็นต้นข้าว ต้นหญ้า เห็นดินชัดเจน นาบิ้งนั้นจะมีจำนวน
ปลาน้อย แต่บิ้งไหนน้ำขุ่นนาบิ้งนั้นจะมีปลาอาศัยอยู่พอสมควร
เสร็จจากสำรวจน้ำสำรวจปลา ชาวคาบสมุทรสทิงพระจะสำรวจ
เส้นทางเคล่ือนย้ายของปลาหรือท่ีชาวคาบสมุทรเรียกว่า “รอยแถก”
ของปลา เส้นทางเคลื่อนย้ายจะปรากฏเป็นรอยบนดินเหนียวใน
บิ้งนา ผู้มีประสบการณ์เมื่อเห็นรอยดังกล่าวก็จะรู้ทันทีว่าเป็นรอย
เคลื่อนย้ายของปลา ก็หมายถึง บริเวณดังกล่าวหรือนาบิ้งนั้น
สามารถจับปลาด้วยการทำหลุมวิ่งได้ ชาวคาบสมุทรสทิงพระก็จะ

เตรียมเคร่ืองมือในการทำหลุมว่ิงซ่ึงก็แค่นำท่อนไม้ขนาดพอเหมาะ
มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 น้ิว ยาวประมาณ 150-160 เซนติเมตร
เหลาปลายให้แหลมเพื่อสะดวกในการปักลงในดิน นำไม้มาตอกลง
บนดินเหนียวบริเวณที่มีรอยแถกหรือการเคลื่อนย้ายของปลาให้
เป็นหลุมเพื่อดักปลา พร้อมกับขุดทางเป็นร่องน้ำมายังบริเวณปาก
หลุมวิ่ง ตกแต่งปากหลุมวิ่งให้ลื่นเพื่อปลาจะได้แถกลงหลุมได้ง่าย
เมื่อเตรียมหลุมและขุดร่องน้ำเสร็จแล้วก็จะนำดินโคลนจากแหล่ง
น้ำลึก เช่น หนอง คลอง บึง มาทาบริเวณปากหลุมและหว่าน (โรย)
ไว้ตามร่องน้ำที่ขุดไว้ ตัวโคลนจากแหล่งน้ำลึกจะเป็นตัวหลอกให้
ปลาเข้าใจว่าทางดังกล่าวเป็นทางไปสู่แหล่งน้ำลึกก็จะพากันว่าย
ลงไปในหลุม
 การทำหลุมวิ่งหรือหลุมหลอนปลา ชาวคาบสมุทรสทิงพระ
มักจะใช้ไม้ตอกทำหลุมตั้งแต่ช่วงเช้า ครั้นพอช่วงบ่ายถึงเย็นก็นำ
น้ำโคลนหรือโคลนจากแหล่งน้ำลึกมาทาปากหลุมและหว่าน (โรย)
ไปตามร่องน้ำท่ีชุดเอาไว้ ตอนเช้ามืดก็จะมาเก็บปลาท่ีลงไปในหลุม
ซึ่งปลาที่ลงไปในหลุมจะเป็นปลาจำพวกปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ
เป็นส่วนใหญ่ ครั้นถึงตอนเย็นก็จะมาแต่งปากหลุมอีกครั้ง และ
เก็บปลาที่ลงหลุมวิ่งในตอนกลางวันซึ่งส่วนมากจะเป็นปลาหมอ
หลุมวิ่งแต่ละหลุมจะดักปลาได้หลายวันจนเมื่อปลาไม่ลงในหลุม
ผู้ทำหลุมวิ่งก็จะหานาบิ้งอื่นๆ ที่เหมาะสม ทำหลุมวิ่งไปเรื่อยจน
กว่าจะหมดฤดูกาลหรือช่วงการทำหลุมวิ่ง
 การทำหลุมว่ิงเป็นวิธีการจับปลาอีกวิธีหน่ึงท่ีมีฤดูกาลเป็นตัว
กำหนด การทำหลุมวิ่งจึงทำได้เฉพาะช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเอง
จะเห็นว่าการทำมาหากินหรือการดำรงชีพของคนในอดีต ธรรมชาติ
เป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีเขาต้องพ่ึงพาเพ่ือความอยู่รอด ฉะน้ันเองการรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งควบคู่กับการดำรงชีพ เพราะเขา
รู้ดีว่าเมื่อไหร่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการทำมา
หากิน การดำรงชีพของเขาจะเต็มไปด้วยความยากลำบากเขาเลย
ไม่พยายามจะเอาชนะ เอาเปรียบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือน
ดังคนเราในปัจจุบัน 0
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บันทึกทะเลสาบ
จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคม ภาคใต้

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 วิถีชีวิตที่เรียบง่าย แต่ปู่ย่าตายายหายหดสิ้น

สังคมยิ่งซับซ้อนจนชาชิน ที่เคยอยู่กินถูกยึดครอง

คือการมาเยือนครั้งยิ่งใหญ่ ของนักล่ายุคใหม่ผู้ผยอง

จึงไม่นานที่นาขาดจำนอง แล้วเจ้าของก็โยกย้ายขายแรงกิน
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 ผู้เขียนเป็นลูกชาวนายากจนแห่งทุ่งระโนดโดยกำเนิด ช่วงชีวิต
ในวัยเด็กใช้ชีวิตอยู่ในท้องทุ่ง ท้องทะเลและสายคลองสำคัญในย่านนั้น
ได้แก่ คลองนางเรียม ปากประ ลำปำ คลองกก คลองตะเครียะ คลอง
โพธิ์บ้านใหม่ ศาลาธรรม์ คลองระโนด คลองแดน ฯลฯ เพิ่งออกจาก
ระโนดไปในวัยหนุ่มน้อยเพื่อไปศึกษาต่อที่ต่างจังหวัดและติดตาม
ครอบครัวที่อพยพออกจากทุ่งระโนดหลังน้ำท่วมใหญ่วาตภัยแหลม
ตะลุมพุกเมื่อปี พ.ศ.2505 ดังบทกวี “มาตุภูมิของข้าฯ” ที่ตีพิมพ์ครั้ง
แรกในหนังสือพิมพ์สู่อนาคตปี 2531 และพิมพ์รวมเล่ม “ทะเลดาว”
ปี พ.ศ.2533 ว่า
	 “จากระโนดไปเนิ่นนานไกลบ้านเกิด	หนีเตลิดทิ้งถิ่นแผ่นดินเก่า
ด้วยฟ้าดินสิ้นปรานีพี่น้องเรา	 จึงโถมทับทบเท่าความทุกข์ทน
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอนแต่ก่อนนี้	 กลบัแปลกหนา้ไปทนัททีกุแหง่หน
มือก็สั้นแตนก็สากเพราะยากจน	 ฟ้าฝนก็ข่มขวัญทัณฑกรรม
น้ำเหนือปีนั้นเหมือนฝันร้าย	 ยินภูตผีพรายระงมร่ำ
คลื่นครางอู้พายุบ้าฟ้าสีดำ	 ทุ่งนาเป็นทุ่งน้ำในพริบตา
เหมือนมีมือมัจจุราชมากวาดต้อน	 ดั้งนกจากคอนอนาถา
เคว้งคว้างกลางคลื่นจัดที่พัดพา	 ไปตายดาบหน้าอย่างจำนน
จากอ้อมอกแผ่นดินแม่แต่คราวนั้น	 ผ่านคืนผ่านวันอันสับสน
บาดแผลเต็มร่างก็ยังทน	 หลายสิบปีที่ถูกปล้นชีวิตไป
บัดนี้ไม่มีพ่อต่อไปแล้ว	 ยิ่งกว่าแก้วแตกร้าวสิ้นพราวใส
คืนมาตุภูมิพร้อมแผลพิษทั่วจิตใจ	 จะมีใครได้สืบสาวเล่าตำนาน
ว่าเทือกเถาเหล่ากอแห่งบ้านเกิด	 ได้กระเจิงกระเจิดไปทุกย่าน
ไม่มีใครเคยบวงสรวงดวงวิญญาณ	 เผ่าพันธุ์บรรพกาลผู้พ้นกรรม
กลับระโนดวันนี้ไม่มีญาติ	 ภพภาพประหลาดอยู่คลาคล่ำ
เก็บความหลังทั้งหมดที่จดจำ	 รจนาลำนำด้วยน้ำตา”
 ผู้เขียนหวนกลับบ้านเกิดจังหวัดสงขลาอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ.
2530 โดยประกอบอาชีพครูอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และมีโอกาส
ไปๆ มาๆ ระหว่างหาดใหญ่กับบ้านเกิดบ้างตามความจำเป็น เช่น
งานบุญ งานบวช งานแต่งและงานตาย เป็นต้น ได้พบเห็นความเปลี่ยน
แปลงที่มาเยือนบ้านเกิดอย่างรวดเร็ว ดังบทกวี “ผู้มาเยือน” ที่เคย
ตีพิมพ์ในสตรีสารเมื่อปี พ.ศ.2531 และรวมเล่ม “ทะเลดาว” ปี พ.ศ.

ประสบการณก์ารมสีว่นรว่มของประชาชนในการพฒันาลุม่นำ้ทะเลสาบสงขลา

2533 ที่ว่า 
	 “แลโล่งละลิบลิ่วจรดทิวฟ้า	 ทะเลทองฉาบทาสุรีย์ฉาย
ระลอกพลิ้วพร่างพรมกระพริบพราย	เริงเล่นเย็นกายมาชั่วกาล
	 เกิดกายกินอยู่คู่ท้องทุ่ง	 เป็นผักเบี้ยผักบุ้งกลางหมู่บ้าน
กรำแดดกรำฝนทนทาน	 แตกดอกเบ่งบานระบำใบ
นกขาวเฝ้าคันนาริมช่องน้ำ	 จับเหยื่อเจ้ากรรมที่ว่ายไหว
มีผู้ล่ามีเหยื่อเป็นโยงใย	 คือกฎเกณฑ์เงื่อนไขธรรมดา
หน้าน้ำน้ำทองท่วมท้องทุ่ง	 ผักเบี้ยผักบุ้งก็เริงร่า
หน้าแล้งแห้งระโหยโรยรา	 ฝุ่่นฟุ้งคลุมฟ้ากลบเส้นฟาง
	 ผ่านคืนผ่านวันของชีวิต	 ผ่านความวิกฤตแห่งทุ่งกว้าง
สู่ความรุ่งเรืองอันรางชาง	 ถนนหนทางผ่านเข้ามา
เสาไฟเสียดฟ้าก็ตั้งแถว	 ทอดดิ่งเป็นแนวลิบลิบหล้า
เครื่องยนต์กลไกสะดุดตา	 หนังฉายขายยาจอใหญ่ยาว
สินค้าเงินผ่อนว่อนไหว	 ดอกเบี้ยแตกใบจนท่วมหาว
เสาทีวีดั่งจะลอยขึ้นสอยดาว	 มาประดับทุ่งข้าวของชาวดิน
	 วิถีชีวิตที่เรียบง่าย	 แต่ปู่ย่าตายายหายหดสิ้น
สังคมยิ่งซับซ้อนจนชาชิน	 ที่เคยอยู่กินถูกยึดครอง
คือการมาเยือนครั้งยิ่งใหญ่	 ของนักล่ายุคใหม่ผู้ผยอง
จึงไม่นานที่นาขาดจำนอง	 แลว้เจา้ของกโ็ยกยา้ยขายแรงกนิ”
 นอกจากนั้น บ้านเกิดเมืองนอนของผู้เขียนเกิดความเปลี่ยน
แปลงทั้งในทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรมอีกนานัปการเช่นเดียว
กับชนบทไทยและชนบทของประเทศด้อยพัฒนาทั่วโลก ดังบางส่วน
ของบทกวีที่ผู้เขียนเขียนขึ้นในช่วงนั้นบางบท ต่อไปนี้
	 “คืนวันหมุนเวียนน่าหวั่นหวาด	 ทุ่งนามาอนาถเสียงสนั่น
เครื่องยนต์กลไกประลัยกัลป์	 พลิกฟื้นครืนครั่นกระหึ่มคราง
นากุ้งเกลื่อนตาคลาคล่ำ	 กลบป่าอารยธรรมโค่นถาง
นาข้าวที่หลงเหลือจึงเรื้อร้าง	 น้ำเค็มคั่งค้างท่วมคันนา

ฯลฯ
	 คาบสมุทรมืดมนหม่นหมอง	 ไม่มีทุ่งรวงทองให้ลูกหลาน
ทะเลเละเน่าในไม่นาน	 ถึงวันเสื่อม,อวสาน-แผ่นดินเล”
(คาบสมุทร	ศิลปวัฒนธรรม	2535)
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	 “เธอหมักหมมจมปลักจนอ่อนเปลี้ย	ถึงวันจะสูญเสียและเสดสา
เมื่อน้ำเค็มท่วมขังฝั่งคงคา	 มันนี้ชาวนาน้ำตานอง
เธอตื้นเขินเกินแก้ไขให้หายขุ่น	 ทะเลนอกเนือ่งหนนุเนา่เปน็หนอง
คลุ้งกลิ่นน้ำครำจากลำคลอง	 ฆ่าเธอให้ตกต้องเป็นเปือกตม”
(ทะเลสาบ	บันทึกช่วยจำจากคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2547)
	 “ลำพูพังพาบกับแผ่นพื้น	 โกงกางขมขื่นทุกคืนค่ำ
ตาลโตนดโดดเดี่ยวใต้ฟ้าดำ	 ผืนนาเจิ่งน้ำไม่เหลือนา
‘บางโหนด’บัดนี้เหมือนป่วยหนัก	 จอแจด้วยเครื่องจักรกระหึ่มจ้า
นายทุนทุ่มเททุกเวลา	 รุกไล่รุมล่าเพื่อล้วงบาง
วัดวาอารามก็ร่อแร่	 ผู้เฒ่าผู้แก่ต้องขวัญคว้าง
หนุ่มสาวทิ้งทุ่งสิ้นหนทาง	 จำใจรับจ้างด้วยอับจน
บ้านเรือนเหงาร้างอย่างปวดร้าว	 รางเลือนดั่งเดือนดาวมัวหม่น
ยะเยือกในวิญญาณเมื่อมายล	 แผ่นดินสิ้นมนต์ที่เคยมี
ปูปลานาข้าวขื่นแค้น	 ครอบครัวขาดแคลนป่นปี้
แผ่นดินแปดเปื้อนทุกเดือนปี	 ทุ่งท่านทีถูกกระทำ
โกดังตั้งเด่นเป็นเปลือกโลก	 ทุกข์ยากวิโยคเหยียบย่ำ
ม่านฟ้าทุกด้านคลี่ม่านดำ	 เหมือนกับชะตากรรมที่ถึงกาล
‘บางโหนด’วันนี้หายไปไหน	 ด้วยเหตุอันใดจึงถูกผลาญ
มือใครที่เกรอะกรังดั่งพระกาฬ	 กลบฝังตำนานคนบ้านนา”
(บางโหนด	อาทิตย์ข่าวพิเศษ	2535)
	 “บัดนี้ตาลมิเหลือตอต่อไปแล้ว	 ท้องทุ่งมีห้องแถวแซมตึกหรู
น้ำค้างแห่งคืนค่ำเหมือนน้ำคู	 นกเขาพลัดคู่ถูกขังกรง
ธนูว่าวมิกังวานแล้ววันนี้	 ฟ้าใสก็เปลี่ยนสีด้วยฝุ่่นผง
ภาพฝันแห่งวันวานพร่าเลือนลง	 ดั่งแตกดับกับอัสดงของแผ่นดิน”
(แผ่นดินแห่งอดีต		ศิลปวัฒนธรรม		2534)
	 “หนูน้อยคอยรอพ่อแม่	 ผู้เฒ่าผู้แก่ชะแง้หา
เงียบเหงาเปล่าว่างทุกทิวา	 หลับตื่นตั้งตาแต่คอยรอ
หนุ่มสาวเจ้าจากไกลไม่ย้อนกลับ	 สู่เมืองลึกลับลวงล่อ
บ้านเกิดถิ่นเก่าเหล่ากอ	 เหลือเพียงแม่พ่อบ้านผุพัง

ฯลฯ
	 หนังตะลุงโนราก็ลาโรง	 เสียงปี่กรับทับโหม่งก็ฝืดฝืน
งานวัดเคยคลาคล่ำกลางค่ำคืน	 ซึมกระทือเกินรื้อฟื้นให้ยืนยาว

ทำนาทำนาและทำนา	 หลายครั้งหลายคราไม่มีข้าว
วัดขัดสนคนขาดสินสิ้นทุกคราว	 จึงผลักใสหนุ่มสาวเข้าสู่เมือง”
(ปากคำของแผ่นดิน	ดีเคต	2536)
	 “นากุ้งรุกฆ่านาข้าว	 น้ำเค็มเหม็นคาวหมดค่า
ต่างด้าวผุดโด่ดาษดา	 หลุมศพปู่่ย่าถูกย่ำยี
วัวควายผืนนาราวโหนด	 เงียบงันสันโดษคนหนี
เข้าเมืองมุ่งหมายได้ดี	 ท่ามกลางแสงสีถิ่นไกล

ฯลฯ
	 ทะเลเละเน่าเป็นหนอง	 น้ำครำลำคลองขุ่นข้น
แล้งไร้รานรุกทุกตำบล	 ก้มหน้าจำนนชาวนา”
(บ้านเกิด	มาตุภูมิ	2534)
	 “เพราะบ้านนอกคอกนาฟ้าดินเน่า	 คนทำนาปลูกข้าวนับล้านแสน
ล้มละลายต้องขายนาน่าดูแคลน	 ไปกับความแร้นแค้นสู่แดนไกล”
(พันธุ์พื้นเมือง	ศิลปวัฒนธรรม	2538)
	 “ทะเลเละเน่าเป็นเลือดหนอง	 นากุ้งกลบทุ่งทองและเทือกเถา
กระดูกปู่่ย่าตายายเรา	 ป่นผงลงแทบเท้าเหล่านายทุน”
(กลับบ้าน	อาทิตย์ข่าวพิเศษ	2534)

 ปีพ.ศ.2539 ผู้เขียนโอนย้ายไปเป็นนักประชาสัมพันธ์สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และจัดทำโครงการเครือข่ายการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นหลังจากมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนะ
ของประชาชนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยตระเวนจัดเวทีชาวบ้านใน
พื้นที่สามจังหวัดรอบทะเลสาบสงขลา คือสงขลา พัทลุงและนครศรี-
ธรรมราช ปี พ.ศ.2547 รัฐบาลมีโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาสามสถาบัน
ในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้เขียนได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนพร้อมทีมงานและผู้ประสานงานในพื้นที่อีกจำนวนหนึ่ง
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูลแก่ชาวบ้านผู้มีส่วนร่วม
หรือส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายใต้ข้อจำกัด
ของภารกิจและงบประมาณ จัดเวทีในท้องท่ีประมาณ 23 เวที เวทีระดับ
จังหวัดอีก 4 เวที จนการจัดทำแผนแม่บทสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 ปี พ.ศ.2549-2551 ผู้เขียนและทีมงานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้รับการร้องขอจากโครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักชลประธานที่ 16 กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินโครงการการบริหารจัดการ
ประตูระบายน้ำปากระวะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามแผนงานของกรมชลประธานภายใต้โครงการตามแผนแม่บท
การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินสำหรับ
สังคมไทยและสังคมภาคใต้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ถูกทำให้เป็น
เรื่องใหม่โดยกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของ
รัฐบาลภายใต้การกำกับของธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่าง0
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 กลิ่นจากหัวหอมบางครั้งต้องใช้เวลานานจึงจะหมดกลิ่น

ไม่ใช่กลิ่นหอมชวนดม วิธีขจัดกลิ่นที่ว่านี้ไม่ยากให้ใช้น้ำส้ม

สายชูมาล้าง 1-2 ครั้ง แค่นี้กลิ่นหัวหอมก็จะหมดไป ..........

หัวหอมมีคุณสมบัติอีกหลาย ๆ อย่าง ..... ช่วยแก้รอยไหม้ของ

เสื้อผ้าซึ่งเกิดจากการรีดผ้า ใช้หัวหอมผ่าซีกนำไปถูตรงรอย

ไหม้ของเสื้อผ้า ใช้น้ำเช็ดอีกครั้ง รอยไหม้ก็จะหายไป หัวหอม

มีสารละลายสามารถกัดรอยไหม้ที่อยู่บนผ้าให้จางหายไป และ

ยังไม่ทำให้ผ้าเปื่อยขาดง่ายด้วย ..... พ่อบ้านที่ชอบดื่มเหล้าพอ

ตอนเช้าจะมีอาการแฮงค์ วิธีแก้ไม่ยากเพียงคุณแม่บ้านเอา

หอมแดงพอประมาณมาทุบให้แตก แล้วนำไปเคี่ยวใส่น้ำพอ

ควรจนเดือดให้ดื่มตอนยังร้อนอยู่ รับรองว่าหายแน่ 

เรื่องราวดีๆ ของหัวหอม

เคล็ดลับคู่ครัว:

ประเทศซึ่งมีมหาอำนาจตะวันตกอยู่เบื้องหลังในนามของ “ประเทศ
พัฒนาแล้ว” ก่อนหน้านี้ประชาชนคนไทยภายใต้ระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชย์หรือราชาธิปไตย จนมาสู่ยุคอำมาตยาธิปไตยหรือประชา-
ธิปไตย แต่ในนามก็เคยมีส่วนร่วมมาโดยตลอด เพียงแต่ไม่ได้เรียกว่า
“participation” หรือ “การมีส่วนร่วม” แต่เรียกว่า “ทอดกฐิน ทอด
ผ้าป่า” หรือ “ออกปาก กินวาน” หรือ “ลงแขก” แต่เมื่อมีการพัฒนา
ให้เป็นแบบตะวันตกหรือแบบทันสมัยจึงเกิด “การจ้าง” เข้ามาแทนที่
และกระบวนการมีส่วนร่วมก็ถูกทำให้เป็นเรื่องของทางราชการไป
ประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนในการพัฒนา มีแต่สิทธิ์และเสียงในการ
เลือกต้ังและมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมายและคำส่ังของทางราชการ
 ต่อมาเมื่อระบบการศึกษาและระบบราชการที่ล้าหลังประสบความ
ล้มเหลว ตกเป็นเครื่องมือของระบอบทุนนิยมเสรีตามลัทธิบริโภคนิยม
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและสิ้นสลาย ประเทศด้อยพัฒนาและ
พัฒนาแล้วทั้งหลายจึงเรียกหากระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งต้องอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญ กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนจึงถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงถี่ขึ้นเรื่อยๆ โดย
เฉพาะการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาประเทศ
 การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยการจัดทำแผนแม่บทการ
พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในปี 2547 จึงมีจุดเน้นเป็นหลักการ
สำคัญสี่ประการคือ ประการแรก ต้องคืนความสมบูรณ์ให้กับลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา ประการที่สอง ต้องพัฒนาแบบบูรณาการพันธกิจ
ของทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง ประการที่สาม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และ ประการที่สี่ ต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ประการแรก ต้องคืนความสมบูรณ์ให้กับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
หมายความว่า ในอดีตทะเลสาบสงขลาเคยมีความอุดมสมบูรณ์อย่างไร
เรื่องใดหลังจากพัฒนาในครั้งนี้แล้วสภาพทั่วไปของลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลาต้องมีความใกล้เคียงกับสภาพในอดีต เช่น ความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรสัตว์น้ำ ทรัพยากรน้ำ พืชพรรณธัญญาหาร ศิลปวัฒน-
ธรรม ภูมิปัญญา เป็นต้น
 ประการที่สอง ต้องบูรณาการพันธกิจของหน่วยงานทุกภาคส่วน
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่าที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการดูแลทะเลสาบสงขลาดำเนินการไปคนละทิศคนละทาง
ขาดการประสานงาน บูรณาการทั้งทรัพยากร งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคลและอื่นๆทำให้ประชาชนขาดโอกาสหรือสูญเสียโอกาสในการ
พัฒนา
 ประการที่สาม การเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม หมายความว่า
ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในทุกโครงการที่มีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคอย่างมีศักดิ์ศรี
และเสมอภาค โดยได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและรอบด้านเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมในการมีส่วนร่วม
 ประการที่สี่ หากดำเนินการไปตามหลักการทั้งสามดังกล่าวข้างต้น
ก็จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของ
ทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริง
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 ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่อง
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการที่ชั้นความเร็วกำกับ 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553

 กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดชุมชนนักปฏิบัติ CoP 
เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐาน มอก.17025-2548 เมื่อวันที่ 
18 มกราคม 2553 

 ประชุมการใช้งาน Website ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำของสำนักงาน ฯ 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

 ร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนประทีปศาสตร์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2553 
และวิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 3-5 
กุมภาพันธ์ 2553

 ดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย และ ดำเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทำและพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
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 โครงการออกตรวจ
เยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม
โรงงานเมื่อวันที่  26-29 
มกราคม 2553

 ร่วมกิจกรรมเปิดธนาคารขยะรี ไซเคิลของเทศบาลตำบล
เขารูปช้าง ณ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

 การประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาน้ำเสียและขยะมูลฝอยในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 และ 
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 11 
มกราคม 2553
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 ปี พ.ศ. 2535 ฉันสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฟื้นฟูหมู่บ้าน
ชนบทสงขลา จึงได้รู้จักกับ ศรีปราชญ์สงขลา ซึ่งหมายถึงน้าเคล้า
แก้วเพชร อัมพร ด้วงปาน น้าลัภย์ หนูประดิษฐ์ น้าชบ ยอดแก้ว
และได้รู้จักกับคุณครูอย่าง พี่มนูญ ศรีสุธาศินี พี่ณรงค์ พลันสังเกต
คุณนิตย์ สุวรรณรัตน์ และเพื่อนหลายๆ คน เพราะวันเสาร์สุดท้าย
ของเดือนเราจะมาประชุมร่วมกัน ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆ
เก่ียวกับงานของสมาคม ซ่ึงมีอยู่ 7 งาน ประกอบด้วย งานออมทรัพย์
งานร้านค้าชุมชน งานปศุสัตว์ งานยางพารา งานการศึกษา
งานสิ่งแวดล้อม และงานชุมชน ทำให้ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมาย
 พี่จำนงค์ แรกพินิจ อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็น
ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฟื้นฟูหมู่บ้านชนบทสงขลา และทำงานมูลนิธิ
หมู่บ้านสถาบันพัฒนาชนบท ได้เชื่อมโยงให้พวกเราได้รู้จักกับ
เกลอย่านภาคใต้ ที่พัทลุงมีน้าเคียง คงแก้ว ปราชญ์เกษตรจาก
อำเภอศรีนครินทร์ ผู้ใหญ่ยูร ชูทอง บ้านสวนโหนด ตำบลชุมพล
อำเภอศรีนครินทร์ เก่งเรื่องออมทรัพย์ และสวัสดิการชุมชน
พี่ปลื้ม ชูคง บ้านคอกวัว ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง เก่งเรื่องกะลา
มะพร้าว น้าเกริกพล สุภาพรเหมินตร์ เก่งเรื่องสัวสดิการชุมชน
เครือข่ายยมนานครศรีธรรมราช น้าตรีวุฒิ พีระพัฒน์ น้าประยงค์
รณรงค์ คุณเดโช ชำนาญกิจ จังหวัดกระบี่ พี่วีระยุทธ จินาวงศ์
บ้านทับปริก อำเภอเมือง เก่งเรื่องการจัดการชุมชนแบบพึ่งตนเอง
ที่สุราษฎร์ธานี น้าเหนอ อยู่พุนพินจัดการเรื่องป่าฯลฯ
 มูลนิธิหมู่บ้านสถาบันพัฒนาชนบท จัดงานคนดีศรีสังคม
ทำให้พวกเรามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรู้จักคนดี คนเก่ง
ระดับประเทศ อย่างพ่อใหญ่วิบูรณ์ เข็มเฉลิม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นผู้ที่ เคยทำการเกษตรบนพื้นที่ของตนเอง 300 กว่าไร่
จนล้มละลาย และมาฟ้ืนชีวิต “วนเกษตร” บนเน้ือท่ี 9 ไร่ คร่ึง ได้เป็น
นักปราชญ์หลายสำนัก และได้รับคัดเลือกให้เป็นวุฒิสมาชิกวุฒิสภา
พ่อสำรวย มีสมชัย จากจังหวัดอยุธยา เด่นเรื่องการทำเกษตร
ปลอดสารพิษ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ่อใหญ่ทองคำ แจ่มใส 

จากบุรีรัมย์ เด่นเรื่องการจัดการชุมชนโดยใช้วัฒนธรรมดั้งเดิม
เชือ่มโยงกบัวถิชีวีติปจัจบุนั หมายถงึการใชว้ฒันธรรมเปน็ฐานหลกั
พ่อเล็ก กุดวงศ์แก้ว ศูนย์อินแปง กุดบาก จังหวัดสกลนคร เรื่อง
การจัดการทรัพยากร คือเอาป่ามาไว้ที่บ้าน หมายถึงการเอาองค์
ความรู้เดิมมาปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรให้เหมาะสม พ่อผาย
สร้อยสระกลาง-หมอพิมพา ปะนามะสา หมู่บ้านสระคูณ อำเภอ
ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เด่นเรื่องการจัดการพึ่งตนเองแบบ
ครบวงจร แม่ทองดี โพธิยอง-พิมใจ อินทมูล จังหวัดเชียงใหม่
เรื่องเด็ก-สตรี ครูมุกดา อินต๊ะสาน จากจังหวัดพะเยา เรื่องเด็ก
และการเรียนรู้ คุณมาโนช เทพอินทร์ จากจังหวัดพะเยา เด่นเรื่อง
การเกษตรแบบผสมผสาน การพัฒนาระบบจุลินทรีย์ โดยเฉพาะ
จุลินทรีย์ท้องถิ่นมาใช้กับพืชและสัตว์ คุณอัศฎางค์ สีหราช จาก
จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำเกษตรปลอดสารพิษ การใช้พลังงานลดต้นทุน
การผลิต พี่ประเสริฐ สุริยวงศ์ษา จากจังหวัดลำปาง อดีตเป็น
ศึกษานิเทศก์ ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกร เด่นเรื่องการจัดการน้ำ
และงานอนุรักษ์ คุณประทีป อินแสง จังหวัดน่าน อดีตผู้ช่วย
ศึกษาธิการอำเภอมาตั้งศูนย์การเรียนรู้ จากรายชื่อที่ฉันกล่าวถึง
เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ฉันได้มีโอกาสได้สัมผัส และประเด็นหลัก
ไม่ใช่ว่า ฉันจะมาบอกว่าฉันได้รู้จักกับคนต่างๆ เหล่านี้ ความจริง
แล้วแต่ละคนเบื้องหลังน่าสนใจ และขมขื่นมาก่อนกว่าจะถึงมา
วันน้ีได้ ถ้าฉันจะเล่าลงละเอียดของแต่ละคน คงต้องเจาะจงเป็น
รายๆไป อย่างพ่อใหญ่วิบูรณ์ กว่าจะได้เป็นวุฒิสมาชิกวุฒิสภา
น้าประยงค์ รณรงค์ กว่าจะได้รับรางวัลแม็คไซไซ ต้องต่อสู้กัน
มากมาย
 ช่วงหลังฉันมีโอกาสติดตามคุณประทวน พิกุลทอง เป็น
เพ่ือนรักของฉัน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิหมู่บ้านสถาบันพัฒนา
ชนบท ลงไปนอนที่ต่างๆ ที่ฉันจะเจาะลึก และที่ๆ ฉันไปบ่อย
มากโดยไม่ต้องอาศัยคุณประทวน คือที่ระยอง กับที่นครนายก 
ที่ระยอง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนชนบทพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตำบลบ้านฉาง” ศูนย์นี้มีพี่ดุสิต
รักษ์ทอง อดีตนักวิชาการสถาบันทักษิณคดี ได้ลาออกไปเมื่อ 5
ปีก่อน ไปตั้งหลักอยู่ที่จังหวัดระยอง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์
ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร หรือ สปก. ฉันไปที่
ศูนย์นี้ตั้งแต่พี่ดุสิตเริ่มซื้อที่ดิน ตอนนี้เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับ สปก.
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นายเถื่อน

และหน่วยงานต่างๆ  เบอร์โทรพี่ดุสิต 087-9674704 ที่นครนายก
“สวนธงชัย-ไร่ทักสม” บ้านมูลทราย อำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก เจ้าของสวนเรียนจบจากมหาลัยเกษตรศาสตร์ ทำงาน
กับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางการเกษตร จนสามารถซื้อที่ดินที่บ้าน
มูลทรายได้ 200 กว่าไร่ ต่อมาบริษัทเขาขยายกิจการไปลงทุนที่
ประเทศจีน จะส่งให้เขาไปอยู่ที่ประเทศจีน เขาบอกว่าทำให้บริษัท
รวยมาต้ังเยอะแล้ว ท่ีดินเราก็มีแล้วคราวน้ีจะรวยเองบ้าง เลยลาออก
จากบริษัทมาทำเอง จนในที่สุดปี 2539 เป็นหนี้ 50 ล้านบาท
คิดอะไรไม่ออกไปหาเจ้าคุณปัญญา วัดชลประทาน ท่านปัญญา
บอกว่า “ปัญญา เงิน ทองอยู่ในดินมึงคุ้ยให้ดีแล้วจะพบเอง” จากปี
2540 ถึงวันนี้หนี้สินหมดประกาศตน ปฎิวัติวิธีคิด และประกอบ
อาชีพเกษตรกรเพื่อชนะความจน ชนะระบบทุนนิยม ชนะฝรั่งและ
ทั้งโลก โดยการพึ่งตนเอง
 “อาหารสำเร็จ อาหารเม็ด คือ ขยะ”
 “ปุ๋ยเคมี ยาเคมี คือสารพิษ”
 สร้างโรงงานอาหารสีเขียว
 สร้างโรงปุ๋ยสีเขียว
 สร้างโรงยาสีเขียว
 ปลูกไม้ 7 ระดับ มีรายได้ 5 ล้านต่อไร่
 สวนธงชัย ไร่ทักสม จัดอบรมเกษตรกรพักหนี้ของ ธกส.
กระทรวงเกษตร กระทรวงพัฒนาสังคม กระทรวงศึกษา
มหาวิทยาลัยไม่ขาดระยะ หลักสูตร 5 วัน 4 คืน มีเร่ืองท่ีน่าสนใจเช่น
ปลูกเห็ดเจ็ดชั่วโคตร เลี้ยงกุ้งไม่ให้อาหาร ไม่ตีน้ำ เลี้ยงหมู เป็ด
ไก่ ไม่ใช้อาหารเม็ด ใช้ผัก-ถ่านไฟ ขยายจุลินทรีย์ ครีมนวดหน้า
จากข้าวกล้องงอก การทำขนมซ่าหริ่ม ผลิตถั่วงอกคอนโด ฯลฯ
ฉันไปที่นี่บ่อยพอๆ กับไปที่พี่ดุสิต ในแต่ละครั้งฉันจะเอาพันธุ์ไม้
จากบ้านเราไปฝากทั้ง 2 ที่ เช่น กิ่งเลียบ เมล็ดเรียนน้ำ ลูกโหนดสุก
เมล็ดม่วงเบา เหตุที่ฉันไปสวนนี้บ่อยเพราะเจ้าของสวนชื่อ ธงชัย
คงคาลัย เกิดที่แหลมวัง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เบอร์โทร
พี่ธงชัย 089-7766989

เหตุใดรากต้นไม้
จึงแทงลงในดินแข็งได้
 ปลายรากของต้นไม้มักจะแทงทะลุลงไปในดินแข็งราวกับ
หินได้ซึ่งเรามองเผินๆ จะเห็นว่าปลายรากของต้นไม้ดูเหมือนจะ
อ่อนและเปราะเกินกว่าที่จะแทงลงไปในดินแข็งๆ ได้ เหตุที่ปลาย
รากของต้นไม้สามารถแทงลงไปในดินแข็งๆ ได้เพราะถุงลมเล็กๆ 
ที่เรียกว่าเซลล์ซึ่งเกิดในขณะที่รากต้นไม้เติบโตขึ้นแต่ละเซลล์มี
เปลือกบางๆ แต่แข็งแรงเต็มไปด้วยของเหลวซึ่งโดยมาก คือ 
น้ำ เซลล์ของรากที่เติบโตขึ้นนี้จะค่อยๆ เต็มไปทีละช่อง ตัวของ
เซลล์เองอาจดูไม่แข็งแรงนักแต่รากไม้ประกอบด้วยเซลล์หลาย
พันเซลล์ เมื่อเซลล์ทั้งหมดแทงลงไปในดินมันก็สามารถทำให้ดิน
เป็นรูได้ รากที่กำลังเจริญนี้สามารถดันไปข้างๆ ได้ด้วย ถ้ารากไม้
แทงลงไปในรอยแตกของหินมันก็อาจทำให้หินแตกได้ ตรงปลาย
ของรากมีเซลล์พิเศษซึ่งสามารถปล่อยของเหลวลื่นๆ ออกมาช่วย
ให้รากเลื่อนไปได้โดยสะดวก ต้นไม้มักจะแทงรากขึ้นข้างบนผ่าน
เส้นทางเท้าที่หนาตั้งหลายๆ นิ้วได้ มันได้กำลังมาจากแรงดันของ
เซลล์เหล่านั้น ตัวดันที่ดีที่สุด คือ รากที่เริ่มเติบโตโดยม้วนเข้า
เป็นวงๆ นี้ ก็เหมือนกับคนที่ใช้ไหล่อันแข็งแรงยกน้ำหนักขึ้นนั่นเอง
ซึ่งมีพลังอย่างน่าอัศจรรย์
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กิจกรรม เหลืองฟ้า มหามงคล 

ในวันสิ่งแวดล้อมไทย บทสรุปแห่งความร่วมมือ

เทิดพระเกียรติ
จากวันแม่ถึงวันพ่อ

 วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดสงขลา
มีความคึกคักเป็นพิเศษ รถยนต์จอดรอขึ้นพันธุ์กล้าไม้จนพื้นที่รอบ
แปลงเพาะชำไม่มีที่ว่าง ในบรรดารถยนต์ทั้งหมดนับสิบคันใน
จำนวนน้ีรวมรถยนต์ของสำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 16 และสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ซึ่งมาขอรับพันธุ์
กล้าไม้เพื่อนำไปปลูกถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
วันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 ธันวาคม 2552 พันธุ์กล้าไม้นับพันนับ
หม่ืนต้นถูกคนงานลำเลียงข้ึนรถยนต์คันโน้นคันน้ีตามท่ีแต่ละหน่วยงาน
ต้องการ จนเวลาเกือบ 4 โมงเย็นจึงถึงคิวของสำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สงขลา กล้าไม้ 1,000 กล้าไม้ถูกจัดวางไว้บนรถอย่างเป็นระเบียบ
6 โมงเย็น กล้าไม้ได้ถึงที่หมายคือโรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา วันที่ 3 ธันวาคม 2552 ทุกอย่างต้องเรียบ
ร้อยและพร้อมท่ีจะดำเนินกิจกรรม 10 โมงเช้า (10.00 น.) ทีมเตรียม
งานจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ถึงโรงเรียนสทิงพระวิทยา
แต่ยังช้ากว่าหน่วยร่วมโครงการอย่างศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังอ่าวไทยตอนล่าง สำนักวิชาการพลังงานภาค 12 โรงเรียน
บ้านท่าคุระ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สงขลาโรงเรียนสทิงพระวิทยา และเทศบาลตำบลสทิงพระ ที่มา
ช่วยกันจัดสถานที่เตรียมความพร้อมสำหรับจัดกิจกรรมเหลือง ฟ้า
มหามงคลเทิดพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อ ในวันสิ่งแวดล้อมไทย
ชุดนิทรรศการให้ความรู้ถูกติดตั้งไว้ตามจุด ต่างๆ จากหน่วยงานที่
เข้าร่วมฝ่ายเวทีจากเทศบาลตำบลสทิงพระ สำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 16 และฝ่ายเวทีตัวหลักจากโรงเรียนสทิงพระวิทยา จัดเตรียม
ตกแต่งสถานท่ีรอบงาน เวทีชุดรับแขก แท่นเปิดงานทางเข้าเย่ียมชม
งานและนิทรรศการเสร็จภายในพริบตาพร้อมแล้วสำหรับงานและ
ในท่ีสุดวันสำคัญทางส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยคือวันส่ิงแวดล้อมไทย
ก็เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ทุกหน่วยงานพร้อม
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 วันนี้ออกไปจัดฐานความรู้ให้เด็กๆ ใช่ไหม อย่าลืมนะ
กลับมาแล้วส่งรายงานด้วย มีรายงานสตป. รายงานตัวชี้วัด
รายงานกำกับองค์กรที่ดี รายงานความพึงพอใจ รายงาน...
รายงาน...

ครับ...
คร๊าบบบ...
ครับ...
ครับ...

คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าขับรถมาอยู่ดีๆ แล้วนิ่ง
ไปเลยครับหมวด สงสัย เครียดมาก
ไม่รู้เรื่องอะไร ช็อกไปเลย

รายงาน....รายงาน....

รายงาน.

แล้วสำหรับงานในวันน้ี งานได้เร่ิมต้ังแต่ช่วงเช้าด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้
ยืนต้น เช่น ตะเคียนทอง ตีนเป็ด หางนกยูง ในพื้นที่ว่างเปล่าของ
ทางโรงเรียน เวลา 13.30 น. การจัดกิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมไทย เหลือง
ฟ้ามหามงคลเทิดพระเกียรติ จากวันแม่ถึงวันพ่อ อย่างเป็นทางการ
จึงได้เริ่มขึ้น ณ หอประชุมของโรงเรียนสทิงพระวิทยา โดยเริ่มจาก
ท่านประธานในพิธีคือท่านนายกเทศมนตรีตำบลสทิงพระ ให้เกียรติ
เป็นประธานและต่อด้วยกิจกรรมบนเวทีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่
การแสดงชุดสทิงบุรี ของนักเรียนโรงเรียนสทิงพระวิทยา การประกาศ
ผลการประกวดเรียงความด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ดำเนินการประกวด
ล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรม การแสดงละครด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียน เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำของเหลือใช้
นำมาใช้ประโยชน์ การประกาศผลการประกวดคำขวัญด้านส่ิงแวดล้อม
พร้อมทั้งให้ผู้ชนะเลิศได้อ่านคำขวัญและสื่อความหมายของคำขวัญ
สู่ผู้ร่วมกิจกรรม การแสดงแฟช่ันโชว์ชุดรีไซเคิลท่ีเป็นการใช้วัสดุเหลือ
ใช้มาตกแต่งเป็นชุด การประกาศผลการประกวดวาดภาพ พร้อมทั้ง
ผู้ชนะเลิศได้บรรยายถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจในการวาดภาพ
ส่ิงแวดล้อม การแข่งทักษะการพูดด้านส่ิงแวดล้อมและการการแสดง
science show ของเด็กนักเรียนโรงเรียนสทิงพระวิทยา ซึ่งสิ่งที่คาด
ไม่ถึงก็คือจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
จากกลุ่มเยาวชนและนักเรียนโรงเรียนสทิงพระวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม
กันจนหอประชุมของโรงเรียนท่ีสามารถบรรจุนักเรียนได้ถึง 1,000 คน
ไม่มีที่จะนั่งจนบางส่วนต้องอาศัยพื้นที่รอบๆ ของหอประชุม
 กิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมไทยเหลือง ฟ้า มหามงคล เทิดพระเกียรติ
จากวันแม่ถึงวันพ่อ 4 ธันวาคม 2552 เกิดขึ้นจากความร่วมมือทุก
ภาคส่วนท่ีพร้อมใจกันจัดข้ึน เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีทวีความรุนแรงข้ึนตามการพัฒนาของโลกปัจจุบัน
ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งว่า
“ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหา ที่มีความสำคัญควบคู่กับการ
พัฒนาความเจริญก้าวหน้าซ่ึงเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ
กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะ
มลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็น
ประเทศหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้...”
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 หลายครั้งที่มีเหตุให้ผู้เขียนต้องเดินทางข้ามทะเลสาบ
สงขลาในยามค่ำคืน ส่วนใหญ่จะเลือกใช้เส้นทางที่เดินทางได้
สะดวกที่สุด คือ ข้ามสะพานติณสูลานนท์ที่เชื่อมพื้นที่ฝั่งสงขลา
ไปฝั่งเกาะยอแดนผ้าทอมืออันเลื่องลือและเชื่อมจากตัวเกาะยอ
ไปยังฝั่งอำเภอสิงหนคร ช่วงที่นั่งรถยนต์ผ่านตัวสะพานถึงแม้จะ
เป็นเวลาค่ำคืนอันมืดมิด แต่ก็อดไม่ได้ที่จะแอบมองผ่านกระจก
รถยนต์ไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนของเวิ้งน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาล
จนเพื่อนๆ ที่เดินทางร่วมกันเคยถามว่าดูอะไรก็ไม่รู้มันอยากจะดู
ก็แล้วกัน แต่ทุกคร้ังท่ีมองผ่านความมืดออกไปส่ิงท่ีสังเกตเห็นคือจะมี
ไฟดวงเล็กๆ ส่องสว่างอยู่เป็นจุดๆ ในทะเลสาบสงขลา และจาก
การสังเกตครั้งล่าสุดดูเหมือนจำนวนดวงไฟจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
เคยถามเพื่อนๆ ชาวเกาะยอก็ได้คำตอบไม่ชัดเจนพอจับใจความ
ได้ว่าเป็นไฟของชาวประมงที่ออกจับสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา
วางเอาไว้ คำถามมากมายจึงผุดข้ึนในสมอง เช่น ทำไมจึงมีมากมาย
ถึงเช่นนี้ บางครั้งผู้เขียนผ่านมาตอนฝนตก ลมแรง ทำไมเจ้าไฟ
ดังกล่าวก็ยังส่องสว่างอยู่ ตีสาม ตีสี่ตอนใกล้สว่างก็ยังมีดวงไฟอยู่
หรือเขาหาปลากันทั้งคืน เป็นคำถามที่ค้างคาใจอยู่ตั้งนานจนได้
มีโอกาสเข้าไปทำงานในพื้นที่ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ซึ่งพี่น้องชาวคูเต่าส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการประมง
ในทะเลสาบสงขลา บ้านเรือนแต่ละหลังจะปลูกอยู่บริเวณริม
คลองและลำคลองที่สำคัญของชาวคูเต่าก็คือคลองอู่ตะเภา และ
คลองสาขาอีกหลายสาย จะโดยบังเอิญก็ว่าได้ผู้เขียนมีโอกาส
ลงเรือประมงสำรวจคลองสาขาของคลองอู่ตะเภาที่ ไหลผ่าน
หมู่บ้านของชาวคูเต่า ได้เหลือบไปเห็นเจ้าวัตถุประหลาดในเรือ
ประมง จะเรียกว่าขวดก็ไม่ใช่ เรียกว่าตะเกียงก็ไม่เชิง มีรูปร่าง
แปลก ๆ ไม่เคยเห็นมาก่อน แต่เสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ถามใน
วันนั้นว่าเขาเรียกว่าอะไร จนอีกหลายวันก็พบเจ้าวัตถุดังกล่าว
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อีกครั้ง ขณะที่ชาวประมงขนลงลำเรือเตรียมจะออกทะเลไป
จับปลา เอาละเป็นไงเป็นกัน จะว่าโง่ก็ยอม ลองถามดูดีกว่าว่า
เขาเรียกว่าอะไร “บังๆ ที่บังหิ้วอยู่ในมือเขาเรียกว่าอะไรครับ”
คนถือหันมายิ้ม “ตะเกียงครับ” ตะเกียงอะไรมีรูปร่างแปลกขนาด
นี้มันขวดขาวชัดๆ คงเห็นผู้เขียนทำหน้างงๆ บังแกเลยจัดการ
อธิบายเสียละเอียดว่า เจ้าตะเกียงนี้น่ะ มันมีส่วนประกอบอยู่ 4
ส่วน คือ 1. ขวดขาวกลม 2. ตะเกียงแบบมีไส้ 3. ขวดน้ำมันเครื่อง
4. เชือก “แล้วเขาทำอย่างไรตะเกียงจึงไปอยู่ในขวดล่ะ” ได้ยิน
ถามดังนั้นบังเลยอธิบายเป็นฉากๆ ถึงวิธีทำตะเกียงประหลาด
ขั้นแรกก็นำอุปกรณ์ที่จำเป็นมาก่อนคือขวดกลมเน้นเอาสีขาว
เป็นหลัก และก็ขวดน้ำมันเครื่องชนิดกลม เมื่อได้ขวดกลมมาแล้ว
ทำการกระทุ้งเอาส่วนก้นของขวดออก โดยใช้เหล็กเส้นขนาด 4 หุน
กระทุ้งไปที่บริเวณขอบด้านข้างของก้นขวดจนก้นขวดหลุดออกไป
หมดทำการแต่งรอยแตกให้เรียบร้อยอีกเล็กน้อยเป็นอันเสร็จการ
เตรียมขวดแก้ว ขั้นที่สองนำขวดน้ำมันเครื่องชนิดพลาสติกกลม
มาตัดเป็น 3 ท่อน ก็คือ ส่วนก้น ส่วนกลาง และส่วนปาก ส่วนที่
จะนำมาใช้ทำตะเกียงก็คือส่วนก้นสำหรับใส่ตะเกียงและวางขวด
แก้วที่ถูกเจาะก้นลงไป เทคนิคการตัดขวดน้ำมันเครื่องส่วนก้นก็
คือตัดให้สูงจากบริเวณก้นประมาณ 3 นิ้ว บริเวณก้นของขวดน้ำ
มันเครื่องต้องเจาะรูไว้ประมาณ 2 รู เพื่อเป็นช่องดึงอากาศเวลา
จุดตะเกียง อีกส่วนของขวดน้ำมันเครื่องที่นำมาใช้ก็คือส่วนปาก
ของขวด ซึ่งส่วนของปากขวดน้ำมันเครื่องก็ควรตัดให้ต่ำลงมาจาก
ปากขวดประมาณ 2-3 นิ้ว ส่วนนี้จะเป็นส่วนล็อคขวดแก้วไม่ให้ล้ม
หลังจากนั้นก็เจาะรูด้านข้าง ส่วนก้นของขวดน้ำมันเครื่องที่เตรียม
ไว้ 2 รู ส่วนของปากขวด 2 รู นำเชือกขนาด 2 มิลลิเมตรมาผูก
ร้อยเข้ากับรูที่เจาะทั้ง 4 รู (ผูกร้อยตัวก้นก่อนแล้วขวดก่อนร้อย
ผ่านรูทางด้านในของปากขวด ร้อยผ่านรูด้านนอกของปากขวด
อีกด้านและก็มาผูกกับรูที่ก้นขวดน้ำมันเครื่อง อีกรูที่เหลือซึ่งอยู่
ตรงข้ามกับรูแรก) สุดท้ายก็หาซื้อตะเกียงไส้ที่มีขนาดพอเหมาะคือ
สามารถครอบด้วยขวดแก้วได้มาวางบริเวณก้นขวดน้ำมันเครื่อง
ที่ร้อยเชือกไว้ แล้วคลอบด้วยขวดแก้วที่กระทุ้งก้นขวดออกครอบ
ด้วยตัวล็อคก็คือส่วนปากขวดน้ำมันเครื่องที่ร้อยเชือกเป็นชุดเกียง
กับก้นขวดเข้ากับปากของขวดแก้วขาวเท่านี้ก็ได้ชุดตะเกียง 1 ชุด
เชื้อเพลิงสำหรับตะเกียงไส้ก็น้ำมันก๊าด วิธีการใช้ชาวประมงจะใช้
ชุดตะเกียงขวดแก้วกับอุปกรณ์ท่ีช่ือว่าไซน่ัง ซ่ึงตะเกียงจะเป็นตัวช่วย

ให้กุ้งเข้าไซนั่งหรือเข้าไซนั่งมากขึ้น ชุดตะเกียง 1 ชุดจะมีอายุการ
ใช้งานในทะเลประมาณ 1 ปี จุดเด่นของตะเกียงขวดแก้วก็คือลม
จะแรงอย่างไรตะเกียงก็ไม่ดับเพราะมีขวดแก้วครอบคอยป้องกัน
ลมเอาไว้ และอีกประการคือสามารถกันฝนได้ด้วย เพียงแต่นำฝา
ขวดแก้วเจาะรูแล้วมาครอบปิดปากขวดแก้วเอาไว้แค่นั้นก็สามารถ
กันน้ำฝนได้แล้ว แต่ประเด็นที่สำคัญสุดของชุดตะเกียงขวดแก้ว
ก็คือการที่ชาวประมงหรือพี่น้องชาวคูเต่ารู้จักนำวัสดุเหลือใช้กลับ
มาใช้ใหม่ที่เรียกว่า Reuse ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษสิ่งเหลือ
ใช้เหล่านี้ อย่างเช่น ขวดแก้วกลมที่นำมาประกอบเป็นตัวครอบกัน
ลมกันฝน ชาวประมงตำบลคูเต่าเขารับซื้อขวดละ 2 บาท ส่วนขวด
น้ำมันเครื่องก็ไปขอจากร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ซึ่งเจ้าของร้าน
ก็ยินดีให้อยู่แล้ว เพราะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ทิ้งไปก็เป็นขยะต้อง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บขนไปกำจัดอีกต่อหนึ่ง ในการ
จัดทำชุดตะเกียงขวดแก้วงบประมาณในการจัดหาวัสดุ ชาวประมง
คูเต่าบอกว่าค่าใช้จ่ายประมาณชุดหนึ่งก็ 30 บาท แต่การใช้
ประโยชน์ถือว่าเกินคุ้ม ซึ่งถ้าไม่มีชุดตะเกียงชุดนี้ติดตั้งไว้กับไซนั่ง
กุ้งจะไม่เข้าไซ ปริมาณขยะนับวันยิ่งจะเพิ่มปริมาณขึ้นตามการ
เพิ่มของจำนวนประชากรโลก จนสร้างปัญหาไม่รู้จักจบสิ้นให้แก่
ผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ จนถึง
ระดับโลก แต่ถ้าทุกคนรู้จักนำสิ่งที่คิดว่าไร้ประโยชน์คิดว่าเป็นขยะ
มาดัดแปลงเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ในการ
ประกอบอาชีพดังเช่นพี่น้องชาวคูเต่ากระทำอยู่ ปัญหาขยะคงลด
น้อยถอยลงจนสามารถจัดการในที่สุด
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โชคดีที่มีตัวช่วย...อีกแล้ว

 ช่างเป็นเรื่องโชคดีของมนุษย์เราจริงๆ เมื่อยามประสบ
กับวิกฤติปัญหารุกเร้า มนุษย์เรามักจะหาทางออกหรือมีตัวช่วยอยู่
เสมอ จนบางครั้งกลับกลายเป็นว่ามนุษย์เราเองเป็นตัวสร้างปัญหา
แล้วไม่ยอมรับผิดชอบคอยให้สิ่งต่างๆ ช่วยแก้ไข ช่างเป็นการ
เอาเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างเสียเหลือเกิน มนุษย์เราตักตวงเอา
ผลประโยชน์จากสิ่งต่างๆ รอบตัว โดยเลือกเอาเฉพาะส่วนที่เป็น
ประโยชน์ ส่วนที่เหลือหรือส่วนที่ไม่สามารถสนองตัญหาของมนุษย์
ได้กลับถูกปล่อยปละละเลย อย่างไม่แยแสอย่างเช่น มนุษย์ตักตวง
ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใช้ทรัพยากรธรรมชาติจน
หมดค่า แล้วก็ทิ้งส่วนที่เหลือให้เป็นขยะ จนก่อให้เกิดปัญหาขยะ
ล้นโลกในที่สุด แต่อีกนั่นแหละเป็นความโชคดีของมนุษย์ที่เกิด
มีตัวช่วยจัดการขยะโดยเฉพาะที่เกิดจากการบริโภคที่เรียกว่า 
เศษอาหาร รวมทั้งขยะที่ย่อยสลายได้ มนุษย์ค้นพบตัวช่วยย่อย
ขยะหรือเศษอาหารและเริ่มใช้ประโยชน์จากตัวช่วยอีกแล้ว ซึ่งตัวช่วย
หรือที่มนุษย์เรายกย่องให้เป็นพระเอก (แล้วมนุษย์เราเป็นอะไร) 
นั้นก็คือ ไส้เดือนดินนั้นเอง สืบเนื่องจากเศษอาหารและขยะย่อย
สลายได้เกิดขึ้นจากฝีมือ ฝีปากของมนุษย์ทุกวัน และนับเป็นปัญหา

ใหญ่หลวงในการจัดการ มนุษย์เราจึงพยายามคิดค้นหาวิธีหรือหาตัวช่วย 
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในที่สุดก็พบผู้รับกรรมจนได้ ไส้เดือนดินนั้น
เองสามารถกำจัดเศษอาหาร และขยะย่อยสลายได้ โดยพบว่าที่สำคัญ
การจัดการเศษอาหารและขยะย่อยสลายได้โดยวิธีน้ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
เป็นพิษแก่ธรรมชาติ (แน่ะยังมีหน้าคิดถึงธรรมชาติ) และมนุษย์เหมือน
วิธีการกำจัดแบบอื่นๆ เช่น เผา กองทิ้งไว้ในที่โล่งแจ้ง หรือวิธีฝัง
กลบที่นับวันจะหาพื้นที่ยาก ไม่มีพื้นที่รองรับอย่างเพียงพอ และ
โดนต่อต้านจากผู้คนที่รักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการใช้
ไส้เดือนดินยังมีผลประโยชน์ให้มนุษย์ตักตวงอีก ช่างวิเศษเสียจริงๆ
ผลพลอยได้จากการย่อยสลายเศษอาหารหรือขยะย่อยสลายได้ก็คือ 
ปุ๋ยหมัก (Vermicompost) ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์สำหรับมนุษย์
อีกคือใช้บำรุงต้นพืชที่มนุษย์นำมาเป็นเครื่องบริโภค อุปโภค นั้นเอง
 การจัดการเศษอาหารหรือขยะย่อยสลายได้โดยวิธีการใช้
ไส้เดือนดินกำลังเป็นที่นิยมในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะ
ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีความใส่ใจต่อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับมาตรการลดภาษีสิ่งแวดล้อมกับครัวเรือน
ในชุมชนที่มีรูปแบบการกำจัดขยะสดด้วยตนเอง เป็นแรงผลักดัน 
ส่วนในไทยเริ่มให้ความสนใจเรื่องนี้มาได้ราว 4-5 ปีแล้วได้รับการ
สนับสนุนจากโครงการหลวง และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำโครงการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
จากขยะชุมชนที่ย่อยสลายได้ กล่าวว่า “จากการทำโครงการนี้ได้ศึกษา
พฤติกรรมการดำรงชีวิตของไส้เดือน พบว่าสัตว์ชนิดนี้มีคุณประโยชน์
มหาศาล คือสามารถกำจัดขยะที่ย่อยสลายได้ โดยเฉพาะเศษอาหาร 
เศษผัก ผลไม้ หรือแม้กระทั่งกระดาษชำระและหนังสือพิมพ์ได้เร็ว
ที่สุดในโลก โดยไส้เดือน 1 กิโลกรัม (ประมาณ 1,200-1,300 ตัว) 
จะกำจัดขยะ 1 กิโลกรัม ได้ภายในเวลา 4 วัน ขยะจะถูกย่อยสลาย
โดยการดูดกินของไส้เดือน และไส้เดือนจะถ่ายออกมากลายเป็นปุ๋ย
หมักที่นำไปบำรุงรักษาต้นไม้ได้อีกต่อหนึ่ง ทั้งนี้ขยะ 100 กิโลกรัม 
จะถูกไส้เดือนดูดกินเหลือออกมาเป็นปุ๋ยหมักคุณภาพดีได้ถึง 70 
กิโลกรัม ในขณะที่การใช้วิธีอื่นเพื่อกำจัดขยะประเภทนี้ต้องใช้เวลา
นานกว่านี้มาก และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เกิดมลภาวะ 
เกิดสารพิษตกค้าง และมีกลิ่นเหม็น เป็นต้น”
 โดยเร่ิมแรกจากการทดลองได้นำไส้เดือนพันธ์ุแลมบริคัส รูเบลลัส
(Lumbricus rubellus) มาจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์
พบว่าไส้เดือนมีความสามารถในการกำจัดขยะจากเศษพืชผักสูงมาก 
โดยสามารถกินอาหารได้หลายชนิด เช่น เศษกับข้าว เศษผัก เปลือกผลไม้
ที่เริ่มเน่า กล่องกระดาษ กระดาษหนังสือพิมพ์ เศษผม เศษหญ้า 
และมูลสัตว์ในบ้าน โดยไม่กินผักสดพืชสดที่ยังไม่เน่า แต่เนื่องจาก
ไส้เดือนพันธุ์ดังกล่าวมีราคาแพง จึงมีการมองหาพันธุ์ไส้เดือนใน
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กติกา วิธีการส่งคำตอบ แจ้งชื่อที่อยู่ของผู้ตอบ
คำถามที่ชัดเจน และส่งคำตอบได้ 2 ทางคือ
 1. เขียนคำตอบลงในไปรษณียบัตร ส่งไปยัง
กองบรรณาธิการวารสาร “เม็ดทราย”

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 90000
 2. ส่งคำตอบทาง E-mail

reo16.org@mnre.mail.go.th 

รายชื่อ ผู้โชคดีฉบับที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม-ธันวาคม
2552) ดังนี้

จังหวัดชื่อ-นามสกุล

1. คุณสมโภช บุญฉลาด สงขลา

2. เด็กชายบุญฤทธิ์ เกษรมาศ สงขลา

3. คุณอภิชนฐกานต์ สุวรรณมณี สงขลา

4. คุณนิติธรรม อินเรน สงขลา

5. คุณอัญชลี  แซ่หลี สงขลา

ประเทศไทย จนกระทั่งพบไส้เดือนพันธุ์ขี้ตาแร่ (หรือคิตาแร่) มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า “Pheretima peguana” มีมากในภาคเหนือ เป็น
พันธ์ุพ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด แม้ว่าไส้เดือนพันธ์ุน้ีจะกินอาหารเก่ง แต่
ก็ยังมีปริมาณในการกำจัดขยะและเศษพืชผักได้น้อยเพียงครึ่งหนึ่ง
ของไส้เดือนพันธุ์ต่างประเทศที่เคยทดลอง นอกจากนี้มันยังกินซาก
ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เน่าเปื่อย รวมทั้งสัตว์เล็กๆ อย่างแมลงและ
ตัวอ่อนของแมลงได้อีกด้วย มันจึงถูกจัดอยู่ในสัตว์จำพวกกินทั้งพืช
และสัตว์ (Omnivorous) เป็นอาหาร ซึ่งมี วงจรชีวิต ผูกพันธุ์กับดิน 
ระบบนิเวศที่ดี จะช่วยให้ การแพร่กระจายพันธุ์ เป็นไปด้วยดีเช่นกัน
 การชอนไชของไส้เดือนทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของดิน
ให้ดีขึ้น คือทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ไม่แน่นทึบและแข็ง เกิดการถ่ายเท
อากาศภายในดินดี เพิ่มช่องว่างในดิน ช่วยในการอุ้มน้ำของดิน การ
ไหลผ่านของน้ำในดินทำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ จึงเหมาะแก่การ
แทงรากออกไปหาอาหารของพืช และผลจากกระบวนการกินอาหาร
ของไส้เดือนยังช่วยพลิกกลับดินหรือนำแร่ธาตุจากใต้ดินขึ้นมาบนผิวดิน 
โดยดิน ซากพืชซากสัตว์ เศษอาหาร และอินทรียวัตถุต่าง ๆ ที่ไส้เดือน
กินเข้าไป จะถูกย่อยสลายและถูกขับถ่ายออกมาเป็นมูล (cast) ซึ่งมี
ธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากและอยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ดี 
เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถัน แคลเซียม และธาตุอาหารอื่นๆ
รวมทั้งช่วยส่งเสริมในการละลายธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปอนินทรีย์สาร
ที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้ไปอยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 นอกจากนี้ไส้เดือนยังช่วยกำจัดแมลงและตัวอ่อนของแมลง 
เช่น หนอนเจาะลำต้นลองกอง หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้หอม 
ตัวอ่อนด้วงหมัดผัก เป็นต้น การเจริญเติบโตของพืชเบื้องบนจึงเป็นผล
มาจากการทำงานเบื้องล่างของไส้เดือนทุกอย่างสอดคล้องกันไปตาม 
บทบาทหน้าที่ของไส้เดือนจำนวนมหาศาลใต้ผิวดินทั่วโลก ซึ่งทำประโยชน์
ให้กับมวลมนุษย์อย่างประเมินค่ามิได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า “ไส้เดือน
เป็นสัตว์ที่ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและพืช”
 นอกจากดินและพืชจะได้รับประโยชน์จากไส้เดือนอย่างอเนกอนันต์
จากกิจกรรมในการดำรงชีวิตแล้ว มนุษย์อย่างเรา ๆ ก็รู้จักนำมันมาใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตัวเองเช่นกัน อาทิเช่นนำมาใช้
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจจำพวกสัตว์ปีก ปลา กบ และหมู เนื่องจากไส้เดือน
มีโปรตีนที่สูงมาก และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในค่าอาหารสัตว์ นำมา 
เป็นอาหาร ซึ่งมีบางประเทศบนโลกใบนี้จับไส้เดือนมาเป็นอาหาร 
เนื่องจากมีโปรตีน เป็น ยาสมุนไพร ตำราการแพทย์จากต่างประเทศ
มีงานวิจัยออกมาชัดเจนว่าไส้เดือนจะมีสารเคมีบางชนิดช่วยในการรักษา
โรคหัวใจ ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้น ส่วนตามตำรายาจีนระบุว่าไส้เดือน
เป็นอาหารที่ใช้บำรุงกำลัง ยาบำรุงทางเพศ และแก้โรคช้ำใน คนจีน
จะกินไส้เดือนที่ปรุงสำเร็จตามสูตรแล้วเป็นอาหารเช้าคู่กับน้ำเต้าหู้
อย่างเช่นในจีนมีการนำไส้เดือนมาตากแห้งวางขายแก่ลูกค้าที่ต้องการ
นำไปเป็นยาบำรุงทางเพศและยาบำรุงรักษาโรคหัวใจตามตำราจีน
ส่วนในไทยก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าชาวจีนสักเท่าใด ด้วยความเชื่อว่าเป็นยา
สรรพคุณในการแก้ช้ำใน เลี้ยงไส้เดือนเพื่อการค้า สร้างรายได้ให้แก่ชีวิต 
ใช้ฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรม เช่น ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

    สวัสดีท่านสมาชิก...ท่ีน่ีมีรางวัลทุกท่าน
สำหรับวารสารเม็ดทราย ฉบับประจำเดือน
มกราคม-มีนาคม 2553 ให้ท่านค้นหาคำตอบ
จากเส้นทางสิ่งแวดล้อม โดยเรามาวางแผน
การเดินทางกันดีกว่าว่าการเดินทางครั้งนี้

จะผ่านเส้นทางสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง ซึ่งจะมีจุดที่น่า
สนใจต่างๆ ตามเส้นทาง ถึง 31 จุดโดยให้เราเดินทาง
จากจุดเริ่มต้นไปยังทางออก และให้เขียนคำตอบ
ว่าเราเดินทางผ่านหมายเลขใดบ้างในเส้นทางท่ีถูกต้อง
เช่น ผ่านหมายเลข 1, 2, และ 3 เป็นต้น หวังว่าคง
เจอทางออกนะค่ะ โดยเส้นทางสิ่งแวดล้อมจะอยู่ที่
ปกหลังของวารสารค่ะ



เส้นทางสิ่งแวดล้อม
ดู ที่นี่มีรางวัล (ปกหลังใน)
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