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5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
  เมื่อวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 สหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลสวีเดน ได้จัดการประชุมที่เรียกว่า “การประชุมสหประชาชาติ
เรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” (UN Conference on The Human Environment) ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพื่อจัดทำร่าง
ข้อเสนอต่าง ๆ รวมทั้งแผนดำเนินการและปฏิญญา ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 1,200 คน จาก 113 ประเทศ
มีผู้สังเกตการณ์มากกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนเยาวชน
และกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก
  ผลการประชุมมีความสำเร็จอย่างงดงาม เพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลกได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมขจัดภยันตราย
ดา้นสิง่แวดลอ้มทีก่ำลงัคกุคามเรา และเพือ่เปน็จดุเริม่ตน้ของความรว่มมอืกนัระหวา่งชาตทิัว่โลก จงึไดก้ำหนดใหว้นัแรกของการประชมุคอื
วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) พร้อมทั้งได้จัดตั้ง “โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ”
หรือเรียกย่อว่า “ยูเนป” (UNEP: United Nation Environment Programe)
  ในแต่ละปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้กำหนดหัวข้อรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็น
ทิศทางเดียวกันทุกประเทศ  สำหรับปี 2553 ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ความสมดุลของระบบ
นิเวศและเศรษฐกิจสีเขียว ภายใต้หัวข้อรณรงค์ “Many Species One Planet One Future” โดยภาษาไทยใช้คำว่า 
“ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก”

4

10
16

8

14
18

8..

10..

15..

16..

18..

7..

6..

4..

12..

19..

14..



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

 ปลายเดือนสามถึงต้นเดือนสี่ท้องทุ่งนาแห่งคาบสมุทร
สทิงพระกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ จากท้องทุ่งที่เต็ม
ไปด้วยต้นข้าวสีเขียวเป็นผืนพรมสุดลูกตา ค่อย ๆ กลับกลาย
เป็นสีเหลืองทอง เมล็ดข้าวที่เรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนรวงข้าว
ซึ่งครั้งหนึ่งในเมล็ดข้าวที่เคยมีแต่น้ำนมข้าว เมล็ดมีสีเขียว 
น้ำนมข้าวแข็งตัวเป็นเมล็ดข้าว สีเขียวของเปลือกเมล็ดข้าว 
กลับกลายเป็นสีเหลืองทอง ช่างเป็นทุ่งสีทองที่งามเกินคำบรรยาย
โดยเฉพาะในความรู้ของชาวนาแห่งคาบสมุทรสทิงพระ เพราะนั่น
หมายถึงผลผลิตของหยาดเหงื่อแรงงานแรงใจ ความตั้งใจ 
ความเอาใจใส่ หรืออาจจะรวมเอาจิตวิญญาณวิถีชีวิตลงไปด้วย 
วันเวลาที่รอคอยมาแรมเดือนของชาวคาบสมุทรสทิงพระได้มาถึง
แล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งความสุขรอยยิ้มแรกปรากฏบนใบหน้าของ
ชาวนาทุกคน ต้นข้าวที่ลู่เอนด้วยน้ำหมักของรวงข้าวโยกไสว
เมื่อยามต้องลม เหมือนเชิญชวนให้ชาวนาแห่งคาบสมุทร
สทิงพระมาเก็บเกี่ยว รวงค้อมเอนยียวนรอให้คมแกะ (อุปกรณ์
สำหรับเก็บรวงข้าวของชาวใต้ลักษณะจะเป็นใบมีดติดกับแผ่นไม้
มีด้ามทำจากไม้ไผ่) มาตัดคอรวง...ผู้เขียนยังจำภาพและเหตุการณ์
เหล่านี้ ไม่รู้ลืม ยังจำภาพที่แม่เคยสอนให้ผู้เขียนรู้จักพันธุ์ข้าว
พื้นเมืองแต่ละชนิดโดยการสังเกตต้นข้าวและลักษณะของเมล็ด
พันธุ์ข้าว ต้นนั้นคือเมล่หอม (มะลิหอม) คอรวงแข็งเมล็ดข้าว
ขณะที่เก็บเกี่ยวได้จะมีสีเหลืองเข้มจนเกือบเป็นสีแดง เมล็ดมี
ขนาดเล็กสั้น มีลักษณะคล้ายลูกหวาย เมื่อเป็นเมล็ดข้าวสารจะมี
สีขาวเมื่อนำไปหุงจะนิ่มดี ต้นนั้นข้าวลายหมากสีของเมล็ดข้าว
ขณะเก็บเกี่ยวได้จะมีสีลายขาว-ดำ เมล็ดข้าวมีขนาดใหญ่และสั้น
เมื่อเป็นเมล็ดข้าวสารจะมีสีลายขาว-ดำ ต้นนั้นข้าวกลีบเมฆ
ต้นข้าวจะมีสีดำต้นสูง ๆ กอใหญ่ ๆ ต้นนี้ข้าวนางหมุยสีของเมล็ด
ข้าวขณะเก็บเกี่ยวได้จะมีสีดำ ต้นนั้นนางฝ้าย เมล็ดลาย ๆ เล็ก
คือข้าวเม็ดเขือ นั้นข้าวทองพูนสีของรวงขณะเก็บเกี่ยวได้จะมี
สีเหลืองเข้ม เมล็ดข้าวใหญ่และยาวเป็นลายดำแดง ข้าวนางหอม
ข้าวนางพญา ช่อนางพิม จนผู้เขียนจำไม่ได้สักชนิด
 น้ำในนางวดแห้ง ข้าวสุกสีเหลืองทองเต็มท้องทุ่งนา น้ำที่
แห้งในบิ้งนาเริ่มขอดตีวงเหลือเฉพาะส่วนที่ลึกที่สุดของนาแต่ละ

บิ้ง ซึ่งการที่น้ำในบิ้งนาแห้งขอดก็เป็นผลดีต่อชาวนาเพราะเวลา
เก็บเกี่ยวข้าวสามารถเก็บเกี่ยวได้สะดวก และอีกอย่างหนึ่งน้ำที่
แห้งเป็นปลักเล็ก ๆ  จะเป็นที่รวมของบรรดาสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ  เช่น 
กุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งสัตว์น้ำที่ติดอยู่ในปลักน้ำเล็ก ๆ  นี้จะเรียกกันว่า 
“ปลาติดคลัก” หรือ “ลูกคลัก” ลูกคลักคือปลาที่คลัก (เกลือก) 
หรือฝังตัวอยู่ตามโคลนตมในแหล่งน้ำที่เพิ่งจะงวดแห้งลูกคลักจะ
เป็นลูกปลาอะไรก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาน้ำจืด เช่น ปลาหมอ 
ปลากระดี่ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาขาว ปลาหมอช้างเหยียบ เป็นต้น 
ทั้งนี้เพราะปลาเหล่านี้มักจะอาศัยอยู่ตามบิ้งนา ทุ่งนาหรือบริเวณ
แอ่งน้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนัก เมื่อเข้าหน้าแล้งน้ำในบิ้งนา ทุ่งนา 
หรือน้ำที่ขังอยู่ในแอ่งน้ำเหล่านี้เริ่มแห้งงวดบรรดาปลาตัวโต ๆ
จะถูกจับไปเรื่อย ๆ หรือหนีลงแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในที่สุดก็จะ
เหลือลูกปลาตัวเล็ก ๆ ซึ่งก็คือ “ลูกคลัก” ซึ่งเกลือกหรือซ่อนตัว
อยู่ในโคลนตมของแอ่งน้ำนั้น ๆ แต่ก็มีบางปีบางครั้ง “ลูกคลัก” 
จะมีปลาตัวโต ๆ ด้วยเนื่องจากบางปีน้ำลดระดับเร็วปลาโต ๆ 
หนีลงแหล่งน้ำลึกไม่ทัน หรือจากการหลบซ่อนจากการถูกจับ
ซึ่งปลาตัวโต ที่ซ่อนตัวอยู่ในโคลนตมตอนน้ำใกล้แห้งก็เรียกว่า
“ลูกคลัก”เช่นกัน หรือบางครั้ง บางปีปลาน้ำเค็ม ปลาสองน้ำ 
(ปลาสองน้ำคือปลาที่อาศัยได้ทั้ งในน้ำจืดและในน้ำเค็ม)
เช่น ปลากดเหลือง ปลาขี้ขม ปลาชะโด ปลาหัวอ่อน โดยเฉพาะ
ทุ่งนาแห่งคาบสมุทรสทิงพระ ทั้งนี้ เนื่องจากตัวท้องทุ่งนาจะ
อยู่ ใกล้กับทะเลสาบสงขลาและมีลำคลองเชื่อมระหว่างทุ่งนา
กับทะเลสาบ ซึ่งปลาเหล่านี้ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในทุ่งนาตอนน้ำ
หลาก พอน้ำลดกลับลงทะเลสาบสงขลาไม่ทันก็เลยกลายเป็น
“ลูกคลัก” ไปด้วย
 การหาลูกคลัก หรือจับลูกคลัก บางครั้งไม่จำเป็นต้องมี
อุปกรณ์ก็สามารถจับปลาลูกคลักได้ ขึ้นอยู่กับบริเวณน้ำในแอ่ง
นั้น ๆ ถ้าน้ำแห้งขอดจนเป็นน้ำโคลนและเป็นแอ่งเล็ก ๆ ผู้โชคดี
บังเอิญเดินผ่านมาเจออาจมองเห็นหรือได้ยินเสียงปลาดิ้นขลุก
ขลักอยู่ก็ลงไปจับได้เลย ส่วนอุปกรณ์ใส่ปลาอาจใช้ผ้าขาวม้าซึ่ง
ติดตัวชาวคาบสมุทรสทิงพระเป็นประจำผูกช่อเป็นถุงก็ใช้ใส่ปลา
ลูกคลักได้ หรือถ้ามีพร้าติดตัวไปก็ไปตัดใบต้นตาลโตนดมาผูกร้อย

(จับลูกคลัก)
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เป็นรูปกรวยที่เรียกว่า “เหนียงนก” ก็ใช้ใส่ปลาลูกคลักได้เป็น
อย่างดี ซึ่งวิธีนี้จะนิยมกันมากกว่าใช้ผ้าขาวม้าถ้าแอ่งไหน นาบิ้ง
ไหนมีน้ำขังอยู่ก็ต้องดูปริมาณน้ำ ถ้ามีน้ำอยู่น้อยผู้จับลูกคลักก็จะ
ทำจับลูกคลักที่เรียกว่า “วิดลูกคลัก” การวิดลูกคลักผู้วิดจะเอา
ดินมาก่อเป็นคันสูงรอบบริเวณแหล่งน้ำที่ต้องการวิด แล้วอาจใช้
อุปกรณ์ที่หาได้ในท้องทุ่งนา เช่น กาบต้นตาลโตนด มาใช้วิดน้ำ 
หรือใช้มือประสานเข้าด้วยกันแล้ววิดจนน้ำงวดแห้งก็จะจับปลา
คลักหรือลูกคลักได้ แต่ถ้าหากแอ่งไหนน้ำมากหน่อยจะมีการ
เตรียมอุปกรณ์บ้างเหมือนกัน อย่างแรกที่จำเป็นที่ต้องเตรียม
ก็คือ อุปกรณ์ในการวิดน้ำที่หาได้ง่ายที่สุดก็คือถังสังกะสี (สมัยนั้น
พลาสติกยังไม่แพร่หลาย) กาละมังหรืออุปกรณ์อะไรที่พอจะตักน้ำ
ครั้งละเยอะ ๆ แต่เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนจะเป็นที่นิยมของชาว
คาบสมุทรสทิงพระ สำหรับใช้วิดน้ำคืออุปกรณ์ที่เรียกว่า “โพง”
โพงที่ใช้กันบริเวณคาบสมุทรสทิงพระหรือภาคใต้มี 3 แบบคือ 
แบบที่ 1 ทำด้วยบี๊บน้ำมันก๊าด โดยตัดด้านที่เปิดเอาน้ำมันออก
ทั้งหมดทุบรอยตัดให้เรียบเพื่อกันบาด ด้านที่ตัดออกนี้เป็นปากโพง 
ใช้ไม้ไผ่หรือไม้อื่นขนาดเท่าข้อมือ ยาวราว 2 เมตร ทาบเข้า
กับบี๊บให้ปลายไม้ด้านหนึ่งเสมอปากบี๊บแล้วใช้ลวดหรือเชือก
ผูกไม้กับปีบให้กระชับ ไม้นี้จะเป็นด้ามโพง โพงแบบนี้เรียกว่า 
“โพงบี๊บ” ใช้วิดน้ำในบึงที่ไม่ใหญ่นัก และใช้ได้ไม่นานก็ชำรุด 
แบบที่ 2 ใช้บี๊บน้ำมันก๊าดเปิดด้านหนึ่งอย่างโพงแบบแรก
ใช้ ไม้ท่อนหรือไม้ ไผ่ผ่ าซีกขนาดสั้นกว่าความยาวของบี๊บ
เล็กน้อยจำนวน 4 อัน กระหนาบปีบตามแนวยาวทั้ง 4 ด้าน 
โดยใช้เชือกรัดให้แน่น ตรงด้านข้างทั้งสองของโพงผูกเชือก
ยาวประมาณ 4 เมตร จำนวนข้างละ 2 เส้นโพงชนิดนี้เรียกว่า 
“ โพงนกแอ่น” แบบที่  3 ทำเป็นรูปคล้ าย เรื อครึ่ งท่ อน 
ส่วนหน้าเปิดเป็นปากโพง ส่วนบนเปิดตลอด ส่วนหลังรวบปิด
สนิทเหมือนส่วนหัวหรือท้ายของเรือ ตรงด้านบนมีโครงไม้ยึด
ไว้เป็นระยะมิให้โพงแบะออก ตั้งแต่โครงไม้ตรงปากโพงจะผูก
ด้ามตามแนวยาว ขนาดด้ามจะโตและยาวพอ ๆ กับโพงบี๊บ 
สำหรับตัวโพงอาจจะทำด้วยสังกะสี หรือไม้ไผ่สาน โพงที่ทำ
ด้วยสังกะสีจะไม่สวยและไม่ทนทาน ส่วนชนิดที่ทำด้วยไม้ไผ่
สานจะสวยและใช้ได้นานปี ทั้งยังมีน้ำหนักเบาด้วยแต่ทำยาก 
ต้องใช้ฝีมือ การสานต้องทำตอกเล็ก สานชิดแน่น สานเสร็จแล้ว
ก็ยาชันคลุกน้ำมันยางเพื่ออุดรูรั่วและรักษาเนื้อไม้ไผ่ด้วย โพง
ชนิดนี้พบว่าในปัจจุบันมีน้อยมากหรือเกือบไม่มีให้ดูแล้ว อย่างที่ 2 
ที่จะต้องเตรียมคืออุปกรณ์ใส่ปลาอาจใช้ข้อง แตรง หรือ ระยุด 
ที่นิยมใช้กันคือระยุด ระยุดหรือกะน่วม เป็นเครื่องจักสานที่ใช้ใส่
ปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใส่ปลาน้ำจืดสานด้วยตอกซึ่งทำจากหวาย
ด้วยลายขัดแตะ ขนาดของตอกโตพอเหมาะกับขนาดของ ระยุด
ที่จะทำลักษณะก้นกลมแล้วยกขึ้นเป็นทรงสูง ส่วนปากรวบเป็น
หูรูดโดยการทบตอกที่สานจากก้นถึงปากโดยไม่ต้องเพิ่มเป็นหูรูด 
และที่หูรูดนี้ ใช้เชือกซึ่งฝั้นจากหวายชนิดเดียวกันสอดเป็นหูหิ้ว 
และเป็นที่ปิด-เปิดปากระยุดไปในตัวด้วย ถ้ายิ่งใส่ปลามากเท่าไร 
เมื่อหิ้วด้วยหูหิ้วปากของระยุดก็ยิ่งปิดแน่นขึ้นเท่านั้น แต้ถ้าคาดว่า
มีปลามากอาจใส่ถังสังกะสีก็ได้ ส่วนอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ ที่ต้อง
เตรียมไปด้วยก็จะมีจอบสำหรับขุดดิน ทำคันดินกั้นน้ำหรือคนคาบ
สมุทรสทิงพระเรียกว่า “ป้อง” และก็มีดพร้า การวิดลูกคลักลักษณะ

อย่างนี้ปริมาณน้ำจะมีมาก ปลาที่วิดได้ก็จะมากตามไปด้วย
เพราะฉะนั้น ผู้วิดลูกคลักต้องมีอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป ขั้นตอนแรก
ก็ต้องทำคันกั้นน้ำเสียก่อนหรือบางครั้งอาจใช้หัวนา (คันนา)เป็น
ค้นกั้นน้ำก็ได้ แต่ต้องอุดรอยรั่วให้หมดเสียก่อน ขั้นตอนต่อมา
เป็นการวิดน้ำออกจากแอ่ง ถ้าน้ำไม่มากก็ใช้อุปกรณ์เช่นพวก
ถังสังกะสีวิดจนน้ำแห้งขอด แต่ถ้าน้ำมากที่จำเป็นต้องวิดด้วยโพง
ก็ต้องทำการติดตั้งโพงให้เรียบร้อยเสียก่อน การติดตั้งโพงหรือ
การจะใช้โพงทั้ง โพงปีบ และโพงรูปเรือ เวลาใช้วิดน้ำจะมีเชือก
หรือหวายผูกตรงส่วนหลังของตัวโพงเล็กน้อย ผูกเชือกเข้ากับ
ขาหยั่งอาจจะเป็นขาหยั่งแบบ 3 ขา ซึ่งเรียกว่า “กางหยาง”หรือ
ขาหยั่งแบบไม้อันเดียวซึ่งเรียกว่า “คันเบ็ด” ก็ได้ การผูกต้อง
ให้โพงเมื่อวางขนานกับผิวน้ำอยู่สูงกว่าระดับน้ำประมาณเกือบ 
1 ฟุต เวลาวิดน้ำผู้วิดจับด้ามโพงลากมาข้างหลัง ยกด้ามโพงให้
สูงขึ้น ส่วนปากโพงคว่ำต่ำลงแล้วดันโพงไปข้างหน้าให้ปากโพง
วักน้ำเข้า ขณะดันต้องกดด้ามโพงลง เมื่อปากโพงสุดคันเลยคันดิน
ซึ่งกั้นสำหรับวิดน้ำ ออกก็ยกด้ามโพงขึ้นอีกน้ำจะถูกเทออกจากโพง
 ส่วนโพงนกแอ่น เวลาใช้วิดน้ำจะใช้คนวิด 2 คน ยืนตรงกัน
ข้ามคนละด้านของหนองน้ำ หรือแอ่งน้ำที่ป้องเป็นคันดินจะวิดน้ำ 
แต่ละคนจะจับเชือกด้านของตนทั้ง 2 เส้นดันให้โพงยกลอยขึ้น
เหวี่ยงเชือกให้โพงเคลื่อนที่ไปข้างหลังแล้วหย่อนเชือกเส้นหน้าให้
ปากโพงลงวักน้ำ แล้วดึงเชือกในทันที่ ขณะดึงก็เหวี่ยงสายโพง
ให้ตัวโพงเคลื่อนไปข้างหน้าพอเลยป้องหรือคันดินก็หย่อนเชือก
เส้นหน้าให้ปากโพงเทน้ำออก แล้วเหวี่ยงโพงมาข้างหลังอีก
 การใช้โพงวิดน้ำ หรือวิดลูกคลักเป็นเทคโนโลยีชาวบ้าน
ที่ช่วยผ่อนแรงได้มาก การใช้โพงวิดน้ำแต่ละจังหวะสามารถวิดน้ำ
ได้ทีละมาก ๆ ทำให้น้ำแห้งเร็วกว่าการวิดโดยใช้ถังหรือภาชนะอื่น
เมื่อน้ำแห้งขอดแล้ว ผู้วิดลูกคลักก็สามารถจับปลาได้โดยง่าย 
ลูกคลักที่จับได้นำไปใช้ปรุงเป็นอาหารได้ทันที หากจับมาได้
ปริมาณมากก็ตากแห้งไว้เป็นอาหารต่อไปหรืออาจนำลูกคลัก
บางชนิด เช่น ลูกปลาหมอ ลูกปลากระดี่ ไปใช้เป็น “ลูกเหยื่อ”
สำหรับยั่วเบ็ดหรือทงเบ็ดเอาปลาขนาดใหญ่ การวิดลูกคลัก
นอกจากเป็นกิจกรรม การจับปลา การหาอาหารของผู้ใหญ่
ชาวคาบสมุทรสทิงพระแล้ว เด็ก ๆ ก็ชอบการจับลูกคลัก 
การจับลูกคลักของเด็ก ๆ ส่วนมากจะรวมตัวกันไปเป็นกลุ่ม ๆ  
กลุ่มละ 3-4 คน แต่ส่วนมากจะเป็นการเล่นสนุกมากว่าไม่ค่อยเน้น
การจับปลา ได้คลุกโคลนลงเล่นโคลน สนุกอย่าบอกใคร แต่ต้อง
ระวังเจ้าของนาข้าวบิ้งนั้นมาเห็น เพราะการจับลูกคลักของเด็ก ๆ
จะไม่ค่อยระวัง จะเหยียบย่ำต้นข้าวที่กำลังจะสุกพร้อมเก็บเกี่ยว
ให้ได้รับความเสียหาย ถ้าเจ้าของนามาเจอก็ต้องตัวใครตัวมัน
 เดียวนี้การวิดลูกคลักหรือคนหาลูกคลักไม่ค่อยมีแล้ว
อาศัยซื้อปลาจากตลาดสดสะดวกกว่า พื้นที่นาที่เป็นแหล่งอาศัย
ของปลาก็ถูกเปลี่ยนจากที่นาปลูกข้าวไปปลูกอย่างอื่นแทนที่นา
ถูกขุดเป็นร่องปลูกยาง ปลูกปาล์มน้ำมัน อ้อย กล้วย ฯลฯ 
เสียเป็นส่วนมาก และอีกประการปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ ก็มีอยู่
น้อยถึงจะมีก็ไม่สามารถนำมาบริโภคได้ เนื่องจากปลาเหล่านั้น
มักจะเป็นโรคที่เกิดมาจากการใช้ยาปราบศัตรูพืชหรือ ยาฆ่าแมลง
การจับลูกคลักที่เคยเป็นวิถีชีวิตการหาอาหารของชาวคาบสมุทร
สทิงพระอาจจะหายไปในเวลาอันใกล้ 5
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  ลุ่มน้ำทะเลสาสงขลาเป็นแหล่งที่คนลุ่มน้ำรวมไปถึงสิ่งมีชีวิต
อื่น ๆ ในลุ่มน้ำ ได้พึ่งพาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
อุดมสมบูรณ์ในลุ่มน้ำ เรียกว่า ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีแต่ให้และ
ก็ให้ ในทางกลับกันเราชาวลุ่มน้ำได้ให้ประโยชน์อะไรแก่ลุ่มน้ำ
ทะเลสาบบ้าง เมื่อคิดทบทวนแล้วมีน้อยเหลือเกินที่เราให้ประโยชน์
แก่ลุ่มน้ำทะเลสาบ ส่วนใหญ่สิ่งที่เราตอบแทนและทำให้แก่ลุ่มน้ำ
ทะเลสาบก็คือทำให้เกิดความเสื่อมโทรมดูจะเป็นการตอบแทน
บุญคุณที่ไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะความเสื่อมโทรมที่เกิดจากขยะมูลฝอย
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำทะเลสาบปริมาณขยะมูลฝอย
ในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากจำนวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้นและอัตราและลักษณะการบริโภคของชุมชนที่ได้เปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีตโดยที่มีการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยากและสารบางชนิด
ที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 การจัดการขยะมูลฝอยเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าในการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน
นั้นพบว่าวิธีการที่มีประสิทธิผลสูงสุดคือ การจัดการจากต้นทาง ซึ่งต้อง
การการมีส่วนร่วมของประชาชเป็นอย่างมากแต่ขณะเดียวกันการ
ที่จะไปถึงจุดนั้นได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่
สำคัญที่สุดตัวหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนหันมาสนใจและร่วมมือใน
การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับมูลฝอยอย่างยอมรับและแพร่หลาย จุดเริ่ม
ต้นในกระบวนการจัดการขยะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องคำนึงถึงการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและประชาชน
มีศักยภาพสามารถดำเนินการได้โดยไม่ยากลำบากนัก เป็นอีกส่วน
ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมการจัดการขยะแบบ
มีส่วนร่วม การลด แยกของเหลือใช้ (ขยะ)เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นการดำเนินการที่ประชาชนสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมได้โดยเริ่มจากกิจกรรมที่ท้าทายและดำเนินการ
ได้ไม่ยากนัก โครงการลด แยกของเหลือใช้เพื่อนำกลับมาใช้
ประโยชน์ในพื้นที่  3 จังหวัดลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจึงเกิดขึ้น
ด้วยความร่วมมือจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุม
มลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่มีศักยภาพ
ในการเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาล
ตำบลตะโหมด เทศบาลตำบลหารเทา เทศบาลตำบลปากพะยูน
เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลตำบลลานข่อย เทศบาลตำบลชะอวด
เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลตำบลสำนักขาม
และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ดำเนินการวางแผนและร่วม
ปฏิบัติการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์แต่ละพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
ที่จะนำไปกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพของ
ท้องถิ่น โดยแต่ละท้องถิ่นได้จัดทำแผนงานและโครงการเพื่อลด 
แยกของเหลือใช้เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนี้
 1.เทศบาลตำบลตะโหมด โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
 2.เทศบาลตำบลหารเทาโครงการทำปุ๋ยน้ำ/น้ำหมักชีวภาพ
 เพื่อชุมชน
 3.เทศบาลตำบลปากพะยูน โครงการปุ๋ยชีวภาพ
 4.เทศบาลเมืองพัทลุง โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล
 5.เทศบาลตำบลลานข่อย โครงการลดแยกของเหลือใช้
 จากครัวเรือน

บันทึก...ทะเลสาบ

ลด แยก 
ของเหลือใช้เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 6.เทศบาลตำบลชะอวด โครงการน้ำสกัดชีวภาพ
 7.เทศบาลนครสงขลา โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล และ
 โครงการการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 8.เทศบาลเมืองคอหงส์ โครงการลด แยกของเหลือใช้
 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
 9.เทศบาลตำบลสำนักขาม โครงการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
 จากแหล่งกำเนิด
 10.องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ โครงการลดแยกของ
 เหลือใช้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
 สิ่งที่คาดหวังในการดำเนินงานครั้งนี้ คือ ประชาชนในพื้นที่ที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจและมีจิตสำนึกที่ดี ที่จะร่วมมือกันป้องกัน
แก้ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนจนทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่
เป้าหมายมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการนำกลับมาใช้ใหม่และ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
 สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่งได้ให้กับลุ่มน้ำทะเล
สาบสงขลา แม้จะเป็นแค่เพียงสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็ถือว่าเป็นการ
ให้ที่ล้ำค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นจะให้ได้ สิ่งที่คาดหวัง
ในอนาคตเราคาดหวังว่าทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคนลุ่มน้ำ
ได้ดำเนินการตามรูปแบบและให้สิ่งที่มีค่าดังกล่าว ลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลาคงได้ทดแทนคุณและอยู่คู่กับคนลุ่มน้ำตลอดไป

วิธีแก้ปัญหาเฟอร์นิเจอร์ไม้โป่งออกมา
คือ ให้วางผ้าชื้นลงบนรอยที่โป่ง ใช้เตารีดร้อนๆทับบนผ้า 
จะทำให้คืนสู่สภาพเดิม

วิธีขจัดรอยขีดข่วนบนเฟอร์นิเจอร์ไม้
คือ ให้ใช้ผ้าแตะยาขัดรองเท้าที่สีเดียวกับไม้แล้วถูตรงรอย
แล้วใช้ผ้าขัดต่ออีกครั้งรอยขีดข่วนก็จะหายไป

วิธีการแก้ปัญหาเก้าอี้หวายหย่อน
คือ ถ้าอยากให้ตึงให้ล้างเก้าอี้หวายด้วยน้ำสบู่ร้อนๆแล้วล้าง
น้ำสบู่ออก นำออกตากแดดกลางแจ้งให้แห้งหวายที่หย่อนจะ
ตึงเหมือนเดิม

วิธีการทำความสะอาดพื้นบ้านไม้ให้เงาอยู่เสมอ
คือ ให้ผสมน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยต่อน้ำ 8 ลิตร จะช่วยขจัด 
เศษฝุ่นละออง และพื้นบ้านก็จะเงางามอีกด้วย
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 สหภาพยุโรปนับว่าเป็นกลุ่มประเทศผู้นำในการต่อสู้กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวภูมิอากาศ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้
เสนอแนะนโยบายพลังงานสำหรับยุโรปต่อคณะมนตรีและสภายุโรป
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2007  โดยได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะดำเนินการ
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ภายใน ค.ศ. 2020
(เมื่อเปรียบเทียบกับ ค.ศ. 1990) พลังงานนิวเคลียร์ จึงเป็นแหล่ง
พลังงานทางเลือกที่สำคัญของยุโรป ซึ่งหลายประเทศได้นำมาใช้
เป็นแหล่งพลังงานหลักโดยเฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟ้า ประเทศ
สมาชิกสามารถตัดสินใจที่จะเลือกผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
นิวเคลียร์หรือไม่ก็ได้ ประเทศใดเลือกใช้พลังงานนิวเคลียร์จะต้อง
ดำเนินการให้เป็นไปตามสนธิสัญญายูราทอม (Euratom Treaty)
ซึ่งกำหนดแนวทางที่ครอบคลุมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ความมั่นคงและการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
 สนธิสัญญายูราทอมมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 1958
พร้อมๆ กับ European Economic Community (EEC) Treaty
เป็นการริเริ่มที่จัดทำขึ้นสำหรับความร่วมมือของประเทศสมาชิก
ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ในการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนพลังงานธรรมชาติในช่วงทศวรรษ 1950ซึ่งมีผู้ก่อตั้งขณะนั้น 6 
ประเทศ ประกอบด้วย ราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐฝรั่งเศส
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน สาธารณรัฐอิตาลี ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ด้วยเห็นพ้องต้องกันว่าจะเป็น
การพัฒนาพลังงานที่พึ่งตนเอง แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์สูงกว่าที่ประเทศใดประเทศเดียว
จะสามารถสนับสนุนได้ จึงร่วมมือกันดำเนินการพัฒนา นับเป็นสนธิ
สัญญาที่จำกัดเฉพาะการใช้พลังงานนิวเคลียร์ทางด้านพลเรือนในทาง
สันติเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมตามสนธิสัญญาของประเทศสมาชิกมารวมไว้ด้วยกัน
ตัวบทกฎหมายมีทั้งสิ้น 234 มาตรา รวม 6 ส่วนด้วยกันซึ่งจะขอ
กล่าวเฉพาะส่วนที่ 1 และ 2 โดยส่วนที่ 1 ครอบคลุมถึงงานที่ดำเนินการ 
7 ประการ ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนงานวิจัยและสร้างความมั่นใจ
ในการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านวิชาการ  2) การจัดทำแบบมาตรฐาน
ความปลอดภัยเพื่อรักษาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป 
รวมทั้งสร้างความมั่นใจว่าได้นำไปสู่การปฏิบัติ  3) การเอื้อการลงทุน
และสร้างความมั่นใจในการจัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนา
พลังงานนิวเคลียร์ในสหภาพยุโรป  4) ความมั่นใจว่าผู้ใช้ทั้งหมดใน
สหภาพยุโรปได้รับอุปทานของสินแร่และพลังงานนิวเคลียร์ที่เท่าเทียม
กันอย่างสม่ำเสมอ 5) การสร้างความเชื่อมั่นว่าวัสดุนิวเคลียร์พลเรือน

จะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (โดยเฉพาะทางการทหาร) 6) สิทธิ
ในการครอบครองวัสดุขีปนาวุธพิเศษ และการสนับสนุนความก้าวหน้า
ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติโดยการทำงานร่วมกับประเทศ
อื่นหรือองค์กรสากล และ 7) การสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน  ส่วนที่ 2
กล่าวถึงขอบเขตการดำเนินงานด้านพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งครอบคลุม
ถึงการสนับสนุนงานวิจัย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสุขภาพและความ
ปลอดภัย การลงทุน การดำเนินงานร่วม อุปสงค์ การเฝ้าระวัง สิทธิ
ความเป็นเจ้าของ ตลาดร่วมและความสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ
สมาชิก ต่อมา ใน ค.ศ. 1960 ได้มีการจัดตั้ง Euratom Supply Agency
ภายใต้แผนงานยูราทอม โดยมีการปรับสถานะเมื่อ ค.ศ. 2008 
ให้มีการดำเนินงานอุปทานวัสดุนิวเคลียร์และบริการที่ครอบคลุม
ถึงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยว
กับการดำเนินการตลาด ให้มีบทบาทในการติดตามตลาดและบ่งชี้แน
วโน้มตลาดที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงของอุปทานและบริการ นับ
ว่าเป็นบทบาทสำคัญต่อการผลิตวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 พลังงานนิวเคลียร์นำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในยุโรป
ถึงร้อยละ 15 ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานปลดปล่อยคาร์บอนต่ำที่ใหญ่ที่สุด
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ไม่มีการปลดปล่อยคาร์บอนได
ออกไซด์ จึงนับว่าเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงในการบรรเทา
การเปลี่ยนแปลงสภาวภูมิอากาศอันเป็นผลมาจากการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอื่นต่อ 1 ล้าน
กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนสูงมาก อาทิ จากถ่านหิน
ปลดปล่อย 230 เมตริกตัน จากน้ำมันปลดปล่อย 190 เมตริกตัน
และจากก๊าซปลดปล่อย 150 เมตริกตัน
 สหภาพยุโรปเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งเป็น
การสร้างโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมในยุโรป และมีศักยภาพเชิงผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค จึงเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับ
แผนงานลิสบอน เพราะอย่างน้อยก็เป็นการลงทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม
ให้มากพอ ทั้งนี้ ได้ขยายความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ  IAEA (International Atomic Energy Agency) 
และ NEA (Nuclear Energy Agency) รวมถึงการไม่แพร่ขยายวัสดุ
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ การปกป้องสุขภาพของสาธารณชน 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสหภาพยุโรปให้ความสำคัญกับ
ประเด็นความปลอดภัยของนิวเคลียรเป็นหลัก ประเทศสมาชิกที่เลือก
ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ควรจะต้องได้รับการยอมรับจากสาธารณชน
ก่อน สหภาพยุโรปจึงมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจว่า
อุตสาหกรรมได้พัฒนาขึ้นมาอย่างปลอดภัยและมั่นคง ดังนั้น ประเด็นที่

โดย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
e-mail: junpen@most.go.th
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คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจัดความสำคัญไว้ในลำดับแรกๆ 
ประกอบด้วย กรอบนิติบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้าน
นิวเคลียร์ การเอื้ออำนวยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสร้าง
ความมั่นใจว่ามีแหล่งเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์อย่างเพียงพอตลอดวงจรชีวิต รวมทั้งแผนการดำเนินงาน
ระดับนโยบายในการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสี
 ใน ค.ศ.2008 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้เริ่มแผนงาน
พลังงานแบบรวม ซึ่งช่วยกระตุ้นเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ในยุโรป เป็นการส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน
คาร์บอนต่ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พลังงานนิวเคลียร์จึงมีบทบาทที่
สำคัญในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและลดการ
พึ่งพาพลังงานจากภายนอกสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ในแผนงาน Nuclear 
Illustrative Programme ได้เสนอให้ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการสร้าง
โรงไฟฟ้าแห่งใหม่ โดยจะต้องมั่นใจว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
อย่างไรก็ดี หากมีการตัดสินใจเชิงนโยบายในการลงทุนสำหรับขีด
ความสามารถของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ร่วมกับพลังงานทดแทนรูป
แบบอื่นอย่างรวดเร็ว ก็จะทำให้การผลิตกระแสไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ
ในสหภาพยุโรปมีสัดส่วนถึง 2 ใน 3 ภายในต้นทศวรรษ 2020      
สนธิสัญญายูราทอม ในปัจจุบันช่วยให้เกิดการเพิ่มพูนองค์ความรู้ 
โครงสร้างพื้นฐาน และเงินทุนสนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์ร่วมกัน 
นับเป็นการสร้างความมั่นคงของอุปทานพลังงานปรมาณูกับกรอบ
ระบบการติดตามสู่ศูนย์กลาง สำหรับการวิจัยและพัฒนาพลังงาน
นิวเคลียร์ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญอย่างมาก ก็ดำเนินการภายใต้กรอบ
แผนงานยูราทอม ฉบับที่ 7 (7th Euratom framework programme) 
ซึ่งเป็นแผนงาน 5 ปี (ค.ศ. 2007 ถึง 2011) และอาจจะต่อไปอีกถึง 
ค.ศ. 2013 มีการจัดตั้งงบประมาณสนับสนุน 2.7 พันล้านยูโร 
ซึ่งสูงกว่ากรอบแผนงานยูราทอม ฉบับที่  6 ประมาณเท่าตัว  
แผนงานปัจจุบันครอบคลุมกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ความร่วมมือกับประเทศนอกสมาชิกสหภาพยุโรป การเผยแพร่
ข้อมูลทางด้านวิชาการและการดำเนินงาน รวมทั้งการฝึกอบรม 
แผนงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) การวิจัยพลังงานฟิวชั่น 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับแหล่งพลังงานที่
หลากหลายทางเศรษฐกิจให้มีความปลอดภัย ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม สำหรับนิวเคลียร์ฟิสชั่นและการป้องกันรังสีมีวัตถุประสงค์
ที่จะขยายการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของนิวเคลียร์ฟิสชั่น รวมทั้งการใช้รังสีในอุตสาหกรรม
และทางการแพทย์ กิจกรรมรวมถึงการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสี 

ระบบเตาปฎิกรณ์ปรมาณู การปกป้องรังสี โครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 2) กิจกรรม “ศูนย์วิจัยร่วม” (Joint 
Research Center, JRC) ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์
ประกอบด้วย การให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและความมั่นคงทางด้านนิวเคลียร์
  การผลิตพลังงานนิวเคลียร์ในยุโรปโดยเฉพาะการสร้
างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการพัฒนาเทคโน
โลยีอย่างต่อเนื่องและครบวงจร รวมทั้งมีประสบการณ์สูงในกา
รดำเนินงาน และมีการปฏิบัติที่ดีมาก นับเป็นผู้นำทางด้านเทค
โนโลยีนิวเคลียร์ระดับโลกที่น่าสนใจ อย่างไรก็ดี การพัฒนาและ
ดำเนินงานความปลอดภัยและความมั่นคงทางด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของสหภาพยุโรปนับเป็นรูปแบบที่ดีมากสำหรับประเทศต่างๆ
ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ในการศึกษาและสร้างความร่วมมือ 

เอกสารอ้างอิง
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Parliament, the Council and the Economic and Social Committee
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the Second Strategic Energy Review”, Brussels
 Council Decision (2008) “Establishing Statutes
for the Euratom Supply Agency”, Brussels
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Treaty (1957), Brussels
 European Commission (2006) “FP7 Tomorrow’s answers
start today”, Brussels
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โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ คลองอู่ตะเภา ครั้งที่ 3 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2553

โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและ
เสียงจังหวัดสงขลา ปี 2553 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดอากาศและเสียงในพื้นที่ เทศบาลตำบลพะตง และ
เทศบาลเมืองคลองแห เมื่อวันที่ 28 มี.ค. -2 เม.ย. 53 
และ22-30 เม.ย. 2553 ตามลำดับ

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและคลอง
เทพาครั้งที่ 3 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ เมื่อวันที่  3-4 , 6-7
พฤษภาคม 2553

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำวิกฤติในพื้นที่
จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5 และ ครั้งที่ 6 ได้ดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เมื่อวันที่ 8-12 มีนาคม 2553 และ
8-9เมษายน 2553 ตามลำดับ

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553  ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานกลางโรงแยกก๊าซและท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 1/2553 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนวัดบ่อปาบ
อ.สิงหนคร จ.สงขลา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ดำเนินโครงการ ลด แยกของเหลือใช้
เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 3 จังหวัดลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  
โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 10 แห่ง คือ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองคอหงส์ 
เทศบาลตำบลสำนักขามองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เทศบาล
ตำบลชะอวด เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลตำบลปากพะยูน เทศบาลตำบล
ตะโหมดเทศบาลตำบลหารเทา และเทศบาลตำบลลานข่อย ซึ่งได้มี
การอบรมและให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะชุมชน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมพิธีเปิดการดำเนิน
กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลเทศบาลเมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 
29 พฤษภาคม 2553 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการลด คัดแยก
และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และโครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ดำเนินการติดตามและประเมินสมรรถนะการดำเนินการระบบ
บำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด โดยมีพื้นที่รับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 9 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
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 เยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะต้องเร่งสร้างจิตสำนึก
และเสริมสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพราะในอนาคตต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติในบทบาทภารกิจต่างๆ
ที่เยาวชนเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบต่อไป ผลการสำรวจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนในปี พ.ศ. 2550 
จากโรงเรียนทั่วประเทศ 10,229 แห่ง พบว่า ร้อยละ 80 ของโรงเรียน 
ได้จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ที่มี
หลักปรัชญาพื้นฐานในกาหล่อหลอมสมาชิกให้มีแนวคิดในการเสียสละ
เพื่อส่วนรวม การเสริมสร้างทัศนคติการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อ
สาธารณะ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการเรียนรู้จากกิจกรรม
กลางแจ้งในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติตามกฎกติกาของลูกเสือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวศึกษาธิการ
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการพัฒนางานด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2552 เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะร่วมมือกัน
พัฒนาเยาวชนในวันนี้ให้เป็นพลเมืองไทยที่มีจิตสำนึกและองค์ความรู้
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิต และมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ หรืออาชีพของตน
ในอนาคตอย่างมีจิตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติและต่อมาสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งกองลูกเสืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ความรับผิดชอบของ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
อีกหนึ่งภาคีเครือข่ายของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

เลาะเลียบ ชายฝั่ง
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 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายที่จะ
เร่งขยายการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและลูกเสือให้
สามารถทำหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาที่ทันต่อวิกฤตของ
สถานการณ์ และครอบคลุมพื้นที่ เป้าหมายทั่วประเทศได้ในปี  
พ.ศ. 2555 โดยมีสาระสำคัญของเรื่องการพัฒนาเยาวชนและลูกเสือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมียุทธศาสตร์สำคัญ
สรุปได้ดังนี้
 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนและลูกเสือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดตั้งกองลูกเสือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานเพื่อใช้ในการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ การพัฒนากิจกรรม
อาสาสมัครเยาวชนและลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และประกาศให้อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และวนอุทยาน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นศูนย์เรียนรู้และค่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือตามที่สำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติกำหนดและเสริมสร้างบทบาทให้ลูกเสืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังและ
มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
 ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
การเรียนรู้ของเยาวชน และลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมกับกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสำนักงานลูกเสือจังหวัดสงขลา จึงได้จัด

ฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 1 – 3 ในระหว่างวันที่ 9-
11 มิถุนายน 2553 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยมีลูกเสือและเนตรนารีจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วม
การฝึกอบรมจำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม โรงเรียนสทิงพระวิทยา โรงเรียนคลองแดน
วิทยา โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัย
กัมพลานนท์อนุสรณ์ โรงเรียนเทพา โรงเรียนจะนะวิทยา โรงเรียน
สะบ้าย้อยวิทยาและโรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ รวมลูกเสือและ
เนตรนารีทั้งหมด 130 คน โดยลูกเสือและเนตรนารีได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านฐานความรู้ต่างๆ
เช่น ป่าเพื่อชีวิต ทะเลไทย นักสืบสายน้ำ การจัดการขยะและการนำขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ การทำฝายชะลอความชุ่มชื้น เป็นต้น นอกจากนี้
ยังได้มีการเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าโตนงาช้างอีกด้วย และจากการประเมินผลการฝึกอบรมพบว่า
ลูกเสือและเนตรนารีจะนำความรู้ที่ ได้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ 
ในโรงเรียน ชุมชนและปฏิบัติตนเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดี และพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะจัดที่ค่ายลูกเสือ
รัตรสาร อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาในประมาณวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
ในปีต่อไป นับเป็นเครือข่ายหรือภาคีหนึ่งที่จะร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อไปในอนาคต 
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 3 พฤษภาคม 2553 คือวันแห่งการนัดหมายทีมงาน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ที่นำทีมโดย คุณวิกรม เดชหนู 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่พร้อมกันหน้าสำนักงานฯ
06.30 น. คือเวลาที่นัดหมายแต่กว่าจะพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่
และอุปกรณ์ เวลาก็เคลื่อนไปเป็น 06.45 น. คงเป็นเวลาที่
ดีรถยนต์ของสำนักงานฯ จึงเคลื่อนเพื่อไปยังพื้นที่เป้าหมาย 
“น้ำตกลานหม่อมจุ้ย” อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงใช้เวลา
ประมาณชั่วโมงนิด ๆ ก็เดินทางมาถึงตลาดแม่ขรีหรือเทศบาล
ตำบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง เลี้ยวซ้ายไปสู่เส้นทางแม่ขรี-ตะโหมด  
รถวิ่งประมาณ 20 นาทีก็ถึงชุมชนที่เรียกว่า “บ้านตะโหมด” 
เขาหัวช้างปรากฏอยู่เบื้องหน้า ทอดเป็นแนวยาวอยู่ด้านหน้าสุด
ของเทือกเขาบรรทัด ลักษณะเหมือนช้างพลายเชือกใหญ่ที่นอน
สงบนิ่งด้วยความเชื่อง เพื่อคอยรับใช้ควาญช้างไม่ผิดแน่นอนที่นี่
คือ “บ้านตะโหมด” ถัดจากเขาหัวช้างคือภาพฉากหลังของบ้าน
ตะโหมดเป็นเทือกเขาบรรทัดที่ทอดตัวยาวสุดลูกตาด้วยความ
อุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาบรรทัด จึงมีพรรณไม้นานาพันธุ์เขียว
ขจีอยู่ตลอดปี เทือกเขาบรรทัดยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำหลาย
สายที่ ไหลเติมเต็มน้ำให้แก่ทะเลสาบสงขลา ด้วยความอุดม
สมบูรณ์ของพันธุ์ไม้เทือกเขาบรรทัดจึงเปรียบเสมือนเป็นม่าน
สีเขียวอันเป็นฉากหลังตามธรรมชาติที่สวยงามดังภาพในฝัน
ของ “บ้านตะโหมด”
 ทีมงานเดินทางต่อไปยังน้ำตกลานหม่อมจุ้ยซึ่งใช้เวลาเดิน
ทางจากบ้านตะโหมดไม่เกิน 15 นาที เส้นทางค่อนข้างสะดวก
สบายเพราะเป็นถนนลาดยางตลอดยกเว้นทางเข้าน้ำตกยังเป็น
ถนนลูกรัง ระหว่างเดินทางสองข้างทางจะมีสวนยางพาราสลับกับ
สวนผลไม้ตลอดสาย แต่ภาพที่ทีมงานประทับใจเป็นที่สุดก็คือภาพ
ผู้ปกครองขี่รถจักรยานยนต์มีเยาวชนตัวน้อย ๆ นั่งซ้อนท้ายข้าง
หลังสะพายเป้บ้าง กระเป๋าเสื้อผ้าบ้าง ขับขี่รถจักรยานยนต์ตาม
กันไปเป็นแถว ทีมงานเข้าใจทันที เยาวชนและทีมงานมีจุดหมายที่
เดียวกันคือ “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอตะโหมด”
น้ำตกลานหม่อมจุ้ยปรากฏอยู่เบื้องหน้า ตัวน้ำตกเกิดจากธารน้ำ
และลำห้วยต่าง ๆ จากเขาในแนวเทือกเขาบรรทัด ลักษณะของ
น้ำตกเป็นธารน้ำไหลผ่านโกรกหินเป็นชั้นเตี้ย ๆ หลายชั้น 

ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ

บางช่วงลาดชัด บางช่วงเป็นแอ่งน้ำกว้างเหมาะแก่การเล่นน้ำ
นอกจากสายน้ำแล้วบริเวณน้ำตกยังมีแมกไม้นานาพันธุ์ เหมาะ
สำหรับการศึกษาพรรณไม้ต่าง ๆ  และมีลานกว้างไว้สำหรับการจัด
กิจกรรมอีกด้วย ภาพที่วาดผันของทีมงานที่จะได้เห็นธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงจากบ้านตะโหมดไม่ผิดจากความ
เป็นจริง ๆ สมแล้วกับคำขวัญที่ว่า “แดนน้ำตกดื่นดาษ ธรรมชาติ
เขียวขจี ประเพณีสองศาสนา ยางพาราสวยดี บารมีพ่อท่านช่วย
ร่ำรวยไม้ผล”
 ลานเอนกประสงค์น้ำตกลานหม่อมจุ้ย เจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานเทศบาลตำบลตะโหมดกำลังสาระวนกับการลงทะเบียน
เยาวชนที่เริ่มทยอยมาอย่างไม่ขาดสาย รองนายกเทศมนตรี
ตำบลตะโหมด คุณพิธาร ขุนหลำ ยืนต้องรับเยาวชนอยู่หน้า
ศาลาอเนกประสงค์ 08.30 น. เยาวชนทั้ง 45 คน ลงทะเบียน
จนครบทุกคน และเข้าไปนั่งประจำที่ ในศาลาเอนกประสงค์ 
09.00 น. ประธานในพิธีเปิดไม่ใช่ใครอื่น คุณพิธาร ขุนหลำ 
คนเดิมกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนก่อนจะส่งไม้
ส่งไมค์ต่อให้ทางทีมงานจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ไม้แรก
เริ่มกิจกรรมด้วยการละลายพฤติกรรมของน้อง ๆ เยาวชนที่นำทีม
โดยคุณธฤษวรรณ นนทพุทธ พิธีกรคนเก่ง ตามด้วยการบรรยาย
ในหัวข้อ “ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” จากหัวหน้าวิกรม เดชหนู 
ช่วงนี้เยาวชนตัวน้อยของเราตั้งใจฟังจนน้ำลายไหล บางคนแอบ
ถามทีมงานว่า เมื่อไหร่จะได้อาบน้ำตกช่วงเช้าสิ้นสุดแค่การ
บรรยาย ช่วงบ่ายพิธีกรชี้แจงกับน้อง ๆ เยาวชนว่าจะมีการเดินป่า
ศึกษาเส้นทางธรรมชาติทุกคนพากันตื่นเต้นช่วยกันเก็บข้าวของ
และเตรียมตัวสำหรับเดินป่า หลังจากทานอาหารเที่ยงช่วงเวลาที่
รอคอยก็มาถึงการเดินศึกษาเส้นทางกำลังจะเริ่มขึ้น เจ้าหน้าที่
จากหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบ้านตะโหมด ผู้นำทางพร้อม 
เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาวนศาสตร์ เขาหัวช้าง ผู้บรรยาย
เส้นทางธรรมชาติพร้อม และ เจ้าหน้าที่บรรยายฐานความรู้เรื่อง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
ก็พร้อม การเดินทางศึกษาเส้นทางธรรมชาติน้ำตกลานหม่อมจุ้ย
จึงเริ่มขึ้น ตลอดเส้นทางเยาวชนได้ศึกษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ของ
ป่าดิบชื้นบริเวณน้ำตกลานหม่อมจุ้ยทั้งชนิดไม้หลัก ไม้รอง 

เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอตะโหมด
“เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง”
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พร้อมทั้งฐานความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่การเดินทางของเมล็ดพันธุ์ ระบบนิเวศ สัตว์ป่ากับ
สิ่งแวดล้อม คำถามคำตอบทางสิ่งแวดล้อมและการตรวจวัด
คุณภาพน้ำ เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง น้อง ๆ  เยาวชนได้สัมผัส
กับสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง จนบางครั้งความเข้าใจเกินกว่าคำ
บรรยายที่ ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียน การบรรยายและ
กิจกรรมฐานความรู้ ในวันแรกผ่านไปด้วยดีช่วงเวลาว่าง
จากการเรียนรู้น้อง ๆ  เยาวชนก็จัดข้าวของสัมภาระที่จำเป็นเข้าที่
พักเยาวชนผู้หญิงพักเรือนรับรองของหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
บ้านตะโหมด ส่วนเยาวชนผู้ชายเทศบาลตำบลตะโหมด
มุ่งหวังให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
เลยจัดเต็นท์ให้พักผ่อนกันเสร็จสิ้นภารกิจเรื่องที่พักก็ปล่อย
ให้เยาวชนพักผ่อตามอัธยาศัยแว็บเดียวเยาวชนของเราหาย
ไปเกลี้ยง เห็นแต่ท่านรองนายกฯยืนอยู่คนเดียวเลยสืบถามดู
ท่านรองนายกฯ ชี้ลงไปในสายน้ำตกเยาวชนของเราลงเล่นน้ำ
กันครบถ้วนไม่ได้หายไปไหนสักคน อาบน้ำ ทานข้าวเย็นเสร็จ
ก็เข้ากิจกรรมสรุปบทเรียนก่อนนอน โดยให้เยาวชนได้เล่า
ประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อตอนกลางวัน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี
เยาวชนสามารถร้อยเรียงเรื่องราวได้อย่างมีเหตุผลและครบถ้วน  
 06.30 น. ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 กิจกรรมเริ่มต้น
ด้วยเยาวชนได้วิ่งออกกำลังกายและตามด้วยกิจกรรมฐาน
ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการ
คัดแยกขยะ ซึ่งสอนให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงชนิดของขยะ วิธีการ
คัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะชนิดต่าง ๆ ฐานน้ำหมัก
ชีวภาพ ซึ่งสอนให้เยาวชนรู้จักการนำขยะมาใช้ประโยชน์โดยการ
ทำน้ำหมักและการนำน้ำหมักไปใช้ประโยชน์ ฐานขยะรีไซเคิล 
สอนให้เยาวชนรู้จักขยะรีไซเคิลวิธีการคัดแยก วิธีสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหข้ยะรีไซเคลิ และฐานเพิม่หรอืลดพลงังาน ซึง่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
ปรากฏการณ์โลกร้อนและวิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ด้วยกิจกรรมประจำวันที่ช่วยลดพลังงานสุดท้ายก่อนจะเลิกค่าย
เยาวชนได้มีการจัดตั้ง ผู้แทนเยาวชนเพื่อสานต่อกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งมอบกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เยาวชนต้องการจะทำในอนาคตให้แก่ผู้แทนจากเทศบาล
ตำบลตะโหมด คือ ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลตะโหมด 
คุณพิธาร ขุนหลำนั่นเอง 2 วันกับ 1 คืน ของการเข้าค่าย
กิจกรรมครั้งนี้ ได้ปลูกฝังให้ เยาวชนมีความรัก หวงแหน 
เห็นคุณค่า และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเข้าใจบทบาทของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนเกิด “เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง” 
ของชาวตะโหมดที่พร้อมจะงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า 
แห่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะพร้อมแผ่ใบ กิ่งก้าน
ปกป้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของ
ชาวตะโหมดต่อไป “พวกเรามีความเชื่อมั่นในตัวของเยาวชน”

ณ อดีตกาล ครั้งหนึ่ง 
เอ๋ กับ หนุ่ม ได้ปลูกต้นไม้คู่กัน พร้อมอธิฐาน

จากนั้น ก็เกิดคำว่าไม้ป่าเดียวกัน ขึ้นมาในโลก

อยู่ที่ต้นไม้ของตนเอง...แต่แรงอธิฐานยังอย ู่

ในที่สุด ทั้งคู่ก็ตายจากกัน นานเท่าไรไม่ปรากฎ
หลายชาติ หลายชาติ แล้วชาติหนึ่ง มาสถิตย์

อิอิอิอิ

เมื่อเราตายไป คนรุ่นหลังจะได้รู้ความรักของเรา
ที่จะอยู่คู่กันพร้อมกับต้นไม้ต้นนี้ นะน้องเอ๋

จ๊ะพี่ และเราก็ต้องมารักมาเจอกันทุกชาติ
เราจะได้มาอยู่ กับต้นไม้ของเรานะ
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เล่าเรื่อง...

สิ่งแวดล้อม

ควันดำ
 ควันดำเป็นผงเขม่าขนาดเล็กที่เหลือจากการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงจากรถยนต์ดีเซล เช่น รถปิกอัพดีเซล รถเมล์โดยสาร
และรถขนาดใหญ่ทั่ว ๆ ไปสาเหตุการเกิดควันดำ 
 1.ระบบจ่ายน้ำมันไม่เหมาะสม ทำให้สัดส่วนน้ำมันและ
 อากาศไม่เหมาะสม เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 
 2.ไส้กรองอากาศสกปรกและอุดตัน 
 3.เครื่องยนต์เก่าชำรุดขาดการบำรุงรักษา 
 4.บรทุกน้ำหนักเกินอัตราที่กำหนด

อันตรายจากควันดำ 
 ควันดำเป็นผงเขม่าเล็กๆที่สามารถเข้าไปสะสมที่ถุงลม
ในปอดและควันดำยังประกอบด้วยสารที่เป็นสาเหตุของการเกิด
มะเร็งในปอด นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความสกปรก และบดบัง
การมองเห็นก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจรได้ง่าย 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
 ก๊าซชนิดนี้ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่เกิดจากการเผา
ไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ในเครื่องยนต์รถ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล 
รถแท็กซี่ รถสามล้อเครื่อง รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ก๊าซนี้จะเกิดขึ้น
มาก  ในขณะทีร่ถยนตเ์ดนิเครือ่งอยูก่บัที ่เนือ่งจากการจราจรตดิขดั

สาเหตุการเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
 1.มีการปรับแต่งเครื่องยนต์เกี่ยวกับระบบจ่ายไฟ และจ่าย
 น้ำมันที่ไม่เหมาะสม 
 2.ไส้กรองอากาศอุดตัน 
 3.ใช้น้ำมันผิดประเภท เช่น ใช้น้ำมันธรรมดากับเครื่องยนต์
 ที่กำหนดให้ใช้น้ำมันเบนซินพิเศษ 
 4.บรรทุกน้ำหนักเกินอัตราที่กำหนด 
 5.ลักษณะการขับขี่ที่มีการเร่งเครื่องยนต์โดยไม่จำเป็น

<ตรวจจับ ปรับจริง >   สำหรับโทษ รถที่มีควันดำ

 เมื่อไม่กี่วันมานี้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหลายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งของมหาดไทย และคมนาคมและองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ได้เปิดโครงการตรวจจับปรับจริง สำหรับโทษรถ
ที่มีควันดำ
 เพื่อให้สอดคล้องและตอบรับ สนับสนุนโครงการดังกล่าว 
คอลัมน์เล่าเรื่องสิ่งแวดล้อม จึงนำท่านผู้อ่าน มาทำความรู้
จักกับสิ่งที่ออกมาจากท่อไอเสีย และวิธีที่จะช่วยลดมลพิษ
จากรถของท่าน เพื่อให้ท่านได้ตั้งข้อสังเกตเครื่องยนต์จากรถยนต์
ของท่านว่าปกติหรือไม่การทำงานของเครื่องยนต์ 
 หากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ จะทำให้เกิดสาร
พิษปล่อยออกมาจากท่อไอเสียอันเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด
อากาศเป็นพิษ สารพิษเหล่านี้ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ควันดำไฮโดรคาร์บอนอ๊อกไซด์ของไนโตรเจน สารตะกั่ว ฯลฯ1
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<ตรวจจับ ปรับจริง >   สำหรับโทษ รถที่มีควันดำ
อันตรายจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
 เมื่อหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซนี้จะทำ
ปฏิกิริยากับ ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงกลายเป็นคาร์บ๊อกซี่
ฮีโมโกลบิน ทำให้การลำเลียงออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายไม่เพียงพอ ถ้ามีก๊าซนี้ในอากาศที่เราหายใจเพียง 
60 ส่วนในล้านส่วน จะทำให้เกิดอาการ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
หมดสติ ในกรณีที่มีก๊าซนี้เกิน 5,000 ส่วนในล้านส่วนของ
อากาศที่เราหายใจจะทำให้เกิดอันตรายถึงตายได้

การป้องกันและลดสารพิษจากรถยนต์
 การที่จะป้องกันไม่ให้รถยนต์ของท่านปล่อยสารพิษสู่
สิ่งแวดล้อม ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ขับขี่รถจะต้องหมั่นบำรุงรักษา 
สภาพของเครื่องยนต์ มีการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีอยู่ เสมอ รวมถึงลักษณะการขับขี่ ซึ่งมีข้อแนะนำ ดังนี้
 1.ตรวจสอบกำลังอัดของเครื่องยนต์ ถ้าต่ำกว่าปกติจะต้อง
ซ่อมโดยเปลี่ยนแหวนลูกสูบ หรือคว้านกระบอกสูบ 
 2.ปรับแรงดันที่หัวฉีดให้ตรงตามกำหนดและหัวฉีด
ต้องฉีดน้ำมันเป็นละออง ถ้าหัวฉีดปรับแรงดันไม่ได้หรือฉีดน้ำมัน
ไม่เป็นละออง ให้เปลี่ยนชุดหัวฉีดใหม่ 
 3.ตั้งปั๊มหัวฉีดที่มีความเร็วรอบต่าง ๆ ให้จ่ายน้ำมันตาม
กำหนด ถ้าหากว่าปรับตั้งไม่ได้เนื่องจากลูปั๊มสึกหรอมากให้
เปลี่ยนลูกปั๊มแต่ละชุดใหม่ 
 สำหรับรถที่ใช้น้ำมันเบนซินควรตรวจสอบเครื่องยนต์เป็น
พิเศษ ดังนี้ 
 1.ปรับคาร์บูเรเตอร์ โดยปกติจะปรับสกรูเดินเบาเพิ่มขึ้น
แต่สำหรับรถที่ ใช้ระบบหัวฉีดน้ำมันอัตโนมัติ จะต้องปรับ
แต่งโดยช่างผู้ชำนาญงานเท่านั้น 
 2.ตรวจสอบกำลัอัดของเครื่องยนต์และระบบไฟ จุดระเบิด
อาจแก่เกินไป ควรลดลงให้เหมาะสม 

ผลเสียของการปรับตั้งรถยนต์ที่ไม่เหมาะสม
 1.สิ้นเปลืองน้ำมันส่วนที่จ่ายแล้วเผาไหม้ไม่หมด 
 2.ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ต่ำลง 
 3.อายุการใช้งานของเครื่องยนต์สั้นลง 
 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ที่ยินยอมให้ระบายออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ ได้ดังนี้
 - ค่าควันดำของรถยนต์ที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำ
มันดีเซล ต้อง
 (1) ไม่เกินร้อยละ 50 ของเครื่องวัดระบบบอช เมื่อรถยนต์
จอดอยู่กับที่หรือเมื่อรถยนต์แล่นอยู่บนทางเดินรถ หรือ
 (2) ไม่เกินร้อยละ 40 ของเครื่องวัดระบบบอช หรือไม่เกิน
รอ้ยละหา้สบิของเครือ่งวดัระบบฮารท์รดิจ ์เมือ่รถยนตอ์ยู่ในเครือ่ง
ทดสอบ
 - ค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ของรถยนต์ที่เดินด้วยกำลัง
เครื่องยนต์ ที่ใช้น้ำมันเบนซินต้องไม่เกินร้อยละหกของเครื่องวัด
ระบบนันดีสเปอร์ซีฟ อินฟราเรด ดีเทดชั่น

ควันดำและควันขาว
 ควันดำ คืออนุภาคของถ่านหรือคาร์บอนเป็นผงเขม่าเล็ก ๆ
ที่เหลือจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ที่ ใช้น้ำมันดีเซลเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น รถเมล์ รถปิกอัพดีเซล รถขนาดใหญ่โดยทั่วไป 
และจากโรงงานอุตสาหกรรม ควันดำนอกจากจะบดบังการมอง
เห็นและเกิดความสกปรกแล้ว ยังสามารถเข้าสู่ปอดโดยการหายใจ
เข้าไป และสะสมในถุงลมปอดเป็นสารทำให้เกิดโรคมะเร็ง หรือ
เป็นตัวนำสารให้เกิดโรคมะเร็งปอดและทำให้หลอดลมอักเสบได้ 
 ควันขาว เกิดจากเครื่องยนต์ที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษา
อย่างดีโดยเฉพาะรถจักยานยนต์เก่า ควันขาวคือสารไฮโดร
คาร์บอนหรือน้ำมัน เชื้อเพลิงที่ยังไม่ถูกเผาไหม้แล้วถูกปล่อย
ออกมาทางท่อไอเสีย สารไฮโดรคาร์บอนเมื่อโดนแสงอาทิตย์
จะเกิดปฏิกิริยา สร้างก๊าซโอโซนอันเป็นพิษภัยแรงขึ้น
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 กิจกรรมยอดฮิตในวันสำคัญของแต่ละปี ไม่แน่ใจว่าได้มี
การบันทึกหรือเก็บสถิติไว้หรือเปล่า ว่ากิจกรรมไหนเป็นกิจกรรม
ยอดนิยมอันดับหนึ่ง แต่เท่าที่ผู้เขียนมีประสบการณ์ เข้าร่วม
กิจกรรม และได้ยินข่าวอยู่เป็นประจำอันดับแรกต้องยกให้กิจกรรม
การปลูกป่า ไม่ว่าปลูกป่าตามที่สาธารณะ บริเวณป่าเสื่อมโทรม
โดยเฉพาะป่าชายเลนรองรับพื้นที่ที่อยู่ติดกับทะเล หรือแหล่งน้ำ
สำคัญๆ เช่นทะเลสาบสงขลา กิจกรรมปลูกป่าชายเลนต้องมีให้
เข้าร่วมและได้ยินข่าวอยู่เป็นประจำ เดี๋ยวหน่วยงานโน้นปลูก 
เดี๋ยวหน่วยงานนี้ปลูก เดี๋ยวเครือข่ายนี้ปลูก จากจำนวนครั้งที่
มีการปลูกป่าและจำนวนต้นกล้าไม้นับเป็นแสน นับเป็นล้านต้น 
ป่าชายเลนน่าจะมีเต็มพื้นที่แหล่งน้ำหรือบริเวนที่มีการปลูกไปแล้ว
แต่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ มักพบว่าบนพื้นที่ที่เคยปลูก
ป่าชายเลนครั้งเมื่อปีก่อนๆยังมีหน่วยเดิมหรือหน่วยงานใหม่ยัง
แวะเวียนมาปลูกป่าชายเลนมาใช้บริการในวันสำคัญกันเกือบทุกปี
นั่นหมายถึงว่ากล้าไม้ที่ปลูกรุ่นแรกหรือรุ่นก่อนไม่เจริญเติบโต
หรือตายไปเกือบหมด พื้นที่ที่เคยปลูกเดิมจึงว่างให้หน่วยงาน
ใหม่หรือหน่วยงานเก่ามาใช้บริการได้อีกครั้ง นอกจากจะเป็น
การปลูกของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่บริเวณนั้นๆหรือกลุ่มชาวบ้าน
บริเวณนั้นกล้าไม้ถึงจะรอดและเจริญเติบโตสวยงาม ปัญหาหลักๆ
ของการปลูกป่าชายเลนก็คือ ปลูกแล้วถูกทิ้งขว้าง หมายถึง
ขาดการดูแลนั่นเอง จนบางครั้งเคยได้ยินเสียงสะท้อนจากเจ้าของ
พื้นที่ว่าการปลูกป่าชายเลน ผู้ปลูกสบายแต่ตกเป็นภาระหนักอึ้ง
ของเจ้าของพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบดูแล อีกอย่างก็คือปลูกโดย
ไม่ได้ศึกษาสภาพแวดล้อม เช่น ลักษณะของดิน ชนิดของพืช 
ฤดูกาล การขึ้นลงของน้ำ ฯลฯ อีกอย่างที่ผู้เขียนสังเกตได้ก็คือ
การปลูกป่าชายเลนมักจะปลูกรุกล้ำไปในพื้นที่แหล่งน้ำเป็น
ส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพราะเหตุว่าพื้นที่ป่าชายเลนเดิมถูกบุกรุกสร้างเป็น
ที่อยู่อาศัยหรือสิ่งก่อสร้างอื่นหมดแล้ว ที่เขียนอย่างนี้ ไม่ ใช่
ไม่เห็นด้วยกับการปลูกป่าชายเลน เห็นด้วยแต่ควรให้ถูกหลักและ
คุ้มค่ามากกว่าที่เป็นอยู่ อาจขึ้นต้นเป็นภาพลบไปนิดหนึ่ง แต่ถึง
อย่างไรกิจกรรมการปลูกป่าก็ยังเป็นกิจกรรมที่น่าจะดำเนินต่อไป
เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลน ฉบับนี้เลย
นำพันธุ์ไม้ริมน้ำซึ่งจัดเป็นพืชป่าชายเลนชั้นในที่มีประโยชน์ควรค่า
แก่การปลูก “จาก” คือพืชที่ผู้เขียนอยากจะแนะนำ

  ต้นจากมีชื่อสามัญคือ Nipa Palm ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์
คือ Nipa fruticans Wurmb. เป็นพืชตระกูลปาล์มในวงศ์ 
arecaceae ซึ่งจัดเป็นพืชป่าชายเลนชั้นใน โดยจะขึ้นกระจาย
บริเวณปากแม่น้ำ ริมสองฝั่งคูคลองที่น้ำทะเลขึ้นถึง หรือบริเวณ
น้ำกร่อย ตามที่ดินตะกอนที่ลุ่มริมฝั่ง และป่ายชายเลน สามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในดินเลนค่อนข้างแข็งและเหนียวจัด ทนต่อ
ความเค็มของดิน น้ำและแสงแดดได้ดี ต้นจากมีลำต้นอยู่ใต้ดิน
เป็นกลุ่มกอเรียกว่า “หินจาก” มีใบแทงขึ้นมาเป็นกอใบเป็นใบ
ประกอบขนาดใหญ่ มีใบย่อยเรียงคล้ายขนนกดอกมีสีเหลืองแสด
ช่อดอกเรียกว่า “นกจาก” เป็นงวงแทงออกมาระหว่างกาบใบ
ที่อยู่ใต้ดินหรือเรียกว่า “พอนจาก” ผลมีสีน้ำตาลเข้มเบียดรวมกัน
เป็นกระจุกเรียกทะลายหรือ “โหม่งจาก” ต้นขยายพันธุ์โดยเมล็ด
ซึ่งเมื่อแก่จัดจะหลุดร่วงจากทะลายลอยตามน้ำไปติดตามตลิ่ง
หรือหาดเลนแล้วแตกหน่องอกรากเติบโตเป็นต้นใหม่ ต้นจาก
จะออกลูกเมื่ออายุประมาณ 4-5 ปีและสามารถปาดงวงหรือ
เรียกว่า “ปาดตาล” เพื่อนำน้ำหวานมาทำเป็นน้ำตาลจาก ซึ่งให้
ผลผลิตได้ดีเมื่ออายุประมาณ  6-7 ปี
 จากเป็นพืชสารพัดประโยชน์อีกชนิดหนึ่ง ชาวบ้านรู้จักต้น
จากและรู้จักใช้ประโยชน์จากต้นจากมาช้านานจนถึงปัจจุบัน
ทุกส่วนจากต้นจากมีคุณค่าทั้งสิ้น ใบอ่อนใช้ทำเป็นที่มวนบุหรี่ 
และใช้ห่อขนม ใบแก่นำมาทำตับจากมุงหลังคาบ้านและทำฝาผนัง
มีความทนทานนานประมาณ 3-4 ปี หลังคาจากตับจากจะมีความ
สวยงามและกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง และเย็นสบายดี
ในหน้าร้อน ใช้ห่อขนมจากปิ้งที่นิยมรับประทานกันทั่วไป
ทำภาชนะชนิดต่าง ๆ เช่น หมวก ที่ตักน้ำลูกจากอ่อนนำมาทำ
เป็นผักเหนาะ (ผักเคียง) รับประทานกับน้ำพริกหรือแกงเผ็ด เช่น 
แกงพุงปลา แกงคั่ว หรือนำส่วนหัวของลูกจากที่อ่อนไปแกงเผ็ด
เช่น แกงคั่วหัวลูกจากกับไก่บ้าน หรือนำไปดองกินกับขนมจีน 
ส่วนลูกจากขนาดไม่แก่ไม่อ่อน (กำลังพอดี) ผ่ากินเนื้อในดิบ ๆ 
รสหอมหวานคล้ายลูกตาลสด หรือจะนำมาเชื่อมเป็นขนมหวาน 
ช่อดอกหรือเรียกว่า “งวงตาล” จะได้น้ำหวานที่สามารถนำมา
ทำน้ำตาลได้เหมือนกับน้ำตาลจากต้นตาลและต้นมะพร้าว 
หรือใช้ทำเหล้าจาก และทำน้ำส้มจาก นอกจากประโยชน์ที่
กล่าวมาแล้วต้นจากยังเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เป็นแหล่งพลังงาน

“จาก”

พืชที่ ไม่อยากให้จากไป
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 สวัสดีค่ะ สมาชิก “เม็ดทราย” ที่นี่...มีรางวัล ทุกท่านช่วย
กันปลูกต้นไม้ ลดขยะถุงพลาสติกเพื่อลดโลกร้อน อย่าลืมร่วม
สนุกโดยตอบคำถาม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี2553
ส่งคำตอบมายังกองบรรณาธิการภายในวันที่ 31 สิงหาคม
2553 เพื่อลุ้นรับรางวัล สำหรับผู้โชคดี จำนวน 5 รางวัล

คำถามประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2553 
คำถาม วันสิ่งแวดล้อมโลก สำหรับ ปี 2553 คือ “ Many   
Species one Planet One Future “ โดยใช้ภาษาไทย 
 ก. ความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยชีวิตโลก
 ข. ความหลากหลายทางชีวภาพกู้วิกฤต ชีวิตโลก
 ค. ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ลดภาวะโลกร้อน
 ง. ความสมดุลของระบบนิเวศและเศรษฐกิจสีเขียว
 รายชื่อผู้โชคดี
ในการตอบคำถามถูก จากฉบับที่ผ่านมามีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

กติกา  วิธีการส่งคำตอบ แจ้งชื่อที่อยู่ของผู้ตอบคำถามที่ชัดเจน
และส่งคำตอบได้ 2 ทาง คือ
 1.เขียนคำตอบลงในไปรษณียบัตรส่งไปยังกองบรรณาธิการ
 วารสาร “เม็ดทราย” สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง 
 จังหวัดสงขลา 90000 
โดย 
 1. ท่าน ส่งไปรษณียบัตรร่วมสนุกได้เพียง 1 ฉบับเท่านั้น
 2. ส่งคำตอบทาง Email ที่ reo16.org@mnre.mail.go.th

ทดแทน จากงานวิจัยพบว่าต้นจากเป็นพืชที่ให้แอลกอฮอล์ต่อไร่สูง 
เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น ต้นจากสามารถเป็นแหล่งของ
แอลกอฮอล์ที่มากกว่ามะพร้าว มันสำปะหลัง และอ้อย หากได้รับ
การพัฒนาที่เหมาะสมจะใช้เป็นเชื้อเพลิงยามขาดแคลนได้ดี
มีการประเมินว่าต้นจากสามารถให้น้ำตาลได้ถึง 20 ตันต่อเฮกเตอร์
หรือ 3,200 กิโลกรัมต่อไร่ และคิดเป็นแอลกอฮอล์ 90 บาร์เรล
หรือ 14,300 ลิตรต่อเฮกเตอร์ หรือ2,288 ลิตรต่อไร่ ซึ่งมากกว่า
อ้อยถึงสองเท่า
 จากนอกจากจะมีประโยชน์ในแง่ของอุปโภคบริโภคของ
ชุมชนและในด้านพืชความหวังแห่งพลังงานทดแทนในอนาคต
แล้วที่สำคัญต้นจากที่ขึ้นอยู่หนาแน่นบริเวณริมน้ำที่เรียกว่าป่าจาก
ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศพื้นที่ป่าจากนั้นนับว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน้ำกร่อย ซึ่งต้นจากไม่ได้เป็นพืชชนิดเดียว
ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ป่าจาก แต่ยังมีพันธุ์ไม้อีกหลากหลายชนิด รวมถึง
สัตว์น้ำที่อาศัยพึ่งพิงป่าจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และ
เพาะพันธุ์อีกด้วย รวมถึงการเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะและ
พังทลายของตลิ่งได้อย่างดีอีกด้วย เนื่องจากมีระบบรากที่ยึดดิน
ได้อย่างแน่นหนา ซึ่งรากของต้นจากจะเป็นระบบรากฝอย 
มีลักษณะอวบอ้วนอยู่ใต้เหง้า รากมีขนาดค่อยข้างยาว ที่อาจยาว
ถึง 10 เมตร และมีจำนวนมากซึ่งเอื้อต่อการยึดดิน เมื่อน้ำลงจะเห็น
กระจุกรากของต้นแก่ที่ตายแล้วบริเวณตลิ่งเป็นกระจุก
  ปัจจุบันป่าจากหรือต้นจาก กำลังจะจากจากพื้นป่าชาย
เลนหลายแห่ง กระแสเศรษฐกิจ กระแสสังคม ได้เปลี่ยนแปลงป่า
จากที่ เคยมีคุณค่าและเป็นทรัพยากรประจำถิ่นถูกทดแทน
ด้วยสิ่งที่เขาเหล่านั้นคิดว่าดีกว่าป่าจาก มีผลตอบแทนดีกว่าต้นจาก 
พื้นที่ป่าจากถูกเปลี่ยนแปลงไปใช้ทำนากุ้ง และถูกทิ้งร้าง เมื่อกุ้ง
ราคาตก น้ำเสีย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม รวมทั้งป่าจากที่ถูก
เปลี่ยนเป็นที่สร้างบ้านเรือน ถนนหนทาง คูคลองระบายน้ำ 
สวนปาล์ม สวนมะพร้าวน้ำหอม เลี้ยงปลา ป่าจากที่เคยเป็นพื้นที่
กรองน้ำให้สะอาด ชะลอการไหลของน้ำ ดักตะกอนให้น้ำใสสะอาด 
ยึดดินกันการพังทลาย และการกัดเซาะชายฝั่ง และป่าจากที่เคย
เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตริมฝั่งน้ำให้ชาวบ้าน
ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ กำลังจะหายไป โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่
ปากคลองสายหลักของทะเลสาบสงขลา และริมทะเลสาบสงขลา
ที่เคยมีป่าจากที่อุดมสมบูรณ์แหล่งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ ไม่มีป่าจาก
ให้เห็น จะมีแต่ต้นจากประปลายเท่านั้น..คงมีสักวันต้นจากคง
จากเราไปจริง ๆ  ถ้าทุกคนยึดติดกับกระแสเศรษฐกิมากกว่าวิถีชีวิต
และชุมชน”จากพืชที่ไม่อยากให้จากไป”

ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. คุณบุปผา  ทิพย์บุญ สงขลา
2. คุณอัญชลี  แซ่หลี สงขลา
3. คุณวัฒนชัย  แซ่หลี สงขลา
4. เด็กชายณัฐพล  อาทิเกิด สงขลา

“จาก”

พืชที่ ไม่อยากให้จากไป
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