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วารสารรายไตรมาส

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม - กันยายน 2553
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก
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บริษัท มาสเตอร์พีซ แอนด์ โครเชท์ จำกัด
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทร. 0-7431-1882, 0-7431-3419

Website : www.reo16.mnre.go.th
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From Editor

สนใจสมัครเป็นสมาชิกหรือส่งความคิดเห็นประชาสัมพันธ์ 
สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ บรรณาธิการวารสาร “เม็ดทราย“

วารสาร เม็ดทราย

แด่ ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 เป็นเวลาเกือบ 30 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 ที่ได้มีโอกาสร่วมงาน
กับ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช โดยเริ่มที่กองคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จนท่านก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดของราชการ 
คือ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้บังคับ
บัญชาสูงสุด แต่สิ่ งที่ท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลง คือความเป็นกันเอง 
ความเรียบง่าย ความมีเมตตาและการให้คำแนะนำที่ดี ฯ ตลอดระยะเวลา    
30 ปี ที่ได้มีโอกาสร่วมทำงานกับท่าน
 ในวันนี้ท่านได้จากพวกเราไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 
ด้วยอุบัติ เหตุ เฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดน่าน ในระหว่างเดินทางไป
ปฏิบัติราชการในโครงการปิดทองหลังพระ แต่ความดีของท่าน และบุญคุณ
ที่มีต่อวงการสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่พวกเราข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จะได้ตระหนักถึงความดีของท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 อำนาจแห่งความดี ผลบุญที่ท่านปลัดฯศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ได้สร้างสม
มาตลอดชีวิต จงเป็นปัจจัยนำส่งให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติ ชั่วนิรันดร 
และความดีที่ท่านได้สร้างสมไว้ยังคงอยู่ไม่มีวันเลือนหาย

จงจิตร์  นีรนาทเมธีกุล
   ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
    และคณะเจ้าหน้าที่
    20 สิงหาคม 2553
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 “การรวบข้าว” หรือ “ผูกข้าว เป็นขั้นแรกของการ

ทำขวัญข้าว ซึ่งทำเมื่อข้าวในนาเริ่มสุกเป็นการผูกขวัญแม่โพสพ

ไม่ ให้ไปไหนอยู่คุ้มครองข้าว และเจ้าของนาให้ปลอดภัย

การรวบข้าว หมอทำขวัญจะเลือกต้นข้าวหรือบริเวณที่ข้าวแตกกอ

ออกรวงสวยงามสมบูรณ์ที่สุด ข้าวส่วนที่ผูกมัดไว้นี้เป็นข้าวขวัญ 

สำหรับเก็บไว้บูชา และแพร่พันธุ์ต่อไป หลังจากการทำขวัญข้าว

ขั้นตอนแรกก็จะเป็นการเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวของคน

คาบสมุทรสทิงพระจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “แกะ” ตัดที่คอรวงข้าว

แต่ละรวงไปจนหมด การเก็บรวงข้าวหรือการเก็บข้าวด้วย “แกะ” 

เป็นประเพณีนิยมของชาวภาคใต้ถือว่าข้าวเป็นของประเสริฐกว่า

อาหารทุกชนิดเป็นมารดาของมนุษยชาติและสัตว์โลกทั้งมวล

จึงเรียกข้าวว่าแม่โพสพ การเก็บเกี่ยวข้าวจึงต้องใช้ความระมัด

ระวังอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้เมล็ดข้าวหล่นหกตกเรี่ยราด ซึ่งถือว่าเป็น

บาปและจะก่อให้เกิดโทษคือแม่โพสพจะหนี ไปเสีย และถือ

กันว่าการใช้แกะเก็บรวงข้าวเป็นวิธีที่ดีที่สุดไม่ทำให้เมล็ดข้าว

หล่นหกตกเรี่ยราด เจ้าของนาจะเก็บข้าวทุกรวงในนาของตัวเอง

แม้แต่รวงข้าวที่ ไม่สมบูรณ์ คอรวงสั้นคอรวงมีใบข้าวห่ออยู่ที่

เรยีกวา่ “ขา้วหอ่คอ” รวงเลก็หรอืกา้นผจุนผกูเปน็เลยีงไมไ่ด ้ตอ้งใช้

แกะตัดเก็บใส่กระสอบโดยไม่ต้องผูกเป็นเลียงเรียกว่า “เก็บตรำ” 

หรือ “เก็บข้าวตรำ” ข้าวส่วนนี้ไม่นิยมใช้ขยายพันธุ์เพราะเป็น

ข้าวที่ไม่สมบูรณ์ เจ้าของนาบางรายจะมอบข้าวตรำเป็นสินน้ำใจ

ให้แก่ลูกจ้างหรือผู้ที่อัตคัดขันสนโดยให้เก็บเอาเอง หรือไม่ก็มอบ

ให้แก่บุตรหลานที่เริ่มฝึกเก็บข้าว เพื่อเป็นการให้กำลังใจและ

กระตุ้นให้ขยันขันแข็ง หรือฝึกหัดให้คุ้นเคยกับการใช้แกะ 

ซึ่งวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ หรือการทำมาหากินของคน

คาบสมุทรสทิงพระดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบัน

อย่างสิ้นเชิงที่เน้นเอาความสะดวกสบายเข้าว่า เมื่อเก็บเกี่ยวและ

ขนข้าวขึ้นยุ้งฉางเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการทำขวัญข้าวตอนที่ 2 

ส่วนใหญ่มักเป็นเดือนหกหรือเดือนเก้า หมายถึงฤดูการทำนา

ได้เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับปีนั้นๆ ในบิ้งนาจะเหลือแค่ซังข้าว ดินใน

บิ้งนาเริ่มแตกระแหงตามกาลเวลาแห่งฤดูร้อน น้ำในบิ้งนา

หายไปสิน้ ทุง่นาแหง่คาบสมทุรสทงิพระตอนนีช้า่งไมเ่หลอืรอ่งรอย

ของความอุดมสมบูรณ์ ดั่งคำว่าอู่ข้าวอู่น้ำของคาบสมุทร แหล่งน้ำ

ที่หลงเหลือพอที่จะเป็นแหล่งน้ำให้สัตว์เลี้ยงพอได้กินอยู่บ้าง ก็จะ

เป็นหนองน้ำ บึง หรือมาบ (มาบเป็นทางน้ำจากปลายทุ่งไปสู่คลอง

เล็กๆ มาบจะปกคลุมไปด้วยกก ปรือ และหญ้านานาชนิด

เป็นที่อยู่อาศัยของปลาน้ำจืด ปู และหอย) แหล่งน้ำเหล่านี้

จะเป็นที่รวมตัวของกุ้ง หอย ปู ปลา ในหน้าแล้ง และเป็นแหล่ง

อาหารของคนสองทะเลไปโดยปริยาย วิธีหาอาหารหรือจับสัตว์น้ำ

คน......สองทะเล

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

สุ่มปลาในหนองในมาบ
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ในหนองน้ำ พัง บึงหรือมาบ คนสองทะเลหรือคนคาบสมุทร

สทิงพระมักจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “สุ่ม” ซึ่งสุ่มคือเครื่องมือจับ

ปลาชนิดหนึ่งใช้จับปลาน้ำจืดตามคลอง หนอง บึง มาบ สุ่มมีรูปทรง

สงูกลมตรงกลางปอ่ง   ปากผายออกกวา่ตรงกลางเลก็นอ้ย  ความสงู

ของสุ่มประมาณ 60-70 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางที่ปาก ซึ่ง

เรียกว่าตีนสุ่มประมาณ  45-50 เซนติเมตร ส่วนประกอบของสุ่ม

ส่วนบนสุดเรียกว่า หัวสุ่ม มีลักษณะกลมเป็นรูกลวง เส้นผ่า

ศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตร ถัดลงมาทำด้วยไม้ขดเป็น

วงกลม 2 วง วงเล็กอยู่บนเรียกว่า หนงเล็ก ต่ำลงมาเป็นวงใหญ่ 

เรียกว่า หนงใหญ่ หนงทั้ง 2 ใช้เป็นโครงสุ่มสำหรับผูกซี่สุ่ม

 สุ่มเป็นเครื่องมือจับปลาที่ใช้ตามแหล่งน้ำไม่กว้าง และลึก

ไม่เกินหัวเข่ามักใช้ในบริเวณที่เป็นปลักหรือเลนโคลน ซึ่งปลามัก

จะไสตัวไปตามเลนนั้น เวลาใช้สุ่มจับปลาจะมองไม่เห็นปลาที่เป็น

เป้าหมาย ดังนั้นวิธีจับปลาก็จะใช้วิธีเดาสุ่มว่าบริเวณไหนที่น่าจะมี

ปลาอยู่จึงอาจจะเป็นที่มาของชื่อ “สุ่ม” ก็เป็นได้ สุ่มที่ใช้จับปลามี 

2 ชนิด คือสุ่มสาน และสุ่มซี่ สุ่มสานคือสุ่มชนิดที่เอาไม้ไผ่มาสาน

หรือขัดกันเป็นตาแบบเดียวกับสุ่มไก่ แต่ตาของสุ่มปลาจะเล็กหรือ

ทึบกว่า ส่วนสุ่มซี่คือสุ่มที่นำไม้ไผ่เหลาเป็นซี่ๆมาเรียงกันเป็น

วงกลมแล้วมัดด้วยหวายหรือเถาวัลย์ หรือปัจจุบันนิยมใช้ลวดเพื่อ

ความแข็งแรง สุ่มซี่เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว่าสุ่มสาน แต่ไม่ว่า

จะเรยีกอยา่งไร สุม่ทัง้สองชนดิกม็รีปูรา่งคลา้ยคลงึกนั ใชป้ระโยชน์

เช่นเดียวกันและลักษณะส่วนสำคัญที่เหมือนกันก็คือ ผลิตจากวัสดุ

ที่หาได้ในท้องถิ่น สุ่มที่เป็นที่นิยมของสองทะเลหรือคนคาบสุมทร

สทิงพระคือสุ่มซี่ การใช้สุ่มหาปลาหรือจับปลาจะขึ้นอยู่กับขนาด

ของแหล่งน้ำและโอกาส เช่นการสุ่มปลาออมักจะสุ่มเดือน 6 

ต่อเดือน 7 ซึ่งช่วงนี้ฝนจะตกน้ำเริ่มทั่วท้องนา โดยธรรมชาติ

ของปลาน้ำจืดหลายชนิดเช่น ปลาดุก ปลาซ่อน มักจะขึ้นจาก

แม่น้ำลำคลองมาวางไข่ในท้องนา ในระยะที่ปลาวางไข่ถ้าวันใด

ฝนตกพรำๆ ปลามักจะมาออกันบริเวนทางน้ำไหลแล้วกัดกัน

โดยเฉพาะปลาดุกจะกัดกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงติดต่อกัน บางที

กัดกันเป็นกลุ่มใหญ่ ในระยะที่ปลากัดกันมันจะไม่สนใจสิ่งใดๆ 

ทั้งสิ้นเป็นลักษณะที่จะใช้สุ่มขนาดใหญ่สุ่มครอบปลาที่กำลังกัดกัน

เหล่านั้นไว้ การสุ่มปลาออบางคนใช้สุ่มถึง 2 อันพร้อมๆกันเพราะ

หมายจะครอบปลาไว้ให้ได้มากที่สุด และถ้าปลากัดกันมากๆ สุ่ม

เพียงครั้งเดียวก็จะได้ปลามากดังที่คาดไว้จริง การสุ่มปลาใน

หนองบึง บางที่ไม่กว้างและมีน้ำไม่มากนักผู้จับปลา โดยใช้สุ่ม

อาจจะสุ่มเพียงคนเดียวหรือ 2-3 คน ก่อนจะสุ่มปลามักจะลอก

วชัพชืหรอืเกบ็เศษขยะเศษไมข้ึน้กอ่นและทำการสุม่หาปลา และถา้

บริเวณไหนแหล่งน้ำไหนมีบริเวณกว้างมักจะใช้วิธีการสุ่มวงซึ่ง

ชาวบ้านพร้อมใจนัดหมายมาร่วมกันสุ่มปลาในที่เดียวกัน โดยต่าง

คนต่างนำสุ่มมาเอง ใช้สุ่มได้ปลามากน้อยเท่าใดก็เป็นสิทธิของคน

นั้นการสุ่มวงแต่ละครั้งจะมีผู้ร่วมประมาณ  7  ถึง  50  คน หรืออาจ

จะมีมากกว่านั้น  มักเลือกสุ่มในคลอง หนอง บึงมาบ ห้วยที่มีบริเวณ

กว้างเกินที่จะสุ่มคนเดียวหรือ 2-3 คนได้ ทุกคนจะเรียงราย

ตีเป็นวงขนาดใหญ่ และเดินสุ่มตามหลังกันไปเรื่อยๆ ค่อยๆ ทำวง

ให้แคบเท่าๆกันในที่สุดต่างก็จะไปพบกันที่กลางวงจึงเรียกว่า

“สุ่มวง” ผู้ที่ร่วมสุ่มวงอาจเป็นชายล้วนหรืออาจมีทั้งหญิงและชาย

แต่ละคนมีสุ่มอย่างน้อย 1 ใบ บางคนที่ร่างกายล่ำสันแข็งแรง

ใช้สุ่ม 2 ใบ สำหรับมือละใบก็มีบางคนมีข้องหรือไซสำหรับใส่ปลา

ที่สุ่มได้ บางคนอาจใช้เชือกสำหรับร้อยพวงผูกคาดกับสะเอวจะ

ทำให้สุ่มได้คล่องตัวยิ่งขึ้น บางครั้งคณะสุ่มวงอาจร่วมกันเดินทาง

ไปสุ่มปลาในแหล่งที่มีปลาชุกชุม ซึ่งต้องใช้เวลาเดินไปกลับ และ

เวลาสุ่มจริงเต็มวันหรือนานกว่านั้น การสุ่มวงเป็นสื่อสำคัญท่ี่

ช่วยให้ชาวบ้านได้มีโอกาสร่วมกันทำมาหากินได้ใกล้ชิดกัน เกิด

ความเห็นอกเห็นใจต่อกัน ทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ 

ทำให้สามารถเอาชนะงานหนักและงานที่ด่วนได้

 ปลาในน้ำ คือแหล่งโปรตีนที่คนคาบสมุทรสทิงพระหรือ

คนสองทะเลคุ้นเคยที่สุดด้วยภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยคือมีทะเล

ขนาบอยู่ทั้งสองฝั่งและทุ่งนาซึ่งเป็นแหล่งอาหารหรือที่อยู่อาศัย

ของปลาสำรองอีกแหล่งหนึ่ง การจับปลาของคนคาบสมุทร

สทิงพระอาศัยเครื่องมือในการดัก ตก หรือล่อให้ได้ปลามา

ประกอบอาหาร การใช้เครื่องมือมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ

การจะจับสัตว์น้ำประเภทใด เช่น กุ้งหรือปลา สัตว์เหล่านั้น

อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำประเภทไหน อาทิ หนองน้ำลำห้วย หรือทุ่งนา

สัตว์เหล่านั้นมีพฤติกรรมการเป็นอยู่และหากินอย่างไร เช่น เป็น

ปลาที่หากินบริเวณท้องน้ำผิวน้ำ หรือกลางน้ำซึ่งวิถีชีวิตของคน

สองทะเลหรือคนคาบสุมทรสทิงพระเป็นแบบพึ่งพิงธรรมชาติ

ไม่ว่าการปลูกข้าวต้องรอให้ถึงฤดูฝน หรือช่วงที่มีน้ำมากและ

ต้องรอให้หมดฤดูฝนเสียก่อนจึงจะเก็บเกี่ยวได้ การทำมาหากิน

ก็เช่นเดียวกันจะเป็นการพึ่งพิงธรรมชาติเสียส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับ

ธรรมชาติจะเอื้ออำนวยหรือไม่ ไม่พยายามฝืนธรรมชาติ 

ธรรมชาติเลยไม่ลงโทษดังเช่นปัจจุบันนี้
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 คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีนายสุวิทย์  
คุณกิตติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธาน ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบให้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม 
ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 4 ชุด 
ซึ่งหนึ่งในจำนวน 4 ชุด คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาน้ำเสียและปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
ซึ่งได้มีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 โดย คณะอนุกรรม
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุดจังหวัดสงขลาและชุด
จังหวัดพัทลุง มีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานและมี
ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 
ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา เป็นกรรมการและสำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กรมควบคุมมลพิษและสำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นคณะเลขานุการ
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและปัญหา
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทั้งสองชุดได้มีการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2553 โดยชุดจังหวัดสงขลา ประชุมเมื่อ
วนัที ่    6   มกราคม     2553   ณ    ศาลากลางจงัหวดัสงขลา และชดุจงัหวดัพัทลงุ 
ประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
ซึ่งผลของการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทั้งสองชุด สรุปได้ดังนี้
 1. เห็นชอบให้มีการดำเนินการแบบบูรณาการในลักษณะพื้นที่ 
- หน้าที่ - การมีส่วนร่วม  ( Area - Function - Participation , AFP ) 
โดยในระยะแรก เลือกดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่มีความเร่งด่วน
ของปัญหาน้ำเสีย ที่มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลา
โดยรวม จำนวน 4 พื้นที่ คือ ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา และคลองสำโรง

ในจังหวัดสงขลา ส่วนจังหวัดพัทลุง คือลุ่มน้ำคลองลำปำ (นาท่อม) 
และทะเลน้อย ทั้งนี้ ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับปัญหาและ
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว เป็นเจ้าภาพหรือกลไก
หลักในการขับเคลื่อน ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 2. ให้จัดทำแผนกลยุทธ์ระดับลุ่มน้ำสาขาและเชื่อมโยงเป็น
ลุ่มน้ำใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้
ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (stakeholder) ในพื้นที่ เป็นผู้กำหนดทิศทางและเป้าหมาย
ที่ต้องการบรรลุ หรือไปให้ถึงในกรอบระยะที่กำหนดช่วงแรก 3 ปี
โดยกำหนดเป้าประสงค์ ผลลัพท์ ผลผลิต พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัด
ในแต่ละระดับให้ชัดเจน รวมทั้งกำหนดกิจกรรม หน่วยงานที่ดำเนินการ
ในแต่ละกิจกรรมและงบประมาณที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือผลลัพท์ที่กำหนด
 3. ในส่วนของปัญหาขยะมูลฝอย เน้นที่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสร้างขยะและทิ้งขยะ ด้วยการลด และคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง ด้วยขบวนการ 3R ( Reduce Reuse Recycle ) เพื่อแก้ไข
ปัญหาความไม่เพียงพอของสถานที่กำจัดขยะ และทำให้การจัดการ
ขยะที่แยกประเภทแล้วจัดการได้ง่ายขึ้น ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ท้องถิ่นสร้างโครงการ เพื่อให้ครัวเรือนและแหล่งผลิตขยะมีการลด
และคัดแยกขยะที่ต้นทาง และผลักดันให้การลดและคัดแยกขยะ
ที่ต้นทางเป็นตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. ให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กรมควบคุมมลพิษ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

บันทึก...ทะเลสาบ

การแก้ไขปัญหาน้ำเสียและปัญหาขยะมูลฝอย 

ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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และสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นหน่วยประสานหรือสนับสนุนหรือเป็น
พี่เลี้ยงในการดำเนินการดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัด
 โดยหน่วยประสานและสนับสนุน (สำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 16 กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) ได้รวบรวม
ประมวลข้อมูลด้านน้ำเสีย และด้านขยะมูลฝอยที่ ได้ดำเนินการ
ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในระยะที่ผ่านมา รวมทั้งการสำรวจ
ข้อมูลน้ำเสียเพิ่มเติมโดยละเอียดในพื้นที่วิกฤติบางพื้นที่  เช่น
คลองสำโรง และนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ สำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และสร้างโครงการลด
และคัดแยกขยะ ให้ตรงประเด็นปัญหาและมีกิจกรรมที่สามารถ
แก้ไขปัญหานั้นๆในกรอบเวลา 3 ปี ( พ.ศ. 2554-2555 ) เพื่อเป็น
การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลในลำดับแรก คือการมี
แผนกลยุทธ์ในระดับลุ่มน้ำสาขา และมีโครงการลดและคัดแยกขยะ
ที่ต้นทางแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเน้นที่แผนกลยุทธ์หรือ
โครงการดังกล่าว เป็นแผนฉบับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ในพื้นที่อย่างแท้จริง สำหรับเป็นเข็มทิศนำทางให้เกิดการปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาที่เป็นความวิกฤติเร่งด่วนได้
 นอกจากนี้หน่วยประสานหรือสนับสนุนได้เตรียมการกำหนด
แผนปฏิบัติการในการเป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์
ลุ่มน้ำสาขา และการสร้างโครงการการลดและคัดแยกขยะแบบมี
ส่วนร่วมในพื้นที่วิกฤติ 4 พื้นที่ คือ คลองสำโรง ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา 
ลุ่มน้ำลำปำและทะเลน้อย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ( stakeholder ) ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน   2553
เพื่อให้เป็นแผนและโครงการฉบับประชาชนต่อไป

5 
วธีิรับมือภาวะออ่นลา้ 

ของหนุ่มสาววัยทำงาน

 เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงาน สิ่งที่ต้องเจอคือ ภาระและ
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ด้วยเหตุนี้หนุ่มสาววัยทำงาน
จึ งต้องพบกับอาการอ่อนล้ าจากการทำงานที่ เ รี ยกว่ า 
“Energy Short” หรือพลังงานเกิดการลัดวงจรจากการที่ร่างกาย
ทำงานหนัก ดังนั้นเราจึง ต้องหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกายและใจ 
ด้วยเคล็ดไม่ลับ 5 ประการ
 1.กินอาหารเช้าเป็นประจำ อาหารเช้าคือขุมพลังสำคัญ 
เพราะขณะที่เรานอนหลับ แต่ร่างกายยังคงใช้งานสารอาหาร
ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา หากมีเวลาจำกัด ควรเลือกอาหารเช้าที่ง่าย 
สะดวก และมีคุณภาพทางอาหาร เช่น นม เครื่องดื่มธัญญาหาร
แซนวิชทูน่าโฮลวีทและผลไม้
 2.ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มธัญญาหารระหว่างวัน ใน
ระหว่างวันควรดื่มน้ำเพื่อเพิ่มความสดชื่น และกระตุ้นให้
ร่างกาย กระปรี้กระเปร่า พร้อมจะทำงานอยู่เสมอหรือจะหัน
มาดื่มเครื่องดื่ม ที่ให้คุณประโยชน์จากสารอาหารธรรมชาติ
แบบหวานนอ้ย   เชน่     มอลต ์นมโค งาดำ ลกูเดอืย ถัว่เหลอืง จมกูขา้ว
สาลี ก็ล้วนเป็นแหล่งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน แคลเซียม
และแร่ธาตุหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานอย่าง
รวดเร็ว และลดอาการล้า อ่อนเพลีย ทั้งยังช่วยให้อยู่ท้องไม่หิว
ระหว่างวันอีกด้วย
 3.กินอาหารถูกหลัก โดยการกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 
เชน่ ธญัญาหาร     ขา้วซอ้มมอื     ขนมปงัโฮลวที    ซึง่มเีสน้ใยสงูจะชว่ย
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด กินไขมันชนิดดี (HOL) เช่น 
นำ้มนัมะกอก    ปลาทะเล     กนิโปรตนีเลก็นอ้ย  โดยเลอืกโปรตนีทีด่ ี
ได้แก่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ปลา เต้าหู้ ถั่วต่างๆ เพิ่มผักผลไม้และ
ธัญญาหารในแต่ละมื้อให้มากขึ้น
 4.เติมพลังงานด้วยอาหารมื้อเล็กๆ บ่อยๆ เพราะคนทำ
งานต้องชดใช้ทั้งพลังงานร่างกาย และสมองตลอด  8-12 ชั่วโมง 
โดยในมื้อย่อยให้กินอาหารที่มีเส้นใย ไขมันต่ำ น้ำตาลต่ำ เช่น 
เครื่องดื่มธัญญาหาร เครื่องดื่มผสมมอลต์ โยเกิร์ต ซึ่งล้วนเป็น
อาหารว่างที่ให้พลังงานต่ำ มีสารอาหารและกากใยสูง
 5.ปรับอารมณ์ การเคร่งเครียดกับการทำงานความ
อ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยสะสม เป็นอุปสรรคสำคัญของคนทำงาน
ดังนั้นจึงต้องฝึกผ่อนคลายอารมณ์ หัดมีอารมณ์ขัน หาวิธีคลาย
เครยีดดว้ยการนวดใบห ู   ฟงัเพลง       หาเวลาไหนออกกำลงักายบา้ง
หรือพักสายตาสักนิดจะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น

ข้อมูล  
กุนรี   แสงจันทร์ หนังสือ  Together
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 เจา้หนา้ที ่สสภ.16 ลงพืน้ทีส่ำรวจระบบกำจดัขยะ
มูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ที่ได้รับงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบในช่วงเดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ (1) ระบบบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลนครยะลา (2)ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาล
นครสงขลา (3) ระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
นครสงขลา (4) ระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
นครหาดใหญ่ (5) ระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
พัทลุง (6) ระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี 
(7) ระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนราธิวาส 
(8) ระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา และ (9) 
ระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ

 เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2553 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เข้าร่วมการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

 กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมชุมชน
นักปฏิบัติ หัวข้อแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553

 ฝา่ยบรหิารทัว่ไป จดักจิกรรมชมุชน
นักปฏิบัติหัวข้อ หน้าที่ของกรรมการตรวจรับ
และผู้ตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553

 กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่จัดกิจกรรมชุมชน 
นักปฏิบัติ หัวข้อการวางแผนการจัดการฝึกอบรมและ
สัมมนา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 25538



 เจ้าหน้าที่ สสภ.16 เข้าร่วมกิจกรรม Zero Waste Day ภายใต้โครงการจัดการขยะในสำนักงานฯ โดยการ
นำอาหารหรือร่วมกันปรุงอาหารและรับประทานร่วมกันเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นภายในสำนักงาน 
ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 และ วันที่ 11 สิงหาคม 2553

 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ
เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 3-6 สิงหาคม 2553

 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ดำเนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ภายใต้โครงการเฝ้าระวัง
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำวิกฤติในพื้นที่
จังหวัดสงขลา (คลองสำโรง, คลองอู่ตะเภา) เมื่อวันที่ 
2-3 มิถุนายน 2553

 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ดำเนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ ภายใต้โครงการเฝ้าระวังติด
ตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งวิกฤติในพื้นที่จังหวัด
สงขลา (คลองสำโรง, ทะเลสาบสงขลา) เมื่อวันที่ 
5-8 กรกฎาคม 2553 และ 12-13 กรกฎาคม 2553
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การเปลี่ยนแปลง........

ของทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลต่อ...การท่องเที่ยว

เลาะเลียบ ชายฝั่ง

 แหล่งท่องเที่ยว เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถ
ให้คุณค่าทางด้านสุนทรีภาพและการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งที่
สามารถมองเห็น จับต้องได้ เช่นสภาพธรรมชาติ โบราณสถาน 
และไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เป็นต้น 
โดยอาจมีการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆอยู่
แล้ว หรือมีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว
 ระบบการท่องเที่ยว มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1 ทรัพยากร
การท่องเที่ยว ส่วนใหญ่หมายถึงแหล่งท่องเที่ยว 2) การบริการ
การท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 3) การตลาด
ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว และ 4) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว1

0



  แหล่งท่องเที่ยว แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
 1.แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาตินั้น ประกอบด้วย สภาพภูมิอากาศ ทิวทัศน์ที่สวยงาม
และสัตว์ป่า นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด
 2.แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนา 
ซึ่งมนุษย์สร้างขึ้น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมสิ่งก่อ
สร้างและสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ศาสนา สถานที่ที่รัฐบาล
ก่อสร้างขึ้น พระราชวัง อาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมา
ที่สำคัญ
 3.แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 
ซึ่งเกี่ยวข้องชุมชนทั้งในปัจจุบัน และความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรม
ในอดีต วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยรวมถึงพิธีกรรม 
พิธีการงานฉลองรื่นเริงต่างๆ ศิลปะการแสดง ดนตรี เพลงพื้นบ้าน 
การร่ายรำ การละเล่น ตลอดจนงานหัตถกรรม

 สถานการณ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในปัจจุบันและ
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
 จากสภาพภาวะโลกร้อน เพราะมนุษย์ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกินความพอดีและกิจกรรม
การท่องเที่ยวของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ได้ส่งผล
กระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และส่งผลต่อการท่องเที่ยว
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงหมายถึง ผลกระทบที่เกิดต่อ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ทะเล ชายหาด ภูเขา ป่าไม้ 
และแหล่งน้ำ) ผลกระทบที่เกิดกับน้ำทะเล เช่น เกิดปะการังฟอกขาว 
คลื่นน้ำเย็นทำให้ปะการังอ่อนและสัตว์น้ำตาย เกิดปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งและพื้นที่ชายหาดลดน้อยลง ตลอดจนคุณภาพน้ำที่
เปลี่ยนแปลง อาจทำให้เกิดแพลงตอนชนิดเป็นอันตรายต่อผิวหนัง 
ส่วนปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อภู เขาและป่าไม้คือ 
ภัยธรรมชาติ เช่นน้ำป่าไหลหลาก ทั้งหมดล้วนเป็นผลให้แหล่งท่องเที่ยว 1
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ทรุดโทรม และส่งผลให้เกิดผลกระทบทางอ้อม เพราะขาดสิ่งดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางเข้ามา หรือเกิดอุปสรรคขัดขวาง
การท่องเที่ยวเดินทาง เพราะมีข่าวฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมเป็นประจำ
เมื่อโลกร้อนภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิยุโรปที่หนาวเย็น
กลับอุ่นขึ้น นักท่องเที่ยวจากยุโรปที่เคยหนีหนาวมาเที่ยวบ้านเรา
ซึ่งเป็นเมืองร้อน อาจมีน้อยลง หรือประเทศไทยในช่วงฤดูฝน 
ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อย ต่อไปฤดูฝนอาจยาวขึ้น และบางครั้ง
ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล หากเป็นอย่างนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
การท่องเที่ยว กิจกรรมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต้องมีการเปลี่ยน
แปลงหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวในประเทศเอง หากอากาศร้อน
มากขึ้นคนไทยยังจะเที่ยวเมืองไทยหรือจะหนีไปเที่ยวที่อื่นหรือไม่
 นอกจากนี้  คนยุโรปให้ความสำคัญต้นเหตุที่ทำให้
โลกร้อนมาก อาจมีคนสุดกู่ที่เห็นว่า ถ้าท่องเที่ยวทำให้โลกร้อน
อาจจะหยุดมาเที่ยวไทยไปเลยก็ได้ อย่างที่เราบอกว่าอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไม่มีปล่องควันแต่การท่องเที่ยวต้องอาศัยการขนส่งก็
เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนยังไม่รวมถึงพฤติกรรมอื่น เช่น 
บางทีต้องการเอาใจนักท่องเที่ยวมากอากาศบ้านเราร้อน ระหว่าง
จอดรถรอนักท่องเที่ยว บริษัททัวร์ก็อาจสตาร์ตรถเปิดแอร์
ให้เย็นฉ่ำ เมื่อนักท่องเที่ยวมาขึ้น รถก็เย็นชื่นใจ แต่เราก็ไม่รู้
ตอนนั้นได้ใช้พลังงานไปเท่าไหร่ และทำให้โลกร้อนเท่าไหร่ 
หรือในโรงแรมก็มีการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า หรือแม้กระทั่ง การรับ
ประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ถ้าทานไม่หมดก็เป็นขยะ ซึ่งถ้าเป็นขยะ
ก็ไปเพิ่มภาวะโลกร้อนเหมือนกัน 
 จากการประเมินของคณะกรรมการของรัฐบาลนานาชาติ
ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change – IPCC) ประเมินว่าภาคการ
ท่องเที่ยวมีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็น 5% 
ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด แม้ตัวเลข จะไม่มากแต่การขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการเพิ่มจำนวนของนัก
ท่องเที่ยวและการเดินทางข้ามประเทศ ก่อให้เกิดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าคนปกติใช้ในหนึ่งช่วงชีวิต
เสียอีก องค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้ประมาณการ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประเภทต่างๆ ของภาค
การท่องเที่ยว ดังนี้ การคมนาคมทางอากาศ 40% การคมนาคม
ทางบก 32% การคมนาคมขนส่งอื่นๆ 3% ที่พักแรม 21% 
กิจกรรมท่องเที่ยว 4%
 การเตรียมการรับมือในอนาคต
 1.ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วยสมาคม
โรงแรมไทย สมาคมมัคคุเทศก์ สมาคมภัตตาคาร ร้านของที่ระลึก 
และบริการขนส่ง เป็นต้น ต้องร่วมกันเข้ามาพูดคุย ทำเวิร์กช็อป 
เพื่อลดกิจกรรมหรือพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ที่ส่งผลให้
ภาวะโลกร้อน เช่น ธุรกิจโรงแรมอาจทำกิจกรรมรณรงค์เรื่องการ
ใช้ผ้าเช็ดตัวในห้องพักโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกวัน ซึ่งอาจจะ
ต้องกำหนดวิธีการสื่อสารกับแขกผู้เข้าพัก หรือการเปลี่ยนผ้าปู
ที่นอน เป็นต้น หรือนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ชอบเที่ยวหน้าฝน 
เช่น ตลาดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง ซึ่งชอบฝนเป็นชีวิตจิตใจ 
เราสามารถขายให้กับตะวันออกกลาง แต่นั่นหมายถึงต้องมี
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สมมุติว่าถ้าหน้าฝน
ยาวขึ้นจริงๆ คงต้องระดมกันกับผู้ประกอบการและศึกษาวิจัย
เพิ่มเติม เพื่อหามาตรการแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
รองรับกับภาวการณ์ที่จะเกิดขึ้น จากภาวะโลกร้อน ซึ่งใน
ปัจจุบันประเทศไทยก็ศึกษาวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว
ว่าในปัจจุบันนักท่องเที่ยวชอบเที่ยวแบบไหนผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในแต่ละภาคส่วนอาจจะต้องมา
ประกาศร่วมกันว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยตระหนักถึงผล
กระทบจากภาวะโลกร้อน และจะร่วมกันลดภาวะโลกร้อนร่วมกัน
อะไรที่ร่วมกันทำได้ทันที หรืออะไรที่จะต้องทำภายใน1 ปี หรือ 2 ปี
ข้างหน้า เป็นต้น ปัจจุบันนักท่องเที่ยวแถบยุโรปเริ่มตระหนัก
แล้วว่าการที่เขามาท่องเที่ยวมีส่วนทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 1
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ถ้าเราสามารถให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวได้ว่า ไทยเป็นประเทศ
ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อมาเที่ยวไทย
และเขาคิดว่ามีส่วนส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมเขาจะมา
เที่ยวไทย
 ถ้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยประกาศได้ว่า “อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทยตระหนักเรื่องภาวะโลกร้อน และเรากำลังร่วมกันลด
ภาวะโลกรอ้น” มกีารดำเนนิการชดัเจน อาจสามารถของบประมาณ
จากองค์กรระหว่างประเทศมาศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักของเราที่จะมีผลกระทบจากโลกร้อนอย่างไรได้ 
ซึ่งในขณะนี้ ยูเนสโกเริ่มมีการศึกษาวิจัยผลกระทบโลกร้อน
ต่อมรดกโลกแล้วเพราะฉะนั้น ถ้ากลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มีความตั้งใจและให้ความสำคัญจริงๆ เราก็น่าจะร่วมกันขอการ
สนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศได้

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งแวดล้อม 
เยอรมนี  นกัทอ่งเทีย่วใหค้วามสำคญักบัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
   ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ
อิตาลี   94%      ของนกัทอ่งเทีย่วสนบัสนนุมาตรการในการ
   รักษาสิ่งแวดล้อมของที่พัก
   90% เลือกที่พักที่มีเครื่องหมาย eco-label
สหราชอาณาจักร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการอุตสาหกรรม
   ที่มีจริยธรรมและเต็มใจที่จะจ่าย
สหรัฐอเมริกา กว่า 75% ยึดมั่นว่าการเดินทางท่องเที่ยว
   ของพวกเขาจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 
   38% เต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มขึ้น   
   เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
   80% เห็นว่าการอนุรักษ์เป็นสิ่งสำคัญ 
   แต่มีเพียง 14%ที่คำนึงถึงที่พักที่มีมาตรการ
   รักษาสิ่งแวดล้อม
 2. นักท่องเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว ต้องท่องเที่ยวโดยเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโลกร้อน ดังนี้
 ท่องเที่ยววันธรรมดา วางแผนก่อนเดินทาง เพื่อลด
 ความแออัด
 เดินทางด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากเครื่องบิน  
 หรือเลือกใช้ พลังงานทดแทน
 เลือกที่พักที่ออกแบบกลมกลืนและรักษาธรรมชาติ
 อาบน้ำฝักบัว แทนแช่ตัวในอ่างน้ำหรู
 เปิดแอร์ที่ 25 องศาเซ็นเซียส หรือบางเวลาลองสัมผัส
 ธรรมชาติ
 ขี่จักรยานหรือใช้บริการรถสาธารณะในพื้นที่
 ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นและกินแค่พออิ่ม
 เดินทอดน่องหรือพายเรือชมบรรยากาศผลพลอยได้คือ
 ร่างกายแข็งแรง
 อดใจไม่ซื้อของฝากจากทะเลหรือป่า เก็บกลับมาเฉพาะ
 ความทรงจำ
 ขยะจากการใช้เก็บมาทิ้งในถังขยะ
 ระลึกเสมอระหว่างประกอบกิจกรรม ไม่ทำลายทรัพยากร
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 วัดและมัสยิดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจเป็นศูนย์รวม
ทางด้านจิตใจ เป็นศูนย์กลางในการศึกษาด้านสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชน วัดและมัสยิดบางแห่งได้รับการพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทำให้ประชาชน นักท่องเที่ยว 
นักเรียน นักศึกษา เข้าไปทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันจำนวนมาก 
สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษา
ปอเนาะเป็นสถานศึกษาอิสลาม มีนักเรียนทั้งประจำและไป-กลับ  
จำนวน 100 - 3,000 คนขึ้นไป ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ใกล้เคียงและอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้
 การส่งเสริมการพัฒนาวัดและมัสยิดเป็นศูนย์ตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อมชุมชน ให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วม โดยใช้ชุมชนรอบวัด มัสยิด และครู เยาวชนในโรงเรียน
เข้ามามีส่วนร่วมในการทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
สภาพภูมิทัศน์ในวัด มัสยิด โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
กับสถานศึกษาปอเนาะให้มีสิ่ งแวดล้อมที่ดี  ได้แก่  มีน้ ำ
อุปโภคบริโภคที่สะอาด ส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ น้ำเสีย 
ที่เกิดขึ้นมีการจัดการที่เหมาะสม ขยะมูลฝอยมีการคัดแยก 
ทิ้งเป็นที่เป็นทาง มีการจัดการที่เหมาะสมและถูกหลักวิชาการ 
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำสวนหย่อมเพื่อความสวยงามและ

ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ

ร่มรื่น รวมทั้ งจัดทำคุตบะฮ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  อันจะเป็นประโยชน์กับผู้นำศาสนาอิสลามที่จะได้นำ
ไปเป็นข้อมูลสำหรับนำเสนอคุตบะฮ์ หรือสำหรับผู้สนใจทั่วไป
ได้ใช้อ่านในโอกาสต่างๆ แม้แต่การอ่านประกอบการเรียน
การสอน เพื่อผู้ฟังและผู้อ่านจะได้นำคำสอนที่สอดคล้องกับหลัก
ศาสนามาพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นกลไกในการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมอนุรักษ์ และฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน
 ในการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาวัดและมัสยิดเป็น
ศูนย์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมชุมชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 16  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่
ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยมีแนวทางการดำเนินประกอบด้วย
 - การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในวัด
และมัสยิด โรงเรียนสอนศาสนา และสถาบันศึกษาปอเนาะ  
โดยได้ดำเนินการจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ได้แก่ การจัดทำสวนหย่อม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การสร้างลานเอนกประสงค์ ฯลฯ

วัดและมัสยิดศูนย์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมชุมชน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส)
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 - การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้มีการสนับสนุนโรงเรียน วัด และมัสยิด ให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบและเป็นแหล่งศึกษาให้กับสถานศึกษา
และศาสนสถาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะสม การแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน โดยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  - การอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเป็นนักเรียนแกนนำสามารถนำ
ความรู้กระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อมไปถ่ายทอดแก่เพื่อน
นักเรียนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชนของตนเอง
  ซึ่งจากการดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวสามารถ
พัฒนาวัดและมัสยิด สถานศึกษาให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ขยายผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เป็นแบบอย่าง การจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในพื้นที่การมี
ส่วนร่วมของประชาชน เยาวชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบาย
เรื่องการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใน 3 จังหวัดภาคใต้อีกด้วย

พึ่ง..ธรรมชาติ ?

เจ้าพระคุ้ณณณ...เจ้าพ่อไทรอันศักดิ์สิทธิ์ 

ลูกขอให้เจ้าพ่อช่วย ..ขออย่าให้น้ำเน่าเสีย...

ขออย่าให้มีฝุ่นควันพิษ.....ขออย่าให้น้ำท่วม..

ขออย่าให้ฝนแล้ง....ขออย่าให้หาดทรายสกปรก...

ขออย่าให้คนตัดไม้ทำลายป่า.ขอ....ขอ...ขอ...ขอ
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เล่าเรื่อง...สิ่งแวดล้อม

มหัศจรรย์ “น้ำหมักชีวภาพ” 
รักษาโรคได้จริงหรือ???

บูม!!! ขึ้นมากันอีกครั้งสำหรับ “น้ำหมักชีวภาพ” 
หลังตกเป็นข่าวโฆษณาอวดอ้าง รักษาได้

       สารพัดโรคร้าย แต่นั่นต้องรอผลพิสูจน์จาก
กระทรวงสาธารณสุขให้แน่ชัดว่า “น้ำหมักชีวภาพ” ที่ว่านี้ 
หากใช้บริโภคมันมีผลต่อร่างกายคนเราหรือไม่...แต่การที่คุณหลง
เชื่อ ซื้อมาใช้หวังจะรักษาโรคต่างๆนาๆ ได้นั้น คุณรู้หรือไม่ว่า
“น้ำหมักชีวภาพ” นั้นจริงๆ แล้วมันคืออะไร ใช้ทำอะไร...ซึ่ง 
“น้ำหมักชีวภาพ” ที่ว่านี้ เดิมมีผู้คิดค้นขึ้นมา เพื่อใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเท่านั้น โดยการนำเอา
พืช ผัก ผลไม้ สัตว์ชนิดต่างๆ มาหมักกับน้ำตาลทำให้เกิดจุลินทรีย์
ที่เป็นประโยชน์จำนวนมาก ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะไปช่วยสลาย
ธาตุอาหารต่าง ๆ  ที่อยู่ในพืช มีคุณค่าในแง่ของธาตุอาหาร พืชเมื่อ
ถูกย่อยสลาย โดยกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียหรือ
จุลินทรีย์สารต่างๆ จะถูกปลดปล่อยออกมา เช่น โปรตีน     
กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ 
ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต เอนไซม์ วิตามิน ซึ่งพืชสามารถ
นำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ด้วยกัน คือ น้ำหมักชีวภาพ
จากพืช ทำได้โดยการนำเศษพืชสด ผสมกันน้ำตาลทรายแดง 
หรือกากน้ำตาล อัตราส่วน กากน้ำตาล 1 ส่วน พืชผัก 3 ส่วน
หมักรวมกันในถังปิดฝา หมักทิ้งไว้ประมาณ 3-7 วัน เราจะได้
ของเหลวข้น ๆ สีน้ำตาล ซึ่งเราเรียกว่า น้ำหมักชีวภาพจากพืช
และน้ำหมักชีวภาพจากสัตว์ มีขั้นตอนทำคล้ายกับน้ำหมัก
จากพืช แตกต่างกันตรงวัตถุดิบจากสัตว์ เช่น หัวปลา ก้างปลา
หอยเชอรี่ เป็นต้น
    แต่...ปัจจุบัน “น้ำหมักชีวภาพ” สามารถพัฒนาการให้ใช้
ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ด้านปศุสัตว์ เพื่อช่วย
กำจัดกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสัตว์ ไก่ สุกร ช่วยกำจัดน้ำเสีย
จากฟาร์ม ช่วยป้องกันโรคอหิวาห์และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์
แทนยาปฏิชีวนะ ช่วยกำจัดแมลงวัน ด้วยการตัดวงจรชีวิต
ของหนอนแมลงวัน ไม่ให้เข้าดักแด้เกิดเป็นตัวแมลงวัน ช่วยเสริม
สุขภาพสัตว์เลี้ยง ทำให้สัตว์แข็งแรง มีความต้านทานโรค
ให้ผลผลิตสูงและอัตราการรอดสูง ด้านการประมง ช่วยควบคุม
คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำได้ ช่วยแก้ปัญหาโรคพยาธิในน้ำ 
ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ ช่วยรักษาโรคแผลต่างๆ ในปลา กบ 
จระเข้ได้ ช่วยลดปริมาณขี้เลนในบ่อ ช่วยให้เลนไม่เน่าเหม็น 
สามารถนำไปผสมเป็นปุ๋ยหมัก ใช้กับพืชต่างๆ ได้ดีด้าน
สิ่งแวดล้อม ช่วยบำบัดน้ำเสียจากการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง 
โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และสถานประกอบการทั่วไป 
ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากกองขยะ การเลี้ยงสัตว์ โรงงาน 
อุตสาหกรรม และชุมชนต่างๆ ปรับสภาพของเสีย เช่น เศษอาหาร
จากครัวเรือนให้เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงสัตว์ และการเพาะ
-ปลูกพืช กำจัดขยะด้วยการย่อยสลายให้มีจำนวนลดน้อยลง
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ช่วยปรับสภาพอากาศที่เสียให้สดชื่น
และมีสภาพดีขึ้น
 ส่วนวิธีทำนั้น ก็ง่ายแสนจะง่าย โดยการนำผลไม้หรือ
พืชผักหรือเศษอาหาร 3 ส่วน น้ำตาล 1ส่วน น้ำ 10 ส่วน ใส่รวมกัน
ในภาชนะ (ขวด, ถัง)  ที่มีฝาปิดสนิท อย่าให้อากาศเข้า  โดยเว้นที่ว่าง
ไว้ประมาณ 1 ใน  5 ของขวด/ถัง  หมั่นเปิดฝา คลายแก๊สออก และ 
ปิดกลับให้สนิททันที วางไว้ในที่ร่ม อย่าให้ถูกแสงแดด หมักไว้
3 เดือน เพียงเท่านี้ เราก็จะได้ “น้ำหมักชีวภาพ” ซึ่งมีจุลินทรีย์ 
สารอินทรีย์ ธาตุอาหาร ที่ เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ทำปุ๋ยสะอาด(แทนปุ๋ยเคมี) ใช้ในการเพาะปลูก
กสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษ ใช้ในการซักล้างทำความสะอาด

(แทนสบู่ ผงซักฟอก แชมพู น้ำยาล้างจาน) ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ
โถส้วม ท่อระบายน้ำ 
 นอกจากนี้...หากหมักได้ 3 เดือนแล้ว น้ำหมักชีวภาพที่
ได้จะมีส่วนที่เป็นน้ำใสๆ ถ้าใช้สายยางดูดออกมา เฉพาะน้ำใส 
ส่วนนี้เรียกว่า หัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพ แล้วนำส่วนนั้นไปผสมอีกครั้ง 
หมักไว้ 2 เดือน เราก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพอายุ 5 เดือน 
ขยายต่อทุก 2 เดือน เราก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพที่มี
อายุมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วย 
 แต่ด้วยพัฒนาการที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน ทำให้มีการ
คิดค้น “น้ำหมักชีวิภาพ” ที่ใช้บริโภค ดื่มกินขึ้น โดยกระแส
ความนิยมการบริโภคนั้น เริ่มจากผลิตภัณฑ์ “น้ำลูกยอ”  เมื่อมีธุรกิจ
เอกชนนำเข้าน้ำลูกยอมาจำหน่ายในราคาสูง และอ้างสรรพคุณ
ที่มีต่อสุขภาพไว้มากมาย การบอกกล่าวสรรพคุณปากต่อปาก 
ทำให้เครือข่ายเกษตรกรและกลุ่มชุมชน นำน้ำหมักชีวภาพไป
ใช้เพื่อดูแลสุขภาพ ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ภูมิแพ้ มะเร็ง 
โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น ปวดเมื่อย ไขมันในเลือดสูง และผู้ติดเชื้อ HIV 
 ก่อให้เกิดกระแสความนิยมทั้งในการบริโภคและการผลิต
อย่างแพร่หลาย ส่งผลถึงน้ำหมักสมุนไพรชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น 
น้ำพลูคาว และน้ำมะขามป้อม รวมทั้งน้ำสมุนไพรรวม ซึ่งกว่า
ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์นี้ในท้องตลาดผลิตโดยผ่านกระบวน
การหมักด้วยวิธีธรรมชาติ มีวิธีการผลิตอย่างง่าย มีสูตรการหมัก
หลากหลาย แต่ที่เป็นหลักสำคัญคือ “น้ำหมักชีวิภาพ” ที่ใช้ดื่ม
กินนั้น ยังขาดข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์รองรับ จึงยากต่อการ
ควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย ซึ่งถือว่าอาจเป็นอันตราย
ต่อร่างกายได้
 จากโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ 
ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) 
และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ทำการสำรวจ
แหล่งผลิตและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด
ไทยกว่า 70 ผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์ พบว่ามีความปลอดภัยทาง
กายภาพ ไม่มีการปนเปื้อนของโลหะ เศษไม้ เศษดิน แต่พบปัญหา
สำคัญ คือพบการปนเปื้อนของยีสต์ รา และการปนเปื้อนของ 
เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์) และเอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์) 
ซึ่งส่งผลต่อตับ ระบบประสาท และสายตา โดยเฉพาะเมทานอล 
พบว่าผลิตภัณฑ์ร้อยละ 30 มีปริมาณของเมทานอลเกินเกณฑ์
มาตรฐานขององค์การอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 ที่สำคัญ “น้ำหมักชีวภาพ” ยังส่งผลทำให้ฟันผุกร่อน 
เนื้อฟันบาง เพราะน้ำหมักชีวภาพ นั้นมีสภาพเป็นกรดสูง วัดค่า  pH 
ได้  3-4 ซึ่งกรดจะกัดกร่อนเนื้อฟัน (แคลเซียม) ทำให้ฟันเสียได้
ฉะนั้นการดื่มกินน้ำหมักชีวภาพแบบเข้มข้นจึงควรหลีกเลี่ยง
เป็นอย่างยิ่ง
 เมื่อคุณรู้จัก “น้ำหมักชีวภาพ” กันดีแล้ว...จากนี้ก่อนหลง
เชื่อโฆษณาอวดอ้างต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ก็ควรพิจารณาถึง
ความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตและแหล่ง และที่สำคัญผลิตภัณฑ์นั้น 
ต้องได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา พร้อมทั้ง
มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
นั้นๆอีกด้วย...เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของตัวคุณเอง 
แต่ทางที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้เราหายจากโรคภัยต่างๆได้นั่น
คือ การออกกำลังกายนั่นเอง.

ข้อมูลจากwww.thaihealth.or.th
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 ป่าชายเลน เป็นหนึ่งในประเภทป่าไม่ผลัดใบ ชาวบ้าน 
เรียก “ป่าโกงกาง” Mangrove Swamp Forest เป็นสังคมพรรณไม้
ที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นบริ เวณชายฝั่งทะเลที่ เป็นโคลนเลน
ซึ่งมีระดับน้ำขึ้นและลงสัมพันธ์กับระดับทะเลอย่างชัดเจน 
Mangrove มาจากคำว่า Manque’ ภาษาโปรตุเกส ขณะที่หลาย
ประเทศมีคำเรียกป่าชนิดนี้ตามภาษาตัวเอง อาทิ ชาวฝรั่งเศส
เรียก “Manglier” ชาวมาเลเซียเรียก “Mangi-Mangi”  
บริ เวณป่าชายเลนมีอยู่ตามแนวเขตร้อนรอบโลกทุกทวีป
ทั้งเอเชีย อเมริกาและแอฟริกา 
 รู้จักแล้วทำไมต้องสนใจและรักษาด้วย 
 เพราะป่าชายเลนให้คุณประโยชน์มากมาย เพื่อให้มนุษย์
คงอยู่ ทั้งทางด้านอาหารด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบ
จากคลื่นยักษ์ หรือพายุร้ายในท้องทะเลได้ดียิ่งกว่าการป้องกัน
อื่นใดที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ รวมทั้งการถูกกัดเซาะแผ่นดิน
ชายฝั่งทะเล อย่างเช่นพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลจำนวนมากในเขต
กรุงเทพฯ หายลงไปเป็นผืนน้ำทะเลไปอย่างรวดเร็ว นั่นก็เป็นเพราะ
ป่าชายเลนบริเวณนั้นถูกทำลายไปหมดสิ้น ไม้สกุลโกงกาง
Rhizophor ที่ขึ้นปกคลุมผืนป่าชายเลนอย่างหนาแน่นนั้น
มีระบบรากอันทรงพลัง และเหนียวแน่นยึดโยงร่วมกันปกป้อง
แผ่นดินที่ เป็นโคลนเลน ไม่ ให้สูญสลายไปกับคลื่นทะเล 
ขณะเดียวกันความหนาแน่นของผืนป่าก็ยังป้องกันคลื่นและลม
รุนแรง เข้าไปไกลเกินไปในชายฝั่ง นอกเหนือจากการทำหน้าที่
ปกป้องไม่ให้ผืนแผ่นดินสูญสลาย และลดความรุนแรงของ
มหันตภัยจากท้องทะเลแล้ว ป่าชายเลนที่มีรากของพรรณไม้
ยึดโยงกันเป็นรูปโครงข่ายและมีโพรงให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ใช้เป็นที่
หลบอยู่อาศัย รวมทั้งยังทำหน้าที่เก็บกักเอาสารอินทรีย์หรือสาร
อาหารอื่นๆ ซึ่งไหลหลากมากับแม่น้ำลำคลองก่อนออกสู่ท้องทะเล
ทั้งการเป็นที่อยู่ที่ดีและเป็นแหล่งเก็บกักอาหารนั่นเอง บริเวณป่า
ชายเลนจึงเป็นแหล่งกำเนิดและอนุบาลสัตว์ทะเลตัวอ่อน ซึ่งนับว่า
นั่นคืออาหารชั้นดีของมนุษย์ด้วยและจากผลงานวิจัย ได้รวบรวม
ประโยชน์จากป่าชายเลนที่มีต่อมนุษย์ ซึ่งเรียบเรียงเป็นหัวข้อ
ได้มากมาย ดังนี้ เป็นแหล่งพลังงานและอาหาร-เป็นที่อยู่อาศัย
ของและสัตว์ตามธรรมชาติ-เป็นเครื่องป้องกันแนวชายฝั่งทะเล

ป่าชายเลน

 ป่าไม้ในประเทศไทยเรานั้น นักวิชาการได้กำหนด
แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ป่าดงดิบหรือป่าไม่ผลัดใบ  
(Ever green forest) และ ป่าผลัดใบ (Deciduous forest)
ซึ่ งในแต่ละประเภทยังมีการแยกย่อยไปตามลักษณะของ
แต่ละชนิดพรรณไม้และภูมิประเทศ
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 สวัสดีค่ะ สมาชิก “เม็ดทราย” ที่นี่...มีรางวัล ทุกท่าน  ช่วยกัน
ปลูกต้นไม้ ลดขยะถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อนอย่าลืมร่วม
สนุกโดยตอบคำถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำเสียและปัญหา
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาส่งคำตอบมายัง
กองบรรณาธิการ ภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2553 เพื่อลุ้นรับ
รางวัล สำหรับผู้โชคดี จำนวน 5 รางวัล 

คำถามประจำเดือน  กรกฎาคม - กันยายน  2553 
คำถาม    ทะเลนอ้ย   ในพืน้ทีลุ่ม่นำ้ทะเลสาบสงขลา   อยู่ในจงัหวดัใด
 ก.  สงขลา ข.นครศรีธรรมราช
 ค.  พัทลุง ง.ปัตตานี
 
 รายชื่อผู้โชคดีในการตอบคำถามถูก จากฉบับที่ผ่านมา
มีจำนวน 5 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

ควบคุมการกัดเซาะพังทลายเพื่อซับน้ำเสีย-เป็นแนวกำบัง
กระแสน้ำเชี่ยวที่ปากแม่น้ำและพายุหมุน-เป็นแหล่งวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นแหล่งเชื้อเพลิง-เป็นแหล่งวัสดุก่อสร้าง-
เป็นแหล่งวัตถุดิบสิ่งทอและหนังสัตว์-เป็นแหล่งอาหาร ยา 
และเครื่องดื่ม-การผลิตกรดจากเปลือกไม้ (tannin)-การทำ
เหมืองแร่ดีบุกในบริเวณป่าชายเลน-ให้ผลผลิตน้ำเย็นในระบบ
หล่อเย็นของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม-ให้ผลผลิต
เกลือ-ให้ผลผลิตมวลชีวภาพ (biomass)แก่แหล่งประมง
 ป่าชายเลนที่น่าชม 4 แห่ง 
 1.ป่าชายเลนบางขุนเทียน สามารถไปเที่ยวได้ โดยลง
เรือที่ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
กม.8 เที่ยวแรกเวลา 15.00 น.เที่ยวสุดท้ายเวลา 17.00 น. 
ส่วนวันหยุดราชการ เที่ยวแรกเวลา 11.00 น. เที่ยวสุดท้าย 17.00 น.
สำนักงานเขตบางขุนเทียน โทร 0-2415-1522, 0-2416-1260
 2.ศูนยว์จิยัปา่ชายเลน   เขตสงวนชวีมณฑลระนอง 
เป็นชายเลนที่มีความอุดมสมบรูณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก UNESCO จึงประกาศให้เป็น”พื้นที่สงวน
ชีวมณฑล”เมื่อปี 2540 ศูนย์วิจัยป่าชายเลน จ.ระนอง ตั้งอยู่ที่ 
185 หมู่ 4 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง โทร 0-7784-8391-2
 3.ป่าชายเลน วนอุทยานแห่งชาติปราณบุรี 
ประจวบ วนอุทยานมีบริการบ้านพัก ร้านสวัสดิการ สามารถ
กางเต็นท์พักแรมได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วนอุทยานปราณบุรี 
หมู่ 1 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบรีขันธ์ โทร 0-1682-
6674, 0-1763-9652, 0-9787-4812   (ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.)
 4.อ่าวคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งการะเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ 
จ.จันทบุรี  เปิดให้ เข้าชมทุกวัน เวลา 06.30-18.00 น.
โทร 0-3936-9216-8โทรสาร 0-3936-9219

ข้อมูล  ยอด เนตรสุวรรณ
หนังสือ  Together

ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. คุณกิติยา  บุรีภักดี พัทลุง
2. เด็กชายนัสรี  ลางิ ปัตตานี
3. คุณยุทธกร  เพ็งรักษ์ สงขลา
4. คุณหัสยา  อยู่แสนสุข ชลบุรี
5. เด็กหญิงพรปวีณ์ ถนอมศรีมงคล พัทลุง
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