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สนใจสมัครเปนสมาชิกหรือสงความคิดเห็นประชาสัมพันธ 
สามารถแจงความจำนงไดที่ บรรณาธิการวารสาร “เม็ดทราย“

วารสาร เม็ดทราย

 เมื่อวันท่ี 1 พ.ย 2553 เกิดพายุดีเปรสชันบริเวณอาวไทย
ตอนลาง มีศูนยกลางหางประมาณ 350 กิโลเมตร ทางตะวันออก
เฉียงใตของจังหวัดสงขลา มีความเร็วสูงสุดประมาณ 50 กม./ชม. 
เคล่ือนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผานบริเวณภาคใตตอนลาง
โดยขึ้นฝงในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ และอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
ในบางสวน ความรุนแรงของกระแสลมหอบมาท้ังสายน้ำ และสงผล
ใหเกิดความเสียหายกับอาคารบานเรือนของประชาชนจำนวนมาก 
โดยเฉพาะในสวนของวัสดุกระเบ้ืองมุงหลังคา มีการหักโคนของตนไม 
ผลไม ตนยางพารา ถอนรากลมทับบานเรือน ตลอดจนเสาไฟฟา
และสายไฟฟา สรางความเดือดรอนใหกับประชาชนอยางแสนสาหัส
และเปนเวลาเดียวกันท่ีอำเภอหาดใหญถูกน้ำไหลหลากเขาทวม
เปนอุบัติการณในรอบ 75 ป น้ำสูงกวา 2.5 เมตร สงผลใหหาดใหญ
กลายเปนเมืองบาดาลไปทันทีเพียงช่ัวขามคืน นับเปนภัยพิบัติที่
ชาวลุมน้ำทะเลสาบสงขลา และลุมน้ำภาคใตตอนลางฝงตะวันออก
ประสบในชวงปลายป 2553 อยางรุนแรงมากท่ีสุด เพราะมีทั้งวาตภัย 
อุทกภัยและดินถลม พรอมกันในคร้ังเดียวกัน วารสารเม็ดทรายฉบับนี้
จึงขอนำภาพประวัติศาสตรแหงความขมขื่นมาลงไวในคอลัมน
บันทึกทะเลสาบ และขอมูลการแกไขปญหาการจัดการขยะหลังภาวะ
พิบัติภัย มาลงไวในคอลัมนเลาะเลียบชายฝง และขอใหพวกเรา
ชาวลุมน้ำทะเลสาบสงขลาและลุมน้ำภาคใตตอนลางฝงตะวันออก
ผานพนวิกฤติเลวรายน้ีโดยเร็ว เพ่ือสูความสดใส และเจริญกาวหนา
ในปใหม ป 2554 

…สวัสดีปใหม 2554…
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 สังคมชนบทชาวปกษใต สมัยกอนที่ เทคโนโลยีจาก
ตะวันตก หรือความทันสมัยจะเขามาครอบงำ จะเปนสังคมที่มี
ความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกัน ตามสายสัมพันธของระบบเครือญาติ
และทองถิ่นที่ตัวเองอาศัยอยู ฉะนั้นเองในแตละชุมชน แตละพ้ืนที่ 
แตละหมูบานมักจะเปนหมู เครือญาติ เพื่อนฝูง ที่จับจอง
พื้นที่รวมตัวกันตั้งรกรากในบริเวณอาณาเขตหน่ึงๆ สมัยกอน
ทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอยางเหลือเฟอ ดวยสาเหตุเพราะวา
ประชากรมนษุยมอียูนอย การกนิอยูเรยีบงาย   ไมแขงรำ่แขงรวยกัน 
สิ่งของเครื่องใช อาหาร และสิ่งจำเปนตอการดำรงชีพตางๆ 
สวนใหญมักไมคอยมีการซื้อ - ขายกัน จะมีการซื้อการขายกันบาง
แตก็เปนสวนนอย อาศัยการจัดหา ประดิษฐ แลกเปล่ียน หรือวิธี
อื่นๆ ที่ไมตองใชเงินตราเขามาเกี่ยวของ   ยกตัวอยาง  เชน ปลาในบึง 
ในหนองน้ำ และในแหลงน้ำตางๆ ซึ่งมีเจาของครอบครองคนอ่ืนๆ
ที่ไมใชเจาของแหลงน้ำน้ันสามารถลงไปจับปลาได ยกเวนแตเจา
ของเขาหวงหามหรือผลไมที่ไมเปนผลไมทางเศรษฐกิจ ไมมีคา
ในสมัยนั้น ถาเจาของไมหวงหามคนอ่ืนๆก็สามารถเก็บกินได
ยกเวนแตเจาของหรือคนอื่นที่เจาของสิ่งนั้นๆ อนุญาตทำเคร่ือง
หมายบอกเจตจำนงหามที่เรียกวา “ปกกำ” ซ่ึงแสดงเจตจำนงวา
ของสิ่งนั้นมีคนจองแลว หรือเจาของของส่ิงนั้นหามคนอ่ืนๆ 
นำสิ่งนั้นไปใชประโยชน 

 “ปกกำ” เครื่องหมายบอกเจตจำนงของการหามแตละ
พื้นที่อาจมีชื่อเรียกแตกตางกันเชน “กาหยัง” หรือ “กาแย” ซึ่งเปน
ชื่อเรียกการปกกำแถวจังหวัดนราธิวาส การ “ปกกำ” เคร่ืองหมาย
บอกเจตจำนงของการหามทำได 2 แบบหลักๆคือ
 1.ใชทางใบของมะพราว ระกำ สาคู หรือทางของพืชที่มี
ลักษณะใบคลายกัน ตัดสวนปลายเปนรูปสี่เหล่ียมหรือมนคลายพัด 
นอกจากน้ันตัดใบออกทิ้งใหหมดใหคงเหลือแตทางใบใชเปน
สำหรับปกได
 2.ใชไมรวกยาวพอเหมาะ บากหรือผาสวนปลายแลวใช
หญาหรือใบไมเสียบติดใหเปนรูปกากบาทคลายไมกางเขน
 นำไมปกกำไปปกไว ณ ที่ที่ตองการหวงหาม เชน หนองน้ำ 
หามไมใหจับปลา ในสวนท่ีหามมิใหนำวัวควายเขามากินหญา 
เปนตน การปกกำจะใชไมปกกำแบบไหนก็ได แตแบบแรกจะเปน
ที่นิยมใชกันมากกวา
 นอกจากการปกกำทัง้     2    แบบดงักลาว  แลวยังมเีคร่ืองหมาย
แสดงเจตจำนงของการหามเหมือนการ “ปกกำ” แตเรียกชื่อ
ตางกันอีกแบบคือการ “ทับ” ซึ่งนิยมกันในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ
ใชกับตนไมโดยเฉพาะไมผล วิธีทำก็ใชวัสดุที่หาไดงายไปติด แขวน 
ผูก หรือทับติดไวกับตนไมที่จะแสดงเจตจำนงหาม พอใหเปนที่
สงัเกตเหน็โดยทัว่ไปวามีเครือ่งหมายติดไวทีต่นไมนัน้ๆ  ยกตวัอยาง
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เชน เจาของตนตาลโตนดตองการหวงหามไมใหคนอื่นๆ ขึ้นไป
เก็บลูกตาลโตนด ก็จะนำวัสดุ เชน ฟางขาว ใบมะพราว ใบสาคู 
ใบตาลโตนด หรืออื่นๆ ไปติดทับไวกับตนตาลโตนดตนที่ตองการ
หวงหาม คนอื่นที่ไมใชเจาของ หรือคนที่ขออนุญาตจากเจาของ 
เมื่อเห็นเคร่ืองหมายก็จะทราบไดทันทีวาตนตาลโตนดตนนั้นๆ 
หามแตะตอง
 กลุมเครือ่งหมายแสดงเจตจำนงนอกจาก “ปกกำ” แลวยงัมี
เครื่องหมายอื่นๆ ที่ใชรวมกับเครื่องหมาย “ปกกำ” หรือสื่อความ
ที่แตกตางกันอีก เชน
 เครื่องหมายขอ ทำโดยตัดไมที่เปนตะขอเกี่ยวไวที่ตนไม
ผลที่ตองการขอจากเจาของ เมื่อไมเจอเจาของ ก็ตัดไมตะขอ
เกี่ยวไวใหเห็นชัด เชน แผวถางบริเวณแลวทำราวเกี่ยวตะขอไว 
นอกจากน้ีเคร่ืองหมายขออาจใชเปนการขอรองก็ ได เชน 
ปาสาธารณะใครเขาจับจอง จะถางปลูกพืชผล ก็จะทำราวเกี่ยว
ตะขอไว ชาวบานจะรูกันโดยประเพณีวา ถาแขวนตะขอไว 1 อัน 
ผูทำจะขอบริเวณนั้นเปนเน้ือที่ปลูกขาวได 20 ทะนาน ถา 2 ตะขอ
ก็เพิ่มขึ้นอีกเทาตัว
 เครื่องหมายขัดใจ ทำโดยใชซีกไมไผหรือไมกิ่งก็ไดจำนวน
ราว 8 อัน นำมาขัดเปนตารางหางๆ กัน ขัดเปนลาย ขัดเปนแผง
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส แลวยกขึ้นไวในที่สูงสามารถมองเห็นไดถนัด 
เครื่องหมายขัดใจนี้มักจะอยูคูกับเครื่องหมายหาม จะอยูตาม
ลำพังไมคอยมี ถามีการแสดงเคร่ืองหมายหามอยางเดียว 
ผูที่ตองการทรัพยสินอันนั้น เขาอาจนำเครื่องหมายหามออก
แลวนำเครื่องหมายขอเขามาแทนที่ แลวนำทรัพยสินนั้นไป 
เจาของเมื่อมาเห็นเขาจะพาลโกรธไมได เพราะเขาไดขอแลว 
แตถาเมื่อใดเจาของแสดงเครื่องหมายขัดใจไวคูกับเครื่องหมาย
หาม แสดงใหทราบวาผูที่จะมาลวงเกินทรัพยสินนั้นจะดวยวิธีใด
ก็ไมยกเวน จะตองขัดใจกัน เครื่องหมายคูนี้เจาของก็จะพิจารณา

ตามความสำคัญมากนอยของสิ่งที่ตองหามเปนรายๆไปวาควร
หรือไมควรท่ีจะใชเคร่ืองหมายคูกัน
 จะดวยการสื่อสารที่ลาสมัยหรือคนสมัยกอนสวนใหญ
อานหนังสือไมได หรือเปนเพราะขัดของอุปกรณการเขียนอยางใด
อยางหนึ่งหรือท้ังสองอยางก็เปนได คนชนบทสมัยกอนจึงคิด
เคร่ืองหมายข้ึนมาใชแทนขอความ แทนคำบอกกลาว และสามารถ
ใชดีในสมัยนั้น อาจจะเปนเพราะคนสมัยกอนยึดถือสัจจะ ความ
จริงใจ ความซ่ือตรง ความเกรงใจ การยอมรับกติกาแหงสังคมท่ีอยู
กินกันแบบพึ่งพาอาศัยฯลฯ เคร่ืองหมายดังกลาวจึงใชไดผลดี
ในสมัยนั้น เครื่องหมายเหลานี้ ยังรูจักกันดีในกลุมคนชนบท 
แตปจจXบันไมคอยนิยมใชกันแลว ความศักดิ์สิทธิ์ของเคร่ืองหมาย
แสดงเจตจำนงไดหมดไปแลว ยังคงใชไดเฉพาะในเขตชนบท 
หรือเขตริมเขา ริมควนท่ีหางไกลความเจริญ ก็คงตั้งคำถาม
ทิ้งทายกับคนยุคสมัยน้ี วาเปนเพราะเหตุผลอันใดเครื่องหมาย
ดังกลาวจึงใชไมไดในปจจXบัน
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 นับเปนเหตุการณที่เลวรายอยางแสนสาหัส ในชวงชีวิตของคนลุม
น้ำทะเลสาบสงขลา   ซึ่งประกอบดวยพ้ืนที่    3  จังหวัดคือ  จังหวัดสงขลา  จังหวัด
พัทลุง และ บางสวนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีประสบภัยพายุดีเปรสชัน 
ซึ่งกอตัวขึ้นในทะเลอาวไทยและไดพัดขึ้นฝงบริเวณอำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา เมื่อคืนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เปนเสมือนฝนรายสำหรับคนลุมน้ำ
ทะเลสาบสงขลา ก็ไมรูวาคนลุมน้ำฯไดทำผิดอะไร ธรรมชาติจึงไดลงโทษเขา
ถึงขนาดนี้ “ธรรมชาติที่แสนจะสวยงาม แตก็แฝงดวยความนากลัวเกิน
ที่จะบรรยาย ความโหดรายที่มากับสายลมและพายุฝน ใครเลาที่จะรับรู
ไดดีเทาคนลุมน้ำทะเลสาบสงขลา” คงไมมีคำบรรยายใดๆไปมากกวานี้ นอกจาก
ภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น

บันทึก…ทะเลสาบ

“น้ำตาของคนลุมน้ำฯ”
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ด�มน้ำกันเถิดใหเกิดผล
 การดื่มน้ำสงผลดีตอรางกายของคุณมาก เรามี
คำแนะนำของการด่ืมน้ำมาฝาก
 น้ำเปนสวนประกอบสำคัญของรางกายมนุษย ที่ชวยให
การทำงานของอวัยวะและเซลลตางๆเปนปกติ และเพื่อให
การดื่มน้ำสงผลดีตอรางกายคุณมากยิ่งขึ้น เรามีคำแนะนำ
ของการด่ืมน้ำมาฝาก 
 เร่ิมจาก…ดื่มน้ำสะอาดตอนเชา หลังจากที่นอนหลับ
พักผอนติดตอกันเปนเวลามากกวา 6 ชั่วโมง ซ่ึงมีสัญญาณเตือน
ของการขาดน้ำดวยอาการคอแหง ปากแหง หรือน้ำลายเหนียว 
เปนตน เม่ือรางกายไดน้ำเพียงพอ 1-2 แกว คุณจะรูสึก
สดชื่นพรอมทำกิจวัตรประจำวันตอไป
 ดื่มน้ำกอน-หลังอาหารลดอวน สำหรับคนท่ีมีปญหา
เร่ืองการควบคุมน้ำหนัก ชอบรับประทานอาหารจXกจิกกอน
และหลังอาหาร ขอแนะนำใหดื่มน้ำกอนและหลังอาหาร 
1-2 แกว เพ่ือเปนการเช็ควาคุณหิวจริงๆ หรือรางกาย
ตองการน้ำกันแน เพื่อระงับความอยากอาหารท่ีเกินความ
ตองการของรางกาย ทั้งนี้ระหวางอาหารไมควรด่ืมน้ำมากไป 
เพราะจะทำใหเกิดอาการจXกเสียดแนนทองได
 ดื่มน้ำเพิ่มพลังเมตาบอลิซึม น้ำเปนสวนประกอบ
ที่สำคัญในการทำงานของเซลลแตละเซลล ในการดูดซึม
และเปล่ียนถาย กอใหเกิดพลังงานความรอนชวยในการ
เผาผลาญและนำสารอาหารท่ีรางกายไปใชประโยชนตอไป 
โดยในหน่ึงวันเราควรด่ืมน้ำใหไดวันละ 6-8 แกว
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 เม่ือวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2553 สำนักงาน
สิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 ไดดำเนินการติดตามระบบกำจัด
ขยะมูลฝอยหลังสถานการณอุทกภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ไดแก เทศบาลนครหาดใหญ เทศบาลนครสงขลา 
เทศบาลเมืองบานพรุ เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาล
เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองปตตานี เทศบาลนครยะลา 
เทศบาลเมืองเบตง และเทศบาลเมืองนราธิวาส

 สำนักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 16 ไดดำเนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใตโครงการติดตาม
ตรวจสอบคุณคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา คลองเทพา 
คลองสำโรง คลองอูตะเภา และคลองพะวง เมื่อวันที่ 
17-19 และ 22-24 พฤศจิกายน 2553

 สำนักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 16 ไดดำเนินการติดตามระบบ
รวบรวมและบำบัดน้ำเสียหลังสถานการณอุทกภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ
ไดแก เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ เทศบาลเมืองสะเดา 
เทศบาลเมืองพัทลุง องคการบริหารสวนตำบลคลองรี เทศบาลเมือง
ปตตานี และเทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2553

 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 รัฐมนตรีวา
การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(นายสุวิทย คุณกิตติ) นำเจาหนาที่และบุคลากรในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทำ
ความสะอาดชุมชนบางหัก อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
หลังสถานการณอุทกภัย
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 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 เขารวมพิธีประทานรางวัลสิ่งประดิษฐระดับประเทศ 
ซึ่งสิ่งประดิษฐของโรงเรียนหาดใหญบริหารธุรกิจสากล จังหวัดสงขลา ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทเคร่ืองแตงกาย

 สำนักงานสิ่ งแวดลอมภาคที่  16 ร วม กับ
กรมควบคุมมลพิษ ประชุมปรึกษาหารือการบูรณาการและ
ประสานแผนปฏิบัติการโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ำแหลงน้ำผิวดิน และโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ำแหลงน้ำทะเล เม่ือวัน 12 และ 14 ตุลาคม 2553

 สำนักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 16 นิเทศนักศึกษา
ฝกงาน โดยการแนะนำสถานท่ี บทบาท และภารกิจของ
สำนักงานฯ ใหแกนักศึกษาไดรับทราบ เม่ือวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2553

 กลุมงานวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม ประชุม
กลุมยอยเกี่ยวกับความคืบหนาและปญหาการดำเนินงาน
เกี่ยวกับระบบ ISO 17025:2005 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2553
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การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
หลังสถานการณอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต

เลาะเลียบ ชายฝง

 ในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม เปนชวงฤดูฝนของพ้ืนท่ีภาคใต 
โดยฝนเริ่มตกหนักมาตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ประกอบกับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใตและอาวไทยตอนลางที่
ทวีความรุนแรงข้ึนเปนพายุดีเปรสชั่น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 
สงผลใหฝนตกหนักอยางตอเน่ืองในพื้นที่ภาคใต ทำใหเกิดน้ำทวม
ฉับพลันในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา และปตตานีในระหวางวันที่ 1-3 
พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงสรางความเสียหายแกบานเรือนและทรัพยสิน
ของประชาชนเปนจำนวนมาก ทั้งนี้ ปญหาสำคัญปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้น
ตามมาภายหลังน้ำลด คือ ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางเปนจำนวนมาก 
เพ่ือประเมินสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยและการรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยดังกลาว สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 จึงได
ทำการติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.การกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ อำเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 
 1.1 สถานการณขยะมูลฝอยภายหลังน้ำลด
 เทศบาลนครหาดใหญไดเตรียมพรอมในการต้ังรับสถาน
การณอุทกภัย โดยไดเปดศูนยอำนวยการปองกันและบรรเทาอุทกภัย
ประจำป 2553 และจัดกำลังเจาหนาที่ในการปองกันและบรรเทา
อุทกภัย เพ่ือเตรียมพรอมรับสถานการณอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น  
ทั้งนี้น้ำทวมขังครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ สราง
ความเสียหายใหแกประชาชนในพ้ืนที่เปนจำนวนมาก เน่ืองจากไม
สามารถขนยายสิ่ งของไดทันทวงที ขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นจึงมี
ปริมาณมาก โดยองคประกอบของขยะสวนใหญเปนเฟอรนิเจอร 
ของใชในบาน/ในสำนักงาน ทำใหเทศบาลนครหาดใหญไมสามารถ
ดำเนินการเก็บขนไดตามปกติ  โดยประชาชนไดมีการขนยายขยะ
ภายในบานเรือนของตนเองมาวางไวบริเวณถนนหนาบาน สงผล

ใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด และเม่ือระยะเวลาผานไปขยะดังกลาว
ยังสงกลิ่นเหม็นรบกวน รวมทั้งยังเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคตางๆ
 1.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกคาง
 ภายหลังน้ำลด เทศบาลนครหาดใหญไดจัดทำแผนฟนฟู
นครหาดใหญใหกลับมาเปนเมืองแหงการคาและศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจ โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning) 
ตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เปนตนมา และเรงดำเนินการปรับปรุง
พื้นที่ที่ประสบปญหาจากน้ำทวม รวมถึงการดำเนินการในเรื่อง
การกำจัดขยะบริเวณเมืองและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานราชการและภาคเอกชนเปนจำนวนมาก และขอความ
รวมมือจากประชาชนในการรวบรวมขยะมูลฝอยใสถุงดำ เพ่ือความ
สะดวก รวดเร็วในการเก็บขน รวมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชน
ในพื้นที่ชวยกันกำจัดขยะท่ีอุดตันภายในคูระบายน้ำ และชวยกันดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณหนาบานของตนเอง  
 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนรำคาญจากปญหาขยะมูลฝอย
ตกคาง เทศบาลนครหาดใหญจึงไดทำการเก็บขนขยะมูลฝอยภายใน 
เขตเทศบาล ท้ังกลางวันและกลางคืน โดยนำมาพักท่ีจXดทิ้งขยะช่ัวคราว 
บริเวณถนนศุภสารรังสรรค (อรรถกระวี 1 และ 2) และทยอยนำ
ไปฝงกลบ ณ ระบบฝงกลบของเทศบาลนครหาดใหญ ทั้งนี้  
สำนักงานปองกันและควบคุมโรค เขต 12 สงขลา ไดมีการปองกัน
การกระจายของเช้ือโรคบริเวณจXดทิ้งขยะช่ัวคราว โดยการฉีดยา
ฆาแมลงวัน หนอน เช้ือโรคตางๆ  พรอมประชาสัมพันธใหความรู
แกประชาชนในการปองกันและควบคุมโรค
 1.3 การใหคำแนะนำเบื้องตนของสำนักงานสิ่งแวดลอม
ภาคที่ 16
 เนื่องจากขยะท่ีเกิดขึ้นภายหลังน้ำลดมีปริมาณมาก ทำให
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เทศบาลนครหาดใหญไมสามารถขนถายไปยังหลุมฝงกลบได
ทันทวงที จึงมีการพักขยะบริเวณท่ีทิ้งขยะช่ัวคราว สำนักงาน
สิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 จึงไดใหคำแนะนำแกเจาหนาที่ของเทศบาล
ในการนำน้ำหมักชีวภาพมาใชในการชวยยอยสลายขยะมูลฝอย
ที่สามารถยอยสลายได อีกทั้งยังเปนการชวยลดกล่ินเหม็นท่ีอาจ
รบกวนประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงได
 ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดให
ความรวมมือในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครหาดใหญ 
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
นำทีมขาราชการ/เจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ 
ในพื้นที่รวมกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณถนนสาครมงคล 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 
2. การกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา
 2.1 สถานการณขยะมูลฝอยภายหลังน้ำลด
 เทศบาลนครสงขลาไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย 
โดยมีน้ำทวมขังพ้ืนที่บางสวนภายในเขตเทศบาล ประชาชนที่อาศัย
อยูบริเวณริมทะเลไดรับความเดือดรอนจากภาวะน้ำทะเลหนุน 
และตนไมในเขตเทศบาลถูกพายุโคนพังเสียหาย  ขยะท่ีเกิดขึ้น
ภายหลังน้ำลดจึงมีทั้งขยะทั่วไปจากน้ำทวมบานเรือน ซากตนไม
และซากปรักหักพังของสิ่งปลูกสรางบางชนิด
 2.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกคาง
 ภายหลังน้ำลด เทศบาลนครสงขลาไดใหความสำคัญ
ในการตัดตนไมที่กีดขวางการจราจรและลมทับเสาไฟฟา เพ่ือให
การสัญจรเปนปกติ และระดมกำลังคนและกำลังเคร่ืองจักร
เพื่อทยอยตัดและเก็บขนเศษกิ่งไม/ใบไม โดยมีจXดทิ้งชั่วคราว
บริ เ วณแหลมสนออน ส วนไมท อนใหญๆ ที่ สามารถนำไป
ใชประโยชนได ไดมีการนำไปใชประโยชน  
  สำหรับขยะทั่วไปจากบานเรือน เทศบาลไดมีการเก็บขน
ไปยังระบบกำจัดขยะมูลฝอยได โดยไมมีขยะตกคางในเขต
เทศบาล 
 2.3 การใหคำแนะนำเบื้องตนของ สำนักงานสิ่งแวดลอม
ภาคที่ 16
 เนื่องจากขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสงขลาสวนใหญ
เปนประเภทกิ่งไม/ใบไม เมื่อนำไปทิ้งที่ที่ทิ้งขยะช่ัวคราวแลว 
เทศบาลไมสามารถกำจัดไดทัน สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 
จึงแนะนำใหเทศบาลนำใบไมที่รวงมาหมักเปนปุย เพื่อนำไปใช
ประโยชนและชวยลดปริมาณขยะที่ตองกำจัด สวนก่ิงไมเล็กๆ 
ที่สามารถเขาเครื่องยอยกิ่งไมได ก็ควรนำเขาเคร่ืองยอยกิ่งไม
แลวนำไปหมักทำปุยเชนกัน

3. การกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบานพรุ อำเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา
 3.1 สถานการณขยะมูลฝอยภายหลังน้ำลด
 เทศบาลเมืองบ านพรุได รับผลกระทบจากเหตุการณ
อุทกภัย โดยมีน้ำทวมขังพื้นที่สวนใหญภายในเขตเทศบาล ทำให
อุปกรณเคร่ืองใช/เฟอรนิเจอรไดรับความเสียหาย ขยะมูลฝอย
ที่ เกิดขึ้นจึงมีปริมาณมาก โดยองคประกอบของขยะสวนใหญ
เปนเฟอรนิเจอรและของใชในบาน  
 3.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกคาง
 ภายหลังน้ำลด เทศบาลเมืองบานพรุไดใหความสำคัญกับ
ขยะท่ีเกิดขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนขยะประเภทเฟอรนิเจอร เทศบาล
จึงเพ่ิมจำนวนรถและจำนวนเท่ียวในการเก็บขน โดยแยกทิ้งขยะ
จากเหตุการณน้ำทวมไวที่จXดทิ้งขยะชั่วคราวบริเวณพ้ืนที่ระบบ
ฝงกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล เน่ืองจากรถที่ ใชในการเก็บขน
ขยะดังกลาวไมสามารถเขาสูหลุมฝงกลบได ทั้งนี้เทศบาลไดจัด
รถเพื่อทยอยขนยายขยะดังกลาวเขาสูระบบกำจัดอยางตอเนื่อง
 3.3 การใหคำแนะนำเบื้องตน ของสำนักงานส่ิงแวดลอม
ภาคที่ 16
 เนื่องจากสภาพโดยรอบระบบฝงกลบไมเอื้อในการขนดิน
เพื่ อฝ งกลบขยะ เทศบาลจึ งไม ไดมีการฝ งกลบขยะมูลฝอย
รายวัน สำนักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 16 จึงไดใหคำแนะนำแก
เจาหนาที่ของเทศบาลในการนำน้ำหมักชีวภาพฉีดพรมบนกองขยะ
มาใชในการชวยยอยสลายขยะมูลฝอยที่สามารถยอยสลายได 
อีกทั้ งยั ง เปนการชวยลดกล่ินเหม็น ท่ีอาจรบกวนประชาชนที่
อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงได
4. การกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา
 4.1 สถานการณขยะมูลฝอยภายหลังน้ำลด
 เทศบาลเมืองสะเดาไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย
โดยมีน้ำทวมขังพื้นที่สวนใหญภายในเขตเทศบาลทำใหอุปกรณ
เครื่องใช/เฟอรนิเจอรไดรับความเสียหาย ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
จึงมีปริมาณขยะที่มาก โดยองคประกอบของขยะสวนใหญเปน
ประเภทเฟอรนิเจอรและของใชในบาน และนอกจากนี้ยังมีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีอยูภายในเขตเทศบาลไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณ ในครั้ งนี้ ด วย ป ริมาณขยะที่ เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมจึงมากกวาปกติเชนกัน
 4.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกคาง
 ภายหลังน้ำลด เทศบาลเมืองสะเดาไดใหความสำคัญกับ
ขยะท่ีเกิดขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนขยะประเภทเฟอรนิเจอร เทศบาล
จึงเพ่ิมจำนวนรถและจำนวนเท่ียวในการเก็บขน โดยแยกทิ้งขยะ
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จากเหตุการณน้ำทวมไวที่จXดทิ้งขยะช่ัวคราว บริเวณระบบฝงกลบ
ขยะมูลฝอยของเทศบาล ในวันที่เขาสำรวจ เจาหนาที่ของเทศบาล
ไดเผาขยะบางสวนบริเวณที่ทิ้งขยะช่ัวคราว และทยอยขนขยะ
ที่เหลือไปยังหลุมฝงกลบ
 4.3 การใหคำแนะนำเบ้ืองตนของสำนักงานส่ิงแวดลอม
ภาคที่ 16
 เนื่องจากเทศบาลเมืองสะเดา ตองจัดซ้ือดินที่ ใชในการฝง
กลบจากพื้นที่อื่น แตสภาพโดยรอบระบบฝงกลบยังไมเอื้อในการ
ขนดิน เทศบาลจึงไมไดมีการฝงกลบขยะมูลฝอยรายวัน สำนักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 16 จึงไดใหคำแนะนำแกเจาหนาที่ของเทศบาล
ในการนำน้ำหมักชีวภาพฉีดพรมบนกองขยะมาใชในการชวยยอย
สลายขยะมูลฝอยที่สามารถยอยสลายได อีกทั้งยังเปนการชวยลด
กลิ่นเหม็นท่ีอาจรบกวนประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงได
5. การกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง  
 5.1 สถานการณขยะมูลฝอยภายหลังน้ำลด
 เทศบาลเมืองพัทลุงไดรับผลกระทบจากเหตุการณพายุพัด 
ทำใหบานเรือนประชาชนไดรับความเสียหายและตนไมบริเวณ
ริมทะเลสาบหักโคน  ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นสวนใหญจึงเปนกิ่งไม/
ตนไมที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว
  5.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกคาง
  ภายหลังเหตุการณพายุพัดกระหน่ำพื้นที่ เทศบาลเมือง
พัทลุง ไดดำเนินการเก็บขนขยะทั่วไปตามปกติ และเพิ่มจำนวน
เที่ยวเก็บขนสำหรับซากตนไมที่หักโคน โดยนำไปกองไวบริเวณ
พื้นท่ีวางในระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล เพ่ือรอการกำจัด
โดยการเผา
 5.3 การใหคำแนะนำเบ้ืองตนของสำนักงานส่ิงแวดลอม
ภาคที่ 16
 เนื่องจากเทศบาลเมืองพั ทลุง ใชดินฝงกลบจากพื้นที่
บริ เวณใกลเคียงหลุมฝงกลบ แตสภาพโดยรอบระบบฝงกลบ

ยังไม เอื้อในการขนดิน เทศบาลจึงไมไดมีการฝงกลบขยะมูล
ฝอยรายวัน สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 จึงไดใหคำแนะนำ
แกเจาหนาที่ของเทศบาล ในการนำน้ำหมักชีวภาพฉีดพรมบน
กองขยะมาใช ในการช วยยอยสลายขยะมูลฝอย ท่ีสามารถ
ยอยสลายได อีกทั้งยังเปนการชวยลดกลิ่นเหม็นท่ีอาจรบกวน
ประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงได
6. การกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลในพ้ืนที่จังหวัดปตตานี ยะลา 
และนราธิวาส 
 6.1 สถานการณขยะมูลฝอยภายหลังน้ำลด
 พื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ไมไดรับผล
กระทบจากเหตุการณอุทกภัยมากนัก จึงไมไดรับความเสียหาย
จากเหตุการณดังกลาว มีเพียงน้ำทวมขังในเขตพื้นที่ เทศบาล
เมืองปตตานี แตไมรุนแรง สามารถระบายน้ำออกภายใน 1 วัน 
ขยะที่เกิดขึ้นจึงเปนขยะทั่วไปตามปกติ
 6.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกคาง
 เทศบาลในพ้ืนที่ 3 จังหวัด มีการเก็บขนขยะมูลฝอยตามปกติ 
ไมมีปญหาการจัดเก็บมูลฝอย 
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เกบ็มาปรุง…ใหอรอย

ข้อสังเกต .....จะไม่ใช้น้ำมันเลย เพราะอาศัยน้ำมันจาก
ผัดกระเพราแลวทุกอยางก็เขาที่ทุกอยางดัดแปลงไดหมด อยาทิ้ง
ใหสิง่แวดลอมตองรบัภาระ วันนีก้ข็อจบแคนีก้อนพบกนัใหมฉบบัหนา 
พอหอมปาก อิ่มพุง แลวอยาลืมชวยกันตั้งชื่อกรอบเรื่องดวย…

สวัสดีครับ มิตรรักแฟนวารสารทุก ๆ ทานที่เคารพ กอนอ่ืนตองขอเกร่ินกลอนกลาว เพ่ือความรูจัก
สนิทสนม (ทางตัวอักษร) คุนเคยกับกรอบใหมในวารสาร จะตั้งชื่อกรอบวาอยางไร ผมกำลัง

คิดอยูครับแตก็คงตองอาศัยความคิดของแฟนคลับท้ังหลายไดตั้งชื่อ และชื่อใดเหมาะสมกินใจ
เราก็จะมีรางวัลใหดวยแนะ เชิญเลยครับ…
 สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมอยูทุกวันนี้นั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุ 2 อยาง คือ การบริโภค และอุปโภค
พูดงาย ๆ ใหกระชับก็คือ การกินการอยูเทานั้น ถากินพอดี อยูอยางพอดี ก็ไมมีปญหาสิ่งแวดลอม 
เมื่อสิ่งแวดลอมดีชีวิตก็ดี ความเปนอยูก็สบายคือใหงายๆ(อีกที) คือทุกอยางตองพอเพียง เพียงพอ
และพอดี (โอย..ย่ิงเขียนย่ิงงง) เกริ่นมายาวแลวเขาเรื่องเสียที
 ในที่นี้จะพูดถึงแตเรื่องกินอยางเดียว กินอยางไรใหพอดี พอเพียงและเพียงพอและก็อะรอย อรอย 
เหมาะสมกับสุขภาพพลานามัยวาแลวก็เปดเมนูงายๆ ก็คือขาวผัด ฉบับนี้เอางายๆ สบายๆ เพราะเม่ือวาน
มื้อค่ำกินขาวกับผัดกระเพราหมู น้ำพริกปลาทูทอด ผักจ้ิม มีทั้งผักลวก ผักสด แมบานเขาทำเพื่อกินกัน
สามคน แตบังเอิญอีกคนไมกิน (ท่ีไมกินเพราะเร่ืองมีมากมายอยารูเลย) ทีนี้ก็เหลือทั้งขาวท้ังกับ 
เขาใสตูเย็นไว เชาขึ้นมาจึงตองหาของเกามากินใหหมดถึงจะทำ
ของใหม นี่คือกฎพอเพียงงาย ๆ ของทุกอยาง ปลาทู 
ผัดกระเพรา น้ำพริก ขาวเปลาที่เหลือออกมาจากตูเย็น 
แลวก็เริ่มบรรเลงไดเลย
 1. กระทะตั้งไฟพอรอนใสผัดกระเพราลง
ไปผัด(ใชไฟกลาง)
 2. ขาวเปลาเอามือขยำใหเม็ดรวนอยาใหเปน
กอนใสตามลงไปผัดใหเขากันสักครู
 3. น้ำพริกมะนาวใสตามลงไปผัดใหเขากัน
 4. ปลาทูเหลืออยูนิดหนอยแกะเอาแตเน้ือใสลงไป
 5. ผัดไปเร่ือยๆ แลวชิมดูเหยาะน้ำปลาพอจับลิ้นเห็นวา
พอดีแลวยกลงกินรอนอิ่มแปล แลวออกจากบานสบายไปหน่ึงมื้อ
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 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ไดจัดงานประทานถวยรางวัลแกผูชนะเลิศการ
ประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐ จากวัสดุเหลือใช ป 2553 โดย
พระเจาวรวงศเธอ   พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเปนองคประธาน
ประทานถวยรางวัลใหกับผูชนะในการประกวด ณ ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร
 โครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 
เปนโครงการที่กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดดำเนินการ
รวมกับสำนักงานสิ่งแวดลอมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริม
สรางความรู ความเขาใจใหเยาวชนไดรับทราบถึงแนวทางใน
การลดปริมาณขยะ และการนำขยะหรือของเหลือใชไปดัดแปลง
ใหเกิดประโยชนกอนนำไปกำจัด รวมทั้งเปดโอกาสใหเยาวชน
ไดแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค และรวมทำสิ่งที่เปนประโยชน
ตอสิ่งแวดลอม โดยแบงการประกวดออกเปนประเภทสิ่งประดิษฐ
ทั่วไป และประเภทเครื่องแตงกายจากวัสดุเหลือใช การประกวด
จะจัดการประกวดในระดับจังหวัด โดยสำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเปนผูดำเนินการและคัดเลือก
สิ่งประดิษฐในระดับจังหวัดเขาคัดเลือกในระดับภาค ซึ่งดำเนินการ

ชวยกันคิด ชวยกันทำ

โดยสำนักงานสิ่งแวดลอมภาค เปนผูดำเนินการคัดเลือกสงเขา
แขงขันในระดับประเทศเพื่อชิงถวยประทาน พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ตอไป
 ในสวนของระดับภาค (ภาคที่ 16 ไดแก จังหวัดสงขลา
พัทลุงปตตานี ยะลาและนราธิวาส) สำนักงานส่ิงแวดลอม
ภาคที่ 16 ไดดำเนินการคัดเลือกสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช
สงเขาประกวดในระดับประเทศ จำนวน 8 ช้ินงาน เปนประเภท
สิ่งประดิษฐทั่วไป จำนวน 7 ช้ินงาน และประเภทเคร่ืองแตงกาย
จากวัสดุเหลือใช จำนวน 1 ช้ินงาน และในจำนวน 8 ช้ินงาน
ที่สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 สงเขาประกวด ไดรับรางวัล
ชมเชยประเภทเคร่ืองแตงกายจากวัสดุเหลือใช ซึ่งเปนชิ้นงาน
ของโรงเรียนหาดใหญบริหารธุรกิจสากล อำเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา ไดรับโลรางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 10,000 บาท 
โดยใชชื่อชิ้นงานวา ถักทอสายใยดินแดนขวานทอง และไดรับ
รางวัลไปแลวเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร ก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน
หาดใหญบริหารธุรกิจสากลดวย และหวังวาในปตอๆ ไปเราคงมี
ชิ้นงานดีๆ สงเขาประกวดในระดับประเทศตอไป

โครงการประกวดสรางสรรค 
สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช
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ควนัหลง…นำ้ทวม
ผอ.ครับ นาสงสัย…
ที่ผานมา สนง.เรา

น้ำไมเคยทวม ปสองปนี้ 
ทวมไดทวมดี

เธอลองเดินไปดูซิ….ที่ปลายน้ำนั้นมีอะไร
ขวางทางอยูหรือปาว

อืมมม….

จาก !!!!!
เจาปลาคุณภาพน้ำ

นี่เอง
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เลาเรื่อง…สิ่งแวดลอม

ปูเสฉวนบก….
สัญลักษณอนุรักษชายฝงทะเล. 

    จัดอยูในสกลุ      Coenobita      วงศ      Coenobitidae 
พบอาศัยอยูบนบก บางชนิดอาศัยบริเวณชายหาด โดยเฉพาะ
บริ เวณหาดทรายเหนือระดับน้ำทะเล บางชนิดอาศัยลึก
เขาไปในแผนดินบริเวณที่เปนปาชายหาด โดยในเวลากลางวัน
ปู เสฉวนบกมักหลบพักอยูตามโพรงบริเวณรากของตนไม 
ซอกหิน ใตเศษใบไมที่รวงหลนทับถมกัน หรือฝงตัวอยูใตทราย 
และจะออกมาหากินในเวลากลางคืน อาหารของปูเสฉวนบก 
ไดแก ซากพืชซากสัตว เชน ผลของตนไมที่รวงหลนอยูตาม
ชายหาด มูลของสัตวตางๆ หรือซากปลาที่ตายแลวท่ีลอย
ขึ้นมาเกยหาด ดังนั้นปูเสฉวนบกจึงมีบทบาทสำคัญในระบบ
นิเวศชายฝง โดยเปนผูยอยสลายชวยใหมีการหมุนเวียนพลังงาน
ในระบบนิเวศไดรวดเร็วขึ้น หรืออาจจะมองวาปูเสฉวนบกเปนผูทำ
ความสะอาดหรือเทศบาลของชายหาดก็ยอมได
 ปูเสฉวนเปนสัตวที่ถูกนำมาเปนสัญลักษณในการอนุรักษ
ระบบนิเวศชายฝงทะเล เนื่องดวยเปลือกหอยที่ปูเสฉวนใชอาศัย
เสมือนบานของตนมีจำนวนนอยลงจากการใชประโยชนของ
มนุษย บางคร้ังเราจึงพบปูเสฉวนบกอาศัยอยูในวัสดุสังเคราะห
ที่ ไมใชเปลือกหอยหรือขยะจากชีวิตประจำวันของมนุษย เชน 
แกวแตก กระปองน้ำอัดลม จXกขวดน้ำปลา ฝาหลอดยาสีฟน ถึงแม
จะมีการพยายามสรุปวามีสาเหตุจากจำนวนเปลือกหอยลดลง 
แตยังไมมีการศึกษาทางวิทยาศาสตรอยางจริงจังถึงสาเหตุที่
ปูเสฉวนบกเลือกเขาไปอยูในวัสดุดังกลาว เนื่องจากในบางพื้นที่
พบวามีปู เสฉวนบกไปอาศัยอยู ในวัสดุที่ ไม ใช เปลือกหอย 
ทั้งๆ ที่มีเปลือกหอยที่วางเปลาจำนวนมากในบริเวณดังกลาว
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 แมวาปูเสฉวนบกจะอาศัยอยูบนบก แตเมื่อถึงฤดูกาล
สืบพันธุ ปูเสฉวนบกเพศเมียตองกลับมาวางไขในทะเล เน่ืองจาก
ตัวออนตองอาศัยและเจริญเติบโตในทะเล ตัวออนที่ฟกจากไข
เมื่อดูโดยผิวเผินจะมีลักษณะคลายลูกกุงขนาดเล็ก ดำรงชีวิต
เปนแพลงกตอนลองลอยในน้ำทะเล ซึ่งจะพัฒนาเปลี่ยนแปลง
รูปรางไปหลายระยะ จนเมื่อพัฒนาเขาสูตัวออนระยะสุดทาย 
ลูกปูเสฉวนบกจะเปลี่ยนมาดำรงชีวิตโดยการคืบคลานบนพ้ืนทอง
ทะเล และเปนระยะที่เริ่มเขาไปอาศัยในเปลือกหอย จากนั้น
ลูกปูเสฉวนบกจะมีการอพยพจากทะเลข้ึนมาอาศัยบนบก และมี
การเจริญเติบโตเปนปูเสฉวนบกตัวเต็มวัยในเวลาตอมา
 มนุษยใชประโยชนจากปูเสฉวนที่ เห็นไดชัดเจน คือ 
การนำปูเสฉวนมาเปนสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะปูเสฉวนบก ซ่ึงใน
ประเทศไทยในอดีตมักมีพอคารวบรวมปูเสฉวนบกมาคร้ังละ
จำนวนมากๆ เพื่อขายแกเด็กตามบริเวณหนาโรงเรียนหรือตาม
ตลาดนัด โดยสวนใหญจะใสกะละมังขาย แตเมื่อเด็กซื้อ
นำกลับไปเล้ียง ปูเสฉวนบกสวนใหญจะตายเพราะเด็กเหลานั้น
ไมมีความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปูเสฉวนบก 
 สวนในตางประเทศมีการเล้ียงปูเสฉวนบกเปนสัตวเลี้ยง
อยางแพรหลาย     โดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิา    มผีูเลีย้งหลายคน
สามารถเล้ียงปูเสฉวนบกไดนานมากกวา 10 ปขึ้นไป แมจะไม
สามารถสืบพันธุในที่เลี้ยงไดก็ตามมีการพิมพหนังสือคูมือแนะนำ
และใหขอมูลการเล้ียงปูเสฉวนบกออกมาจำหนายทั่วไป รวมท้ัง
มีการผลิตอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเลี้ยง และอาหารสำเร็จรูป
สำหรับปูเสฉวนบกดวย จนกลายเปนธุรกิจหน่ึงที่สงเสริมงาน
อดิเรกแกเด็กๆ ชาวอเมริกันจำนวนไมนอยทีเดียว และยังเปน
การปลูกฝงนิสัยรักธรรมชาติแกเด็กเหลาน้ันดวย ดังนั้นจึงนาที่
จะมีความเปนไปไดในการนำปูเสฉวนบกมาเปนสัตวเลี้ยงอยาง
จริงจังในประเทศไทยหากมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการเล้ียง
ปูเสฉวนบกที่ถูกตองแกเยาวชนและผูที่สนใจอยางเพียงพอ 
 ปูเสฉวนยังปรากฏในหนังสือส่ังซื้ออุปกรณวิทยาศาสตร
ในตางประเทศ ในสวนของตัวอยางสัตวที่ ใชในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อศึกษาชีววิทยาเบื้องตน รวมท้ังยังเคยมีรายงานวา
มีการทดลองเบ้ืองตนนำปูเสฉวนมาเปนอาหารแกพอแมพันธุ
กุงทะเล แตยังไมปรากฏผลแนชัดวาไดผลดีหรือไม สวนของ
ประเทศไทยในบางทองที่มีการนำปูเสฉวนทะเลขนาดใหญมา
ประกอบเปนอาหาร นอกจากนี้สิ่งที่ยังสะทอนใหเห็นวามนุษย
มีปูเสฉวนอยูในสวนหนึ่งของความคิดก็คือ แกวเปารูปปูเสฉวน
ที่ใชเปลือกหอยหลายชนิดมาประกอบเปนของที่ระลึก

 แมมนุษยจะใหความสำคัญแกปูเสฉวนไมวามากหรือนอย
ก็ตาม แตการทำลายสิ่งแวดลอมโดยการบุกรุก เปลี่ยนแปลง 
หรือทำลายสภาพถ่ินที่อยูอาศัยของปูเสฉวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในบริเวณริมชายหาดซึ่งเปนที่อยูของปูเสฉวนบก ปจจXบันถูก
มนุษยจับจองเพื่อตั้งบานเรือนหรือที่พักของนักทองเที่ยว รวมท้ัง
มลพิษบนบกและในน้ำ และอาจรวมไปถึงการเก็บเปลือกหอย
ที่ เปนบานของปูเสฉวน เพื่อการสะสมของนักสะสมหรือ
นักทองเท่ียว ซึ่งสาเหตุเหลานี้อาจนำไปสูการลดจำนวนลงหรือ
การสูญพันธุของปูเสฉวนหลายชนิดในอนาคตอันใกล หวังเปน
อยางยิ่งวาเราจะชวยกันอนุรักษสัตวโลกที่นาสนใจกลุมนี้ เพื่อ
ใหลูกหลานของเราในรุนหลังไดมีโอกาสรูจักและศึกษาตอไป

เอกสารอางอิง
ชินวัฒน พิทักษสาลี และ ธนาคม บัณฑิตวงศรัตน. 
2550. ปูเสฉวน…สัญลักษณอนุรักษชายฝงทะเล. 
จดหมายขาวคณะประมง 4(2):3.
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หาดทรายชายฝงทะเลที่เปนแหลงทองเที่ยวสำคัญๆ 
หลายแหง ถาใครเคยไดสัมผัสหรือเคยไดไปเที่ยว

หลังจากผานหนามรสุมไปใหมๆ จะพบวาหาดทรายเหลาน้ัน
จะไมทิง้รองรอยสถานท่ีทองเทีย่วอนัสวยงามไวเลย    แมแตนดิเดยีว 
หาดทรายเต็มไปดวยเศษวัสดุ สิ่งของท่ีไมตองการแลว หรือ
ที่เรียกกันทั่วๆไปวาขยะนั้นเอง ทุกตารางนิ้วเต็มไปดวยขยะ 
จนบางครั้งเดินเหยียบลงไปจะไมสัมผัสกับพื้นทรายเลยทีเดียว 
ขยะบนหาดทรายชายทะเลมีครบทุกชนิดตั้งแต ขยะอินทรีย 
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป หลายคนอาจเคยเห็นคน
เก็บขยะขาย หรือนักรีไซเคิลขยะมืออาชีพมักชอบไปเดินเก็บ
ขยะรีไซเคิลแถวๆ หาดทรายชายทะเลในหนามรสุม และหลังจาก
สิ้นสุดหนามรสุมใหมๆ เพราะเนื่องจากหนามรสุมและหลังมรสุม
คลื่นทะเลจะซัดเอาขยะจำนวนมหาศาลขึ้นมากองไวที่หาดทราย
ชายทะเล แนนอนในกองขยะเหลาน้ียอมมีขยะรีไซเคิลปะปน
มาดวย บางครั้งเขาเหลานั้นอาจโชคดีเจอขยะรีไซเคิลที่มีคา 
อยางเชน ทอนซุงที่มักหลุดลอยมากับน้ำในชวงมรสุม นอกจาก
นักรีไซเคิลมืออาชีพแลวชายหาดหลังหนามรสุมแถวชนบทก็มัก
จะมีเด็กๆเดินหาของเลนอยูบริเวณหาดทรายชายทะเล   ขยะเหลานี้
มาจากไหน คงไมใชจากนักทองเที่ยวแนนอน เพราะชวงหนา
มรสุมไมมีนักทองเที่ยวคนไหนอุตริเที่ยวชายทะเล ไปยืนตากฝน 
ตากลม ดูเกลียวคลื่นที่มีแตน้ำทะเลขุนๆ แลวขยะมากมาย
มาจากไหนกันละ ถาลองติดตามเสนทางของขยะบนหาดทราย
หรือขยะทางทะเล ลองสังเกตลักษณะคุณสมบัติของขยะ
อยางละเอียด แตไมถึงกับละเอียดมากนักก็พอจะรูวาขยะตางๆ 

เหลานั้นเปนเศษส่ิงของเคร่ืองใช เครื่องบริโภค อุปโภคท่ีมนุษย
บนบกใชในชีวิตประจำวันนั้นเอง แนนอนไมมีใครปลูกบานเรือน
อยูในทะเล แตปฏิเสธไมไดวาในทะเลจะไมมีขยะเกิดขึ้น และไมมี
แหลงกำเนิดขยะเสียทีเดียว ในทะเลก็มีการเกิดขยะเชนกัน เชน 
จากเรือประมง เรือบรรทุกสนิคา และสารพัดเรือ รวมไปถึงขยะ
ที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แตเมื่อพิจารณาขยะที่ เกิดในทะเล
สวนใหญก็จะเปนส่ิงของที่เรือตางๆขนลงไปตั้งแตไมเปนขยะจาก
บนบกแลวไปทำการแปรรูปเปนขยะในทะเลและถือโอกาสใชทะเล
เปนถังขยะไปในตัว โดยปกติเมื่อพูดถึงขยะสวนมากมักจะนึกถึง
ขยะที่อยูในถัง ขยะตามทองถนน ขยะท่ีระบบกำกัดขยะ แทที่จริง
ขยะบนบกเปนสวนหนึ่งของขยะทั้งหมด คงไมมีใครคิดถึงวาใน
ทะเลก็มีขยะเชนกันและมีปริมาณมากมายกวาที่เราจะนึกได
เสียอีก เพราะทะเลไมมีรั้วก้ัน แถมยังเช่ือมตอถึงกันเปนผืนเดียว
ขยะทะเลจึงมิใชปญหาของประเทศใดประเทศหน่ึง แตเปนปญหา
ระดับสากลเปนปญหาระดับโลกที่สำคัญเกือบท้ังหมดของขยะ
ทะเลเกิดจากฝมือการท้ิงของมนุษย ไมวาจะโดยต้ังใจทิ้งหรือ
ไมไดเจตนา ซ่ึงความจริงในวันนี้ก็คือขยะทะเลไดสรางผลกระทบ
แลวมากมายท้ังตอชีวิตของสัตวทะเล ตอระบบนิเวศทางทะเล
ตอความงามของพื้นท่ีชายฝงตอการทองเท่ียว ตอสุขอนามัยของ
ชุมชนชายทะเล และอ่ืนๆ นาเปนหวงท่ีสุดคือ ขยะพลาสติก ท่ีสัตว
ทะเลเล้ียงลูกดวยนมเผลอกินเขาไปเพราะหลงคิดวาเปนอาหาร
ซึ่งสุดทายก็สะสมอยูในกระเพาะและเปนสาเหตุการตายของเตา 
โลมา และ วาฬ จำนวนมาก ทำใหสัตวทะเลหายากเหลานี้ยิ่งลด
จำนวนลงไมนอยกวา 20 - 30 ตัวในแตละป
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 ที่นี่..มีรางวัล ฉบับนี้กองบรรณาธิการ ขอเปลี่ยนรูปแบบ
จากตอบคำถามชิงรางวัลมาเปน การสำรวจความคิดเห็นที่มีตอ
วารสารเม็ดทราย เนื่องจากเปนฉบับของปงบประมาณใหมและ
เพื่อจะไดนำขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหาตาง ๆ ของ
วารสารเม็ดทรายตอไป โดยผูที่ตอบแบบสำรวจแลวสงกลับมายัง
สำนักงานฯ มีสิทธิ์ลุนรับของรางวัลจากสำนักงานฯ อีกดวย
แบบสำรวจความคิดเห็น
1. ทานชอบคอลัมนใดในวารสารเม็ดทรายมากท่ีสุด
.......................................................................................
......................................................................................
2. ทานคิดวาวารสารเม็ดทรายควรปรับปรุงสวนใดบาง
.......................................................................................
......................................................................................
3. ทานอยากใหวารสารเม็ดทรายเพ่ิมคอลัมน 
เนื้อหาอ่ืนอีกหรือไม และอยากใหเพิ่มคอลัมนหรือเน้ือหาเรื่องใด
.......................................................................................
......................................................................................
 โดยท านสามารถตอบแบบสำรวจแล วส งกลับมายั ง
สำนักงานฯ ได 2 ชองทาง คือ
 1. เขียนตอบแบบสำรวจ (ทางจดหมายและไปรษณียบัตร) 
แลวสงไปยัง กองบรรณาธิการ “วารสารเม็ดทราย” สำนักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 16 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปชาง 
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 2. สงทาง Email : reo16.org@mnre.mail.go.th 
อยาลืมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นกันมาเยอะ ๆ นะคะ

 เฉลย คำถามประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2553 
(ทะเลนอยในพื้นที่ลุมน้ำทะเลสาบสงขลาอยู ในจังหวัดใด)
 ตอบ ค. พัทลุง
 รายช่ือผูโชคดีจากการตอบคำถาม

ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. คุณซูรีนา  กานา นราธิวาส
2. คุณมารีแย  นิสนิ ปตตานี
3. คุณอังคณา  ทิพยโอสถ สงขลา
4. คุณกองภพ  บุตรโคตร สงขลา
5. คุณพวงเพ็ญ  แกนทอง สงขลา

 วันนี้ขยะทะเลกำลังเปนปญหาส่ิงแวดลอมที่ทวีความ
รุนแรงข้ึนเรื่อยๆหากแบงอยางกวางๆเราสามารถจำแนกขยะ
ทะเลออกเปน 3 กลุม
 กลุ่มที่หนึ่ง...ซากเรืออัปปาง ท่าเรือที่หักพัง และเศษ
สิ่งกอสรางตางๆ
 กลุมที่สอง…อุปกรณประมง เชน อวน ลอบปู เอ็นตกปลา 
ทุน
 และกลุ่มที่สาม...ขยะอื่นๆ ที่ ไม่ควรจะถูกทิ้งลงทะเล 
ซึ่งมีตั้งแตชิ้นเล็กๆ อยางกนบุหรี่ ไปจนถึงชิ้นใหญ เชน ยางรถยนต 
ตูเย็น
 เห็นไดชัดวา สวนประกอบของขยะทะเลเกือบทั้งหมด
คือวัสดุที่คงทน อาทิพลาสติก แกว ไม โลหะ และยาง  จริงอยูที่ขยะ
ประเภทอื่น เชน กระดาษ เศษอาหาร และ เสื้อผา อาจเนาเปอย
และยอยสลายในเวลาอันสั้น ลองมาดูระยะเวลาของขยะแตละ
ประเภทสามารถตกคางอยูในทะเลไดนานแคไหน
 ขอมูลจากสำนักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ระบุว า ขยะแตละชิ้นจะตกคางอยู ในทะเลเปนเวลานาน
แตกตางกัน เชน ขวดน้ำพลาสติกใชเวลายอยสลายถึง 450 ป, 
เอ็นตกปลา 600 ป,ผาออมสำเร็จรูป 450 ป,กระปอง 200 ป,
แกวน้ำพลาสติก 50ป,ทุนลอย 50 ป,ถุงพลาสติก 1-20 ป,
กนบุหรี่ 1-5 ป, เชือกฝาย 1 - 5 เดือน,กลองนม กลองน้ำ
ผลไม 3 เดือน, เศษผลไม 2 เดือน,กลองกระดาษ 2 เดือน,
กระดาษทิชชู 2 - 4 สัปดาห,กระดาษหนังสือพิมพ 6 สัปดาห 
ขณะที่ขยะจำพวก ยางรถยนต และขวดแกว จะไมยอยสลาย 
ซึ่งขยะเหลานี้ “เกิดมาจากน้ำมือมนุษย” แตไมวาจะอยางไร 
ขยะทะเลก็สามารถสรางปญหาและเปนอันตรายตอทั้งสัตวทะเล
และผูคนได ย่ิงไปกวานั้นมันยังทำลายคุณคาความงามของพื้นที่
ชายฝงทะเลอีกดวย 
 กิจกรรมเพ่ือการพักผอนหยอนใจบริเวณชายฝงทะเล อาทิ 
การทองเที่ยว การตกปลา การลองเรือ เปนตัวการสำคัญที่ทำให
ขยะเดินทางมาถึงชายหาดไดอยางงายดาย ในขณะเดียวกันก็มี
ขยะอีกจำนวนหนึ่งที่เดินทางจากตนน้ำมายังปลายน้ำ โดยการ
พัดพาของน้ำ ทั้งในแมน้ำลำคลองและเมื่อเกิดภาวะน้ำทวม น้ำปา
ไหลหลากการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ชายฝงและเสนทาง
น้ำที่ ไหลลงทะเล จึงเปนหนาที่ที่ทุกคนตองรับผิดชอบรวมกัน 
มาชวยลด แยกขยะมาใชประโยชนกอนที่ทุกอยางจะสายไปกวานี้
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ขอแสดงความยินดี

สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 
ขอแสดงความยินดีกับ

โรงเรียนหาดใหญบริหารธุรกิจสากล 
จังหวัดสงขลา ที่ไดรับรางวัลชมเชย 
ประเภทแตงกาย ในการประกวด

สรางสรรคจากสิ่งประดิษฐ-เหลือใช
ระดับประเทศ ประจำป 2553


