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วารสารรายไตรมาส

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2554
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก
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สนใจสมัครเป็นสมาชิกหรือส่งความคิดเห็นประชาสัมพันธ์ 
สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ บรรณาธิการวารสาร “เม็ดทราย“

วารสาร เม็ดทราย

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
 เมื่อวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 สหประชาชาติร่วมกับ

รัฐบาลสวีเดน ได้จัดการประชุมที่เรียกว่า “การประชุมสหประชาชาติ

เรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” (UN Conference on The Human 

Environment) ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยใช้เวลา

ในการเตรียมการประชุมครั้งนี้ถึง 3 ปี เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอต่างๆ 

รวมทั้งแผนดำเนินการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 

มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,200 คน จาก 113 ประเทศ ผู้สังเกตการณ์

มากกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนและสื่อมวลชน

แขนงต่างๆ รวมทั้งตัวแทนเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก 

ผลการประชุมนับว่าสำเร็จอย่างงดงาม เพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศ

ทั่วโลกได้หันหน้าเข้าหากัน เพื่อร่วมขจัดภยันตรายด้านสิ่งแวดล้อม

ที่กำลังคุกคามโลกของเรา

 เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างชาติ

ทัว่โลก จงึไดม้กีารกำหนดใหว้นัแรกของการประชมุ   คอื  วนัที ่     5    มถินุายน

เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) 

 วันสิ่งแวดล้อมโลกของทุกปี ถือเป็นวาระที่ประชาชนใน

ประเทศต่างๆทั่วโลก ได้ร่วมกันแสดงพลังและแสดงออกถึง

เจตนารมณ์ที่จะช่วยปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ โดยในแต่ละปีจะกำหนดวาระ

ที่ทั่ วโลกเห็นพ้องร่ วมกันว่ า เป็นเรื่ องสำคัญที่ จะต้องสื่ อสาร

ให้ประชากรโลกรับทราบ ในปี 2554 ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์

คือ Forests : Nature At Your Service หรือ ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุน

สรรพชีวิต(โปรด)คิดถนอมรักษา
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 ผู้ เขียนจำได้ว่าสมัยเป็นเด็กเล็กๆบริเวณคาบสมุทรสทิงพระโดยเฉพาะแถวอำเภอสทิงพระ มีประเพณีอย่างหนึ่ง

ที่ชาวบ้านพาลูกพาหลานไปประกอบพิธีกันบริเวณชายทะเล มีการนำอาหารคาวหวานไปถวายพระสงฆ์ การเล่นน้ำทะเลกัน

อย่างสนุกสนาน แต่ก็นึกชื่อประเพณีดังกล่าวไม่ออกว่ามีชื่อเรียกว่าอย่างไร ก็เลยลองสืบค้นข้อมูลดู “ทำบุญชายเล” รู้สึกคุ้นๆ 

ว่าเคยได้ยินลองอ่านข้อมูลดู ใช่จริงๆด้วย ประเพณีทำบุญชายเลของชาวอำเภอสทิงพระนั้นเอง

ทำบุญชายเล

ประเพณีที่หายไป

4



 “ทำบุญชายเล” เป็นประเพณีของชาวบ้าน ซึ่งอาศัย

อยู่บริ เวณชายทะเล แถวอำเภอสทิงพระและอำเภอเมือง 

(รวมอำเภอสิงหนคร ซึ่งเมื่อก่อนเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมือง) 

จังหวัดสงขลา ประเพณีทำบุญชายเลจะทำเป็นประจำทุกปี 

แล้วแต่หมู่บ้านใดจะนัดกันทำบุญวันไหน แต่ส่วนมากจะทำกัน

หลังจากวันเข้าพรรษาแล้ว เพราะชาวบ้านจะมาพบปะกันที่วัด

ในวันเข้าพรรษาและนัดแนะกันว่าจะกำหนดวันไหน

 ก่อนที่จะทำบุญชายเลจะมีการทำบุญที่ศาลาประจำ

หมู่บ้านก่อน เพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่หมู่บ้าน หลังจากนั้น ๑ - ๒ 

อาทิตย์ จะมีการไปทำบุญชายเล โดยชาวบ้านจะพาลูกพาหลาน

ไปพร้อมหน้ากันและเตรียมตัวที่จะไปเล่นน้ำทะเล พาเสื่อไปปูนั่ง

ตามร่มไม้ และนิมนต์พระไปฉันอาหารเพล พระจะนั่งบนศาลาซึ่ง

ห่างจากทะเลไม่มากนัก ชาวบ้านทำอาหารคาวหวานและต้ม

(หรือทำอะไรก็ได้เมื่อสุกแล้วจะอยู่ในลักษณะคล้ายต้ม) ผูกเป็น

พวง ๑ พวง และต้มที่ยังดิบ ๑ พวง พวงหนึ่งๆ ประมาณ ๕ ลูก 

แล้วเอาหอม กระเทียม ขมิ้น กะปิ เกลือ พริกขี้หนู ห่อกับใบกะพ้อ

ให้เหมือนกับห่อต้มแล้วผูกเป็นพวงเช่นกัน พิธีพระจะเริ่มเวลา 

๑๐.๐๐ น. ชาวบ้านเมื่อไปถึงก็หาที่นั่งตามร่มไม้และจะนำอาหาร

คาวหวานไปแบ่งตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้บนศาลา การตักอาหาร

ใส่ภาชนะรวมกันต้องแยกประเภทชนิดเดียวกันตักรวมไว้

ด้วยกัน เช่น แกงเผ็ดเนื้อก็ตักใส่ภาชนะแกงเผ็ดเนื้อ ไม่คำนึง

ว่าแกงเนื้อชนิดนั้นจะใส่ผักอะไร อาหารประเภทจืดก็เช่นกัน 

ที่เตรียมไว้ไปตักบาตรยกทูนหัวอธิษฐาน เสร็จแล้วก็เอาไปตัก

ใส่บาตรที่เตรียมไว้บนศาลา เมื่อพระสวดเสร็จก็ถวายอาหารเพล 

และชาวบ้านก็จะเอาอาหารคาวหวาน เครื่องครัวที่เตรียมไว้เวียน

บนหัวลูกหลานและคนในครอบครัว โดยเชื่อว่าเป็นการเอา

เคราะห์ร้ายออกจากตัว แล้วนำไปแขวนบนราวไม้ เมื่อพระฉัน

อาหารเพลเสร็จแล้วพระจะเทศนา ๑ กัณฑ์ จบแล้วชาวบ้านจะ

ช่วยกันยกราวไม้ที่แขวนอาหารไปที่ชายทะเล พระก็ไปทำพิธีสวด

บังกุล ชาวบ้านก็กรวดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรม

นายเวรและผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อพระสวดเสร็จ

ชาวบ้านจะช่วยหาบ(ราวไม้ที่แขวนอาหาร)อาหารทิ้งลงทะเล 

ชาวบ้านเรียกพิธีตอนนี้ว่า “ส่งหาบส่งคอน” ก็เป็นอันเสร็จพิธี 

จะเหลือแต่เด็กๆและชาวบ้านเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน

 ประเพณีทำบุญชายเล นัยหนึ่งของประเพณีคงต้องการให้

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณชายทะเล ได้ระลึกถึงบุญคุณของทะเล

ที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งทำมาหากินของพวกเขา

รวมไปถึงต้องการให้ลูกหลานได้สัมผัสคุ้นเคยกับทะเล สร้าง

จิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสืบต่อ

ประเพณีอันดีงาม ซึ่งในปัจจุบันประเพณีดังกล่าวไม่ได้รับ

การสืบทอด เลยหาดูไม่ได้อีกแล้ว 
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บันทึก...ทะเลสาบ

จอกหูหนูยักษ์...
มหันตภัยเงียบในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

จอกหูหนูยักษ์พืชน้ำที่กำลังได้รับความสนใจจากหลาย
ภาคส่วน ไม่ใช่เพราะจอกหูหนูยักษ์เป็นพืชสวยงาม 

เป็นไม้ประดับ หรือเป็นไม้เศรษฐกิจแต่อย่างใด แต่เพราะด้วย
จอกหูหนูยักษ์เป็นวัชพืชที่ เป็นภัยร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งของโลก 
ซึ่งขณะนี้พบว่ามหันตภัยดังกล่าวกำลังคุกคามสู่แหล่งน้ำจืดในพื้นที่
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้สำรวจพบจอกกหูหนูยักษ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
หลังการเกิดน้ำท่วมเมื่อต้นเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งทำให้จอก
หูหนูยักษ์บางส่วนถูกพัดพาลงสู่คลองอู่ตะเภา และทะเลสาบสงขลา
บริเวณหาดบ้านแหลมโพธิ์ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ซึ่งสภาพน้ำในบริเวณดังกล่าวเป็นน้ำจืด และอาจจะมีแหล่งน้ำจืดอื่นๆ 
ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ เป็นแหล่งหลบซ่อนตัวของเจ้า
มหันตภัยที่ชื่อว่า จอกหูหนูยักษ์ ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของจอกหูหนูยักษ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา ซึ่ งสำนักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่  ๑๖ ได้รับ
มอบหมายให้ดำเนินการสำรวจการแพร่กระจายของจอกหูหนูยักษ์ 
โดยได้ออกสำรวจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ อำเภอ
สะเดา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และ ตำบลทะเลน้อย 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  รวม ๑๓ จุด  พบการแพร่ระบาดของ
จอกหูหนูยักษ์ในพื้นที่ต่างๆ จำนวน ๕ จุด ดังนี้
 ๑.สะพานคลองลัด(คลองสาขาคลองอู่ตะเภา) หมู่ที่ ๑ 
บ้านหูนบ ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 ๒.คลองสาธารณะ ด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองสะเดา 
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 ๓.สะพานคลองหาดสิน (คลองสาขาคลองอู่ตะเภา) หมู่ที่ ๗  
ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 ๔.คลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านสองพี่น้อง ตำบล
ท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 ๕.คลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๘ บ้านโคกม่วง ตำบลโคกม่วง 
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
 ซึ่งทั้ง ๕ จุดเป็นพื้นที่ ในจังหวัดสงขลา ส่วนจุดสำรวจ
ในจังหวัดพัทลุง ไม่พบการแพร่ระบาดของจอกหูหนูยักษ์
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แผนที่แสดงการแพร่ระบาดจอกหูหนูยักษ์ พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 ใบด้านบนปกกคลุมด้วยขนแข็งสีขาว แต่ละเส้นแยก
ออกเป็นแขนงย่อย 4 เส้น ที่ปลายเชื่อมกันเหมือนซี่กรงขนาดเล็ก 
ขนเหล่านี้อาจเสียหายหรือเห็นไม่ชัดเจนเมื่อใบแก่ แต่ใบอ่อน
ที่ ไม่ม้วนจะเห็นชัดเจน ขนที่มีโครงสร้างพิเศษนี้ป้องกันไม่ให้
ใบเปียกน้ำ ทำให้ไม่จมน้ำขณะที่ยังสดอยู่
 การเจริญเติบโตของจอกหูหนูยักษ์ส่วนที่เห็นได้ชัดเจนคือ 
ใบซึ่งมีขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 4 ซม. ใบอ่อน
ที่เกิดในช่วงที่ยังไม่มีการเบียดเสียดกันจะมีลักษณะกลม แบน 
ลอยอยู่ปริ่มน้ำ เมื่อมีจำนวนมากขึ้นหรือกลุ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น 
ขอบใบจะม้วนขึ้น เป็นการตอบสนองต่อการแข่งขันกันเอง 
ดังนั้น เมื่อโตเต็มที่ ใบก็จะอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง อัดแน่นกัน
เป็นเสมือนเสื่อผืนใหญ่
 จอกหูหนูยักษ์มีการขยายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพคือ 
การแตกยอดจากใกล้ซอกใบของต้นเดิมและสามารถแตกออก
ไปได้เรื่อยๆ ลำต้นหักง่าย ส่วนที่หลุดไปก็สามารถเจริญเติบโต
เป็นต้นใหม่ได้ เจริญเติบโตได้ดีในสภาพน้ำนิ่งหรือกระแสน้ำ
ไม่แรงนัก ในสภาพที่เหมาะสมจอกหูหนูยักษ์สามารถเพิ่มปริมาณ
เป็น 2 เท่าใน 2-4 วัน จากหนึ่งต้นสามารถเจริญเติบโตปกคลุม
พื้นที่ 64,750 ไร่ ในเวลา 3 เดือน น้ำหนักสดถึง 64 ตันต่อไร่ 
ซึ่งใกล้เคียงกับผักตบชวา
 จอกหูหนูยักษ์มีลักษณะคล้ายกับจอกหูหนู ซึ่งเป็นพืช
อายุฤดูเดียวที่พบเห็นทั่วไปในหนองน้ำ ลักษณะใบเมื่อแก่
แตกต่างกัน ขนบนใบเป็นเส้นเดี่ยว และสปอร์โรคาร์ปเป็นพวงสั้น
กระจุกแน่น
 ความเสียหายจากจอกหูหนูยักษ์ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น ทำให้
แสงแดดส่องไปยังพื้นน้ำเบื้องล่างไม่ได้ พืชน้ำที่อาศัยอยู่
ด้านล่างขาดแสงสำหรับกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นการ
ลดการเติมออกซิเจนลงในแหล่งน้ำ ในขณะที่การย่อยสลาย
ซากพืชที่ตายและจมลงสู่เบื้องล่าง ซึ่งต้องอาศัยออกซิเจนที่
ละลายน้ำอย่างมาก ทำให้ปลาและสัตว์น้ำสิ่งมีชีวิตอื่นขาด
ออกซิเจน และอาจรุนแรงมากจนทำให้ปลาและสัตว์น้ำอื่นตายได้
 การทับถมของซากจอกหูหนูยักษ์ลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้
แหล่งน้ำตื้นและเขิน ขณะเดียวกันการขึ้นอย่างหนาแน่นทำให้เป็น
ที่ยึดเกาะของเมล็ดวัชพืชที่ปลิวมาจากที่อื่น สามารถงอกและ
เติบโตอยู่บนผิวจอกนี้ได้ หรือพืชอื่นอาจจะเลื้อยจากฝั่งลงไปยัง
แหล่งน้ำที่มีจอกหูหนูยักษ์ขึ้นอยู่ได้ ในที่สุดแหล่งน้ำนั้นก็จะ
ตื้นเขิน พืชไม้น้ำเดิมหายไป สัตว์น้ำไม่มีที่อยู่อาศัย ในที่สุด
แหล่งน้ำนั้นก็จะเปลี่ยนไปและพืชพรรณที่ขึ้นอยู่ก็จะหายไปด้วย
 นอกจากนี้ จอกหูหนูยักษ์ที่ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นแผ่นใต้
ผิวน้ำ ยังจะขวางการคมนาคมทางน้ำ ทำให้กระแสน้ำไหลได้ช้า 
อุดทางไหลของน้ำ ทำให้ไม่สามารถใช้น้ำทางการเกษตรและ
การผลิตไฟฟ้าได้ จอกหูหนูยักษ์ หากปล่อยไว้จะเกิดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงกว่าผักตบชวา จึงควรทำการกำจัดอย่าง
เร่งด่วน อย่าปล่อยลงสู่แหล่งน้ำอย่างเด็ดขาด หากพบในแหล่งน้ำ
ต้องช้อนออกจากแหล่งน้ำ นำไปตากแห้ง และเผาทิ้ง

 สาเหตุของการแพร่ระบาดของจอกหูหนูยักษ์หัวหน้าด่าน
ตรวจพืชสะเดา ได้ให้ข้อมูลสาเหตุของการแพร่ระบาดของจอกหู
หนูยักษ์ในพื้นที่อำเภอสะเดา ดังนี้ 
 ๑.เนื่องจากการทำประมงพื้นบ้านในแหล่งน้ำที่มีการแพร่
ระบาดของจอกหูหนูยักษ์ ทำให้จอกหูหนูยักษ์และสปอร์ติดไปกับ
เครื่องมือประมง และเมื่อนำเครื่องมือประมงดังกล่าว ไปทำ
การประมงในแหล่งน้ำจืดอื่นๆ ทำให้จอกหูหนูยักษ์สามารถ
ขยายพันธุ์และแพร่ระบาดในแหล่งน้ำได้ 
 ๒.เนื่องจากจอกหูหนูยักษ์ มีผิวใบด้านบนปกคลุมด้วย
ขนแข็งสีขาว ทำให้จอกหูหนูยักษ์มีสีขาวนวล และเมื่อสะท้อนกับ
แสงไฟทำให้ดูสวยงาม ชาวบ้านจึงนิยมนำมาประดับตู้ และอ่าง
เลี้ยงปลา โดยไม่ทราบว่าจอกหูหนูยักษ์มีการเจริญเติบโตเพิ่ม
ปริมาณได้อย่างรวดเร็ว จึงนำมาทิ้งในลำน้ำ ทำให้เกิดการแพร่
ระบาดของจอกหูหนูยักษ์และเป็นเหตุให้ลำน้ำเกิดการตื้นเขิน
และเน่าเสีย
 จอกหูหนูยักษ์เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลกมานานแล้ว 
เนื่องจากก่อปัญหาต่างๆ มากมายในทุกทวีปทั่วโลก ประเทศไทย
มีการไหวตัว ประกาศให้จอกหูหนูยักษ์เป็นสิ่งต้องห้าม มิให้มี
การนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศของกระทรวงเกษตรฯ 
ฉบับที่ 14 ซึ่งประกาศตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2521
 จอกหูหนูยักษ์เป็นเฟิร์นน้ำ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Salvinia 
molesta D.S.Mitchel อยู่ในวงศ์ Salvinaiaceae มีชื่อสามัญเรียก
ต่างกันในแต่ละท้องถิ่น เช่น Aerican payal, giant salvinia, 
Kariba weed, salvinia, water fern salvinia เป็นพืชประเภท
ลอยน้ำ ไม่ยึดเกาะกับดิน ไม่มีรากที่แท้จริง ลำต้นทอดยาว
อยู่ใต้ผิวน้ำเล็กน้อย แต่ละข้อมีใบ 1 คู่อยู่เหนือผิวน้ำ สีเขียวรูปไข่ 
ยาวเล็กน้อย และใบที่สามเปลี่ยนรูปเป็นเส้นเล็กๆ สีน้ำตาล
จำนวนมากอยู่ใต้น้ำ ทำให้เข้าใจว่าเป็นราก ใบส่วนนี้ยาวมาก
แกว่งไปมาในน้ำ เป็นการช่วยพยุงให้ลอยน้ำอยู่ได้อย่างมั่นคง 
และเป็นที่สร้างสปอร์ด้วย
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ไข่ดาวกระเพรา
 สวัสดีครับ ! ทั้งแฟนเก่าและแฟนใหม่ที่เข้ามาอ่านในกรอบนี้ทุก ๆ ท่าน เป็นไง
บ้างครับ เจอทั้งพายุ ฝนตก น้ำท่วม น้ำป่า แผ่นดินไหว ภูเขาถล่ม ตลอดระยะเวลาแค่ 
6 เดือนกว่า ๆ มานี้ บ้านเราโดนหมดเลย นับว่าเป็นช่วงหนึ่งของอายุที่เราต้องรับรู้ฟันฝ่า
จากความแปรปรวนของธรรมชาติของโลก เพราะอะไร สาเหตุอะไร บอกได้คำเดียวว่า 
เราได้ทำลายโลก ทำลายธรรมชาติมากเกินไป เมื่อเราไม่ปรับตัวเข้าหามัน มันก็ปรับตัว
เข้ามาหาเรานั้นเองครับ ! แต่ขอโทษมันรุนแรงเหลือเกิน ฮื่อ ! เหนื่อย
 ขอโทษนะครับ รำพึง รำพันเพ้อเจ้อไปหน่อย มาเข้าเรื่องของเราดีกว่า ก็เรื่องปาก
เรื่องท้อง คือ กินให้พอดี พอเพียง ง่าย ๆ สบาย ประหยัด ถูกหลักอนามัย มาคิดดูแล้ว
ก็ไม่พ้น เมนูไข่ ถึงราคาตึงไปหน่อย ก็พอกินได้ ไม่ถึงกับชั่งกิโล มื้อนี้คิดเสียว่าเป็นมื้อเช้า
ก่อนไปทำงานหรือโรงเรียนก็แล้วกัน เรียกว่า ไข่ดาวกระเพรา

เครื่องปรุง      
 1.ไข่เท่าจำนวนคน เอาไปเลยคนละหนึ่งฟอง (มีโปรตีน เกลือแร่ วิตามิน)
 2.กระเทียม (แก้ความดัน ละลายไขมันในเส้นเลือด) หนักหน่อยให้ถึงเข้าไว้
 3.พริกขี้หนู ลืมไม่ได้ จำนวนแล้วแต่ชอบเผ็ด (เจริญอาหาร ขยายหลอดเลือด)
 4.กระเพรา เด็ดแล้วสักสองกำมือ (บำรุงธาตุ ขับลม)
 5.ซอสปรุงรส น้ำปลา น้ำตาล (ช่วยให้รสชาติถูกปาก ถูกลิ้น)
 6.น้ำมันพืช (ถ้าให้ดีใช้ยี่ห้อที่ไม่มีไขมันอิ่มตัว) พอเหมาะสม

วิธีทำ 
 1.ดาวไข่ให้ค่อนไปทางสุกหน่อย พักใส่จานเอาไว้ กินกี่คนก็ดาวให้ครบจำนวน
 2.ทุบกระเทียม พริกขี้หนู หรือใช้โขลก พอแตกก็ได้
 3.เอาน้ำมันใส่กระทะ สักประมาณ 4 ช้อนโต๊ะ ตั้งไฟกลาง พร้อมให้เอาพริกขี้หนู 
กระเทียมลงไปผัด พอสุกให้เติมซอสปรุงรส น้ำปลา น้ำตาล ชิมดูให้ถูกปาก ชอบลิ้น 
เติมน้ำให้พอขลุกขลิกพอได้ ก็ใส่ใบกระเพราลงไปผัด สองถึงสามที ยกลงราดลงบน
ไข่ดาวที่เตรียมเอาไว้กินกับข้าวสวยคนละชาม คนละฟอง โอ้ย ! อร่อยนัก จะบอกให้ 
หวานประแหลม ๆ ของไข่ดาว เผ็ดร้อนของกระเทียมพริกขี้หนู หอมขึ้นจมูกโล่งโปร่ง
สบายของใบกระเพรา แค่นี้ก็พอมีแรงออกไปผจญกับภารกิจประจำวันของแต่ละคน
ต่อไป สู้ ๆ ขอให้โชคดีนะครับ พบกันในฉบับหน้า ตอนมาสวัสดี ตอนไปสวีดัด 
ก็แล้วกันนะครับ........

ลุงอุทัยผู้น่ารัก 
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เลาะเลียบ...ชายฝั่ง

ปีงบประมาณ 2553 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุม
มลพิษ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา พัทลุง และ
นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการโครงการลด แยกของเหลือใช้เพื่อนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 แห่ง 
จากการดำเนินงานได้มีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 
ปริมาณ 91,347 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 31.67 ของการนำขยะ
มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ผลจากการติดตามและประเมิน
ผลการดำเนินงานโครงการฯ ในปี 2553 พบว่า ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการมีความสนใจที่จะศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยจาก
พื้นที่อื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน
ของชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ 2554 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการอย่างเข้มแข็ง 
จำนวน 5 แห่งเข้าร่วมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่ ที่ประสบความ
สำเร็จ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง
 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554 เวลาประมาณ 15.30 น. 
คณะผู้เข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการขยะมูลฝอย 
ได้เริ่มเดินทางจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 คืนนั้นคณะศึกษา
ดูงานต้องพักค้างคืนกันบนรถบัส การศึกษาดูงานเริ่มขึ้นเช้าวันจันทร์ที่ 
9 พฤษภาคม 2554 ณ เทศบาลนครนนทบุรี โดยทางคณะศึกษาดูงาน
ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรี มากล่าวต้อนรับ พร้อมทั้ง
บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมเด่นของเทศบาล คือ 

การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งปฏิกูลและการทำปุ๋ยหมัก 
ซึ่งเทศบาลมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย ขยะที่เกิดขึ้นจึงเป็นขยะ
ที่เกิดจากบ้านเรือนส่วนใหญ่ ทางเทศบาลได้แบ่งขยะที่ต้องเก็บขนออก
เป็น 3 ประเภท คือ ขยะสด ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ส่วนขยะ
รีไซเคิลชุมชนมีการคัดแยก และนำขยะไปขายให้กับธนาคารขยะ 
การจัดการขยะของเทศบาล ขยะสดที่เก็บได้จะส่งไปยังโรงปุ๋ย
เพื่อทำปุ๋ยหมักต่อไป ขยะอันตรายก็จะถูกเก็บขนไปกำจัด ส่วนขยะ
ทั่วไปก็จะมีการรณรงค์การคัดแยกโฟมไว้ขาย หลังจากนั้นคณะ
ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการศูนย์สาธิตทำปุ๋ยหมักกำจัดสิ่งปฏิกูล
ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งทำให้เทศบาลนครนนทบุรีมีสถานที่กำจัด
สิ่ งปฏิกูลอย่างถูกหลัก และสามารถผลิตปุ๋ ยคุณภาพดีมาใช้  
ศูนย์สาธิตฯ ของเทศบาลนครนนทบุรี สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลได้ 
40 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีบ่อหมักถึง 31 บ่อ ซึ่งเมื่อสิ่งปฏิกูล 

การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการขยะมูลฝอย 

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

โครงการลด แยกของเหลือใช้เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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ผ่านกระบวนการต่างๆ ในการหมักแล้วก็สามารถนำมาผลิตปุ๋ยได้ 
สามารถผลิตได้ 5 ตันต่อเดือน ทางเทศบาลได้จำหน่ายให้ประชาชน
ทั่วไปกิโลกรัมละ 2 บาท ขณะนี้ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพราะราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีมาก 
และได้ผลดีไม่ต่างกัน หลังจากการดูงานที่เทศบาลนครนนทบุรี
เรียบร้อยแล้ว คณะศึกษาดูงานเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อเข้าที่พัก
 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 เริ่มออกเดินทางจากที่พัก
ประมาณ 7 โมงเช้า เพื่อไปสถานที่ศึกษาดูงานลำดับต่อไป แต่ก่อน
ไปถึงสถานที่ดูงานก็ขอแวะไหว้พระที่วัดสรพงษ์ก่อนละกัน เมื่อขอ
ศีลขอพรเรียบร้อยก็ได้เวลาออกเดินทางไปยังชุมชนบะขาม เทศบาล
นครขอนแก่น เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารขยะรี ไซเคิล และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่นี่เราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง 
ธนาคารขยะรีไซเคิล การทำโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่
โดยการกระจายอำนาจจากเทศบาลลงสู่ชุมชน โดยใช้แนวคิด 
“ขยะเกิดที่ไหน กำจัดที่นั่น” ซึ่งชุมชนได้รับการสนับสนุนรถเก็บขยะ 
1 คัน จากเทศบาล เพื่อใช้ในการเก็บขนขยะกันเอง ดูแลรักษาและ
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายโดยชุมชนเอง ด้วยวิธีเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ครัวเรือนและบางส่วนก็ใช้เงินจากธนาคารขยะของชุมชน การดูงาน
ที่ชุมชนบะขาม คณะศึกษาดูงานได้รับประทานอาหารเที่ยง ซึ่งได้รับ
การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวชุมชน เมื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับชาวชุมชนบะขามเรียบร้อยก็ออกเดินทางสู่อำเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร (ซึ่งเป็นที่ที่ทุกคนอยากไปดูมาก) 

 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 คณะศึกษาดูงานได้เดินทาง
เข้าสู่เทศบาลตำบลพังโคน เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะของชุมชนก่อนที่จะเดินทางไปดูสถานที่จริง และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับชุมชน หลังจากฟังการบรรยายเรียบร้อย คณะศึกษา
ดูงานได้เดินทางไปยังบ้านคนกินแดด ซึ่งอยู่หลังเทศบาล บ้านคน
กินแดด ก็คือ บ้านที่ใช้ไฟฟ้าที่ ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง
โซล่าเซลล์) หลังจากนั้นจึงเดินทางไปยังชุมชนบ้านใหม่ ซึ่งเป็น
ชุมชนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศเมื่อปี 2553 ซึ่งกิจกรรม
เด่นของชุมชนคือ ถนนปลอดถังขยะ โครงการประกวดบ้านน่าอยู่ 
โครงการเก็บขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคต (กิจกรรมธนาคาร
ขยะชุมชน) กลยุทธ์แห่งความสำเร็จของกิจกรรมก็คือ การสร้าง
แรงจูงใจแก่สมาชิก ด้วยการจัดให้มีฌาปนกิจสงเคราะห์ รายละ 
5,000 บาท แก่สมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์จะต้องเป็นสมาชิกธนาคารขยะ 
และมีการฝากอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งการสมัคร
สมาชิกเป็นการสมัครแบบครอบครัว ในการดำเนินงานเทศบาลได้
ดำเนินการนำร่อง จำนวน 1 ชุมชน เมื่อชุมชนอื่นเห็นความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยจึงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับเทศบาล และขยาย
การจัดการขยะไปสู่ชุมชนอื่นข้างเคียง เมื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับชาวชุมชนบ้านใหม่เรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางไปศึกษาดูงานยัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อดู
การผลิตไวน์หมากเม่า ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำถิ่นและมีจำนวนมาก 
ทางมหาวิทยาลัยได้วิจัยและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม เช่น 
เครื่องดื่มจากผลหมากเม่า 
ไวน์ ชาเพื่อสุขภาพ 
หลังจากนั้นจึงเดินทาง
ไปเยี่ยมชมตลาดสดเทศบาล 
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ซึ่งได้รับรางวัลตลาดสดระดับ 5 ดาว จากกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งเป็นตลาดที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นตลาดที่สะอาดสามารถ
นอนได้ บริเวณตลาดสดไม่มีขยะและสะอาดมาก เนื่องจาก
เมื่อพ่อค้าและแม่ค้ าขายของเสร็จ ทุกคนก็จะร่วมมือกัน
ทำความสะอาดแผงของตัวเอง และบริเวณข้างเคียง เมื่อเยี่ยมชม
ตลาดระดับ 5 ดาวเรียบร้อยจากนั้นทุกคนจึงกลับไปยังที่พัก
เพื่อเก็บข้าวของและขึ้นรถ (อีกแล้ว) เพื่อเดินทางต่อไปยัง
จังหวัดสมุทรปราการ
 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เป็นการศึกษาดูงาน
วันสุดท้าย คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท

ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์
ชนิดกล่องเครื่องดื่ม คณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ตั้งแต่กระบวนการแยกเยื่อ
กระดาษออกจากกล่องเครื่องดื่ม ซึ่งการแยกเยื่อกระดาษสามารถ
แยกออกมาเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ ส่วนของกระดาษ และส่วนที่
พลาสติกและฟอยล์ ซึ่งทั้งสองส่วนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 
ส่วนของกระดาษที่แยกออกมาก็จะนำมารีไซเคิลเป็นเยื่อกระดาษ 
ส่วนพลาสติกและฟอยล์ที่แยกมาได้ก็จะนำไปสู่กระบวนการ
ทำเปน็กระเบือ้งลอนคู ่ซึง่ทางบรษิัทไดม้จีดุรวบรวมกลอ่งเครือ่งดืม่
ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อนำกล่องเครื่องดื่มมารีไซเคิล
ให้มากที่สุด หลังจากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน
แต่ละแห่งเรียบร้อย คณะศึกษาดูงานเดินทางต่อไปยังจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้าที่พัก
 วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2554 คณะศึกษาดูงาน ได้ออก
เดินทางแต่เช้าเพราะหลายคนคิดถึงบ้าน แวะส่งคณะฯ ตาม
จุดต่างๆ แต่ละพื้นที่ โดยจุดสุดท้ายคือสำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 16 ทุกคนเดินทางกลับโดยปลอดภัย
 การศึกษาดูงานครั้งนี้อาจจะใช้เวลาในการเดินทางมาก
กว่าการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละ
สถานที่ ในการศึกษาดูงาน แต่ทุกคนก็ได้รับความรู้ แนวคิด 
และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน และสามารถนำไปประยุกต์
ใช้กับกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อไป
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ใช้จักรยานไปทำงาน

โลกร้อน! เราช่วยได้ ฮ่า ฮ่า ฮ่า......
ประหยัดไฟ

ประหยัดน้ำ กินเท่าที่จำเป็น

ปลูกต้นไม้ ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน

ลูกตัวดำ ?
ก็อยากปิดไฟเองนิ

พ่อสระผมเหรอ
เขาตัดน้ำมา 
3 วัน แล้วนะ

ถั่วงอกนี่นะ

ขอๆๆ
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 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่  16 
นำนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
และวิทยาลัยอิสลามศึกษา ทัศนศึกษาดูงานบริษัท ทรานส์ 
ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอจะนะ  จังหวัด
สงขลา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

 เมื่อวันที่ 23-28 พ.ค.
2554 สำนักงานสิ่ งแวดล้อม
ภาคที่ 16 ได้ดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ำในโครงการ
ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ
แหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ลุ่มน้ำ คลอง
สำโรง คลองอู่ตะเภา ทะเลสาบ
สงขลา คลองเทพ และคลองพะวง

 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมกับสำนัก
จัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 
จัดประชุมโครงการเผยแพร่แนวทางการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อแบบศูนย์รวม กลุ่มพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล 
ณ โรงแรม เจ บี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เป็น
วิทยากรให้ความรู้การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ แก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสะเดา
ในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ  
ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเดา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ 
จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง 
“การพึ่งพาตนเอง เพื่อรับภาวะโลกร้อน”

 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมกิจกรรมทอด
ผ้าป่าขยะรีไซเคิลของเทศบาลเมืองคอหงส์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2554

 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมจัดนิทรรศการในงาน
ตลาดนัดพลังงาน ณ ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
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 เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554 กลุ่มงานแผน
สิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ เก็บตัว
อย่างน้ำใต้ดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครสงขลา 
เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองสะเดา

 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วม
ลอกคลองบริเวณสำนักงานฯ ในโครงการวมน้ำใจ คืน
น้ำใสให้ลำคลอง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม 
เก็บตัวอย่างน้ำคลองระโนด เพื่อประกอบการวิเคราะห์โครงการ
บำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลระโนด

 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ลงพื้นที่ เก็บตัวอย่างจากระบบบำบัด
น้ำเสียเทศบาลนครยะลา

 กลุ่ ม ง านแผนสิ่ ง แ วดล้ อมมอบวั สดุ - อุ ปกรณ์
สำหรับกิจกรรมการลด คัดแยก และนำขยะมาใช้ประโยชน์ 
ในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แก่อปท.ที่เข้าร่วม
กิจกรรม ได้แก่ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ 
เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลเมืองสะเดา และเทศบาล
เมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา  เทศบาลนครยะลา  จังหวัดยะลา  
เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เทศบาลเมืองปัตตานี  
จังหวัดปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 7 เมษายน 2554

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรมโครงการรักษ์ป่า 
รักษ์น้ำ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

 เมื่อวันที่ 11-12 และ 22 
เมษายน 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ออกสำรวจ
จอกหูหนูยักษ์ในแหล่งน้ำ เพื่อเฝ้า
ระวังการแพร่กระจายพันธุ์ และ
แนะนำวิธีการกำจัดแก่ชาวบ้าน
ในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
และพื้นที่ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
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เล่าเรื่อง...สิ่งแวดล้อม

5 มิถุนายน...วันสิ่งแวดล้อมโลก(อีกที)
วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day นั้น

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์
สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮลม์ 
ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่มีรัฐบาลของสวีเดน
เป็นเจ้าภาพ โดยเรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติ
เรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ “UN Conference on the 
Human Environment ”
 ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ประเทศต่างๆ กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้น
ได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดตั้งโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations 
Environment Programme) ข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้น
ทำให้ประเทศต่างๆไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นใน
ประเทศของตน เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ
จากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติ
จึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
 ซึ่ งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติมีหน้าที่
ติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางด้านสิ่ง
แวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดี 
และเพื่อให้ เป้าหมายบรรลุผลจึงได้กำหนดวิธีการไว้ดั งนี้
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 สร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และให้
การศึกษากับประชาชนและนักศึกษาทั่วไป
 ให้การสนับสนุนทางวิชาการ และเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยว
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
 เสริมสร้างให้สถาบันและคนในสถาบันตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมและจากข้อตกลงจากการประชุมให้มาดำเนินการจัด
ตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตนนั่นเอง ทำให้
ประเทศไทยก็ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 และได้ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 อันเป็น
จุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทย โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ
สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็น 3 หน่วยงาน คือ
 1.กรมควบคุมมลพิษ
 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 3.สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 และในส่วนของสถาบันการศึกษาก็ ได้มีการจัดสอน
หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในหลายๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งนับได้ว่า
เป็นก้าวสำคัญของการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสื่อมวลชน
ก็ ได้ส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
ซึ่งวันสิ่งแวดล้อมโลกในแต่ละปีก็จะมีหัวข้อที่ต่างกันออกไป
 ส่วนคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2554 นี้ กำหนดขึ้นว่า  
Forests: Nature at Your Service-ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุน
สรรพชีวิต คิดถนอมรักษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับประกาศขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดปี 2011 เป็น 
International Year of Forests ปีสากลแห่งการอนุรักษ์ป่าไม้ 
และปี 2011-2020 เป็น “ทศวรรษแห่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ” (Decade of Biodiversity) ต่อเนื่องจากปี 2010 เป็นปี 
The International Year of Biodiversity ปีสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ

วิธีดับกลิ่นเหม็นในถังขยะไม่ว่า
จะเป็นหน้าบ้านหรือในบ้านให้หมด
กลิ่นได้ ทำได้โดยใส่เปลือกมะนาว 

หรือเปลือกส้ม เขียวหวาน 
ส้มโอก็ได้ ใส่ลงไปในถังขยะ 
กลิ่นส้มจะไปลดกลิ่นลงทำให้มี

กลิ่นน้อยลง

น้ำประปาที่มีกลิ่นคลอรีน
แรงมากมีวิธีกำจัดกลิ่นให้

หมดไปโดยฝานมะนาวบางๆ 
ลงไปในน้ำ มะนาวจะช่วยดูดกลิ่น 

คลอรีนให้หมดไป 
และทำให้น้ำดื่มได้อีกด้วย

ขอบยางประตูตู้เย็นมีราขึ้น 
มีวิธีลบราออกได้

โดยใช้ผ้าชุบ น้ำส้มสายชูแล้วนำ 
ไปถูตรงขอบยางประตูตู้เย็น

ที่เป็นรา ราก็ออกไปได้
โดยง่ายดาย

การใช้เตาแก๊สแบบประหยัด
ทำได้โดยปรับเปลวไฟให้เป็นสีน้ำเงิน

เสมอและไม่ควรเปิดไฟแก๊ส
ให้สูงกว่าก้นหม้อด้วย 

จะทำให้หม้อร้อนช้า ควรปรับ
ระดับให้พอดีกับก้นหม้อ  
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แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่สุดของบรรดาสิ่งมี
ชีวิตทั้งหลายซึ่งอยู่บนโลก นักกีฏวิทยาได้

ศึกษาและตั้งชื่อให้แมลงแล้วเกือบล้านชนิด แต่ยังมีแมลง
เหลืออีกมากกว่า 2 ใน 3 ที่มนุษย์ยังไม่ได้เริ่มศึกษา ในจำนวน
แมลงทั้งหลายแมลงปอนับว่าเป็นแมลงที่มีขนาดใหญ่และสีสัน
สวยงามชนิดหนึ่ง เป็นแมลงที่มนุษย์คุ้นเคยและอยู่ ใกล้ตัว 
แต่เรากลับรู้จักชีวิตจริงของมันน้อยมาก แม้แต่อายุที่แท้จริง
ของมันก็ยังไม่สามารถรู้ได้
 ในบรรดาแมลงด้วยกันแมลงปอเป็นสัตว์ที่ดุร้าย และมี
ธรรมชาติของการเป็นตัวห้ำตลอดชีวิต กินอาหารง่ายไม่เลือก
เหยื่อ มันกินแมลงแทบทุกชนิดและทุกตัวที่อ่อนแอกว่า ล้วนตก
เป็นเหยื่อได้ทั้งสิ้น แมลงปอบินได้ถึง 100 ก.ม : ชั่วโมง เมื่อเทียบกับ
ขนาดของลำตัวที่มีความยาวไม่กี่เซนติเมตร และการขยับปีก
ขึ้น - ลง อย่างรวดเร็ว เฉลี่ยประมาณ 500 กว่าครั้ง : วินาที การเข้า
จู่โจมเหยื่อที่เป็นอาหารเป็นไปอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบ มันจึง
ได้รับฉายาว่า “ เพชรฆาตปีกสีรุ้ง นักล่าแห่งเวหา “
 แมลงปอเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกก่อนหน้า
ไดโนเสาร์และก่อนยุคของผีเสื้อ ฟอสซิลของแมลงปอที่เก่าแก่
ที่ขุดพบนั้น แสดงว่ามันเคยอาศัยอยู่ ในยุค Carboniferous 
หรือประมาณ 300 ล้านปีมาแล้ว บรรพบุรุษของแมลงปอมี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานควบคู่มากับบรรพบุรุษของแมลงสาบ 
แสดงว่าแมลงทั้งสองชนิดนี้มีความสามารถในการปรับตัวให้
เข้ากับสิ่งแวดล้อม และมีวิวัฒนาการจนสามารถดำรงเผ่าพันธุ์
สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้  จากซากของฟอสซิลที่ขุดพบทำให้

สันนิษฐานว่าแมลงปอเคยอยู่ในทะเลมาก่อน แล้วจึงมีวิวัฒนาการ
ขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกและในน้ำจืด แมลงปอในอดีตมีขนาด
ใหญ่โตมาก ขนาดความยาวของปีกทั้งสองข้างรวมกัน ยาว
ประมาณ 29 นิ้ว เป็นแมลงที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาแมลงของยุคนั้น
ทั้งหมดที่มนุษย์รู้จัก หลังจากนั้นแมลงปอได้มีวิวัฒนาการของ
ขนาดและรูปร่าง จนกระทั่งตัวเล็กลงมาเรื่อยๆ ปัจจุบันพันธุ์
ที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดความยาวจากปลายปีกทั้งสองข้างเหลือเพียง 
7.5 นิ้ว เท่านั้น ปีกของแมลงปอมีการพัฒนาเรื่อยมาเป็นเวลา
นับล้านๆปี เพื่อใช้สำหรับกระโดดและบินไปในอากาศ มีความ
บางเบาและยืดหยุ่นมากขึ้น จนกระทั่งกลายเป็นปีกบางใสที่มี
เส้นปีกสานกันอยู่เป็นโครงเช่นในปัจจุบัน
 นักกีฏวิทยาได้ทำการศึกษาและค้นพบว่าบนโลกนี้มี
แมลงปออยู่มากกว่า 5,000 ชนิด (species) จัดอยู่ประมาณ 
500  สกลุ  ( genus )  ศาสตราจารย ์   G. H. Carpenter   แหง่มหาวทิยาลยั
แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้แบ่งแมลงปอเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 
(suborder) เกณฑ์ที่ใช้แบ่งดูจากลักษณะของเส้นปีก (vein) 
รูปร่างของปีก และลักษณะการวางของปีกขณะที่มันเกาะนิ่ง
อยู่กับที่ ลักษณะโดยทั่วไปของแมลงปอทั้ง 2 กลุ่ม 1 กลุ่ม
แมลงปอบ้าน (dragonfly, suborder Anisoptera) มีลักษณะ
ตัวใหญ่ ส่วนมากมีสีเข้ม หัวโต ตากว้างแต่ไม่โปน ปีกคู่หลัง
ใหญ่กว่าปีกคู่หน้า เวลาเกาะนิ่งอยู่กับที่ปีกทั้ง 4 จะกางออก
ในแนวราบ แมลงปอกลุ่มนี้แข็งแรงมาก บินได้เร็ว พบเห็นทั่วๆ
ไปแม้แต่ในถิ่นที่ห่างไกลจากแหล่งกำเนิดของมัน 2 กลุ่มแมลง
ปอเข็ม ( damselfly , suborder Zygoptera ) แมลงปอกลุ่มนี้มี

 เรื่องของแมลงปอ
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 เป็นยังไงกันบ้าง สำหรับที่นี่..มีรางวัลฉบับที่แล้ว คงหา
คำตอบกันได้ไม่ยากนะค่ะ ฉบับนี้ก็เช่นกัน กองบรรณาธิการ
ก็มีคำถามมาให้ตอบกันอีกแล้ว และคงตอบกันมาอีกนะค่ะ 
“คำถามฉบับนี้คือ คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2554 
มีว่าอย่างไร” รีบๆ ตอบเข้ามาก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2554

โดยสามารถตอบคำถามแล้วส่งกลับมายังสำนักงานฯได้ 
2 ช่องทาง คือ
 1. เขียนชื่อ ที่อยู่ และคำตอบลงไปรษณียบัตรหรือจดหมาย 
แล้วส่งไปยัง กองบรรณาธิการ “วารสารเม็ดทราย” สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง 
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 2. เขียนชื่อ ที่อยู่ และคำตอบ 
ส่งทาง Email : reo16.org@mnre.mail.go.th 

เฉลยคำตอบ  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2554)
 คำถาม : โลมาอิรวดีถูกพบครั้งแรกที่ใด
 คำตอบ : โลมาอิรวดีถูกพบครั้งแรกที่แม่น้ำอิรวดี ใน
ประเทศพม่า

รายชื่อผู้โชคดีจากการตอบคำถาม

ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. คุณอานนท์  ขำแก้ว พัทลุง

2. คุณธิปญาฎา  ทองงาม สงขลา

3. คุณแวมารียา  นิสนิ ปัตตานี

4. คุณหัสยา อยู่แสนสุข ชลบุรี

5. คุณกมลลักษณ์  มากทอง พัทลุง

ขนาดเล็กกว่ากลุ่มแรก ตาโปน ปีกคู่หลังกับคู่หน้ามีขนาดเท่าๆกัน 
เวลาเกาะนิ่งอยู่กับที่ปีกจะหุบขนานกับลำตัว อ่อนแอและบินช้า 
ส่วนใหญ่จะบินอยู่ ใกล้ๆกับผิวน้ำ และบินต่ำๆอยู่เหนือพื้นดิน 
หรือเกาะอยู่ตามพุ่มไม้ใบหญ้า ลักษณะโดยทั่วไปของแมลงปอ
ทั้งสองกลุ่ม คือ มีลำตัวยาวเรียว (slender-shape) ปีกสองข้าง
บางใสมีเส้นปีกที่สานกันถี่ละเอียดเป็นโครงคล้ายร่างแห หัวใหญ่ 
มีตารวม (compound eyes) ทำให้สามารถมองเห็น
ได้รอบตัว หนวดสั้นเล็กเหมือนเส้นขน ยาวประมาณ 5 - 8 ปล้อง 
โคยหนวดปล้องแรกจะใหญ่หนาและค่อยๆเรียวไปจนถึงปล้อง
สุดท้าย ปากเป็นแบบกัดกิน (chewing type) ขากรรไกร
แข็งแรง ส่วนอกมี 3 ปล้อง
 แมลงปอเป็นสัตว์ที่ล่าสัตว์อื่นกินเป็นอาหารธรรมชาติ
จึงสร้างให้มันมีคุณสมบัติของการเป็นนักล่า มีตาที่ ไวและคม 
พลังปีกที่แข็งแกร่ง ทำให้มันบินจับเหยื่อได้อย่างว่องไว ลักษณะ
การบินของแมลงปอมีผู้เปรียบว่าเหมือนกับการบินของเครื่องบิน
รวมกับ เฮลิคอปเตอร์ มันสามารถบินได้เร็วถึง 100 กิโลเมตร : 
ชั่วโมง หรือเท่ากับ 20,000 - 30,000 ช่วงตัว ในเวลาเพียง 1 นาที 
เนื่องจากมันมีกล้ามเนื้อช่วยในการบินที่แข็งแรงมาก ที่เรียกว่า 
“ antagonist muscles “
 แมลงปอได้รับการขนานนามว่า “mosquito hawk“ 
เนื่องจากองค์ประกอบที่สำคัญคือมีตารวม ความแข็งแกร่ง
ของกล้ามเนื้อปีก ความรวดเร็วในการบิน และขาทั้งหกที่สามารถ 
จับเหยื่อได้อย่างแน่นหนา และมีประสิทธิภาพ มันชอบไล่จับ
เหยื่อที่มีชีวิตมากกว่าเหยื่อที่ตายแล้ว อาหารของแมลงปอ คือ 
ยุง ริ้น แมลงวัน ผีเสื้อ ผึ้ง รวมทั้งแมลงปอด้วยกัน จากกฎของ
ธรรมชาติที่จะต้องเป็นทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่าในเวลาเดียวกัน เมื่อมัน
เป็นแมลงตัวอ่อนศัตรูของแมลงปอคือ ปลา ด้วงดิ่ง แมลงเหนี่ยง
และมวนต่างๆ เช่น แมลงป่องน้ำ แมลงดาสวนที่ดุร้าย เพราะมัน
คอยไล่จับตัวอ่อนของแมลงปอมาดูดน้ำเลี้ยงจนตาย แมลงปอที่
โตเต็มวัยอาจกลายเป็นอาหารของนก หรือสัตว์เลื้อยคลานและ
สัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก เช่น จิ้งหรีด จิ้งเหลน ตุ๊กแก อึ่งอ่าง 
คางคก หรือ แมลงมุม แมลงปอเป็นสัตว์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ 
แต่กลับมีคุณประโยชน์สำหรับการควบคุมทางชีวภาพ และมัน
สามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 
เพราะแมลงปอจะหายไปถ้าน้ำเริ่มเน่าและสกปรก
 ปัจจุบันในประเทศไทยมีการค้นพบแมลงปอมากกว่า 
295 ชนิด และมีการค้นพบพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ Dr. Matti 
(นักวิทยาศาสตร์และนักกีฏวิทยาชาวฟินแลนด์) และ บราเดอร์
อำนวย ปิ่นรัตน์ นักกีฏวิทยาผู้เชี่ยวชาญได้ค้นพบแมลงปอ
เสือชนิดใหม่ (New species) ของโลกเป็นครั้งแรกในเมืองไทย 
บริเวณเหนือกระแสน้ำเบื้องล่างของน้ำตกสิริภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2535 และได้ตั้งชื่อแมลงปอพันธุ์
นี้ว่า Anisogomphus pinratani แต่เนื่องจากสถานการณ์
ป่าไม้และแหล่งน้ำในเมืองไทยถูกทำลายจนเหลือน้อยลง ทำให้
การศึกษาและค้นพบแมลงปอชนิดใหม่เป็นไปด้วยความลำบาก
มากยิ่งขึ้น เพราะว่าป่าไม้เป็นที่อยู่เพียงแห่งเดียวที่เหมาะสมกับ
แมลงปอมากที่สุด ถึงแม้ว่าเราจะสามารถปลูกป่าทดแทนได้
แต่สภาพแวดล้อมก็ไม่สมบูรณ์เท่ากับในธรรมชาติ.  
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