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วารสารรายไตรมาส

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2554
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก
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ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษา
โชติ ตราชู
สุรพล ปัตตานี

บรรณาธิการบริหาร
จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
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กองบรรณาธิการ
จรงค์ มะสัน
รัชฎา แก้วมณี

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ และสร้างสรรค์
ทวี ลือชาสัตย์

ประสานงานการเผยแพร่
รัชฎา แก้วมณี

จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม
ออกแบบ-จัดพิมพ์
บริษัท มาสเตอร์พีซ แอนด์ โครเชท์ จำกัด
โทร. 074-221122 โทรสาร. 074-221125
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
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Website : www.reo16.mnre.go.th
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คุยกันก่อน From Editor

สนใจสมัครเป็นสมาชิกหรือส่งความคิดเห็นประชาสัมพันธ์ 
สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ บรรณาธิการวารสาร “เม็ดทราย“

วารสาร เม็ดทราย

 ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยอย่าง

รุนแรง และหลายจังหวัด เป็นที่น่าสังเกตว่าการเกิดอุทกภัยในแต่ละ

จังหวัดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สร้างความเสียหายอย่างมหาศาล 

หากย้อนกลับไปในอดีต พ.ศ. 2505 ประเทศไทยประสบอุทกภัยเพียง 

1 ครั้ง เสียหายเพียง 3 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและ

พังงา ในช่วง พ.ศ. 2505-2514 ประเทศไทยประสบอุทกภัยสูงสุด

ในปี 2513 โดยเกิดอุทกภัย 7 ครั้ง หลังจากนั้น ประเทศไทยค่อยๆ

ประสบอุทกภัยเพิ่มขึ้นและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเราทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและรุนแรง เมื่อเราทำลายธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ธรรมชาติก็ตอบสนองมนุษย์กลับอย่าง

รุนแรงเช่นกัน

 นับต่อนี้ไป ธรรมชาติจะสั่งสอนมนุษย์ให้รู้ซึ้งถึงการทำลาย

ธรรมชาติ และจะบอกให้รู้ว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นเจ้าของธรรมชาติ 

แต่ธรรมชาติต่างหากที่เป็นเจ้าของมนุษย์

 ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบอุทกภัยและเป็นกำลังใจ

ให้สู้ต่อไป และช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมก็จะเอาชีวิตที่สดใสมาให้ต่อไปในอนาคต
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ป้าย
โฆษณาหน้าร้านเกมส์ออนไลน์ต่างแข่งขันกันอวด
อ้างถึงความสนุกตื่นเต้น เร้าใจของเกมส์ที่ทางร้าน

ให้บริการ เพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหน คือกลุ่มเยาวชน 
ลูกๆหลานๆของท่านทั้งหลาย ให้เข้าไปใช้บริการ เกมส์ลักษณะนี้
ได้กลายเป็นธุรกิจชนิดหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่าง
งดงาม และถือเป็นของเล่นชนิดหนึ่งของเด็กๆในยุคสมัยใหม่ 
 ถ้าจะนับย้อนกลับไปถึงพัฒนาการของเกมส์การละเล่น
หรือของเล่นของเด็กๆ เยาวชน พอจะแบ่งออกเป็นช่วงเป็นยุคสมัย
ได้โดยคร่าวๆ คือยุคสมัยปัจจุบันก็เป็นยุคของเกมส์ออนไลน์หรือ
เกมส์ที่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ย้อนหลังไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็น
ยุคของเกมส์แบบตู้เกมส์หรือเกมส์แบบแผ่นที่เล่นโดยเครื่องเล่น
เกมส์ ก็คือต้องมีทั้งแผ่น และเครื่องอ่านแผ่นที่ ใช้เล่นเกมส์ 
ย้อนไปอีกก็น่าจะเป็นช่วงของเกมส์กด ช่วงของตัวต่อหุ่นยนต์
หรือหุ่นจำลองต่างๆ และย้อนไปอีกหลายช่วงก็จะเป็นการละเล่น
ของเด็กๆและเยาวชนที่ใช้สิ่งของจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รอบๆตัวมาดัดแปลงเป็นของเล่น ซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบ 
เช่น การละเล่นบางชนิดจะมีอุปกรณ์ประกอบ บางชนิดก็ไม่มี
อุปกรณ์ เพียงแต่อาจมีการตั้งกฎกติกาในการเล่น เด็กๆ และ
เยาวชนในยุคสมัยนั้นก็สามารถมีเกมส์ ของเล่นที่สนุกเล่นกันได้ 
“เรือพดพร้าว” เป็นการละเล่นอีกชนิดหนึ่งของเด็กๆ และเยาวชน
ในสมัยอดีตที่ ใช้วัสดุจากธรรมชาติมาดัดแปลงเป็นของเล่นได้
โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ไม่ต้องเสียสตางค์ในการชื้อการขาย 
ไม่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้สิ้นเปลือง ของดังกล่าวก็ทำให้
เด็กในยุคสมัยนั้นมีความสุข และสนุกสนานกับการละเล่นได้ 
 เรือพดพร้าว หรือเรือเปลือกมะพร้าว เป็นการเล่น

อย่างหนึ่งของเด็ก (คำว่า “พด” ในภาษาถิ่นใต้หมายถึงเปลือก
มะพร้าว) นิยมเล่นกันในหมู่เด็กที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ำลำคลอง
หรือที่มีบริเวณน้ำท่วมถึงเป็นประจำ เล่นกันทั้งเด็กหญิงและชาย 
แต่นิยมเล่นในกลุ่มเด็กผู้ชายมากกว่า
 การทำเรือพดพร้าว เลือกหาพดพร้าวที่มีลักษณะเหมาะสม
ที่จะนำมาทำเรือคือ มีผิวนอกเรียบมัน มีลักษณะโค้งงอน
ตลอดจนมีขนาดใหญ่ และหนาตามต้องการ ส่วนมากจะเป็น
พดพร้าวที่เพิ่งปอกเพราะเปลือกผิวยังเป็นมัน และเส้นใยยังยึด
เกาะตวักนัแนน่ นำพดพรา้วนีม้าทำเปน็เรอื สว่นมากจะใชท้างปลาย
ผลมะพร้าวเป็นหัวเรือ เพราะมีลักษณะเรียวแหลม และโค้งงอน
เหมาะจะใช้ทำหัวเรืออยู่แล้ว ใช้มีดหรือของมีคมอื่นเฉือน 
และตกแต่งให้ทางหัวเรือแหลม และได้รูปสวยงาม ส่วนทาง

เรือ...พดพร้าว
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ท้ายเรือส่วนมากจะตัดตรง โดยให้ท้ายเรือสูงพอสมควร เมื่อวาง
บนผิวน้ำ บางคนทำทางท้ายเรือให้แหลมน้อยกว่าหัวเรือก็มี 
ส่วนกลางลำให้มีความกว้างเหมาะกับขนาดของลำเรือ เฉือน
เส้นใย และตกแต่งให้เหลือแต่เส้นในที่เกาะยึดตัวกันแน่นใกล้
เปลือกผิวมีความหนาตามสมควร เมื่อได้เรือพดพร้าวตาม
ต้องการแล้ว เด็กๆ มักจะลองเอาไปวางบนผิวน้ำดูว่ามีส่วนใด
ที่ขาดความสมดุลหรือดูไม่สวยงาม ก็นำมาตกแต่งอีกครั้ง
จนเป็นที่พอใจ
 การเล่นเรือพดพร้าว นิยมเล่นกัน 2 ลักษณะคือ ลักษณะ
หนึ่งเป็นการเล่นแบบผูกเชือกสำหรับเดินลากหรือนำไปผูกล่าม
กับสิ่งต่างๆ เรียกกันว่า “เรือลากพดพร้าว” หรือ “เรือพดพร้าว
ผูกเชือก” โดยเอาตะปูหรือไม้สั้นๆ ปลายแหลมตอกปักที่หัวเรือ 
แล้วใช้เชือกที่มีขนาด และความยาวพอสมควรผูกกับตะปูหรือ
ไม้นั้น ผู้เล่นจับปลายเชือกอีกด้านหนึ่งเดินลากเรือไปตามริมแม่น้ำ
ลำคลองหรือบริเวณที่น้ำท่วมถึง ในกรณีที่น้ำไหลเชี่ยวมากผู้เล่น
อาจยืนถือปลายเชือกไว้เฉยๆ หรือไม่ก็นำปลายเชือกไปผูกไว้กับ
เสาบ้าน ไม้หลัก กิ่งต้นไม้ ฯลฯ ที่น้ำท่วมถึง ปล่อยให้เรือลอยไป
ตามกระแสน้ำจนเชือกตึง เรือก็จะหันหัวทวนกระแสน้ำลอยลำอยู่ 
มองดูเหมือนเรือกำลังแล่นแหวกน้ำขึ้นมา นอกจากนั้นแล้วเด็ก
บางคนอาจใส่หางเสือ ประดับตกแต่งเรือลากพดพร้าวก็มีบ้าง 
เช่นการประดับธงหรือทำเป็นตุ๊กตาคนนั่งอยู่ ในเรือ เป็นต้น 
แต่โดยทั่วไปแล้วเรือลากพดพร้าวมักจะไม่ใส่หางเสือ (ภาษาใต้
เรียก “อูดเรือ” หรือ “กูดเรือ”) เพราะการลากจะช่วยกำหนด
ทิศทางของเรืออยู่แล้ว

  ส่วนอีกลักษณะหนึ่ง เป็นการเล่นแบบใช้ใบเรียกว่า 
“เรือใบพดพร้าว” โดยการทำใบปักเข้าตรงกลางลำเรือ ใบนี้อาจ
ทำด้วยใบมะพร้าว กระดาษแข็ง ผ้า ฯลฯ มีรูปร่าง และขนาดแล้ว
แต่การประดิษฐ์ และกะให้พอเหมาะกับลำเรือ ซึ่งเรือใบพดพร้าว
มักใส่หางเสือด้วยส่วนมากทำด้วยไม้ เพื่อช่วยในการบังคับทิศทาง
ให้เรือแล่นตรง เรือนี้ต้องเล่นในขณะที่มีลมพัด และกระแสน้ำ
ไม่ไหลเชี่ยวนัก การเล่นอาจเล่นคนเดียวหรือแข่งขันกันก็ได้
การเล่นคนเดียวโดยการวางเรือตามทิศทางลมแล้วปล่อยให้เรือ
แล่นไป ส่วนการแข่งขันผู้แข่งขันจะวางเรือในระดับเสมอกัน 
แล้วให้สัญญาณปล่อยเรือไปพร้อมๆ กัน ใครถึงที่หมายก่อนก็ชนะ 
ในการแข่งขันมักจะมีการควบคุมขนาดของเรือด้วย
 ในยุคสมัยนี้ความทันสมัย เทคโนโลยี หรือความศิวิไลย์
ที่เขาเรียกกัน ได้แผ่กระจายครอบคลุมไปทั่วไม่เว้นกระทั่งใน
เขตชนบท เช่นเดียวกันกับเกมส์ออนไลน์ที่ ได้รับความนิยม 
ฝังตัวไปทุกหย่อมหญ้า ชุมชนไหนหมู่บ้านไหนไม่มีเกมส์ออนไลน์
เด็กๆ และเยาวชนในชุมชนนั้นจะเป็นคนที่ไม่ทันสมัยพูดกับเพื่อนๆ
ไม่รู้เรื่อง สมัยนี้คงไม่มีเด็กและเยาวชนคนไหนที่จะหันไปเล่น
เรือพดพร้าว ที่เป็นการละเล่นของเด็กๆ และเยาวชนที่ทั้งประหยัด
พลังงาน คือไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม 
เพียงแต่ใช้แรงงานคนนำพดพร้าวมาตกแต่งให้เป็นรูปเรือก็ใช้
เป็นของเล่นได้แล้ว ไม่ต้องใช้ทรัพยากรให้สิ้นเปลือง ไม่ต้อง
ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานกลในการขับเคลื่อน ใช้พดพร้าว
จากธรรมชาติ และพลังงานลม พลังงานคนก็เล่นของเล่นชนิดนี้
อย่างสนุกได้เช่นกัน
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บันทึก...ทะเลสาบ

การพฒันา...ลุม่นำ้ทะเลสาบสงขลา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2549 - 
2556 จัดทำขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 
2545 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ให้คืนสภาพความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด เกิดความสมดุลระหว่าง
การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ และใช้เป็นฐานใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่นยืน แผนแม่บท
การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่จัดทำขึ้นได้รับความเห็นชอบ
จากมติคณะรัฐมนตรีตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาลุ่ม
น้ำทะเลสงขลา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และได้รับการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 อย่างไรก็ตามจากการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่าการดำเนินงานหลายประเด็นไม่
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผน ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
ปัจจัยในการดำเนินงาน โครงสร้างความสัมพันธ์ทั้งปัจจัยที่
เกี่ยวข้องและเงื่อนไขของการดำเนินการตามแผนแตกต่างไปจาก
ช่วงที่ผ่านมา ยากที่การดำเนินตามแผนแม่บทเดิมจะสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้บรรลุเป้าประสงค์
ที่กำหนดไว้เดิมได้ คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
จึงมีมติในคราวประชุมครั้ง ที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 
2552 เห็นควรให้ทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มีความสำคัญ
เร่งด่วน ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ (ป่าบกและป่าพรุ) ทรัพยากร

สัตว์น้ำและประมง การตื้นเขินของแหล่งน้ำ การกัดเซาะชายฝั่ง
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะมูลฝอย) เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ โดยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์
ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสีย
อันตราย ศูนย์เครือข่ายภาคใต้ และสถาบัน/หน่วยงานในเครือข่าย 
ตระหนักในบทบาทที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลาได้เสนอตัวและได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้ดำเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556-2559
 แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2556-2559 มุ่งเน้นการทบทวนและปรับปรุงแผนงานและ
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โครงการในประเด็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน 5 ประเด็นคือ ประเด็น
ทรัพยากรป่าไม้ (ป่าบกและป่าพรุ) ทรัพยากรสัตว์น้ำและประมง 
การตื้นเขินของแหล่งน้ำ การกัดเซาะชายฝั่ง และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะมูลฝอย) โดยมีการเชื่อมโยงถึง
ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์และ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่

การจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ำทะเล
สาบสงขลา
 การจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา เป็นกรอบแผนปฏิบัติการในภาพรวมให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นไปอย่างมีระบบ และสามารถ
สะท้อนภารกิจของรัฐบาล ตามแนวนโยบายที่มุ่งเน้นให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ประหยัด และเกิดความคุ้มค่า ทั้งนี้ สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนบูรณาการ
งบประมาณการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยในระยะเวลา
ที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้จัดทำกรอบแผนบูรณาการงบประมาณ
การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2550-2554 เพื่อใช้เป็น
กรอบในการดำเนินงานพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบ
บูรณาการของหน่วยงานแล้ว สำหรับการจัดทำแผนงบประมาณ
ในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2556-2559 
ในครั้งนี้ สผ. ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการพัฒนา
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 
30 กรกฎาคม 2552 ให้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของ
ประเด็นปัญหาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้เน้นไปที่
ประเด็นปัญหาหลัก ที่ในระยะที่ผ่านมาขับเคลื่อนการแก้ปัญหา
ได้น้อย แล้วจัดทำเป็นโครงการใหญ่ๆ และในการประชุมครั้งที่ 
1/2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการ
แก้ไขปัญหาวาตภัยและอุทกภัยและแนวทางแก้ปัญหาการบุกรุก
พื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าพรุควนเคร็งในการประชุมซึ่งเป็นปัญหา
เร่งด่วนในปัจจุบัน สำนักงานฯ จึงได้นำแนวทางดังกล่าวมาผนวก
รวมในการยกร่างแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลาครั้งนี้ด้วย

 การยกร่างกรอบแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนา
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2556-2559 ได้ผ่านกระบวนการ
ประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึง
ผู้แทนภาคประชาชนบางส่วน เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำ
กรอบแผนฯ ในประเด็นปัญหาสำคัญ ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 
2554 - 1 สิงหาคม 2554 ณ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมประเด็นละ 40-50 คน ครอบคลุม 7 ประเด็นปัญหาสำคัญ 
ได้แก่ 1) ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ขยะและน้ำเสีย) 2) ปัญหา
ทรัพยากรป่าไม้ 3) ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 4) ปัญหาอุทกภัย 
5) ปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำและประมง 6) ปัญหาความตื้นเขิน
ของทะเลสาบ และ 7) ปัญหาการบริหารจัดการ โดยจากผลการ
ประชุมทั้ง 7 เวทีดังกล่าว ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในการ
กำหนดประเด็นวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (vision)
 “ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในลุ่มน้ำทะเล
สาบสงขลา ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เกิดความสมดุล เพื่อเอื้อ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาคม
ในลุ่มน้ำ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม”
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เป้าประสงค์ (Goals) 
 1.ทรัพยากรธรรมชาติที่ร่อยหรอหรือเสื่อมโทรมลง ได้รับ
การอนุรักษ์ฟื้นฟู ให้ เกิดความสมดุลและสภาพแวดล้อมที่
เสื่อมโทรมได้รับการแก้ไข
 2.พื้นที่ทีมีคุณค่าต่อการดำรงชีพของประชาชน และพื้นที่
ที่มีความสำคัญในเชิงระบบนิเวศ มีการบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล
 3.ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และภาคราชการ เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสร้างความ
สมดุลให้กับธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์
ของทะเลสาบสงขลา และมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ดีให้กับสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์
 1.การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ (ป่าบกและ
ป่าพรุ) ให้เกิดความสมดุล
 2.การจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์และประมง เพื่อการ
ดำรงชีพของคนลุ่มน้ำ
 3.การแก้ปัญหาความตื้นเขินของทะเลสาบและแหล่งน้ำ
เพื่อการสัญจรทางน้ำ การระบายน้ำและฟื้นฟูสัตว์น้ำในทะเลสาบ
สงขลา
 4.การลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่วิกฤติ
 5.การลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลให้สอดคล้องกับ
สภาพธรรมชาติ
 6.การป้องกันและควบคุมมลพิษ (มลพิษทางน้ำและขยะ)
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน
 7.การบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างบูรณาการ
และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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ต้มโคล้งปลาดุกย่าง...
 สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆ ท่าน ก่อนเขียนอย่างอื่น เรามากล่าวต้อนรับนายก
รัฐมนตรีคนที่ 28 และเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทย สักหน่อยก่อน ไชโย! ไชโย! 
ยินดีต้อนรับครับ หวังว่าต่อไปนี้คงจะมีอะไรใหม่ๆ แปลกๆ เกิดขึ้นเพื่อความก้าวหน้า 
ของชาติบ้านเมือง สาธุ!
 เอ้า เรามาว่าเรื่องของเราต่อดีกว่า ทำกินง่ายๆ ประหยัด เพียงพอ และพอเพียง
ในไตรมาสนี้ เรามาว่ากันถึงอาหารที่เป็นยาด้วย เพราะอากาศร้อนๆ เย็นๆ ฝนตก 
แดดออก เดี๋ยวตก เดี๋ยวออก ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน ตะครั่นตะครอเนื้อตัว 
อาหารมื้อนี้พอจะช่วยได้ ระดับหนึ่ง เรียกว่า ต้มโคล้งปลาดุกย่าง หรือบ้านเราก็ต้ม
เปรตธรรมดาๆ นี้แหละ

 วัตถุดิบ
 1. ปลาดุกย่าง สัก 1 ตัว ขนาดพอเหมาะ ย่างให้แห้ง
 2. ข่า สัก 4-5 แว่น (เอาแก่ๆ หน่อย) บำรุงธาตุ ตัดคาว
 3. ตะไคร้ สัก 2 ต้น อวบๆ หั่นเฉียงๆ แว่นวงรีหนาหน่อย (ขับเหงื่อ)
 4. น้ำมะนาว สัก 4 ช้อนโต๊ะ
 5. หอมแดงเผา 5 หัว (บำรุงหัวใจ)
 6. กระเทียมเผา 8 กลีบ (แก้ความดัน)
 7. น้ำปลา 4 ช้อนโต๊ะ (เพื่อความกลมกล่อม)
 8. พริกขี้หนู (เขียว-แดง ให้หนักเขียว) 1 กำ ทุบพอหัก ช่วยเจริญอาหาร
 9. ใบกะเพรา 1 กำมือ (หอมโล่งคอ โล่งจมูก)

 วิธีทำ
 ต้มน้ำให้เดือด ใส่ข่า ตะไคร้ หอมแดงเผา กระเทียมเผา น้ำปลา ปลาดุกย่าง
แกะเอาแต่เนื้อ หั่นชิ้นใหญ่ๆ พอเดือดอีกทียกลง และใส่น้ำมะนาว พริกขี้หนูทุบ 
ใบกะเพราคนให้เข้ากัน ชิมดูให้ได้ 3 รส เปรี้ยว เค็ม เผ็ด ใครชอบเผ็ด ใครชอบเปรี้ยว
ให้เพิ่มมะนาว ตามใจคนกิน ซดร้อนๆ ซู๊ด ซาด เหงื่อ ซิก ซิก โอ๊ย อร่อย 
ลาก่อนนะคร้าบ เจอกันใหม่ฉบับหน้า สวีดัส สวัสดี

ลุงอุทัย ผู้น่ารัก 9
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เลาะเลียบ...ชายฝั่ง

ตาม
ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โดยสำนักกิจการเยาวชนและลูกเสือ กรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น ในเขตพื้นที่การศึกษา
ของแต่ละจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมี
กิจกรรมที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเยาวชนในด้านจิตอาสา สร้าง
จิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ ๑๖ ได้ไปดำเนินการในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ซึ่งปีนี้ได้ดำเนินการ
มาเป็นปีที่ ๒ ในส่วนเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ ๑๖ (ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี 
ยะลาและนราธิวาส) ได้ดำเนินการเลือกพื้นที่จัดอบรมลูกเสือ
ตามโครงการดั งกล่ าว ที่ เ ขตรักษาพันธุ์ สั ตว์ป่ าโตนงาช้ าง 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นที่จัดอบรมเมื่อปีที่ผ่านมา 
และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านหัวหน้าเขตฯ และเจ้าหน้าที่
ของเขตฯ ทุกๆ ท่าน ซึ่งทางสำนักงานฯขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
 ในการอบรมแก่ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖
ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกเสือและเนตรนารีจากโรงเรียนต่างๆ
ในพื้นที่ เขตการศึกษาสงขลา และพื้นที่ เขตการศึกษาพั ทลุง 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ โรงเรียน-โรงเรียนละ ๑ หมู่  (จำนวน ๘-๑๐ คน ) 
รวมลูกเสือและเนตรนารีและครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ คน โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๔ ภายใต้หัวข้อหลักของค่าย (Theme) คือ “ลูกเสือ
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา” โดยมีรูปแบบกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ
แห่งชาติ เช่นการให้ความรู้ การเดินทางสำรวจ และการชุมนุม
รอบกองไฟ เป็นต้น ในส่วนสาระวิชาการทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ประกอบด้วย บทบาท
ของลูกเสือและเนตรนารีกับการจัดการสิ่ งแวดล้อมกิจกรรม
การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
กิจกรรมฐานความรู้เรื่อง ป่าเพื่อชีวิต (รอยเท้านิเวศ/สายใยชีวิต)  
กิจกรรมฐานความรู้เรื่อง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา/ลุ่มน้ำแห่งชีวิต 
กิจกรรมฐานความรู้เรื่อง นักสืบสายน้ำ  กิจกรรมฐานความรู้เรื่อง 
การจัดการขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ กิจกรรมฐาน

ลูกเสืออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๔

1
0



ความรู้เรื่อง การจัดการน้ำ/การทำฝายชะลอความชุ่มชื้น (ฝายแม้ว) 
และกิจกรรมการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และกิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ ส่วนกิจกรรมและพิธีการทางลูกเสือ ได้แก่  
พิธีเปิดกองลูกเสือรอบเสาธง , ถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ 
๖ การกล่าวคำปฏิญาณ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ การเรียนรู้ชีวิต
ชาวค่าย การตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ในตอนเช้า การประชุมรอบเสาธงและการเคารพธงชาติ และกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์
 ในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย การดำเนินการอบรมตามโครงการฯ
ในปี ๒๕๕๔ นี้ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
โรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อสอดคล้องกับ
หัวข้อหลักของการฝึกอบรม ซึ่งได้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลา
และจังหวัดพัทลุง จำนวน ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย  โรงเรียนหารเทารังสี
ประชาสรรค์ (๑๑ คน) โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม (๑๐ คน) โรงเรียน
บางแก้วพิทยาคม (๑๑ คน) โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร(๑๑คน)
โรงเรียนปากจ่าวิทยา (๑๐ คน) โรงเรียนบางกล่ำวิทยารัชมังคลาภิเษก
(๑๐ คน) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ (๑๐ คน)  โรงเรียนควนเนียง
วิทยา(๑๐ คน) และโรงเรียนคูเต่าวิทยา (๑๐ คน)
 กระบวนการในการฝึกอบรมฯเป็นการฝึกอบรมด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการฝึกอบบรมแบบลูกเสือ
ดังนั้นจึงมีการผสมผสานระหว่างความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกระบวนการทางลูกเสือ การฝึกอบรม จึงจัด
ให้มีการพักค้างแรมที่เรียกว่า การเข้าค่าย ระยะเวลาการเข้าค่าย ๓ วัน 

๒ คืน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกเสือ และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
จำนวน ๑๐๐ คน ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
การออกแบบหลักสูตรจึงเน้นการถ่ายทอดความรู้ โดยผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยการจัดฐานการเรียนรู้ ให้มีสาระเนื้อหาครอบคลุม
ทั้งความรู้วิชาลูกเสือ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในกระบวนการฝึกอบรม
เพื่อลดขนาดของกลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าฐานเรียนรู้แต่ละรอบ 
และกำหนดหมุนเวียนฐานรอบละกลุ่มจึงได้กำหนดกลุ่มๆ ละประมาณ
๒๐ คน โดยมีคณะวิทยากรจาก สำนักงานลูกเสือจังหวัดสงขลา  
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖  
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่า
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างโดยมีเนื้อหา/กิจกรรม ดังนี้
 - การบรรยายบทบาทหน้าที่ของลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น บทบาทของลูกเสือควรยึดหลัก
ปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ฯ กับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทลูกเสือ  
และเนตรนารีที่ดี โดยวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดสงขลา 
และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ การบรรยายการจัดการพื้นที่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าโตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเจ้าหน้าที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เน้นถึงการดำเนินงาน และ ภารกิจ
ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างฐานความรู้เรื่องป่าเพื่อชีวิต : 
เน้นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การปลูกป่า การส่งเสริมให้เยาวชนทุกคนช่วยกัน
ปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดโลกร้อน
 - ฐานความรู้เรื่องลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา/ลุ่มน้ำแห่งชีวิต 
โดยวิทยากรทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง โดยให้
ความรู้เกี่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาความสำคัญของทะเลสาบ
สงขลา วิถีชีวิตคนลุ่มน้ำ กับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติของทะเลสาบสงขลา และความหลากหลายทางชีวภาพ
ของทะเลสาบสงขลา ฐานความรู้เรื่องนักสืบสายน้ำ โดยอาจารย์ 
จากโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ โดยการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ
การตรวจสอบคุณภาพน้ำทางชีวภาพ (นักสืบสายน้ำ) และการ 1
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ตรวจวัดคุณภาพน้ำทางกายภาพ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงคุณภาพน้ำ 
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การสร้างจิตสำนึกในเฝ้าระวังติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ
ฐานความรู้ เรื่องการจัดการขยะและการนำขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ โดยวิทยากรจากคณะสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ 
โดยการให้ความรู้เรื่อง การจัดการขยะครบวงจร เน้นการลดขยะ 
ณ บ้านเรือนหรือแหล่งกำเนิด การเก็บขนอย่างถูกวิธี การคัดแยก
อย่างถูกต้อง การนำกลับมาใช้ประโยชน์ การจัดตั้งธนาคารขยะ 
การแปรรูปขยะ การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ การสร้างจิตสำนึก
ในการลด คัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
โดยใช้หลัก ๓ R คือ R๑. Reduce (การลดการใช้) R๒. Reuse 
(การนำมาใช้ซ้ำ) R๓.Recycle (การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่)
ฐานความรู้เรื่องการจัดการน้ำ/การทำฝายชะลอความชุ่มชื้น  
จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ให้ความรู้เรื่อง การบริหาร
จัดการน้ำ เน้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งการบริหารจัดการน้ำ “หลักสำคัญ
ต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิต
อยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ 
แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้” ดังนั้นการดูแลรักษาแหล่งน้ำ
ธรรมชาติป่าต้นน้ำ การทำฝายชะลอความชุ่มชื้น การสร้างจิต
สำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำในชุมชนของ
ตนเองกิจกรรมการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 

๕ กลุ่ม โดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างสำนักงาน
ลูกเสือจังหวัดสงขลา และคณะ ให้ความรู้เรื่อง ต้นไม้ พรรณไม้ 
สัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เพื่อให้ลูกเสือและ
เนตรนารี มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ระยะทาง
ประมาณ ๒ กิโลเมตรเศษทางเชิงภูเขา และกิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกลูกเสือและเนตรนารีใน
การอนุรักษ์ป่า โดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง 
ได้จัดเตรียมกล้าไม้คือต้นหวาย จำนวน ๒,๐๐๐ กล้า สำหรับ
การปลูกในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
 กิจกรรมทางลูกเสือมีพิธีเปิดกองลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ ๑๖ เป็นประธานในพิธีเปิด และถวายราชสดุดีพระบรมรูป
รัชกาลที่ ๖ การกล่าวคำปฏิญาณของลูกเสือ และการเชิญ
ธงขึ้นสู่ยอดเสา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ โดยมอบหมายพิธีกรประจำวันจัดกิจกรรม เกมส์ และ
ร้องเพลงสร้างความคุ้นเคย กระตุ้นความพร้อม ความสามัคคี 
การทำงานเป็นทีม โดยปรับกิจกรรมตามความเหมาะสม วิทยากร
กลุ่มสัมพันธ์ ได้แก่วิทยากรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดสงขลา
และจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่๑๖  กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 
โดยนายวิกรม เดชหนู นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
ได้กล่าวเน้นให้ลูกเสือและเนตรนารีทุกคน ที่มาร่วมชุมนุมเป็น
เครือข่ายเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และขอให้ลูกเสือและเนตรนารีทุกคนร่วมมือร่วมใจ
ลดและแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก ปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อน 
และการแสดงของลูกเสือและเนตรนารีตามรูปแบบของการจัด
กิจกรรมรอบกองไฟ และวันสุดท้ายของการอบรม สร้างความ
ประทับใจให้ลูกเสือและเนตรนารี ด้วยการร้องเพลงสามัคคีชุมชม
และสัญญาต่อกันว่า จะร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเองให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต
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ว่าไงเจ้าหนูน้อย

ฮ่าๆๆๆๆ ขี้เหร่ตั้งแต่เด็กเลยรึ

แย่จังนะเรา ฮ่า ๆๆๆๆๆ

ฮ่าๆๆๆ...หามานานแล้ว

ไอ้ตรงตรงเด่วอย่างนี้ ไม่น่าจะลอดหู

ลอดตาไปด้าย เอ่อ โชคดีจังเลยเรา...

ha ha  !!!

เห้อ...โตมาก็เหมือนเดิม

คดๆ โค้งๆ งอๆ ไม่น่าดูเล้ย

ดูอย่างข้าสิ ตรงเด่ว 

อย่างสมาร์ท เห็นไหม
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 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 16 ร่วมปลูกป่าและลอกคลองสาธารณะประโยชน์ ในโครงการ
ปลูกป่า 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2554 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา และคลองสำโรง จังหวัดสงขลา

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ช่วยกันลอกผักตบชวาในคลองบริเวณสำนักงานฯ 
ในโครงการคืนน้ำใสให้ลำคลอง

 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2554 เจ้าหน้าที่ สสภ.16 
ลงพื้นที่สำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบ
กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.พัทลุง ทม.นราธิวาส 
ทม.ปัตตานี ทม.บ้านพรุ ทม.ยะลา

 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2554 สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และมอบ
วัสดุอุปกรณ์ การดำเนินโครงการลด คัดแยก และนำขยะ
มูลฝอย มาใช้ประโยชน์แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร 
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
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 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าที่ สสภ.16
ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำบ่อน้ำตื้นในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน 
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทาง
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของชาวบ้าน
อันเนื่องมาจากผลกระทบของโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย

 เมื่อวันที่ 1-5 และ 15-17 สิงหาคม 2554 สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ในโครงการทะเลสาบสงขลาครั้งที่ 4 และโครงการติดตามตรวจ
สอบคุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภาครั้งที่ 4

 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 16 จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนผล
กระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านอันเนื่องมาจากผลกระทบ
ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย

 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 16 ร่วมกับ กองทัพเรือภาคที่ 2 และเทศบาลนครสงขลา 
ร่วมกันลอกคูน้ำสาธารณะ คลองสำโรง

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่16 ได้จัดประชุมศูนย์เตือนภัยเครื่องตรวจวัดน้ำอัตโนมัติ 
ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ 
จังหวัดสงขลา
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เล่าเรื่อง...สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานของรัฐทำ “คลอง” 
ใกล้บ้านเราเน่าเหม็น ... จะทำยังไงกันดี !

ผู้
เขียนบังเอิญอ่านพบบทความหนึ่งที่น่าสนใจทางเวปไซต์ๆ 
หนึ่ง ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจที่เราๆ ท่านๆ ประชาชน

ทั่วไปมักพบเจอปัญหาดังตัวอย่างนี้มาบ้างถึงจะไม่เหมือนเสีย
ทีเดียวก็อาจใกล้เคียงกันอยู่บ้าง แล้วก็มีคำถามตามมาว่าถ้าพบ
ปัญหาอย่างนี้จะดำเนินการอย่างไร ผู้ เขียนขออนุญาตคุณ
เทิดพงศ์ คงจันทร์ ผู้ เขียนบทความนี้ ผ่านทางข้อเขียนนี้ 
เพื่อคัดลอกบทความของท่านมาเผยแพร่อีกทอดหนึ่ง ความดัง
นี้ครับ
 คิดว่าปัจจุบัน “คลอง” ยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิต
ประจำวันของเรามั๊ย ?
 ถ้าเป็นคนที่อยู่ในเขตเมือง คำตอบก็อาจจะได้ว่า คงไม่ใช่
สิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่แล้ว แต่ถ้าเป็น
คนตามชนบท โดยเฉพาะชุมชนเกษตรกรรมล่ะก็ “คลอง” 
ยังคงมีความสำคัญอยู่มาก เรียกได้ว่าเป็นเกือบทุกสิ่งทุกอย่าง
ของชีวิตผู้คนเหล่านั้นเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นทั้งแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ 
ไว้จับสัตว์น้ำมากิน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระทั่งยังคงใช้เป็นทางสัญจร
ในบางที่ สารพัดจะเป็นแหล่งใช้ประโยชน์
 ถ้าพูดให้เข้าสมัย ก็ต้องบอกว่า “คลอง” เป็น “สิ่งแวดล้อม” 
ที่ยังคงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวชนบทไทย แน่นอน เมื่อคลอง
เป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่ใครจะเข้าใช้ก็ได้ โอกาสที่เราจะทะเลาะ
กับเพื่อนบ้าน หรือพวกที่อยู่ละแวกเดียวกัน เรื่องไม่รู้จักช่วยกัน
ดูแลรักษาคลองให้ใสสะอาด ก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น บ้านข้าง
เคียงเทน้ำซักผ้า น้ำล้างจาน หรือขยะลงในคลอง เป็นต้น 
 เกิดเรื่องพรรค์อย่างนี้ขึ้นมา ถ้าขี้เกียจทะเลาะเบาะแว้ง
กันเองให้รำคาญใจ เราก็ยังไปแจ้งหน่วยงานของรัฐ ให้มาช่วย
แก้ไขให้ได้ พอให้เบาใจไปได้เปลาะหนึ่ง
 แต่ถ้าเกิดหน่วยงานของรัฐ กลับเป็นคนทำให้ “คลอง” 
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่จำเป็นของเรา ต้องเสื่อมโทรมเสียเองหละ! 
อย่างเนี้ย...ชาวบ้านตาดำๆ อย่างเรา จะไปขอให้ใครมาช่วยได้
บ้าง ?
 เรื่องอย่างนี้ เคยเกิดขึ้นจริงๆ มาแล้ว 
 ที่จะขอเล่าให้ฟังกันก็มีอยู่ว่า ชาวบ้านชนบทจำนวนหนึ่ง
ในจังหวัดน่าน ซึ่งอยู่บริเวณคลองสายหลักที่ใช้น้ำจากคลองไว้ดื่ม 
อาบ ทำประโยชน์สารพัดเรื่องมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย อยู่ดีๆ 
เขาก็ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในคลอง

ได้เหมือนเดิม ชาวบ้านเค้าอ้างว่า เหตุเจ้ากรรมก็เพราะศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ำจืด ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ เกิดปล่อยน้ำเสีย
ที่เกิดจากการทำงานลงสู่คลอง ที่ร้ายก็คือยังไม่บำบัดน้ำเสีย
ซะก่อนด้วย น้ำเสียที่ว่า ก็เช่น น้ำจากบ่อเพาะเลี้ยงปลา ขนาดใหญ่ 
น้ำจากบ่อเพาะเลี้ยงจระเข้ น้ำจากบ่อดูแลปลาและจระเข้ น้ำจาก
บ้านพักข้าราชการอีกหลายสิบหลัง แล้วยังมีน้ำจากอาคารแสดง
สัตว์น้ำอีก ชาวบ้านเขาร้องว่า น้ำเสียทุกชนิดที่ ว่ ามานั้น 
ศูนย์วิจัยฯ ใช้วิธี เอามารวมกันเสียก่อน แล้วปล่อยทีเดียว 
ผ่านท่อใหญ่ลงสู่คลอง น้ำเสียสารพัดแหล่งที่มาที่ยังไม่ผ่านการ
บำบัด ก็เลยเป็นสาเหตุใหญ่ให้น้ำในคลองสกปรก มีกลิ่นเหม็น 
 เดิมน้ำเคยตักไปแกว่งสารส้ม ต้มกินได้ ก็กินไม่ได้ซะแล้ว 
เดิมเคยเอามาใช้ในบ้าน ในครัวได้ ก็ไม่ได้ซะแล้ว พืชผักปลูกทำมา
ค้าขาย เคยเอาน้ำในคลองมารดได้ ก็ไม่ได้ซะอีก ชาวบ้านที่พอมีเงิน
อยู่บ้างก็ดีไป พอจะเจียดเงิน ซื้อหาน้ำดื่ม น้ำใช้ มาแก้ขัดกัน 
แต่คนที่ ไม่มี เงินนี่สิ เดือดร้อนต้องทนใช้น้ำในคลองเท่าที่
จะพอใช้ไหว
 เดือดร้อนมาหลายปีขนาดนี้ ชาวบ้านเองเขาก็ไม่ได้อยู่
นิ่งเฉยกัน เขารวมตัวกันเรียกร้องทั้งต่อศูนย์วิจัยฯ ให้ช่วยแก้ไข 
ร้องนายกรัฐมนตรี ร้องอีกไม่รู้กี่หน่วยงาน แถมร้องซะจนโทรทัศน์
มาช่วยทำข่าวให้อีกต่างหาก เรื่องก็ยังไม่ไปถึงไหน เรียกว่า
ระหว่าง “ร้องเรียน” กับ “รอคอย” ไม่รู้ว่าอย่างไหนจะเหนื่อยใจ
กว่ากัน
 เล่ามาถึงตรงนี้ ก็น่าจะพอเห็นความยุ่งเหยิงกันได้บ้าง
แล้วว่า ศูนย์วิจัยฯ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ทำงาน ในหน้าที่ของรัฐ 
แต่ผลของงานกลับทำให้ชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของภาษีแท้ๆ เค้า
ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเรื่อง “สิ่งแวดล้อม” ที่เสียไป
 ยุ่งหนักเข้าไปอีกตรงที่ว่า...ชาวบ้านดันเป็นเรื่องกับหน่วยงาน
ของรัฐเสียเอง จากปัญหาเกี่ยวกับ “สิ่งแวดล้อม” แล้วใครหละที่จะ
พอช่วยคลายความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านกลุ่มนี้ได้ ? 
 ของแบบนี้ตอบไม่ยาก แอบเปิดกฎหมายนิดเดียว ก็พอ
จะบอกได้แล้วว่า เมื่อชาวบ้านเป็นความกับหน่วยงานของรัฐ
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็น 
“คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” 
 ขึ้นศาลปกครองสถานเดียวเลย ! เพราะรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเรา ท่านว่าไว้อย่างนั้น
 บอกต่ออีกนิดว่า ที่รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้คดี
ปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต้องไปว่ากันที่ศาลปกครอง 
เหมือนคดีปกครองประเภทอื่นๆ เช่น คดีเวนคืนที่ดิน หรือคดี
ควบคุมอาคาร ก็เพราะว่าศาลปกครองมีวิธีพิจารณาคดี ที่ให้ศาล
มีอำนาจที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงได้เองอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถ
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ค้นหาความจริงและข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง มาใช้ในการพิพากษาคดี
ให้เป็นธรรมที่สุด 
 เช่น การสั่งให้คู่พิพาทชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร
หลักฐานที่สำคัญ หรือศาลออกไปตรวจดูสถานที่ที่เกิดเหตุ
ด้วยตนเอง เป็นต้น และเพราะระบบพิจารณาคดีที่มีความรัดกุม
รอบด้านอย่างนี้ ชาวบ้านหรือหน่วยงานของรัฐ จึงไม่ต้องกังวล
เกี่ยวกับความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีในศาลปกครองเลย
 นี่หละ ... พอจะเป็นเสาหลักให้พึ่งพาได้อย่างนี้ ชาวบ้าน
ก็เลยนำความเดือดร้อนที่เล่ามาข้างต้น มาฟ้องคดีต่อศาล
ปกครอง เพื่อขอให้ช่วยดูแลความเป็นธรรมเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม” 
ให้กับเขา โดยชาวบ้านเขามีคำขอให้ศาลปกครองพิพากษา
ให้ศูนย์วิจัยฯ ดำเนินการปิดท่อระบายทิ้งน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่
คลอง ในการพิจารณาคดีนี้ ศาลปกครองได้แสวงหาข้อเท็จจริง
โดยละเอียด ทั้งรับฟังเอกสารหลักฐานจากชาวบ้าน ศูนย์วิจัยฯ 
อบต.กรมประมง และยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งอธิบดีกรมควบคุม
มลพิษให้เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำความเห็นเสนอต่อศาล
ด้วยว่า น้ำเสียที่ศูนย์วิจัยฯ ปล่อยลงคลอง มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชาวบ้านอย่างไรบ้าง และเพื่อความละเอียด
รอบคอบ ศาลท่านยังได้ออกไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ
พิพาทด้วยตนเองอีกด้วย 
 คดีนี้ปรากฏว่าสู้กันยาวจนถึงศาลปกครองสูงสุด 
 ซึ่งในที่สุดศาลปกครองสูงสุดก็ได้วินิจฉัยว่า สภาพของ
คลองสายนี้มีน้ำไหลเวียนน้อย บางช่วงถึงขนาดไม่มีการไหล
เวียนเลย จึงไม่เหมาะที่จะรองรับน้ำทิ้งจากแหล่งใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้น การที่ศูนย์วิจัยฯ ปล่อยน้ำทิ้งจากบ้านพักข้าราชการ 
และน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา ลงสู่คลอง โดยไม่มีการ
บำบัดเสียก่อน น้ำทิ้งเหล่านี้จึงเป็นน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่คลอง 
ทำให้น้ำในคลองกลายเป็นน้ำเสีย ใช้ตามปกติไม่ได้
 การกระทำของศูนย์วิจัยฯ จึงเป็นการขัดต่อภาระหน้าที่
ของหน่วยงานในการพัฒนาทรัพยากรทางประมงและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืน และยังก่อให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ประชาชนที่ใช้น้ำในคลอง เพื่อการอุปโภคบริโภค อันเป็น
การกระทำที่ขัดต่อวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาห้ามมิให้ศูนย์วิจัยฯ และ
กรมประมงระบายน้ำทิ้งซึ่งเป็นน้ำเสียจากการดำเนินงานต่างๆ 
ภายในหน่วยงานลงสู่คลอง โดยไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียก่อน 
และให้ดำเนินการป้องกันมิให้มีเหตุเดือดร้อนรำคาญ ดังกล่าว
เกิดขึ้นในอนาคตอีก...และเพราะคำพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมของชาวบ้าน อย่างนี้
นี่เอง จึงได้ช่วยรักษา “คลอง” ซึ่งเป็น “สิ่งแวดล้อม” ที่สำคัญ
ในการดำรงชีวิต ให้ยังคงใสสะอาด อยู่คู่กับชาวบ้านกลุ่มนี้ต่อไป.
(คดีหมายเลขแดงที่ อ. 204/2552)

15 วิธี...ช่วยโลกร้อน 
แถมเงินติดกระเป๋าด้วย

 กระแสความสนใจต่อปัญหาภาวะโลกร้อน หรือ Global 
Warming ได้กระจายไปทั่วโลก เหตุนี้ ขอนําเสนอวิธีการประหยัดเงิน
ในกระเป๋า และช่วยโลกของเราจากปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยนะ...
 ปดิไฟและเครือ่งใชไ้ฟฟา้ทกุชนดิ  เมือ่ไมใ่ชง้าน โดยถอดปลัก๊
ออกด้วย เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังคงใช้ไฟอยู่แม้จะกด
ปิดแล้ว ควรใช้เครื่องปรับอากาศตามความจําเป็น พร้อมกับตั้ง
อุณหภูมิให้เหมาะสม(อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 25 องศา) 
หรือในช่วงที่อากาศเย็นลองปรับอุณหภูมิขึ้นสัก 1-2 องศา ใช้หลอด
ประหยัดไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพหากไม่มีความจําเป็น 
ควรงดใช้เครื่องทําน้ำอุ่นขณะอาบน้ำ
 ควรเลือกวิธีการเดินทางที่ใช้พลังงานน้อยที่สุด เช่น การเดิน 
ขี่จักรยาน หรือใช้บริการรถขนส่งมวลชน  แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว 
ประหยัดทั้งเงิน พลังงาน และยังได้ออกกําลังกายปรับเปลี่ยนนิสัย
การขับรถเพื่อลดการใช้น้ำมัน เช่น ลดความเร็วในขณะขับรถตรวจ
เช็คลมยางก่อนออกเดินทาง และหมั่นรักษาระดับลมยางให้เหมาะสม 
พยายามบริโภคอาหารที่ผลิตและปลูกในท้องถิ่น เพราะนอกจากมี
ราคาถูกแล้ว ยังช่วยลดการใช้น้ำมันของยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง
 ลดจํานวนชั่วโมงการดูโทรทัศน์หรือฟังวิทยุ แล้วหันไปทํา
กิจกรรมสร้างสรรค์ง่ายๆ ในครอบครัว เช่น นําเศษวัสดุเหลือใช้
ประดิษฐ์เป็นของเล่น ประหยัดทั้งค่าไฟ และค่าของเล่น แถมยังได้ใช้
เวลาร่วมกันในครอบครัว 
 คิดให้รอบคอบก่อนซื้อ เลือกสินค้าที่มีอายุการใช้งานนาน 
และควรใช้อย่างคุ้มค่า บางชิ้นสามารถนํากลับมาซ่อมแซมแล้วนํากลับ
มาใช้ใหม่ได้ 
 เลี่ยงซื้อสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง และลดการใช้ถุง
พลาสติกโดยนําถุงติดมือไปด้วย หรือสินค้าบางชิ้นใส่ถุงใบเดียวกันได้ 
 ใช้กระดาษทั้งสองหน้า คิดก่อนสั่งพิมพ์งาน นํากระดาษที่
ไม่ใช้แล้วมาทําเป็นสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆ ร่วมกับลูก ช่วยลดขยะและ
ประหยัดเงิน
 พยายามใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู่
 ใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ปิดน้ำขณะแปรงฟันและถูตัว 
ไม่เปิดน้ำแรงเกินไปขณะอาบน้ำ หรือล้างมือ เป็นต้น
 เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและผ่านกระบวน
การผลิตที่ไม่ซับซ้อน เช่น กินข้าวสวยหรือข้าวต้ม กินผลไม้สด 
และหลีกเลี่ยงอาหารกระป๋อง เป็นต้น
 เมื่อเริ่มลงมือทําข้อใดข้อหนึ่งแล้วอย่าลืมบอกต่อไปยัง
เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน หรือคนรู้จัก 
 โลกทุกวันนี้อย่างที่เราๆ ทราบกันดีว่า มันร้อน....ร้อน....ร้อน
ขึ้นทุกวัน ถ้าเรายังคงไม่รักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรกันโครมๆ 
ไม่คิดจะประหยัด หรือช่วยกันรักษาให้คนรุ่นหลังเขาได้มีโอกาส
ได้ใช้บ้าง อย่าง 15ways to save money ... save the world
ก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้ปฏิบัติกัน ซึ่งของอย่างนี้ก็บังคับกันไม่ได้ 
แต่ถ้าอนาคตไม่มีให้ใช้ก็โทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองนะจ๊ะ
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ถิ่นกำเนิดของผักตบชวา 
 ถิ่นเดิมของผักตบชวา กำเนิดในแถบลุ่มน้ำอะเมซอน 
ประเทศบราซิล ในทวีปอเมริกาใต้ มีดอกสีม่วงอ่อนคล้ายช่อ
ดอกกล้วยไม้ และแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืช
ที่ร้ายแรงในแหล่งน้ำทั่วไป

ปัญหาในแหล่งน้ำ 
 ผักตบชวาได้เข้ามาแพร่ระบาดในแหล่งน้ำจนก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อแม่น้ำ คูคลอง และระบบนิเวศน์ในประเทศไทย 
ผักตบชวามีการแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ใน 1 เดือน ผักตบชวา 
1 ต้นอาจขยายพันธุ์ได้มากถึง 1,000 ต้น และถึงแม้น้ำจะแห้ง
จนต้นตาย แต่เมล็ดของผักตบชวาก็ยังมีชีวิตต่อไปได้นานถึง 15 ปี 
และทันทีที่เมล็ดได้รับน้ำที่เพียงพอมันก็จะแตกหน่อเป็นต้นใหม่
ต่อไป จนกลายเป็นปัญหาทางน้ำ เป็นปัญหาต่อการสัญจรทางน้ำ
และต่อสภาวะแวดล้อม ซึ่งทวีความรุนแรงจนเป็นปัญหาระดับ
ประเทศทำให้รัฐบาลต้องเสียงบในการกำจัดผักตบชวา ซึ่ง
หน่วยงานและส่วนราชการและ อปท. ต่างต้องใช้เวลาและ
งบประมาณในการกำจัดไม่ใช่น้อย ในการกำจัดผักตบชวาตาม
แหล่งน้ำต่างๆ แต่ก็ยังไม่สามารถกำจัดให้หมดสิ้นไปได้

ปัญหาการสาธารณสุข 
 เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำซึ่งบางชนิดเป็นพาหะนำโรค เช่น 
หอยไบธีเนียที่เป็นพาหะนำโรคพยาธิใบไม้ในตับ เป็นที่อาศัย
ของลูกน้ำของยุงนำโรคเท้าช้าง เป็นที่อาศัยวางไข่ของยุงอื่นๆ 

ทำให้การใช้ยากำจัดในการกำจัดหอย เป็นไปได้โดยยากและ
สิ้นเปลืองมาก เป็นที่อาศัยสัตว์ร้าย เช่น งูพิษ ซึ่งเป็นอันตราย
ต่อราษฎร เมื่อแพผักตบชวาลอยไปติดเรือนแพ หรือท่าน้ำ 
หรือในการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการใช้แรงงานดึงขึ้นจากน้ำ 
นอกจากนั้น หนูที่อาศัยอยู่บนแพผักตบชวาก็อาจแพร่เชื้อโรค
กาฬโรคได้

การนำมาใช้ประโยชน์ 
การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา มีวิธีการต่างๆ เช่น
 1.การทำสิง่ประดษิฐ ์ใชท้ำเปน็ของใชต้า่งๆ  เชน่ กระเปา๋ถอื 
เปลญวน เครื่องจักสานนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับงานหัตถกรรม 
เช่น รองเท้าแตะ ตะกร้าใส่เสื้อผ้า ถาดรองผลไม้ ถาดรองแก้วน้ำ 
กล่องใส่กระดาษทิชชู ฯลฯ
 2.ด้านปศุสัตว์ ใช้เป็นอาหารสัตว์ ใบผักตบชวาใช้นำมา 
เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ เนื่องจากมีคุณค่าทางสารอาหาร พบว่าใบ
ผักตบชวาเมื่อนำมาตากแห้งมีโปรตีนประมาณร้อยละ14-20 
ไขมันร้อยละ 1-2.5 กากหรือเยื่อใยประมาณร้อยละ17-19 คุณค่า
ทางสารอาหารจะผันแปรตามความอ่อนแก่ของใบผักตบชวา
ใบอ่อนจะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าใบแก่ และขึ้นอยู่กับสัดส่วน
ของก้านและใบ โดยทั่วไปส่วนของใบจะมีคุณค่าทางอาหาร
สูงกว่าก้านใบ
 3.ด้านการเกษตร นำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก สำหรับการปลูก
พวกพืชผักอื่นๆ คลุมต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ให้เกิดความชุ่มชื้นได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากผักตบชวามีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำได้ดี

ผักตบชวากับปัญหาในแหล่งน้ำ

และการนำไปใช้ประโยชน์

ธรรมชาต.ิ..และสิง่แวดลอ้ม
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 สมาชิกเม็ดทรายครับ ฉบับนี้ขออนุญาตผู้อ่านที่จะขอเปลี่ยน
ผู้เขียนคอลัมน์นี้ สักครั้งครับ เพราะผู้เขียนคนเดิมติดภารกิจ
สำคัญคงเกินระยะเวลาที่จะส่งต้นฉบับ แต่รับรองว่าฉบับหน้า
ก็คงพบกันเหมือนเดิม
 เม็ดทรายฉบับนี้ คงเป็นฉบับสุดท้ายของปีงบประมาณนี้  
ส่วนงบประมาณใหม่ จะมีโอกาสได้พบกันอีกหรือไม่ก็คงแล้ว
แต่นโยบายทางการเงินของผู้บริหารล่ะครับ ฮิฮิ (พูดให้
เสียวเล่นๆ) ว่าเรื่องตอบปัญหาดีกว่าครับ คำถามฉบับที่แล้ว
ถามว่า คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2554 มีว่าอย่างไร 
 คำตอบที่ถูกคือ ข้อ ข.ครับ “ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต
คิดถนอมรักษา” มีผู้ตอบถูก 5 ท่านครับ 

รายชื่อผู้โชคดีจากการตอบคำถาม

 แล้วทางเราจะจัดส่งของที่ระลึกไปให้ในเร็วๆนี้ครับ
 ฉบบันีถ้ามงา่ยๆครบั ถามวา่ คำวา่ “หางเสอื” ของเรอื พดพรา้ว 
(ในคอลัมน์ ย้อนดูตายายใช้ชีวิต ) ภาษาใต้เรียกว่าอะไร แล้วตอบ
มาหาเราก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้นะครับ
 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

ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. คุณนัสรี ลางิ ปัตตานี
2. คุณกมลลักษณ์  ยิ้มวัลย์ ปัตตานี
3. คุณจิตนพา  วุ่นบัว สงขลา
4. คุณณัฐกฤต นิ่มมะโน สงขลา
5. คุณภูนัสรินทร์ กูมูดอ นราธิวาส

ทำเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ใช้ในการเพาะเห็ด โดยนำผักตบชวา
ขึ้นมาจากน้ำ ปล่อยพักทิ้งเอาไว้ประมาณชั่วโมงเศษๆ ใช้มีดสับ
เป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 5-10 ซม. ทั้งส่วนราก ลำต้นและใบ 
แล้วจึงนำไปเพาะเห็ดฟางได้เหมือนกับการเพาะโดยใช้ฟางข้าว
 4.ด้านอาหาร ดอกอ่อนและก้าน ใบอ่อน กินเป็นผักลวกจิ้ม
น้ำพริกหรือทำแกงส้ม
 5.ด้านสมุนไพร ใช้แก้พิษภายในร่างกาย และขับลม ใช้ทา
หรือพอกแก้แผลอักเสบ
 6.ด้านการบำบัดน้ำเสีย ใช้ผักตบชวากรองน้ำเสีย เพราะ
ผักตบชวามีคุณสมบัติทำหน้าที่เป็นตัวกรอง ซึ่งเรียกว่า เครื่อง
กรองน้ำธรรมชาติ คือใช้ผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชที่มีอยู่มาก 
มาทำหน้าที่ดูดซับความโสโครก และสารพิษจากแหล่งน้ำเน่าเสีย 
และในเวลาเดียวกัน ก็ต้องหมั่นนำผักตบชวาออกจากบึงทุกๆ 
10 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้ผักตบชวามีการเจริญพันธุ์จนบดบังแสงแดด
ที่จะส่องลงไปในบึง สถานที่แรกในประเทศไทยที่ใช้การบำบัด
ด้วยวิธีนี้คือ “บึงมักกะสัน” ซึ่งเป็นโครงการบึงมักกะสัน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โดยใช้หลักการบำบัดน้ำเสียตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการ
กรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา
 7. ด้านพลังงานใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยใช้ผักตบชวา
เป็นตัวเชื่อมประสานในการทำแท่งเชื้อเพลิงจากฟางข้าว
และแกลบ

ข้อมูล
นางประนอม ชำนาญ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ



หากโลกใบนี้...ยังคง
อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้
ปัญหาภัยธรรมชาติ

ก็คงไม่เกิดขึ้น

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่่ 16

ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร.0-7431-1882,0-7431-3419

website : www.reo16.mnre.go.th E-mail: Reo16.org@mnre.mail.go.th


