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วารสารรายไตรมาส

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2554
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก
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From Editor

สนใจสมัครเป็นสมาชิกหรือส่งความคิดเห็นประชาสัมพันธ์ 
สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ บรรณาธิการวารสาร “เม็ดทราย“

วารสาร เม็ดทราย

 มหาอุทกภัยในประเทศไทยที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบัน
สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลกับประเทศ สาเหตุที่ทำให้เกิดภัยพิบัติ
ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งคือความพยายามของมนุษย์ที่พยายามจะขัดขวาง
ธรรมชาติ โดยพยายามบังคับมวลน้ำให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการด้วยการ
สร้างสิ่งกีดขวาง พยายามสกัดกั้นมิให้น้ำไหลไปตามธรรมชาติ สิ่งที่เกิดขึ้น
คือการต่อสู้ของธรรมชาติคือมวลน้ำมหาศาลที่ขัดขืนการกระทำของมนุษย์ 
และผลที่ตามมาคือการชนะของธรรมชาติ ทำให้เราได้รับรู้ว่าเราไม่สามารถ
ชนะธรรมชาติได้ และธรรมชาติได้ตอบแทนเราอย่างที่เราเห็นอยู่ 
 อย่างไรก็ตามการเกิดภัยพิบัติในครั้งนี้ก็ยังส่งผลดีอยู่บ้างคือการ
ร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทั่วประเทศที่จะร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถานการณ์สามารถสร้าง
วีรบุรุษได้หลายคน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ร่วมแรงร่วมใจ
ช่วยผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ด้วยการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการบำบัด
น้ำเน่าเสียจำนวน 52,500 ลิตร และจัดส่งไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่
จังหวัดนครปฐมและจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์
ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2554
ของสำนักงานโดยหวังจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ
ในระดับหนึ่ง รวมทั้งส่งแรงใจให้ผู้ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
 ในวาระปีใหม่ 2555 วารสารเม็ดทรายขอส่งแรงใจให้ผู้ประสบภัย 
ผู้มีความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนทั่วประเทศ จงมีความสุข
และปราศจากภัยต่างๆ ตลอดไป

...สวัสดีปีใหม่ 2555...
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 ครกทิ่มข้าว เป็นเครื่องมือตำข้าวที่ ใช้ทั่วไปในภาคใต้

เป็นรูปทรงกลม หน้าตัดด้านหนึ่งขุดเป็นหลุมลึกสำหรับใส่

ข้าวเปลือกตำ การตำใช้สากที่มีลักษณะยาวเล็ก กึ่งกลางกิ่วคอด

เล็กน้อย ใช้มือจับเพียงมือเดียว และมีน้ำหนักเบา บางที่ลักษณะ

ครกทิ่มข้าวอาจจะมีรูปร่างที่แตกต่างออกไปเช่นแถวจังหวัด

นราธิวาสตลอดไปถึงรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย ครกทิ่มข้าว

จะมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมก้นสอบ สูงประมาณ 1 ฟุต โดย

ใช้ไม้ทั้งต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 50 เชนติเมตร

ผ่าซีก ขุดตรงกลางเป็นหลุมครก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 

8-10 นิ้ว ลึก 6-7 นิ้ว ตกแต่งรอบๆ หลุมครกให้เป็นปีก

ลาดเอียงเข้าหาหลุมครก ปีกนี้จะช่วยกันแป้งหรือข้าวที่ทิ่มไม่ให้

หก ส่วนฐานจะทำสอบเข้าไปให้พอเหมาะที่จะวางได้สะดวก 

และดูไม่เทอะทะ ครกทิ่มแบบนี้สากที่ใช้จะยาวประมาณเมตรครึ่ง

หรือสั้นยาวกว่านี้ตามความถนัดของผู้ใช้

 วิธีการใช้ครกทิ่มข้าว จะวางครกบนพื้นราบโล่ง ส่วนมาก

มักอยู่บริเวณข้างยุ้งข้าว แล้วเอาข้าวกล้องหรือข้าวเปลือกที่

ตากแดดแล้วใส่ลงไม่ให้เต็ม หากจำเป็นต้องการให้เต็มก็ย่อม

ทำได้ โดยใช้เปาะซึ่งทำด้วยกาบหมาก คล้า ไม้ไผ่ คลุ้ม ใบจาก 

ใบลาน หรือใบตาล มีลักษณะเป็นวงกลม ให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง

เท่ากับปากครกทิ่มข้าวที่ใช้ สูงประมาณ 4 นิ้ว วางบนปากครก

ให้สูงขึ้นนั้นเอง แล้วเอามือที่ถนัดเพียงข้างเดียวจับคอสาก(ที่คอ

กิ่วตรงกลางของสาก)ยกให้สูงสุดแขนพร้อมกันเขย่งปลายเท้า 

มืออีกข้างหนึ่งเหวี่ยงตาม แล้วจ้วงตำลงอย่างแรงด้วยแรงกับ

น้ำหนักของสาก บังคับหัวสากให้ดิ่งตรงลงจุดศูนย์กลางของ

ครกที่มีข้าวอยู่ หากหัวสากเบี่ยงเบนเพียงนิดเดียวสากจะลง

กระทบข้างด้านในของครก ทำให้ข้าวที่ตำนั้นหกกระเด็นออก

นอกครก หรือถ้าใช้เปาะจะถูกเปาะทำให้เปาะหลุดจากปากครก 

ผู้ที่ใช้สากตำยังไม่เป็นหรือเป็นแต่ยังไม่ชำนาญจะทุลักทุเลมาก 

จังหวะที่ยกสากขึ้นและเหวี่ยงลงพร้อมกับมืออีกข้างหนึ่งที่เหวี่ยง

ตามนี้ จะทำให้ช้าหรือเร็วก็ได้แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ตำ 

บางโอกาสจะตำหลายคนเรียกว่า ซอ โดยยืนตรงข้ามครก

อยู่ตรงกลาง ขณะที่กำลังตำอยู่นี้จะมีการหยุดเป็นระยะๆ เพื่อ

ใช้มืออีกข้างหนึ่งที่ว่างอยู่คนข้าวที่กำลังตำอยู่เพื่อผลัดล่างขึ้น

บนให้เมล็ดข้าวถูกตำทั่วถึง แล้วตำต่อไปจนเห็นว่าเมล็ดข้าวถูก

ขัดรำออกมีเมล็ดข้าวพอสมควรจึงหยุดตำ แล้วคุ้ยใส่กระด้ง

และฝัดบ่อยครั้งเพื่อให้แกลบออก แล้วซ้อมขัดจนได้สารขาว 

จากนั้นฝัดรำออกและร่อนกอบกากสารออก (ข้าวเปลือกบาง

เมล็ดที่ยังหลงเหลืออยู่) เอาใส่ครกอีกครั้งหนึ่งเพื่อทิ่ม(ตำ)

กากสารนั้น

ครกทิ่มข้าว
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  การทิ่มกากสาร แตกต่างไปจากการทิ่มข้าวดังกล่าว

แล้วคือใช้มือทั้ง 2 ข้างจับคอสากแล้วตำเบาๆ ไม่ไห้แรงมาก

อย่างตำข้าว เพราะตามปกติกากข้าวที่ต้องทิ่มในแต่ละครั้ง

มีจำนวนเพียงเล็กน้อย หากตำแรงอย่างตำข้าวในครั้งแรกจะ

ทำให้หัวสากกระทบกับครกแรงเกินความจำเป็น ทำให้เจ็บมือและ

กากข้าวที่ตำจะแตกหักกลายเป็นปลายข้าว การทิ่มข้าวเมื่อ

เสร็จแล้วก็มีการฝัดรำและร่อนกากข้าวเช่นเดียวกับครั้งแรก 

เอาข้าวสารที่ ได้เทรวมกับข้าวสารที่ ได้จากคราวแรก และ

เอาไปเทใส่เก็บไว้ใน เผล้งสาร (ภาชนะดินเผาสำหรับใส่

ข้าวสารของคนภาคใต้) เพื่อหุงต่อไป

  ครกเมื่อใช้เสร็จแล้วก็วางหงายไว้เช่นนั้น สากอาจพิงไว้

หรือไม่ก็วางราบกับพื้นดิน บางโอกาสอาจใช้ครกทิ่มข้าวคว่ำ

ให้ก้นวางขึ้น เพื่อใช้นั่งเรียกว่า นั่งลูกขี้ครก ในสมัยหลัง

มหาสงครามเอเชียบูรพา มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมและมีการเผยแพร่

รำวงกันทั่วทุกหมู่บ้าน ตำบล การรำวงสมัยนั้นใช้ตะเกียงน้ำมัน

มะพร้าวหรือไขวัวจุดไฟวางบนลูกขี้ครกกลางวงรำก็เป็นการใช้

ครกให้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง หรือบางโอกาสทั้งครกทั้งสากยัง

ใช้ทิ่มเครื่องแกง(ตำเครื่องแกง) เมื่อมีการจัดงานตามบ้านและ

ตามวัด เพราะต้องแกงด้วยกระทะใบใหญ่สำหรับเลี้ยงคนเป็น

จำนวนมาก ถ้าใช้ตำเครื่องแกงด้วยครกกระเบือเป็นการล่าช้า

ไม่ทันการ บางแห่งใช้ครกทิ่มข้าวในการทำกะปิที่ เรียกว่า 

เชเคยหรือตำกะปิ

  ชาวบ้านมีความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ครกทิ่มข้าวอยู่ 

2 ประการ ประการแรกเมื่อเป็นสูรย์เป็นจันทร์ (สุริยคราส - 

จันทรคลาส) ชาวบ้านเจ้าของครกจะต้องเอาสากใส่ครก แล้ว

เอาน้ำแช่ไว้ถ้ามิทำเชื่อกันว่าจะถูกจันทร์ถูกสูรย์ ทำมาหากิน

ไม่บังเกิดผล ถ้าไม่เอาน้ำแช่ครกสากก็อาจใช้อีกวิธีหนึ่งคือ ใช้

มือหรือวัสดุอย่างหนึ่งอย่างใดเคาะที่ครกหรือสาก ก็เป็นการพ้น

จากการถูกจันทร์ถูกสูรย์ได้เช่นกัน อนึ่งเมื่อถึงวันสงกรานต์

ชาวบ้านต้องหยุดจากการทำงานทุกอย่าง การทิ่มข้าวซ้อมสารก็

ต้องหยุดด้วยเป็นเวลา 3 วัน ในระยะนี้จะปฏิบัติต่อครกสาก

เหมือนเมื่อเป็นจันทร์เป็นสูรย์ แต่เพิ่มการปฏิบัติเป็นพิเศษขึ้น

อีกอย่างหนึ่งคือใช้ด้าย 3 สี ผูกที่คอสาก และบางรายใช้ดอกไม้

หมากพลูเหน็บไว้กับด้ายที่ผูกนั้นด้วย จึงเห็นได้ว่าครกกับสากทิ่ม

ข้าวมีความผูกพันกับชีวิตประจำวันของชาวบ้านในอดีตอย่าง

ใกล้ชิดมาก ในปัจจุบันการใช้ครกและสากยังมีอยู่ตามชนบท 

แต่ก็น้อยมาก
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 ทะเลสาบสงขลาตอนล่างมีพื้นที่ประมาณ 182 ตารางกิโลเมตร
ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินบริเวณต้นน้ำ ทำให้ตะกอนดินถูกชะล้าง
ไหลลงสู่ทะเลสาบเพิ่มขึ้น การใช้เครื่องมือประมงจำนวนมากวาง
กระจัดกระจายครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบตอนล่าง ทำให้สัตว์น้ำไม่
สามารถย้ายถิ่นฐานตามฤดูกาลได้ และยังเป็นการปิดกั้นเส้นทาง
จราจรทางน้ำและกีดขวางการไหลของกระแสน้ำ นับเป็นสาเหตุสำคัญ
ของการตกตะกอนจนตื้นเขิน นอกจากนี้ ยังทำให้ปัญหาอุทกภัยใน
เขตพื้นที่รับน้ำของทะเลสาบสงขลาตอนล่างมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ไปด้วย ปัญหาทรัพยากรน้ำและปัญหาคุณภาพน้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เกิดจากการระบายน้ำเสียของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการปศุสัตว์ เป็นต้น จากปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จำนวนสัตว์น้ำที่จับได้ รวมทั้งครัวเรือน
ที่ประกอบอาชีพประมงมีจำนวนลดลง ปัญหาของทะเลสาบ
ดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไขฟื้นฟูสภาพโดยเร็ว
 กรมเจ้าท่าได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทะเลสาบสงขลา
อย่างต่อเนื่อง เช่น การขุดลอกร่องน้ำเพื่อการเดินเรือและส่งเสริม
การท่องเที่ยว การขุดลอกคลองนางเรียมเชื่อมต่อทะเลน้อยและ
ทะเลหลวง การขุดลอกร่องน้ำสงขลาทั้งร่องในและร่องนอก นอกจากนี้ 
ในส่วนของทะเลน้อยซึ่งประสบปัญหาการตื้นเขิน น้ำเน่าเสียจากวัชพืช
ที่หนาแน่นเป็นปัญหาในระดับที่รุนแรง กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างที่ปรึกษา 
ศึกษาและสำรวจออกแบบหาแนวทางการฟื้นฟูทะเลน้อยไว้แล้ว 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทะเลสาบสงขลามีพื้นที่กว้างใหญ่มาก
มีปัญหาต่างๆ มากมายที่ต้องได้รับการแก้ไขฟื้นฟูสภาพโดยเร็ว
ซึ่งปัญหาในส่วนของทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลาตอนล่างมีระดับ
ความรุนแรง เร่งด่วนมาก ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังที่ได้กล่าว

มาแล้ว เป็นไปอย่างบูรณาการ เป็นระบบ และต่อเนื่อง  ก่อนที่สาเหตุ
ของปัญหาต่างๆ ดังกล่าวจะลุกลาม และยากเกินกว่าจะแก้ไข 
กรมเจ้าท่าจึง เห็นสมควรให้มีการดำเนินการศึกษาโครงการ
“งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาและฟื้นฟู
ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง” เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เพื่อจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกร่องน้ำในทะเลสาบสงขลา
ตอนล่าง ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นของการขุดลอก
ร่องน้ำสายหลัก และออกแบบรายละเอียด รวมทั้งจัดทำเอกสาร
ประกวดราคา และรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) 

ผู้ดำเนินการ
  กรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ที่มีความร่วมมือ
กัน จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ บริษัท ซี
สเปคตรัม จำกัด และบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาโครงการนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และครอบคลุมการ
ศึกษาทุกด้านตามขอบเขตการศึกษา ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการวิเคราะห์
และเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
  ระยะที่ 1 การจัดทำแผนแม่บท เป็นระยะการศึกษา
เพื่อจัดทำรายงานแผนการปฏิบัติงาน รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 

บันทึก...ทะเลสาบ

งานศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการขุดลอก

   เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
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รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  2 และร่างรายงานแผนแม่บท
การขุดลอกร่องน้ำ 
  ระยะที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ
เบื้องต้น เป็นระยะการศึกษาเพื่อจัดทำร่างรายงานการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น รายงานการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น และรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 
  ระยะที่ 3 การออกแบบรายละเอียด เป็นระยะการศึกษา
เพื่อจัดทำร่างรายงานการออกแบบรายละเอียด ร่างแบบรายละเอียด 
ร่างเอกสารประกวดราคา และรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม EIA (ฉบับสมบูรณ์) รวมทั้งรายงานการออกแบบ
รายละเอียดฉบับสมบูรณ์ แบบรายละเอียด และเอกสารประกอบ
การประกวดราคา 

ระยะเวลาดำเนินการ
 โครงการนี้เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2554 สิ้นสุดเดือน
กันยายน 2556 ระยะเวลารวม 24 เดือน

ผลผลิต
 แผนแม่บทการขุดลอกร่องน้ำในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดตลอดจน
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง รวมทั้งจัดทำเอกสารประกวดราคา
แบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ ข้อกำหนดและเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์
  มีแนวทางที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร
และป้องกันแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลา
ตอนล่าง รวมทั้งมีแผนพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิศวกรรม กรมเจ้าท่า 
โทร. 02-2331311 ต่อ 291 โทรสาร 02-2343593

  “เบต้าแคโรทีน” (Beta-carotene) เป็นสารตั้งต้น
ของวิตามินเอ (โปรวิตามินเอ) มีบทบาทสำคัญในการรักษา
สุขภาพและเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ทั้งนี้ โดยปกติ
ร่างกายของมนุษย์เราสามารถเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนไปเป็น
วิตามินเอได้ตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ นอกจากนี้ยัง
ทำหนา้ทีเ่สมอืนเปน็สารตา้นอนมุลูอสิระ   (แอนตีอ้อกซเิดนท)์ ดว้ย
 สำหรับขนาดรับประทานของวิตามินเอเพื่อรักษา
สุขภาพโดยทั่วไปคือ 5,000 หน่วยสากล (IU) ซึ่งเทียบเท่ากับ
เบต้าแคโรทีน 3 มิลลิกรัม และสำหรับปริมาณที่สมเหตุสมผล
ของเบต้าแคโรทีนที่แนะนำให้รับประทานต่อวันเพื่อรักษา
สุขภาพให้แข็งแรงคือ 15 มิลลิกรัม ในขณะที่การรับประทาน
เพื่อหวังผลในรักษาจะต้องได้รับในปริมาณมากกว่านี้
ผลไม้ 10 อันดับแรกที่มีเบต้า แคโรทีนสูงคือ
 1. มะม่วงน้ำดอกไม้สุก 
  2. มะเขือเทศราชินี 
  3. มะละกอสุก 
  4. กล้วยไข่ 
  5. มะม่วงยายกล่ำ 
  6. มะปรางหวาน 
  7. แคนตาลูปเนื้อเหลือง 
  8. มะยงชิด 
 9. มะม่วงเขียวเสวยสุก 
 10. สับปะรดภูเก็ต 
ผลไม้ทั้งหมดนี้มีเนื้อสีเหลือง และสีเหลืองเข้ม

เบต้าแคโรทีน” 

(Beta-carotene)
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ประชุมหารือเตรียมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

ดำเนินการจัดทำหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพ 

ดำเนินการขอรับบริจาคขวดและแกลลอนสำหรับบรรจุ
จากหน่วยงานต่างๆ เปิดตัวโครงการอีเอ็มเพื่อประชาชน 

สสภ.๑๖ รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แก้ไขปัญหาน้ำเสีย
 ตามโครงการ อีเอ็ม เพื่อประชาชน ๘๔ หมื่นลูก ๘๔หมื่นลิตร พิชิตน้ำเสีย

8



ส่งน้ำหมักชีวภาพชุดแรก 1,500 ลิตร

ดำเนินการขยายหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพ ดำเนินการตรวจเชื้อแบคทีเรียในน้ำหมักชีวภาพ 

ดำเนินการขนส่งไปยังพื้นที่ประสบภัย 

ลงพื้นที่ประสบภัยและแจกจ่ายน้ำหมัก 
จังหวัดนครปฐมและจังหวัดอ่างทอง
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๔ ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย
  สสภ.๑๖ รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย แก้ไขน้ำเน่าเสีย

เลาะเลียบ ชายฝั่ง

1
0



 ในหลายเดือนที่ผ่านมาเราคงรับรู้ว่าประเทศไทยได้เกิด
พิบัติภัยจากอุทกภัยอย่างรุนแรงในหลายๆพื้นที่เกือบทุกภูมิภาคของ
ประเทศ โดยได้ส่งผลให้เกิดสภาพน้ำท่วมขังจนเกิดเป็นปัญหาน้ำ
เน่าเสียในหลายพื้นที่ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
น้ำท่วมขังทั่วประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการอี เอ็ม เพื่อประชาชน “ ๘๔ หมื่นลูก ๘๔ 
หมืน่ลติร พชิตินำ้เสยี”  โดยสำนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั้ง ๑๖ ภาค
ทั่วประเทศ ผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวนแห่งละ ๕๒,๕๐๐ ลิตรสนับสนุน
จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย
 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ ของเราจึงมีแนวคิดที่จะจัด
กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยโดยเน้นการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่
ประสบอุทกภัยโดยการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหา
น้ำเน่าเสียในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้
มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีวิตและมีสุขภาพอนามัยที่ดีใน
ภาวะที่เกิดภัยพิบัติเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี
ต่อไปในอนาคต เราจึงได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้หัวข้อ “รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย
แก้ ไขน้ ำ เน่ า เสีย” ขึ้ น เพื่ อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน
ผนึกกำลังในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่ประสบอยู่ในภาวะปัจจุบัน
 ในการดำเนินการเราได้กำหนดพื้นที่ที่ จะลงช่วยเหลือ

 ในวันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเราถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เนื่องจากเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๓๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัส  พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ  ที่เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ  ศาลาดุสิดาลัย   พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  ใจความเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ
และของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น  และทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
ตรัสเตือนพสกนิกรให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคน
ที่จะต้องปฏิบัติ และจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มต้นของทุกฝ่ายในการดำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงนำเสนอ
ความเห็นขอมติคณะรัฐมนตรีเห็นควรกำหนดให้วันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ประกาศให้วันที่  ๔  ธันวาคมของทุกปี  เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย

ผู้ประสบภัยโดยประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดและเลือกพื้นที่ จำนวน ๒ จังหวัดคือ
จังหวัดนครปฐมและจังหวัดอ่างทอง โดยได้จัดเตรียมน้ำหมักชีวภาพ 
จำนวน ๑๔,๐๐๐ ลิตร บรรทุกรถสิบล้อ และเตรียมรถปิคอัพ
๑ คันสำหรับทีมงานที่จะไปดำเนินการ
 เราเริ่มออกเดินทางจากจังหวัดสงขลามุ่งหน้าสู่จังหวัด
นครปฐมในวันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งถือเป็นวันดีวันหนึ่ง ด้วยรถบรรทุก
๑๐ ล้อบรรทุกน้ำหมักชีวภาพจำนวน ๑๔,๐๐๐ ลิตร และรถยนต์ปิคอัพ
๑ คันบรรทุกสัมภาระพร้อมด้วยทีมงาน เดินทางรวดเดียวถึงจังหวัด
นครปฐมในช่วงค่ำ แล้วเข้าพักที่โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม 
เป็นที่น่าสังเกตว่าที่โรงแรมริเวอร์มีคนเข้าพักเกือบเต็ม ถามดูจาก
พนักงานบริการจอดรถทราบว่ามีคนมาเข้าพักส่วนใหญ่มาจากพื้นที่
กรุงเทพเพื่อหนีน้ำท่วม และผู้ที่น้ำท่วมบ้านเข้าบ้านไม่ได้ เช้าขึ้นมา
ก็ไปทำงานที่กรุงเทพเย็นก็กลับมาพักที่โรงแรมรอวันน้ำลดเพื่อกลับ
เข้าทำความสะอาดบ้านต่อไป
 วันรุ่งขึ้นวันที่ ๖ ธันวาคม เราประสานกับสำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมร่วมเดินทางไปเทศบาล
ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน เพื่อสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ ระหว่าง
เดินทางเราพบว่าสภาพน้ำท่วมขังยังมีอยู่โดยทั่วไป บริเวณข้างเทศบาล
ตำบลบางเลนซึ่งเดิมเป็นที่นามีสภาพเหมือนกับทะเลสาบเพราะยังมี
น้ำขังอยู่บริเวณกว้าง เราพบกับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางเลนและพูดคุยถึงแนวทางการ
ดำเนินการเพื่อเข้าร่วมฟื้นฟูพื้นที่ร่วมกัน โดยเทศบาลจะดำเนินการ
รณรงค์โครงการ Bic Cleaning Day ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
บริเวณตลาดของเทศบาล ซึ่งเป็นงานใหญ่ของเทศบาล เราจึงสนับสนุน
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น้ำหมักให้จำนวน ๑๐,๐๐๐ ลิตรเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ
รณรงค์และสนับสนุนเสื้อยืดประชาสัมพันธ์ให้กับเทศบาล
แ ล ะ ส ำ นั ก ง า น ท รั พ ย า ก ร ธ ร รม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในงานรณรงค์ในวันดังกล่าวหลังจากนั้น
เราได้เดินทางต่อไปจังหวัดอ่างทองเพื่อเตรียมทำกิจกรรม
ที่จังหวัดอ่างทองในวันรุ่งขึ้นโดยเราเข้าพักที่โรงแรมอ่างทอง
ที่โรงแรมอ่างทองก็เช่นกันเราพบว่ามีคนเข้าพักจำนวนมาก
สอบถามก็พบว่าเป็นกลุ่มที่น้ำท่วมบ้านเข้าบ้านไม่ได้รอวันน้ำลด
รวมทั้งพวกที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำให้ผู้จัดการโรงแรม
สบายใจเพราะโรงแรมที่นี่ซบเซามานาน
 วนัที ่ ๗  ธนัวาคม เราพบกบัผูอ้ำนวยการสำนกังานทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองและทีมงานได้ร่วมพูดคุย
เตรียมการดำเนินงานในวันนี้ และสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพให้กับ
สำนั ก ง านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แ วดล้ อมจั งหวั ด
อ่างทองรวมทั้งเสื้อยืดประชาสัมพันธ์ วันนี้เราร่วมกันเดินทาง
ไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อำเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง ระหว่างเดินทางเราพบบริ เวณข้างถนน
ถูกน้ ำกัดเซาะเป็นระยะทางยาวและเกือบถึงถนนเราถึง
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ท่ามกลางการต้อนรับของคณะครู

และนักเรียน เราไปถึงเห็นสภาพของโรงเรียนอยู่ในสภาพที่ต้อง
ปรับปรุงเป็นอย่างมากยังมีน้ำท่วมขังในหลายๆแห่งน้ำเริ่ม
ส่งกลิ่นเหม็นมองเห็นคราบน้ำตามผนังของโรงเรียนบางแห่ง
สูงประมาณ ๒ เมตร โต๊ะเก้าอี้นักเรียนอยู่ในสภาพสกปรก ชำรุด 
เอกสารในแฟ้มต่างๆถูกน้ำท่วมเสียหายหมด เราเริ่มกิจกรรม
ร่ วมกับคณะครูและนัก เรี ยนที่ ห้ องประชุมของโรงเรี ยน
โดยผู้ อ ำนวยการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม
จังหวัดอ่างทองได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และความเป็นมา
รวมทั้ งแนะนำทีมงานที่ร่วมกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการ
ให้ความรู้แก่นักเรียน การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาน้ำเน่าเสีย และสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่ทำให้เกิด
ภัยพิบัติอย่างรุนแรงดังที่ประสบมา หลังจากนั้นได้มีการ
มอบน้ำหมักชีวภาพที่เราได้เตรียมไปมอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเสด็จวิทยาคม มอบเสื้อยืดประชาสัมพันธ์ให้กับคณะครูและ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านที่
มาร่วมกิจกรรมกับพวกเรา เมื่อเสร็จกิจกรรมในห้องประชุมแล้ว
เราและครู นักเรียนและผู้ร่วมงานทั้งหมดแบ่งทีมกันไปในบริเวณ
จุดที่มีน้ำเน่าขัง ดำเนินการเทน้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์ก้อน 
กิจกรรมดำเนินไปอย่างสนุกสนานมีการร่วมแรงร่วมใจกันดำเนิน1
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การโยนจุลินทรีย์ก้อนและเทน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดกลิ่นและ
กำจัดน้ำเสีย ซึ่งคณะครูและนักเรียนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตนเองให้กลับสู่สภาพเดิม
อย่างรวดเร็ว เราเสร็จกิจกรรมที่โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
ประมาณเกือบเที่ยง ล่ำลาผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู
พร้อมทั้งผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอ่างทองและคณะซึ่งมาร่วมกิจกรรมกว่า ๑๐ คน เดินทาง
สำรวจพื้นที่โดยทั่วไป พบว่าน้ำยังท่วมขังอยู่ในพื้นที่โดยทั่วไป 
คาดว่าคงอีกหลายวันกว่าน้ำจะลดลงสู่ภาวะปกติ ซึ่งแตกต่างกับ
พื้นที่ในภาคใต้ที่เมื่อเกิดน้ำท่วม น้ำจะลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขังเป็นเวลานานเหมือนที่นี่ เราคิดในใจว่าประชาชนที่ประสบ
อุทกภัยจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างไรที่จะต้องทนอยู่ใน
ภาวะเช่นนี้เป็นเวลานานๆเช่นนี้ แต่เราก็ยังดีใจลึกๆที่วันสิ่งแวดล้อม
ไทยในปีนี้ เราได้ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเป็น
รูปธรรมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตรงตามปัญหาที่เกิดขึ้น และ
ตรงกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้พวก
เราร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุม
รอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ วันที่
๘ ธันวาคม เรากลับถึงสงขลาด้วยความปลอดภัยและอิ่มใจที่ได้มี
ส่วนช่วยผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางแม้จะเป็นส่วน
เล็กน้อยแต่ถ้าทุกคนร่วมกันมากๆ ปัญหานี้ก็จะแก้ไขให้กลับสู่สภาพ
ปกติในเร็ววัน ขอเป็นกำลังใจและห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยทุกท่าน   1
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เก็บมาปรุง...ให้อร่อย
 สวัสดีปี ใหม่ครับทุกท่ าน ขอให้ทุกท่ านอยู่ ดีมี สุ ข  อย่ าได้ เจ็บได้ ไข้
คิดอะไร อยากได้อะไร ขอให้สมดังใจคิดนะครับ
 ในปีที่ผ่านมาได้เกิดวิกฤติภัยธรรมชาติ มาเกือบทั้งปี ตั้งแต่เหนือถึงใต้ เหนือ
อีสาน กลาง เจอวิกฤติน้องน้ำกันสะบักสะบอม ใต้ก็เจอกับน้องน้ำ น้องลม
บ้านผมแถมด้วยน้องคลื่น ซัดชายฝั่งหน้าแห้ง หน้าหงายกัน ทำยังไงได้ละครับ
เรื่องของธรรมชาติ ซึ่งมันก็ผิดธรรมชาติขึ้นทุกๆ ปี ส่วนสาเหตุนั้นก็ว่ากันไปต่างๆ นาๆ
แต่จุดใหญ่ใจกลางแล้ว เราต้องอยู่กับธรรมชาติ ให้เข้ากับธรรมชาติ ให้เหมาะสม
กับธรรมชาติ อย่าฝืนธรรมชาติ แล้วเราจะอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสบาย
และมีความสุข
 เกริ่นมายาวแล้ว มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าก็เรื่อง กิน คือ กินอย่างพอดี
และพอเพียงเพื่อไม่ ให้ เป็นภาระกับสิ่ งแวดล้อม วันนี้ เรามาทำ ยำตะไคร้
กับไข่ต้มยางมะตูมกันนะครับ อร่อย ประหยัด ถูกกับสุขภาพ
 เครื่องปรุง
  1. ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ 5 ฟอง แต่ไข่เป็ดจะอร่อยกว่า มันกว่า
  2. ตะไคร้หยวกต้นขาวๆ อวบๆ สักกำมือ หั่นเป็นแว่นๆ บางๆ
  3. หอมแดง 7 หัว หั่นเป็นแว่นบางๆ
  4. ใบมะกรูดอ่อน หั่นฝอย สัก 1 ช้อนแกงพูนพูน
  5. พริกขี้หนู หั่นขวางพอประมาณ ตามชอบ เผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อย
  6. น้ำตาลทราย
  7. เกลือป่น
  8. มะนาว
  9. กุ้งแห้ง ทอดกรอบ 2 ช้อนแกง (ถ้ามี)
  10. ขมิ้นขาว หั่นเป็นแว่นบางๆ 2 ช้อนแกง (ถ้ามี)
 วิธีทำ
  1. ต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือไปนิดหน่อย ใส่ไข่ลงไปสัก 7 นาที ถ้าไข่ไก่ 5 นาที
 ตักขึ้น แช่น้ำเย็นไว้สักพัก ปอกเปลือก ผ่าซีก 2 ซีก พักใส่จานเอาไว้
  2. เอาตะไคร้ หอมแดง พริกขี้หนู ใบมะกรูด กุ้ งแห้ง ขมิ้นขาว
ใส่หม้อคลุกเคล้าให้เข้ากัน
 3. น้ำมะนาว เกลือป่น น้ำตาลทราย เติมลงไปคลุกเคล้ากันให้ทั่ว แล้วชิมดู
ให้ได้ 3 รส คือ เปรี้ยว เค็ม หวาน ใครชอบเค็มมากให้เติมเกลือ ใครชอบเปรี้ยวนำ
ให้เติมน้ำมะนาว ใครชอบหวานก็ ให้หนักน้ำตาล เมื่อชิมได้ที่แล้วให้ตักราด
ลงบนไข่ต้มยางมะตูมที่เตรียมเอาไว้ แค่นี้เราก็ได้ความอร่อยและเจริญอาหาร ได้อาหาร
ครบหมู่ กินแล้วมีความสุขทั้งครอบครัว เพื่อเริ่มต้นศักราชใหม่ ให้อยู่พร้อมคน 
ร่วมพูด ร่วมคุย และร่วมกินกันสักวัน แล้วจะได้รสชาติของชีวิตที่ดีดี และมีความสุข
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เก็บธรรมชาติ
นำมาวาดเป็นการ์ตูน

 วาดการ์ตูนฉบับนี้เรามาเปลี่ยนแนวกันหน่อยนะครับมีหลายๆท่านขอมาว่า
ให้ลองยกตัวอย่างซักหน่อยว่าการ Reuse ของใช้ที่เหลือใช้แล้วก่อนจะทิ้งเป็นขยะ
เรามาทำอะไรได้บ้าง ก็นำมาเสนอเพียงส่วนหนึ่งก่อนตามพื้นที่ของกระดาษนะครับ

ขวดน้ำพลาสติกที่ตั้งใจจะทิ้ง
ลองมาตัดส่วนบนออกแล้วเจาะรูห้อยเชือกปลูก
ไม้ประดับได้เก๋ไก๋เชียวครับ

กระติกน้ำแข็งที่แตกชำรุดแล้ว
นำมาใส่ดินปลูกผักสวนครัว 
พวกโหระพา กระเพรา ก็ได้ครับ

นาฬิกาผนัง ที่ชำรุด กลไกเสีย เข็มหัก นำมา 
ขัดตกแต่งเปลี่ยนพื้นเป็นรูปภาพ ก็ดูดี

ขวดเครื่องสำอางค์สวยๆของแม่ หมดแล้ว
ล้างให้สะอาดครับ นำมาใส่ เกลือ น้ำตาล

 แยกออกมาจากถุงใหญ่ แยกใว้ใช้ใกล้ๆมือในครัว

กล่องกระดาษแข็งที่สวยๆ ก็ใส่เครื่องใช้
หน้ากระจกได้ หรือจำพวกกระป๋องก็ใช้ใส่
พวกเครื่องมือเล็กๆน้อยๆ ตะปูได้

ขอบในจักรยานเก่า นำมาพ่นสี 
แขวน ไว้เป็นราวตากผ้าได้ครับ

 ฉบับนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อนครับ ฉบับหน้ามาว่ากันใหม่ หรือใครมี ไอเดียแปลกๆ
ก็นำมาเล่าสู่กันฟังครับ สวัสดีครับ
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เล่าเรื่อง...สิ่งแวดล้อม

พลาสติกและสิ่งแวดล้อม
พลาสติกรีไซเคิล
  พลาสติกเป็นวัสดุที่ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน
ของเราเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
เพราะใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไม้และเหล็ก
ได้เป็นอย่างดี และมีราคาถูก น้ำหนักเบาสามารถผลิตให้มี
สมบัติต่างๆ ตามที่ต้องการได้จากการเลือกชนิดของวัตถุดิบ
ปฏิกิริยาเคมี กระบวนการผลิตและกระบวนการขึ้นรูป นอกจากนี้
ยังสามารถปรุงแต่งสมบัติได้ง่ายโดยการเติมสารเติมแต่ง
(Additives) เช่น สารเสริมสภาพพลาสติก (Plasticizer)
สารปรับปรุงคุณภาพ (Modifier) สารเสริม (Filler) สารคงสภาพ
(Stabilizer) สารยับยั้งปฏิกิริยา (Inhibitor) สารหล่อลื่น
(Lubricant) และผงสี (Pigment) เป็นต้น
  ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้า และทันสมัยใน
ปัจจุบันทำให้ เรามีผลิตภัณฑ์พลาสติกหลากหลายรูปแบบ 
และสีสันให้เลือกใช้อย่างมากมาย ด้วยสมบัติที่โดดเด่นหลายด้าน
ทำให้พลาสติกได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วและมีปริมาณ
การใช้งานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดขยะพลาสติกในปริมาณ
สูงมากขึ้นตามด้วย ดังนั้นการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่หรือ
การรีไซเคิลจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะนอกจาก
จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกแล้วยังเป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าอีกด้วย การพัฒนาทางเทคโนโลยีในช่วงหลายปี
ที่ผ่ านมาทำให้การรี ไซเคิลพลาสติกมีอยู่ด้ วยกันหลายวิธี

โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก คือ การรีไซเคิลแบบปฐมภูมิ  
(Primaryrecycling) การรีไซเคิลแบบทุติยภูมิ (Secondary
recycling) การรีไซเคิลแบบตติยภูมิ (Tertiary recycling)
และการรีไซเคิลแบบจตุภูมิ (Quaternary recycling)
 1.การรี ไซเคิลแบบปฐมภูมิ เป็นการนำขวดหรือเศษ
พลาสติกที่เป็นประเภทเดียวกันและไม่มีสิ่งปนเปื้อน ที่เกิดใน
กระบวนการผลิตหรือขึ้นรูปกลับมาใช้ซ้ำภายในโรงงาน โดย
สามารถนำมาใช้ซ้ำทั้งหมหรือเติมผสมกับเม็ดใหม่ที่อัตราส่วน
ต่างๆ
 2.การรีไซเคิลแบบทุติยภูมิ การรีไซเคิลแบบทุติยภูมิ
หรือกระบวนการหลอมขึ้นรูปใหม่ เป็นการนำพลาสติกที่ผ่าน
การใช้งานแล้วมาทำความสะอาด บด หลอมและขึ้นรูป
กลับไปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกอีกครั้ง การรีไซเคิลแบบทุติยภูมินี้
ยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลายเทคนิค คือการรีไซเคิลเชิงกล
(Mechanical recycling) เป็นเทคนิคที่ง่ายและนิยมใช้มากที่สุด
ในปัจจุบัน โดยการเก็บพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วมาคัดแยก
ตามประเภท และสีมาล้างทำความสะอาดก่อนนำมาบดเป็นชิ้น
เล็กๆ และหลอมเป็นเม็ดพลาสติกเกรดสองหรือเม็ดพลาสติก
รีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่หรือนำมาผสมกับเม็ดใหม่เพื่อให้ได้สมบัติที่ต้องการก่อนนำ
ไปผ่านกระบวนการขึ้นรูป โดยคุณภาพของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนี้
จะเป็นตัวกำหนดการนำไปใช้งานและปริมาณการผสมที่ต้องการ
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ปัญหาในกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกคือหลังจากผ่านกระบวน
การรีไซเคิลในแต่ละครั้งพลาสติกจะมีคุณภาพต่ำลงปฏิกิริยา
การขาดของสายโซ่โมเลกุลของพลาสติก ทำให้ไม่สามารถ
นำไปใช้ในเกิดประโยชน์สูงสุด และมีราคาถูกลงเรื่อยๆ จนบางครั้ง
ไม่คุ้มต่อการลงทุน สาเหตุที่สำคัญเนื่องมาจากมีการปนเปื้อน
ของสิ่งสกปรก ฉลากเล็กๆ หรือ เศษกาวทำให้เม็ดพลาสติก
รีไซเคิลมีสีเข้มขึ้นหรือ มีความใสลดลง นอกจากนี้ความชื้น
ในพลาสติก และความร้อนที่ ใช้ในการหลอมพลาสติกยังเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสลายตัว หรือเกิดการขาดของ
สายโซ่โมเลกุลของโพลิ เมอร์ที่ ใช้ทำพลาสติก ทำให้ เม็ด
พลาสติกรี ไซเคิลมีสี เหลือง และมีสมบัติ เชิงกลลดลงด้วย
การปรับปรุงโดยวิธีทางเคมี (Chemical modification) เนื่องจาก
เม็ดพลาสติกรีไซเคิลมีข้อจำกัดในด้านสมบัติ การขึ้นรูปและ
การใช้งาน ดังนั้น การปรับปรุงโดยวิธีการทางเคมีจะช่วยลด
ข้อจำกัดดังกล่าวหรือทำให้เม็ดรีไซเคิลมีลักษณะใกล้เคียงกับ
เม็ดใหม่ได้ การปรับปรุงนี้สามารถใช้ได้กับทั้งพลาสติกชนิดเดียว
หรือพลาสติกผสม ถ้าเป็นพลาสติกชนิดเดียวก็จะใช้การเติมสารเคมี
หรือใช้วิธีการผ่านด้วยรังสี แต่ถ้าเป็นพลาสติกผสมมักใช้สาร
ช่วยในการผสมให้เข้ากันที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า Compatibilizer
การหลอมอัดรีดร่วมและการฉีดร่วม (Coextrusion and
Coinjection moulding) เป็นอีกเทคนิคหนึ่งของการรีไซเคิล
แบบทุติยภูมิซึ่งเหมาะสำหรับใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับ
อาหาร ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตได้จากกระบวนการนี้จะมีลักษณะ
โครงสร้างเป็นชั้นๆ เหมือนแซนด์วิช โดยที่ผิวหน้าเป็นชั้นที่ผลิตจาก
พลาสติกใหม่ซึ่งมีความต้านทานต่อแรงดึงสูง ป้องกันการขีดข่วน
ได้ดีและมีสีสันน่าใช้ ส่วนชั้นกลางเป็นชั้นของพลาสติกรีไซเคิล
 3.การรีไซเคิลแบบตติยภูมิ การรีไซเคิลแบบตติยภูมิ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การรี ไซเคิลทางเคมีและ
ทางความร้อน การรีไซเคิลทางเคมี (chemical recycling)
เป็นกระบวนการที่ทำให้โครงสร้างสายโซ่ของพอลิเมอร์เกิด
การขาดหรือแตกออก (Depolymerisation) ได้มอนอเมอร์ 
(Monomer) หรือโอลิโกเมอร์ (Oligomer) เป็นผลิตภัณฑ์
เมื่อนำมาทำให้บริสุทธิ์โดยการกลั่นและตกผลึกได้เป็นสาร
ตั้งต้นที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำไปใช้ผลิตเป็นเพทได้ใหม่
การรีไซเคิลทางความร้อน (Thermolysis) โครงสร้างของเพท

สามารถเกิดการแตกหรือขาดได้โดยใช้ความร้อน เรียกว่า
Thermolysis แบ่งออกได้เป็น 3 วิธี คือ แบบไม่ใช้ออกซิเจน
(Pyrolysis )แบบใช้ออกซิเจน (Gasification) และการเติม
ไฮโดรเจน (Hydrogenation) Pyrolysis เป็นกระบวนการ
ที่ทำให้สายโซ่พอลิเมอร์เกิดการแตกออกโดยใช้ความร้อน
แบบไม่ ใช้ออกซิ เจน ผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการควบแน่นเป็น 
ของเหลวที่เรียกว่า น้ำมันดิบสังเคราะห์ (Synthetic crude oil) 
สามารถนำกลับไปใช้ในโรงกลั่นและส่วนที่ไม่เกิดการควบแน่น
จะถูกนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนภายใน
กระบวนการ Gasification เป็นกระบวนการที่ทำให้สายโซ่
พอลิเมอร์ของเพทเกิดการแตกออกโดยใช้ความร้อนแบบใช้
ออกซิเจน กระบวนการนี้เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่า Pyrolysis 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ Syngas ซึ่งประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
และไฮโดรเจน สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้โดยตรง แต่ถ้าทำ
การแยกก่อนนำมาใช้ในรูปของสารเคมีจะมีมูลค่าสูงขึ้น 2 – 3 เท่า
Hydrogenation เป็นเทคนิคที่ปรับปรุงมาจากกระบวนการกลั่น
น้ำมันแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา โดยสายโซ่พอลิเมอร์ของเพทจะ
ถูกทำให้แตกหรือขาดออกจากกันด้วยความร้อนและสัมผัสกับ
ไฮโดรเจนที่มากเกินพอที่ความดันสูงกว่า 100 บรรยากาศ 
จนเกิดปฏิกิริยาแตกตัว (Cracking) และเกิดการเติมไฮโดรเจน 
(Hydrogenation) อย่างสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ ได้ส่วนใหญ่
เป็นเชื้อเพลิงเหลว เช่น น้ำมันแก็สโซลีนหรือดีเซล กระบวนการ
รีไซเคิลทางความร้อนถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และ
คุ้มค่ากว่าการรีไซเคิลทางเคมีเพราะสามารถจัดการขยะที่เป็น
พลาสติกผสมที่มีสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ที่ไม่ใช่พลาสติกได้ ในขณะที่
การรีไซเคิลทางเคมีต้องใช้พลาสติกที่มีความสะอาดค่อนข้างสูง
และมีการผสมหรือปนเปื้อนได้เพียงเล็กน้อย ทำให้มีค่าใช้จ่ายใน
การเตรียมวัตถุดิบสูง อย่างไรก็ตามพลาสติกเพทที่จะนำมา
รีไซเคิลทางความร้อนก็ควรมีการคัดขนาดหรือกำจัดสิ่งปนเปื้อน
ออกบ้าง
 4.การรีไซเคิลแบบจตุภูมิ พลาสติกสามารถนำมาเผาไหม้
เป็นเชื้อเพลิงทดแทน โดยการเผาไหม้ของพลาสติกให้ค่าความร้อน
ใกล้เคียงกับถ่านหิน (23 MJ/kg) ช่วยในการเผาไหม้ส่วนที่เป็น
ขยะเปียก ทำให้ลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในการเผาขยะ
  แม้ว่าทุกวันนี้การรีไซเคิลพลาสติกยังไม่ได้รับความนิยม
มากนัก แต่ก็กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ เราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การนำพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับ
มารีไซเคิลใช้ซ้ำจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เรารักษาความ
สวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้
ซึ่งอีกไม่นานเราก็จะก้าวข้ามเข้าสู่ศตวรรษใหม่ที่วิทยาการ
และเทคโนโลยีต่างๆ จะได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
คนแห่งศตวรรษใหม่อาจต้องเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับพลาสติก
เมื่อพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วในศตวรรษหน้าไม่ได้กลาย
เป็นขยะอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นทรัพยากรสำคัญในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1
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ควายน้ำ..
ควายทะเล..

 ควายในป่าพรุแถบรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาประกอบด้วย
ตำบลพนางตุง ตำบลทะเลน้อย จ.พัทลุง และ ต.บ้านขาว อ.ระโนด
จ.สงขลา ประมาณ ๑๐๐ คอก เกือบ ๕,๐๐๐ ตัว เป็นควายเลี้ยง
ปล่อยแบบเช้าไป-เย็นกลับ อาศัย และหากิน อยู่ในป่าพรุ และใน
ทะเลสาบสงขลาตอนบน ทำให้ผู้คนเข้าใจว่าควายแถบนี้เป็น
“ควายน้ำ” และเรียกว่า “ควายทะเล” 
 ควาย เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความใกล้ชิดกับงาน
เกษตรกรรมของคนไทยและประเทศในแถบเอเชียมากที่สุด
ชาวนาในอดีตนิยมเลี้ยงควายไว้ใช้แรงงาน เช่น ใช้ไถนา เวียนนา
นวดข้าว และกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ บางท้องถิ่นในประเทศไทย
ใช้ควายในกิจกรรมสันทนาการ เช่น ที่ชลบุรีมีประเพณีการ
แข่งวิ่งควาย ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกีฬา
ชนควาย และในหลายท้องถิ่นนิยมใช้เนื้อควายเป็นอาหาร จึงนับได้
ว่าคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์จากควายได้หลายประการ ปัจจุบัน
มีการใช้แรงงานจากควายน้อยลงเพราะนิยมใช้เครื่องจักร
หรือรถไถนาแทน บทบาทของควายจึงเหลือเพียงการเสริมรายได้
ในครัวเรือนจากการขายเพื่อใช้เนื้อเป็นอาหารเท่านั้น

 ลักษณะทั่วไป ควายจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่
ปลายเท้ามีกีบ ตัวโตใกล้เคียงกับวัว โตเต็มวัยเมื่ออายุระหว่าง
๕–๘ ปี เป็นช่วงอายุที่เหมาะสำหรับการใช้งานน้ำหนักตัวผู้
ที่โตเต็มวัยโดยเฉลี่ยประมาณ ๕๒๐-๕๖๐ กิโลกรัม ตัวเมียเฉลี่ย
ประมาณ ๓๖๐-๔๔๐ กิโลกรัม โดยทั่วไปควายอายุเท่ากัน ตัวผู้
จะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย มีผิวสีเทาถึงดำ บางตัวมีสีชมพูเรียกว่า
ควายเผือกมีเขาเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวผู้ ปลายเขาโค้งเป็นวง
คล้ายพระจันทร์เสี้ยว ควายแต่ละตัวจะใช้งานได้จนอายุย่างเข้า
๒๐ ปี (อายุของควายโดยทั่วไปเฉลี่ยประมาณ ๒๕ ปี)
 ชนิดของควาย ควายที่พบในโลกนี้แบ่งได้เป็นสองกลุ่ม
ใหญ่คือควายป่าและควายบ้าน ควายบ้านแบ่งได้เป็น ๒ ชนิด
คือ ควายปลัก (Swamp buffalo) และควายน้ำหรือควายแม่น้ำ 
(river buffalo) ทั้งควายปลักและควายน้ำจัดเป็นสปีชี (species)
เดียวกันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bubalus bubalis แต่ก็มีความ
แตกต่างกันทางสรีระ รูปร่างอย่างเห็นได้ชัดเจน การศึกษา
ทางด้านชีวโมเลกุล นักวิทยาศาสตร์พบว่า ควายปลักมีจำนวน
โครโมโซม ๒๔ คู่ ส่วนควายน้ำมีจำนวนโครโมโซม ๒๕ คู่ แต่ควาย
ทั้งสองชนิดนี้สามารถผสมพันธุ์กันได้ ควายปลักเป็นควายที่นิยม
เลี้ยงกันในประเทศแถบเอเชีย เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า และลาว เลี้ยงไว้เพื่อใช้แรงงาน
ในไร่นาเป็นหลัก และเมื่อควายมีอายุมากขึ้นก็จะส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์
เพื่อใช้เนื้อเป็นอาหาร เป็นรายได้อีกทางหนึ่งของเกษตรกร
ควายปลักมีนิสัยชอบนอนแช่ปลัก มีรูปร่างล่ำสัน ผิวหนังมีสีเทา
เข้มเกือบดำ อาจมีสีขาวเผือก มีขนบางขึ้นตามตัว ลำตัวหนาลึก 
ท้องใหญ่ หัวยาวแคบ เขามีลักษณะแบนโค้งไปข้างหลัง หน้าสั้น 
หน้าผากแบนราบ ตานูนเด่นชัด ช่วงระหว่างรูจมูกทั้งสองข้างกว้าง
คอยาวและบริเวณใต้คอจะมีขนขาวเป็นรูปตัววี (chevlon) หัวไหล่
และอกนูนเห็นชัด ควายแม่น้ำพบมากในประเทศอินเดีย ปากีสถาน
อียิปต์ ประเทศในยุโรปตอนใต้ และยุโรปตะวันออก เป็นควาย
ที่ให้นมมาก ตัวเมียมีเต้านมขนาดใหญ่ให้น้ำนมมากประมาณ
วันละ ๕ ลิตร นิยมเลี้ยงไว้เพื่อรีดนมไม่ชอบลงแช่โคลนแต่จะชอบ

ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
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 สวัสดี..ปีใหม่ 2555 ที่นี่..มีรางวัล ขออวยพรให้สมาชิก
วารสารเม็ดทรายทุกท่าน มีความสุข ร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งใด
ขอให้สมปรารถนาค่ะ เมื่ออวยพรกันแล้วเราก็มาเข้าเรื่อง
คำถามประจำฉบับนี้กันเลย คำถามมีอยู่ว่า “สำนักงาน
สิ่ งแวดล้อมภาคที่  16 นำน้ำหมักชี วภาพไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคกลางจังหวัดใด” ถ้าได้คำตอบแล้ว
ก็ส่งคำตอบกันมาเยอะนะค่ะ!!

โดยท่านสามารถตอบคำถามแล้วส่งกลับมายังสำนักงานฯ
ได้ 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 
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555

เฉลย คำถามประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2554 
(หางเสือ ของเรือพดพร้าว ภาษาใต้เรียกว่าอะไร)
ตอบ  อูดเรือ หรือ กูดเรือ

ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. คุณอารีน่า  แวมามะ สงขลา
2. คุณอัดดะหมาน  หมัดเสพ สงขลา
3. คุณอังคณา  ทิพย์โอสถ สงขลา
4. คุณวายูกี  ดอเล๊าะ ปัตตานี
5. คุณสุริยัณห์  ทองงาม สงขลา

น้ำที่สะอาด มีหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์มูร่าห์ นิลิ เม-ซานี ราวี 
เซอติ และเมดิเตอเรเนียน เป็นต้น
 ควายในทุ่งพรทุะเลน้อย ควายทีเ่ลีย้งกนัในทุง่พรทุะเลน้อย
เป็นชนิดควายปลัก เลี้ยงสืบทอดติดต่อกันมา ๓-๔ ชั่วอายุคน
เปน็เวลานานรว่ม ๑๐๐ กวา่ป ีวถิกีารเลีย้งนยิมเลีย้งเปน็ฝงูปลอ่ยทุง่
และมีคอกสำหรับให้ควายพักผ่อนหลังจากกลับจากกินหญ้า
โดยเฉพาะยามค่ำคืน ควายฝูงหนึ่ง ๆ จะมีควายที่ทำหน้าที่คุมฝูง 
๑ ตัว เจ้าของควายจะเปิดคอกปล่อยควายออกกินหญ้าเวลาเช้า
ประมาณ ๙.๐๐ น. ควายจะกลับเข้าคอกเองในตอนเย็น
เวลาประมาณ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐น. เป็นเช่นนี้ทุกวัน  คอกควาย
จะถูกสร้างขึ้นกลางทุ่งด้วยการขุดดินถมที่ให้สูงขึ้นในหน้าแล้ง
ก่อนฤดูน้ำหลากเพื่อให้ควายสามารถนอนพักได้และหากเป็นปีที่
น้ำท่วมหนัก ระดับน้ำสูงมาก  ควายออกหากินกลางทุ่งไม่ได้ เจ้าของ
ควายก็จะไปหาหญ้ามาให้ควายกินในคอก ควายจะกินหญ้า
แทบทุกชนิดที่อยู่ในทุ่งหญ้าและป่าพรุ เช่น หญ้าข้าวผี หญ้าครุน
หญ้าปล้อง จูดหนู เป็นต้น ในบางปีที่น้ำท่วมหนัก ระดับน้ำใน
ทุ่งหญ้าท่วมสูงมากจนหญ้าจมมิดอยู่ใต้น้ำ แต่ควายก็สามารถ
ดำน้ำลงกินหญ้าที่จมอยู่ ใต้น้ำได้ในอดีตชาวบ้านเลี้ยงควาย
ไว้ใช้งานด้านเกษตร เช่น ไถนา เวียนนา นวดข้าว ลากหนวน 
รีดนม ชำแหละเนื้อขาย ปัจจุบันบทบาทดังกล่าวลดน้อยลงคง
เหลือไว้แต่เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ในครัวเรือนซึ่งเป็น
รายได้ที่ดีทางหนึ่ง และอีกบทบาทหนึ่งซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญ
ยิ่งที่เสริมเข้ามาคือบทบาทต่อการท่องเที่ยว ควายทะเลน้อย
จำนวนมากที่หากินอยู่กลางทุ่งหญ้าและป่าพรุทะเลน้อยเป็น
เสมือนสัตว์ป่ าที่ อยู่ตามธรรมชาติ  ช่ วยเพิ่มทัศนียภาพที่
สวยงามให้แก่ธรรมชาติ  เป็นที่น่ าสนใจแก่นักท่องเที่ ยว 
เป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวทะเลน้อยมากขึ้น

ขอขอบคุณ :ครูไพฑูรย์  ศิริรักษ์   วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่มา : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/372848

รายชื่อผู้โชคดีจากการตอบคำถาม
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