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สนใจสมัครเป็นสมาชิกหรือส่งความคิดเห็นประชาสัมพันธ์ 
สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ บรรณาธิการวารสาร “เม็ดทราย“

วารสาร เม็ดทราย

 เหตุการณ์มหาอุทกภัยได้ลดลงเข้าสู่ภาวะเกือบปกติแล้ว ทิ้งไว้
ทั้ งความเสียหายด้านทรัพย์สินและร่างกายรวมทั้ งสภาพจิตใจของ
ผู้ประสบภาวะอุทกภัย ซึ่งยังต้องรอทำการเยียวยาอีกเป็นเวลานานล่าสุด
ได้ข่าวว่าในรอบปีนี้จะมีพายุไต้ฝุ่นเกิดขึ้นถึง 27 ลูก พายุโซนร้อน
อีก 2-3 ลูก และพายุดี เปรสชั่นอีกประปราย โดยจะเกิดในพื้นที่
บริเวณทวีปเอเซียแปซิฟิก สำหรับเมืองไทยเราจากการวิเคราะห์ของผู้รู้
บอกว่า ไต้ฝุ่นจะเข้าประเทศไทยเต็มๆ 1 ลูกและพายุดีเปรสชั่นอีกเล็กน้อย 
ทำให้เราต้องหันกลับมาคิดว่า เราจะตั้งรับอย่างไรดี เพื่อลดภาวะ
ความรุนแรงของพายุ และไม่ให้เกิดความเสียหายมากมายเหมือนอย่าง
อดีต ท่าน ว.วชิรเมธี ได้กล่าวว่า ให้มองธรรมชาติเป็นครู แล้วเราจะอยู่
กับธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น เมื่อธรรมชาติสอนอะไรเรา เราก็ควรที่
จะต้องนำสิ่งที่ธรรมชาติสอนเรามาปรับปรุง แก้ไข ปฏิบัติ หาทางออก
ร่วมกัน เพื่อที่เราจะได้อยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ต่างคนต่างได้ผล
ประโยชน์ร่วมกัน ธรรมชาติก็คงอยู่ เราก็ได้ผลตอบแทนจากธรรมชาติ
ในทางที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่เป็นสุข
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 ดูข่าวน้ำท่วมแล้วน่าสลดใจ อดนึกไม่ได้ว่าทำไมน้ำจึงท่วม

ได้รุนแรงและทำความเสียหายให้กับประเทศไทย และพื้นที่อื่นๆ

ของโลกขนาดนี้ ท่วมขังอยู่เป็นแรมเดือน และท่วมไปทั่วทุกภาค

ของประเทศไทย แต่ที่หนักหน่อยคือพื้นที่ภาคกลางของประเทศ

ซึ่งเป็นพื้นราบลุ่ม ภาคใต้เองก็ไม่เบา ไม่น้อยหน้าภาคอื่นๆ

แม้จะเป็นปลายฤดูฝนแล้วก็ตาม น้ำก็ยังอุตส่าห์ท่วมอีกจนได้

และยังแถมด้วยดินถล่ม คลื่นลมแรงตามมาด้วยการกัดเซาะ

ชายฝั่ง

 เมื่อพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเลยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเดี๋ยวนี้น้ำ

จึงท่วมบ่อยจัง ท่วมกันทุกปี ปีละหลายรอบ ในอดีตน้ำไม่ท่วมหรือ 

คำตอบก็คือในอดีตมีเหตุการณ์น้ำท่วมเช่นกันแต่ไม่บ่อยเช่นใน

ปัจจุบัน คงเป็นเพราะในอดีตมีพื้นที่รองรับน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก

สามารถรองรับเก็บกักมวลน้ำได้มาก ไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ 

น้ำในอดีตเลยไม่หลงทาง สามารถไหลออกทะเลได้ตามช่องที่

เคยไหล ส่วนปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาก็คงไม่แตกต่างไปจาก

ปัจจุบันสักเท่าไหร่ ยังจำได้หรือเปล่าคนเก่าคนแก่เคยพูดให้ฟัง

ว่าฝนฟ้าเมื่อก่อนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนหรือสิบวันสิบคืนก็ยังเคยมี

ตกจนทำมาหากินไม่ได้ ตกจนต้องอยู่กับบ้านไม่สามารถ

จะออกไปไหนได้ แล้วคำถามก็ถูกถามต่อว่าคนในอดีตเขาอยู่กัน

อย่างไร ใช้ชีวิตกันอย่างไรเมื่อยามน้ำท่วม หรือเขาปลูกบ้าน

อย่างไรน้ำถึงไม่เข้าท่วมบ้านให้ข้าวของเสียหาย คำตอบก็คือ 

คนในอดีตจะปลู กสร้ า งบ้ านแบบบ้ านทรงไทยใต้ ถุ นสู ง

ซึ่งการออกแบบบ้านในอดีตนั้นด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านจะเน้น

ความสะดวกสบาย การใช้ประโยชน์และการป้องกันภัยธรรมชาติ

ไว้ในตัว แบบบ้านทรงไทยของเราเลยไม่กลัวน้ำท่วมเพราะ

ตัวบ้านสูง ภูมิปัญญาของไทยเราสมัยก่อนรู้ จักประยุกต์

และจดจำเหตุการณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมาใช้ประโยชน์

เลยออกแบบบ้านมาให้ป้องกันน้ำท่วมอยู่แล้วใต้ถุนบ้านโล่งยกสูง

น้ำมาก็ไม่ต้องยกของขนของหนี เวลาน้ำท่วมบ้านเลยไม่เสียหาย

ผิดกับบ้านในยุคปัจจุบัน แบบบ้านส่วนใหญ่จะนิยมสร้าง

สไตล์ของบ้านฝรั่ง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมตะวันตก 

เพราะสร้างง่ายกว่า วัสดุในการก่อสร้างมีหลากหลาย และราคา

ก่อสร้างไม่สูงมากเหมือนบ้านทรงไทยซึ่งแบบบ้านสไตล์ของ

บ้านฝรั่งจะนิยมสร้างตัวบ้านวางอยู่ติดกับพื้นดิน เมื่อถึงฤดูน้ำท่วม

(น้ำหลาก)น้ำเลยถือโอกาสมาเยือนก็คงเป็นเรื่องที่ ไม่แปลก

 บ้านทรงไทยของเราจะมีลักษณะคล้ายกันตรงที่มีใต้ถุน

โล่งสูง ซึ่งก็มีประโยชน์แตกต่าง และเหมาะสมไปแต่ละภาค เช่น 

บ้านทรงไทยภาคใต้ จะสร้างให้สอดคล้องกับวิถีชีวิติ ลักษณะ

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทางภาคใต้ โดยสภาพภูมิประเทศ

ของภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทร มีทั้งมรสุมตะวันตกและ

ตะวันออกพัดผ่านจึงมีฝนตกชุก มีพายุและลมแรงเกือบตลอดปี แม้

อากาศค่อนข้างร้อนจัดเพราะใกล้เส้นศูนย์สูตร แต่ก็มีความชื้นสูง 

บ้านทรงไทย สู้ภัยธรรมชาติ
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สภาพเหล่านี้มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมพื้นบ้านของภาคใต้หลาย

ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับรูปแบบของเรือนไทยภาคใต้ 

  เอกลักษณ์พิเศษอย่างหนึ่งของเรือนไทยภาคใต้ อันเนื่อง

จากมีฝนตกชุกและความชื้นสูง คือ การไม่ฝังเสาลงในดิน 

แตจ่ะวางทกุเสาลงบน “ตนีเสา” โดยใชท้อ่นไมเ้นือ้แขง็ หรอืกอ้นหนิ 

หรือหล่อเป็นแท่งซีเมนต์รองรับไว้ แล้วใช้วิธีบากประกบ ใช้ขื่อแป

และคาน บังคับเสาให้ตั้งเข้ารูปแล้วจึงขึ้นตั้งวางจันทันแป

และเครื่องประกอบอื่นๆ ได้แก่ ตง รอด ระแนง มุงหลังคา

ปู พื้ น แ ล ะ กั้ น ฝ า  เ ค รื่ อ ง เ ห ล่ า นี้ จ ะ ช่ ว ย ยึ ด โ ย ง กั น เ อ ง

สามารถทรงตัวเรือนไว้ทั้งหมดอย่างมั่นคง เหตุที่ ไม่ฝังเสา

ลงในดิน เพราะเมื่อฝนตกชุกสภาพดินยืดหยุ่นมากโอกาส

เสาจะทรุดมี ได้มาก นอกจากนั้นพื้นดินที่ชุ่มชื้นด้วยน้ำฝน

จะเป็นที่อยู่ของปลวกและเชื้อราต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะกัดกร่อน

ทำให้เสาผุพังเร็วขึ้น นอกจากนั้นการใช้ตีนเสารองรับยังช่วยให้

เป็นผลดีต่อการเคลื่อนย้ายบ้านอีกด้วย 

  การที่ภาคใต้มีลมแรง และฝนชุกตลอดปี บังคับให้

ชาวภาคใต้ปลูกเรือนมีความสูงไม่มากนัก มีหลังคาลาดชัน

และให้ปลายเสาเอนเข้าในเล็กน้อย และถ้ากั้นฝากระดานนิยม

วางกระดานตามแนวนอนให้ริมล่างของแผ่นบนทับริมบนของ

แผ่นล่างตามลำดับ เหตุที่ทำให้ตัวเรือนเตี้ยก็เพื่อไม่ให้ต้านลม

มากเกินไปและที่ทำให้หลังคาลาดชัน ก็เพื่อไม่ ให้ลมปะทะ

ปลายจากหรือหางกระเบื้อง และทำให้น้ำฝนที่ตกต้องหลังคา

ไหลเร็วและสะเด็ดน้ำเร็วน้ำฝนไม่ขังและแฉะชื้นอยู่นาน ช่วยให้

หลังคาคงทนและไม่รั่วซึม ที่ตั้งปลายเสาให้เอนเข้าหากัน

เล็กน้อยนั้นเรียกตามภาษาถิ่นว่า “ทรงช้างเยี่ยว” ช่วยให้ฝาที่กั้น

มีลักษณะส่วนล่างค่อยๆ ผายออกเล็กน้อยคุณลักษณะเช่นนี้ 

ช่วยผ่อนการต้านลมได้ดียิ่งขึ้น ทั้งช่วยบังคับให้ลมบางส่วนลอด

ผ่านช่องลมเหนือฝาเข้าไปในตัวบ้าน ทำให้อากาศถ่ายเทดีขึ้น  นอกจาก

นี้ยังช่วยกันไม่ให้ฝนสาดเข้าใต้ถุนบ้าน เพราะโดยปกติใต้ถุน

บา้นจะใชป้ระโยชนห์ลายลกัษณะ โดยเฉพาะทอ้งถิน่ทีอ่ยู่ใกลท้ะเล 

เช่น ชาวเกาะภูเก็ต เกาะสมุย สภาพที่พายุจัดและฝนตกชุกเป็น

เงื่อนไขบังคับให้การปลูกเรือนสมัยก่อนนิยมปลูกเป็นเรือน

โดดเดี่ยวไม่นิยมทำระเบียงออกมาทางด้านข้าง หรือด้านสกัด

เพราะลมมรสุมมักพัดพาน้ำฝนสาดเข้าระเบียงทำให้เรือน

ผุ เร็ ว ที่ ถ่ ายทอดแบบเรือนจากถิ่นอื่ นมาทำเป็นระเบียง

หรือมีชานแล่นระหว่างเรือน 2 หลัง หรือทำระเบียงข้าง

เพียงหลั ง เดียว ก็ต้องทำฝากั้ นหรือปิดกันสาดจนมิดชิด

เพื่อป้องกันฝนสาด 

  ชานเรือนภาคใต้นิยมปูด้วยไม้ เคี่ ยมหนาประมาณ

2 นิ้ว กว้างประมาณ 12 นิ้ว ให้มีความยาวตลอดห้องไม่นิยม

ต่อกลาง การปูนิยมเว้นช่องห่างกันประมาณ 1 นิ้ว และไม่ต้อง

ตอกตะปู ทั้ งนี้ เพราะไม้ เคี่ยมทนแดดทนฝนดีกว่าไม้อื่นๆ

น้ำฝนจะได้ไม่ขังในร่องไม้ 

  การวางตัวอาคารของเรอืนภาคใตน้ยิม “ปลกูลอยหวนั” คอื

ปลูกให้ด้านยาวพุ่งไปทิศตะวันตกและทิศตะวันออก จนเกิดเป็น

คติความเชื่อว่า “ห้ามปลูกเรือนขวางหวัน” คือห้ามปลูกด้านยาว

ย้อนดูตายาย...ใช้ชีวิต
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พุ่งไปทิศเหนือและทิศใต้ เหตุผลที่แท้จริงคือ การปลูกขวาง

ตะวันออก จากหน้าบ้านต้องหันไปทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออก

อันทำให้แสงแดดส่องร้อนจัดตลอดครึ่ งวันแล้ว ยั ง เป็นการ

ต้านทางลมทางฝน ฝนจะสาดเข้าบ้านและอาจจะถูกพายุพัดพังได้ง่าย

เว้นแต่เรือนข้าว ซึ่งมักปลูกอย่างมั่นคงเป็นพิเศษและมีข้าวบรรจุ

อยู่เต็มยากที่จะถูกพายุพัดพังได้ และเรือนข้าวนั้นยังต้องการให้

แดดส่องอยู่ ตลอดวัน  เพื่ อข้ า ว เลี ยงจะได้ ไ ม่ อั บชื้ น เสี ย เร็ ว 

เรือนข้าวจึงนิยมปลูกขวางตะวัน หน้าต่างบ้านภาคใต้มักเจาะเป็น

ช่องเล็กๆ ถ้าทำให้เปิดปิดได้ มักเปิดเข้าข้างในหรือถ้าเปิดออก

ข้างนอกจะใช้วิธีแขวนห้อยแล้วใช้ไม้ค้ำยันให้ส่วนล่างเปิดอ้าออก

โดยวิธีนี้ ไม่ต้องใช้ขอสับ กันลมพัดได้ดีและสะดวกในการปิดเปิด 

หน้าจั่ว ซึ่งชาวภาคใต้เรียกว่า “หุ้มกลอง” นิยมปิดทึบ ถ้าเป็นบ้าน

แบบหลังคามุงด้วยกระเบื้อง หลังคาส่วนที่ยื่นเลยหน้าจั่วออกมา

จะตี ไม้กระดาน ใต้ระแนงเพื่อกันไม่ให้ลมพัดพากระเบื้องปลิว

เรียกส่วนนี้ว่า “หน้าผ้า” และตรงเชิงของหน้าจั่วจะทำเป็นหลังคา

ขวางเอียงลาดลงมาเพื่อกันฝนสาดเรียกหลังคาส่วนนี้ว่า “ปีกนก”

จะเห็นได้ว่าธรรมชาติมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างมาก

ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดธรรมชาติก็เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น 

 แล้วฤดูน้ำหลากหรือฤดูน้ำท่วมคนรุ่นเก่ารุ่นก่อนเขาใช้ชีวิต

กันอย่างไร ฤดูน้ำหลากในอดีตที่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นฤดูน้ำท่วม

ซึ่งในอดีตคือฤดูแห่งความอุดมสมบูรณ์ ฤดูแห่งความรื่นเริง ใน

พื้นที่ภาคกลางจะมีการละเล่นต่างๆที่ เกี่ยวกับฤดูหลาก เช่น

ร้องเพลงยาว เล่นเพลงเรือ ประเพณีการแข่งเรือ  ต้อนรับการมาถึง

ของฤดูกาลของการทำนา ซึ่งปีหนึ่งจะมีน้ำท่วมมาครั้งหนึ่งทุกปี

ท่วมมากท่วมน้อยก็ ไม่เป็นไรให้ท่วมก็แล้วกัน เพราะเมื่อมีน้ำ

ก็หมายถึงสามารถทำการเพาะปลูกข้าวได้ อาจถือว่าฤดูน้ำหลาก

เป็นฤดูแห่งการรอคอยด้วยซ้ำไป พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฤดูน้ ำหลากคือฤดูแห่ งความอุดมสมบูรณ์  การมาถึงของน้ำ

หมายถึงการมาถึงของกุ้ง หอย ปู ปลา มาให้จับกันถึงหน้าบ้าน 

และมีมากมายจนจับกินกันไม่หมด จนต้องนำไปทำปลาร้า หรือนำ

ไปแปรรูปเพื่อเก็บไว้เมื่อยามขาดแคลนอาหาร เช่นเดียวกับภาคใต้

การมาถึงแห่งฤดูน้ำหลากหรือน้ำท่วม ถึงแม้น้ำจะท่วมเขาไม่ถือ

เป็นภัยพิบัติ เป็นเรื่องปกติที่เกิดประจำทุกปีเขาจะรู้อยู่แล้วว่าพอ

ถึงเวลาน้ำก็จะมา โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่รอบๆทะเลสาบสงขลา

ที่เรียกว่าคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ฤดูน้ำหลากเป็นฤดูที่คนลุ่มน้ำ

รอคอยเพราะนั่นหมายถึงฤดูที่ทะเลสาบสงขลามีความอุดมสมบูรณ์

ที่สุด ทะเลสาบเต็มไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด ในอดีตคนเก่าคนแก่

เคยเล่าให้ฟังว่า กุ้ง หอย ปู ปลา และสัตว์น้ำมีมากจนไม่รู้จะเอาไป

ไหน แค่ลงบันไดบ้านก็มีกุ้ง หอย ปู ปลา มาให้จับกันถึงหน้าบ้านเลย 

มีมากจนสัตว์น้ำว่ายน้ำชนกัน แม้น้ำจะท่วมขังเป็นเวลาแรมเดือน

คนลุ่มน้ำก็ไม่เคยกลัวและไม่เคยคิดว่าเป็นน้ำท่วมหรือภัยพิบัติแต่

อย่างใด เขาคงใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ด้วยบ้านเรือนของคนลุ่มน้ำส่วน

มากเป็นบ้านที่มีลักษณะเป็นบ้านทรงไทยใต้ถุนโล่งยกสูงน้ำจึง

ไม่ท่วมตัวเรือน ซึ่ งบริ เวณใต้ถุนจะเป็นที่ ใช้จอดเรือและเก็บ

เครื่องมือประมง คนลุ่มน้ำแต่ละบ้านจะมีเรือเกือบทุกหลังคาเรือน

การเดินทางไปมาหาสู่กันทำธุระก็ใช้เรือเป็นพาหนะ ฤดูน้ำหลาก

จึงเป็นวิถีชีวิตตามปกติของผู้คนในสมัยก่อน ดังนั้นคนสมัยก่อน

จึงไม่รู้สึกว่า “น้ำท่วมเป็นภัยพิบัติ” แต่กลับกลายเป็นมหาภัยพิบัติ

สำหรับคนในยุคปัจจุบัน
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  ลานีญา มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันหลายชื่อ เช่น น้องของเอลนิโญ 

สภาวะตรงข้าม เอล นิโญ สภาวะที่ไม่ใช่ เอลนิโญ และฤดูกาลที่อุณหภูมิ

ผิวน้ำทะเลเย็น (season with cold SSTs) เป็นต้น (Glantz, 2001)

 ลานีญา ความหมายเดียวกัน คือ ปรากฏการณ์ที่กลับกัน

กับ เอลนิโญ กล่าวคือ อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลาง และ

ตะวันออกของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีค่าต่ำกว่าปกติ เนื่องจากลม

ตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงมากกว่าปกติ จึงพัดพาผิวน้ำทะเลที่อุ่น

จากตะวนัออกไปสะสมอยูท่างตะวนัตกมากยิง่ขึน้   ทำใหบ้รเิวณดงักลา่ว

ซึ่งเดิมมีอุณหภูมิผิวน้ำทะเล และระดับน้ำทะเลสูงกว่าทางตะวันออก

อยู่แล้ว ยิ่งมีอุณหภูมิและระดับน้ำทะเลสูงขึ้นไปอีก ปรากฏการณ์ 

ลานีญา เกิดขึ้นได้ทุก 2 - 3 ปี และปกติจะเกิดขึ้นนานประมาณ 9 - 12 

เดือน แต่บางครั้งอาจปรากฏอยู่ได้นานถึง 2 ปี

    ปกติลมตะวันออกเฉียงใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน

หรือแปซิฟิก เขตศูนย์สูตรจะพัดพาน้ ำอุ่ นจากทางตะวันออก

ของมหาสมุทรไปสะสมอยู่ทางตะวันตก ซึ่งทำให้มีการก่อตัว

ของเมฆและฝนบริเวณด้านตะวันตกของแปซิฟิกเขตร้อน ส่วนแปซิฟิก

ตะวันออกหรือบริเวณชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์และเปรู มีการไหลขึ้น

ของน้ำเย็นระดับล่างขึ้นไปยังผิวน้ำซึ่งทำให้บริเวณดังกล่าวแห้งแล้ง

สถานการณ์เช่นนี้เป็นลักษณะปกติเราจึงเรียกว่าสภาวะปกติหรือ

สภาวะที่ไม่ใช่ เอลนีโญ แต่มีบ่อยครั้งที่สถานการณ์เช่นนี้ถูกมองว่า

เป็นได้ทั้งสภาวะปกติและลานีญา อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารูปแบบ

ของสภาวะลานีญา จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์ ลานีญา มีความแตกต่าง

จากสภาวะปกติ (Glantz, 2001) นั่นคือ ลมค้าตะวันออกเฉียงใต้

ที่พัดปกคลุมเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนมีกำลังแรงมากกว่าปกติ

และพัดพาผิวน้ำทะเลที่อุ่นจากตะวันออกไปสะสมอยู่ทางตะวันตก

มากยิ่งขึ้น ทำให้บริเวณแปซิฟิกตะวันตก รวมทั้งบริเวณตะวันออกและ

เกร็ดเล็ก  เกร็ดน้อย

ตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย ซึ่งเดิมมีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงกว่า

ทางตะวันออกอยู่แล้วยิ่งมีอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นไปอีก อุณหภูมิผิว

น้ำทะเลที่สูงขึ้นส่งผลให้อากาศเหนือบริเวณดังกล่าวมีการลอยตัว 

ขึ้นและกลั่นตัวเป็นเมฆและฝน ส่วนแปซิฟิกตะวันออกนอกฝั่งประเทศ

เปรูและเอกวาดอร์นั้นขบวนการไหลขึ้นของน้ำเย็นระดับล่างไปสู่ผิวน้ำ 

(upwelling) จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรุนแรง อุณหภูมิที่ผิวน้ำทะเล

จึงลดลงต่ำกว่าปกติ เช่น ลานีญาที่เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 - 2532 อุณหภูมิ

ผิวน้ำทะเลบริเวณดังกล่าวต่ำกว่าปกติประมาณ 4 องศาเซลเซียส

  ผลกระทบของลานีญาต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย

จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปี เอลนีโญ

โดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่า composite percentile ของปริมาณฝน และ 

composite standardized ของอุณหภูมิในปี เอลนีโญจากข้อมูล

ปริมาณฝนและอุณหภูมิรายเดือน ในช่วงเวลา 50 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494

ถึง 2543 พบว่า ในปี ลานีญา ปริมาณฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่

สูงกว่าปกติโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนเป็นระยะที่ ลานีญา

มีผลกระทบต่อสภาวะฝนของประเทศไทยชัดเจนกว่าช่วงอื่น และ

พบว่าในช่วงกลางและปลายฤดูฝน ลานีญา มีผลกระทบต่อสภาวะ

ฝนของประเทศไทยไม่ชัดเจน สำหรับอุณหภูมิปรากฏว่า ลานีญา

มีผลกระทบต่ออุณหภูมิในประเทศไทยชัดเจนกว่าฝน โดยทุกภาค

ของประเทศไทยมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติทุกฤดู และพบว่า ลานีญา

ที่มีขนาดปานกลางถึงรุนแรงส่งผลให้ปริมาณฝนของประเทศไทย

สูงกว่าปกติมากขึ้น ขณะที่อุณหภูมิต่ำกว่าปกติมากขึ้น

ปรากฏการณ์ลานีญา คืออะไร
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 มีคำถามว่ าในชนบทเมื่ อก่อนตอนไม่มีผงซักฟอก

ไม่มีแชมพูสระผม เขาใช้อะไรในการซักผ้าหรือสระผมกัน

“ลูกเค็ด” เป็นคำตอบหนึ่งในหลายๆตัวเลือกที่ทำให้นึกถึง

ต้นหนามเค็ดที่ชาวบ้านซึ่งอาศัยบริเวณพื้นที่ ใกล้ทะเลน้ำเค็ม

มักจะนำมาใช้ซักผ้าและสระผม ด้วยคุณสมบัติลูกของต้น

หนามเค็ดเมื่อนำมาขยี้กับน้ำจะเกิดฟอง  เลยทำให้นึกภาพต่อไปว่า

เมื่ออดีตชายทะเลไม่ใช่มีแต่น้ำทะเลเค็มๆ ชายหาดที่มีทรายขาวๆ

ยังมีองค์ประกอบอีกหลายๆ อย่างที่ประกอบขึ้นเป็นระบบนิเวศ

ของชายทะเล ป่าสันทรายเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ

ที่มีพืชพรรณและระบบนิเวศของป่าที่แตกต่างไปจากป่าทั่วไป

ในความรู้สึกของคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ ใกล้ชิดกับป่าชายหาด

หรือป่าสันทรายชายหาด จะมีความรู้สึกคุ้นเคยกับผืนป่าชายหาด

หรื อป่ า ช าย เ ลมาตั้ ง แต่ เ กิ ด และมี ค ว ามสำคัญกั บก า ร

ดำรงชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งป่าสันทรายชายหาด

เป็นแหล่งเก็บไม้ฟืน เป็นสวนครัวที่ ใช้ เก็บพืชป่า หาผัก

เป็นห้องยาที่เก็บหาสมุนไพร และตัดไม้มาใช้บ้างตามความจำเป็น

ของชีวิตประจำวัน แต่ในทางตรงกันข้ามป่าสันทรายชายหาด

เป็นระบบนิเวศหนึ่ง ซึ่งประเทศไทยเราไม่คอยให้ความสำคัญ

และละเลยในการอนุรักษ์รักษาป่าหาดทรายชายหาด พื้นที่

ป่าชายหาดหลายแห่งถูกทำลาย และเปลี่ยนสภาพไปจนสูญสิ้น

เหมือนกับระบบนิเวศอื่นๆ เช่นป่าพรุ หรือป่าชายเลนที่พึ่ง

จะมาเริ่มอนุรักษ์กันเมื่อใกล้จะหมด ป่าสันทรายชายหาด

ที่ยังหลงเหลืออยู่บ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ที่ เห็นความสำคัญและอนุรักษ์เอาไว้ ป่าสันทรายชายหาด

ยังถูกมองเป็นเพียงวัชพืช ที่ ไร้คุณค่า และไม่ก่อประโยชน์

เลาะเลียบ ชายฝั่ง

ป่าสันทรายชายหาด
ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเมื่อมีความต้องการใช้พื้นที่ ในด้านต่างๆ

จากภาครัฐหรือธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างสำนักงานหรือพัฒนา

รองรับนักท่องเที่ยว ป่าสันทรายชายหาดหรือป่าชายหาด

จึงถูกเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมายอันดับแรกๆ

 ชายฝั่งทะเลหรือตามเกาะแก่ง ที่มีดินทรายจัด เป็น

สันทราย น้ำทะเลท่วมไม่ถึง และมีไอเค็มที่พัดจากทะเล นับเป็น

ปัจจัยที่ทำให้เกิดป่าชายหาด พืชชายหาดที่เกิดและเติบโตขึ้นได้

จะต้องปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ 

เช่น การขาดแคลนน้ำจืดในบางฤดูกาล คลื่นลมที่มีความรุนแรง 

แสงแดดที่มีความร้อน เป็นต้น ต้นไม้ส่วนใหญ่ที่พบจึงมีลักษณะ

เป็นพุ่ม ลำต้นคดงอ และแตกกิ่งก้านสาขามาก กิ่งสั้น ใบหนาแข็ง 

  ระบบรากถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของพรรณไม้ป่า

ชายหาด เนื่องจากสันทรายหรือชายหาดที่พืชเกาะอยู่นั้น

จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รากของพืชประเภทนี้

จึงมีลักษณะที่สามารถงอกได้ตามข้อ และงอกรากได้ใหม่ตาม

การทับถมของทรายที่พัดเข้ามาพอกพูน เมื่อรากเจริญเติบโต

ขึ้นก็จะพัฒนากลายเป็นลำต้นยึดเหนี่ยวทรายไว้ และจะรุกคืบ

จนกระทั่งครอบคลุมชายหาดนั้น

  แต่ในบางครั้งที่มีพายุหรือลมพัดแรง พรรณพืชเหล่านี้ก็

อาจจะถูกทรายทับถมหรือน้ำทะเลท่วมถึงจนตายไป แต่เมล็ดพันธุ์

ของหญ้าหรือผักบุ้งที่อาจลอยอยู่ ในทะเลก็จะถูกพัดขึ้นสู่ฝั่ง

งอกเงยขึ้นเป็นพรรณพืชชายหาดขึ้นมาอีกครั้ง

 ลักษณะเด่นของพืชชายหาด คือ มีผลเบาลอยน้ำ เช่น

มะพร้าว ซึ่งขยายพันธุ์ไปทั่วโลกโดยให้ลูกของมันลอยไปกับน้ำ

นอกจากนี้ยังมีพืชจำพวก ตะบูน ตะบัน จิก ดองดึง หงอนไก่ทะเล
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 สนทะเล หูกวาง ซึ่งทั้งหมดกระจายพันธุ์โดย

อาศัยน้ำทะเลและขึ้นอยู่บนแนวทราย

 หญ้าเป็นพืชเบิกนำของป่าชายหาดรุ่นแรก ๆ

มรีะบบรากทีส่านกนัเปน็รา่งแห ยดึหนา้ทรายเอาไวเ้ชน่

หญ้าลิงลม ผักบุ้งทะเล เมื่อรากเจริญเติบโต จนเป็น

เถาก็จะช่วยยึดทรายให้มั่นคงมากขึ้น ผักบุ้งทะเลสามารถ

ที่ จ ะ เลื้ อยครอบคลุมพื้ น ที่ ออกไป ได้ ไกลมาก ตาม เถา

ของผักบุ้ งทะ เลสามารถเป็นที่ ยึ ด เหนี่ ยวของเมล็ดหญ้ า

และไม้ใหญ่บางชนิด เช่น สนทะเล ลำเจียก เอนอ้า ฯลฯ

  ลักษณะของพืชชายหาด เช่น ต้นพลับพลึง รักทะเล

ปอทะเล จะชอบขึ้นเป็นกลุ่มๆ จึงเปรียบเสมือนกำแพงกันคลื่นลม

ให้กับพืชชายหาดชนิดอื่นๆ ที่ทนเค็มและลมได้น้อยกว่า

ได้มีโอกาสเจริญเติบโต 

  ป่าชายหาดบางแห่งที่ชายฝั่งเป็นหิน จะเป็นบริเวณ

ของพืชที่มีลำต้นสูงไม่มากและคดงอ ด้วยแรงลม แต่จะมีเรือนยอด

ที่ต่อเนื่องกันโดยตลอดและแน่นทึบจนถึงดิน เช่น ต้นหูกวาง

โพธิ์ทะเล โพธิ์กริ่ง และกระทิง เป็นต้น

  ถัดจากพืชที่อยู่ติดกับชายทะเล อาจมีพืชบางชนิดที่เกิดขึ้น

เป็นสังคมพืช “ป่าบึงน้ำเค็ม” โดยจะขึ้นอยู่เป็นกลุ่มๆ พรรณพืช

ส่วนใหญ่ เป็นการผสมกันระหว่างป่าชายหาดกับป่าชายเลน

เมื่อพื้นดินยกสูงขึ้น หรือมีอินทรียวัตถุทับถมมากขึ้น ก็จะพัฒนา

เข้าสู่สังคมป่าชายหาดที่สมบูรณ์ และอาจพัฒนาต่อไปเป็นป่า

ประเภทอื่น ตามลักษณะภูมิประเทศแต่ละแห่ง ซึ่งอาจใช้เวลา

ในการวิวัฒนาการนับสิบหรือร้อยปี 

  การก่อเกิดป่าชายหาดจึงมีวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องยาวนาน

มีคุณประโยชน์ และหน้าที่ของระบบนิเวศที่สำคัญในการยึดเหนี่ยว

สันทราย และรักษาชายฝั่งทะเล เปรียบเสมือนตัวที่รักษาสมดุล

ระหว่างรอยต่อของทะเลกับป่าบนบก

 ครั้งอดีตป่าชายหาดมีอยู่ทั่วไป แต่แนวป่าซึ่งมีอยู่แคบ

ระหว่างชายฝั่งถึงแผ่นดิน มันจึงหมดไปเมื่อพื้นที่ชายฝั่งถูก

เปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น การทำรีสอร์ท 

สวนสาธารณะ การก่อสร้างตึก อาคาร เป็นบ่อเพาะเลี้ยงกุ้ง 

พื้นที่นากุ้ง ฯลฯ ป่าชายหาดแถบภาคตะวันออกถูกทำลายมากสุด

และด้านทะเลอันดามันยังอยู่ดีกว่าอ่าวไทย ในปัจจุบันป่าชายหาด

ไม่เป็นที่รู้จักเพราะแทบไม่มีเหลือให้เห็นอีกเมื่อในอดีตเล่าขาน

กันว่าจะพบป่าชายหาดหรือป่าสันทรายชายหาดปรากฏอยู่ทั่วไป

ตามชายทะเลที่เป็นหาดทรายเก่าน้ำท่วมไม่ถึงทั้งชายฝั่งภาค

ตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชลบุรีลงไปถึงจังหวัดตราด และทางภาคใต้

แถบฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยจากจังหวัดเพชรบุรีลงไปจนต่อเขตแดน

ประเทศมาเลเซียรวมถึงเกาะต่าง ๆ ในอ่าวไทยด้วย ในทางฝั่ง

ตะวันตกมีพบตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูล รวมทั้ง

หมู่เกาะน้อยใหญ่ในทะเลอันดามันด้วย 

  สันทรายแต่ละเนินประกอบขึ้นจากเม็ดทรายจำนวน

เกินคณานับ และต้องใช้เวลาในการก่อร่างสร้างรูปยาวนานเป็นพัน

เป็นหมื่นปี ทรายบางเม็ดเล่าความหลังของตัวเองว่าเคยเป็นหินผา

อยู่บนภูเขามาก่อน โดนแดดและลมฝนกัดกร่อนผุพัง ถูกชะล้าง

ลงสู่แม่น้ำ และไหลออกทะเล ล่องลอยไปในกระแสน้ำเค็มกับมวล

เม็ดทรายอีกมหาศาล ซึ่งบางส่วนมาจากเศษเสี้ยวของเปลือกหอย

และปะการัง กระทั่งถูกคลื่นซัดขึ้นสู่ฝั่ง จากเม็ดทรายมาเป็น

ผืนทรายเกิดขึ้นได้ไม่ยาก แต่การจะก่อกำเนิดเป็นสันทราย 

มีความเป็นไปได้ไม่มาก เนื่องจากต้องมีปัจจัยเงื่อนไขอีกหลาย

ประการช่วยเอื้ออำนวย หน้าหาดต้องมีระยะน้ำขึ้นน้ำลงที่กว้างพอ

เพื่อให้ทรายได้ตากแดดต้องลมจนเม็ดแห้ง และเม็ดทรายจะต้อง

มีขนาดละเอียดพอที่สายลมจะพัดปลิวไปได้ กระแสลมต้องพัด

เป็นทิศทางเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ ยาวนานเป็นฤดูกาล 

ความเร็วลมต้องมากกว่า 15 ไมล์ต่อชั่วโมง ถึงจะแรงพอที่จะหอบ

เม็ดทรายไปได้ แต่ถ้าเกิน 45 ไมล์ต่อชั่วโมง ก็จะกลายเป็นพายุ

พัดกร่อนเนินทรายจนไม่อาจก่อร่างเป็นสันสูงๆ เวิ้งน้ำต้องเปิดโล่ง 

ไม่มีเกาะแก่งหรือสันแหลมกีดขวางทางลม แต่บนฝั่งจะต้อง

มีปราการกั้นดักทราย ซึ่งอาจจะเป็นซากพืชซากสาหร่ายทะเล

ที่ถูกคลื่นซัดมาวางไว้ตามแนวน้ำขึ้นสูงสุดบนชายหาด เม็ดทราย

ที่เดินทางมาแสนไกล ยังต้องเดินทางต่อแม้หลังจากถึงฟากฝั่งแล้ว

กระแสลมที่มีความเร็วระหว่าง 15-45 ไมล์ต่อชั่วโมง จะพัดทราย

เม็ดใหญ่ให้กลิ้งไปชนเม็ดที่อยู่ข้างหน้าเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปใน

ลักษณะที่เรียกว่า การคลาน ส่วนเม็ดทรายที่มีขนาดพอดี จะถูก

พัดปลิวไปในท่วงท่าการกระโดดของกบ ล่องลอย แล้วตกลง

กระแทกเม็ดอื่นให้ลอยต่อ กระทั่งเจอแนวซากจากทะเลที่เน่าเปื่อย

เป็นปุ๋ย มีพืชไม้ชายหาดงอกเงยขึ้นมาดักทางลม สันทรายลูกแรก

จะก่อกำเนิดขึ้นตรงนั้น พืชพรรณป่าสันทรายชายหาดที่มีลักษณะ

ทนต่อละอองน้ำเค็ม ทานลม ใบมีผิวมันและเป็นขน มีระบบราก

ที่หาอาหารได้ดี แพร่พันธุ์เร็ว งอกงามได้ทุกฤดูกาลและโตเร็ว

ทันกับการทับถมของทราย จะเติบโตขึ้นมาทำหน้าที่ดัก

เม็ดทรายให้สะสมเป็นสันทราย สูงขึ้นโตขึ้นและมีเสถียรภาพ

 เนินทรายแรกที่ เกิดขึ้นริมหาดจะสูงราว ๒ เมตร

ด้านหน้าที่หันออกสู่ทะเลจะรับลมแรงมาก และแรงลมสูงสุด

จะอยู่ตรงยอดของสันทราย เม็ดทรายที่อยู่ด้านหน้าจะถูกพัด

ปลิวข้ามสันไปตกด้านที่อับลม ทำให้สันทรายกร่อนจากด้านหน้า

ไปโตด้านหลัง และเคลื่อนที่ถอยห่างฝั่งขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึง

ระยะหนึ่ง สันทรายลูกอ่อนแนวใหม่จะเกิดขึ้นทดแทน ขณะ

ที่สันทรายที่เกิดก่อนถอยร่นเข้าไปด้านใน สันทรายลูกใหม่ๆ 

จะเกิดขึ้นสืบต่อเนื่อง เหมือนกับการเคลื่อนของสันคลื่นในทะเล

ต่างกันแต่ว่า การหนุนเนื่องของคลื่นทะเลเกิดขึ้นในเวลา

เพียงชั่วลมหายใจ แต่การเขยื้อนของสันทรายชายหาดอาจใช้เวลา

เป็นร้อยๆ หรือเป็นพันปี ผลการศึกษาในต่างประเทศพบว่า

สันทรายบางแห่งมีอายุถึง 18,000 ปีเนินทรายที่เกิดขึ้นก่อน

จะถอยร่นขึ้นมาอยู่ ในสุดบนแผ่นดิน ยิ่งลึกเข้าไปสันทราย

จะสึกกร่อน ราบแบนไม่ เป็นสันชัด เจนเหมือนสันทราย

ที่เกิดใหม่ ขณะที่สันทรายเคลื่อนถอยเข้าไปในแผ่นดิน พืชบุกเบิก 9
สำ
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จะงอกขึ้นมาทำหน้าที่สร้างเสถียรภาพให้สันทรายไม้ขนาดเล็ก

จะเข้ายึดพื้นที่ก่อน ไม้ใหญ่งอกงามตามมาต่อจากนั้นผืนป่า

ก็จะหนาแน่นขึ้นตามเวลา ทั้งในแง่ของจำนวน ชนิดและขนาด

เป็นพัฒนาการของป่าสันทรายชายหาด ด้านหน้าป่าสันทรายชายหาด

จะเห็นพุ่มไม้ด้านหน้าทะเลที่ รับกระแสลมแรงและไอน้ำเค็ม

และปะทะกับการขัดสีจากเม็ดทรายโดยตรงมีลำต้นแคระเกร็น

กิ่งแห้งใบโกร๋นเหมือนไม้ยืนตาย แมกไม้พวกนี้พลีตนเป็นปราการ

ด่านหน้า ปกป้องสุมทุมพุ่มไม้ด้านในให้เติบโตสูงใหญ่ขึ้นในแนวหลัง

 เสถียรภาพของสันทรายมีส่วนอย่างสำคัญในการเป็นกันชน

ไม่ให้คลื่นทำลายฝั่งยามมีมรสุมรุนแรง และแนวป่าชายหาดยัง

ทำหน้าที่เป็นโล่ต้านพายุให้กับสรรพสิ่งและสรรพชีวิตบนแผ่นดิน

ความจริงธรรมชาติได้สร้างปราการอันมั่นคงไว้ให้แล้ว แต่คน

มองไม่เห็นและไม่เอาใจใส่ ความสูญเสียยิ่งใหญ่จึงอุบัติขึ้นซ้ำแล้ว

ซ้ ำอีก ระหว่างเนินทรายกลางป่าสันทรายชายหาดเป็นร่อง

ลำราง (Trough) บริเวณนี้ไม่เคยแห้งแล้ง ในฤดูมรสุมน้ำฝนจาก

สันทรายจะไหลลงมา เป็นแหล่งน้ำจืดใกล้ชายทะเล เป็นภูมินิเวศ

อันเกื้อหนุนให้ผืนดินเก็บซับน้ำฝนได้ดีกว่าพื้นที่ราบเรียบ น้ำที่

ซึมผ่านลงไปใต้ดินจำนวนมาก จะเป็นผนังน้ำช่วยกั้นยันน้ำเค็ม

ไม่ให้รุกเข้าไปในแหล่งน้ำใต้ดินบางแห่งห่างฝั่งขึ้นไปสัก 3 เมตร

สามารถขุดบ่อใช้น้ำจืดได้ ลำราง (Trough) อาจจะมีชื่อเฉพาะถิ่นที่

เรียกไม่เหมือนกันบางพื้นที่ในภาคใต้อาจเรียกลำรางว่า “ระบาง”

หรือ “วะ” ซึ่งระบบนิเวศของลำรางบางลำมีทางออกสู่ทะเลและมี

น้ำทะเลเข้ามาเป็นน้ำกร่อย ส่วนที่ ไม่มีทางออกบางแห่งมีน้ำขัง

ตลอดปีบางแห่งกว้างใหญ่ เป็นพรุ  เป็นแหล่งอาศัยแพร่พันธุ์

ของสัตว์น้ำนานาชนิดตั้งแต่ ปู ปลา หอย กุ้ง ไปจนถึงสัตว์

สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน อย่าง กบ เขียด เต่า ตะกวด

เหี้ย จิ้งเหลน งู และเป็นที่หากินของนกน้ำ นกกระยาง เป็นถิ่น

อาศัยของพืชน้ำนานาพันธุ์ บัว กก จูด รวมทั้งพืชริมน้ำที่ชอบ

ความชุ่มชื้นจำพวกย่านลิเภาโชน และลำเจียกหรือเตยทะเล

 ความมั่นคงของสันทรายยังเป็นแนวป้องกันสังคมพืชซับซ้อน

ที่กำลังเจริญเติบโตให้รอดพ้นจากการถูกน้ำทะเลท่วม ถูกไอเค็ม 

และกระแสลมแรง รวมทั้งเป็นแหล่งทรายเติมให้ชายหาดที่อาจถูก

ชะล้างพังทลายจากคลื่นลมและพายุฝนในฤดูมรสุม ทรายถูกชะล้าง

ลงทะเล ไปเป็นเนินทรายอยู่ใต้ผืนน้ำ เมื่อคลื่นใหญ่มากระทบจะม้วนตัว

กลายเป็นคลื่นหัวแตก ความเชี่ยวกรากและแรงกระทบกระแทกเบาลง

ช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่ง หลังจากนั้นเม็ดทรายจะถูกคลื่นหอบ

กลับมาฟากฝั่งในฤดูแล้ง พอเม็ดแห้งลมก็พัดขึ้นไปเป็นสันทราย

ถ้ากระบวนการนี้ถูกรบกวน วัฏจักรตามฤดูกาลถูกขัดขวาง ไม่มีทราย

มาเติมกลับ ชายหาดจะหดแคบ ชายฝั่งจะถูกกัดเซาะพังทลายไปเรื่อยๆ

สังคมของสันทรายมีความเปราะบางยิ่ง แม้หญ้าเพียงต้นเดียว

ถูกทำลายก็อาจก่อความเสียหายใหญ่หลวง 

 เมื่อหญ้าต้นหนึ่งหายไป จะไม่มีสิ่งใดคอยดักเม็ดทรายให้

ตกลง และสายลมแรงยังพัดเอาเม็ดทรายไปจากตรงนั้น โดยเฉพาะ

บนยอดสันซึ่งกระแสลมแรงที่สุด สันทรายจะสึกกร่อนขยายเป็น

ร่องใหญ่และลึกขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งทำให้สันทรายขาดเป็นท่อน

รวมทั้งการเหยียบย่ำเป็นทางเดินของคนและฝูงสัตว์เลี้ยง วัว แพะ แกะ

ควาย การขุดแย้ การใช้พาหนะบนสันทราย การตัดถนนรวมถึง

การบุกเบิกแผ้วถางทำสวนมะพร้าวและมะม่วงหิมพานต์แต่ทั้งหมดนี้

ยังไม่รุนแรงเท่ากับการไถหน้าดินจนราบเรียบเตียนโล่งอย่างสิ้นเชิง 

เพื่อเตรียมเปลี่ยนพื้นที่ ไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและ

การกระทำดังกล่าวก็ได้เกิดขึ้นแล้วกับพื้นที่บางส่วน

 พรรณพืชป่าชายหาดจะขึ้น

หนาแน่นตามระยะทางที่ห่างจาก

ทะเล เคยมีการสำรวจพรรณพืช

ในป่าสันทรายชายหาดพบว่ามี 

100 กว่าชนิดอย่างเช่นต้นที่มี

เ ปลื อกสี ดิ นแดง เ รี ยกว่ าต้ น

เสม็ดชุน ดอกเป็นผักใช้กินกับข้าวยำ ยอดอ่อนใช้จิ้มน้ำพริก

เปลือกสมัยก่อนคนภาคใต้นิยมนำมาย้อมผ้าที่เรียกว่าผ้าย้อมหมัก

ที่มีเปลือกสีขาวเรียกว่าต้นเสม็ด ดอกก็ใช้กินกับข้าวยำได้เช่นกัน

และเมื่อฝนตกใหม่ๆจะมีเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกว่า“เห็ดเสม็ด”งอกขึ้น

ตามโคนของต้นไม้ชนิดนี้ ที่กิ่งและต้นประดับด้วยหนามแหลมๆ

มีดอกสีสวยคือต้นหนามเค็ด ผลของมันใช้เป็นยาสระผมถูตัว

แทนสบู่ และใช้ซักผ้า ที่ลูกละม้ายกับลูกมังคุดแต่มีรสเปรี้ยว

และมีเนื้อน้อยกว่าเรียกว่าต้นวา(มังคุดป่า) ต้นหว้า ต้นกระดูกไก่

ชะมวง ชะเมา ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของไม้ยืนต้น 

 ส่ วนไม้ เล็ กไม้ เลื้ อยก็มี หลากหลายชนิด เช่ นกัน

ตัวอย่างเช่น เจ้าเถาที่มีดอกสีเหลือง ภาคใต้เรียก

สาวเล้า (บุหรง) ที่กลีบดอกสีม่วง เกสรสีเหลือง

คือต้นโคลงเคลง ภาคใต้เรียก เหร่ ที่มีดอกสีม่วง

ลูกเมื่อสุกมีสีม่วงเข้มถึงสีดำ ชาวบ้านแถวภาคใต้

นิยมนำไม้มาทำด้ามจวักคือต้นกะพรวด หรือต้น โทะ

ในภาษาใต้ ที่มีดอกสีขาวมีเกสรตัวผู้เป็นพู่ฝอย กลิ่นหอม

จัดในเวลาเช้าและหอมอ่อนๆในเวลากลางคืนคือต้น รสสุคนธ์

ซึ่ งคนภาคใต้บางถิ่ น เรี ยก ย่ านปด ที่ ขึ้ น เป็ นพุ่ มมี ใบ เขี ยว

เป็นมัน ดอกออกเป็นช่ออยู่ตามปลายกิ่ง หรือตามส่วนยอด ดอกมีสีชมพู

อมขาว ผลโตเท่าขนาดเม็ดนุ่น เมื่อยังอ่อนเป็นสีแดง ผลแก่จะเป็น

สีม่วงดำ ยอดอ่อนใช้จิ้มน้ำพริก คือต้นพิลังกาสา ภาคใต้บางถิ่นเรียก1
0



ต้นราม ที่มีลักษณะคล้ายต้นพิลังกาสาแต่มีลูกสีแดงเมื่อสุกและมีใบ

เป็นหยักเรียกพิลังกาสาเล็ก หรือต้นตาเป็ดตาไก่ และยังมีอีกหลาย

สายพันธุ์ เช่น ช้างน้าว/มิกกี้เมาส์ เบี้ยแลน/นมตำเลีย ผักกูด/หางปลา 

อีแปะ/เกล็ดพญานาค ว่าว/กระแตไต่ไม้ ว่าวป่า/เฟินหลังสวน เป็นต้น 

ประเภทกล้วยไม้ก็จะมีพวก กะเร่กะร่อนปากเป็ดที่ เกาะอยู่บน

คาคบไม้เตี้ยๆ หรือตามตอไม้ผุๆ หย่อนช่อดอกสีเหลืองน้ำตาล 

ระย้ายาวต้นละหลายๆช่อ เอื้องแปรงสีฟัน เอื้องนกกระยางที่ออกดอก

ปีละสามสี่ครั้ง ขาวไปทั้งป่าจนบางคนหลงคิดไปว่าเป็นฝูงนกกระยาง 

หรือบางคนอาจเห็นเป็นเกล็ดหิมะ เอื้องม้าวิ่งที่ขึ้นอยู่ตามพื้นดิน ซึ่งมี

หลากหลายสีไล่ตั้งแต่สีขาวจนถึงสีม่วงเข้ม ชนิดไม้เรือนยอดสูงที่ขึ้นอยู่

แถบลำรางด้านในก็จะเป็นพวก ยางนา ตะเคียน ตำเสา(กันเกรา)

 พืชสมุนไพรก็มีอยู่หลากหลายชนิด อย่างเช่น ต้นสะตุ่ม 

สับเอายางมาเป็นยาระบายอ่อนๆ ปาดปลายห้อยหัวลงเอาน้ำในต้นมา

กินแก้ท้องเสีย ขี้หนอน ใช้ต้มเอาน้ำกินแก้ท้องร่วง พิลังกาสา

ใช้แก้โรคบิด หน้าหนู แก้ขัดเบา แก้มปลาหมอ ใช้ผลในการรักษาฝี หรือ

เอาต้นทั้งห้าส่วนมาต้มน้ำกินรักษานิ่ว พุดทุ่ง ต้มกินแก้โรคของผู้หญิง 

สาวเล้า/สายหยุด บำรุงเลือด ตาลส้าน รักษาแผลผุพอง เถามะกล่ำ

ตาหนู ใช้พันศรีษะคนเป็นโรคตาแดงไม่ให้แมลงหวี่เข้ามานำเชื้อ

ไปติ ดคนอื่ น  และใช้ น้ ำ ในถุ งหม้ อข้ า วหม้ อแกงลิ งหยดตา

รักษาโรคตาแดง เป็นต้น

 นอกจากนี้ป่ าสันทรายชายหาดยั ง เป็นที่ อาศัยสัตว์ป่ า

ต่างที่พบบ่อยที่สุดก็คือนกจะมีทั้ งนกประจำถิ่นและนกอพยพ

โดยเฉพาะนกเขามีมากเป็นพิเศษ ทั้งนกเขาใหญ่ ที่ชอบจับคอนไม้

ใต้พุ่มเป็นคู่ และนกเขาชวาที่ชอบเดินหากินตามพื้นเป็นฝูง ๆ 

นกคุ่มที่ชอบวิ่งซุกๆ เข้ากอไม้เมื่อได้ยินเสียงคน และเสียงนกหวานๆ 

อีกนับไม่ถ้วน ยามเย็นยามค่ำที่เงียบสงบจะเห็นฝูงลิงแสม ชะมด 

หรือมูสัง วิ่งข้ามถนน บางครั้งไก่ป่าก็ยืนอยู่ข้างทาง ให้เห็นเป็นประจำ

 ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ล้วนมีประโยชน์

แต่ประโยชน์อยู่ที่ ใครจะเห็นหรือใครจะมองแค่นั้นเอง อาจจะไม่มี

ประโยชน์กับบางอย่าง แต่ตรงกันข้ามกลับมีประโยชน์กับอีกอย่าง

แต่ที่แน่ๆ ทุกสิ่งทุกเหมือนจะถูกตัดสินด้วยสัตว์ประเสริฐที่เรียกตัว

เองว่ามนุษย์ ก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิด อย่างเช่นป่าสันทรายชายหาด 

ที่ถูกมองว่าไม่มีประโยชน์เลยถูกทำลายและถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่

มนุษย์เราคิดว่ามีประโยชน์มากกว่า สำหรับมนุษย์นั้นเอง

เกร็ดเล็ก

เกร็ดน้อย
ใบมะกรูด มหัศจรรย์

 กำจัดแมลงในข้าวสาร

 หลายๆ ครั้งที่ เมื่อซื้อข้าวสารมาเก็บไว้ในโอ่ง หรือ

ในกระสอบ มักจะมีแมลงตัวเล็กๆ ติดมาด้วย หรือบางที

นำมาเก็บไว้ไม่นาน เจ้าแมลงก็พากันอพยพเข้ามาอยู่อาศัย

โดยไม่ได้รับเชิญ กว่าจะซาวข้าวให้สะอาดได้ ต้องเสียเวลาใน

การเก็บออก หรือไม่ก็ต้องซาวหลายน้ำ เสียคุณค่าทางอาหาร

ไปอีก แก้ปัญหาได้ไม่ยากเลยค่ะให้ใส่ ใบมะกรูดลงไปใน

ถังข้าวสาร ใส่ทั้งก้านเลยก็ได้ (สะดวกในการเก็บออก) หลังจาก

นั้นไม่นานแมลงที่อาศัยอยู่เดิมก็จะตาย รวมทั้งไม่มีหน้าใหม่ๆ

ย้ายเข้ามาอาศัยอีกด้วย ถ้าใบมะกรูดแห้งจนไม่มีกลิ่นแล้ว

ก็ค่อยเปลี่ยนใบใหม่
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เล่าเรื่องด้วยภาพ

 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 16 ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องคก์รมหาชน)  ไดจ้ดัการใหค้วามรูแ้ละประชาสมัพนัธ ์เรือ่ง
“การลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไกการพัฒนาที่สะอาด
สู่การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน” ณ โรงแรมหรรษา เจบี
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 กลุ่มงานวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมประชุมหารือข้อกำหนด ISO/ICE
17025/2005

 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.54 กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมคลองสำโรงแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2554
ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

 เมื่อวันที่ 7-11 พ.ย.54 กลุ่มงานเฝ้าระวังและ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
พื้ นที่ ทะ เลสาบสงขลาและคลองสาขา คลองเทพา
และคลองพะวง และวันที่ 21-23 พ.ย.54 ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ คลองสำโรง คลองอู่ตะเภาและคลองสาขา 
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 เมื่อวันที่  2 ธันวาคม 2554 เจ้าหน้าที่ สสภ.16 ร่วม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
แผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 7 รอบ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันวชิราวุธ ซึ่งเป็น
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ สนามโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 54 เจ้าหน้าที่ สสภ.16 สำรวจพื้นที่
ประสบเหตุดินถล่มเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อวันที่  17
ธันวาคม 2554 ณ บ้านแหลมเจ้า ม.1 ต.เกาะใหญ่
อ.กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เจ้าหน้าที่ สสภ.16 
ร่ วมกิ จกรรมวั น เฉลิ มพระ เกี ย รติ พระบาทสม เด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธี
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ  สนามกีฬาติณสูลานนท์

1
3

สำ
นัก

งา
นส

ิ่งแ
วด

ล้อ
มภ

าค
ที่ 

16
 ส

ำน
ักง

าน
ปล

ัดก
ระ

ทร
วง

ทร
ัพย

กร
ธร

รม
ชา

ติแ
ละ

สิ่ง
แว

ดล
้อม



เก็บมาปรุง...

ให้อร่อย

 สวัสดีครับ สมาชิกวารสาร ทุกๆ ท่าน เป็นไงครับปีใหม่นี้ หวังว่าทุกท่านคงได้รับแต่สิ่งดีดี
ที่เป็นสิริมงคล แก่ตนเอง... ทุกๆ ท่านคงได้ฉลองปีใหม่กันท่ามกลางสายฝน คิดเสียว่าเป็นพร
จากฟากฟ้าอันเย็นฉ่ำก็แล้วกัน ทำไงได้ละครับทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติ
ตามกาลเวลา แต่ช่วงนี้หนักหน่อยเท่านั้นเอง คงไม่เป็นไรครับ! เก็บแรงไว้ต่อสู้กับชะตา
ชีวิตเราต่อไปอย่าได้เจ็บได้ไข้นะครับ รักษาสุขภาพด้วย
 พอฝนหยุดแดดก็ร้อน ทำให้ร่างกายร้อน ร้อน เย็น เย็น ตะครั่นตะครอ คอแห้ง
เบื่ออาหาร กินอะไรไม่อร่อย ไม่ถูกปาก ถูกลิ้น วันนี้ผมมีเมนูอาหารที่กินแล้วทำให้อาการ
ดังกล่าวทุเลาเบาบางลงไปได้บ้าง เป็นอาหารพื้นๆ ง่ายๆ แต่อร่อยนั้น คือ

      แกงส้มกุ้งกับมะรุม ดอกแค และมะขามสด
 เครื่องปรุง
1. กุ้งอะไรก็ได้ ขนาดกลาง แกะเปลือกผ่าหลังไว้หาง ประมาณ ½ กิโลกรัม
2. เครื่องแกงส้มตำแล้ว ประมาณ 1 ขีด
3. กะปิแกง ย้ำกะปิแกง 1 ช้อนโต๊ะพูน
4. มะขามสด 2 ขีด
5. มะนาว 1 ลูก
6. น้ำตาลปี๊บ ประมาณ 1 หัวนิ้วโป้ง
7. ลูกมะรุมปอกเปลือกให้หมดเสี้ยน ตัดให้สั้นประมาณ 2 ข้อนิ้ว ½ กิโลกรัม
8. ดอกแคขาว หรือแดง เอาดอกตูมตูม ประมาณ 2 ผายมือ
9. น้ำปลาไว้เหยาะเมื่อต้องการความเข้มข้น
 วิธีทำ
 ขูดผิวมะขามล้างให้สะอาดใส่น้ำพอประมาณ ตั้งไฟให้เดือดสักพัก ตักออกมาขยี้ในน้ำร้อน แล้วเท
กลับลงไปในหม้อ โดยเอากระชอนกรองกากออก เอาเครื่องแกงกับกะปิใส่ลงไปจนละลายดีแล้ว
ใส่น้ำตาล มะรุม ดอกแคตามลงไป พอเดือดให้ใส่กุ้ง แล้วคนให้เข้ากัน แล้วยกลงบีบมะนาว

ลงไปซัก 1 ซีก เพื่อเพิ่มความหอม แล้วชิมดูหากเปรี้ยวไปนิดหน่อยให้เหยาะน้ำปลา
ลงไป ชิมดูให้ได้รสเปรี้ยว เค็ม หวาน ตามกันไป ตักกินร้อนๆ 

กับข้าวสวย แถมปลาแดดเดียวแกล้ม เฮ้อ...อร่อย ปริมาณขนาดนี้
ทานได้ประมาณ 5 คนพอดี เคล็ดลับ กุ้งใส่ลงไปแล้ว
ต้องยกลงทันทีเพราะเนื้อจะนุ่มหวานพอดี ขอให้มีความสุข
กับการกินนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าคร้าบ....

แกงส้มกุ้ง..มะรุม..ดอกแค

โดย...ลุงทัย
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แกงส้มกุ้ง..มะรุม..ดอกแค

นักเรียนพอจะรู้สาเหตุไหม? ว่าทำไม ที่ผ่านมา
จึงเกิดน้ำท่วมเมืองไทยมากมายขนาดนั้น

เป็นเพราะสภาวะโลกร้อนครับครู
บรรยากาศพื้นผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลง

ม่ายช่าย ม่ายช่าย พวกเธอเข้าใจผิด
กันอย่างยิ่ง  อันที่จริงก็คือ...

ลาออกดีกว่ามีครูแบบนี้

ฮูๆๆๆครูมั่วเปล่า

ช่วงนั้นบนสวรรค์มีการฉลองเคาท์ดาวน์ กันตั่งหาก 
ซึ่งบนสวรรค์จะถึงก่อนโลกมนุษย์ 3-4 เดือนพวก
เทวดาก็พากันดื่มกันทั้งวันทั้งคืน จนฉี่ราดพร้อมๆ
กันในช่วงนั้นพอดี..นั่นละสาเหตุ
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เล่าเรื่อง...สิ่งแวดล้อม

จัดการบ้านหลังน้ำลด..และช่วยบำบัดน้ำเสียไปด้วย

 ทุกๆวัน เมื่อมีการใช้น้ำก็มีน้ำระบายทิ้ง มีการดำรงชีวิต
ก็มีของระบายทิ้ งในรูปน้ำและสารอินทรีย์ เหลือใช้ที่ เรียก
กันว่า “ของเสีย” แต่จะไม่ใคร่รู้ว่า การย่อยของเสียที่ว่านั้น
เปลืองออกซิเจนไปเท่าไรก็ไปได้คำตอบจากผู้รู้เรื่องของเสียมาว่า
การย่อยสลายของผลผลิตเหลือใช้ของคนหนึ่งคนในวันหนึ่ง 
เปลืองออกซิเจนรวมๆแล้ว 54 กรัม เป็นการใช้ย่อยสลายของเสีย 
12 กรัม ซักล้างและอาบน้ำ 18 กรัม น้ำจากครัว 24 กรัม ลองคำนวณ
ดูแล้วกันว่า ความสกปรกทั้งหมดนี้จะเป็นเท่าไรเมื่อมีคนจำนวน
หนึ่ง และความสกปรกที่ ไปรวมกันอยู่ที่แหล่งน้ำเดียวกันจะมี
ก้อนขนาดไหน จะทำให้น้ำกลับมาสะอาดดังเดิมก็คงต้องช่วยกัน
จัดการกับน้ำต้นน้ำที่แต่ละคนเกี่ยวข้อง และต้นเหตุน้ำเสีย
ที่สำคัญรายใหญ่ไม่ได้อยู่ไกลที่ ไหนหรอกก็อยู่ ในแต่ละบ้าน
นั่นแหละภายใต้ความเจริญด้านการผลิต สินค้ าอุปโภค
บริโภคทั้งหลายที่ครองตลาดอยู่ ไม่มีเหตุผลที่มาค้านได้เลย
ว่าไม่มีการเติมสารเคมีต่างๆ ลงไป สารเคมีที่คุ้นเคยที่สุดก็มี 
สารปรุงแต่งรสและกลิ่น สารกันบูดและสีสันต่างในอาหาร
สำเร็จรูปต่างๆ เมื่อบริโภคสินค้าเหล่านี้ เข้าไปแล้ว ยังไงๆ
ก็ต้องขับถ่ายหรือชำระล้างออกมา น้ำทิ้งที่ออกมาจึงไม่พ้นที่
จะปนเปื้อนสารเคมี น้ำนี้ก็จะไหลไปตามท่อที่ต่อออกมาจาก
บ้านลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล 
  น้ำจากครัวเรือนจึงเป็นน้ำที่ยากต่อการฟื้นคืนสภาพให้
เป็นน้ำดีใหม่ และไม่สามารถบำบัดได้ทันกับปริมาณการถ่ายเท

น้ำเสีย ที่ทะลักล้นออกมาจากทุกบ้าน ทุกช่อง ทุกเรือน น้ำใน
แม่น้ำลำคลองจึงเป็นสีคล้ำ น้ำจากครัวเป็นน้ำที่ปนเปื้อนสำคัญ
เป็นน้ำที่มีทั้งสารพิษฆ่าแมลงจากการล้างพืชผัก คราบไขมัน และ
เศษอาหารจากการล้างจานหรือล้างเนื้อสัตว์ คราบไขมันที่จับตัว
กันเป็นแผ่นลอยอยู่เหนือผิวน้ำ ปิดกั้นมิให้ออกซิเจนในอากาศ
ผ่านลงไปสู่แหล่งน้ำ ทำให้น้ำเน่าได้ในที่สุด
  น้ำจากห้องน้ำปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในห้องน้ำ
ซึ่งมีจิปาถะ สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ครีมนวดผม ครีมโกนหนวด 
โฟมล้างหน้า ซึ่งแต่งสี กลิ่น ไว้ ยิ่งใช้ผลิตภัณฑ์สารพัด น้ำเสียก็
ยิ่งเป็นภาระหนักกับการบำบัด ยังมีน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์
และพื้นผิวพวกกระเบื้องเคลือบในห้องน้ำอีก ซึ่งเป็นอันตรายต่อน้ำ
มากกว่ากลุ่มข้างต้น   น้ำยาขัดพื้นซึ่งมีส่วนผสมของสารโซเดียม
ออกไซเลต ซึ่งขณะใช้จะส่งผลทำลายเยื่อจมูกของผู้ที่สูดดมเข้าไป
เมื่อไหลลงสู่แหล่งน้ำยังทำให้สัตว์น้ำต่างๆ ตาย และลดจำนวนลง
เนื่องจากไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้ตามธรรมชาติ
  ยังมีสารกำจัดมด แมลงสาบ หนู หรือสัตว์อื่นที่มารบกวน 
น้ำยาทำความสะอาดกระจก น้ำยาขัดเงา น้ำยาล้างท่อน้ำ ที่เป็น
สารเคมีใกล้ตัวและใช้กันในบ้าน  สารเหล่านี้เมื่อถูกระบายด้วยน้ำ
ลงสู่แหล่งน้ำ ก็มีผลปนเปื้อนน้ำเช่นกัน สนามหญ้า สวน 
แปลงปลูกพืชผักสวนครัว พืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งมีการให้
อาหารหรือปุ๋ยเคมี เมื่อให้น้ำรดไหลผ่าน ก็จะชะเอาสารเคมี
ที่อยู่ ในปุ๋ยปนเปื้อนมากับน้ำ เพิ่มปริมาณน้ำเสียมากขึ้นด้วย1
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  ลานอเนกประสงค์ที่ใช้ซักผ้า ล้างจาน เมื่อปล่อยน้ำทิ้งที่มี
ฟอสเฟตจากผงซักฟอกลงไปในน้ำ ก็ทำให้พืชน้ำจำพวกผักตบชวา 
สามารถแพร่พันธุ์เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพืชน้ำเหล่านี้
ตายลง ต้องใช้แบคทีเรียที่ ใช้ออกซิเจนจำนวนมากย่อยสลาย
ออกซิเจนในน้ำจะถูกดึงไปใช้หมด ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียได้มาก
ขึ้นทุกขณะ พืชและสัตว์อื่นๆในน้ำก็เริ่มขาดออกซิเจนไปด้วย
 ในยามที่วันนี้ ต้องทำความสะอาดบ้านเรือนที่อาศัยกัน
ยกใหญ่ จึงมีแนวโน้มที่จะมีน้ำเสียเพิ่มปริมาณขึ้นในพื้นที่
ที่ไหนเป็นแก้มลิงรับน้ำหรือมีน้ำท่วมขังอยู่นานก็มีโอกาสคลุกคลี
กับน้ำเสียมากขึ้นจะทำอย่างไรเพื่อไม่เพิ่มปริมาณน้ำเสียจึงเป็น
เรื่องต้องช่วยกันเตรียมการ “ลดน้ำเสีย” และลงมือทำทันทีเมื่อ
มีกิจกรรมเหล่านี้แล้วคิดจะใช้สารเคมีที่คุ้นเคย
  การล้างห้องน้ำ : ใช้น้ำส้มสายชูผสมกับเกลือและน้ำใน
สัดส่วนที่เท่ากัน ชะล้างอ่างอาบน้ำพื้นกระเบื้องในห้องน้ำ หรือ
ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (ผงฟู) ผสมกับน้ำ ชะล้างก็ได้
  ทำความสะอาดกระจก : ใช้สบู่เหลว 1/4-1/2 ช้อนชา
ผสมกับหัวน้ำส้มสายชู 3 ช้อนโต๊ะ และน้ำ 2 ถ้วย เช็ดแทน
น้ำยาเช็ดกระจกที่มีแอมโมเนียจำนวนมากถ้ากระจกนั้นมีไขมัน
เกาะติดอยู่มาก ให้ผสมโซดาไฟเพิ่มลงไป 1/4 ช้อนชา ผสมให้
เข้ากันดีแล้วนำไปเช็ด กระจกจะแวววาวดี
  ขัดเงา (พื้น) : ใช้น้ำมันละหุ่ง 3 ถ้วย ผสมกับขี้ผึ้งบีแวกซ์ 
6 ช้อนโต๊ะ กวนให้เข้ากันด้วยความร้อน ใส่ขวดเก็บไว้ใช้ได้นานๆ
  ล้างท่อน้ำ : ผสมน้ำส้มสายชู 1 ขวด โซดาไฟ 1 ช้อนโต๊ะ
และน้ำ 20 ลิตร ราดลงในท่อน้ำที่อุดตันด้วยเศษอาหารหรือ
สิ่งสกปรก แช่ทิ้งไว้สักพัก ถ้าน้ำยังไหลลงช้า อาจใช้น้ำร้อนจัดเท
ตามลงไป กลิ่นอับในท่อจะหายไปด้วย
  ดับกลิ่น : ผสมอีเอ็ม 1 ส่วน กับน้ำ 20 ส่วน ใส่ลงในถัง
ชักโครก ทิ้งไว้ ข้ามคืน ราดน้ำตาม กลิ่นไม่สะอาดจะหมดลงไป  
ถ้าไม่มีอีเอ็มก็อาจจะใช้สารบอแรกซ์ (น้ำประสานทอง) 2 ช้อนโต๊ะ
โรยใส่ในโถส้วม ทิ้งไว้ข้ามคืน รุ่งเช้าราดน้ำตาม
  ฆ่าเชื้อรา : ใช้ผ้าขาวบางห่อสารบอแรกซ์ ชุบน้ำอุ่น
เช็ดตามขอบตู้ เย็น ทิ้งค้างคืนไว้ รุ่งขึ้นใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ด
เชื้อราที่ติดอยู่อีกครั้ง
  ผงซักฟอก : เลือกใช้ผงซักฟอกที่มีส่วนผสม ของซีโอไลต์
มาก หรือผสมฟอสเฟตน้อย (ดูได้จากเปอร์เซ็นต์ของฟอสฟอรัส
ที่ระบุแล้วคูณ 3)  ผงซักฟอกที่มีการควบคุมปริมาณฟอสเฟต

จะมีไม่เกินร้อยละ 0.5
  กรองน้ำเสียก่อนทิ้งออกจากบ้าน : ใช้ปลอกคอนกรีต
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1 เมตร ขอบสูง 50 เซนติเมตร 
วางซ้อนกันทำบ่อเกรอะ-ถังกรองไร้อากาศ ซึ่งสามารถกำจัด
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (บีโอดี) ได้ถึงร้อยละ 75 ให้
น้ำเสียผ่านการกรองเศษขยะและเศษอาหารก่อนผ่านเข้า
สู่บ่อดักไขมัน ซึ่งจะมี 1 หรือ 2 บ่อก็ได้ ขึ้นกับปริมาณน้ำ
เสียผ่านจากบ่อดักไขมันก็จะเป็นบ่อเกรอะและถังกรองไร้อากาศ
ในถั งกรองไร้ อ ากาศใส่ หิ นบดไว้ ทำหน้ าที่ เ ป็ นตั วกรอง
และลดความสกปรก หลังจากนั้นน้ำผ่านไปสู่บ่อซึม หรือ
ระบายสู่ ท่ อ ระบายน้ ำสาธารณะได้ เ ลยขอบคุณผู้ รู้ จ าก
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อมที่ แบ่ งปันความรู้มาให้  ขอขอบคุณ คอลัมน์
หมอเจ๊เล่าเรื่อง จาก..lanpraya.com  ทวี ลือชาสัตย์ เรียบเรียง
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ต้นไม้มีส่วนช่วย...

ในการฟอกอากาศได้อย่างไร 
 เราเรียนมาตั้งแต่เด็กว่า ต้นไม้มีกลไกการสังเคราะห์
ด้ วยแสง ทำให้ เกิ ดการกำจั ดก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ผลิตออกซิเจน แต่นอกจากนี้ ต้นไม้ยังสามารถดูดสารพิษต่าง ๆ
ได้ เช่น ดูดซับเอามลภาวะจากน้ำและดินผ่านทางรากของมัน
ดินและวัสดุปลูกหลายชนิด เช่น ถ่านก็มีความสามารถในการ
ดูดซับกลิ่นและมลภาวะต่างๆได้ดี จึงช่วยปรับปรุง คุณภาพอากาศ
ภายในให้ ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ การคายน้ำของพืชยังช่วยรักษา
ความชุ่มชื้นในอากาศได้อีกด้วย 
	 การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

 พืชโดยทั่วไป จะมีการดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าทางใบ 
และดดูนำ้เขา้ทางราก จากนัน้จงึ เปลีย่นคารบ์อนไดออกไซดแ์ละนำ้ 
ให้กลายเป็นน้ำตาลกับออกซิเจน น้ำตาลนั้นจะถูกนำไปใช้
ในกระบวนการภายใน และการเจริญเติบโตของพืช ส่วนออกซิเจน
ก็จะถูกปลดปล่อยออกมา ให้สิ่งมีชีวิตอื่นได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ จะเกิดในเวลากลางวัน เพราะต้อง
ใช้พลังงานจากแสงเป็นตัวกระตุ้น จึงเรียกว่า “กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง”
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า พืชจะรับคาร์บอนไดออกไซด์เข้า
ทางใบ ทุกครั้งที่พืชเปิดปากใบเพื่อรับคาร์บอนไดออกไซด์ พืชจะ

ต้องสูญเสียน้ำออกไปทางปากใบเช่นกัน  พืชบางชนิดซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นพืชในทะเลทราย จึงมีการปรับตัวให้เปิดปากใบในเวลา
กลางคืนและปิดในตอนกลางวัน เพื่อ ลดการคายน้ำ ทำให้สามารถ
รักษาน้ำไว้ใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถ
ผลิตน้ำตาลและออกซิเจนได้ตามปกติ ตัวอย่างของพืชเหล่านี้
เช่น กระบองเพชร สับปะรดสี ว่านหางจระเข้ ป่านศรนารายณ์
กล้วยไม้ เป็นต้น
พืชที่นิยมปลูกภายในอาคาร
  พืชที่ถูกเลือกเข้ามาปลูกภายในอาคาร มักต้องมีคุณสมบัติ
ปลูกง่ายและทนทาน ไม่ต้องการ แสงมากขณะเดียวกันก็มี
ความสวยงามอยู่ในตัว เช่น ลิ้นมังกร  เศรษฐีเรือนใน เป็นต้น 

1.	ลิ้นมังกร	(Mother-in-law’s	tongue)
 ต้นลิ้นมังกรมีลักษณะเป็นกาบใบ
แข็งเหมือนลิ้นงูหรือลิ้นมังกรต้นสูง
ประมาณ  2-4 ฟุต ใบกว้าง ประมาณ  2 นิ้ว
ถ้าปลูกได้สมบูรณ์ ต้นจะแตกกอดี และมี
ดอกเป็นช่อสีขาวอมเขียว ดอกหอม
อ่อนๆ การปลูกควรใช้ดินร่วนซุย ไม่ต้อง

รดน้ำบ่อย ขยายพันธุ์ โดยการแยกหน่อลิ้นมั งกรจะคาย
ก๊าซออกซิเจนและดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เวลากลางคืน
จึ ง เหมาะสมที่ จะนำมาตั้ งไว้ ในห้องนอนหรือห้องนั่ ง เล่น

2.	กล้วยไม้	(Orchids)
  กล้วยไม้เป็นพืชที่ต้องการความชื้น
ค่อนข้างสูงแต่ไม่แฉะ คือต้องระบาย
อากาศได้ดีและไม่ชอบแสงแดดจัด 
กล้วยไม้ส่วนใหญ่มีดอกที่สวยงามและ
บานอยู่ได้นานเป็นเดือน กล้วยไม้จะ
คายก๊าซออกซิเจนและดูดก๊าซคาร์บอน-

ไดออกไซด์ในเวลากลางคืนเช่นเดียวกัน ตัวอย่างกล้วยไม้ที่รู้จัก
กันโดยทั่วไป เช่น รองเท้านารี กล้วยไม้หวาย แคทลียา
แวนด้า ฟาแลนนอปซิส เป็นต้น 
  กล้วยไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกในอาคารมักเป็นกล้วยไม้
กึ่งดิน เช่น หวาย ฟาแลนนอปซิส เพราะสามารถจัดวาง
ในกระถางได้ง่าย และไม่เลอะเทอะ อีกทั้งการปลูกในวัสดุ
เช่นกาบมะพร้าว ถ่าน เม็ดดินเผา ยังมีสมบัติในการดูดกลิ่น
และสารพิษต่างๆได้ดีอีกด้วย

3.	เศรษฐีเรือนใน	(Airplane	plant)
 ไม้กอ สูงประมาณ 1 ฟุต ใบยาว
แหลมมีแถบสีเหลืองตรงกลางใบ ชอบ
แสงแดดอ่อน ๆ   ไม่ต้อง การน้ำมาก เพราะ
ไม่ค่อยคายน้ำเท่าใดนัก แต่มีการดูด
สารพิษภายในอาคารได้ดีมาก โดยมี 

ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสารฟอร์มาดีไฮด์ออกจากอากาศ
(ฟอร์มาดีไฮด์ มักถูกปลดปล่อย จากไม้อัดปาร์ติเกิ้ลบอร์ดและ
พลาสติก) จึงเหมาะแก่การนำมาปลูกในห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆ  

ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
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 สวัสดีสมาชิกวารสารเม็ดทรายทุกท่าน ปีใหม่แล้ว ที่นี่...
มีรางวัล ก็ยังคงรูปแบบเดิม คือการตอบคำถาม เพื่อให้สมาชิก
ทุกท่านได้ร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัล คำถามฉบับก่อน
คงตอบกันถูกนะค่ะ เพื่อไม่ ให้ เสียเวลา เรามาเข้าเรื่อง
คำถามกันดีกว่า “พืชที่นิยมปลูกภายในอาคาร มีอะไรบ้าง” ถ้าได้
คำตอบแล้วก็ส่งคำตอบกันมาเยอะๆ นะค่ะ !!! โดยท่านสามารถ
ตอบคำถามแล้วส่งกลับมายังสำนักงานฯ ได้ 2 ช่องทาง คือ
 1. เขียนชื่อ ที่อยู่ และคำตอบลงไปรษณียบัตรหรือจดหมาย 
แล้วส่งไปยัง กองบรรณาธิการ “วารสารเม็ดทราย” สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 2. เขียนชื่อ ที่อยู่ และคำตอบ ส่งทาง 
E mail : reo16.org@mnre.mail.go.th 

เฉลย คำถามประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2554 
(สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ลงพื้นที่นำน้ำหมักชีวภาพ
ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคกลางจังหวัดใด)
ตอบ  จังหวัดนครปฐม และจังหวัดอ่างทอง

ชื่อ-นามสกุล จังหวัด
1. คุณฟาดีละห์   นิสนิ ปัตตานี

2. คุณวิภา  บัวทอง สงขลา

3. คุณอารีย์  เหลือจันทร์ พัทลุง

4. คุณสากิน๊ะ  เลาะแมหอ ยะลา

5. คุณสานารี  อุมา นราธิวาส

 
4.	สาวน้อยประแป้ง

  สาวน้อยประแป้งเป็นไม้ประดับ
ที่ปลูกได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
เป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่าย และมีใบสวยทน 
คุณสมบัติของสาวน้อยประแป้งที่ช่วย
ลดมลภาวะคือ ช่วยลดไซลีน/โทลูอีน
ที่ เกิดจากปาร์ติ เคิลบอร์ด ไม้อัด

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ สีทาห้อง ในอัตราที่สูงเพราะมี
ใบขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับต้นไม้ควรหมั่นเช็ดใบ
ด้วยผ้าหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำหมาด ๆ

4.	พลูด่าง	(Epipremnum	aureum) 
 ตัดเถาพลูด่างยาวประมาณ 1 ฟุต
แล้วปักลงในถ้วยแก้วที่ใส่น้ำไว้ วางบน
โต๊ะทำงาน พลูด่างจะแตกรากออกมา
ในไม่ช้าและสามารถอยู่ได้เป็นปี พลูด่าง
ช่วยลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ดี 
และช่ วยลดแอมโมเนียที่ เกิ ดจาก

เครื่องถ่ายเอกสาร น้ำยาทำความสะอาด และเครื่องถ่าย
พิมพ์เขียว แต่มีข้อควรระวัง คือ น้ำยางของต้นไม้ชนิดนี้ ถ้าสัมผัส
ถูกจะทำให้เกิดผื่นคัน ระคายเคืองได้ เพราะเป็นพืชวงศ์เดียว
กับเผือก บอน

5.	เดหลี	(Spathiphyllum	sp.)
 ดอกมีลักษณะคล้ายดอกหน้าวัว 
มีสีขาวหรือขาวแกมเหลือง ใบสีเขียว
เข้มเป็นเงาวาว มีความสามารถสูง
ในการดูดสารพิษในอาคาร เช่น กาว
อาซีโตนซึ่งมีอยู่ในเครื่องสำอาง น้ำยา
ทาเล็บ น้ำยาลบคำผิด สารไตรคลอโร

เอทีลีน ซึ่งมีอยู่ ในเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เตาแก๊ส
น้ำยา เคลือบเงาไม้ รวมทั้งเบนซิน และฟอร์มาดีไฮด์ อีกทั้ง
ยังเป็นพืชที่คายความชื้นสูง ทำให้อากาศภายในอาคารชุ่มชื้น 
เดหลีเป็นพืชที่ชอบแสงแดดรำไร ต้องการน้ำปานกลางจึงควร
รดน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 
6.	พืชอื่นๆ	ที่สามารถใช้ดูดมลพิษภายในอาคาร

รายชื่อผู้โชคดีจากการตอบคำถาม
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