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อันที่จริง...บทบรรณาธิการในฉบับนี้ ผมจะต้องเขียนแสดงความยินดีกับ 

ชุมชน พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนได้รับ “รางวัล

ลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554 และเล่าถึงบรรยากาศวันงานพิธีมอบ

รางวัลฯ ที่น่าชื่นชม 

แต่...ทุกๆ อย่างต้องเลื่อนไป จากวันงานที่จะต้องจัดในเดือนพฤศจิกายน ก็

ต้องย้ายไปจัดในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า เพราะเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่  

ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จากแผนที่ต้องเตรียมงานพิธีมอบรางวัลฯ ก็เปลี่ยน

เป็นแผนช่วยเหลือน้ำท่วม พวกเราสถาบันลูกโลกสีเขียว ได้ไปช่วยเหลือเครือข่าย 

จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีคุณฉลวย กะเหว่านาค ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภท

บุคคล ปี 2551 เป็นแกนนำที่สำคัญในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขอรับความช่วย

เหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเครือข่ายประชาชน จังหวัดปทุมธานี น่าชื่นชมจัดระบบ

และระเบียบการบริหารจัดการถึง 4 ตำบล และสถาบันฯ ของเราได้ไปช่วยเหลือ

เครือข่าย คุณวินัย สะมะอุน ชุมชนมุสลิมกมาลุลอิสลาม ซึ่งได้รับรางวัลลูกโลก  

สีเขียว ปี 2552 ที่เป็นผู้นำชุมชนในเขตคลองสามวา เหตุการณ์ครั้งนี้ ผู้ประสบ  

ภัยน้ำท่วมมีทั้งทีมงานของสถาบันฯ กรรมการคัดเลือก กรรมการตัดสิน ก็ล้วนแล้ว

แต่มีประสบการณ์ที่น้องน้ำมาเยี่ยมเยียน เราเห็นใจและได้เข้าช่วยเหลือและเป็น

กำลังใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้เข้าช่วยทำความสะอาดบ้านทีมงานของพวกเราด้วย 

เหตุการณ์มหาอุทกภัยที่ เกิดขึ้นในประเทศไทย ในเดือนตุลาคม-เดือน

พฤศจกิายน ทีผ่า่นมานีท้ำใหน้กึถงึ หนงัสอืโลกรอ้นสดุขัว้ วกิฤตอินาคตประเทศไทย 

ที่เขียนโดย ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นประเภทงานเขียนรางวัล

ลูกโลกสีเขียว ปี 2551 ถือว่าเป็นหนังสือที่มองออกไปข้างหน้าสมกับเป็นหนังสือที่  

ผู้เขียนระบุไว้ว่า “คำเตือนสุดท้าย ก่อนภัยธรรมชาติจะคร่าคนไทยให้หายนะ”   

มหาอุทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้เป็นบทเรียนที่คนไทยทุกคนจะต้องถอดบทเรียนนี้ออกมา

เป็นความรู้และพัฒนาความรู้นี้ใช้แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความรู้ที่ถอด

ออกมาแล้ว นำมาสร้างเป็นแนวทางแก้ไข และสิ่งที่สำคัญอย่างที่สุดทุกคนจะต้อง

ลงมือปฏิบัติและนั่นคือแนวทางอยู่รอดของเรา และถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนควรให้

ความสำคัญ และสนใจในการเรียนรู้ สังเกตทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

รอบตัว...ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบอกเหตุบางอย่างล่วงหน้า 

 

(นายส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์) 

ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว 

โลกรอ้นสดุขัว้
วกิฤตอินาคตประเทศไทย เรียนรู้

ลมฝน
ฟ้าอากาศ
ในอดีตที่ผ่านมามนุษย์ให้ความสนใจกับเรื่องการ
พยากรณ์อากาศน้อย ปล่อยให้ฤดูกาลในแต่ละช่วง  
พัดผ่านไปดังเช่นปกติ ร้อน หนาว ฝน เช่นเดิม 
อย่างนี้จนเราเคยชิน 

เมื่อวันผ่านไป หน้าร้อน กับร้อนมาก หน้าหนาว กับไม่หนาวอย่างที่รอคอย  

ส่วนหน้าฝน ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล มีฝนตกน้อยครั้ง แต่พอตกกลับตกเป็นเวลานาน

ติดต่อกันหลายวัน จนบางพื้นที่ดินอุ้มน้ำไม่ ไหว จึงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก  

ดินโคลนถล่ม ยิ่งไปกว่านั้นเรากลับหลงลืม ละเลยธรรมชาติที่อยู่โดยรอบไปอย่าง  

สิ้นเชิง กลับหาทางเอาชนะธรรมชาติในทุกวิถีทางเพื่อตอบสนองความต้องการของตน

ให้มากที่สุด และการบริโภคธรรมชาติอย่างไร้ความพอดีจึงสร้างความเสียหายให้แก่

ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว จนในที่สุด ธรรมชาติที่อยู่กับเรามาชั่วชีวิต  

ก็กลับมาสร้างความหายนะให้กับมนุษย์จนเรามิอาจที่จะตั้งตัวได้ทัน 

เมื่อไม่นานมานี้ จากสถานการณ์อุทกภัยท่วมภาคใต้กินพื้นที่ 10 จังหวัด ต่อมา  

ไม่นานนัก น้ำก็ได้ท่วมภาคเหนือ ไล่ลงมาถึงพื้นที่ภาคกลาง และเข้าเขตเมืองหลวง

ของประเทศในที่สุด ระหว่างนั้น พฤติกรรมของหลายๆ คนเริ่มเปลี่ยนไป หันมาสนใจ

และติดตามการเคลื่อนไหวของธรรมชาติ โดยการสังเกตการเปลี่ยนไป สังเกตโดย

หลักภูมิปัญญาของพ่อแก่แม่เฒ่า หรือการพยากรณ์อากาศจากนักวิชาการต่างๆ  

กนัมากขึน้ 

การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดเดาเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดภัยพิบัติต่างๆ 

แล้ว ยังมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านการเกษตร ที่จำเป็นจะ

ต้องรู้ว่า ช่วงไหนดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไร เพื่อจะได้ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสม

กับสภาวะธรรมชาติ หรือชาวประมงต้องรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรออกเรือหาปลา   

หรือแม้แต่การไปเที่ยวในที่ต่างๆ ถ้าดูการพยากรณ์อากาศก่อนไป ก็จะไม่ทำให้เสีย

ความรู้สึก ฉะนั้นมารู้วิธีการดูการพยากรณ์อากาศให้ถึงแก่นกันดีกว่า 

บทบรรณาธิการ เรื่องจากปก

ลูกโลกสีเขียว๐๒



คำศัพท์ของอุตุนิยมวิทยา
เคยบา้งไหม เวลาดขูา่วชว่งการพยากรณอ์ากาศ แลว้รูส้กึ งงๆ ตอ้งแปลไทยเปน็ไทย เช่น 

“มีฝนตกเป็นแห่งๆ” แล้ว “แห่งๆ” มันคืออะไร ตกแค่ไหน “อากาศเย็นค่อนไปทางหนาว” 

เอาละสิ เย็น นั่นจะเย็นแค่ไหน แล้วหนาวละหนาวสักแค่ไหน หรือคำที่ฮิตติดปากอย่าง 

“ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง” เป็นต้น  


ฝน จะตกครอบคลมุพืน้ทีม่ากนอ้ยแค่ไหนนัน้ จะมศีพัทต์ามเกณฑก์ระจายของพืน้ที ่ดงันี้ 

 บางแห่ง หรือบางพื้นที่ : ไม่เกิน 20% ของพื้นที่ 

 เป็นแห่งๆ : เกิน 20% แต่ไม่เกิน 40% ของพื้นที่ 

 กระจาย : เกิน 40% แต่ไม่เกิน 60% ของพื้นที่ 

 เกือบทั่วไป : เกิน 60% แต่ไม่เกิน 80% ของพื้นที่ 

 ทั่วไป : เกิน 80% ของพื้นที่ 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับฝน เช่น เวลาที่ผู้เลี้ยงกุ้งจะปล่อยลูกกุ้งลงน้ำที่ทำสีไว้

แล้ว จะต้องมั่นใจว่าไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก และการกระจายของฝนต้องไม่เกิน 40% 

ของพื้นที่ นั่นก็คือ “บางแห่ง” หรือ “เป็นแห่ง” ยังใช้ได้  

ส่วน “ฝนฟ้าคะนอง” หมายถึง ฝนที่ตกลงมาเป็นครั้งคราว หรือเป็นระยะ ประเดี๋ยวก็

ค่อย แถมมักมีฟ้าแลบหรือฟ้าคะนองร่วมด้วย (หนังสือ “รู้ทัน ฝนฟ้า อากาศ” เขียนโดย 

“ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ”) 

 

คลืน่สำหรับชาวประมง หรือผู้ที่จะไปเที่ยวทะเล ศัพท์ตามเกณฑ์ลักษณะทะเล ดังนี้ 

 ทะเลเรียบ : คลื่นสูงไม่เกิน 0.5 เมตร 

 ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย : คลื่นสูงเกินกว่า 0.5 เมตร ถึง 1.25 เมตร 

 ทะเลมีคลื่นปานกลาง : คลื่นสูงเกินกว่า 1.25 เมตร ถึง 2.5 เมตร 

 ทะเลมีคลื่นจัด : คลื่นสูงเกินกว่า 2.5 เมตร ถึง 4 เมตร 

 ทะเลมีคลื่นจัดมาก : คลื่นสูงเกินกว่า 4 เมตร ถึง 6 เมตร 

 ทะเลมีคลื่นใหญ่ : คลื่นสูงเกินกว่า 6 เมตร ถึง 9 เมตร 

 ทะเลมีคลื่นใหญ่มาก : คลื่นสูงเกินกว่า 9 เมตร ถึง 14 เมตร 

 ทะเลเป็นบ้า : คลื่นสูงเกินกว่า 14 เมตร ขึ้นไป 

ในทางปฏิบัติ เราอาจจะได้ยินทางวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์บอกว่า ทะเลมีคลื่น

สูงกี่เมตรไปเลย เช่น ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร เป็นต้น 


อากาศหนาวมักจะใช้อุณหภูมิต่ำสุดประจำวัน และใช้เฉพาะฤดูหนาว ดังนี้ 
 อากาศเย็น : อุณหภูมิตั้งแต่ 18 - 22.9 องศาเซลเซียส 
 อากาศค่อนข้างหนาว : อุณหภูมิตั้งแต่ 16 - 17.9 องศาเซลเซียส 
 อากาศหนาว : อุณหภูมิตั้งแต่ 8 - 15.9 องศาเซลเซียส 
 อากาศหนาวจัด : อุณหภูมิตั้งแต่ 7.9 องศาเซลเซียส ลงไป 
 
ศัพท์ของกรมอุตุนิยมวิทยาข้างต้น คงทำให้หลายๆ คนถึงบางอ้อกันบ้างแล้ว 

พ่อ แม่ ป้า น้า อา ท่านใด อยากรู้เกี่ยวกับ “อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร” 
ก็ให้ลูกหลานที่ชอบเล่นอินเตอร์เน็ท เข้าไปที่ www.tmd.go.th ในนั้นจะมีการ
พยากรณ์อากาศเพื่อชาวเกษตรล่วงหน้า 7 วัน และ 15 วัน เพื่อจะมาวิเคราะห์ 
และปรับใช้ ในไร่สวน หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตัวเอง ยกตัวอย่างให้ดู  
เช่น พยากรณ์เพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2554 เนื่องจาก  
ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น สำหรับบริเวณยอดดอยและ  
ยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและอาจมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ 
เกษตรกรจึงควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะ
พืชไร่และพืชผัก สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกพืชหลังน้ำลดควรเลือกปลูกพืชที่  
อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เนื่องจากระยะต่อไปปริมาณฝนจะลดลง 
นอกจากนี้สภาพอากาศที่แห้งและมีลมแรงอาจทำให้เกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้ง่าย 

เกษตรกรที่จุดไฟผิงให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายควรดูแลดับไฟให้สนิททุกครั้ง ส่วนผู้ที่เก็บ
เกี่ยวข้าวและพืชไร่แล้วไม่ควรเผาตอซัง เพราะควันไฟจะทำให้ทัศนวิสัยลดลงอาจเป็น
อันตรายต่อการใช้รถใช้ถนน  

สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะออกดอก หากเห็นดอกชัดเจนแล้ว ควรเริ่มให้น้ำโดยเริ่ม
จากให้ในปริมาณที่น้อยแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้สาร  
ฆ่าแมลงในช่วงนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้แมลงมาช่วยผสมเกสร      

ส่วนสัตว์เลี้ยงนั้นในช่วงที่อากาศหนาวเกษตรกรควรดูแลอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้
มีความอบอุ่น เพียงพอ รวมทั้งควรทำแผงกำบังลมหนาวให้แก่สัตว์ที่ยังเล็กที่อ่อนแอและ
เจ็บป่วยได้ง่าย 

ลูกโลกสีเขียว ๐๓



การสังเกตธรรมชาติ
จากภูมิปัญญาชาวบ้าน

การตรวจสอบดินฟ้า
อากาศด้วยตนเอง

ในแต่ละฤดูกาลมักมีการผันแปรที่ไม่แน่นอนอยู่เสมอ ซึ่งคนในสมัยก่อนมักคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล  
ที่ไม่แน่นอนแบบนี้ และจดจำนำมาปรับใช้ให้ตนหรือชุมชนคงอยู่ได้อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย  

ซึง่ในแตล่ะพืน้ถิน่ การสงัเกตธรรมชาตเิพือ่การดำรงอยูก่จ็ะแตกตา่งกนัไปยกตวัอยา่งกลุม่คนภาคเกษตรกรรมในอดตี  
ก็มักจะบอกลูกหลานให้รู้จักการสังเกตพฤติกรรมสัตว์ตามท้องบ้าน เพื่อเชื่อมโยงสู่การพยากรณ์คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

เกษตรกรมักใช้วิธีการสังเกตการทำรังของจอมปลวก ถ้าเมื่อไหร่ที่ปลวกทำรังรอบโคนต้น และสูงจากพื้นดินมากก็
แสดงว่าปี้นี้ฝนจะตกชุก หรือการสังเกตตัวด้วงโก๊ (ตัวหนอนของแมงอีนูน) ว่าถ้าตัวมันมีสีดำตั้งแต่หัวจรดหางก็แสดงว่า
ปีนี้ฟ้าฝน น้ำท่า จะอุดมสมบูรณ์ดี 

นอกจากการสงัเกตสตัวท์ีอ่ยูร่อบๆ ตวัแลว้ การสงัเกตผลไมบ้างชนดิกส็ามารถบอกสภาพอากาศทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได ้
เช่น ถ้าปีใดมะม่วงป่าผลดกปีนั้นฝนแล้ง แต่การสังเกตผลของมะม่วงนั้นต้องเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มีการบำรุงรักษาเท่านั้น 

บางทีการมองดูท้องฟ้าก็สามารถคาดการณ์สภาพอากาศทีจ่ะเกดิขึน้ไดเ้ชน่ คนสมยักอ่นมกัจะเชือ่กนัวา่ ถา้วนัไหน
ทอ้งฟา้เปน็สแีดง วนันัน้จะมพีายหุนกัใหเ้ตรยีมตวัรบัมอื 

ในความเชื่อของคนเชื้อสายเขมร จะใช้วิธีการดูตะกวดป่า ถ้าตะกวดป่าที่เกิดมามีหางสีดำและยาวแสดงว่าปีนั้นฝนดี 
แต่ถ้าตะกวดป่าในปีนั้นมีหางสีขาว แสดงว่าปีนั้นน้ำจะแล้ง บางครั้งก็สังเกตก้อนเมฆในตอนเช้า ถ้ามีลักษณะเหมือน
ภูเขา แสดงว่า 1-2 วันนี้ จะมีฝนตกหนัก 

นอกจากนั้นในความเชื่อของชาวไทยพวนยังมีประเพณี “กำฟ้า” ซึ่งเป็นประเพณีการแสดงความเคารพและบูชาฟ้า 
ที่จะทำกันในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีเท่านั้น 

ซึ่งในความเชื่อของชาวไทยพวนนี้ ก็จะใช้การสังเกตเสียงแห่งธรรมชาติ นั่นก็คือการฟังเสียงฟ้าร้องครั้งแรกในวันทำ
พธิกีำฟา้ ซึง่ถา้วนันัน้ฟา้รอ้งทางทศิใต ้กจ็ะทำนายวา่ ฝนปนีีจ้ะแลง้ แตถ่า้ฟา้รอ้งทางทศิเหนอื หรอืทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ก็จะทำนายว่า ชาวบ้านทำนาได้ผลผลิตดี น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ 

ในอดตีทีผ่า่นมา มนษุยช์นรุน่กอ่น ไมม่เีครือ่งมอืวดัหรอื

เตือนภัยธรรมชาติ อาศัยเพียงการพ่ึ่งพาวิถีของธรรมชาติ 

สังเกตสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือสภาพท้องฟ้า 

สำหรับลักษณะของเมฆที่ เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน ก็ยัง

สามารถบอกและคาดการณ์ถึงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นได้

ในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น  

เมฆก้อนปุกปุย มีลักษณะคล้ายรูปกะหล่ำ ก่อตัวใน

แนวตัง้เกดิขึน้จากอากาศไมม่เีสถยีรภาพ ฐานเมฆเปน็สเีทา

เนือ่งจากมคีวามหนามากพอทีจ่ะบดบงัแสง จนทำใหเ้กดิเงา 

มักเกิดขึ้นในช่วงอากาศดี ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเข้ม 

เมฆก่อตัวในแนวตั้ง พัฒนามาจากเมฆก้อน มีขนาด

ใหญ่มากปกคลุมพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด ทำให้เกิดพายุ

ฝนฟ้าคะนอง หากกระแสลมชั้นบนพัดแรง ก็จะทำให้ยอด

เมฆรูปกะหล่ำกลายเป็นรูปทั่งตีเหล็ก 

เมฆก้อนลอยติดกันเป็นแพ ไม่มีรูปทรงที่ชัดเจนมีช่อง

วา่งระหวา่งกอ้นเพยีงเลก็นอ้ย มกัเกดิขึน้เวลาที่อากาศไมด่ ี

และมสีเีทา เนือ่งจากลอยตวัอยู่ในเงาเมฆชัน้บน 

เมฆแผ่นสีเทา เกิดขึ้นเวลาที่อากาศมีเสถียรภาพ

ทำให้เกิดฝนพรำๆ ฝนผ่าน หรือฝนตกแดดออก ไม่มีพายุ

ฝนฟ้าคะนอง ฟ้าร้องฟ้าผ่ามักปรากฏให้เห็นสายฝนตกลง

มาจากฐานเมฆ  

แตส่ำหรบัชาวประมงบนเกาะชา้ง อ.เกาะชา้ง จ.ตราด 
จะใช้การสังเกตลมก่อนออกเรือหาปลาในทะเล ซึ่งทิศทาง
การพัดของลมก็จะสามารถบอกลักษณะของสิ่งที่จะเกิด
ขึ้นแตกต่างกันไป เช่น ลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันออก
หรือชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่า ลมอุกา จะคาดการณ์ได้ว่า 
น้ำในวันนั้นจะใสปลาเยอะเหมาะแก่การตกปลา ส่วนลมที่
พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเรียกว่าลมตะเพา 
เมื่อเกิดขึ้นจะทำให้น้ำขุ่น สามารถลากอวนใต้น้ำได้ดี 
เพราะกุ้งปลาจะมองไม่เห็นอวน เป็นต้น 

นอกจากการดลูมของคนสมยักอ่นของคนเกาะชา้งแลว้ 
ยังมีการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์อีก อย่างเช่น ปลา
ฉลามหรือปลาใหญ่ ถ้าเมื่อไหร่เห็นปลาฉลามว่ายเหนือ
ผิวน้ำ แสดงว่าจะเกิดพายุขึ้นในไม่ช้า 

สำหรับปริมาณเมฆในท้องฟ้านั้น นักอุตุนิยมวิทยาให้ 

สมมติว่า พื้นที่เต็มบนท้องฟ้าเท่ากับ 10 ส่วน ดังนั้นเกณฑ์ 

ปริมาณเมฆแค่ไหนเรียกว่าอย่างไรดังนี้ 

ท้องฟ้าแจ่มใส :  ไม่มีเมฆ หรือมีน้อยกว่า 1 ส่วน 

ท้องฟ้าโปร่ง : มีเมฆ 1 ส่วนถึง 3 ส่วน 

เมฆบางส่วน : มีเมฆเกินว่า 3 ส่วนถึง 5 ส่วน 

เมฆเป็นส่วนมาก : มีเมฆเกินกว่า 5 ส่วนถึง 8 ส่วน 

เมฆมาก : มีเมฆเกินกว่า 8 ส่วนถึง 9 ส่วน 

เมฆเต็มท้องฟ้า : มีเมฆเกินกว่า 9 ส่วนถึง 10 ส่วน  

 

สีของท้องฟ้าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ชาวประมงใช้คาดการณ์สภาพอากาศและปรากฏการณ์

ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสีของท้องฟ้ามีความเกี่ยวพันกับความชื้นและความกดอากาศ เช่น ถ้าท้องฟ้ามีสี

แดงส้มในช่วงตอนเช้าหรือช่วงพระอาทิตย์ขึ้น เป็นสัญญาณเตือนว่าจะมีพายุและลมแรง หรือพายุฝนฟ้าคะนอง ในเวลา

อย่างนั้นท้องฟ้าจะมีเมฆชั้นต่ำมาก และมีความกดอากาศต่ำ ซึ่งเมฆชั้นต่ำจะมีไอน้ำมาเกาะอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้เกิด

ความชื้นสูงเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงกระทบละอองไอน้ำเหล่านี้มาสู่ตาเรา ละอองน้ำจะหักเหแสงสีแดงสู่ระบบการมอง

เห็นของเรา ท้องฟ้าก็กลายเป็นสีแดงส้ม แต่ถ้าท้องฟ้าสีแดงเวลากลางคืนหรือช่วงพระอาทิตย์ตกแสดงว่า ความกด

อากาศสูงวันรุ่งขึ้นอากาศจะดีและปลอดภัยในการออกเรือ  

นอกจากนีบ้างพืน้ที่ไดส้งัเกตลกัษณะตา่งๆ บนทอ้งฟา้เพือ่คาดการณอ์ากาศได ้เชน่ ถา้คนืไหนพระจนัทรม์วีงแหวนรอบๆ 

สามารถคาดการณ์ได้ว่าฝนจะตกอีก 3 วันข้างหน้า หรือการสังเกตการขึ้นของรุ้งในทิศตะวันออกในช่วงเวลาพระอาทิตย์

ตกดินเป็นสัญญาณว่าวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าจะแจ่มใส หากมีรุ้งขึ้นในตอนเช้าเป็นสัญญาณเตือนว่าจะมีพายุ เป็นต้น 

ลูกโลกสีเขียว๐๔



การเตือนภัยจากสัตว์พยากรณ์
สัญชาตญาณสัตว์มีความพิเศษที่สามารถล่วงรู้

เหตุการณ์บางอย่างได้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการเกิดน้ำ
ท่วม น้ำป่า พายุฝน ซึ่งคนสมัยก่อนได้อาศัยการสังเกต
พฤติกรรมของสัตว์เหล่านี้ ในการพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นล่วงหน้า ซึ่งความถูกต้องแม่นยำนั้นมีมากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ หรืออาจจะถึง 60-70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสัตว์ที่
สามารถบอกให้เรารู้สึกการพยากรณ์อากาศนั้นมีหลาย
ชนิด ยกตัวอย่างเช่น 

ช่วงค่ำมีนก แมลงปอออกมาบิน แสดงว่าฝนจะตก 
โดยปกตินั้นช่วงค่ำซึ่งเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้ว 
อากาศเริ่มเย็น แมลงปอจะไม่บินออกหากิน เพราะถ้า
อากาศเย็นแมลงปอจะบินไม่ขึ้น แต่ในช่วงก่อนฝนจะตก 
อากาศจะร้อนอบอ้าว เพราะเกิดความกดอากาศต่ำ ซึ่ง
อากาศร้อนอ้าวนั้นจะไปกระตุ้นให้แมลงปอบิน ส่วนนกจะ
บินออกมาเป็นจำนวนมากนั้น ก็เพราะมีแมลงให้กินมาก 
ดังนั้นจึงสังเกตเห็นว่าจะมีนกและแมลงปอบินออกมาเป็น
จำนวนมากในช่วงที่ฝนจะตก 

หิ่งห้อยบินในระดับสูงขึ้นแสดงว่าฝนกำลังจะตก ซึ่ง
หิ่งห้อยสามารถบินได้เพราะว่ามีอากาศพยุงตัว เมื่อหิ่ง
ห้อยบินปีกจะหมุนเป็นเลขแปด อากาศที่ลอยขึ้นจะช่วย
ยกตัวขึ้น ปกติหิ่งห้อยบินในระดับต่ำซึ่งเราสามารถมอง
เห็นได้ในระดับสายตา แต่เมื่อฝนใกล้จะตก ความกด
อากาศต่ำอากาศจะลอยขึ้น เพราะฉะนั้นแมลงจะบินขึ้น
สูงตามอากาศที่ลอยขึ้นจากพื้นดิน  

อ้นเล็กหรือจิ้งหรีดโปร่งอพยพออกจากรูไปอยู่ ใน  
ที่สูงแสดงว่าน้ำจะท่วม ช่วงใกล้ฝนตกความกดอากาศ  
จะตำ่ นั่นคืออากาศบนพื้นดินลอยขึ้นไป ทำให้อากาศจาก
บริเวณอื่นที่เย็นกว่าไหลเข้ามาแทนที่ เป็นการพัดเอาลม

และฝนเข้ามา อ้นเล็กและจิ้งหรีดโปร่งสามารถรับรู้ถึง
ความกดอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เนื่องจากเมื่อมีความ
กดอากาศต่ำ น้ำหนักอากาศที่กดทับตัวมันน้อยลง มันจึง
รู้ได้และรู้ว่าถ้าความกดอากาศต่ำลงแสดงว่าอีกไม่นานจะ
ต้องมีลมและฝนเกิดขึ้นในบริเวณนั้น ดังนั้นเมื่อมีความกด
อากาศตำ่ลงอน้เลก็และจิง้หรดีโปรง่จงึเริม่อพยพขึน้ทีส่งู 

ตะกวดวางไข่ในที่สูงแสดงว่าอาจจะเกิดน้ำท่วม ตาม
ปกติตะกวดจะวางไข่ในจอมปลวก ถ้าตะกวดวางไข่ที่โคน
จอมปลวก แสดงว่าน้ำจะน้อย แต่ถ้าตะกวดขุดที่ยอดจอม
ปลวกแล้ววางไข่ ไว้ข้างบน แสดงว่าน้ำจะมาก การที่
ตะกวดรู้ว่าจะต้องวางไข่ที่ ใดนั้น ตะกวดอาจจะดูจาก
ตำแหน่งที่ปลวกอาศัยอยู่ ถ้ามีปลวกอยู่ที่โคนจอมปลวก
แสดงว่าน้ำไม่ท่วม ตะกวดก็จะวางไข่ที่โคนจอมปลวก แต่
ถ้าปลวกขึ้นไปอยู่ทางด้านบนของจอมปลวก แสดงว่าจะ
เกิดน้ำท่วม ตะกวดก็จะขึ้นไปวางไข่ที่ยอดจอมปลวก 

การสังเกตธรรมชาติของคนในสมัยก่อน นอกจากจะ
เป็นการพยากรณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ แล้ว ยังเป็นการ
สังเกตถึงความยิ่งใหญ่และพลังอันเร้นลับของธรรมชาติที่
จะพร้อมดลบัลดาลความอุดมสมบูรณ์และความหายนะ
มาสู่มนุษย์ได้ตลอดเวลาเหมือนกัน 

คนสมัยก่อนจึงมักจะปลูกฝังลูกหลานผ่านพิธีกรรม
ความเชื่อต่างๆ นานา เพื่อให้ทุกคนรักษาและเคารพ
ธรรมชาติ รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างพอดี  ไม่ฉาบฉวยเอา
ความต้องการของตนเป็นที่ตั้ง จนในที่สุดธรรมชาติที่เคย
อยู่เคียงคู่กับเรามาเป็นศัตรูกันอย่างน่าตกใจ แต่ถ้าช่วย
กันอนุรักษ์ หรือเพียงไม่ลงมือทำลายธรรมชาติ สิ่งที่จะได้
กลับมาก็คือความสุข ความอุดมสมบูรณ์ที่คงอยู่กับการ
ดำรงชีวิตตลอดไป   

การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ
โทรศัพท์  
สายด่วน กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182  

สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา กทม. (สอบถาม

พยากรณ์อากาศได้ตลอด 24 ชั่วโมง) โทร. 0-2399-4012-4  

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

โทร. 0-5327-7919 และ 0-5392-2365  

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น โทร. 0-4346-8224  

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อ.เมือง 

จ.อุบลราชธานี โทร. 0-4524-4189  

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา  

โทร 0-7431-1760  

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก สนามบิน จ.ภูเก็ต  

โทร. 0-7632-7191  

ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่มกรม

ทรัพยากรน้ำ โทร. 0-2298-6613 

อินเทอร์เน็ต  
เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th แล้วคลิก  

เข้าไปที่ พยากรณ์อากาศ สภาพอากาศ หรือเตือนภัย เว็บนี้มีลิงก์

ไปยังศูนย์อุตุนิยมวิทยาในส่วนภูมิภาคทั้งสี่แห่ง และเว็บไซต์ทาง

ด้านอุตุนิยมวิทยาของต่างประเทศที่น่าสนใจ  

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ   

www.cmmet.tmd.go.th  

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

www.khonkaen.tmd.go.th  

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

www.uronmet.org  

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก   

www.songkhla.tmd.go.th  

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก  

www.phuketmet.tmd.go.th  

เอกสารอ้างอิง  
กรมอตุนุยิมวทิยา (www.tmd.go.th)  

เวบ็ไซตช์มุชนไทยดอทคอม (http://p-power.org)   

ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ. รู้ทัน ฝนฟ้า อากาศ. กรุงเทพฯ:   

สำนักพิมพ์สารคดี (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด), 2553   

สัตว์พยากรณ์น้ำท่วม (http://www.nstda.or.th/nstda-

knowledge/5167-living-thing-forecast) 

ลูกโลกสีเขียว ๐๕



“ขุนโหรา”
ศาสตรแ์หง่
ภมูปิญัญาของ
ยคุสมยั

หลุม
พอเพียง

ทุกวันนี้มีปรากฏการณ์อันวิกฤติ แผ่นดินไหว น้ำท่วม
ดินถล่ม เกิดขึ้นกับดาวโลกเกือบทุกหนแห่งแทบไม่เว้นใน
แต่ละวัน คร่าชีวิตผู้คนจำนวนนับล้าน ตึกรามบ้านช่อง
พังพินาศ ถูกกวาดลงทะเล สร้างทุกขเวทนาให้เกิดแก่
สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ ชาวโลกจึง
น่ าจะมีความรู้ ความ เข้ า ใจ เกี่ ยวกับดวงดาวในทาง
โหราศาสตร์โดยเฉพาะ“ดาวโลก”ไว้บ้าง

โดยบุญยงค์เกศเทศ

วิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่น่าศึกษาหรือไม่? ในขณะที่บางประเทศเปิดสอนใน  

มหาวิทยาลัยมานานแล้ว  

ในความจริงแล้วโหราศาสตร์เป็นวิชาชั้นสูง เป็นศาสตร์อันลึกซึ้ง ซ่อนเร้นอยู่ใน  

ราชสำนักมาช้านานในหลายประเทศ โหราศาสตร์มีหลักมีเกณฑ์สมบูรณ์แบบ เว้นแต่ว่า  

ผู้ศึกษาจะเข้าไปถึงหรือยังเท่านั้น  

โหราศาสตร์มีด้วยกัน 7 หมวด คือ ภาคชาตาบุคคล (Fate-astrogy) ภาคกาลชาตา 

(Horological-astrology) ภาคชาตาบ้านเมือง (National-astrology) ภาคดินฟ้าอากาศ 

(Astro-meteorology) ภาคโหราศาสตร์การแพทย์ (Medical-astrology) ภาค

โหราศาสตร์การเกษตร (Agricultural-astrology) และภาคกำหนดเวลาให้ฤกษ์ยาม 

(Chronological-astrology) 

ถ้าต้องการเรียนให้รู้กันจริงๆ ก็คงใช้เวลานานโขอยู่ ภาควิชาทั้ง 7 นี้ ก็อาศัย  

กฎเกณฑ์ของดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นหลักสำคัญ บนท้องฟ้าหรือสรวงสวรรค์อันเวิ้งว้าง

นัน้ มอีะไรนกัหนา ทำไมจงึอา้งเอาอทิธพิลมาครอบงำมนษุยม์ากเสยีเหลอืเกนิ ลองหนัมา

พิจารณากันดู 

จากแสงแดด บางวันร้อนจ้า จิตใจเราเป็นอย่างไร   
บางวันแดดไม่มี ฟ้ามัว รุบรู่ จิตใจเราเหงาเศร้าพิกล 

บางเวลาสดใส แดดเหลืองงาม ใจสบาย 

แสงและแรงดึงดูดจากดวงจันทร์ ก็มีอิทธิพลมิใช่น้อย ทั้งต่อกระแสน้ำในทะเล

มหาสมทุร กระแสเลอืดในกายของคนและสตัว ์ แมแ้ตพ่ชืก็ไดร้บัอทิธพิลเชน่กนั เปน็ตน้วา่ 

คนโบราณนิยมฆ่าสัตว์ในระยะข้างขึ้น จะได้เลือดมาก ถ้าฆ่าข้างแรมจะได้เลือดน้อย  

ฆ่างูเหลือมเอาดี ข้างขึ้นดีโต ข้างแรมดีเล็กนิดเดียว 

นายแพทย์ผ่าตัดคนไข้ ข้างขึ้นคนไข้เสียเลือดมาก อันตราย ข้างแรมเสียเลือดน้อย 

ปลอดภัยกว่า 

เห็นได้ว่ามีหลายกรณีเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กับดวงจันทร์ คนไม่เรียนโหราศาสตร์ 

ไม่รู้จักสังเกต มักมองข้ามไป 

เกร็ดความรู้จากโหราศาสตร์ยังมีอีกมาก ภาษาโหรในวรรณคดีไทยมีปรากฏชัดเจน 

หรือเอากันใกล้ๆ ตัวอย่างหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ทุกวันนี้ มีคอลัมน์โหรแทบ  

ทุกฉบับ วิชานี้คงไม่ใช่วิชาไดโนเสาร์ศาสตร์แน่นอน ถ้าใช่...หนังสือพิมพ์หัวก้าวหน้าทั้ง

หลาย คงไม่จัดเอามาลงให้เปลืองหน้ากระดาษ  

แต่คนที่ไม่รู้โหราศาสตร์ ต่างพลอยเออๆ ออๆ ไปกะเขาด้วย เมื่อเกิดมีปัญหาชีวิต

เข้า วิ่งหาหมอดู บางคราวก็ไปเจอะเจอนักต้มตุ๋นที่มาในคราบของ “หมอดู” ก็โดนตุ๋น

เปื่อยสบายไป 

เรียนให้รู้เท่าทันเสียเลย ไม่เสียหายอะไร ช่วยกันแนะนำญาติมิตรให้เข้าใจได้ด้วย นัก

ต้มตุ๋นก็หมดโอกาสที่จะไปล่อลวงใคร 

บุคคลสำคัญส่วนใหญ่มักมีตำแหน่งเลขานุการประจำตัว เรียกขานกันให้ยิ่งใหญ่  

กนัไป เชน่ อาจารยผ์ูท้รงคณุวฒุ,ิ ทนายความประจำตวั, เลขาฯสว่นตวั, แพทยป์ระจำตวั, 

มือปืนคุ้มกัน, โหรประจำตัว ทำนองนี้ เป็นต้น 

นักการเมืองคนสำคัญๆ มักไม่ประมาท จะคิดการทำสิ่งใดสำคัญสักอย่าง ต้อง  

เชื่อโหร แต่รู้สึกว่าจะอุบอิบไม่ให้ใครรู้ เพราะดูเป็นสิ่งอายๆ เหนียมๆ ยังไงชอบกล  

โหรจึงกลายเป็นผู้ปิดทองหลังพระตลอดมาเช่นกัน วิชานี้มีประโยชน์แน่นอน เสียแต่ว่า 

ผู้ใหญ่อายเด็กเท่านั้นเองแหละ 

ประโยชน์ของโหราศาสตร์เท่าที่เห็นๆ กันอยู่แล้ว มีหลายประเด็น เป็นต้นว่า เพื่อให้  

รู้กรรมเก่า, รู้วาสนา อาชีพ, รู้จักระมัดระวังตัว ไม่ประมาท, รู้ชะตาชีวิตคนใกล้เคียง 

ช่วยแก้ปัญหาได้, มองโลกในแง่ดี, รู้ฤกษ์ดี ยามดี, รู้คนดี คนชั่ว, มักน้อยสันโดษ  

รู้วิถีชีวิตตนเอง  

ผู้ศึกษาคงพอยึดถือเป็นแนวทางได้บ้าง หากได้ศึกษาค้นคว้าต่อไปอย่างจริงจัง ก็อาจ

เป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยำได้  

ภูมิปัญญาถิ่น

ลูกโลกสีเขียว๐๖



โดยแฝกสยาม

หลุม
พอเพียง
ฟังชื่ออาจสยองแต่ถ้าดูตรง
สาระจะเห็นประโยชน์เหลือหลาย
“หลุมพอเพียง”เป็นแนวคิดแบบ
บูรณาการบริหารจัดการให้มีกินมีใช้
แบบประหยัดทุนประหยัดเวลา

กระถางหญ้าแฝก 

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกหญ้าแฝกล้อมทรงพุ่มแต่ไม่

ถนัดทำหลุมพอเพียงที่มีพืชหลากหลายชนิด เพราะ

ต้องการพื้นที่ดูแลพืชหลักให้ถนัดมือหน่อย ขอแนะนำ  

ให้ทำ “กระถางหญ้าแฝก” 

แนวคิดกระถางหญ้าแฝก คือการจัดการแปลงให้

สะอาด เป็นระเบียบ ประหยัดเวลาการทำงาน  

วิธีการคือเอาขยะอินทรีย์ต่างๆ มาสุมไว้ในวงล้อม

ของหญ้าแฝก จะเป็นกิ่งไม้ใบไม้ ซางข้าวโพด อะไรก็แล้ว

แต่ที่เป็นขยะอินทรีย์ โยนไว้ในวงล้อมนั่นแหละ เสร็จแล้ว

ก็รดน้ำหมักสัปดาห์ละครั้ง ขยะเหล่านั้นก็จะย่อยเป็นปุ๋ย 

นอกจากนี้ แทบทุกบ้านจะเลี้ยงไก่ เมื่อมีขยะอยู่ ใน  

วงแฝก เมื่อไก่เข้าไปขุ้ยเขี่ยในกระถางหญ้าแฝกก็ถือ

เป็นการกลับกองปุ๋ย แถมเพิ่มขี้ไก่ซึ่งมีธาตุอาหารพืชค่อน

ข้างสูง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับกองปุ๋ยได้มากขึ้น 

เป็นการทำปุ๋ยหมัก ที่เริ่มต้นจากปุ๋ยหมก รู้จักปรับใช้

โอกาสและทรัพยากรที่มีใกล้ตัวได้อย่างชาญฉลาด  

ลดการเผาใบไม้ ได้ปุ๋ย บ้านก็สะอาดรื่นตา ด้วยการ

ทำงานทีเดียว  

วิธีการทำหลุมพอเพียง คือการปลูกพืชหลายอย่างใน

หลุมเดียว หลุมที่ว่านี้ ไม่ ได้มีสภาพเป็นหลุมลึกๆ แต่

เป็นการปลูกพืชเป็นกลุ่ม ขนาดที่น่าลองทำคือ ขนาดเส้น

ผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร อันนี้ว่ากันถึงคนที่อยาก  

จะทดลองสักหลุมหนึ่งแบบขำๆ ก่อน แต่สำหรับคนที่มี

พื้นที่ว่างเพื่อเตรียมไว้ปลูกพืช ก็น่าจะทำหลายหลุมหน่อย 

ขนาดที่กำลังพอแรง คือขนาดกว้าง 80-100 เซ็นติเมตร 

จะทำวงกลมหรือสี่ เหลี่ยมเป็นล๊อกก็ ได้ ระหว่างห่าง

ระหว่างหลุม 4 x 4 เมตร ถ้ามีพื้นที่ 1 ไร่ จะได้ 100 หลุม 

หรือถ้าไม่มีที่เป็นผืน ก็สร้างหลุมไว้ตามหัวไร่ปลายนา   

มุมบ้าน หลังครัว ขอบบ่อน้ำ ริมทางเดิน ได้หมด 

ที่เรียกว่าหลุมพอเพียงก็คือวิธีการบริหารจัดการสิ่งที่

อยู่ในหลุม เริ่มจากเตรียมพื้นที่ตามขนาดที่กำหนด แล้วก็

ปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปวงกลมหรือเป็นล๊อกสี่เหลี่ยม จาก

นั้นก็ปลูกไม้ในหลุมนี้ ลงได้ถึง 4-5 ประเภทในหลุมเดียว 

เพื่อลดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ และเกื้อต่อการกำจัด  

ศัตรูพืชเพราะให้ทุกอย่างเกื้อกูลกันเอง 

ต้นไม้ที่จะปลูกในหลุมแบ่งเป็น 5 ประเภท 

1. ไม้พี่เลี้ยง เป็นไม้ที่ให้ร่มเงา เก็บน้ำ เก็บความชื้น

โดยเฉพาะชว่งรอ้นหรอืหนา้แลง้ เชน่ กลว้ยนำ้วา้ กลว้ยหอม 

ควรปลกูทางทศิตะวนัตก เพราะชว่ยบงัแสงชว่งบา่ยทีอ่ากาศ

ร้อนจัด เป็นพี่เลี้ยงให้พืชที่ไม่ชอบแดดจัดมาก ได้กล้วย

เครือแรกเมื่อปลูก 1 ปี ก็ตัดทิ้ง ปล่อยให้หน่อใหม่ทำงาน  

2. ไม้ฉลาด เป็นไม้ข้ามปี เป็นไม้ที่เอาตัวรอดได้ดี 

เก็บผลได้นานพอสมควร เช่น ชะอม ผักหวาน มะละกอ 

ผักติ้ว ผักเม็ก เริ่มเก็บกินได้ตั้งแต่ 1 เดือนไปเรื่อยๆ 

3. ไมป้ญัญาออ่นหรอืไมร้ายวนั เปน็ไมล้ม้ลกุ ปลกูงา่ย 

ตายเร็ว ต้องคอยปลูกใหม่ ดูแลรดน้ำทุกวัน แต่เก็บผลได้

เร็ว ได้ทุกวัน เช่น พริก มะเขือ กระเพรา โหระพา ตะไคร้ 

ข่า ฟักทอง แตงไทย แตงกวา ผักบุ้งจีน คะน้า ฯลฯ เริ่ม

เก็บกินได้ตั้งแต่ 15 วัน 

4. ไม้บำนาญ เป็นไม้ผลยืนต้นใช้เวลาปลูก 2-4 ปี 

แต่เมื่อให้ผลผลิตแล้วเก็บกินเก็บขายได้เรื่อยๆ เช่น ขนุน 

มะม่วง มะนาว มะขาม กระท้อน เงาะ ทุเรียน มังคุด   

ยางพารา เปน็ตน้ ในหลมุหนึง่กเ็ลอืกปลกูแคป่ระเภทเดยีว 

5. ไมม้รดก เปน็กลุม่ไม้ใชส้อยทีอ่ายยุนื ใชเ้วลาปลกู

นาน เกบ็ไวเ้ปน็มรดกใหล้กูหลาน ตดัขายก็ไดส้ตางคก์อ้น

ใหญห่รอืจะเอาไว้ใชซ้อ่มแซมบา้นก็ได ้ เชน่ ประดู ่ สกัทอง 

ยางนา สะเดา พยงุ ชงิชนั ไมพ้วกนีเ้ปน็ไม้ใหญ ่ใหป้ลกูฝัง่

ตรงขา้มกบัตน้กลว้ย 

แทนที่จะต้องรดน้ำต้นไม้ทุกต้นหลายครั้ง การทำ

หลมุพอเพยีงกเ็หลอืการรดนำ้เพยีงครัง้เดยีว นอกจากนัน้ 

หวัใจหลกัของหลมุพอเพยีงคอื หากปลกูไมย้นืตน้ ไมว่า่ไม้

ผลหรอืไม้ใชส้อย ตอ้งรอไป 3-10 ป ี หรอืมากกวา่นัน้กวา่

จะได้ผลผลิต แล้วระหว่างนั้นจะกินจะอยู่อย่างไร ส่วน

หญ้าแฝกที่เป็นเสมือนขอบหลุมก็จะช่วยดักตะกอนดิน  

ไม่ให้ไหลออกเวลารดนำ้ เกบ็กกัปุย๋ไว้ใหด้ว้ย 

พืน้ที่ใตร้ม่เงาหรอืบรเิวณหลมุทีม่กีารเตรยีมดนิ ใสปุ่ย๋ 

ปรบัปรงุดนิ รดนำ้ และดแูล ยงัสามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้กีมาก 

แทนทีจ่ะปลอ่ยใหว้ชัพชืขึน้ เปน็ภาระทีต่อ้งคอยกำจดั การปลกู

พชืบางอยา่งทีม่กีลิน่เฉพาะ ชว่ยไลแ่มลงศตัรพูชื นอกจาก

นั้นยังเป็นกุศโลบายที่ทำให้พืชหลักที่ต้องการปลูก เช่น   

ไมผ้ลยนืตน้ ไมป้า่ยนืตน้ เจรญิเตบิโตและมีโอกาสรอดสงู 

เพราะผูป้ลกูจะคอยหว่งใย มัน่ดแูล ทำใหพ้ชืหลกัดงักลา่ว

เจริญเติบโตดีกว่าปกติอีกด้วย และหากพืชชนิดใดชนิด

หนึง่จะเบยีดเบยีนพชือืน่มากเกนิไปกค็อยควบคมุใหเ้หมาะสม 

ตัดแต่งทรงพุ่ม หรือเถาเลื้อยให้เหมาะสม สำหรับพืช  

พีเ่ลีย้งก็ไมต่อ้งมาก ในหนึง่หลุมปลูกกล้วยเพียง 1-2 ต้น 

เทา่นัน้ คอื ตน้ทีก่ำลงัใหเ้ครอื อกีหนึง่ตน้สำรองไวส้ำหรบั

เครอืตอ่ไป นอกนัน้ใหข้ดุหนอ่ไปขายหรอืไปปลกูทีอ่ืน่ 

สำหรับการปลูกแฝกรอบโคนต้นมักจะมีคำถามจาก

เกษตรกรทีเ่พิง่เริม่รูจ้กัหญา้แฝกวา่ ถา้ปลกูแฝกลอ้มตน้ไม้

หลกั (ไมว่า่จะอยูใ่นรปูแบบหลมุพอเพยีง หรอืไมเ้ดีย่วก็ตาม) 

แลว้รากแฝกจะไมแ่ยง่อาหารจากพชืหลกัหรอื? 

ดว้ยหลกัธรรมชาต ิ แฝกกต็อ้งการอาหาร ตอ้งการนำ้ 

ตอ้งการปุย๋ เหมอืนพชือืน่ๆ ดงันัน้ทกุอยา่งทีใ่หพ้ชืหลกั แฝก

ก็ได้ด้วย แต่สิ่งที่แฝก “คืนให้” กับพืชที่อยู่ใกล้เคียงนั้น

มากมายกวา่ทีแ่ฝกรบัไป นัน่คอื รากแฝกทีส่านเปน็รา่งแห

ในแนวดิง่ชว่ยยดึดนิใหค้งรปูเปรยีบเสมอืนกระถางธรรมชาต ิ

ปมรากแฝกทีม่ไีมโครไรซา่และจลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชน ์ ช่วยเพิ่ม

ธาตุอาหารในดิน ช่วยดูดซับน้ำในดินไว้แทนที่ซึมหายลง

ใตด้นิอยา่งรวดเรว็ กอแฝกทีเ่บยีดชดิชว่ยดกัตะกอนดนิซึง่รวม

ถึงปุ๋ยที่ใส ่ และใบแฝกที่ตัดมาคลุมดินยังช่วยรักษาดินให้

ชุม่ชืน้ ในทีส่ดุกย็อ่ยสลายกลายเปน็ปุย๋ชัน้ดี 

ลองนึกถึงว่าทำหลุมพอเพียงในบ้านสัก 10 หลุม  

ก็ไม่ต้องเหนื่อยถอนวัชพืช ประหยัดน้ำ ประหยัดเวลา  

ดูแล เพราะดูทีเดียวครบหมด ไม่เบื่อด้วย ไม่เหมือนดูพืช

ชนิดเดียว แวะเยี่ยมวันละหลุมสองหลุม ทั้ งยังมี  

พืชอาหารไว้ติดสำรับทุกมื้อไม่ขาด 

บอกแล้ว...ชื่ออาจสยอง แต่ถ้าดูตรงสาระจะเห็น

ประโยชน์เหลือหลาย  
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โดยวันเพ็ญเพชรคง

เตรียมตัวล่วงหน้า
“รกัผกูพนัแบง่ปนันำ้ดินปา่อากาศ(ธาตุ4)”
ก่อน21ธันวาฯ2555

ภัยพิบัติ

ลูกโลกสีเขียว๐๘




จากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ปลายเดือนมีนาคม   
ถึงต้นเดือนเมษายน 2554 ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ 10 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
กระบี่ ตรัง พัทลุง ชุมพร สงขลา สตูล และนราธิวาส โดย
เฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบรุนแรงและ
ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่  

ด้วยความเป็นห่วงของทางคณะกรรมภาค ภาคใต้ และสถาบันลูกโลกสีเขียว จึง

ได้จัดเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียวภาคใต้หนึ่งเดียวกับเวทีภัยพิบัติ เตรียมตัวล่วงหน้า

ก่อน 21 ธันวาฯ 2555 “รัก ผูกพัน แบ่งปัน น้ำ ดิน ป่า อากาศ (ธาตุ 4)” ณ 

โรงแรมบรรจงบุรี เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554 โดยมีแม่งานหลักคือ คุณยุพิน 

ตัณฑวานิช จากสถาบันการจัดการชุมชน ศูนย์พิทักษ์รักษ์พังงา เวทีนี้มี  

วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อเยียวยาเพื่อนที่ทุกข์ยาก ด้วยหัวใจ 

ด้วยความรักความผูกพัน เพื่อแบ่งปันความทุกข์สุข แบ่งปันรอยยิ้ม และบทเรียนการ

เอาตัวรอดจากเพื่อนเครือข่ายลูกโลกสีเขียวที่ประสบภัย ประการที่สอง คือเป็นการ

บอกข่าวคราวเพื่อเตือนและตั้งสติ ร่วมกันหาทางออกเพื่อเตรียมตัว เตรียมใจ รับภัย

ก่อน 21 ธันวาคม 2555 ตามที่ได้มีผู้ทำนายกันตามสังคมออนไลน์ สื่อต่างๆ ทั้งใน

และต่างประเทศ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 150 ท่าน จาก 3 กลุ่ม 

ประกอบไปด้วย กลุ่มเครือข่ายเพื่อนลูกโลกสีเขียว กลุ่มจิตอาสาช่วยเพื่อน กลุ่ม

องค์กรนักศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจ  

วันนั้น นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานีให้เกียรติ  

มาเปิดงาน และให้ปาฐกถาไว้ว่า  

ต้องเข้าไปสำรวจความเปลี่ยนแปลงความสูงของพื้นดิน จากเรือกสวนไร่นา 

ที่ราบลุ่ม ที่ปัจจุบันกลายเป็นสวนปาล์ม สวนยางพารา การถมที่ดินเพื่อสร้างบ้าน

จัดสรร ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร ทำให้ขวางทิศทางการไหลของน้ำ จึงทำให้น้ำ

ต้องหาเส้นทางใหม่ ในขณะความสูงของระดับเมือง เช่น เมืองท่าชนะ เมืองไชยา 

เมืองพุนพิน ไม่มีเปลี่ยนแปลงมีระดับเท่าเดิม เพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่ต้องใส่ใจก็

คือ สิ่งกีดขวางเส้นทางน้ำว่าอยู่ที่ไหนบ้าง  

พื้นที่รองรับน้ำมีมากเพียงพอแค่ไหน ทางน้ำไหลผ่านเชื่อมโยงออกสู่ทะเล  

ตื้นเขิน หรือเปลี่ยนแนวร่องน้ำแล้วหรือยัง เพราะฉะนั้นประเด็นที่สองที่ควรสนใจก็

คือ แก้มลิงที่กักเก็บน้ำ ควรส่งเสริมให้มากขึ้น และการปลูกต้นไม้ต่างๆ ต้องปลูก

แบบผสมผสาน สิ่งที่สำคัญคือ 1. เรื่องพันธุ์ไม้ 2. วิธีที่ปลูก 3. แผ่นดินที่จะปลูก โดย

ปลูกในที่ลาดชันให้มากขึ้น ปลูกบนยอดเขาให้มาก และทีส่ำคญักค็อื พระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วั ทรงตรสัไวว้า่ หญา้แฝกกย็งัสำคญัอยู ่ แต่ระหว่างหญ้าแฝกก็ควรหา  

พันธุ์ไม้ที่มีรากแก้วหยั่งลึกลงไปเพื่อเชื่อมโยงกัน 

  

“วันสิ้นโลก ความเชื่อหรือความจริง”  
เป็นหัวข้อที่ทุกคนให้ความสนใจ   

บรรยายโดย ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ภาควิชาธรณีวิทยา   
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ท่านบรรยายให้ฟังว่า  
 

คนในโลกนี้เชื่อว่าจะมีวันสิ้นโลก เพราะแผนที่ของชนเผ่ามาลายา การบันทึกใน  

พระคัมภีร์ ภาพยนตร์ และการทำนายจากนักวิชาการ หรือผู้ตั้งตัวเป็นผู้รู้ต่างๆ 

ทำให้คนเราเกิดความหวาดกลัวและตื่นตระหนก แต่จริงๆ แล้ว ประเทศไทยอยู่ใน

เขตปลอดภัย เพราะเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะมีความรุนแรงของแผ่นดินไหว ซึ่ง

เคยเกิดขึ้นมาก็ไม่เกิน 6 ริคเตอร์ และเกิดไม่บ่อย เราไม่ได้อยู่ในรอยเปลือกโลกที่มี

ปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวหรือมีภูเขาไฟ รอยเลื่อนที่มีอยู่ก็ไม่มีพลังแล้ว เราก็ปลอดภัย 

ภัยพิบัติทุกอย่างล้วนมีที่ไปที่มา เราต้องเรียนรู้เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน แต่อย่าตื่น

ตระหนก ยกตัวอย่างกรณีเกิดแผ่นดินไหว และสึนามิที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น 

เมื่อเดือนมีนาคม 2554 ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระบบป้องกันแผ่นดินไหว มีข้อมูล 

บทเรียนและผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในโลก คนญี่ปุ่นจึงมีการปรับตัว ปลูกฝังเด็กใน

โรงเรียน และเรียนรู้อย่างมีวินัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ หรืออย่างเรื่องฝนตก เราต้อง

สังเกตและเตือนตัวเอง เช่น ฝนตกติดต่อกัน 3-4 วัน ก็ต้องเตรียมความพร้อม เกิด

อะไรขึน้ตอ้งรบีชว่ยตวัเองกอ่น แลว้กร็บีชว่ยคนในหมูบ่า้น ไมค่วรไปอยู่ในพืน้ทีเ่สีย่งภัย 

คนไทยควรนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาในเรื่องของการเตรียมตัว  

การศึกษาข้อมูลข่าวสาร การศึกษาข้อเท็จจริง และมองเป็นองค์รวม ไม่ใช่มองหรือ

พัฒนาแบบเป็นเฉพาะจุด ควรนำบทเรียนต่างๆ มาวิเคราะห์หาทางแก้ไข 

ส่วนการบรรยายของดร.ธงชัย โรจนกนันท์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ  

ศูนย์ศึกษาและติดตามภัยแผ่นดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง ท่านบรรยายไว้ว่า 

ภัยธรรมชาติในภาคใต ้ ปีหน้ามันก็จะมาอีก หรืออาจจะมาทุกปีก็ได ้ ต้องมีการ  

เตรียมตัว เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ยกตัวอย่างการเตรียมความพร้อม 

จากเหตุการณ์พายุนากิส ที่ประเทศพม่า (2551) และแผ่นดินไหว สึนามิ ที่ประเทศ

ญี่ปุ่น (2554) มีนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจับตามองพายุนากิสมาตั้งแต่เริ่มก่อตัว แต่

พม่ากลับไม่มีการเตือนภัยประชาชน ทำให้พายุพัดเข้าถล่มปากน้ำอิรวดีจนมีคนตาย

เรือนแสน แม้ภายหลังเหตุการณ์ความช่วยเหลือก็เข้าไปช้า จนมีแต่ซากศพที่แช่น้ำ

หรือถูกแดดเผา ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเมือง นั่นเพราะความเฉื่อยชา ไม่สนใจ  

ไม่เตรียมตัวและไม่เชื่อว่าเรื่องแบบนีจ้ะเกดิขึน้ได ้ ในขณะทีญ่ีปุ่น่มรีะบบการปอ้งกนัทีด่ ี

มกีารเตรยีมตวั และมคีวามเชือ่วา่ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้เสมอ แม้คนตายนับหมื่นแต่ก็ยัง

น้อยเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ได้รับ 

ภัยพิบัติมีหลายอย่างทั้งภัยแล้ง พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้

เสมอหากเราทำลายธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ หรือแม้กระทั่งเหตุเกิดในประเทศ

เพื่อนบ้าน เช่น ภูเขาไฟระเบิดในประเทศฟิลิปปินส์ ไฟไหม้ป่าในอินโดนีเซีย ก็ยังส่ง

ผลกระทบถึงบ้านเรา ดังนั้นนอกจากเรียนรู้สภาพบ้านของตัวเอง ก็ต้องเรียนรู้

ประเทศเพื่อนบ้านด้วย 

การเรียนรู้ เฝ้าติดตาม ไม่ประมาท และเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ คือสิ่งสำคัญ

ที่สุด หากเกิดภัยพิบัติขึ้น ต้องหาทางช่วยชีวิตคนไว้ให้ได้มากที่สุด และช่วยอย่างเร่ง

ด่วน เพราะอย่างไรก็ตามไม่มีทางเอาชนะธรรมชาติได้ แต่ต้องปรับตัวให้อยู่กับ 

ธรรมชาติและภัยพิบัติให้ได้ 

ในส่วนความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ประสบภัยพิบัติ  

เครือข่ายลูกโลกสีเขียวและผู้สนใจ ได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่จะต้องดำเนินการในอนาคต

อย่างเร่งด่วน ก่อนจะถึงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นฤดูฝน เพื่อชะลอ

ความเร็วและความรุนแรงของกระแสน้ำ โดยการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวชะลอน้ำ 

ลด/เลิกปลูกพืชเชิงเดี่ยวและควรลดการใช้สารเคมีทำเกษตรด้วย วางแผนผังชุมชน 

เช่น การปลูกบ้านหรือสร้างสะพานที่ไม่ขวางทางน้ำ ให้ความรู้กับสมาชิกในชุมชน/

เยาวชน และฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติอยู่เสมอ ส่วนโรงเรียนควรจัดหลักสูตรการสอน

ให้กับเด็กนักเรียน และที่สำคัญเตรียมถุงยังชีพของครอบครัวให้พร้อมเสมอ เช่น 

อาหาร น้ำดื่ม เอกสารสำคัญ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ยารักษาโรค ฯลฯ 

สร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมในชุมชน เช่น จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย พร้อม

อพยพกรณเีกดิภยัพบิตั ิ เตรยีมอปุกรณท์ีจ่ำเปน็ เชน่ เรอื ผา้ยาง เชอืก เตน๊ท ์วทิยุ

สือ่สาร อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ฯลฯ และจัดตั้งกองทุนของชุมชนเพื่อช่วยเหลือสมาชิก

ระหว่างเกิดภัยพิบัติ และหลังเกิดภัยพิบัติ จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนเพื่อคอย

เฝ้าระวังและช่วยเหลือ สำรวจและศึกษาชุมชน ทำแผนที่เดินดิน เรียนรู้ภูมิปัญญา 

แล้วนำมาสร้างระบบการเฝ้าระวัง  

จัดตั้งศูนย์สามวัยที่เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องภัยพิบัติแล้วต่อยอดไปทำกิจกรรมเรียน

รู้เรื่องอื่นได้ เช่น กิจกรรมครอบครัว เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ผลักดันแผนภัยพิบัติ

ของชุมชนไปสู่แผนแม่บทชุมชน/สู่ อปท. หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้าง

เครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับพื้นที่ ใกล้เคียง สายน้ำ ลุ่มน้ำ

เดียวกัน มีระบบแจ้งเตือนภัยระหว่างต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยใช้วิทยุสื่อสาร 

หลังจัดเวทีฯ ในครั้งนั้น ทางชุมชนบ้านหน้าถ้ำ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

ก็ได้เข้าแลกเปลี่ยนกับชุมชนต่างๆ ในภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ได้นำ

ความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับชุมชนตนเอง โดยอันดับแรกนั้นทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง แล้วนำมาปรับใช้กับการเตรียมรับมือฝนตกในปลายปี มี

การสำรวจพื้นที่ปลอดภัยที่พร้อมอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ มีการก่อสร้างศาลาและ

เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร น้ำดื่ม ผ้ายาง เชือก เต๊นท์ อุปกรณ์ปฐม

พยาบาล ฯลฯ จัดตั้งอาสมัครในการเฝ้าระวังและช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

 
จะเห็นได้ว่า ประสบการณ์คราบน้ำตา และความสูญเสียของ  

พี่น้องชุมชนชาวภาคใต้ ไม่ได้ปล่อยผ่านเลยไป ต่างร่วมกันเรียนรู้ 
ป้องกันไม่ให้เกิด หรือถ้าเกิดก็หาวิธีบรรเทา เป็นเพราะว่า  

พวกเขาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ   
มากกว่าที่จะหาทางเอาชนะธรรมชาติ   

ลูกโลกสีเขียว ๐๙



“รางวัลลูกโลกสีเขียว”
เรื่องเล่าระหว่างทางลงพื้นที่

ชาวลกูโลกสเีขยีว ขอแสดงความยนิดกีบั แช่ม ฮั้นเย็ก ที่ไดร้บัประทานรางวลั  
แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2554 เนื่องในงานมหิดล-วันแม่ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ • สมบูรณ์ ทองด้วง แห่งบ้านบางคราม 
ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ หันหลัง 180 องศาให้กับอาชีพก่อสร้างที่ทำ
มากว่า 10 ปี แล้ว “หลบบ้าน” ไปทำสวนปาล์มเพื่อหารายได้ และปลูกป่า 6 ไร่ในที่ดิน
ตวัเอง มตีน้หมากรากไมก้วา่ 180 ชนดิ กลายเปน็ปา่ชมุชนในทีด่นิของเอกชน และกลายเปน็
แบบอย่างให้ผู้อื่นเริ่มปลูกป่าในที่ดินส่วนตัว สมศักดิ์ สุขวงศ์ เอ่ยปากชมเปาะ เพราะ
นอกจากสมบูรณ์จะศึกษาหาความรู้ในการปลูกป่าด้วยตัวเองแล้ว ฝีมือในการปลูกยังหา
ใครเทียบได้ยาก • หายห่วงได้แล้ว เพราะอาการของ บุบผาทิพย์ แช่มนิล ดีขึ้นมาก 
หลังจากรถสามลอ้ในหมูบ่า้นตกลงไหลท่างสงู 5 เมตร ขณะไปดูงานที่กุ้ยหลิน ประเทศจีน 
เชิงกรานซ้ายและขวาที่ร้าวเริ่มสมานกันดีจนลุกเดินได้ส่วนเอ็นบ่าขวาที่ฉีกถูกหมอจีน
ดามเหลก็ไว ้ กะวา่จะใหห้มอไทย ผา่เอาเหลก็ออกปลายป ี ตอนนีจ้งึตอ้งเปน็ “สตรเีหลก็”  

ไปพลางๆ • แกนนำเยาวชน
นั ก รบสิ่ ง แ วดล้ อ ม -
นกัสบืสายนำ้ โรงเรยีน

พทุธริงัสพีบิลู ต.ลาด
ขวาง อ.บ้านโพธิ ์

จ .ฉะ เชิ ง เทรา 
นอกจ ากจ ะ

ทำงานรณรงค์ในโรงเรยีน และสง่ไมต้อ่ใหรุ้น่นอ้งรบัชว่งไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งแลว้ ยงัขยายกจิกรรม
นักสืบสายน้ำไปยังโรงเรียนข้างเคียงอีก 14 โรงผู้ ใหญ่ใจดีทั้งหลายร่วมเป็นกำลงัใจ  
ใหก้บัอนาคตของชาตทิีท่ำงานดว้ยความมุง่มัน่ • “อยากรูจ้งัวา่อาจารยบ์ญุยงค์เนี่ยสวยแค่ไหน 
เห็นพูดถึงอยู่ได้” เป็นคำถามที่ถูกแม่บ้านถามอยู่เนืองๆ พอดี บุญยงค์ เกศเทศ กำลัง
หนวดเฟิ้มออกโทรทัศน์พอดี อุดม วิเศษสาธร จึงชี้ไปที่จอโทรทัศน์เพื่อให้แม่บ้านดู “นี่ไง 
อาจารย์บุญยงค์ สวยไหมเล่า...” • ชาวบ้านบ้านวังตามน ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง 
จ.สุโขทัย จัดทีมวันละ 4 คนออกเดินดูแลป่า 2,134 ไร่ ทุกวันไม่มีวันหยุด เฉลี่ยแล้ว
แต่ละครัวเรือนต้องส่งผู้แทนร่วมเดินเดือนละหน แถมจัดระเบียบให้ชาวบ้านตัดไม้รวกได้
ปีละไม่เกิน 200 ลำ จนผืนป่าอุดมสมบูรณ์กลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตให้แก่ชาวบ้านช็อปฟรี
ได้ตลอดปี ไม่ต้องรอมิดไนต์เซลเหมือนคนในเมือง • เยาวชนรักษ์กุดทิง โรงเรียน
บึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ พากันหูผึ่งเมื่อ สุรพล ดวงแข อธิบายเรื่อง 
“อนุสัญญาแรมซาร์” หรือ “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะในการเป็นถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ” (The Convention on Wetlands of 
International Importance, especially as Waterfowl Habitat) ซึ่งบึงกุดทิงขนาด 
16,500 ไร่ ที่เยาวชนเหล่านี้ดูแลก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วโลก 1,675 แห่งของแรมซาร์ที
เดียว • “ถ้าถูกล้อม ชาวบ้านพึ่งตัวเองได้ ไม่มีอดตาย” เป็นคำอธิบายสั้นๆ แต่ได้ใจ
ความของ วิสูตร อยู่คง ทีม่ตีอ่ชมุชนบ้านดอนหมู อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เพราะ
นอกจากดแูลรกัษาปา่แลว้ ชาวบ้านยังทำกิจกรรมอื่นๆ อีกสารพัด อาทิ นาปลอดสาร (ได้
ปลากลับคืนสู่ท้องนา) ผักสวนครัว โรงสีชุมชน ธนาคารข้าว ธนาคารปุ๋ยหมัก ธนาคาร
โค-กระบือ กองทุนชุมชน (มียอดเงิน 11 ล้านบาท) ทอผ้า ทอเสื่อหรือรับจัดอบรมใน
หวัขอ้เศรษฐกจิพอเพยีง • กลุ่มเยาวชนต้นกล้าน้อย ร้อยความฝัน รักษ์สิ่งแวดล้อม 
ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เป็นเครือข่ายเยาวชนจากหลากหลายสถานศึกษา ที่
หาเวลาว่างไปทำงานพัฒนาบ้านตัวเองให้นา่อยู ่ เชน่ เอาขยะไปแลกไข ่ ทำความสะอาด
ชมุชน ปลกูปา่ชายเลน จดังานวนัเดก็ จดัคา่ยอนุรักษ์ ฯลฯ กลยุทธ์สำคัญของเยาวชน

กลุ่มนี้คือ กิจกรรมทุกอย่างต้องสนุก และการมีส่วนร่วมของผู้ ใหญ่ใจดี   
• คำ บตุรศร ีบา้นทรพัยเ์จรญิ ต.โคกมะมว่ง อ.ปะคำ จ.บรุรีมัย ์เปน็แกนนำ

สำคัญของชาวบ้านร่วมกับ พระประจักษ ์ ธัมมปทีโป (รางวัล
ลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล ปี 2552) ในการ

รณรงค์ไม่ให้รัฐนำพื้นที่ป่าไปให้เอกชน
เ ช่ า เ พื่ อ ปลู ก ยู ค า ลิ ปตั ส  

แวดวง
โดยหนุ่มเชียงราก

ลูกโลกสีเขียว๑๐



“รางวัลลูกโลกสีเขียว”
เรื่องเล่าระหว่างทางลงพื้นที่

ตอนที่2
ภายใต้คำขวัญ “หันหลังให้ป่า หันหน้าให้ยูคาฯ” จน  
ตัวเองต้องติดคุก 4 ปี 6 เดือน แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือ   
ชาวบ้านได้ที่ทำกิน และได้ร่วมกับราชการในการดูแล
รักษาป่าดงใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งป่าดงใหญ่ได้รับ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก... นีแหละวีรบุรุษตัวจริง  
• ชาว ชมุชนแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
ปรึกษาหารือกันเป็นนิจจนสามารถสรา้งนวัตกรรม “ประตู
หับเผย” ขวางคลองเพื่อทะยอยระบายน้ำจืดที่ล้นเกินลง
ทะเล และกั้นน้ำเค็มรุกนาข้าวได้ ชาวนากุ้งและชาวนาข้าว
จึงอยู่ร่วมกันได้เหมือนเดิม และ “หับเผย” กลายเป็น
ประตูน้ำต้นแบบที่กรมชลประทานนำไปเผยแพร่แล้ว   
• นิทานก้อมของ เล็ก กุดวงศ์แก้ว มีอยู่ว่า สามีอ้อน
ภรรยาว่า “น้องไปประชุมในเมืองคราวนี้ ซื้อของ-  
ตดิไม-้ตดิมอื-มาฝากพีด่ว้ยนะ” พอประชุมเสร็จ ภรรยา  
ก็คิดถึงคำสั่งของผู้บ่าวว่าจะให้น้องซื้ออะไรไปฝากหนอ 
คิดอยู่นานเติบจึงได้ข้อสรุปว่า “ติดไม้” คือ “ไก่ปิ้ง” 
ติดมือ” คือ “ข้าวเหนียว”.. . ดีนะเนี่ย ไม่ ได้สั่ ง 
“ติดปาก”ด้วย ไม่งั้นคงได้ “เลือด”  

ลูกโลกสีเขียว ๑๑



ใน “งานมหกรรมป่าตะวันออกครั้งที่ 2 สานใยรักษ์ป่า สานใจรักเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก” 

ณ โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการฟื้นฟู

และอนุรักษ์ป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน พื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไป

ด้วยความอบอุ่น มีทั้งการจัดนิทรรศการขององค์กรร่วมจัดและเครือข่ายทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งได้รับทั้งความรู้และของที่ระลึกล้น

ไม้ล้นมือ กิจกรรมวันแรกเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับพี่น้องเครือข่ายฯ และกล่าวเปิดงาน โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษ “โลกเปลี่ยนแปลง ชุมชนเปลี่ยนแปลง สู่ความร่วมมือจัดการภูมิ

ทัศน์ท้องถิ่นแบบพอเพียง” โดย ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว ซึ่งได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้

ว่า “โลกเราเกิดขึ้นเมื่อ 4,500 ล้านปี มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา อีก 500 ล้านปีต่อมา ได้เกิดสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ขึ้น 

ส่วนมนุษย์ก็ได้เกิดขึ้นมาเมื่อกว่า 100,000 ปี ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ จำนวนประชากรมนุษย์ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และสิ่งที่

เกิดมาพร้อมก็คือมนุษย์ได้รู้จักคิดค้น สร้างเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อการทำกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งการกระทำดัง

กล่าวกลายเป็นสาเหตุหลักของภาวะอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และได้สร้างความ

เสียหายต่อมนุษย์เอง ดังนั้น แม้ว่าโลกของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีได้ถูกสรรสร้างขึ้นมาใหม่ 

หรืออาจจะมีการสร้างต้นทุนทางสังคมใหม่ จนชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่พวกเราพยายามคือการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปด้วย และจะต้องลงมือทำเท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ ที่สามารถอยู่ร่วม

กันได้แบบพอเพียง ความอยู่รอดขึ้นอยู่กับการดูแลต้นทุนทางสังคม”  

 
จากนั้นได้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเครือข่ายป่าชุมชนฯ กับสถาบัน

ลูกโลกสีเขียว ตามติดมาด้วยสาระดีๆ และความรู้จากเวทีอภิปรายเรื่อง “ความร่วมมือองค์ชุมชน
ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  

สิ่งที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่ถูกซักถามมากที่สุดคือ เรื่องการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งคุณระวี ถาวร จาก 

RECOFTC ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้ว่า 

“เมือ่ 20 ปทีีแ่ลว้ ไดม้กีารประชมุเอริธ์ซมัมทิ ประเทศบราซลิ เริม่ตน้คยุกนัถงึการแก้ไขปญัหาเกีย่วกบัอณุหภมูทิีเ่พิม่ขึน้ 

ต่อมาได้มีการทำอนุสัญญาร่วมกันในปี 2540 เรียกว่า พิธีสารเกียวโต ว่าด้วยการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ประเทศไหนควรลดเท่าไหร่ ประเทศไหนที่ไม่จำเป็นต้องลด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มที่ 1 ประเทศที่ควรลด ซึ่งเป็นประเทศที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) เป็นจำนวนมาก เช่น ประเทศ

ในยุโรป กลุ่มที่ 2 คือ ประเทศที่ไม่ต้องลดแต่สามารถทำโครงการร่วมกับกลุ่มที่ 1 ได้ ในทางป่าไม้เรียกว่ากลไกการพัฒนา

ที่สะอาด นั่นคือการปลูกป่าในอนาคต ป่าชุมชนจะมีบทบาทบนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะว่า ต้นไม้ 1 ต้น หรือแม้

กระทัง่ปา่ผนืเลก็ผนืนอ้ย จะมกีลไกธรรมชาตทิีส่ามารถดดู CO
2
 จากควนัรถยนต ์ ตน้ไมจ้ะดดูซบั CO

2
 เอาไปสะสมในเนือ้ไม ้

ซึ่งเมื่อเอาไปเผาเป็นถ่าน ส่วนนั้นจะเรียกว่าคาร์บอนซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับถ่าน (คาร์บอน=ถ่าน) และ ถ้านำถ่านไปใช้ทำให้เกดิ

ควนัเรยีกวา่ CO
2 
และจะหมนุเวยีนกลบัมาทีต่น้ไมอ้กีครัง้ มีการคำนวณพบว่าในเวลา 1 ปี ป่าเต็งรัง 1 ไร่ สามารถดูดซับ CO

2 

ได้ 1 ตัน ดังนั้น ป่าเครือข่ายของเรา มีพื้นที่กว่า 27,000 ไร่ จะสามารถดูดซับ 27,000 ตันต่อปี”  

อีกทั้งคุณระวี ยังได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตว่า ปัจจุบันในบ้านเรา มีเพียงศูนย์การเรียนรู้

อินแปง จ.สกลนคร ที่เข้าสู่กระบวนการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรายแรกและรายเดียว  

ที่มีการซื้อขายกันจริง แต่ราคาค่อนข้างต่ำ ประมาณ 400-500 บาท/ไร่/ปี เท่านั้น  

 

ในงาน“สานใยรักษ์ป่าสานใจรักเครือข่าย
ป่าชุมชนรอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออก”

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2554 พี่น้องชาวเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัด 
ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ได้มี
โอกาสพบปะพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง 

ตะวันออก
ตะลยุ 
ตะวันออก
ตะลยุ

แวดวง

ลูกโลกสีเขียว๑๒



ข้อมูลข้างต้นพอทำให้พี่น้องเครือข่ายฯ ได้รู้เท่าทันเกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอน

เครดิตเพื่อที่จะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของพวกที่ไม่หวังดี แต่อย่างไรก็ตามประเด็นคาร์บอน

เครดิตยังไม่ชัดเจนจึงต้องติดตามข้อมูลจากนักวิชาการ และจากสื่อที่น่าเชื่อถือกันต่อไป   

หลังจากทานมื้อเที่ยง เวทีเสวนาเรื่อง “สานใยรักษ์ป่า สานใจรักเครือข่ายป่าชุมชน

รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก” ก็เริ่มขึ้น โดยมีองค์กรความร่วมมือ กรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด 

(มหาชน) หรือ East water ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ

ที่รู้จักในนาม “รีคอฟ” (RECOFTC) เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มหาชน) หรือ พอช. และสถาบันลูกโลกสีเขียว เข้าร่วมกัน

บอกเจตนารมณท์ีจ่ะทำงานรว่มกบัปา่รอยตอ่ 5 จงัหวดั พอจะสรปุไดว้า่ “การทำงานรว่มกนั 

จะสำเร็จได้ถ้าหากองค์กรชุมชน หรือเครือข่ายฯ มีความร่วมมือ และมีความเข้มแข็ง  

เสียก่อน ที่องค์กรภายนอกจะเข้ามาหนุนเสริม จึงจะทำให้การทำงานหรือการสานต่อ

กิจกรรมของการดำเนินงานการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเครือข่ายป่าชุมชน  

รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ก็จะยังคงอยู่ต่อไป” 

หลังจากจบกิจกรรมในช่วงกลางวัน เวทีการแสดงวิถีวัฒนธรรมคนรอบป่าตะวันออก

ก็ได้เริ่มขึ้น มีศิลปินเพื่อชีวิต เสถียร ทำมือ มาขับร้องบทเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคน

ทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อม  

รับเช้าวันใหม่ด้วยการร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 84 รูป 

งานนี้เรียกว่าทำบุญทีเดียวได้บุญสองต่อ เพราะข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ จะนำไปมอบให้

แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามจังหวัดต่างๆ และรับฟังปาฐกถาธรรม โดยพระครูประโชต 

ธรรมาภิรม หรือ พระอาจารย์สาย ปิดท้ายงานด้วยเวทีเสวนา โดยมีตัวแทนจาก 5 จังหวัด 

มาเปิด “มุมมองใหม่สู่ความร่วมมือรอบป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก” ร่วมกันเพื่อ

สานต่อความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป และเจอกัน  

ปีหน้าที่จังหวัดระยอง ในงานมหกรรมฯ ครั้งที่ 3   

สมัครสมาชิก
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้บอกรับเป็นสมาชิก กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างแล้วส่งกลับ  
มาที่ สถาบันลูกโลกสีเขียว (สมัครสมาชิก-หนังสือพิมพ์) ชั้น 5 อาคาร 1   
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
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ถึงสมาชิกที่รัก...  
ถ้าเรารักใคร ชอบใคร ก็อยากรู้ความในใจของเขาใช่ไหม...ว่าเขาคิดอะไรอยู่ 
หนังสือพิมพ์ลูกโลกสีเขียวก็เช่นกัน ไม่มีใครบอกก็ไม่รู้ว่าหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในมือ
ท่านเล่มนี้ ทำให้ท่านคิดอะไรอยู่อยากรู้ความในใจของท่านบ้าง...ประสาคนรักกัน 
มีเรื่องราวอยากเล่า อยากบอก ติชม หรือข่าวประชาสัมพันธ์อะไร เขียนมาเล่า
เพื่อนำมาบอกต่อ จะเป็นจดหมายน้อยส่งทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ แล้วแต่ 
สะดวก เพื่อให้เราต่างเรียนรู้ “ใจ” กันและกัน 

ลูกโลกสีเขียว ๑๓



จากอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ
ไทยทีก่นิขอบเขตความเสยีหายถงึ 65 

จังหวัดและมีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนมากกว่า 2 ล้านครัวเรือน 

ขยะนับเป็นปัญหาที่สร้างความเดือด
ร้อนเพิ่มขึ้นกับประชาชนผู้ประสบภัย

ในช่วงที่บ้านถูกน้ำท่วม 
 

นอกจากจะส่งกลิ่นเหม็นแข่งกับน้ำที่ท่วมขังและ
เป็นทัศนอุจาดแล้ว ขยะมูลฝอยที่หน่วยงานท้องถิ่นไม่

สามารถเข้าไปจัดเก็บในพื้นที่น้ำท่วมได้อย่างทั่วถึงยัง
เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำอีกด้วย อย่างไรก็ดี 

ปัญหาขยะมูลฝอยในช่วงน้ำท่วมนั้นอาจถือได้ว่าเป็น
เพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำ (ท่วม) 

เท่านั้น ต่อเมื่อน้ำลด เราจึงเห็นถึงขนาดที่แท้จริงของ
ปัญหาที่ เราจะต้องจัดการ เพราะไม่เพียงแต่ขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทั่วไป แต่น้ำท่วมยังได้ทำลายข้าว
ของเครื่องใช้ในครัวเรือนให้เสียหายกลายเป็นขยะที่

เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก 
ในบรรดาข้าวของที่ เสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้   

ส่วนหนึ่งที่สำคัญ คือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเวสต์   
(E-waste) ซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียแล้ว หรือไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป 
ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่อง

ซักผ้า คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ 
จากการคาดการณ์ในเบื้องต้นตามจำนวนครัวเรือน

ที่ประสบอุทกภัย 2.28 ล้านครัวเรือน และจำนวนการ
ถือครองเครื่องใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนจากการสำรวจการ

ใช้พลังงานของครัวเรือน ในปีพ.ศ. 2553 โดยกำหนด
ระดับความเสียหายเฉลี่ยในระดับต่ำ (เครื่องใช้ไฟฟ้า

เสียหายร้อยละ 30 ของจำนวนถือครอง ยกเว้นเครื่อง
ปรับอากาศกำหนดไว้ร้อยละ 10 เนื่องจากแบบติดผนัง

จะอยู่ในที่สูงและคาดการณ์ว่า ร้อยละ 30 ของจำนวนที่
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมได้ และกลายเป็นซากหรือขยะ

อิเล็กทรอนิกส์) คาดว่า   

อุทกภัยในปีนี้ จะทำให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทโทรทัศน์สูงถึง 297,000 เครื่อง   

ตู้ เย็น 198,000 เครื่อง เครื่องซักผ้า 
113,000 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ 

18,140 เครื่อง   
ซึ่ ง ถื อว่ า เพิ่ มขึ้ นจากปริมาณที่ ค าดการณ์ ใน

สถานการณ์ปกติ จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ
ประมาณร้อยละ 4 - 22 การประมาณขั้นต่ำนี้ยังไม่รวม

เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียหรือไม่
ได้ใช้งานแล้วที่เก็บไว้ที่บ้านก่อนเกิดน้ำท่วม และไม่

ปรากฏในสถิติการถือครองซึ่งคาดว่าส่วนมากไม่ได้มี
การขนย้าย และถูกน้ำท่วมเสียหายกลายเป็นซากที่

ต้องทิ้งเช่นกัน  
แม้ว่าขยะประเภทนี้ คนส่วนใหญ่จะมองว่าเป็น

ขยะที่ “ขายได้” สามารถนำไปรีไซเคิลให้ได้ทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก เหล็ก ทองแดง 

หรือแม้แต่ทองคำในแผงวงจร แต่ในความเป็นจริง 
นอกจากชิ้นส่วนที่มีค่าในการรีไซเคิลแล้ว ซากเครื่องใช้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ยังมีชิ้นส่วนที่มีสาร
อันตรายที่ต้องได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีอยู่ด้วย  

โทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่เป็นจอแก้ว
หนาๆ หรือที่เรียกว่า CRT จะมีสารตะกั่วจำนวนมาก

เจือปนอยู่ ในกรวยแก้ว (อาจสูงถึง 2 กิ โลกรัมต่อ
เครื่อง) และมีสารเรืองแสงที่หลอดแก้ว ในขณะที่

โทรทัศน์แบบจอบางรุ่นใหม่ส่วนมากจะมีสารปรอทอยู่
ในหลอดภาพด้านหลัง (Backlights) ตู้เย็นและเครื่อง

ปรับอากาศรุ่นเก่าก็ยังมีสารทำความเย็นประเภทคลอ
โรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) ซึ่งเป็นสารที่ทำลายชั้น

โอโซน จนทำให้รังสียูวีแผ่เข้าสู่โลกมากขึ้น เพิ่มความ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนัง เปลือกสายไฟที่ทำจากพีวี

ซีหากถูกเผาด้วยความร้อนโดยไม่มีการควบคุมจะทำให้
เกิดสารไดออกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง และอาจทำให้

ขยะอิเล็กทรอนิกส์
อันตรายที่มากับน้ำท่วม

โดยดร.สุจิตราวาสนาดำรงดีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และอ.ดร.ปเนตมโนมัยวิบูลย์สถาบันการศึกษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลูกโลกสีเขียว
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เกิดความผิดปกติของระบบฮอร์โมน ระบบประสาท 
การสืบพันธุ์ และภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ ในเปลือกสาย

ไฟยังอาจจะมีโลหะหนัก เช่น แคดเมียมเจือปนในแผง
วงจรและโครงพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลายประเภทยังใช้สารทน
ไฟประเภทโบรมีน (Brominated Flame Retardants: 

BFRs) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่ตกค้างยาวนาน และ
สะสมในสิ่ งแวดล้อม ทั้ งนี้ คาดการณ์ว่า ขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นหลังจากอุทกภัยครั้งนี้จะทำให้มี
เศษแก้วที่มีตะกั่วจากจอ CRT ที่จะถูกทิ้ง/กำจัดสูงถึง 

824 ตัน และมีปริมาณ BFRs จากชิ้นส่วนพลาสติกใน
ซากเครือ่งใช้ไฟฟา้สงูถงึ 370 ตนัเลยทเีดยีว   

ในปัจจุบัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพียงไม่กี่แห่ง เช่น เทศบาลนครพิษณุโลก 

ที่ เก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ส่งไป
รีไซเคิล และกำจัดอย่างถูกต้องโดยโรงงาน

ที่ ได้รับอนุญาต ขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วน
ใหญ่ยังถูกเก็บรวบรวมผ่านซาเล้งหรือร้าน

รับซื้อของเก่าในระบบค้าของเก่าซึ่งมักจะ
คดัแยก และจดัการชิน้สว่นอยา่งไมเ่หมาะสม   

 เช่น การทิ้งจอ CRT ที่มีตะกั่วเจือปนจำนวนมากตาม
แหล่งสาธารณะหรือที่รกร้าง การรื้อแกะตู้เย็นและ

เครื่องปรับอากาศโดยไม่มีอุปกรณ์ดูดเก็บสารทำความ
เย็นที่ทำลายชั้นโอโซน และน้ำมันหล่อลื่นที่อยู่ภายใน

คอมเพรสเซอร์ การเผาสายไฟเพื่อนำทองแดงไปขาย 
การเผาแผงวงจรเพื่อหลอมตะกั่วและทองแดง การทิ้ง

น้ำกรดที่ใช้สกัดทองจากแผงวงจรโดยไม่มีกระบวนการ
บำบัดน้ำเสีย เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดการ

ปนเปื้อนของสารอันตรายในระบบนิเวศซึ่งสุดท้ายก็จะ
ย้อนกลับมาทำร้ายเราผ่านระบบห่วงโซ่อาหาร ดิน น้ำ 

และอากาศ 
ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นประเด็นที่สังคม

สมัยใหม่ไม่อาจละเลยได้ กองภูเขาขยะอิเล็กทรอนิกส์
จากวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้อาจจะเป็นปัจจัยเร่งให้คนไทย

เห็นภาพปัญหาชัดเจนและตระหนักถึงความสำคัญของ
การพัฒนาระบบ เก็ บ ร วบรวมและจั ดการขยะ

อิ เล็ กทรอนิกส์ตามยุทธศาสตร์การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณา

การอย่างจริงจัง โดยในระยะยาวจำเป็นต้องผลักดันให้
เกิดกฎหมายเพื่อให้มีการเก็บรวบรวมและจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผล
กระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์แต่

ยังเป็นการช่วยให้มีการนำทรัพยากรมีค่าในขยะ
อเิลก็ทรอนกิสก์ลบัมาใช้ใหม่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

ส ำห รั บ ม าต ร ก า ร  
เร่งด่วนที่ทำได้ คือ กรม

ค วบคุ ม ม ลพิ ษ ค ว ร จ ะ มี
กองทุนหรืองบประมาณสำหรับ

จัดทำโครงการเรียกคืนขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับหน่วยงาน

ท้องถิ่น เพื่อจัดเก็บและส่งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับโรงงานรีไซเคิลที่

สามารถจัดการขยะเหล่านี้ ได้อย่าง
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย

อาจให้เงินอุดหนุนผู้ประกอบการรีไซเคิลที่
รับจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นส่วนที่มีสาร

อันตราย (เช่น จอ CRT ของโทรทัศน์หรือจอ
คอมพิวเตอร์) โดยตรงหรือผ่านหน่วยงานท้องถิ่น

ซึ่งเป็นผู้รวบรวมซากผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งให้ความรู้
และสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับ

ชุมชนที่คัดแยกของเก่า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดสาร
ทำความเย็นหรือเครื่องปลอกสายไฟ  

ทั้ งนี้ ในส่วนของผู้ผลิตเครื่องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะได้อานิสงส์หลังน้ำท่วมจากการขาย

ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทดแทนของที่เสียหายไป ก็ควรจะ
แสดงความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมและสิ่ง

แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับ
คืนซากเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งอาจจะทำได้ผ่านการใช้วิธี 

“ของเก่าแลกของใหม่” โดยให้ส่วนลดการซื้อเครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์กับประชาชนที่นำขยะ

อิเล็กทรอนิกส์มาคืน นอกจากนี้ ผู้ผลิตควรจะเพิ่ม
ทางเลือกให้กับผู้บริ โภคด้วยการพัฒนาและจัดหา

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความทนทาน 
ประหยัดพลังงาน และลดการใช้สารอันตรายซึ่งจะ

ทำให้การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตทำได้
ง่ายขึ้น 

ส่วนประชาชนเอง สิ่งที่สามารถช่วยกันได้ คือ 
(ถ้าเป็นไปได้) ควรซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำ

ท่วมก่อนที่จะทิ้ง หากไม่สามารถซ่อมได้ ควรทิ้งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานหรือโครงการที่สามารถ

นำซากผลิตภัณฑ์ฯ ไปจัดการอย่างถูกวิธีเท่านั้น เช่น 
โครงการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมควบคุมมลพิษ (โทร. 02 298 -
2435-7) โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก รับบริจาคโทรศัพท์

มือถือที่ไม่ใช้แล้วไปรีไซเคิล (โทร. 02 218 3959)   
 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02 218 3959   
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