
เมื่อ“ฝาย”เป็นพิษ

หน้า 4 “น้ำ” ถึงวันที่ต้องแย่งชิง…เพื่อให้พอใช้ เรียนกันมาตั้งแต่เด็กว่าโลกประกอบด้วยผืนน้ำและผืนดิน 
ผืนน้ำมีอยู่ 3 ส่วน ราว 75% ผืนดินมี 1 ส่วน ประมาณ 25% สมัยเด็ก ครูบอกว่าน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เกิดหมุนเวียนได้เรื่อยๆ ใช้ยังไงก็ไม่มีวันหมด แต่ทุกวันนี้ มีผู้คนในโลกเกือบ 1,400 ล้านคน ขาดแคลน  
น้ำสะอาดเพื่อการบริโภค หน้า 6 สุรจิต ชิรเวทย์ ลูกผู้ชายแห่งสายน้ำ หน้า 11 ”KEEP THE WORLD” 
จาก “GOOD G” หนังสือและอัลบั้มอารมณ์ดีจาก “กุดจี่” แมงนักเขียนรางวัลลูกโลกสีเขียว 

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 14 ประจำเดือน เมษายน- มิถุนายน 2552

หนังสือพิมพ์เพื่อเครือข่ายคนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ทุก ป ีประชากรโลกมแีนวโนม้เพิม่ขึน้เปน็ลำดบั จาก 3,000 ลา้นคน ในป ี2504 เปน็ 4,000   

 ลา้นคน ในป ี2518 เพิม่เปน็ 5,000 ลา้นคน ในป ี2530 แลว้ไตข่ึน้มาเปน็ 6,300  

ลา้นคน ในปี 2546 ประมาณสิบปีขยับขึ้นทีละพันล้านคน เฉพาะจีนกับอินเดียเพียง 2 ประเทศ

เท่านั้น ก็มีประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลกแล้ว (จีนมีประชากรมากเป็น  

อนัดบัหนึง่ ประมาณ 1,281 ลา้นคน สว่นอนิเดยีรองอนัดบัสอง มปีระมาณ 1,050 ลา้นคน สำหรบั

ประเทศไทย เป็นอันดับที่ 19) 

เมือ่สงัคมโลกขบัเคลือ่นดว้ยระบบบรโิภคนยิม จำนวนผูค้นมากอยา่งนึจ้งึหมายถงึการกนิการใช้

ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่หาศาล จนไมรู่จ้ะประมาณการตวัเลขไดอ้ยา่งไรถกู ทรพัยากรทีถ่กูนำมาใช้

อย่างไม่ยั้งคิด ไม่มีการทดแทน จนปริมาณลดลงอย่างน่าตกใจว่าจะไม่เหลือไว้ให้ผู้คนรุ่นลูก

รุน่หลานได้ใช ้ และเกดิผลกระทบแกส่ิง่แวดลอ้ม อยา่งภาวะเรอืนกระจกทีท่ำใหอ้ณุหภมูโิลกรอ้น

มากขึน้ จนนำ้แขง็ทีข่ัว้โลกละลายเยอะขึน้ ทำใหน้ำ้จะทว่มโลก ผูค้นทีอ่ยูช่ายฝัง่จะจมนำ้กอ่นใคร 

ในทางกลบักนั ปรมิาณนำ้จดืบนผวิโลกกลบัเหลอืไมพ่อให้ใชอ้ปุโภคบรโิภคในไมก่ีส่บิปขีา้งหนา้ 

มี 5 ประเด็นชวนคิดในเรื่องนี้...คนล้นโลกเป็นประเด็นแรก 

สอง คอืเมือ่คนในโลกเพิม่ขึน้โดยอตัราเฉลีย่ สบิป/ีพนัลา้นคน ในไมช่า้อาหารจะไมพ่อ 

สาม คือพืชและสัตว์กำลังจะสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆ 

สี่ ป่าไม้ที่ ให้ผลผลิตต่างๆ แก่มวลมนุษย์ และเป็นแหล่งดูดเก็บความชื้นให้แก่โลก  

ลดปริมาณลงอย่างน่าใจหาย 

และห้า อากาศที่ห่อหุ้มโลกเกิดมลพิษอย่างสุดจะบรรยาย 

โลกควรจะหยดุทำอะไรตอ่มอิะไรทีช่อบเรยีกกนัวา่ “เจรญิ” ไดห้รอืยงั...นา่จะหยดุไดต้ัง้นานแลว้  

อย่ามัวรอให้รัฐบาลเรียกร้อง หรือให้ชาติมหาอำนาจมาบอกว่าถึงเวลาหยุด สำรวจตัวเองว่า 

“หยุด” เป็นหรือยัง   

หลายสบิปมีานี ้โลกเปน็กงัวลเรือ่งผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
อันมีสาเหตุมาจากคนเกิดมากแล้วก็กินมากใช้มาก 

คณะที่ปรึกษา : รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร นิวัติ กองเพียร 

ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ นพ.พลเดช ปิน่ประทปี สนัตวิภิา พานชิกลุ  

วนัชยั ตนัตวิทิยาพทิกัษ ์นรินัศกัดิ ์บญุจนัทร ์ดร.สง่เกยีรต ิทานสมัฤทธิ ์สรญั รงัคสริ ิ 

ประเสรฐิ สลลิอำไพ อุดม วิเศษสาธร 

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : ศรีสุรางศ์ มาศศิริกุล 

บรรณาธิการ : พรวิไล คารร์ 

กองบรรณาธิการ : อนุวงศ์ แซ่ตั้ง สรญา ประทุมวงษ์  

ชฎินลดา เวชกุล สุภาภรณ์ วรพรพรรณ ธีรยุทธ สายทอง จิตระพี บัวผัน  

วันเพ็ญ เพชรคง วรมัน วนันทศานติ กุลธิดา พิริยะพันธุ์ 

ขอบคุณ : พี่ๆ น้องๆ ลุง ป้า แม่ใหญ่ พ่อใหญ่ ทั้งหลาย ผู้มีจิตอาสาช่วยงานในนาม 

“คณะทำงานภมูภิาค” รางวลัลกูโลกสเีขยีว ทกุภาค นีแ่หละเฟอืงสำคญัทำให้ 
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คณะผู้จัดทำ 

องคุลีมาล

เป็นพิษ
เมื่อ
“ฝาย”
ในชว่ง 2-3 ปทีีผ่า่นมา การลงพืน้ทีข่องคณะทำงาน
ภมูภิาคและคณะกรรมการคดัเลอืก “รางวัลลูกโลก
สเีขยีว” เพือ่พจิารณาผลงานนัน้ ฝายชะลอนำ้ดเูหมอืน
จะเป็นหนึ่งในตวัชีว้ดักจิกรรมของชาวบา้นทีข่าดไมไ่ด.้..  
เลก็บา้ง ใหญบ่า้ง ฝายปนู ฝายหนิ ฝายยางรถยนตก์ม็ ี
สารพัดรูปแบบ 

“การ สร้างฝายโดยไม่ศึกษาสภาพพื้นที่อาจจะส่งผลเสียตามมา อย่าง  

 บ้านหนองขาหย่าง ต.คลองตะเกา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

เขาสร้างฝายแบบกึ่งถาวร แต่สายน้ำมีบริเวณมาก พอน้ำป่าหลากผสมกับน้ำ

การเกษตร ฝายระบายนำ้ไมท่นั ทำใหน้ำ้ทว่มพืน้ทีก่ารเกษตร ประกอบพืน้ทีภ่าคกลาง-

ตะวนัออกสว่นใหญ่ไม่ไดเ้ปน็ปา่ซบันำ้เหมอืนภาคเหนอืและภาคใต ้ ฝายจะทำหนา้ทีแ่ละ

ใช้งานในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่” ธวัช เกียรติเสรี นักวิชาการเผยแพร่ศูนย์ศึกษา

และพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 จ.สระแก้ว ให้ข้อคิดเป็นการเริ่มต้น 

“บางครัง้ฝายกก็ลายเปน็แฟชัน่ พอมงีบประมาณลงมากท็ำฝายกนัตะพดึ โดยไม่ได้

ศกึษาดสูภาพพืน้ทีน่ัน้ๆ วา่เหมาะสมหรอืไม ่ ฝายก็ไม่ไดท้ำหนา้ทีอ่ยา่งทีค่วร ชาวบา้นไม่

เหน็ประโยชนข์องฝาย ไมเ่กดิการเรยีนรู ้แลว้กเ็งยีบหายไปตามกระแส” สธุดิา แสงเพชร 

ผู้ประสานงานเครือข่ายการพัฒนาและประชาสังคมจังหวัดเพชรบุรี เติมความเห็น 

“ฝายทีท่ำแลว้ออกมาไมด่ ีเกดิจากการทำที่ไมต่รงวตัถปุระสงค ์อยา่งฝายนำ้ซบัดนิดำ 

ทำแลว้คนไดร้บันอ้ย ทำแลว้ไมคุ่ม้ ควรมกีารศกึษากอ่นเหมอืนในหลวงทา่นทำ อยา่งใน

เขตพืน้ทีส่ระบรุเีปน็ภเูขาหนิปนู เกดิจากภเูขาไฟโบราณ พอเกดิการแบง่ตวั จะมโีพรง

ใหญ่ที่จุน้ำได้ และเกิดเป็นน้ำผุด โดยรวม พื้นที่แถบนี้บางจุดก็เหมาะกับการทำฝาย 

แต่หลายจุดก็ไม่เหมาะ เพราะมีหินที่เป็นโพรงเยอะ” พระปริญญา สุปริญโญ แห่ง  

วดัปา่ชมุชน ต.เขานอ้ย อ.ลำสนธ ิจ.ลพบรุ ี(พระปรญิญา สปุรญิโญ รางวลัลกูโลกสเีขยีว 

ครั้งที่ 8 ปี 2549 ประเภทบุคคล) 

 แล้วการสร้างฝายชะลอน้ำที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร? 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม่ เป็นจุดหมายในการหาคำตอบของเราในครั้งนี้ ด้วยเสียงล่ำลือถึงความล้ำ

ยทุธ์ในการสอนวชิาสรา้งฝายใหก้บัหลายชมุชน ไมว่า่จะไปชมุชนไหน ตอ้งไดฟ้งัเรือ่งราว

ของห้วยฮ่องไคร้ไม่มากก็น้อย 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง

ศนูยศ์กึษาการพฒันาขึน้ทกุภาค เพือ่เปน็ศนูยร์วมของการศกึษา

ค้นคว้าด้านต่างๆ ในพื้นที่ชนบท ครอบคลุมถึงการทดลอง 

การวจิยั การแกป้ญัหา ตลอดจนเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม รวมทัง้

การขยายผลไปสูป่ระชาชนดว้ยวธิกีารอยา่งงา่ย ผา่นการสาธติ

และการอบรมในรูปแบบต่างๆ เป็นการทำหน้าที่ในลักษณะ 

“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” 

“แนวทางการดำเนนิงานของศนูยศ์กึษาพฒันาหว้ยฮอ่งไคร ้

คือ ‘ต้นทางป่าไม ้ ปลายทางประมง และระหว่างทางเป็น  

เกษตรกรรมและที่ดิน’ หมายถึง ถ้าทรัพยากรธรรมชาติ  

อุดมสมบูรณ์ การเกษตรระหว่างทางก็จะได้รับผลประโยชน์ 

ส่วนการประมงก็หมายถึงการดำรงชีวิต เศรษฐกิจในพื้นที่

ต่างๆ ก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วย โดยทำการศึกษาวิจัยมา  

ตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน” คุณศิรินทิพย์ พรหมคำทิพย์  

ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์การศึกษาการพัฒนา  

ห้วยฮ่องไคร้ฯ กล่าวถึง 

แนวพระราชดำริในการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่นำมา  

ทดลองที่ห้วยฮ่องไคร้จะมี 3 วิธี คือ 

1. การส่งน้ำโดยระบบชลประทาน โดยการจัดการคือ  

  ปล่อยน้ำเข้าไป 

2. การสร้างฝาย 

3. การใช้แมกไม้พัฒนาตามสันเขา  

การสร้างฝายเป็นเครื่องมือหนึ่งในสามวิธีในการฟื้นฟูใน

พื้นที่ ในอดีต ฝายคือภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่สูง ที่ทดน้ำ

สำหรับการทำนาขั้นบันได พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

นำแนวคดินีม้าปรบัใช้ในการฟืน้ฟพูืน้ทีต่น้นำ้ลำธาร การขยาย

ผลใชเ้วลาเกอืบ 10 ป ีกวา่จะมผีลการศกึษาออกมา และพอจะ

สรุปรูปแบบว่าฝายชะลอน้ำที่ทำกันในภาคเหนือมี 2 รูปแบบ 

คือ ฝายตามหัวไร่ปลายน้ำ เป็นการยกระดับน้ำเพื่อให้ไปตาม

หัวไร่ปลายนาสำหรับใช้ในการเกษตร  

“สำหรับฝายพระราชดำรินั้นจะใช้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ 

ซึง่ตอ้งเหมาะสมกบัภมูปิระเทศนัน้ๆ เพือ่ทีจ่ะใหป้า่ไม้ไดร้บันำ้

มากขึ้น ด้วยการชะลอให้น้ำไหลช้าที่สุด” คุณสิรินทิพย์ กล่าว 

ด้วยเหตุที่ฝายลักษณะนี้เกิดในพื้นที่สูงของภาคเหนือซึ่งมี

ชาวไทยภเูขาอาศยัอยูเ่ปน็จำนวนมาก ใครๆ กเ็ลยเรยีกกนัวา่ 

“ฝายแมว้” 

แล้วการสร้างฝายที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร?

“ฝายที่ถูกต้อง ในหลวงทรงพระราชดำริว่า อันดับแรก-

ต้องใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน การทำ

ฝายเป็นไปเพื่อชะลอการไหลของน้ำในป่าให้นานที่สุดเพื่อช่วย

ฟื้นฟูระบบนิเวศ ส่วนวัสดุที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ จะ

ใช้ยางรถยนต์ก็ไม่ผิดถ้าทำหน้าที่ชะลอน้ำได้ เพียงแต่ดูไม่

ค่อยสวยเท่านั้นแหละ สอง-ถ้าสร้างฝายเพื่อการฟื้นฟู ต้อง

สร้างตั้งแต่ต้นลำห้วย ห้วยแขนง ชะลอให้ไหลมาเรื่อยๆ”  

คุณสิรินทิพย์ กล่าวต่อ 

หลายคนเคยวิจารณ์ว่า ฝายปูนจะกักตะกอนดินไม่ให้

ไหลลงสู่เบื้องล่าง และอาจทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง 

ข้อนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้อธิบายว่า ฝายปูน

ถาวรสามารถทำได้ แต่ควรทำด้านล่างเพื่อกักเก็บน้ำให้อยู่ใน

พืน้ทีแ่ละใชป้ระโยชนจ์ากนำ้ในจดุนัน้ ถา้ไปทำบนทีส่งู การใช้

ปูนอาจก่อให้เกิดผลกระทบ 

ทั้งนี้การสร้างฝายชะลอน้ำอย่างเดียว ไม่สามารถฟื้นผืน

ป่าได ้ ต้องประกอบกับการทำแนวกันไฟเพื่อลดอัตราเสี่ยง

จากไฟไหม้ และร่วมแรงร่วมใจกันดูแลรักษาป่าด้วย 

สร้างฝายผิด...ฝายจะทำพิษเอานะจะบอกให้   

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีทั้งหมด 6 ศูนย์ 
1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  
 โทร. 038 599 009 
2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อ.เมือง จ.นราธิวาส  
 โทร. 073 631 033-38 

3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  
 โทร. 039 369 217 
4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ อ.เมือง จ.สกลนคร 
 โทร. 042 747 458-9 

5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   
 โทร. 053 389 240 
6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
 โทร. 032 471 110 

ชุมชนบ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (เป็น

ชุมชนที่มีฝายสวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้) เจ้าของรางวัล

ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 ปี 2551 ประเภทชุมชน เป็นอีก

ชมุชนหนึง่ที่ได้ไปดงูานทีศ่นูยฯ์ หว้ยฮอ่งไคร ้และไดน้ำความรู้

ประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ในพื้นที่ มีการลองผิดลองถูกจน

ฝายสามารถทำหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ที ่ทัง้ฝายไม ้ฝายหนิ ฝายไสไ้ก ่

ฯลฯ และยงัตอ่ยอดไปสูก่ารทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ไดอ้กีทางหนึง่ 

ทั้งนี้ การสร้างฝายชะลอน้ำแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบตาม

หลักสูตร “การขับเคลื่อนฝายต้นน้ำลำธาร โดยการมีส่วน

ร่วมเพื่อการฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำ” โดยฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ 

ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ คือ 

1. ฝายไม้ มี 2 รูปแบบ 

1.1 ฝายไม้แนวเดี่ยว กั้นร่องห้วยที่มีขนาดเล็ก สร้างจากวัสดุ   

 ที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ กิ่งไม้ 

1.2 ฝายไม้แกนดิน ฝายขนาดกลางกั้นร่องห้วยที่มีขนาด  

 ปานกลาง ทำแนวกั้นเป็นกำแพง ตรงกลางอัดด้วยดิน  

 สันแกนกว้าง 1.5-2.0 เมตร 

2. ฝายคอกหมู ฝายไม้แกนดินเรียงต่อกัน  

3. ฝายหิน มี 4 รูปแบบ 

3.1 ฝายหินเรียง ใช้หินในลำห้วยเรียงเป็นชั้นๆ หินก้อนใหญ่  

 วางเป็นฐาน 

3.2 ฝายหินก่อ ใช้หิน กรวดทราย ก่อด้วยปูนซีเมนต์เป็น  

 สีเ่หลีย่มคางหม ูและกอ่พืน้ทา้ยนำ้ปอ้งกนัการกดัเซาะฐาน 

3.3 ฝายหินเรียงแกนดินหรือดินเหนียว โดยบดอัดแกนดินให้  

 แน่นแล้วใช้หินทิ้งขนาดกลางเรียงทับแกนดินให้เป็นรูป  

 ฝายที่มีลักษณะคล้ายหลังเต่า จะมีลักษณะกึ่งถาวร   

 สามารถรองรบัความแรงของนำ้ในลำหว้ยทีม่คีวามลาดชนั  

 ปานกลางถึงค่อนข้างสูง 

3.4 ฝายหินเรียงแกน โครงสร้างเหล็ก ใช้หิน กรวด ทราย   

 ก่อสร้างฝายบนฐานกว้าง 1 เมตร ก่อคล้ายกำแพง  

 สี่เหลี่ยมผืนผ้าหนา 15 ซม. เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก  

 ชั้นเดียว 12 มม. ฝังตัวฐานฝายลงในลำห้วย 0.80 เมตร  

 ตัวฝายสูงจากพื้นลำห้วย 1-1.50 เมตร ช่วงเปิดเท่ากับ  

 ก้านความกว้างก้นลำห้วย ฐานกว้าง 1 เมตร ความลาด  

 ด้านข้าง 1 : 1.5 ป้องกันหน้าฝายโดยวางหินเรียงยาว  

 1 เมตร หนา 0.30 เมตร 

4. ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการออกแบบเฉพาะ มีความ  

 แข็งแรงทนทาน การดำเนินการก่อสร้างต้องมีข้อ  

 พิจารณาพิเศษ เพราะเป็นฝายที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า  

 ฝายอื่นๆ 

5. ฝายประยุกต์ ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น ใช้ถุงปุ๋ย  

 บรรจุดินกรวดในร่องห้วยแล้วนำมาเรียงเป็นรูปฝายกั้น  

 ลำห้วย หรือเทปูนฉาบลงบนฝายเรียงด้วยถุงดินทราย  

 นำวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้มาใช้ก่อสร้าง   

พระปริญญา สุปริญโญ 

ศิรินทิพ
ย์ พรห

มดำทิพ
ย์ 

สุธิดา แสงเพชร 

ธวัช เกียรติเสรี 
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น้ำ จากมหาสมุทรก็จะระเหยเป็นไอน้ำ  

 ลอยขึ้นสู่เบื้องบน ไอน้ำมีความเบา

กว่าอากาศ เมื่อลอยตัวสูง ได้รับความเย็นก็

จะกลั่นตัวเป็นละอองน้ำเล็กๆ ลอยจับตัวกัน

เป็นกลุ่มเฆม เมื่อจับตัวกันมากเข้า กระทบ

ความเย็นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำตกลง

สู่พื้นโลก 

เป็นวัฏจักรที่ทำให้น้ำเกิดขึ้นบนผิวโลก  

อยู่สม่ำเสมอ 

วัฏจักรเป็นเรื่องจริง แต่ที่ครูบอกว่าจะมี

น้ำใช้ไม่มีวันหมด ชักจะไม่จริงซะแล้ว 

เมื่อปี 2541 ที่อำเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม่ เกิดศึก “ชิง” น้ำในลุ่มน้ำแม่ตาช้าง 

ระหว่างเกษตรกรทำสวนลิ้นจี่ที่อยู่ต้นน้ำ กับ

กลุม่ผูป้ระกอบการรสีอรท์ทีอ่ยูก่ลางนำ้ จนถึง

เกษตรกรที่ทำนาอยู่ปลายน้ำที่ลุ่มด้านล่าง 

เป็นความขัดแย้งถึงขั้นปิดเหมืองฝายกักน้ำ 

ทุบท่อน้ำของอีกฝ่ายกันมาแล้ว กว่าจะ

ปรองดองกันได้ ใช้ เวลาเป็นปี 

โดยใช้งานวิจัย (การใช้น้ำ) เข้า

เรียนกันมาตั้งแต่เด็กว่าโลกประกอบดว้ยผนืนำ้และผนืดนิ ผนืนำ้มอียู ่3 สว่น ราว 75% 
ผนืดนิม ี1 สว่น ประมาณ 25% สมยัเดก็ ครบูอกวา่นำ้เปน็ทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่กดิหมนุเวยีน  
ได้เรื่อยๆ ใช้ยังไงก็ไม่มีวันหมด ตราบเท่าที่แสงแดดส่องมาบนพื้นโลก 

มาแก้ปัญหา มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

ศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง เพื่อ

วางแผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการจัดการลุ่มน้ำ  

ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มตา่งๆ 

อันได้แก ่ ชาวบ้านในเขตพื้นราบ ชาวบ้าน  

บนพื้นที่สูง และกลุ่มที่ทำกิจการรีสอร์ท เพื่อ

ทำให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีเหตุมีผลกับทุกฝ่าย 

น้ำกลายเป็นสมบัติที่ต้องแย่งชิงเพราะ

คนใช้เยอะขึ้น อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็

ตอ้งการนำ้ อตุสาหกรรมการผลติยิง่ตอ้งการนำ้ 

ภาคเกษตรมีน้ำเป็นหัวใจหลัก น้ำบาดาลก็มี

การสบูขึน้ใชแ้บบไมบ่นัยะบนัยงัจนแผน่ดนิทรดุ 

บางแห่งถึงมีจะมีน้ำเพียงพอแต่กลับใช้ไม่ได้ 

อยา่งทีอ่ำเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม ่แหลง่ปลกู

สม้ที่ใหญท่ีส่ดุในภาคเหนอื สวนสม้รายใหญ่ๆ  

เป็นต้นเหตุที่ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติปนเปื้อน 

พระอธกิารเอนก จนทปญโญ แหง่วดัคลองศลิา 

ต.เวยีง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม ่(รางวลัลกูโลกสเีขยีว 

ครัง้ที ่4 ป ี2545 ประเภทบคุคล) เลา่ใหฟ้งัวา่ 

ส้มเป็นพืชที่ต้องพ่นสารเคมีทุกขั้นตอน ตั้งแต่

การเตรียมดิน บำรุงต้น กระตุ้นดอก เร่งผล 

แมแ้ตก่ารแวกซส์ม้ กย็งัทำใหเ้กดิการปนเปือ้น

ในนำ้ ซึ่งเกิดจากล้างเคมีแวกซ์ส้ม 

การพ่นสารเคมีในสวนส้มจะทำกัน 7 วัน

ตอ่ครัง้ แตเ่มือ่แปลงปลกูมขีนาดกวา้ง การพน่

ก็ต้องทำกันทุกวัน กลิ่นสารเคมีรุนแรงจน

โรงเรียนที่อยู่ ใกล้สวนส้มต้องให้นักเรียน  

สวมผ้าปิดปากขณะเรียนหนังสือ ในบ่อน้ำ

สาธารณะ น้ำใช้ดื่มไม่ได้ และน้ำฝนที่นี่ก็ไม่

ได้ชื่นใจเหมือนที่อื่น ทุกครอบครัวในอำเภอ

ฝางต้องซื้อน้ำกิน หรือไม่ก็ต้มน้ำสุกกิน ส่วน

น้ำใช้นั้นมาจากประปาภูเขา...ซึ่งก็ต้องผ่าน

สวนสม้อกี เพราะกอ่นนายทนุจะลงสวน กต็อ้ง

เล็งทำเลเลิศ คือใกล้น้ำ แดดส่องถึง เพื่อให้

ผลส้มสวย แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีเหลือเฟือ

กลายเปน็นำ้ที่ไมด่พีอสำหรบัการดืม่กนิซะแลว้ 

อนัตรายจากการปนเปือ้นในแหลง่นำ้ของ

ประเทศไทย เป็นเรื่อง “ใหญ่” ขนาดองค์กร

ระดับโลกอย่างกรีนพีซ เคยทำรายงานเปิด

เผยต่อสาธารณะมาแล้วเมื่อสองปีก่อน 

รายงานนี้เตือนว่าประเทศไทยกำลังก้าว

สู่สถานการณ์ “วิกฤตน้ำ” หากไม่มีการนำ

มาตรการแก้ ไขปัญหามลพิษทางน้ำที่มี

ประสิทธิภาพมาใช้ ด้วยเหตุว่ามลภาวะทาง

น้ำเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมกับผลกระทบที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

ยิ่งจะเป็นตัวการในการทำให้สถานการณ์

ขาดแคลนแหลง่นำ้สะอาดในประเทศรนุแรงขึน้ 

เขาบอกว่า การที่แหล่งน้ำจืดและน้ำ

ใต้ดินเกิดการปนเปื้อนจากสารที่มีมลพิษ

ต่างๆ จะทำให้ปริมาณของแหล่งน้ำสำหรับ

อุปโภคบริโภคที่มีจำกัดอยู่แล้ว ลดปริมาณลง 

ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการหลายอย่าง  

เพื่อป้องกันมลพิษทางน้ำ แต่แนวโน้มของ

สถานการณ์น้ำในประเทศก็ยังไม่ดีขึ้น 

กรีนพีซทำการสำรวจสภาพปนเปื้อนของ

แหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมบางแห่ง

ของประเทศในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า

น้ำเสียที่ปล่อยจากนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น

ซีบอร์ด จังหวัดระยองและนิคมอุตสาหกรรม

นวนคร จังหวัดปทุมธานี มีการปนเปื้อน  

ของโลหะหนักในปริมาณสูง เช่น นิกเกิล   

สงักะส ีและสารประกอบประเภทคลอรนี เชน่  

ไดคลอโรมเีทน คลอโรฟอรม์ ไตรคลอโรอเีทน  4

ส ถานการณ์น้ำ

ถึงวันที่
ต้องแย่งชิง…
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เมื่อหิมะละลาย... 
โลกสนีำ้เงนิใบนีม้นีำ้อยูถ่งึ 75 สว่น สว่นใหญก่ค็อืนำ้เคม็ในมหาสมทุร ซึง่เปน็ทีม่า

ของสีน้ำเงินเมื่อมองมาจากอวกาศ 

แล้วน้ำจืดที่เราใช้บริโภคนี้ล่ะ มาจากไหน 

ดงทึบบนเทือกเขาในป่าร้อนชื้นเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำที่รวมเป็นแม่น้ำสายใหญ่ๆ 

เทือกเขาในเขตหนาวที่ไม่มีป่าไม้ แต่ปกคลุมด้วยหิมะชั่วนาตาปี ก็เป็นต้นกำเนิดของ

แม่น้ำสำคัญของโลกที่หล่อเลี้ยงผู้คนมากมายเช่นกัน 

ในทวีปเอเชีย เทือกเขาที่เป็นต้นน้ำสำคัญที่สุด คือเทือกเขาหิมาลัย เป็นเทือกเขา

ที่มีความสูงที่สุดในโลก ทอดตัวยาว 1,500 ไมล์ ตั้งแต่แคว้นกัสมีร์หรือแคชเมียร์ ที่

เป็นชายแดนปากีสถานกับอินเดีย ผ่านเนปาล และเบงกอล ส่วนอีกด้านเป็นดินแดน

ของธิเบต ที่เรียกเป็นหลังคาโลกนัน้เปน็ยอดสงูสดุมคีวามสงูถงึ 29,028 ฟตุ เทยีบกบั

ดอยอนิทนนท ์ในจงัหวดัเชยีงใหมซ่ึง่สงูทีส่ดุในประเทศไทย มคีวามสงูจากระดบันำ้ทะเล 2,565 

เมตร หรอืประมาณ 7,951 ฟตุ ถงึจะมขีนาดแคล่กูหลานของหมิาลยั แตด่อยอนิทนนท ์ 

ก็เกี่ยวพันกับเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกนี้เหมือนกัน เพราะเชื่อมเป็นส่วนหนึ่งมาจาก

เทือกเขาถนนธงชัยที่ทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้ จากเทือกเขาหิมาลัยในประเทศเนปาล 

เทือกเขาหิมาลัยมีน้ำแข็งปกคลุมชั่วนาตาปี และเป็นแหล่งน้ำดื่มกว่าร้อยละ 50 

ของประชากรโลก โดยผ่านระบบแม่น้ำทั้ง 7 ในเอเชีย ที่ถือกำเนิดขึ้นบนที่ราบสูงแห่ง

เดยีวกนัทัง้แมน่ำ้แยงซ ีแมน่ำ้โขง แมน่ำ้เหลอืง แมน่ำ้สนิธ ุแมน่ำ้คงคา แมน่ำ้พรหมบตุร 

และแม่น้ำสาละวิน 

แต่ภาวะโลกร้อนอาจทำให้ในเวลาครึ่งศตวรรษหน้า ประชากรโลกจำนวนที่ว่านี้ 

ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มอย่างรุนแรง ถ้าเรายังไม่มีการรับมือกับภาวะ

โลกร้อนอย่างจริงจัง 

และสารเคมีที่มีผลกระทบต่อต่อมไร้ท่อ  

ประเภทอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

ที่ลำพูน มีการตรวจสอบพบว่าแหล่ง  

น้ำผิวดินซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน

บำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมี

การปนเปือ้นของสารประกอบอนิทรยีห์ลายชนดิ 

บางชนิดเป็นอันตรายต่อผิวหนังและระบบ

การย่อยอาหาร พบการปนเปื้อนของทองแดง 

แคดเมียมและสังกะสีค่อนข้างสูงในตัวอย่าง

น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินที่ ใช้สำหรับอุปโภค

บริโภคในชุมชนรอบแหล่งอุตสาหกรรม 

ปริมาณสารเคมีทั้ง 3 ชนิดนี้สูงเกินกว่าค่า

มาตรฐานโดยทัว่ไป และมากกวา่ความเขม้ขน้

สูงสุดที่กำหนดไว้ของคุณภาพน้ำดื่มไทย 

เราทราบกนัดวีา่ ปา่ไมท้ีล่ดลงเปน็สาเหตุ

หนึ่งที่ทำให้เกิดความแห้งแล้ง แต่นอกเหนือ

จากนั้น เป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกจิ

ทีเ่ราไม่ไดเ้ตรยีมการ “รบัมอื” ทัง้นั้น ไมว่า่จะ

เป็นการขยายตัวของอุตสาหกรรรมการ  

ท่องเที่ยวที่ต้องใช้น้ำมากกว่าเกษตรกรรม

หลายเท่า หรืออุตสาหกรรมการผลิตที่ขาด

การจดัการทีด่ ี ทำใหแ้หลง่นำ้สาธารณะปนเปือ้น 

การจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมทำให้มีสารพิษ  

ซึมลงแหล่งน้ำใต้ดิน การวางผังเมืองที่ ไม ่ 

เหมาะสม จนมีผลกระทบต่อการไหลเวียน

ของแหล่งน้ำ ระบบชลประทานแบบใหม่ที่

สร้างโดยไม่คำนึงถึงระบบนิเวศท้องถิ่น และ

อีกมากมายลองนึกดูเอาเถิด 

แม้ว่าผืนน้ำในโลกนี้จะมีขนาดกว้างใหญ่ 

แต่ส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มร้อยละ 97.5 มีน้ำจืด

แค่ร้อยละ 2.5 ส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งบริเวณขั้ว

โลกที่ช่วยกันภาวนาว่าอย่าให้ละลายมากไป

กว่านี้เลย ส่วนแหล่งน้ำจืดที่ใช้บริโภคมีเพียง

ร้อยละ 0.26 ของน้ำจืดที่มีอยู่ทั้งหมด 

ฟังตัวเลขแล้วน้อยนิดเหลือเกิน ยิ่งน้อย

ลงไปใหญ่เมื่อน้ำส่วนหนึ่งอยู่ ในสภาพปน

เปื้อนและมีสารพิษ ต้องผ่านขั้นตอนวุ่นวาย

ก่อนจะนำมาใช้ได้ มีผู้คนในโลกเกือบ 1,400 

ล้านคน ที่ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับบริโภค 

ใช้น้ำแต่ละครั้ง โปรดระลึกว่ามีผู้คนอีก

มหาศาลที่ไม่โชคดีเหมือนเรา  

“ผีขุนน้ำ” วิถีอนุรักษ์น้ำของชาวล้านนา 
ชาวล้านนาผูกพันกับวิถีชีวิตเกษตรมาแต่โบราณ และมีความเชื่อว่าน้ำท่าจะอุดม

สมบูรณ์ หรือฝนจะตกต้องตามฤดูกาลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับพลังเร้นลับเหนือธรรมชาติที่

เรียก “ผีขุนน้ำ” 

ผีขุนน้ำ เป็นอารักษ์ประจำต้นน้ำแต่ละสาย สิงสถิตย์อยู่บนดอยสูงที่เป็นต้นกำเนิด

ของลำน้ำ อาศัยอยู่ตามพญาใหญ่ ชาวบ้านจะปลูกหอผีหรือศาลไว้ใต้พญาไม้นั้น แล้ว

อัญเชิญผีขุนน้ำมาสถิตย์อยู่ในหอผี 

ผีขุนน้ำจะมีชื่อตามแม่น้ำ แม้ลำห้วยเล็กของหมู่บ้านก็มีผีคอยดูแลรักษา เมื่อได้รับ

ประโยชนจ์ากนำ้ ชาวลา้นนากม็พีธิขีอบคณุทีช่ว่ยปกปกัรกัษาปา่ไมต้น้นำ้ลำธาร เรยีกวา่  

การเลี้ยงผีขุนน้ำ 

ชมุชนในเครอืขา่ยรางวลัลกูโลกสเีขยีวในภาคเหนอืทกุแหง่จะมพีธิเีลีย้งผขีนุนำ้ พธินีี้

เมื่อนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอื่นๆ ก็มักจะจัดคู่กับการบวชป่า นอกจากการเลี้ยงผีขุนน้ำ

แล้ว ชาวล้านนาก็ยังมีพิธีสืบชะตาแม่น้ำ หลักการเหมือนสืบชะตาคน เป็นการเรียกขวัญ

ให้แม่น้ำมีอายุมั่นขวัญยืนเหมือนคนที่ถึงคราวเคราะห์ทำนองนั้น 

พิธีเลี้ยงผีขุนน้ำจะจัดขึ้นในช่วงเดือนแปดหรือเดือนเก้าเหนือ (พฤษภาคม-

มิถุนายน) ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในพิธีคือ “แก่ฝาย” หรือผู้ดูแลเหมืองฝายและทำ

หน้าที่ควบคุม หรือจัดสรรการใช้น้ำแก่เกษตรกรในเขตท้องที่รับน้ำจากฝาย 

หลังเสร็จพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำ ช่วงบ่ายหรือวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านจะเอาแรงมาช่วยกันขุด

ลอกเหมืองฝาย ทบทวนกฎเกณฑ์การใช้น้ำ จัดเตรียมอุปกรณ์การทำเกษตรมาทำพิธี

ด้วยกัน 

การเลี้ยงผีขุนน้ำ ก็คือการเริ่มต้นของฤดูกาลเพาะปลูกนั่นเอง 

วันอนุรักษ์น้ำโลก 
ยังมีผู้คนมากมายหลายพันล้าน

คนในโลกขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับ

บริโภค และป่วยเป็นโรคต่างๆ เช่น โรค

อหิวาตกโรค ท้องร่วง ไข้รากสาดน้อย 

และโรคพยาธิต่างๆ  

 โรคเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการ

บริโภคอาหารหรือน้ำที่ไม่สะอาด รวม

ทั้งมีสาเหตุมาจากพาหะนำโรค เช่น ยุง 

ซึ่งเป็นผลให้ในแต่ละปีมีประชากรเสีย

ชีวิตประมาณ 5.3 ล้านคน แม้จะมีความ

พยายามแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

อย่างเร่งด่วน แต่จำนวนประชากรโลกที่

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหา

การขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงมากขึ้น 

และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำ

ขึ้นได้ในอนาคต 

ในปี 1992 (พ.ศ. 2535) องค์การ

สหประชาชาติจึงกำหนดให้วันที่ 22 

มีนาคมของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์น้ำ

ของโลก” (World Day for Water) เพื่อ

จัดกิจกรรมขึ้นแต่ละประเทศทั่วโลก 

เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและ

ปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ ใช้ ในการ

อุปโภคบริโภค ขยายผลให้เกิดการเพิ่ม

พื้นที่อนุรักษ์น้ำในรูปแบบต่างๆ และ

กระตุ้นให้รัฐบาลแต่ละประเทศและ

หน่วยงานเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนิน

งานเพื่ออนุรักษ์น้ำให้มากขึ้น 

5
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สรุจติ ชริเวทย ์เจา้ของรางวลัลกูโลกสเีขยีว ครัง้ที ่8 ป ี2549 

ประเภทบคุคล ทีเ่คยทำงานดา้นสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีจ่งัหวดั

สมุทรสงคราม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ด้วย

การเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว รื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ใช้กระบวนการมสีว่นรว่ม และสรปุเปน็องคค์วามรู ้“ระบบ

นเิวศสามนำ้” เผยแพร่สู่สาธารณชน 

วันนี้ สุรจิต ชิรเวทย์ รับบทบาทใหม่ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ที่แม้หลายคนจะ  

 เปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเสือกระดาษ แต่ลูกผู้ชายแห่งสายน้ำคนนี้กลับดูสนุก

และตืน่เตน้ทกุครัง้ในการเดนิทางเขา้ไปเรยีนรูป้ญัหาและคน้หาแนวทางแก้ไขในพืน้ที ่ ตัง้แตเ่หนอื

สุดจากแม่น้ำโขงจรดทะเลอันดามัน 

 

สวมหมวกของ สว. 

“ผมเปน็คณะกรรมการสองคณะ คอืคณะทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม (ประธานอนกุรรมาธิการ

ทรพัยากรนำ้ ซึง่หมายถงึนำ้ผวิดนิตัง้แตป่า่ตน้นำ้จนถงึทะเล) และคณะศกึษาตรวจสอบทจุรติและ

สง่เสรมิธรรมภบิาล ทัง้นี ้ ชาวบา้นจะมารอ้งเรยีนกบัสองคณะนีม้ากทีส่ดุ ผมจงึนำประสบการณ์

ในการทำงานภาคประชาชนมาปรบัยทุธวธิ ีอยา่งกรณกีารตัง้โรงถลงุเหลก็ฯ ในพืน้ที ่ต.แมร่ำพงึ 

อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์ ซึง่มชีาวบา้นมารอ้งเรยีน เรากล็งไปตรวจสอบขอ้มลูในหลาย  ๆ 

    ดา้น เดมิพืน้ทีต่ัง้โรงงานอยู่ในบรเิวณปา่พร ุขณะเดยีวกนั ปา่พรกุเ็ปน็เขตอนรุกัษ ์เปน็ทีว่างไข่

ของปลาทู สัตว์น้ำมากมาย และป่าชายเลน จากแผนที่บริเวณอ่าวแม่รำพึงจะเห็นการตกตะกอนอยู่ ตรงไหนที่เป็นคุ้งหรือ

เป็นอ่าวเว้าเข้าไปในบริเวณนั้น จะมีลำน้ำ น้ำจะพัดพาตะกอนจากบนเขาลงมา 

ถ้าจะตั้งโรงถลุงเหล็กในบริเวณนั้นก็ต้องมีโรงเหล็ก ท่าเทียบเรือ แหล่งน้ำ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน จะเป็นการใช้ทรัพยากร  

ทกุดา้นอยา่งมหาศาล โดยเฉพาะโรงไฟฟา้ถา่นหนิ พอหมดอาย ุ25 ปแีลว้จะทำอยา่งไรตอ่ไป นีเ่ปน็บทเรยีนซำ้ซากเหมอืนแมเ่มาะ 

โรงไฟฟ้าจำเป็นต้องอยู่ชายทะเล เพราะต้องใช้โรงไฟฟ้าถ่านหิน แล้วถ่านหินต้องมาทางทะเล สินค้าที่ผลิตแล้วต้อง  

ส่งออกทางทะเล คิดกันอย่างนี้หมด แต่ไม่รู้แลกเพื่ออะไร อาจจะไม่ได้เจตนาร้าย แต่ความยั่งยืนอยู่ตรงไหน ที่เราเรียกหา

กันคือ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ควรเหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานบ้าง เป็นการมองกันคนละแบบ ชาวประมงพื้นบ้านแถวนั้น

เขาอยู่ง่ายกินง่าย ความต้องการพื้นฐานเพียงเท่านี้ก็ยังไม่สมปราถนา แล้วประเทศนี้จะอยู่กันอย่างไร 

หากมองในแง่การลงทุน ก็ต้องการทำให้ครบวงจร ส่วนชาวประมงก็อยากทำแบบพื้นบ้านอย่างยั่งยืน แล้วทำ

อย่างไรถึงจะสมปราถนากันทั้งสองฝ่าย ผมถามว่า “เหล็กที่เหมาะสมกับประเทศไทยคืออะไร” โดยส่วนตัวคิดว่าทำไม

เราไม่หลีกเลี่ยงอุตสาหกรรมที่มันสกปรก ที่ไม่เหมาะสมกับนิสัยเรา เรามักคิดการใหญ่ที่ไม่เหมาะกับตัวเอง เราก็เป็นได้

เพียงต้นน้ำ ไม่สามารถก้าวไปสู่ขั้นตอนของการเพิ่มมูลค่าได้ 

ในบา้นมทีรพัยากรทีจ่ำกดั เราตอ้งใชอ้ยา่งฉลาด เลอืกใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรม ฐานทรพัยากร ความยัง่ยนื ใจผมคดิวา่ 

นิสัยของคนไทยเราทำงานแบบศิลปิน ทำงานเป็นทีมไม่ค่อยได้ โตแล้วแตกทุกที อย่างแม่กลองมีโรงงานเบญจรงค์ มีคน 30 

กวา่คนนัง่ทำงาน เปดิเพลงฟงัเบาๆ มนัเปน็โรงงานกจ็รงิ แตก่ารเขยีนลายเขาเขยีนดว้ยตวัเอง นีแ่หละคอืสนัดานเรา ความออ่นโยน

อยู่ในตัวของเรา แต่ถ้าให้ไปยืนอยู่หน้าสายพานการผลิต ไม่ใช่นิสัยเรา เดี๋ยวก็เบื่อ เราเหมาะกับการบริหาร  

การท่องเที่ยว แต่ต้องจัดการให้ด ี อย่าท่องเที่ยวแบบโลกาภิวัฒน ์ อย่างพัทยาหรือภูเก็ต แบบนั้นเราไม่รู้ว่า  

ผลประโยชนต์กอยูก่บัใคร” 

สำหรับทางออก คุณสุรจิตเสนอว่า สมาชิกวุฒิสภาควรจะต้องปรับปรุงการทำงาน โดยใช้การมี

สว่นรว่ม ใชก้ารวจิยัทอ้งถิน่ ทำงานอยา่งบรูณาการ และตอ้งมองอยา่งองคร์วม เชน่ ถา้จบัเรือ่ง

แมน่ำ้โขง กต็อ้งเขา้ใจวา่เปน็ลำนำ้นานาชาต ิเมือ่ทำเรือ่งลำนำ้ทอ้งถิน่อยา่งบงึ กดุ กม็องให้เห็น

ความเป็นอีสาน การใช้น้ำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนอีสาน 

สว่นปญัหาเรือ่งโรงถลงุเหลก็ทีป่ระจวบครีขีนัธ ์ซึง่ประกอบดว้ยปญัหาทา่เทยีบเรอื กต็อ้ง

ไปดูเรือ่งชายฝัง่ที่ สมัพนัธก์บัปา่พร ุ ซึง่เปน็บรเิวณทีก่ำหนดวา่จะตัง้โรงงาน และ

เกีย่วโยงกบัประมงพืน้บา้น อกีประเดน็หนึง่คอืโรงไฟฟา้ถา่นหนิ 

กบัระบบชลประทาน ทัง้หมดนีอ้ยูร่ะหวา่ง

การตัง้กรรมาธกิารวสิามญั เพือ่เขา้มา

มองในภาพรวม ไมแ่กป้ญัหาแบบแยกสว่น 

ลูกผู้ชายสุรจิตชิรเวทย์
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แม่กลอง สบายดีไหม? 

ส่วนแม่น้ำแม่กลองซึ่งเป็นบ้านเกิดของ สว.สุรจิต ก็ยังมี

ปัญหา เพราะมีนักลงทุนอยากจะสร้างโรงแรมใหญ่ระดับ  

ห้าดาว เพื่อรองรบัการประชมุสมัมนาใหญ่ๆ  อนัหมายถงึการใช้

พืน้ทีช่ายนำ้กว้างกว่า 100 เมตร  

“ถา้เปน็อยา่งนัน้ ปา่รมิแมน่ำ้ หิง่หอ้ยกจ็ะหายหมด แมก่ลอง

ไม่ใช่พัทยาหรือชะอำ เราต้องวิเคราะห์ตัวตนให้ดี เราไปช้า

หน่อยก็ไม่เดือดร้อนอะไร” 

คุณสุรจิตบอกว่า วิกฤตเศรษฐกิจคราวนี้ ชาวแม่กลอง

ได้รับผลกระทบน้อย แม่กลองไม่ได้ผลิตเพื่อส่งออก แต่ผลิต

ให้คนในประเทศกนิ แลว้กเ็ปน็ทีท่อ่งเทีย่วที่ไมห่รหูราหรอืแพง

มาก มีจุดเด่นตรงที่ยังรักษาวิถีชีวิตริมน้ำไว้ได้ 

“แค่นี้เราก็รับมือเกือบไม่ทันแล้ว ถ้าเราเริ่มผลิตแบบ

โลภมาก หันไปส่งออก เราจะกลายเป็นคนที่ต้องพึ่งพาโลก

ภายนอก ซึง่เปน็ปจัจยัทีค่วบคมุไม่ได ้ไมเ่หมอืนกบัการทำแบบ

เศรษฐกจิพอเพยีง กนิใชก้นัอยูภ่ายในเปน็หลกั เหลอืใชก้ส็ง่ขาย 

คนเรามันต้องอยู่ง่าย ไม่ทะเยอทะยานเกินตัว ผมยังหวังว่า 

แม่กลองจะเป็น Ramsar site (พื้นที่ชุ่มน้ำโลก) เป็นพื้นที่

คุ้มครอง และมีผังเมืองที่ดีครอบอีกที คือทำเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ

ในระดับนานาชาติซึ่งยังเป็นอุดมคติอยู่ เพราะขาดสภาพบงัคบั

บางประการ จากนัน้กใ็ชม้าตรการผงัเมอืง เราใสเ่ปน็พืน้ทีเ่ขยีว

ลายขาว หมายถงึ อนรุกัษเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว และตามด้วยบัญชี

แนบท้าย เพื่อคัดกรองโรงงานประเภทหนึ่งและสอง ส่วน

ประเภทสาม ไม่ให้ลง เป็นตุ๊กตาของผังเมือง”  

(ตาม พ.รบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 แบง่โรงงานออกเปน็ 3 

ประเภท ประเภทที่หนึ่ง - ใช้มอเตอร์กำลังไม่เกิน 20 แรงม้า 

คนงานนอ้ยกวา่ 20 คน ประเภททีส่อง-ใชก้ำลงัมอเตอร์ไมเ่กนิ 

50 แรงม้า คนงานน้อยกว่า 50 และ ประเภทที่สาม-ใช้กำลัง

มอเตอรม์ากกวา่ 50 แรงมา้ขึน้ไป และคนงานมากกวา่ 50 คน) 

ผังเมืองเป็นสิ่งสำคัญที่อาจถือเป็นความล้มเหลวของ

ประเทศไทย แต่ที่แม่กลอง เมืองเล็กๆ แห่งนี้มีความ

พยายามทำให้ผังเมืองเป็นนโยบายสำคัญ ในพื้นที่แม่กลอง

แกป้ญัหาโดยใหอ้ำเภออมัพวากบัอำเภอบางคนทมีาหารอืกนัถงึ

การใชป้ระโยชนท์ีด่นิในอนาคตอกี 5 ปขีา้งหนา้ มกีารกำหนด

โซนการใช้พื้นที่ โดยเฉพาะการกำหนดเขตอุตสาหกรรมไม่ให้

ล่วงล้ำมาในโซนที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม 

  

 ทางออกของทะเลสาบสงขลา 

คุณสุรจิตเป็นรองประธานคณะกรรมธิการวิสามัญศึกษา

ปัญหาและผลกระทบทะเลสาบสงขลา ซึ่งทำงานเชื่อมโยมกับ

แห่งสายน้ำ
กระทรวง 7 แห่ง และกรม

ต่างๆ อีก 22 กรม 

ปัญหาที่ร้องเรียนเกี่ยวกับ

ทะเลสาบสงขลามีมากมาย แต่

ที่น่าหนักใจสุดคือปัญหาเรื่อง

นำ้ดบิสำหรบัการประปา เพราะ

ทั้งสงขลาและหาดใหญ่มีแหล่ง

นำ้เดยีวกนัคอื คลองอูต่ะเภา ถ้า

ดูจากตัวเลข อีกไม่เกิน 5 ปี 

น้ำจะไม่พอใช้ เนื่องจากการ

ขยายตั วของอุตสาหกรรม  

ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม  

การผลติอกีกวา่ 200 โรงงาน 

“ทะเลสาบสงขลาในอดีต 

มีทางน้ำเข้าได้หลายทาง แต่ตอนนี้ปิดหมดแล้วเพราะ  

การก่อสร้างหรือผังเมืองนี่แหละ เหลืออยู่ทางเดียวคือตรง  

สมิหลา-หัวเขาแดง ทำให้กระแสน้ำเปลีย่น ผลจากงานวจิยั  

ที่สถาบันต่างๆ ทำก็พบว่าการแก้ปัญหาขาดการมีส่วนร่วม” 

ทะเลสาปสงขลา เกิดปัญหามาตั้งแต่ปี 2520 มีการตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาทะเลสาปสงขลา ในปี 2540 โดยให้

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มาร่วมกันทำแผน

แม่บท วางยุทธศาสตร์ แต่กระบวนการต่างๆ ไม่มีความ  

ต่อเนื่อง อาทิ เช่น เมื่อเป็นแผนส่งมายังวุฒิสภา วุฒิสภาก็

ทำรายงานสง่ใหฝ้า่ยบรหิาร ทวา่ฝา่ยบรหิารยงัไมข่ยบั วฒุสิภา  

จึงทำได้เพียงตั้งกระทู้ถามเพื่อติดตามงาน 

“เราอยากเห็นการทำงานเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน และ

การมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งจากชุมชนและหน่วยงานเกี่ยวข้อง

รอบทะเลสาบแหง่นี ้เชน่ บอ่ขยะพัทลงุ อยูห่า่งจากทะเลสาบ

ไม่ถึงกิโลเมตร ระบบการกำจัดขยะก็ยังไม่เหมาะสม น้ำเสีย

ที่ออกมาไม่มีการเติมออกซิเจน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐาน

มากสำหรับงานระดับเทศบาล” 

 

เขื่อนฮัตจีกับสาละวิน 

ห่างจากชายแดนไทยไปทางอำเภอสบเมย จังหวัด

แมฮ่อ่งสอน ราว 47 กโิลเมตร กำลงัจะเปน็ทีต่ัง้ของเขือ่นฮตัจ ี

เป็นเขื่อนแบบ Run of river เหมือนกับเขื่อนปากมูล ใน

อุบลราชธานี 

ชาวบา้นในอำเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่องสอน รอ้งเรยีน

มาว่าถ้ามีการสร้างเขื่อนนี้ จะเกิดผลกระทบตามมา เพราะ

แม่น้ำเมยจะไหลขึ้นเหนือ สาละวินจะไหลลงมาบรรจบกัน  

ทีส่บเมย และไหลไปอกีประมาณ 250 ก.ม. กจ็ะออกสูท่ะเลที่

อ่าวเมาะตะมะ 

“บทเรียนจากแม่กลองสอนผมว่า พอเกิดเขื่อนในลำน้ำ 

ระบบนิเวศท้ายน้ำจะเปลี่ยน” 

แม่กลองในอดีตตอนที่ยังไม่มีเขื่อน กระแสน้ำพุ่งไปไกล

จากปากแมน่ำ้ประมาณ 40-50 ก.ม. วดัจากเครือ่งมอืประมง

ประจำที ่(กระแสไหล หมายถงึตะกอนทีพ่าแรธ่าตสุารอาหารไป) 

“ขนาดเป็นแม่น้ำสายเล็ก ถ้าเป็นแม่น้ำสาละวิน แม่น้ำ

อิรวดี แม่น้ำโขง สามสาวผู้ยิ่งใหญ่ของโซนนี้จะเป็นอย่างไร 

เราหวังว่าจะเอาแต่ละประเด็นมาสะท้อนในกรอบใหญ่  

ในการบริหารจัดการ การบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน” 

แม้จะค่อนขอดว่าเป็นเสือกระดาษ แต่เสือกระดาษอย่าง

สุรจิต ชิรเวทย์ ก็มีคมในตัว 

ประสบการณ์และความหมั่นขยันเรียนรู้ และแนวคิด

การบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม เคยรักษาระบบนิเวศเมืองสาม

น้ำบ้านเกิดมาแล้ว 

บทเรียนจากวันวาน ถือเป็นตำราเล่มสำคัญที่เขาใช้เพื่อ

คลี่คลายปัญหาเรื่องน้ำ ซึ่งกำลังคืบคลานสู่วิกฤต ทั้งดินแดน

ภาคเหนือที่ลำน้ำสาละวิน ในป่าพรุแถบอันดามัน และใน

ทะเลสาบริมอ่าวไทย   
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นาค 
และนางไซเรน

ปะการังฟอกขาว
ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อน้ำในมหาสมุทรและสรรพชีวิตที่อาศัยผืนน้ำนั้นด้วย 
อยา่งเชน่ ปรากฎการณ ์“ปะการงัฟอกขาว” ทีเ่กดิขึน้ในทอ้งทะเลอนัดามนัของเรา 

ปรา กฎการณป์ะการงัเปลีย่นส ี หรือการฟอกขาว เกิดขึ้น  

 เมื่อสภาพแวดล้อมที่ปะการังอาศัยอยู่มีความผิดปกต ิ

สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น อุณหภูมิน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงซึ่งผล  

จากปรากฎการณ์เอลนิโญ่* ทำให้น้ำทะเลฝั่งอันดามันเย็นลง  

แต่อุณหภูมิน้ำทะเลฝั่งอ่าวไทยสูงขึ้น หรือการเพิ่มปริมาณน้ำจืดที่ไหล  

ลงสู่ทะเลในช่วงที่ฝนตกเป็นจำนวนมากกว่าปกต ิ ซึ่งเกิดมาจาก  

ปรากฎการณล์านลิญา่**ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง 

ยกตวัอยา่งเมือ่ป ี2550-2551 เกดิปรากฏการณเ์อลนโีญครัง้ใหญ่ 

ครั้งนั้นอุณหภูมิของน้ำทะเลหลายพื้นที่สูงขึ้นกว่าปกติ 1-2 องศา

เซลเซียส เมื่อน้ำทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหัน 

สาหร่ายซูเซนเทลา ที่อยู่ในปะการังไม่สามารถทนทานอยู่ได้ ทำให้

ปะการังเปลี่ยนเป็นสีขาว เรียกกันว่าปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว 

จะเห็นว่าปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว ส่วนใหญ่เกิดจากผล

กระทบของลานินญาและเอลนินโญ่ จากรายงานพยากรณ์ของศูนย์

อุตุนิยมวิทยา บอกว่าปรากฎการณ์ดังกล่าวมีกำลังอ่อนลง นั่น

หมายความว่า ช่วงหน้าฝนของบ้านเราที่จะมาถึงนี้จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

(ติดตามข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.wmd.go.th) 

สิง่ทีม่มีนษุยท์ำมผีลตอ่ความเปลีย่นแปลงของธรรมชาติ ประกอบ

กับปรากฎการณ์ธรรมชาติเอง ก็ยิ่งมีผลกระทบต่อปะการังใน  

ท้องทะเลไทย แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านปะการังของไทยให้ความเห็นว่า 

ปรากฏการณ์ปะการังฟองขาวเป็นเรื่องธรรมชาติ เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปะการังเองก็สามารถปรับตัวได้ โดยไม่จำเป็น

ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้ สิ่งที่ต้องรณรงค์คือ ตัวเร่งที่ทำให้

ปะการังถูกทำลายซ้ำ อย่างเช่น การดำน้ำดูปะการังอย่างไม่ถูกวิธี  

การเก็บปะการังขาย น้ำเสียที่ไหลลงทะเล ฯลฯ ล้วนเป็นการซ้ำเติม

ให้ปะการังตาย 

โรเบริต์ ดาโนวาโร และทมีงานวจิยัจากมหาวทิยาลยัปซิา่ ทำการ

ทดลองเรื่องปะการัง โดยใช้ครีมกันแดดที่นักท่องเที่ยวใช้กันทั่วไป

ตามชายหาด ทดสอบกับน้ำทะเลรอบๆ แนวปะการัง เขาใช้สถานที่

ทดสอบหลายแหง่ ไดแ้ก ่ เมก็ซโิก, อนิโดนเีซยี, ทะเลอนัดามนัของไทย 

และอยีปิต ์จากการทดลองพบวา่ แมค้รมีกนัแดดทีม่ปีรมิาณนอ้ย กท็ำให้

ปะการังผลิตเมือกเหนียวออกมาภายในเวลา 18-96 ชั่วโมง 

และภายในเวลา 96 ชั่วโมง ปะการังที่ทดสอบก็ฟอกสีทั้งหมด 

 

สัตว์ที่ถือเป็นกึ่งเทพในโลก
บาดาลของชาวตะวันออกก็  
คอื นาค  

นาค ก็คืองูนี่แหละ  

 ผูค้นในอษุาคเนยน์บัถอืงมูาตัง้แต่

ดกึดำบรรพ ์ไมน่อ้ยกวา่ 2-3 พนัปมีาแลว้ 

 ในหม้อลายเขียนสีที่พบที่บ้านเชียง จังหวัด

อุดรธานี มีลวดลายรูปงูพันอยู่ เช่นเดียวกับหม้อ

ดินเผาที่พบในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเก่า 

จังหวัดกาญจนบุรี แสดงว่าคนโบราณยอ่มนบัถอืงู

วา่เปน็สตัวศ์กัดิส์ทิธิ ์จนกระทัง่ อทิธพิลฮนิดเูขา้มา

สู่สุวรรณภูม ิ เราจึงรับเอาคำว่า “นาค” (Naga) 

ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตเรียกแทนงู เพื่อให้ขลังขึ้น 

เพราะชาวชมพูทวีปก็นบัถอืงเูหมอืนกนั ถงึทกุวนันี้

ชาวอนิเดยีจำนวนหนึง่กย็งัถอืวา่งเูปน็สตัวศ์กัดิส์ทิธิ ์

ไมต่ ีไมก่นิ 

นาคในสุวรรณภูมิมีที่อยู่ในโลกบาดาล หรือ

ใต้น้ำ บรรพบุรุษเรานับถืองู ก็เพราะงูอยู่กับดิน

และน้ำ ธาตุสองสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดพืชพันธุ์

ธัญญาหารของมนุษย์ 

เมื่อศาสนาพุทธและพราหมณ์แผ่เข้ามา ลัทธิบูชานาคก็

ผสมกลมกลืนกับของคนพื้นถิ่น ตำนานเรื่องนาคก็เกิดขึ้นเป็น

มหัศจรรย์ เรื่องพระอิศวรกับพระวิษณุรบกับพญานาคจนได้

ชัยชนะ เป็นการแสดงถึงการที่ศาสนาใหม่มีชัยต่อความเชื่อ

ระบบเก่า และเพื่อให้เกิดการสมานฉันท์ นาคก็กลายเป็น  

ผู้พิทักษ์ศาสนา มีเรื่องเล่ามากมายถึงการที่นาคช่วยเหลือ

กษัตริย์ (ซึ่งเป็นปางอวตารของพระวิษณุหรือพระนารายณ์) 

ในการก่อร่างสร้างตัว ให้ความอุดมสมบูรณ์ หากกษัตริย์องค์

ใดขาดทศพิษราชธรรม นาคซึ่งมีอำนาจเหนือธรรมชาติ  

ก็จะบันดาลให้เกิดความแห้งแล้งวิบัติแก่เมืองนั้น 

มนีทิานปรมัปราในเอกสารโบราณเลม่หนึง่ชือ่วา่ “อรุงัคธาต”ุ 

(ตำนานพระธาตุพนม) บอกเล่าเรื่องราวในยุคดึกดำบรรพ์ว่า 

มชีนกลุม่หนึง่เคลือ่นยา้ยมาจากเมอืงหนองแส ทีอ่ยูท่างตอนใต้

ของมณฑลยนูนาน มาตามลำนำ้อใูนลาว แลว้กระจายกนัตัง้หลกั

แหล่งตั้งแต่ลุ่มน้ำปิง จนถึงสองฝั่งแม่น้ำโขง ไปจนถึงลุ่มน้ำชี

และมูล ผู้คนที่เคลื่อนย้ายเหล่านี้เรียกกันว่า “นาค” 

บรเิวณทีว่า่นีม้คีนอยูแ่ลว้ พวกนาคเรยีกเขาวา่ “ผ”ี เมือ่นาค

กับผีอยู่ผสมปนกัน ก็กลายเป็นชนพื้นเมืองหลายเผ่าพันธุ์   

มีคำกล่าวในหนังสือเล่มนี้ว่า “เมืองสุวรรณภูมินี้เป็นที่อยู่แห่ง

นาคทั้งหลาย มีสุวรรณนาคเป็นเค้า แลผีเสื้อน้ำเสื้อบกยักษ์

ทั้งมวล”  

8

ทพแห่งน้ำเ

ส ถานการณ์น้ำในมหาสมุทร
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ในสถานทีท่ดสอบทัง้ 4 แหง่ มนีกัทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวปะการงัประมาณปลีะ 

78 ล้านคน มีการใช้ครีมกันแดดที่ถูกปล่อยออกมาบริเวณแนวปะการังประมาณ 

4,000-6,000 ตนั สารเคมีในครมีกนัแดดประมาณ 25% จะละลายออกมาภายใน 20 นาท ี

หลงัจากสมัผสันำ้ทะเล  

ปรากฎการณ์ที่เกิดจากผลกระทบของโลกร้อน จะด้วยเกิดจากธรรมชาติหรือจาก

ฝีมือมนุษย์ก็ตาม แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีแค่ปัญหาปะการังฟอกขาว ยังมีผล

กระทบต่อระบบนิเวศที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการังอีกด้วย 

ทำลายหนึ่ง...ตายอีกนับแสน  

*เอลนิโญ ่(El Nino) เป็นภาษาสเปน แปลว่า บุตรแห่งพระคริสต ์ ใช้เรียกกระแสน้ำอุ่นที่ไหลเลียบ
ชายฝัง่ทะเลของประเทศเปรลูงไปทางใตท้กุๆ 2-3 ป ีโดยเริม่ประมาณช่วงเทศกาลคริสต์มาส กระแสน้ำอุ่นนี้
จะไหลเขา้แทนทีก่ระแสนำ้เยน็ทีอ่ยูต่ามชายฝัง่เปรนูานประมาณ 2-3 เดอืน และบางครัง้อาจจะยาวนานขา้มปี
ถดัไป เปน็คาบเวลาที่ไม่แน่นอน  
 **ลานลิญา่ (La Nina) เปน็ภาษาสเปนอกีเหมอืนกนั แปลวา่ ธดิา เปน็ปรากฏการณท์ีม่ลีกัษณะตรงขา้มกบั
เอลนโิญ ่คอื คลา้ยคลงึกบัสภาวะปกตแิตร่นุแรงกวา่ กลา่วคอืกระแสลมสนิคา้ตะวนัออกมกีำลงัแรง ทำใหร้ะดบั
นำ้ทะเลบรเิวณทางซกีตะวนัตกของมหาสมทุรแปซฟิกิสงูกวา่สภาวะปกต ิลมสนิคา้ยกตวัเหนอืประเทศอนิโดนเีซยี 
ทำใหเ้กดิฝนตกอยา่งหนกั นำ้เยน็ใตม้หาสมทุรยกตวัขึน้แทนทีก่ระแสนำ้อุน่พืน้ผวิมหาสมทุรแปซฟิกิทางซกีตะวนัตก 
 กลา่วโดยสรปุคอื ปรากฎการณเ์อลนโิญ ่ทำใหเ้กดิฝนตกหนกัในตอนเหนอืของทวปีอเมรกิาใต ้และเกดิ
ความแหง้แลง้ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ในทางกลบักนัปรากฎการณล์านลิญา่ ทำใหเ้กดิความแหง้แลง้ทางตอน
เหนอืของทวปีอเมรกิาใต ้และเกดิฝนตกหนกัในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 ที่มาข้อมูล : www.panyathai.or.th 

เมนู แรกเป็นน้ำว่านหางจระเข้ 

      ว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่ดังสุดๆ หลายปีมานี้มีผู้นำมาทำเป็นเครื่องดื่ม  

ใส่ขวดขายแบบสะดวกดื่มเยอะแยะหลายยี่ห้อ แต่ถ้าเราอยากจะทำไว้ดื่มเองสดๆ  

ไม่เสียสตางค์ ก็ง่ายมาก 

เอ้า...เร่เข้ามาเลย 

อันดับแรกก็ต้องปลูกว่านหางจระเข้ซะก่อน พืชชนิดนี้ปลูกง่ายตายยาก ใส่กระถาง

ประเดีย๋วเดียวก็งาม แยกหน่อออกมาใส่กระถางใหม่ ขี้คร้านจะใช้ไม่หมด 

วิธีทำก็เริ่มจากเอาว่านหางจระเข้มาปอกเปลือก ล้างน้ำเอายางสีเหลืองออกให้หมด 

ต้มให้สุก แล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ  

ใบเตยหอมหั่นชิ้นเล็กๆ นำไปต้มเพื่อเอาน้ำมาใช ้ เอาว่านหางจระเข้ต้มสุกผสมกับ  

นำ้เตยหอม ใส่น้ำเชื่อมแล้วใส่เครื่องปั่น ตามด้วยน้ำแข็งทุบปั่นจนละเอียด เสร็จแล้ว  

ก็สามารถดื่มได้ทันที 

สรรพคุณว่านหางจระเข้ก็อย่างที่รู้กัน ถ้าหักมาใช้สดๆ ก็ช่วยรักษาแผลพุพองจาก

ไฟไหม้ นำ้รอ้นลวก หรอืแผลถลอก ลดอาการปวดแสบ ปวดรอ้น เกดิความยดืหยุน่ผวิ ไมต่งึ 

ไมเ่กดิแผลเปน็ 

ถ้าใช้ดื่มก็ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ต่อต้านและยับยั้งการขยายตัว  

ของเซลมะเร็ง และเชื้อไวรัส ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบ

ภูมิคุ้มกันเชื้อโรค ช่วยการหล่อลื่นของกระดูกข้อต่อและช่วยเคลือบผนังลำไส้ใหญ่  

ช่วยเสริมระบบการย่อยอาหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ล่าสุด เขาพบว่าว่านหางจระเข้ช่วยเสริมการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน เพราะสามารถ

ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ช่วยลดและยับยั้งการเกิดบาดแผลเรื้อรัง เพราะ  

ผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงต่อที่แผลลุกลามจนต้องตัดอวัยวะ 

สำหรับสาวๆ ว่านหางจระเข้ยังช่วยบำรุงผิวพรรณ กระตุ้นการหลั่งสารคอลลาเจน 

และอีลาสติน ในการสร้างเซลเนื้อเยื่อใหม่และให้ความชุ่มชื้นยืดหยุ่นแก่เซลผิวหนัง  

เราคงจะเห็นเครื่องสำอางที่นำว่านหางจระเข้ไปผสมเยอะแยะไปหมด 

อีกเมนูหนึ่งเป็นน้ำว่านกาบหอย บางที่ก็เรียกว่าว่านกาบหอยแครง 

ว่านกาบหอยเป็นไม้ประดับที่สีสวย นิยมปลูกทิ้งไว้ตามโคนไม้ใหญ่ๆ สีม่วงสวย 

หลายคนไม่รู้ว่านี่แหละสมุนไพรอย่างดีเชียว 

วิธีทำน้ำว่านกาบหอย ก็เริ่มจากเอาใบว่านสัก 15 ใบไปล้างให้สะอาด ล้างดีๆ 

หน่อยเพราะมันอยู่ติดดินมาก แช่ด่างทับทิมนิดก็ดี เสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 

เอาใบเตยหอมหั่นแล้วต้มน้ำ...เตยหอมนี่สำคัญ ควรจะปลูกทิ้งไว้ในบ้าน ใส่

กระถางก็ได ้งามอยูเ่หมอืนกนั ตม้นำ้เตยหอมเสรจ็กเ็อานำ้นีม้าใชต้ม้วา่นกาบหอยทีห่ัน่แลว้ 

ต้มทิ้งไว้ประมาณ 5-7 นาที เติมน้ำตาลทรายแดงพอหวาน กรองกากออก   

ก็จะได้น้ำว่านกาบหอยสีชมพูอ่อน สวยเชียว และใส่ขวดแช่เย็นไว้ พอจะดื่มบีบมะนาว  

เข้าไปหน่อย...โอ้...ชื่นใจอย่าบอกใครเชียว 

ว่านกาบหอยมีสรรพคุณแก้อาการร้อนในกระหายน้ำ แก้อาการฟกช้ำภายใน แก้ไอ

และขับเสมหะ  

เสียงบ่นร้อนๆๆๆ ดังขรมทั่วเมือง...จะร้อนไปไหนเนี่ย! 
ฉบบันี ้อยากชวนทำเครือ่งดืม่คลายรอ้นทีไ่มต่อ้งงอ้พวก
นำ้ซา่ มีประโยชน์กับร่างกาย ทำเองก็ได้...ง่ายจัง 

สว่นเทพนำ้ในโลกของฝรัง่กม็เีหมอืนกนั มเีรือ่งมาแตโ่บรำ่โบราณหลายพนัปมีาแลว้ 

โอดิสซีอูส หรือ ยูลิซีส เป็นวีรบุรุษคนหนึ่งในมหากาพย์เรื่อง “อีเลียด” (Iliad) แต่งโดย

กวีชาวกรีกที่ชื่อโฮเมอร์ ซึ่งมีอายุอยู่ในสมัยก่อนคริสตศักราชประมาณ 800-900 ปี วรรณคดี

ที่ชาวยุโรปถือว่าเป็น “ครู” ของงานเขียนนี้ ถ้าเปรียบกับตะวันออกก็ประมาณ “มหาภารตะ” 

หรือไม่ก็ “รามายนะ” หรือรามเกียรติ์ นั่นเทียว 

ยูลิซีส ผู้นี้เป็นเจ้าเมืองอิธกะซึ่งร่วมขบวนไปกับเจ้าเมืองทั้งหลายถล่มกรุงทรอยจน  

ล่มสลาย หลังจาก 10 ปีแห่งการสู้รบ ยูลิซีสก็แล่นเรือคืนเมือง แต่ถูกเทพเจ้าเล่นงานจนต้อง

ระเหเร่ร่อนกลางทางไปอีก 10 ปี การผจญภัยของแม่ทัพคนนี้กลายเป็นมหากาพย์ได้อีกเรื่อง

หนึ่งชื่อว่า “โอดิสซี” (Odyssey) ซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะแต่งโดยกวีคนเดียวกัน 

ไซเรน (Siren) เป็นชื่อที่ผุดขึ้นในระหว่างการรอนแรมกลางทะเลของยูลิซีสนี่แหละ ไซเรน

เป็นนางอัปสรที่มีแหล่งพำนักอยู่ ในเกาะแห่งหนึ่งกลางทะเล มีเสียงไพเราะนักหนาเป็น

มหัศจรรย์ ใครได้ยินแล้วจะเคลิบเคลิ้มลืมทุกสิ่ง กระโดดลงทะเลตาย เรือที่ผ่านไปทางนั้นจึง

อับปาง ไม่รอดเป็นเหยื่อเสียงเพลงของนางเลยสักลำเดียว ยูลิซีสนั้นได้คำแนะนำมาว่าต้องเอา

ขี้ผึ้งอุดหูเสีย อย่าให้ได้ยินเสียงนาง จึงจะผ่านพ้นบริเวณนั้นไปได้ 

เมื่อเรือล่วงมาถึงเขตน่านน้ำนางไซเรน ยูลิซิสก็ให้ลูกเรือทำตามคำแนะนำ แต่ตัวเอง

อยากจะรู้รสเสียงเพลงนางไซเรนว่าจะมีพิษสงแค่ไหน จึงมัดตัวเองไว้กับเสากระโดงเรืออย่าง

แน่น ห้ามใครๆ มาแก้มัดเด็ดขาด ไม่ว่าตนจะออกคำสั่งหรือแสดงอาการอย่างไร ด้วยเหตุนี้   

ผู้ที่ ได้ยินเสียงเพลงนางไซเรนจึงมีแต่ยูลิซิสคนเดียว จนใคร่โผตัวตามลงทะเล ถ้าไม่ติด

พันธนาการที่มัดแน่นหนา 

เสียงอันโหยหวนนี่แหละเป็นที่มาของคำว่า “ไซเรน” หรือหวอที่ส่งเสียงปี้ป่อปี้ป่อพร้อม  

ไฟวอบแวบบนหัวรถพยาบาลหรือรถตำรวจนั่นเอง 

เสียงของนางไซเรนยุคนี้ไม่ชวนเคลิบเคลิ้มเอาเสียเลย ได้ยินทีไรสะดุ้งหัวใจทุกที  

เมื่อจระเข้
ปะทะ
กาบหอย
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Bio Gang แกง๊คข์องคนรกัสิง่แวดลอ้ม 

อัน นี้เป็นข่าวสำหรับเครือข่ายเราที่เข้าเน็ตเปน็ประจำ  

 โครงการ Bio Gang และ www.biogang.net  

จัดทำขึ้นเพื่อให้เยาวชนใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 

แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและ  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลที่ ได้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งใน  

การบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาของทอ้งถิน่

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุด เพื่อให้

เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้กับชุมชน และ

เยาวชนในระยะยาว กิจกรรมหลักมี 3 โครงการ ได้แก่ 

The Best Bio Gang Contest เปน็การประกวดบันทึกข้อมูล 

เพื่อชิงทุนการศึกษา 300,000 บาท สามารถเขา้รว่มประกวด

ไดต้ัง้แต ่17 มนีาคม-15 กรกฎาคม 2552  

Bio Gang The Road (Road Show) จัดขึ้นในพื้นที่

นำรอ่ง 3 จงัหวดั คอื เชยีงใหม ่ ชลบรุ ี และอดุรธาน ี เพือ่เปน็  

การสาธิตการใช้งานเว็บไซต์ 

Member Get Member เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ  

เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายร่วมสนุกในเว็บไซต์ โดยรูปแบบ

กิจกรรมเป็นการแข่งขันให้สมาชิกชวนเพื่อนนอกเครือข่ายเป็น

สมาชิก และทำการบันทึกข้อมูลทรัพยากรความหลากหลาย

ทางชวีภาพและภมูปิญัญาทอ้งถิน่   

สนใจเข้าไปคลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.biogang.net 

อบรมวิทยากรหญ้าแฝก 

กรม พัฒนาที่ดิน ซึ่งรับผิดชอบการผลติกลา้แฝก  

 เพื่อเผยแพร่ ให้แก่ เกษตรกรและผู้สนใจ  

แจกจ่ายกล้าแฝกเป็นจำนวน 300 ล้านกล้าแต่ละปี 

การสง่เสรมิประโยชนข์องหญา้แฝกใหเ้ปน็ทีรู่จ้กักวา้งขวาง

ทำลำพงัไมม่ทีางสำเรจ็ ตอ้งอาศยัเครอืขา่ย ไดแ้ก ่ เครอืขา่ย

ภาครัฐ เพราะการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ

หลายหน่วยงาน และก็ต้องร่วมกับเครือข่ายภาคเกษตรกร 

หรือหมอดิน ซึ่งเวลานี้มีเกือบจะทุกหมู่บ้านแล้ว และเครือข่าย

ภาคเอกชน 

ปตท. กเ็ปน็หนึง่ในเครอืขา่ยภาคเอกชนทีว่า่นี ้ โดยเริม่จาก

ส่งเสริมการปลูกในหน่วยงานภูมิภาคของ ปตท. ทั่วประเทศ 

ในการนี้ ก็ต้องเริ่มสร้างบุคลากรที่รู้รอบเรื่องแฝกและ

ดินกันซะก่อน 

วา่แลว้กจ็ดัการอบรม “วทิยากรหญา้แฝก ปตท.” ไปเมือ่

วนัที ่23-24 เมษายน 2552 ผูเ้ขา้อบรมเปน็ทัง้พนกังาน ปตท. 

จากหน่วยงานภูมิภาคทั่วประเทศ และเครือข่ายชุมชนรางวัล

ลูกโลกสีเขียว ได้แก่ เครือข่ายวิถีชนคนพอเพียง อ.เชียงดาว 

จ.เชยีงใหม ่ เครอืขา่ยทรพัยากรธรรมชาตเิกษตรยัง่ยนื จ.นา่น 

และมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา จ.เชียงราย เข้ามาร่วม

เรียนรู้เรื่องหญ้าแฝก ตั้งแต่สายพันธุ์ การแยกหน่อ การดูแล

รักษา การทำปุย๋อนิทรยี ์ และศกึษาดแูปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ณ ศนูยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซอ้นอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

นอกจากพกความรู้กลับบ้านไปแบบตุงกระเป๋าแล้ว ผู้เข้า

อบรมยังร่วมกันทำแผนแม่บทเรื่องการส่งเสริมหญ้าแฝก

ระดับภูมิภาค และการสร้างเครือข่ายคนรักษ์แฝก เพื่อให้เกิด

การเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน 

PTT YOUTH CAMP 2009  
ค่ายนักประดิษฐ์รักษ์พลังงาน  

โครง การดีๆ  จาก ปตท. ทีถ่า่ยทอดความรู้ด้าน  

 พลังงานส่งเสริมความคิดประดิษฐ์อย่าง

สรา้งสรรค ์ตลอดจนปลกูฝงัจติสำนกึและการใชพ้ลงังานอยา่งมี

ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำสิ่งประดิษฐ์นั้นไปพัฒนาเป็น  

ต้นแบบให้กับชุมชนต่างๆ ในโครงการรักษ์ป่าสร้างคน  

84 ตำบลวิถีพอเพียง  
มีตัวแทนเยาวชนจำนวน 120 คน ที่ได้รับการคัดเลือก  

ผลงานเพื่อเข้าค่ายเรียนรู้พลังงานกับ ปตท. เมื่อวันที่ 22-  

24 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา ณ อุทยานนานาชาติสิรินธร 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดพลังงานและการ

ประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ รวมทั้งได้เรียนรู้เทคนิคการ  

นำเสนอผลงาน และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ เพื่อนำ  

กลับไปพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการใน

ครั้งต่อไป 

ทัง้นี ้ ปตท. หวงัวา่โครงการดงักลา่วจะทำใหก้ลุม่เปา้หมาย  

มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพลงังานรปูแบบตา่งๆ และสามารถ

สรา้งสรรคป์ระดษิฐน์วตักรรมพลงังานทีย่ัง่ยนืได ้ โดยคำนึงถึง

ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึง

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

 

เวทีเครือข่ายภาคกลาง-ตะวันตก 

เวที เครอืขา่ย “รางวลัลกูโลกสเีขยีว” ครัง้แรกของปนีี ้  

 ตกเป็นของคณะทำงานภาคกลาง-ตะวันตก  

นำทีมโดย พีอ่อ๊ต สธุดิา แสงเพชร ในหวัขอ้ “สถานการณ์ความ

เปลี่ยนแปลงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกับข้อเสนอต่อองค์กร

ชุมชน” เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2552 ณ โครงการพฒันา

พื้นที่ลุ่มน้ำเข็กให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ไพรพิมาน) อ.เขาค้อ 

จ.เพชรบูรณ์ 

ผูเ้ขา้รว่มเวทฯี ในครัง้นี ้เปน็ตวัแทนจาก 11 จงัหวดั ตัง้แต ่

จ.สโุขทยั ลงไปถงึ จ.ประจวบครีขีนัธ ์รวม 60 ชวีติ ประกอบดว้ย 

เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมภู จ.พิษณุโลก กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่ง 

อ.สามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีขีนัธ ์ชมุชนเขานอ้ย อ.โพธาราม 

จ.ราชบุร ี ชุมชนแพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม ชุมชน  

เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี ป่าชุมชนบ้านพัฒนวรพงศ ์

จ.เพชรบูรณ ์ และตัวแทนจากจังหวัดอุทัยธานี เพชรบูรณ์ 

พิษณุโลก 

นอกจากนี ้ อ.สรุพล ดวงแข กรรมการคดัเลอืก และพีย่ศ 

สมยศ มณโีชต ิ จาก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เจ้าของรางวัล

ลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล ครั้งที่ 10 ปี 2551 ก็มาร่วม

เสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สิง่แวดลอ้มใน

แต่ละจังหวัด และแนวทางแก้ไข ทั้งนี ้ คณะทำงานภูมิภาคฯ  

รบัอาสาดำเนนิการต่อไป 

งานนี้รูดม่านอย่างสุดซึ้งด้วยร้อยกรองสั้นๆ แต่กินใจ  

ของเจ้าโต ณรงค์ชัย โตอินทร์ เครือข่ายทรัพยากร จ.สุโขทัย 

ที่ทำเอาพี่อ๊อต น้ำตาซึม 

ผมสุดแสนดีใจที่ได้เพื่อน 

มิแชร์เชือนลบเลือนหรือห่างหาย 

เบอร์โทรศัพท์เอามาและให้ไป 

เผื่อวันใดมีธุระโทรหากัน 

ถามทุกข์สุขบ้านคุณเป็นอย่างไร 

ทางแก้ไขทำได้อย่างไรนั้น 

มีโอกาสผมจะได้ไปดูงาน 

พาพี่น้องชาวบ้านช่วยกันดู 

หากประชุมมีได้ในครั้งหน้า 

โปรดโทรมาจะรีบไปใกล้ๆ สู 

บ้านเมืองเรากำลังแย่ช่วยกันดู 

นำไปสู่ สัง มะ คม อุดมการณ์ นะเออ 
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เวทีเครือข่ายภาคเหนือ 

คณะ ทำงานภาคเหนอืก็ไมน่อ้ยหนา้ ตามมาติดๆ  

 กับการจัดเวทีเครือข่าย “รางวัลลูกโลก  

สีเขียว” ซึ่งคราวนี้ พี่อ้วน นิคม พุทธา อาสาปฏิบัติหน้าที่เป็น

เจ้าภาพ เปิดบ้าน “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ดอยหลวง” อำเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รับคณะทำงานภูมิภาคจาก 10 

จงัหวดัภาคเหนอื (งานนีข้าดไปคนเดยีวคอื พีอ่สิรภาพ ทพิยน์าวา 

ซึง่ประสบอบุตัเิหตทุางรถยนต ์ นอนพกัรกัษาตวัอยูท่ีโ่รงพยาบาล

อุตรดิตถ์มาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน คาดว่าอีกประมาณ 2-3 

เดือนจะกลับมาร่วมงานได้อีกครั้ง ทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจ  

ให้หายไวๆ นะครับ) 

ถือเป็นการเบิกฤกษ์การดำเนินงานของคณะทำงานฯ 

ภาคเหนือ ในการเริ่มต้นทศวรรษที่ 2 ของรางวัลลูกโลก  

สีเขียว โดยความมุ่งหวังที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแนวทาง

การดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน

ที่นับวันจะหาได้ยากเหลือเกินในภาคเหนือ จึงได้มีข้อสรุป

ตกลงกันว่า ปีนี้และปีต่อไปจะมุ่งเน้นทำกิจกรรมวางเครือข่าย

เยาวชนใน 10 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อปูแนวทางการอนุรักษ์

อยา่งยัง่ยนืใหจ้งได ้และก็ได ้พีเ่อนก นาคะบตุร พีแ่ดง เตอืนใจ 

ดเีทศน ์อ.รจุน ์โกมลบตุร และพีจ่อบ วนัชยั ตนัตวิทิยาพทิกัษ์ 

รว่มวงเสวนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัอยา่งเตม็ที ่3 วนั 2 คนื 

สรุปว่างานนี้ ได้ทั้งเนื้อและหนัง ทั้งการปรับแผนการ

ดำเนินงาน และกิจกรรมสนับสนุน อาทิ การต่อยอดงานด้าน

เยาวชน เครอืขา่ยพระสงฆก์บัการอนรุกัษฯ์ การสรา้งเครอืขา่ย 

อปท. เพือ่หนนุเสรมิการทำงานอนรุกัษข์องชาวบา้นอยา่งยัง่ยนื 

การพัฒนาศักยภาพของคณะทำงานฯ และที่ขาดไม่ได้ก็คือ 

กิจกรรมเพื่อนลูกโลกสีเขียว 

  

KEEP THE WORLD” จาก “GOOD G” 

คุณ รู้จักแมงกุดจี่ไหม? 

   อ่า...คนละตัวกับที่ชอบเอาหัวไปแหย่ขี้ควาย

แห้งนะ  

“กดุจี”่ นายนีเ้ปน็คน ชือ่จรงิวา่ “พรชยั แสนยะมลู” เปน็แมง

อารมณด์ีในเครอืขา่ย “ลกูโลกสเีขยีว” เจา้ของรางวลัประเภท

งานเขยีน จากผลงานรวมกวนีพินธ ์“คนรกัปา่” เมือ่ป ี2545 เจา้ตวั

นั้นมีแฟนคลับมิใช่น้อย เป็นแมงที่ขยันมีผลงานออกมาไม่ได้

หยุดหย่อน 

หมาดๆ นีเ้อง กม็ผีลงานใหมแ่บบทอูนิวนั คอืเปน็ทัง้หนงัสอื

และอัลบั้มเพลง ตั้งชื่อซะหวานหยดว่า Keep the World หรือ 

“เก็บโลกกลมๆ เอาไว้ให้ผมกับคุณ” เป็นหนังสือที่แฝงแนวคดิ

และปรัชญาการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ บวกกับบทเพลงอารมณ์ด ี  

13 เพลง 

แมงกุดจี่บอกว่า งานชุดนี้เป็นความตั้งใจที่อยากจะ

ทำงานสองอยา่งในคราเดยีวกนั กเ็ลยออกมาเปน็ทัง้พอ็กเกต็บคุ

กบัอลับัม้เพลงอารมณด์ทีีแ่ฝงเนือ้หาใหผู้ค้นฟงัชว่ยกนัเยยีวยา

โลกร้อนให้กลับร่มรื่น เชิญชวนอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งขุนเขา 

ป่าไม้ สายน้ำ ทะเล และอากาศ ประเด็นนำเสนอดูหนักอึ้ง 

แตพ่ีแ่มงกดุจีก่ท็ำใหฟ้งัสบายดว้ยอารมณข์นัเฉพาะตวั เนน้วา่

คนเราต้องใช้ความรักแทนสงคราม ให้เสียงหัวเราะแทนเสียง

ร้องไห้ 

Make Laugh Not War คอนเซ็ปต์ของอัลบั้มกับหนังสือ

อารมณ์ดีชุดนี้ ตั้งใจว่าอยากให้ทุกคนหันหน้ามายิ้มแย้มและ

หัวเราะให้กัน ดีกว่าแบ่งสีเสื้อเป็นไหนๆ อัลบั้มนี้ประกอบดว้ย

แนวเพลง ทัง้แนวเรก็เก ้ ปอ๊ป บลสู ์ ชะชะชา่ ลกูทุง่ประยกุต์...  

พีแ่มงกดุจีเ่หมาเอามาเลน่หมด 

อยากรักษ์โลกแบบ Good G ก็รีบรี่ไปหามาฟังซะ ถ้า  

ขี้เกียจเดินไปหาซื้อก็คลิกเข้าไปสั่งจากโซนี่มิวสิคที่ sawitree.  

loveis@sonymusic.co.th 

แล้วคุณจะรัก “กุดจี่” คนนี้ขึ้นอีกเยอะ 

 

รู้จัก “กุดจี่” กันหน่อย 

หมาย ถงึ “แมงกดุจี”่ จรงิๆ ละ่ ทีนี้ ไม่ใช่กุดจี่  

 นักเขียน นักร้องคนนั้น 

แมงกุดจี่มีหลายประเภท สรุปว่าแมลงชนิดใดก็ตามที่

ชอนไชหรือหาอาหารอยู่ในกองขี้ควาย คนอีสานจะเรียกว่า 

“กดุจี”่ ทัง้นัน้ เขาถอืวา่เปน็โปรตนีชัน้ดใีนสำรบัมาแตไ่หนแตไ่ร 

สำหรับเด็กอีสาน การเก็บแมงกุดจี่เป็นความสนุกและ

เป็นฮีโร่มัยซินอย่างหนึ่ง เริ่มจากส่ายตาหากองขี้ควายให้เจอ

ซะก่อน แล้วตีตราจองกองขี้ควายไว้ เชื่อหรือไม่ว่า เด็กผู้ชาย

เคยชกกันเพราะแย่งกันครอบครองกองขี้ควายมาแล้ว 

พอเจอขี้ควายที่หมายตาไว้ ก็รอให้แห้ง (ประมาณ 2 วัน) 

เสร็จแล้วก็เอาเสียมปาดขี้ควายด้านบนออก ข้างในที่ยัดไส้อยู่

ก็จะมีแมงกุดจี่ตัวสีดำ ขนาดเท่านิ้วก้อยเดินหาอาหารกันอยู่ 

กองหนึง่บางทมี ี6-7 ตวั กห็ยบิเอามาใสก่ระปอ๋ง ทีก่น้กระปอ๋ง

ใสน่ำ้ไวน้ดิหนอ่ย กดุจีจ่ะไดส้ดชืน่ถงึบา้น พอถงึบา้น กเ็อากดุจี่

ที่ได้มาล้างให้สะอาด โดยปล่อยให้แหวกว่ายในน้ำ 

ทีนี้จะเอาไปทำเมนูอะไรดีล่ะ? 

คัว่เกลอืกด็ ีแตเ่วลาคัว่ตอ้งใสน่ำ้นดิๆ นะ พอกะทะร้อนใส่

กดุจีก่อ่น เตมินำ้ แลว้เตมิเกลอืนดิ เหยาะนำ้ปลาหนอ่ย พอนำ้งวด 

กดุจีก่ส็กุ จำ้กบัขา้วเหนยีว หรอืจะแกงกบัหนอ่ไมอ้อ่นใส่ใบยา่นาง

กับข้าวเบือด้วยยิ่งแซ่บหลาย 

ในฤดูแล้งที่อาหารหายาก เด็กผู้ชายตัวเล็กๆ ที่รู้จักหา

กับข้าวเข้าบ้าน 

ย่อมเป็นฮีโร่แสนเท่...ในสายตาของพ่อแม่เสมอ  

11

กจิกรรม “ผกัพืน้บา้นอาหารสมนุไพร” วนัที ่12 สงิหาคม 2552 
พาคณุแม่ไปกนิผกันานาชนดิ ทีโ่รงเรยีนวดับา้นโภชน ์ต.บา้นไร ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ใครสนใจจะไปร่วมงานติดต่อ  
ขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่อ.วกิจิ เพญ็ภาค โทร. 081 596 6369 

 
เครือข่ายท่านใดมีข่าวสารอยากจะเผยแพร่ให้เพื่อนผองได้รับรู้  

โปรดส่งมาที่ “หมูอินเตอร์” คณะทำงานรางวัลลูกโลกสี เขียว  

ชั้น 3 บริษั ท ปตท. จำกัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรั งสิต  

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ moointer@hotmail.com 

กิจกรรมปฏิทิน
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ใน เลอืดของเรามนีำ้เปน็องคป์ระกอบอยูก่วา่ 92% ดงันัน้เลอืด หรอื “นำ้ในรา่งกาย” ก ็ 

 เป็นเหมือนขนส่งมวลชนที่ทำหน้าที่พาสารอาหารเข้าไปสู่การดูดซึมเข้าสู่เซลล์ต่างๆ 

รา่งกาย วนัหนึง่ๆ เลอืดในตวัเราไหลเวยีนไปทัว่รา่งกายคดิเปน็ระยะทางประมาณ 60,000 ไมล ์

หรือ 96,000 กิโลเมตร ยาวกว่าการเดินทางรอบโลก 2 รอบอีกนะเนี่ย! 

คนทอ้งผกูเรือ้รงั รอ้ยทัง้รอ้ย ดืม่นำ้นอ้ย ตอ้ง

แก้ไขพฤติกรรมด้วยการดื่มน้ำให้มาก 

และกินพวกอาหารที่มีกากใย ส่วน

คนทีม่กัจะทอ้งอดืทอ้งเฟอ้ ถา้ดืม่นำ้

มากขึ้น ก็จะช่วยละลายสารพิษที ่     

  ตกค้างในลำใหญ่ออกมาพร้อมกับ  

อจุจาระ เพราะนำ้เปน็ตวัชว่ยลำเลยีงของเสยี 

น้ำเป็นตัวนำภูมิต้านทานและสารต้านอนุมูล

อิสระไปยังอวัยวะต่างๆ เพื่อสู้รบกับสิง่แปลกปลอม 

เชน่ สารพษิตา่ง  ๆ แตถ่า้ปลอ่ยใหน้ำ้ในรา่งกายปนเปือ้น  

เปน็กรด ภูมิต้านทานก็จะลดลง ไม่มีเรี่ยวแรงสู้โรค 

และข้อน่ากลัวสำหรับผู้หญิง คือทำให้แก่เร็วเกิน 

ถา้พกัผอ่นไมพ่อรา่งกายสญูเสยีนำ้ ทำใหเ้กดิความ

ไมส่มดลุของของเหลวในรา่งกาย ความเครยีด การกนิยา

ตดิตอ่กนันานเกนิไป กนิอาหารสำเรจ็รปู กนิจบุกนิจบิ 

และกนิจ ุยิง่ทำใหร้า่งกายตอ้งการนำ้มากขึน้ ถา้ไมเ่ตมินำ้

ใหร้า่งกายอยา่งเหมาะสม จะเกดิภาวะของเสียตกค้างใน

รา่งกาย อนันีเ้ปน็ตวัเรง่กระบวนการใหร้า่งกายเสือ่มโทรม 

รา่งกายตอ้งใชน้ำ้เพือ่การหายใจ เมือ่เราหายใจเอาออกซเิจนเขา้ไป

ในปอด และขบัถา่ยคารบ์อนไดออกไซดอ์อกจากปอด เราตอ้งการนำ้เพือ่

ช่วยความชุ่มชื้น เวลาไปอยู่บนภูเขาสูง  ๆ อากาศหนาว  ๆ จะรู้สึก  

หายใจขดั เจบ็จมกู บางคนรูส้กึ เจบ็ปอด การจบินำ้บอ่ยๆ จะชว่ยได้ 

มาดทูีไ่ต...ไตมหีนา้ทีข่บัถา่ยของเสยี เชน่ กรดยรูคิ ยเูรยี และกรด

แลคตคิ สารพวกนี้ละลายได้ในน้ำ ถ้าปริมาณน้ำผ่านไตไม่พอ ของ

เสียเหล่านี้ถูกขับออกมาไม่หมด ไตก็จะทำงานหนักเกินไป อาจทำให้  

ไตพกิารหรอืไตวาย ส่วนสาวๆ ที่ชอบนั่งจุ้มปุ้กทำงานอยู่ที่โต๊ะนานๆ แล้วไม่

ค่อยดื่มน้ำ ก็จะเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ 

 

การเดินทางของ

นกัวทิยาศาสตรบ์อกวา่ โลกประกอบ
ด้วยผืนน้ ำ 70% ผืนดินมีแค่  30% 

ร่างกายคนเราก็เหมือนกัน แปลกไหมล่ะ...  
ร่างกายคนเราก็ประกอบด้วยน้ำถึง 70% 

ดื่มน้ำมากๆ ช่วยในการหล่อลื่นข้อต่อต่างๆ เพราะปลาย

กระดูกที่ตอ่กนัเกดิเปน็ขอ้ตอ่ เชน่ ขอ้ตอ่กระดกูไขสนัหลงัถา้

มนีำ้ไมพ่อ ขอ้ตอ่จะขยบัยาก เกดิการเสยีดสเีวลาเคลือ่นไหว และ

จะทำใหเ้กดิการถลอกตรงกระดกูออ่น ทำใหเ้กดิอาการปวดขอ้ 

เคยไดย้นิบางคนบน่วา่ ดืม่สรุาแลว้ตืน่มาเมาคา้ง นีก่เ็ปน็

ภาวะหนึ่งที่น้ำในสมองลด เพราะเนื้อสมองมีน้ำมากถึง 85% 

การขาดน้ำจะทำให้ความสามารถทางสมองลดลง ความคิด

อ่อนล้า ปวดหัว มีอาการเครียดทางจิตใจ 

สำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนัก น้ำนี่แหละผู้ช่วยชั้นหนึ่ง 

เพราะนำ้เปน็สารอาหารที่ไมม่แีคลอรี ่การดืม่นำ้มากๆ จะชว่ย

ลดความอยากอาหาร หรอืกนินอ้ยลง เมือ่กนินอ้ยลง รา่งกาย

กต็อ้งเอาไขมนัซึง่เปน็ของเกา่เกบ็มาเผาผลาญเปน็พลงังานแทน 

หิวน้ำ ควรดื่มน้ำจืดเป็นดีที่สุด 

น้ำหวานน้ำซ่าดื่มยังไงก็ไม่อิ่ม ไม่ชื่นใจ แถมเพิ่มน้ำตาล

ที่ไม่จำเป็นให้ร่างกายอีกด้วยนะจ๊ะ 

ในร่างกาย

ขออนุญาตไปดื่มน้ำ...ปัสสาวะ 
ถามจริง! 

อ๊ะ...ตอบตรง!  

ในพทุธประวตั ิ พระพทุธองคท์รงบญัญตัไิว้ในพระธรรมวนิยั 

เป็นแนวทางยังชีพของพระสงฆ์เรียกว่า นิสัย 4 กำหนดไว้

ชัดเจนในพระไตรปิฏก ได้แก่ 

1. ตอ้งนุง่หม่ดว้ยผา้ 3 ชิน้ นำมาจากผา้หอ่ศพ ผา้บงัสกุลุ  

  เปน็ผา้ที่ไมม่รีาคา นำมาทำความสะอาด ตดัเยบ็อยา่ง  

  งา่ยๆ ไมม่รีาคา ตัดปัญหาเรื่องถูกลักขโมย 

2. อาศัยอยู่โคนต้นไม้ ได้รับอากาศบริสุทธิ์ 

12

โ ลกใบเล็ก



13

การเดินทางของ
3. ฉนัอาหารทีไ่ดจ้ากการบณิฑบาตรเทา่นัน้ การเดนิเทา้เปลา่  

  ในยามเช้าได้รับแสงแดดและเป็นการนวดเท้าไปในตัว 

4. ฉันน้ำมูต (น้ำปัสสาวะ) เมื่ออาพาท เจ็บป่วย 

ในข้อ 4 มีอธิบายเพิ่มเติมสรุปความได้ว่า พระสงฆ์ที่มี

อาการผอมแหง้แรงนอ้ย ตวัเหลอืง ใหฉ้นันำ้มตูโค เพราะอนิเดยี

เขานับถือวัว นำน้ำปัสสาวะวัวมาดองสมอไทย สมอภิเษก  

ฉันรักษาอาการอาพาท แต่พระสายวัดป่าเวลาธุดงค์ของไทย  

ใชน้ำ้ปัสสาวะของตนเอง ดองกับสมุนไพรที่ว่า ก่อนจะฉันก็

ต้องนั่งสมาธิ ทำจิตแน่วแน่ 

การดื่มฉี่ตัวเองจะช่วยทำให้ “รู้จัก” ตนเองดีขึ้นด้วย 

เพราะถ้ากินสะเป๊อะไปหมด ฉี่ย่อมเหม็นตามอาหารที่กิน 

การเลือกกินอาหารที่พอดี และดื่มน้ำมากๆ ปัสสาวะก็ไม่มี

กลิ่นรุนแรง โดยปกติคนเราจะกลั่นปัสสาวะออกมาประมาณ 

750-1,500 ซีซี/วัน ขึ้นอยู่กับว่าดื่มน้ำมากน้อยแค่ ไหน  

นกัชวีเคมีไดว้จิยัสารตา่งๆ ในปสัสาวะพบวา่ 95% เปน็นำ้ 2.5 % 

เป็นยูเรีย อีก 2.5% เป็นสารอื่นๆ อีกสารพัด มีทั้งวิตามิน 

กรดอะมีโนไปจนถึงฮอร์โมน และสารที่นักวิทยาศาสตร์เองก็

ยังไม่รู้จักอีกมากมาย 

ในอนิเดยี แพทยเ์คยทำการทดลองใหผู้ป้ว่ยดืม่นำ้ปสัสาวะ

ของตนเอง 200 คน ได้ข้อสรุปว่า เซลล์ร่างกายสามารถรับ

ออกซเิจนไดม้ากขึน้ อตัราการเผาผลาญในรา่งกายสงูขึน้ และ

รา่งกายสรา้งเมด็เลอืดแดงมากขึน้ ปรมิาณเมด็เลอืดแดงสงูขึน้ 

ไม่ใช่แต่ไทย ฝรั่งเขาก็เชื่อเรื่องนี้ ในตำรายาโบราณของ

ชาวยุโรประบุว่า หมอชาวโรมันเชื่อว่า ปัสสาวะมนุษย์มี

คุณสมบัติทำให้ฟันขาวและแข็งแรง ยาสีฟันในยุคนั้น จึงทำ

ออกมาในรูปน้ำยาบ้วนปากใช้ปัสสาวะมนุษย์เป็นวัตถุดิบ 

แพทย์หลายท่านก็ออกมายืนยันว่า การดื่มน้ำปัสสาวะ

ของตัวเองสามารถรักษาโรคได้ เท่าที่พบ ยังไม่เห็นโทษ 

ทำใจเข้มแข็งแล้ว จะลองดูมั่งก็ได้...ไม่เสียหลาย 

 

สาหร่ายเป็นพืชชั้นต่ำที่มีคลอโรฟิลล์สูง จึงใช้ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมากเพื่อสังเคราะห์แสง ทั้งยัง

อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร ไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน เกลือแร่ และวิตามินหลายชนิด ที่สำคัญคือ มีน้ำมัน

ในปริมาณมากที่จะสกัดออกมาใช้ หากมีการปลูกและ

ควบคุมตัวแปร ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อม เป็นอย่างดีแล้ว จะ

มีส่วนช่วยทำให้สาหร่ายมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าพืช

ชนิดอื่นๆ ทำให้เห็นถึงความเป็นไปได้หากนำมาศึกษาเพื่อ

พัฒนาเป็นพืชพลังงานต่อไป 

คณะนักวิจัยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. มีโอกาส

ไปดูงานที่สหรัฐอเมริกา ประเทศที่เริ่มนำร่องการผลิตน้ำมัน

จากสาหร่ายเพื่อมาใช้กับรถยนต์ จึงได้นำองค์ความรู้ที่ได้

จากการไปดูงานครั้งนี้ มาใช้ในการพัฒนาไบโอดีเซลใน

ประเทศไทย โดยโครงการนี้ ปตท. ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย BIOTEC มหาวิทยาลัยมหิดล และ 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ทำการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาการผลิตน้ำมันจากสาหร่าย เริ่มตั้งแต่การคัดเลือก

สายพันธุ์ การออกแบบระบบเพาะเลี้ยง และการสกัดน้ำมัน

ไปจนถึงการแปรรูปเป็นน้ำมันไบโอดีเซล และน้ำมันไบโอ

ไฮโดรจีเนตเต็ดดีเซล (Bio-hydrogenated Diesel) 

งานวิจัยในเบื้องต้นพบว่า สาหร่ายหลายชนิด ที่นำมา

ทดสอบจะให้น้ำมันประมาณร้อยละ 20-50 โดยส่วนมาก

แล้ว สาหร่ายที่โตเร็วมักจะมีปริมาณร้อยละน้ำมันน้อยกว่า

สาหร่ายที่โตช้า 

คณะวิจัยเพาะเลี้ยงสาหร่ายในระดับห้องปฏิบัติการ 

เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็วพร้อมทั้งให้น้ำมันมาก แล้วจึงขยายลงสู่บ่อเพาะเลี้ยง

ต่อไป งานวิจัยพบว่าบางสายพันธุ์สามารถเติบโตและให้

ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในเวลา 24 ชั่วโมง ขณะที่พืช

พลังงานอื่นๆ ต้องใช้เวลาเพาะปลูกนานกว่า 6-7 ปี ถึงจะ

สกัดน้ำมันได้ 

ส่วนกรรมวิธีการสกัดน้ำมันจากสาหร่าย คณะวิจัยได้นำ

องค์ความรู้ที่สืบเนื่องมาจากการวิจัยพืชพลังงานรุ่นก่อน โดย

แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ การเก็บเกี่ยว โดยวิธี 1) การใช้

แรงเหวี่ยงแยกเอาตัวสาหร่ายออก 2) การตกตะกอนโดยใช้

สารเคมีเพื่อแยกเอาตัวสาหร่ายออก และการสกัดน้ำมัน 

โดยวิธี 1) การใช้สารละลายทางเคมีละลายเอาน้ำมันออก 

2) การใช้กระแสไฟฟ้าหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระตุ้นให้

สาหรา่ยคลายนำ้มนั และ 3) บบีอดัทางกลเพือ่ใหค้ลายนำ้มนั 

ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาว่าวิธีใดเหมาะสม 

และมีต้นทุนการผลิตน้ำมันต่ำที่สุด เพื่อให้เหมาะสมกับ

การนำสาหร่ายมาใช้เป็นพลังงานทดแทน 

สว่นผลพลอยไดท้างออ้มจากการสกดันำ้มนัจากสาหรา่ย 

ได้แก่ กากสาหร่ายที่ได้จากการสกัดน้ำมัน สามารถนำไปใช้

เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหารสัตว์ ปุ๋ย ก๊าซ

ชีวภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะสกัดสารเคมี

บางประเภทที่มีราคาสูงเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านเวชภัณฑ์ 

เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเป็นจำนวน

มากยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้

ต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้ 

นี่ เป็นข่าวดีๆ ที่คนไทยจะได้ ใช้งานจริงอีกไม่นาน  

เกนิรอ... 

น้องๆ คนไหนสนใจอยากจะเข้ามาขอความรู้เพิ่มเติม

เป็นหมู่คณะ ติดต่อมาที่ “คณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว”  

นะจ๊ะจะได้ลองจัดคิวให ้ 

หอมขีค้วาย 
เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2552 มูลนิธิชัยพัฒนา เปิดตัว

โรงเรียนแห่งใหม่ล่าสุด... 

“โรงเรยีนกาสรกสวิทิย”์ แปลงา่ยๆ วา่โรงเรยีงสอนควาย 

เพือ่งานกสกิรรมครบวงจรแหง่แรกของประเทศไทย ดว้ยพืน้ที่

กวา้งใหญป่ระมาณ 120 ไร ่ทีจ่งัหวดัสระแกว้ ตอนนีม้นีอ้งควาย 

25 ตวั เปน็ควายทรงเลีย้งทีม่ผีูน้อ้มเกลา้ฯ ถวาย 17 ตวั สว่นควาย

ผูเ้รยีนรูม้าจากธนาคารโคกระบอืเพือ่เกษตรกรรมตามพระราช  

ดำร ิปแีรกนีจ้ะทำการฝกึรุน่ละ 5 ตวั ปลีะ 10 รุน่กอ่น ถา้ผลการ

ฝึกน่าพอใจก็จะเพิ่มจำนวนควายผู้เรียนรู้ มีวิชาพื้นฐานเพื่อฝึก

ใหน้อ้งควายทำงานใหต้รงเวลา ไมเ่ชา้ชามเยน็ชาม (เอ...คุน้ๆ แฮะ) 

ในโรงเรยีนนี ้ เขามกีารนำขีค้วายมาทำประโยชนห์ลายอยา่ง 

แต่อันที่น่าสนใจที่สุดก็คือ ถ่านหอมกันแมลงจากขี้ควาย 

อุ๊ย...ขี้ควายก็หอมจริงด้วย! 

ถา่นหอมกนัแมลงทีว่า่ ใชข้ีค้วายผสมสมนุไพรตา่งๆ ม ี7 สตูร

ดว้ยกนั คอื หอมหวน ชวนดม ลมรืน่ ชืน่ใจ ไลศ่ตัร ูอยูส่บาย 

และควายยิ้ม 

สูตรการทำถ่านหอมจากส่วนเกินของน้องควายก็มีดังนี้ 

หอมหวน : โหระพาแดงสับให้ละเอียด ตากแดดให้แห้ง 

แล้วนำมาคลุกกับขี้ควาย อัดกัอน แล้วก็ตากแดดให้แห้ง 

ชวนดม : ขีค้วายคลกุผสมแกลบ อดักอ้น แลว้ตากแดดใหแ้หง้ 

ลมรืน่ : ใบหญา้แฝกสบัละเอยีด ตากแดดใหแ้หง้ คลกุกบั

ขี้ควาย อัดก้อน แล้วตากแดดให้แห้ง 

ชื่นใจ : ใบเตยสับละเอียด ตากแดดให้แห้ง คลุกกับ  

ขี้ควาย อัดก้อน แล้วตากแดดให้แห้ง 

ไล่ศัตรู : ตะไคร้หอมสับละเอียด ตากแดดให้แห้ง แล้ว

คลุกกับขี้ควาย อัดก้อน แล้วตากแดดให้แห้ง 

อยู่สบาย : ตะไคร้หอมสับละเอียด คลุกการบูร ตาก

แดดให้แห้ง แล้วคลุกกับขี้ควาย อัดก้อน แล้วตากแดดให้แห้ง 

ควายยิม้ : ตะไครห้อมสบัละเอยีด คลกุการบรู เปลอืกสม้ 

และสะเดา ตากแดดใหแ้หง้ แลว้คลกุกบัขีค้วาย อดักอ้น แลว้

ตากแดดให้แห้ง 

เบื่อความหอมแบบเคมีๆ ขอแนะนำให้ทดลองหา

ประสบการณ์ใหม่แบบท้องทุ่งดูมั่ง 

ขอ้มลูจาก วารสารมลูนธิชิยัพฒันา ฉบบัเดอืนเมษายน 2552 

คอลัมน์ “ภารกิจของมูลควาย” โดย ปาจรีย์ คัดโนภาส  

“สาหรา่ย” พลงังานใหมจ่ากโลกใตน้ำ้  
นานนับศตวรรษที่น้ำมันดิบมีบทบาทสำคัญต่อการ

ดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทว่าวิกฤตราคาน้ำมันตลอดจนสถานะ

ของน้ำมันที่เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป รวมทั้งเป็นต้นเหตุ

ของปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายประเทศทั่วโลกคิดค้นพลัง

งานใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทน และหนึ่งในนั้นคือ พลังงานจากพืช 

หรือพลังงานสะอาด 

ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ก็มุ่งวิจัยพลังงาน

ทดแทนทีเ่ปน็ทางเลอืกใหมอ่ยา่งตอ่เนือ่ง ทีเ่รารูจ้กักนัดเีวลานี้

ก็ไดแ้ก ่นำ้มนัแกส๊โซฮอล ์นำ้มนัไบโอดเีซล นำ้มนัดเีซลปาลม์ 

(บรสิทุธิ)์ นำ้มนัจากผลสบูด่ำ (กำลงัอยูใ่นขัน้ตอนการวจิยั) เปน็ตน้ 

และปัจจุบัน พลังงานความหวังใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์

ต่างให้ความสนใจ คือ “สาหร่าย” สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มี

คุณค่ามหาศาล 

ข้อมูลจาก วิชาการ.คอม www.vcharkarn.com 
เว็บไซต์ “พลังไทย เพื่อการศึกษาไทย” สนับสนุนโดย   
บรษิทั ปตท. จำกดั (มหาชน) 
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มนต์
รักแม่กลอง

สมัครสมาชิก

ง่ายๆ ยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก... 
เพียงเขียนชื่อ ที่อยู่ ในแบบฟอร์มด้านล่าง พร้อมแนะนำ “สมาชิกใหม่” 1 คน 
หรือ 1 แห่ง ส่งแบบฟอร์มพร้อม ช่องของขวัญที่ เลือก... ส่งกลับมาที่   
คณะทำงานรางวลัลกูโลกสเีขยีว (สมคัรสมาชกิ-หนงัสอืพมิพ)์ บรษิทั ปตท. จำกดั 
(มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

หนังสือพิมพ์
รางวัลลูกโลกสีเขียว
แล้วรับของที่ระลึก

ข้อมูลผู้แนะนำ 
ชื่อ-สกุล.......................................................................... อายุ........................... ปี 
ที่อยู่...................................................................................................................... 
.................................................................... รหัสไปรษณีย์.................................. 
โทร............................................................... แฟกซ์............................................ 
E-mail................................................................................................................... 
เลือกรับ ของขวัญ 1 อย่าง จากกองบรรณาธิการ  
๐ สมุดฉีกรางวัลลูกโลกสีเขียว ๐ ก๊อดซีล่าล้มลุก 

สมาชิกที่แนะนำ (เอาข้อมูลเท่าที่มีจ๊ะ) 
ชื่อ......................................................................................................................... 
ทีอยู่....................................................................................................................... 
.......................................................................... รหัสไปรษณีย์.............................  
โทร..................................................................... แฟกซ์....................................... 
E-mail................................................................................................................... 

เรื่อง มันเริ่มจากหนุ่มผมยาว  

 ผู้รักงานศิลปะ เปิดกจิการ

รา้นกาแฟเลก็ๆ ในอมัพวาเมือ่ 4 ปกีอ่น กบัสาว

คนทำหนังสือ ผู้เบื่อหน่ายระบบทนุนยิม และ

หนัหลงัใหก้บัอาชพีการงานประจำมุ่งแสวงหา

แนวทางของชีวิตและความอิสระ 

ทั้งสองมาพบกันที่ร้านกาแฟแห่งนี้ 

วันนี้ ร้านกาแฟปิดไปแล้ว แต่เรื่องราว

ของทั้งสองยังดำเนินต่อไปอย่างมีพลังและ

สร้างกระแสให้กับคนแม่กลองไม่น้อย (ทั้งคู่

เป็นคนกรุงเทพฯ) รวมถึงคนกรุงอย่างเราก็

อดเหลียวมองด้วยความชื่นชมไม่ได้ 

“ก่อนหน้านี้ทำงานอยู่กับกลุ่มคนเฒ่า  

คนแก่ที่เชียงราย และย้ายมาอยู่ที่นี่ เปิดร้าน

กาแฟ ทำงานศิลปะ ถ่ายรูป ขายโปสการ์ด 

ช่วงกลางปี 2548 ที่ตลาดน้ำอัมพวาเปิด  

ใหม่ๆ ผมก็ได้รู้จัก ‘หนู’ พร้อมกับเห็นความ

เปลีย่นแปลงของอมัพวา” วรีวฒุ ิกงัวานนวกลุ 

(โจ) เอ่ยความหลัง 

“ตอนนั้นยังเคว้งอยู่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี 

เบื่อกรุงเทพฯ พอมาเที่ยวอัมพวาได้เดินคุย

กบัชาวบา้นแลว้รูส้กึวา่มนัมเีสนห่อ์ะไรบางอยา่ง 

แต่ละคน เวลาเขาเล่าเรื่องอดีตเขาจะดูมี

ความสุขมาก ก็เลยอยากเขียนหนังสือเรื่องนี้ 

ไม่รู้ว่าทำไม แต่คิดว่า ถ้าอยากเขียนหนังสือ

เรื่องหนึ่งจะเขียนอะไร เราจะเขียนเรื่องนี้” 

ภัทรพร อภิชิต (หนู) เล่าที่มาที่ไป 

เรื่องราวของ “มนต์รักแม่กลอง ฉบับ  

คนรุ่นใหม่” จึงเริ่มต้นขึ้น ณ บัดนั้น 

“ในป ี2550 มกีระแสโรงไฟฟา้จะมาสรา้ง  

เราได้รับข้อมูลได้เห็นคนในท้องถิ่นออกมารัก

บา้นรกัถิน่เขา เกดิความรูส้กึเดยีวกนัวา่ เราตอ้งทำ

อะไรบางอยา่ง เพราะเรากม็าอาศยับ้านเขาอยู่ 

ตวัเองกถ็นดัถา่ยรปู และหนกูท็ำหนงัสอือยูแ่ลว้” 

 

ดี คอือะไร ชัว่คอือะไร เพยีงแตบ่างทกีล็มื ถา้ไมล่มืกน็บัวา่เปน็คนด ีถา้ลมื  

 ก็อาจจะตกเป็นคนชั่วได้ เพราะว่าเมื่อลืมความดีแล้ว ความชั่วก็เข้ามา

แทนที่ ฉะนั้น การฝึกจิตใหท้ำแตค่วามดนีัน้ เบือ้งตน้กต็อ้งตัง้จติใหด้ ีตัง้จติใหด้ี

หมายความวา่ คดิเปน็กลาง อยา่เพิง่นึกวา่ตอนแรกจะตอ้งคดิทำโครงการอะไรๆ 

ตั้งจิตให้เป็นกลางก่อน แล้วก็จะเห็นว่าอันไหนเป็นของดี อันไหนเป็นของไม่ดี 

เมื่อเห็นเป็นของดีแล้ว ก็จะต้องปักใจมุ่งทำแต่ความดีนั้น...” 

จากหนังสือ “คำพ่อสอน”  

พระราชดำรัสในโอกาสที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พีทีซี. 

สามัญรุ่นใหญ่ ค่ายโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2524 

“...การทำดีนั้น คำรวมๆ นี้ฟังดูแล้วก็ง่าย เพราะ
คำว่าดี มันสั้นมาก แต่คำว่าดีนี้ ต้องตีความให้
กวา้งขวาง ถา้เขยีนเปน็หนงัสอื กค็งเขยีนเปน็เลม่
ใหญ่ แต่นึกดูว่าทุกคนก็ย่อมเข้าใจว่า 

ปฏิบัติการแบบกองโจรอิสระจึงเริ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว ด้วยระยะเวลาเพียง 2 เดือน 

นิตยสารมนต์รักแม่กลองเล่มแรกก็คลอดใน  

งาน “เทศกาลกนิปลาทแูมก่ลอง” ปลายป ี2550 

โจบอกว่า การทำงานตอนแรกเริ่มจาก

ไม่มีเงินทุนกันเลย 

“พอดีได้คุยกับพี่สุรจิต ชิรเวทย์ ซึ่งตอน

นั้นเป็นประธานสภาหอการค้าสมุทรสงคราม 

ทำใหรู้ว้า่หอการคา้ทีน่ีม่กีารทำวารสารฯ ดว้ย 

แต่ยังขาดคนทำอยู่ พี่สุรจิตก็เลยชวนให้มาทำ

ด้วยกัน ออกมาเป็นหนังสือมนต์รักแม่กลอง 

มนีกัเขยีนมาชว่ยหลายคน และทกุคนกร็ูว้า่ไมม่ี

ค่าตอบแทน เพื่ออยากเห็นสังคมในอุดมคติ” 

“มีคนเยอะมากที่บอกเราว่า พอเห็น

หนังสือมนต์รักแม่กลองแล้วอยากกลับไป  

ทำอะไรที่บ้าน เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่า

บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะเราอยากจะบอกว่า   

แม่กลองเป็นแค่โมเดลหนึ่ง อยากจะให ้ 

ทกุเมอืง ทุกชุมชนลุกขึ้นมาดูแลบ้านของเขา

เอง ถา้ชมุชนเขม้แขง็ ประเทศถงึจะพฒันา...” 

มนต์รักแม่กลอง ไม่ได้เป็นแค่ฝันหวาน

ของหนุ่มสาวคู่หนึ่งอีกต่อไป แต่กลายเป็น

ตัวแทนของสังคมเล็กๆ ที่น่าอยู่แห่งหนึ่ง ขาน

เรื่องราวที่งดงามของชีวิตในอดีต และบอก

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ทั้งในชุมชน

และนอกชุมชนได้รับรู้ ท่ามกลางกระแส

เศรษฐกิจแบบตัวใครตัวมันเช่นทุกวันนี้ 

ขอเอาใจช่วยคนดีๆ ที่ยังมีมากมายใน

บ้านเรา  

หาซื้อ “มนต์รักแม่กลอง”  
ราคาฉบับละ 50 บาท  
ได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปหรือบอกรับเป็นสมาชิก และ
เป็นสมาชิกอุปถัมภ์ในราคาเพียงปีละ 300 บาท โอนเงิน
มาที่บัญชี นายวีรวุฒิ กังวานนวกุล ธนาคารกรุงเทพ   
สาขาอัมพวา เลขที่บัญชี 501-0-12943-4 และ  
ส่งหลักฐานใบโอนเงินและข้อมูล  
ผู้สมัครมาที่ สำนักงาน “มนตร์รักแม่กลอง” 
เลขที่ 53 ริมคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110   
หรือ แฟกซ์: 034 702 868 

เปิดฉาก “มนต์รักแม่กลอง” 
ฉบับคนรุ่นใหม่ 
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ค ำพ่อสอนอ าหารสมอง

รูด้ีรูช้ั่ว



บทที่ 2 
“ดานเฉียงหาย”“ดานเฉียงหาย”

นอ้งผกัหวานตะโกนบอกแม ่แลว้เยน็นีเ้ราจะทำกบัขา้วกนัยงัไงละ่เนีย่ อปุกรณส์ำคญั  

หายไปแบบนี้ อดกินแกงจืดผักแคบแน่แล้ว สงสัยจะได้กิน ข้าวเปียก กับ เก๋อ แทน  

“ไปยืมคุณยายสิลูก” แม่บอก 

“แล้วอย่าลืมชวนคุณยายมา ฮ็อปปล็อง ด้วยกันนะลูก” 

คำแปล 

ดานเฉียง เป็นภาษาถิ่นของคนใต้  แปลว่า เขียง 

ผักแคบ เป็นภาษาถิ่นของคนเหนือ แปลว่า ผักตำลึง 

ข้าวเปียก เป็นภาษาลาว  แปลว่า ข้าวต้ม 

เก๋อ  เป็นภาษาไทยใหญ่  แปลว่า เกลือ 

ฮ็อปปล็อง เป็นภาษาชอง  แปลว่า กินข้าว 

โดย น้องผักหวาน 
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     ส า ย ห ยุ ด  

  ป   ลั  อ     

ใ บ ระ บ า ด       

  ทั   ไ  ร     

  ด  พุ ด ต า น    

  ใ  ท   ง  ย   

  ห  ร   จี  า  ขิ 

  ญ่  า   ด อ ง ดี ง 

         น   

 ก ระ ทุ ง ห ม า บ้ า   

ปรัชญาพุทธศาสนาเชื่อว่า มนุษย์เกิดมา

มีธาตุทั้ง 4 การแพทย์ตะวันออกแผนโบราณ

จึงมีความเชื่อว่า คนเราที่จะเจ็บป่วยก็เพราะ

มีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลของธาตุทั้ง 4 

นี่แหละ การรักษาจึงต้องไปดูว่าร่างกายขาด

สมดุลที่ตรงไหน ก็เติมที่ตรงนั้น โดยใช้เรื่อง

อาหารการกิน ยาสมุนไพร และการรักษา

ด้านจิตวิญญาณ ซึ่งไม่ได้แปลว่าทรงเจ้าเข้าผี 

แต่เป็นการชำระจิตใจให้ผ่องใส คิดดี ทำดี 

และเบิกบาน 

ทีนี้ ก่อนจะรู้ว่าธาตุอะไรไม่สมดุล ก็ต้อง

รู้ จัก เสียก่อนว่าตัว เองเป็นคนธาตุอะไร 

โบราณเขาเรียกว่า “ธาตุเจ้าเรือน” 

ธาตเุจา้เรอืน คอืองคป์ระกอบของรา่งกาย

ที่เกิดขึ้นตามธาตุทั้ง 4 ตามความเชื่อของ

หลักพุทธศาสนา ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ 

บุคลิกลักษณะของคนแต่ละธาตุก็จะแตกต่าง

กันไป  

น้ำ เป็นธาตุที่สถานะเหลว และมี   

 ความสำคัญมาก สิ่งมีชีวิตขาด

น้ำไม่ได้ คนที่มีธาตุน้ำเป็นธาตุเจ้าเรือน 

มักจะคนที่เกิดในเดือนสิงหาคม กันยายน 

ตุลาคม รูปร่างสมส่วน ท้วมถึงอ้วน ผิว

พรรณสดใส อารมณ์เย็น ความจำดี นุ่ม

นวล มักจะเก็บความรู้สึกได้ดี มีความสงบ 

มีอารมณ์อ่อนไหว เชื่อในเรื่องของโชค

ชะตาและพรหมลิขิตมีความคิดสร้างสรรค์ 

ชอบเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้าง คนธาตุน้ำ

จึงเป็นที่รักของเพื่อนๆ 

ตำราฝรัง่บอกวา่ ธาตนุำ้เปน็สญัลกัษณ์

ของอารมณ ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ เปลี่ยนแปลง

เคลือ่นไหวไดต้ลอดเวลา โดยเฉพาะอารมณร์กั 

นอกจากนี้ น้ำยังเป็นสัญลักษณ์ของการ

รักษา การชำระล้างสิ่งสกปรก สิ่งชั่วร้าย 

ธาตุตรงข้ามก็คือธาตุไฟ  

อาหารทีเ่หมาะกบัคนธาตนุำ้ เปน็พวก

ผกัและผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น มะนาว ส้ม 

สปัปะรด มะเขอืเทศ มะยม มะกรดู มะขาม

ป้อม ยอดมะขามอ่อน หลีกเลี่ยงอาหารรส

มันจัด เพราะอ้วนง่าย  

ส่วนกลิ่นหอมที่เหมาะกับคนธาตุน้ำ  

ตำราว่ามี 3 กลิ่น คือ กลิ่นลาเวนเดอร์

กระดังงา และมะลิ  
ข้อมูลอาหารสำหรับคนธาตุน้ำจาก:

สวนสมนุไพรสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารีจ.ระยอง

ธาตุน้ำ
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ธ าตุเจ้าเรือน ป ริศนาอักษรไขว้

        4  

1      7    

   2       

   6       

          

      8    

5          

      3    

          

          

ร เขารู้เราู้

ป.ปลา
สารพันสัตว์น้ำ 
ทัง้ปลาทะเลและ
ปลาน้ำจืดที่ว่าย
อยู่ในวังวนแห่ง
ปรศินาอกัษรไขว้ 

แนวตั้ง: ปลาทะเล 

1. ปลาหางแขง็ อยูร่วมกนัเปน็ฝงู ลำตวั

ยาวแบนรูปขนมเปียกปูน จะงอยปากมน 

กวา้ง ไมม่ฟีนั เกลด็เลก็ ลำตวัสเีหลอืง มแีถบ

สีดำพาดกลาง อยู่ตามหน้าดินและบริเวณ

กองหนิใตน้ำ้หรอืตามพืน้ทอ้งทะเลทีเ่ปน็โคลน 

2. ปลาซีกเดียว รูปร่างยาวรี หัวเล็ก 

จะงอยปากสั้นทู ่ นัยน์ตาสองข้างอยู่ใกล้กัน 

อยู่บริเวณหน้าดินใต้ท้องทะเล กินปลาขนาด

เลก็แทบทกุชนดิ ยาวประมาณ 18-50 ซม. 

3. รูปร่างเรียวยาว ลำตัวแบนข้าง ครีบ

สีเทา ลำตัวสีน้ำตาลปนเทา เทาปนน้ำเงิน 

เมื่อยังเล็กจะมีแถบใหญ่ 6 แถบ พาดขวาง

ลำตวั อยูบ่รเิวณกลางนำ้และตามพืน้ทอ้งทะเล 

เช่น อ่าวจังหวัดระยอง ประจวบคีรีขันธ์ 

ภูเก็ต ระนอง ตรัง และเป็นปลาเศรษฐกิจที่

มีราคาค่อนข้างแพง 

4. ลำตัวคล้ายใบมีด ด้านข้างแบน ตามี

ขนาดใหญ่ ลำตัวสีแดงปนแสด เกล็ดสีขาว

เงิน อยู่รวมกันเป็นฝูง หากินตามพื้นทะเลที่

ความลึก 40 เมตร เนื้อนิยมทำลูกชิ้น 

 

แนวนอน: ปลาน้ำจืด 

5. ลำตวัปอ้มสัน้ หวัเลก็ ปากเรยีวแหลม 

มหีนวดเปน็กระจกุ ตาเลก็ มเีงีย่ง ลำตวัสเีทา  

อมเหลือง หลังสีเทาปนเขียว 

ครีบสีเหลือง หากินพืน้หนา้ดนิ 

พบมากในภาคกลาง กนิแมลง 

ตวัออ่นแมลง ซากสัตว์และพืช

ที่เน่าสลาย นยิมเลีย้งเปน็ปลา

สวยงาม เนื้อมีรสชาติดี 

6. ลำตวัคอ่นขา้งยาว ไมม่ี

เกลด็ หวัแบนราบลงเล็กน้อย 

จมูกทั้งสองคู่มีแผ่นเนื้อแข็งๆ 

กั้นกลาง นยันต์าเลก็ มหีนวด

คอ่นขา้งยาว 3 คู ่ลำตวัสเีหลอืง 

หลงัสเีทาเขม้ ทอ้งสขีาว ครบี

หลงัสขีาวเข้ม ปลายสีดำจาง 

เปน็ปลาเศรษฐกจิ 

7. เหมือนปลากราย แต่ขนาดเล็กกว่า 

ลำตวัสขีาวเงนิปนเทา ภาคเหนอืเรยีกหางแพน 

แต่ชาวแม่ฮ่องสอนเรียกว่า “ปลาวาง” ภาค

อีสานมี ชื่อเรียกว่า “ปลาตอง”  

8. ลำตัวอวบกลมยาวเรียว ท่อนหาง

แบนข้าง หัวแบนลง เกล็ดขนาดใหญ่ ส่วน

หลังสีดำ ท้องสีขาว ด้านข้างลำตัวมีลายดำ

พาดเฉียงลำตัว สามารถเคลื่อนไหวบนบก

และฝังตัวในโคลนได้เป็นเวลานาน ใช้ทำ

อาหารได้หลายรูปแบบ 3 รูปร่างคล้ายกับ

ใบไม้ และเหมือนกับปลากระดี่หม้อ แต่ไม่มี

จุดดำบนลำตัว 

ขอ้มลูจากกรมประมง,กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สง่คำตอบมาที ่คณะทำงานรางวลัลกูโลกสเีขยีว 

(สมัครสมาชิก-หนังสือพิมพ์) 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  

555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 

10900 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 

ตอบถูก…รับไปเลย “ถุงผ้าเด็กดี”   

(ผู้ใหญ่ตอบถูกก็ได้ด้วยนะคร๊าบ) 

คนละ 1 ใบ (มีจำนวนจำกัดนะจ๊ะ) 

เฉลยปริศนาอักษรไขว้ ฉบับที่แล้ว “มหัศจรรย์สมุนไพร” 



หนังสือพิมพ์เพื่อเครือข่ายคนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใครจะไปคิด...ว่าพวกเศษพืชผัก เศษพลาสติก จะใช้เป็น
วัสดุสร้างบ้านได้ 
 

เรื่อง ราวต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการประกวดรางวัล Rolex Ward for   

 Enterprises 2008 ซึง่จดัเปน็ประจำทกุ 2 ป ีเพือ่สนบัสนนุเรือ่งทา้ทายความ

สามารถ ยกระดบัความรูแ้ละความเปน็อยูท่ีด่ขีองมนษุยชาต ิ สำหรบัการประกวดครัง้นีเ้ปน็เรือ่ง

การนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ 

เอลซา่ ซลัดวิาร ์เปน็ผูห้นึง่ที่ไดร้บัรางวลั แนวคดิของเธอคอืการนำใยบวบ เศษฝา้ย และเปลอืก

ข้าวโพด มาผสมกับพลาสติกใช้แล้ว ทำเป็นวัสดุสร้างบ้านราคาถูก 

สาวเอลซา่ เปน็ชาวเมอืงอะซนุซอิอง เมอืงหลวงของปารากวยั เมือ่ป ี1992 เธอทำโครงการ

พฒันาทีอ่ยูอ่าศยัในชนบททีเ่มอืงกากวาซ ู เมอืงนี้ไดร้บัผลกระทบจากการปญัหาการตดัไมท้ำลายปา่ 

โครงการของเอซา่คอืการสรา้งหอ้งนำ้ผูห้ญงิ และเตาสำหรบัหงุหาอาหาร เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ 

พืชผลของเมืองกากวาซูในเวลานั้นเสียหายเพราะความแห้งแล้ง ชาวบ้านไม่มีงานทำ 

เศรษฐกิจถดถอย มีพืชพื้นถิ่นตัวหนึ่งคือบวบ พืชที่ขึ้นง่าย ราคาถูก 

เธอรว่มกบัชาวบา้นจดัตัง้กลุม่เลก็ๆ เพือ่ผลติใยบวบขดัผวิ เอาใยบวบมาผลติเสือ่ 

รองเทา้แตะ พืน้รองเทา้ ฯลฯ คอ่ยๆ พฒันาเปน็สนิคา้สง่ออกไปในตลาดยโุรป 

เมื่อมีรายได้ก็ขยายเป็นบริษัท มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

และหน่วยงานต่างๆ เข้ามาดูงาน แต่ที่เธอปลื้มที่สุด คือ

บรรดาผู้ชายในท้องถิ่นให้การยอมรับ ทั้งๆ ที่ก่อน

หน้ามีท่าทีเย้ยหยันว่ามันน่าจะไปไม่รอด 

เอลซา่รว่มมอืกบัภาคทีีเ่ปน็วศิวกรดา้นอตุสาหกรรม 

เพื่อค้นหาพืชทางเลือกที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้าง

วสัดฝุาผนงัและหลงัคาบา้น ทดแทนการใชท้รพัยากรไม ้

และมีราคาถูก 

 

นวัตกรรมบ้านรีไซเคิล 
ปญัหาไม่ไดอ้ยูต่รงวสัดทุีจ่ะเอามาทำแผน่กระดานอยา่งเดยีว แตอ่ยูท่ี ่ “กาว” ซึง่เปน็ตวัเชือ่ม  

ประสาน ในที่สุด ก็มาลงเอยด้วยการนำพลาสติกเหลือใช้มาผสมกับใยบวบ และประดิษฐ์

เครือ่งมอืสำหรบัหลอมพลาสตกิเขา้กบัใยบวบ หรอืเสน้ใยของพชือืน่ๆ เชน่ ฝา้ย เปลอืกขา้วโพด 

ผลผลติเริม่เปน็รปูเปน็รา่ง และไดร้บัการสนบัสนนุจากกระทรวงสิง่แวดลอ้ม และองคก์ร ECTA 

(องคก์รที่ไมแ่สวงผลกำไรทีเ่อลซา่กอ่ตัง้ขึน้) เพือ่สรา้งเครือ่งจกัรทำแผน่กระดานสีเ่หลีย่มตาม

ต้นแบบ 

กระดานสีเ่หลีย่มทีท่ำขึน้เมือ่เอามาประกอบจะงา่ยกวา่การเลือ่ยไมเ้ปน็ทอ่นๆ หรอืการกอ่สรา้ง

ดว้ยอฐิ หากเกดิแผน่ดนิไหวหรอืภยัธรรมชาตทิำใหบ้า้นเกดิทรดุ แผน่กระดานนีจ้ะงอตามความ

ทรุดของบ้าน ไม่เกิดการหัก หากถูกเผาไหม้ก็จะไม่มีสารพิษจากควัน แถมราคาไม่แพง ขนาด 

1 ตารางเมตร แค่ 200 บาท ใช้เวลาสร้างบ้านหนึ่งหลังแค่ 3-4 วัน  

เธอไดท้นุสนบัสนนุจาก Rolex Award ในการสรา้งบา้นตวัอยา่ง 3 หลงั พรอ้มเปน็ศนูยเ์รยีนรู้

ในการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในบ้านเกิด 

ของดีกับคนดี...ยังมีอยู่ทั่วโลก    

ต นไม้ใต้หล้า้


