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อา่ นกนั หน่อย

บทที่ 1 รู้จัก “ขยะทะเล”

ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยทั้งด้านอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามัน ซึ่งมีความยาวรวม 2,614 กิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด ถือเป็นแหล่งทรัพยากร
ธรรมชาติที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตอาหาร
การท่องเที่ยว การคมนาคมหรือการอุตสาหกรรม
จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีผู้คนมากมายเข้าไปใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลกันอย่างต่อเนื่อง
แต่มนุษย์มิใช่เจ้าของชายฝั่งทะเลเพียงลำพัง
ยังมีสตั ว์ทะเลอีกนับไม่ถว้ นที่ร่วมแบ่งปันประโยชน์จาก
ขุมทรัพย์แห่งนี้ หาดทราย หาดหิน หาดเลน ปากแม่น้ำ
และท้องทะเล จึงเป็นเสมือนบ้านหลังใหญ่ของ
สิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ เต่า นก ปู โลมา
ปลา บ้านที่ไม่ใช่แค่แหล่งหลบภัย แต่ยังเป็นแหล่งวางไข่
พื้นที่อนุบาลวัยอ่อน และคลังอาหาร
หากระบบนิเวศของบ้านหลังนี้อุดมสมบูรณ์และปราศจากมลพิษ สัตว์ทะเล
ที่คอยพึ่งพาอาศัยย่อมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย...มนุษย์ก็เช่นกัน
ทว่าการทิ้งขยะอย่างไร้ความรับผิดชอบของมนุษย์กำลังทำลายความสวยงามของ
ธรรมชาติ พื้นที่ชายฝั่งและท้องทะเลไม่ใช่บ้านที่ปลอดภัยของสัตว์อีกต่อไป วันนี้ขยะทะเล
กำลังเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
หากแบ่งอย่างกว้างๆ เราสามารถจำแนกขยะทะเลออกเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่หนึ่ง...ซากเรืออัปปาง ท่าเรือที่หักพัง และเศษสิ่งก่อสร้างต่างๆ
กลุ่มที่สอง...อุปกรณ์ประมง เช่น อวน ลอบปู เอ็นตกปลา ทุ่น
และกลุ่มที่สาม...ขยะอื่นๆ ที่ไม่ควรจะถูกทิ้งลงทะเล ซึ่งมีตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ
อย่างก้นบุหรี่ ไปจนถึงชิ้นใหญ่ เช่น ยางรถยนต์ ตู้เย็น
เห็นได้ชัดว่า ส่วนประกอบของขยะทะเลเกือบทั้งหมดคือวัสดุที่คงทน อาทิ
พลาสติก แก้ว ไม้ โลหะ และยาง

ขยะทะเล
ทำลายขุมทรัพย์
ธรรมชาติ
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ขยะทะเลจากสึนามิ ปี 47
การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกใต้ทะเลเมื่อเช้า
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2547 กลายเป็นชนวน
ของเหตุแผ่นดินไหวระดับความสั่นสะเทือน
9.0 ริกเตอร์ ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ในมหาสมุทร
อินเดีย ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะสุมาตรา
ใกล้เมืองบันดาอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย
พลังงานมหาศาลที่ปลดปล่อยจากเปลือก
โลกทำให้มวลน้ำถูกดันขึ้นในแนวดิ่ง กลายเป็น
คลื่นยักษ์ที่พุ่งตรงเข้าสู่ชายฝั่งของ 12 ประเทศ
ซึ่งมีผืนน้ำเชื่อมต่อกับมหาสมุทรอินเดีย...
และหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทย
สึนามิซัดเข้าสู่พื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน คือ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง
และสตูล ความแรงของน้ำถอนทำลายสิ่งปลูก
สร้างบริเวณชายหาดให้กลายเป็นซากปรักหักพัง
ในพริบตา และกวาดเอาทุกสิ่ง รวมทั้งชีวิตของ
ผู้คนลงสู่ท้องทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึง
ร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ดำเนินการ
สำรวจความเสียหายและประเมินผลกระทบจาก
คลื่นสึนามิที่มีต่อแนวปะการังในทะเลอันดามัน

บทที่ 1 รู้จัก “ขยะทะเล” (ต่อ)
จริงอยู่ที่ขยะประเภทอื่น เช่น กระดาษ เศษอาหาร และเสื้อผ้า อาจเน่าเปื่อย
และย่อยสลายในเวลาอันสั้น แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ขยะทะเลก็สามารถสร้างปัญหาและ
เป็นอันตรายต่อทั้งสัตว์ทะเลและผู้คนได้ ยิ่งไปกว่านั้นมันยังทำลายคุณค่าความงามของ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลอีกด้วย (ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการเสื่อมสภาพของขยะที่แผ่นพับ
หน้ากลาง “รู้หรือไม่...ขยะแต่ละชิ้นตกค้างอยู่ในทะเลนานแค่ไหน?”)
กิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจบริเวณชายฝั่งทะเล อาทิ การท่องเที่ยว
การตกปลา การล่องเรือ เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ขยะเดินทางมาถึงชายหาดได้อย่าง
ง่ายดาย ในขณะเดียวกันก็มีขยะอีกจำนวนหนึ่งที่เดินทางจากต้นน้ำมายังปลายน้ำ
โดยการพัดพาของน้ำ ทั้งในแม่น้ำลำคลองและเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก
การดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ชายฝั่งและเส้นทางน้ำที่ไหลลงทะเลจึงเป็น
หน้าที่ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน และนี่คือคำแนะนำบางส่วน...
ทิ้งลงถังและนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม – อย่าทิ้งขยะใดๆ
		 ลงบนชายหาดหรือบริเวณท่าเรือ
w เจอขยะเกลื่อนชายหาดก็ช่วยกันเก็บ
w ไม่โยนเอ็นตกปลาหรือเครื่องมือประมงอื่นๆ ลงทะเลโดยเด็ดขาด
w และสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ... “ทิ้งเพียงรอยเท้าไว้บนผืนทราย”
w

ที่มา: ดัดแปลงจากบทความ “พลิกวิกฤตขยะทะเล” (Turning the Tide on Trash)
ในหนังสือพิมพ์เดอะโพสต์ แอนด์ คูริเออร์ (Post and Courier) ฉบับพิเศษ
ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2550 บทความต้นฉบับโดย แดน เบอร์เกอร์ (Dan Burger)
กรมควบคุมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแห่งเซาท์แคโรไลนา สำนักจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (South Carolina, Department of Health and Environment Control,
Office of Ocean and Coastal Resource Management.)

ขยะทะเลจากสึนามิ ปี 47 (ต่อ)
ผลปรากฏว่า แนวปะการังของภูเก็ต ตรัง
และสตูลเสียหายน้อยมาก ในขณะที่แนวปะการัง
บางแห่งของระนอง พังงา และกระบี่ได้รับความ
เสียหายรุนแรง ทั้งพลิกคว่ำจากความแรงของ
กระแสน้ำ โดนตะกอนทรายทับถม และแตกหัก
จากการปะทะกับซากสิ่งก่อสร้าง ยวดยาน
พาหนะ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ หลังคา
สังกะสี รถยนต์  ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ
และอื่นๆ ซึ่งกลายเป็นขยะทะเลจำนวนมาก
ที่จมอยู่ใต้น้ำ
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชาย
ฝั่งจึงจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลรวม 13
ครั้ง ช่วงมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2548 ใน 8
พื้นที่ เช่น เกาะพีพี จ.กระบี่ อ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต
หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่กรม
และอาสาสมัครนักดำน้ำเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ
สองพันคน และสามารถเก็บขยะทะเลจากสึนามิ
ได้ทั้งสิ้น 74.2 ตัน

กิจกรรม : มีอะไรที่ชายหาด?
ไม่เพียงซากธรรมชาติ อาทิ เปลือกหอย กระดองปู กระดองหมึก ปะการัง
สาหร่าย ฯลฯ ที่ถูกกระแสน้ำและคลื่นลมทะเลซัดขึ้นมาเกยหาด ยังมีขยะนานาชนิด
ถูกพัดเข้าฝั่งมาพร้อมกันด้วย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
กลุ่มที่หนึ่ง...ซากเรืออัปปาง ท่าเรือที่หักพัง และเศษสิ่งก่อสร้างต่างๆ
กลุ่มที่สอง...อุปกรณ์ประมง เช่น อวน ลอบปู เอ็นตกปลา ทุ่น
และกลุ่มที่สาม...ขยะอื่นๆ ที่ไม่ควรจะถูกทิ้งลงทะเล

เป้าหมาย
เพื่อจำแนกขยะทะเลออกเป็น 3 ประเภท
วัตถุประสงค์
ผู้พิทักษ์ทะเลจะต้อง...
w จำแนกกลุ่มของขยะทะเลตามลักษณะ
ที่แตกต่างกัน
w ระบุต้นทางที่น่าจะเป็นไปได้ของขยะทะเล
เหล่านั้น
อุปกรณ์
สำเนาภาพวาดลายเส้นในหน้าถัดไป
w สีเทียนหรือสีไม้
w

ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม
1. แจกสำเนาภาพวาดลายเส้นให้ผู้พิทักษ์ทะเล
คนละ 1 แผ่น
2. ผู้พิทักษ์ทะเลต้องค้นหาสิ่งแปลกปลอมที่
ซ่อนอยู่ในภาพและจำแนกกลุ่มของขยะ
ทะเล โดยระบายสีตามที่ระบุไว้
3. สร้างตารางเพื่อแจกแจงขยะทะเลตาม
ประเภทของวัสดุ เช่น แก้ว ไม้ โลหะ
กระดาษ ยาง และอื่นๆ
4. ให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ต้นทางของขยะทะเลแต่ละชิ้น

ที่มา : ฐิตินันท์ ศรีสถิต และ อวยพร แต้ชูตระกูล.
“สึนามิ” บอกลาไฮซีซัน หันมาเรียนรู้ธรรมชาติ.
นิตยสารโลกสีเขียว ฉบับมีนาคม-เมษายน 2548.
และสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.
คู่มือการเก็บขยะใต้ทะเลและฟื้นฟูปะการัง.
ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์.

สังเกตให้ดี!
1. ขยะทะเลที่พบได้มากที่สุดคืออะไร
และมีต้นทางอยู่ที่ใด
2. ขยะทะเลเหล่านี้เดินทางมาถึงชายหาด
ได้อย่างไร

ที่มา : ดัดแปลงจาก “ระลอกคลื่น” (Ripples)
สิ่งพิมพ์ว่าด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องผลกระทบจาก
ขยะทะเลสำหรับเด็ก จัดทำโดยกลุ่มนอร์ทแคโรไลนา
บิ๊กสวีป (North Carolina Big Sweep) และบทความ
“พลิกวิกฤตขยะทะเล” (Turning the Tide on Trash)
ในหนังสือพิมพ์เดอะโพสต์ แอนด์ คูริเออร์ (Post and
Courier) ฉบับพิเศษ ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2550
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หน้านี้ของผู้พิทักษ์ทะเล

สังเกตดีๆ ชายหาดแห่งนี้มีอะไรแปลกปลอม?
จำแนกด้วยสี
ขยะอื่นๆ
- สีแดง
อุปกรณ์ประมง
- สีเขียว
ซากจากเรืออัปปาง
- สีน้ำเงิน
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อา่ นกนั หน่อย
มองทางไหน
ก็ขยะ

บทที่ 2 ขยะสารพัน
ขยะที่ถูกทิ้งบนแผ่นดิน เช่น ในสวนสาธารณะ
ถนนหนทาง ตลาดนัด ฯลฯ ถ้าไม่หย่อนลงถังที่ปิด
มิดชิดและส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกวิธี ย่อมมีโอกาส
พัดพาตามกระแสลมและน้ำลงสู่ทะเล
ส่วนขยะที่ถูกทิ้งกลางทะเลจากเรือน้อยใหญ่
เช่น เรือท่องเที่ยว เรือประมง เรือขนส่งสินค้า
นอกจากจะลอยคว้างอยู่กลางทะเลแล้วยังโดน
คลื่นซัดสู่ชายฝั่งอีกด้วย
...ทั้งหมดนี้เรียกรวมกันว่า “ขยะทะเล”
ขยะแต่ละชนิดประกอบด้วยวัสดุที่หลากหลาย
แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็น “พลาสติก” ซึ่งเป็นภัยคุกคาม
ร้ายแรงต่อสัตว์ทะเลและระบบนิเวศ

อยากรู้ไหม...
“ทำไมสารพันขยะจึงเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล”
เหตุผลข้อแรก – มีขยะมากมายที่ดูเหมือนอาหาร อย่างถุงก๊อบแก๊บซึ่งล่องลอย
อยู่ในน้ำ มองเผินๆ ก็คล้ายแมงกะพรุนที่เต่าทะเลชื่นชอบ แต่ถ้ามันกินแมงกะพรุนปลอม
เข้าไปเยอะๆ ต้องปวดท้องอย่างทรมานแน่นอน
เหตุผลข้อที่สอง – ขยะหลายชิ้นถูกพ่อแม่นกทะเลคาบกลับไปที่รัง ซึ่งบางครั้ง
มันก็มีส่วนแหลมคมหรือปนเปื้อนสารเคมี จึงเป็นอันตรายต่อลูกนกที่ยังไม่โตเต็มที่
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ร่องรอยที่แนวน้ำขึ้นสูงสุด
น้ำขึ้นน้ำลงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ที่เกิดจากอิทธิพลแรงดึงดูดของดวงจันทร์
โดยเมื่อโลกหมุนรอบตัวเอง มวลน้ำบริเวณ
ที่อยู่ใกล้กับดวงจันทร์มากที่สุดและด้านตรงข้าม
ซึ่งอยู่ไกลดวงจันทร์มากที่สุดจะได้รับแรงดึงดูด
จากดวงจันทร์มากที่สุด จึงเกิดเป็น “น้ำขึ้น”
ในขณะที่บริเวณอื่นๆของโลกจะเป็น “น้ำลง”
ด้วยเหตุที่โลกหมุนรอบตัวเองในหนึ่งวัน
แต่ละจุดบนโลกจึงถูกหมุนมาเป็นด้านที่ใกล้
ดวงจันทร์มากที่สุดและด้านตรงข้ามซึ่งไกล
ดวงจันทร์มากที่สุดรวม 2 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง
ส่งผลให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงวันละ 2 รอบ
ทั้งนี้เราสามารถสังเกตแนวน้ำขึ้นสูงสุดของ
ชายหาดได้จากร่องรอยของซากเกยหาดที่ถูก
คลื่นซัดเข้ามาสู่ฝั่ง ซึ่งอาจจะมีระดับแตกต่างกัน
ไปในแต่ละวัน เนื่องจากระดับน้ำขึ้นสูงสุด
ไม่เท่ากัน
แนวน้ำขึ้นสูงสุดนี่เองที่เราจะพบ
“ซากเกยหาด” นานาชนิด...

กิจกรรม : พลาสติก...อาหารจานพิฆาต!

บทที่ 2 ขยะสารพัน (ต่อ)

ลดใช้

ขยะทะเล

นำกลับมาใช้ใหม่

วัตถุประสงค์
ผู้พิทักษ์ทะเลจะต้อง...
w สืบหาสาเหตุที่ทำให้นกทะเลกินขยะ
พลาสติก
w แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่า...มนุษย์
สามารถลดปริมาณของพลาสติกที่จะกลาย
เป็นขยะทะเลได้อย่างไร

นี่คือมื้อเย็น
ของหนูใช่ไหมจ๊ะ

อุปกรณ์
w จานกระดาษ 1 ใบ
w เศษชิ้นส่วนพลาสติกจากขวดน้ำ ถ้วยกาแฟ
หรือถุงก๊อบแก๊บ
w ช้อนกาแฟจำนวน 3 คัน
w ถ้วยขนาดเล็กจำนวน 3 ใบ
w ข้าวสารจำนวน 1½ ถ้วย
w นาฬิกาจับเวลา

ใช้ซ้ำ
เหตุผลข้อที่สาม – สัตว์ทะเลไม่มีนิ้วมือ! ขยะพวกสายรัดพลาสติก ถุงเท้า
และยางยืด อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกมันถูกพันรัดร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ การไม่มี
นิ้วมือเพิ่มความยากลำบากในการแกะออกจากปีก ครีบ และคอ
ความเครียดที่เกิดขึ้นและอุปสรรคในการกินอาหาร ยิ่งทำให้พวกมัน
หิวโหยและอ่อนแรง
ทั้งนี้ทุกคนสามารถช่วยกันดูแลชายฝั่งทะเลที่สวยงามและปกป้องสัตว์ทะเลจาก
ขยะสารพัน ด้วยวิธีการง่ายๆ ...ลดใช้, ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่!
ที่มา: ดัดแปลงจากบทความ “พลิกวิกฤตขยะทะเล” (Turning the Tide on Trash) ในหนังสือพิมพ์เดอะโพสต์ แอนด์
คูริเออร์ (Post and Courier) ฉบับพิเศษ ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2550 บทความต้นฉบับโดย ดร. เมตา แวน ซิกเกิล
(Meta Van Sickle, Ph.D.) จากวิทยาลัยชาร์ลสตัน (College of Charleston)

ผลของพืชในป่าชายเลน
ที่พบมักพบในแนวน้ำขึ้นสูงสุด
ได้แก่ แสม ตะบูน จาก

ร่องรอยที่แนวน้ำขึ้นสูงสุด (ต่อ)
นอกจากขยะทะเลซึ่งเป็นซากแปลกปลอม
ที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้ว ยังมีซากเกยหาดจาก
ธรรมชาติอีกสารพัดซึ่งอาจถูกคลื่นพัดมาจาก
ชายฝั่งบริเวณใกล้เคียง จากทะเลลึก หรือจาก
บนบก สามารถจำแนกเป็นกลุ่มๆ ได้ดังนี้
ซากสัตว์ทะเล เช่น เปลือกหอย
กระดองหมึก กระดองปู เปลือกเพรียงหิน
ซากของพืชทะเลและพืชบก เช่น
เศษสาหร่าย เศษหญ้าทะเล กิ่งไม้
ผลของพืชในป่าชายเลน เช่น ผลแสม
ผลตะบูน ลูกจาก
ซากธรรมชาติเหล่านี้มีความสำคัญต่อ
ระบบนิเวศ ซากสัตว์เป็นอาหารของสัตว์อื่นๆ
บนชายหาด เปลือกหอยเป็นบ้านให้ปูเสฉวน
ผลของพืชเมื่อไปเกยหาดที่ธรรมชาติเหมาะสม
ก็งอกขึ้นเป็นต้นใหม่ได้ เปลือกปูและเปลือกหอย
แตกสลายเป็นชิ้นเล็กๆ คืนแคลเซียมลงสู่ทะเล
ซากพืชสามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยแก่พืชชายหาด
และพืชชายเลนได้เช่นกัน

บริเวณชายหาดมักเกลื่อนกลาดไปด้วยขยะทะเลจำพวกพลาสติก เช่น
ถุงบรรจุอาหาร ถ้วยกาแฟ กล่องโฟม ขวดน้ำ ทั้งหมดเป็นวัสดุที่ไม่ย่อยสลาย แต่แสงแดด
และคลื่นลมทะเลทำให้มันค่อยๆ แตกกระจาย กลายเป็นเศษพลาสติกชิ้นเล็ก
ซึ่งสามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆ ตามการหมุนวนของกระแสน้ำในมหาสมุทร...
บ้างล่องลอยอยู่กลางทะเล บ้างถูกซัดขึ้นเกยหาด
นกทะเลเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินปลาจำนวนมาก บ่อยครั้งที่พวกมัน
กลืนชิ้นส่วนพลาสติกที่ปะปนอยู่กับอาหารจานโปรดลงคอไปอย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น
พ่อแม่นกทะเลยังหลงผิดคาบสิ่งแปลกปลอมกลับไปเลี้ยงลูกนกที่รังอีกด้วย!
ผลลัพธ์ก็คือพลาสติกจะสะสมอยู่ในระบบย่อยอาหาร...เป็นสาเหตุให้ทั้ง
พ่อแม่นกและลูกนกตายในที่สุด

ที่มา : สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์. นักสืบชายหาด :
คู่มือดำเนินกิจกรรม. พฤษภาคม 2549. และจักรกริช
พวงแก้ว สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ และวิภาพรรณ
นาคแพน. นักสืบชายหาด : คู่มือสัตว์และพืชชายหาด.
พฤษภาคม 2549.

ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม /
การเตรียมตัวของครู
ผสมข้าวสารเข้ากับเศษชิ้นส่วนพลาสติก
แล้วเทลงในจานกระดาษ
1. แบ่งผู้พิทักษ์ทะเลออกกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
2. แต่ละกลุ่มจะได้รับจานกระดาษที่มีข้าวสาร
ผสมเศษชิ้นส่วนพลาสติก 1 ใบ ช้อนกาแฟ
3 คัน และถ้วยขนาดเล็ก 3 ใบ
3. สมมติให้ช้อนกาแฟและถ้วยขนาดเล็กเป็น
ปากและกระเพาะของนกทะเล ส่วนข้าวสาร
เป็นอาหารที่พวกมันโปรดปราน
4. ผู้พิทักษ์ทะเล 3 คนสวมบทเป็นนกทะเล
โดยใช้ช้อนกาแฟตักข้าวสารผสมชิ้นส่วน
พลาสติกใส่ลงในถ้วยขนาดเล็กที่เตรียมไว้
เสมือนว่าเป็นการกินอาหารของนกทะเล
5. ผู้พิทักษ์ทะเลที่เหลือมีหน้าที่จับเวลาและ
ควบคุมให้นกทะเลแต่ละตัวกินอาหาร
ภายในเวลา 15 วินาที
6. แต่ละกลุ่มนับจำนวนเมล็ดข้าวสารและเศษ
ชิ้นส่วนพลาสติก จากนั้นช่วยกันเติมข้อมูล
ลงในตารางบันทึกผล

ที่มา : ดัดแปลงจาก “ระลอกคลื่น” (Ripples) สิ่งพิมพ์
ว่าด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องผลกระทบจากขยะทะเล
สำหรับเด็ก จัดทำโดยกลุ่มนอร์ทแคโรไลนาบิ๊กสวีป
(North Carolina Big Sweep) สามารถเข้าไปดูได้ที่
http://www.ncbigsweep.org/Ripples.html
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ตารางบันทึกผล
จำนวนของเศษ
ชิ้นส่วนพลาสติก

จำนวนของเมล็ดข้าวสาร

นกทะเลตัวที่ 1
นกทะเลตัวที่ 2
นกทะเลตัวที่ 3
รวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย

จำนวนของเมล็ดข้าวสาร
และเศษชิ้นส่วนพลาสติก

กิจกรรม : จมหรือลอย?
นกทะเลจับปลาขนาดเล็กที่ว่ายอยู่ใกล้ผิวน้ำเป็นอาหาร วาฬตัวใหญ่แต่กิน
แพลงก์ตอนที่ลอยล่องเป็นอาหาร โลมาชื่นชอบปลาเป็นพิเศษทั้งที่อาศัยบริเวณผิวน้ำ
และลึกลงไปจนถึงพื้นทะเล
ส่วนเต่าทะเลกินอาหารแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ บ้างก็กินแมงกะพรุน
บ้างก็กินหญ้าทะเลหรือสาหร่ายทะเล บ้างก็กินปู กุ้ง และหอย ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้
ชายฝั่ง บ้างก็กินฟองน้ำและปะการัง
ขยะทะเลซึ่งส่วนใหญ่มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบ สามารถลอยโผล่อยู่เหนือ
ผิวน้ำ ลอยคว้างอยู่ในน้ำที่ความลึกหลายระดับ และจมดิ่งลงสู่ก้นทะเล ขึ้นอยู่กับ
ความหนาแน่น คุณสมบัติในการลอยน้ำ และพื้นที่กักเก็บอากาศของขยะทะเลแต่ละชิ้น
รวมถึงการพัดพาของคลื่นหรือกระแสน้ำ
ดังนั้นสัตว์ทะเลที่กำลังหากินในอาณาเขตที่เป็นแหล่งอาหารของตนเอง
ตั้งแต่ผิวน้ำไล่ลึกลงไปจนถึงพื้นทะเล จึงมีโอกาสกลืนชิ้นส่วนพลาสติกลงท้องพร้อมกับ
อาหารด้วยกันทั้งนั้น
ที่มา : ดัดแปลงจากบทความ “พลิกวิกฤตขยะทะเล” (Turning the Tide on Trash) ในหนังสือพิมพ์เดอะโพสต์ แอนด์
คูริเออร์ (Post and Courier) ฉบับพิเศษ ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2550

ช่วยกันหาคำตอบเหล่านี้ด้วย
1. สัดส่วนของเมล็ดข้าวสารต่อเศษชิ้นส่วนพลาสติกเป็นเท่าไหร่
........................................................................................................................................................
2. พลาสติกที่สะสมอยู่ในกระเพาะของนกทะเลน่าจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพวกมัน
อย่างไรบ้าง
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. หารือร่วมกันว่า...ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลดขยะทะเลจำพวกพลาสติกด้วยวิธีการใดบ้าง
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. เขียนสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมนี้เป็นข้อความสั้นๆ ด้วยภาษาของตนเอง เพื่ออธิบายผลกระทบ
จากขยะทะเลจำพวกพลาสติกที่มีต่อนกทะเล
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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เป้าหมาย
เพื่อสืบหาสาเหตุที่ทำให้ขยะทะเลประเภทต่างๆ
ล่องลอยบริเวณผิวน้ำหรือจมอยู่ในระดับความ
ลึกที่แตกต่างกัน และวิเคราะห์เชื่อมโยงไปถึง
พฤติกรรมการหาอาหารสัตว์ทะเลแต่ละชนิด
วัตถุประสงค์
ผู้พิทักษ์ทะเลจะต้อง...
w ตรวจสอบความหนาแน่นของขยะพลาสติก
แต่ละชิ้น
w เชื่อมโยงผลกระทบจากพลาสติกที่ลอยหรือ
จมอยู่ในระดับความลึกที่แตกต่างกันกับ
พฤติกรรมการหาอาหารของสัตว์ทะเล
แต่ละชนิด
อุปกรณ์
ให้แต่ละกลุ่มเตรียมขยะทะเลที่แตกต่างกัน
อย่างน้อย 5 ชนิด โดยเลือกจากรายการ
เหล่านี้..ฝาขวดน้ำ ของเล่นชิ้นเล็ก
ถุงก๊อบแก๊บ ถุงกระดาษ กล่องโฟม
ขวดโซดา กล่องซีดี แก้วน้ำพลาสติก
ปากกาหรือดินสอ หลอดกาแฟ รองเท้าแตะ
ไฟแช็ก
w ถังน้ำก้นลึกที่มีขนาดใหญ่พอจะใส่ขยะทะเล
ทั้ง 5 ชิ้นลงไปพร้อมกัน
w น้ำ
w นาฬิกาจับเวลา
w

ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม
1. เติมน้ำลงไปให้เต็มถังพลาสติก
2. ลองประเมินว่าขยะทะเลแต่ละชิ้นจะลอย
หรือจม แล้วเขียนสิ่งที่คาดเดาลงในตาราง
3. หย่อนขยะทะเลลงในถังทีละชิ้น
บันทึกผลการลอย-จมที่เกิดขึ้นจริง
4. สำหรับขยะทะเลชิ้นที่จม ให้หย่อนลง
ถังซ้ำอีกครั้งพร้อมกับจับเวลาว่า มันใช้
เวลาทั้งหมดกี่วินาทีจากผิวน้ำจมลงสู่ก้นถัง
แล้วบันทึกผลลงในตาราง
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จมหรือลอย?
ตารางบันทึกผล
ขยะทะเล

คาดเดาการลอย-จม

ผลการทดสอบการลอย-จม

เวลาที่ใช้ในการจม
ลงสู่ก้นถัง (วินาที)

ชิ้นที่ 1 คือ...................
ชิ้นที่ 2 คือ...................
ชิ้นที่ 3 คือ...................
ชิ้นที่ 4 คือ...................
ชิ้นที่ 5 คือ...................

ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ในประเด็นเหล่านี้
1. อะไรคือคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ขยะทะเลจมลงด้านล่างหรือลอยอยู่ที่ระดับผิวน้ำ
........................................................................................................................................................
2. ขยะทะเลชิ้นใดบ้างที่ลอยคว้างอยู่ในน้ำได้นานเป็นวัน ก่อนที่จะจมลงอย่างช้าๆ สู่ก้นทะเล
........................................................................................................................................................
3. สืบค้นข้อมูลว่าสัตว์ทะเลชนิดใดบ้างที่มีโอกาสจะกินชิ้นส่วนพลาสติก ทั้งที่ลอยอยู่บริเวณผิวน้ำ
ลอยคว้างที่ความลึกระดับกลางๆ และจมลงสู่ก้นทะเล
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. หารือร่วมกันว่า...ขยะทะเลจำพวกพลาสติกสร้างความเดือดร้อนให้แก่สัตว์ทะเลที่หากินในระดับ
ความตื้นลึกที่แตกต่างกันของท้องทะเลได้อย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5. กิจกรรมเพิ่มเติม...ลองกวนน้ำในถังพลาสติกเบาๆ แล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับขยะ
ทะเล ทั้งชิ้นที่จมและชิ้นที่ลอย การกระทำนี้สัมพันธ์กับผลจากการหมุนวนของกระแสน้ำอย่างไรบ้าง
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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กิจกรรม : จับคู่ขยะทะเล
			

“เธออยู่ไหน-ฉันอยู่นี่”

ในแต่ละปีมีขยะหลายพันกิโลกรัมถูกทิ้งอยู่ทั่วไป ทั้งบริเวณตอนในของแผ่นดินและ
ตลอดแนวชายฝั่งทะเล โดยมีจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ทำหน้าที่
ย่อยสลายขยะที่มีส่วนผสมของวัสดุธรรมชาติ เช่น กระดาษ หนังสัตว์ ขนสัตว์ และฝ้าย เป็นต้น
ขณะที่แสงอาทิตย์หรือรังสีอัลตราไวโอเลตก็จะทำให้ขยะซึ่งมีส่วนประกอบของวัสดุที่คงทน เช่น
กล่องน้ำผลไม้ หรือถุงกระดาษอาบมัน ค่อยๆ เสื่อมสภาพลงทีละน้อย
ทั้งนี้ การย่อยสลายหรือเสื่อมสภาพของขยะแต่ละชิ้นจะเร็วช้าเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการสัมผัสแสงอาทิตย์ ออกซิเจน และน้ำ เป็นสำคัญ (ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการ
เสื่อมสภาพของขยะที่แผ่นพับหน้ากลาง “รู้หรือไม่...ขยะแต่ละชิ้นตกค้างอยู่ในทะเลนาน
แค่ไหน?”)
ขยะที่มีส่วนประกอบของโลหะ เช่น กระป๋องอะลูมิเนียม ชิ้นส่วนเหล็กหรือสังกะสี
ไม่สามารถย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ แต่จะขึ้นสนิมและผุกร่อนไปทีละน้อยเมื่อทำปฏิกิริยากับ
อากาศ หรือที่เรียกว่า “กระบวนการออกซิเดชั่น” โดยมีความเค็มของน้ำทะเลเป็นตัวเร่งให้โลหะ
ขึ้นสนิมและผุกร่อนเร็วขึ้น
แก้วและพลาสติกเป็นวัสดุที่ไม่ย่อยสลาย ไม่เสื่อมสภาพ ไม่ผุกร่อน และไม่ทำปฏิกิริยา
กับอากาศ แต่จะแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆ และยังคงตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมอีกเป็นเวลานาน...
จะแตกต่างกันก็เพียง แก้วผลิตมาจากทรายจึงสามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างเป็นเนื้อ
เดียวกัน ในขณะที่พลาสติกมีต้นทางเป็นน้ำมันดิบและสารสังเคราะห์นานาชนิด แม้แตกตัวเป็น
ละอองพลาสติกเล็กๆ มันก็ยังเป็นสิ่งแปลกปลอมของท้องทะเลอยู่ดี

่ย...
เธออยู่ไหนเอส่เพื่อห่อหุ้มเท้า
สิ่งที่สวมใ ังสัตว์และยาง
ทำจากหน
ฉันอยู่นี่จ้ะ..ว.ดน้ำมัน
ข

เธออยู่ไหนเอ่ย
...
ผลของต้นไม้ ก
เหลือไว้แค่เปลือินเนื้อหมดไป
กและเม็ด
ฉันอยู่นี่จ้ะ...
รองเท้า

ตัวอย่างบัตรคำ “เธออยู่ไหน-ฉันอยู่นี่”
ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม
1. ตัดกระดาษขนาดพอเหมาะเพื่อจัดทำบัตรคำ “เธออยู่ไหน-ฉันอยู่นี่”
2. เลือกรายการขยะทะเลที่มีภาพหรือตัวอย่างจริงประมาณ 20 ชิ้น อาจมากหรือน้อยกว่านั้น
ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้พิทักษ์ทะเลที่ร่วมกิจกรรม เขียนชื่อของขยะทะเลแต่ละชิ้นลงบนบัตร
คำแต่ละใบเพื่อใช้เป็นคำตอบในส่วนของ “ฉันอยู่นี่จ้ะ...” และเขียนคำใบ้เพื่ออธิบายถึง
คำตอบนั้นๆ ในส่วนของ “เธออยู่ไหน...” ลงบนบัตรคำแผ่นอื่น โดยให้คำใบ้แต่ละคำมีคำตอบ
ได้เพียงหนึ่งเดียว
3. แจกบัตรคำให้ผู้พิทักษ์ทะเลคนละแผ่น โดยเหลือ 1 ใบไว้สำหรับผู้นำกิจกรรม จากนั้นนำภาพ
ของขยะทะเลหรือตัวอย่างขยะทะเลที่ถูกเขียนลงในบัตรคำทั้งหมดออกมาวางเรียงบนโต๊ะ
4. ผู้นำกิจกรรมอ่านคำใบ้ในส่วนของ “เธออยู่ไหน...” จากบัตรคำของตนเอง
5. ผู้พิทักษ์ทะเลที่รู้ว่าคำตอบในส่วน “ฉันอยู่นี่จ้ะ...” บนบัตรคำของตนเองคือสิ่งที่ผู้นำกิจกรรม
ถามหา ต้องตะโกนตอบว่า “ฉันอยู่นี่จ้ะ” แล้วจึงเดินไปหยิบภาพของขยะทะเลหรือตัวอย่าง
ขยะทะเลที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาชูให้เพื่อนๆ ดู พร้อมกับอธิบายว่าขยะทะเลชิ้นนั้นมีที่มา
จากไหน ใช้เวลาในการย่อยสลายนานเพียงใด เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลและสิ่งแวดล้อม
ในท้องทะเลอย่างไรบ้าง
6. ผู้พิทักษ์ทะเลคนเดิมอ่านคำใบ้ในส่วนของ “เธออยู่ไหน...” จากบัตรคำของตนเอง
7. ผู้พิทักษ์ทะเลคนใดมีคำตอบอยู่ในมือ ต้องตะโกนตอบว่า “ฉันอยู่นี่จ้ะ” และทำซ้ำขั้นตอนเดิม
กิจกรรมจะเสร็จสิ้นเมื่อจับคู่ “เธออยู่ไหน-ฉันอยู่นี่” จนครบบัตรคำทุกใบ
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เป้าหมาย
เพื่อให้คิดเชื่อมโยงระหว่างขยะทะเลแต่ละชิ้นกับระยะ
เวลาที่ใช้ในการย่อยสลาย

วัตถุประสงค์
ผู้พิทักษ์ทะเลจะต้อง...
w
w

หารือร่วมกันเกี่ยวกับระยะเวลาการย่อยสลาย
ของขยะทะเล
กำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ 3R คือ
Reduce (ลดการใช้), Reuse (ใช้ซ้ำ) และ
Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อหยุดยั้ง
การเพิ่มขึ้นของขยะทะเล

อุปกรณ์
สำเนาแผ่นพับหน้ากลาง “รู้หรือไม่...ขยะแต่ละ
ชิ้นตกค้างอยู่ในทะเลนานแค่ไหน?”
w บัตรคำ “อยู่ไหน-อยู่นี่”
w ภาพของขยะทะเลหรือตัวอย่างขยะทะเลที่เก็บ
รวบรวมมาจากชายหาด ตามรายการดังต่อไปนี้
1. กล่องโฟม
2. ขวดแก้ว
3. กระป๋องน้ำอัดลมหรือกระป๋องอะลูมิเนียมอื่นๆ
4. กระดาษห่ออาหาร
5. รองเท้าแตะ
6. ก้นบุหรี่
7. หลอดกาแฟ
8. กระดาษทิชชู
9. ทุ่นลอย
10. แผ่นไม้อัด
11. ไฟแช็ก
12. เศษผลไม้
13. เข็มฉีดยา
14. ถุงมือฝ้าย
15. กล่องนม-กล่องน้ำผลไม้
16. ขวดแชมพู
17. ถังน้ำ
18. ขวดน้ำมัน
19. ถ้วยน้ำพลาสติก
20. เศษแหอวนหรือเชือกไนลอน
21. ยางรถยนต์
22. แพยางเป่าลม
23. ถ่านไฟฉาย
24. ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
25. ถุงก๊อบแก๊บ
w

ที่มา : มาการ์เร็ต โอลเซ็น (Margaret Olsen)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (COSEE SE)

กิจกรรม : การเดินทางของขยะ

กิจกรรม : การเดินทางของขยะ (ต่อ)
“ปลายทางที่ท้องทะเล”

หมายเหตุ : ผู้นำกิจกรรมควรเปลี่ยนชื่อของสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา แม่น้ำ ชายหาด ให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่ดำเนินกิจกรรม

เมื่อไปเที่ยวทะเล อะไรที่พบเห็นได้ง่ายกว่า...ขยะทะเลหรือเปลือกหอย
ขยะถูกทิ้งไปทั่ว...บนถนน บนชายหาด สวนสาธารณะ ตลาดนัด และสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆ แต่ไม่ว่าขยะชิ้นนั้นจะถูกทิ้งในบริเวณที่ห่างไกลจากทะเลมากเพียงใด
มันก็ยังมีโอกาสเดินทางตามเส้นทางจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำอยู่ดี
ทุกๆ คนที่อาศัยอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำของแม่น้ำทุกสาย รวมถึงนักท่องเที่ยว
ที่เข้าไปพักแรมชั่วคราว ต่างมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ทิ้งขยะ ซึ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหาขยะ
ทะเลด้วยกันทั้งนั้น
ที่มา : แองเจลา บลิส (Angela Bliss) ผู้ประสานงานกลุ่มอดอป-อะ-เวตแลนด์ (Adopt-A-Wetland)
จากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย มารีน เอ็กเทนชั่น เซอร์วิส (University of Georgia Marine Extension Service) และ
มาการ์เร็ต โอลเซ็น (Margaret Olsen) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล (COSEE SE)

เป้าหมาย
เพื่อจำลองการเดินทางของขยะจากต้นน้ำลงมา
สู่ทะเลโดยการพัดพาของแม่น้ำลำคลอง
วัตถุประสงค์
ผู้พิทักษ์ทะเลจะต้อง...
w คาดคะเนการเดินทางของขยะจากแม่น้ำ
ลำคลองมาสู่ทะเล
w ระบุถึงความสำคัญที่แต่ละคนจะช่วยกันดูแล
ไม่ให้ขยะเดินทางมาถึงทะเล
w พูดแสดงความเห็นในประเด็นที่ว่า...การลด
ปริมาณขยะในชุมชนช่วยบรรเทาผลกระทบ
จากขยะทะเลได้อย่างไร
อุปกรณ์
เรื่องเล่า “ปลายทางที่ท้องทะเล”
ในหน้าถัดไป
w ขยะประเภทต่างๆ ที่รวบรวมมาจาก
สวนสาธารณะ ถนนหนทาง ชายหาด
ตลาดนัด เช่น ขวดน้ำ หนังสือพิมพ์
ขวดโซดา ห่อขนม กระป๋องน้ำอัดลม
จานกระดาษ ทิชชู เปลือกลูกอม ซองแชมพู
ถ้วยโฟม ถุงก๊อบแก๊บ หลอด
w

ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม
1. ผู้พิทักษ์ทะเลยืนไหล่ชิดกันเรียงแถวหน้ากระดาน
2. กำหนดให้ปลายแถวด้านซ้ายสุดเป็น “ต้นน้ำ” ซึ่งอยู่บนภูเขา ปลายแถวด้านขวาสุด
เป็น “ปลายน้ำ” ซึ่งไหลมาสิ้นสุดที่ทะเล ตอนกลางของแถวจะเป็นตัวแทนของเส้นทาง
การไหลจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ
3. แจกขยะให้ผู้พิทักษ์ทะเลคนละชิ้น
4. ผู้นำกิจกรรมอ่านเรื่อง “ปลายทางที่ท้องทะเล” (หน้า 13)
5. เมื่ออ่านจบย่อหน้าแรกต้องหยุดเว้นระยะ เพื่อให้ผู้พิทักษ์ทะเลคนแรกที่เป็นต้นน้ำ
ส่งขยะในมือให้เพื่อนที่ยืนถัดไปทางขวา และเมื่ออ่านจบย่อหน้าต่อไปก็หยุดเว้นระยะ
ให้ผู้พิทักษ์ทะเลคนที่สองส่งขยะจากต้นน้ำและขยะในมือของตนให้เพื่อนที่ยืนอยู่
ถัดไปทางขวา ทำเช่นนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ จนผู้นำกิจกรรมอ่านเรื่องจนจบ ขยะทั้งหมดก็จะไป
รวมอยู่ที่ผู้พิทักษ์ทะเลคนสุดท้าย
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สังเกตให้ดี!
1. ถามความรู้สึกของผู้พิทักษ์ที่เป็นปลายน้ำว่า
ยุติธรรมหรือไม่ที่เขาต้องรับขยะทั้งหมดจาก
ผู้คนตั้งแต่ต้นน้ำเรื่อยลงมาจนถึงทะเล
2. มีขยะชิ้นใดบ้างที่สามารถใช้ซ้ำหรือนำกลับ
ไปใช้ใหม่ได้
ผลลัพธ์จากกิจกรรม
1. ช่วยกันคิดหน่อยสิ แม่น้ำและชายหาดที่ใกล้
ที่สุดซึ่งมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทาง
ของขยะจากชุมชนของผู้พิทักษ์ทะเลชื่ออะไร
กันบ้าง
2. ระดมสมองแล้วอธิบายว่า...จะสามารถลด
ปริมาณการทิ้งขยะที่เกิดขึ้นในระหว่าง
เรื่องเล่า “ปลายทางที่ท้องทะเล” ได้อย่างไร

พวกเราออกเดินทางด้วยกันไปยังเชิงเขา.........ในเขตจังหวัด............. ระหว่างทางได้แวะเที่ยวที่หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง
ถัดออกไปไม่ไกลมีลำธารที่สวยงาม พวกเราจึงชวนกันไปนั่งเล่นและรับประทานอาหารกลางวันที่นั่น แล้วก็ต้องประหลาดใจอย่างมาก
ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ ทิ้งขยะเกลื่อนทั่วบริเวณ (ส่งต่อขยะในมือให้เพื่อน)
ทันใดนั้น ลมก็พัดเอาจานกระดาษและทิชชูปลิวลงไปยังลำธาร (ส่งต่อขยะในมือให้เพื่อน)
พวกเราถามนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งว่า “ทำไมทิ้งขยะเลอะเทอะอย่างนี้” เขาตอบกลับมา “ไม่เป็นไรหรอก
เดี๋ยวมันก็ไหลไป” จริงอย่างที่เขาพูด ในไม่ช้าน้ำในลำธารก็พัดขยะเหล่านั้นหายไปจากสายตา แต่สงสัยหรือไม่ว่า...ขยะหายไปไหน
(ส่งต่อขยะในมือให้เพื่อน)
ด้วยความอยากรู้ พวกเราเก็บสัมภาระลงเป้และออกเดินลัดเลาะตามลำธาร
เพื่อค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง เดินไปเรื่อยๆ จนฟ้าใกล้มืดจึงกางเต็นท์กันริมน้ำ พวกเรา
สังเกตว่าลำธารบริเวณนี้กว้างกว่าที่เราเห็นเมื่อเช้า นั่นเป็นเพราะมีลำธารสายเล็กๆ
หลายสายไหลมารวมกัน ระหว่างที่กำลังเตรียมอาหารเย็น พวกเราเห็นกลุ่มคนที่มาตกปลา
ในอีกฝั่งของลำน้ำโยนกระป๋องน้ำอัดลมลงไปในลำธาร (ส่งต่อขยะในมือให้เพื่อน)
เราตะโกนบอกเขา “อย่าทิ้งขยะลงลำธารสิ” แต่คำตอบที่ได้รับคือ “อย่ากังวลน่า
เดี๋ยวมันก็ไหลไป” แล้วกระป๋องใบนั้นก็ลอยลับไปจากสายตา (ส่งต่อขยะในมือให้เพื่อน)
วันรุ่งขึ้นพวกเรายังเดินตามเส้นทางน้ำต่อไปแล้วก็พบว่า มันไหลลงสู่แม่น้ำสายใหญ่
ที่น้ำไหลเร็ว เย็นนั้นพวกเราตั้งแคมป์ใกล้ๆ ท่าเรือ และรอชมพระอาทิตย์ตกดิน
เป็นภาพของแม่น้ำที่สวยงามมาก เช้าวันถัดมา ระหว่างที่กำลังช่วยกันทำอาหารเช้า
พวกเราเห็นเจ้าของเรือเติมน้ำมันเครื่องแล้วโยนกระป๋องน้ำมันที่ว่างเปล่าลงแม่น้ำ
จึงตะโกนขึ้นพร้อมกัน “หยุดทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ” (ส่งต่อขยะในมือให้เพื่อน)
เขาตอบกลับมาเหมือนคนอื่นๆ “ทำไมจะทิ้งไม่ได้ เดี๋ยวมันก็ไหลไป” เพียงชั่วอึดใจ กระแสน้ำพัดกระป๋องใบนั้นให้ลอยห่าง
ไปเรื่อยๆ พร้อมกับทิ้งคราบน้ำมันไว้บนผิวน้ำ (ส่งต่อขยะในมือให้เพื่อน)
แต่การสำรวจยังไม่สิ้นสุด พวกเราเดินทางไปยังชุมชนที่ตั้งอยู่ละแวกนั้น ได้เห็นภาพของถังขยะที่มีขยะล้นออกมานอกถัง
แต่ผู้คนก็ยังพยายามทิ้งขยะลงไปอีก (ส่งต่อขยะในมือให้เพื่อน)
เขาไม่รู้เลยหรือว่า ฝนที่ตกลงมาจะชะเศษขยะเหล่านี้ลงท่อระบายแล้วไหลลงสู่แม่น้ำ ใครสักคนในกลุ่มของพวกเราถาม
เขาว่า “ถังนี้ล้นแล้วนะ ทำไมไม่นำขยะไปทิ้งที่อื่น” เขาตอบกลับมา “จะอะไรนักหนา เดี๋ยวมันก็ไหลไป” (ส่งต่อขยะในมือให้เพื่อน)
เมื่อเดินมาถึงถนนใหญ่ที่ตัดเลียบแม่น้ำ พวกเราเจอรถบรรทุกที่ขนขยะไปทิ้งยังหลุมฝังกลบ แต่เพราะไม่มีผ้าใบปิดคลุมให้
มิดชิด เศษกระดาษและถุงพลาสติกบางส่วนจึงปลิวหล่นลงมาที่พื้น (ส่งต่อขยะในมือให้เพื่อน)
พวกเราโบกให้คนขับจอดรถแล้วถาม “ทำไมจึงไม่ใช้ผ้าใบปิดคลุมกองขยะบนรถ” เขาตอบ “มันไม่ใช่หน้าที่ของผม และถ้ามี
ขยะหล่นตรงนี้ เดี๋ยวมันก็ไหลไป” (ส่งต่อขยะในมือให้เพื่อน)
ในที่สุดพวกเราก็มาถึงปากแม่น้ำ บริเวณที่กระแสน้ำค่อยๆ ไหลอย่างช้าๆ ออกสู่ทะเล ระหว่างแวะซื้อของและน้ำดื่มที่ร้าน
สะดวกซื้อ ฝนตกลงมา น้ำที่เจิ่งนองบนพื้นไหลลงสู่ปากแม่น้ำพร้อมกับพัดพาเอาขยะต่างๆ ลงไปด้วย (ส่งต่อขยะในมือให้เพื่อน)
การเดินทางของพวกเราจบลงที่เมืองชายทะเล (ส่งต่อขยะในมือให้เพื่อน)
มันเป็นเมืองชายทะเลที่สะอาดสอ้าน ชาวบ้านหลายคนช่วยกันเดินเก็บขยะบริเวณหาดทราย จานกระดาษ ทิชชู
กระป๋องเครื่องดื่ม ขยะเหล่านี้ถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยหาด พวกเขาต้องการให้ชายหาดคงความสวยงามจึงนัดกันมาเก็บขยะทะเล
เป็นประจำทุกสัปดาห์
พวกเราถามด้วยความสงสัย “คุณทิ้งขยะเหล่านี้ลงบนชายหาดรึ” เขาตอบ “เปล่า แต่ขยะพวกนี้ไหลมาตามแม่น้ำออกสู่ทะเล
แล้วคลื่นก็ซัดมันมาอยู่ที่นี่” แล้วอธิบายว่า ชุมชนชายทะเลของเขามีรายได้จากการท่องเที่ยว การเก็บขยะเพื่อให้ชายหาดสะอาดตาจึง
เป็นสิ่งจำเป็น นอกจากเรื่องทัศนียภาพแล้ว เขายังเล่าอีกว่า เคยเห็นนกทะเลที่ถูกพันรัดด้วยเอ็นตกปลาและซากเต่าทะเลที่ตาย
เพราะกินถุงพลาสติกมาแล้ว
ถึงตอนนี้ พวกเราทุกคนเห็นตรงกันว่า คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงความเชื่อมโยงจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ไม่เข้าใจเลยว่า ลำธาร
และแม่น้ำสามารถพัดพาขยะจากเชิงเขา จากเมือง จากถนน มาสู่ปลายทางที่ท้องทะเลได้จริงๆ
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อา่ นกนั หน่อย

บทที่ 3 เครื่องมือประมงที่ไม่มีเจ้าของ

ในอดีต เครื่องมือประมงทั้งหลาย อาทิ คันเบ็ด
แหอวน เอ็นตกปลา เชือก ลอบปู ฯลฯ ทำจากไม้ ฝ้าย ป่าน
หรือปอ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ แต่ปัจจุบันพวกมัน
ถูกผลิตขึ้นจากพลาสติกสังเคราะห์ หรือไม่ก็เคลือบผิวด้วย
พลาสติกสังเคราะห์เพื่อให้คงทนและใช้งานได้นานแสนนาน
ใช่...มันเป็นข่าวดีของชาวประมงและผู้ที่ชื่นชอบการ
ตกปลา แต่ขณะเดียวกันมันก็ข่าวร้ายมากๆ สำหรับสัตว์
ทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับสัตว์น้ำเหล่านี้
สูญหายโดยไม่ตั้งใจหรือถูกโยนทิ้งลงทะเลโดยเจตนา
มันจะกลายเป็น “โกสต์ ฟิชชิ่ง” (Ghost Fishing)
“โกสต์ ฟิชชิ่ง” เป็นคำที่ใช้เรียกแหอวน เอ็นตกปลา
ลอบปู หรือเครื่องมือประมงอื่นๆ ที่ตกค้างอยูในทะเลโดย
ไม่มีเจ้าของ แต่ยังทำหน้าที่ล่าชีวิตสัตว์ทะเล เช่น ปู ปลา เต่า
และสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมต่อไปโดยที่ไม่มีใครมาเก็บกู้ โกสต์ ฟิชชิ่งจึงอาจทำให้เหยื่อ
เคราะห์ร้ายต้องบาดเจ็บรุนแรง และนำมาซึ่งสาเหตุการตายของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
จำนวนมากในแต่ละปี

อย่าทิ้งไว้
เอากลับไปด้วย!

“เชือกจากลอบดักปู อวนปลา และเอ็นตกปลาที่ไม่มีเจ้าของ
ทำร้ายเต่าทะเล โลมา พะยูน และวาฬได้ตลอดเวลา”
แม้แต่นกทะเลก็โดนเล่นงานจากเครื่องมือประมงที่ไม่มีเจ้าของ! เชือกเหนียว
หนาหรือเอ็นตกปลานอกจากจะรัดพันร่างกายของนกทะเลแล้ว มันยังคมพอที่จะทิ้ง
บาดแผลไว้บนเท้าหรือปีกด้วยเช่นกัน
เมื่อใดที่สัตว์ทะเลโดนพันรัดร่างกายด้วยเชือกพลาสติกหรือเอ็นตกปลา
มันย่อมไม่สามารถว่ายน้ำหรือบินได้อย่างเป็นปกติ หากพันธนาการเหล่านั้นไม่เหนียว
ทนทาน แต่เปื่อยขาดได้ง่ายตามกาลเวลา โอกาสที่มันจะรอดชีวิตก็มีมากขึ้น

รวบรวมซากเอ็นตกปลา...
ต้นแบบดีๆ ที่ฟลอริดา
เอ็นตกปลาที่ทำจากพลาสติกไนลอน
เริ่มเป็นที่นิยมในวงการนักตกปลาตั้งแต่เมื่อ
ประมาณ 60 ปีที่แล้ว ด้วยคุณสมบัติเด่น
หลายประการ คือ เส้นเล็กบาง เหนียวทนทาน
และสังเกตเห็นได้ยากในน้ำ ทว่าข้อดีเหล่านี้
ก็ทำให้มันกลายเป็นสิ่งอันตรายสำหรับ
สัตว์อื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันถูกทิ้ง
ลงในแหล่งน้ำ
รัฐบาลท้องถิ่นรัฐฟลอริดารับรู้ปัญหานี้
จึงริเริ่มโครงการรีไซเคิลเอ็นตกปลาและฟื้นฟู
ธรรมชาติ (The Monofilament Recovery
and Recycling Program หรือ MRRP)
ที่เมืองเบรวาร์ด เคาน์ตี้ เป็นแห่งแรก
เพื่อรวบรวมซากเอ็นตกปลาจากนักตกปลา
ที่มีความรับผิดชอบและร้านขายอุปกรณ์
ตกปลา โดยขยายพื้นที่ทำงานออกไปอีก
43 เมืองในช่วงเวลา 10 ปี
กล่องรวบรวมเศษเอ็นตกปลาถูกนำไป
ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ เช่น ท่าเรือ สะพานปลา
และบริเวณที่มีกิจกรรมตกปลา เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการทิ้งเอ็นตกปลาที่ไม่ใช้แล้ว
อาสาสมัครของโครงการจะทำหน้าที่
แยกประเภทแล้วส่งต่อไปรีไซเคิลที่บริษัท
เบิร์กเลย์ เพียว ฟิชชิ่ง (Berkley Pure Fishing
Company) ในรัฐไอโอวา และหากนับตั้งแต่
ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน มีซากเอ็นตกปลา
ถูกส่งให้บริษัท เบิร์กเลย์แล้ว คิดเป็นความยาว
มากกว่า 24 ล้านกิโลเมตร!
กระบวนการรีไซเคิลจะเปลี่ยนเอ็นตกปลา
ที่หมดสภาพให้กลายเป็นเม็ดพลาสติก
เพื่อส่งต่อให้โรงงานผลิตกล่องพลาสติกและ
ของเล่นพลาสติกต่อไป

บทที่ 3 เครื่องมือประมงที่ไม่มีเจ้าของ (ต่อ)
วาฬ โลมา และเต่าทะเล เป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอด ถ้าพวกมันถูกเครื่องมือ
ประมงที่ไม่มีเจ้าของพันรัดร่างกายและโดนรั้งให้อยู่ใต้น้ำนานเกินไป จนไม่สามารถว่าย
ขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ำได้ ก็มีโอกาสสูงที่จะต้องจบชีวิตลงเพราะการจมน้ำ
ในรายงานประจำปี 2550 ซึ่งจัดทำโดยองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล
(Ocean Conservancy) ระบุว่า มีสัตว์ทะเล 235 ตัว (ทั้งที่ตายแล้วและยังมีชีวิต)
ถูกพบในสภาพโดนรัดพันร่างกายด้วยขยะทะเล นกทะเลเป็นสัตว์เคราะห์ร้ายที่ได้รับ
รายงานว่า ตกเป็นเหยื่อพันธนาการของเครื่องมือประมงมากที่สุด
จึงเป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องปกป้องชีวิตของสัตว์ทะเลและช่วยกันกำจัดขยะทะเล
ให้ได้มากที่สุด!
ที่มา : ดัดแปลงจากบทความ “พลิกวิกฤตขยะทะเล” (Turning the Tide on Trash) ในหนังสือพิมพ์เดอะโพสต์ แอนด์
คูริเออร์ (Post and Courier) ฉบับพิเศษ ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2550

อาสาสมัครแต่ละคนสามารถประดิษฐ์
กล่องรวบรวมเศษเอ็นตกปลาอย่างง่ายๆ
ด้วยกระป๋องใส่ลูกเทนนิส โดยกรีดฝาพลาสติก
ด้านบนด้วยคัตเตอร์อย่างระมัดระวังให้เป็นรูป
กากบาท เพื่อให้ทิ้งเอ็นตกปลาที่ไม่ต้องการ
ลงในกระป๋องได้อย่างรวดเร็ว
ถึงวันนี้ นอกจากฟลอริดาแล้ว ยังมีนอร์ท
แคโรไลนา, เซาท์ แคโรไลนา, จอร์เจีย และรัฐ
อื่นๆ รวม 25 รัฐ และในอีก 7 ประเทศ ที่ดำเนิน
โครงการรีไซเคิลเอ็นตกปลา...มันเป็นคำตอบ
ที่ดีจริงๆ สำหรับการกำจัดเอ็นตกปลาออกจาก
ท้องทะเลและแม่น้ำลำคลอง
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การรีไซเคิลเอ็นตกปลา สามารถคลิกเข้าไป
ดูรายละเอียดได้ที่ www.fishinglinerecycling.com
ที่มา : ดร.มีอา แมคไกวร์ (Maia McGuire, Ph.D.),
เจ้าหน้าที่พิเศษจากกองทุนทะเลฟลอริดา
(Florida Sea Grant)

นกพิลิแกนสีน้ำตาลโดนเอ็นตกปลาพันรัดร่างกาย
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รวบรวมซากเอ็นตกปลา...
ต้นแบบดีๆ ที่ฟลอริดา (ต่อ)
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กิจกรรม : เอ็นตกปลาแผลงฤทธิ์
เอ็นตกปลาที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไปผลิตจากเส้นพลาสติกพิเศษที่ทั้งแข็งแรง เหนียว
และยืดหยุ่น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย โดยแต่ละขนาดจะมีความทนทาน
ต่อระดับของแรงดึงที่มากน้อยแตกต่างกันไป
อธิบายอย่างง่ายๆ เอ็นตกปลาขนาด 4 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.2
มิลลิเมตร ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อแรงดึงไม่เกิน 4 ปอนด์ ในขณะที่เอ็นตกปลาขนาด
40 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5-0.6 มิลลิเมตร สามารถทนทานต่อแรงดึง
ที่มากกว่านั้น แต่ก็ต้องไม่เกิน 40 ปอนด์...เมื่อใดที่มีแรงดึงมากกว่าขนาดที่กำหนดไว้
เส้นพลาสติกก็จะขาดผึง!
นี่จึงช่วยให้นักตกปลาสามารถเลือกใช้เอ็นได้อย่างเหมาะสมกับชนิด ขนาด และ
น้ำหนักของปลาที่หมายปอง
เพราะหากเป็นการตกปลาตัวเล็ก ใช้เอ็นตกปลาขนาดประมาณ 4-8 ปอนด์
ก็พอแล้ว แต่ถ้าวางแผนจะตกปลาทะเลขนาดใหญ่ที่ต้องออกแรงเย่อมากหน่อย
คงต้องเปลี่ยนมาใช้เอ็นตกปลาขนาด 40-80 ปอนด์ เพื่อให้ยื้อยุดปลาเป้าหมายขึ้นมา
เหนือน้ำได้สำเร็จ
“แข็งแรง เหนียว และยืดหยุ่น” คือหัวใจสำคัญที่ช่วยให้เส้นพลาสติกทำหน้าที่
ของเอ็นตกปลาได้อย่างสมบูรณ์แบบ...คุณสมบัติแสนพิเศษนี่เองที่ทำให้เอ็นตกปลา
ซึ่งถูกทิ้งลงทะเล ยังสามารถแผลงฤทธิ์คุกคามสัตว์ทะเลได้อีกมากมาย
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เป้าหมาย
เพื่อเปรียบเทียบแรงดึงหรือน้ำหนักที่ทำให้
เอ็นตกปลาขาด
วัตถุประสงค์
ผู้พิทักษ์ทะเลจะต้อง...
w พิสูจน์ความแข็งแรงของเอ็นตกปลา
w แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่า...เอ็นตกปลา
ที่ถูกทิ้งและพันกันจนยุ่งเหยิงเป็นอันตราย
ต่อสัตว์ทะเลอย่างไรบ้าง
อุปกรณ์
w แว่นตานิรภัย ป้องกันอันตรายจากการดีด
ของเอ็นตกปลาในจังหวะที่มันขาด
w ถุงมือ
w เอ็นตกปลาสองขนาดที่แตกต่างกัน
ขอแนะนำให้ใช้เอ็นตกปลาขนาดเล็ก 4-10
ปอนด์ และขนาดกลาง 12-20 ปอนด์
w ถังน้ำพลาสติกขนาด 2 ลิตร
w อุปกรณ์ที่จะใช้แขวนถังน้ำ อาจจะเป็นไม้ไผ่
ที่ช่วยกันถือปลายคนละด้าน หรือคานของ
ชิงช้าในสนามเด็กเล่น
w ขวดพลาสติกขนาด 0.5 ลิตรและ 1 ลิตร
อย่างละ 10 ขวด
w น้ำ
w ตาชั่ง
w กรรไกร
w สายวัด

กิจกรรม : เอ็นตกปลาแผลงฤทธิ์ (ต่อ)
ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม
1. ชั่งน้ำหนักของถังพลาสติกแล้วบันทึกค่าที่ได้
2. ตัดเอ็นตกปลาขนาดเล็กให้ได้ความยาว 120 เซนติเมตร
3. ใช้เงื่อนพาโลมาร์ผูกเอ็นตกปลาเข้ากับหูหิ้วของถังพลาสติกและไม้ไผ่หรือคานของชิงช้า
4. เติมน้ำลงในขวดพลาสติกขนาด 0.5 ลิตรแล้วชั่งให้ได้น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม ทำเช่นนี้จนครบทุกขวด
5. เติมน้ำลงในขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตรแล้วชั่งให้ได้น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ทำเช่นนี้จนครบทุกขวด
6. ใส่ขวดน้ำลงไปในถังพลาสติกทีละขวด เมื่อหนักมากพอจนเอ็นตกปลาขาดให้นับจำนวนขวดน้ำ คำนวณน้ำหนักทั้งหมด
ของขวดน้ำและถังพลาสติก แล้วบันทึกผล
7. ทดลองซ้ำอีก 2 ครั้ง และนำตัวเลขที่บันทึกไว้ทั้ง 3 ครั้งมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของแรงดึงที่ทำให้เอ็นตกปลาขาด
8. เปลี่ยนมาทดลองกับเอ็นตกปลาขนาดกลางด้วยขั้นตอนเดียวกัน
ที่มา : ดร. เมตา แวน ซิกเกิล (Meta Van Sickle, Ph.D.) จากวิทยาลัยชาร์ลสตัน (College of Charleston)
และ ดร. ลุนดิ สเปนส์ (Lundie Spence, Ph.D.) ผู้อำนวยการศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (COSEE SE)

ภาพที่ 1
การผูกเงื่อน
พาโลมาร์กับตาเบ็ด
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เอ็นตกปลาแผลงฤทธิ์

หน้านี้ของผู้พิทักษ์ทะเล

ขนาดของเอ็นตกปลา (ปอนด์)
การทดลองครั้งที่ 1
น้ำหนักรวมที่ทำให้เอ็นตกปลาขาด (กิโลกรัม)

หน้านี้ของผู้พิทักษ์ทะเล

ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์คำนวณค่าเฉลี่ยน้ำหนักของแรงดึงที่ทำให้เอ็นตกปลาขาด
เอ็นตกปลาขนาดเล็ก : ...................................... กิโลกรัม เอ็นตกปลาขนาดกลาง : ....................................กิโลกรัม

ตารางบันทึกผล
เอ็นตกปลาขนาดเล็ก

เอ็นตกปลาแผลงฤทธิ์ (ต่อ)

เอ็นตกปลาขนาดกลาง

ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในประเด็นเหล่านี้
1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยน้ำหนักของแรงดึงที่ได้จากการทดลองกับขนาดแรงดึงที่กำหนดไว้ของเอ็นตกปลา
แต่ละเส้น (1 กิโลกรัมเท่ากับ 2.2 ปอนด์) มันขาดเมื่อรับน้ำหนักเท่ากับขนาดของแรงดึงที่กำหนดไว้ใช่หรือไม่
...........................................................................................................................................................................
2. เอ็นตกปลาขาดในตำแหน่งใด เงื่อนพาโลมาร์เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขาดของเอ็นตกปลาหรือไม่
...........................................................................................................................................................................
3. ทำไมเอ็นตกปลาจึงมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ เอ็นตกปลาที่นำมาทดสอบความแข็งแรงสามารถจับปลา
ขนาดใดได้บ้าง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
4. สวมถึงมือแล้วดึงเอ็นตกปลาแต่ละเส้นอย่างสุดแรง ผู้พิทักษ์ทะเลสามารถทำให้มันขาดด้วยพลังของตนเอง
ได้หรือไม่ แล้วสัตว์ทะเลล่ะ ลองนึกถึงภาพของปลา นก หรือเต่า ซึ่งโดนเอ็นตกปลาที่ยุ่งเหยิงพันรัดร่างกาย
พวกมันจะสามารถทำลายเอ็นตกปลาเพื่อให้หลุดพ้นจากพันธนาการนี้ได้หรือไม่
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
5. สรุปผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5.1 อธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อโลมาหรือนกทะเลถูกพันธนาการด้วยเอ็นตกปลา
....................................................................................................................................
5.2 มีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยป้องกันสัตว์ทะเลให้รอดพ้นจากอันตรายของเอ็นตกปลา
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

การทดลองครั้งที่ 2
น้ำหนักรวมที่ทำให้เอ็นตกปลาขาด (กิโลกรัม)
ผู้พิทักษ์ทะเลสามารถเข้าไปดูภาพเคลื่อนไหวแสดงขั้นตอนการผูกเงื่อนพาโลมาร์ได้ที่
http://www.animatedknots.com/palomar/index.php

การทดลองครั้งที่ 3
น้ำหนักรวมที่ทำให้เอ็นตกปลาขาด (กิโลกรัม)
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กิจกรรม : ปมที่มัดแน่น
นกทะเลและคนมักจะหาปลาอยู่ในน่านน้ำเดียวกัน จึงมีความเสี่ยงสูงที่เอ็นตกปลาซึ่งหมดประโยชน์และถูกทิ้งขว้างลงทะเลจะสร้างอันตรายแก่บรรดานกนางนวล
ความเหนียวและความทนทานของเอ็นตกปลาที่พันรัดอยู่กับส่วนต่างๆ
ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นขา ปีก หรือปาก คือต้นเหตุที่ทำให้นกเคลื่อนไหวไม่สะดวกหรือ
หาอาหารได้อย่างยากลำบาก จึงนำไปสู่อาการบาดเจ็บที่รุนแรง...และบางครั้งก็ถึงแก่
ความตายในที่สุด
ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรมที่ 1
1. แจกหนังยางขนาดใหญ่ 1 วงแก่ผู้พิทักษ์ทะเลทุกคน แล้วรัดมันเข้ากับมือข้างใดข้างหนึ่ง
ตามภาพที่ 1 ในกิจกรรมนี้มือจะเป็นตัวแทนของร่างกายนกที่โดนเอ็นตกปลารัด
2. ซุกมืออีกข้างลงในกระเป๋ากางเกงหรือซ่อนไว้ด้านหลัง
3. สั่งให้ผู้พิทักษ์ทะเลปลดหนังยางออกจากมือภายในเวลา 10 วินาที
สังเกตให้ดี!
มีกี่คนที่สามารถปลดหนังยางออกจากมือได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
นับจำนวนแล้วจดบันทึกไว้ด้วย
จุดประกายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ด้วยคำถามเหล่านี้...
1. รู้สึกอย่างไรในขณะที่พยายามจะปลด
หนังยางออกจากมือ
2. นกทะเลที่โดนเอ็นตกปลาพันรัดร่างกาย
จะดำรงชีวิตอย่างไร
3. หากพวกมันไม่สามารถปลดตัวเองออกจาก
เอ็นตกปลา ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร

ภาพที่ 1
การรัดหนังยาง
บริเวณหลังมือ
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เป้าหมาย
เพื่อจำลองผลกระทบจากเอ็นตกปลาที่พันรัดร่าง
กายของนกทะเล
วัตถุประสงค์
ผู้พิทักษ์ทะเลจะต้อง...
w รับรู้ความยากลำบากในการปลดเอ็น
ตกปลาออกจากร่างกาย
w พิสูจน์ว่า เอ็นตกปลาที่พันรัดร่างกายสร้าง
ความยากลำบากในการหาอาหารของ
นกทะเลอย่างไรบ้าง
อุปกรณ์
w หนังยางขนาดใหญ่
w เมล็ดพืชขนาดเล็ก เช่น ถั่วเขียว ข้าวสาร
ข้าวโพด เพื่อใช้เป็นอาหารจำลองของ
นกทะเล
w จานกระดาษ
w แว่นตานิรภัย ป้องกันอันตรายจากการดีด
หรือการขาดของหนังยาง
w นาฬิกาจับเวลา

รู้หรือไม่...ขยะแต่ละชิ้นตกค้างอยู่ในทะเลนานแค่ไหน?

กระดาษทิชชู
2-4 สัปดาห์
กระดาษหนังสือพิมพ์

6 สัปดาห์

ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
450 ปี

ขวดน้ำพลาสติก
450 ปี

เชือกฝ้าย
1-5 เดือน

กระป๋องอะลูมิเนียม
200 ปี

ยางรถยนต์
ไม่ย่อยสลาย

เศษผลไม้
2 เดือน
กระป๋องดีบุก
50 ปี

ทุ่นลอย
50 ปี

ถุงมือผ้าฝ้าย
1-5 เดือน

กล่องกระดาษ
2 เดือน

ก้นบุหรี่
1-5 ปี

ถุงเท้าที่มีส่วนผสมของขนสัตว์

1-5 ปี

แก้วน้ำพลาสติก
50 ปี

ถุงพลาสติก
1-20 ปี

เอ็นตกปลา
600 ปี
ขวดแก้ว ไม่ย่อยสลาย
แต่สามารถแตกเป็นชิ้นเล็กๆ
และกลับคืนสู่ธรรมชาติได้

กล่องนม-กล่องน้ำผลไม้
3 เดือน

ตัวเลขดังกล่าวเป็นการคาดประมาณจากองค์ประกอบของขยะและการย่อยสลายในสภาพธรรมชาติ

แผ่นไม้อัด
1-3 ปี

กิจกรรม : ปมที่มัดแน่น (ต่อ)
ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรมที่ 2
1. ให้ผู้พิทักษ์ทะเลจับคู่กัน แล้วแจกจานกระดาษที่บรรจุเมล็ดพืชแก่ผู้พิทักษ์ทะเลคู่ละ 1 ใบ
2. รัดหนังยาง 2 รอบที่นิ้วมือตามภาพที่ 2 ในกิจกรรมนี้นิ้วมือจะเป็นตัวแทนของปากนกที่โดนเอ็นตกปลารัด
3. ผู้พิทักษ์ทะเลต้องใช้ปลายนิ้วหยิบเมล็ดพืชให้ได้มากที่สุดภายในเวลา 5 วินาที
4. นับจำนวนเมล็ดพืชแล้วจดบันทึก
5. ทดลองซ้ำอีกครั้งโดยรัดหนังยาง 3-4 รอบที่นิ้วมือ
สังเกตให้ดี!
เปรียบเทียบจำนวนเมล็ดพืชที่ผู้พิทักษ์ทะเลแต่ละคู่หยิบได้
จุดประกายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้วยคำถาม...นกทะเลที่โดนเอ็นตกปลาพันรัดปากจะได้รับผลกระทบอย่างไร
ผลลัพธ์จากกิจกรรม
1. อธิบายได้ว่าเอ็นตกปลาส่งผลกระทบต่อนกทะเลอย่างไร
2. เสนอแนะวิธีการลดผลกระทบจากขยะทะเลจำพวกพลาสติกที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้
ที่มา : ดัดแปลงจาก “ระลอกคลื่น” (Ripples) สิ่งพิมพ์ว่าด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องผลกระทบจากขยะทะเลสำหรับเด็ก จัดทำโดยกลุ่มนอร์ทแคโรไลนาบิ๊กสวีป
(North Carolina Big Sweep) สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.ncbigsweep.org/Ripples.html

ภาพที่ 2
การรัดหนังยาง
รอบนิ้วมือ
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กิจกรรม : อะไรทำร้ายโลมา-พะยูน-วาฬ

อา่ นกนั หน่อย
โลมา-พะยูน-วาฬ...
ไม่ต้องการอวน
อวนประมงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งาน
กับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม แต่ก็มีหลายครั้ง
ที่พวกมันถูกเครื่องมือชนิดนี้เล่นงานด้วยการ
พันรัดร่างกาย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะดิ้น
ให้หลุด มิหนำซ้ำยังทำให้สัตว์เคราะห์ร้าย
ไม่สามารถว่ายน้ำ หาอาหาร หรือแม้แต่หายใจ
ได้ตามปกติ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ตามมามีตั้งแต่เกิดบาดแผลตามร่างกาย แผลลึกถึงกระดูก มีการอักเสบ เป็นหนอง
ติดเชื้อ ไปจนถึงขั้นเสียชีวิตหากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ดังเช่นเหยื่อเคราะห์ร้ายรายนี้...
1 พฤษภาคม 2550 เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จ.ภูเก็ต
(สวพ.) พบซากโลมาปากขวดลอยอยู่ในทะเลใกล้กับเกาะแอว จ.ภูเก็ต ในสภาพที่มีอวนดำพันหาง จึงนำซากกลับมาที่ สวพ.
นอกจากอวนดำความยาวประมาณ 45 เมตรที่พันแน่นอยู่บริเวณหางแล้ว ผลการผ่าพิสูจน์ซากพบอาหารที่ย่อยแล้ว
จำนวนมากตกค้างอยู่ในกระเพาะ จึงสรุปว่า โลมาปากขวดตัวนี้สามารถกินอาหารได้ดีก่อนตาย แต่เมื่อโดนอวนดำพันรัดหาง
ทำให้ไม่สามารถขึ้นมาหายใจได้และตายในที่สุด

ไม่เพียงอวนเท่านั้นที่คร่าชีวิตพวกมัน
เพราะบางครั้งผลการผ่าพิสูจน์ซากสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมก็พบว่า
ขยะพลาสติกเป็นสาเหตุของการตายด้วยเช่นกัน
4 มิถุนายน 2551 สวพ. ได้รับแจ้งว่า มีวาฬหัวทุยแคระ 1 ตัวเกยตื้นบริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ผลการชันสูตรซาก
พบขยะทะเลจำพวกถุงพลาสติก ชิ้นส่วนพลาสติก เศษเชือกไนลอน น้ำหนักรวม 1.6 กิโลกรัม และขากรรไกรของหมึก 13 อัน
อยู่ในกระเพาะอาหาร สภาพผนังกระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลหลุม มีปื้นเลือดออกกระจายทั่วกระเพาะ อีกทั้งพบภาวะ
ติดเชื้อเป็นหนองในมดลูก แต่ยังไม่ลุกลามจนกลายเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือด
สันนิษฐานว่า อาการติดเชื้อในมดลูกทำให้วาฬหัวทุยแคระตัวนี้ไม่สามารถล่าจับหมึกได้ตามปกติ จึงกินขยะทะเล
จำนวนมากเป็นอาหาร กระทั่งเกิดภาวะกระเพาะอาหารอุดตัน ซึ่งทำให้ร่างกายอ่อนแอ ขาดสารอาหาร ช็อคจากความเจ็บปวด
และตายในที่สุด

ขยะทะเลสามารถทำร้ายบรรดาสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมให้บาดเจ็บและเป็น
อันตรายถึงแก่ชีวิต โลมาซึ่งหากินบริเวณปากแม่น้ำมักโดนอวนพันรัดร่างกาย พะยูน
ที่หากินในแหล่งหญ้าทะเลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับโลมา อีกทั้ง
พฤติกรรมการใช้ปากไถเรี่ยตามแนวหญ้าทะเลก็อาจทำให้มันโดนตาเบ็ดที่ตกหล่นอยู่
บริเวณหน้าดินเกี่ยวปากได้รับบาดเจ็บ
วาฬขนาดใหญ่ เช่น วาฬบรูด้า ใช้บาลีนหรือซี่กรองดักจับอาหาร พวกมันจำเป็นต้อง
อ้าปากกว้างฮุบน้ำทะเลจำนวนมาก แล้วจึงหุบปากพร้อมกับยกลิ้นขึ้นดันน้ำให้ไหลผ่าน
บาลีนออกมา ก่อนจะกลืนแพลงก์ตอน เคย (กุ้งทะเลขนาดเล็ก) และปลาขนาดเล็กที่
ตกค้างอยู่ในปาก พฤติกรรมการกินลักษณะนี้ทำให้วาฬมีความเสี่ยงสูงที่จะกลืนขยะทะเล
ที่ลอยล่องอยู่ในน้ำและไม่สามารถเล็ดลอดผ่านซี่กรองออกมาได้ลงท้องไปด้วย
นั่นเป็นคำอธิบายว่า ทำไมซากโลมาและพะยูนที่เกยตื้นจึงมีร่องรอยการบาดเจ็บ
จากเครื่องมือประมง และทำไมการผ่าพิสูจน์ซากวาฬบรูด้าจึงมักพบขยะพลาสติกมากมาย
ภายในท้อง
สังเกตให้ดี!
บันทึกผลวิเคราะห์สาเหตุของการบาดเจ็บและการตายที่เขียนโดยทีมสืบค้นฯ ของแต่ละ
กลุ่มเหมือนหรือแตกต่างจากสิ่งที่ทีมสร้างแบบจำลองฯ เขียนอธิบายไว้อย่างไรบ้าง
จุดประกายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อลดโอกาสการบาดเจ็บและการตายของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
เหล่านี้

โลมาปากขวด

พะยูน

ที่มา : รายงานผลการชันสูตรซากสัตว์ทะเลเกยตื้นของกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

วาฬบรูด้า
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เป้าหมาย

เพื่อสืบหาสาเหตุการตายของสัตว์ทะเล
เลี้ยงลูกด้วยนม

วัตถุประสงค์
ผู้พิทักษ์ทะเลจะต้อง...
w

w

สืบหาอาการบาดเจ็บจากร่องรอยที่ปรากฏ
บนแบบจำลองของซากสัตว์ทะเลเลี้ยงลูก
ด้วยนม
เสนอแนะแนวทางป้องกันสัตว์ทะเลเลี้ยงลูก
ด้วยนมจากการบาดเจ็บเพราะเครื่องมือ
ประมงและการกินขยะทะเล

อุปกรณ์
w
w

w
w
w

กระดาษแข็งที่ใช้เป็นแบบจำลองของพะยูน
โลมาปากขวด และวาฬบรูดา
ภาพของขยะพลาสติกต่างๆ เช่น
ฝาปิดขวดน้ำ ถุงก๊อบแก๊บ แก้วน้ำพลาสติก
กล่องโฟม ของเล่น ฯลฯ
เทปกาว
กรรไกร
ปากกาเมจิก

ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม

1. แบ่งผู้พิทักษ์ทะเลทั้งหมดออกเป็น 2 -3 กลุ่ม
แล้วแบ่งสมาชิกในกลุ่มออกเป็น 2 ทีม
ทีมแรกมีหน้าที่สร้างแบบจำลองซากสัตว์ทะเล
เลี้ยงลูกด้วยนม ทีมที่สองทำหน้าที่สืบค้น
ร่องรอยการบาดเจ็บและสาเหตุการตาย
2. ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มเลือกสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม 1 ชนิดเพื่อสร้างแบบจำลอง
(ไม่ควรซ้ำกัน)
3. สมาชิกทั้งกลุ่มหารือร่วมกันเพื่อกำหนด
ร่องรอยการบาดเจ็บและการตายของสัตว์
ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
4. ทีมสร้างแบบจำลองฯ เขียนข้อสรุปการบาดเจ็บ
และการตายด้วยอธิบายสั้นๆ ประมาณ
1 ย่อหน้า แล้วลงมือสร้างแบบจำลองซากสัตว์
ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมในลักษณะ 3 มิติ โดย
อ้างอิงการบาดเจ็บและการตายตามที่เขียน
อาจจะยัดขยะพลาสติกเข้าไปในท้องของแบบ
จำลองหรือวาดเครื่องมือประมงลงบนแบบจำลอง
5. แลกแบบจำลองซากกับผู้พิทักษ์ทะเลกลุ่มอื่น
6. ทีมสืบค้นฯ ของแต่ละกลุ่มตรวจหาร่องรอย
การบาดเจ็บที่ปรากฏบนแบบจำลองและ
สันนิษฐานสาเหตุการตาย โดยเขียนเป็นบันทึก
หลักฐานและผลวิเคราะห์สาเหตุของการบาดเจ็บ
การตาย
ที่มา : ดร. ลุนดิ สเปนส์ (Lundie Spence, Ph.D.)
ผู้อำนวยการศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล (COSEE SE) และแองเจลา บลิส (Angela Bliss)
ผู้ประสานงานกลุ่มอดอป-อะ-เวตแลนด์ (Adopt-A-Wetland)
จากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย มารีน เอ็กเทนชั่น เซอร์วิส
(University of Georgia Marine Extension Service)

ต้นแบบภาพวาดสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

หน้านี้ของผู้พิทักษ์ทะเล

อา่ นกนั หน่อย
เต่ามะเฟือง

สามารถถ่ายเอกสารเพื่อขยายขนาดใหญ่ตามต้องการ

เต่าทะเลพันธุ์ไทย
และภัยคุกคาม

โลมาปากขวด

พะยูน

เต่าทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีกระดูกสันหลัง วิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษ
เต่าน้ำจืดที่เคยมีชีวิตร่วมยุคสมัยเดียวกับไดโนเสาร์ ตั้งแต่เมื่อประมาณ 130 ล้านปี
ที่แล้ว ปัจจุบันทั่วโลกพบเต่าทะเล 8 สายพันธุ์แพร่กระจายอยู่ในทะเลเขตอบอุ่นและ
เขตร้อน สำหรับประเทศไทยพบเต่าทะเลจำนวน 5 ชนิด คือ…
“เต่ามะเฟือง” (Leatherback Turtle) เป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อโตเต็มที่อาจวัดความยาวได้
210 เซนติเมตรและมีน้ำหนักมากถึง 900 กิโลกรัม จุดเด่นของมันคือกระดองที่เป็นหนังหนาสีดำประดับด้วยจุดประสีขาว
มีร่องสันนูนตามแนวยาวของลำตัว 7 สัน อาหารหลักคือแมงกระพรุน
“เต่าตนุ” (Green Turtle) เป็นเต่าที่มีกระดองแข็งเป็นเกล็ดสีน้ำตาลเหลือบดำ เมื่อโตเต็มที่จะวัดความยาวได้ประมาณ
120 เซนติเมตรและหนักราวๆ 150 กิโลกรัม อาหารที่โปรดปรานคือพืชน้ำอย่างสาหร่ายและหญ้าทะเล
“เต่าหัวฆ้อน” (Loggerhead Turtle) เป็นเต่ากระดองแข็ง จุดเด่นอยู่ที่หัวซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เมื่อโตเต็มที่จะวัด
ความยาวได้ประมาณ 95 เซนติเมตรและหนักราวๆ 120 กิโลกรัม กินปู หอย และหมึกเป็นอาหารหลัก มีรายงานการพบเห็น
น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเต่าทะเลชนิดอื่นๆ
“เต่ากระ” (Hawksbil Turtle) เป็นเต่าที่มีจะงอยปากแหลมคล้ายเหยี่ยว กระดองแข็งเป็นเกล็ดสีน้ำตาลอมเหลือง
สีสันสวยงามของกระดองนี่เองที่ทำให้เต่ากระถูกล่าเพื่อนำกระดองไปผลิตเครื่องประดับ เมื่อโตเต็มที่จะวัดความยาวได้
ประมาณ 95 เซนติเมตร แต่หนักเพียง 60 กิโลกรัม กินฟองน้ำและสัตว์ทะเลในแนวปะการังเป็นอาหาร
และ “เต่าหญ้า” (Olive Ridley Turtle) เป็นเต่าทะเลขนาดเล็ก กระดองแข็งสีอมเทา เมื่อโตเต็มที่จะวัดความยาวได้
ประมาณ 75 เซนติเมตรและหนักราวๆ 50 กิโลกรัม อาหารหลักคือ กุ้ง หอย ปู ปลา ที่พบใกล้ชายฝั่งหรือในบริเวณแหล่ง
หญ้าทะเล
ที่มา : มิคมินทร์ จารุจินดา และ ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์. “เต่าทะเล ชีววิทยาและการอนุรักษ์”. พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2551.

เต่าหัวฆ้อน
เต่าตนุ

วาฬบรูด้า

เต่าหญ้า
เต่ากระ
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กิจกรรม : สูดหายใจลึกๆ กลั้นหายใจยาวๆ

เต่าทะเลพันธุ์ไทยและภัยคุกคาม (ต่อ)
ประชากรเต่าทะเลทั่วโลกมีแนวโน้มลดจำนวนลง ในประเทศไทยเองก็มีการ
รายงานว่า สถิติการวางไข่ของเต่าทะเลลดลงมากกว่า 5 เท่าในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา
จากที่เคยมีมากกว่า 2,500 รังต่อปีก็เหลือเพียง 300-400 รังต่อปี
สาเหตุหลักที่ทำให้เต่าทะเลเสียชีวิตคือ การจมน้ำเพราะติดเครื่องมือประมง
รองลงมาเป็นปัญหาลักลอบเก็บไข่เต่า และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่
ชายฝั่งทะเลที่ส่งผลให้แหล่งวางไข่และแหล่งอาหารของเต่าทะเลลดลง
เต่าทะเลเป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอด แม้ปอดของมันจะมีขนาดใหญ่ซึ่งช่วยให้ว่าย
อยู่ใต้น้ำได้นาน แต่มันก็ยังต้องโผล่ขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ำอยู่เป็นระยะๆ ...หากเต่าทะเลติด
อวนประมงหรือไซดักปลาที่มีขนาดใหญ่ มันจะถูกรั้งให้อยู่ใต้น้ำนานเกินไปและจมน้ำตาย
อย่างทรมาน
เพื่อลดความเสี่ยงที่เต่าทะเลจะเสียชีวิตด้วยอวนลาก จึงมีการพัฒนาเครื่องมือ
ที่เรียกว่า TED (Turtle Excluder Device) ซึ่งมีลักษณะเป็นตะแกรงโลหะ ติดตั้งไว้บริเวณ
ปลายถุงอวนลาก และสามารถเปิดออกได้ หากมีเต่าทะเลเคราะห์ร้ายหลงเข้ามาติดอวน
เมื่อมันว่ายน้ำผ่าน TED ก็จะสามารถลอดผ่านช่องทางพิเศษออกสู่ท้องทะเลได้อีกครั้ง
ในขณะที่ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ จะยังอยู่ภายในถุงอวน
ที่มา : มิคมินทร์ จารุจินดา และ ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์. “เต่าทะเล ชีววิทยาและการอนุรักษ์”. พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม
2551.

ความตายของเต่าทะเล
เต่าทะเลในน่านน้ำไทยได้รับบาดเจ็บ
หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตเพราะเครื่องมือประมง
อยู่บ่อยครั้ง ดังกรณีต่อไปนี้
8 กรกฎาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
จ.ภูเก็ต (สวพ.) ได้รับแจ้งว่า มีเต่ากระ 1 ตัว
ขึ้นมาเกยตื้นบริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภายหลังการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่พบว่า เต่าตัวดังกล่าวถูกอวนรัด
จนบาดเจ็บสาหัสและตายในเวลาต่อมา

เต่าทะเลขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำเพื่อรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย โดยในสภาวะ
ผ่อนคลายมันจะกลั้นหายใจได้นานหลายนาที แต่เมื่อใดที่รู้สึกเครียดหรือต้องออกแรงเยอะๆ
เต่าทะเลจะใช้ออกซิเจนมากกว่าปกติและไม่สามารถกลั้นหายใจได้นานอย่างที่ควรจะเป็น
ดังนั้นเมื่อติดอวนลากหรือถูกกักอยู่ในไซดักปลาขนาดใหญ่ มันจะจมน้ำตายในที่สุด

วัตถุประสงค์
ผู้พิทักษ์ทะเลจะต้อง...
w ทดสอบว่าแต่ละคนกลั้นหายใจได้นาน
เท่าไหร่ ทั้งในสภาวะที่ผ่อนคลายและ
ตื่นตระหนก
w เชื่อมโยงผลการปฏิบัติกิจกรรมเข้ากับ
สภาวะผ่อนคลายและสภาวะตื่นตระหนก
ของเต่าทะเล

ที่มา : http://www.phukettoday.com/news/detail2.
php?idc=20070716031014

5 มิถุนายน 2551 สวพ. ได้รับแจ้งจาก
กลุ่มอนุรักษ์บ้านยะระโหนด จ.สตูล ให้มารับ
เต่าทะเลที่บาดเจ็บไปรักษา จากการตรวจสอบ
พบว่า เป็นเต่าตนุ เพศเมีย อายุประมาณ
20-30 ปี ขาหน้าขวาขาดเป็นแผลติดเชื้อและ
เน่าเปื่อย สันนิษฐานว่า ขาข้างนี้ติดอวนประมง
และเต่าพยายามดิ้นรนให้หลุด แต่อวนยิ่งรัดแน่น
และทำให้ขาขาด ทั้งยังพบบาดแผลจำนวนมาก
ที่ขาหน้าซ้ายและใต้คอ คาดว่าเป็นบาดแผล
จากการติดเบ็ดราวที่ชาวบ้านวางไว้
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/
phuketpost/2008/06/07/entry-2

นอกจากเครื่องมือประมงแล้ว เต่าทะเล
ยังโดนคุกคามจากขยะพลาสติกอีกด้วย
ดังกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุด
10 มิถุนายน 2552 ศูนย์วิจัยทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
สมุทรสาคร ได้รับแจ้งว่าพบซากเต่าตนุ
ลอยอยู่บริเวณปากอ่าวมหาชัย โดยปราศจาก
บาดแผลตามร่างกาย แต่เมื่อผ่าพิสูจน์พบว่า
ในกระเพาะและลำไส้ของเต่าตนุมีขยะพลาสติก
จำนวนมาก เช่น เชือกฟาง เศษอวน ถุงพลาสติก
และซองแชมพู จึงสันนิษฐานได้ว่า ตายเพราะ
กินขยะพลาสติกเข้าไป
ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 11 มิถุนายน 2552

อุปกรณ์
นาฬิกาจับเวลา

w

ตารางบันทึกผล
ค่าเฉลี่ยของการกลั้นหายใจ (วินาที)
สภาวะผ่อนคลาย
สภาวะตื่นเต้นเล็กน้อย
สภาวะตื่นตระหนก
จุดประกายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1. จากข้อมูลในตารางบันทึกผล สภาวะใดที่สามารถกลั้นหายใจได้นานที่สุด : ผ่อนคลาย
ตื่นเต้นเล็กน้อย ตื่นตระหนก และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
2. ภายใต้สภาวะใดที่เต่าทะเลจะสามารถกลั้นหายใจได้นานที่สุด : นอนพักผ่อน หาอาหาร
ติดอยู่ในอวน
ผลลัพธ์จากกิจกรรม
ระดมสมองกันหน่อย...มีวิธีไหนบ้างที่จะปกป้องเต่าทะเลจากอวนลากและไซดักปลา
ที่มา : แองเจลา บลิส (Angela Bliss) ผู้ประสานงานกลุ่มอดอป-อะ-เวตแลนด์ (Adopt-A-Wetland)
จากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย มารีน เอ็กเทนชั่น เซอร์วิส (University of Georgia Marine Extension Service)
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เป้าหมาย
เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลา
การกลั้นหายใจในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
ซึ่งสะท้อนความสามารถในการกลั้นหายใจของ
เต่าทะเล
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ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม
ให้ผู้พิทักษ์ทะเลจับคู่กันเพื่อปฏิบัติกิจกรรม
ที่สนามหญ้าหรือลานกีฬา
ในสถานการณ์ที่ 1 ยืนหรือนั่งอยู่กับที่ สูดหายใจ
ลึกๆ กลั้นหายใจ และจับเวลา
w บันทึกเวลาที่แต่ละคนสามารถกลั้น
หายใจได้
w คำนวณค่าเฉลี่ยการกลั้นหายใจของทุกคน
w บันทึกผลลงในช่อง “สภาวะผ่อนคลาย”
ในสถานการณ์ที่ 2 ยืนไหล่ชนกัน สูดหายใจลึกๆ
กลั้นหายใจ เริ่มต้นจับเวลาพร้อมกับออกเดินไป
ให้ไกลที่สุดเท่าที่สามารถกลั้นหายใจได้
w บันทึกเวลาที่แต่ละคนสามารถกลั้น
หายใจได้
w คำนวณค่าเฉลี่ยการกลั้นหายใจของทุกคน
w บันทึกผลลงในช่อง“สภาวะตื่นเต้นเล็กน้อย”
ในสถานการณ์ที่ 3 ยืนไหล่ชนกัน สูดหายใจลึกๆ
กลั้นหายใจ เริ่มต้นจับเวลาพร้อมกับตะโกนและ
วิ่งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่สามารถกลั้นหายใจได้
w บันทึกเวลาที่แต่ละคนสามารถกลั้น
หายใจได้
w คำนวณค่าเฉลี่ยการกลั้นหายใจของทุกคน
w บันทึกผลลงในช่อง “สภาวะตื่นตระหนก”

อา่ นกนั หน่อย บทที่ 4 : ซากเรืออัปปาง
หลังเหตุการณ์สึนามิเมื่อปลายปี 2547 มีเรือ
จำนวนมากถูกคลื่นยักษ์ซัดจมทะเล กระทรวงคมนาคม
จึงตั้งหน่วยเฉพาะกิจกู้ซากเรือจมจากเหตุธรณีพิบัติ
คลื่นยักษ์สึนามิ โดยกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบได้จัดทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ
7 ชุด รวมกว่า 200 คน เข้ามาปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง
จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2548 สามารถกู้ซากเรือได้
ทั้งหมด 202 ลำ
หากอยู่ในสถานการณ์ปกติ ซากเรืออัปปางใน
น่านน้ำไทยถือว่ามีจำนวนไม่มากนัก จึงสร้างความเดือดร้อนแก่สิ่งมีชีวิตทางทะเลและ
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับขยะทะเลจำพวกเครื่องมือ
ประมงและขยะพลาสติก
แต่ที่สหรัฐอเมริกา ซากเรือจมนี้เป็นปัญหาใหญ่ของชายฝั่งและปากแม่น้ำหลายแห่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและอ่าวเม็กซิโก เพราะน้ำมันและสารเคมี
อื่นๆ ภายในเรือสามารถแพร่กระจายมลพิษสู่ท้องทะเล ยิ่งไปกว่านั้นซากเรืออัปปางยังอาจ
เคลื่อนที่ทีละน้อยตามแรงผลักของกระแสน้ำและคลื่น ผลร้ายก็คือ...การไถครูดกับ
พื้นทะเลอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศใต้น้ำบริเวณนั้นด้วย

เรือที่ไร้
คนเหลียวแล

“ทำไมเรือจึงกลายเป็นซากอัปปาง”

บทที่ 4 : ซากเรืออัปปาง (ต่อ)

ปากแม่น้ำจอร์เจียไม่ใช่สุสานเรือ

“จัดการอย่างไรเมื่อพบซากเรืออัปปาง”

ปากแม่น้ำจอร์เจียไม่ใช่สุสานเรือ (ต่อ)

ปี 2551 มีซากเรือเล็กเรือใหญ่จำนวน
65 ลำจมอยู่ในแนวน้ำขึ้นน้ำลงและบริเวณ
ปากแม่น้ำของชายฝั่งจอร์เจีย และเนื่องจาก
ระดับน้ำที่ขึ้นและลงเต็มที่แตกต่างกันถึงราวๆ
2-3 เมตร ดังนั้นเมื่อน้ำขึ้นสูงสุดจึงท่วมมิด
ทุกส่วนของเรืออัปปาง กลายเป็นสิ่งกีดขวาง
ใต้น้ำซึ่งเป็นอันตรายต่อการเดินเรือพาณิชย์
เรือเร็ว รวมทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างสกีน้ำ
กรมทรัพยากรธรรมชาติแห่งรัฐจอร์เจีย
ซึ่งดูแลชายฝั่งทะเลบริเวณนี้ จึงมีหน้าที่ค้นหา
และเก็บกู้ซากโครงสร้างใต้ทะเลออกจากพื้นที่
แม้ชายฝั่งจอร์เจียจะยาวไม่เกิน 200 กิโลเมตร
แต่อาณาเขตของพื้นที่ที่ต้องค้นหาซาก
เรืออัปปางนั้นกว้างมากกว่า 1,600 ตาราง
กิโลเมตรในพื้นที่น้ำท่วมขังและตลอด
ความยาว 3,800 กิโลเมตรของทางน้ำแคบๆ
ที่ไหลจากแผ่นดินลงสู่ทะเล

เมื่อพบซากเรืออัปปางในน่านน้ำสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่จะพยายามตามหา
เจ้าของเรืออย่างสุดกำลัง เพื่อให้รับผิดชอบดำเนินการกู้ซากและขนย้ายไปกำจัดด้วย
วิธีการที่เหมาะสม ซึ่งต้องยอมรับว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะเจอเจ้าของเรือตัวจริง
เพราะหลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงความเป็นเจ้าของมักถูกทำลาย โดยฝีมือของ
เจ้าของเรือเองหรือไม่ก็ด้วยน้ำมือของธรรมชาติ
หากตามจนเจอเจ้าของเรือ นอกจากเขาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกู้ซากเรือ
และขนย้ายไปกำจัดแล้ว ยังอาจโดยตัดสิทธิ์การได้รับใบอนุญาตครอบครองเรือในอนาคต
อีกด้วย
ถ้าไม่สามารถตามหาเจ้าของซากอัปปางที่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือ
กีดขวางการเดินเรือได้ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ซึ่งนับว่าแพงเอาการเลยทีเดียว!

การค้นหาซากเรือถือเป็นเรื่องยากแล้ว
ทว่าการเคลื่อนย้ายขยะทะเลชิ้นมหึมาเป็น
เรื่องลำบากยิ่งกว่า ด้วยเหตุผลสำคัญคือ...
ตัวเลขค่าใช้จ่ายซึ่งสูงถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ
หรือราวๆ 1.7 ล้านบาทต่อซากเรือหนึ่งลำ!
ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติของรัฐจอร์เจียเคยแบ่ง
งบประมาณของปี 2549 มาสนับสนุนภารกิจ
ค้นหาเรืออัปปางของกรมฯ รวมทั้งจัดเตรียม
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำแผนที่ระบุตำแหน่ง
ของซากใต้น้ำเหล่านั้น
เครื่องมือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าจีพีเอส (GPS –
Global Positioning System) จะทำหน้าที่
ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเรืออัปปาง
โดยคำนวณจากสัญญาณดาวเทียมอย่างน้อย
3 ดวงที่กำลังโคจรรอบโลก จากนั้นจึง
ดาวน์โหลดข้อมูลตำแหน่งเรืออัปปางที่บันทึก
ไว้ในเครื่องจีพีเอสลงเครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์หรือจีไอเอส
(GIS – Geographic Information System)
เพื่อพล็อตตำแหน่งซากเรือลงในแผนที่
ทั้งนี้ ซากเรือที่ได้รับการประเมินว่าส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงหรือเป็นอุปสรรค
สำคัญของการเดินเรือมากที่สุดจะถูกเก็บกู้
เป็นอันดับแรก...นี่คือวิธีการอันเยี่ยมยอดที่
รัฐจอร์เจียใช้จัดการกับสิ่งกีดขวางใต้น้ำ

ที่มา: ดัดแปลงจากบทความ “พลิกวิกฤตขยะทะเล” (Turning the Tide on Trash) ในหนังสือพิมพ์เดอะโพสต์ แอนด์
คูริเออร์ (Post and Courier) ฉบับพิเศษ ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2550 บทความต้นฉบับโดย แดน เบอร์เกอร์
(Dan Burger) สำนักจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแห่งเซาท์แคโรไลนา
(South Carolina, Department of Health and Environment Control, Office of Ocean and Coastal
Resource Management.)

เรืออัปปางด้วยหลายสาเหตุ บางครั้งเป็นเพราะพายุ แต่บางครั้งก็เป็นความตั้งใจของ
เจ้าของเรือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเหตุผลข้อหลังมากกว่า เพราะเรือที่เผชิญกับแสงแดดจ้า
และน้ำเค็มเป็นประจำ ต้องการความใส่ใจบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เมื่อใดที่เจ้าของเรือ
ปล่อยปละละเลย เรือจะทรุดโทรมลงจนไม่ปลอดภัยในการใช้งาน เจ้าของเรือบางคนจึง
จอดเรือทิ้งไว้เฉยๆ หรือไม่ก็จมเรือของตนเอง
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ข้อมูลจาก ชาร์ลส์ บัค เบนเน็ต
(Charles Buck Bennett) หัวหน้างานกำกับ
ดูแลและบังคับใช้กฎหมาย กองทรัพยากรชายฝั่ง
กรมทรัพยากรธรรมชาติแห่งรัฐจอร์เจีย
(Compliance and Enforcement
Manager, Coastal Resource Division,
The Georgia Department of Natural
Resources)

-28-

ซากเรือประมงที่จมอยู่บริเวณปากแม่น้ำ
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กิจกรรม : สิทธิในท้องทะเลของพวกเรา
		 เพราะทะเลไม่มีเจ้าของ ประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
อย่างเท่าเทียม ขณะเดียวกันก็ต้องร่วมรับผิดชอบดูแลและปกป้องท้องทะเลโดย
เสมอภาคด้วย ไม่เว้นแม้การจัดการปัญหาเกี่ยวกับขยะทะเลในเขตชายฝั่ง และหากจะต้อง
แก้ไขหรือบังคับใช้กฎหมายควบคุมซากเรืออัปปาง สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การรับฟัง
ความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้
ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม
1. ผู้พิทักษ์ทะเลทุกคนสวมบทบาทเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการออกข้อบังคับควบคุมซากเรืออัปปาง
2. ให้เวลาผู้พิทักษ์ทะเลทำการบ้านเกี่ยวกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย เช่น กำหนด
หน้าที่และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อ
บังคับที่มีอยู่แล้ว สำรวจสถานการณ์ปัญหาของซากเรืออัปปางในท้องถิ่น (หากไม่มี
อาจหารือร่วมกันเพื่อสมมติสถานการณ์จำลอง) และสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดห้องเรียนเป็นห้องสำหรับการอภิปรายรับฟังความคิดเห็น โดยให้ทุกคนระลึก
เสมอว่า กิจกรรมนี้เป็นการจำลองสถานการณ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับข้อบังคับที่จะนำมาใช้จัดการกับปัญหาซากเรืออัปปาง
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนมีเวลา 5 นาทีในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
ซากเรืออัปปาง โดยจะนำเสนอด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ โปสเตอร์ หรือการพูด
ปากเปล่าก็ได้
5. เมื่อรับฟังความคิดเห็นครบทุกฝ่าย กลุ่มผู้พิทักษ์ทะเลที่รับบทเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ต้องตัดสินว่า ข้อบังคับนี้ควรจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
6. หลังเสร็จสิ้นการอภิปรายและสรุปผล ให้ผู้พิทักษ์ทะเลแต่ละคนถอดบทบาท
สมมติแล้วแสดงความคิดเห็นจริงๆ ของตนเองอีกครั้ง

เป้าหมาย

เพื่ออภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการซากเรืออัปปาง

วัตถุประสงค์
ผู้พิทักษ์ทะเลจะต้อง...
w
w

การเตรียมตัว
w
w

สังเกตให้ดี!
1. ชุมชนของเรามีข้อบังคับสำหรับควบคุมและจัดการกับซากเรืออัปปางบริเวณ
ชายฝั่งทะเลหรือไม่
2. ซากเรืออัปปางเป็นปัญหาใหญ่ของขยะทะเลในประเทศไทยหรือไม่
ผลลัพธ์จากกิจกรรม
1. สรุปประเด็นสำคัญจากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาซากเรืออัปปาง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่าย
2. การวิเคราะห์หารือข้อดีและข้อเสียของการนำข้อบังคับที่สรุปร่วมกันมาใช้จัดการ
ปัญหาซากเรืออัปปาง
ที่มา : แองเจลา บลิส (Angela Bliss) ผู้ประสานงานกลุ่มอดอป-อะ-เวตแลนด์ (Adopt-A-Wetland)
จากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย มารีน เอ็กเทนชั่น เซอร์วิส (University of Georgia Marine Extension Service)
และมาการ์เร็ต โอลเซ็น (Margaret Olsen) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล (COSEE SE)
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สืบค้นข้อกำหนดในการจัดการซากเรืออัปปาง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ฝึกฝนทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณชน

w

ให้เวลาล่วงหน้าสำหรับค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตหรือเข้าห้องสมุด
ตัวละครของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเกี่ยวข้อง
กับการออกข้อบังคับควบคุมซากเรืออัปปาง
ประกอบด้วย
1. นักชีววิทยาสัตว์ป่าที่กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับ
การอพยพตามฤดูกาลของนกเป็ดน้ำ โดยมี
ปากแม่น้ำซึ่งเต็มไปด้วยซากเรืออัปปางเป็น
หนึ่งในจุดแวะพักระหว่างการเดินทางไกล
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมที่ต้องเข้ามาตรวจสอบ
คุณภาพน้ำในบริเวณที่พบซากเรืออัปปาง
3. เจ้าของเรือจับกุ้งที่เดือดร้อนจากสภาวะ
น้ำมันแพง และกำลังคิดจะจมเรือของตัวเอง
ในทะเล
4. เจ้าของเรือท่องเที่ยวซึ่งไม่รู้วิธีป้องกันเรือ
หลุดลอยจากท่าเพราะคลื่นลมทะเลใน
ระหว่างที่เกิดพายุฝนรุนแรง และไม่ต้องการ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกู้ซากเรือของตน
ที่จมลงเนื่องจากภัยธรรมชาติ
5. เจ้าของที่ดินชายทะเลซึ่งพบเรือไม่มีเจ้าของ
จำนวน 3 ลำลอยอยู่บริเวณหน้าหาดใกล้
ที่ดินของตนเอง
6. ชาวบ้านที่เลิกประกอบอาชีพประมงและ
ขายเรือจับกุ้ง โดยวางแผนจะย้ายไปใช้ชีวิต
บนเรือบ้านลำที่เพิ่งซื้อใหม่พร้อมกับสุนัข
อีก 2 ตัว
7. นักพายเรือคายักซึ่งพายเรือคายักสำรวจ
คราบน้ำมันบริเวณชายฝั่งทะเลมานานถึง
11 ปี
8. เจ้าของร้านอาหารริมทะเลที่สนใจแต่ความ
สวยงามของทิวทัศน์
9. เจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงชายฝั่งที่เป็นห่วง
ความอยู่รอดของหอยนางรม
10. เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแลจัดการทรัพยากร
ในท้องถิ่นและรับเรื่องร้องเรียนจากทุกฝ่าย
11. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมี
ความรู้เรื่องข้อบังคับควบคุมซากเรืออัปปาง
(อาจรับบทโดยผู้นำกิจกรรม)
จัดสถานที่สำหรับการอภิปราย โดยให้ผู้พิทักษ์
ทะเลทุกคนสามารถรับฟังการแสดงความคิดเห็น
ของเพื่อนๆ ได้อย่างทั่วถึง

กิจกรรม : เสียงสะท้อนบอกตำแหน่งเรืออัปปาง
		 ในอดีต กัปตันเรือต้องใช้ทักษะและความชำนาญอย่างมากในการแล่นเรือบริเวณ
ปากแม่น้ำ เพราะตะกอนละเอียดจำนวนมากที่ถูกพัดพาลงสู่ทะเล ทำให้น้ำขุ่นและยาก
ต่อการสังเกตเห็นสิ่งกีดขวางที่จมอยู่ใต้น้ำ
		 แต่เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ทำให้มนุษย์นำ “โซนาร์” (Sonar)
มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยตรวจจับวัตถุใต้น้ำ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาฝูงปลา การค้นหาซาก
เรือจมและการวัดระดับความลึกของทะเล
		 การทำงานของระบบโซนาร์มีลักษณะใกล้เคียงกับการส่งคลื่นเสียงของโลมาเพื่อ
ค้นหาตำแหน่งของโลมาตัวอื่น โดยเครื่องมือนี้จะปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงให้เคลื่อนที่ไป
ในน้ำ เมื่อคลื่นเสียงกระทบกับสิ่งกีดขวางใต้น้ำ ก็จะสะท้อนคลื่นเสียงหรือที่เรียกสั้นๆ ว่า
“ปิง” (Ping) กลับมายังเครื่องรับสัญญาณ
		 เมื่ออ้างอิงกับอัตราเร็วของคลื่นเสียงที่เดินทางผ่านน้ำ เวลาทั้งหมดนับตั้งแต่ส่ง
คลื่นเสียงออกไปจนถึงรับคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมา จึงสามารถใช้คำนวณหาตำแหน่งของ
ซากเรือที่จมอยู่ใต้น้ำได้ค่อนข้างแม่นยำ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการประมวลผลผ่านโปรแกรม
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อบันทึกพิกัดของเรืออัปปางลงในแผนที่อีกด้วย
ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม
1. กำหนดขอบเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมสำหรับปฏิบัติกิจกรรม อาจใช้ห้องโล่ง สนามหญ้า
หรือครึ่งหนึ่งของสนามบาสก็ได้ สมมติให้เป็นพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำที่เต็มไปด้วย
สิ่งกีดขวางใต้น้ำ โดยให้ด้านหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและอีกด้านที่อยู่ตรงข้ามเป็นเส้นชัย
2. ให้ผู้พิทักษ์ทะเล 1 คนเป็นเรือที่มีสัญญาณนำร่อง ส่วนที่เหลือรับบทเป็นสิ่งกีดขวาง
ใต้น้ำ เช่น ซากเรืออัปปาง ถังน้ำมันขนาดใหญ่ ยางรถยนต์ ฯลฯ
3. กฎของกิจกรรมนี้มีอยู่ว่า...
w ใครเป็นเรือที่มีสัญญาณนำร่องจะต้องปิดตา ยื่นมือไปด้านหน้าให้แขนตึง แล้วเดิน
		 ช้าๆ ตามทิศทางการเหยียดแขน พร้อมกับพูด “ปิง” เพื่อเป็นการส่งสัญญาณหา
		 สิ่งกีดขวางที่อยู่ในแนวเส้นทางการเดิน และคอยตั้งใจฟังเสียงที่ดังอยู่รอบตัว
w ใครเป็นสิ่งกีดขวางใต้น้ำสามารถลืมตาได้ โดยยืนหรือนั่งนิ่งๆ ที่จุดใดจุดหนึ่ง 		
		 และคอยส่งสัญญาณ “ปอง”
w ทุกคนต้องเงียบ และส่งสัญญาณได้เพียงแค่ “ปิง” และ “ปอง” เท่านั้น
4. เมื่อผูกผ้าปิดตาผู้พิทักษ์ทะเลที่เป็นเรือ ที่เหลือจึงค่อยเข้าไปยืนในพื้นที่ที่สมมติ
ให้เป็นปากแม่น้ำ
5. เรือจะต้องพยายามเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปยังเส้นชัย โดยไม่ปะทะกับสิ่งกีดขวางใต้น้ำ
6. เมื่อส่งสัญญาณ “ปิง” สิ่งกีดขวางในรัศมีที่แขนของเรือสามารถเอื้อมถึง ต้องตอบรับ
ด้วยสัญญาณ “ปอง”
7. หากเรือเดินไปจนสุดขอบพื้นที่ทำกิจกรรม แต่ไม่ใช่ด้านที่เป็นเส้นชัย ผู้นำกิจกรรม
ต้องส่งเสียงเตือนให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
8. หากปะทะเข้ากับสิ่งกีดขวาง เรือจะจมลงกลายเป็นสิ่งกีดขวาง แล้วเลือกผู้พิทักษ์ทะเล
คนใหม่ขึ้นมาเป็นเรือ
9. หมุนเวียนกันมารับบทบาทเรือจนครบถ้วน ผู้ชนะคือเรือที่สามารถเดินจากจุดเริ่มต้น
ไปถึงเส้นชัยโดยไม่ชนสิ่งกีดขวางใต้น้ำเลย
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เป้าหมาย
เพื่อจำลองการทำงานของโซนาร์ที่ใช้ในการ
เดินเรือ
วัตถุประสงค์
ผู้พิทักษ์ทะเลจะต้อง...
w ทำงานร่วมกันเป็นทีม
w สืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการจัดทำ
แผนที่บอกตำแหน่งซากเรืออัปปาง
สังเกตให้ดี!
1. ขณะที่เป็นเรือ ทักษะในการฟังเสียงช่วย
ในการบอกทิศทางอย่างไรบ้าง
2. ขณะที่เป็นสิ่งกีดขวางใต้น้ำ รู้สึกอย่างไร
เมื่อเรือแล่นใกล้มากๆ
ผลลัพธ์จากกิจกรรม
1. รู้สึกอย่างไร ถ้าเรือของตนเองแล่นชน
ซากเรืออัปปางจนได้รับความเสียหาย
2. ลองคิดกันหน่อย ก่อนจะมีโซนาร์ให้ใช้งาน
กัปตันเล่นเรือหลบหลีกขยะทะเลชิ้นใหญ่
หรือซากเรืออัปปางในเขตน้ำตื้นได้ด้วย
วิธีการใด
ที่มา : แองเจลา บลิส (Angela Bliss)
ผู้ประสานงานกลุ่มอดอป-อะ-เวตแลนด์ (Adopt-AWetland) จากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย มารีน เอ็กเทนชั่น
เซอร์วิส (University of Georgia Marine Extension
Service)

“ใช่แล้ว...ต้องลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง
ก่อนที่มันจะถูกทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม”
พวกเราต้องส่ง “ว่าที่ขยะทะเล” เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด ไม่น่าจะยาก
เกินไปนัก เพราะขยะส่วนใหญ่ก็มีส่วนประกอบของพลาสติก แก้ว และโลหะ ซึ่งรีไซเคิลได้อยู่แล้ว
นอกจากนี้ยังต้องเน้นการใช้ซ้ำ เพื่อไม่ให้ข้าวของต่างๆ กลายเป็นขยะเร็วเกินควร
นำกลับมาใช้ใหม่
ลดใช้
หากนึกสนุกอยากลงมือลงแรงเก็บขยะ ก็ควรหาโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด
ขยะทะเล
ชายหาดบ้าง โดยอาจเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการกำจัดขยะ
ทะเล เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคมกรีนฟินส์ เป็นต้น
หรือไม่ก็...ริเริ่มโครงการทำความสะอาดชายหาดในท้องถิ่นขึ้นมาเองซะเลย โดยนัด
ใช้ซ้ำ
ระดมพลเพื่อนๆ ร่วมชุมชนให้มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ และดำเนินต่อเนื่องอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมกับตั้งถังขยะแบบมีฝาปิดและกล่องรวบรวมเศษเอ็นตกปลาเพิ่มเติม
บริเวณชายหาด ท่าเรือ และสะพานปลา ถ้าทำได้ครบถ้วนทั้งหมดนี้ รับรองว่าชายหาดหน้าบ้านจะต้องสะอาดขึ้นอย่างแน่นอน
อย่าลืมนะ...“ชายหาดงามเพียงใด ก็ฝากไว้ได้แค่รอยเท้า”
ที่มา : รายงานประจำปี 2552, วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล โดยองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (2009 Report, International Coastal Cleanup by Ocean Conservancy)

กิจกรรม : ช่วยเจ้าปลาน้อย “โรโจ”

เจ้าปลาน้อยโรโจกับจักรยานน้ำคันเก่ง

(ภาพประกอบโดย ซาแมนธา เชฟเพิด / Samantha Shepard)

เรือที่ไร้
คนเหลียวแล

ศูนย์รีไซเคิล

		
กิจกรรมเก็บขยะชายหาดเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล (International
Coastal Clean up Day หรือ ICC) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์ที่สามของเดือน
กันยายน ถือเป็นงานใหญ่ของบรรดาผู้รักท้องทะเลที่จะมาช่วยกันเก็บขยะในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ทั้งใต้น้ำและชายหาด เรื่อยไปจนถึงแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำอื่นๆ
		
โดยในปี 2551 มีอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 390,881 คนจาก
104 ประเทศที่ร่วมจัดงาน...และหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทย
ตลอดแนวชายฝั่งความยาวกว่า 27,000 กิโลเมตรทั่วโลก อาสาสมัครช่วยกันเก็บขยะทะเล
ได้มากถึง 11,439,086 ชิ้น ซึ่งมีตั้งแต่ก้นบุหรี่ หลอด ถุงก๊อบแก๊บ ถุงกระดาษ ขวดน้ำ ไปจนถึง
ยางรถยนต์ คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 3 ล้านกิโลกรัม
ขยะทะเลไม่เพียงทำร้ายธรรมชาติและสัตว์ทะเลนานาชนิด แต่ยังส่งผลกระทบถึงพวกเรา
ทุกคนด้วย นั่นหมายความว่า ทุกคนต้องร่วมมือเพื่อป้องกันและลดปริมาณขยะทะเลซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้นทุกที
แต่พวกเราจะเปลี่ยนแปลงให้ทุกอย่างดีขึ้นได้อย่างไร...

ลากเส้นพาโรโจไปถึงศูนย์รีไซเคิลให้เร็วที่สุด 1…2…3…ลุย

บทที่ 5 ปกป้องและรับผิดชอบ

หน้านี้ของผู้พิทักษ์ทะเล

อา่ นกนั หน่อย

ระบายสีภาพนี้หรือวาดโปสเตอร์ขึ้นใหม่ด้วยตนเอง (ภาพประกอบโดย SCHEC)
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กิจกรรม : อย่าปล่อยกระป๋องลอยล่องทะเล
การป้องกันขยะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
อย่างกระป๋องน้ำอัดลมเนี่ย ดื่มเกลี้ยงแล้วอย่าโยนทิ้งขว้าง
เพราะมันสามารถแปลงร่างเป็นงานศิลปะได้ด้วยฝีมือของเราเอง

กิจกรรม : ขยะทะเล...มากมายเพียงใด?
ขยะหลายชิ้นถูกทิ้งลงกลางทะเลจากเรือทั้งลำเล็กลำใหญ่ที่แล่นไปมา
อีกหลายชิ้นถูกทิ้งบริเวณชายหาดโดยนักท่องเที่ยวหรือทิ้งลงจากเรือในขณะจอดเทียบท่า
อีกหลายชิ้นถูกทิ้งตั้งแต่ต้นน้ำและตลอดเส้นทางที่ลำน้ำไหลผ่าน
และยังมีบางชิ้นถูกพัดพาลงสู่ทะเลโดยพายุหรือน้ำท่วม...
สิ่งที่ปรากฏอยู่ด้านล่างคือตารางแสดงผลการเก็บขยะชายหาดของประเทศไทย เนื่องใน
วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลปี 2551 โดยแจกแจงประเภทขยะตามข้อกำหนดขององค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล
(The Ocean Conservancy)
แม้กิจกรรมเก็บขยะในวันนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย แต่ข้อมูลที่รวบรวมจาก
ชายหาดเพียงไม่กี่แห่งของอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็เพียงพอที่จะสะท้อนภาพรวมว่า ทะเลในบ้านเรา
มีขยะประเภทใดบ้างและมากน้อยเพียงใด...ลองพิจารณาตัวเลขในตารางข้างล่างหน่อยสิ
ผลการเก็บขยะทะเลของประเทศไทย เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปี 2551
รายการ

ภาพที่ 1 โมบายปลาจากกระป๋องอะลูมิเนียม
อุปกรณ์
w กระป๋องอะลูมิเนียมที่ล้างทำความสะอาดแล้ว
w กาวลาเท็กซ์
w กระดาษสี ใบไม้แห้ง และกิ่งไม้สำหรับตกแต่ง
w กรรไกร
w สีอะคริลิค
w เชือกหรือลวดเส้นเล็ก
ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม
1. ใช้มือบีบกระป๋องให้แบน โดยพยายามให้ก้นกระป๋องบิดเบี้ยวน้อยที่สุด เพราะต้องใช้เป็นส่วนหัวและปากของปลา ดังภาพที่ 1
2. ระบายสีอะคริลิคลงบนกระป๋องให้ทั่ว วาดรายละเอียดของตา ปาก เกล็ด ฯลฯ ตามใจชอบ ทิ้งไว้ให้แห้ง
3. ทากาวติดกระดาษสี ใบไม้แห้ง และกิ่งไม้แห้ง ลงบนกระป๋องเพื่อตกแต่งเป็นครีบและหางปลา
4. ผูกเชือกหรือยึดลวดเส้นเล็กบริเวณครีบหลังของปลา...เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
ที่มา : ดัดแปลงจากกิจกรรมในโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาทางน้ำ “เอสซี รีล คิดส์” (SC Reel Kids) ของกรมทรัพยากรธรรมชาติแห่งเซาท์แคโรไลนา
(South Carolina Department of Natural Resources) เข้าถึงได้จาก http://www.dnr.sc.gov/aquaticed/screelkids/
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ขยะจากกิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน
ถุงกระดาษ
ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ลูกโป่ง
ขวดแก้วบรรจุเครื่องดื่ม
ขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่ม
กระป๋องเครื่องดื่ม
ฝาขวด
เสื้อผ้า, รองเท้า
ถ้วย, จาน, ช้อน, ส้อม, มีด
หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์อาหาร
ฝาดึงกระป๋อง
ห่วงแพ็คกระป๋องเครื่องดื่ม
ปลอกกระสุน / อุปกรณ์เกี่ยวกับกระสุน
หลอด, แท่งคนเครื่องดื่ม
ของเล่น
ขยะจากกิจกรรมทางทะเลหรือทางน้ำ
กล่องใส่เหยื่อตกปลา
ขวดน้ำยาฟอกขาวและน้ำยาทำความสะอาด
ทุ่นลอย
ลอบปู / กุ้ง / ปลา
ลังไม้
เอ็นตกปลา
เหยื่อตกปลา / แท่งเรืองแสง
อวน
หลอดไฟ
ขวดน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่น
แผ่นวางสินค้า
แผ่นพลาสติก / ผ้าใบคลุมของในเรือ
เชือก
สายรัด
ขยะจากการสูบบุหรี่
บุหรี่ / ก้นกรองบุหรี่
ไฟแช็ก
ก้นซิการ์
ซองบุหรี่
ขยะขนาดใหญ่
เครื่องใช้ไฟฟ้า
แบตเตอรี่ / ถ่านไฟฉาย
วัสดุก่อสร้าง
รถและชิ้นส่วนรถ
ถังน้ำมันขนาด 55 แกลลอน
ยางรถยนต์
ขยะอุปกรณ์การแพทย์และอนามัย
ถุงยางอนามัย
ผ้าอ้อม
เข็มฉีดยา
ผ้าอนามัย
รวม

จำนวน (ชิ้น)

ขยะที่ถูกทิ้งจากแผ่นดิน
(เปอร์เซ็นต์)

1,914
3,198
379
3,216
3,310
2,555
5,074
9,054
2,018
16,763
270
9
8
2,484
235

วัตถุประสงค์
ผู้พิทักษ์ทะเลจะต้อง...
w แสดงความสามารถในการสร้างกราฟ
และทักษะของการแจกแจงประเภท
w ระบุแหล่งที่มาของขยะทะเล
อุปกรณ์
w สำเนาผลการเก็บขยะทะเลของประเทศไทย
(ในหน้าถัดไป)
w ดินสอ
w กระดาษกราฟ
ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม
1. แบ่งผู้พิทักษ์ทะเลออกเป็นกลุ่มย่อย
2. แจกสำเนาผลการเก็บขยะทะเลของ
ประเทศไทยให้ผู้พิทักษ์ทะเลกลุ่มละ 1 ฉบับ
3. แต่ละกลุ่มหารือร่วมกันว่า ขยะทะเลแต่ละ
ชนิดถูกทิ้งบนฝั่งหรือกลางทะเล จากนั้น
ช่วยกันคาดประมาณร้อยละของขยะที่ถูกทิ้ง
บนฝั่งกับขยะที่ถูกทิ้งลงทะเลและบริเวณ
ชายหาด
4. ระบุขยะทะเล 10 รายการที่มีจำนวนมาก
ที่สุดในตาราง

509
849
814
622
15
622
22
700
145
279
22
426
11,411
701

ผลลัพธ์จากกิจกรรม
1. ขยะทะเลที่มีจำนวนมากที่สุด 10 รายการ  
ส่วนใหญ่ถูกทิ้งบนฝั่งหรือกลางทะเล
2. ขยะทะเลที่มีจำนวนมากที่สุด 10 รายการ
คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของจำนวนรวมของ
ขยะทั้งหมด
3. ลองคิดดูสิว่า ข้าวของแต่ละชิ้นในตาราง
กลายเป็นขยะทะเลได้อย่างไร
4. วางแผนการรณรงค์ตามมาตรการลดใช้
ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเน้นไปที่
ขยะทะเลที่มีจำนวนมากที่สุดใน
10 รายการแรก

2,128
1,228
359
209
907
421
813
316
0
157
22
48
16
10
74,258

ขยะที่ถูกทิ้งลงทะเลและ
บริเวณชายหาด (เปอร์เซ็นต์)

เป้าหมาย
เพื่อประเมินแหล่งที่มาของขยะทะเล
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ที่มา : ดัดแปลงจากบทความ “พลิกวิกฤตขยะทะเล”
(Turning the Tide on Trash) ในหนังสือพิมพ์
เดอะโพสต์ แอนด์ คูริเออร์ (Post and Courier)
ฉบับพิเศษ ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2550

กิจกรรม : ควบคุมขยะทะเลด้วยกฎของพวกเรา

ผลการเก็บขยะทะเลของประเทศไทย เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปี 2551
ตารางบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม
รายการ
ขยะจากกิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน
ถุงกระดาษ
ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ลูกโป่ง
ขวดแก้วบรรจุเครื่องดื่ม
ขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่ม
กระป๋องเครื่องดื่ม
ฝาขวด
เสื้อผ้า, รองเท้า
ถ้วย, จาน, ช้อน, ส้อม, มีด
หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์อาหาร
ฝาดึงกระป๋อง
ห่วงแพ็คกระป๋องเครื่องดื่ม
ปลอกกระสุน / อุปกรณ์เกี่ยวกับกระสุน
หลอด, แท่งคนเครื่องดื่ม
ของเล่น
ขยะจากกิจกรรมทางทะเลหรือทางน้ำ
กล่องใส่เหยื่อตกปลา
ขวดน้ำยาฟอกขาวและน้ำยาทำความสะอาด
ทุ่นลอย
ลอบปู / กุ้ง / ปลา
ลังไม้
เอ็นตกปลา
เหยื่อตกปลา / แท่งเรืองแสง
อวน
หลอดไฟ
ขวดน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่น
แผ่นวางสินค้า
แผ่นพลาสติก / ผ้าใบคลุมของในเรือ
เชือก
สายรัด
ขยะจากการสูบบุหรี่
บุหรี่ / ก้นกรองบุหรี่
ไฟแช็ก
ก้นซิการ์
ซองบุหรี่
ขยะขนาดใหญ่
เครื่องใช้ไฟฟ้า
แบตเตอรี่ / ถ่านไฟฉาย
วัสดุก่อสร้าง
รถและชิ้นส่วนรถ
ถังน้ำมันขนาด 55 แกลลอน
ยางรถยนต์
ขยะอุปกรณ์การแพทย์และอนามัย
ถุงยางอนามัย
ผ้าอ้อม
เข็มฉีดยา
ผ้าอนามัย
รวม

หน้านี้ของผู้พิทักษ์ทะเล
ขยะที่ถูกทิ้งจากแผ่นดิน
(เปอร์เซ็นต์)

จำนวน (ชิ้น)
1,914
3,198
379
3,216
3,310
2,555
5,074
9,054
2,018
16,763
270
9
8
2,484
235
509
849
814
622
15
622
22
700
145
279
22
426
11,411
701
2,128
1,228
359
209
907
421
813
316
0
157
22
48
16
10
74,258
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ขยะที่ถูกทิ้งลงทะเลและ
บริเวณชายหาด (เปอร์เซ็นต์)

กฎหมายว่าด้วยขยะมูลฝอยและขยะทะเลที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่?
มีบทลงโทษอย่างไรสำหรับผู้ฝ่าฝืนทิ้งขยะหรือเครื่องมือประมงลงทะเล?
ถ้าไม่พอใจกับสิ่งที่บังคับใช้อยู่...ลองระดมความคิดแล้วสร้างสรรค์กฎเกณฑ์ใหม่
ที่เหมาะกับทะเลของพวกเรา

การกระทำ

ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ข้อบังคับที่คิดว่าเหมาะสมคือ...
และบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนคือ...

กฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศไทยที่พอจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมและจัดการ
กับปัญหาขยะทะเลในปัจจุบัน มีเพียงกรอบกว้างๆ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (มาตรา 78) ซึ่งกล่าวถึงการป้องกัน
และควบคุมมลพิษจากการทำเหมืองแร่ในทะเล การสำรวจและขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ
ธรรมชาติ การทิ้งน้ำมันหรือของเสียและวัตถุอื่นๆ จากเรือเดินทะเล เรือบรรทุกน้ำมัน
และเรืออื่นๆ
อีกฉบับคือ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 (มาตรา 33) ที่ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย
น้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำ” ซึ่ง “ทางน้ำ” ในที่นี้รวมความถึงทะเล
และหาดทรายชายทะเลด้วย
ทั้งยังมีหน่วยงานหลายแห่งทั้งรัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะทะเล
และกำลังดำเนินการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งกันอย่างแข็งขัน
อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
สมาคมกรีนฟินส์ กลุ่ม Save Our Sea
แต่การแก้ปัญหาขยะทะเลจะไม่สำเร็จเลยหากปราศจากความร่วมมือของประชาชน
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ รวมทั้งช่วยกันดูแลชายฝั่งทะเลของไทย
ให้สะอาดและปลอดภัยต่อสัตว์ทะเลมากกว่าที่เป็นอยู่
ที่มา : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ พรบ. รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
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เป้าหมาย
เพื่อให้ตระหนักถึงข้อบังคับในการควบคุม
ปริมาณขยะทะเลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
ผู้พิทักษ์ทะเลจะต้อง...
w สร้างสรรค์ข้อบังคับและบทลงโทษเกี่ยวข้อง
กับขยะทะเลขึ้นมาใหม่
w ศึกษาข้อบังคับเกี่ยวกับขยะทะเลและ
บทลงโทษที่ใช้อยู่ในประเทศไทย
อุปกรณ์
w คอมพิวเตอร์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้
w กระดาษแผ่นใหญ่สำหรับเขียนข้อมูล
ที่จะนำเสนอ
w ปากกาเมจิก
ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม
(กิจกรรมนี้ต้องทำร่วมกันเป็นทีม)
1. สืบค้นข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวกับขยะทะเล
และบทลงโทษที่ใช้อยู่ในประเทศไทย
2. คิดและแจกแจงลักษณะการกระทำที่ส่งผล
ต่อการเพิ่มขึ้นของขยะทะเล เช่น ทิ้งขยะ
ลงในแม่น้ำ ทิ้งขยะลงบนถนน ทิ้งขยะ
บริเวณชายหาด จอดเรือทิ้งไว้โดยไม่ผูกยึด
กับหลักให้แน่น
3. พัฒนาข้อบังคับและบทลงโทษที่จะได้รับ
จากการกระทำดังกล่าว เช่น ทิ้งขยะลง
แม่น้ำต้องเสียค่าปรับ ..... บาท ทิ้งขยะ
บริเวณชายหาดต้องเดินเก็บขยะ
ชายหาด ..... วัน
4. เขียนข้อบังคับและบทลงโทษที่ช่วยกันคิด
ลงในกระดาษแผ่นใหญ่และนำเสนอ
หน้าชั้นเรียน
5. นำเสนอความคิดนี้ให้เพื่อนร่วมชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นได้รับรู้

ที่มา : ดัดแปลงจากบทความ “พลิกวิกฤตขยะทะเล”
(Turning the Tide on Trash) ในหนังสือพิมพ์
เดอะโพสต์ แอนด์ คูริเออร์ (Post and Courier)
ฉบับพิเศษ ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2550

คำศัพท์เพิ่มพูนความรู้

หน้านี้ของผู้พิทักษ์ทะเล

ลองออกกฎควบคุมขยะทะเลกันหน่อย

w

ตารางบันทึกผล

การกระทำ

ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ข้อบังคับที่คิดว่าเหมาะสมคือ...
และบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนคือ...

w

w

w

ช่วยกันหาคำตอบเหล่านี้ด้วย
1. หลังจากกำหนดกฎควบคุมขยะทะเลขึ้นมาใหม่ จะต้องกำหนดบทลงโทษอย่างไรให้เหมาะสมกับการกระทำ
ผิดในแต่ละลักษณะ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. เคยเห็นตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยในการควบคุมและจัดการกับปัญหาขยะทะเลบ้าง
หรือไม่ อย่างไร
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3. สรุปผลการทำกิจกรรม ด้วยการเขียนแสดงความคิดเห็นในประเด็น “กฎหมายว่าด้วยขยะมูลฝอยและขยะ
ทะเลที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ เพราะอะไร?” โดยอธิบายสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 1 ย่อหน้า 		
(หากเป็นไปได้ ควรมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายมาร่วมหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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w

w

w

Biodegradation – กระบวนการที่จุลินทรีย์ย่อยสลาย
อินทรียวัตถุ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ 		
เพื่อคืนธาตุอาหารกลับสู่ธรรมชาติ

w

Dolphin – โลมา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ใน
ทะเล รูปร่างคล้ายปลาแต่ไม่ใช่ปลาและไม่สามารถหายใจด้วย
เหงือกเหมือนปลาทั่วไป แต่มันหายใจด้วยปอดจึงจำเป็นต้องว่าย
ขึน้ มาหายใจเหนือน้ำอยูเ่ ป็นระยะ โลมากินสัตว์ทะเลขนาดเล็ก เช่น
ปลา กุ้ง หมึก เป็นอาหาร ในน่านน้ำไทยมีรายงานการพบโลมาหลาย
สายพันธุ์ แต่ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ โลมาอิระวดีและโลมาปากขวด
Dugong – พะยูน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลเขต
อบอุ่น รูปร่างท้วม มีครีบลักษณะคล้ายใบพาย หายใจด้วยปอด
จึงต้องขึ้นมาหายใจบริเวณผิวน้ำเช่นเดียวกับโลมา พะยูนหากิน
บริเวณแหล่งหญ้าทะเลในเวลากลางวัน โดยใช้ปากไถเรี่ยไปตาม
แนวหญ้าทะเล ปัจจุบันจำนวนพะยูนในทะเลไทยลดลงจนอยู่ใน
ภาวะวิกฤต

w

w

Estuary – ปากแม่น้ำ รอยต่อระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มซึ่งเป็น
บริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เพราะมีการสะสมของตะกอน
และสารอินทรีย์ต่างๆ ที่แม่น้ำพัดพามา
Ghost Fishing – โกสต์ ฟิชชิ่ง เป็นคำที่ใช้เรียกสารพันเครื่องมือ
ประมง เช่น อวน เอ็นตกปลา ลอบดักปู ซึ่งไม่มีเจ้าของและตกค้าง
อยู่ในทะเล แต่ยังเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลอีกหลายชีวิต ไม่ว่า
จะเป็นเต่า โลมา วาฬ เพราะเมื่อมันเข้าไปติดอยู่ภายในหรือถูกพัน
รัดร่างกายด้วยเครื่องมือประมงเหล่านี้ มักจะเกิดบาดแผลตาม
ร่างกาย ว่ายน้ำหากินไม่ได้ตามปกติ หรือถูกรัง้ ไว้ใต้ทะเลนานเกินไป
จนเสียชีวิตในที่สุด

w

w

Recycle – รีไซเคิล : นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นกระบวนการจัดการ
กับข้าวของที่ไม่ใช้แล้ว แต่ยังไม่สมควรเป็นขยะ โดยนำไปผ่าน
กรรมวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้วัตถุดิบต้นทางซึ่งสามารถนำกลับมาผลิต
ข้าวของชิ้นใหม่ได้อีกครั้ง เช่น นำกระดาษที่ใช้แล้วไปแยกเยื่อ
กระดาษเพื่อผลิตเป็นกระดาษแผ่นใหม่ นำเศษแก้วไปหลอม
เพื่อผลิตขวดแก้วใบใหม่
Reduce – รีดิวส์ : ลดใช้ เป็นกลยุทธ์ลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้น
ทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวของที่จะกลายเป็นขยะในเวลาอันสั้น
ด้วยการใช้น้อยลงหรือเลือกใช้ข้าวของที่ใช้งานได้นานกว่า เช่น
ลดใช้ถุงร้อนหรือกล่องโฟมบรรจุอาหารด้วยการนั่งรับประทาน
ที่ร้าน หรือพกปิ่นโต พกกล่องข้าว ลดขยะถ่านไฟฉายด้วยการใช้
ถ่านไฟฉายแบบชาร์จไฟได้
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Reuse – รียูส : ใช้ซ้ำ เป็นวิธีที่ช่วยยืดอายุของข้าวของเครื่องใช้
ให้กลายเป็นขยะช้าลง นอกจากปริมาณขยะจะลดลงแล้ว การใช้ซ้ำ
ยังลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานในการผลิตสินค้าชิ้นใหม่
ตามไปด้วย เช่น เสื้อยืดใส่ไปเที่ยวจนเบื่อก็เปลี่ยนมาใส่อยู่บ้าน
หรือใส่นอน ถุงก๊อบแก๊บที่มีอยู่ก็ใช้ซ้ำได้หลายครั้งกว่าจะขาด
Sea Turtle – เต่าทะเล สัตว์เลื้อยคลานที่มีกระดูกสันหลัง
อาศัยอยู่ในกระดองแข็ง เท้าทั้งสี่แผ่แบนเหมือนใบพายช่วยในการ
ว่ายน้ำ และหายใจด้วยปอดจึงต้องขึ้นมาหายใจบริเวณผิวน้ำ
เช่นเดียวกับโลมาและพะยูน เต่าทะเลแต่ละสายพันธุ์กินอาหาร
แตกต่างกันไป บางชนิดกินหญ้าทะเลและสาหร่าย บางชนิดกิน
แมงกะพรุน บางชนิดกินกุ้ง หอย ปู ปลา เต่าทะเลใช้เวลาเกือบทั้ง
ชีวิตอยู่ในทะเลและจะขึ้นบกมาเพื่อวางไข่บนหาดทรายเท่านั้น
Sonar – โซนาร์ ย่อมาจากคำว่า “Sound Navigation and
Ranging” เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจหาตำแหน่งของวัตถุใต้น้ำ
เช่น ฝูงปลา ซากเรืออัปปาง หินโสโครก หรือวัดระดับความลึกของ
น้ำ ด้วยเทคนิคการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านไปในน้ำ เมื่อคลื่น
เสียงเดินทางไปกระทบสิ่งกีดขวางก็จะสะท้อนกลับมายังเครื่องรับ
แล้วจึงบอกระยะทางหรือตำแหน่งของสิ่งกีดขวางโดยคำนวณจาก
ระยะเวลาที่คลื่นเสียงใช้ในการเดินทางไป-กลับ
Tidal – น้ำขึ้นน้ำลง เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจาก
อิทธิพลแรงดึงดูดของดวงจันทร์
Whale – วาฬ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
อาศัยอยู่ในทะเล เพราะลักษณะรูปร่างที่ดูคล้ายปลา มันจึงเป็น
สัตว์อีกชนิดที่มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นปลา แต่จริงๆ แล้ววาฬไม่ใช่ปลา
ไม่สามารถหายใจด้วยเหงือก แต่หายใจด้วยปอดจึงต้องว่ายขึ้นมา
หายใจที่ผิวน้ำ เช่นเดียวกับโลมา พะยูน และเต่าทะเล วาฬที่พบ
ทั่วโลกถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มแรกคือวาฬบาลีน เป็นวาฬที่ไม่มีฟัน แต่มีอวัยวะที่เรียกว่า
“บาลีน” ลักษณะคล้ายซี่กรองซึ่งใช้ดักจับอาหาร โดยมันจะอ้า
ปากกว้างฮุบน้ำทะเลจำนวนมาก แล้วจึงหุบปากพร้อมกับยกลิ้นขึ้น
ดันน้ำให้ไหลผ่านบาลีนออกมา ก่อนจะกลืนแพลงก์ตอน เคย
(กุ้งทะเลขนาดเล็ก) และปลาตัวเล็กๆ ที่ตกค้างอยู่ในปากลงท้อง
อีกกลุ่มคือวาฬมีฟัน เกือบทั้งหมดของวาฬกลุ่มนี้มีขนาดเล็กกว่า
วาฬบาลีน (ยกเว้นวาฬสเปิร์มที่มีขนาดใหญ่กว่าวาฬบาลีน
บางชนิด) วาฬมีฟันเป็นนักล่า มันใช้ฟันงับสัตว์ทะเล เช่น ปลา หมึก
ปู แล้วกลืนทั้งตัวลงท้อง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์ของประเทศไทย
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี		
http://www.md.go.th/main_page
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
http://www.dmcr.go.th
กรมประมง
http://www.fisheries.go.th
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
http://www.dnp.go.th
กลุ่ม Save Our Sea
http://www.saveoursea.net
โครงการนักสืบชายหาด มูลนิธิโลกสีเขียว
http://www.greenworld.or.th/beach/index.html
ทะเลไทย
http://talaythai.com
สคูบา แจมโบรี
http://www.scubajam.com
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
http://www.pmbc.go.th
สมาคมกรีนฟินส์
http://www.greenfins-thailand.org

เว็บไซต์ของต่างประเทศ
Aquatic Education Program, South Carolina Department of Natural Resources
(โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาทางน้ำ กรมทรัพยากรธรรมชาติแห่งเซาท์แคโรไลนา)
http://www.dnr.sc.gov/aquaticed/index.html
Beach Environmental Awareness Campaign Hawai`I – B.E.A.C.H.
(กลุ่มรณรงค์จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมชายหาดแห่งฮาวาย)
http://b-e-a-c-h.org/
Centers for Ocean Sciences Education Excellence - COSEE SE
(ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเล)
http://www.cosee-se.org
Environmental Education in Georgia (โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา รัฐจอร์เจีย)
http://www.eeingeorgia.org
Florida Sea Grant (กองทุนทะเลฟลอริดา)
http://www.flseagrant.org
“Hawai‘i -Message in the Waves”
(สารคดีขยะทะเลของบีบีซี “ฮาวาย-ฝากมากับเกลียวคลื่น”)
http://www.messageinthewaves.com
National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA
(องค์กรการบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งสหรัฐอเมริกา)		
http://www.noaa.gov
NOAA : Marine Debris Program (โครงการขยะทะเลของ NOAA) http://marinedebris.noaa.gov/welcome.html
North Carolina Big Sweep (กลุ่มนอร์ทแคโรไลนาบิ๊กสวีป)
http://www.ncbigsweep.org
Ocean Conservancy (องค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล)
http://www.oceanconservancy.org
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