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วรรณกรรม / Literature 

 บทความเรื่อง“ขยะทะเลปัญหาที่ตอ้งเร่งแกไ้ขเพื่อลกูหลานของเรา” (มธุลินผ่องอ าไพ)“การทิง้ขยะไม่เป็นที่ไม่แตกต่าง
จากฆาตกรที่น าความตายไปสูส่ตัวไ์รเ้ดียงสา” และก าลงัเป็นภยัเงียบที่ยอ้นกลบัมาสูม่นษุยโ์ดยที่เราไม่ทนัรูต้วัดว้ย 

ดิฉันขออนุญาตหยิบยกข้อมูลในบทความ “ขยะ” ระเบิดเวลาสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรระบุว่ามีการ
ประมาณการว่าภายในปี 2568 มหาสมทุรควรจะมีปริมาณขยะพลาสติก 1 ตนัต่อปรมิาณปลาทะเล 3 ตนัซึ่งขยะเหลา่นีจ้ะสง่ผล
กระทบต่อสิ่งแวดลอ้มระบบนิเวศตลอดจนห่วงโซ่อาหารทัง้มหาสมทุรทั่วโลกอย่างมหาศาลที่น่าตกใจคือประเทศไทยเป็นอนัดบั
ที่ 5 ในการปลอ่ยขยะลงมหาสมทุรมากที่สดุในโลก 

ดิฉันขอหยิบยกค ากล่าวของคุณอรยุพาสังขะมานหัวหน้าฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรที่ระบุไว้เก่ียวกับ
สถานการณ์ขยะในแผ่นพับสถานการณ์ป่าไมไ้ทยประจ าปี 2559-2560 ที่ว่า“แค่ทิง้ขยะคนละชิน้มหาสมุทรก็สิน้แล้ว” มาย า้
เตือนไม่ใหม้องขา้มภยัรา้ยจากขยะซึ่งส่วนตวัแลว้คิดว่าขยะไม่เพียงแต่จะท าใหม้หาสมทุรสญูสิน้ แต่มนุษยซ์ึ่งอยู่ชัน้บนสดุของ
ห่วงโซ่อาหารจะไดร้บัอันตรายจากภัยที่ตัวเองเป็นผูส้รา้งดว้ยสุดทา้ยหากเราท าแบบสุกเอาเผากินการตายของมาเรียมอาจ
น าไปสูค่วามตายของมนษุยใ์นอนาคตก็ได ้

 Article on “Marine debris, a problem that has to resolve “Littering is out of place is no different from a 
murderer who brings death to innocent animals,” and is a silent threat that returns to human without our awareness. 
I ask permission to cite information in the article "Garbage", the environmental time bomb.  From the 
“SuebNakhasathien Foundation”, given that, estimated by 2025, the ocean will have 1 ton of plastic waste per 3 
tons of fish, which will affect the ecological environment, as well as the food chain throughout the world.  The 
shocking is Thailand ranks fifth in the world most debris dumping of the world's oceans.  



Quote of Onyupa Sangkaman,SeubNakhasathien Foundation. "Just dump a piece of trash, then the ocean is over" 

To remind in order not to ignore the dangers of garbage, which, personally, I think littering is not just a 
waste to the oceans.  Yet the man on the top of the food chain armed harmed by the dangers that they create in 
the end, if we do it recklessly.  Mariam's death could lead to the death of men in the future. 

เหตผุล / Reason 

 มีความประทับใจในบทความที่กล่าวว่า“แค่ทิง้ขยะคนละชิน้มหาสมทุรก็สิน้แลว้” ปัจจุบนัคนเราในชีวิตประจ าวนัต่างก็
ใชข้ยะที่สิน้เปลืองต่าง ๆ มากมายยกตัวอย่างเช่นถุงพลาสติกหลอดแกว้น า้ขวดน า้ซึ่งขยะเหล่านีเ้ราต่างใชม้ันโดยไม่ค านึงถึง
สิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ สิ่งแวดลอ้มที่ใครหลาย ๆ คนชื่นชอบสิ่งแวดลอ้มที่ใครหลาย ๆ คนมองว่าสวยมองว่างามหนึ่งนัน้คือทะเลยอ้น
ไป 10-20 ปีก่อนสมยัผมยงัเด็กทะเลเป็นสถานที่ ๆ สวยงามมาก ๆ ผมชอบชวนพ่อไปเที่ยวที่ทะเลตอนช่วงปิดเทอมอยู่บ่อยครัง้
ตอนนั้นผมมีภาพจ าว่าทะเลเป็นท่ี ๆ สวยงามหาดทรายเป็นสีขาวบริสุทธิ์มีปูลมตัวเล็ก ๆ ว่ิงไปว่ิงมาปะการงัในน า้ท่ีมีสีสัน
สวยงามนบัไม่ถว้นมีฝงูลกูปลาตวัเล็ก ๆ แหวกว่ายไปมา แต่เมื่อเดือนก่อนหลงัจากที่ผมพึ่งไปทะเลมาภาพความทรงจ าในวยัเด็ก
ของผมก็หายไปจนแทบไม่เหมือนเดิมเลยหาดทรายสีขาวก็เต็มไปดว้ยขยะผิวน า้ทะเลเต็มไปดว้ยคราบน า้มนัปลาตวัเล็ก ๆ ที่เคย
แหวกว่ายก็หายไปผมจึงอยากสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมกัง่ายของมนุษยท์ี่ทิง้ขยะอย่างมกัง่ายไม่ค านึงถึงสิ่งแวดลอ้มอปุกรณใ์น
การสรา้งสรรคข์องผมสว่นใหญ่ก็คือขยะขยะที่ผมน ามาจากแถวชายหาดผมหวงัว่าขยะต่าง ๆ เหลา่นีม้นัอาจจะช่วยสะทอ้นผ่าน
ผลงานของผมใหเ้ห็นถึงภาพชายหาดที่เป็นผลของคนมกัง่ายเหล่านีก้ระท าต่อสิ่งแวดลอ้มผมมีความหวงัว่าค าพดูที่ผมบอกผ่าน
ผลงานนีจ้ะช่วยเอาภาพชายหาดอนับรสิทุธิ์ของผมกลบัคืนมาภาพในวยัท่ีผมเด็กภาพหาดทรายสีขาวภาพปะการงัภาพลกูปลา
ตวัเล็ก ๆ ภาพน า้ทะเลใส ๆ ภาพ“ทะเลในฝัน” ผมจึงบนัทกึเรื่องราวในชีวิตประจ าวนัมาจดัองคป์ระกอบเป็นผลงานชิน้นี  ้

 I’m impressed by Quote "Just dump a piece of trash, the ocean is dead."  Nowadays, people, in our daily 
life, create lot of wasteful wastes. Plastics glasses, water bottles, which we all turned them garbage, regardless of 
the environment, one of which is the sea.Go back 10-20 years ago when I was young.  The sea was a very 
beautiful place I often talked my father to go to the sea during school holidays.  At that time, I thought of how the 
sea was beautiful, the sand was pure white, with small crabs running around and the corals under the sea has 
countless beautiful ridges with small schools of young fish swimming around.  Last month, after I just went to the 
sea, the pictures of my childhood memories almost disappeared. Beaches are full of garbage the sea is full of oil 
stains, the little fish that used to swim were gone.  As the result, I want to reflect on people who are negligent and 
regardless of the environment.  My creativity mostly comes from garbage brought from the beach.  I hope these 
kinds of trash might help reflect in my work to portray the beaches the result of careless people that act on the 
environment.  I have hope the words that I tell through this work  will help take pictures of the pristine beaches and 
the pictures of my childhood were white sandy beaches, coral pictures, and tiny fish in the crystal clear water, 
picture of my dream sea, I therefore put the stories of my daily life into this work. 


