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พิชญ  บุญญาสุ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6ว

     กระแสการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศตา่งๆ
ในโลกเพื่อตอบสนองต่อการบริโภคและอุปโภคที่เพิ่มมากขึ้นได้มีการนำ
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในรูปแบบต่างๆอย่างขาดการวางแผนการจัดการ
ท่ีดีก่อให้เกิดผลกระทบสิง่แวดล้อมท่ีส่งผลท้ังในระดับภูมิภาคและระดบัโลก
ปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีมีสาเหตุสำคัญมาจากมนุษย์
โดยเฉพาะการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่มีต้นกำเนิดจากซากฟอสซิล
การเผาป่า ทำไร่เล่ือยลอย การลดลงของพืน้ท่ีป่าไม้ ส่ิงเหล่าน้ีได้ก่อให้เกิด
การเพิม่ขึน้ของกา๊ซเรอืนกระจกซึง่เป็นทีม่าของ “ปัญหาโลกรอ้น” ทีเ่ริม่
ส่งผลกระทบไปท่ัวโลกกระแสการรณรงค์ เพ่ือลดปัญหาโลกร้อนได้ก่อตัวข้ึน
ในทุกส่วนภูมิภาคของโลก องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้
วันสิง่แวดลอ้มโลกป ี2550 เป็นปีทีมี่ การรณรงคเ์พือ่ลดปญัหาโลกรอ้น
ดงัคำขวญัที ่ว่า “ Melting Ice – A Hot Topic? ”

ปี 2550 เป็นปีมหามงคลที่เราชาวไทยทุกคนร่วมกันทำความดี
เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ เน่ืองในวโรกาสท่ีพระองค์ท่าน
ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติ
เน่ืองในวาระดังกล่าว สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี จึงได้ประสาน
ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด
กิจกรรมวนัสิง่แวดลอ้มโลกขึน้ ในวันที ่8 มิถุนายน 2550 ซึง่ไดน้้อมนำ
กระแสพระราชดำรัสมาใช้เป็นคำขวัญในการรณรงค์คือ “หยุดโลกร้อน ด้วย
ชวิีตพอเพยีง” เพือ่รณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์หค้วามรูแ้ละกระตุน้ใหเ้ยาวชน
และประชาชนให้ความสนใจและเห็นความสำคัญรวมทั้งร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดลอ้มในท้องถ่ิน กิจกรรมประกอบดว้ย

1.การเดนิรณรงค์ หยุดโลกรอ้นดว้ยชวิีตพอเพยีง จากบริเวณ
ทุง่ศรเีมือง โดยม ี นายสพุจน ์ เลาวณัย์ศริ ิ ผูว่้าราชการจงัหวดัอดุรธานี
เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนเดินรณรงค์ และกล่าวรายงาน โดย

นายธวัช ปทุมพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 โดยมี
นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้เกียรติ
ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ซ่ึงในพิธีเปิดได้มีการลงนามในคำปฏญิาณเพ่ือ
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผู้ลงนาม ประกอบด้วย
ประธานในพิธี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ผู้อำนวยการ-
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี และประธานเครือข่ายทสม.ประเทศไทย ขบวนรณรงค์
ประกอบด้วยตัวแทนจากสถานศึกษาต่างๆ ท่ีอยู่ในเขต อำเภอเมืองอุดรธานี
จำนวน 28 โรง ขบวนจักรยานของชมรมจกัรยาน เพ่ือสุขภาพอดุรธานี
ขบวนรถเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนบ้านเลื่อม รวมผู้เข้าร่วมขบวน
ประมาณ 3,000 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 34 ขบวน ซึ่งภายในขบวน
ได้มีการจัดรถรับขยะพิษ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2. กิจกรรมรณรงค์บริเวณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี โดยมีนายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี เป็นประธาน และกล่าวรายงานโดย นายธวัช ปทุมพงษ์
ผูอ้ำนวยการ สำนักงานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่ 9 อุดรธาน ี ซ่ึงประธานในพิธี

ท่ามกลาง
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ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานต่างๆท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมโลกปี
2550 กว่า 40 หน่วยงาน และมอบงบประมาณในการสนบัสนุนการจัด
กิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมโลก จำนวน  300,000 บาท กิจกรรมประกอบด้วย

2.1 การกล่าวคำปฏิญาณ โดยประธานในพิธี เป็นผู้นำกล่าว
คำปฏญิาณ ผูเ้ขา้ร่วมกล่าวคำปฏญิาณ ประกอบดว้ย ตัวแทนเครอืขา่ย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตัวแทนนักเรียนและ
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมประมาณ 1,500 คน

หลังจากการกล่าวเปิดงาน ประธานในพิธีและตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมกว่า
30 องคก์ร ไดร้ว่มกันลงนามในคำปฏญิาณทีจ่ะรว่มกันอนุรกัษท์รพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่พอดี ตามแนว
พระราชดำรสั เศรษฐกจิพอเพยีง

2.2 การจัดนิทรรศการด้านสิ ่งแวดล้อม สถานศึกษาและ
หนว่ยงานอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง จำนวน 10 แหง่ เชน่ สำนกับรหิารในพืน้ที่
อนุรักษ์ท่ี 10, สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
เทศบาลตำบลพงัโคน, กลุม่อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มอุดรธาน ี เป็นต้น

2.3 การแสดงส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ มีสถานศึกษาต่างๆ
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 แห่ง ซ่ึงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจำนวนมาก

2.4 การอภิปรายในหัวข้อ “รักษ์สิ่งแวดล้อมเมือง ถนอม
ห้วยหลวง เป็นห่วงโลกร้อน ลดทอนขยะพิษ ดำรงชีวิตพอเพียง”
ผูร้ว่มอภปิราย ประกอบดว้ย

นายธวชั ปทมุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที ่9
นายสมเดจ็ จำปี เลขานุการเครือข่ายทสม.จังหวัดอุดรธานี
อาจารย์มะลวัิลย ์ ธรรมราช รองผูอ้ำนวยการ รร.เทศบาล 6
ด.ญ.จิตรานชุ สนิธวชัต์ นักเรยีนชัน้ ม.2 รร.อุดรพทิยานกูุล
นายธวัชชัย เขื่อนสมบัติ นักเรียนช้ัน ม.5 รร.หนองแสงวิทยศึกษา
น.ส.เนาวรตัน์ ดาวเรอืง   ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

และดำเนินการอภิปรายโดย นายยุทธพงศ์  กำหนดแน่ ผู้ส่ือข่าวนสพ.มติชน
ได้มีการอภิปรายถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญในพ้ืนท่ี จังหวัดอุดรธานี ได้แก่
ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมท่ีสำคัญของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะเด็กนักเรียน และปัญหาความขัดแย้งจากการนำ
ทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์

2.5 กิจกรรมการแสดงบนเวที ประกอบด้วยการแสดงที ่
หลากหลายจากสถานศึกษาต่างๆ และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน อาทิ
การร้องเพลงพระราชนพินธ์ “ส้มตำ”  โดย ร.ร.เทศบาล 6  การแสดงรวิีว
ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ “สายฝน” ของ ร.ร.โสตศึกษาอุดรธานี
การแสดงดนตรีพื้นบ้านของชุมชนเครือข่าย เป็นต้น

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2550 ของจังหวัดอุดรธานี
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา
โดยได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน
การรณรงค์ เพื ่อให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดเครือข่ายของความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ
อย่างเข้มแข็ง ดังจะเห็นได้จาก หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีมากกว่า
40 องคก์ร ทัง้น้ีเพือ่รว่มกันอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ให้ฟืน้คนืกลบัมา เพือ่ลกูหลานของเรา ได้อยู่ในสิง่แวดลอ้มทีด่สีบืไป
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ในท่ีน้ี หมายถึง การจัดห้องปฏิบัติการหรือปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างห้องปฏิบัติการใหม่ให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านการจัด
ห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดการ และความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ
รวมทัง้มีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในหอ้งปฏบัิติการต้องดดีว้ย ซึง่จะ
เกี่ยวข้อง โดยตรงกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ
โดยเฉพาะการระบายอากาศ ห้องปฏิบัติการต้องมีอากาศบริสุทธ์ิ เช่นเดียวกับ
อากาศภายนอก ผูใ้ชห้อ้งปฏบัิติการควรเปลีย่นความคดิทีว่่า “กลิน่ของ
สารเคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นเรื ่องปกติธรรมดา”
ซึ่งจัดเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องและต้องยอมรับว่า “กลิ่นสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ เตือนให้รู้ว่าอาจมีอันตรายจากสารเคมีเกิดขึ้นได้”
จึงต้องให้ความสำคัญต่อการระบายอากาศเป็นอย่างมาก

ห้องปฏิบัติการเป็นสถานท่ีซ่ึงใช้เพ่ือการวิเคราะห์/ทดสอบตัวอย่าง
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือการเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อม ดังน้ัน ห้องปฏิบัติการท่ีดี
ต้องมีคณุภาพดว้ย มีคณุภาพทีจ่ะกล่าวต่อไปน้ี จะเป็นประเดน็ท่ีเก่ียวกับ
การวางแผนผังห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ระบบสาธารณูปโภคและการบริหาร
จัดการภายในห้องปฏิบัติการ

การวางแผนผังห้องปฏิบัติการ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานที่
จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยลดมลภาวะ และการปนเป้ือนเพ่ือให้สามารถควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน
ด้านส่ิงแวดล้อมได้อีกด้วย การจัดแผนผังห้องปฏิบัติการทำได้หลายรปูแบบ
โดยทั ่วไปมี 3 แบบ คือ (1) ห้องปฏิบัติการอยู ่ในชั ้นเดียวกัน
(2) หอ้งปฏบัิติการอยูใ่นอาคาร 2 หลงัติดกนั และ (3) หอ้งปฏบัิติการ
อยู่บนหลายชัน้ ทัง้น้ี การเลอืกจัดตามรปูแบบใดจะขึน้อยู่กับลกัษณะของ
อาคารสถานที่นั้น

ครุภัณฑ์ ที่ไม่ควรมองข้าม คือ เก้าอี้และโต๊ะในห้องปฏิบัติการ
ต้องออกแบบให้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากที่ใช้ในห้องทำงานตามปกติ
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์ พ้ืนผิวของโต๊ะทำปฏิบัติการ
ควรทำดว้ยไม้หรอืวัสดท่ีุทนต่อการกัดกรอ่นของสารเคมไีด้ดี ไม่ดูดซมึน้ำ
และสามารถซ่อมแซมโดยการขัดหรือเคลือบใหม่ได้ สำหรับเก้าอี้ที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการต้องมีรูปร่าง และลักษณะท่ีน่ังได้สบาย สะดวก ต่อการลุกน่ัง
ในขณะทำปฏิบัติการ ควรใช้พลาสติกหรือยางหุ้มขาเก้าอ้ี เพ่ือให้ต้ังบนพ้ืน
ได้อย่างม่ันคง ควรเป็นเก้าอ้ีแบบไม่มีพนักท่ีสามารถปรับระดับความสูงได้
นอกจากนั้นก็คือตู้ควัน ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการ
โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการเคมีท่ีมีแก๊ส หรือควันเกิดข้ึน เพ่ือใช้เตรียมสารเคมี

นัทธมน แฝงศรคีำ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7ว

ห้องปฏิบัติการดี

บางชนิด ส่วนเครือ่งมือวิทยาศาสตร์
อ่ืน ๆ  ในห้องปฏิบัติการต้องมีคุณภาพ/
สามารถสอบเทียบได้ตามมาตรฐานสากล
ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานทุกขั้นตอน
และใช้งานให้ถูกต้องตรงตามประเภท
รวมทั้งมีการบำรุงรักษา/สอบเทียบและจัดทำแผนการบำรุงรักษา/
สอบเทียบประจำปี เพ่ือให้อยู่ในสภาพท่ีดี สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์/
ทดสอบได้อย่างถูกต้อง

การจัดระบบสาธารณูปโภคในห้องปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภค
ท่ีจำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ และ
ระบบแก๊ส ระบบไฟฟ้า มีความสำคัญมากสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จึงควรจัดให้มีระบบไฟฟ้าที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยโดยต่อระบบไฟฟ้าจาก
สายเมนใหญ่เข้าสู่ห้องปฏิบัติการโดยตรง หรือผ่านแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าท่ีแยก

ออกจากส่วนอ่ืนของอาคาร การวางระบบไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการต้องคำนึงถึง
ความปลอดภัยโดยใช้สายไฟท่ีมีขนาดใหญ่เพียงพอกับกำลังไฟฟ้าท่ีใช้สายไฟ

มีคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการดี
มีคุณภาพและความปลอดภัย

ความฝนัทีใ่กลจ้ะเปน็จรงิ..อกีไมน่านเกนิรอ
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ต้องไม่เก่าชำรดุหรอืมีรอยแตกรา้ว สายทีต่่อขัว้ต้องแขง็แรง ไม่หลดุงา่ย
ระบบควบคุมการใช้กระแสไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการควรแยกเป็น 2 ส่วน
คือส่วนให้แสงสว่าง และส่วนท่ีใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ
และซอ่มบำรุงมิเตอร์ไฟฟา้รวมจะต้อง รับกำลังไฟฟา้ได้สูงกว่ากำลังไฟฟา้
ท้ังหมดทีจ่ะต้องใช้ในห้องปฏิบัติการ มีการเดนิสายไฟตามขนาดมาตรฐาน

ของการไฟฟา้และตอ้งติดต้ังสายดนิ
ไว้ด้วย ระบบน้ำ มีความจำเป็น
อย่างมากต่อห้องปฏิบัติการ เพ่ือใช้
เตรียมน้ำกล่ัน เพ่ือตรวจวิเคราะห์/
ทดสอบ และทำความสะอาดเคร่ืองมือ
เครื ่องใช้ต่างๆ ระบบน้ำ ที่ใช้ใน

ห้องปฏิบัติการ ควรแยกเป็นระบบน้ำดีที่ประกอบด้วย อ่างน้ำ ก๊อกน้ำ
และท่อน้ำดี กับ ระบบน้ำท้ิงท่ีประกอบด้วยท่อน้ำท้ิง และระบบกำจัดน้ำเสีย
อ่างน้ำในห้องปฏิบัติการควรเปน็ประเภท หลุมลึกรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า หรือ
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ทำจากกระเบ้ืองเคลือบเพ่ือป้องกันการกัดกร่อนส่วนท่อน้ำท้ิง
ควรทำด้วยวัสดุท่ีป้องกันการกัดกร่อนจากการเกิดปฏิกิริยากับสารท่ีอยู่ในน้ำท้ิง
ระบบแก๊ส การติดตั้งระบบแก๊ส ต้องแยกส่วนออกจากระบบไฟฟ้าและ
ระบบน้ำ โดยมีวาล์วควบคุมอัตโนมัติ ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงได้ง่าย
การติดต้ังท่อแก๊สก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ของการใช้แก๊ส
ส่วนของท่อแก๊สต้องยึดติดอย่างม่ันคง หัวแก๊สต้องเป็นประเภทคุณภาพสูง
ที่มีขั ้นตอนการเปิด–ปิด 2 ชั้น ไม่มีรอยต่อที่ทำให้เกิดแก๊สรั่วหรือ
เกิดรอยแตกเมื่อใช้เป็นเวลานาน และมีการบอกตำแหน่งหรือทิศทาง
การหมนุวาลว์ เปิด–ปิด ไว้อย่างชดัเจน

การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ จะต้องมีการบริหารจัดการ
ที่ดี มีการวางแผนการดำเนินงานและคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ ต่อไปนี้
(1)ด้านบุคลากร ต้องกำหนดบทบาทหน้าท่ีและผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ในงานต่อไปนี้ 1)การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  2)การจัดทำระเบียนวัสดุ
อุปกรณ ์ ครภุณัฑ์และสารเคม ี 3)การจดัซือ้ การควบคมุและการใชวั้สดุ
สิ้นเปลือง/สารเคมี 4)การดูแลบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
วัสดอุุปกรณ์ครภุณัฑ์ และรายงานการชำรดุเสยีหาย นอกจากน้ีบุคลากร

ต้องมีทักษะความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน และได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับเทคนคิ การตรวจวเิคราะห/์ทดสอบเปน็ประจำทกุปี
(2)ด้านงบประมาณ ต้องกำหนดงบประมาณคา่ใช้จ่ายประจำปีท่ีเก่ียวข้อง
อย่างน้อย 2 ประเภท คือ งบประมาณเก่ียวกับการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ

ซ่ึงข้ึนอยู่กับการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายท่ี จำเป็นต้องใช้เพ่ือการทำการตรวจวิเคราะห์
/ทดสอบตัวอย่าง และงบประมาณของโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมีและ
การซ่อม/บำรุงรักษา/สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้วย (3)การจัดทำระเบียนและ
การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และ สารเคมี การทำระเบียนและการจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์และสารเคมี จัดเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
การวางแผนการจัดเก็บ และจัดทำระเบียนอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้สามารถ
ประหยดัคา่ใชจ่้ายในการจดัซือ้ และประหยดัเวลาในการคน้หา รวมทัง้ยัง
สามารถควบคุมและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

การจัดเก็บสารเคมีที ่ดีจะช่วยป้องกันไม่ให้มีอันตรายเกิดขึ ้น
ตามปกติไม่ควรเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการ และไม่ควรเก็บสารเคมีไว้
ในปริมาณมากเกินความจำเป็น การจัดเก็บไม่ได้หมายถึงเพียงแต่วาง
สารเคมไีว้ในบริเวณท่ีปลอดภยัเท่าน้ัน แต่จำเป็นต้องมีระบบการจัดเก็บ
ตามประเภทและสมบัติของสาร และต้องตรวจความปลอดภัยอย่าง
สม่ำเสมอ พรอ้มท้ังตรวจสภาพของภาชนะทีใ่ช้บรรจซ่ึุงอาจผุกร่อนจนเกิด
การร่ัวไหล หรือเก็บไว้ในบริเวณท่ีไม่เหมาะสมก็อาจเกิดการเสือ่มสภาพได้
การเก็บสารเคมีแยกไว้โดยเฉพาะ สารเคมีบางประเภทที่มีอันตราย
เฉพาะตัว ต้องจัดเก็บแยกไว้โดยเฉพาะ เช่น สารระเหยง่าย สารมีพิษ
สารกัดกร่อน สารไวไฟ สารท่ีเกิดปฏิกิริยากับสารอ่ืน บางชนิดอย่างรุนแรง
ซึ่งจะต้องมีเครื่องหมายเตือนอันตรายของสารอันตรายประเภทต่างๆ
ติดไว้ด้วย และสถานทีจั่ดเก็บต้องมีความเหมาะสม มีการระบายอากาศทีดี่
มีทางเข้าออกสะดวก มีทางหนีไฟและมีระบบเตือนภัย รวมทั้งมีอุปกรณ์
ดับเพลิง

ระบบป้องกันไฟไหม้ โดยให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ประจำทุกห้อง
ปฏิบัติการ หรืออยู่ในบริเวณที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว
ที่สำคัญต้องตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิงเหล่านั้นให้
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพื ้นฐาน ที ่ต ้องมีใน
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ แว่นตานิรภยั เส้ือกราวน์ ถุงมือ ฝักบัวและทีล้่างตา
รวมทั้งตู้ยาที่มียาพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่จำเป็นและยังไม่หมดอายุการใช้งาน
นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ฯ ดังกล่าวทุกครั้งที่จำเป็นและ
ปฏิบัติตามระเบียบห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดด้วย เช่น ไม่ควร
รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)
ได้รับการจัดสรรงบประมาณใหส้ร้างอาคารห้องปฏิบัติการ และดำเนินการ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ คาดว่าไม่เกิน 4 ปีข้างหน้า ห้องปฏิบัติการ
ของเราจะดี มีคุณภาพและความปลอดภัยตามที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึง
มีศักยภาพสามารถใหบ้ริการตรวจวิเคราะห/์ทดสอบตวัอย่างส่ิงแวดลอ้ม
กับหนว่ยงานต่างๆ ได้อย่างมีมาตรฐาน หวงัว่า 4 ปี คงไมน่านเกินรอ…

ความปลอดภัย

ความฝันท่ีใกล้จะเป็นจริง..อีกไม่นานเกินรอ
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“….อันเน่ืองมาจาก ความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ปัจจุบันเราจึงพบว่าปัญหาหนึ่งที่
กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นปัญหาสำคัญ นั่นคือ ปัญหาขยะเทคโนโลยี
ท่านทราบหรือไม่ว่าทุกวันน้ีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสารพิษจาก
เทคโนโลยีที่กลายมาเป็นขยะ มีมากและรุนแรงแค่ไหน เราจะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาขยะเทคโนโลยีด้วยหรือไม่? และจะมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร? เชิญร่วมค้นหาคำตอบ
และทางออกของปญัหา ขยะเทคโนโลย ีปญัหาแหง่อนาคต....”

ขยะเทคโนโลยีที่เห็นได้ชัดเจนและใกล้ตัวที่สุดในปัจจุบัน คือ
โทรศพัท์มือถอื (Mobile phone) ซึง่ปัจจุบันน้ีผูค้นลว้นมีโทรศพัทมื์อถือ
ใช้กันมากมาย ท้ังท่ีบางคนมีความจำเป็นในขณะท่ีบางคนก็ไม่มีความจำเป็น
เลย แต่เป็นเพราะเหน็เพ่ือนบ้านเขามีก็อยากจะมีบ้าง จะได้ไม่น้อยหน้าเขา
ผลสำรวจด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครัวเรือนไทย
ในช่วงปี 2546-2549 ของสำนกังานสถติิแหง่ชาตกิระทรวงเทคโนโลยี-
สารสนเทศและการส่ือสาร พบว่าการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทยมีแนวโน้ม
เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมาระหวา่งปี 2546-2549 โดยใน
ปี 2549 จำนวนคนไทยใช้ โทรศัพท์มือถือเพ่ิมข้ึนจากปี 2546 เกือบเท่าตัว

คือจากประชากร 100 คน มีโทรศัพท์ มือถือ ใช้ 23 คนในปี 2546
เพิ่มขึ้นเป็น 42 คน ในปี 2549 กลุ่มวัยรุ่น(เยาวชนอายุ 15-24 ปี)
มีสัดส่วนผู้ใช้โทรศัพท์เพ่ิมข้ึนประมาณ เท่าตัว จากร้อยละ 25.3 ในปี 2546
เป็นร้อยละ 52.1 ในปี 2549 ซึ่งมากกว่าทุกกลุ่มอายุ โดยผู้ใช้มือถือ
วัยรุ่นแต่ละคน เฉลี่ยมีมือถือ 1 เครื่อง และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คดิเปน็รอ้ยละ 53

จะเห็นว่าในโลกปัจจุบันการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือมีบทบาท
ต่อคนไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้
สิ่งใหม่ได้ง่าย ซึ่งจะมีผลกระกระทบโดยตรง คือ กระทบต่อกระเป๋าตังค์
เพราะอย่างน้อยก็ต้องจ่ายเดือนละไม่น้อยกว่า 300 บาท ส่วนผลกระทบ
ทางอ้อม คอื สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม

ผลกระทบตอ่สุขภาพ เช่น งานวิจัยของต่างประเทศชิน้หน่ึงระบุว่า
การใช้โทรศพัท์มือถือนานๆ จะทำให้สมองด้านท่ีติดกับหูท่ีใช้ฟังการสนทนา
โทรศพัทบ่์อยๆ เสือ่มได ้งานวิจัยชิน้น้ีจึงแนะนำว่าไม่ควรใชโ้ทรศพัทมื์อถือ
บ่อย และไมค่วรเกนิครัง้ละ 20 นาท ีและจากการศกึษาของกลุม่เฝา้ระวัง
ทางวัฒนธรรม กระทรวงวฒันธรรมฯ พบว่า การใชโ้ทรศพัทมื์อถืออาจจะ
ส่งผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้มีอารมณ์แปรปรวนง่าย
(ใจร้อน) และข้ีเหงา ส่วนทางด้านร่างกายทำให้สุขภาพอ่อนแอ โดยยังส่งผล

ขยะเทคโนโลย ี(1)
สุรพงษ ์ศรปีระไหม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7ว
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กระทบทำให ้การเรยีนแย่ลงอีกด้วย และทีส่ำคญัย่ิง คือ ผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดล้อม ท่ีเกิดจากเคร่ืองโทรศัพท์ เม่ือหมดอายุการใช้งานไปแล้ว หรือ
ถึงแม้จะไม่หมดอายกุาร ใช้งาน แต่เครือ่งดังกล่าวอยู่ในสภาพที ่“ตกรุน่”
ก็ทำให้เครื ่องโทรศัพท์มือถือนี ้หมดสภาพการใช้งานไปโดยปริยาย
เครือ่งโทรศพัท ์เหลา่น้ีจึงกลายเป็น ขยะเทคโนโลยี ท่ียากต่อการทำลาย

โทรศัพท์มือถือนั้นทั้งข้างใน-ข้างนอกตัวเครื่อง และแบตเตอรี่มี
สารพิษแทรกซึมอยู่แทบทุกอณู ดังน้ัน การท้ิงโทรศัพท์มือถือจึงควรต้องทำ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือไม่ให้พิษเหลา่น้ีหลดุเขา้ไปปนเป้ือนกับสภาพแวดลอ้ม
ระบบห่วงโซ่อาหาร และย้อนมาทำร้ายสุขภาพของผู้ใช้ในที่สุด

สารพิษท่ีอยู่ในมือถือมีหลายตัวด้วยกันท่ีหนักๆหน่อย เช่น พิษตะก่ัว
เกิดจากการบัดกรีของดีบุกในแผงวงจร มีผลทำลายระบบประสาทส่วนกลาง
โลหติ ไต และระบบสบืพนัธุ์

พิษแคดเมียม นิกเกิล และ ลิเธียม ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ
แบตเตอร่ี สารท้ังสามตัวน้ีสามารถสะสมในร่างกาย จนกระท่ังก่อให้เกิดโรค
ต่างๆ กันไป อาทิ ก่อให้เกิดมะเรง็ ทำลายระบบหายใจและประสาท

พิษเบริลเลียม ที่ใช้ในการผลิตสปริงและตัวเชื่อม จัดอยู่ใน
กลุม่สารกอ่มะเร็ง โดยเฉพาะมะเรง็ปอด และพษิของสารหนใูนแผงวงจร
จะมีผลทำลายระบบประสาท ผวิหนัง และระบบการยอ่ยอาหาร จะเห็นว่า
ถ้าท้ิงมือถือไม่เป็นท่ีเป็นทาง โดยเฉพาะถ้าเกิดการเผาไหม้โอกาสท่ีสารพิษใน
มือถือจะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมจะยิ่งสูงขึ้น

และเทคโนโลยีอีก 2 ประเภท ที่มีใช้กันอยู่ในชุมชนมากคือ
คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ ทั้ง 2 อย่าง ถ้าใช้เป็นก็จะมีประโยชน์มาก
สว่นทีว่่าใชไ้ม่เป็น เชน่ การเลน่ Internet กับสือ่ลามกตา่งๆ หรอื รายการ
โทรทศันท์ีมี่ แตล่ะครนำ้เน่าและรายการเกมสโ์ชวซ์ำ้ๆ ซากๆ เป็นต้น

ปัญหาขยะจากอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น
นับวันจะยิ่งรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องถึงสุขภาพ

อนามัยของผู ้คนในสังคม แล้วเราจะมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหานี้อย่างไร?

ติดตามและร่วมค้นหาคำตอบของปัญหาขยะเทคโนโลยีได้
ในฉบับหน้า...

อ้างอิง
1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ [11-6-2007
2. วิทยา ผาสุก wittaya_pasuk@yahoo.com “ถังขยะมือถือ” แก้ปัญหาขยะพิษ
คอลมัน ์ หมนุกอ่นโลก

3. กองบรรณาธิการ นสพ.ผู้จัดการ 29 พฤศจิกายน 2544 “รีไซเคิล โทรศัพท์มือถือ
แก้ปัญหา ‘ขยะไฮเทค’ ล้นเมือง
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แม่น้ำสงครามมีความยาว 420 กม. บริเวณลุ่มน้ำมีความสำคัญ
อย่างย่ิงยวด เพราะเป็นแหล่งเก็บสะสมความหลากหลายทางชวีภาพทางน้ำ
และ หล่อเล้ียงชีวิตคนในชุมชนท่ีต้ังอยู่บนลุ่มน้ำ ในด้านการอุปโภค บริโภค
และทรัพยากรสัตว์น้ำท่ีหลากหลาย แต่ในปัจจุบันมีปัจจัยเส่ียงต่อคุณภาพน้ำ
ของแม่น้ำสงครามหลายประการ เช่น น้ำท้ิงจากแหล่งน้ำชุมชน สารเคมีจาก
การเกษตร การเล้ียงปลาในกระชัง และการทำธุรกิจแพ อาหารในแม่น้ำสงคราม
เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้คุณภาพน้ำของแม่น้ำสงครามต่ำลง

ดงัน้ันสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่9 อุดรธาน ีเครอืขา่ยโรงเรยีน
อนุรกัษแ์มน้่ำสงคราม และ MWBP จึงไดร้ว่มกันทำการตรวจสอบและ
ติดตามคุณภาพน้ำบริเวณท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมก่อมลพิษในแม่น้ำสงคราม
ตอนล่างขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำสงครามที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมดังกล่าว อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเกี่ยวกับแม่น้ำ
สงครามในดา้นต่างๆ ต่อไป

สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน

อนุรักษ์แม่น้ำสงคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบ้านหาดแพงและ MWBP
ได้จัดการประชุม โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมใน
พืน้ทีลุ่ม่น้ำสงครามตอนลา่ง ในวันที ่24 -25 พฤษภาคม 2550 โดยมี
อาจารย์และนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนอนุรักษ์แม่น้ำ 9 โรงเรียน
องคก์ร ปกครองสว่นทอ้งถ่ินบ้านหาดแพง และ MWBP เขา้รว่มประชมุ
โครงการดงักล่าว ผู้เข้าประชุมประมาณ 80 คน ณ ศาลาวัดศรีบุญเรือง
บ้านหาดแพง อำเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม

การจัดประชุมดังกล่าวได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทาง
การดำเนินงานของเครือข่าย สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำสงคราม
ตอนล่าง เทคนิควิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างง่ายและฝึกปฎิบัติ
การใช้ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่ายแก่โรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ การใช้
ชดุตรวจวดัออกซเิจนละลายนำ้อย่างง่าย ชดุตรวจวดัความเปน็กรด–ดา่ง
และวัดอุณหภูมิอากาศ เพื่อให้สมาชิกของเครือข่ายโรงเรียนอนุรักษ์
แม่น้ำสงคราม มีทักษะ และสามารถทำการตรวจสอบตดิตามคณุภาพนำ้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมอบชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่ายให้
เครือข่ายโรงเรียนอนุรักษ์แม่น้ำสงคราม เพื่อให้สมาชิกของเครือข่ายฯ
ทำการตรวจสอบคณุภาพน้ำท่ีเก่ียวข้องกับ กิจกรรมกระชังปลา แพอาหาร
ในแม่น้ำสงครามและนำ้ท้ิงจากชุมชนโดย ตรวจวัดคุณภาพน้ำ โรงเรียนละ
2 จ ุด (ก ่อน – หล ัง ) ในส ัปดาห ์ ท ี ่ 1 และ 3 ของเด ือน
เริม่ มิ.ย. – ก.ย. 2550  รวม  8  ครัง้ต่อโรงเรยีน

ไพบูลย์  มานพ
นักวชิาการสิง่แวดลอ้ม 5

โครงการพฒันาเครอืข่าย
เฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำสงครามตอนลา่ง
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ความคิดที่ว่า การจัดการมลพิษทางน้ำต้องมีระบบบำบัด
น้ำเสีย และต้องใช้งบประมาณมากซึ่งต้องทำโครงการเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นงบอุดหนุนหรืองบจากกองทุน
สิง่แวดลอ้มก็ตาม เป็นเรือ่งทีท่อ้งถ่ินดำเนนิการมาแลว้เป็นเวลาเนิน่นาน
แตมี่น้อยแหง่ทีจ่ะประสบความสำเรจ็จนเหน็เป็นรปูธรรม ทอ้งถ่ินบางแหง่
ที ่ได้ก่อสร้างระบบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการ
(operate) ระบบฯได้เพราะเกิดค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ในขณะท่ีมีรายได้น้อย
เน่ืองจากการเก็บค่าธรรมเนียม บำบัดน้ำเสียยังไม่สามารถกระทำได้ เพราะ
ประชาชน ยังไม่มีความตระหนัก ทำให้เกิดผลกระทบต่อความนิยมใน
ตัวผู้บริหารของประชาชนลดลง การเลือกระบบบำบัดน้ำเสียจึงเป็นข้ันตอน
ท่ีสำคญัไม่น้อยไปกว่าการเลอืกสถานทีต้ั่ง ระบบฯ ดังน้ันการบำบัดน้ำเสีย
จึงควรหนัมามองการบำบดัในพืน้ทีเ่ลก็ๆ ทีมี่ปัญหาดา้นมลพษิกอ่น แตใ่น
ขณะเดียวกัน น้ันการควบคุมดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่มีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งที่ท้องถิ่นต้องกระทำเช่นเดียวกัน แหล่งกำเนิด

มลพิษทางน้ำตามกฏหมายสิ่งแวดล้อมที่ต้องถูกควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งมี
อยู่หลายประเภท ไดแ้ก ่อาคารประเภท ก. (อาคารชดุ 500 หอ้งขึน้ไป
โรงแรมต้ังแต่ 200 ห้อง ห้างสรรพสินค้าพ้ืนท่ีใช้สอยต้ังแต่ 25,000 ตร.ม.
ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยต้ังแต่ 2,500 ตร.ม. ร้านอาหารท่ีมี พ้ืนท่ีใช้สอยต้ังแต่
2,500 ตร.ม.ขึน้ไป)

เม่ือมีระบบบำบัดน้ำเสีย การดูแลรักษาระบบฯเป็นเรื่องที่ต้องให้
ความสำคัญอย่างย่ิงเช่นกัน เพราะระบบฯ จะมีประสิทธิภาพดีน้ัน ข้ึนอยู่กับ
การ operate ถึง 70% ส่วนการออกแบบระบบฯ น้ันผู้เขียนให้ความสำคัญ
ประมาณ 30% เทา่น้ัน ในปี พ.ศ.2549 สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่9
อุดรธานี ได้คัดเลือก โรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำเสียจาก
โรงอาหารจำนวน 2 แห่ง ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบบึงประดิษฐ์
และมีบ่อดักไขมันเพ่ือแยกไขมันออกจากน้ำเสีย ได้แก่ รร.ประจักษ์ศิลปาคาร
อ.เมือง จ.อุดรธานี และ รร.หนองวัวซอพิทยาคม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ซึ ่งเป็นโครงการที ่ได้ร ับความร่วมมือจากทางโรงเรียน โดยเฉพาะ
รร.หนองวัวซอพิทยาคม ที่มีการดูแลระบบฯอย่างดีเยี่ยม มีอาจารย์
รับผิดชอบในการดูแลเอาใจใส่ระบบฯ จากเดิมที่ยังไม่มีอ่างล้างจานที่
ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการบริเวณ
โรงอาหารที่ดียิ่งขึ้น

บึงประดษิฐ์
สวนหย่อมในโรงเรียน

รจนา  อินทรธริาช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6ว

บึงประดษิฐ์
สวนหย่อมในโรงเรียน

บริเวณท่ีระบายน้ำเสียจากโรงอาหารของโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อ.เมือง จ.อุดรธานี

บ่อดักไขมันจากโรงอาหาร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อ.เมือง จ.อุดรธานี
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บ่อดักไขมันจากโรงอาหารโรงเรยีนหนองวัวซอพิทยาคม
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

Constructed Wetlands และการปรบัปรงุโรงอาหารของโรงเรยีนหนองววัซอพทิยาคม

บริเวณโรงอาหารกอ่นปรับปรุงของ
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

วัตถุประสงค์
เพ่ือใหข่้าวสารสิง่แวดลอ้มภาคที ่9 อุดรธาน ีชุมชนลุ่มน้ำโขงฉบบัน้ีเปน็ส่ือกลางในการสือ่สารการเผยแพรข้่อมูลข่าวสารองคค์วามรู้

และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและเกิดเป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

ท่ีปรึกษา
ปีติพงศ ์ พ่ึงบญุ ณ อยธุยา
สมชัย  เพียรสถาพร,
ชาตรี  ช่วยประสทิธ์ิ

บรรณาธิการ
ธวชั  ปทุมพงษ์

กองบรรณาธิการ
สาสยยนต ์ สีหาบัว, สุรพงษ ์ ศรปีระไหม, พัฒนา  บุญตาเพศ, เรยีมสงวน  ง้ิวงาม
สมพงษ์  บุญเฟรอืง, พิชญ  บุญญาส,ุ นัทธมน  แฝงศรคีำ, รจนา  อินทรธริาช
ไพบูลย์  มานพ, สกล  กิตติวัฒนะชยั

ออกแบบ/รูปเล่ม
ธนกิานต ์  สิริจันทพันธุ์

ต่อไปนี้จะเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงาน
สิง่แวดลอ้มภาคที ่9 และการดแูลระบบบำบดัน้ำเสียของโรงเรยีนท้ัง
สองแห่งด้วยภาพ สำหรับการติดตามประสิทธิภาพของระบบฯ นั้น
สำนักงานฯ ได้ดำเนินโครงการติดตามในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งขณะนี้
กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และจะนำมาเสนอในข่าวสารฉบับ
ต่อไปค่ะ...

Constructed Wetlands โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
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