
 

 

 สารบัญ  ๑. การเติบโตสีเขียวหรือการพัฒนาสีเขียว 

 ๓. การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าบริเวณเหมืองทองคําจังหวัดเลย 
 ๔. ลํานํ้าหวยหลวง จังหวดัอุดรธานี (ประกาศจากจังหวดัอุดรธานี) 

๕. ขอควรรูสําหรับแหลงกําเนิดมลพิษ 

แวดวงลุมน้ําโขง     
๗. Clean and Green city จังหวัดบึงกาฬ 
    และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
    และของเสียอันตรายจากชุมชนครั้งที่ ๑ (ระดับทองถ่ิน) 
 

๘. เก็บทุกกลอง เพ่ือความสะอาดของเมืองบึงกาฬ 

สรรหามาเลา 
๙.ภาวะโลกรอนกับกาซมีเทนใตนํ้าแขง็ 
๑๐.การลักลอบทิ้งขยะพิษ ปญหาเดิมๆที่ตองการทางออก! 

ใสใจสิ่งแวดลอม 
๑๑.ลดโลกรอน! ดวยสินคาฉลากเขยีว 
๑๒.การออกแบบผลิตภณัฑที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
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ขาวสารส่ิงแวดลอมภาคที่ ๙ ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ 

 

ขอตอนรับผูอํานวยการ สสภขอตอนรับผูอํานวยการ สสภ..๙ ๙ คนใหมคนใหม  
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การเติบโตสีเขียว (Green Growth) คือ แนวทางสําหรับการปรับเปลี่ยนระบบ
เศรษฐกิจในปจจุบันไปสูเศรษฐกิจท่ียั่งยืน ซ่ึงเนนการลดมลพิษลดการปลอยกาซเรือน
กระจก ลดการเกิดของเสีย รวมท้ังใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ รักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเสริมสรางความม่ันคงดานพลังงาน ดังนั้น 
การเติบโตสีเขียว จึงเปนจุดเนนเชิงนโยบายสําหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ซ่ึงให
ความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอม
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ีนําไปสูเศรษฐกิจคารบอนต่ําและมีความเปนธรรมทางสังคม 
 สําหรับประเทศไทยนั้น การเติบโตสีเขียว คือ การพัฒนาท่ีมุงสูการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืนเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยกิจกรรมภายใตแนว
ทางการพัฒนาดังกลาวมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดของเสียและ
กาซเรือนกระจกในปริมาณท่ีไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ทุกสาขาการผลิต  
 ท่ีผานมาไดมีการขับเคลื่อนสูการเติบโตสีเขียวในหลายภาคสวนแลว ไดแก 
การพัฒนาภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก และสรางสมดุลของระบบนิเวศนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เชน การปฏิบัติทางเกษตรท่ีดี (GAT) เกษตรยั่งยืนและเกษตร
อินทรีย การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน  

เมื่อปท่ีแลว ป ค.ศ. 2012 (2555) มีขาวลือวา วันท่ี 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 (21.12.2012) จะเปนวันสิ้นโลก ผูคนท่ัว
โลกไดใหความสนใจและคอยเตรียมรับมือกับภยัพิบัติตางๆ ท่ียิ่งทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ ท่ีมาของขาววันสิ้นโลก สืบเน่ืองจากปฏิทินของ
ชาวมายาใชในระยะวงโคจร 5000 ป และวันสดุทายของปฏิทินชนเผามายา คือ วันท่ี 21 ธันวาคม  2012 ซึ่งในวันน้ีเองจึงท่ีเปนมาของ
ความเช่ือท่ีวา เปนวันสิ้นโลก โดยเช่ือกันวา ในวันท่ี 21 ธันวาคม ค.ศ. 2012 จะเกิดปรากฎการณท่ีทําใหโลกเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล 
เพราะชวงเวลาดังกลาว เปนเวลาท่ีดวงอาทิตยอยูในระนาบเดียวกับใจกลางของทางชางเผือกเปนครัง้แรกในรอบ 2.6 หมื่นป ทําให
พลังงานทุกประเภทจากใจกลางของทางชางเผือกจะถาโถม และเกิดการปะทะกับพลังงาน ท้ังท่ีมองเห็นและมองไมเห็นของโลก  อาจทําให
เกิดซูเปอรโวลคาโน หรือภูเขาไฟใตนํ้าครบกําหนดเวลา 7.4 หมื่นป ท่ีจะทําลายหรือระเบิดตัวเอง พอถึงวันน้ีไดผาน 21.12.2012 มา  
4 เดือนแลว วันสิ้นโลกก็ไมไดเกิดข้ึน แตก็มีสญัญาณเตือนภัย ก็คือ โศกนาฏกรรมคลื่นยักษสึนามิ เมือ่ป ค.ศ. 2004 ท่ีบอกใหชาวโลกรูวา 
โครงสรางพ้ืนผิวโลกไดเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ และเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม ค.ศ. 2011 ไดเกิดคลืน่สึนามิซดัถลมเมืองเซนได  
บนเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุนอีกครั้ง ก็ยิ่งเปนการตอกย้ําวา การระเบิดของซูเปอรโวลคาโนอาจกําลังใกลเขามาแลวก็ได 

สิ่งท่ีพวกเราทุกคนรูอยูแกใจก็คือ สิ่งท่ีเปนตัวการท่ีทําใหเกิดวันสิ้นโลกเกิดข้ึนจริงๆก็คือตัวมนุษยน้ันเอง เชน การทํา
อุตสาหกรรมตางๆ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรกรรม การคมนาคม  เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนตัวการสําคัญท่ีทําใหเกิด นํ้าเสีย มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางดิน กากของเสียอันตราย และเกิดสภาวะขยะมูลฝอยท่ีมีมากเกินกวาจะกําจัดไดหมด ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดสภาวะ
โลกรอน ภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ และเกิดโรคระบาดท่ีรุนแรงมากข้ึน   และถาในวันน้ีมนุษยอยางพวกเรายังไมลุกข้ึนมาชวยกันรักษา
โลกของเราไว โดยการลดปริมาณขยะท่ีใชในแตละวัน ปลูกตน ลดการใชพลังงาน รูจักใชทรัพยากรอยางคุมคาท่ีสุด   
 

ทักทาย 
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โดยมีแนวคิดบนพ้ืนฐานความสมดุลและบูรณาการมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ดวยหลัก ๓ ประการ  
ไดแก ๑) มุงสูสังคมคารบอน ๒) ทุกภาคสวนมีสวนรวม และ ๓) ใชหลักการพัฒนาแบบคลัสเตอร เชน การใชของเสียเปน
ศูนยกลางเชื่อมโยงการผลิตและบริการยอย การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยสรางปจจัย
สนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตของประชาชนไดอยางยั่งยืน เชน การผลิตแบบไรของเสียใน
ภาคอุตสาหกรรม บริการ และชุมชนเมือง การจัดการปาไมและการพัฒนาพลังงานเพ่ือการเติบโตสีเขียว โดยการ
สงเสริมพลังงานทดแทน เชน สงเสริมการลงทุนดานพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของตามสิทธิประโยชน BOI 
ชดเชยราคาขายปลีกน้ํามันท่ีมีสวนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ จัดหาโครงสรางพ้ืนฐาน รองรับการขยายตัวของพลังงาน
ทดแทน ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับพลังงานทดแทน จัดสรรงบประมาณการวิจัย พัฒนา สาธิต สงเสริม รณรงค 
เผยแพรและประชาสัมพันธดานพลังงานทดแทน เปนตน  
 ทิศทางการพัฒนาประเทศสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๑ ไดกําหนดยุทธศาสตรไวคือ  
๑) ยุทธศาสตรสรางความเปนธรรมในสังคม ๒) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
๓) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน และ ๔) ยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 ปจจัยแหงความสําเร็จการเติบโตสีเขียว คือ ภาครัฐตองมีนโยบายชัดเจนและตอเนื่อง ภาคีการพัฒนามีความ
เขมแข็ง มีการจัดการเปนระบบครบวงจร และมีการวิจัย พัฒนา อบรม ถายทอดเทคโนโลยี ดังนั้น การแปลงแผนฯ๑๑ 
ไปสูการปฏิบัติ จึงตองสรางความเขาใจและการยอมรับในวัตถุประสงคของแผนฯ๑๑ เพ่ือนําไปบูรณาการไวในแผนทุก
ระดับ พัฒนากลไก วิธีการและเครื่องมือแปลงแผนฯ๑๑ ไปสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
ขับเคลื่อนแผนฯ๑๑ สงเสริมบทบาทของทุกภาคี และจัดทําระบบติดตามประเมินผลและสรางเครื่องชี้วัดการพัฒนาเพ่ือ
ใชกํากับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรในแผนฯ๑๑ 
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 ลาํนํา้หว้ยหลวงลาํนํา้หว้ยหลวง  จงัหวดัอดุรธานีจงัหวดัอดุรธานี  
 ประกาศจากจังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

    

ลําน้ําหวยหลวง เปนลําน้ําสายสําคัญของจังหวัดอุดรธานี มีตนกําเนิดจาก
เทือกเขาภูพาน อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไหลเขาสูอางเก็บน้ําหวยหลวง 
อําเภอกุดจับ ไหลผานอําเภอพิบูลยรักษ และอําเภอสรางคอม และไหลไปรวมกับ
แมน้ําโขงท่ีบานวัดหลวง ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีความ
ยาวตลอดลําน้ํากวา ๑๐๐ กิโลเมตร ซ่ึงหวยหลวงเปนลําน้ําสายสําคัญท่ีหลอเลี้ยง
ชุมชนหลายแหง ท่ีใชน้ําจากหวยหลวงเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 เหตุการณมลพิษท่ีเกิดข้ึนในลําน้ําหวยหลวง ซ่ึงเปนแหลงน้ําดิบสําหรับ
ผลิตน้ําประปาของชุมชนหลายแหง โดยเฉพาะอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 
ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีตอนลางหลังจากลําหวยไหลผานเทศบาลนครอุดรธารนีไปแลว เคยพบ
ปรากฏการณสาหรายบลูม (Algal bloom) จนไมสามารถใชน้ําผลิตประปาได 
แสดงวาน้ําเสียจากชุมชนสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําในลําน้ํา อาจเนื่องมาจาก
ชุมชนเมืองสวนใหญ ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี ยังไมมีการบําบัดน้ําเสียจากสถาน
ประกอบการกอนระบายลงสูแหลงน้ํา  
 ดวยเหตุนี้ทางองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี จึงไดออกประกาศ
นโยบายการปรับปรุงคุณภาพน้ําในลําน้ําหวยหลวง ดังนี้ 
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การประชุมคณะกรรมการปรบัปรุงคุณภาพนํ้า ลาํนํ้าหว้ยหลวงการประชุมคณะกรรมการปรบัปรุงคุณภาพนํ้า ลาํนํ้าหว้ยหลวง จังหวัดจังหวัดอุดรธานีอุดรธานี 

  

  

 

นายณรงค  พลละเอียด รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

ลําน้ําหวยหลวง   จังหวัดอุดรธานี เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมพระพุทธบาทบัวบก ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัด

อุดรธานี เพ่ือประกาศนโยบายจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ํา ลําน้ําหวยหลวง และพิจารณาจัดทําแผนบูรณาการ

เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพน้ําลําน้ําหวยหลวง จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงเปนกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการลําน้ําหวยหลวง 

เพ่ือใหลําน้ําหวยหลวงมีคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมและมีปริมาณน้ําท่ีเพียงพอตอการใชประโยชน เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

 

ไดแก ตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน ๑๓ สถานี ตัวอยางคุณภาพ  
น้ําใตดิน จํานวน ๕ สถานี ตัวอยางคุณภาพน้ําบอกักเก็บกากแรและ  
บอรองรับน้ําภายในเหมือง จํานวน ๓ สถานี ตัวอยางคุณภาพน้ําบริเวณ
บอสังเกตการณ/บอน้ําบาดาลภายในเหมือง ๔ สถานี ตัวอยางคุณภาพ
น้ําฝน จํานวน ๑ สถานี เพ่ือเปนขอมูลในการกํากับดูแลการดําเนินงาน
ตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของ  
บริษัท ทุงคํา จํากัด ไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและประชาชน
โดยรอบ 
         สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๙ อุดรธานี ไดรวมกับ 

กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ         

การเหมืองแร กรมทรัพยากรน้ําบาดาล หนวยงานและ

ประชาชนในพ้ืนท่ี ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

น้ํา บริเวณเหมืองทองคํา บริษัท ทุงคํา จํากัด จังหวัดเลย    

และโดยรอบพ้ืนท่ีเหมือง เปนประจําปละ ๔ ครั้ ง         

โดยไดดําเนินการติดตาม ครั้งท่ี ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เม่ือวันท่ี ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยสํารวจสภาพ

พ้ืนท่ีและเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําไปตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการ  
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การตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าบริเวณเหมืองทองคาํ จงัหวดัเลย และการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าบริเวณเหมืองทองคาํ จงัหวดัเลย และพื้ นที่พื้ นที่โดยรอบโดยรอบ 



 
             

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีเข้าข่ายตามมาตรา ๘๐ 
 

๑) โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  ๒) อาคารบางประเภทและบางขนาด ๓) ท่ีดินจัดสรร  
๔) การเลี้ยงสุกร  ๕)  ทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  และกิจการแพปลา  ๖)  สถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง  ๗) บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  ๘)  บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย  ๙)  บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  
และ ๑๐)  ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

สิ่งท่ีตองทํา 

เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ จะตองเก็บสถิติและขอมูลซ่ึงแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียทุกวัน 
ตามแบบ ทส.๑ (จัดเก็บไว ณ ท่ีตั้งเปนเวลา ๒ ป) และทุกสิ้นเดือนใหสรุปการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียประจําเดือน 
ตามแบบ ทส.๒ และจัดสงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนท่ีตั้งของแหลงกําเนิดมลพิษ ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป 
ท้ังนี้ กรุณาทวงถามแบบตอบรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       หากทานยังไมไดรับแบบตอบรับ ภายใน ๗ วัน  
(ดาวนโหลดแบบ  ทส.๑  และ ทส.๒ จากเว็บไซตกรมควบคุมมลพิษ  www.pcd.go.th หรือเว็บไซตสํานักจัดการคุณภาพน้ํา 
กรมควบคุมมลพิษ http://wgm.pcd.go.th/water หรือติดตอขอรับไดท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๙ อุดรธานี และ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดทุกจังหวัด) 

หากไมปฏบิัติตามกฎหมาย เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ จะตองดําเนินการอยางไร 
เมื่อไดรับหนังสือแจงสิทธโิตแยงแลวตองทําอยางไร... 

 
๑.สามารถขอรับทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับผลการตรวจของเจาพนักงานควบคุมมลพิษได 
๒.สามารถใชสิทธิโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน ภายใน  ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือ 

โดยทําหนังสือชี้แจงเหตุผล  ขอโตแยงตอเจาพนักงานควบคุมมลพิษ  พรอมแสดงหลักฐานประกอบการโตแยง 

๓.หากไมใชสิทธิโตแยงและแสดงพยานหลักฐานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  เจาพนักงานควบคุมมลพิษจะมีหนังสือคําสั่งให
ปรับปรุง  แกไข  หรือ  จัดใหมีการบําบัดน้ําเสีย 

เมื่อไดรับคําสั่งทางปกครองจะตองทําอยางไร.... 
 
ถาไดรับคําส่ัง  ตามมาตรา  ๗๐ 
สั่งการให  กอสราง  ติดตั้งหรือจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําท้ิงท่ีกฎหมายกําหนดใหแลวเสร็จภายใน  ๑๘๐ วัน 
ถาไดรับคําส่ัง  ตามมาตรา  ๘๒(๒) 
สั่งการใหจัดการแกไข  เปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  หรือซอมแซม ระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบําบัดน้ําเสีย
ท้ังหมดใหมีลักษณะเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงท่ีกฎหมายกําหนดใหแลวเสร็จภายใน  ๙๐ วัน 

- หากมีการปรับปรุงแกไขตามคําสั่งแลวเสร็จ  ตองแจงใหกรมควบคุมมลพิษทราบ  พรอมแสดงวิธีการแกไขปรับปรุง
ดวย  และเจาพนักงานควบคุมมลพิษจะไดดําเนินการตรวจสอบเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามคําสั่ง 

- หากไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งฯ  ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดสามารถขอขยายระยะเวลา  โดยมีหนังสือถึงอธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ  ชี้แจงกิจกรรม/แผนงาน  และระยะเวลาท่ีคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ  พรอมเหตุผลความ
จําเปน  ซ่ึงเจาพนักงานควบคุมมลพิษ  จะพิจารณาตามความเหมาะสมและแจงผลการพิจารณาใหทราบ 
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ขอควรรู ขอควรรู   
สําหรับแหลงกําเนิดมลพิษสําหรับแหลงกําเนิดมลพิษ  

 



 
 

 

             
              
              
              
              
              
              
              
   

ท้ังนี้  หากไมปฏิบัติตามคําส่ังฯเจาพนักงานควบคุมมลพิษจะดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
 
 

การอุทธรณคําสั่งฯจะทําอยางไร 
 

    ถาไดรับคําส่ัง  ตามมาตรา ๗๐ 
หากไมพอใจคําสั่งฯ ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษทานมีสิทธิเรียกรองคัดคาน  โดยทําเปนหนังสือระบุขอโตแยง  
ขอเท็จจริง  และเหตุผลหรือขอกฎหมายอางยื่นตอเจาพนักงานควบคุมมลพิษ  (ผูทําคําสั่งทางปกครอง)  ภายใน ๑๕ วัน  
นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง 
ถาไดรับคําส่ัง  ตามมาตรา๘๒(๒) หรือ ๘๒(๓) 
หากไมพอใจคําสั่งฯ ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษทานมีสิทธิเรียกรองคัดคาน  โดยทําเปนหนังสือระบุขอโตแยง  
ขอเท็จจริง  และเหตุผลหรือขอกฎหมายอางยื่นตอเจาพนักงานควบคุมมลพิษ  (ผูทําคําสั่งทางปกครอง)  ภายใน ๓๐ วัน  
นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง 
ท้ังนี้  การรองคัดคานไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง 
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Clean and Green City 
บึงกาฬ  จังหวัดท่ี ๗๗  ของประเทศไทย   จังหวัดนองใหมเขารวมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยชุมชน 

พ้ืนท่ีนํารอง ปงบประมาณ ๒๕๕๖   เพ่ือสงเสริมสนับสนุน เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน สสภ.๙ และ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบึงกาฬ โดยนายสา แสงสวาง ไดจัดพิธีลงนาม
ความรวมมือการขับเคลื่อน Clean and Green City  ระหวาง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายวิเชียร จุงรุงเรือง และ  
นายธงชัย ลืออดุลย ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  ณ โรงแรมเดอะวัน อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ    
มีเทศบาลตําบลจํานวน ๑๘ แหงและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ รวมลงนามความรวมมือการขับเคลื่อนเพ่ือให
บรรลุผลสูเปาหมาย  

Clean and Green City    
บึงกาฬเมืองสิ่งแวดลอมสรางสุข 

 

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสยีอนัตรายจากชมุชน  
คร ัง้ท่ี ๑ (ระดบัทอ้งถิน่) ประจาํปี ๒๕๕๖ 

สํานักงานสิ่ งแวดลอมภาคท่ี ๙ อุดรธานีรวมกับ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดบึงกาฬ 
จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน 
ครั้งท่ี ๑ (ระดับทองถ่ิน) ในวันท่ี ๒๕-๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุมทรายเงินรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
ภายใตโครงการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายจากชุมชน และจะจัดอบรมครั้งท่ี ๒ ในเดือน
มิถุนายน และครั้งท่ี ๓ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 
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 แวดวงลุมน้ําโขงแวดวงลุมน้ําโขง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บทุกกลอง  เพ่ือความสะอาดของเมืองบึงกาฬ 

 
คําขวัญโครงการจัดตั้งศูนยรวบรวมกลองเครื่องดื่มประจําจังหวัดบึงกาฬเพ่ือเปนเปาหมายและการประชาสัมพันธใหเกิด

การดําเนินงานของเครือขายในจังหวัดบึงกาฬมีความตอเนื่องและยั่งยืนสรางความสะอาดและลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน  
นายธงชัย ลืออุดลย ผูวาราชการการจังหวัดบึงกาฬ เปนประธานเปดศูนยรวบรวมกลองเครื่องดื่มประจําจังหวัดบึงกาฬ เม่ือวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  ณ  รานแสงทองทวีทรัพย  ตําบลวิศิษฐ  อําเภอเมืองบึงกาฬ   คุณพรหมรินทร – คุณรุงพร แยมยวน  
เจาของรานแสงทองทวีทรัพย  ใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง  โดย นายสา แสงสวาง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
บึงกาฬและคณะไดจัดงานครั้งนี้ข้ึน ซ่ึงมีสมาชิกท่ีสมัครเขารวมโครงการท้ังสิ้น  ๑๔๖ แหง ประกอบดวย โรงเรียนประถมศึกษา/
มัธยมภาครัฐ เอกชน จํานวน ๑๑๙ โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๗ แหง หนวยงานสาธารณสุข ๕ แหง ศูนยพัฒนาเด็ก
วัยกอนเรียน ๓ แหง หนวยงานราชการอ่ืน ๑๕ แหง รับซ้ือกลองยูเอชทีทุกชนิด กิโลกรัมละ สองบาทหาสิบสตางค กิจกรรมในวัน
เปดศูนยประกอบดวยการแสดงโปงลางของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ สาธิตการพับกลองเครื่องดื่ม โดยชมรม เดอะแกง 
โรงเรียนบึงกาฬ นิทรรศการดานสิ่งแวดลอม การบรรยายความรูดานสิ่งแวดลอม จากผูแทนบริษัท  
เต็ดตรา แพค (ประเทศไทย ) จํากัด และบริษัท ไฟเบอรพัฒน จํากัด 
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ภาวะโลกรอนกับกาซมีเทนใตนํ้าแข็ง 

ก าซ มี เทน เป นก าซ เ รื อนกระจก ท่ี มีความรุ นแรงมากกว าก าซ
คารบอนไดออกไซดถึง ๒๓ เทาตัวเลยทีเดียวและ เปนกาซท่ีมีสวนท่ีทําใหเกิด
ภาวะโลกรอนอยูในตอนนี้เปนขาวรายท่ีนักวิทยาศาสตรไดพบกาซมีเทนจํานวน
มากมายมหาศาลประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ลานตัน  อยูภายใตน้ําแข็งทางแถบเหนือ
ของไซบีเรีย  และภาวะโลกรอนกําลังทําใหน้ําแข็งละลาย จึงทําใหกาซมีเทนพวก
นี้กําลังคอยๆถูกปลอยออกมาสูชั้นบรรยากาศของโลกเรา กาซมีเทนพวกนี้มาจาก
ไหน? ดร.อาจอง ทานไดบอกวา แตกอนบริเวณข้ัวโลกเหนือในปจจุบันไมไดอยูท่ี
ตําแหนงนั้น ไมมีน้ําแข็งปกคลุม จึงมีสัตวและพืชมากมายอาศัยอยูบริเวณนั้น แต
เกิดเหตุการณท่ีแกนโลกเปลี่ยนอยางฉับพลัน จึงทําใหบริเวณนั้นกลายไปเปนข้ัว
โลก และอุณหภูมิก็ลดลงอยางรวดเร็ว จากประมาณ ๒๐ องศาเซลเซียสข้ึนไป 
กลายเปนติดลบกวา ๕๐ องศาในทันทีสิ่งมีชีวิตท้ังหมดถูกแชแข็งในทันที และเม่ือ
เวลาผานไปน้ําแข็งก็เริ่มปกคลุมหนาข้ึนเรื่อยๆ ตัวอยางท่ีใหเห็นก็คือมีรางของ 
ชางแมมมอธ ท่ีมนุษยขุดพบ      ถูกน้ําแข็งแชไวจึงไมเนา และบางตัวยังมีหญาอยู
ในปาก เพราะวาถูกแชแข็งในทันทีขณะท่ียังกินอาหารอยู เม่ือซากของสิ่งมีชีวิต
มากมายถูกฝงไวใตน้ําแข็ง จึงทําใหเกิดกาซมีเทนจํานวนมากเกิดข้ึน แตก็ข้ึนมาสู
ผิวโลกไมไดเพราะวาถูกชั้นน้ําแข็งกักเก็บไว แตปจจุบันภาวะโลกรอนทําใหน้ําแข็ง
บริเวณข้ัวโลกเริ่มละลาย กาซมีเทนพวกนี้ กําลังคอยๆถูกปลอยออกมาสูชั้น
บรรยากาศ และจะเปนอีกตัวการท่ีเรงใหเกิดความรุนแรงของภาวะโลกรอนท่ีมาก
ข้ึน ถาพวกเรายังไมชวยกันลดภาวะโลกรอนตอนท่ียังมีเวลา มนุษยอยางเรา
อาจจะตองตกอยูใน สถานการณเดียวกับชางแมมมอธก็ได ไมแนในอนาคตอาจจะ
มีใครขุดพบคุณถูกแชแข็งไวและก็ยังมีอาหารอยูในปากก็เปนได ????  
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การลกัลอบท้ิงขยะพษิ ปัญหาเดมิๆท่ีตอ้งการทางออกการลกัลอบท้ิงขยะพษิ ปัญหาเดมิๆท่ีตอ้งการทางออก  !!  

  
ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนหนึ่งในพ้ืนท่ีท่ีถูกพบวามีการลักลอบนําขยะ

พิษ น้ําเสีย และกากอุตสาหกรรมมาท้ิงอยูบอยครั้ง อาจเพราะอยูไมไกลจากท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแหง ท้ัง
ยังมีโรงงานรับรีไซเคิล กําจัดขยะและบําบัดของเสียมาตั้งอยูในพ้ืนท่ีหลายโรงอีกดวย สิ่งท่ีเกิดข้ึนคือ ผลกระทบตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม  

กรณีหนองแหนเปนเพียงตัวอยางของพ้ืนท่ีหนึ่งเทานั้นท่ีตองเผชิญกับปญหาการลักลอบท้ิงขยะพิษ 
เนื่องจากอีกหลายพ้ืนท่ีในหลายจังหวัด อาทิ ระยอง สมุทรปาการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กรุงเทพฯ ฯลฯ ก็กําลังเผชิญ
ชะตากรรมไมตางกัน อาชญากรสิ่งแวดลอม กับกรณีลักลอบท้ิงขยะพิษ 

เดิมพ้ืนท่ีตําบลหนองแหนคือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ท่ีมีผืนปาชุมชนเปนตนทุนทรัพยากรอันสมบูรณ  แตเม่ือ
ประมาณป ๒๕๔๐ ก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี หลังชาวบานเริ่มสังเกตวาบอดินรางท่ีเคยผานการขุด
หนาดินเอาไปขาย มีนายทุนเขามาจับจองซ้ือไวและนําเอาขยะของเสียจากหลายพ้ืนท่ีมาฝงกลบ โดยไมมีการขอ
อนุญาต  จากนั้นก็เริ่มมีบริษัทรับกําจัดของเสียเขามาเปดกิจการในพ้ืนท่ี ท้ังบริษัทฟวชั่น จํากัด ท่ีเขามาเปดโรงงาน
รับบดกระจก อัดกระดาษ และโรงงานรับรีไซเคิลน้ํามัน  บริษัท เค เอส ดี รีไซเคิล จํากัด ทํากิจการรับคัดแยกขยะ
และบําบัดน้ําเสีย และการเขามาของบริษัท ศูนยกําจัดของเสียไทย จํากัด  แมบริษัทเหลานี้จะไดรับอนุญาตให
ประกอบการอยางถูกกฎหมาย แตการดําเนินกิจการดานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีกลับสงผลกระทบตอชุมชนมาโดย
ตลอด  ท่ีสําคัญยังมีกรณีการลักลอบนําน้ําเสียและกากอุตสาหกรรมมาท้ิงในพ้ืนท่ีอีกดวย 

ผลกระทบท่ีตามมา ไมเพียงชาวบานตองทนสูดดมกลิ่นเหม็นจากกองขยะและน้ําเสีย บางรายถึงกับมีอาการ
เวียนหัวคลื่นไส แสบจมูก ไปจนถึงแนนหนาอก ขณะท่ีแหลงน้ํา สัตวเลี้ยง และพืชผลทางการเกษตร ก็พลอยไดรับ
ความเสียหายไปดวยเชนกัน จากขอสังเกตภาครัฐยังคงทํางานในเชิงรับคือมีปญหาแลวคอยทํา แตไมไดมองท่ีตนทาง 
อีกท้ังโดยทิศทางการพัฒนาประเทศก็ยังไมไดใหความสําคัญกับการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรม ท้ังท่ีปญหานี้เปน
ปญหาเรงดวน          
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…ใสใจส่ิงแวดลอม 
 

ลดโลกรอน !  
ดวยสินคาฉลากเขียว 

ฉลากเขียว(Green Label)  ฉลากเขียว คือ เครื่องหมายท่ีรับรองวาเปนผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาเม่ือ
เทียบกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน ผลิตภัณฑเหลานี้หมายถึง สินคา 
และบริการหลายประเภท ยกเวน อาหาร ยา และเครื่องดื่ม 
เนื่องจากท้ังสามประเภทเก่ียวของกับสุขภาพและความปลอดภัยใน
การบริโภคมากกวาดานสิ่งแวดลอม และมีหนวยงานตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานโดยตรงอยูแลว 

โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย 
 ฉลากเขียวเริ่มใชเปนครั้งแรกในประเทศเยอรมันตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๔๐ และไดรับการตอบสนองจากผูบริโภคชาวเยอรมันเปน
อยางดีปจจุบันประเทศตาง ๆ มากกวา ๒๐ ประเทศ  ไดมีการจัดทํา
โครงการฉลากเขียว  เชน แคนนาดา สหรัฐ - อเมริกา ฝรั่งเศส  
ญี่ปุน สิงคโปร ฯลฯ  

สํ าหรั บประ เทศไทย  คณะกรรมการนั กธุ ร กิจ เ พ่ื อ
สิ่งแวดลอมไทย ( Thailand Business Council for Sustianable 

Development,TBCSD ) ไดริเริ่มเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
และไดรับความเห็นชอบและความรวมมือจากสวนราชการ  
อ งค ก ร กล า ง  แล ะ เ อกช น  เ ช น  ก ร ะทร ว ง อุ ตส าหกร ร ม 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สํ านักงามาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ประโยชนของผลิตภัณฑฉลากเขียว 

 ๑.คุณภาพของผลิตภัณฑ ตองผานการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ และเปนไปตามกฎหมาย
และขอบังคับของทางราชการรวมท้ังขอกําหนดพิเศษ 
 ๒.ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมครอบคลุมถึงการ
ออกแบบ การผลิตและการใชงาน กระท่ังการท้ิงหลังใชงาน
ท่ีเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาผลิตภัณฑท่ัวไป 
ประหยัดพลังงานโดยมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา เพ่ือลด
มลพิษตอสิ่งแวดลอม 
 ผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมายฉลากเขียว จึงดีท้ังดาน

คุณภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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ออกแบบผลติภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

   

การออกแบบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม เปนการออกแบบผลิตภัณฑและ

บริการใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มุงเนนการ

ลดกากของเสีย ยืดระยะเวลาการใชงาน และ

เพ่ิมปริมาณการนํากลับมาใชใหม ท้ังนี้ เ พ่ือ

หลีกเล่ียงผลเสียท่ีจะตามมาภายหลังตลอดชวง

ชีวิตของผลิตภัณฑหรือบริการ เชน  การ

ออกแบบจานกระดาษท่ีทํามาจากชานออย ซ่ึง

นํามาทดแทนการใชพลาสติก วัสดุท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอมใชครั้งเดียวแลวท้ิงไดเลยซ่ึง

สามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ  

 

 ประโยชนของการออกแบบผลิตภัณฑที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

๑. เพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยจะสงผลดีตอธุรกิจ 
ชุมชน และส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนแนวทางนําไปสูการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน (Sustainable Development) 
๒. เพ่ือสรางผลกําไรใหกับองคกรโดยการนํากระแสความ
ตองการสินคา และบริการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมาใชเปน
จุดเดนในการสรางความเช่ือม่ันใหกับผูบริโภค 
๓. สามารถลดตนทุนคาใชจายในการผลิตจากการลดปริมาณ
วัตถุดิบ หีบหอการใชพลังงานในการผลิตสินคาและบริการ 
๔. สามารถนําวัสดุหรือช้ินสวนกลับมาใชไดใหมโดยการปรับปรุง
ผลิตภัณฑจากการออกแบบ 
๕. เพ่ือปองกันปญหาการใชประเด็นดานส่ิงแวดลอมมาเปน
กําแพงทางการคาท่ีมิใชภาษี (Non-tariff Barrier; NTB) และ
รองรับการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบทางดานส่ิงแวดลอม
ตางๆท่ีมีความเขมงวดจากประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน  WEEE, 
RoHS, EuP เปนตน  
๖. เพ่ือสงเสริมภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกรและผลิตภัณฑ 
 

 

 

…ใสใจสิ่งแวดลอม 
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เชิญรวมกันเชิญรวมกันรับบริจาควัสดุอะลูมิเนียม รับบริจาควัสดุอะลูมิเนียม 
เพื่อจดัทําขาเทียมพระราชทานเพื่อจดัทําขาเทียมพระราชทาน  

 

เชิญชวนรวมบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพ่ือจัดทําขาเทียม
พระราชทาน รวมเปนสวนหนึ่งในการสรางโอกาสใหอีกหลาย
ชีวิตไดกลับมายืนและกาวเดินอยางม่ันคงอีกครั้ง  

กรมควบคุมมลพิษ จัด ทําโครงการ เรียกคืนวัสดุ

อะลูมิเนียมเพ่ือจัดทําขาเทียมพระราชทานรวมกับมูลนิธิขาเทียม

ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริษัทไปรษณียไทย 

จํากัด บริษัทไทเบเวอรเรจแคน จํากัด บริษัทบางกอกแคนแมนู

แฟคเจอริ่ง จํากัด เพ่ือสงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยและ

นํากลับมาใชประโยชน ซ่ึงจะชวยลดการนําทรัพยากรใน

ธรรมชาติออกมาใช โดยจะนําอะลูมิเนียมท่ีไดรับบริจาคนํามา

จัดทําอุปกรณขาเทียมใหแกผูพิการและผูสูงอายุตอไป 

สามารถบริจาคไดท่ี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ทุกจังหวัด สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคทุกแหงและ
กรมควบคุมมลพิษ หรือ บริจาคผานทางไปรษณีย โดยบริษัท
ไปรษณียไทยจํากัด รับสงอะลูมิเนียมฟรีไมเสียคาใชจาย เพียงทํา
ความสะอาด บรรจุกลอง โดยชั่งน้ําหนักไมเกิน ๕ กิโลกรัมและ
สงมาท่ี โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพ่ือจัดทําขาเทียม
พระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขท่ี ๙๒ ซอยพหลโยธิน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
 

ปท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ ป ๒๕๕๖ 
วัตถุประสงค 

เพ่ือใหวารสารลุมน้ําโขงฉบับนี้เปนสื่อสารการเผยแพร 
ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
และเกิดเปนรูปธรรมในการเชื่อมโยงเครือขายดานสิ่งแวดลอม 

ท่ีปรึกษา 

โชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วิเชียร  จุงรุงเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

บรรณาธิการ 
เฉลียว  ลีสงา    
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๙ 
กองบรรณาธิการ 
 สวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม 
ออกแบบ/รูปเลม  
 พัชราภร  ศิริจงประเสริฐ    วฒันา  บาลเพชร 

สนับสนุนขอมูล 

 สวนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 สวนเฝาระวังและเตือนภัย 

สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ ๙ ( อุดรธานี )  ๓๑๙ ม.๑๐ ต.บานจั่น  อ.เมือง   จ.อุดรธาน ีโทร. ๐-๔๒๒๙-๒๘๑๗-๘  โทรสาร๐-๔๒๒๙-๒๘๑๙ 
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