
	 ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	ฉบับนี้	ก็เป็นฉบับส่งท้าย
ปีเก่า	๒๕๕๔	 (ปีเถาะ)	 เพื่อต้อนรับปีใหม่	๒๕๕๕	 (ปีมะโรง) 
พวกเราชาว	สสภ.๑๒	ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
อำานาจสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย	จงดลบนัดาลให	้สมาชกิชาวขา่วสาร
สิง่แวดลอ้มภาคที	่๑๒	ทกุทา่น	จงประสพแตค่วามสขุ	ความเจรญิ 
สุขภาพแข็งแรง	 เงินทองไหลมาเทมา	และขยันขันแข็งทำางาน 
ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ พร้อมกับหวังว่าจะได้ยินเสียงหัวเราะ 
แห่งความสุข	(ห้าห้า)	กันตลอดทั้งปีนี้ด้วยครับ
	 ในปี	พ.ศ.๒๕๕๔	ปี	 (เถาะ)	ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์
ความรุนแรงของภัยธรรมชาติขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะช่วง 
ปลายปี	 ที่ เกิดเหตุการณ์นำ้าท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทย 
นำามาซึง่ความเสยีหายตอ่ชวีติและทรพัยส์นิทีไ่มอ่าจจะประเมนิ
ค่าได้		และหากจะถามถึงสาเหตุของภัยธรรมชาติครั้งนี้		ก็คงม ี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันจากนักวิชาการหลายสาขา	ไม่ว่าจะ 
เป็นการตัดไม้ทำาลายป่า	การสร้างสิ่งกีดขวางเส้นทางการไหล 
ของนำ้า	และอื่นๆ	อีกมากมาย	อย่างไรก็ตามเมื่อมองดูดีๆ	แล้ว 
เหตุผลต่างๆ	 เหล่านี้	 ก็เป็นผลมาจากการกระทำาของมนุษย์ 
แทบทั้งสิ้น	 เมื่อมนุษย์ทำาลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ยอ่มจะสง่ผลกระทบกลบัคนืมาสูม่นษุยใ์นรปูแบบเดยีวกนัเสมอ	
เพียงแต่จะเร็วหรือช้า	ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำาจากมนุษย์เท่านั้น
	 ดงันัน้	ปใีหมน่ี	้ชาว	สสภ.๑๒	กห็วงัวา่	กระแสการอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทย	และในโลกจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น	
การทำาลายสิ่งแวดล้อมจะค่อยๆ	ลดน้อยลง	จนกระทั่งไม่มีการ
ทำาลายเลย	และ	ชาว	สสภ.๑๒	กจ็ะเปน็กลไกหนึง่ทีจ่ะขบัเคลือ่น
งานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	รวมทั้ง
สรรหาเคล็บลับการรักษาสิ่งแวดล้อมมาฝากสมาชิกทุกท่าน 
ให้ได้รับข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์	 เพื่อร่วมกันเป็น
พลังสำาคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	ตลอดไป
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สารบัญ



๒  ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒

 “ขา้พเจา้มคีวามเตม็ใจทีจ่ะสละอำานาจอนัเปน็ของ ขา้พเจา้อยูแ่ตเ่ดมิให้
แกร่าษฎรโดยทัว่ไป แตข่า้พเจา้ไมย่นิยอมยกอำานาจทัง้หลายของขา้พเจา้ใหแ้กผู่้
ใด คณะใดโดยเฉพาะเพือ่ใชอ้ำานาจนัน้โดยสทิธขิาด และโดยไมฟ่งัเสยีงอนัแทจ้รงิ
ของราษฎร”		พระราชหตัถเลขาสละราชสมบตัิ	พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้
อยู่หัว	เมื่อวันที่	๒	มีนาคม	๒๔๗๗	แสดงให้เห็นถึงพระเนตรที่ยาวไกลมองเห็น
อนาคตของประเทศไทย	ภายใตก้ารปกครองแบบทีเ่รยีกกนัวา่ประชาธปิไตย	ทรง
มองเห็นและรับทราบถึงจิตสำานึกที่	ฝังแน่นอยู่ในคนไทย	หนึ่งในจิตสำานึกนั้นคือ
ความไร้จริยธรรม	
	 ความเส่ือมจริยธรรมของข้าราชการไทย	ท้ังข้าราชการการเมือง	ข้าราชการ 
ประจำา	พนกังานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	นบัเปน็เชือ้โรครา้ยทีบ่ัน่ทอนความ
ผาสกุของประชาชนชาวไทย	เชือ้โรครา้ยสายพนัธ์นุีไ้ดฝ้งัตวัอยูใ่นขา้ราชการไทย
ตัง้แตเ่มือ่ไหรค่งไมม่ใีครทราบ	แตเ่ริม่ออกอาการอยา่งเหน็ไดช้ดัเมือ่คณะราษฎร
ดำาเนนิการปฏวิตัสิยามในวนัที	่๒๔	มถินุายน	พ.ศ.๒๔๗๕	ยดึอำานาจจากพระบาท
สมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	และเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองของประเทศ
สยาม	จากสมบรูณาญาสทิธริาชยเ์ปน็ประชาธปิไตย	อาการของโรครา้ยขยายตวั
ลุกลามแบบลูกโซ่	แพร่ขยายรวดเร็วอย่างไม่มีขีดจำากัด	ไม่มียาชนิดใดหยุดยั้งได้	
ตรงกันข้ามยาที่นำามาใช้กลับเสริมความแข็งแกร่งให้กับเชื้อโรคตัวนี้	กำาแพงของ
ข้าราชการไทยกับจริยธรรมที่ดีงามจึงหนาขึ้นหนาขึ้นๆ	
	 พจิารณาจากความเปน็จรงิโดยไมต่อ้งใชท้ฤษฎใีดๆ	กส็ามารถบอกไดว้า่
ความเสื่อมจริยธรรมของข้าราชการไทยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนั้นเกิดมาจาก
การรวมกันของปัจจัย	สี่ประการ	คือ	ความมีตัณหา	ความขี้เกียจ	ความเห็นแก่
ตัว	และความกลัว	ตัณหาก่อให้เกิดความอยากในหลายๆ	ด้าน	อยากมีอำานาจ	
อยากมยีศถาบรรดาศกัดิ์	อยากมทีรพัยส์นิเงนิทอง	ความขีเ้กยีจสง่ผลใหเ้กดิการ
หาวธิกีารทางลดัทีจ่ะไปสนองความอยากโดยทีไ่มต่อ้งใชแ้รงกายสรา้งผลงาน	ไม่
ต้องเหนื่อยยากกับการทำางาน	ไม่ต้องเปลืองสมองคิด	ผู้ที่สามารถนำาวิธีการทาง
ลดัไปใชไ้ด	้จะตอ้งเปน็คนทีม่คีวามเหน็แกต่วัทีฝ่งัแนน่อยูใ่นจติสำานกึ	เพราะทาง
ลัดที่นำาไปใช้จะต้องไม่คำานึงถึงความเดือดร้อนของเพื่อนร่วมชาติว่าจะได้รับผล 
กระทบอย่างไร	มีความอำามหิตที่จะเหยียบยำ่าคนอื่นๆ	 เพื่อให้ตนเองได้สิ่งที่
ต้องการมาสนองความอยาก	ผู้ไร้จริยธรรมเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วสิ่งที่เกิดขึ้น 
กับเขาเหล่านั้นคือ	 ความกลัว	 ที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ทั้งอำานาจ 
ยศฐาบรรดาศักดิ์	ทรัพย์สินเงินทอง	เขาจึงปกป้องสิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่	โดยไม่
คำานงึถงึสิง่ใดๆ	วงจรแหง่ความมตีณัหา	ความขีเ้กยีจ	ความเหน็แกต่วั	และความกลวั 
จึงวนเวียนเสริมต่ออย่างไม่ขาดสาย
	 คำาสอนตามหลักพุทธศาสนา	อันเป็นศาสนาประจำาชาติไทยไม่มีผล
ต่อการขจัดความมีตัณหา	ความขี้เกียจ	ความเห็นแก่ตัว	และความกลัวของ
ข้าราชการไทย	ตรงกันข้ามความเชื่อที่สังคมไม่พึงประสงค์กลับถูกนำามาใช้	เช่น	
“ผู้ประสบความสำาเร็จในการแสวงหาอำานาจจะต้องเรียนรู้การเป็นนักต้มตุ๋น 
ทีช่าญฉลาด”	หรอื	“ฝา่ยบรหิารหากจะรกัษาอำานาจไวพ้งึเรยีนรูว้า่จะไมท่ำาความด ี
อยา่งไร”	หรอื	“ผูท้ีต่อ้งการอำานาจและรกัษาอำานาจไวจ้ะตอ้งแสดงออกภายนอก
ใหเ้หน็วา่เปน็ผูม้คีณุธรรม	เปน็คนมจีติใจซือ่สตัย	์มนีำา้ใจ	จรงิใจ	และมคีวามเทีย่ง
ธรรม	แตเ่มือ่สถานการณใ์หก้ส็ามารถทำาความชัว่ไดโ้ดยไมร่ัง้รอ”	ปรชัญาทีม่นษุย์
ไม่พึงประสงค์	ศาสนาทุกศาสนากำาหนดไว้เป็นข้อห้ามกลับถูกข้าราชการไทย
ส่วนหนึ่งนำาไปใช้เพื่อสนองตัณหาตัวเอง	ลูกโซ่ของความเสื่อมทางจริยธรรมจึง
แพร่กระจายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

	 จากปจัจยัทีเ่ปน็บอ่เกดิของความเสือ่มทางดา้นจรยิธรรมของขา้ราชการ
ไทยทีก่ลา่วขา้งตน้	จะพบวา่ไดฝ้งัแนน่อยูใ่นจติสำานกึของขา้ราชการ	การจะพฒันา 
จริยธรรมของข้าราชการไทยให้ยั่งยืนจึงไม่สามารถใช้ทฤษฎีใดๆ	มาพัฒนาให้
เปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่ฝังแน่นในจิตใจได้	 วิธีที่ดีที่สุดที่ทำาได้ในวันนี้คือ
การป้องกันและพัฒนาตามบริบทที่เกิดขึ้น	ทำานองเดียวกับการรักษาโรคที่เกิด
จากเชื้อไวรัส	นั่นคือเมื่อไม่มียากำาจัดเชื้อไวรัส	ก็เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน	และ
รักษาโรคตามอาการของผู้ป่วย	   เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความ 
เสยีหายตอ่ประเทศอยา่งรนุแรงดว้ยนำา้มอืของขา้ราชการและมคีวามจำาเปน็ตอ้ง
ดำาเนนิการปอ้งกนัอยา่งเรง่ดว่น	มดีว้ยกนัสองประการ	ประการแรกคอืพฤตกิรรม
การแตง่ตัง้	การโอนยา้ยไมม่คีวามเปน็ธรรมมผีลประโยชนแ์อบแฝง  และไมไ่ดน้ำา
เอาความมจีรยิธรรมมาเปน็ปจัจยัหนึง่ในการพจิารณา ประการทีส่องพฤตกิรรม
การใช้อำานาจและการแสวงหาผลประโยชน์จากตำาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ 
ทั้งสองประการถือว่าเป็นประเด็นสำาคัญที่สุดที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันโดยด่วนและ
ภูมิคุ้มกันที่สามารถนำามาใช้ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์นี้ นั่นคือ
การกำาหนดมาตรการที่ตรงประเด็นและบังคับใช้อย่างจริงจัง
	 ภมูคิุม้กนัเพือ่ใหก้ารแตง่ตัง้		การเลือ่นตำาแหนง่		และโอนยา้ยใหม้คีวาม
เปน็ธรรม	การดำาเนนิการในปจัจบุนัโดยสว่นใหญ่	ผูม้อีำานาจแตง่ตัง้ไดก้ำาหนดตวั
บุคคลไว้แล้วว่าตำาแหน่งไหนจะให้ผู้ใดจึงทำาการประกาศรับสมัครและกำาหนด
เกณฑใ์นการพจิารณา	การแตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณาฯ	มวีตัถปุระสงคเ์พยีง
เพื่อสรา้งเกราะใหผู้ม้ีอำานาจแตง่ตัง้	ฯ	ดงันัน้หากผู้มอีำานาจแตง่ตัง้ยกเลกิวธิีการ
แบบเดิมๆ	หันมาดำาเนินการประกาศรับสมัครด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย 
ทั้งการกำาหนดคุณสมบัติ	และวิธีการพิจารณา	ผลการพิจารณาจะต้องประกาศ
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยลักษณะเดียวกับการวินิจฉัยของศาล	ส่วน
ราชการจะก็ได้ข้าราชการที่มีจริยธรรมมาพัฒนาประเทศมากกว่าที่เป็นอยู่
	 ภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการใช้อำานาจ	และการแสวงหาผลประโยชน์จาก
ตำาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ	 เมื่อมีเรื่องร้องเรียนหรือมีข้อมูลที่เชื่อได้ว่ามีการ
ใช้อำานาจหรือการแสวงหาผลประโยชน์จากตำาแหน่งหน้าที่	 การแต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนสมควรตั้งบุคคลจากภายนอกกระทรวงฯ	ทั้งคณะฯ	 เพื่อ
หลีกเลี่ยงบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยบุคคลที่มีความใกล้ชิด	และความเอื้อ
อาทรตามอุปนิสัยคนไทยผลการพิจารณาของคณะกรรมการต้องประกาศใน
ที่เปิดเผย	กรณีเมื่อพบว่ามีความผิดจริงต้องลงโทษอย่างจริงจังทั้งทางวินัย
และอาญา	ผู้มีอำานาจสั่งลงโทษต้องตัดความสัมพันธ์ส่วนตัวออก	นอกจากนี้ 
หากเพิ่มการประกาศให้รางวัลสำาหรับผู้แจ้งเบาะแสข้าราชการที่ใช้อำานาจและ
การแสวงหาผลประโยชน์จากตำาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ	แม้จะไม่มีผู้แจ้ง
เบาะแสแต่สิ่งที่จะได้นั่นคือเป็นการป้องปราม	
	 ภมูคิุม้กนันีใ้ชเ้พือ่ปอ้งปราม	ไมส่ามารถปลกูฝงัจรยิธรรมทีด่งีามลงในตวั
ขา้ราชการได	้การปลกูฝงัจรยิธรรมทีด่งีามใหแ้กต่วัขา้ราชการ	จะตอ้งกำาจดัปจัจยั
ทีก่อ่ใหจ้รยิธรรมเสือ่มคอื	ความมตีณัหา	ความขีเ้กยีจ	ความเหน็แกต่วั	และความ
กลัวให้หมดไป	ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ยาก	แต่ไม่ใช่ไม่มีหนทาง	ในทางวิทยาศาสตร์
การกำาจัดสารพิษ	นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีเติมสารอื่นลงไปผสมสารพิษเพื่อให้สาร
พษินัน้กลายเปน็สารเฉือ่ย	ในทำานองเดยีวกนักบัขา้ราชการเมือ่ไมส่ามารถกำาจดั
ปจัจยัทีเ่ปน็บอ่เกดิแหง่ความเสือ่มทางจรยิธรรมได้	รฐักส็ามารถปลกูฝงัจติสำานกึ
ความทีด่งีาม	เชน่	ความรกัชาต	ิความเอือ้อาทร	ความมนีำา้ใจ	ความเสยีสละใหแ้ก ่
ขา้ราชการ	เพือ่เปน็อาวธุตอ่สูก้บัความเสือ่มจรยิธรรมของขา้ราชการไทย  เชือ่วา่ 
ผูบ้รหิารประเทศ	หวัหนา้สว่นราชการ	ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัหากมคีวามมุง่มัน่ 
ที่จะการพัฒนาจริยธรรมข้าราชการไทยให้ยั่งยืนด้วยความจริงใจ	ความเสื่อม
ด้านจริยธรรมก็จะไม่ใช่ปัญหาของข้าราชการไทยอีกต่อไป	ปัญหาอยู่ที่ว่าจะมี 
ผู้บริหารประเทศ	หัวหน้าส่วนราชการ	ผู้บังคับบัญชาคนไหนจะยอมกระโดด
ออกมาจากวงเวียนของความมีตัณหา	ความขี้เกียจ	ความเห็นแก่ตัว	และความ
กลวั	จะมผีูบ้รหิารประเทศ	หวัหนา้สว่นราชการ	ผูบ้งัคบับญัชาคนไหน	นอ้มเกลา้
ถวายตวัเพือ่สนองพระราชหตัถเลขาสละราชสมบตัพิระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ 
เจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๗

การพัฒนาจริยธรรมข้าราชการไทยให้ยั่งยืน
นายเฉลียว ลีสง่า

ผอ.สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	อุบลราชธานี



 ลำาหว้ยตองแวด	เคยเปน็ฐานทรพัยากรทีอ่ดุมสมบรูณ์
ของชุมชนในพื้นที่ตำาบลโพธิ์ใหญ่	อำาเภอวารินชำาราบ	จังหวัด
อบุลราชธาน	ีซึง่ไดใ้ชป้ระโยชนม์าโดยตลอด	ทัง้นีเ้มือ่	พ.ศ.๒๕๓๓	
ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ในพื้นที่ตำาบลเมือง 
ศรไีค	ซึง่เปน็บรเิวณพืน้ทีต่น้นำา้ของลุม่นำา้หว้ยตองแวด	ทำาใหพ้ืน้ที ่
บริเวณดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่ม 
มากขึน้จนกลายสภาพเปน็ชมุชนเมอืง	และมกีจิการหอพกั	หอ้งเชา่ 
ตลาดสด	 อาคารพานิชกรรม	 ร้านอาหาร	 อู่ซ่อมรถ	 เป็น
จำานวนมาก	ซึ่งอาจจะส่งผลดีในทางเศรษฐกิจและทำาให้ราคา
ที่ดินของตำาบลศรีไคเพิ่มสูงขึ้นเป็นหลายสิบเท่าในระยะเวลา
ไม่กี่ปี	 อย่างไรก็ดีเนื่องจากยังไม่มีระยะการจัดการนำ้าเสีย
จึงทำาให้มีการระบายนำ้าเสียลงสู่ลำาห้วยตองแวดจนมีสภาพ
เสื่อมโทรม	 และส่งกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
ตำาบลโพธิ์ใหญ่	 ซึ่งเป็นชุมชนท้ายนำ้าทั้งที่ไม่มีส่วนทำาให้เกิด
นำ้าเสียเพราะยังมีสภาพเป็นชุมชนชนบทและไม่ได้อานิสงค์ 
จากราคาที่ดินเลย	ซึ่งถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิชุมชนในการ
เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชุมชน	และเป็นการ 
รุกลำ้าสิทธิมนุษยชนที่จะอาศัยอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี	ทั้งนี้ 
คณะรฐัศาสตร	์มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีจงึไดจ้ดัทำาโครงการวจิยั
ชุมชนกับรูปแบบการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยตองแวด	บ้านโพธิ์ตก 
ตำาบลโพธิ์ใหญ่	อำาเภอวารินชำาราบ	จังหวัดอุบลราชธานี	และได้
เชญิ	สสภ.๑๒	เขา้รว่มเพือ่ใหค้วามรูท้างวชิาการ	และจดัฝกึปฏบิตัิ
วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้าเบื้องต้นให้แก่ผู้นำาชุมชน	 เมื่อ 
วันที่	๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	ณ	ศาลาชุมชนบ้านโพธิ์ตก	

ชุมชนกับการอนุรักษ์แหล่งนํ้า

กรณีลําห้วยตองแวด จังหวัดอุบลราชธานี

นายประดิษฐ สุดชาดา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

ด่างของนำ้าโดยใช้กระดาษลิตมัส	และการวัดปริมาณออกซิเจน
ละลายในนำ้า	 (DO)	โดยใช้	DO	Test	Kits	พร้อมนี้จึงได้มอบชุด
อปุกรณต์รวจวเิคราะหค์ณุภาพนำา้เบือ้งตน้	เพือ่สนบัสนนุใหช้มุชน
ได้ใช้ประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังแหล่งนำ้าของ
ชมุชน	เพือ่จะมนีำาขอ้มลูเขา้สูเ่วทชีมุชนในการทีจ่ะลกุขึน้ทวงถาม
สิทธิของชุมชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำาหนดนโยบาย
สาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนา	 ให้มีความยั่งยืนสามารถ
ตอบสนองความต้องการและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนใน
การดำารงชีวิตอาศัยอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี	 	 และภาย
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว	ท่านผู้นำาชุมชนได้
พาคณะเจ้าหน้าที่	สสภ.๑๒	ไปศึกษาดูสิ่งมหัศจรรย์	คือ	ฝายนำ้า
ลอดของลำาห้วยตองแวด	ซึ่งเป็นโครงการของรัฐแต่การก่อสร้าง
ไม่ได้มาตรฐานแทนที่ชุมชนจะได้ฝายนำ้าล้นที่สามารถกักเก็บนำ้า
ไว้ใช้ในฤดูแล้งแต่กลับได้ฝายนำ้าลอดและลำาห้วยแห้งเหือดหาย	
นอกจากนี้ท่านผู้นำาชุมชนยังพาดูรอบหมู่บ้าน	ซึ่งถูกห้อมล้อมไป
ด้วยกอไผ่สูงเด่น	และได้อธิบายถึงอานิสงค์ของก่อไผ่ว่าเปรียบ
เหมอืนกำาแพงธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุแตม่รีาคา	ถกูทีส่ดุ	เพราะเมือ่เกดิ
ลมพายุจะลดแรงพายุลงได้จึงทำาให้อาคารบ้านเรือนของราษฎร
ในหมู่บ้านไม่ได้รับความเสียหาย	ซึ่งกอไผ่จะลู่ลมไม่หักโค่นเป็น
อันตรายเหมือนต้นไม้ชนิดอื่นๆ	ทั่วไป	ดังนั้นน่าจะเป็นการดี	ถ้า
ทุกท้องถิ่นส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านในชนบทปลูกต้นไผ่ล้อมหมู่บ้าน	
ซึง่นอกจากหนอ่ไผจ่ะสามารถทำาอาหารได	้ลำาตน้ไผก่ม็รีาคาและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย	ซึ่งเมื่อมีการปลูกจนทั่ว
หมู่บ้านก็จะเป็นกำาแพงป้องกันลมพายุโดยเฉพาะพายุฤดูร้อนซึ่ง
สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนตามที่เป็นข่าว
ทกุๆ	ป	ี“สิง่นีถ้อืวา่เปน็ภมูปิญัญาของคนโบราณซึง่เคารพและ
พึง่พาธรรมชาต ิ แตค่นปจัจบุนัไดถ้อืดวีา่ตนฉลาดทีส่ดุ แตก่ลบั
ทำาลายธรรมชาติ จนธรรมชาติต้องหวนกลับมาทำาร้ายคืน” 

ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒  ๓

การให้ความรู้และฝึกอบรมตรวจวัดคุณภาพนำ้าเบื้องต้น

ฝายนำ้าล้น	หรือ	ฝายนำ้าลอดพื้น

 ในการนี	้ผูเ้ขยีนจงึไดบ้รรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มนำ้าห้วยตองแวดและหลักการเฝ้าระวัง
คุณภาพแหล่งนำ้า	 พารามิเตอร์ที่บ่งชี้ถึงสภาวะคุณภาพนำ้า 
วิธีการเก็บตัวอย่างนำ้าเพื่อให้สามารถเก็บและรักษานำ้าตัวอย่าง 
ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนนำาส่งเพื่อตรวจวิเคราะห์ในห้อง 
ปฏิบัติการเมื่อมีกรณีเหตุฉุกเฉิน	 และฝึกปฏิบัติการตรวจวัด 
คุณภาพนำ้าเบื้องต้นเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งนำ้า	 ได้แก่	การวัด 
อุณหภูมิของนำ้าโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์	การวัดความเป็นกรดและ



๔  ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒

	 คำากล่าวที่ว่า	“ใจเป็นนาย	กายเป็นบ่าว”	คงจะเป็นเรื่องจริง	
เพราะเป็นสัจธรรมที่แน่นอนว่า	ร่างกายกับจิตใจไม่สามารถแยกจาก
กันได้	 สังเกตได้จากเมื่อถึงคราวจิตตกเมื่อไหร่	 ร่างกายก็จะแสดง
การเจ็บป่วยสามารถล้มหมอนนอนเสื่อเอาง่ายๆ	 ได้เช่นกัน	ยิ่งใน
สังคมปัจจุบันที่มีความวุ่นวายต่างๆ	 เกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้	 เราต้องยิ่ง
ประคบประหงม	ดูแลจิตใจเป็นพิเศษ	เพราะต้องมีเรื่องคอยบั่นทอน
จิตใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน	อันเป็นสาเหตุให้เกิดความโกรธ	ความเครียด		
ความกังวล	และอาจนำาไปสู่ปัญหาสุขภาพของร่างกาย	จนก่อให้เกิด
โรคภัยต่างๆ	มากมาย	เช่น	โรคเครียด	โรคความดันโลหิตสูง	โรคหัวใจ		
เป็นต้น
	 อย่างไรก็ตาม	ปัญหาทุกอย่างมีไว้ให้แก้	ไม่ได้มีไว้ให้แบกรับไว้	
หรอืหนปีญัหาไปไหน	จรงิไหมคะ	ดงันัน้	ทางออกทีจ่ะชว่ยแกป้ญัหาได ้
คอื	การเปน็คนทีม่คีวามคดิในเชงิบวก	(Positive	Thinking)	เชน่	ใหค้ดิ
เสยีวา่	“เมือ่มคีวามทกุข	์ใหค้ดิวา่ทกุขอ์ยูก่บัเราไมน่าน	เดีย๋วสขุกต็าม
มา	ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา”	หรือ	“ความสุข	ความทุกข์	
เป็นธรรมชาติของชีวิต	ยิ่งปฏิเสธความทุกข์	 ใจเราจะยิ่งทุกข์	จงรัก
และเมตตาต่อความทุกข์	 เพราะความทุกข์	คือ	 เพื่อนที่อยู่กับเรามา
ทัง้ชวีติ”	ถา้คดิบวกไดแ้บบนี้	เรากจ็ะไมท่กุข์	หรอืมคีวามทกุขน์อ้ยลง 
เห็นไหมคะว่า	“สุขภาพทางกายจะดีได้ สุขภาพทางใจต้องไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน”
	 เพื่อเป็นการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ควบคูก่นัไป	จงึมวีธิงีา่ยๆ	ในการดแูลสขุภาพใจคลายทกุข์	มาฝากทกุๆ	
ท่าน	ค่ะ
	 ๑.	ปลอ่ยวางความโกรธ	วธิปีลอ่ยวางและสรา้งความสงบทีใ่ชไ้ด้
ผลอย่างดี	และทำาได้ง่าย	คือ	การทำาสมาธิและการสวดมนต์ภาวนา	 
ซึ่งนอกจากจะช่วยผ่อนคลายแล้ว	ยังส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง 
และเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้นด้วย
	 ๒.	ทำางานอย่างมีความสุขและสนุกไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใด
	 ๓.	หัวเราะเป็นยา		เพราะการมีอารมณ์ขันจะช่วยลดความดัน
โลหติ	ลดระดบัความเครยีด	ชว่ยใหส้มองหลัง่เอนดอรฟ์นิ	หรอืสารแหง่
ความสขุ	ชว่ยกระตุน้ระบบประสาท	ทำาใหห้วัใจแขง็แรงขึน้	อกีทัง้ชว่ย
เพิม่ภมูชิวีติดว้ย	รูอ้ยา่งนีแ้ลว้จะมาอมยิม้อยูท่ำาไม	หวัเราะออกมาดงัๆ	
เลยค่ะ
	 ๔.	มองโลกในแงด่	ีชวียีนืยาวเพราะการเปน็คนมองโลกในแงด่ี
มีผลต่อชีวิตยืนยาวได้	ดังนี้

วิธีดูแลสุขภาพใจให้คลายทุกข์
นางสาวพจนีย์  โลมรัตน์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

	 -	คนที่มองโลกในแง่ดีมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตน	เพื่อทำาให้ตัว
เองดีขึ้น	มากกว่า	คนที่มองโลกในแง่ร้าย	และพร้อมที่จะยอมรับสิ่งที่
เกิดขึ้นกับตนได้ดีกว่า
 -	คนทีม่องโลกในแงด่มีแีนวโนม้ทีจ่ะระวงัรกัษาสขุภาพมากกวา่
 -	คนทีม่องโลกในแงด่จีะมภีมูชิวีติแขง็แรงกวา่คนมองโลกในแงร่า้ย
	 ทัง้นี	้เราสามารถเปลีย่นทศันคตติวัเองใหก้ลาย	เปน็คนมองโลก 
ในแง่ดี	อารมณ์แจ่มใสได้ไม่ยาก	ดังนี้ค่ะ
	 -	คดิใหก้วา้ง	เมือ่เกดิเหตกุารณใ์ดๆ	ลองลดความคดิเหน็สว่นตวั 
แตพ่ยายามคดิถงึเหตผุล	หรอืทางเลอืกอืน่ๆ	ทีอ่ธบิายสถานการณน์ัน้ๆ 
ได้กว้างขึ้น
	 -	เปรยีบเทยีบกบัเบือ้งหลงั	คอื	เปรยีบเทยีบตวัเองกบัคนทีอ่ยูใ่น 
สถานการณท์ีแ่ยก่วา่	หรอืดอ้ยกวา่	ซึง่จะชว่ยใหค้ณุรูส้กึมกีำาลงัใจดขีึน้
	 -	ผอ่นคลาย	โดยใชก้ารออกกำาลงั	โยคะ	หรอืกจิกรรมใดๆ	กไ็ด	้
เพือ่การผอ่นคลายและชว่ยทำาใหอ้ารมณด์ขีึน้	ไมเ่กบ็กดความเครยีดไว้
กับตัว
	 ๕.	คิดดีทำาดี	ชีวีมีสุข	เพราะคนที่สามารถหาวิธีสร้างความสุข
ให้ตัวเองได้ทั้งๆ	ที่อยู่ท่ามกลางสังคมที่วุ่นวายนั้นน่าอิจฉาเป็นที่สุด	
	 ๖.	หลอ่เลีย้งจติใจใหม้คีวามสขุ	เพราะ	การสรา้งความสขุกอ็ยู่
ทีค่วามคดิของเราทีจ่ะมผีลไปกระตุน้ใหส้มอง	เกดิปฏกิริยิาแหง่ความ
สขุและความพงึพอใจขึน้มาได	้เรยีกไดว้า่	คนทีม่คีวามสขุนัน้	นอกจาก
ตอ้ง	“พนัธ์ดุ”ี	(พนัธกุรรม)	แลว้	ยงัอยูท่ีก่าร	“หลอ่เลีย้ง”	ทีด่อีกีดว้ยคะ่
	 	 	 	 	 	 	 โดยมีเคล็ดไม่ลับวิธีหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสุขที่นำามาฝาก 
มีดังนี้ค่ะ
	 ๑.	รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างเรากับคนรักหรือ	ถ้าไม่มี
คู่ใจก็หันหน้าเข้าหาเพื่อนได้เลยค่ะ
	 ๒.	ทำากจิกรรมทีม่กีารเคลือ่นไหวรา่งกาย	เชน่	เตน้แอโรบกิเพือ่
ให้มีสุขภาพดี
	 ๓.	ไมว่า่จะทำาอะไร	ขอทำาใหอ้ยา่งมคีวามสขุ	สัน้ๆ	งา่ยๆ	ไมย่าก 
อย่างที่คิดค่ะ
	 ๔.	ให้คุณค่าและความสำาคัญกับจิตวิญญาณ	เพราะมีงานวิจัย
ยืนยันว่า	คนที่ปฏิบัติตามหลักศาสนานั้นมักจะเป็นคนที่มีความสุข
	 ดังนั้น	ขอเชิญชวนทุกๆ	ท่านที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุข	ลอง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะคะ	บางทีชีวิตอาจจะมีความสุขเพิ่มมาก
ขึน้กวา่ทีเ่ปน็อยูก่ไ็ดค้ะ่	สว่นคนทีม่คีวามสขุอยูแ่ลว้	กข็อใหร้กัษาและ
สั่งสมความสุขไว้หล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนต่อไปนะคะ



ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒  ๕

	 จากสถานการณน์ำา้ทว่มครัง้ใหญใ่นประเทศไทย	ทีเ่ปน็ขา่วครกึโครม 
เมื่อปลายปี	๒๕๕๔	ที่ผ่านมา	ทุกท่านคงจะทราบกันแล้วว่าผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นตามมานั้น	 ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพี่น้องชาวไทยเท่านั้น	แต่ยังทำาให้เกิดปัญหานำ้าเน่าเสียด้วย	
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชุมชนอยู่กันอย่างแออัด	นำ้าไม่สามารถระบายได้ทัน
เมื่อขังอยู่นานๆ	และรองรับของเสียจำานวนมาก	นำ้าจึงเน่า	ส่งกลิ่นเหม็น	
และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อโรคได้	ทำาไมนำ้าถึงเน่าได้??	หลายๆ	ท่าน	ก็คง
สงสยัใชไ่หมครบั		ผูเ้ขยีน	กจ็ะขออธบิายกลไกลการเกดินำา้เนา่เสยี	ไวค้รา่วๆ		
ดังนี้ครับ	 	 ในแหล่งนำ้าปกติที่มีปริมาณออกซิเจนละลายที่เพียงพอจะอยู่
ในสภาพที่เรียกว่าแอโรบิก	 (Aerobic)	สภาพนี้จะทำาให้แม่นำ้าลำาคลองคง
ความสะอาดอยูไ่ด	้โดยหากมสีารอนิทรยีร์ะบายลงสูแ่หลง่นำา้กจ็ะถกูกำาจดั 
โดยแบคทีเรียที่ใช้อากาศ	 ในทางตรงกันข้าม	หากค่าออกซิเจนละลาย 
ไม่เพียงพอ	สิ่งมีชีวิตจำาพวกแอโรบิกก็จะไม่สามารถดำารงชีวิตได้	สภาพนี้
เรียกว่า	แอนแอโรบิก	(Anaerobic)	ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่
	 ๑)	ในแหล่งนำ้ามีปริมาณสารอินทรีย์เป็นจำานวนมาก
	 ๒)	ขาดแคลนการได้รับออกซิเจน	เนื่องจากนำ้าหยุดนิ่ง
	 ๓)	การละลายตัวได้ของออกซิเจนตำ่า		เนื่องจากนำ้ามีอุณหภูมิสูง
	 ดังนั้นเมื่อเกิดสภาวะเช่นนี้	 แบคทีเรียที่ต้องใช้อากาศไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้	ดังนั้นแหล่งนำ้าจึงถูกแทนที่ด้วยแบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศ		
ทำาให้ในแหล่งนำ้าที่มีสารอินทรีย์จำานวนมาก	จะเกิดการย่อยสลายแบบไม่
ใช้ออกซิเจน		(Reductive	Degradation)	หรือการเน่าเปื่อย	ซึ่งจะปล่อย
ก๊าซมีเทน	แอมโมเนีย	ไฮโดรเจนซัลไฟด์	(ก๊าซไข่เน่า)	เมอร์แคปแทน	และ
ก๊าซอื่นๆ	พื้นนำ้าจะดำาเนื่องจากเกิดสาร	Iron	Sulfide	ทำาให้สิ่งมีชีวิตในนำ้า
ขาดอากาศหายใจ	และตายในทีส่ดุจากเหตผุลขา้งตน้	พอจะสรปุไดว้า่	จาก
เหตกุารณน์ำา้ทว่มทีผ่า่นมา		มหีลายพืน้ทีม่นีำา้ทว่มขงัและหยดุนิง่		เนือ่งจาก
ระบบการระบายนำา้ยงัไมด่พีอ	ทำาใหก้ารละลายตวัไดข้องออกซเิจนในนำา้ตำา่		
ประกอบกับปริมาณสารอินทรีย์ที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งนำ้ามีปริมาณมาก 
จึงทำาให้แหล่งนำ้าเกิดกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน	 เกิดการ
เน่าเปื่อย		ส่งกลิ่นเหม็น	และพื้นนำ้ากลายเป็นสีดำา	
	 ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดการกับปัญหานำ้าเน่าเสียจากภาวะอุทกภัย 
ดังกล่าว	 ผู้เขียนจึงขอนำาวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อนนำ้าท่วม		
ระหว่างสถานการณ์นำ้าท่วม	และหลังนำ้าท่วม	ซึ่งจัดทำาโดยสำานักงานปลัด
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	มาเผยแพรใ่หก้บัทา่นผูอ้า่น
ทุกท่านดังนี้

การจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนนำ้าท่วม
	 ๑.กำาจดัขยะมลูฝอย		โดยการฝงั		หรอืรวบรวมในถงุขยะขนาดใหญ	่	
เพือ่ใหง้า่ยตอ่การจดัเกบ็และปอ้งกนัการลอยกระจาย		หากเกดินำา้ทว่มรอบ
บริเวณและภายในบ้านพักอาศัย	รวมทั้งพื้นที่ชุมชน	และพื้นที่สาธารณะ
	 ๒.ทำาความสะอาดท่อระบายนำ้าภายในบ้านและท่อระบายนำ้า
สาธารณะ	เพื่อไม่ให้มีสิ่งอุดตัน	ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ระบายนำ้าได้เร็วยิ่งขึ้น
	 ๓.	เกบ็ยกสิง่ของขึน้ทีส่งูหรอืปดิผนกึวตัถุ	สารอนัตราย	สารพษิ	ให้
พ้นจากระดับนำ้าที่อาจท่วมถึง	เพื่อป้องกันการปนเปื้อน	หรือแพร่กระจาย

การจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้มในสถานการณอ์ทุกภยั

นายมนต์ชัย จันทร์ศิริ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

การจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างเกิดสถานการณ์นำ้าท่วม
 ๑. ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงในนำ้าโดยตรง  
	 เมือ่มขียะในทีพ่กัอาศยัขณะนำา้ทว่ม	ใหร้วบรวมใสถ่งุขยะไว	้ไมค่วร
ทิง้ขยะในนำา้เพราะจะทำาใหเ้กดิการแพรก่ระจายของเชือ้โรค	และควรผกูถงุ
ขยะให้มิดชิด	เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่น
 ๒.การขับถ่าย
	 ไมค่วรขบัถา่ยลงนำา้	หากสว้มใชก้ารไมไ่ด	้ควรถา่ยลงในถงุพลาสตกิ	
แล้วใส่ปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรค	มัดปากถุงให้แน่นแล้วใส่ลงถุงขยะอีกครั้ง	 
แล้วนำาไปทิ้งบริเวณที่จัดไว้	หรือรวบรวมไว้เพื่อรอการกำาจัดอย่างถูกวิธี
 ๓. การกำาจัดขยะอันตราย
	 ขยะอันตรายที่พบในบ้านเรือนควรมีการกำาจัดอย่างถูกวิธี	 ได้แก่	
ถ่านไฟฉาย	สารเคมีทำาความสะอาดทุกชนิด	นำ้ามันประเภทต่างๆ	เป็นต้น	
โดยควรแยกเกบ็ขยะอนัตรายจากขยะประเภทอืน่ๆ	โดยรวบรวมใสถ่งุขยะ
ทีส่แีตกตา่งจากขยะประเภทอืน่	หรอืเขยีนปา้ยตดิไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เปน็ขยะ
อันตราย	เก็บรวบรวมไว้ให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง	จากนั้นแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งดำาเนินการนำาไปกำาจัดต่อไป
 ข้อควรระวัง	สารเคมีหรือสารทำาความสะอาดต่างๆ	ที่ยังตกค้าง
ในภาชนะ	 ไม่ควรเทลงแหล่งนำ้า	 และภายหลังจากการสัมผัสให้ล้างมือ 
ให้สะอาด	หากสัมผัสกับสารโดยตรง	ควรล้างด้วยนำ้าสะอาดผ่านนำ้าไหล
อย่างน้อย	๒๐	นาที	และหากมีอาการรุนแรง	รีบพบแพทย์โดยด่วน

การจัดการสิ่งแวดล้อมหลังนำ้าท่วม
 ๑. การบำาบัดนำ้าเสียจากแหล่งนำ้าท่วมขัง
	 ทำาไดโ้ดยใชจ้ลุนิทรยีท์ีม่ปีระสทิธภิาพ	(EM)	ทัง้ในรปูแบบนำา้	กอ้น	
หรือผงก็ได้	 ใส่ลงไปในนำ้าเสีย	โดยอาจใช้ครั้งเดียว	หรือใช้ซ้ำาได้ทุก	๗	วัน	
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน	
 ๒. การจัดการขยะ
	 เก็บรวบรวมขยะที่ถูกนำ้าท่วมพัดเข้ามาในบ้านเรือนขณะนำ้าท่วม	
รวมทั้งสิ่งของในบ้านเรือนที่เสียหายจากนำ้าท่วม	 เพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง
สะสมเชื้อโรค	และเพาะพันธ์ุสัตว์และแมลงนำาโรค	ควรกำาหนดสถานที่
เก็บรวบรวมขยะในชุมชนและประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การนำาไปกำาจัด
	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั้น		เป็นวิธีการง่ายๆ	ที่ทุกท่านสามารถ 
ทำาได	้กจ็ะชว่ยใหก้ารแกไ้ขปญัหานำา้เนา่เสยีจากอทุกภยันัน้งา่ยขึน้		อยา่งไร 
ก็ตาม	 ผู้เขียนก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นำ้าท่วมครั้งใหญ่แบบนี้ใน
ประเทศไทยอีก	และขอให้การเกิดอุทกภัยครั้งนี้เป็นบทเรียนที่พวกเรา 
ทุกคนจะช่วยกันหาทางป้องกันการเกิดอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



๖  ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒

คณะเจ้าหน้าที่	สสภ.๑๒	นำาโดย	นายเฉลียว	ลีสง่า	ผู้อำานวยการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	นำาพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕	เนื่องในวันปิยะมหาราช	๒๓	ตุลาคม	๒๕๕๔

ณ	บริเวณสนามหน้าอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช	(หลังเก่า)

วันปิยะมหาราช

นักเรียนโรงเรียนศรีปทุมพิยาคาร ฝึกอบรมเสริมสร้างประสบการณ์ การทํางานด้านสิ่งแวดล้อม

คณะเจ้าหน้าที่สำานักงานสิ่งแวดเล้อมภาคที่	๑๒	อุบลราชธานี	เป็นวิทยากร	ฝึกอบรมเสริมสร้างประสบการณ์		การทำางานด้านสิ่งแวดล้อม
และการทำาจัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล	การทำานำ้าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ	การทำา	EM	BALL	พร้อมด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	ในโครงการ	“ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล”	ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร	จ.อุบลราชธานี
	ในระหว่างวันที่	๑๐	-	๒๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ณ	สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	อุบลราชธานี

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

O n l i n e  ส า ย ๑๒



สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

O n l i n e  ส า ย ๑๒
โครงการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยนำ้าท่วมด้วย EM BALL

และปล่อยคาราวานเครื่องสูบนำ้าไปยังกรุงเทพมหานคร

นายเฉลียว 	ลีสง่า 	ผู้อำานวยการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	และเจ้าหน้าที่สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒  เข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการฟื้นฟู
พื้นที่ประสบอุทกภัยนำ้าท่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ในวันที่	๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	เวลา	๑๐.๐๐	น.	ณ	ศูนย์แสดงสินค้า

หนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	(OTOP	CENTER)	ในครั้งนี้สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	ได้ร่วมสนับสนุน	นำ้าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ	จำานวน	๖๐,๐๐๐	ลิตร
และร่วมปั้น	EM	BALL	เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยนำ้าท่วมภาคกลาง	เช่น	กรุงเทพมหานคร	อยุธยา	ปทุมธานี	สระบุรี	ลพบุรี	

คณะเจ้าหน้าที่สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	อุบลราชธานี	และสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้นำา	EM	Ball		จำานวน	๑,๗๐๐	ก้อน	และนำ้าหมักชีวภาพ	จำานวน	๒,๖๘๒	ลิตร	แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่

อบต.ดินดำา	อำาเภอจังหาร	อบต.เชียงขวัญ	อำาเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ระหว่างวันที่	๒๓-๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๔
เพื่อใช้ในการบำาบัดนำ้าเน่าเสียในพื้นที่ประสบอุทกภัยจากนำ้าในแม่นำ้าชีนำ้าท่วมขัง

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี

ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้าท่วม จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒  ๗



๘  ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

จัดฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้พื้นฐานกลไลการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่	สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	การรักษาสิ่งแวดล้อม	คัดแยกขยะแบบครบวงจร	

และการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล	โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
สรรพสิทธิประสงค์	เข้ารับการอบรม	ในวันที่	๑๖	ธันวาคม	๒๕๕๔
ณ	ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	สรรพสิทธิประสงค์

อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่	สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง		การรักษาสิ่งแวดล้อม	คัดแยกขยะแบบครบวงจร

และการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล	โดยมีบุคคลากรและคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี	สรรพสิทธิประสงค์	เข้ารับการอบรม	ในวันที่	๒๑	ธันวาคม	๒๕๕๔ 

ณ	ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	สรรพสิทธิประสงค์	
อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี

กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จัดฝึกอบรม	หลักสูตร	
ความรู้พื้นฐานกลไกการพัฒนาที่สะอาด	(Basic	CDM)			
วันที่	๘	ธันวาคม	๒๕๕๔	ณ	ห้องบัวทิพย์	๒	ชั้น	๔	

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จัดฝึกอบรม	หลักสูตร	
ความรู้พื้นฐานกลไกการพัฒนาที่สะอาด	(Basic	CDM)		

	วันที่	๑๕	ธันวาคม	๒๕๕๔	
ณ	ห้องเพทาย	โรงแรมเพชรรัชต์	การ์เด้น	จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

O n l i n e  ส า ย ๑๒



สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

O n l i n e  ส า ย ๑๒
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

โครงการ “EM BALL ๘๔ พนักอ้น เฉลมิพระเกยีรติ

งานมหกรรมรวมพลคนฮักหนามแท่ง

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดร้อยเอ็ด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี	
 ได้นำาคณะนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต	ชั้นปีที่	๑	จำานวน	๑๐	คน	

เข้าศึกษาดูงานธนาคารขยะรีไซเคิล สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	อุบลราชธานี	
โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่	เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

การคัดแยกขยะรีไซเคิล	และอธิบายขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
ในวันที่	๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๔

คณะเจ้าหน้าที่สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	อุบลราชธานี	ร่วมเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมให้กับนักโทษชาย	เพื่อร่วมกันปั้น	EM	BALL	ในพิธีเปิดโครงการ
“EM	BALL	๘๔	พันก้อน	เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

เนื่องในวันพระราชพิธีมหามงคล	เฉลิมพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๕	ธันวาคม	๒๕๕๔”	
โดยมีนายสุรพล	สายพันธ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	เป็นประธานในพิธี

ณ	ศาลาเอนกประสงค์	เรือนจำากลางจังหวัดอุบลราชธานี	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	อุบลราชธานี	ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม	
จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
และการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร	ร่วมทั้งให้ความรู้
วิธีทำาถังดักไขมันไว้ใช้ตามครัวเรือนและยังแจกนำ้าจุลินทรีย์ชีวภาพ 
ให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้	ในวันที่	๒	ธันวาคม	๒๕๕๔

ณ	อบต.หนามแท่ง	อ.ศรีเมืองใหม่	จ.อุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		
สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	อุบลราชธานี	ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก

สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกให้คำาปรึกษา
แนะนำาวิชาการในการดำาเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ของจังหวัดร้อยเอ็ด	
ในวันที่	๗-๘	ธันวาคม	๒๕๕๔		

ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒  ๙



พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วิทยากรชุมชนวัดป่าแสนอุดม เทศบาลนครอุบลราชธานี

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	อุบลราชธานี	
เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ประจำาปีพุทธศักราช	๒๕๕๔
ในวันศุกร์ที่	๒	ธันวาคม	๒๕๕๔	เวลา	๐๖.๓๐	น.	-	๐๘.๓๐	น.	 
 ณ	หอประชุมไพรพยอม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่	สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	การรักษาสิ่งแวดล้อม	คัดแยกขยะแบบครบวงจร	

และการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล	โดยมีผู้นำาชุมชน	อสม.ชมรมผู้สูงอายุ	ประชาชน
ชุมชนวัดป่าแสนอุดม	จำานวน	๕๐	คน	เข้ารับการอบรม

ในวันที่	๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๔	 
ณ	อาคารชมรมผู้สูงอายุวัดป่าแสนอุดม	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

O n l i n e  ส า ย ๑๒
ห้าธันวามหาราช

ในช่วงเช้าคณะเจ้าหน้าที่	สสภ.๑๒	นำาโดยนายเฉลียว	ลีสง่า	ผู้อำานวยการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	อุบลราชธานี
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในวันห้าธันวามหาราช	ในวันที่	๕	ธ.ค.	๒๕๕๔	ณ	หอประชุมไพรพะยอม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	
และในช่วงเย็นร่วม	พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ณ	ทุ่งศรีเมือง	จ.อุบลราชธานี	

๑๐  ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒



ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒  ๑๑

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

O n l i n e  ส า ย ๑๒
วิทยากรชุมชนหลังสำานักงานขนส่งจังหวัด (เก่า) 

เทศบาลนครอุบลราชธานี

วิทยากรชุมชนหนองนาควาย เทศบาลนครอุบลราชธานี

วิทยากรชุมชนวัดสารพัฒนึก เทศบาลนครอุบลราชธานี

บริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่	สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	รักษาสิ่งแวดล้อม	คัดแยกขยะแบบครบวงจร	

และการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
โดยมีประชาชน	จำานวน	๕๐	คน	เข้ารับการอบรม

ในวันที่	๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	 
ณ	ลานจอดรถบ้านเลขที่	๓๕	ถ.อุปลีสาน	๖	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่	สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	รักษาสิ่งแวดล้อม	คัดแยกขยะแบบครบวงจร	

และการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล	โดยมีนักเรียนในเขตชุมชนฯ	
และผู้ปกครองนักเรียนพร้อมด้วยผู้นำาชุมชนวัดสารพัฒนึก

	จำานวน	๕๐	คน	เข้ารับการอบรม	ในวันที่	๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๔ 
ณ	ศาลาเอนกประสงค์	วัดสารพัฒนึก	อำาเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่	สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม	คัดแยกขยะแบบครบวงจร	และการจัดตั้งธนาคารขยะ

รีไซเคิล	โดยมีผู้นำาชุมชน	ชมรมผู้สูงอายุ	ประชาชนชุมชนหนองนาควาย	
จำานวน	๕๐	คน	เข้ารับการอบรมในวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๔
ณ	ศาลาประชาคมชุมชนหนองนาควาย	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	อุบลราชธานี	 
ร่วมบริจาคโลหิต	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ในวันศุกร์ที่	๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	
ณ	ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ	ที่	๗	จังหวัดอุบลราชธานี	สภากาชาดไทย



คัดแยกขยะรีไซเคิล สามารถเพิ่มมูลค่า มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการออม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่านที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี โทร ๐๔๕-๒๘๕๐๗๑-๓ โทรสาร ๐๔๕-๒๘๕๐๗-๓ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ที่ปรึกษา

โชติ		ตราชู	 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สุรพล		ปัตตานี	 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บรรณาธิการ

เฉลียว		ลีสง่า	 ผู้อำานวยการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒

กองบรรณาธิการ

ประเดิม		ภาคแก้ว					ประดิษฐ		สุดชาดา						มนต์ชัย		จันทร์ศิริ					พจนีย์		โลมรัตน์						สัมพันธ์		แหวนหล่อ	

จัดพิมพ์ และเผยแพร่

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่			สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	อุบลราชธานี
www.reo12ubon.go.th	หรือ	e-mail:	reo12ubon@hotmail.com	และ	reo12ubon@yahoo.com

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๒	อุบลราชธานี
๔๓๐	หมู่ที่	ถนนคลังอาวุธ	ตำาบลขามใหญ่
อำาเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่	๑๗/๒๕๕๑

ปณฝ.วนารมย์

นำ้าตกห้วยหลวง (อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย)


