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 เทศกาลปีใหม่สากลพึ่งผ่านพ้นไป  อีกไม่นาน 
ก็จะถึงเทศกาลสงกรานต์ . . .ปีใหม่แบบไทย ไทยเรา 
และอากาศช่วงนี้.. ก็กำลังร้อนอบอ้าว  สลับกับหนาวบ้าง 
ในบางวนั กเ็ปน็เพราะผลกระทบจากปญัหา สภาวะโลกรอ้น 
และจะยิ่งร้อนขึ้นทุกๆ วัน จนทำให้หลายๆ ท่านอาจ 
จะไม่สบายมีอาการเจ็บป่วยเป็นไข้  ก็ขอให้สมาชิก 
ข่าวสารทุกท่านดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับ   
สำหรับใครที่เฝ้ารอคอยประเพณีการเล่นน้ำสงกรานต์  
ก็คงจะได้สนุก สดชื่นเย็นฉ่ำหัวใจกัน อย่างถ้วนหน้า 
โดยเฉพาะ เทศบาลนครอบุลราชธาน ีกเ็ตรยีมจดังานเยน็ทัว่ 
หล้ามหาสงกรานต์เมืองอุบลฯ ช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี 
และกค็งจะมทีกุพืน้ทีท่ัว่ไทย กร็อคอยดกูนันะครบัวา่ ปนีีง้าน 
มหาสงกรานต์ของชาวไทยเราจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหน
 สำหรบัเทศกาลสงกรานต ์ ๑๓-๑๕  เมษายน  ๒๕๕๕  
ที่กำลังจะมาถึง พวกเราชาว สสภ.๑๒ ทุกคน ขออัญเชิญ 
อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน 
สากลโลก จงดลบนัดาลให ้ทกุทา่นจะมแีตค่วามสขุความเจรญิ  
ขอ ให้ เ ล่ นน้ ำ ส งกรานต์ อย่ า งมี ค ว ามสุ ข  ลด  ละ  
เลิกการดื่มสุราของมึนเมาทุกชนิด เมาไม่ขับ เพื่อช่วยลด 
อุบัติเหตุ ที่จะนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
ขอให้พวกเราทุกคนสามัคคีกัน หนักนิด เบาหน่อย ก็ขอให้
รู้จักอภัยให้กันนะครับ......
 ในโอกาสนี้ คณะทำงาน ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ 
๑๒ ทุกคน ก็ยังคงยืนยันว่าจะร่วมแรง ร่วมใจกันทำงาน  
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและ สร้างสรรค์ผลงาน 
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป ก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจ 
และติดตามผลงานของเราต่อไปนะครับ เราขอสัญญาว่า 
จะมุ่งมั่น...พัฒนา  และพร้อมที่จะปรับปรุงรูปแบบการนำ 
เสนอข้อมูล ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค 
นี้ให้เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านมากยิ่งขึ้น...  

บทบรรณาธิการ
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 “พวกเจ้าเป็นไพร่หลวง ข้าเป็นพระราชวงศ์ แต่เจ้ากับข้าเหมือนกัน 
อยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือเราเป็นคนไทย เป็นเจ้าของแผ่นดินเหมือนกัน รบวันนี้เรา
จะแสดงใหผู้ร้กุรานเหน็วา่เราหวงแหนแผน่ดนิแคไ่หน รบวนันีเ้ราจะไมก่ลบัมา
คา่ยนีอ้กีจนกวา่จะขบัไลศ่ตัรไูปพน้ชายแดน ขา้จะไมข่อใหพ้วกเจา้รบเพือ่ใคร 
นอกจากรบเพื่อแผ่นดินของเจ้าเอง แผ่นดินที่เจ้ามอบให้ลูกหลานของเจ้าได้ 
อยู่อาศัยอย่างเป็นสุขสืบไป” คำพูดของ พระราชวังบวรสุรสีหนาท ก่อนเข้าตี 
ค่ายพม่าที่ทุ่งลาดหญ้า ในช่วงสงครามเก้าทัพ
 ในยุคที่คนไทยแตกแยกแบ่งออกเป็น เสื้อแดง เสื้อเหลือง เสื้อหลากสี 
โดยไม่มีทีท่าว่าจะปรองดองกันได้ ต่างก็อ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูก ก็ขอนำประวัติศาสตร์ 
สงครามเกา้ทพัใหอ้า่นเพือ่ทบทวนความจำของคนไทยใหท้ราบถงึความยากลำบากของ 
บรรพบุรุษที่ได้พยายามปกป้องผืนแผ่นดินไทย รวมทั้งเตือนสติผู้ที่คิดจะก่อกวนเพื่อ 
สร้างความแตกแยกให้แก่คนไทย
 สงครามเก้าทัพ เป็นสงครามระหว่าง อาณาจักรพม่ากับ อาณาจักรไทย หลัง
จากที่พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช ไดส้ถาปนากรงุรตันโกสนิทร ์
เป็นราชธานีแห่งใหม่ เวลานั้นบ้านเมืองอยู่ ในช่วงผ่านศึกสงครามมาใหม่ ๆ 
ประจวบทั้งการสร้างบ้านแปลงเมือง รวมทั้งปราสาทราชวังต่าง ๆ ในปี พ.ศ. ๒๓๒๘  
พระเจ้าปดุง กษัตริย์พม่า หลังจากบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์อังวะแล้ว 
ตอ้งการประกาศแสนยานภุาพ เผยแผอ่ทิธพิล โดยไดท้ำสงครามรวบรวมเมอืงเลก็เมอืง 
น้อยรวมถึงเมืองประเทศราชให้เป็นปึกแผ่น แล้วก็ได้ยกกองกำลังเข้ามาตีไทย โดยมี 
จุดประสงค์ทำสงครามเพื่อทำลายกรุงรัตนโกสินทร์ให้พินาศย่อยยับเหมือนเช่นกรุงศร ี
อยุธยา สงครามครั้งนี้พระเจ้าปดุงได้ยกทัพมาถึง ๙ ทัพ รวมกำลังพลมากถึง  
๑๔๔,๐๐๐ นาย โดยแบ่งการเข้าโจมตีกรุงรัตนโกสินทร์ออกเป็น ๕ ทิศทาง

  ทัพที่ ๑ ได้ยกมาตีหัวเมืองประเทศราชทางปักษ์ใต้ตั้งแต่เมืองระนอง 
    จนถึงเมืองนครศรีธรรมราช

  ทัพที่ ๒  ยกเขา้มาทางเมอืงราชบรุเีพือ่ทีจ่ะรวบรวมกำลงัพลกบักองทพัที ่
    ตีหัวเมืองปักษ์ใต้แล้วค่อยเข้าโจมตีกรุงรัตนโกสินทร์

  ทัพที่ ๓ และ ๔ เข้ามาทางด่านแม่ละเมาแม่สอด

  ทัพที่ ๕-๗ เข้ามาทางหัวเมืองฝ่ายเหนือตั้งแต่เชียงแสน เชียงใหม่ ลำพูน 
  ลำปาง ตีตั้งแต่หัวเมืองฝ่ายเหนือลงมาสมทบกับทัพที่ ๓ และ ๔ ที่ยกเข้า 
  มาทางด่านแม่ละเมา เพื่อตีเมืองตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก นครสวรรค์

  ทพัที ่๘-๙  เปน็ทพัหลวงพระเจา้ปดงุเปน็ผูค้มุทพั โดยมกีำลงัพลมากทีส่ดุถงึ  
  ๕๐,๐๐๐ นาย ยกเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อรอสมทบกับ 
  ทัพเหนือ และใต้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้ารบกับกรุงเทพฯ

 เวลานั้นทางฝ่ายไทยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรวบรวม 
กำลังไพล่พลได้เพียง ๗๐,๐๐๐ นายมีกำลังน้อยกว่าทัพพระเจ้าพม่าถึง ๒ เท่า ประจวบ 
เป็นทหารรบเดิมของพระเจ้ากรุงธนบุรีที่เคยกอบกู้บ้านเมืองสมัยเสียกรุงศรีอยุธยา
ไว้ได้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงทรงปรึกษาวางแผนการรับข้าศึก
กับ สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้า สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทกรมพระราช
วังบวรสถานมงคล ว่าจะทำการป้องกันบ้านเมืองอย่างไร แผนการรบของพระบาท 
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ คือจัดกองทัพออกเป็น ๔ ทัพโดยให้รับศึกทางที่สำคัญก่อน 
แล้วค่อยผลัดตีทัพที่เหลือ

 ทัพที่ ๑  ให้ยกไปรับทัพพม่าทางเหนือที่เมืองนครสวรรค์

 ทัพที่ ๒  ยกไปรับพม่าทางด้านพระเจดีย์สามองค์ ทัพนี้เป็นทัพใหญ่ มีสมเด็จ 
   พระบวรราชเจา้มาหาสรุสงิหนาทเปน็แมท่พั คอยไปรบัทพัหลวงของ 
   พระเจ้าปดุงที่เข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์

 ทัพที่ ๓  ยกไปรับทัพพม่าที่จะมาจากทางใต้ที่เมืองราชบุรี

 ทัพที่ ๔  เปน็ทพัหลวงโดยมพีระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้ฯ เปน็ผูค้มุทพัคอย 
   เป็นกำลังหนุน เมื่อทัพไหนเพลี่ยงพล้ำก็จะคอยเป็นกำลังหนุน

 สมเด็จพระอนุชาธิราช พระบวรราชเจ้ามาหาสุรสิงหนาทได้ยกกองทัพไปถึง 
เมืองกาญจนบุรี  ตั้งรับทัพอยู่บริเวณทุ่งลาดหญ้า เชิงเขาบรรทัด สกัดกั้นไม่ให้ทัพพม่า 
ไดเ้ขา้มารวบรวมกำลงัพลกนัได ้นอกจากนีย้งัจดักำลงัไปตดัการลำเลยีงเสบยีงของพมา่ 
เพือ่ใหก้องทพัขาดเสบยีงอาหาร แลว้ยงัใชอ้บุาย โดยทำเปน็ถอยกำลงัออกในเวลากลางคนื 
ครั้นรุ่งเช้าก็ให้ทหารเดินเข้ามาผลัดเวร เสมือนว่ามีกำลังมากมาเพิ่มเติมอยู่เสมอ เมื่อ 
ทพัพมา่ขาดแคลนเสบยีงอาหารประจวบกบัครัน้ครา้มคดิวา่กองทพัไทยมกีำลงัมากกวา่  
จึงไม่กล้าจะบุกเข้ามาโจมตี สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทเมื่อสบโอกาสทำ 
การโจมตีกองทัพ ๘-๙ จนถอยร่นพระเจ้าปดุงเมื่อเห็นว่าไม่สามารถบุกโจมตีต่อได้ 
ประจวบทั้งกองทัพขาดเสบียงอาหารจึงได้ถอยทัพกลับ สำหรับการโจมตีทางด้านอื่น  
ทางดา้นเหนอืพระยากาวลิะเจา้เมอืงลำปางสามารถปอ้งกนัทพัพมา่ทีย่กมาทางหวัเมอืง 
ฝ่ายเหนือได้สำเร็จ
 ส่วนทัพที่บุกมาทางด่านแม่ละเมามีกำลังมากกว่าจึงสามารถตีเมืองพิษณุโลก 
ได ้แตเ่มือ่เสรจ็ศกึทางดา้นพระเจดยีส์ามองคแ์ลว้ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุา 
โลกมหาราช จึงเสด็จยกทัพขึ้นไปช่วยหัวเมืองทางเหนือ
 
 ส่วนทางปักษ์ใต้ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึก 
ที่ลาดหญ้าแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึงทัพพม่า 
ไดโ้จมตเีมอืงระนองถงึ เมอืงถลาง เวลานัน้เจา้เมอืงถลางเพิง่จะถงึแกก่รรมยงัไมม่กีารตัง้ 
เจ้าเมืองคนใหม่ แต่ชาวเมืองถลางนำโดยคุณหญิงจันภริยาเจ้าเมืองถลางที่ถึงแก่กรรม 
และคุณมุกน้องสาว ได้รวบรวมกำลังชาวเมืองต่อสู้ข้าศึกจนสุดความสามารถ สามารถ 
ป้องกันข้าศึกพม่าไม่ให้ยึดเมืองถลางไว้ได้ หลังเสร็จศึกแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธ 
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้คุณหญิงจันเป็นท้าวเทพกษัตรีย์ 
(หรอืทา้วเทพสตร)ี คณุมกุนอ้งสาวเปน็ทา้วศรสีนุทร นอกจากนีท้พัพมา่บางสว่นสามารถ 
ตีเมืองนครศรีธรรมราชได้ และยกลงไปตีเมืองสงขลาต่อ เจ้าเมืองและกรมการเมือง 
สงขลาพอทราบข่าวทัพพม่าตีเมืองนครศรีธรรมราชได้ด้วยความขลาดจึงหลบหนีเอา 
ตัวรอด แต่เจ้าเมืองพัทลุงพระยาขุนคางเหล็กและได้นิมนต์ภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระ 
มหาช่วยมีชาวบ้านนับถือศรัทธากันมาก ได้ชักชวนชาวเมืองพัทลุงให้ต่อสู้ป้องกันสกัด 
ทัพพม่าไม่ให้เข้ายึดเมืองพัทลุงได้ เมืองกองทัพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  
ยกกองทัพลงมาช่วยหัวเมืองปักต์ใต้ ตีทัพพม่าตั้งแต่เมืองไชยาลงมาจนถึงนครศรีธรรมราช 
จนทัพพม่าแตกพ่ายถอยร่นไปพ้นจากหัวเมืองปักษ์ใต้

นายเฉลียว  ลีสง่า                     

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒

 หวังว่าประวัติศาสตร์บทนี้คงจะช่วยเตือนสติคนไทยที่ได้อ่าน ให้หันหน้า 
มาร่วมมือกัน ช่วยกันลดความแตกแยกของคนไทยให้น้อยลง
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นางสาวฝนทอง  สุจิวัฒนา

 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในที่นี้จะเป็นสถานการณ์คุณภาพ 
น้ำแหล่งน้ำผิวดินและระดับเสียงโดยทั่วไป  ในพื้นที่สำนักงาน 
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี (สสภ. ๑๒)
 สำหรับสถานการณ์คุณภาพน้ำนั้นจะเป็นของปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
ทีไ่ดเ้สรจ็สิน้การเกบ็ตวัอยา่งนำ้ในเดอืนธนัวาคม และนำผลการวเิคราะห์
จากห้องปฏิบัติการที่ได้ในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ มาสรุปซึ่งพบว่ามี ๘  
แหลง่นำ้ทีค่ณุภาพนำ้ไมม่ปีญัหาคอืจดัอยูใ่นระดบัดหีรอืพอใช ้สว่นอกี ๗  
แหล่งน้ำคุณภาพน้ำมีปัญหาจัดอยู่ในระดับเสื่อมโทรมหรือเสื่อมโทรม
มาก มีรายละเอียดดังนี้

แหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำดีหรือพอใช้
 ๑. แม่น้ำมูลคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี  
 ๒. แม่น้ำชีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี
 ๓. แม่น้ำโขงคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้
 ๔. ลำมูลน้อยคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้
 ๕. ลำเซบายคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้
 ๖. ลำน้ำเสียวคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้
 ๗. ห้วยบางทรายคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้
 ๘. ห้วยบังอี่คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้

แหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมหรือเสื่อมโทรมมาก
 ๑. ลำโดมใหญ่คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
 ๒. ห้วยปลาแดกคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
 ๓. ลำน้ำกว้างคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
 ๔. ห้วยเหนือคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
 ๕. ห้วยมุกคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
 ๖. ห้วยแข้คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
 ๗. ห้วยชะโนดคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม

 ส่วนสถานการณ์ระดับเสียงโดยทั่ วไปในเขตเทศบาล 
นครอุบลราชธานี  ตั้งจุดตรวจวัดที่ป้อมตำรวจสี่แยกหอนาฬิกา 
บรเิวณศนูยจ์ำหนา่ยสนิคา้ OTOP และมหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ี  
วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๕  พบว่าระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย  
มีค่าเท่ากับ  ๖๘.๕  เดซิเบลเอ  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง 
โดยทั่วไปเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๗๐ เดซิเบลเอ

 จากขอ้มลูขา้งตน้พบวา่สถานการณร์ะดบัเสยีงโดยทัว่ไปนัน้ยงั 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  แต่สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำเกือบครึ่ง

หนึ่งมปีัญหาเสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก  ดังนั้นแหล่งนำ้ทีม่ีปัญหา 

เหล่านี้ควรได้รับการดูแลรักษาหรือฟื้นฟูเป็นพิเศษจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ส่วนแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำดีอยู่แล้วก็ควรดูแลรักษาให้คุณภาพดี 

ตลอดไปเช่นเดียวกัน  
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ผลการติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 

และระบบกำจัดขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

ในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ. ๑๒ อุบลราชธานี

นางสาวพจนีย์ โลมรัตน์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี  ร่วมกับ  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการ 
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอย 
ภายใตแ้ผนปฏบิตักิารฯ ในระดบัจงัหวดั ทัง้นี ้เพือ่ขยายผลการตดิตาม 
และประเมินสมรรถนะฯ และแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้ง ได้ให ้
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและ 
อุปสรรคต่างๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของระบบ 
ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎ ระเบียบ 
และถูกต้องตามหลักวิชาการ

 ทั้งนี้ ผลการติดตามระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอย 
ในปงีบประมาณ ๒๕๕๔ พบวา่ ปญัหา อปุสรรคในการดำเนนิงาน เกดิจาก 
ประเด็นปัญหาที่สำคัญ ดังนี้

๑)  ระบบที่ออกแบบและก่อสร้างมีขนาดที่ใหญ่เกินความจำเป็น 
๒)  การรวบรวมน้ำเสียไม่ได้ประสิทธิภาพ  และขาดการจัดการขยะมูลฝอย 
ที่ต้นทาง 
๓) คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียต่ำกว่าค่า
มาตรฐาน
๔) ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ให้ความสำคัญและไม่จัดเก็บค่าบริการ 
บำบดันำ้เสยี และจดัเกบ็คา่บรกิารจดัการขยะมลูฝอยตำ่กวา่คา่ใชจ้า่ย 
ที่ต้องใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย
๕) มีข้อจำกัดด้านบุคลากร 
๖)  ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัด 
น้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอย 
๗)  ขาดการดูแลและบำรุงรักษาระบบ  ดังนั้น เพื่อให้ อปท. 
เจ้าของระบบสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบ 
และถูกต้องตามหลักวิชาการในการบริหารจัดการระบบจัดการขยะมูลฝอย 
และระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
 - ผู้บริหารของ อปท. ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและ 
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ต้องกำหนดให้การบริหารจัดการระบบฯ 
เปน็นโยบายหลกัของ อปท. และบรรจรุวมไวใ้นยทุธศาสตรข์องจงัหวดั 
อาทิ ด้านการบริหารการ

จัดการองค์กร ด้านงบประมาณและการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น  
เพือ่ใหส้ามารถบรหิารจดัการระบบบำบดันำ้เสยีชมุชนและขยะมลูฝอย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - อปท. ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่ง่ายต่อการบริหารจัดการ 
ระบบ เสยีคา่ใชจ้า่ยตำ่ และงา่ยตอ่การเดนิระบบและบำรงุรกัษาระบบ  
เหมาะสมกับสถานภาพของแต่ละท้องถิ่น
 - อปท. ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะ 
มลูฝอย ตอ้งจดัตัง้งบประมาณทอ้งถิน่ประจำปงีบประมาณแตล่ะป ีให้
เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 -  อปท. ต้องทำการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการมี 
สว่นรว่ม เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจกบัประชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสียในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
 - อปท. ต้องสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ การ 
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบจาก 
ผู้เชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่อง และพิจารณาจัดสรรอัตราเจ้าหน้าที่ประจำ 
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการบริหารจัดการระบบบำบัด 
น้ำเสียชุมชน และการกำจัดขยะมูลฝอย  
 ทั้งนี้ อปท. สามารถขอรับการสนับสนุนข้อมูลและความรู้ทาง 
ด้านเทคนิควิชาการ ได้จากหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงาน 
สิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้ม  กรมควบคมุมลพษิ กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม เปน็ตน้ 

 เพื่อที่จะช่วยให้ อปท. สามารถบริหารจัดการระบบฯ 
ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความคุ้มค่ากับงบประมาณลงทุนที่ได้ 
ดำเนินการไป และเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดีของประชาชนอย่าง
ยั่งยืน ต่อไป



ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒5

การเกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) 
 สาเหตสุบืเนือ่งมาจากการสะสมของกา๊ซทีม่คีณุสมบตัใินการดดูซบั 
ความรอ้นจากดวงอาทติย ์เชน่ กา๊ซคารบ์อน   ทีเ่กดิจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ   ที่
เปน็ซากสิง่มชีวีติและกา๊ซมเีทนซึง่เกดิจากการเนา่เปือ่ยของสิง่มชีวีติเปน็ตน้  
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ เนื่องจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 
ระบบนิ เวศจะเปลี่ยนแปลงจากภาวะปัจจุบันบรรยากาศโอโซน 
ถูกทำลาย   ในปัจจุบันได้เกิดภาวะที่รุนแรงขึ้นกับโลก และกำลังมี 
ผลกระทบตอ่สิง่มชีวีติตา่ง ๆ    ทีอ่าศยัอยูบ่นโลกทัง้บนบก  และในทะเลคอื  
การที่รังสีอัลตราไวโอเลตส่องผ่าน ชั้นบรรยากาศลงสู่พื้นโลกมากเกินไป    
เนื่องจากบรรยากาศชั้นโอโซนถูกทำลาย
 (๔) เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม   หมายถึง ของเสียหรือ 
สิ่งแปลกปลอมที่ปนเปื้อน และก่อให้ เกิดอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม  
ซึ่งประกอบด้วยมลพิษจากแหล่งชุมชนมลพิษจากแหล่งอุตสาหกรรม 
และมลพิษจากแหล่งเกษตรกรรม
๒. ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
 นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้ว หาก
นำมาใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
และวัฒนธรรมของมนุษย์ได้ เช่น
 (๑) ปัญหาการเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็ว    เนื่องมาจาก 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ทำให้มนุษย์มีสุขภาพดีขึ้น 
อัตราการตายลดลง ทำให้มีประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก 
หากไม่มีการป้องกันหรือแก้ไข ในอนาคตก็จะเกิดปัญหาวิกฤตประชากรได้ 
 (๒) สูญเสียความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เกิดจากความเจริญก้าวหน้า ด้านการคมนาคม ขนส่ง การสื่อสาร  
ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งคนรุ่นหลัง 
ไม่มี เวลาในการคัดเลือกสิ่ งดี  ๆ ของภูมิปัญญาดั้ ง เดิมมาปรับใช้  
 (๓) สูญเสียความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม สถาบันต่าง ๆ  
ทางสังคม เช่น ครอบครัว ชุมชนศาสนาการศึกษามีบทบาทต่อวิถีชีวิต
ของสมาชิกในสังคมน้อยลง สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทำให้เกิด 
ปญัหาตา่ง ๆ  ตามมา เชน่ ปญัหายาเสพตดิ อาชญากรรม โสเภณ ีคอรร์ปัชัน่ 
การว่างงาน

ถึงเวลาแล้วหรือยังครับ..??? ที่พวกเราต้องช่วยกันรักษาสิ่ง
แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของเรา ให้อยู่ไปจนชั่วลูกชั่วหลาน  
ช่ วยกันคนละไม้ละมือ เพื่ อที่ ว่ า โลกของ เราจะได้น่ าอยู่ มากขึ้ น  
ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป  ก่อนที่ธรรมชาติจะย้อนกลับมาทำลาย 
พวกจนเราย่อยยับ...นะครับ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ทั้งภายในประเทศและใน

ท้องถิ่นมีแนวโน้มถูกทำลายเพิ่ม มากขึ้น ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมทาง 
วฒันธรรม (ทีม่นษุยส์รา้งขึน้) กลบัเพิม่มาแทนมากขึน้เปน็ลำดบั ทัง้นีเ้นือ่งจาก   
ในปัจจุบันจำนวนประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีการประดิษฐ์และ
พัฒนาเทคโนโลยีมาใช้อำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์เพิ่มมากขึ้นผลจากการ 
ทำลายสิ่งแวดล้อม

ทางธรรมชาติ   ส่งผลกระทบต่อ มนุษย์หลายประการ 
เช่น ปัญหาการแปรปรวนของภูมิอากาศโลก การร่อยหรอ  ของทรัพยากร 
ธรรมชาตภิยัพบิตัมิแีนวโนม้รนุแรงมากขึน้มลพษิสิง่แวดลอ้มขยายขอบเขต 
กวา้งขวางมากขึน้ ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรง ตอ่การดำรงอยูแ่ละการมคีณุภาพ 
ชีวิตที่ดีของมนุษย์ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวทุกคนจึงต้อง ตระหนักถึง 
ปัญหาร่วมกัน โดยศึกษาถึงลักษณะของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการป้องกันเพื่อแก้ปัญหา

 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
 เทคโนโลยี คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยประโยชน์ 
หากนำมาใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็จะส่งผลกระทบ ต่อความเป็นอยู่ของ 
มนษุยท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม ในระยะทีผ่า่นมามนษุยไ์ดพ้ฒันาเทคโนโลย ี 
มาใช้ประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน แต่ในทางตรงกันข้าม ผลจากการใช้อย่าง 
ขาดสติก็ได้สร้างผลกระทบต่อทั้งมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ดังนี้ 
๑. ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ 
อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล 
ถูกทำลาย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ
 (๑)  การสญูเสยีทรพัยากรธรรมชาต ิ ไดแ้ก ่การสญูเสยีทรพัยากรดนิ 
เกดิปญัหาการพงัทลายของดนิ ดนิเสือ่มคณุภาพ อนัเปน็ผล  จากการใชเ้ครือ่ง
จกัรกลทางการเกษตร การใชส้ารเคมใีนการเกษตร - การสญูเสยีทรพัยากรนำ้ 
เชน่ แหลง่ตน้นำ้ลำธารถกูทำลาย ปญัหาภยัแลง้ ปญัหานำ้ เนา่เสยี การทิง้สิง่ 
ปฏิกูลที่ย่อยสลายได้ยาก และปล่อยสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ-การสูญเสีย 
ทรพัยากรปา่ไมแ้ละสตัวป์า่อนัเนือ่งมาจากการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมใ่น การ
ทำลายปา่อนัเปน็ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป์า่ - การสญูเสยีทรพัยากรแรธ่าต ุและ 
พลังงานจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้มีการนำ 
ทรัพยากรแร่ธาตุมาใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพลังงาน ปีหนึ่ง ๆ 
ต้อง  สูญเสีย งบประมาณในการ จัดหาพลังงานมาใช้เป็นจำนวนมหาศาล
 (๒) สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ หลังจากที่สิ่งมีชีวิต 
ก่อกำเนิดขึ้นบนโลกจากนั้นได้วิวัฒนาการเพิ่มจำนวนและชนิดมากขึ้นเป็น 
ลำดับต่อจากนั้น ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ตามธรรมชาติ 
ทำให้สิ่งมีชีวิตมีแนวโน้มสูญพันธุ์อย่างช้าและมีการคาดการณ์ว่าสิ่งมีชีวิต  
จะมีอัตราการสูญพันธุ์ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑,๐๐๐ เท่า
 (๓) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก   กิจกรรมของมนุษย์
หลายประการมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ ซึ่งจะส่งผลต่อ 
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ดังนี้

ที่มา: http://www๒.se-ed.net/nfed/geography/geo๐๓_๔.html

นายสัมพันธ์  แหวนหล่อ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล



ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ 6

สิ่งแวดล้อม Online สาย ๑๒
วันยุทธหัตถี

บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันสถาปนากองลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  ครบรอบ ๓ ปี

การประเมินโรงเรียน Eco School Award

นายเฉลียว ลีสง่า  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี 
พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี  

นำพานพุ่มดอกไม้สดไปร่วมพิธีถวายสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี  
  ในวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕  ณ หอประชุมไพรพะยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นายประเดิม  ภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี

เข้าร่วมงานเนื่องในวันสถาปนากองลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ครบรอบ ๓ ปี และในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย

ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าเสาธง  โรงเรียนปทุมพิทยาคม

คณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี

โดย  นายประเดิม ภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร 

บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในหัวข้อเรื่อง การจัดการขยะแบบครบวงจร  

และการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล  ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕  

ณ อาคารเรียนรวม ๕  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่  นำโดย นายประเดิม ภาคแก้ว  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี 

เข้าร่วมการประเมินโรงเรียน Eco School Award “โรงเรียนต้นแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
ด้านสิ่งแวดล้อม” ในหลักสูตรการเรียนการสอน ตามโครงการ Eco School Award ปีที่ ๓ รอบที่ ๒ 

ในวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
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สิ่งแวดล้อม Online สาย ๑๒
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

“โรงเรียนบ้านสัมพันธ์รัก” ครั้งที่ ๑๗

การประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  
ประจำปี ๒๕๕๔

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ นำโดย นายประเดิม ภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  
 เป็นวิทยากร เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM)  

การวัดหาพิกัด (GPS) และการตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่าย ในโครงการการฝึกอบรมนักเรียนชุมชนอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   

ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี  

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ นำโดย นายประเดิม ภาคแก้ว  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ   

เข้าร่วมการต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
 ในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ 

ในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ  โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ นำโดย นายประเดิม ภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมจัดกิจกรรมเกมส์มหาสนุกลดโลกร้อน  

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะแบบครบวงจร และการลดภาวะโลกร้อน ในโครงการ กิจกรรม“โรงเรียนบ้านสัมพันธ์รัก” ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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สิ่งแวดล้อม Online สาย ๑๒สิ่งแวดล้อม Online สาย ๑๒
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชุมชนบ้านโพธิ์ใหญ่ (ห้วยตองแวค)

ศึกษาดูงานธนาคารขยะรีไซเคิล ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการฯ สสภ.๑๒

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่  นำโดยนายประเดิม ภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 
 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การรักษาสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะแบบครบวงจร  

และการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลให้กับประชาชน อสม. ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลห้วยข่า รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรพิเศษสอนวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ในพารามิเตอร์ ไนโตรเจน โลหะหนัก และ ฟอสฟอรัสทั้งหมด ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕  ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นวิทยากรบรรยาย 

เรื่อง การรักษาสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะแบบครบวงจร และการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล

ให้กับนักเรียนโรงเรียนมารีย์นิรมล จ.อุบลราชธานี ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๔  

ณ. ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี  
นำโดยนายประเดิม ภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย 

เรื่อง การรักษาสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะแบบครบวงจร และการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) 
พร้อมด้วยการทำอีเอ็มบอล เพื่อบำบัดฟื้นฟู น้ำเสีย ในลำห้วยตองแวด บริเวณบ้านโพธิ์ใหญ่

ให้กับประชาชน อสม. ครู นักเรียน ในชุมชนบ้านโพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ
ในวันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ศาลาวัดบ้านโพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
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สิ่งแวดล้อม Online สาย ๑๒
ประเมินโครงการ CDM บริษัทบัวสมหมาย 

สาขา อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด 
ประเมินโครงการ CDM บริษัท S.S. การสุรา 

จ.อุบลราชธานี 

การติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
 จังหวัดร้อยเอ็ด 

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี ๒๕๕๕

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประเมินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลบัวสมหมาย 

โครงการ ๑ และตามหลักการของการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)  

ณ บริษัทบัวสมหมายผลิตไฟฟ้า โครงการ ๑ อ.เมือง และโครงการ ๒ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

 ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประเมินโครงการ Methane recovery and 
utilisation project at S.S. Kransura Co., Ltd., Ubon Ratchathani, Thailand   

ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  
ตามหลักการของการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 

 ณ ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธาน ี

ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา กรณีประชาชน 

ได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเน่าเสียของปั๊มน้ำมัน ปตท. เปาการปิโตรเลียม  

บ้านดอกไม้ ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ จำนวน ๑๗ คน  

ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี  
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สิ่งแวดล้อม Online สาย ๑๒สิ่งแวดล้อม Online สาย ๑๒สิ่งแวดล้อม Online สาย ๑๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 

 จังหวัดร้อยเอ็ด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒  
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทสจ.จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งให้คำแนะนำ 

ในการแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเผาขยะบริเวณตลาดพรรณรวี 
ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย 
         วิธีการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ทสจ.จังหวัดอำนาจเจริญ    

 ได้ออกให้คำปรึกษาแนะนำวิชาการในการดำเนินงานบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕

บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดร้อยเอ็ด  

  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ทสจ.จังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลสีแก้ว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านเสียงดังจากโรงงานสีข้าว

ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕
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สิ่งแวดล้อม Online สาย ๑๒สิ่งแวดล้อม Online สาย ๑๒
สำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลำมูลน้อย

การประชุมคณะทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมลำมูลน้อย

นายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ 

ได้ให้รายละเอียดการดำเนินการแก้ไขปัญหา วิกฤตลำมูลน้อย

แก่คณะเจ้าหน้าที่ จากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป

ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี 

นายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒  
จัดการประชุมคณะทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมลำมูลน้อย  

จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี

ทำบุญตักบาตร  ณ สสภ.๑๒องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ศึกษาดูงาน 
ธนาคารขยะรีไซเคิล

เจ้าหน้าที่ สสภ.๑๒ นำโดย นายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ 
ร่วมใจ จัดงานทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์

 ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ ให้คำแนะนำทางวิชาการ 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล แก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี



ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่  ๑๗ / ๒๕๕๑ 

ปณฝ.วนารมย์

คัดแยกขยะรีไซเคิล  สามารถเพิ่มมูลค่า 
 มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการออม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
๔๓๐หมู่ที่ ๑๑  ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่

อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐

ท่านที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี  โทร. ๐๔๕-๒๘๕๐๗๑-๓  โทรสาร ๐๔๕-๒๘๕๐๗๓  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ที่ปรึกษา
 โชติ  ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 สุระพล  ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บรรณาธิการ
 เฉลียว  ลีสง่า      ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๑๒

กองบรรณาธิการ
 ประเดิม  ภาคแก้ว    ฝนทอง  สุจิวัฒนา    สุภาพร กุคำใส    พจนีย์ โลมรัตน์    สัมพันธ์  แหวนหล่อ  

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


