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คนไทยหัวใจสเีขียว  4 ธันวาคม  วันสิ่งแวดลอมไทย 

     ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 

บทบรรณาธกิาร 
สวัสดีครับ ทานสมาชิกขาวสาร... 

อีกไมก่ีวันก็จะถึงเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม ซึ่ง
จะเปนชวงเวลาที่เราทุกคนตางก็มีความสุข  เตรียมตัวรับของขวัญ
รับคําอวยพร  รับสิ่งดี ๆ ที่จะสรางขวัญกําลังใจใหมีแรงตอสูชีวิต
ไปอีกหนึ่งป  แตในป  2551 ที่ผานมาประเทศไทยของเราก็ได
เผชิญกับปญหาความขัดแยงและวิกฤตทางการเมืองที่รุมเรา จนพา
ใหประเทศชาติเกิดความเสียหายไปอยางที่ไมนาจะเกิดขึ้น ในปนี้ก็
ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญบารมีของพระเจาอยูหัว  จะชวยดล
บันดาลใหชาติไทยของเราสามารถผาฟนอุปสรรค  และรอดพน
จากวิกฤตที่กําลังจะเกิดขึ้นตามมา  เราชาว  สสภ.12  ทุกคนก็ขอ
เปนกําลังใจและสัญญาวาจะตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหดีชวยสรางสรรค
สังคมไทยใหนาอยู และจะดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในภูมิภาคนี้ให
เต็มกําลังความสามารถของเรา 

ผลจากการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน อยาง
เต็มที่ดวยฝมือการประสานงานอยางเยี่ยมยอดของ ทั้ง  สสภ.12  
ทสจ.รอยเอ็ด เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  และโรงเรียนเทศบาลวัดปา
เรไร  จ.รอยเอ็ด  จึงทําใหเราสามารถควาชัยชนะจากการประกวด
ธนาคารขยะรีไซเคิลระดับ ประเทศ  โดยไดรับถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ซึ่งเปนปแรกที่
มีการพระราชทานถวยรางวัลนับวาเปนผลงานและความภาคภูมิใจ
สูงสุดของพวกเราทุกคน  ในป 2552 นี้ เราก็มุงมั่นที่จะรักษาแชมป
ของเราเอาไวในพื้นที่ 5 จังหวัด ซึ่งขณะนี้ สสภ.12 ก็ไดมีการ
เตรียมทีมงาน สําหรับการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลและการ
ประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช เอาไวเรียบรอย
แลว คงจะไดพิสูจนผลงานกันอีกในปตอไป 

ในวาระดิถีขึ้นปใหม  ขออํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย   
และสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย    จงดลบันดาลใหทานและครอบครัวประสบ 
แตความสุขความเจริญ   ดวยจุตรพิธพรชัย   และสัมฤทธิ์ผลในสิ่ง 
อันพึงปรารถนาทุกประการ   
................................................จาก สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12  

   
รางวัลชนะเลิศการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับประเทศ  

ถวยพระราชทานสมเด็จพระสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี

นางสาวชมภูนุช  พิมพทอง 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 3 

นางสาวสุวิสาข  วีรงคเสนีย
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 4 

สวัสดีปใหม  2552 



จาก...กิงโกะ...ถึง...ยางนา 
นายประเดิม     ภาคแกว 

นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8ว 
 

 ในชวงกลางเดือนตุลาคม 2551 ท่ีผานมา ผูเขียนไดมี
โอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาที่ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต เพื่อ
การทองเที่ยว และพักผอน เปนเวลา 5 วัน โดยตองการที่จะไป
สัมผัสกับบรรยากาศ และสีสัน แหงฤดูกาล ของใบไมเปลี่ยนสี 
ในชวงตนฤดูใบไมรวง (Color Leaves Changing in Autumn) ซึ่ง
จะหาชมไมไดในเมืองไทยของเรา   เพราะจะมีแตตนไมในเขต
อบอุน หรอืเขตหนาว เทานั้น ท่ีมีการผลัดใบในชวงเวลาดังกลาว
พรอม ๆ กัน โดยตนไมสําคัญ ท่ีชวยสรางสีสันให ผืนปา และ
เทือกเขาในยามนี้ คือ ตนเมเปล  และ ตนกิงโกะ ซึ่งจะมีใบสีแดง 
สีสม และสีเหลืองทอง ปกคลุมไปทั่วทุกหนทุกแหง อันเปนการ
แตง แตม สีสัน และสรางบรรยากาศใหสภาพแวดลอม และภูมิ
ทัศนของบานเมือง มีความสวยสดงดงาม เปนครั้งสุดทายในรอบ
ป  กอนท่ีใบไมทุกใบ...จะลวงหลน และอําลาจากไป ท้ิงไวแต
เพียงกิ่งกานและลําตนใหเผชิญความหนาวเย็นอยางโดดเดีย่ว...
พรอมกับการมาเยือนของฤดูหนาว ท่ีถูกปกคลุมไปดวยหิมะ สี
ขาวบริสุทธิ์  และเยือกเย็น สรางความทุกขทรมาน ใหกับการ
ดํารงชีวิตของ มนุษย และสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ท่ีอาศัยอยูในดินแดน
แหงนี้ อยางโหดราย และทารุณ  จากความสวยงามของตนกงิโกะ  
ท่ีไดไปพบเห็นมา จึงทําใหเกิดแรงบันดาลใจ และอยากจะไป
คนควา เพื่อนําเอาสาระความรู ดี ๆ มาฝากกับทุกทาน ดังตอไปนี้ 
 

   
ใบเมเปลสีสม และสีแดง  ท่ีชวยแตงแตมสีสัน ความสวยงามใหผืนปา 

บนยอดเขา ในอุทยานแหงชาติซอรักซาน   ในฤดูใบไมรวง 
 

“กิงโกะ” มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Ginkgo biloba  
จัดเปนพืชตระกูลสน หรอื ปรง (Gymnosperm) มีถิ่นกําเนิดมา
จากทางภาคตะวันออกของประเทศจีน(แถบภูเขาดานตะวันตก
ของนครเซี่ยงไฮ) เปนไมยืนตนที่มีอายุยืนนานหลายสิบป มีลํา

ตนขนาดใหญ สูงประมาณ 30-40 เมตร ชอบขึ้นในเขตอบอุนที่มี
อากาศหนาวเย็น   มีใบสีเขียวแผกวางคลายรูปพัด ในฤดูใบไม
รวง ใบจะเปลี่ยนเปนสีทองปกคลุมอยูท่ัวท้ังตน มีรูปทรงสวยงาม
มาก จนไดรับฉายาวา “ตนไมสีทอง” หรือ “Golden Tree” นิยม
ปลูกกันมากใน  ประเทศจีน เกาหลี และ ญ่ีปุน   มหาวิทยาลัย
โตเกียว   ไดคัดเลือก   ตนกิงโกะ   เปนตนไมประจํามหาวิทยาลัย 
เพื่อสื่อถงึช่ือเสยีงและเกียรติภมูิของมหาวิทยาลัย ท่ีคงทนถาวร 
และไมมีวันเปลี่ยนแปลง ชาวญ่ีปุนจะนิยมปลูกตนกิงโกะไวใน
วัด เพื่อปองกันอัคคีภัย หรือแผนดินไหว ปจจุบันนักวิทยาศาสตร 
สามารถสกัดสารที่เปนประโยชน หลากหลายชนิด  
  

    
ตนกิงโกะ ที่กําลังจะเปลี่ยนใบเปนสีเหลืองทอง บนเกาะนาม ิ

และ บริเวณริมถนนใกลอาคารรัฐสภา แหง กรุงโซล 
 

ไดจากใบกิงโกะ โดยมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (Free radical) ใน
การปองกันการเกิดโรคเบาหวาน และเพิ่มการไหลเวยีนของ
โลหิตไปสูสมอง และเสนเลือดฝอยบริเวณปลายนิ้วมือและเทา 
ทําใหลดการอุดตันของเสนเลือดท่ีจะไปเลี้ยงสมอง และเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมอง จึงทําใหเกิดความเชื่อวา 
การบริโภคใบกิงโกะ จะชวยรักษาโรคความจําเสื่อม หรือ อัลไซ
เมอร (Alzheimer disease)  แตสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา(อย.) ก็ยังไมยืนยันแนชัดวาสารที่สกัดไดจากใบกิงโกะจะ
มีสรรพคุณในการรักษาโรคสมองเสื่อม   หลายคนอาจจะใหรูจัก 
และคุนเคยกับการบริโภค ผลิตผลจากตนกิงโกะ กันเปนอยางด ี
โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีน ตองเคยรับประทานเมล็ดกิงโกะ ท่ี
นํามาทําเปนอาหารทั้งคาวและหวาน กันอยางแพรหลาย  และถา
หากผูเขียนจะบอกวา ตนกิงโกะ ก็คือ “ตนแปะกวย”   หลายทาน
คงจะรองออ...และเคยรับประทานกันมาแลวอยางแนนอน  ใน
เชิงการทองเที่ยว ไดมีการสงเสริมใหปลูกตนกิงโกะ ไวเปนทิว
แถว อยางสวยงามบริเวณสองขางทางของถนนคนเดิน ท้ังใน
ประเทศญี่ปุน และ เกาหลี   เชน ท่ีเกาะนามิ เมืองคังวอน ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต  ไดใชเปนสถานที่ถายทําละครรัก 
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Romantic ท่ีโดงดังของเกาหลี เรื่อง Winter Love Song  จนเปน
ท่ีดึงดูดใจนักทองเที่ยวท่ีเปนแฟนละครเกาหลี จากทั่วทุกมุมโลก 
ใหเดินทาง มาเยือนเกาะเล็กๆ แหงนี้  โดยเมือ่ถึงฤดูใบไมรวงใน
ทุกป  ใบไมจะเปลี่ยนเปนสีทองเหลืองอรามไปทั้งตน สรางความ
ประทับใจใหกับนักทองเที่ยวอยางไมรูลืม    

“ยางนา” มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Dipterocarpus 
alatus Roxb.ex G.Don เปนไมยืนตนที่มีอายุยืนนานหลายสิบป 
มีขนาดสูงใหญ เมื่อโตเต็มท่ี ลําตนจะมีความสูงประมาณ 30-40 
เมตร พบมากในบริเวณปาดงดิบทั่วไป ในเขต ประเทศไทย ลาว 
กัมพูชา เมียนมาร และมาเลเซีย เปนไมผลัดใบ มีดอกสีชมพู ผล
เปนรูปทรงกลม เมื่อผลแหง จะมี ครีบยาว 5 ครีบ และมีปกยาว 2 
ปก ทําใหสามารถตานกระแสลม และลองลอยไปในอากาศไดใน
ระยะไกล เพื่อการแพรกระจายพันธุไปไดอยางกวางไกลจากตน
เดิม มีการนาํสวนตาง ๆ ของตนยางนามาใชประโยชนอยาง
มากมาย เชน เมล็ดและใบ มีรสฝาด นําไปตมใสเกลือ ใชอมแก
ปวดฟน สวนเปลือกใชตมน้ําดื่มแกตับอักเสบ บํารุงรางกาย ฟอก
โลหิต ใชทาถูนวด แกปวดตามขอ  ลําตนเปนไมเนื้อแข็ง จึงนิยม
นํามาใชในการกอสรางอาคารบานเรือน 
 

     
ตนยางนา หลายสิบตน ที่ปลูกไวเปนทิวแถว  อยางสวยงาม 

ภายใน บริเวณ โรงเรียนกีฬาจงัหวัดอุบลราชธานี 
 

และในเนื้อไมยังมีน้ํามันยาง ท่ีมีคุณสมบัติในการจุดติดไฟงาย 
ซึ่งสามารถใชเปนเชื้อเพลิงไดเปนอยางดี ดังนั้นในอดีต
ประชาชนที่อยูตามชนบทในภาคเหนือ และภาคอีสาน จึงนิยมใช
ไฟลนบริเวณโคนตนยางนา เพื่อท่ีจะนําเอาน้ํามันยางมาใชเปน
เชื้อเพลิงในการจุดไฟในเตาถาน สําหรับการหุงตมอาหารใน
ครัวเรอืน จนสงผลใหตนยางนาขนาดใหญถูกโคนลมทําลายลง
ไป เปนจํานวนมาก ตอมาความนิยมในการใชเตาถาน ไดลด
นอยลงไป ประกอบกับทางราชการไดประกาศหามทําการจุดไฟ

เผาโคนตนยางนา จึงทําใหเราสามารถรักษาตนยางนา ขนาดใหญ
ไวไดจนถึงทุกวันนี้  และ ตนยางนา ยังเปนไมมงคลพระราชทาน
ประจําจังหวัดอุบลราชธานี จาก สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ  เปนที่นาเสียดายวาในปจจุบันมีถนนเพียง
ไมกี่สายในประเทศไทย ท่ียังสามารถอนรุักษ ตนยางนาขนาด
ใหญเอาไวได เชน ถนนเชื่อมระหวางอําเภอเมืองเชียงใหม กับ 
อําเภอสารภี ท่ียังคงมี ตนยางนาอายุหลายรอยป ปลูกเอาไวเปน
ทิวแถวตลอดสองขางทาง แตก็ไมรูวาชะตากรรม ของไมใหญ
เหลานี้จะถูกโคลนลงมาเมื่อใด เพราะกระแสความเจริญที่กําลัง
รุกคืบเขาไปในพื้นที่อยางรวดเร็ว โครงการตัดตนไมเพื่อขยาย
ถนนใหเปนเสนทางจราจรก็อาจจะเกิดข้ึนในเร็ว ๆ นี้  ในสวน
ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีตนยางนา เปนตนไมประจําจังหวัด 
ผูเขียน ก็เห็นมีแตบริเวณ ภายในรั้วดานหนา ของโรงเรยีนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี เทานั้น ท่ีมีการปลูกตนยางนา ไวเปนทิวแถว 
อยางสวยงาม ตองขอขอบพระคุณทานผูบริหารสถานศึกษาแหง
นี้ ท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล และเห็นถึงความสําคัญของตนไม
ประจําจังหวัด  ไมแนวา ในอนาคต เกิดมีผูกํากับภาพยนตรไทย 
มาใชทิวแถวตนยางนา แหงนี้ เปนสถานที่ถายทําภาพยนตร และ
บังเอิญ ภาพยนตรเรื่องนี้เกิดมีช่ือเสียงโดงดงัไปทั่วโลก กอ็าจจะ
มี แฟน ๆ ท่ีคลั่งไคล ภาพยนตรไทย จากทั่วโลก เดินทางมาเยือน 
โรงเรียนกีฬาจงัหวัดอุบลราชธานี ของเรา เหมือนกับเกาะนามิ 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต  ก็อาจจะเปนไปได......แตใน
อนาคตอันใกลนี้ ผูเขียนคิดวา ตนยางนาเหลานี้ อาจจะตองถูกตัด
ลงอยางแนนอน เพราะปลูกไวใกล กับแนวสายไฟฟาแรงสูง ท่ี
ทอดขนานไปกับถนนชายางกูร  อันเปนถนนสายหลักของเมือง  
ก็คงจะตองฝากใหผูท่ีเกี่ยวของ ชวยพิจารณาดวย 
 จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ก็เพียงตองการที่จะเชื่อมโยง
และเปรียบเทียบใหเห็นถึงคุณประโยชน และความสําคัญ ของ
ตนไมท้ังสองชนิด ซึ่งมีตนกําเนิด และสภาพแวดลอมท่ีแตกตาง
กันอยางสิ้นเชิง แตถาลองมาพิจารณาถึงศักยภาพความสามารถ 
และความเปนมืออาชีพ ในการนําตนไมท้ังสองชนิดมาใช
ประโยชนในเชิงเศรษฐศาสตรแลว เราจะเห็นไดวา ตนยางนา นั้น 
อาจจะมีคุณคาดอยกวา ตนกิงโกะ อยูมาก ถึงแมวาตามขอเท็จจริง 
ตนยางนา ควรจะมีมูลคาทางเศรษฐกิจมากกวา เพราะเปนไมท่ีมี
ประโยชนใชสอย และ สรรพคุณทางสมุนไพร มากกวา แตถา
หากลองมองลกึลงไปถึงคุณภาพของระบบการบริหารจัดการ 
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และ ความชาญฉลาดของผูท่ีคิดคนกรรมวิธ ี ในการนําตนไมท้ัง
สองชนิดมาใชประโยชน นั่น...ก็เปนที่ประจักษ ชัดเจนแลววาท้ัง 
คนเกาหลี และ คนญี่ปุน นั้นมีความสามารถในการคิดคน และ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับตนกิงโกะ ไดมากกวา คนไทย ท้ังนี้อาจจะ
เนื่องมาจาก...คุณภาพของประชากร ซึ่งเปนชนชาติ ท่ีมีศักยภาพ 
ความสามารถในการพัฒนาระบบการเรียนรู และมีความคิดสราง 
สรรค ในการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชน 
ไดดีกวา เราคนไทยทุกคนจะตองยอมรับความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน 
และรูจักการเรยีนรู  เพือ่ท่ีจะนําเอามาพัฒนาประเทศชาติของเรา
ใหมีความเจริญกาวหนา  เชนเดียวกัน โดยผูเขียนมีความเชื่อมั่น
วา คนไทย ทุกคนมีศักยภาพ ไมแพชนชาติใดในโลกนี้ หากไดมี
โอกาสในการเรียนรู ไดเหน็ตัวอยางในสิ่งท่ีดี และรูจักการ
ยอมรับเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
และวัฒนธรรมของเรา ประเทศไทยของเราก็อาจจะสามารถ
พัฒนาไปไดรวดเร็วกวาท่ีเปนอยูในทุกวันนี้  

    
การประกอบพิธีกรรม ใน พระราชวังเคยีงบักคุง  และศาลา 
กลางน้ํา ศิลปะอันเกาแก ที่สรางขึ้นในสมัยราชวงศโชซอน 

 

ในปจจุบันทุกทานก็คงจะทราบกันดีวา กระแสความ
นิยมจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต (Korea Fever) ใน
บานเมืองเรานั้น มีระดับความรุนแรงมากเพียงใด โดยเฉพาะ
วัยรุน หนุมสาว ยุคนี้ ใหความสนใจ ช่ืนชอบ และตามติด ดารา 
หรือแฟชั่นเกาหลี ในระดับที่คลั่งไคล จนขาดสติ สวนหนึ่งก็
อาจจะไดรับอทิธิพล มาจากละครโทรทัศนของเกาหลี ท่ี กําลัง
โดงดังอยูในปจจุบัน และจากความเปนมืออาชีพของผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของ ท้ังองคกรภาคเอกชน และรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีใต 
ท่ีสงเสริม สนับสนุน และมีบทบาทในการผลักดันใหเกิดกระแส
ความนิยมในวัฒนธรรมของเกาหลีอยางเปนระบบ โดยการนําเอา
กลยุทธ ดานการสงเสริมการทองเที่ยว วัฒนธรรม และการตลาด 
ถายทอดสื่อสารผานมาทางละครเกาหลีได อยางแยบยล จน
สามารถสรางภาพลักษณใหประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ซึ่งเคย
เปนประเทศเล็ก ๆ ยากจน อดอยาก และมีสงครามกลางเมืองตอสู

กันระหวางคนในชาติ มาอยางยาวนาน ใหกลายมาเปนประเทศ
ช้ันนําของโลก มีระบบการพัฒนาประเทศที่กาวหนา จนไดรับ
การไววางใจใหเปนประเทศเจาภาพในการจัดกีฬาโอลิมปก และ
ฟุตบอลโลก มาแลว  ในการพัฒนาดานอุตสาหกรรม นั้น เกาหลี
ใตไดไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานการผลิตไปจนแซงหนา
ประเทศไทยไปแลว สินคาอุตสาหกรรมของเกาหลีใต ไมวาจะ
เปน รถยนต เครื่องใชไฟฟา โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร และ
อื่น ๆ ภายใตเครื่องหมายการคา Samsung Hyundai LG Daewoo 
ก็เปนที่ยอมรับ และนิยมใชกันอยางแพรหลายไปทั่วโลกนําเงิน
เขาประเทศไดอยางมั่งค่ัง สวนในดานการทองเที่ยว นั้น ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต ไดกลายมาเปนคูแขงท่ีสําคัญของประเทศ
ไทย  และมีแนวโนมวาจะแซง นําหนาประเทศไทยไปในอนาคต
อันใกลนี้ เกาหลีใตอาจจะเปนประเทศยอดนิยมของนักทองเที่ยว
จากทั่วโลก เพราะไดนําเอากลยุทธดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
เพื่อดึงดูดใหนกัทองเที่ยว อยากจะไปสัมผัสกับดารา และสถานที่
ถายทําละครเกาหลียอดฮิต  มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสพความสําเร็จ เปนที่กลาวถึงกันทั่วโลก   ในสวนของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  นบัวาประเทศเกาหลี
ใต สามารถจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุดแหงหนึ่งในโลก เชน โครงการฟนฟูคลองชองเกชอน ซึ่ง
สภาพเดิมเปนชุมชนแออัด แหลงเสื่อมโทรม ท่ีเต็มไปดวยน้ําเนา
เสีย แตปจจุบันรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีใต สามารถจัดการใหมี
ระบบบําบัดน้ําเสีย โดยการปรับสภาพภูมทัิศนใหน้ําเสียมีการ
ไหลถายเท และทําใหเกิดเปนน้ําตกประดับตามสองฝงคลองซึ่ง 
งายตอการเติมออกซิเจนจากอากาศที่มีอยูในธรรมชาติ และ
พัฒนาพื้นที่บริเวณสองขางทางของคลอง ใหกลายเปน
สวนสาธารณะ และแหลงทองเที่ยวกลางใจเมือง โดยใชเวลา
ดําเนินการเพียง 2 ป  เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2003  
จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2005 นับเปนความสําเร็จอันยิ่งใหญดานการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ท่ีชาวเกาหลีภาคภูมิใจ ในสวนของ
การจัดการขยะมูลฝอยนั้น จะสังเกตเห็นวาคนเกาหลีทุกคน มี
ความตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องของการคัดแยกขยะ 
โดยทุกชุมชนจะมีถังขยะแยกประเภทตั้งไว ใหเห็นไดท่ัวไป และ
ระบบการเก็บขนขยะไปกําจัดในเขตกรุงโซล นั้น จะมี
บริษัทเอกชน รับสัมปทานไปดําเนินการ ซึ่งครัวเรอืนที่ไมคัด
แยกขยะ และไมปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัทก็จะไมไดรับ
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บริการในการจัดการขยะ โดยจะมีขอกําหนดใหประชาชนจะตอง
ซื้อถุงบรรจุขยะที่มีตราสัญลักษณของบริษัทเทานั้น (เปน
ถุงพลาสติกใส ท่ีสามารถมองเห็นชนิด และประเภท ของขยะที่
ถูกบรรจอุยูภายในไดอยางชัดเจน) ซึ่งมีหลายขนาด และหาซื้อได
ตามรานสะดวกซื้อท่ัวไป ในราคาไมแพงมากนัก เมื่อมีขยะ
เกิดข้ึนภายในครัวเรือน ประชาชนจะตองนํามาบรรจุในถุงนี้
เทานั้น และเมื่อถึงเวลาก็จะนํามากองไวท่ีหนาบาน แลวรถเก็บ
ขนขยะของบริษทัก็จะรวบรวมนําไปกําจัด  

  
 

  
หลากหลายรูปแบบของถังขยะแยกประเภท ที่พบเห็นได

โดยทั่วไปในประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต 
 

   สวนขยะ Recycle ประเภท แกว กระดาษ พลาสติก หาก
ประชาชนสามารถรวบรวมใสถุงแยกไวตางหาก(ไมจําเปนตอง
ใชถุงขยะที่มีตราสัญลักษณของ บริษัทก็ได) โดยขยะเหลานี้ จะ
ไดรับการเก็บขนไปจัดการดวยเชนกัน ดังนั้นชาวเกาหลีทุกคนที่ 
ไมตองการจะเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก ในการซื้อถุงบรรจุ
ขยะ ก็ตองพิจารณาลดพฤติกรรมของตนเอง เพื่อท่ีจะไมทําให
เกิดขยะ และจะตองคัดแยกขยะ อยางมีประสิทธิภาพ นับวาเปน
วิธีการคิดท่ีฉลาด และเปนการเปดโอกาสใหประชาชน มี
ทางเลือกในการจัดการกับปญหาขยะมูลฝอยท่ีตนเอง เปนผู
กอใหเกิดปญหา โดยไมตองมีเทศบัญญัติ หรือออกกฎหมาย
บังคับใหมีการจายคาธรรมเนยีมในการกําจัดขยะโดยตรง เหมือน
ในเมืองไทย  

สําหรับแหลงทองเที่ยวยอดนิยมของเกาหลี ไมวาจะเปน 
เกาะนามิ อุทยานแหงชาติซอรกัซาน พระราชวังเคียงบกกุง ตลาด
อินซาดง ตลาดเมียงดง ยานอิแทวอน อาหารเกาหลี ตลอดจน
น้ําใจไมตรีของชาวเกาหลี ความประหยัด และคุมคาในการครอง
ชีพ  นั้น ถาหากลองนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย ในความ

คิดเห็นของผูเขียน ก็ตองบอกวา ทรัพยากรทางการทองเที่ยว
เหลานี้ ในภาพรวมแลว ประเทศไทยของเรา ดีกวามาก ๆ ไมวา
จะเปน เกาะภูเก็ต อุทยานแหงชาติเขาใหญ พระบรมมหาราชวัง 
ตลาดประตูน้ํา Siam Square อาหารไทย มารยาทและความสุภาพ
ของคนไทย ระดับคาครองชีพท่ีไมสูงมากนกัไทย   เชื่อวา 
นักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่เคยมาเมืองเที่ยวไทย คงจะมี
ความคิดเห็นไมแตกตางไปจากนี้   แตก็เปนที่นาเสียดายที่
ปจจุบันเรากําลังจะสูญเสียสิ่งเหลานี้ไป เพราะระบบการบริหาร
จัดการที่ขาดประสิทธิภาพ ความมีทิฐิ และความแตกแยกกันใน
เชิงความคิดของคนไทย ผูเขียนจึงอยากจะวงิวอนขอใหคนไทย
ทุกคน ลองกลับมาทบทวนและมองตนเอง โดยการพิจารณาอยาง
รอบคอบในทุก ๆ ดาน ปรับปรุงกระบวนการคิด การทํางาน
รวมกัน อยางสรางสรรค เราไดทําหนาท่ีของคนไทยอยาง
สมบูรณ และสรางคุณประโยชนใหกับแผนดิน และประเทศชาติ
กันแลวหรอืยัง   และขอฝากขอคิดใหชวยกันพิจารณาเอาเอง....
นะครับวา เรามีความพรอม มีทรัพยากรธรรมชาติ มีวัฒนธรรม มี
ของดี ๆ อยูในประเทศไทยเราอยางมากมาย เหมือนกับ ตนยาง
นา ท่ีมีคุณคา คุณประโยชน มากมายมหาศาล ไมนอยไปกวา... 
ตนกิงโกะ  ของเกาหลีใตเลย แตทําไมเราจึงไมสามารถพฒันา
คิดคน และนําเอาทรัพยากรท่ีมีคุณคาเหลานี้มาใชใหเกิด
ประโยชนทางเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศของเราให
เจริญรุงเรืองไปมากกวานี้...... 

 

 

 
รถเก็บขนขยะ และขยะจากครัวเรือนที่ผานการคัดแยกแลว จะถูกบรรจุไว

ในถุงสีขาวของบริษัท เพื่อรอการเก็บรวบรวมนาํไปกําจัดตอไป 
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รางวัลชนะเลิศการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับประเทศ ถวยพระราชทานสมเด็จพระสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

 

    
 

       
 

         
 

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร  จ.รอยเอ็ด  ท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล
ระดับประเทศป 2551 ระดับประถมศึกษาโดยไดรับถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ  ราชสุดาสยามบรมราช

กุมารี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2551 ณ หองแกรนด ไดมอนด รูม ศูนยการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
ในงานวันสิง่แวดลอมไทย  4  ธันวาคม  คนไทยหัวใจสีเขียว 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
           
         
            
    
 
   
  

 
   
  
 
  
 

          
 

          
นายเฉลียว  ลีสงา  ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12  อุบลราชธานี  และเจาหนาทีร่วมกับหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน 
ประชาชน ทุกหมูเหลา รวมพิธีถวายเพลิงพระศพ สงเสด็จสูสวรรคาลัยสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ณ วัดสุปฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
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พิธีถวายเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 

       
 

       
นายเฉลียว  ลีสงา  ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12  อุบลราชธานี  และเจาหนาที่ รวมพิธีวันเฉลมิพระชนมพรรษา 

 5 ธันวา มหาราช ในวันที่ 5 ธนัวาคม 2551 ณ หอประชุมไพรพะยอมมหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
 โดยรวมลงนาม ถวายพระพร ในพิธีเชา และ รวมสดุดี จุดเทยีนชัยถวายพระพร สนามทุงศรีเมือง ในพิธีชวงเย็น 

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช 



       
 

       
นายเฉลียว  ลีสงา  ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12  อุบลราชธานี  และเจาหนาที่เขารวมพิธีถวาย 

พวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปยมหาราช ในวันพฤหัสบดีท่ี 23ตุลาคม 2551  
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย หนาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

       
 

        
นายเฉลียว  ลีสงา  ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12  อุบลราชธานี  และเจาหนาท่ี เขารับรางวัลดีเดน  
ในฐานะหนวยงานทีผ่านเกณฑประเมิน "โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน  "ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2551 

ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอรท  อ.วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี 
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พิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปยมหาราช 
 

รับรางวัลดีเดน "โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน   

พิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปยมหาราช 
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สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี  จัดนิทรรศการทางวิชาการเนื่องในวันสิ่งแวดลอมไทย 4 ธันวาคม 2551 โดยจัดกิจกรรมให

ความรูดานสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชนและประชาชนที่เขารวมกิจกรรมอยางมากมาย  ณ ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ 
 ในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2551 โดยมีนายวิเชียร  ชวลิต  ผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ  เขาเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการดานสิ่งแวดลอม 

 
สสภ.12 อุบลฯ จัดนิทรรศการทางวิชาการดานสิ่งแวดลอมในงาน 

"โรงเรียนบานสัมพันธรัก" โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
ประจําป 2551 ในวันเสารท่ี 13 ธันวาคม 2551 

"โรงเรียนบานสัมพันธรัก" 

 
สสภ.12 อุบลฯ  รวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาขาราชการ รัฐวิสาหกิจ 

ทหารและตํารวจ จังหวัดอุบลราชธานีคร้ังที่ 1 ในวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2551 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

วันสิ่งแวดลอมไทย 4 ธันวาคม 2551 

พิธีเปดการแขงขันกีฬา  
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ความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม 
นายประดิษฐ  สุดชาดา 

นักวิชาการสิง่แวดลอม 7ว 
 

“กฎหมายไทยนั้นไดรับความเชื่อถือยกยองท่ัวไป 
ในนานาประเทศวาเปน กฎหมายที่มีมาตรฐานสงูอํานวย
ความยุติธรรมและความเที่ยงตรงถูกตองไดเปนอยางเยี่ยม
..” 

พระบรมราโชวาทตอนหนึ่งในพิธีพระราชทาน
ประกาศนยีบตัรแกผูสอบไลไดตามหลักสูตร ของสํานัก
อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม
สวนอําพร  19 กรกฎาคม 2520 
 

สืบเนื่องจากทศิทางการพัฒนาประเทศตามแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 มุงสูเปาหมาย
สูงสุดของการพัฒนาประเทศ คือ สังคมท่ีมีความสุขอยาง
ยั่งยนื(Green  and Happiness  Society) โดยใหความสาํคัญ
การสรางสมดุลภาพในการพฒันา ทั้ง 3  มิติ  คือ มิติ
เศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ  มีเสถียรภาพและเปนมติรกับ
สิ่งแวดลอม  มิติสังคมทีมี่คนมีคุณภาพและสังคมเขมแข็ง
เพื่อเปนกลไกสําคัญในการขบัเคล่ือนการพัฒนาประเทศ  
และมิติทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เพื่อเปนทุนการ
ผลิตและการแขงขนัภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงรัฐ
มุงเนนการอนรัุกษ และจดัการการใชประโยชนทรัพยากร 
ธรรมชาติเปนไปอยางสมดุล และสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยการมีสวนรวมและมีบูรณาการในทุก
ระดับ รวมทัง้การปองกันและควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอมให
อยูในระดับมาตรฐาน  อยางไรก็ดี ในระยะที่ผานมาพบวามี
ขอรองเรียนปญหาสิ่งแวดลอมจากสถานประกอบการ 
กระทบตอชีวติความเปนอยูของชุมชนอยางตอเนื่อง ผูเขียน
จึงขอเสนอกรณีไดมกีารใชสิทธิทางศาลเพื่อดํารงไวซ่ึงสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่ตองไดรับการปองปองคุมครองการใชชีวิตทาม 
กลางคุณภาพสิ่งแวดลอมทีด่ี และการเขาถึงทรัพยากร 
ธรรมชาติใหเกิดเปนรูปธรรมอยางจริงแท ซ่ึงเปนคํา
พิพากษาศาลฎกีา(ฎ.2949/26ที่ประชุมใหญ) กลาวคือ เดิม

บานของโจทกไดรับลมและแสงสวางจากภายนอก
พอสมควร เมื่อจําเลยสรางอาคารพิพาทสูงกวาบานโจทก
มากจึงปดกั้นทางลมที่พัดจากทางทิศใตถึงปละ 6 เดือนและ
ปดกั้นแสงสวางเปนเหตใุหโจทกตองใชแสงไฟฟาในเวลา
กลางวัน ดังนี้การกระทําของจําเลยจึงเปนการละเมิดโจทก
แมตาม มาตรา 1355 แหงประมวลกฎหมายแพงและพานิชย 
ซ่ึงกําหนดใหแดนแหงกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพน
พื้นดินและใตพื้นดินดวย แตตองอยูในบังคับมาตรา 420 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพานิชย การใชสิทธิปลูก
สรางอาคารของจําเลยเปนเหตุใหโจทกเดอืดรอนเกินทีค่วร
คิดหรือคาดหมายไดวาจะเปนไปตามปกตแิละเหตุอันควร
ในเมื่อเอาสภาพและตําแหนงที่อยูแหงทรพัยสินนัน้มาคํานึง
ประกอบไซร เพราะตรงที่จําเลยปลูกสรางอาคารพิพาทเปน
ยานประชาชนอยูอาศัย มิใชยานการคาหรือประกอบกิจการ
โจทกมีสิทธิจะปฏิบัติการเพือ่ยังความเสียหายหรือเดือดรอน
นั้นใหส้ินไป ทั้งนี้ไมลบลางสิทธิที่จะเรียกเอาคาทดแทน 
มาตรา 1337  ดังนั้นจะเหน็ไดวากฎหมายไทยยอมรับสิทธิ
การเขาถึงแสงสวางและกระแสลมตามธรรมชาติเพื่อให
ความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมซึ่งเปนเรื่องที่กาวหนามาก 
แมวาประมวลกฎหมายแพงและพานิชย ซ่ึงตราไวตั้งแต 
พ.ศ.2468 ก็ตาม 

นี่ก็เปนตวัอยางหนึ่งที่ไดแสดงใหเห็นถึงความ
ชัดเจนของกฎหมายไทย  ที่สามารถบังคับใชไดในกรณีที่
เกิดขอพิพากทางสิทธิ  ในการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมทีทุ่กคนควรตระหนกัและพิจารณาใหรอบคอบ
กอนที่จะทําอะไรลงไปแลวสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
จนทําใหผูอ่ืนเดือดรอน  และอาจจะสรางความเสียหายจนถึง
ขั้นตองไปชดใชคาเสียหายใหผูอ่ืนโดยไมรูตัว 
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     เกร็ดความรู.....เลาสูกันฟง 
นายองอาจ  พมิสาร 

นักวิชาการสิง่แวดลอม 8ว 
 

ทามกลางสังคมที่เต็มไปดวยความขัดแยง  แบงฝาย  
ตอบโตกันดวยความโกรธแคน  ชิงชัง  ขาดการใหอภยัและ
มีไมตรีจิตที่ดตีอกัน  ทําใหผูเขียนนึกถึงบทความในหนงัสือ
ธรรมลีลา  ฉบับที่ 46   ซ่ึงเขียนโดยคุณวศนิ อินทสระ  ได
พูดถึงการใหอภัย  การยอมรบัในความแตกตางทั้งความคิด  
การกระทํา  หากคนไทยทกุวันนี้เร่ิมฝกจิตของแตละคนใน
การใหอภัย  ใหโอกาส  ลดทิฐิ  ลงบางคงจะทําใหสังคมไทย
กลับมาเปนสังคมที่เต็มไปดวยไมตรีจิตที่ดตีอกันดังเชนอดีต

ที่ผานมา  โดยคุณวศินไดเขยีนถึงการใหอภยัซ่ึงเปน
คุณธรรมสําคัญอยางหนึ่งในมนุษยอยางนาสนใจ  เปนตนวา 
ในหมูมนุษยมเีร่ืองแปลกประหลาดอยูอยางหนึ่งคือ คน
สวนมากเผชญิกับเหตุการณใหญ ๆ อยางกลาหาญได  แต
กลับขาดความอดทนตอส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ  ตัวอยางเชน ใคร
มาพูดเสียดส ีกระทบกระเทยีบเปรียบเปรย เขาทนไมได  แต
กลับทนอยูในคุกตารางไดเปน 20-30 ป และยินดีรับความ
ทุกขเหลานั้นไปตลอดเวลา ที่ทางราชการกําหนด แมจะไม
ยินด ีก็เหมือนยินด ีเพราะไมมีทางหลีกเลี่ยงได  ถาเขายินดี
รับความทุกขเพียงเล็กนอยเสียกอน  คือ อดทนตอคําดาวา
เสียดสี  หรืออาการทํานองที่เขาคิดวาเปนการดูถูกดูแคลน 
เพียงเล็กนอยเสียกอน ไหนเลยเขาจะตองมาทนทุกขทรมาน
อันมากมาย ยาวนานถึงเพยีงนั้น  คนสวนมากเมื่อจะทําทาน  

ก็มักนกึถึงวัตถุทาน คือ การใหวตัถุส่ิงของใหไดมาก 
เตรียมการมาก ยุงมาก เขายินดีทํา   แตใครมาลวงเกินอะไร
ไมได ไมมีการใหอภยัในความผิดพลาดของผูอ่ืน  ความจริง
เขาควรหัดใหอภัยทานบาง  แลวจะเหน็วา จิตใจสบายขึน้
ประณีตขึ้น  สูงขึ้น เปนเทวดา ดังสุภาษิตองักฤษบทหนึ่งวา  
“To err is human , to forgive diving”  แปลวา การทําผิดเปน
เร่ืองของมนุษย  สวนการใหอภัยเปนเรื่องของเทวดา  ถือเอา
ความวามนษุยธรรมดายอมมีการทําผิดพลาดบาง คนที่เคย
ทําความผิดอันยิ่งใหญนั้น ถากลับใจไดเมื่อใด ก็มักทําความ

ดีอันยิ่งใหญเหมือนกนั เพราะสลดใจในเวรกรรมที่ตนเคย
สรางไว  ดูขุนโจรองคุลีมาลเปนตัวอยาง พระพุทธเจาเสดจ็
ไปโปรดองคุลีมาลใหกลับเปนคนด ีก็ดวยพระทัยกรุณา

นั่นเอง  ถากลับมามองเรื่องใกลตัว เชน  บางคนอยากจะเอา
เร่ืองกับเด็กรับใชที่บาน ภารโรงที่โรงเรียนหรือสํานักงาน ก็
ขอใหหยุดคิดสักนิดหนึ่งวาก็แกแคนั้น จะเอาอะไรกับแก
นักหนา ถาแกดีเทาเราหรือเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องอยางเรา 
แกจะมาเปนคนใชหรือเปนภารโรงทําไมกัน    ก็เพราะ
ความคิดอานแกมีอยูเทานัน้ แกก็ทําอยางนัน้  อยางที่เรา

รําคาญ ๆ อยูนั่นแหละ คิดไดอยางนี้ก็คอยหายกลุมไปหนอย 
ดังสุภาษิตโบราณที่วา “ ความเขาใจเปนมูลฐานแหงการให
อภัย ” นั้นยังเปนความจริงอยูเสมอ เมื่อเขาใจแลวก็ใหอภยั  
เห็นวาเขาเปนคนอยางนั้นเอง     สุดทายนีอ้านแลวอยาลืมฝก
การใหอภัยใหมากและสม่ําเสมอ  เพื่อใหสังคมไทยเปน
สังคมที่มีความสุขในชีวิตประจําวนัมากขึน้นั่นเอง   

 

 
 

ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12           11 



 
 สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 
430 หมูท่ี 11  ถนนคลังอาวุธ  ตาํบลขามใหญ 
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
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ทานที่สนใจจะสมัครเปนสมาชิกขาวสารสิ่งแวดลอมภาคที ่12 สามารถติดตอไดที่ กลุมงานสงเสริมและเผยแพร 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธาน ี โทร. 045-285071-3  โทรสาร 045-285073  โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ 
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