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ขอแนะนําสมาชิกใหม 
นางปารชิาต  ปญญาสาย 

นักวิชาการสิ่งแวดลอม ระดับปฏิบัติการ 
กลุมงานแผนสิ่งแวดลอม 

บานเมืองจะรมเย็นเปนสุข  ถาทุกคนชวยกัน  รักน้ํา   รักปา  รักธรรมชาติ   รักสิง่แวดลอม   

บทบรรณาธิการ 
สวัสดีครับ ทานสมาชิกขาวสาร... 

วันเวลาชางผานไปอยางรวดเร็ว อยางที่เขาวากัน
วาวันเวลาไมเคยคอยใคร นี่พึ่งจะผานเทศกาลปใหมไปยัง
ไมทันไร ก็จะถึงเทศกาลสงกรานตซ่ึงเชื่อวาหลายๆคนคง
รอคอยเทศกาลนี้อยูใชไหมครับ แหม!อากาศก็รอนอยางนี้
ไดสาดน้ํากันใหชุมฉ่ําก็คงจะสดชื่นกันไมนอย แตยังไงก็
อยาเลนน้ํากันเพลินจนไมสบายกันนะครับเดี๋ยวจะกลับมา
ทํางานกันไมได  ซ่ึงชวงนี้ก็เปนที่รูๆกันอยูวาเปนชวง
เศรษฐกิจขาลงที่ทุกคนจะตองรัดเข็มขัดกันจะใชจายอะไร
ก็ตองคิดและระวังกันนิดนึง  อะไรๆ ก็แพงไปหมด  ยังไง
ก็ประหยัดกันไวเพื่ออนาคตนะครับ สําหรับขาวสาร
ส่ิงแวดลอมภาคที่12 อุบลราชธานี  ปที่  7  ฉบับที่  2 
ประจําป 2552 เดือน มกราคม- มีนาคม  2552 ในฉบับนี้ก็
ยังคงมีกิจกรรมที่นาสนใจใหสมาชิกไดทราบความ
เคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมในภูมิภาคนี้ เหมือนเชนเคย 
ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม 2552  ที่กําลังจะมาถึง ทาง สสภ.12 
ก็ไดเตรียมจัดใหมีการฝกอบรมและศึกษาดูงานภายใต
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดเลอม ป 2552 ซ่ึงได
แบงการฝกอบรมเปน 2  รุน คือรุนที่ 1 วันที่ 12 – 15 
พฤษภาคม  และรุนที่ 2 คือวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2552  
ซ่ึงครั้งนี้เราจะไปจัดที่ จังหวัดจันทบุรี สมาชิกอบต.และ
เทศบาลในภูมิภาคนี้หลายทานคงไดสมัครเขารวม
โครงการนี้แลว แลวเจอกันนะครับ 

และในป  2552  สสภ.12   รวมกับ  สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 9   และ  ม.อุบลฯ  ไดทําโครงการวิจัยการ 

 

จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ในเขตพื้นที่อุทยานผา
แตม  จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อศึกษาถึงปญหา  และสาเหตุ
การเกิดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติผาแตม  
และนําไปวางแผนในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น  แบบ
ครบวงจร  ระยะเวลาในการวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาพฤติกรรม
ของนักทองเที่ยว ตลอดทั้งป    เราหวังเปนอยางยิ่งวา  งาน
ดานการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ สสภ.12 กําลัง
ดําเนินการอยูนี้  คงจะเปนประโยชนแกประชาชนไมมากก็
นอย   พวกเราทุกคนก็จะทุม เทกันอยาง เต็มที่   เพื่ อ
ประโยชนสูงสุดของประชาชน  นะครับ 
 
 
 

 

                                          

 

 

ขาวสารสิ่งแวดลอม 



เทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม 
                                                     นายประเดิม  ภาคแกว 

                                          นักวิชาการสิ่งแวดลอม ชํานาญการพิเศษ 
 จากประสบการณการทํางานดานการสงเสริมและเผยแพรความรูในภูมิภาคนี้ ทําใหตองจัดกิจกรรมประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม และรับหนาที่เปนวิทยากรไปบรรยายให
ความรูดานสิ่งแวดลอม กับหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาคเอกชน ในภูมิภาคนี่เปนจํานวนมาก เทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
ดานสิ่งแวดลอม จึงเปนเรื่องสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งที่ ผูปฏิบัติงานดานการสงเสริมและเผยแพร จะตองเรียนรู  ฝกฝนใหเกิดความชํานาญ เพื่อจะไดนําไปใชในการทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

การพูด เปนการใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาอาการ  เพื่อถายทอดอารมณ ความรูสึกนึกคิด  และประสบการณ  เพื่อสื่อสารใหผูฟง ไดรับรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูลขาวสาร 
ความเขาใจ และยังเปนการนําเสนอขอคิดเห็น เพื่อโนมนาวใหผูฟงเกิดความรูสึก ความเชื่อ และคลอยตาม ความตองการของผูพูด ทําใหผูฟงไดรับรู และเกิดการตอบสนอง  การพูดที่ดี   
จะตองใชถอยคําน้ําเสียง  รวมทั้งกิริยาอาการอยางมีประสิทธิภาพ  ถูกตอง ตามจรรยามารยาท และประเพณีนิยมของสังคม   เพื่อถายทอดอารมณ   ความรูสึกนึกคิด   ความรู  
ประสบการณ และความตองการที่เปนคุณประโยชนแกผูฟง   ทําใหเกิดการรับรูและตอบสนองอยางสัมฤทธิ์ผลตามความมุงหมายของผูพูด  โดยลักษณะการพูดที่ดี จะประกอบไปดวย 1)
มีความมุงหมายดี  ท้ังความมุงหมายทั่วไปและความมุงหมายเฉพาะ  2)มีความเหมาะสม  กับกาลสมัย  เวลาที่กําหนดให  สถานที่  โอกาส และบุคคล  3)ใชถอยคําดี  คือ  พูดดวยถอยคําที่
เปนจริง  มีประโยชน  และเปนที่พอใจแกผูฟง 4) มีบุคลิกลักษณะดี  คือตองใชน้ําเสียง  ภาษา  สายตา  ทาทาง  และกิริยาอาการตาง ๆ  ใหเปนไปตามธรรมชาติ  สอดคลองกับเนื้อหาของ
เรื่องที่พูด การพูดที่สมบูรณจะตองมีองคประกอบ ดังตอไปนี้ 1) ผูพูด 2)เนื้อเรื่องที่จะพูด 3)ผูฟง 4)เครื่องมือสื่อสาร 5) ความมุงหมายและผลในการพูดแตละครั้ง การเตรียมเนื้อหาสาระ
ในการพูด จะตองครบถวนท้ัง 3 สวนคือ คํานํา  เนื้อเรื่อง  และสรุปจบ  คํานํา จะตองใชภาษาและสํานวนที่กระทัดรัดไดใจความดี  โดยอาจขึ้นตนไดหลายแบบ ไดแก กลาวถึง
ความสําคัญของเรื่อง นําดวยตัวอยางหรือนิทาน นําดวยขอความ คําถามที่เราใจ การยกยองผูฟง คําพังเพย  สุภาษิต  คําขวัญ คําประพันธ  หรือคําคม เนื้อเรื่อง  จะตองเตรียมใหสอดคลอง
กับคํานํา  เปนไปตามลําดับขั้นตอนตามโครงเรื่อง เวลาพูดตองแสดงสีหนา  ทาทางใหเหมาะสมสอดคลองกับเรื่อง   เพื่อใหเกิดความสนใจ  แตไมมากจนกลายเปนเลนละคร  สรุปจบ   
จะเปนการเนนย้ําจุดสําคัญ ทบทวนเนื้อหาที่ไดพูดไปแลว หรือ สรุปดวยการสรรเสริญสดุดี 

หลักการพูด ผูพูดตอง  เตรียมตัวใหพรอม ซักซอมใหดี ทาทีใหสงา วาจาสุขุม ทักที่ประชุมใหโนมนาว เรื่องราวใหกระชับ ตาจองจับผูฟง เสียงดังแตพอดี อยาใหมีเอออา ดู
เวลาใหพอครบ สรุปจบใหจับใจ  ยิ้มแยมแจมใสเมื่ออําลา และยังจะตองศึกษาเทคนิคการใชเสียง การใชไมโครโฟน  การใชพื้นที่บนเวที และการใชอุปกรณประกอบการพูด เชน 
โปรแกรม Power  Point แผน VCD เครื่องฉาย Projector เปนตน 

เทคนิคสําคัญในการพูดเพ่ือการประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากปจจุบัน ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนเรื่องที่ใกลตัว และทุกคนใหความสนใจ ดังนั้นการพูด
เก่ียวกับสิ่งแวดลอมใหทุกคนเขาใจจึงเปนเรื่องที่ไมยาก แตการพูดในที่สาธารณะทุกครั้ง มีจุดออนที่สําคัญคือ ความประหมา หรือการตื่นเวที ซึ่งผูพูด(หนาใหม) ทุกคน มักจะประสบกับ
ปญหานี้ บางคนเกิดความประหมาอยางรุนแรง จนไมสามารถควบคุมสติของตนเองได ทําใหเกิดการหลงลืมเนื้อหาสาระสําคญที่จะนําไปพูด ท้ังที่ไดมีการเตรียมตัวกอนการพูดมาเปน
อยางดี   ดังนั้นการหมั่นฝกฝน ทบทวนและศึกษาเนื้อหา ความรู ท่ีจะนําไปพูดใหเขาใจ และการหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูฟง กอนการไปพูดทุกครั้ง จะชวยใหผูพูด เกิดความมั่นใจและ
สามารถควบคุมการพูดไดอยางมืออาชีพ  ทําใหงานสื่อสารประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

แตถึงจะเตรียมตัวมาเปนอยางดี เพรียบพรอมไปดวยความรูทางวิชาการ ผานการฝกฝนมาอยางชํานาญ แตสถานการณท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหนานั้นก็เปนเรื่องที่สําคัญ ผูพูดทุกคน
จะตองตระหนัก ยกตัวอยาง จากที่เคยไปเปนวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการขยะแบบครบวงจร ใหกับโรงเรียนประถมแหงหนึ่ง ซึ่งไดไมทราบมากอนวาผูฟงจะเปนกลุมนักเรียน
ระดับชั้นใด เมื่อไปถึงโรงเรียนปรากฎวา กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นประถมปท่ี 2-3 ซึ่งเด็กวัย 8-9 ขวบ สมาธิ และความอดทนที่จะมาสนใจรับฟงเนื้อหาสาระทางวิชาการคอนขางสั้น 
ดังนั้นเมื่อบรรยายไปไดระยะหนึ่ง ก็เริ่มจะมีเสียงพูดคุย หยอก ลอเลนกัน ของนักเรียน ดังมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยไมสนใจวิทยากร ณ เวลานั้น วิทยากรเริ่มสติแตก และหมดอดทนเชนกัน 
คุณครูผูประสานการจัดฝกอบรม จึงไดรองตะโกนดุดาวา เด็กใหเงียบ ๆ แตก็หามไดเพียงชั่วคราว แลวก็เริ่มหยอก ลอ พูดคุยกันใหม ดังขึ้นกวาเดิมอีก  ดวยสถานการณท่ีเกิดขึ้นอยางนี้ 
จึงตองปรับกลยุทธ ในการบรรยายใหมทันที โดยการเริ่มใหเด็ก ๆ ออกมาเลนเกมส แบงกลุมตอบปญหาดานสิ่งแวดลอม เพื่อแขงขันกัน แตก็มีการสอดแทรกเนื้อหาสาระดานการคัดแยก
ขยะแบบครบวงจร ไดตามวัตถุประสงคของการจัดฝกอบรม ซึ่งก็ไดรับความสนใจจากเด็ก ๆ มากขึ้น มีการใหรางวัล เปนสิ่งของเปนสิ่งของเพื่อ เรียกรองความสนใจจากเด็ก ๆ จึงทําให
สามารถทํางานนี้ไดสําเร็จ  อีกกิจกรรมหนึ่งที่ไดไปดําเนินการภายใตโครงการขยะแลกไข ขนมและสิ่งของ ในโรงเรียนระดับอนุบาลแหงหนึ่ง โดยไดไปประชาสัมพันธใหคุณครูไปบอก
เด็ก ๆ นําขยะมาแลกไข ขนม และสิ่งของ กับเจาหนาท่ีของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 เมื่อถึงวัน เวลา ท่ีนัดหมาย ก็ มีนักเรียนอนุบาลทยอยนําขยะรีไซเคิล ประเภท แกว กระดาษ 
พลาสติก กระปอง มาแลกไข ขนม และสิ่งของ ตามโครงการ แตปรากฏวามีหนูนอยรายหนึ่ง นําถุงขยะ ใส เปลือกไข เศษผัก เศษอาหาร ซึ่งคิดวาผูปกครอง (คุณพอ คุณแม) คงเตรียมขยะ
จากหองครัวท่ีบานใหหนูนอยคนนี้ห้ิวมารวมกิจกรรม ซึ่งผูเขียนเห็นครั้งแรกก็ไดบอกเด็กนอยคนนี้ไปดวยน้ําเสียงเขม ๆ วาขยะเหลานี้ ไมมีคุณมูลคา ไมสามารถนํามาคิดราคาเพื่อ
เปลี่ยนเปนไข ขนม และสิ่งของ  แตสีหนา แววตาที่หนูนอยคนนี้ แสดงออกมา มันสื่อถึงความผิดหวัง อยางรุนแรง คงจะมีความสงสัยวาทําไมเพื่อนคนอีกเขาถึงได รับไข ขนม หรือ 
สิ่งของ ท้ังท่ีเปนขยะเหมือนกัน สุดทายก็จําเปนตองจัดขนมใหหนูนอยคนนี้ เหมือนกับเพื่อน ๆ คนอื่น นี่ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่ง ของการพูดเพื่อการประชาสัมพันธสื่อสาร ท่ีไมมี
ประสิทธิภาพ ทําใหคุณครูนําขอมูลไปบอกตอใหกับนักเรียนหรือผูปกครองไดอยางไมเขาใจ โดยผูฟงไมไดรับทราบขอมูลรายละเอียด เก่ียวกับประเภทของขยะที่สามารถนํามารวม
กิจกรรมนี้ 

 ทุกคนคงพอจะมองเห็นแลวนะครับ วาการพูดเพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอมมีความสําคัญอยางไร และจะตองมีเทคนิคในการพูดอยางไร จึงจะทําใหการ
ทํางานดานการสงเสริมและเผยแพรความรู ความเขาใจ ดานสิ่งแวดลอมไปสูกลุมเปาหมายไดอยางสัมฤทธิ์ผล ตามความมุงหมายของผูพูด  หวังวา นักพูดหนาใหม คงจะได ฝกฝน เก็บ
เก่ียวประสพการณ และพัฒนาเทคนิคการพูดของตนเองใหมีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อความสําเร็จในของงานเรา  
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ความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม 

ประดิษฐ  สุดชาดา 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ชํานาญการ 

“ บทบัญญัติอันสูงสุด เปนบทบัญญัติท่ีสงเสริมศาสนา และความยุติธรรมไมเปนสิ่งที่จะพึงปฏิเสธหรือผัดผอน ”  พระพุทธเจาไดทรงแสดง

ธรรม แนะนําหลักในการดําเนินชีวิตเพื่อความสุขและความเจริญกาวหนาของชีวิต เรียกวา มงคล 38 ประการ ดังนั้นถาเราดําเนินชีวิตตามหลักมงคล 38 ประการนี้ รับรองไดวาชีวิตเรามีแตความสุข
ความเจริญทําเมื่อใดเจริญเมื่อนั้นไมตองไปเสริมดวงชะตาราศี หรือ รอฤกษยามงามดีเสียกอน  

ตามหลักมงคล 38 ประการนี้ พระพุทธองคไดทรงตรัสใหอยูอาศัยในถิ่นอันสมควรกลาวคือมีสิ่งแวดลอมที่ดี ไมมีมลพิษ สําหรับ
บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67พบวามีสาระบัญญัติในการปกปองคุมครองใหประชาชนอาศัยอยูใน
ทามกลางสิ่งแวดลอมที่ดี และยังใหสิทธิหรืออํานาจแกชุมชนในการเขามามีสวนรวมเพื่อการอนุรักษ ปกปองคุมครอง บํารุงรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดําเนินชีวิตอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต  
นอกจากนี้ยังใหอํานาจในการฟองรองเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิดังกลาวดวย ซึ่งจะเห็นไดวาเปนการอนุวัติสอดคลองสนับสนุนตามหลักมงคลวาดวย
การอยูอาศัยในถิ่นอันสมควร และสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําใหบทบัญญัติดังกลาวเปนจริงเห็นเปนรูปธรรม คือ กรณีที่พ่ีนองประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบจากโรงฟาแมเมาะ ซึ่งไดยื่นฟองคดีศาลปกครองเชียงใหม จนมีคําพิพากษา พรอมมีคําสั่งใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจาย
คาเสียหายชดเชยผูไดรับผลกระทบ 131 ราย โดย 91 ราย ไดรับรายละ 246,900 บาท สวนที่เหลือไดรับรายละ 1-2 หมื่นบาท และกรณีศาล
ปกครองระยอง ไดพิพากษาคดี ซึ่งประชาชนมาบตาพุดไดยื่นฟองเพื่อขอใหประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ  ซึ่งทั้ง 2 กรณีไมมีการอุทธรณ นับวา
เปนนิมิตหมายที่ดี และนายินดีกับชัยชนะของเครือขายภาคประชาชนที่ไดรวมกันตอสูการไดมาซึ่งสิทธิดังกลาว มาอยางยาวนาน  

อยางไรก็ดี สําหรับในเขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบของ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี พบวามีองคกรเครือขายประชาชน
ไดใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งดําเนินอาชีพที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม อยูอยางหลากหลายและเปนจํานวนมาก ซึ่งลวนแตเปนผูมีจิตอาสาเสียสละมุงทํางานเพื่อชุมชนโดยแทจริง และเปนทรัพยากรบุคคลที่
สําคัญของหมูบานและชุมชน เชน เครือขายปาชุมชน  เครือขายชุมชนอนุรักษวังปลาลุมน้ํามูล  เครือขายชุมชนอนุรักษวังปลาลุมน้ําชี  เครือขาย
คนปลูกขาวลุมน้ําโขง  เครือขายเกษตรอินทรีย  เครือขายอนุรักษวัวควาย  เครือขายอนุรักษพันธุขาวพื้นเมือง  เปนตน ซึ่งลวนแลวมีศักยภาพที่จะ
พัฒนายกระดับใหเปนชุมชนแบบในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งสงเสริมเครือขายเปนยามรักษาการณที่สามารถรายงานสถานการณในพื้นที่จริงภายใน 10 นาที ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือ
ภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอม รวมทั้งสามารถแจงเหตุ หรือ เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  อันเปนการปองปรามที่ดีที่สุดดังนั้นเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาเครือขายองคกรชุมชนใหเปนตนแบบในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังกลาวไดสัมฤทธิ์ผลและเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ จึงจําเปนตองจัดใหมีรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและกลุมผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ ดวยการจัดเวทีชุมชนเพื่อการระดมแนวคิดรวมกันที่จะพัฒนายกระดับและขยายรูปแบบการดําเนินงานดานการ
อนุรักษฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชนไปสูชุมชนอื่นๆใหมากยิ่งขึ้นเพื่อสรางความอยูเย็นเปนสุขใหกับประชาชน  เมื่อวันที่ 
14  กุมภาพันธ  2552  ณ  บริเวณบานฮองออ ต.ทาชาง อ.สวางวีระวงศ  จังหวัดอุบลราชธานี โดย ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี(นายชวน ศิ
รินันทพร) เปนประธานในพิธี และมีเครือขายชุมชน สถาบันการศึกษา  สวนราชการที่เกี่ยวของ เขารวมกิจกรรมดังกลาว  ประมาณ 300 คน 
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โครงการวิจัยเร่ือง 

การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร   
ในพื้นที่อุทยานแหงชาติผาแตม  จังหวัดอุบลราชธานีSolid Waste Management in Phataem National Park, Ubon Ratchathani Province 

โดย นายประเดิม  ภาคแกว  
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

อุทยานแหงชาติผาแตม  มีพ้ืนที่ ประมาณ 212,500 ไร หรือประมาณ 340 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 3 อําเภอของจังหวัด
อุบลราชธานี ไดแก อําเภอโขงเจียม อําเภอศรีเมืองใหม และ อําเภอโพธิ์ไทร ประกอบไปดวยสภาพปาที่อุดมสมบูรณ  มีพันธุไมและสัตวปานานา
ชนิด  มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติตาง ๆ มากมาย  เชน  ภูผาและน้ําตกที่มีช่ือเสียงจํานวนมาก เชน ผาขาม ผาชะนะได ผาเมย น้ําตกสรอย
สวรรค น้ําตกแสงจันทร และน้ําตกทุงนาเมือง นอกจากนี้ยังมีแหลงศิลปกรรมทางประวัติศาสตรที่มีช่ือเสียง  ไดแก  ภาพเขียนสีโบราณสมัยกอน
ประวัติศาสตรอายุ  3,000 – 4,000  ป  ทําใหอุทยานแหงชาติผาแตม กลายเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศจํานวนมาก  โดยในปงบประมาณ  2551 ที่ผานมา (เดือนตุลาคม  2550 – กันยายน  2551)  มีจํานวนนักทองเที่ยวเดิน
ทางเขามาในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติผาแตม  จํานวน  131,352  คน  ทําใหมีรายไดซึ่งเปนคาธรรมเนียมอุทยานแหงชาติผาแตม  รวมทั้งสิ้น  
6,034,370  บาทยังไมรวมถึงคาใชจายของนักทองเที่ยว ที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง คาที่พัก และคาอาหาร  จึงนับไดวาอุทยานแหงชาติผาแตม เปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ที่ทํารายไดใหกับจังหวัดอุบลราชธานี เปนจํานวนมหาศาล  อยางไรก็ตามสิ่งที่ตามมากับนักทองเที่ยว จํานวนมากนั้น  คือ  
ปญหาการเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว  และปญหาขยะมูลฝอย  ซึ่งมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  และหากไมมีการ
จัดการและเตรียมการปองกันที่เหมาะสม ปจจุบันอุทยานแหงชาติผาแตม มีการนําขยะไปกําจัดโดยการขุดหลุมฝงกลบ  แตไมถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล และยังไมมีการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนในเรื่องของชนิด  ปริมาณ  และอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  ซึ่งถือวาเปนขอมูลที่สําคัญในการนํามาใช
วางแผนการจัดการขยะไดอยางครบวงจรและถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี จึงได ริเริ่ม
โครงการศึกษาวิจัยดานการจัดการขยะแบบครบวงจร  ในพื้นที่อุทยานแหงชาติผาแตม  เพื่อเปนโครงการนํารอง ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุ พืช  นําไปใชเปนตนแบบในการจัดการปญหาขยะมูลฝอย ในพื้นที่ อุทยานแหงชาติผาแตม และอุทยานแหงชาติ อื่น ๆ ตอไป 

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ คนหารปญหา  และสาเหตุการเกิดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติผาแตม โดย
การหาปริมาณ องคประกอบ และอัตราการเกิดของขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติผาแตม  เพื่อนําขอมูลไปวางแผนในการจัดการขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้น  ในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติผาแตมแบบครบวงจร โดยจะเนนพื้นที่ที่สําคัญที่เปนแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย ไดแก ศูนยบริการ
นักทองเที่ยว  สถานที่กางเตนท  บานพักนักทองเที่ยว  เสนทางศึกษาธรรมชาติ และเสนทางเดินชมภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตร ซึ่งจะแบงการ
สํารวจพื้นที่และเก็บขอมูล   ตามความนิยมของนักทองเที่ยว  ออกเปน  2 ชวง   คือ 1) ชวงระยะเวลาการทองเที่ยวปกติ (Low Season)   คือ   ชวง
ฤดูกาลปกติที่นักทองเที่ยวทั่วเดินทางไปทองเที่ยวที่อุทยานแหงชาติผาแตม ตลอดทั้งป โดยในชวงเวลาดังกลาว   จุดทองเที่ยวที่สําคัญ ภายใน
อุทยานแหงชาติผาแตม อาจจะไมมีความสมบูรณเต็มที่   เชน   น้ําในน้ําตกมีปริมาณนอย    ดอกไมปายังไมออกดอก  หรือสภาพแวดลอมทั่วไปมี
ความแหงแลง และแดดรอน  โดยจะทําการเก็บขอมูล และสํารวจ พ้ืนที่รวม 3  ฤดู คือ     ฤดูหนาว  เดือนมกราคม   - กุมภาพันธ  2552   ฤดูรอน    
เดือนมีนาคม     - พฤษภาคม  2552     ฤดูฝน      เดือนมิถุนายน  - สิงหาคม  2552  2) ชวงระยะเวลาที่ไดรับความนิยมสูง(High Season) คือ
ชวงฤดูกาลที่นักทองเที่ยวจากทั่วประเทศ  และตางประเทศ นิยมเดิมทางมาเที่ยวชมอุทยานแหงชาติผาแตม มากเปนพิเศษ และจังหวัด
อุบลราชธานี มักจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนการทองเที่ยว ซึ่งสวนใหญจะเปนชวงเทศกาลที่สําคัญของไทย ที่มีวันหยุดตอเนื่องเปนเวลานาน
หลายวัน  เชน เทศกาลปใหม มีการจัดกิจกรรมรับตะวันใหมกอนใครในประเทศไทย เทศกาลเขาพรรษา มีงานประเพณีแหเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ
ของจังหวัดอุบลราชธานี  เทศกาลสงกรานต  หรือ เทศกาลวันออกพรรษา มีกิจกรรมการชมบองไฟพญานาค เปนตน  คณะผูวิจัยจะไดคัดเลือกเอา
เทศกาลที่สําคัญเหลานี้ อยางนอย 1 ครั้ง ตามความสะดวก และเหมาะสม ของทีมงาน เพื่อทําการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวให
ครอบคลุมในทุกฤดูกาล โดยจะทําการเกบ็รวบรวมขอมูล ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยและการกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน จํานวนนักทองเที่ยว  
ปริมาณ  องคประกอบ  และอัตราการเกิดของขยะมูลฝอย การสังเกตอุปนิสัยของนักทองเที่ยวในการทิ้งขยะ  โดยจะนําเอาขอมูลที่ไดทั้งหมดไป
วิเคราะห เพื่อ ออกแบบระบบเก็บขนขยะมูลฝอย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล โดยคํานึงถึงเหมาะสม การประยุกตใช 
และศักยภาพของอุทยานแหงชาติผาแตม ในการบริหารจัดการ  เพื่อใหเกิดความคุมคาทางเศรษฐกิจ  และประโยชนสูงสุดในการจัดการอุทยาน
แหงชาติแบบยั่งยืน 
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การวิจัยในครั้งนี้ไดรับความรวมมือจาก 4 หนวยงาน ไดแก สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 อุบลราชธานี และ อุทยานแหงชาติผาแตม โดยคณะผูวิจัย ประกอบดวย นายประเดิม  ภาคแกว 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ (หัวหนาโครงการ) นายมนตชัย  จันทรศิริ นักวิชาการสิ่งแวดลอม ปฏิบัติการ นายยศกร  คําหอม 
เจาหนาที่บันทึกขอมูล จาก สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี ผศ.ดร. ไพรัตน  แกวสาร  ผศ.ดร.สมภพ  สนองราษฎร จาก คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายศักดิ์สิทธิ์ พลทรัพยศิริ เจาพนักงานปาไมอาวุโส นางสุวรรณา  ขวาของ นักวิชาการปาไมชํานาญ
การ จาก สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษท่ี 9 อุบลราชธานี นายอุทัย พรมนารี หัวหนาอุทยานแหงชาติผาแตม นายจักรพงศ  กลอมใจ นักวิชาการปาไม 
ปฏิบัติการ จาก อุทยานแหงชาติผาแตม 
 

   
 

   
 

   
 
การสํารวจขอมูลนักทองเที่ยวและศึกษาหาปริมาณและองคประกอบขยะมูลฝอย  ในพื้นที่อุทยานผาแตม  ครั้งที่ 1 ในระหวางวันที่ 14-16 
กุมภาพันธ  2552  ครั้งที่ 2 ในวันที่  26-29 มีนาคม 2552 
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สรรหามาฝาก 

องอาจ  พิมสาร 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม ชํานาญการพิเศษ 

วันกอนขาพเจาไดรับขาวสารจากเพื่อนรัก  อานแลวทําใหรูสึกคิดถึงความรักของพอและแมที่มีตอลูก   ยิ่งในวันแหงความรักที่ผานมา   โดยเฉพาะหนุม
สาวมักคิดถึงแตความรักแบบเพื่อน  หรือแฟน  แตอาจลืมมองขามความรักของคนที่ใกลชิดเรา  หวงใยและดูแลเราตั้งแตแรกเกิดจนถึงวาระสุดทายแหงชีวิต   ดังนั้นจึง
อยากนําสิ่งดีๆ  มาเผยแพรเพื่อใหเราไดคิดถึงความรักและความปรารถนาดีของพอแมที่มีตอลูกใหมากยิ่งขึ้น   
 -  เวลาไมมีเงิน..............คนแรกที่คิดถึงคือ พอแมแตพอมีเงินคนที่คิดถึงคนแรกคือแฟนและเพื่อน 
 -  อยากไดรถ.................คนแรกที่คิดถึงคือ พอและแมแตพอมีรถ...................คนแรกที่จะไปรับคือแฟนและเพื่อน 
 -  รานอาหารหรู ๆ บรรยากาศคลาสสิค....  มีไวสําหรับแฟน 
และเพื่อนอาหารบนโตะที่บาน    มีไวสําหรับพอและแม 
 -  โรงหนัง หางสรรพสินคา     มีไวสําหรับแฟนและเพื่อนทีวี  
และสวนหนาบาน    มีไวสําหรับพอและแม 
 -  พอและแม คิดบัญชีคาใชจายกอนนอน    เพื่อความอยูรอดลูกคุยโทรศัพท เลนเน็ตกอนนอน  เพื่อใหหลับฝนดี 
 -  เวลาเรามีความสุข  มักจะมองหาแฟนและเพื่อนเวลาเรามีความทุกข    คนที่กังวล หดหูและเศราสลดใจ คือพอและแม 
 -  เวลาประสบความสําเร็จ    เรามักมองหาแฟนและเพื่อน     เพื่อนัดฉลองและสังสรรแตคนที่ดีใจที่สุดคือพอและแม    แตพอและแมกับกลายเปนคนที่เรามองขามไป 
 -  ลูกไปรื่นเริงตามโรงหนัง     เธค ผับ โตะสนุก ฯลฯพอและแมกลับทํางาน หรือนอนหลับเก็บแรงไวทํางานหาเงินในวันรุงขึ้นเพื่อแลกความสุขของลูก    อยากใหลูก
เรียนสูงๆ 
 -  เวลาแตงงาน     คนที่เปนธุระหาสินสอดทองหมั่นคือพอและแม     คนที่มีความสุขคือลูก 
 -  พอและแมตําหนิ ตักเตือน บางครั้ง    เต็มไปดวยอารมณหวงใย     เพื่อใหลูกไดดีแตลูกคิดวาสิ่งที่ พอและแมพูด     เปนแคเร่ืองไรสาระ 
 -  พอและแม....คือผูฝาฟนปญหาเปนรอยพันประการเพื่อลูก   แตพอลูกมีปญหา  มักคิดไดแค ทอถอย หดหูหรืออยากตาย!!! 
 -  พอและแมคือผูที่ปกปอง    และยืนเคียงขางลูกจวบจนชีวิตจะหาไม      ลูกกําลังคิดถึงสิ่งใด......?????? 

คําวา “พอ” หรือ “แม” อาจเปน คําแรก ที่เราพูดไดตั้งแตเกิดแลวคุณเตรียมอะไรไว เพื่อคุณพอคุณแมของคุณหรือยังมีคนบอกวาถาอานแลวสงตอก็เทากับ
วาไดชี้นําใหผูอื่นที่อยูใกลตัวคุณเห็นคุณคาของความรัก 
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นายอดิศักดิ์  ทองไขมุกต  ผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนประธานในการประชุม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนกฏิบตัิการดานการบริหาร ทส.ระดับพื้นท่ีลุมน้ําชตีอนลาง 
ในวันท่ี 27 มกราคม 2552 ณ  หองประชุมบวัทิพย 2 ศูนยวัฒนธรรมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
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ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ  ตรีเดช  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 พรอมดวย นายชาตรี  ชวยประสิทธ์ิ  รองปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม  เย่ียมชมหองปฏิบัติการและใหกําลังใจ 
ในการทํางานกับคณะเจาหนาที่   ในวันที่ 26 มกราคม 2552  

ณ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 
 



 

 

       
 

       
งานคืนชีวิตสูธรรมชาติ คร้ังท่ี 5 และจัดเวทีชุมชน เพื่อระดมความคดิเห็นของประชาชนในการพฒันาศักยภาพของหมูบาน

และชุมชนตนแบบดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2552  ณ บานฮองออ ต.ทาชาง อ.สวางวีระวงศ จ.อุบลราชธาน ี

 

   
 

 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี  เขารวมพิธีวันสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)ณ ตึกไพรพะยอม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ อุบลราชธานี ในวันที่18 มกราคม 2552 
 

 

     
 

   
นายประเดิม  ภาคแกว  นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานสงเสริมและเผยแพร  พรอมเจาหนาที่กลุมงาน 
เปนวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรม  ตามโครงการเตรียมความ
พรอมในการดําเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลและโครงการประกวด

สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช  ในวันที่ 19 มีนาคม 2552   
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร 
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สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี  ไดรวมจัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  ในงานวันอนุรักษทรัพยากรปาไมของชาติ ประจําป 2552 
ในวัน  14  มกราคม  2552  ณ สวนรุกขชาติอุบลวนารมย  จ.อุบลราชธานี 

       
 

       
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี  รวมจัดนิทรรศการทางวิชาการดานสิ่งแวดลอม  

 ในวันรณรงคใหปลอดควันพิษจากไฟปา  การฝกซอมแผนระดับพลดับไฟปาจังหวัดอุบลราชธานี   
ในวันที่  24  กุมภาพันธ  2552  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (แหงใหม) 

บานทุงบูรพา  ต.หนองขอน  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 

 
จัดนิทรรศการทางวิชาการดานสิง่แวดลอม 
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  คณะกรรมการมาตรการประหยัดสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี 

ไดจัดกิจกรรม Kick off  เพื่อรณรงค  ใหเจาหนาท่ี สสภ. 12 ประหยัดน้ํา
ประหยัดไฟ และการใชพลังงาน  ของ สสภ.12  ในวันท่ี 24 มี.ค. 52 

 

     
 

     
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน ประจําป พ.ศ. 2552  

ซ่ึงมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ จํานวน 15 คน  มาฝกงานที่ สสภ.12 
ณ หองประชมุชั้น 3  ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2552  

 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี  จัดนิทรรศการดานวิชาการทาง
สิ่งแวดลอม  ในงานมหกรรมอุบลเมืองสะอาด  ราชธานีอสีาน  ภายใตแนวคดิ 
หนาบานนามอง  ในวันท่ี 10 ก.พ. 2552 ณ ศาลาประชาวาริน จ.อุบลราชธาน ี
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วิทยากรจากกลุมงานสงเสริมและเผยแพร 

    

   

  
นายประเดิม  ภาคแกว  นักวิชาการสิ่งแวดลอม ชํานาญการพิเศษ 
เปนวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมและสิ่งปฏิกูล  
ในวันที่ 12 ม.ค. 52 ณ หองประชุม ร.พ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ 

 

 
กลุมงานสงเสริมและเผยแพร เปนวิทยากรบรรยายเรือ่งเศรฐกิจพอเพียงกับ
ความยั่งยืนในการจดัการสิ่งแวดลอม การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
การจัดตั้งธนาคารขยะฯ และการทําน้าํหมักจุลินทรีย  ในวันท่ี 24 กพ.52  

ณ หองประชุม อบต.คําไหล อ.ศรีเมืองใหม  จ.อุบลราชธานี 
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กลุมงานสงเสริมและเผยแพรเปนวิทยากรบรรยายเรื่องโครงการ 
การจัดการขยะแบบมีสวนรวมของชุมชน ในวันที่  20  ม.ค.  2552  

ณ หองประชุม อบต.คําไฮใหญ  ชั้น 3  จ.อุบลราชธานี 

 

 
กลุมงานสงเสริมและเผยแพร เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดการ

ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  และภาวะโลกรอน 
ในวันที่   ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหอํานาจเจริญ 

 



 

 
โครงการวจิัยการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ณ อุทยานแหงชาติผาแตม 

       
 

       
คณะเจาหนาท่ี  โครงการวิจัยฯ  ไดทําการสาํรวจขอมูลจากนักทองเที่ยว  และศึกษาปริมาณและองคประกอบ 

ของขยะมูลฝอยในพื้นท่ีอุทยานแหงชาติผาแตม   
คร้ังท่ี 1 ในระหวางวันท่ี 14-16  กุมภาพันธ  2552  (ฤดูหนาว)  คร้ังท่ี 2 ในระหวางวนัท่ี 26-29 มีนาคม 2552 

       
 

       
การประชุมคณะทํางานจัดการองคความรู (KM Team) ของ สสภ.12  เพื่อเตรียมการจัดทําแผนจัดการความรู 

(KM Action Plan) ประจําป 2552  ในวันที่ 18 มีนาคม 2552  ณ หองประชุมชั้น 3 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 
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มุม KM : Knowledge  Management  สสภ.12 



 
 สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 
430 หมูท่ี 11  ถนนคลังอาวุธ  ตาํบลขามใหญ 
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่ปรึกษา 
ศักดิ์สิทธ์ิ  ตรีเดช   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ชาตรี  ชวยประสิทธ์ิ   รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
อภิชัย  ชวเจริญพันธ   รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
นิศากร  โฆษิรัตน   รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
ดํารงค  พิเดช    รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

บรรณาธิการ 
เฉลียว  ลีสงา    ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  12  อุบลราชธานี  

กองบรรณาธิการ 
ประเดิม   ภาคแกว                 องอาจ  พิมสาร              ประดิษฐ  สุดชาดา                 
มนตชยั  จันทรศิริ                  ยศกร   คําหอม             
จัดพิมพ และเผยแพร 
 กลุมงานสงเสริมและเผยแพร   สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 

   www. reo12ubon.in.th หรือ e-mail : reo12ubon@hotmail.com และ reo12ubon@yahoo.com  
 
 
 

 

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 
ใบอนุญาตที่  17 / 2551 

ปณฝ.วนารมย   

ทานที่สนใจจะสมคัรเปนสมาชิกขาวสารสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 สามารถติดตอไดที่ กลุมงานสงเสริมและเผยแพร 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธาน ี โทร. 045-285071-3  โทรสาร 045-285073  โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ 

คัดแยกขยะรีไซเคิล  สามารถเพิ่มมูลคา  มุงรักษาสิ่งแวดลอม  สงเสริมการออม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 


