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สิ่งแวดลอมดี    ไมมีขาย     ถาอยากได     ตองรวมสราง   

บทบรรณาธิการ 
ขอสวัสดีปใหม ป 2553 มายังสมาชิกขาวสารฯ ทุกทาน 

นับเปนฉบับแรกของปงบประมาณ ใหม  ทักทายกันดวยเนื้อหา
สาระที่ยังเขมขนเหมือนเดิม  ในชวงเดือน  ตุลาคม-ธันวาคม  ที่
ผานมา  สสภ.12  รวมกับหลายหนวยงานในพื้นที่  ก็ไดจัดใหมี
กิจกรรมและการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมในภูมิภาค
นี้อยางมากมายอาทิเชน  การจัดประกาดธนาคารขยะรีไซเคิลของ
โรงเรียนในเครือขาย และประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากเศษ
วัสดุเหลือใช  โดย สสภ.12  เราก็ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ในระดับประเทศ 1 รายการ  และรางวัลชมเชย 1 รายการ เนื่องใน
วารดิถีขึ้นปใหม ผูอํานวยการ และคณะเจาหนาที่ สสภ.12 ก็ขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล
โลก จงดลบันดาลใหทานประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน 
ขอใหร่ํารวยทุกทาน สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป.. 
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เบิ่งบาน  เบิ่งเมือง  
ตอน : ทางออกวิกฤตการณปญหาสิ่งแวดลอมลํามูลนอย 

จังหวัดอุบลราชธาน ี
โดย นายประดิษฐ  สุดชาดา  

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
 

สืบเนื่องจากลํามูลนอย จังหวัดอุบลราชธานี 
เปนแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญในการผลิตน้ําประปาเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  เทศบาลตําบลอุบล  เทศบาลตําบลขามใหญ 
และเทศบาลตําบลปทุม  รวมทั้งกําลังพลของกองบิน 21 
อุบลราชธานี  ทั้งนี้พบวาคุณภาพน้ําลํามูลนอยเสื่อมโทรมลง
อยางตอเนื่อง และรุนแรงโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง พบวามีคา
ปริมาณความสกปรกของสารอินทรีย  (BOD) สูงเกิน
มาตรฐานจัดอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภท
ที่ 4-5 ซ่ึงสาเหตุสําคัญมาจากการชะลางสิ่งสกปรก รวมทั้ง
รองรับน้ําเสียจากชุมชนและสถานประกอบการบริเวณ
ใกลเคียง  ประกอบกับในชวงฤดูแลงพบวาบริเวณปากทางน้ํา
เขาลํามูลนอยมีปริมาณทรายตกตะกอนทับถมสูงจนลําน้ําตื้น
เขินจนเปนอุปสรรคทําใหปริมาณน้ําจากแมน้ํามูลไหลเขาลํา
มูลนอยไดลดลง   

ดังนั้นหากปลอยสถานการณใหเปนไปเชนดังนี้
ตอไป ลํามูลนอย ยอมเขาสูสภาวะวิกฤต สงผลใหคุณภาพน้ํา
ไมปลอดภัยและมีปริมาณไม เพียงพอ  ตอการนําไปใช
ประโยชนได อีกตอไป  

 
ภาพ : ลํามูลนอย จังหวัดอุบลราชธานี 
สําหรับแนวทางเบื้องตนในการบริหารจัดการ

เพื่อการอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอมของลํามูลนอยใหมี

คุณภาพที่ดี  และมีปริมาณน้ํ าอย างเพียงพอตอการใช
ประโยชน  เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ผูบริโภคน้ําประปาจากลํามูลนอย ควรดําเนินการดังนี้   

1.   สงเสริมการอนุ รักษและฟนฟูคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมลํามูลนอยอยางบูรณาการ ภายใตการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน โดยการจัดทํางานแผนเชิงกลยุทธในเพื่อการ
ฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลํามูลนอย รวมทั้งใหจัดให
มีคณะทํางาน เพื่อเปนมีกลไกในการขับเคลื่อนงาน 

2.  ดําเนินการปองกัน แกไข บําบัดฟนฟู และ
ควบคุมการระบายสิ่งสกปรกและมลพิษลงสูลํามูลนอย 

3. จัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินริมฝงลําน้ํา
มูลนอย รวมทั้งสงเสริมการรักษาระบบนิเวศน และพัฒนา
ทัศนียภาพลํามูลนอยใหสะอาดและสวยงาม โดยการปลูก
หญาแฝกและปลูก ตนไมริมตลิ่ง รวมทั้งสงเสริมใหมีการทํา
วังปลาหนาวัดทาวังหิน เพื่อเปนสถานที่ผักผอนหยอนใจของ
ชุมชน 

 

    
แนวทางการพฒันาภูมิทัศนส่ิงแวดลอมของลํามูลนอย 

4.  ติดตามและเฝาระวังคุณภาพน้ําลํามูลนอย
อยางตอเนื่องโดยเสนอรายงานคุณภาพน้ําลํามูลนอยในที่
ประชุมหัวสวนราชการจังหวัด ทุกเดือน และเผยแพรขอมูลสู
สาธารณชนเพื่อสรางจิตสํานึกและกอใหเกิดความรวมมือใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมลํามูลนอย 

5.  ประสานการขุดลอกลํามูลนอยบริเวณที่ตื้น
เขินเพื่อเพิ่มศักยภาพปริมาณน้ํ าใหพอเพียงตอการใช
ประโยชน 

ในป พ.ศ. 2553 นี้ สสภ.12 ก็มีโครงการจะ
ดําเนินงานเพื่อฟนฟูสภาพแวดลอมของลํามูลนอยใหมี
คุณภาพดีขึ้ น  เปนของขวัญป ใหม สํ าหรับพี่นองชาว
อุบลราชธานีทุกคน 
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แมมด 
องอาจ  พิมสาร 
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           ทุกครั้งที่ขาพเจากลับบานเพื่อไปเยี่ยมมารดาที่
ลําปาง  ขาพเจาตองไปพบหมอกุงซึ่งเปนเพื่อนสนิทกัน
ตั้งแตเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา  นอกจากการเลาเรื่อง
สารทุกขสุขดิบแลกเปลี่ยนกันฟง  เราสองคนมักจะยอน
รําลึกถึงสิ่งดีๆ  ในอดีตที่ผานมาตามประสาคนเริ่มมีวัย
สูงอายุ  คร้ังนี้ก็เชนกัน  หมอกุงกระตุกตอมความจําของ
ขาพเจาใหนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งซึ่งใหแงคิดในการดํารงชีวิต
คู  หรือแมแตการแสดงออกกับญาติสนิท  มิตรสหายหรือ
บุคคลอื่นใดที่เราพบเจอ  ขาพเจาหวังวาในปใหม  ๒๕๕๓  
นิทานเรื่องแมมด  ที่ขาพเจาจะเลาใหฟงนี้ คงเปนจุดเริ่มตน
สําหรับทุกคนที่อยากทําสิ่งใหมๆ  ดีๆ  ใหกับคนรัก  หรือ
ตนเองและเพื่อนรอบขาง    

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว อาเธอรถูกจับและจะโดน
ประหารชีวิต แตกษัตริยเสนอใหเขาพนโทษเปนอิสระได   
ถาหากเขาสามารถตอบ ปญหาแสนยากขอหนึ่ง ไดถูกตอง 
อาเธอรมีเวลาหาคําตอบ ๑ ปเต็ม ถาเขาตอบไมได   เขาก็จะ
ถูกประหารชีวิต  คําถามนั้นคือ .... ส่ิงที่ผูหญิงตองการจริงๆ
คืออะไร ปญหาดังกลาวชางยากเย็นจนแมนักปราชญที่ฉลาด
สุดในสมัยนั้นก็ยังงุนงง เขากลับไปยังอาณาจักรของเขาและ
เร่ิมหาคําตอบจากทุกผูคนแตไมมีใครใหคําตอบที่นาพอใจ
ได คนสวนมากจะแนะนําใหเขาไปปรึกษาเรื่องนี้กับยายแม
มดแก ซ่ึงนาจะเปนผูเดียวที่จะรูคําตอบแตราคาคาปรึกษาคง
จะแสนแพง แลววันสิ้นปก็มาถึง  อาเธอรไมมีทางเลือกอื่น
จึงไดไปขอความชวยเหลือจากแมมด และแมมดตกลงจะให
คําตอบ  แตอาเธอรตองยอมรับเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกอน  
นังแมมดตองการแตงงานกับกาเวน   อัศวินผูทรงเกียรติ
สูงสุดของ เหลาอัศวินโตะกลม และเปนเพื่อนที่สนิทที่สุด
ของอาเธอร อาเธอรหนุมถึงกับสยองขวัญ  เพราะยายแกหลัง
โกง  มีฟนเหลือซ่ีเดียว ตัวก็เหม็นเหมือนโถสวม ชอบทํา
เสียงประหลาดนารังเกียจ เขาปฏิเสธที่จะใหเพื่อนรัก
แตงงานกับหลอน ฝายกาเวนพอไดรับรูถึงขอเสนอนั้น  เขา

ยอมแตงงาน เพื่อชีวิตของอาเธอร และการดํารงอยูของอัศวิน
โตะกลม และยายแมมดก็ใหคําตอบตอคําถามของอาเธอร “ 
ส่ิงที่ผูหญิงตองการจริงๆ ก็คือการไดเปนตัวของตัวเอง” ทุก
คนทราบไดทันทีวาแมมดไดกลาวอมตะวาจาอันยิ่งใหญ 
และอาเธอรก็รอดพนจากการประหารแนนอน  และก็เปน
เชนนั้นจริงแตทวา... งานแตงงานของกาเวนกับนังแมมดชาง
เหลือรับจริงๆ กาเวนสงาผาเผยเชนปกติทั้งสุภาพออนนอม 
สวนฝายนังแมมดเฒานั้นออกลายนิสัยเลวสุดเดช ทั้งกิน
มูมมามดวยสองมือ ทั้งเรอ ทั้งผายลม  ทุกผูคนตางรูสึกอึด
อัด และ แลวยามค่ําของวันสงตัวก็มาถึง กาเวนไดปลอบ
ตนเองพรอมรับคืนสยอง  เขากาวเขาสูหองนอนวิวาห ชาง
ไมเชื่อสายตาตนเอง!!!!   หญิงสาวแสนสวยที่สุดที่ไม เคย
พบพานนอนรออยูเบื้องหนา   กาเวนงุนงง ????   สาวแสน
สวยเฉลยวา   เพราะกาเวนชางแสนดีกับหลอน ( เมื่อยาม
เปนแมมด) ดังนั้นครึ่งหนึ่งของวัน เธอจะอยูในสภาพพิกล
พิการนา รังเกียจสวนอีกครึ่งหนี่งของวันเธอจะอยูในราง
แสนสวยนี้ กลางวันเขาอยากใหเธอเปนแบบไหน กลางคืน
อยากใหเปนแบบไหน ? เปนคําถามที่ชางโหดราย!!! กาเวน
เร่ิมคิดไตรตรอง หญิงสาวสวยยามกลางวันเพื่ออวดตอเพื่อน
ฝูง แตกลางคืนเมื่ออยูสองตอสอง เปนยายแมมด ? หรือวา
เขาควรจะเลือกยายแมมดตอนกลางวันแลวไดสาวสวยเพื่อ
เริงระบํายามค่ําคืนดี ?? เปนคุณหละ  คุณจะเลือกอยางไร ?? 
( กรุณาหยุดคิดสักนิด  เมื่อตัดสินใจไดแลวคอยอานคําตอบ) 
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เอาละ.. เมื่อไดคําตอบของคุณแลว อานคําตอบของกาเวนที่อยู  
ขางลางนี้ กาเวนตอบวา “ เขาขอมอบใหเธอเปนผูติดสินใจเลือกเอง” เมื่อ
เธอไดยินดังนั้นเธอ จึงประกาศกองวาเธอจะสวยตลอดเวลา เพราะเขาไดให
ความเคารพและใหเธอเปนตัวของตัวเอง นิทานเรื่องนี้ สอนใหรูวา...  
 
 

๑.  ผูหญิงไมวาจะสวยหรือจะนาเกลียด ลึกๆ ขางใน
เธอก็คือ แมมด 
๒.  ผูหญิงจะกลายรางเปนแมมด หรือเปนสาวแสน
สวยเมื่อไหร นั้นขึ้นอยูกับความประพฤติของผูชาย 



บทบาทของชมุชน ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
  นายประเดิม  ภาคแกว 
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 จากผลการดําเนินงาน ดานการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร    ของกลุ มงานสง เสริมและเผยแพร  
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี   ตั้งแต ป พ.ศ. 
2547 เปนตนมา โดยมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องมา จนถึง
ปจจุบัน  เ ร่ิมจากการรณรงค  สงเสริมให เยาวชน  และ
ประชาชน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดมุกดาหาร 
รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ และ อุบลราชธานี  มีจิตสํานึก 
และตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร โดยจะเนน ใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอยภายใน
ครัวเรือน  และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค 
และการดําเนินชีวิตประจําวัน ดวยกระบวนการ ลดอัตราการ
ทําใหเกิดขยะมูลฝอย โดยวิธี 3R อยางงาย ๆ คือ Reduce การ
ลดการกอใหเกิดขยะ เชน ปฏิเสธการใชถุงพลาสติกหลายใบ
จากการ Shopping ในแตละครั้ง หรือ หลีกเลี่ยงการใชสินคา 
ที่บรรจุในกลองโฟม      Reuse  การนํากลับมาใชใหมใน
สภาพเดิม เชน การดื่มน้ําอัดที่บรรจุในขวดแกวแบบคืนได 
แทน  ขวดพลาสติก  กระปอง  หรือขวดแกวแบบ  One 
way    และ   Recycle  การนํากลับมาใชใหมโดยผาน
กระบวนการแปรสภาพ  เชน การเลือกใชกระดาษที่ผลิตมาก
จาก เยื่อกระดาษเกา การนําขยะอินทรีย ไปทําน้ําหมักจุลินท
รีย หรือ การรวบรวมขยะประเภท แกว กระดาษ พลาสติก 
โลหะ  ไปจําหนายใหกับรานรับซื้อของเกา  เปนตน   การ
เรียนรู ถึงวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกตอง กอนที่จะนําไป
ทิ้งลงสูถังขยะ และการสรางองคความรูใหม ๆ ใหเห็นถึง 
คุณคา หรือมูลคา ของขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย จัดเปน
แนวทางที่ มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่จะชวยลดปญหา
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ที่มีสาเหตุมาจากขยะมูลฝอยลน
เมือง 

 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ได
ดําเนินกิจกรรมดานการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
ดวยการสงเสริมใหมี การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ขึ้น

ภายในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ซ่ึงก็ไดรับความรวมมือ
และ ประสพผลสําเร็จ เปนอยางดียิ่ง  โดย ในป พ.ศ. 2551 
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร จังหวัดรอยเอ็ด สามารถควา
รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดธนาคารรีไซเคิลดีเดนใน
ระดับประเทศ  และไดรับถวยพระราชทานจาก  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ในป พ.ศ. 
2 5 5 2  โรง เ รี ยน เทศบาล  2  พิบู ลวิ ทย าคาร  จั งหวั ด
อุบลราชธานี ก็สามารถควารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  
จากการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลดีเดนในระดับประเทศ  
นอกจากนี้ สํานักงานฯ ของเรา  ก็ไดมีการจัดตั้ง ธนาคาร
ขยะรีไซเคิล สสภ.12 มาตั้งแต ป พ.ศ. 2549 โดยไดดําเนิน
กิจกรรมมาอยางตอเนื่อง และประสพผลสําเร็จ  ในระดับที่
สามารถเปนศูนยการศึกษาดูงานดานการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร ไดอยางภาคภูมิใจ   

 ในป พ.ศ. 2553 นี้ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 
อุบลราชธานี ไดตระหนักถึงบทบาท และความสําคัญของ
ชุมชน ในการจัดการขยะมลูฝอยแบบครบวงจร จึงไดมีการ
ขยายเครือขายการดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลไปสู 
ชุมชน อยางเต็มรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อใหชุมชนซึง่เปน
แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยที่สําคัญที่สุดได ตระหนกัถึง คุณคา
ของการคัดแยกขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และจะเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญที่สุด ในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้น
จากตนทาง โดยได พจิารณาคัดเลือก 11 ชุมชนนํารอง ใน
พื้นที่ 2 จังหวดั คือ จังหวัดยโสธร และ จงัหวัดอุบลราชธานี  
เขารวมโครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล 400 ชุมชน ของ 
สถาบันบรรจุภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย  โดยมีรายละเอยีด ดังตอไปนี้  

    
 

 

ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12           4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด ชื่อชุมชน อําเภอ ผูนําชุมชน ผูประสานงาน 

บานใตสระแกว เมือง นายวิฑูรย  ธรรมจิตติ นางพรรณี  สุวรรณราช 

เทศบาลตําบลหองแซง เลิงนกทา นายวิชชุพล  โอภาส นายเวลม  ละคร ยโสธร 

บานสมสะอาด เลิงนกทา นายทวี  คุณะรรม นายวิชัย  นาโควงศ 

วัดทาวังหิน เมือง นายธันยวีร  บุตรทองทิม นางจันที  ภาวงศ 

วัดสารพัฒนึก เมือง นายทองสา  สาธุจรัญ นางสายสุนีย  ศุกระศร 

อยูเย็น วารินชําราบ นายกําจัด  อยูเย็น น.ส.ทิพยลาวัลย  มีโชค 

บานคูเมืองตก วารินชําราบ นายสําฤทธิ์  แกนการ นายคํา  แกววงษา 

หัวดอน เขื่องใน นายกําพล  สุวรรณศาลา นายธนัตพัฒน บุญณัฐรัตน 

บานใหมสารภี สวางวีรวงศ นายอภิรมย  ธยาธรรม นายสัญญา  นครธนทรัพย 

บานโนนเจริญ พิบูลมังสาหาร นางยุวดี  วะสุกัน นางจิราพร  สุขคุม 

อุบลราชธาน ี

บานขามปอม เขมราฐ นายสุนทร  บัวพันธ นายสมพงษ  ดีบุบผา 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี จะทําหนาที่เปนพี่เล้ียง ใหกับชุมชน ทัง้ 11 แหง ในการจัดตั้ง
ธนาคารวัสดุรีไซเคิล อยางจริงจัง เพื่อใหชุมชนไดรูจกักระบวนการในการคัดแยกขยะจากตนทาง และนําวัสดุรีไซเคิล
ที่ไดจากการคัดแยกไปจําหนาย เพื่อสรางรายได และสงเสริมการออมภายในชุมชน  หากผลการดําเนินงานของทั้ง 11 
ชุมชนประสพผลสําเร็จ ก็จะสามารถ พัฒนาใหเปนศูนยการเรยีนรูดานการจัดการขยะแบบครบวงจร และเปนตนแบบ
ใหกับ หลาย ๆ ชุมชน ไดมาศึกษาดูงาน และนําไปประยุกตใช เพื่อแกปญหาดานสิง่แวดลอม และปญหาขยะมลูฝอยที่
เกิดขึ้นภายในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ ทางสถาบันบรรจุภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย  รวมกับ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ยงัไดจัดกิจกรรมเสริม เพื่อกระตุน และใหกาํลังใจ กับผูทีส่มัคร
เขารวมโครงการ ดวยการจดัประกวด ทั้งชุมชน และ พี่เล้ียง ที่สมัครเขารวมโครงการ นี้   หากชุมชนของเรา มีผลงาน
ดีเดนในระดับประเทศ ก็จะมีโอกาสไดรับรางวัล ถวยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พรอมเงินรางวัลอีกมากมาย  ซ่ึงพวกเราทกุคน ก็ตั้งใจทําโครงการนี้ กันอยางเต็มที่ และหวังเปนอยางยิ่งวา  
คงจะมีโอกาสไดช่ืนชมกับรางวัลอันสูงสุดนี้ เชนกนั 
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สภาวะยูโทรฟเคชั่น  (Eutrophication)  ในแหลงน้ํา 
มนตชัย  จันทรศิริ 

      นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
   ปญหาสิ่งแวดลอมทางน้ํา  เปนปญหาหนึ่งที่ยังคงตองมีมาตรการแกไขอยูอยางตอเนื่อง  เพราะปจจุบันปญหา
สิ่งแวดลอมทางน้ําไมไดมีแนวโนมไปในทางที่ลดลง  แตกลับพบปญหามากขึ้นเรื่อย  ๆ  โดยเฉพาะในชุมชนเมืองและเขตอุตสาหกรรม  ทํา
ใหมีผลกระทบตอการใชประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคของมนุษย  แหลงน้ํากลายเปนแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค  มีกลิ่นเนาเหม็น  ระบบ
นิเวศแหลงน้ําถูกทําลาย  จนกระทั่งสิ่งมีชีวิตในน้ําไมสามารถดํารงชีวิตอยูได 
 สภาวะยูโทรฟเคชั่น  (Eutrophication)  ในแหลงน้ํา  เปนปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางในหลายพื้นที่  ซึ่งเปนสาเหตุทําให
แหลงน้ําเนาเสีย  ทานผูอานอาจจะเคยสังเกตเห็นแหลงน้ําที่ถูกปกคลุมเต็มไปดวยพืชน้ําและสาหรายสีเขียว  จนแทบจะมองไมเห็นพื้นน้ํา  
บางทีก็อาจจะนึกไปวานี่ใชแหลงน้ําหรือเปนพื้นดินที่ปลูกพืชคลุมไวกันแน  ซึ่งหากไมระวังก็อาจเผลอเดินตกลงไปในน้ําโดยไมไดต้ังใจได
เหมือนกันครับ  และเมื่อทานเห็นแหลงน้ําเกิดสภาวการณเชนนี้แลว  ก็คาดการณไดเลยวาแหลงน้ํานี้กําลังประสบกับปญหายูโทรฟเคชั่นอยู  
ดังนั้น คําจํากัดความของสภาวะยูโทรฟเคชั่น  ก็คอื  สภาวะที่แหลงน้ํามีความอุดมสมบูรณไปดวยธาตุอาหาร  เปนเหตุใหการเจริญเติบโตของ
สาหรายและพืชน้ําเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น  จนกอการรบกวนและทําลายสมดุลของสิ่งมีชีวิตและคุณภาพน้ําครับ  ฉะนั้นการที่แหลงน้ํามี
ปริมาณธาตุอาหาร  ไดแก  ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส  สูง ๆ  ไมไดเปนผลดนีะครับ  แตจะเปนตัวการสําคัญที่ทําใหแหลงน้ําเสียสภาวะสมดุล
และเนาเสียไดในที่สุด 
 เพื่อนของผูเขียน  เคยเลาใหฟงวา  หนองน้ําที่อยูขางบาน  มีสาหรายและพืชน้ําขึ้นเต็มไปหมด  หนองน้ํากลายเปนสีเขียว  และมีปลา
ตายเปนจํานวนมาก  ประเด็นที่เพื่อนสงสัยคือ  ทําไมปลาถึงตาย  นั่นเปนเพราะวา  สภาวะยูโทรฟเคชั่น  จะทําใหเกิดความผันแปรของ
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําในรอบวัน  โดยตอนกลางวันพืชน้ําและสาหรายจะสังเคราะหแสง ทําใหที่ผิวน้ํามีปริมาณออกซิเจนละลายอยู
สูง  ในขณะเดียวกันพืชน้ําก็จะบดบังแสงที่จะสองลงไปใตน้ํา  ทําใหสาหรายและพืชใตน้ําไมสามารถสังเคราะหแสงได  ออกซิเจนละลายใน
น้ําระดับลึกลงไปจึงมีคาต่ําหรือเปนศูนย  ปลาจึงขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ําเปนจํานวนมาก  ปลาบางตัวปรับสภาพไมทันก็ตายไป  และในตอน
กลางคืน  พืชและสาหรายไมมีการสังเคราะหแสง  คารบอนไดออกไซดจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเนื่องจากการหายใจของพืช  ปริมาณออกซิเจน
ละลายในน้ําลดลงอยางรวดเร็ว  และเมื่อสาหรายและพืชน้ําตายลงไปก็จะเปนสารอินทรียที่จุลินทรียตองใชออกซิเจนในการยอยสลาย  ทําให
แหลงน้ําขาดออกซิเจน  และเนาเสีย  ปลาจึงตายในที่สุด 
 ผลกระทบของสภาวะยูโทรฟเคชั่น  นอกจากจะเปนสาเหตุทําใหปลาตาย  และแหลงน้ําเนาเสียแลว  พืชน้ํายังกีดขวางการจราจรทาง
น้ํา  และมีผลกระทบตอการผลิตน้ําประปาอีกดวยครับ  ซึ่งผูเขียนเชื่อแนวา  ทุกทานคงไมอยากใหเกิดสภาวะยูโทรฟเคชั่นขึ้นในแหลงน้ํา
อยางแนนอน  เพราะหากเกิดปญหานี้ขึ้นมาแลว  เปนเรื่องที่แกไขไดยาก  และตองใชระยะเวลา  และงบประมาณในการปรับปรุงแกไข  
ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สดุคือ  เราทุกคนจะตองชวยกันปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้นเลย  ดวยการไมปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยตรง แต
ควรจะระบายน้ําเสียลงทอรับน้ําเสียที่ทองถิ่นจัดเตรียมไวให  เพื่อเขาสูกระบวนการบําบัดอยางถูกตองกอนปลอยทิ้งสูแหลงน้ําตามธรรมชาติ  
ทั้งนี้เพราะน้ําเสียจากบานเรือนสวนใหญประกอบไปดวยน้ําที่เกิดจากการซักลาง  การขับถายของเสีย  ซึ่งจะมีองคประกอบของไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสในปริมาณมาก  ซึ่งหากปลอยลงสูแหลงน้ําตามธรรมชาติโดยตรงก็จะกอใหเกิดสภาวะยูโทรฟเคชั่นได 
 สุดทายนี้  ผูเขียนอยากใหทุกทานเห็นความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  เพราะทุกวันนี้ปญหาสิ่งแวดลอมเริ่ม
จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อย  ๆ  หากเราไมชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมต้ังแตวันนี้  อนาคตขางหนาอาจจะตองเจอกับปญหาสิ่งแวดลอมที่รุนแรงและ
ไมสามารถแกไขไดอยางทันทวงที  ในที่สุดก็จะสงผลกระทบตอตัวเราเองครับ 
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สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี เขารวมพิธีเปดการแขงขนักีฬาขาราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหารและตํารวจ 
จังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2552 ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2552 ณ โรงเรียนกีฬาจงัหวัดอุบลราชธาน ี

โดยมี นายชวน  ศิรินันทพร  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานในพิธี 
 

กีฬาขาราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหารและตํารวจ จังหวัดอุบลราชธานี ประจาํป 2552 

      
 

        สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี  จัดนทิรรศการทางวิชาการดานสิง่แวดลอม เนื่องในวันสิง่แวดลอมไทย 
4 ธันวาคม 2552 โดยจัดกิจกรรมใหความรูดานสิง่แวดลอมใหกับเยาวชนและประชาชนที่เขารวมงานอยางมากมาย 

มีการเดินขบวนรณรงคดานสิ่งแวดลอม ประกวดวาดภาพ ประกวดแฟนซี Reuse ประกวดสิ่งประดษิฐ ฯ   
โดยมีนายภคัรธรณ  เทียนไชย  รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร  เปนประธานในพิธีเปดงาน 

ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2552 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ.เมือง จ.ยโสธร 

4 ธันวาคม วันสิง่แวดลอมไทย ป 2552 



  

    

    

   
คณะเจาหนาที่ สสภ.12 รวมขอพรและสวัสดีปใหม จาก ผูอํานวยการ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 (นายเฉลียว  ลีสงา)  
ในวันที่ 4 มกราคม 2552 ณ สสภ.12 

 
พิธีเปดปาย 

    

    

   
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 อุดรธานี ไดมาศึกษาดูงาน 

หองปฏิบัติการ ISO /IEC 17025 และการดําเนินงานธนาคาร 
ขยะรีไซเคิล สสภ.12  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ณ สสภ.12 
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นายสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปนประธานในพิธีเปดศูนยสาธิตการจัดการขยะเหลือศูนย 
 (Zero waste management)  ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552  
ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

ศึกษาดูงาน 

   

   

   
กลุมงานสงเสริมและเผยแพร สาธิตการดําเนินการธนาคาร 

ขยะรีไซเคิล และฝกอบรมการดําเนินการธนาคารขยะรีไซเคิล ใหกับ
โรงเรียนกลอยโนนสมบูรณ  ในวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ณ สสภ.12 

ศึกษาดูงาน 

อวยพรวันปใหม 



  

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 
นายเฉลียว  ลีสงา ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 และเจาหนาท่ี รวมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552   
ณ  หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยรวมลงนามถวายพระพรในพิธีเชา   

และในพิธีเย็นรวมสดุดีจุดเทียนชยัถวายพระพร  

ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12          

 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี เขารวมพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปยมหาราช 

ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2552 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย หนาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธาน ี
 

วันปยมหาราช 



 

 
วิทยากรจากกลุมงานสงเสริมและเผยแพร 

 
กลุมงานสงเสริมและเผยแพร เปนวิทยากรเรือ่งการคัดแยกขยะแบบ 

ครบวงจร การทําธนาคารขยะรีไซเคลิ และการทําน้ําหมัก ปุยหมักจากขยะ
อินทรียใหกับผูนําชุมชน ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2552  

ณ หองประชุมชั้น 3 สํานักงานสิง่แวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธาน ี

 
กลุมงานสงเสริมและเผยแพร เปนวิทยากรเรื่องการคัดแยกขยะแบบ 
ครบวงจร การทาํธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อเตรียมชุมชนเขารวม 

โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล 400 ชุมชน ใหกับ ชุมชนบานขามปอม 
ต.ขามปอม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี  วันที ่24 ธันวาคม 2552   
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กลุมงานสงเสริมและเผยแพร เปนวิทยากรเรือ่งการคัดแยกขยะแบบ 

ครบวงจร และการทําน้ําหมัก ปุยหมักจากขยะอินทรีย ใหกับโครงการมดงาม
เหนือ มดงามใต รวมพลังสรางเสริมสขุภาพ ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552  

ณ ชุมชนบานมดงาม ต.ศรีไค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 

 
กลุมงานสงเสริมและเผยแพร เปนวิทยากรเรื่องการคัดแยกขยะแบบ 

ครบวงจร การทาํธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเตรียมชุมชนเขารวมโครงการ
จัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล 400 ชุมชน ใหกับชุมชนวัดสารพัฒนึก  

อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี วันที ่25 ธันวาคม 2552 



 

 
รางวัลแหงความภาคภมูิใจ 

     
 

     
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี  
ที่ไดรับรางวัล องชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับประเทศ ป 2552 ในระดับประถมศึกษา  

โดยไดรับเงินรางวัล 15,000 บาท พรอมโลเกยีรติยศและคอมพิวเตอรเมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2552  
ณ หองแกรนดไดมอนดรูม ศนูยการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
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สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทคโนโลยีมกุดาหาร จ.มุกดาหาร ที่ไดรับรางวัลชมเชย  
จากการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐระดับประเทศ ในระดับอาชีวศึกษา ป 2552  โดยไดรับโลรางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 

จํานวน 10,000 บาท  ในชุดผลงานเสื้อกันฝนมหัศจรรย วันที่ 8 ตุลาคม 2552  
ณ แฟชั่นฮอลล ชั้น 1  ศูนยการคาสยามพารากอน   กรุงเทพมหานคร 

รางวัลแหงความภาคภมูิใจ 



 
 สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 
430 หมูท่ี 11  ถนนคลังอาวุธ  ตาํบลขามใหญ 
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 

 
 
 
 
ที่ปรึกษา 
ศักดิ์สิทธ์ิ  ตรีเดช  

 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ชาตรี  ชวยประสิทธ์ิ  
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   

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

คัดแยกขยะรีไซเคิล  สามารถเพิ่มมูลคา  มุงรักษาสิ่งแวดลอม  สงเสริมการออม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 


