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คุณคือพลัง ชวยหยุดยัง้ภาวะโลกรอน หากคุณคิดตรึกตรอง มองโลกดวยความสมดลุ 

บทบรรณาธิการ 
อีกไมนาน  ก็จะถึงเทศกาลสงกรานต...ปใหมแบบไทย 

ไทยเรา และอากาศชวงนี้... ก็กําลังรอนอบอาว จนทําใหหลายๆ 
คนไมอยากจะขยับตัวไปทําอะไรใหเสียเหงื่อโดยไมจําเปน  
สําหรับใครที่เฝารอคอยประเพณีการเลนน้ําสงกรานต ก็คงจะได
สนุก  สดชื่นเย็นฉ่ําหัวใจกัน  อยางถวนหนา  โดยเฉพาะปนี้ 
เ ทศบาลนครอุบลร าชธานี  ก็ เ ตรี ยมจั ด ง าน เ ย็ นทั่ วหล า
มหาสงกรานตเมืองอุบลฯ ชวงเดือนเมษายน ของทุกปก็รอคอย
กันนะครับวา ปนี้งานมหาสงกรานตของชาวไทยเราจะยิ่งใหญ
อลังการขนาดไหน 

ในชวงเดือนมีนาคมที่ผานมา สสภ.12 รวมกับโรงเรียน
ตางๆ ในเขตจังหวัดอุบลฯ ไดจัดกิจกรรมคายลูกเสืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป 2553 โดยมีโรงเรียนเขา
รวม  12 แหง  มีคณะครู-เจาหนารวมที่ เปนวิทยากร  35 คน  
ลูก เสือ -เนตรนารี เข า รับการฝกอบรม  129  คน  สสภ . 1 2  
และในชวงนี้ไดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั่ว
ประเทศรวม 12 คน ฝกงาน สามารถดําเนินภารกิจตาง ๆที่มีเขามา
สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดเปนอยางดี  ดังจะเห็นไดจากภาพ
ขาวกิจกรรม ที่เราไดนําเสนอไวในขาวสารฉบับนี้...ก็ขอใหทุก
ทานชวยเปนกําลังใจ และติดตามผลงานของเราตอไปนะครับ เรา
ขอสัญญาวาจะมุงมั่น...พัฒนา  และพรอมที่จะปรับปรุงรูปแบบ
การนําเสนอขอมูล     ขาวสารดานสิ่งแวดลอม ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคน้ีใหเปน
ประโยชนตอทุกทานมากยิ่งขึ้น    และมีเนื้อหาสาระที่นาสนใจ ตลอดไป 

 

                                           

ขาวสารสิ่งแวดลอม 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปท่ี 8 ฉบับที ่2 ประจําเดือน มกราคม – มีนาคม 2553 

          

กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมคายลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมคายลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมคายลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม   
ระหวางวันที่ ระหวางวันที่ ระหวางวันที่ 151515---17 17 17 มีนาคม มีนาคม มีนาคม 255325532553    

ณ อุทยานแหงชาติแกงตะนะ อณ อุทยานแหงชาติแกงตะนะ อณ อุทยานแหงชาติแกงตะนะ อ ...สิรินธร จสิรินธร จสิรินธร จ ... อุบลราชธานีอุบลราชธานีอุบลราชธานี    

ชุมชนวัดสารพัดนึก เทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
ผานการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 7 ชุมชน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีผล
ดําเนินงานดีเดนระดับภาค  ภายใตโครงการประกวดธนาคารวัสดุรีไซเคิล  

400 ชุมชน ของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพือ่สิ่งแวดลอม 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมกับ กรมสงเสริมคุณภาพสิง่แวดลอม 

อยาลืมนะครับ   พวกเราอยากไดรับคํ าติชม   หรือ
ขอเสนอแนะจากทาน   ขอไดโปรดสละเวลา สงเสียงสะทอน
เหลานี้   มาถึงเราบางเพื่อกําลังแรงใจใหเราไดพัฒนาผลงานตอไป 



การเจริญสมาธิเพื่อคุณภาพของจิตที่มีพลัง 
ฝนทอง  สุจิวัฒนา 

 นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

 
 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๒   ไดจัดกิจกรรมที่เรียก
สั้นๆวา COP หรือเรียกแบบเต็มๆวา  Community of Practice  
แปลเปนไทยแลวหมายถึง ชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชนแหงการ
เรียนรู  ที่รวบรวมกลุมคนที่มีความรูความสนใจในเรื่องเดียวกัน   
มารวมแลกเปลี่ยนแบงปนเรียนรูในเรื่องนั้นๆรวมกัน เพ่ือไดมา
ซ่ึง Knowledge Assets (KA) หรือหมายถึงขุมความรูในเรื่อง
นั้นๆสําหรับใหคนในชุมชนนําไปทดลองใช แลวนําผลที่ไดมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิก  อันสงผลใหความรูนั้นๆถูก
ยกระดับขึ้นเรื่อยๆ ผานการปฏิบัติการประยุกตและปรับใช
ตามแตสภาพแวดลอมและสถานการณที่หลากหลาย  อันทําให
งานบรรลุผลดีขึ้นเรื่อยๆ   ซ่ึงเจาหนาที่ ในสํานักงานฯจะเรียก  
COP วาเปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓   ไดมีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการเจริญสมาธิเพ่ือการทํางาน  โดย
เชิญวิทยากรจากงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  ทีมงานมากัน ๖ ทานเปนหญิง
ลวนบุคลิกใจดีทุกทาน ก็ไดใหความรูประมาณ ๓ ชั่วโมงมีทั้ง
แบบบรรยายและปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสมาธิ สมาธิแบบอานาปาน
สติ  ระดับของการทําสมาธิ   ประโยชนหรืออานิสงสที่ ได  
อุปสรรคในการทําสมาธิ การฝกหายใจที่ถูกตอง รวมถึงการ
ละลายพฤติกรรมเลนลมเพลมพัดหรือรองเพลงประกอบลีลา
ทาทางก็มีเพลงหนึ่งเปนเพลงคําขวัญประจําจังหวัดอุบลราชธานี
ดวย 

ประเด็นที่นาสนใจคือสมาธิคืออะไร โดยทั่วไปก็ทราบ
กันแลววาสมาธิคือการที่จิตมีความสงบโดยมีสติกํากับรับรู
ตลอดเวลา การที่จิตจะสงบไดตองมีวิธีการนะแลวมีกี่วิธีกันหละ  
ในพระพุทธศาสนานั้นพระหรือทานผูรูกลาววามีมากมายอาจมี
ถึง 40-50 วิธีเลย แลวแตจะใหจิตไปตั้งมั่นที่ใดซึ่งภาษาสมาธิ
เรียกวา “ฐาน”  เชน การนั่งสมาธิแบบอานาปานสติก็ใหจิตตั้ง

มั่นที่ลมหายใจ สติก็รูวาลมหายใจเขาหรือออก บางทานก็ใชการ
ยกมือขาวซายเปนที่ต้ังมั่นของจิต การเดินจงกลมใหจิตตั้งมั่นที่
การยางกาวของเทาซายและขวาของเราสติก็รูวายางเทาใด ใช
ภายในรางกายเปนที่ต้ังมั่นของจิต เชน สมมติลูกแกวกลมกลาง
ฐานกายของเราเปนที่ต้ังมั่นของจิตสติก็รูวาเกิดอะไรขึ้น  ใชสิ่ง
ภายนอกรางกายเปนที่ต้ังจิต เชนการนับลูกปะคําใหจิตตั้งมั่นกับ
จับเลื่อนลูกปะคําสติก็รูวานับจํานวนลูกปะคําไปเทาไหร  ยังมีวิธี
ทําสมาธิแบบการวาดเปนรูปกรวยที่โคงไปดานซายและขวา โดย
ใหจิตตั้งมั่นกับการเลื่อนไปของดินสอหรือปากกาสติก็รูวาเลื่อน
ไปทางใด บางคนก็ใชกิจกรรมที่ทําอยูเปนที่ต้ังของจิต เชน กําลัง
ห่ันผักก็ใหจิตตั้งมั่นที่มือที่จับมีดสติก็รูวากําลังหั่นผัก 

สมาธิมีประโยชนอยางที่เราทราบแลวคือทําใหทําใหจิต
สงบแลว  นอกจากนี้พระทานยังไดกลาววาจิตใจที่สงบไมคิด
ฟุงซานจะมีกําลังมากกวาจิตฟุงซาน เปรียบเทียบเหมือนน้ําที่
ออกจากทอยอมมีพลังแรงมากกวาน้ําที่ออกจากฝกบัวที่แยกเปน
เสนฝอย  ถาทานเคยไดยิน “ศีล  สมาธิ  ปญญา”  ก็จะเห็นวา
สมาธิขั้นสูงนําพาไปสูการพัฒนาปญญาของเรา  ทําใหไดจิตที่มี
คุณภาพเหมาะสมแกการใชงานในชีวิตของเรา   คือใชจิต
พิจารณาสิ่งตางๆ ใหเกิดความเขาใจ  รูเหตุผลคุณและโทษ  รูจัก
ความจริงของธรรมชาติตามกฏไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา) และมีการปฏิบัติที่ดีไมกอใหเกิดโทษ 

มาเลือกวิธีทําสมาธิที่เหมาะสมกับตนเองบุคลิกลักษณะ
ของตน หรือเรียกภาษาสมัยใหมก็วาตองคลิ๊กโดนใจใชเลย การที่
จะทราบวาใชหรือไมก็ดูจากวาการปฏิบัติสมาธิแลวมีการพัฒนา
ดีขึ้นอยางเห็นไดดวยตนเอง คือจิตสงบไดนานขึ้นคิดเรื่อง
ฟุงซานลดลงไปเรื่อยๆนั่นแหละมีการพัฒนาแลว หากเราเลือก
วิธีที่ไมเขากับตัวเราอาจเกิดความเบื่อหนายรําคาญเกิดการฝนใจ
ทําเลยไมเกิดประโยชนขึ้นมา  ทานควรเปลี่ยนวิธีทําสมาธิวิธี
ใหม  เพ่ือที่จิตใจทานจะไดเขาถึงคุณภาพของจิตใจที่ดีตอไป 

 

   
เจาหนาท่ี สสภ.12 รวมกันนั่งสมาธิเปนประจําทุกเชา   

วันจันทร-อังคาร กอนเริ่มปฏิบัติงาน 

ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12           2 

 



 
คายลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

                                          นายประเดิม  ภาคแกว 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

 คายลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
เปนวิธีการทํางานแบบบูรณาการรวมกันอีกรูปแบบหนึ่งระหวาง 
กระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่ง
มีภารกิจหลักดานการเสริมสรางความรู ความเขาใจ และการฝกฝน
เยาวชนของชาติใหเปนคนดี เพื่อใหเติบโตขึ้นมาเปนพลเมืองที่มี
คุณภาพในอนาคต  การปลูกฝ งจิตสํานึกที่ดีด านการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเยาวชนไดตระหนักถึงความ 
สําคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ทองถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เยาวชน ที่เปนลูกเสือ และ
เนตรนารี ซึ่งเปนพลังเยาวชนที่สําคัญและมีศักยภาพในการสราง
เสริมการทํางานดานเครือขายสิ่งแวดลอม อยางเปนรูปธรรม   เพราะ
ลูกเสือ และเนตรนารี เปนผูที่ มีระเบียบ มีวินัย มีความเสียสละ และมี
การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื่นอยูเสมอ   ดังนั้น การจัด
กิจกรรมคายลูกเสือฯ จึงเปนโครงการที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน
จากทั้ง 2 กระทรวง อยางลงตัว และคุมคา ทั้งในเรื่อง ของบุคลากร 
สถานที่ และงบประมาณ  ในอนาคตพลังเยาวชนเหลานี้ จะเปนผูที่มี
ความคิดริ เริ่มสรางสรรค  และมีความตั้งใจในการทํางานดาน
สิ่งแวดลอมอยางทุมเท ประสบการณจากการเรียนรู และการฝก
ปฏิบัติ ที่ไดจากคายลูกเสือฯ จะชวยเสริมสรางศักยภาพใหเยาวชน
กลุมนี้  กลายเปนผูนําของโรงเรียน และชุมชน ในการเผยแพร และ
ถายทอด  องคความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ ในการชวยลดปญหาการ
เกิดขยะมูลฝอยในชุมชน  การดูแลรักษาทรัพยากรปาไม การเพิ่ม
พ้ืนที่สีเขียว  การรักษาคุณภาพของแหลงน้ําตามธรรมชาติ และแกไข
ปญหาภาวะโลกรอน  โดยจะทําให เครือข ายการทํางานดาน
สิ่งแวดลอมในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่อง และยั่งยืน  
 ในระหวางวันที่ 15-17 มีนาคม 2553 ที่ผานมา สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี (สสภ.12) รวมกับ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี อุทยาน
แหงชาติแกงตะนะ  ไดรวมกันจัดกิจกรรมคายลูกเสืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี ป 2553 
ขึ้นมา โดยมีลูกเสือสามัญรุนใหญ และเนตรนารี เขารวม 129 คน มี
คณะครูและเจาหนาที่เปนวิทยากร 35 คน มีโรงเรียนในเขตจังหวัด

อุบลราชธานี เขารวม 12 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ โรงเรียนวิจิตราพิทยา โรงเรียนวาริน
ชําราบ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 32 โรงเรียนสมเด็จ โรงเรียน
พิบูลมังสาหาร  โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม และ โรงเรียนโนนบอ
หวายดินดํา  มีการจัดหลักสูตรใหลูกเสือและเนตรนารี ไดมีโอกาส
เรียนรู และฝกปฏิบัติ ทั้งในดานวิชาการ สิ่งแวดลอม และกิจกรรม
ของลูกเสือ ภายใตกรอบแนวคิดที่วา “ลูกเสือ เนตรนารี คุณคือ
เยาวชนที่มีพลัง ชวยหยุดยั้งภาวะโลกรอน” โดยมีฐานการเรียนรู ที่
สําคัญ 2 ดาน คือ 1) ฐานการเรียนรูดานกิจกรรมผจญภัยทางลูกเสือ 
แบงออกเปน 6 ฐาน คือ  ฐานที่ 1 ตารางเชือกมหัศจรรย ฐานที่ 2 
สะพานเชือก ฐานที่ 3 การทรงตัวขามหวย ฐานที่ 4 สะพานแขวน 
ฐานที่ 5 ผูพิชิตหนาผา   ฐานที่ 6 เชือกนําทางและ  2) ฐานการเรียนรู
ดานวิสิ่งแวดลอม แบงออกเปน 6 ฐาน คือ ฐานที่ 1 นิเวศวิทยา และ
การสํารวจธรรมชาติ  ฐานที่ 2 ภาวะโลกรอนและ นักสืบเยาวชน 
ฐานที่ 3 การคัดแยกขยะแบบครบวงจร และวิธีเลือกใชผลิตภัณฑที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ฐานที่ 4 การประหยัดพลังงานและพลังงาน
ทดแทน  ฐานที่ 5 ศิลปะ และการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุ
เหลือใช  ฐานที่ 6 แนะนําอุทยานแหงชาติแกงตะนะโดยลูกเสือและ
เนตรนารีทุกคนจะตองผานการเรียนรูจากทุกฐานจึงจะไดรับรับ
วุฒิบัตร  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการปลูกตนยางนาเพื่อลดปญหาโลก
รอน  การออกกําลังกายและเดินทางไปชมพระอาทิตยขึ้นที่ริมฝง
แมน้ํามูล  และกิจกรรมรอบกองไฟ  ซึ่งทุกกิจกรรรม ก็สามารถสราง
ความสนุกสนาน ความรู และความประทับใจใหกับลูกเสือและเนตร
นารี  ที่ไดมีโอกาสมาเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ กันทุกคน  ตอง
ขอขอบคุณ  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  ที่ไดสนับสนุน
งบประมาณมา ให  สสภ.12 ไดจัดทําโครงการที่ดี ใหกับเยาวชนของ
เรา และหวังวาคงจะมีการสนับสนุนงบประมาณมาอยางตอเนื่อง 
สําหรับปตอ ๆ ไป.....นะครับ 
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หวงโซอาหาร และ สายใยอาหาร 

นายมนตชัย  จันทรศิริ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

 

 ในธรรมชาติ  การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ  มัก
มีความเก่ียวของกัน  โดยสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งกินสิ่งมีชีวิตอีก
ชนิดหนึ่งเปนอาหารเพื่อการดํารงชีพ  พฤติกรรมตาม
ธรรมชาตินี้  เรียกวา “ หวงโซอาหาร (Food  chain)”  ทําให
เกิดการถายทอดสารอาหารและพลังงานไปสูสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ  ซ่ึงโดยทั่วไปในหวงโซอาหารหนึ่ง ๆ จะมี
สิ่งมีชีวิตนอยกวา  6  ชนิด 

 
รูปภาพ : http://www.jenningsk12.net 

 
โดยพืชซ่ึงเปนผูผลิต (Producer) ในระบบนิเวศ สามารถรับ
พลังงานจากดวงอาทิตยไวไดจากกระบวนการสังเคราะห
แสง โดยจะเปลี่ยนพลังงานแสงใหเปนพลังงานเคมี แลวนํา
พลังงานเคมีไปเปล่ียนสารประกอบที่มีโครงสรางอยางงาย 
ไดแก คารบอนไดออกไซด (CO2) ใหเปนสารประกอบที่มี
โครงสรางซับซอนและมีพลังงานสูง ไดแก คารโบไฮเดรท 
จากนั้นผูบริโภคหรือผูกิน (Consumer) จะไดรับพลังงาน
จากพืช  (ผูผลิต) โดยการกินตอกันเปนทอด ๆ ซ่ึงในแตละ
ลํ าดั บขั้ นของการถ า ยทอดพลั ง ง านนี้  พลังง านจะ 
คอย ๆ ลดลงไปในแตละลําดับเรื่อย ๆ เนื่องจากไดสูญเสีย
ออกไปในรูปของความรอน 
 ในความเปนจริง   ในระบบนิ เวศหนึ่ง  ๆ  จะมี
สิ่ งมีชี วิตหลากหลายชนิดอาศัยอยูรวมกัน   เปนกลุม
สิ่งมีชีวิต  และมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  ในรูปของการ

กินกันเปนอาหาร  ดังนั้นยอมจะมีหวงโซอาหารสัมพันธกัน
อยางซับซอนหลายหวงโซอาหาร  เรียกวา  “ สายใยอาหาร 
(Food web) ”  โดยในหนึ่งสายใยอาหารอาจมีสิ่งมีชีวิต
มากกวา 1,000  ชนิด 

 
ทานสงสัยหรอืไมวา  หากมกีารปนเปอนสารพิษ เชน  โลหะ
หนัก  ในพืชแลว อะไรจะเกิดขึ้น ใครจะเปนผูไดรับอันตราย

สูงท่ีสุด  ??? 
 

หากมีการปนเปอนของสารพิษ  เชนโลหะหนัก  ในหวงโซ
อาหารแลว  สารพิษนั้นจะถูกถายทอดไปตามหวงโซอาหาร  
โดยจะเพิ่มปริมาณความเขมขนของสารพิษนั้นขึ้นเรื่อย ๆ  
ในสิ่งมีชีวิต  ตามลําดับขั้นของโซอาหาร  เรียกปรากฏการณ
นี้วา การเพิ่มขยายทางชีวภาพ (Biological  magnification) 

 
 ดังนั้น  หากมนุษย  ยังคงมักงายปลอยสารพิษตางๆ 
ออกสูสิ่งแวดลอม  โดยไมมีการปองกันและควบคุม สารพิษ
เหลานั้นก็จะเขามาในระบบหวงโซอาหาร  แลวมนุษยนั่น
แหละจะเปนผูท่ีไดรับการสะสมสารพิษเหลานั้น  สูงท่ีสุด  
เพราะมนุษยจัดอยูในลําดับขั้นสูงสุดของหวงโซอาหารและ
สามารถบริโภคอาหารไดอยางหลากหลายและจํานวนมาก
ครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ : http://www.cals.ncsu.deu 
 
 

ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12           4 



กาซคารบอนมอนนอกไซด (CO)  
ภัยใกลตัวท่ีไมควรมองขาม 

สุวิสาข  วีรงคเสนีย 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

 การคมนาคมจัดเปนปจจัยสําคัญในยุคปจจุบันที่ตองเรง
รีบกันเปนอยางมาก  ไมวาจะเปนการทํางาน  หรือเพื่อการ
พักผอนหยอนใจ รถยนตจึงจัดเปนพาหนะในการเดินทางที่
สําคัญอยางหลีกเลี่ยงไมไดสําหรับทุกๆคน ไมวาจะเปน รถยนต
สวนบุคคล รถโดยสารประจําทาง รถแท็กซี่ รถมอเตอรไซด แต
สิ่งไดมากับความสะดวกสบายนี้ กลับมีภัยรายท่ีมาจากการเผา
ไหมของเชื้อเพลิงแอบแฝงและไมควรท่ีจะมองขามเปนอยางยิ่ง 
 กาซคารบอนมอนนอกไซด(CO) จัดเปนกาซอันตราย
ท่ีมาจากทอไอเสียรถยนตมากเปนอันดับตนๆ เนื่องจากเปนกาซ
ท่ีเกิดจากการเผาไหมท่ีไมสมบูรณของสารประกอบคารบอน ซึ่ง
เปนสวนประกอบสําคัญของเชื้อเพลิงในเครื่องยนต ลักษณะของ
กาซคารบอนมอนนอกไซด(CO)  จะเปนกาซไมมีสี ไมมีกลิ่น 
ไมระคายเคืองตอผิวหนัง และมีน้ําหนักเบากวาอากาศเล็กนอย 
ดังนั้นจึงทําใหคนมีโอกาสที่จะรับกาซนี้เขาไปไดงายโดยที่ไม
รูตัว  
 ความนากลัวของกาซคารบอนมอนนอกไซด(CO)นั้น 
คือ เมื่อเราหายใจเอากาซนี้เขาสูรางกายแลว กาซคารบอนมอน
นอกไซด(CO)จะไปขัดขวางการสงออกซิเจนจากถุงลมที่จะไป
เลี้ยงยังเนื้อเยื่อในสวนตางๆของรางกาย โดยการไปรวมตัวกับ
ฮีโมโกลบิน ซึ่งกาซคารบอนมอนนอกไซด(CO)จะรวมตัวกับ
ฮีโมโกลบินไดดีกวาออกซิเจนถึง 4 เทาตัว อาการของคนที่ได
สูดกาซนี้ เขาไปจะมีอาการไมแนนอน  ข้ึนอยูปริมาณของ
คารบอนมอนนอกไซด(CO)ท่ีไดรับ เชน คลื่นไส อาเจียน ปวด
ศรีษะ ครั่นเนื้อครั่นตัว ออนเพลีย ไมมีแรง แนนหนาอก ใจสั่น 
หายใจลําบาก และอาจถึงข้ันหมดสติ จนเสียชีวิตได เมื่อเกิด
ภาวะขาดออกซิเจนเฉียบพลัน  

การเฝาระวังปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซด
(CO)ใ น บ ร ร ย า ก า ศ จึ ง เ ป น เ รื่ อ ง ท่ี ไ ม ค ว ร ม อ ง ข า ม 
กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดคามาตรฐานของกาซคารบอน
มอนนอกไซด(CO)ในบรรยากาศการทํางานไววาควรมีคาไมเกิน 
50 ppm และกรมควบคุมมลพิษไดกําหนดกําหนดคามาตรฐาน
ของกาซคารบอนมอนนอกไซด(CO)ในบรรยากาศทั่วไปไววา

ควรมีคาไมเกิน 30 ppm ในเวลา 1 ชั่วโมง และควรมีคาไมเกิน 9 
ppm ในเวลา 8 ชั่วโมง สวนมาตรฐานมลพิษทางอากาศจาก
แหลงกําเนิดเคลื่อนที่ ไดมีการกําหนดไว ดังนี้ 

 
ซึ่งในปจจุบันรถยนตท่ีมีการปลอยกาซคารบอนมอน

นอกไซด(CO)มากที่สุด คือ รถประจําทาง รถบรรทุก(ท่ีบรรทุก
น้ําหนักมากเกินไป) สามลอเครื่อง รถท่ีอยูระหวางเบาเครื่อง 
หรือจอดติดเครื่อง แลวกรุงเทพฯซึ่งมีจุดท่ีปริมาณกาซคารบอน
มอนนอกไซด(CO)เกินมาตรฐานอยูหลายแหงนี้ และมีปริมาณ
รถยนตท่ีเพิ่มมากขึ้นทุกๆป แมวาจะมีการเก็บภาษีรถยนตแพง
เทาใดก็ตาม จะยอมอยูในสภาพแวดลอมท่ีเปนพิษเชนนี้หรือ 
ดังนั้น หากไมรวมมือรวมใจกันวางแผนแกไขซะตั้งแตตอนนี้
ตอไป ตามเมืองใหญๆ ของเราก็คงจะมีแตกาซพิษสะสมอยูใน
บรรยากาศที่ปกคลุมไปทั่งทุกหนแหง 
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การประชุมชี้แจงแนวทางในการดําเนินงานโครงการพัฒนาเครือขายระบบรายงานตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น 

มีผูแทนจาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ รอยเอด็ มุกดาหาร ยโสธร และเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชํา
ราบ เทศบาลพิบลูมังสาหาร เทศบาลเดชอดุม เทศบาลยโสธร เทศบาลยโสธร เทศบาลอํานาจเจริญ เทศบาลมุกดาหาร เขารวมประชุม ในวันที ่11 มีนาคม 2553  ณ  หองประชุมชั้น  3 

ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12           6 

 
การประชุมคณะกรรมการบูรณาการภารกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม  

ระดับพื้นท่ีลุมน้ํามูลและน้ําชตีอนลาง (มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด อํานาจเจริญ)  
โดยมี ดร.มณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนประธาน 

ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2553 ณ หองประชมุชั้น 3 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธาน ี

 

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการภารกิจกระทรวง 

โครงการพัฒนาเครือขายระบบรายงานตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น 
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สสภ.12  รวมพิธีถวายพานพุมดอกไมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา 

และรวมงานวนัขาราชการพลเรือน จังหวดัอุบลราชธานี  
ในวนัที่ 31 มนีาคม 2553 และวันที่ 1 เมษายน 2553 ณ หอประชุมไพรพะยอม 

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ วันขาราชการพลเรือน จังหวัดอุบลราชธานี 

   

  
คณะเจาหนาท่ี สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี รวมกันทํากิจกรรมภายใตโครงการ  Healthy  Work  Place 

(สถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน) โดยเปนกจิกรรมหลังๆ ใหบุคคลากรมีโอกาสไดฟนฟสูุขภาพรางกายและจิตใจใหพรอมใน
การปฏิบตังิานอยางมคีวามสขุ ภายใตสภาพแวดลอมท่ีดี เชน การเลนกีฬา การเตนแอโรบคิ การนัง่สมาธิกอนเริ่มทํางานเปนประจาํ 

Healthy  Work  Place  (สถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน)  



 

 
กลุมงานสงเสริมและเผยแพรเปนวิทยากรการคัดแยกขยะแบบครบวงจร  
และการจดัทําธนาคารขยะรีไซเคิล ใหกับ รร.หองแซงวิทยาคม  วันที่ 20 
มกราคม 2553 ณ หอประชุมโรงเรียนหองแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 

 
เทศบาลตําบลอุบลราชธาน ี

 
กลุมงานสงเสริมและเผยแพร เปนวิทยากรการคัดแยกขยะแบบครบวงจร  

การทําน้ําหมัก  ใหกับ อบต.ปะอาว ในวันที่  10 มีนาคม  2553  
ณ ศาลาอเนกประสงคหนองบึง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 
กลุมงานสงเสริมและเผยแพร เปนวิทยากรการคัดแยกขยะแบบครบวงจร   
และการจัดทําธนาคารขยะรีไซเคิล ใหกับ ชุมชนบานโนนเจริญ  
ในวันที่ 11 ม.ค.2553 ณ ศาลาบานโนนเจริญ อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ 
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กลุมงานสงเสริมและเผยแพร เปนวิทยากรการคัดแยกขยะแบบครบวงจร  

การทําน้ําหมัก  ภาวะโลกรอน ใหกับ เทศบาลตําบลอุบลราชธานี  
ในวันที่ 19 ก.พ. 2553 ณ ลานกีฬา ทต.อุบลฯ 

โรงเรียนหองแซงวิทยาคม 

อบต.ปะอาว  ชุมชนบานโนนเจริญ 



 

 

อบรมวิทยากรลูกเสือ 

 
สสภ.12 นําเจาหนาท่ีและคณะครู จากโรงเรียนในเครือขายดานสิ่งแวดลอม รวม 12 แหง ไปเขารวมการฝกอบรม 

เร่ือง การพัฒนาบุคลากรการจัดการคายลกูเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
ในระหวางวันท่ี 23-26 กุมภาพันธ 2553 ณ โรงแรมนารากุลรีสอรท อ.เมือง จ.ขอนแกน 
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สสภ.12 จัด (Cop) แลว 2 คร้ัง คือ เร่ืองการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  และการพัฒนาคุณภาพงาน 

ดวยคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคณะวิทยากร จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค มาบรรยายใหความรู และฝกปฏิบัติใหกับ
เจาหนาที่ สสภ.12 ไดมีโอกาสเรยีนรูดานการรักษาสุขภาพกายและสขุภาพจิต ในระหวางวันที่ 2-3 มีนาคม 2553  หองประชมุชั้น 3 สสภ.12 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Cop) : KM. สสภ.12 



 

 
การอนุรักษและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมลํามูลนอยจังหวัดอุบลราชธานี 

 
นายวิโรจน  มีแกว  รองผูวาราชการจังหวดัอุบลราชธาน ี เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการ 
และคณะทํางานอนุรักษและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมลํามูลนอยจังหวดัอุบลราชธาน ี คร้ังท่ี 1/2553  

วันท่ี 26 มีนาคม 2553  พ.ศ. 2553  ณ หองประชุมมิตรไมตรี 1 ศาลาจังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
สสภ. 12 รวมเปนท่ีปรึกษาใหกับชุมชนวัดสารพัดนึก เทศบาลนครอุบลราชธานี  

ในการจัดทํากิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน   
ในวันท่ี 27 ก.พ. 2553  ณ ชุมชนวัดสารพัดนึก อ.เมอืง จ.อุบลราชธาน ี
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จัดนิทรรศการ 

 

 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธาน ีไดจัดนทิรรศการทาง

วิชาการดานสิ่งแวดลอม  วันที่ 10-12 กุมภาพันธ 2553  
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ชุมชนวัดสารพัดนึก 



 

 
ลูกเสือ-เนตรนารี คือเยาวชนที่มีพลัง ชวยหยุดยั้งภาวะโลกรอน 

 

  
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี รวมกับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี  

อุทยานแหงชาติแกงตะนะ  และโรงเรียนเครือขายสิ่งแวดลอมในจังหวัดอุบลราชธานี  
จัดกิจกรรมคายลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  

ระหวางวันท่ี 15-17 มี.ค. 2553  ณ อุทยานแหงชาติ แกงตะนะ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  
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 สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 
430 หมูท่ี 11  ถนนคลังอาวุธ  ตาํบลขามใหญ 
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 

 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

 
 

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

คัดแยกขยะรีไซเคิล  สามารถเพิ่มมูลคา  มุงรักษาสิ่งแวดลอม  สงเสริมการออม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

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

ที่ปรึกษา 
ศักดิ์สิทธ์ิ  ตรีเดช   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ชาตรี  ชวยประสิทธ์ิ   รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
บรรณาธิการ 
เฉลียว  ลีสงา    ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  12  อุบลราชธานี  

กองบรรณาธิการ 
ประเดิม   ภาคแกว                 ฝนทอง  สุจิวัฒนา       มนตชยั  จันทรศิริ                  สุวิสาข  วีรงคเสนีย
       
ยศกร   คําหอม             
จัดพิมพ และเผยแพรกลุมงานสงเสริมและเผยแพร   สํานกังานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 

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

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 
ใบอนุญาตที่  17 / 2551 

ปณฝ.วนารมย   


