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MANY SPECIES ONE PLANET ONE FUTURE : ความหลากหลายทางชีวภาพ กูวิกฤตชีวิตโลก 

บทบรรณาธิการ 
ขาวสารสิ่งแวดลอม ปที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจําเดือน เมษายน – 

มิถุนายน 2553 นี้  มาพรอมกับเทศกาลแหเทียนเขาพรรษา งานประเพณีที่
ย่ิงใหญของชาวจังหวัดอุบลราชธานี  และ สสภ.12 ขอเชิญชวนทุกทานมา
เย่ียมชมงานประเพณีนี้ โดยจะมีกิจกรรมจัดขึ้นหลากหลายตลอดทั้งเดือน 
กรกฎาคม  นี้  สําหรับทานที่สนใจการจัดแสดงโชวแสงสี ความงดงามของ
ตนเทียนและขบวนแหอันสวยงามใหมาในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2553 นะ
ครับ 

ตามปรกติส่ิงที่มาพรอมกับงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา คือ 
สายฝนอันชุมฉ่ํา และหากมองยอนกลับไปในสมัยพุทธกาล สาเหตุที่
พระพุทธเจาไดกําหนดใหพระสงฆตองอยูจําพรรษาอยูที่วัดเปนเวลา 3 
เดือน เนื่องจากทรงกลัววาพระสงฆจะเดินไปเยียบยํ่าตนขาว หรือพืชพรรณ
ที่ชาวไร ชาวนาปลูกไวในชวงฤดูฝน  แตมาปนี้สภาพดินน้ําอากาศได
เปลี่ยนแปลงไป นี่ก็เขากลางเดือนกรกฎาคม แลวยังไมมีน้ําฝนอันชุมฉ่ํา
จากฟาตกลงใหชาวนาไทยในหลายพื้นที่ไดเริ่มทําการเพาะปลูกเลย  ถึงแม
ในหลายชุมชนของภาคอีสานไดมีการจุดบั้งไฟขึ้นไปเตือนพระยาแถนให
สงฝนลงมาชวยชาวนาไดแลวแตก็ไรผล ปนี้รัฐบาลไทยก็ไดประกาศเตือน
ใหชาวนา อยาพึ่งหวานกลาทํานากันไปตอนนี้เพราะอาจจะประสบปญหา
ภัยแลงที่รุนแรงสรางความทุกขยากใหชาวนาเพิ่มมากขึ้น 

เห็นหรือยังครับวาผลกระทบจากปญหาภาวะโลกรอนเริ่มคืบ
คลานมาใกลตัวพวกเราทุกคนอยางคาดไมถึง และกําลังจะสรางผลกระทบ
ที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อยาลืมนะครับ ชวยกันสักนิด ใชชีวิตอยาง
พอเพียง รักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล เพื่อชวยกันแกไขปญหาภาวะโลกรอน
ตอไป 

   

 

                                           

ขาวสารสิ่งแวดลอม 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปท่ี 8 ฉบับที ่3 ประจําเดือน เมษายน - มิถุนายน 2553 

 
ในโอกาสวันสิ่งแวดลอมโลก ป 2553  นายเฉลียว  ลีสงา  

ผอ.สสภ.12 รวมรายการเติมรักใหโลก  ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทย ( ชอง 11 )  จังหวัดอุบลราชธานี   

ในวันที่  9  มิถุนายน  2553 
 

    

สสภ.12 รวมกับชุมชนวัดสารพัฒนึก จ.อุบลราชธานี เขารับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 ระดับภาค ในการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล 400ชุมชน จาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(นายสุวิทย  คณุกิตติ) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 

ณ อาคารคอนเวนชัน่เซ็นเตอร อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

 

 

 

 

 
 
 



อันตรายจากควันไฟเผายางรถยนต 
ฝนทอง  สุจิวัฒนา 

 นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 
   ในชวงเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๓  นั้นได เ กิดเหตุการณการ
เผชิญหนาและสูกันดวยอาวุธตางๆของเจาหนาที่รัฐบาลกับผูชุมนุม
เรียกรองประชาธิปไตยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนปรากฎการณท่ีมี
หลายสิ่งที่นากลัวนาสลดหดหู และไมคิดวาจะเกิดขึ้นในบานเมืองของ
เราซึ่งนับถือพุทธศาสนาเลย มีสิ่งหนึ่งที่จะขอกลาวถึงเพราะที่เก่ียวของ
กับเร่ืองสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชนคือ  การเผายาง
รถยนตจนเกิดควันดําและเปลวไฟพวยพุงลอยสูงเหนือตึกรามบานชอง
ตางๆ   

 
อันตรายจากควันไฟเผายางรถยนตมีอะไรบางนั้น  เราจะเห็น

อยางแรกคือ ทําใหการมองเห็นไมชัดเจนหรือเกิดความสกปรกจากฝุน
เขมาควัน ทําลายทรัพยสินที่อยูใกลหรือติดเปลวไฟนอกจากนี้ยังเกิดผล
กระทบตอสุขภาพระบบหายใจและทางเดินอาหารของสิ่งมีชีวิต  จาก
การสูดดมควันไฟหรือกล่ินจากการเผายางเขาไป เชน เหม็น หายใจไม
สะดวก คล่ืนไสอาเจียน หมดสติหรือตายได  แลวอาการพวกนี้เกิดจาก
อะไรกัน ตัวการที่ทําใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตคือ สารในยางรถที่ถูก
เผาไหมเปล่ียนสภาพเปนกาซหรือไอระเหยหรือกาซพิษในอากาศหรือ
เขมาและควันไฟนั่นเองซึ่งจะมีองคประกอบดังตอไปนี ้

 กาซที่ไมเปนพิษแตมีอันตรายหากไดรับในปริมาณสูงคือ   
คารบอนไดออกไซด ถามีในอากาศเกินกวา ๕.๐% โดยปริมาตร ทําใหผู
สูดดมหมดสติได  สวนกาซพิษไดแก คารบอนมอนนอกไซด ถามี
ปริมาตรในอากาศ ๐.๑๖% ทําใหหมดสติใน ๒ ชั่วโมง, ๑.๒๖% จะหมด
สติภายใน ๑ ถึง ๓ นาทีและอาจถึงชีวิตได  ถามีความเขมขนในอากาศ
สูงๆ สามารถลุกไหมและเกิดการระเบิดไดอยางรุนแรง  ไฮโดรเจนไซยา
ไนต ในอากาศ ๑๐๐ สวนในลานสวน  มีผลใหผูสูดดมหมดสติและ
เสียชีวิตในเวลา ๓๐-๖๐ นาที  ไฮโดรเจนซัลไฟดในอากาศ ๔๐๐-๗๐๐ 
สวนในลานสวน นาน ๓๐-๖๐ นาที     ทําใหเสียชีวิต นอกจากนี้ยังเปน
กาซเชื้อเพลิงซึ่งลุกติดไฟไดแตไมถึงขั้นเกิดระเบิด มีกล่ินคลายไขเนา  

ซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขนเพียง ๑๕๐ สวนในลานสวน ทําใหคน
ตายในเวลา ๓๐-๖๐ นาที เม่ือผสมกับน้ําหรือความชื้นที่ผิวหนัง จะเกิด
กรดกํามะถัน ซึ่งมีฤทธ์ิกัดกรอนอยางรุนแรงผูไดรับกาซนี้จึงมีอาการ
สําลักและหายใจไมออกอยางฉับพลัน อาการโรคหอบหืดหรือภูมิแพ
อาการกําเริบ  และสไตรีนออกไซดจะเปนสารกอมะเร็งเปนอันตรายตอ
ระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหารดวย 

 
เราจะปองกันตัวอยางไรดี  หากเราอาศัยอยูในบริเวณท่ีมีการ

เผายางรถยนต  ควรปดบานใหมิดชิดไมใหควันเขามาขางในบาน ใชผา
ท่ีมีความหนาพอประมาณชุบน้ําพอหมาดนํามาปดจมูก  หากมีอาการไม
สบายควรไปพักท่ีอ่ืนชั่วคราวจนกวาควันไฟจะหายไป  ถาหากตองการ
ดับไฟจากการเผายาง ควรใชอุปกรณปองกันตัวจากการสูดกาซหรือ
ควันหรือจากเปลวไฟ      เขาไปเขี่ยยางที่สุมกันอยูใหกระจายแยกออก
จากกันในลักษณะแนวราบ แลวใชน้ําราดน้ําไปรอบๆ ยางก็สามารถดับ
ไฟไดโดยงาย หรือใชโฟมฉีดไปรอบๆยางก็ดับไฟไดเชนกัน   

การเผาใชวาจะเปนสิ่งไมดี  หากเราเผาสิ่งที่ไมดีการเผานั้นก็
จะกลับกลายเปนสิ่งที่ดีได  ไมวาจะเปนการเผาความคิดความอยากที่ไม
ดีของตนเอง   ความเห็นแกตัว  ความมุงรายมองคนอื่นเปนศัตรูและการ
ไมเอาใจเขามาใสใจเรา  ขอเพียงเราสงบนิ่งแลวใชสติคิดพิจารณาสิ่งที่
เกิดขึ้นมารอบตัวเรานี้และกระทาํอยางเปนธรรม..สิ่งรายๆก็จะเกิดขึ้นได
ยาก  จึงขอฝากเปนขอคิดสําหรับทุกคน.. 

 
กระบวนการรีไซเคิลสําหรับคนรุนใหม 

ประเดิม  ภาคแกว 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12           2 



เมื่อพูดถึงวิธีการรีไซเคิล(Recycle) เชื่อวาหลายคนคงจะตระหนัก 
และทราบกันดี อยูแลว โดยเฉพาะอยางย่ิง  ในกระบวนการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร ที่จะตองสนับสนุนใหมีการนําเอาขยะมูลฝอยกลับมาใช
ใหมใหไดมากที่สุด ซ่ึงจะเปนผลดีตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และชวย
ลดปญหาภาวะโลกรอนนโยบายดาน การรณรงคสงเสริมใหประชาชนลด
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของประเทศไทย ไดนําเอาหลัก  3R มาใช  คือ 
Reduce : ลดการใชลง Reuse : การใชซํ้า หรือนํากลับมาใชใหม  และ 
Recycle : การนําไปแปรสภาพ และผลิต เพื่อนํากลับมาใชใหม    

   
การรณรงคสงเสริม ดานการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของ 

สสภ.12 ที่ผานมา  อาจจะไมไดรับการตอบสนองทีด่ีเทาที่ควร ทั้งนี้ อาจจะ
เปนเพราะ กระบวนการในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชน เปนเรื่องที่ยุงยาก ไมเหมาะสมกับการดํารงชีวิต ของผูคนใน
สังคมปจจุบัน ซ่ึงจะตองเรงรีบ และเนนความสะดวกสบายเปนหลัก    การทาํ
กิจกรรมขยะแลกไข    ตลาดนัดรีไซเคิล หรือ ธนาคารขยะรีไซเคิล จะตองมี
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน มกีารจัดทาํบัญชี ขอมูล การประชาสัมพันธ 
ซ่ึงจะตองดําเนินการอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง  เพื่อกระตุนใหประชาชน
เกิดความตระหนกั และมีจิตสํานกึที่ดีตอการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ 
ลด ละ เลิก การทาํใหเกิดปญหาขยะมูลฝอย  ในการทํากิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ 
นอกจากเปนเรื่องที่ยุงยากแลว  ผูที่ดําเนินกิจกรรม ทั้งหมดยังจะตองทุมเท 
และเสียสละเวลา  แรงงาน มารวมกันทาํกิจกรรมใหสําเร็จ โดยปราศจาก
คาตอบแทนในรูปตัวเงิน ที่คุมคา ใหเห็นอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น การ
รณรงคสงเสริมใหชุมชนมาทาํกิจกรรม ดานการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร จึงมักจะไมประสบผลสําเร็จมากนัก นองจากนี้คานิยมของคนรุนใหม 
โดยเฉพาะวัยรุนหนุมสาว ในยุคปจจุบัน มักจะมแีนวความคิดทีว่า การนําขยะ
มาจําหนายเปนเรือ่งที่นาอบัอาย ไมเทห และเปนกจิกรรมที่ทํากันเฉพาะคน
ยากจน ที่มีรายไดต่ําเทานั้น 

ภาพแสดงตูรับซือ้ขยะ Recycle แบบอัตโนมัต ิ

    

 

ผู เขียนไดมีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี และไดพบเห็นการผลิตตู รับซ้ือขยะรีไซเคิล แบบ
อัตโนมัติข้ึนมา เพื่อใชในการคัดแยกขวดบรรจุน้ําดื่ม หรือน้ําอัดลม ที่เปน
พลาสติกประเภท PET. (Polyethylene Taleptalate) สําหรับใหประชาชนไป
ใชบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว มีความทันสมัยและสามารถใชรวมกับ
ระบบการชําระเงินตามหางสรรพสินคา และ Supermarket ไดเปนอยางดี   
วิธีการใชงานก็ไมยุงยาก เริ่มจาก  1) การรวมรวมขวดพลาสติก ที่มีบารโคด 
ของบริษัทที่จะรับคืนขวด PET ไปรีไซเคิล ติดอยู  2) นําขวด PET ใสในชอง
วงกลมของเครื่อง เพื่อตรวจเช็ดวามียังน้ําเหลืออยูหรือไม หากยังมีน้ําเหลืออยู
เครื่องจะไมรับคืนขวดดังกลาวโดยจะถูกสงออกมานอกเครื่อง แตถาเปนขวด
ที่ไมมีน้ําเหลืออยูเครื่องจะทําการชั่งน้ําหนัก และคิดเงิน 3) เครื่องจะบีบอัด
ขวด PET ใหมีขนาดเล็กลง แลวสงไปรวบรวมยังถุงพลาสติกภายในเครื่อง 4) 
เมื่อใสขวด PET หมดแลวกดปุมสีเขียวเพื่อใหเครื่องรวมยอดเงินจากการนํา
ขวดPET มาจําหนายทั้งหมด และ พิมพเปนคูปอง ตามจํานวนเงินที่ได 5) นํา
คูปองไปใชแลกซื้อสินคาภายในหางสรรพสินคา หรือ Supermarket ตาม
ราคาที่ปรากฏอยู  ซ่ึงวิธีการใชตูรับซ้ือขยะ Recycle อัตโนมัติ นี้ สามารถดู
จากภาพประกอบได  
ภาพแสดงขั้นตอนการใชตูรบัซื้อขยะรีไซเคิลอัตโนมัติ ใน Supermarket  

    
 

    
 

    
หากประเทศไทยของเราไดมีการนาํเครื่องมือเหลานีม้าใชใน

หางสรรพสินคาของเราบางกอ็าจจะทําใหกระบวนการในการคัดแยกขยะ
แบบครบวงจรของ  สสภ.12  ประสบผลสําเร็จไดงายย่ิงขึ้น นะครับ เพราะคน
ไทยเราใสใจในการ  Shopping  มากกวาส่ิงใด จริงหรือไม  ? 

การระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องตน 
 

นายมนตชัย  จันทรศิริ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

 

 เมื่อวันที่  2  เมษายน  2553  ที่ผานมา  คณะกรรมการจัดการ
องคความรู  (KM  Team)  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  12  อุบลราชธานี  
ไดมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ภายใตแผนการดําเนินงานดานการ
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จัดการองคความรู  (Knowledge  Management)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
2553  โดยได มุงเนนการเสริมสรางความปลอดภัยในสถานที่ทํางานดวย
การปองกันอัคคีภัย  ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกลาว  ทําใหเกิดองคความรู
ความเขาใจในวิธีปฏิบัติเพื่อปองกันอัคคีภัยและการระงับเหตุอัคคีภัย
เบื้องตน  ซึ่งจะชวยทุเลาไมใหเกิดเหตุการณที่รุนแรงขึ้นได  โดยไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดีจากทีมวิทยากรของสํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี  ดังนั้นผูเขียนจึงไดรวบรวมองคความรู
จากการจัดกิจกรรมดังกลาว  มารวบรวมไวในขาวสารฉบับนี้  ซึ่งนาจะเปน
ประโยชนใหกับทานผูอานไมมากก็นอย 
 อันดับแรก  เราตองมาเรียนรูถึงหลักเบื้องตนของการเกิดไฟ  
และประเภทของไฟกันกอนครับ  โดยตามคํานิยามของ  “ไฟ”  ก็คือ  
ปฏิกิริยาทางเคมีจากการรวมตัวของเชื้อเพลิง และออกซิเจน  เปนผลให
เกิดความรอนและแสงสวาง  ซึ่งเรียกวาการสันดาป และการที่จะเกิด
การเผาไหมไดนั้น ก็ตองมีองคประกอบ 3 อยางดวยกัน คือ  
1. เช้ือเพลิง (Fuel) 2. ออกซิเจน  (Oxygen)  ไมตํ่ากวา 16 % (ปกติ
บรรยากาศจะมีออกซิเจนอยูประมาณ 20.8 %)  และ 3. ความรอน  
(Heat)  โดยไฟจะติดเมื่อองคประกอบครบ 3 อยาง  ทําปฏิกิริยาทางเคมี
ตอเนื่องเปนลูกโซ ( Chain Reaction )   
 ดังนั้นหลักในการดับไฟเบื้องตน  คือจะตองตัดปฏิกิริยา
ลูกโซ  โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

1)  ทําใหอับอากาศ ขาดออกซิเจน 
2)  ตัดเชื้อเพลิง กําจัดเชื้อเพลิงใหหมดไป 
3)  ลดความรอน ทําใหเย็นตัวลง 

ตามมาตรฐานสากล  ไดกําหนดใหไฟมี 4 ประเภท ซึ่งแสดงเปน
สัญลักษณตาง ๆ  ไดดังนี้ 
 

     ไฟประเภท  A  หมายถึง ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เชน 
ไม ผา กระดาษปอ นุน ดาย เปนตนวิธีดับไฟประเภท A คือ การลด
ความรอน  (Cooling)  โดยใชน้ํา 
 

   ไฟประเภท  B  หมายถึง ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะ 
เปนของเหลวและกาซ  เชน น้ํามันทุกชนิดแอลกอฮอล ทินเนอร ยางมะ
ตอย  จารบี  และกาซติดไฟทุกชนิด 
วิธีดับไฟประเภท B คือ กําจัดออกซิเจน ทําใหอับอากาศ โดยคลุมดับ 
ใชผงเคมีแหง ใชฟองโฟมคลุม  
 

      ไฟประเภท  C  หมายถึง  ไฟที่เกิดจากอุปกรณไฟฟา  หรือ
วัตถุที่มีกระแสไฟฟาลัดวงจร 
วิธีดับไฟประเภท C คือตัดกระแสไฟฟา แลวจึงใชกาซคารบอนได 
ออกไซด หรือน้ํายาเหลวระเหยที่ไมมี   CFC ไลออกซิเจนออกไป 
 

      ไฟประเภท  D  หมายถึง  ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะ
เปนโลหะและสารเคมีติดไฟ เชน วัตถุระเบิด  แอมโมเนียมไนเตรต ผง
แมกนีเซียม เปนตน 
วิธีดับไฟประเภท D การทําใหอับอากาศ  หรือใชสารเคมีเฉพาะ  (หาม
ใชน้ําเปนอันขาด)  ซึ่งตองศึกษาหาขอมูลของสารเคมีหรือโลหะแตละ
ชนิด 
 ลําดับตอไป  เราก็ตองก็ตองมาเรียนรูจัก  ประเภทของสาร
ดับเพลิง ซึ่งขั้นตอนนี้  เราจะตองใชสารดับเพลิงใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับชนิดของไฟ  ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ครับ 
 

ประเภทของสารดับเพลิง ประเภทไฟ 

1.  ชนิดน้ําธรรมดา  

2.  ชนิดกรด-โซดา  

3.  ชนิดเคมีโฟม  

4. ชนิดน้ํายาเหลวระเหย (Halon)  

5. ชนิดกาซคารบอนไดออกไซด  

6. ชนิดผงเคมีแหง  

 
ดังนั้น  เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้น  ในการระงับเหตุเบื้องตน  

จะตองเลือกใชสารดับเพลิงใหเหมาะสมกับประเภทของไฟ  อยางไรก็ตาม  
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตแลว  ทีมคณะวิทยากร  ไดแนะนําใหปฏิบัติ  4  
ขั้นตอน  ดังนี้ 
 1)   ดูประเภทของไฟ 

2)   เลือกวิธีการดับเพลิง 
3)   แจงหนวยดับเพลิง  โทรแจง  199  
4)   ออกจากที่เกิดเหตุ 

 
 
สําหรับเครื่องมือดับเพลิง  ที่นิยมใชกันมากคือ  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
(Portable Fire Extinguisher) โดยทั่วไปมีมากกวา  20  ชนิด  แตที่นิยม
ใชและควรทําความรูจัก  คือ  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง  
 ( Dry Chemical Powder )  ซึ่งนิยมบรรจุในถังสีแดง  เวลาใช ผงเคมีจะ
ถูกดัน
ออกไป
คลุมไฟทํา
ใหอับ
อากาศ 
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และตัดกระบวนการทางเคมี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  มีวิธีการใช  4  ขั้นตอน  คือ 
 1.ดึงสลักออก  โดยหมุนใหเสนพลาสติกที่คลองสลัก ขาดกอน 
 2.ปลดหัวฉีดยกออกมา  โดยยกขึ้นฉีดตรงหนา  กําใหแนนใน
มือขางที่ถนัด 

3.กดคันบีบใหตอเนื่อง 
4.สายหัวฉีด  โดยสายหัวฉีดไปมา เพื่อใหสารดับไฟที่ออก

จากถังครอบคลุมฐานของไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 เครื่องมือดับเพลิงชนิดมือถือนี้  มีขั้นตอนใชงานงายไมยุงยาก ซึ่ง
ผู เขี ยนเคยลองใช มาแล วตอนที่ ที มคณะวิทยากรให เจ าหน าที่ 
สสภ.12  ทุกคน ทดลองฝกดับเพลิง ทีแรกก็กลัวเล็กนอย แตพอไดทดลอง
ใชจริงๆ ก็ไมยากอยางที่คิด อยางไรก็ตามในการใชงานแตละครั้งทีม
วิทยากรไดแนะนําใหตรวจสอบแรงดันในถังดับเพลิงบริเวณมาตรวัดความ
ดัน (Pressure Gauge) ที่อยูตรงคอถังทุกครั้ง (ตามรูป) ถา  เข็มต้ัง (รูป ก.) ยัง
ใชได แตถาเข็มเอียงซาย (รูป ข)  ใชไมได  ดังนั้นหากเข็มเอียงมาทางซาย 
แสดงวาแรงดันไมมี ตองรีบนําไปเติมแรงดันทันที อยาติดตั้งไวใหคน
เขาใจผิด คิดวายังใชได  ซึ่งโดยทั่วไปควรตรวจสอบอยางนอยเดือนละ 1 
ครั้ง 
 สุดทายนี้  คงไมมีใครอยากใหเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นมาอยาง
แนนอน  ดังนั้นการระวังและปองกันการเกิดอัคคีภัยจึงเปนสิ่งที่จําเปน  
เพียงแตทุกคนตองมีความรอบคอบ  หมั่นตรวจเช็คสภาพสายไฟ  
ปลั๊กไฟ  เครื่องใชไฟฟา  ใหอยูในสภาพปกติอยูเสมอ  และที่สําคัญตอง
ไมเผลอจุดเชื้อเพลิงทิ้งไวภายในบานหรืออาคารที่ทํางาน  ดวยนะครับ 
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สสภ.12 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง หลักความปลอดภัยในการทํางานและการปองกันอัคคีภัย 

โดยเชิญวิทยากรจาก สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี มารวมสาธิตและบรรยายถึงวิธีการปองกันอัคคีภัยภายใน
สํานักงาน  ในวันที ่3 เมษายน 2553 ณ บริเวณสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 

 
กลุมงานสงเสริมและเผยแพรเปนวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
ในโครงการการจัดการขยะ เพื่อลดภาวะโลกรอน ของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

วันท่ี 18 พ.ค.2553 ณ หองประชุมเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

การจัดการขยะ...เพื่อลดภาวะโลกรอน 

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Cop) 
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นายเฉลยีว  ลีสงา  ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี เปนประธานเปด การจัดฝกอบรมเครือขายอาสาสมัคร

พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน(ทสม.)ระหวางวันที่  15-17 มิถุนายน 2553  
ณ อุทยานแหงชาติแกงตะนะ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

การฝกอบรม ทสม. กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน 

 
นายชวน  ศิรินันทพร ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานในพิธีเปดและประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทาง 

การดําเนินการดําเนินโครงการ อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอิสาน ประจําปงบประมาณ 2553 ระยะที่ 3  
ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2553 ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม โรงแรมอุบลอินเตอรเนชั่นแนล 

 

อุบลเมืองสะอาด ราชธานอีิสาน (ระยะที ่3) 

 
วันจักรี 

 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี รวมพิธีถวายราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  

เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ีในชวงเชา 
และในชวงเยน็  จุดเทยีนชยัถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ทุงศรีเมอืง จ.อุบลราชธานี  

 

   
 

   
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี เขารวมถวาย

พวงมาลาเนื่องในวนัพระนเรศวรมหาราช 
ในวนัที่ 25 เมษายน 2553 ณ หอประชุมไพรพะยอม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
วันฉัตรมงคล 

   
 

   
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี เขารวมงาน

วันระลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ  
ในวนัที่ 6 เมษายน 2553 ณ หอประชุมไพรพะยอม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

วันพระนเรศวรมหาราช 
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ศึกษาดูงาน 

 
คณะทํางานดานสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลศรีแกว อ.เลิงนกทรา จ.ยโสธร 
ศึกษาดูงานธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.12 เพื่อนําไปประยกุตใชในชุมชน 

วันท่ี 19 พ.ค.53 ณ สํานักงานสิ่วแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธาน ี
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การตรวจราชการของหัวหนาผูตรวจราชการประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 (ดร.มณฑิพย ศรีรัตนา ทาบกูานอน) ตรวจสภาพปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมในพืน้ท่ีจังหวัดยโสธร 
และจังหวัดรอยเอ็ด  ในวันท่ี 28 เมษายน 2553  

ผูตรวจราชการ 

 
เจาหนาที่ สสภ.12 การเขารวมฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก

อัคคีภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ ระดับกลุมจังหวัด  
ประจําปงบประมาณ 2553  ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553  

ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี 

แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 

 
ชุมชนบานดอนกลาง 

 
กลุมงานสงเสริมและเผยแพรเปนวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  

ใหกับแกนนําชุมชน เทศบาลตําบลขามใหญ วันท่ี 2 มิ.ย.2553 
ณ ศาลากลางบานดอนกลาง ต.ขามใหญ อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

 
กลุมงานสงเสริมและเผยแพรเปนวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
ใหกับนักเรียนแกนนําในการจัดการขยะในครัวเรือนและชมุชน วันท่ี 11 มิ.ย.53 

ณ หองอนุสรณ 50 ป โรงเรียนคําเขือ่นแกวชนูปถัมภ จ.ยโสธร 
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คณะทํางานอนุรักษ ฯ ลํามูลนอย 

 
การจัดประชุมคณะทํางานอนุรักษและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมลํามลูนอยเพือ่
พิจารณารางแผนบูรณาการเพื่ออนุรักษและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมลํามลูนอย

ในวันท่ี 11 พ.ค.53 ณ หองประชุมชั้น 3 สสภ.12 
 

โรงเรียนคําเขื่อนแกวชนปูถัมภ 

เทศบาลตําบลนาสวง 

 
กลุมงานสงเสริมและเผยแพรเปนวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  

ใหกับอาสาสมัครสาธารณสุข ผูแทนชุมชน นักเรียน เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไป 
วันที่ 16 มิ.ย. 53 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาสวง อ.เดชอุดม จ.อุบลบลราชธานี 

 



 

 
องคการบริหารสวนตําบลบานแขม 

 
กลุมงานสงเสริมและเผยแพรเปนวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
ใหกับคณะผูบริหาร พนักงาน และสมาชิก องคการบริหารสวนตําบลบานแขม  

ในวันที่ 20 พ.ค.53 ณ หองประชุมสภาอบต.บานแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลบลราชธานี 
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อุทยานแหงชาติแกงตะนะ  

 
กลุมงานสงเสริมและเผยแพรเปนวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  

ใหกับ สมาชิกเครือขาย ทสม.รวมท้ังประชาชนในพื้นท่ี วนัท่ี 25 พ.ค.53 
ณ อุทยานแหงชาตแิกงตะนะ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธาน ี

สัปดาห KM 

 

 
การจัดนิทรรศการสัปดาหแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Km Week) 
ระหวางวันท่ี  24-27  พฤษภาคม   2553  ณ บริเวณอาคารชั้น 1 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธาน ี

 

เติมรักใหโลก NBT 

 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี และคณะทํางานชุมชน 

วัดสารพัฒนึก ไดรวมรายการเติมรักใหโลก เพื่อใหสัมภาษณเรื่องการจัดการ
ธนาคารวัสดุรีไซเคลิ ท่ีไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2   ณ  สถานีวิทยุ

โทรทัศนแหงประเทศไทย (ชอง 11)  จังหวัดอุบลราชธาน ี ในวันท่ี  12 พฤษภาคม 2553 



 
 สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 
430 หมูท่ี 11  ถนนคลังอาวุธ  ตาํบลขามใหญ 
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 

 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 

 

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 
ใบอนุญาตที่  17 / 2551 

ปณฝ.วนารมย   

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

******************************************************** 

ที่ปรึกษา 
              ศักดิ์สิทธ์ิ  ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ชาตรี  ชวยประสิทธ์ิ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
บรรณาธิการ 
เฉลียว  ลีสงา  ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  12  
 กองบรรณาธิการ 
ประเดิม   ภาคแกว                 ฝนทอง  สุจิวฒันา          มนตชัย  จันทรศิริ                  ยศกร   คําหอม          
จัดพิมพ และเผยแพร 

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


