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บทบรรณาธิการ 
ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคที่ 12  ที่ทานกําลังอานอยูฉบับนี้  ก็

เปนฉบับสุดทายของปงบประมาณ   2553  แลว   ในชวงเดือน  
กรกฎาคม – กันยายน  2553  ที่ผานมา  สสภ.12  ก็ไดจัดใหมีกิจกรรม
และความเคลื่อนไหวในดานสิ่งแวดลอมในภูมิภาคนี้อยางมากมาย
อาทิเชน  การประชุมวิชาการ    การจัดนิทรรศการทางวิชาการดาน
สิ่งแวดลอม  เนื่องในงานสัปดาหวันวิทยาศาสตร ในระหวางวันที่   
18 – 19 สิงหาคม  2552  ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  แตเหตุการณที่ทําใหพวกเราทุกคนรูสึกโศกเศราเปน
อย างยิ่ งคือ   การเกิดอุบั ติ เหตุ เฮลิคอปเตอรตกที่ จั งหวัดน าน  
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ซึ่งทําใหตองสูญเสีย ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  ดร .ศักดิ์ สิทธิ์   ตรี เดช   
ผูเปนที่รักและเคารพของพวกเรา ชาว สสภ.12  ขอรวมไวอาลัย  และ
จะตั้งใจสานตองานดานสิ่งแวดลอมในภูมิภาคนี้ใหดีขึ้นตามนโยบาย
และเจตนารมณที่ทานเคยใหไวเมื่อครั้งมาตรวจเยี่ยม สสภ.12 ของเรา
ในพิธีเปดปาย ISO/IEC 17025 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2552 ที่ผานมา 

สุดทายนี้ก็ขอใหทุกทานมีสุขภาพแข็งแรง  ประสบแต
ความสุขความสําเร็จ   มีหนาที่การงานที่ดีมั่นคง   ไมมีโรคภัย
เบียดเบียน และที่สําคัญอยาลืมชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ  
ชวยกันปลูกตนไม  จะทําใหลดปญหาภาวะโลกรอนชวยใหบานเมือง
ของเรานาอยูยิ่งขึ้น  “คิดใหดี  คิดใหรอบคอบ  ทําใหถูก  อยาใช
อารมณในการตัดสินปญหา     แลวจะนําพาใหเราอยูดวยกันอยางมี
ความสข”  ดวยความปรารถนาดีจาก...สสภ.12 

 

                                           

ขาวสารสิ่งแวดลอม 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปท่ี 8 ฉบับที ่4 ประจําเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2553 

 

ขอเชิญรวมแสดงความยินดี กับ ความสําเร็จของเรา   

  

 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธาน ี

ผานเกณฑการประเมินระดับดีมาก (ระดับทอง) 
โครงการสถานที่นาอยู นาทํางาน (Healthy Work Place) 

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ 
ผานเกณฑการประเมินความสะอาดระดับดีเยี่ยม 

โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานีอิสาน ระยะท่ี 3 ป 2553 
ของจังหวัดอุบลราชธาน ี

ขอรวมไวอาลัยแด  
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช  

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดวยความอาลยั และเคารพรักอยางยิ่ง  
จากขาราชการ พนักงานและลูกจาง 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 



ภรรยา  ๔ คน 
องอาจ  พิมสาร 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 
 

ในวันอาสาฬหบูชาที่ผานมา  ขาพเจาและครอบครัวไดไปรวมทําบุญ
ที่วัดตามปกติของชาวพุทธ  หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาและบําเพ็ญประโยชน
แลว  บรรดาญาติธรรมทั้งหลายมักมีเร่ืองธรรมะดีๆ  มาบอกเลาใหฟงกันอยู
เสมอ  และครั้งนี้ก็เชนกันมีธรรมะที่ใหขอคิดดีๆ  อยูเร่ืองหนึ่งที่ขาพเจาอยาก
นํามาฝากสมาชิกขาวสารสิ่งแวดลอม  เพื่อเปนแงคิดในการดําเนินชีวิตประจําวัน  
ซึ่งเร่ืองมีอยูวา  ชายคนหนึ่งมีภรรยา อยู ๔ คนภรรยาคนที่ ๑ เขารักที่สุด ไปไหน
มาไหนดวยกัน ตามใจตลอดอยากไดอะไร เขาหาใหทุกอยาง  ภรรยาคนที่ ๒ เขา
รักมาก เขาจะทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อภรรยาคนนี้   และจะไปหาภรรยาคนนี้เสมอ
ภรรยาคนที่ ๓ เขารักรองลงมา ดูแลเอาใจใสพอควร แวะไปหาบางเปนครั้งคราว  
และภรรยาคนที่ ๔ เขาไมเคยสนใจ ไมเคยดูแลเอาใจใส ไมเคยไปหา ไมคิดถึง
เลย ดวยซ้ํา  ตอมาชาย คนนี้ไปกระทําความผิดรายแรงและถูกจับ ตองถูก
ประหารชีวิต กอนที่จะถูกประหาร เขาขอรองวา เขาขอกลับบานเพื่อไปรํ่าลา
ภรรยาสุดที่รักซักคร้ัง  ผูคุมเห็นใจจึงอนุญาต  เมื่อกลับมาถึงบาน เขารีบตรงไป
หาภรรยาคนที่ ๑  เลาเหตุการณตางๆ ใหฟง และถามภรรยาคนที่ ๑  วา " ถาเขา
ตองตายภรรยาคนที่ ๑ จะทําอยางไร "  ภรรยาคนที่ ๑ ตอบน้ําเสียงที่เย็นชาวา  
“ถาเธอตาย เราก็จบกัน”  คําตอบที่ไดรับ  เหมือนสายฟาที่ผาเปรี้ยง  ลงมาที่เขา
อยางจัง เขารูสึกเจ็บปวด และเสียใจเปนอยางยิ่ง  นึกเสียดาย วาเขาไมควรทุมเท
ใหภรรยาคนนี้เลยที่ ๑ จากนั้นเขาก็ ไปหา ภรรยาคนที่ ๒  ดวยอาการเศราโศก 
เลา เร่ืองราวตางๆ ให ฟงและถามคําถามเดิมที่เคยถามภรรยาคนที่ ๑  ภรรยาคนที่ 
๒  ก็ ตอบอยางหนาตาเฉย วา  " ถาเธอตาย ฉันจะมีใหม "  เหมือนสายฟาที่ผา
เปรี้ยงซ้ําอีกคร้ังอยางจัง  เขารูสึกเสียใจมาก และนึกเสียดายวาที่ผานมา  เขาไม
ควร ทุมเทใหภรรยาคนนี้เชนกันเขาเดินคอตกมาหาภรรยาคนที่ ๓  เลาเร่ืองราว
ตางๆ ให ฟง และถามคําถามเดิม   ภรรยาคนที่ ๓ ตอบวา  "ถาเธอตาย ฉันจะไป
สง "  ทําใหเขาคลายความ เศราโศกขึ้นมาไดบาง  อยางนอยยังมีภรรยาที่จริงใจ
กับเขากอนกลับไปรับโทษ  เขานึกขึ้นมาไดวามีภรรยาอีกคน ซึ่งไมเคยไปหาเลย  
คือ  ภรรยาคนที่ ๔  และถามคําถามเดิม  ภรรยาคนที่ ๔ ตอบวา  " ถาเธอตาย ฉัน
จะตามไป  ด วย  "   แทนที่ เ ข าจะดี ใจ   กลับนึ ก เสี ย ใจหนักขึ้ นไปอี ก  
เพราะวา   มัน สายเกินไปเสียแลว ชวงที่เขามีชีวิตอยู  เขาไมเคยเห็นคาของ
ภรรยาคนนี้ แตภรรยาคนนี้ไมคิดที่จะทิ้งเขา จะติดตามเขาไปอยูดวย แลวชายคน
นี้ก็กลับไปรับโทษประหาร และเมื่อเขาตาย ภรรยาคนที่ ๔ ก็ตายตามไปดวย 
พวกเราทุกคนตางก็มีภรรยา ๔ คน นี้ หลายทานอาจสงสัยวาภรรยาทั้ง ๔ คนนี้
เปนใครกันนะ ทําไมชายคนนี้จึงไมเห็นคุณคาของภรรยาคนที่ ๔   คิดกันกอนนะ
ครับ  แลวคอยอานคําเฉลย... 

 เฉลย.... ภรรยาคน ที่  ๑  คือ  รางกายของเรา เพราะเวลาเรามีชีวิตอยู  
เราจะบํารุงบําเรอดวยของสิ่งทุกอยาง อยากไดอะไรก็หาให  แตพอเราตายมัน
กลับไมไปกับเรา ภรรยาคน ที่ ๒ คือ ทรัพยสมบัติ เพราะเวลาเรามีชีวิตอยู  เราจะ
ทําทุกอยาง เพื่อใหไดมันมา แตพอเราตาย มันกลับไมไปกับเรา แตไปเปนของ
คนอื่นภรรยาคนที่ ๓ คือ พอแม ลูกเมีย ญาติ พี่นอง เพราะพอเราตาย  เขาจะทํา
ศพใหเรา ทําบุญไปใหภรรยาคนที่ ๔ คือ บุญกับบาป เมื่อเราตายไป  เราไม
สามารถเอาอะไรไปดวยได  มีเพียงแคบุญกับบาปเทานั้นที่จะตามเราไป สุดทาย  
หวังวาพวกเราคงไมละ ลด เลิก  อบายมุข หรือทําความดีกันแคในชวงเทศกาล
เขาพรรษาเทานั้น   

เห็ดปา…หายไปไหน..  
นางสาววิลาสินี  ภาระวงค    

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
 

มนุษยรูจักบริโภคเห็ดปามาเปนเวลานาน   เนื่องจากเห็ดปาเปนแหลง
อาหารที่สําคัญแหลงหนึ่งของประชากรโลก   ในดานโภชนาการนั้นเห็ดไดถูก
จัดอันดับใหเปนอาหารเพื่อสุขภาพ ที่อุดมไปดวยโปรตีน ซึ่ง ประกอบดวย
กรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกายถึง 9 ชนิด โดยเฉพาะกรดอะมิโน lysine และ 
lucine (อนิวรรต   เฉลิมพงษ, 2548)  ในปจจุบันจะเห็นวามนุษยนิยมรับประทาน
เห็ดกันมากขึ้น มีทั้ง แบบสด บรรจุกระปอง หรือแบบตากแหง เพราะเห็ดมี
รสชาติเฉพาะตัวที่แตกตางจากอาหารประเภทพืชผักดวยกัน รวมทั้งมีผูหันมา
นิยมรับประทานมังสาวิรัติเพิ่มมากขึ้นจึงทําใหเห็ดถูกนํามาใชใน  การปรุง
อาหารแทนเนื้อสัตวมากขึ้นดวย 

เห็ดเปนเชื้อราที่มีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศ  พบไดในทั่วไปสภาพ
ธรรมชาติ  สามารถเปนดรรชนีบอกความอุดมสมบูรณของปาได  และทําหนาที่
สําคัญคือเปนผูยอยสลายอินทรียวัตถุในระบบนิเวศปา  เห็ดสวนมากดํารงชีวิต
แบบพึ่งพาอาศัยกับตนไม  เรียกวา เห็ดราไมคอรไรซา (mycorrhiza) โดยเสนใย
ของเห็ดจะดูดซับคารโบไฮเดรต  น้ําตาล  และวิตามินจากรากของตนไม  ใน
ขณะเดียวกันเสนใยของเห็ดจะสลายธาตุอาหารจากดินใหอยูในรูปที่ตนไมใช
ประโยชนได   ในอดีตปาที่อุดมสมบูรณมีความหลากหลาย ของชนิดตนไม เชน 
ไมยางนา ไมกอ ไมพะยอม ไมประดู ไมสมโมง ไมลําดวน ไมเฉียงพรานางแอ  
ไมกะบาก  ไมยางบง (เปนชื่อที่ชาวบานเรียก) ไมเมียดแอ เปนตน ในชวงฤดูฝน 
ประมาณปลายเดือนเมษายน ถึง ตุลาคม ของทุกป  ชาวบานจะใชปาเปนตลาด
ธรรมชาติของแหลงอาหารโดยเฉพาะเห็ดชนิดตางๆเชน เห็ดโคน เห็ดไคล เห็ด
ตับเตา เห็ดระโงก เห็ดน้ําหมาก เห็ดกอ เห็ดยาง เห็ดดิน เห็ดหนาวัว เห็ดถาน 
เปนตน       แตในปจจุบันความอุดมสมบูรณของปาไดลดลง เร่ือยๆ เนื่องจาก
การบุกรุกตัดไมทําลายปาเพื่อขยายพื้นที่ทํากินของชาวบานที่มีพื้นที่ติดเขตปา   
ตลอดจนการลักลอบตัดตนไมใหญเพื่อนําไปใชในการกอสรางบานเรือน ทําให
เห็ดปาบางชนิดที่เจริญเติบโตรวมกับระบบรากตนไมใหญลดลงและหายไปจาก
ปา  โดยเฉพาะ เห็ดระโงกเหลือง  การลดจํานวนและหายไปของเห็ดปาที่มี
ความสัมพันธกันกับความอุดมสมบูรณของปา  เปนสัญญาณเตือนใหมนุษยควร
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรปาไม  เพราะหากมนุษย
ยังคงตัดไมทําลายปา  ตอไปในอนาคตมนุษยคงจะขาดแหลงอาหารธรรมชาติที่
สําคัญ  และลูกหลานของเราก็คงจะรูจักเห็ดปาจากภาพถายเทานั้น 

 

    
 
 
 

ขาวสารสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12           2 



สิทธิชุมชนกับการพัฒนาทีย่งัยืน  
 กรณีโครงการพัฒนาถนนเลียบแมน้ํามูลจังหวัดอุบลราชธานี 

ประดิษฐ   สุดชาดา   
 นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

 ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิชุมชน ใหมี
ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ ใ ช ป ร ะ โ ย ช น จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และยังใหสิทธิในการรับรูขอมูล
ขาวสารของรัฐ โดยประเทศไทยไดยึดถือ ตามหลักนิติรัฐ (Legal State) 
กลาวคือ รัฐภายใตกฎหมาย  ซ่ึงรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะกระทําใดๆอัน
กระทบตอสิทธิเสรีภาพของปจเจกชนมิได เวนแตกฎหมายจะใหอํานาจ 
อยางไรก็ดีปจจุบันรัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่จะเวนคืนที่ดินในทองที่ตําบลแจระแม  ตําบลในเมือง  และตําบล
ปทุม อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 
17 กรกฎาคม 2553 และมีผลบังคับได  4  ป  โดยให กรมทางหลวงชนบท 
เปนผูรับผิดชอบ 

  
สภาพเมืองอบุลราชธานี   
ซ่ึงตั้งอยูริมฝงแมน้ํามูล 

คือ  บริเวณที่สํารวจจะเวนคืน
ที่ดิน โดยสวนแคบสุด 200เมตร 
และสวนกวางสุด 500 เมตร 

สําหรับเหตุผลและวัตถุประสงคของการออกประกาศใชบังคับ
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนที่ดิน ดังกลาว 
คือ เพื่อสรางถนนเลียบแมน้ํามูลเชื่อมโยงการจราจรระหวางทางหลวง
แผนดินหมายเลข 231 (ถนนเลี่ยงเมือง) กับถนน สาย ค (ถนนทางไป
อําเภอตาลสุม) ในการอํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจร
และการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค จึงจําเปนตองอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  ทั้งนี้ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 57 วรรค สอง ซ่ึงกําหนดใหไว
วา “การวางแผนพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและวัฒนธรรม   การ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย   การวางผังเมือง  การกําหนดเขตการใชประโยชน
ที่ดิน   และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนได เสียสําคัญของ
ประชาชน  ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
อยางทั่วถึงกอนดําเนินการ”  แตกระบวนการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
หาไดดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดไวไม จึงเปนการกระทําใน
ลักษณะ Police State  กลาวคือ รัฐมุงแตเปาหมายสุดทายเปนส่ิงสําคัญย่ิง
โดยมิไดคํานึงถึงวาวิธีการที่อันนําไปสูเปาหมายดังกลาว จะถูกตองชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม  แตอยางไรก็ดี ยังมีระบบการควบคุมโดยองคกร
ภายนอกฝายปกครอง  คือ ศาลปกครอง   ซ่ึงนาจะเปนที่พึงพาความ

ยุติธรรมใหกับฝายที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการดังกลาวที่จะตองถูก
เวนคืนที่ดินหรือคุมครองประโยชนสาธารณะไดแก แหลงสถาปตยกรรม
และศิลปกรรมโบราณคดี  ที่ทรงคุณค าทางจิตวิญญาณของชาว
อุบลราชธานี ซ่ึงอาจอยูในขายตองกระทบที่สําคัญ คือ วิหารของวัดสุปฏ
นารามวรวิหาร ตลอดจนทัศนียภาพตามธรรมชาติที่งดงามริมฝงแมน้ํามูล
อาจถูกทําลายจนหมดสิ้นไปสําหรับกรณีการตราพระราชกฤษฎีการเวนคนื
ที่ดินดังกลาวถือวาเปนออกกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะไมดําเนินการ
ใหสอดคลองกับมาตรา 57 วรรค สอง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ.2552 (ฉบับที่5) มาตรา 3 ไดบัญญัติวา กฎ  หมายถึง พระ
ราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงขอบัญญัติทองถิ่น  ระเบียบ
ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปโดยไมไดมุงหมาย
ใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคลใดเปนการเฉพาะ ดังนั้นจึงเปนคดีอยูใน
อํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 (1) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงให
ศาลปกครองมีอํานาจพิพากษาและทําคําส่ัง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
ทั้งนี้จะตองฟองตอศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงตาม  มาตรา  11 (2) แหง
พระราชบัญญัติ เดียวกันไดใหศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดี พิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา 
หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
สําหรับผูมีสิทธิฟอง ตองถือตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
คือ ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรือาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได จากพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ขอที่นาสังเกต คือ 
ถนนหนทางทั่วไปในชนบทที่ประชาชนคนยากจนใชสัญจรไปมายังไม
สะดวก อาธิพอใหญคําพวง จะเดินทางจากบานหนองฮีใหญ เพื่อไปหา
หมอที่โรงพยาบาลในอําเภอตองใชเวลาหลายชั่วโมงเพาะในชวงฤดูฝน
ถนนลูกรังเปนหลุมเปนบอจนนึกวาเปนบอปลาหรือทองนากันแน ?  แต
หนวยงานทางหลวงชนบท ซ่ึงชื่อก็บอกวาแลวคงจะตองสรางทางหลวง
ใหกับคนในชนบท แตกลับดิ้นรนทําเรื่องเวนคืนที่ดินของคนในเมืองเพื่อ
ทําถนนทั้งๆที่มีถนนสภาพดีๆตั้งเยอะแยะแลว และที่สําคัญอีกรอยปไมรู
วาตัวเมืองอุบลราชธานีจะมีสภาพการจราจรที่แออัดหรือเปลา  และก็ไมรู
วาคนในเมืองเหลานั้นเขามีความตองการตามที่ทานคิดโครงการหรือเปลา 
? แลวอยางนี้ คือ เปนการพัฒนาที่ย่ังยืนตรงไหน  
(ขอความที่ปรากฏในบทความนี้ เปนความรับผิดชอบของผูเขียนโดยตรง) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ถนนในชนบทสภาพแบบนี้.......เคยคิดหรือไมวาจะทําใหมนัดีข้ึน ? 
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การพัฒนาเครอืขาย ทสม.ในการเฝาระวังคณุภาพ
สิ่งแวดลอม  ในพื้นท่ีลุมน้ําโขง-ช-ีมูล 

ปาริชาต  ปญญาสาย 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12  อุบลราชธานี  มีบทบาทใน
การพัฒนาเครือขาย ทสม.ในการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนที่ลุมน้ําโขง-ชี-มูล และระบบการประสานงานเครือขาย  เพื่อให 
ทสม. เปนกลไกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
สําคัญของลุมน้ําโขง  ลุมน้ํามูลและลุมน้ําชี ตอนลาง อยางเปน
รูปธรรม   โดยสามารถรายงานสถานการณในพื้นที่  ในกรณีเกิดเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติและภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอม ให สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่  12 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด ทราบภายใน 10นาที รวมทั้งสามารถแจงเหตุ
เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมทั้งการละเมิดสิทธิชุมชน
และสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และเปน
การสงเสริมกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางบูรณาการเชิงพื้นที่โดยการมีสวนรวมของ ทสม.ระดับพื้นที่ลุมน้ํา  
ดวยการพิจารณาคัดเลือก ทสม.จากชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาตอ
ยอดยกระดับเปนตนแบบดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  หรือชุมชนที่ประสบปญหาดานสิ่งแวดลอม สํารวจ
รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลชุมชนดานการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แลวจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือขาย ทสม.  ซึ่งเปนจังหวัดที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบ  5 
จังหวัด ไดแก มุกดาหาร   ยโสธร   รอยเอ็ด  อํานาจเจริญ 
และอุบลราชธานี         ดวยหลักสูตร ทสม. กับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน  ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตป 
2552ในวันที่  19- 20 พฤษภาคม   2552 ณ หองแกรนดบอลรูม  
โรงแรมกิจตรง วิลล รีสอรท  จังหวัดอุบลราชธานี  และในป 2553 
ในระหวางวันที่ 15-17 มิถุนายน 2553  ณ  อุทยานแหงชาติแกงตะนะ   
จังหวัดอุบลราชธานี 
 ปจจุบัน   เครือข าย  ทสม .  ในการ เฝ าระ วังคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  ในพื้นที่ลุมน้ําโขง-ชี-มูล  ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 5 
จังหวัด ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12  อุบลราชธานี  ที่เปน
สถานีเฝาระวัง  จํานวน  24  สถานี  ดังนี้ 
จังหวัดยโสธร  จํานวน  4  สถานี ผูที่ไดรับมอบหมายมอบหมายคือ 
1.นายบุญสง   แกวลอดพเนา   ต.เขื่องคาํ  อ.เมืองยโสธร  
2.นายล้ํา   โพธิคํา      ต.สงเปอย   อ.คําเขื่อนแกว  
3.นายวีระพันธ   แสนเสริม      ต.ฟาหยาด  อ.มหาชนะชัย  

4.นายณรงค   จันทาทร              ต.กุดน้ําใส  อ.คอวัง 
จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  4   สถานี ผูที่ไดรับมอบหมายมอบหมายคือ 
1.นายณรงค แสงสุข               ต.ทาไห  อ.เขื่องใน 
2.นายสุทธทวี  สมสนิท          ต.ตาลสุม  อ.ตาลสุม 
3.นายนิยม  เจริญ                    ต.นาเยีย  อ.นาเยีย 
4.นายบารมี  สีหาคํา         ต.โนนสวรรค  อ.นาจะหลวย 
จังหวัดมุกดาหาร  จํานวน  6  สถานี ผูที่ไดรับมอบหมายมอบหมายคือ 
1.นายสุรชาติ  สุพร  สมาชิก  ต.ผ่ึงแดด  อ.เมือง 
2.นายริน  คนไว         ต.นาสะเม็ง  อ.ดอนตาล 
3.นายประหยัด  อรบุตร     ต.นิคมคําสรอย  อ.นิคมคําสรอย 
4.นายไพฤทธิ์  วิเศษศรี           ต.บานเปา  อ.หนองสูง 
5.นายเรืองศักดิ์  ทองผา        ต.หวานใหญ  อ.หวานใหญ 
6.นางพรทิพย  ใจชวง ต.ชะโนด  อ.หวานใหญ 
จังหวัดอํานาจเจรญิ  จํานวน  6  สถานี ผูที่ไดรับมอบหมายมอบหมายคอื 
1.นายทองคูณ  อุยน้ําเที่ยง      ต.ปากอ  อ.ชานุมาน 
2.น.ส.ปานทอง  กอแกว ต.บุง  อ.เมือง 
3.สุรพงษ  นวลตา        ต.นาหวา  อ.ปทุมราชวงศา 
4.นายแสวง  บือทอง ต.ไมกลอน  อ.พนา 
5.นายบุญมา  บุญทิพย            ต.นาเวียง  อ.เสนางคนิคม 
6.นายบัวกันต  แสนหมื่น       ต.รัตนวารี  อ.หัวตะพาน 
จังหวัดรอยเอ็ด  จํานวน  4  สถานี ผูที่ไดรับมอบหมายมอบหมายคือ 
1.นายวิชิต  สําแดงเดช           ต.ดินดํา  อ.จังหาร 
2.นายสมชัย  แสนวัตร          ต.หนองหมื่นถาน  อ.อาจสามารถ 
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4.นายไพบูลย  ไกรแกว ต.หมูมน  ก่ิง อ.เชียงขวัญ 
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ใชถังดักไขมัน ชวยลดมลพิษทางน้ํา 
ชนัญญา  ภิราญคํา 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
 

แมวาในปจจุบันหนวยงานภาครัฐตางๆ ทางดาน
ส่ิงแวดลอมไดมีการจัดการปญหามลพิษทางน้ําอยางจริงจัง 
แตก็ยังเกิดน้ําเสียและมีการระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําใน
ปริมาณมาก เนื่องมาจากจํานวนประชากรที่มีเพิ่มมากขึ้น
เร่ือยๆ ดังนั้น เพื่อเปนการชวยกันดูแลรักษาและอนุรักษ
แหลงน้ําใหมีคุณภาพดีตอไป  พวกเราตองชวยลดมลพิษทาง
น้ําจากแหลงกําเนิด ซ่ึงการติดตั้งถังดักไขมันในบานของเรา
ก็เปนอีกแนวทางหนึ่ง โดยถังดักไขมันจะชวยลดความ
สกปรกของน้ําไดในเบื้องตน กอนจะระบายลงสูทอระบาย
น้ําและลดปญหาการอุดตันของทอระบายน้ําจากไขมัน 
 ...มารูจักถังดักไขมันกันกอน... 

ถังดักไขมัน เปนอุปกรณสําหรับแยกไขมันจากการ
ลางภาชนะและอุปกรณหุงตมอาหาร ไมใหไหลปนไปกับน้ํา
ทิ้ง เนื่องจากไขมันจะลอยตัวอยูผิวน้ําทําใหออกซิเจนละลาย
น้ําไดนอย เปนสาเหตุใหน้ําเนาเสียและทอระบายน้ําอุดตัน 
ซ่ึงโดยทั่วไปแลวถังดักไขมันมักจะไดรับการออกแบบให
เปนถังดักเศษอาหารดวยในตัว รูปแบบของถังดักไขมันมี 3 
ประเภท คือ ถังดักไขมันแบบสรางในที่ ถังดักไขมันแบบวง
ขอบซีเมนต และถังดักไขมันสําเร็จรูป สําหรับถังดักไขมัน
ในบาน ควรเลือกถังดักไขมันสําเร็จรูป เพื่อความสะดวกใน
การใชงานและดูแลรักษา และควรเลือกขนาดของถังตาม
จํานวนของสมาชิกในบานดังนี้ 1-5 คน ควรใชถังขนาด 15 
ลิตร และ 6-10 คนควรใชขนาด 30 ลิตร ซ่ึงประโยชนของ
การติดตั้งถังดักไขมันจะทําใหทอน้ําไมตัน น้ําทิ้งมีความ
สกปรกลดลงและไมมีกล่ินเหม็น 

ถังดักไขมันประกอบดวย 1) ตะแกรงดกัเศษอาหาร 
จะทําหนาที่กรองเศษอาหารที่ปนมากับน้ําทิ้ง 2) สวนแยก
ไขมัน เมื่อขังน้ําเสียไวซักระยะหนึ่งไขมันจะลอยตวัอยู
เหนือน้ํา 3) ทอระบายน้ําทิง้ เปนทอระบายน้ําสําหรับน้าํที่
แยกไขมันออกแลวลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ 4) ทอ 

ระบายไขมัน ถังดักไขมันบางรุนจะมีทอระบาย
ไขมัน ติดตั้งอยูสูงกวาระดบัน้ําทิ้ง เพื่อใหไขมันที่ลอยอยู
ดานบนไหลออกมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตั้งถังดกัไขมัน จะตดิตั้งทอระบายน้ําทิ้งจาก
อางลางจานเขากับถังดักไขมนั  แลวติดตั้งทอระบายน้ําของ
ถังดักไขมันลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ 
             การดแูลและรักษาถงัดักไขมัน ควรนําเศษอาหารใน
ตะแกรงกรองเศษอาหารไปทิ้งทุกวัน เพือ่ปองกันอาหารบูด
เนา จะตองหมั่นตักหรือระบายไขมันที่ลอยอยูเหนือน้ํา
ออกเปนประจาํทุกสัปดาห และควรลางถังดักไขมันทกุๆ 6 
เดือน  อีกทั้งไขมันที่ไดจากถังดักไขมนัสามารถนํามาใช
ประโยชนได เชน การนําไขมันมาทําสบูหรือเทียน  

เมื่อเราไดรูถึงประโยชนของการใชถังดักไขมันแลว 
พวกเราก็ตองชวยกันรณรงคและสงเสริมใหมีการติดตั้งถัง
ดักไขมันในบานเรือน เพื่อชวยลดความสกปรกของน้ํา กอน
ปลอยลงสูทอระบายน้ําหรือทอรวบรวมน้ําเสียเพื่อนําไป
บําบัดตอไป เพื่อพวกเราจะไดมีแหลงน้ําคุณภาพดีไวใช
ตลอดไป 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ธนาคารขยะรีไซเคิล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

        มนตชัย  จันทรศิร ิ
   นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

 

 ธนาคารขยะรีไซเคิล  ถือวา  เปนกลไกหนึ่งในการชวยลดปริมาณ
ขยะกอนนําไปกําจัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  12  
อุบลราชธานี  ไดจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นภายในสํานักงานฯ  ตั้งแตวันที่  
21  กันยายน  2549  จนกระทั่งถึงปจจุบัน  รวมระยะเวลาประมาณ  4  ป  
ธนาคารขยะรีไซเคิล  สสภ.12  สามารถคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะรีไซเคิล
กอนนําขยะที่เหลือไปกําจัด  รวม  15,615.91  กิโลกรัม  หรือประมาณ  15.62  
ตัน  แบงเปน 
 แกว จํานวน     6,474.60  กิโลกรัม  (41.46 %) 
 กระดาษ จํานวน     5,998.80  กิโลกรัม  (38.42 %) 
 พลาสติก จํานวน     1,826.52  กิโลกรัม  (11.70 %) 
 โลหะ จํานวน     1,269.99  กิโลกรัม  ( 8.13%) 
 อื่นๆ ไดแก แบตเตอรี่รถยนต พัดลม เคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 
46.00 กิโลกรัม (0.29 %) 
 ซึ่งถือไดวาเปนกิจกรรมที่  ชวยลดภาระในการกําจัดขยะของ อปท.
(ทต.ขามใหญ)  ไดเปนอยางดี  นอกจากนี้  สํานักงานฯ  ยังไดมีสวนรวมในการ
สงเสริมใหสถาบันการศึกษา  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และชุมชน  ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ  5  จังหวัด  ไดแก  มุกดาหาร  รอยเอ็ดยโสธร  อุบลราชธานี  
และอํานาจเจริญ  ใหจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นอยางตอเนื่อง  ซึ่งที่ผานมามี
สถานศึกษาและชุมชนหลายแหง  ประสบผลสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม
ธนาคารขยะรีไซเคิลจนเปนที่ยอมรับและไดรับการชื่นชม  ยกตัวอยางเชน  
โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร  จังหวัดรอยเอ็ดไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล  ป   2551  ในระดับประถมศึกษา  
โรงเรียนเทศบาล  2  พิบูลวิทยาคาร  จังหวัดอุบลราชธานี  ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่  2  ระดับประเทศ โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล   ป  
2552  ในระดับประถมศึกษา  และชุมชนวัดสารพัฒนึก  อําเภอเมือง  จังหวัด
อุ บ ล ร า ชธ านี   ได รั บ ร า ง วั ล ร อ ง ชนะ เ ลิ ศ อั น ดั บ ที่   2   ร ะ ดั บ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล  400 ชุมชน  จากสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน  อยางไรก็ตาม  จากผลการดําเนินงานที่
ผานมา  การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในสถานศึกษาและชุมชนหลายแหง  
มักจะประสบกับปญหาดานการจัดเก็บขอมูลของสมาชิก  และระบบบัญชีที่ไมมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งการคํานวณราคาขยะ  รายรับ-รายจาย  ยังขาดความรวดเรว็
และถูกตองแมนยํา  นอกจากนี้ การใชเอกสารประกอบการทํากิจกรรมธนาคาร
ขยะรีไซเคิลของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  เปนเรื่องที่ยุงยาก และ
สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดพิมพ ดังนั้นกลุมงานสงเสริมและเผยแพร  สสภ.
12  จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลใหรวดเร็วและแมนยํามากขึ้นและลด
การใชกระดาษในการจัดพิมพเอกสารระบบบัญชีตางๆ  โดยในระยะแรกของ
การดําเนินงาน  ผูเขียน  ไดพัฒนาโปรแกรมชวยคํานวณราคาขยะของธนาคาร
ขยะรีไซเคิลโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กเซล  (Microsoft Excel)  ซึ่งเปน
โปรแกรมพื้นฐาน และใชงานที่งาย  โดยปกติก็จะกําหนดอัตรา 

การรับซื้อขยะจากสมาชิก  ในอัตราที่จะสามารถใหธนาคารฯ  มีผลกําไร  
ประมาณ  5- 30  %  ตามความเหมาะสม  เพื่อนํามาปนผลใหกับสมาชิก  หรือ
นํามาเปนคาตอบแทนใหกับผูเสียสละที่เปนคณะกรรมการในการดําเนินงาน  ซึ่ง
ตัวอยางโปรแกรมคํานวณที่พัฒนามาได  ก็มีหนาตาดังนี้ครับ 
 

 
 

 
 

 โดยวิธีการใชงานก็แสนจะงาย  (แมหนาตาจะยังไมสวยเทาไหร)  
โดยหากธนาคารขยะรีไซเคิลตองการผลกําไร  5%  ก็ใหคลิกเมาสไปในชอง
กําหนดราคาขยะรีไซเคิลที่  5%  (ดังรูป)โปรแกรมก็จะคํานวณราคารับซื้อขยะรี
ไซเคิลประเภทตางๆ  ใหไดอยางรวดเร็ว  หรือหากตองการผลกําไร  30%  ก็คลิก
เมาสไปในชองกําหนดราคาขยะรีไซเคิลที่  30%  ราคารับซื้อขยะรีไซเคิลก็จะ
เปลี่ยนไปทันทีโดยอัตโนมัติ  อยางไรก็ตาม  ในการกําหนดราคารับซื้อไมควร
กําหนดใหไดกําไรสูงกวา 30%  เพราะเดี๋ยวสมาชิกจะไมนําขยะรีไซเคิลมาขาย
ดวยนะครับ 
 ในการพัฒนาระยะตอไป  ผูเขียนจะพัฒนาตัวโปรแกรม  ใหสามารถ
เก็บขอมูลการรับฝากของสมาชิก  การคํานวณปริมาณขยะรีไซเคิล  และอื่นๆ  
เ พื่ อ ให ได ข อมู ลที่ ต ร งตามวั ตถุ ประสงค ของกิ จกรรมธนาคารขยะ 
รีไซเคิลมากที่สุด  ซึ่งก็จะชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานใหงายขึ้น  
และหากมีความคืบหนาของการพัฒนาโปรแกรมเปนประการใดแลว  จะมาแจง
ใหทานผูอานทราบในโอกาสตอไปนะครับ 
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คณะเจาหนาทีสํ่านักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี เขารวมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์
พระบรมราชินนีาถ 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553  โดยพิธีตอนเชา ณ หอประชมุไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

และพิธีตอนเยน็ ณ บริเวณสนามทุงศรีเมือง  จังหวดัอุบลราชธานี 
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เจาหนาที่สํานกังานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี เขารวมพิธีอําลาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  

โดยมีนายวิชิต   ชาตไพสิฐ  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เปนประธาน 
ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวดัอุบลราชธานี ในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2553 

 

อําลาศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธาน ี

วันแมแหงชาติ 



 

 

 
เจาหนาที่สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี รวมกัน ทํากิจกรรรม 5ส 
กวาดใบไม ตัดหญา บริเวณดานหนาสํานกังานฯ เพื่อใหเกิดความสะอาด  และสวยงาม 
ในวันที่ 16 และ 21 ส.ค.2553  ณ สํานกังานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธาน ี

 

 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี รวมพิธีเปดกิจกรรม Big Cleaning Day ยุทธศาสตรอุบลฮักแพง  

เนื่องในวันแม 12 สิงหาคม โดยการรวมรณรงคทําความสะอาดบานเรือน สํานักงาน ถนนหนทาง และปลูกตนไมรวมกัน  
ในวนัที่ 12 สิงหาคม 2553 

 
กิจกรรม 5ส 

 
เจาหนาที่สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี รวมกันปลูกตนไม 

บริเวณหนาสํานักงานฯ เพื่อปรับภูมิทศันใหสวยงาม  
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ณ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 

 

ปรับภูมิทัศน 

อุบลฮักแพง 
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โครงการพหภุาคี ในการพฒันาชุมชนอยางยั่งยนื โครงการพหภุาคี ในการพฒันาชุมชนอยางยั่งยนื 



  

 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี รวมโครงการพหุภาคี ในการพัฒนา

ชุมชนอยางยั่งยืนภายใตแผนปฏิบัติการ  LA21 ระดับทองถิ่นคร้ังที่ 4/2553  
วันที่ 28 ก.ค.2553 ณ เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

 

 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี รวมโครงการพหุภาคี ในการ
พัฒนาชุมชนอยางยัง่ยืนภายใตแผนปฏิบัติการ  LA21 ระดับทองถิ่นครั้งที่ 4/2553 

วันที่ 6 ก.ค.2553 ณ เทศบาลตําบลนาเยยี จ.อุบลราชธานี 

 

 
คณะกรรมการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี คัดเลือก

สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใชเพื่อจะนําไปรวมการประกวดระดับประเทศ 
ในวันที่ 26 ส.ค.2553 ณ กลุมงานสงเสริมและเผยแพร  

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 

 

โครงการพหภุาคี ในการพฒันาชุมชนอยางยั่งยนื 
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คัดเลือกสิ่งประดิษฐจากวัสดเุหลือใช 

 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี รวมโครงการสงเสริมพหุภาคี ใน
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนภายใตแผนปฏิบัติการ  LA21 ระดับทองถิ่นคร้ังที่ 4/2553 

วันที่ 8 ก.ค.2553 ณ เทศบาลเมืองยโสธร  จ.ยโสธร 

 

โครงการพหภุาคี ในการพฒันาชุมชนอยางยั่งยนื โครงการพหภุาคี ในการพฒันาชุมชนอยางยั่งยนื 



 

 

วิทยากรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
กลุมงานสงเสริมและเผยแพรเปนวิทยากรเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร ใหกับนักเรียน เจาหนาที่ เทศบาลตําบลตระการพืชผล ในโครงการทองถิ่น
สดใส รวมใจจัดการขยะเหลือศูนย วันที่ 23-24 ส.ค.2553 ณ หองประชุม ทต.ตระการพืชผล 

 
การตรวจประเมินโครงการสถานทีท่ํางานนาอยู นาทาํงาน   

จากคณะกรรมการตรวจประเมิน  สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธานี  
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ สํานกังานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อบุลราชธาน ี

วิทยากร เทศบาลตระการพืชผล 

Healthy Work Place 

 
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินผลสถานที่ราชการตามโครงการอุบลเมือง

สะอาด ราชธานีอีสาน (ระยะที่ 3) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553  
ณ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 

 

อุบลเมืองสะอาด 

 
กลุมงานสงเสริมและเผยแพรเปนวิทยากรและสาธิตการดําเนินกิจกรรม 
ธนาคารขยะรีไซเคิล ใหกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ หองบรรยายชั้น 1 คณะวทิยาศาสตร 
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สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 12 อุบลราชธานี รวมจัดนิทรรศการในโครงการ เหลือง ฟา มหามงคล เทิดพระเกียรติจากวันแมถึงวันพอ 

“น้ําพระทัยดจุดวงประทีป  เสริมสรางศิลปาชพีดวยน้ําบาดาล” โดยมีนายโชติ  ตราชู อธิบดีกรมน้ําบาดาล  เปนประธานในพิธีเปด 
ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2553  ณ ศูนยศิลปาชีพ ต.ยางนอย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธาน ี

 

โครงการ เหลือง ฟา มหามงคล  เทิดพระเกียรติจากวันแมถึงวันพอ 

 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี จัดนิทรรศการ 
ในงานสัปดาหวันวิทยาศาสตร  วันที่ 18-20 สิงหาคม 2553  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

 

สัปดาหวันวิทยาศาสตร 
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สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี รวมโครงการกิจกรรมเวทีเสวนา
ระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทําแผนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน วันที่ 16 ก.ค. 2553 บานหนองแห ต.นายม อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 

 

กิจกรรมเวทีเสวนา 



 
 

 
 สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 
430 หมูท่ี 11  ถนนคลังอาวุธ  ตาํบลขามใหญ 
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 
ใบอนุญาตที่  17 / 2551 

ปณฝ.วนารมย   

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

ที่ปรึกษา 
โชติ   ตราช ู    ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ชาตรี  ชวยประสิทธ์ิ   รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
บรรณาธิการ 
เฉลียว  ลีสงา    ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  12   
กองบรรณาธิการ 
ประเดิม   ภาคแกว องอาจ  พิมสาร  ประดิษฐ  สุดชาดา วิลาสินี  ภาระวงศ 
ปาริชาต  ปญญาสาย มนตชยั  จันทรศิริ ชนัญญา  พิลาญคํา ยศกร   คําหอม             
จัดพิมพ และเผยแพร 
 กลุมงานสงเสริมและเผยแพร   สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 

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

ทานที่สนใจจะสมัครเปนสมาชิกขาวสารสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 สามารถติดตอไดท่ี กลุมงานสงเสริมและเผยแพร 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี  โทร. 045-285071-3  โทรสาร 045-285073  โดยไมเสียคาใชจายใด  ๆ

คัดแยกขยะรีไซเคิล  สามารถเพิ่มมูลคา  มุงรักษาสิ่งแวดลอม  สงเสริมการออม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  


