โครงการประกวดธนาคารขยะรี ไซเคิล

ระดับภาค (ภาคที่ ๑๒) ประจำ�ปี ๒๕๕๔

นายเฉลียว ลีสง่า ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ ๑๒ ได้เข้าร่วมเป็น
เกียรติในพิธเี ปิดทำ�การ “แผนกคดีสงิ่ แวดล้อม” ศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
ในวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลปกครองอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา

บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กำ�ลังจะผ่านไป กิจกรรมและความเคลือ่ นไหว
ด้านสิง่ แวดล้อมในภูมภิ าคนี้ ก็ยงั คงมีความหลากหลาย และดำ�เนินการมา
อย่างต่อเนือ่ งเช่นเคย ทัง้ กิจกรรมการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ระดับภาค
(ภาคที่ ๑๒) ปี ๒๕๕๔ เราก็ได้โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร และ
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม มาเป็นตัวแทนของ สสภ.๑๒ เพื่อส่งประกวด
ในระดับประเทศ ส่วนกิจกรรมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔ สสภ.๑๒ ก็ได้พิจารณาคัดเลือกผลงาน ทั้งจาก
ภาคประชาชน โรงเรียน และสถาบันการศึกษา จำ�นวน ๑๘ ชิ้นงาน
ส่งเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เรียบร้อยแล้ว หวังว่าปีนี้เราคงจะโชคดีได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้
รางวัลในระดับประเทศ
สำ�หรับกิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เช่น โครงการส่งเสริมพหุภาคี ในการ
พัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน แผนปฏิบตั กิ าร LA ๒๑ โครงการ HWP โครงการ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และโครงการแก้ปัญหาวิกฤต
ลำ�มูลน้อย ก็ยังจะต้องดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมสร้างให้
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคนี้ มีความยั่งยืนต่อไป
ในโอกาสนี้ คณะทำ�งาน ข่าวสารสิง่ แวดล้อมภาคที่ ๑๒ ทุกคนก็ยงั
พร้อมและขอยืนยันว่าจะร่วมแรง ร่วมใจกันทำ�งาน เพื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์...ต่อไป...

โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา
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เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจพอเพียง
สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ เลขที่ ๔๓๐ ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕-๒๘๕๐๗๑-๓

การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง
กับวิธีการทำ�นาแบบต้นกล้าต้นเดียวต่อ ๑ กอ

หรือ การปลูกข้าวแบบ System of Rice Intensification (SRI)
สสภ.๑๒ ได้รว่ มกับเครือข่าย ทสม. ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม

จ.อุบลราชธานี ดำ�เนินการส่งเสริมให้ชุมชนทำ�อาชีพที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการทำ�นาอินทรีย์ด้วยพันธ์ุข้าวพื้นเมือง จำ�นวน
๑๕ สายพันธ์ุ และใช้เทคนิคการปลูกข้าวแบบต้นกล้าต้นเดียว
ต่อ ๑ กอ หรือ System of Rice Intensification (SRI) โดยเพิม่
ความอุดมสมบูรณ์ของดินในผืนนาด้วยข้าวนํ้าหมักจุลินทรีย์พันธ์ุ
ท้ อ งถิ่ น ที่ ห าได้ จ ากผื น ป่ า ดงสาละเมิ น ในพื้ น ที่ ตำ � บลห้ ว ยยาง
เพือ่ มุง่ เน้นให้เกษตรกรพึง่ พิงปัจจัยการผลิตภายในชุมชนด้วยตัวเอง
อันเป็นการดำ�เนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจาก
จะช่วยลดต้นทุนแล้วยังเป็นการเพิม่ ผลผลิตอย่างน่าอัศจรรย์ ตรงจุดนี้
เรียกว่า “การเสี่ยงซ่น หรือ เป็นปริศนา” เพื่อชวนให้ชาวบ้าน
ได้ร่วมกันคิดไตร่ตรองว่า หากผืนป่าดงสาละเมินและป่าชุมชน
ถูกทำ�ลายความอุดมสมบูรณ์ได้หายไป ชาวบ้านต้องกลับไปพึ่งพิง
ปัจจัยการผลิตจากภายนอกโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี และสารเคมีปราบ
ศัตรูพืช ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มต้นทุนแล้วยังมีพิษตกค้างทำ�ลาย
สิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อสุขภาพต่อไป

ประดิษฐ สุดชาดา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ

สมดุลของระบบนิเวศในนาข้าวทำ�ให้ขา้ วมีภมู ติ า้ นทานต่อโรคพืชและ
แมลง สำ�หรับเทคนิคการปลูกข้าวแบบ SRI มาจากประเทศมาดากัสการ์
เป็นวิธีการปลูกข้าวโดยใช้ต้นกล้าอายุ ๑๕ วัน และใช้เพียงต้นเดียว
ในการปักดำ�ในระยะห่าง ๒๐ ซ.ม. ในพืน้ ทีด่ นิ โคลนทีม่ รี ะนาบเดียวกัน
และให้ระดับนํา้ ในนาข้าวสูงประมาณ ๕ เซนติเมตร ต้นข้าวจะแตกกอ
มากกว่า ๖๐-๗๐ หน่อ ต่อ ๑ กอ จึงเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิต
กล่าวคือ จากข้อมูลสถิตกิ ารทำ�นาของพ่อแดง หาทวี ปราชญ์ชาวบ้าน
ต.บุง่ มะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ได้ท�ำ นาอินทรียพ์ นั ธ์ขุ า้ ว
พื้นเมืองแบบ SRI และใช้จุลินทรีย์พันธ์ุท้องถิ่นสามารถเพิ่มผลผลิต
ข้าวได้มากกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ หรือ มากกว่า ๒ ตันต่อไร่

สภาพแปลงนาสาธิต เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๕๔

ในขณะที่สถิติผลผลิตการทำ�นาทั่วภาคอีสานได้ข้าวเปลือกไม่ถึง
๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้ยังประหยัดต้นทุนเพราะว่านา ๑ ไร่
ใช้เมล็ดพันธ์ุข้าว ๑ กิโลกรัม เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูก
ข้าวแบบทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนาหว่านหรือนาดำ� จะต้องใช้เมล็ดพันธ์ุ
ข้าว ประมาณ ๒๐-๔๐ กิโลกรัม/ไร่ และทีส่ �ำ คัญนํา้ ในการเพาะปลูก
เริ่มปลูกข้าวแปลงนาสาธิตของพ่อเสริม ดวงศรี
บ้านดงดิบด้วยเทคนิค SRI เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๔
ใช้ไม่มากเพียงแค่มีนํ้าหล่อเลี้ยงเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าดิน
แตกระแหงก็พอแล้ว ดังนั้นจึงเป็นเทคนิคการปลูกข้าวที่เหมาะสม
กับภาคอีสาน
สุดท้ายนี้ ทำ�ไม? มีเพียงข้าวหอมมะลิ หรือข้าว กข.๖ เท่านัน้
ทั้งๆ ที่พันธุกรรมข้าวของไทยมีมากว่า ๑๐๐ สายพันธ์ุ และดีกว่า
ทางเลือกของชาวนาทำ�ไมต้องตกอยูใ่ นวังวนภาระหนีส้ นิ ? หรืออาจ
เป็นเพราะการส่งเสริมที่ไม่ถูกทาง แต่การทำ�นาอินทรีย์แบบ SRI
สภาพแปลงนาสาธิต เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๕๔
สภาพแปลงนาสาธิต เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๕๔
ด้วยพันธ์ุข้าวพื้นเมือง และใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นอาจเป็นทางเลือก
การพัฒนาทีด่ ตี อ้ งส่งเสริมให้ชมุ ชนพึง่ ตนเองให้ได้ ทัง้ นีพ้ นั ธ์ุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวนาไทยต่อไป...
ข้าวพื้นเมืองมีอยู่แล้วตั้งแต่บรรพกาล ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
และช่วยป้องกันโรคร้ายแรงได้ และการใช้จลุ นิ ทรียท์ อ้ งถิน่ จะรักษา

๒ # สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี

จ ค่ริาแรงเพิ
ง ่มหเงินรืเดือนเพิ
อ?่ม จะมีความสุข…
ส.ต.ต.หญิง เจียมจิตร สุวพัชรแจ่มใส
เจ้าพนักงานพัสดุชำ�นาญงาน

ค่าแรงเพิ่ม เงินเดือนเพิ่ม เราในฐานะผู้บริโภค จะมีอำ�นาจการซื้อ
เพิ่มขึ้นกระนั้นหรือ มองดู ผิวเผินอาจจะเป็นสิ่งที่ดี ที่เราในฐานะประชาชน
คนหนึง่ จะมีรายได้เพิม่ ขึน้ แต่ยงั มีอกี สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราไม่ควรมองข้ามก็คอื เมือ่ ค่าแรง
เพิม่ เงินเดือนเพิม่ ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ก็เพิม่ ขึน้ เช่นกัน ปัญหาอยูท่ วี่ า่ สิง่ ที่
เราหวังไว้วา่ การมีรายได้เพิม่ ขึน้ จะทำ�ให้เรามีเงินเหลือเก็บไว้ในยามจำ�เป็นบ้าง
แต่หาได้เป็นเช่นนัน้ ไม่ ในเมือ่ รายได้เพิม่ ขึน้ ราคาสินค้าเพิม่ ขึน้ เท่ากับว่าอำ�นาจการ
ซือ้ ของเรายังเท่าเดิม เพราะฉะนั้นเงินไม่มีเหลือติดกระเป๋าเหมือนเดิม
เหตุใดรายได้เพิ่มขึ้นจึงไม่ทำ�ให้เรามีเงินเหลือเพิ่มขึ้น เหตุผลก็คือ
การมีรายได้เพิม่ ขึน้ ย่อมนำ�ไปสูก่ ารบริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ เพราะมีอ�ำ นาจซือ้ เพิม่ ขึน้
และจากความเชือ่ ทีว่ า่ ตัวเองมีอ�ำ นาจซือ้ เพิม่ ขึน้ นีเ่ อง ทำ�ให้เรามีความสามารถ
ในการสร้างภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นเช่นกัน และท้ายสุดก็จะมีปัญหาการมีเงิน
ไม่พอใช้อยู่ดี
สิ่งที่เราควรตระหนักให้มาก คือ ความฉลาดในการใช้จ่ายเงินว่าเรา
จะทำ�อย่างไรให้มเี งินเหลือเก็บไว้ใช้ยามจำ�เป็น ไม่วา่ เราจะมีรายได้เท่าไร หากเรา
รูจ้ กั ในการใช้จา่ ย เราก็จะมีเงินเหลือเก็บ แต่ในทางตรงกันข้าม หากเรามีรายได้
มากมายเพียงไร แต่ถา้ เราไม่รจู้ กั ฉลาดในการใช้จา่ ยเงิน ก็ยอ่ มนำ�ไปสูก่ ารมีเงิน
แต่ไม่พอใช้จา่ ย และถึงแม้วา่ การทีห่ าเงินได้มากเท่าไร ใช้จา่ ยมากกว่านัน้ มันก็
ไม่เหลืออยู่ดี แถมยังมีหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกต่างหาก
ไม่ว่าเราจะมีรายได้มากหรือน้อย สิ่งที่สำ�คัญคือ มีความฉลาดในการ
ใช้จ่ายเงิน หากเราดำ�รงชีวิตแบบไม่มีเผื่อเหลือเผื่อขาด ทำ �นายได้เลยว่า
ในอนาคตเราจะลำ�บาก ตราบใดทีเ่ รายังพอมีแรง ทำ�งานไหว ก็คงไม่เดือดร้อน
เพราะยังสามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองได้ แต่เมื่อเราอายุมากขึน้ หรือ
ถึงวัยเกษียณแล้ว เราจะเอาเงินทีไ่ หนหรือจะประกอบอาชีพอะไร เพือ่ จะมีรายได้
มาเลี้ยงชีวิตในยามแก่ชรา เพราะเมื่อถึงวัยนี้แล้วก็ไม่มีแรงทำ�งานประกอบ
อาชีพได้แล้ว
สิง่ ทีเ่ ราควรทำ� คือ วางแผนจัดการกับรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ อย่างชาญฉลาด
โดยการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้ดี ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำ�เป็นไม่ฟุ่มเฟือย ถ้าหากมี
ความจำ�เป็นที่จะต้องฟุ่มเฟือยในบางโอกาส ก็ไม่ควรให้กระทบสภาพคล่อง
ให้เรามองถึงอนาคตให้มาก เมือ่ ถึงวัยทีไ่ ม่สามารถสร้างรายได้ ได้แล้ว เราจะทำ�
อย่างไรให้สามารถยังชีพได้ ให้คดิ ถึงวันข้างหน้าให้มากๆ โดยการเก็บออมสะสม
หรือแบ่งทรัพย์สินไว้เพื่อการลงทุน รู้จักดูแลจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
กับชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินอย่างเหมาะสม
หลักสำ�คัญในการบริหารจัดการการเงินก็คือ การนำ�หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีพ่ ระองค์ทา่ นทรงสอนและแนะนำ�
ให้คนไทยรู้จักมาตั้งหลายปีแล้ว แต่ก็ยังมีคนไทยจำ�นวนไม่น้อย ทำ�ใจรับมา
ปฏิบตั ไิ ม่ได้เสียที เพราะยังยึดติดกับความสุขสบาย และยังมีความพอใจในการ
เป็นหนีส้ นิ เพราะมีความสามารถในการสร้างหนีส้ นิ ได้โดยง่ายนัน่ เอง ถ้าหากยัง
เป็นแบบนีต้ อ่ ไป ก็อย่าได้หวังว่า ค่าแรงเพิม่ เงินเดือนเพิม่ เราจะไม่มหี นีส้ นิ เพิม่
หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้าเราไม่มีการบริหารจัดการการเงินที่ดี ต่อให้มีราย
ได้เพิ่มมากขึ้นอีกเท่าไร ก็ยังไม่มีความพอเพียง และพ้นจากวังวนของการเป็น
หนี้สินตลอดไป...

ที่พึ่ง ๕ ประการ
เยาวลักษณ์ ศรีทาพักตร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

สังคมในปัจจุบัน ยังมีคนอีกจำ�นวนมากที่ต้องดิ้นรนต่อ สู้เพื่อความ
อยูร่ อดของตนเอง เหมือนกับหมูม่ นุษย์ทลี่ อยคออยูใ่ นทะเลทีย่ งั มองไม่เห็นฝัง่
มองไม่เห็นจุดหมายปลายทาง ในท่ามกลางแห่งอันตรายรอบตัว ต่างคนต่าง
แหวกว่ายอยู่บนเกลียวคลื่นแห่งชีวิต เพื่อหาที่พึ่งให้ตัวเอง บางคนก็ไปยึดเอา
ที่พึ่งผิดๆ คือ ไปยึดเอาอบายมุข หรือยาเสพติด ชีวิตที่เคยเป็นสุขต้องมาเป็น
ทุกข์ เพราะขาดทีพ่ งึ่ ในทางทีถ่ กู ต้อง การดำ�รงชีวติ อยูอ่ ย่างมีทพี่ งึ่ อย่างถูกต้อง
ท่านได้สรุปย่อไว้ ๕ ประการด้วยกัน คือ ที่พึ่งของคน ๕ ประการ
๑.พึ่งตน
๒.พึ่งคน
๓.พึ่งคุณ
๔.พึ่งบุญ
๕.พึ่งพระ
ประการ ที่ ๑ พึง่ ตนได้แก่ คนเราทุกคนเกิดมาในเบือ้ งต้น ก็จะต้องพึง่ พ่อแม่
คอยเลีย้ งดูประคับประคองกว่าจะเติบโตขึน้ มา แต่พอ่ แม่ทา่ น
ไม่ได้อยูก่ บั เราตลอด ต่อไปเราก็จะต้องพึง่ ตนเอง การทีเ่ ราพึง่
ตนเองจะต้องมีจดุ ยืนของชีวติ ทีถ่ กู ต้องและแน่นอน ไม่หวัน่ ไหว
ไปตามกระแสสังคมที่นิยมผิดๆ การที่เราพึ่งตนเองได้นั้น
ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาท
ในวัยและในชีวิต
ประการ ที่ ๒ พึ่งคน หมายถึง พึ่งบุคคล เช่น ยามเด็กก็พึ่งพ่อแม่ ยามเรียน
หนังสือก็ตอ้ งพึง่ ครูอาจารย์ ยามขัดสนเงินทองอาจจะขอหยิบ
ยืมญาติสนิทมิตรสหาย
ประการที่ ๓ พึ่งคุณ หมายถึง คุณธรรมหรือคุณงามความดีของตัวเรา
บุคคลทีพ่ งึ่ พาอาศัยคุณธรรมมักจะประสบความสำ�เร็จในชีวติ
และนำ�พาชีวติ ไปได้ตลอดรอดฝัง่ เช่น บุคคลทีม่ คี ณ
ุ ธรรมคือ
ความไม่ประมาท จะทำ�อะไรก็มสี ติอยูท่ กุ เมือ่ ความผิดพลาด
ที่จะเกิดขึ้นก็มีน้อย หรือไม่มีเลย
ประการที่ ๔ พึ่งบุญ หมายถึง บุญที่เราสร้างสมมา ไม่ว่าจะเป็นบุญที่เกิด
จากการให้ บุญทีเ่ กิดจากการรักษาศีล บุญทีเ่ กิดจากการเจริญ
เมตตาภาวนา บุญนีจ้ ะคอยหนุนนำ�เรา ในเมือ่ เราประสบเหตุตา่ งๆ
ประการที่ ๕ พึง่ พระ หมายถึง พระสงฆ์ และพระธรรมคำ�สอนของพระพุทธเจ้า
เช่น ยามจะแต่งงาน ให้พระดูฤกษ์แต่งงาน พอลูกคลอดออกมา
ก็พงึ่ พระให้ตงั้ ชือ่ ให้เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล โตขึน้ มาก็พงึ่ พระ
ฝากให้บวชเณร บวชพระ ให้พระคอยอบรมสัง่ สอน และสุดท้าย
เมือ่ ถึงยามตาย ก็พงึ่ พระจัดงานเรือ่ งต่างๆ ส่วนพึง่ พระธรรม
คือ หลักธรรมคำ�สั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา
เพราะฉะนัน้ คนเราควรหาทีพ่ งึ่ ๕ ประการนี้ เพราะผูใ้ ดไม่มที พี่ งึ่ ไม่มี
คุณธรรมประจำ�ใจ พึง่ ตนเองก็ไม่ได้ พึง่ คนอืน่ ก็ไม่ได้ พึง่ คุณธรรมก็ไม่ได้ พึง่ บุญ
ก็ไม่ได้ พึ่งพระก็ไม่ได้ จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีทุกข์ ละโลกนี้ไปแล้ว ก็เป็นทุกข์
ในปรโลก...
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา บทความดีๆ
http://www.tumsrivichai.com

สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี #

๓

แนวทางการแปลงแผนปฏิบัติการชุมชนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

ภายใต้โครงการส่งเสริมพหุภาคี ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ ๒๑ ระดับท้องถิ่น

ปาริชาต ปัญญาสาย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม โดยสำ�นักส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของประชาชน ร่วมกับ สำ�นักงานสิง่ แวดล้อม
ภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี ได้ดำ�เนินโครงการส่งเสริม
พหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผน
ปฏิบัติการ ๒๑ ระดับท้องถิ่น (Local Agenda ๒๑ :
LA ๒๑) เพือ่ ส่งเสริมให้ชมุ ชนและท้องถิน่ มีศกั ยภาพใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ดว้ ยตนเองภายใต้กระบวนการมีสว่ นร่วม ซึง่ เทศบาล
เมืองยโสธร จังหวัดยโสธรและเทศบาลตำ�บลนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ LA ๒๑ เมื่อปี
พ.ศ.๒๕๕๓ และได้ดำ�เนินการจัดทำ�แผนปฏิบัติการ
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาล
เมืองยโสธร จำ�นวน ๒๓ ชุมชน และเทศบาลตำ�บล
นาเยีย จำ�นวน ๑๒ ชุมชน มีการส่งมอบแผนให้กับ
เทศบาลทั้ง ๒ แห่ง เพื่อนำ�เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการ
ทางสภาของเทศบาลในการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ ต่อไป
สำ�นักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ ๑๒ ในฐานะหน่วยงาน
ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน ประสานงาน ให้คำ�ปรึกษา
แนะนำ�ทางด้านวิชาการในการดำ�เนินโครงการส่งเสริม
พหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผน
ปฏิ บั ติ ก าร ๒๑ ระดั บ ท้ อ งถิ่ น จึ ง ได้ จั ด การประชุ ม
เพื่อชี้แจงแนวทางในการแปลงแผนปฏิบัติการชุมชน
ไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการดำ�เนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการชุมชน ดังกล่าว
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางในการแปลงแผน
ปฏิบตั กิ ารชุมชน ของเทศบาลเมืองยโสธร และเทศบาล
ตำ�บลนาเยีย ไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
และติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการดำ�เนินงาน
รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินงานของชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดประชุมในพื้นที่
เทศบาลเมืองยโสธร ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และ
ในพื้นที่เทศบาลตำ�บลนาเยีย ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๔๔ กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผูน้ �ำ ชุมชน
และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เจ้าหน้าที่จากสำ�นักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

๔ # สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่จากสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ยโสธร และเจ้าหน้าทีจ่ ากสำ�นักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ เทศบาลทั้ง ๒ แห่ง มีกรอบ
แนวทางในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารชุ ม ชน
ได้ทราบสถานการณ์ความก้าวหน้า และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการ
ดำ�เนินงานของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำ�ไปสู่การ
วางกลยุทธ์การดำ�เนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเป็นปีที่ ๓
ของการดำ�เนินโครงการ LA ๒๑ ในทัง้ ๒ พืน้ ที่ ทีไ่ ด้ผา่ นการนำ�แผนงาน/
โครงการจากแผนปฏิบตั กิ ารชุมชนไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง เป็นพืน้ ทีน่ �ำ ร่อง
แล้วในขั้นตอนต่อไป คือเป็นการสรุปบทเรียน ถอดบทเรียนจากการ
ทำ�งานและนำ�ไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานให้ดขี น้ึ พัฒนารูปแบบองค์ความรู้
เพื่อให้ได้รูปแบบการดำ�เนินงานกิจกรรมที่เหมาะสม และเริ่มตั้งศูนย์
การเรียนรู้ จัดกระบวนการให้เกิดเครือข่ายในพื้นที่ ต่อไป

การดำ�เนินโครงการ LA ๒๑ เป็นการดำ�เนินการเพื่อให้ชุมชน
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้
องค์ความรู้ รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด เป้าหมายสูงสุด คือ ชุมชนน่าอยู่
อย่างยั่งยืน...

ไม่ตายไว

๓. การกินยาอย่างพรํ่าเพรื่อ เป็นพิษกับไต เนื่องจาก
คนไทยมีความโน้มเอียงที่มองว่า ยาคือคำ�ตอบประการเดียว
ของชีวิตโดยลืมคิดไปว่า ยาทุกเม็ดที่เรากินเข้าไปล้วนเป็นพิษ
ทัง้ นัน้ การแพทย์ไทยทีม่ งุ่ หน้าจ่ายยารักษาโรคให้คนไข้แต่ไม่เน้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลย ก็เหมือนกับฆ่าคนไข้ทางอ้อม
พจนีย์ โลมรัตน์ ไม่ด้วยโรคตับ ก็ด้วยโรคไตวาย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๔. ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มในระบบอุตสาหกรรม เช่น พวก
เนือ้ หมู เนือ้ ไก่ เนือ้ วัว ผลิตภัณฑ์นมเนย แม้กระทัง่ กุง้ และปลา
ช่วงนี้ เป็นช่วงที่คนไทยในเกือบทุกภาค กำ�ลังประสบปัญหาภัยพิบัติ ทำ�ไตวายด้วยยาปฏิชวี นะตกค้างโดยสารตัวทีร่ า้ ยทีส่ ดุ คือ เตตร้า
ด้านอุทกภัย ซึ่งกระหนํ่าซํ้าเติมชนิดที่เรียกว่า แต่ละคนตั้งตัวไม่ทันกันเลย ซัยคลิน ซึง่ ใช้กนั มาก ในอุตสาหกรรมเลีย้ งกุง้ กุลาดำ� คิดดูกแ็ ล้วกัน
บางพืน้ ที่ ทุกคนในครอบครัวกำ�ลังนอนหลับไม่รเู้ รือ่ งรูร้ าวอะไรเลย ตืน่ ขึน้ รูส้ กึ ตัว อัตราเตตร้าซัยคลิน ตกค้าง ๑ ตัว ในกุง้ ทุกๆ ๔ ตัว ดังนัน้ กุง้ กุลาดำ�
อีกทีพบว่าถูกนํา้ ซัดพาไปไกลไม่รถู้ งึ ไหนต่อไหน บางครอบครัวสมาชิกในบ้านถูก น่าจะแพร่กระจายโรคไตวายให้กบั คนไทยไปแล้วมากน้อยเพียงใด
๕. การกินโซเดียมเกินพิกดั เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ การกินเค็ม
คลืน่ นํา้ ซัดพาสูญหายเสียชีวติ ไปก็ไม่นอ้ ย ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
ของผูท้ ต่ี อ้ งสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ มา ณ ทีน่ ้ี และขอให้ทกุ ๆคน สูช้ วี ติ กันต่อไป สัมพันธ์กบั โรคความดันเลือดสูง และหากความดันเลือดสูงนานๆ
นะคะ ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็สู้กันต่อไป ทรัพย์สินเงินทองของนอกกาย ก็จะทำ�ให้เกิดภาวะไตวายด้วย ทัง้ นี้ จากการศึกษางานวิจยั ทัว่ โลก
พบว่า ถ้าลดปริมาณการบริโภคโซเดียมได้ ก็จะลดระดับความดัน
ค่อยหากันใหม่ในวันข้างหน้าค่ะ
มาถึงเรือ่ งสำ�คัญทีเ่ ราทีต่ อ้ งใส่ใจมากๆ คือ เรือ่ งสุขภาพร่างกายของเราค่ะ เลือดได้ นอกจากนี้ สารทีไ่ ม่เค็มแต่มโี ซเดียมสูงมาก คือ ผงชูรส
เคยได้ยินกันบ้างไหมคะ จิตใจที่เข้มแข็งขึ้นอยู่กับร่างกายที่แข็งแรง ในฉบับนี้ ซึ่งเป็นสารตัวหนึ่งที่เพิ่มภาระอย่างหนัก สำ�หรับไตน้อยๆ ของ
จะกล่าวถึงอวัยวะที่สำ�คัญของร่างกายที่ทำ�หน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด คนไทย และพบในอาหารเกือบทุกประเภท ทั้ง หมูปิ้ง ไก่ทอด
กำ�จัดนํา้ และเกลือแร่ทม่ี ากเกินความต้องการของร่างกายในรูปของปัสสาวะ และดูด ทอดมัน หมูยอ แหนม บะหมี่ซอง โจ๊กสำ�เร็จรูป นํ้าพริก และ
กลับนํา้ และแร่ธาตุทจ่ี �ำ เป็นต่อร่างกาย พอจะเดากันได้ไหมค่ะว่า คืออวัยวะใด??.. อื่นๆ อีกมากมาย
ดังนัน้ สำ�หรับคนรักไต การเลีย่ งอาหารฟาสต์ฟดู้ อาหาร
ใช่แล้วค่ะ อวัยวะทีก่ ล่าวถึงนัน้ ก็คอื “ไต” นัน่ เองค่ะ เดาถูกกันบ้างไหมคะ
ตะวันตกและการกินผงชูรส จะช่วยให้สามารถปกป้องไตน้อยๆ
วันนี้เราจะพูดกันถึง “โรคไตวาย” ค่ะ
“โรคไตวาย” เกิดจากการทีไ่ ตสูญเสียหน้าที่ ไม่สามารถขับนํา้ และของเสีย ของเราไว้ได้
๖. สารปรุงแต่งอาหาร สารกันบูด สารแต่งสี กลิน่ และรส
ออกจากร่างกายได้ ทำ�ให้ร่างกายเสียสมดุล และเลือดเป็นพิษ ผู้ป่วยจะมีอาการ
สารบอแร็กซ์ เพราะทุกโมเลกุลของสารเคมีซึ่งเข้าสู่ร่างกาย
อ่อนเพลีย ซึม คลื่นไส้และเสียชีวิตในที่สุดได้
โรคไตวายมี ๒ แบบ คือ โรคไตวายแบบเฉียบพลันเป็นอาการไตวาย เหล่านี้ล้วนแต่ไม่ใช่สารอาหาร จึงเป็นภาระหนักแก่ร่างกาย
ชั่วคราว สามารถฟื้นกลับมา ทำ�หน้าที่ได้อีก หายเป็นปกติได้ และโรคไตวาย ที่ต้องกำ�จัดออก โดย เฉพาะตับและไต ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นโรงงาน
แบบเรื้อรัง ซึ่งเป็นอาการที่การทำ�งานของไตเสียอย่างถาวร ไม่สามารถทำ�หน้าที่ กำ�จัดสารปนเปื้อนที่เข้าสู้ร่างกาย และหากต้องทำ�งานหนัก
ได้อีกแล้ว โรคไตวายเรื้อรัง มีหลายอย่าง บางอย่างสามารถรักษา และป้องกัน นานวันเข้าเครื่องกำ�จัดสารปนเปื้อนทั้งคู่ก็จะพัง
ดังนั้น ประชาชนผู้บริโภคอย่างเราๆ ท่านๆ ถ้าไม่อยาก
การเสื่อม หรือชะลอการเสื่อมของไตได้ ซึ่งถ้าไม่รีบรักษาต้นเหตุเหล่านี้ หน้าที่
ไตวาย ต้องปฏิบัติตัว ดังนี้
ของไตจะค่อยๆ เสื่อมลง จนกระทั่งเป็นไตวายระยะสุดท้าย
๑. ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตน กินเนือ้ สัตว์แต่พอควร
ปัจจัยสำ�คัญที่ควรสนใจ คือ
บริโภคข้าวกล้องกับผักให้มาก เพื่อบรรเทาภาระของไต
• การมีสารพิษในสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจนเกินที่จะควบคุม
๒. หลีกเลี่ยงอาหารเค็มจัด
• การกินอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วน
๓. หลีกเลี่ยงการกินกุ้งกุลาดำ�
ซึ่งสามารถจำ�แนกสาเหตุของโรคไตวาย ได้ดังนี้
๔. ควรกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และผักผลไม้ที่สดสะอาด
๑. การกินเนื้อสัตว์มากเกินไป เนื่องจากกระแสนิยมตะวันตกเข้ามา
๕. หลีกเลี่ยงการกิน อาหารปิ้ง ย่าง ทอด และอาหารที่
พร้อมกับการพัฒนาประเทศตามอย่างอเมริกนั ทำ�ให้คนไทยนิยม กินสเต็กเนือ้ สัน
แฮมเบอร์เกอร์ ไส้กรอก ไก่ทอด และที่น่าห่วง คือ กินเนื้อสัตว์ นมเนย แทนการ มีผงชูรส
๖. กินยาเท่าทีจ่ ำ�เป็น โดยปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตน
กินข้าวเป็นหลักเหมือนในอดีต ทำ�ให้ไตทำ�งานหนัก เสี่ยงต่อโรคไตวายเพิ่มขึ้น
๒. มลภาวะทางอุตสาหกรรม ของเสียตัวเด่นๆ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อที่จะใช้ยาให้น้อยที่สุด
๗. หมัน่ ติดตามข่าวสารข้อมูลทางสุขภาพเพือ่ ตนเองและ
ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนอกไซด์ โอโซน และไดออกซิน จากกระบวน
ครอบครั
วค่ะ ปฏิบัติตนได้ตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เราก็จะไม่
การเผาไหม้ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและควันรถยนต์ นอกจากทำ�ให้มึนงง
ทางเดินหายใจอักเสบ ภูมิแพ้ ปอดเสียกระทั่งเกิดมะเร็งปอดแล้ว สารเหล่านี้ยัง ตายไว เพราะไตวาย กันแล้วนะคะ อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะ
เป็นห่วงคนไทย ทุกคนค่ะ…
เป็นพิษต่อไต ถึงขั้นทำ�ให้ไตวาย ได้อีกด้วย
แค่เพียง ๒ ประเด็นนี้ ก็คงพอจะมองเห็นได้ว่า “ไตวาย” คือ ปัญหาของ
ระบบการพัฒนาแบบไม่สมดุล และมักจะมากับความเจริญ ซึง่ นักธุรกิจ นักการเมือง
ได้ความรํา่ รวยแล้วก็จากไป เหลือทิ้งไว้แต่ประชาชนนี่ซิคะ ไตวายตลอดกาล

ทำ�อย่างไร

เพราะไตวาย

สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี #
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Online
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๑๒

พิธีลงนามไว้อาลัย

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามไว้อาลัยแด่
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ บริเวณห้องโถงชั่นล่างอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั่วคราว) จ.อุบลราชธานี

นายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
พร้อมด้วยข้าราชการสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

บริจาคโลหิต

วันแม่แห่งชาติ

นายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
และเจ้าหน้าที่ สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี ร่วมบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวามหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ สำ�นักงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี

นายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๗๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
โดยมีพิธีทำ�บุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสุดีเฉลิมพระเกียรติ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

๖ # สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
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ว ด ล้ อ ม

Online
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การประกวดธนาคารขยะรี ไซเคิล ระดับภาค (ภาคที่ ๑๒) ประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๕๔

๑๒

สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ระดับภาค (ภาคที่ ๑๒) ประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๕๔
และฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การดำ�เนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมี นายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ เป็นประธานในพิธี
ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมแกนรด์เซ็นเตอร์ B โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำ�บลหนองผือ ศึกษาดูงาน ธนาคารขยะรี ไซเคิล

กิจกรรม ๕ ส และ HWP

นายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ เป็นวิทยากร
ให้ความรู้แก่ ผู้นำ�ชุมชน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำ�บลหนองผือ อำ�เภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ในการศึกษาดูงาน เรื่อง ธนาคารขยะรีไซเคิล ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒

คณะเจ้าหน้าที่สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรม ๕ ส และสถานที่ทำ�งานน่าอยู่ น่าทำ�งาน
ที่สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี #
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๑๒

พิธีเปิดโครงการขยะรี ไซเคิล เทศบาลตำ�บลนาส่วง

วิทยากรโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร

คณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
โดย นายประเดิม ภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
ร่วมพิธีเปิด “โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลภายในเทศบาลตำ�บลนาส่วง”
ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ เทศบาลตำ�บลนาส่วง อำ�เภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นวิทยากร เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
การทำ�นํ้ามักจุลินทรีย์ชีวภาพ และการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลนครอุบลราชธานี
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยากรเทศบาลตำ�บลขามใหญ่

วิทยากรบ้านคำ�แสนราชเหนือ

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการคัดแยกขยะแบบครบวงจร
และจัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล พร้อมด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้กับนักเรียนในโครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน ปี ๒๕๕๔”
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำ�บลขามใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง “ความรู้เรื่องขยะมูลฝอย เทคนิคการลด คัดแยกขยะ และการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
บ้านคำ�แสนราชเหนือ” เทศบาลตำ�บลแสนสุข อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาเอนกประสงค์
หมู่ที่ ๑๗ บ้านคำ�แสนราชเหนือ ตำ�บลแสนสุข อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๘ # สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยอย่างยั่งยืน”

โครงการขยะแลกหมวกกันน๊อค

สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีบุคลากรจาก
สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ และสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค ร่วมประชุมกว่า ๒๐๐ คน
ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ณ โรงแรมทวาราวดี อำ�เภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

นายประเดิม ภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำ�บลโนนโหนน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
“โครงการขยะแลกหมวกกันน๊อค” ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔
ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลโนนโหนน อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายการ “เติมรักให้โลก

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ศึกษาดูงาน ธนาคารขยะรี ไซเคิล

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒
โดยนายประเดิม ภาคแก้ว นักวิชาการสิง่ แวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการถ่ายทำ�รายการ
“เติมรักให้โลก” ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี
ณ โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ อำ�เภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

นายประเดิม ภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
และนายมนต์ชัย จันทร์ศิริ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครู
จากโรงเรียน ๑๙ แห่ง ในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
ที่มาศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการขยะแบบครบวงจร และธนาคารขยะรีไซเคิล
ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒

สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี #
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วิทยากรโรงเรียนบ้านโพนแพง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการคัดแยกขยะแบบครบวงจร
และการจัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล พร้อมด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง และโรงเรียนบ้านดงแถบ
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพนแพง อำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

นายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด
“โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำ�ปี ๒๕๕๔”
ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ สนามทุ่งคำ�นํ้าแซบ อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Focus Group ปี ๒๕๕๔

การประชุมชี้แจงแนวทางการแปลงแผนปฏิบัติการชุมชน เทศบาลตำ�บลนาเยีย

สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี โดยกลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม
ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
หรือเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องแกรนด์เซ็นเตอร์ B โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมชี้แจงแนวทางการแปลงแผนปฏิบัติการชุมชนไปสู่การปฏิบัติ
และติดตามประเมินผลภายใต้โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
แผนปฏิบัติการ ๒๑ ระดับท้องถิ่นพื้นที่เทศบาลเมืองยโสธร
เมือ่ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำ�บลนาเยีย
โดยมีนางอุทยั วงศ์งาม นายกเทศมนตรีตำ�บลนาเยีย เป็นประธานในที่ประชุม

๑๐ # สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
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คณะกรรมการตรวจประเมิน สถานที่ทำ�งาน น่าอยู่ น่าทำ�งาน

การประชุมชี้แจงแนวทางการแปลงแผนปฏิบัติการชุมชน เทศบาลเมืองยโสธร

คณะกรรมการตรวจประเมิน สถานที่ทำ�งาน น่าอยู่ น่าทำ�งาน จากสำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี ได้มาทำ�การตรวจประเมินผลการดำ�เนินงานโครงการสถานที่ทำ�งาน น่าอยู่
น่าทำ�งาน ตามแผนการดำ�เนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรด้วยการสร้างค่านิยมหลักและการจัดการความรู้ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ณ สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี

การประชุมชี้แจงแนวทางการแปลงแผนปฏิบัติการชุมชนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล
ภายใต้โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน แผนปฏิบัติการ ๒๑ ระดับท้องถิ่น
พื้นที่เทศบาลเมืองยโสธร เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร
โดยมี นายเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธาน

วิทยากร สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๓ อุบลราชธานี

วิทยากรเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
การคัดแยกขยะแบบครบวงจร การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล และรักษาสิ่งแวดล้อม ในโครงการ
สิ่งแวดล้อม (บรรเทาวิกฤตโลก) ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๓ อุบลราชธานี อำ�เภอพิบูลมังสาหาร

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง ความรู้เรื่องขยะมูลฝอย เทคนิคการลด คัดแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม
ในโครงการ “การคัดแยกขยะปลอดภัยห่างไกลโรค ประจำ�ปี ๒๕๕๔”
ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
ณ หอประชุมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี #

๑๑

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ ๑๗/๒๕๕๑
ปณฝ.วรารมย์

สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
๔๓๐ หมู่ที่ ๑๑ ถนนคลังอาวุธ ตำ�บลขามใหญ่
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

ที่ปรึกษา
โชติ ตราชู
สุรพล ปัตตานี

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บรรณาธิการ
เฉลียว ลีสง่า

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒

กองบรรณาธิการ
ประเดิม ภาคแก้ว
มนต์ชัย จันทร์ศิริ

ส.ต.ต.หญิง เจียมจิตร สุวพัชรแจ่มใส
เยาวลักษณ์ ศรีทาพักตร์

ประดิษฐ สุดชาดา
พจนีย์ โลมรัตน์

ปาริชาติ ปัญญาสาย
สัมพันธ์ แหวนหล่อ

จัดพิมพ์ และเผยแพร่
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
www.reo12ubon.go.th หรือ E-Mail : reo12ubon@hotmail.com และ reo12ubon@yahoo.com

ท่านที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่

สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี โทร ๐๔๕-๒๘๕๐๗๑-๓ โทรสาร ๐๔๕-๒๘๕๐๗-๓ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

คัดแยกขยะรี ไซเคิล สามารถเพิ่มมูลค่า มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการออม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

