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 ปงีบประมาณ ๒๕๕๔ กำาลงัจะผา่นไป กจิกรรมและความเคลือ่นไหว 
ดา้นสิง่แวดลอ้มในภมูภิาคนี ้กย็งัคงมคีวามหลากหลาย และดำาเนนิการมา 
อย่างต่อเน่ืองเช่นเคย ท้ังกิจกรรมการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล 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 จำานวน ๑๘ ชิ้นงาน  
ส่งเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เรียบร้อยแล้ว หวังว่าปีนี้เราคงจะโชคดีได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้
รางวัลในระดับประเทศ
 สำาหรบักจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ เชน่ โครงการสง่เสรมิพหภุาค ีในการ 
พฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยนื แผนปฏบิตักิาร LA ๒๑ โครงการ HWP โครงการ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และโครงการแก้ปัญหาวิกฤต
ลำามูลน้อย ก็ยังจะต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมสร้างให้  
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคนี้ มีความยั่งยืนต่อไป
 ในโอกาสนี ้คณะทำางาน ขา่วสารสิง่แวดลอ้มภาคที ่๑๒ ทกุคนกย็งั 
พร้อมและขอยืนยันว่าจะร่วมแรง ร่วมใจกันทำางาน เพื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์...ต่อไป...
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การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง
กับวิธีการทำานาแบบต้นกล้าต้นเดียวต่อ ๑ กอ 
หรือ การปลูกข้าวแบบ System of Rice Intensification (SRI)

 สสภ.๑๒ ไดร้ว่มกบัเครอืขา่ย ทสม. ต.หว้ยยาง อ.โขงเจยีม 
จ.อุบลราชธานี ดำาเนินการส่งเสริมให้ชุมชนทำาอาชีพที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการทำานาอินทรีย์ด้วยพันธ์ุข้าวพื้นเมือง จำานวน  
๑๕ สายพันธ์ุ และใช้เทคนิคการปลูกข้าวแบบต้นกล้าต้นเดียว
ตอ่ ๑ กอ หรอื System of Rice Intensification (SRI) โดยเพิม่
ความอุดมสมบูรณ์ของดินในผืนนาด้วยข้าวนำ้าหมักจุลินทรีย์พันธ์ุ
ท้องถิ่น ที่หาได้จากผืนป่าดงสาละเมินในพื้นที่ตำาบลห้วยยาง  
เพือ่มุง่เนน้ใหเ้กษตรกรพึง่พงิปจัจยัการผลติภายในชมุชนดว้ยตวัเอง 
อนัเปน็การดำาเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง นอกจาก 
จะช่วยลดต้นทุนแล้วยังเป็นการเพ่ิมผลผลิตอย่างน่าอัศจรรย์ ตรงจุดน้ี 
เรียกว่า “การเสี่ยงซ่น หรือ เป็นปริศนา” เพื่อชวนให้ชาวบ้าน
ได้ร่วมกันคิดไตร่ตรองว่า หากผืนป่าดงสาละเมินและป่าชุมชน 
ถูกทำาลายความอุดมสมบูรณ์ได้หายไป ชาวบ้านต้องกลับไปพึ่งพิง
ปัจจัยการผลิตจากภายนอกโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี และสารเคมีปราบ
ศัตรูพืช ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มต้นทุนแล้วยังมีพิษตกค้างทำาลาย
สิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อสุขภาพต่อไป

 การพฒันาทีด่ตีอ้งสง่เสรมิใหช้มุชนพึง่ตนเองใหไ้ด ้ทัง้นีพ้นัธ์ ุ
ข้าวพื้นเมืองมีอยู่แล้วตั้งแต่บรรพกาล ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
และชว่ยปอ้งกนัโรครา้ยแรงได ้และการใชจ้ลุนิทรยีท์อ้งถิน่จะรกัษา 

สมดุลของระบบนิเวศในนาข้าวทำาให้ข้าวมีภูมิต้านทานต่อโรคพืชและ 
แมลง สำาหรับเทคนิคการปลูกข้าวแบบ SRI มาจากประเทศมาดากัสการ์ 
เป็นวิธีการปลูกข้าวโดยใช้ต้นกล้าอายุ ๑๕ วัน และใช้เพียงต้นเดียว 
ในการปักดำาในระยะห่าง ๒๐ ซ.ม. ในพ้ืนท่ีดินโคลนท่ีมีระนาบเดียวกัน
และใหร้ะดบันำา้ในนาขา้วสงูประมาณ ๕ เซนตเิมตร ตน้ขา้วจะแตกกอ 
มากกว่า ๖๐-๗๐ หน่อ ต่อ ๑ กอ จึงเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิต 
กลา่วคอื จากขอ้มลูสถติกิารทำานาของพอ่แดง หาทว ีปราชญช์าวบา้น 
ต.บุง่มะแลง อ.สวา่งวรีะวงศ ์จ.อบุลราชธาน ีไดท้ำานาอนิทรยีพ์นัธ์ขุา้ว 
พื้นเมืองแบบ SRI และใช้จุลินทรีย์พันธ์ุท้องถิ่นสามารถเพิ่มผลผลิต
ข้าวได้มากกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ หรือ มากกว่า ๒ ตันต่อไร่ 

ในขณะที่สถิติผลผลิตการทำานาทั่วภาคอีสานได้ข้าวเปลือกไม่ถึง 
๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้ยังประหยัดต้นทุนเพราะว่านา ๑ ไร่ 
ใช้เมล็ดพันธ์ุข้าว ๑ กิโลกรัม เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูก
ข้าวแบบทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนาหว่านหรือนาดำา จะต้องใช้เมล็ดพันธ์ุ
ขา้ว ประมาณ ๒๐-๔๐ กโิลกรมั/ไร ่และทีส่ำาคญันำา้ในการเพาะปลกู
ใช้ไม่มากเพียงแค่มีนำ้าหล่อเลี้ยงเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าดิน
แตกระแหงก็พอแล้ว ดังนั้นจึงเป็นเทคนิคการปลูกข้าวที่เหมาะสม
กับภาคอีสาน
 สดุทา้ยนี ้ทำาไม? มเีพยีงขา้วหอมมะล ิหรอืขา้ว กข.๖ เทา่นัน้
 ทั้งๆ ที่พันธุกรรมข้าวของไทยมีมากว่า ๑๐๐ สายพันธ์ุ และดีกว่า 
ทางเลอืกของชาวนาทำาไมตอ้งตกอยูใ่นวงัวนภาระหนีส้นิ? หรอือาจ
เป็นเพราะการส่งเสริมที่ไม่ถูกทาง แต่การทำานาอินทรีย์แบบ SRI 
ด้วยพันธ์ุข้าวพื้นเมือง และใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นอาจเป็นทางเลือก 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวนาไทยต่อไป... 

เริ่มปลูกข้าวแปลงนาสาธิตของพ่อเสริม ดวงศรี บ้านดงดิบด้วยเทคนิค SRI เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๔

สภาพแปลงนาสาธิต เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๕๔ สภาพแปลงนาสาธิต เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๕๔

สภาพแปลงนาสาธิต เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๕๔
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สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี # ๓

จ ริ ง ห รื อ?
      ค่าแรงเพิ่ม เงินเดือนเพิ่ม จะมีความสุข…

ส.ต.ต.หญิง เจียมจิตร  สุวพัชรแจ่มใส
เจ้าพนักงานพัสดุชำานาญงาน

เยาวลักษณ์  ศรีทาพักตร์  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 ค่าแรงเพิ่ม เงินเดือนเพิ่ม เราในฐานะผู้บริโภค จะมีอำานาจการซื้อ
เพิ่มขึ้นกระนั้นหรือ มองดู ผิวเผินอาจจะเป็นสิ่งที่ดี ที่เราในฐานะประชาชน 
คนหนึง่จะมรีายไดเ้พิม่ขึน้ แตย่งัมอีกีสิง่หนึง่ทีเ่ราไมค่วรมองขา้มกค็อื เมือ่คา่แรง
เพิม่ เงนิเดอืนเพิม่ ราคาสนิคา้อปุโภค บรโิภค กเ็พิม่ขึน้เชน่กนั ปญัหาอยูท่ีว่า่ สิง่ที่ 
เราหวงัไวว้า่การมรีายไดเ้พิม่ขึน้ จะทำาใหเ้รามเีงนิเหลอืเกบ็ไวใ้นยามจำาเปน็บา้ง 
แต่หาได้เป็นเช่นน้ันไม่ ในเม่ือรายได้เพ่ิมข้ึน ราคาสินค้าเพ่ิมข้ึน เท่ากับว่าอำานาจการ 
ซ้ือของเรายังเท่าเดิม เพราะฉะนั้นเงินไม่มีเหลือติดกระเป๋าเหมือนเดิม
 เหตุใดรายได้เพิ่มขึ้นจึงไม่ทำาให้เรามีเงินเหลือเพิ่มขึ้น เหตุผลก็คือ  
การมรีายไดเ้พิม่ขึน้ ยอ่มนำาไปสูก่ารบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้ เพราะมอีำานาจซือ้เพิม่ขึน้ 
และจากความเชือ่ทีว่า่ตวัเองมอีำานาจซือ้เพิม่ขึน้นีเ่อง ทำาใหเ้รามคีวามสามารถ
ในการสร้างภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นเช่นกัน และท้ายสุดก็จะมีปัญหาการมีเงิน 
ไม่พอใช้อยู่ดี
 สิ่งที่เราควรตระหนักให้มาก คือ ความฉลาดในการใช้จ่ายเงินว่าเรา 
จะทำาอยา่งไรใหม้เีงนิเหลอืเกบ็ไวใ้ชย้ามจำาเปน็ ไมว่า่เราจะมรีายไดเ้ทา่ไร หากเรา 
รูจ้กัในการใชจ้า่ย เรากจ็ะมเีงนิเหลอืเกบ็ แตใ่นทางตรงกนัขา้ม หากเรามรีายได้ 
มากมายเพยีงไร แตถ่า้เราไมรู่จ้กัฉลาดในการใชจ้า่ยเงนิ กย็อ่มนำาไปสูก่ารมเีงนิ
แตไ่มพ่อใชจ้า่ย และถงึแมว้า่การทีห่าเงนิไดม้ากเทา่ไร ใชจ้า่ยมากกวา่นัน้ มนัก ็
ไม่เหลืออยู่ดี  แถมยังมีหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกต่างหาก
 ไม่ว่าเราจะมีรายได้มากหรือน้อย สิ่งที่สำาคัญคือ มีความฉลาดในการ 
ใช้จ่ายเงิน หากเราดำารงชีวิตแบบไม่มีเผื่อเหลือเผื่อขาด ทำานายได้เลยว่า 
ในอนาคตเราจะลำาบาก ตราบใดทีเ่รายงัพอมแีรง ทำางานไหว กค็งไมเ่ดอืดรอ้น 
เพราะยังสามารถประกอบอาชพีหาเลี้ยงตัวเองได้  แตเ่มื่อเราอายุมากขึน้หรอื 
ถงึวยัเกษยีณแลว้ เราจะเอาเงนิทีไ่หนหรอืจะประกอบอาชพีอะไร  เพือ่จะมรีายได ้
มาเลี้ยงชีวิตในยามแก่ชรา เพราะเมื่อถึงวัยนี้แล้วก็ไม่มีแรงทำางานประกอบ
อาชีพได้แล้ว
 สิง่ทีเ่ราควรทำา คอื วางแผนจดัการกบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้อยา่งชาญฉลาด 
โดยการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้ดี ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำาเป็นไม่ฟุ่มเฟือย ถ้าหากมี
ความจำาเป็นที่จะต้องฟุ่มเฟือยในบางโอกาส ก็ไม่ควรให้กระทบสภาพคล่อง 
ใหเ้รามองถงึอนาคตใหม้าก เมือ่ถงึวยัทีไ่มส่ามารถสรา้งรายได ้ไดแ้ลว้ เราจะทำา 
อยา่งไรใหส้ามารถยงัชพีได ้ใหค้ดิถงึวนัขา้งหนา้ใหม้ากๆ โดยการเกบ็ออมสะสม
หรือแบ่งทรัพย์สินไว้เพื่อการลงทุน รู้จักดูแลจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
กับชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินอย่างเหมาะสม
 หลักสำาคัญในการบริหารจัดการการเงินก็คือ การนำาหลักเศรษฐกิจ 
พอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทีพ่ระองคท์า่นทรงสอนและแนะนำา
ให้คนไทยรู้จักมาตั้งหลายปีแล้ว แต่ก็ยังมีคนไทยจำานวนไม่น้อย ทำาใจรับมา
ปฏบิตัไิมไ่ดเ้สยีท ีเพราะยงัยดึตดิกบัความสขุสบาย และยงัมคีวามพอใจในการ
เปน็หนีส้นิ เพราะมคีวามสามารถในการสรา้งหนีส้นิไดโ้ดยงา่ยนัน่เอง  ถา้หากยงั
เปน็แบบนีต้อ่ไป กอ็ยา่ไดห้วงัวา่ คา่แรงเพิม่ เงนิเดอืนเพิม่ เราจะไมม่หีนีส้นิเพิม่ 
หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้าเราไม่มีการบริหารจัดการการเงินที่ดี ต่อให้มีราย
ได้เพิ่มมากขึ้นอีกเท่าไร ก็ยังไม่มีความพอเพียง และพ้นจากวังวนของการเป็น
หนี้สินตลอดไป...

ที่พึ่ง ๕ ประการ

 สังคมในปัจจุบัน ยังมีคนอีกจำานวนมากที่ต้องดิ้นรนต่อ สู้เพื่อความ
อยูร่อดของตนเอง เหมอืนกบัหมูม่นษุยท์ีล่อยคออยูใ่นทะเลทีย่งัมองไมเ่หน็ฝัง่ 
มองไม่เห็นจุดหมายปลายทาง  ในท่ามกลางแห่งอันตรายรอบตัว ต่างคนต่าง
แหวกว่ายอยู่บนเกลียวคลื่นแห่งชีวิต เพื่อหาที่พึ่งให้ตัวเอง บางคนก็ไปยึดเอา
ที่พึ่งผิดๆ คือ ไปยึดเอาอบายมุข หรือยาเสพติด ชีวิตที่เคยเป็นสุขต้องมาเป็น
ทกุข ์เพราะขาดทีพ่ึง่ในทางทีถ่กูตอ้ง การดำารงชวีติอยูอ่ยา่งมทีีพ่ึง่อยา่งถกูตอ้ง 
ท่านได้สรุปย่อไว้ ๕ ประการด้วยกัน คือ ที่พึ่งของคน ๕ ประการ
 ๑.พึ่งตน
 ๒.พึ่งคน
 ๓.พึ่งคุณ
 ๔.พึ่งบุญ
 ๕.พึ่งพระ
ประการ ที่ ๑ พึง่ตนไดแ้ก ่คนเราทกุคนเกดิมาในเบือ้งตน้ กจ็ะตอ้งพึง่พอ่แม่
 คอยเลีย้งดปูระคบัประคองกวา่จะเตบิโตขึน้มา แตพ่อ่แมท่า่น 
 ไมไ่ดอ้ยูก่บัเราตลอด ตอ่ไปเรากจ็ะตอ้งพึง่ตนเอง การทีเ่ราพึง่ 
 ตนเองจะต้องมีจุดยืนของชีวิตท่ีถูกต้องและแน่นอน ไม่หว่ันไหว 
 ไปตามกระแสสังคมที่นิยมผิดๆ การที่เราพึ่งตนเองได้นั้น  
 ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาท 
 ในวัยและในชีวิต
ประการ ที่ ๒  พึ่งคน หมายถึง พึ่งบุคคล เช่น ยามเด็กก็พึ่งพ่อแม่ ยามเรียน
 หนงัสอืกต็อ้งพึง่ครอูาจารย ์ยามขดัสนเงนิทองอาจจะขอหยบิ 
 ยืมญาติสนิทมิตรสหาย
ประการที่ ๓  พึ่งคุณ หมายถึง คุณธรรมหรือคุณงามความดีของตัวเรา 
 บคุคลทีพ่ึง่พาอาศยัคณุธรรมมกัจะประสบความสำาเรจ็ในชวีติ  
 และนำาพาชวีติไปไดต้ลอดรอดฝัง่ เชน่ บคุคลทีม่คีณุธรรมคอื  
 ความไมป่ระมาท จะทำาอะไรกม็สีตอิยูท่กุเมือ่ ความผดิพลาด 
 ที่จะเกิดขึ้นก็มีน้อย หรือไม่มีเลย
ประการที่ ๔  พึ่งบุญ หมายถึง บุญที่เราสร้างสมมา ไม่ว่าจะเป็นบุญที่เกิด
 จากการให ้บญุทีเ่กดิจากการรกัษาศลี บญุทีเ่กดิจากการเจรญิ 
 เมตตาภาวนา บุญน้ีจะคอยหนุนนำาเรา ในเม่ือเราประสบเหตุต่างๆ
ประการที่ ๕  พ่ึงพระ หมายถึง พระสงฆ์ และพระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า
 เชน่ ยามจะแตง่งาน ใหพ้ระดฤูกษแ์ตง่งาน พอลกูคลอดออกมา 
 กพ็ึง่พระใหต้ัง้ชือ่ใหเ้พือ่ความเปน็สริมิงคล โตขึน้มากพ็ึง่พระ 
 ฝากใหบ้วชเณร บวชพระ ใหพ้ระคอยอบรมสัง่สอน และสดุทา้ย 
 เมือ่ถงึยามตาย กพ็ึง่พระจดังานเรือ่งตา่งๆ สว่นพึง่พระธรรม  
 คือ หลักธรรมคำาสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา
 เพราะฉะนัน้ คนเราควรหาทีพ่ึง่ ๕ ประการนี ้เพราะผูใ้ดไมม่ทีีพ่ึง่ ไมม่ี
คณุธรรมประจำาใจ พึง่ตนเองกไ็มไ่ด ้พึง่คนอืน่กไ็มไ่ด ้พึง่คณุธรรมกไ็มไ่ด ้พึง่บญุ
ก็ไม่ได้ พึ่งพระก็ไม่ได้ จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีทุกข์ ละโลกนี้ไปแล้ว ก็เป็นทุกข์ 
ในปรโลก...

ขอขอบคุณ แหล่งที่มา บทความดีๆ
http://www.tumsrivichai.com



๔ # สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี

 กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โดยสำานกัสง่เสรมิ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับ สำานักงานส่ิงแวดล้อม 
ภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี ได้ดำาเนินโครงการส่งเสริม 
พหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผน 
ปฏิบัติการ ๒๑ ระดับท้องถิ่น (Local Agenda ๒๑ : 
LA ๒๑) เพือ่สง่เสรมิใหช้มุชนและทอ้งถิน่ มศีกัยภาพใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ไดด้ว้ยตนเองภายใตก้ระบวนการมสีว่นรว่ม ซึง่เทศบาล 
เมืองยโสธร จังหวัดยโสธรและเทศบาลตำาบลนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ LA ๒๑ เมื่อปี 
พ.ศ.๒๕๕๓ และได้ดำาเนินการจัดทำาแผนปฏิบัติการ
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาล
เมืองยโสธร จำานวน ๒๓ ชุมชน และเทศบาลตำาบล 
นาเยีย จำานวน ๑๒ ชุมชน มีการส่งมอบแผนให้กับ
เทศบาลทั้ง ๒ แห่ง เพื่อนำาเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการ
ทางสภาของเทศบาลในการจัดสรรงบประมาณตาม 
แผนงาน/โครงการ ต่อไป
 สำานกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่๑๒ ในฐานะหนว่ยงาน 
ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน ประสานงาน ให้คำาปรึกษา 
แนะนำาทางด้านวิชาการในการดำาเนินโครงการส่งเสริม 
พหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผน 
ปฏิบัติการ ๒๑ ระดับท้องถิ่น จึงได้จัดการประชุม  
เพื่อชี้แจงแนวทางในการแปลงแผนปฏิบัติการชุมชน 
ไปสู่การปฏิบัติ  และติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการชุมชน ดังกล่าว 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางในการแปลงแผน 
ปฏบิตักิารชมุชน ของเทศบาลเมอืงยโสธร และเทศบาล 
ตำาบลนาเยีย ไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 
และติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการดำาเนินงาน 
รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงานของชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดประชุมในพื้นที่
เทศบาลเมืองยโสธร ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และ
ในพื้นที่เทศบาลตำาบลนาเยีย ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๔๔ กลุม่เปา้หมายทีเ่ขา้รว่มประชมุ ไดแ้ก ่ผูน้ำาชมุชน
และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เจ้าหน้าที่จากสำานักงาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัอบุลราชธาน ี 

ปาริชาต  ปัญญาสาย  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่จากสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ยโสธร และเจา้หนา้ทีจ่ากสำานกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่๑๒ อบุลราชธานี
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ เทศบาลทั้ง ๒ แห่ง มีกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการชุมชน  
ไดท้ราบสถานการณค์วามกา้วหนา้ และรบัทราบปญัหาอปุสรรคในการ
ดำาเนินงานของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำาไปสู่การ
วางกลยุทธ์การดำาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเป็นปีที่ ๓ 
ของการดำาเนินโครงการ LA ๒๑ ในท้ัง ๒ พ้ืนท่ี ท่ีได้ผ่านการนำาแผนงาน/
โครงการจากแผนปฏบิตักิารชมุชนไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ เปน็พืน้ทีน่ำารอ่ง
แล้วในขั้นตอนต่อไป คือเป็นการสรุปบทเรียน ถอดบทเรียนจากการ
ทำางานและนำาไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานให้ดีข้ึน พัฒนารูปแบบองค์ความรู้ 
เพื่อให้ได้รูปแบบการดำาเนินงานกิจกรรมที่เหมาะสม และเริ่มตั้งศูนย์
การเรียนรู้ จัดกระบวนการให้เกิดเครือข่ายในพื้นที่ ต่อไป

 การดำาเนินโครงการ LA ๒๑ เป็นการดำาเนินการเพื่อให้ชุมชน 
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ 
องค์ความรู้ รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด เป้าหมายสูงสุด คือ ชุมชนน่าอยู่
อย่างยั่งยืน...

แผนปฏิบัติการ ๒๑ ระดับท้องถิ่น

ภายใต้โครงการส่งเสริมพหุภาคี ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

แนวทางการแปลงแผนปฏิบัติการชุมชนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล



สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี # ๕

ทำ�อย่�งไร ไม่ต�ยไว
เพร�ะไตว�ย

พจนีย์ โลมรัตน์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 ช่วงนี้ เป็นช่วงที่คนไทยในเกือบทุกภาค กำาลังประสบปัญหาภัยพิบัติ
ด้านอุทกภัย ซึ่งกระหนำ่าซำ้าเติมชนิดที่เรียกว่า แต่ละคนตั้งตัวไม่ทันกันเลย  
บางพืน้ที ่ทกุคนในครอบครวักำาลงันอนหลบัไมรู่เ้รือ่งรูร้าวอะไรเลย ตืน่ขึน้รูส้กึตวั
อกีทพีบวา่ถกูนำา้ซดัพาไปไกลไมรู่ถ้งึไหนตอ่ไหน  บางครอบครวัสมาชกิในบา้นถกู
คลืน่นำา้ซดัพาสญูหายเสยีชวีติไปกไ็มน่อ้ย ยงัไงกข็อแสดงความเสยีใจกบัครอบครวั
ของผู้ท่ีต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน มา ณ ท่ีน้ี และขอให้ทุกๆคน สู้ชีวิตกันต่อไป 
นะคะ ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็สู้กันต่อไป ทรัพย์สินเงินทองของนอกกาย  
ค่อยหากันใหม่ในวันข้างหน้าค่ะ
 มาถึงเร่ืองสำาคัญท่ีเราท่ีต้องใส่ใจมากๆ คือ เร่ืองสุขภาพร่างกายของเราค่ะ
เคยได้ยินกันบ้างไหมคะ จิตใจที่เข้มแข็งขึ้นอยู่กับร่างกายที่แข็งแรง ในฉบับนี้  
จะกล่าวถึงอวัยวะที่สำาคัญของร่างกายที่ทำาหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด  
กำาจัดนำา้และเกลือแร่ท่ีมากเกินความต้องการของร่างกายในรูปของปัสสาวะ และดูด 
กลับนำา้ และแร่ธาตุท่ีจำาเป็นต่อร่างกาย พอจะเดากันได้ไหมค่ะว่า คืออวัยวะใด??..
 ใช่แล้วค่ะ อวัยวะท่ีกล่าวถึงน้ัน ก็คือ “ไต” น่ันเองค่ะ เดาถูกกันบ้างไหมคะ 
วันนี้เราจะพูดกันถึง “โรคไตวาย” ค่ะ
 “โรคไตวาย” เกดิจากการทีไ่ตสญูเสยีหนา้ที ่ไมส่ามารถขบันำา้ และของเสยี 
ออกจากร่างกายได้ ทำาให้ร่างกายเสียสมดุล และเลือดเป็นพิษ ผู้ป่วยจะมีอาการ
อ่อนเพลีย ซึม คลื่นไส้และเสียชีวิตในที่สุดได้
 โรคไตวายมี ๒ แบบ คือ โรคไตวายแบบเฉียบพลันเป็นอาการไตวาย 
ชั่วคราว สามารถฟื้นกลับมา ทำาหน้าที่ได้อีก หายเป็นปกติได้ และโรคไตวาย
แบบเรื้อรัง ซึ่งเป็นอาการที่การทำางานของไตเสียอย่างถาวร ไม่สามารถทำาหน้าที่
ได้อีกแล้ว โรคไตวายเรื้อรัง มีหลายอย่าง บางอย่างสามารถรักษา และป้องกัน
การเสื่อม หรือชะลอการเสื่อมของไตได้ ซึ่งถ้าไม่รีบรักษาต้นเหตุเหล่านี้ หน้าที่
ของไตจะค่อยๆ เสื่อมลง จนกระทั่งเป็นไตวายระยะสุดท้าย
ปัจจัยสำาคัญที่ควรสนใจ คือ
 • การมีสารพิษในสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจนเกินที่จะควบคุม
 • การกินอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วน
ซึ่งสามารถจำาแนกสาเหตุของโรคไตวาย ได้ดังนี้
 ๑. การกินเนื้อสัตว์มากเกินไป เนื่องจากกระแสนิยมตะวันตกเข้ามา
พร้อมกับการพัฒนาประเทศตามอย่างอเมริกัน ทำาให้คนไทยนิยม กินสเต็กเน้ือสัน 
แฮมเบอร์เกอร์ ไส้กรอก ไก่ทอด และที่น่าห่วง คือ กินเนื้อสัตว์ นมเนย แทนการ
กินข้าวเป็นหลักเหมือนในอดีต ทำาให้ไตทำางานหนัก เสี่ยงต่อโรคไตวายเพิ่มขึ้น
 ๒. มลภาวะทางอตุสาหกรรม  ของเสยีตวัเดน่ๆ ทีเ่ปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ
 ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนอกไซด์ โอโซน และไดออกซิน จากกระบวน 
การเผาไหม้ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและควันรถยนต์ นอกจากทำาให้มึนงง  
ทางเดินหายใจอักเสบ ภูมิแพ้ ปอดเสียกระทั่งเกิดมะเร็งปอดแล้ว สารเหล่านี้ยัง
เป็นพิษต่อไต ถึงขั้นทำาให้ไตวาย ได้อีกด้วย
 แค่เพียง ๒ ประเด็นนี้ ก็คงพอจะมองเห็นได้ว่า “ไตวาย” คือ ปัญหาของ
ระบบการพัฒนาแบบไม่สมดุล และมักจะมากับความเจริญ ซ่ึงนักธุรกิจ นักการเมือง 
ได้ความรำา่รวยแล้วก็จากไป เหลือทิ้งไว้แต่ประชาชนนี่ซิคะ ไตวายตลอดกาล

 ๓. การกินยาอย่างพรำ่าเพรื่อ เป็นพิษกับไต เนื่องจาก
คนไทยมีความโน้มเอียงที่มองว่า ยาคือคำาตอบประการเดียว 
ของชีวิตโดยลืมคิดไปว่า ยาทุกเม็ดที่เรากินเข้าไปล้วนเป็นพิษ 
ทัง้นัน้ การแพทยไ์ทยทีมุ่ง่หนา้จา่ยยารกัษาโรคใหค้นไขแ้ตไ่มเ่นน้ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลย ก็เหมือนกับฆ่าคนไข้ทางอ้อม  
ไม่ด้วยโรคตับ ก็ด้วยโรคไตวาย 
 ๔. ผลติภณัฑจ์ากฟารม์ในระบบอตุสาหกรรม เชน่ พวก
เนือ้หม ูเนือ้ไก ่เนือ้ววั ผลติภณัฑน์มเนย แมก้ระทัง่ กุง้ และปลา 
ทำาไตวายดว้ยยาปฏชิวีนะตกคา้งโดยสารตวัทีร่า้ยทีส่ดุ คอื เตตรา้ 
ซยัคลนิ ซึง่ใชก้นัมาก ในอตุสาหกรรมเลีย้งกุง้กลุาดำา คิดดูก็แล้วกัน 
อัตราเตตร้าซัยคลิน ตกค้าง ๑ ตัว ในกุ้งทุกๆ ๔ ตัว ดงันัน้ กุง้กลุาดำา 
น่าจะแพร่กระจายโรคไตวายให้กับคนไทยไปแล้วมากน้อยเพียงใด
 ๕. การกนิโซเดยีมเกนิพกิดั เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่ การกนิเคม็
สมัพนัธก์บัโรคความดนัเลอืดสงู และหากความดนัเลอืดสงูนานๆ 
ก็จะทำาให้เกิดภาวะไตวายด้วย ท้ังน้ี จากการศึกษางานวิจัยท่ัวโลก 
พบวา่ ถา้ลดปรมิาณการบรโิภคโซเดยีมได ้กจ็ะลดระดบัความดนั
เลอืดได ้นอกจากนี ้ สารทีไ่มเ่คม็แตม่โีซเดยีมสงูมาก คอื ผงชรูส 
ซึ่งเป็นสารตัวหนึ่งที่เพิ่มภาระอย่างหนัก สำาหรับไตน้อยๆ ของ
คนไทย และพบในอาหารเกือบทุกประเภท ทั้ง หมูปิ้ง ไก่ทอด 
ทอดมัน หมูยอ แหนม บะหมี่ซอง โจ๊กสำาเร็จรูป นำ้าพริก และ
อื่นๆ อีกมากมาย
 ดงันัน้ สำาหรบัคนรกัไต การเลีย่งอาหารฟาสตฟ์ูด้ อาหาร
ตะวันตกและการกินผงชูรส จะช่วยให้สามารถปกป้องไตน้อยๆ
ของเราไว้ได้
 ๖. สารปรุงแต่งอาหาร สารกันบูด สารแต่งสี กล่ินและรส
สารบอแร็กซ์ เพราะทุกโมเลกุลของสารเคมีซึ่งเข้าสู่ร่างกาย 
เหล่านี้ล้วนแต่ไม่ใช่สารอาหาร จึงเป็นภาระหนักแก่ร่างกาย 
ที่ต้องกำาจัดออก โดย เฉพาะตับและไต ซึ่งทำาหน้าที่เป็นโรงงาน
กำาจัดสารปนเปื้อนที่เข้าสู้ร่างกาย และหากต้องทำางานหนัก  
นานวันเข้าเครื่องกำาจัดสารปนเปื้อนทั้งคู่ก็จะพัง 
 ดังนั้น  ประชาชนผู้บริโภคอย่างเราๆ ท่านๆ ถ้าไม่อยาก 
ไตวาย ต้องปฏิบัติตัว ดังนี้
 ๑. ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตน  กนิเนือ้สตัวแ์ตพ่อควร 
บริโภคข้าวกล้องกับผักให้มาก เพื่อบรรเทาภาระของไต
 ๒. หลีกเลี่ยงอาหารเค็มจัด
 ๓. หลีกเลี่ยงการกินกุ้งกุลาดำา
 ๔. ควรกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และผักผลไม้ที่สดสะอาด
 ๕. หลีกเลี่ยงการกิน อาหารปิ้ง ย่าง ทอด และอาหารที่
มีผงชูรส
 ๖. กนิยาเทา่ทีจ่ำาเปน็ โดยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตน
เพื่อที่จะใช้ยาให้น้อยที่สุด
 ๗. หมัน่ตดิตามขา่วสารขอ้มลูทางสขุภาพเพือ่ตนเองและ
ครอบครัวค่ะ ปฏิบัติตนได้ตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เราก็จะไม ่
ตายไว เพราะไตวาย กันแล้วนะคะ อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะ 
เป็นห่วงคนไทย ทุกคนค่ะ…



๖ # สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

O n l i n e ส า ย ๑๒

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามไว้อาลัยแด่
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ณ บริเวณห้องโถงชั่นล่างอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั่วคราว) จ.อุบลราชธานี

พิธีลงนามไว้อาลัย

นายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำานวยการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
และเจ้าหน้าที่ สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี ร่วมบริจาคโลหิต

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวามหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

ณ สำานักงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี

บริจาคโลหิต

นายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำานวยการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำานวยการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๗๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

โดยมีพิธีทำาบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสุดีเฉลิมพระเกียรติ 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

วันแม่แห่งชาติ



สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

O n l i n e ส า ย ๑๒

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ระดับภาค (ภาคที่ ๑๒) ประจำาปี พ.ศ.๒๕๕๔
และฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การดำาเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมี นายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำานวยการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ เป็นประธานในพิธี

ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมแกนรด์เซ็นเตอร์ B โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ระดับภาค (ภาคที่ ๑๒) ประจำาปี พ.ศ.๒๕๕๔

นายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำานวยการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ เป็นวิทยากร
ให้ความรู้แก่ ผู้นำาชุมชน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำาบลหนองผือ อำาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ในการศึกษาดูงาน เรื่อง ธนาคารขยะรีไซเคิล ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ณ ห้องประชุมสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒

เทศบาลตำาบลหนองผือ ศึกษาดูงาน ธนาคารขยะรีไซเคิล

คณะเจ้าหน้าที่สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี 
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรม ๕ ส และสถานที่ทำางานน่าอยู่ น่าทำางาน

ที่สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

กิจกรรม ๕ ส และ HWP

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี # ๗



๘ # สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

O n l i n e ส า ย ๑๒

คณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
โดย นายประเดิม ภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการพิเศษ

ร่วมพิธีเปิด “โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลภายในเทศบาลตำาบลนาส่วง”
ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ณ เทศบาลตำาบลนาส่วง อำาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีเปิดโครงการขยะรีไซเคิล เทศบาลตำาบลนาส่วง

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการคัดแยกขยะแบบครบวงจร
และจัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล พร้อมด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้กับนักเรียนในโครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน ปี ๒๕๕๔”

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำาบลขามใหญ่ อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยากรเทศบาลตำาบลขามใหญ่

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นวิทยากร เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
การทำานำ้ามักจุลินทรีย์ชีวภาพ และการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล

ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลนครอุบลราชธานี
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยากรโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง “ความรู้เรื่องขยะมูลฝอย เทคนิคการลด คัดแยกขยะ และการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
บ้านคำาแสนราชเหนือ” เทศบาลตำาบลแสนสุข อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ ๑๗ บ้านคำาแสนราชเหนือ ตำาบลแสนสุข อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยากรบ้านคำาแสนราชเหนือ



สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

O n l i n e ส า ย ๑๒

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีบุคลากรจาก

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ และสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค ร่วมประชุมกว่า ๒๐๐ คน 

ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ณ โรงแรมทวาราวดี อำาเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒
โดยนายประเดมิ ภาคแกว้ นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มชำานาญการพเิศษ ไดเ้ขา้รว่มการถา่ยทำารายการ

“เติมรักให้โลก” ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี 
ณ โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ อำาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายการ “เติมรักให้โลก

นายประเดิม ภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการพิเศษ
ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนโหนน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

“โครงการขยะแลกหมวกกันน๊อค” ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔
ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลโนนโหนน อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการขยะแลกหมวกกันน๊อค

นายประเดิม ภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการพิเศษ 
และนายมนต์ชัย จันทร์ศิริ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครู
จากโรงเรียน ๑๙ แห่ง ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

ที่มาศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการขยะแบบครบวงจร และธนาคารขยะรีไซเคิล 
ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ศึกษาดูงาน ธนาคารขยะรีไซเคิล

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี # ๙



๑๐ # สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

O n l i n e ส า ย ๑๒

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการคัดแยกขยะแบบครบวงจร
และการจัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล พร้อมด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง และโรงเรียนบ้านดงแถบ
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพนแพง อำาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยากรโรงเรียนบ้านโพนแพง

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี โดยกลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม 
ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน 

หรือเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ณ ห้องแกรนด์เซ็นเตอร์ B โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

Focus Group ปี ๒๕๕๔

นายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำานวยการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด

“โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำาปี ๒๕๕๔”

ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ สนามทุ่งคำานำ้าแซบ อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี

การประชุมชี้แจงแนวทางการแปลงแผนปฏิบัติการชุมชนไปสู่การปฏิบัติ
และติดตามประเมินผลภายใต้โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

แผนปฏิบัติการ ๒๑ ระดับท้องถิ่นพื้นที่เทศบาลเมืองยโสธร 
เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำาบลนาเยีย 

โดยมีนางอุทัย วงศ์งาม นายกเทศมนตรีตำาบลนาเยีย เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมชี้แจงแนวทางการแปลงแผนปฏิบัติการชุมชน เทศบาลตำาบลนาเยีย



สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

O n l i n e ส า ย ๑๒

คณะกรรมการตรวจประเมิน สถานที่ทำางาน น่าอยู่ น่าทำางาน จากสำานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้มาทำาการตรวจประเมินผลการดำาเนินงานโครงการสถานที่ทำางาน น่าอยู่ 
น่าทำางาน ตามแผนการดำาเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาศักยภาพ 
องค์กรด้วยการสร้างค่านิยมหลักและการจัดการความรู้ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

ณ สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี

คณะกรรมการตรวจประเมิน สถานที่ทำางาน น่าอยู่ น่าทำางาน

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง 
การคัดแยกขยะแบบครบวงจร การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล และรักษาสิ่งแวดล้อม ในโครงการ

สิ่งแวดล้อม (บรรเทาวิกฤตโลก) ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๓ อุบลราชธานี อำาเภอพิบูลมังสาหาร

วิทยากร สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๓ อุบลราชธานี

การประชุมชี้แจงแนวทางการแปลงแผนปฏิบัติการชุมชนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 

ภายใต้โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน แผนปฏิบัติการ ๒๑ ระดับท้องถิ่น 

พื้นที่เทศบาลเมืองยโสธร เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร 

โดยมี นายเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธาน

การประชุมชี้แจงแนวทางการแปลงแผนปฏิบัติการชุมชน เทศบาลเมืองยโสธร

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง ความรู้เรื่องขยะมูลฝอย เทคนิคการลด คัดแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม

ในโครงการ “การคัดแยกขยะปลอดภัยห่างไกลโรค ประจำาปี ๒๕๕๔”
ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔

ณ หอประชุมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยากรเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี # ๑๑



ท่านที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี โทร ๐๔๕-๒๘๕๐๗๑-๓ โทรสาร ๐๔๕-๒๘๕๐๗-๓ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

คัดแยกขยะรีไซเคิล สามารถเพิ่มมูลค่า มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการออม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

จัดพิมพ์ และเผยแพร่

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

โชติ  ตราชู   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สุรพล  ปัตตานี   รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เฉลียว  ลีสง่า  ผู้อำานวยการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒

ประเดิม  ภาคแก้ว ส.ต.ต.หญิง เจียมจิตร  สุวพัชรแจ่มใส ประดิษฐ  สุดชาดา ปารชิาต ิ ปญัญาสาย
มนต์ชัย  จันทร์ศิริ เยาวลักษณ์  ศรีทาพักตร์ พจนีย์  โลมรัตน์ สมัพนัธ ์ แหวนหลอ่

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
www.reo12ubon.go.th หรือ E-Mail : reo12ubon@hotmail.com และ reo12ubon@yahoo.com

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี
๔๓๐ หมู่ที่ ๑๑ ถนนคลังอาวุธ ตำาบลขามใหญ่
อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ ๑๗/๒๕๕๑

ปณฝ.วรารมย์


