
 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) โทร.032-315395-6 เจ้าของ
พิมพ์ที่ มีโชคกราฟฟิค 10/44 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-310232

สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 (ราชบรีุ)
ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

หากไมถ่งึผูรั้บโปรดสง่คนืสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 (ราชบรีุ)  ดว้ย ขอขอบคณุ

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตท่ี 7/2521

ไปรษณีย์โทรเลขราชบุรี

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้ส่งไม่ได้

1. จา่หนา้ไมชั่ดเจน
2 ไมมี่เลขบา้นตามจา่หนา้
3. ไมย่อมรบั
4. ไมม่ผู้ีรับตามจา่หนา้
5. ไมม่ารบัภายในกำหนด
6. เลกิกจิการ
7. ย้ายไมท่ราบทีอ่ยู่ใหม่
8. อ่ืน

ลงชื่อ...............................................
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    ⌫  ⌫  ⌫ www.reo08.mnre.go.th

ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2548
พบวา่ในองคป์ระกอบของขยะ มีสัดสว่นปรมิาณขยะ
ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ถึงร้อยละ 30 การส่งเสริม
ให้มีการคัดแยกขยะ เก็บขยะท่ีสามารถนำไปรีไซเคิลได้
ไว้ขาย ด้วยการรวมกลุ่มเป็นธนาคารขยะรีไซเคิล
ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
ตลอดจนส่งเสร ิมให้นำว ัสดุเหลือใช ้มาทำเป ็น
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ล้วนเป็นวิธีการท่ีช่วยให้ปริมาณขยะ
ลดลงได้ ขณะเดียวกันยังช่วยลดพลังงานในการ
กำจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ในกระบวนการกำจัดด้วย

จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาช่วยกันลดปริมาณ
ขยะ ลดการบรโิภค เพือ่รักษาทรพัยากรใหมี้ใช้ช่ัวลกู
ช่ัวหลานสืบไป.

⌫

นางนงลักษณ์  พรหมสถิต หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
และเผยแพร ่สสภ.8 ร่วมเสวนา “เดนิอยา่งไร ถ้าสนใจพหภุาค”ี
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเสริมสร้างเครือข่าย LA21ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เม่ือวันท่ี 17-19 ก.ค. 50
ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์ซิต้ี จอมเทยีน ชลบุรี

www.envwest.com
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สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิงพ้ืนท่ีระดับชุมชน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 และโครงการชุมชนเป็นสุข ภาคตะวันตก ถ่ายทอดหลักการ
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีระดับชุมชน โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศและภาพ
ถ่ายดาวเทียม การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการสำรวจทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และถา่ยทอดองคค์วามรูด้้านการใชโ้ปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการใช้ข้อมูลเพื่อการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ อบต.ในพื้นที่
ตำบลอัมพวา จ.สมุทรสงคราม รวมท้ังวิธีการใช้งานเคร่ือง GPS เบ้ืองต้น เม่ือวันท่ี 10-
13  ก.ค. 50   ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

อบรม การจัดทำฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีระดับชุมชน

       เจ้าหนา้ที ่สสภ.8 ได้เขา้ร่วมอบรมเชงิ
ปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่ระดับชุมชน และการนำเข้าระบบ
ศูนย์บริการสารสนเทศระดบัภาค เพ่ือให้มี
ความรู ้และทักษะในการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในระดับชุมชน  ด้วยเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศและสามารถทำการปรบัปรุง
ข้อมูลในระบบการให้บริการสารสนเทศผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในวันท่ี 6-10 ส.ค.50
สิงหาคม 2550 ณ ห้องอบรมคอมพวิเตอร์
ศูนยส์ารสนเทศสิง่แวดลอ้ม ช้ัน 6 อาคาร
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
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พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
         กลุม่งานสารสนเทศสิง่แวดลอ้ม สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8
ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำปราณร่วมประชุมเพื่อกำหนด
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเชิงพ้ืนท่ีระดับชุมชน  ในพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมเทศบาล
ตำบลปากน้ำปราณ รวมท้ังลงพ้ืนท่ีสำรวจและนำเข้าข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เม่ือวันท่ี 17-19 ก.ค.50 ท่ีผ่านมา

ประชุม ทสม.ประจำป ี2550
   ทสม. 5 จังหวดัในพืน้ทีภ่าคที ่ 8 ร่วม
ประชุมเคร ือข ่ายอาสาสมัครพิท ักษ์
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม
หมูบ้่าน ประจำป ี 2550 เมือ่วนัที ่ 21-24
สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมทวินโลตัส
อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช

   ลดภาวะโลกรอ้นดว้ยเศรษฐกจิพอเพยีง
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สสภ.8 เป็นวิทยากร เร่ือง
ลดภาวะโลกร้อนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง แก่กลุ ่ม
เยาวชนปากเกล็ดรักษ์ส่ิงแวดล้อม เม่ือวันท่ี 28 ก.ค.50 ณ
ห้องประชุมเทศบาลเมืองราชบุรี
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กลุ่มงานสง่เสริมและเผยแพร ่เป็นวิทยากรใหค้วามรู้
เรื่องการจัดการขยะในโรงเรียนและการจัดตั้งธนาคารขยะ
รีไซเคิล รวมถึงสาธิตการทำสบู่จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว แก่
นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหลกัเมือง จ.ราชบุรี

อบรมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล

นกเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศ นอกจากสีสัน
ความงาม และเสียงอันไพเราะแลว้ นกยังมีประโยชนต่์อ
ระบบนิเวศหลายประการ เช่น ช่วยในการผสมเกสรดอกไม้
เพ่ือสืบทอดเผ่าพันธ์ุของต้นไม้ช่วยลดและควบคุมจำนวนแมลง
สัตว์กัดแทะไม่ให้มีมากเกินไป ช่วยแพร่กระจายเมล็ดพันธ์พืช
โดยถา่ยมูลเมล็ดของลูกไม้ท่ีกินเข้าไปตกลงในทีต่่างๆ ขณะบินผ่าน นอกจากนี ้นกยัง
เป็นหนทางหนึง่ท่ีจะนำไปสู่การบอกให้เราทราบถึงความเป็นไปในธรรมชาติ เช่น พ้ืนท่ี
ท่ีพบนกจำนวนมากและหลากหลายชนดิ สามารถบ่งช้ีถึงความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายทางชวีภาพในพืน้ท่ีน้ัน  เม่ือพบนกเอีย้งดำ หรือนกเอ้ียงสาลิกา ย่อมแสดงถงึ
มีการต้ังถ่ินท่ีอยู่อาศัยของผู้คน และมีการเล้ียงสัตว์ การหายไปของนกบางชนดิบอกถึงการ
เปล่ียนไปของคณุภาพของสิง่แวดลอ้ม เป็นต้น

คอลัมน์ “นกทีพ่บในสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8” น้ี จะแนะนำใหรู้้จักกบันกชนดิตา่งๆ
ท่ีพบได้ในบริเวณพ้ืนท่ีของสำนักงานน้ี เพ่ือให้ความรู้ความเข้าเก่ียวกับนกเหล่าน้ี โดยมีความหวังว่า
ความสวยงาม ลักษณะนิสัย ความน่ารัก หรือประโยชน์ของนกเหลา่น้ี จะทำให้จิตใจของความเปน็
นักอนุรักษ์ของเรางอกงามขึน้ และเห็นว่ายังมีส่ิงมีชีวิตอ่ืนอีกท่ีเป็นเพ่ือนร่วมโลกของเรา นอกจากเผ่าพันธ์ุมนุษย์
ด้วยกันเอง
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เปน็นกอกีชนดิหนึง่ครบัทีพ่บเหน็ไดใ้นบรเิวณบา้นพกัของสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่๘  ลักษณะเดน่ของ

นกตวันีก้ค็อืเสยีง  จะรอ้งแหบรวัดงั “แชก้ แชก้ แชก้ แชก้” ถา้มองหาตามเสยีงทีไ่ดย้นิ กจ็ะพบนกอเีสอืสีนำ้ตาลนี้
เกาะอยู่ตามกิ่งในพุ่มไม้ หรือในที่โล่ง เพื่อมองหาเหยื่อ เวลามันพบเหยื่อก็จะบินพุ่งออกไปจับ  นกอีเสือสีน้ำตาล
เป็นนกล่าเหยื่อขนาดเล็ก ลักษณะทั่วไป จะมีหน้าผากและคิ้วสีขาว มีแถบคาดตาสีดำ ปากหนาสีเทา ปลายปาก
แหลมงุม้ หวัโต ลำตวัเพรยีว นิว้แหลมคม หางยาว

ถึงแม้ว่านกอีเสือสีน้ำตาล จะมีสีสันที่ดูจะธรรมดา ๆ ไม่สวยงามเหมือนกับนกตัวอื่น ๆ ที่เคยนำมาลงใน
ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ฉบับที่ผ่าน ๆ มา แต่รูปร่างความสง่างามของนกผู้ล่าชนิดนี้  ก็ไม่ได้เป็นรองใคร
เปรียบได้กับผู ้คนเรานั ้นแหละครับ ที ่มีดีมีงามแตกต่างกันไปในแต่ละคน เพียงเรามองให้เห็นในสิ ่งที ่ดีๆ
ท่ีมีอยู่ในตัวของแตล่ะคน...  ลองพิจารณาดนูะครับว่าวันน้ีเราได้ทำอะไรทีดี่ท่ีจะให้คนอ่ืนได้เห็นหรือยัง

ปิยะ พรหมสถิต
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8 ว



 

 

เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2550 เจ้าหน้าท่ี สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8
(ราชบุรี) และคณะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการคลองสวยนำ้ใส ปี 2550 ในระดับ จังหวัด
ครั้งที่ 2/2550 ซึ่งคลองกุยบุรีเป็นพื้นที่เป้าหมาย โดยมี ว่าที่
ร.ต.พงษ์ศักดิ ์ พลายเวช รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลกุยบุรี

โครงการคลองสวยนำ้ใส คลองกยุบรีุ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8  นำโดยนางนงลักษณ์  พรหมสถิต หัวหน้ากลุ่ม
งานส่งเสริมและเผยแพร่ และคณะร่วมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการ
คลองสวยน้ำใส คลองห้วยคล้า จังหวัดกาญจนบุรี ในกิจกรรมการอบรมราษฎร
หมูท่ี ่1,2,3,4 และ5   ตำบลทา่มะกา  รวม 120 คน เมือ่วนัจนัทรท์ี ่ 16 กรกฎาคม
2550 และอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ากาและโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รวม
500 คน เมื่อวันอังคารที่  17 กรกฎาคม 2550  ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคมโดยเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื ่องการจัดการขยะอย่างง่ายในครัวเรือน
ด้วยตนเอง การบำบัดน้ำเสียและการปรับปรุงคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำเพื่อเสริม
ความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกรักบ้านเกิดด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนให้คงอยู่สืบไป

เจ้าหน้าที่ สสภ.8 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อ
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปน็การประชมุครัง้ที ่ 3 มีจังหวดั
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคในพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวันออกจำนวน 25 จังหวัด โดยได้เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ในวันท่ี 2-3 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมโรงแรมสระบุรีอินน์
อำเภอเมอืง จังหวดัสระบรีุ

ติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการคลองสวย น้ำใส

กลุ่มงานสารสนเทศสิง่แวดลอ้ม

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

(http://reo08.envicluster.deqp.go.th)

สวัสดีค่ะ  ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายแล้วนะคะที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซด์ศูนย์บริการสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม ภาคกลาง-ภาคตะวันตก  ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  8  ซึ่งนอกจากจะสามารถสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูล
ไดแ้ลว้ยงัสามารถนำขอ้มูลออกมาใชไ้ดอี้กดว้ย  ยกตวัอยา่งเชน่  ขอ้มูลรายงานคณุภาพนำ้แหลง่นำ้ผวิดนิเมือ่ทำการเลอืกพืน้ที่
ท่ีต้องการขอ้มูลแล้ว  สามารถคดัลอกข้อมูลในตารางมาใชใ้นโปรแกรม  MS EXCEL  ได้  นอกจากนียั้งสามารถบนัทึกข้อมูลแผนท่ี
ออกมาใช้โดยท่ีบริเวณหน้าต่างระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์  ให้ทำการเลอืกช้ันข้อมูลแผนท่ีท่ีต้องการ  จากน้ันใช้เคร่ืองมือ
ซ่ึงเปน็เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการจดัเกบ็ขอ้มูลแผนที ่(Extract)  และทำการ  Download  ตามขัน้ตอนของระบบ  โดยขอ้มูลแผนทีท่ีไ่ด้
จะจัดเก็บในรูปแบบของ  shape file  ซ่ึงเป็นไฟล์ท่ีใช้ในโปรแกรมทางสารสนเทศทางภมิูศาสตร์  (GIS)  โดยข้อมูลท่ีได้จะเป็น  Datum
Indian  1975  UTM  Zone  47N

1. เลือกช้ันข้อมูล
2. คลิกท่ีเคร่ืองมือ
เพ่ือทำการจัดเก็บข้อมูลแผนท่ี

3. กดปุม่ Extract เพ่ือทำการ
จัดเก็บข้อมูลแผนท่ี

4. กดเพือ่ดาวนโ์หลด

 ⌫

สำนักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มจังหวดัเพชรบรีุ  ร่วมจัดกิจกรรมการเปดิตัวโครงการคลองสวย น้ำใส คลองทา่ไทร
จังหวดัเพชรบรีุ  เมือ่วนัพธุที ่ 27  สิงหาคม  2550  ณ บริเวณทา่เทยีบเรอืหมูท่ี ่5 ตำบลบางเกา่  อำเภอชะอำ โดย นางประไพ
ทองแดนไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า กล่าวต้อนรับ นายนิรันดร์  คงสมาน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติทุกท่าน จากน้ันประธานกล่าวเปิดตัวโครงการฯ ลำดับต่อมา นางประไพ  ทองแดนไทย รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางเก่าและนายปรีชา  พานิชมาท ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ทำการลงนามใน
บันทกึความรว่มมอืระหวา่งกนั  โดยมชีาวตำบลบางเกา่รว่มในพธิโีดยพรอ้มเพรยีง  แลว้จงึเปน็การแสดงพืน้บา้น “เพลงโนเน”
ของนักเรียนโรงเรียนโตนดหลง เพื่อต้อนรับผู้มีเกียรติทุกคน   จากนั้นประธานเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ  แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อม งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างจิตสำนึก
ความรว่มมอืของชาวบางเกา่ใหร่้วมกนัรกัษาคลองทา่ไทรใหเ้ปน็คลองสวย นำ้ใสตลอดไป

คลองสวย-นำ้ใส จ.เพชรบรีุ
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          สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 มอบหมายให ้  นางสวุรรณา
จีรโภคกุล เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมการเปิดตัวโครงการคลองสวย
น้ำใส คลองกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.50
ณ ศาลเจา้พอ่ทา่ขา้ม หมูท่ี ่ 8 ตำบลกยุบรีุ  อำเภอกยุบรีุ การนีว้า่ที่
ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ พลายเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการตา่งๆ ระดับอำเภอและชาวเทศบาล
ตำบลกุยบุรีร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง เริ่มด้วยการรับชมการแสดง
ของนักเรียนโรงเรียนกุยบุรีวิทยาคม เพื่อต้อนรับผู้มีเกียรติทุกคน
ต่อมา นายวิชัย ปล่ังศรีสกุล นายกเทศมนตรีตำยลกุยบุรี กล่าวต้อนรับ
และนายอุดม ธารีจิตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานความสำคัญของการเปิดตัวโครงการฯ

คลองสวย น้ำใส  จ.ประจวบครีีขันธ์ ประธานในพธีิกล่าวเปดิงานและตฆ้ีองชัยสามลา แล้วเขา้สู่พิธีทำบญุ
สืบชะตาคลองกุยบุรี  ถวายผ้าป่าขยะรีไซเคิล พระสงฆ์สวดมนต์
และใหพ้ร ประธานกลา่วนำถวายสตัยป์ฏญิาณ เนือ่งในวโรกาสเฉลมิ
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า
ทุกคนจะร่วมกันทำความดี ด้วยการอนุรักษ์คลองกุยบุรีให้เป็นคลองสวย
น้ำใส คงอยู่สืบไป และทำการแลกเปลี่ยนบันทึกความร่วมมือการ
ดำเนินโครงการฯ ระหว่างเทศบาลตำบลกุยบุรีและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 8 จากนั้นประธานและหัวหน้าส่วนราชการมอบถังดักไขมัน
แต่ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการฯ แล้วร่วมกันปล่อยปลา ปลูกต้นไม้
ประจำถิน่ริมฝ่ังน้ำ เพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาตใิห้สายนำ้ เปิดโอกาสใหผู้้สนใจ
ได้ล่องเรือชมภูมิทัศน์คลองกุยบุรีเป็นกิจกรรมสุดท้าย



 

  

รวมท้ังยังสามารถจัดทำแผนท่ีผ่านเว็บไซด์
ของศนูยบ์ริการฯ  ไดโ้ดยใชเ้ครือ่งมอื        ในการพมิพ์
ภาพแผนท่ีซ่ึงระบบจะข้ึนหน้าต่างมาให้ใส่ข้อความและ
ขนาดของแผนทีท่ีต่อ้งการจะพมิพ ์ จากนัน้ตอบตกลง
เท่าน้ีก็สามารถนำแผนท่ีไปใช้ประโยชน์ได้แล้วขอมูลที่ในรูปของ Excel

1. คลิกท่ีเคร่ืองมือ
เพ่ือทำการพิมพ์ภาพแผนท่ี

2. ระบบจะทำการแสดงแบบฟอรม์พิมพ์ภาพแผนทีใ่ห้ผู้ใช้
กำหนดรปูแบบการจดัพิมพ์ว่าต้องการ พิมพ์แนวตัง้หรือแนวนอน

3. รูปแบบการจัดพิมพ์ภาพแผนที่
ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด

หากท่านใดที่มีความสนใจที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งวิธีการใช้งานศูนย์บริการฯ  สามารถดาวน์โหลด
“คู่มือการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์  ศูนย์บริการสารสนเทศภูมิศาสตร์  ภาคกลาง-ภาคตะวันตก สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี  8”
ไดท้ีเ่วบ็ไซดข์องสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8  ที ่ www.reo08.mnre.go.th  หรือ  www.envwest.com

กิจกรรมทุกประเภทในการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ี  ตามวัตถุประสงค์
ท่ีได้วางเอาไว้ด้วยจิตสำนึกท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม และพร้อมจะพัฒนาถ่ินเกิด
ของตน

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กันยายน 2550 เป็นวันประกาศเจตนารมณ์
โครงการชุมชนสีเขียว : เทศบาลตำบลกระดังงา

ฤกษ์งามยามดตีอนส่ีโมงเยน็ท่านอธบิดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม นางมณทิพย์  ศรีรัตนา ทาบูกานอน ประธานในพิธี
เดินทางมาถึงยังบริเวณพิธี  โดยมี นายสมศักดิ์   เลิศบรรณพงษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับท่านประธาน
พร้อมดว้ย นายนอบ  คงพนู  นายอำเภอบางคนท ีและคณะผูบ้ริหาร
เทศบาลตำบลกระดังงา และชาวชุมชนให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
ทั้งทุกท่าน อันได้แก่ นางพรทิพย์ ปั่นเจริญและนายจตุพร บุรุษพัฒน์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย  นางรัชนี
เอมะรุจิ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ซึ่งในการนี ้คณะแขกผู้มีเกียรติได้เยี ่ยมชมนิทรรศการของชุมชน,
นิทรรศการวิชาการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรสงคราม และนิทรรศการของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ที่จัดไว้ในบริเวณพิธี เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารต่างๆ
แก่ผู้ท่ีมาร่วมในพธีิคร้ังน้ีหลังจากทา่นประธานในพธีิและแขกผูมี้เกียรติ
ทุกท่านชมนิทรรศการแล้วก็ได้ร่วมกันรับชมการแสดงต้อนรับ ซึ่งเป็น
การแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางคนที ชุด “ต้นไม้ของพ่อ”

ลำดับต่อมาประชาชน และรองผู ้ว ่าราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันติดใบไม้ ซึ่งได้
เขียนข้อความการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมจากใจทุกท่านให้กับต้นไม้ความดี
ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้เป็นความร่วมมือกันแบบมีส่วนร่วมของคณะครู
และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางคนทีเป็นผู ้จัดทำขึ ้น ด้วยความ
คาดหวังว่าทุกคนในชุมชนจะได้รับรู ้และแสดงออกถึงการอนุรักษ์
ด้วยการเขียนข้อความติดใบไม้ความดีครั้งนี้อย่างทั่วถึง

จากนั้น นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน  อธิบดีกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและ
ส่งมอบอุทยานการเรียนรู้พันธุ์ไม้วงศ์กระดังงา โดยนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลกระดังงา นายสมภพ รัตนไพบูลย์ เป็นผู้รับมอบพร้อม
ด้วยการมอบหนังสือพันธ์ุไม้วงศ์กระดังงา ให้กับเทศบาลตำบลกระดังงา

โรงเรียนอนุบาลบางคนท ีและห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าและรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มอบพันธุ์ไม้วงศ์กระดังงาให้แกนนำชุมชน เพื่อนำไปปลูกปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในแต่ละชุมชน และร่วมกันรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในเวลา
ต่อมา ชาวกระดังงาได้ประกาศเจตนารมณ์พร้อมกันในการที่จะทำให้
เทศบาลตำบลกระดังงาเป็นชุมชนสีเขียว

เสียงประกาศครั้งนี้ดังกระหึ่มพร้อมเพียงกัน เป็นการแสดง
ถึงความพร้อมของชาวเทศบาลตำบลกระดังงา ที่จะได้ก้าวเดินไปสู่
ความเป็นชุมชนสีเขียวในอนาคต

จากนั้นประธานและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกับชาวชุมชนเดิน
ขบวน ไปร่วมกันทำพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้พันธุ์ไม้วงศ์กระดังงา
และปลูกต้นกระดังงาพร้อมกัน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  เสร็จพิธีการแล้วทุกคนรับประทานอาหาร
เย็นร่วมกันอย่างมีความสุข

ความคาดหวังในการมุ่งสู่ความเป็นชุมชนสีเขียวของชาว
เทศบาลตำบลกระดังงา ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วและยังต้อง
ดำเนินการต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม ให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยศักยภาพของตนเองอย่างยั่งยืนตลอดไป



 

  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  ได้กำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ของ
เจา้พนกังานควบคมุมลพษิในการตรวจสอบและควบคมุแหลง่กำเนดิมลพษิไว ้โดยจะตอ้ง เปน็ผูว้างแผนการตรวจสอบ  รวบรวมขอ้มลู
บันทึกรายงานผลและเสนอความเหน็หรือออกคำสัง่ เพ่ือบังคับการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ดังน้ัน เจ้าพนักงานควบคมุมลพิษจึงควรศึกษา
เตรยีมการในการตรวจสอบแหลง่กำเนดิมลพษิ  เพือ่การปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ  ดงันี้
1. การเตรียมการ

1.1. วางแผนการตรวจสอบ (กำหนดวตัถุประสงค ์  การทำรายงาน  การใชท้รัพยากรใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ)
1.2. ศกึษา รวบรวมขอ้มลู (ขอ้มลูแหลง่กำเนดิมลพษิ กฎหมาย  ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง)
1.3. จดัเตรยีมอปุกรณ ์ เครือ่งมอื ( เครือ่งมอืเกบ็ตวัอย่าง  พยานหลกัฐาน  แบบสำรวจ  อุปกรณป์อ้งกนัภยัสว่นบคุคล)
1.4. ประสานงานกบัผูเ้กีย่วขอ้ง (หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  ห้องปฏบิตักิาร  ทมีงานทีร่่วมตรวจสอบ)

2. การเข้าตรวจสอบ ( การแนะนำตัว  การตรวจสอบสถานท่ี  การเก็บตัวอย่าง  การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน  การสำรวจสภาพแวดล้อม)
3. การวิเคราะห์สรุปผล (การได้รับอนุญาตประกอบกิจการ  ระบบบำบัด/กำจัดของเสีย  การตรวจวัดหรือเก็บตัวอย่างวิเคราะห์

ปรมิาณสารมลพษิเกีย่วกบัคา่มาตรฐาน สญัญาณบง่บอกการฝา่ฝนืกฎหมาย ประวตั ิการถกูรอ้งเรยีน ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มอืน่ๆ)
4. การจดัทำรายงานผลการตรวจสอบ  (ขอ้มลูทัว่ไป  ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้พิจารณา  ความเหน็และขอ้เสนอแนะ ทัง้ดา้นวชิาการและ

ข้อกฎหมาย  เอกสารอา้งองิ  ผู้รายงาน  วันทีร่ายงาน)

กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

               กรมสง่เสรมิคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม,สำนักงานส่ิงแวดล้อม
ภาคที่  8,สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
สมุทรสงคราม และเทศบาล
ตำบลกระดังงา  ได้ร่วมมือกัน
ในการดำเนินงานบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการชุมชนสีเขียว
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พัฒนาฐาน
ข้อมูลสารสนเทศ ส่งเสริมอาชีพและการประหยดัพลังงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก
ของชุมชนเพื่อให้บรรลุถึงชุมชนสีเขียวที่มีศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

โครงการชุมชนสีเขียวดำเนินการ 3 แห่ง คือ เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี,เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร
และเทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ ่งถือได้ว่า
เทศบาลตำบลกระดงังา เป็น 1 ใน 3 ชุมชนท่ีได้รับเลือกเป็นพ้ืนท่ี นำร่อง
ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคีในปี
พ.ศ.2549  ถงึ  พ.ศ. 2550 ของเทศบาลตำบลกระดงังา   จึงพฒันามาสู่
โครงการชุมชนสีเขียว ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.
2550  -  พ.ศ. 2553

ชาวเทศบาลตำบลกระดังงาท้ัง 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกระดังงา
ร่วมใจ,ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา, ชุมชนเกาะแก้ว และชุมชน 789 ร่มไทร
พัฒนา  ด้วยการนำของนายกเทศบาลตำบลกระดังงา นายสมภพ
รัตนไพบูลย์  ร่วมกับคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ แกนนำชุมชนทั้ง  4
ชุมชน และชาวชุมชน รวม 200 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมและประกาศเจตนารมณ์ โครงการชุมชนสีเขียว  ณ
โรงแรมเอกไพริน  ริเวอร์แคว  กาญจนบุรี  เมื่อวันที่  4-5 กันยายน
2550 ซึ่งทางสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบการประชุมครั้งนี้

วันท่ี 4 กันยายน  2550 เวลา 6.30 น. คณะผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด เดินทางจากเทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม
มุ่งสู่จังหวัดกาญจนบุรี โดยเวลาประมาณ  8.30  น. ถึง โรงแรม
เอกไพริน ริเวอร์แคว กาญจนบุรี ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการครั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลาการประชุมเชิง
ปฏบัิตกิาร ทัง้  2  วนั 1 คนื นัน้  เปน็การเสรมิสร้างพลงัใหแ้กชุ่มชน
เพื่อการทำงานเป็นทีม โดยให้แต่ละบุคคลมีการแสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วม  ร่วมมือกันคิดวางแผน และร่วมมือกันปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ได้กำหนด ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัชวัสส์
รัตนศิลปากร หรือ  “อาจารย์เป๋อ”  และคณะ เป็นวิทยากรในการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ

⌫⌫
 

กิจกรรมที่ต่างๆ ที่ได้จัดขึ ้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในครั้งนี้มีทั้งความสนุกสนานแฝงไว้ด้วยสาระและทุกคนต้องมีส่วน
ร่วม อาท ิเชน่

กิจกรรม “บอกรักทักทาย” เป็นกิจกรรมที่สร้างความคุ้นเคย
ให้กับผู ้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้มีโอกาสรู ้จักทักทายกัน ซึ ่งวิธีการ
ดำเนินกิจกรรมนั้น จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจับคู่กันแล้วบอก
ทักทายกัน ตามที่วิทยากรกำหนด  เช่น การยกมือไหว้สวัสดี ตาม
แบบธรรมเนียมของไทย  หรือการโค้งคำนับกันตามวัฒนธรรมของจีน
หรือการจับมือทักทายตามแบบวฒันธรรมขององักฤษ หรือการกอดกนั
ซึ่งเป็นการทักทายตามธรรมเนียมของฝรั่งเศส  โดยสลับคู่ทักทายกัน
จนครบหมดทุกคน

กิจกรรม  “Mini  Walk  Rally”  เป็นกิจกรรมที่สร้างการ
ทำงานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  เพื่อให้
กลุ ่มบรรลุเป้าหมายตามที ่ได้รับมอบหมายมา ซึ ่งวิธีการดำเนิน
กิจกรรมก็จะแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่มๆ  กลุ่มละเท่าๆ กัน
เดินทางไปตามเป้าหมายที่โจทย์หรือวิทยากรได้กำหนดไว้และร่วมกัน
แก้ไขโจทย์หรือปัญหาที่กลุ่มของตนเองได้รับในแต่ละสถานี กิจกรรม
ในภาคค่ำจะเป็นกิจกรรมการแสดงของกลุ่มผู ้เข้าร่วมการประชุม
ทุกท่าน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วม
ร่วมแรง  ร่วมใจกันในการปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
มา โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมออกเป็น 7 กลุ่ม  จัดการแสดง
ตามโจทย์ที ่ได้รับมา เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบวชนาค
ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

ทั้งนี้ ทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงและจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรม
ที่โจทก์กำหนดให้ นอกจากกิจกรรมการแสดงแล้ว ทางคณะวิทยากร
ยังได้กำหนดให้มีการประกวดขวัญใจเทศบาลตำบลกระดังงา โดยให้
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน กลุ่มละ  1  คน เข้าประกวดสาวงามประเภท
“งามแงะ”   สร้างความสนกุสนาน  ครืน้เครงเปน็อยา่งมาก

รุ่งเชา้ของวนัที ่  5  กนัยายน  2550 หลงัจากออกกำลงักาย
และทำกิจส่วนตัวเสร็จแล้ว คณะวิทยากรสรุปผลที่ได้จากการทำ
กิจกรรมทั้งหมดที่ผ่านมา  และได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมกัน
ร่าง “ประกาศเจตนารมณ์  โครงการชุมชนสีเขียว  :  เทศบาลตำบล
กระดงังา”  ซ่ึงจะกลา่วในวนัที ่  6  กนัยายน  2550  เปน็อนัเสรจ็ส้ิน
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ปัจจุบัน “ภาวะโลกรอ้น” กำลงัเปน็ปญัหาใหญ่
ของโลกในปจัจุบัน  เพราะปญัหาของอณุหภมิูโลกทีร้่อนขึน้
มิได้เป็นเร่ืองไกลตัวและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเท่าน้ัน
แต่กลับส่งผลกระทบโดยตรงมายังมนุษย์หรือตัวเราเอง
คอลัมน์แนะนำเว็บไซด์ฉบับนี้จะพาไปท่องโลกและอวกาศ
กับเว็บไซด์  “โครงการการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ”  หรือ  “โครงการลีซ่า  (LESA: LEARNING MODULE

ON EARTH SCIENCE AND ASTRONOMY) ซึ่งเป็น
โครงการวิจัยโดยหอดูดาวแก้ว  ภายใต้การอุดหนุนทุนวิจัยจาก
สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย  หรอื  สกว.  เพือ่พฒันา
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม  ที่เว็บไซด์
WWW.LESA.IN.TH  โดยเนือ้หาทัว่ๆ  ไปในเวบ็ไซดน์ีจ้ะพดู
ถึงเรือ่ง  อวกาศและจกัรวาล  ระบบสริุยะ  บรรยากาศ  ฯลฯ
อีกท้ังยังมีข้อมูลเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงสภาวะของโลกซึง่
กำลังเป็นปัญหาที่ทุกคนกำลังวิตกกังวลอยู่ขณะนี้มาให้
ศึกษาข้อมูลกันด้วย

นอกจากเน้ือหาสาระต่างๆ แล้วยังมีส่ือการเรียน
การสอนในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุไว้บนอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้ง่ายต่อการดาวน์โหลดอีกด้วย  ดังนั้นคุณครูและ
นักเรียนท่ีกำลังสนใจเร่ืองโลกและอวกาศไมค่วรพลาดในการ
เข้าไปเก็บเกี่ยวความรู้และนำข้อมูลไปประกอบการเรียน
การสอนกันนะคะ

“ถึงเวลาแล้วที่จะต้องหันมามองโลกอย่าง
ใส่ใจ  และใหค้วามสำคญักบั “สภาวะโลกรอ้น” ก่อนที่
มันจะสายเกนิไป  ”

สุวรรณา  จีรโภคกลุ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8ว
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สุวรรณา  จรีโภคกุล     นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8ว

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  8  ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  สมุทรสงคราม
เพชรบรีุ  และประจวบครีีขนัธ ์ ดำเนนิงานโครงการประกวดธนาคารขยะรไีซเคลิในโรงเรยีน  เปน็ปทีี ่ 2  ประจำป ี2550  โดยคดัเลอืกโรงเรยีน
ที่ชนะการประกวดของแต่ละจังหวัด  ให้เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ

สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8 ไดจั้ดการประชมุสัมมนา  เรือ่งการประกวดธนาคารขยะรไีซเคลิ ระดบัภาคในพืน้ทีภ่าค  8  เมือ่วนัเสาร์
ที ่20 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมเวสเทร์ินแกรนดร์าชบรีุ เพือ่มอบรางวลัใหแ้กโ่รงเรยีนทีช่นะการประกวดระดบัจังหวดั รวม 19 โรงเรยีน  ไดแ้ก่

จังหวัดกาญจนบุรี ระดับประถมศึกษา อนัดบัที ่1  โรงเรยีนเทศบาล 3 (บ้านบอ่)
อันดบัที ่2  โรงเรยีนบา้นทา่มะกา เขต 2

ระดับมัธยมศึกษา อนัดบัที ่ 1  โรงเรยีนพงัตรรุาษฎรรั์งสรรค์
อันดับที่ 2  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน

จังหวัดราชบุรี ระดับประถมศึกษา อันดับที่ 1  โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
อันดบัที ่ 2  โรงเรยีนวนัทามารอีาราชบรีุ
อันดบัที ่3  โรงเรยีนบา้นกลว้ย

ระดับมัธยมศึกษา อนัดบัที ่1  โรงเรยีนเทศบาล 2  วดัชอ่งลม
อันดบัที ่ 2  โรงเรยีนเทศบาลวดัโชค (ธรรมเสนานวีรคณุ)

จังหวัดสุมทรสงคราม  ระดับประถมศึกษา อนัดบัที ่1  โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัอมัพวนัเจตยิาราม
ระดับมัธยมศึกษา อนัดบัที ่ 1  โรงเรยีนอมัพวนัวทิยาลยั

จังหวัดเพชรบุรี ระดับประถมศึกษา อนัดบัที ่1  โรงเรยีนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส
อันดบัที ่2  โรงเรยีนเทศบาล  6 บ้านหว้ยทรายเหนอื
อันดบัที ่3  โรงเรยีนวดัหาดทราย (เรอืนมัน่นริมิต)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับประถมศึกษา อนัดบัที ่1  โรงเรยีนบา้นทา่ขาม
อันดับท่ี 2  โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ)
อันดบัที ่3  โรงเรยีนอนบุาลสามรอ้ยยอด

ระดับมัธยมศึกษา อนัดบัที ่1  ไม่มีอันดบัที ่ 1
อันดบัที ่   2  โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม

และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  โดยการนำเสนอกระบวนการทำงานของกิจกรรม
ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน  รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งประดิษฐ์
ในหลากหลายรูปแบบ จากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียน เป็นต้น เสริมสร้างพลังเครือข่าย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างอบอุ่นเป็นกันเอง

สำหรับการดำเนินการตัดสินฯ ในระดับภาค คณะกรรมการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดระดับจังหวัด
ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาเมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2550 และวันที่ 3 กันยายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการที่เดินทาง
ไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนที่ชนะเลิศในระดับจังหวัด ประกอบด้วย

1.  นางไพจติรา นาคแย้ม นักวิชาการศึกษา 8  ผู้แทนภาครัฐด้านการศึกษา จากสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศกึษาธกิาร (เขต 6)

2.  นายบญุชยั จรัญวรพรรณ ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและบริหารความเสี่ยง ผู้แทนภาคเอกชนจาก
บริษัท ผลิตไฟฟา้ราชบรีุ  จำกดั

3.  นางปารชิาติ เราจุติธรรม ผูป้ระสานงาน  ผู้แทนภาคประชาชน   จากชมรมนกัพฒันาภาคตะวนัตก
4.  นางนงลกัษณ์ พรหมสถิต นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม  8ว  ผู้แทนภาครฐัดา้นสิง่แวดลอ้ม

จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8
5.  นางสวุรรณา จีรโภคกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8ว ผู้แทนภาครัฐด้านสิ่งแวดล้อม

จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8

ผลการตัดสินโรงเรียนที่ชนะการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ระดับภาค  ได้แก่
ระดับประถมศึกษา

อันดบัที ่1 โรงเรยีนบา้นทา่ขาม   จังหวดัประจวบครีีขนัธ์
อันดบัที ่2 โรงเรยีนเทศบาล 3 (บ้านบอ่)  จังหวดักาญจนบรีุ
อันดบัที ่ 3 โรงเรยีนเทศบาลวดัไทรอารรัีกษ ์ (มณวีทิยา)   จังหวดัราชบรีุ
อันดบัที ่4 โรงเรยีนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส  จังหวดัเพชรบรีุ

ระดับมัธยมศึกษา
อันดับที่ 1 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
อันดับที่ 2 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  จังหวัดกาญจนบุรี
อันดบัที ่3 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัชอ่งลม จังหวดัราชบรีุ
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้  เพื่อตัดสินคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะเลิศในพื้นที่ภาค 8

ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนทุกแห่งให้การต้อนรับอย่างดีย่ิง และได้จัดแสดง
ผลงานต่างๆ ซ่ึงเป็นการบูรณาการหมวดวิชาต่างๆ เป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ จากการปฏิบัติจริง
แบบมีส่วนร่วม ของคณะครู นักเรียน และบุคลากรต่างๆ ในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน
คณะกรรมการทุกคนคาดหวังว่า ธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนในพื้นที่ภาค 8 อาจได้รับรางวัลในระดับประเทศต่อไป และที่สำคัญอย่างยิ่ง
คือ  โรงเรียนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ที่เชื่อมโยงและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสู่ชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อเป็นการกระตุ้น
และเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะ โดยนำของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนกำจัด กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาขึ้น ซึ่งผลการประกวดในรอบแรกเพื่อ
คัดเลือกตัวแทนประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคที่ 8 มีดังนี้

⌫
⌫  ทรงศร  วิมลพิทยกลุ  นายชา่งศลิป์ 6

สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดเข้าสู่การประกวด
ระดับประเทศเพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อไป.

ประเภทสิง่ประดิษฐท่ั์วไป  ระดับประถมศกึษา
จ.ราชบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)

ช่ือผลงาน   ร่ม
จ.เพชรบุรี โรงเรียนวัดหาดทราย (เรือนมั่นนิรมิต)

ช่ือผลงาน  ตูป้ลานา่รกั  รักษส่ิ์งแวดลอ้ม
จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนวัดสวนแก้ว

ช่ือผลงาน    แจกนัดอกไม้
จ.ประจวบครีีขนัธ ์   โรงเรยีนบา้นทา่ขา้ม

ชื่อผลงาน  เข็มกลัดเสื้อจากเกล็ดปลา

ประเภทสิง่ประดิษฐท์ัว่ไป ระดับมธัยมศกึษา / อาชวีศกึษา
จ .ราชบรีุ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)
                                ช่ือผลงาน    เสือ้กนัฝน
จ.เพชรบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)

ช่ือผลงาน   วสัดเุหลือ่ใช้เทดิไทอ้งคร์าชนั
จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

ชื่อผลงาน   โคมไฟจากกะลามะพร้าว
จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

ชื่อผลงาน โคมไฟรูปสัตว์จากกะลามะพร้าว
จ.กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ช่ือผลงาน  โคมไฟ  เยน็ทัว่หลา้  ดว้ยพระบารมี
ประเภทเครือ่งแตง่กาย  ระดับ อดุมศกึษา / อาชวีศกึษา
จ.กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ช่ือผลงาน ดอกไมบ้าน สานสมัพนัธ ์ เทดิไทอ้งคร์าชนั



 

 

⌫
⌫  ⌫ 

สุวรรณา  จรีโภคกุล     นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8ว

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  8  ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  สมุทรสงคราม
เพชรบรีุ  และประจวบครีีขนัธ ์ ดำเนนิงานโครงการประกวดธนาคารขยะรไีซเคลิในโรงเรยีน  เปน็ปทีี ่ 2  ประจำป ี2550  โดยคดัเลอืกโรงเรยีน
ที่ชนะการประกวดของแต่ละจังหวัด  ให้เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ

สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8 ไดจั้ดการประชมุสัมมนา  เรือ่งการประกวดธนาคารขยะรไีซเคลิ ระดบัภาคในพืน้ทีภ่าค  8  เมือ่วนัเสาร์
ที ่20 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมเวสเทร์ินแกรนดร์าชบรีุ เพือ่มอบรางวลัใหแ้กโ่รงเรยีนทีช่นะการประกวดระดบัจังหวดั รวม 19 โรงเรยีน  ไดแ้ก่

จังหวัดกาญจนบุรี ระดับประถมศึกษา อนัดบัที ่1  โรงเรยีนเทศบาล 3 (บ้านบอ่)
อันดบัที ่2  โรงเรยีนบา้นทา่มะกา เขต 2

ระดับมัธยมศึกษา อนัดบัที ่ 1  โรงเรยีนพงัตรรุาษฎรรั์งสรรค์
อันดับที่ 2  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน

จังหวัดราชบุรี ระดับประถมศึกษา อันดับที่ 1  โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
อันดบัที ่ 2  โรงเรยีนวนัทามารอีาราชบรีุ
อันดบัที ่3  โรงเรยีนบา้นกลว้ย

ระดับมัธยมศึกษา อนัดบัที ่1  โรงเรยีนเทศบาล 2  วดัชอ่งลม
อันดบัที ่ 2  โรงเรยีนเทศบาลวดัโชค (ธรรมเสนานวีรคณุ)

จังหวัดสุมทรสงคราม  ระดับประถมศึกษา อนัดบัที ่1  โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัอมัพวนัเจตยิาราม
ระดับมัธยมศึกษา อนัดบัที ่ 1  โรงเรยีนอมัพวนัวทิยาลยั

จังหวัดเพชรบุรี ระดับประถมศึกษา อนัดบัที ่1  โรงเรยีนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส
อันดบัที ่2  โรงเรยีนเทศบาล  6 บ้านหว้ยทรายเหนอื
อันดบัที ่3  โรงเรยีนวดัหาดทราย (เรอืนมัน่นริมิต)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับประถมศึกษา อนัดบัที ่1  โรงเรยีนบา้นทา่ขาม
อันดับท่ี 2  โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย(สังฆประชาอุทิศ)
อันดบัที ่3  โรงเรยีนอนบุาลสามรอ้ยยอด

ระดับมัธยมศึกษา อนัดบัที ่1  ไม่มีอันดบัที ่ 1
อันดบัที ่   2  โรงเรยีนสามรอ้ยยอดวทิยาคม

และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  โดยการนำเสนอกระบวนการทำงานของกิจกรรม
ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน  รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งประดิษฐ์
ในหลากหลายรูปแบบ จากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียน เป็นต้น เสริมสร้างพลังเครือข่าย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างอบอุ่นเป็นกันเอง

สำหรับการดำเนินการตัดสินฯ ในระดับภาค คณะกรรมการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดระดับจังหวัด
ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาเมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2550 และวันที่ 3 กันยายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการที่เดินทาง
ไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนที่ชนะเลิศในระดับจังหวัด ประกอบด้วย

1.  นางไพจติรา นาคแย้ม นักวิชาการศึกษา 8  ผู้แทนภาครัฐด้านการศึกษา จากสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศกึษาธกิาร (เขต 6)

2.  นายบญุชยั จรัญวรพรรณ ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและบริหารความเสี่ยง ผู้แทนภาคเอกชนจาก
บริษัท ผลิตไฟฟา้ราชบรีุ  จำกดั

3.  นางปารชิาติ เราจุติธรรม ผูป้ระสานงาน  ผู้แทนภาคประชาชน   จากชมรมนกัพฒันาภาคตะวนัตก
4.  นางนงลกัษณ์ พรหมสถิต นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม  8ว  ผู้แทนภาครฐัดา้นสิง่แวดลอ้ม

จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8
5.  นางสวุรรณา จีรโภคกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8ว ผู้แทนภาครัฐด้านสิ่งแวดล้อม

จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8

ผลการตัดสินโรงเรียนที่ชนะการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ระดับภาค  ได้แก่
ระดับประถมศึกษา

อันดบัที ่1 โรงเรยีนบา้นทา่ขาม   จังหวดัประจวบครีีขนัธ์
อันดบัที ่2 โรงเรยีนเทศบาล 3 (บ้านบอ่)  จังหวดักาญจนบรีุ
อันดบัที ่ 3 โรงเรยีนเทศบาลวดัไทรอารรัีกษ ์ (มณวีทิยา)   จังหวดัราชบรีุ
อันดบัที ่4 โรงเรยีนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส  จังหวดัเพชรบรีุ

ระดับมัธยมศึกษา
อันดับที่ 1 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
อันดับที่ 2 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  จังหวัดกาญจนบุรี
อันดบัที ่3 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัชอ่งลม จังหวดัราชบรีุ
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้  เพื่อตัดสินคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะเลิศในพื้นที่ภาค 8

ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนทุกแห่งให้การต้อนรับอย่างดีย่ิง และได้จัดแสดง
ผลงานต่างๆ ซ่ึงเป็นการบูรณาการหมวดวิชาต่างๆ เป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ จากการปฏิบัติจริง
แบบมีส่วนร่วม ของคณะครู นักเรียน และบุคลากรต่างๆ ในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน
คณะกรรมการทุกคนคาดหวังว่า ธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนในพื้นที่ภาค 8 อาจได้รับรางวัลในระดับประเทศต่อไป และที่สำคัญอย่างยิ่ง
คือ  โรงเรียนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ที่เชื่อมโยงและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสู่ชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อเป็นการกระตุ้น
และเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะ โดยนำของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนกำจัด กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาขึ้น ซึ่งผลการประกวดในรอบแรกเพื่อ
คัดเลือกตัวแทนประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคที่ 8 มีดังนี้
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สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดเข้าสู่การประกวด
ระดับประเทศเพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อไป.

ประเภทสิง่ประดิษฐท่ั์วไป  ระดับประถมศกึษา
จ.ราชบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)

ช่ือผลงาน   ร่ม
จ.เพชรบุรี โรงเรียนวัดหาดทราย (เรือนมั่นนิรมิต)

ช่ือผลงาน  ตูป้ลานา่รกั  รักษส่ิ์งแวดลอ้ม
จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนวัดสวนแก้ว

ช่ือผลงาน    แจกนัดอกไม้
จ.ประจวบครีีขนัธ ์   โรงเรยีนบา้นทา่ขา้ม

ชื่อผลงาน  เข็มกลัดเสื้อจากเกล็ดปลา

ประเภทสิง่ประดิษฐท์ัว่ไป ระดับมธัยมศกึษา / อาชวีศกึษา
จ .ราชบรีุ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)
                                ช่ือผลงาน    เสือ้กนัฝน
จ.เพชรบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)

ช่ือผลงาน   วสัดเุหลือ่ใช้เทดิไทอ้งคร์าชนั
จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

ชื่อผลงาน   โคมไฟจากกะลามะพร้าว
จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

ชื่อผลงาน โคมไฟรูปสัตว์จากกะลามะพร้าว
จ.กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ช่ือผลงาน  โคมไฟ  เยน็ทัว่หลา้  ดว้ยพระบารมี
ประเภทเครือ่งแตง่กาย  ระดับ อดุมศกึษา / อาชวีศกึษา
จ.กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ช่ือผลงาน ดอกไมบ้าน สานสมัพนัธ ์ เทดิไทอ้งคร์าชนั



 

  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  ได้กำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ของ
เจา้พนกังานควบคมุมลพษิในการตรวจสอบและควบคมุแหลง่กำเนดิมลพษิไว ้โดยจะตอ้ง เปน็ผูว้างแผนการตรวจสอบ  รวบรวมขอ้มลู
บันทึกรายงานผลและเสนอความเหน็หรือออกคำสัง่ เพ่ือบังคับการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ดังน้ัน เจ้าพนักงานควบคมุมลพิษจึงควรศึกษา
เตรยีมการในการตรวจสอบแหลง่กำเนดิมลพษิ  เพือ่การปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ  ดงันี้
1. การเตรียมการ

1.1. วางแผนการตรวจสอบ (กำหนดวตัถุประสงค ์  การทำรายงาน  การใชท้รัพยากรใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ)
1.2. ศกึษา รวบรวมขอ้มลู (ขอ้มลูแหลง่กำเนดิมลพษิ กฎหมาย  ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง)
1.3. จดัเตรยีมอปุกรณ ์ เครือ่งมอื ( เครือ่งมอืเกบ็ตวัอย่าง  พยานหลกัฐาน  แบบสำรวจ  อุปกรณป์อ้งกนัภยัสว่นบคุคล)
1.4. ประสานงานกบัผูเ้กีย่วขอ้ง (หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  ห้องปฏบิตักิาร  ทมีงานทีร่่วมตรวจสอบ)

2. การเข้าตรวจสอบ ( การแนะนำตัว  การตรวจสอบสถานท่ี  การเก็บตัวอย่าง  การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน  การสำรวจสภาพแวดล้อม)
3. การวิเคราะห์สรุปผล (การได้รับอนุญาตประกอบกิจการ  ระบบบำบัด/กำจัดของเสีย  การตรวจวัดหรือเก็บตัวอย่างวิเคราะห์

ปรมิาณสารมลพษิเกีย่วกบัคา่มาตรฐาน สญัญาณบง่บอกการฝา่ฝนืกฎหมาย ประวตั ิการถกูรอ้งเรยีน ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มอืน่ๆ)
4. การจดัทำรายงานผลการตรวจสอบ  (ขอ้มลูทัว่ไป  ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้พิจารณา  ความเหน็และขอ้เสนอแนะ ทัง้ดา้นวชิาการและ

ข้อกฎหมาย  เอกสารอา้งองิ  ผู้รายงาน  วันทีร่ายงาน)

กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

               กรมสง่เสรมิคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม,สำนักงานส่ิงแวดล้อม
ภาคที่  8,สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
สมุทรสงคราม และเทศบาล
ตำบลกระดังงา  ได้ร่วมมือกัน
ในการดำเนินงานบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการชุมชนสีเขียว
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พัฒนาฐาน
ข้อมูลสารสนเทศ ส่งเสริมอาชีพและการประหยดัพลังงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก
ของชุมชนเพื่อให้บรรลุถึงชุมชนสีเขียวที่มีศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

โครงการชุมชนสีเขียวดำเนินการ 3 แห่ง คือ เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี,เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร
และเทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ ่งถือได้ว่า
เทศบาลตำบลกระดงังา เป็น 1 ใน 3 ชุมชนท่ีได้รับเลือกเป็นพ้ืนท่ี นำร่อง
ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคีในปี
พ.ศ.2549  ถงึ  พ.ศ. 2550 ของเทศบาลตำบลกระดงังา   จึงพฒันามาสู่
โครงการชุมชนสีเขียว ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.
2550  -  พ.ศ. 2553

ชาวเทศบาลตำบลกระดังงาท้ัง 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกระดังงา
ร่วมใจ,ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา, ชุมชนเกาะแก้ว และชุมชน 789 ร่มไทร
พัฒนา  ด้วยการนำของนายกเทศบาลตำบลกระดังงา นายสมภพ
รัตนไพบูลย์  ร่วมกับคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ แกนนำชุมชนทั้ง  4
ชุมชน และชาวชุมชน รวม 200 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมและประกาศเจตนารมณ์ โครงการชุมชนสีเขียว  ณ
โรงแรมเอกไพริน  ริเวอร์แคว  กาญจนบุรี  เมื่อวันที่  4-5 กันยายน
2550 ซึ่งทางสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบการประชุมครั้งนี้

วันท่ี 4 กันยายน  2550 เวลา 6.30 น. คณะผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด เดินทางจากเทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม
มุ่งสู่จังหวัดกาญจนบุรี โดยเวลาประมาณ  8.30  น. ถึง โรงแรม
เอกไพริน ริเวอร์แคว กาญจนบุรี ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการครั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลาการประชุมเชิง
ปฏบัิตกิาร ทัง้  2  วนั 1 คนื นัน้  เปน็การเสรมิสร้างพลงัใหแ้กชุ่มชน
เพื่อการทำงานเป็นทีม โดยให้แต่ละบุคคลมีการแสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วม  ร่วมมือกันคิดวางแผน และร่วมมือกันปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ได้กำหนด ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัชวัสส์
รัตนศิลปากร หรือ  “อาจารย์เป๋อ”  และคณะ เป็นวิทยากรในการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ

⌫⌫
 

กิจกรรมที่ต่างๆ ที่ได้จัดขึ ้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในครั้งนี้มีทั้งความสนุกสนานแฝงไว้ด้วยสาระและทุกคนต้องมีส่วน
ร่วม อาท ิเชน่

กิจกรรม “บอกรักทักทาย” เป็นกิจกรรมที่สร้างความคุ้นเคย
ให้กับผู ้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้มีโอกาสรู ้จักทักทายกัน ซึ ่งวิธีการ
ดำเนินกิจกรรมนั้น จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจับคู่กันแล้วบอก
ทักทายกัน ตามที่วิทยากรกำหนด  เช่น การยกมือไหว้สวัสดี ตาม
แบบธรรมเนียมของไทย  หรือการโค้งคำนับกันตามวัฒนธรรมของจีน
หรือการจับมือทักทายตามแบบวฒันธรรมขององักฤษ หรือการกอดกนั
ซึ่งเป็นการทักทายตามธรรมเนียมของฝรั่งเศส  โดยสลับคู่ทักทายกัน
จนครบหมดทุกคน

กิจกรรม  “Mini  Walk  Rally”  เป็นกิจกรรมที่สร้างการ
ทำงานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  เพื่อให้
กลุ ่มบรรลุเป้าหมายตามที ่ได้รับมอบหมายมา ซึ ่งวิธีการดำเนิน
กิจกรรมก็จะแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่มๆ  กลุ่มละเท่าๆ กัน
เดินทางไปตามเป้าหมายที่โจทย์หรือวิทยากรได้กำหนดไว้และร่วมกัน
แก้ไขโจทย์หรือปัญหาที่กลุ่มของตนเองได้รับในแต่ละสถานี กิจกรรม
ในภาคค่ำจะเป็นกิจกรรมการแสดงของกลุ่มผู ้เข้าร่วมการประชุม
ทุกท่าน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วม
ร่วมแรง  ร่วมใจกันในการปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
มา โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมออกเป็น 7 กลุ่ม  จัดการแสดง
ตามโจทย์ที ่ได้รับมา เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบวชนาค
ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

ทั้งนี้ ทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงและจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรม
ที่โจทก์กำหนดให้ นอกจากกิจกรรมการแสดงแล้ว ทางคณะวิทยากร
ยังได้กำหนดให้มีการประกวดขวัญใจเทศบาลตำบลกระดังงา โดยให้
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน กลุ่มละ  1  คน เข้าประกวดสาวงามประเภท
“งามแงะ”   สร้างความสนกุสนาน  ครืน้เครงเปน็อยา่งมาก

รุ่งเชา้ของวนัที ่  5  กนัยายน  2550 หลงัจากออกกำลงักาย
และทำกิจส่วนตัวเสร็จแล้ว คณะวิทยากรสรุปผลที่ได้จากการทำ
กิจกรรมทั้งหมดที่ผ่านมา  และได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมกัน
ร่าง “ประกาศเจตนารมณ์  โครงการชุมชนสีเขียว  :  เทศบาลตำบล
กระดงังา”  ซ่ึงจะกลา่วในวนัที ่  6  กนัยายน  2550  เปน็อนัเสรจ็ส้ิน
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ปัจจุบัน “ภาวะโลกรอ้น” กำลงัเปน็ปญัหาใหญ่
ของโลกในปจัจุบัน  เพราะปญัหาของอณุหภมิูโลกทีร้่อนขึน้
มิได้เป็นเร่ืองไกลตัวและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเท่าน้ัน
แต่กลับส่งผลกระทบโดยตรงมายังมนุษย์หรือตัวเราเอง
คอลัมน์แนะนำเว็บไซด์ฉบับนี้จะพาไปท่องโลกและอวกาศ
กับเว็บไซด์  “โครงการการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ”  หรือ  “โครงการลีซ่า  (LESA: LEARNING MODULE

ON EARTH SCIENCE AND ASTRONOMY) ซึ่งเป็น
โครงการวิจัยโดยหอดูดาวแก้ว  ภายใต้การอุดหนุนทุนวิจัยจาก
สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย  หรอื  สกว.  เพือ่พฒันา
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม  ที่เว็บไซด์
WWW.LESA.IN.TH  โดยเนือ้หาทัว่ๆ  ไปในเวบ็ไซดน์ีจ้ะพดู
ถึงเรือ่ง  อวกาศและจกัรวาล  ระบบสริุยะ  บรรยากาศ  ฯลฯ
อีกท้ังยังมีข้อมูลเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงสภาวะของโลกซึง่
กำลังเป็นปัญหาที่ทุกคนกำลังวิตกกังวลอยู่ขณะนี้มาให้
ศึกษาข้อมูลกันด้วย

นอกจากเน้ือหาสาระต่างๆ แล้วยังมีส่ือการเรียน
การสอนในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุไว้บนอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้ง่ายต่อการดาวน์โหลดอีกด้วย  ดังนั้นคุณครูและ
นักเรียนท่ีกำลังสนใจเร่ืองโลกและอวกาศไมค่วรพลาดในการ
เข้าไปเก็บเกี่ยวความรู้และนำข้อมูลไปประกอบการเรียน
การสอนกันนะคะ

“ถึงเวลาแล้วที่จะต้องหันมามองโลกอย่าง
ใส่ใจ  และใหค้วามสำคญักบั “สภาวะโลกรอ้น” ก่อนที่
มันจะสายเกนิไป  ”

สุวรรณา  จีรโภคกลุ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8ว



 

  

รวมท้ังยังสามารถจัดทำแผนท่ีผ่านเว็บไซด์
ของศนูยบ์ริการฯ  ไดโ้ดยใชเ้ครือ่งมอื        ในการพมิพ์
ภาพแผนท่ีซ่ึงระบบจะข้ึนหน้าต่างมาให้ใส่ข้อความและ
ขนาดของแผนทีท่ีต่อ้งการจะพมิพ ์ จากนัน้ตอบตกลง
เท่าน้ีก็สามารถนำแผนท่ีไปใช้ประโยชน์ได้แล้วขอมูลที่ในรูปของ Excel

1. คลิกท่ีเคร่ืองมือ
เพ่ือทำการพิมพ์ภาพแผนท่ี

2. ระบบจะทำการแสดงแบบฟอรม์พิมพ์ภาพแผนทีใ่ห้ผู้ใช้
กำหนดรปูแบบการจดัพิมพ์ว่าต้องการ พิมพ์แนวตัง้หรือแนวนอน

3. รูปแบบการจัดพิมพ์ภาพแผนที่
ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด

หากท่านใดที่มีความสนใจที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งวิธีการใช้งานศูนย์บริการฯ  สามารถดาวน์โหลด
“คู่มือการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์  ศูนย์บริการสารสนเทศภูมิศาสตร์  ภาคกลาง-ภาคตะวันตก สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี  8”
ไดท้ีเ่วบ็ไซดข์องสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8  ที ่ www.reo08.mnre.go.th  หรือ  www.envwest.com

กิจกรรมทุกประเภทในการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ี  ตามวัตถุประสงค์
ท่ีได้วางเอาไว้ด้วยจิตสำนึกท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม และพร้อมจะพัฒนาถ่ินเกิด
ของตน

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กันยายน 2550 เป็นวันประกาศเจตนารมณ์
โครงการชุมชนสีเขียว : เทศบาลตำบลกระดังงา

ฤกษ์งามยามดตีอนส่ีโมงเยน็ท่านอธบิดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม นางมณทิพย์  ศรีรัตนา ทาบูกานอน ประธานในพิธี
เดินทางมาถึงยังบริเวณพิธี  โดยมี นายสมศักดิ์   เลิศบรรณพงษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับท่านประธาน
พร้อมดว้ย นายนอบ  คงพนู  นายอำเภอบางคนท ีและคณะผูบ้ริหาร
เทศบาลตำบลกระดังงา และชาวชุมชนให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
ทั้งทุกท่าน อันได้แก่ นางพรทิพย์ ปั่นเจริญและนายจตุพร บุรุษพัฒน์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย  นางรัชนี
เอมะรุจิ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ซึ่งในการนี ้คณะแขกผู้มีเกียรติได้เยี ่ยมชมนิทรรศการของชุมชน,
นิทรรศการวิชาการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรสงคราม และนิทรรศการของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ที่จัดไว้ในบริเวณพิธี เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารต่างๆ
แก่ผู้ท่ีมาร่วมในพธีิคร้ังน้ีหลังจากทา่นประธานในพธีิและแขกผูมี้เกียรติ
ทุกท่านชมนิทรรศการแล้วก็ได้ร่วมกันรับชมการแสดงต้อนรับ ซึ่งเป็น
การแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางคนที ชุด “ต้นไม้ของพ่อ”

ลำดับต่อมาประชาชน และรองผู ้ว ่าราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันติดใบไม้ ซึ่งได้
เขียนข้อความการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมจากใจทุกท่านให้กับต้นไม้ความดี
ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้เป็นความร่วมมือกันแบบมีส่วนร่วมของคณะครู
และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางคนทีเป็นผู ้จัดทำขึ ้น ด้วยความ
คาดหวังว่าทุกคนในชุมชนจะได้รับรู ้และแสดงออกถึงการอนุรักษ์
ด้วยการเขียนข้อความติดใบไม้ความดีครั้งนี้อย่างทั่วถึง

จากนั้น นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน  อธิบดีกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและ
ส่งมอบอุทยานการเรียนรู้พันธุ์ไม้วงศ์กระดังงา โดยนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลกระดังงา นายสมภพ รัตนไพบูลย์ เป็นผู้รับมอบพร้อม
ด้วยการมอบหนังสือพันธ์ุไม้วงศ์กระดังงา ให้กับเทศบาลตำบลกระดังงา

โรงเรียนอนุบาลบางคนท ีและห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าและรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มอบพันธุ์ไม้วงศ์กระดังงาให้แกนนำชุมชน เพื่อนำไปปลูกปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในแต่ละชุมชน และร่วมกันรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในเวลา
ต่อมา ชาวกระดังงาได้ประกาศเจตนารมณ์พร้อมกันในการที่จะทำให้
เทศบาลตำบลกระดังงาเป็นชุมชนสีเขียว

เสียงประกาศครั้งนี้ดังกระหึ่มพร้อมเพียงกัน เป็นการแสดง
ถึงความพร้อมของชาวเทศบาลตำบลกระดังงา ที่จะได้ก้าวเดินไปสู่
ความเป็นชุมชนสีเขียวในอนาคต

จากนั้นประธานและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกับชาวชุมชนเดิน
ขบวน ไปร่วมกันทำพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้พันธุ์ไม้วงศ์กระดังงา
และปลูกต้นกระดังงาพร้อมกัน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  เสร็จพิธีการแล้วทุกคนรับประทานอาหาร
เย็นร่วมกันอย่างมีความสุข

ความคาดหวังในการมุ่งสู่ความเป็นชุมชนสีเขียวของชาว
เทศบาลตำบลกระดังงา ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วและยังต้อง
ดำเนินการต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม ให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยศักยภาพของตนเองอย่างยั่งยืนตลอดไป



 

 

เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2550 เจ้าหน้าท่ี สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8
(ราชบุรี) และคณะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการคลองสวยนำ้ใส ปี 2550 ในระดับ จังหวัด
ครั้งที่ 2/2550 ซึ่งคลองกุยบุรีเป็นพื้นที่เป้าหมาย โดยมี ว่าที่
ร.ต.พงษ์ศักดิ ์ พลายเวช รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลกุยบุรี

โครงการคลองสวยนำ้ใส คลองกยุบรีุ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8  นำโดยนางนงลักษณ์  พรหมสถิต หัวหน้ากลุ่ม
งานส่งเสริมและเผยแพร่ และคณะร่วมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการ
คลองสวยน้ำใส คลองห้วยคล้า จังหวัดกาญจนบุรี ในกิจกรรมการอบรมราษฎร
หมูท่ี ่1,2,3,4 และ5   ตำบลทา่มะกา  รวม 120 คน เมือ่วนัจนัทรท์ี ่ 16 กรกฎาคม
2550 และอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ากาและโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รวม
500 คน เมื่อวันอังคารที่  17 กรกฎาคม 2550  ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคมโดยเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื ่องการจัดการขยะอย่างง่ายในครัวเรือน
ด้วยตนเอง การบำบัดน้ำเสียและการปรับปรุงคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำเพื่อเสริม
ความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกรักบ้านเกิดด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนให้คงอยู่สืบไป

เจ้าหน้าที่ สสภ.8 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อ
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปน็การประชมุครัง้ที ่ 3 มีจังหวดั
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคในพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวันออกจำนวน 25 จังหวัด โดยได้เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ในวันท่ี 2-3 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมโรงแรมสระบุรีอินน์
อำเภอเมอืง จังหวดัสระบรีุ

ติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการคลองสวย น้ำใส

กลุ่มงานสารสนเทศสิง่แวดลอ้ม

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

(http://reo08.envicluster.deqp.go.th)

สวัสดีค่ะ  ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายแล้วนะคะที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซด์ศูนย์บริการสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม ภาคกลาง-ภาคตะวันตก  ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  8  ซึ่งนอกจากจะสามารถสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูล
ไดแ้ลว้ยงัสามารถนำขอ้มูลออกมาใชไ้ดอี้กดว้ย  ยกตวัอยา่งเชน่  ขอ้มูลรายงานคณุภาพนำ้แหลง่นำ้ผวิดนิเมือ่ทำการเลอืกพืน้ที่
ท่ีต้องการขอ้มูลแล้ว  สามารถคดัลอกข้อมูลในตารางมาใชใ้นโปรแกรม  MS EXCEL  ได้  นอกจากนียั้งสามารถบนัทึกข้อมูลแผนท่ี
ออกมาใช้โดยท่ีบริเวณหน้าต่างระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์  ให้ทำการเลอืกช้ันข้อมูลแผนท่ีท่ีต้องการ  จากน้ันใช้เคร่ืองมือ
ซ่ึงเปน็เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการจดัเกบ็ขอ้มูลแผนที ่(Extract)  และทำการ  Download  ตามขัน้ตอนของระบบ  โดยขอ้มูลแผนทีท่ีไ่ด้
จะจัดเก็บในรูปแบบของ  shape file  ซ่ึงเป็นไฟล์ท่ีใช้ในโปรแกรมทางสารสนเทศทางภมิูศาสตร์  (GIS)  โดยข้อมูลท่ีได้จะเป็น  Datum
Indian  1975  UTM  Zone  47N

1. เลือกช้ันข้อมูล
2. คลิกท่ีเคร่ืองมือ
เพ่ือทำการจัดเก็บข้อมูลแผนท่ี

3. กดปุม่ Extract เพ่ือทำการ
จัดเก็บข้อมูลแผนท่ี

4. กดเพือ่ดาวนโ์หลด

 ⌫

สำนักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มจังหวดัเพชรบรีุ  ร่วมจัดกิจกรรมการเปดิตัวโครงการคลองสวย น้ำใส คลองทา่ไทร
จังหวดัเพชรบรีุ  เมือ่วนัพธุที ่ 27  สิงหาคม  2550  ณ บริเวณทา่เทยีบเรอืหมูท่ี ่5 ตำบลบางเกา่  อำเภอชะอำ โดย นางประไพ
ทองแดนไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า กล่าวต้อนรับ นายนิรันดร์  คงสมาน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติทุกท่าน จากน้ันประธานกล่าวเปิดตัวโครงการฯ ลำดับต่อมา นางประไพ  ทองแดนไทย รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางเก่าและนายปรีชา  พานิชมาท ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ทำการลงนามใน
บันทกึความรว่มมอืระหวา่งกนั  โดยมชีาวตำบลบางเกา่รว่มในพธิโีดยพรอ้มเพรยีง  แลว้จงึเปน็การแสดงพืน้บา้น “เพลงโนเน”
ของนักเรียนโรงเรียนโตนดหลง เพื่อต้อนรับผู้มีเกียรติทุกคน   จากนั้นประธานเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ  แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อม งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างจิตสำนึก
ความรว่มมอืของชาวบางเกา่ใหร่้วมกนัรกัษาคลองทา่ไทรใหเ้ปน็คลองสวย นำ้ใสตลอดไป

คลองสวย-นำ้ใส จ.เพชรบรีุ
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          สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 มอบหมายให ้  นางสวุรรณา
จีรโภคกุล เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมการเปิดตัวโครงการคลองสวย
น้ำใส คลองกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.50
ณ ศาลเจา้พอ่ทา่ขา้ม หมูท่ี ่ 8 ตำบลกยุบรีุ  อำเภอกยุบรีุ การนีว้า่ที่
ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ พลายเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการตา่งๆ ระดับอำเภอและชาวเทศบาล
ตำบลกุยบุรีร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง เริ่มด้วยการรับชมการแสดง
ของนักเรียนโรงเรียนกุยบุรีวิทยาคม เพื่อต้อนรับผู้มีเกียรติทุกคน
ต่อมา นายวิชัย ปล่ังศรีสกุล นายกเทศมนตรีตำยลกุยบุรี กล่าวต้อนรับ
และนายอุดม ธารีจิตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานความสำคัญของการเปิดตัวโครงการฯ

คลองสวย น้ำใส  จ.ประจวบครีีขันธ์ ประธานในพธีิกล่าวเปดิงานและตฆ้ีองชัยสามลา แล้วเขา้สู่พิธีทำบญุ
สืบชะตาคลองกุยบุรี  ถวายผ้าป่าขยะรีไซเคิล พระสงฆ์สวดมนต์
และใหพ้ร ประธานกลา่วนำถวายสตัยป์ฏญิาณ เนือ่งในวโรกาสเฉลมิ
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า
ทุกคนจะร่วมกันทำความดี ด้วยการอนุรักษ์คลองกุยบุรีให้เป็นคลองสวย
น้ำใส คงอยู่สืบไป และทำการแลกเปลี่ยนบันทึกความร่วมมือการ
ดำเนินโครงการฯ ระหว่างเทศบาลตำบลกุยบุรีและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 8 จากนั้นประธานและหัวหน้าส่วนราชการมอบถังดักไขมัน
แต่ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการฯ แล้วร่วมกันปล่อยปลา ปลูกต้นไม้
ประจำถิน่ริมฝ่ังน้ำ เพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาตใิห้สายนำ้ เปิดโอกาสใหผู้้สนใจ
ได้ล่องเรือชมภูมิทัศน์คลองกุยบุรีเป็นกิจกรรมสุดท้าย



 

  

สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิงพ้ืนท่ีระดับชุมชน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 และโครงการชุมชนเป็นสุข ภาคตะวันตก ถ่ายทอดหลักการ
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีระดับชุมชน โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศและภาพ
ถ่ายดาวเทียม การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการสำรวจทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และถา่ยทอดองคค์วามรูด้้านการใชโ้ปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการใช้ข้อมูลเพื่อการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ อบต.ในพื้นที่
ตำบลอัมพวา จ.สมุทรสงคราม รวมท้ังวิธีการใช้งานเคร่ือง GPS เบ้ืองต้น เม่ือวันท่ี 10-
13  ก.ค. 50   ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

อบรม การจัดทำฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีระดับชุมชน

       เจ้าหนา้ที ่สสภ.8 ได้เขา้ร่วมอบรมเชงิ
ปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่ระดับชุมชน และการนำเข้าระบบ
ศูนย์บริการสารสนเทศระดบัภาค เพ่ือให้มี
ความรู ้และทักษะในการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในระดับชุมชน  ด้วยเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศและสามารถทำการปรบัปรุง
ข้อมูลในระบบการให้บริการสารสนเทศผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในวันท่ี 6-10 ส.ค.50
สิงหาคม 2550 ณ ห้องอบรมคอมพวิเตอร์
ศูนยส์ารสนเทศสิง่แวดลอ้ม ช้ัน 6 อาคาร
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
         กลุม่งานสารสนเทศสิง่แวดลอ้ม สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8
ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำปราณร่วมประชุมเพื่อกำหนด
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเชิงพ้ืนท่ีระดับชุมชน  ในพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมเทศบาล
ตำบลปากน้ำปราณ รวมท้ังลงพ้ืนท่ีสำรวจและนำเข้าข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เม่ือวันท่ี 17-19 ก.ค.50 ท่ีผ่านมา

ประชุม ทสม.ประจำป ี2550
   ทสม. 5 จังหวดัในพืน้ทีภ่าคที ่ 8 ร่วม
ประชุมเคร ือข ่ายอาสาสมัครพิท ักษ์
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม
หมูบ้่าน ประจำป ี 2550 เมือ่วนัที ่ 21-24
สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมทวินโลตัส
อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช

   ลดภาวะโลกรอ้นดว้ยเศรษฐกจิพอเพยีง
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สสภ.8 เป็นวิทยากร เร่ือง
ลดภาวะโลกร้อนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง แก่กลุ ่ม
เยาวชนปากเกล็ดรักษ์ส่ิงแวดล้อม เม่ือวันท่ี 28 ก.ค.50 ณ
ห้องประชุมเทศบาลเมืองราชบุรี
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กลุ่มงานสง่เสริมและเผยแพร ่เป็นวิทยากรใหค้วามรู้
เรื่องการจัดการขยะในโรงเรียนและการจัดตั้งธนาคารขยะ
รีไซเคิล รวมถึงสาธิตการทำสบู่จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว แก่
นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหลกัเมือง จ.ราชบุรี

อบรมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล

นกเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศ นอกจากสีสัน
ความงาม และเสียงอันไพเราะแลว้ นกยังมีประโยชนต่์อ
ระบบนิเวศหลายประการ เช่น ช่วยในการผสมเกสรดอกไม้
เพ่ือสืบทอดเผ่าพันธ์ุของต้นไม้ช่วยลดและควบคุมจำนวนแมลง
สัตว์กัดแทะไม่ให้มีมากเกินไป ช่วยแพร่กระจายเมล็ดพันธ์พืช
โดยถา่ยมูลเมล็ดของลูกไม้ท่ีกินเข้าไปตกลงในทีต่่างๆ ขณะบินผ่าน นอกจากนี ้นกยัง
เป็นหนทางหนึง่ท่ีจะนำไปสู่การบอกให้เราทราบถึงความเป็นไปในธรรมชาติ เช่น พ้ืนท่ี
ท่ีพบนกจำนวนมากและหลากหลายชนดิ สามารถบ่งช้ีถึงความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายทางชวีภาพในพืน้ท่ีน้ัน  เม่ือพบนกเอีย้งดำ หรือนกเอ้ียงสาลิกา ย่อมแสดงถงึ
มีการต้ังถ่ินท่ีอยู่อาศัยของผู้คน และมีการเล้ียงสัตว์ การหายไปของนกบางชนดิบอกถึงการ
เปล่ียนไปของคณุภาพของสิง่แวดลอ้ม เป็นต้น

คอลัมน์ “นกทีพ่บในสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8” น้ี จะแนะนำใหรู้้จักกบันกชนดิตา่งๆ
ท่ีพบได้ในบริเวณพ้ืนท่ีของสำนักงานน้ี เพ่ือให้ความรู้ความเข้าเก่ียวกับนกเหล่าน้ี โดยมีความหวังว่า
ความสวยงาม ลักษณะนิสัย ความน่ารัก หรือประโยชน์ของนกเหลา่น้ี จะทำให้จิตใจของความเปน็
นักอนุรักษ์ของเรางอกงามขึน้ และเห็นว่ายังมีส่ิงมีชีวิตอ่ืนอีกท่ีเป็นเพ่ือนร่วมโลกของเรา นอกจากเผ่าพันธ์ุมนุษย์
ด้วยกันเอง

⌫⌫
เปน็นกอกีชนดิหนึง่ครบัทีพ่บเหน็ไดใ้นบรเิวณบา้นพกัของสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่๘  ลักษณะเดน่ของ

นกตวันีก้ค็อืเสยีง  จะรอ้งแหบรวัดงั “แชก้ แชก้ แชก้ แชก้” ถา้มองหาตามเสยีงทีไ่ดย้นิ กจ็ะพบนกอเีสอืสีนำ้ตาลนี้
เกาะอยู่ตามกิ่งในพุ่มไม้ หรือในที่โล่ง เพื่อมองหาเหยื่อ เวลามันพบเหยื่อก็จะบินพุ่งออกไปจับ  นกอีเสือสีน้ำตาล
เป็นนกล่าเหยื่อขนาดเล็ก ลักษณะทั่วไป จะมีหน้าผากและคิ้วสีขาว มีแถบคาดตาสีดำ ปากหนาสีเทา ปลายปาก
แหลมงุม้ หวัโต ลำตวัเพรยีว นิว้แหลมคม หางยาว

ถึงแม้ว่านกอีเสือสีน้ำตาล จะมีสีสันที่ดูจะธรรมดา ๆ ไม่สวยงามเหมือนกับนกตัวอื่น ๆ ที่เคยนำมาลงใน
ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ฉบับที่ผ่าน ๆ มา แต่รูปร่างความสง่างามของนกผู้ล่าชนิดนี้  ก็ไม่ได้เป็นรองใคร
เปรียบได้กับผู ้คนเรานั ้นแหละครับ ที ่มีดีมีงามแตกต่างกันไปในแต่ละคน เพียงเรามองให้เห็นในสิ ่งที ่ดีๆ
ท่ีมีอยู่ในตัวของแตล่ะคน...  ลองพิจารณาดนูะครับว่าวันน้ีเราได้ทำอะไรทีดี่ท่ีจะให้คนอ่ืนได้เห็นหรือยัง

ปิยะ พรหมสถิต
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8 ว



 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) โทร.032-315395-6 เจ้าของ
พิมพ์ที่ มีโชคกราฟฟิค 10/44 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-310232

สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 (ราชบรีุ)
ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

หากไมถ่งึผูรั้บโปรดสง่คนืสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 (ราชบรีุ)  ดว้ย ขอขอบคณุ

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตท่ี 7/2521

ไปรษณีย์โทรเลขราชบุรี

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้ส่งไม่ได้

1. จา่หนา้ไมชั่ดเจน
2 ไมมี่เลขบา้นตามจา่หนา้
3. ไมย่อมรบั
4. ไมม่ผู้ีรับตามจา่หนา้
5. ไมม่ารบัภายในกำหนด
6. เลกิกจิการ
7. ย้ายไมท่ราบทีอ่ยู่ใหม่
8. อ่ืน

ลงชื่อ...............................................
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    ⌫  ⌫  ⌫ www.reo08.mnre.go.th

ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2548
พบวา่ในองคป์ระกอบของขยะ มีสัดสว่นปรมิาณขยะ
ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ถึงร้อยละ 30 การส่งเสริม
ให้มีการคัดแยกขยะ เก็บขยะท่ีสามารถนำไปรีไซเคิลได้
ไว้ขาย ด้วยการรวมกลุ่มเป็นธนาคารขยะรีไซเคิล
ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
ตลอดจนส่งเสร ิมให้นำว ัสดุเหลือใช ้มาทำเป ็น
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ล้วนเป็นวิธีการท่ีช่วยให้ปริมาณขยะ
ลดลงได้ ขณะเดียวกันยังช่วยลดพลังงานในการ
กำจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ในกระบวนการกำจัดด้วย

จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาช่วยกันลดปริมาณ
ขยะ ลดการบรโิภค เพือ่รักษาทรพัยากรใหมี้ใช้ช่ัวลกู
ช่ัวหลานสืบไป.

⌫

นางนงลักษณ์  พรหมสถิต หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
และเผยแพร ่สสภ.8 ร่วมเสวนา “เดนิอยา่งไร ถ้าสนใจพหภุาค”ี
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเสริมสร้างเครือข่าย LA21ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เม่ือวันท่ี 17-19 ก.ค. 50
ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์ซิต้ี จอมเทยีน ชลบุรี

www.envwest.com
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