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ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
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ไปรษณีย์โทรเลขราชบุรี

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้ส่งไม่ได้

1. จา่หนา้ไมชั่ดเจน
2 ไมมี่เลขบา้นตามจา่หนา้
3. ไมย่อมรบั
4. ไมม่ผู้ีรับตามจา่หนา้
5. ไมม่ารบัภายในกำหนด
6. เลกิกจิการ
7. ย้ายไมท่ราบทีอ่ยู่ใหม่
8. อ่ืน
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      ผู้อำนวยกาสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8 พร้อมดว้ย
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8  ทำพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี ประพฤติปฏิบัติตน
เพ่ือประโยชนส์ขุของประชาชน  พร้อมน้ีไดร่้วมกนัปลูกตน้ไม้
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เม่ือวันที ่8 ธันวาคม 2551

www.envwest.com
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เปน็ทีท่ราบกนัดว่ีาพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศรรัีศมิ ์พระวรชายาในสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช

สยามมกฏุราชกมุาร ไดท้รงปฏบิตัหินา้ทีแ่รก ของความเปน็แม ่ดว้ยการถวายพระกษรีธาราแดพ่ระโอรส ตัง้แต่
เมื่อแรกประสูติ ด้วยทรงสนพระทัยศึกษาเรื่อง การเลี้ยงลูกด้วย นมแม่อย่างจริงจังก่อนจะมีพระประสูติกาล
เนื่องจากทรงเห็นว่านมแม่มีประโยชน์ ต่อพัฒนาการทางรา่งกาย และจิตใจต่อลูก ดังท่ีเคยประทานสมัภาษณ์ไว้
ในหนังสือจดหมายข่าว คือ สายใย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 ซึ่งจัดทำโดยศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยว่า
ตั้งใจแต่แรกว่าถ้าไม่มี ปัญหาอะไรจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้นาน ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะทราบจากการ
อ่านหนงัสอื จากคณุหมอและสือ่ตา่งๆ ว่าการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่มปีระโยชนต์อ่พัฒนาการทางรา่งกายและจติใจ
ของ ลูกมากทีส่ดุ อยากใหลู้กแขง็แรง และมสีขุภาพด ีทีส่ำคญั ทีส่ดุการเลีย้งลกูดว้ยนำ้นมแมอ่ย่างเดยีว ในระยะ
เกือบ ๖ เดือนแรก เป็นการให้ภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ลูก เน่ืองจาก ในน้ำนมแม่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเก่ียวกับโรคทางเดิน
หายใจ และโรคทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดี ซึ่งเห็นได้ อย่างชัดเจนคือ พระองค์ที่ไม่เคยมีอาการท้องเสียและ
อาการภูมิแพ้ต่างๆ เลย ในระยะท่ีเสวยนมแม่อย่างเดียว ในช่วง 6 เดือนแรก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ
พระวรชายาในสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช สยามมกฏุราชกุมาร ได้ประทานพระกษีรธาราแด่พระโอรสนานกว่า 7
เดือน โดยประทานพระกษีรธาราเพียงอย่างเดียวเป็นเวลา ห้าเดือนครึ่ง และได้ทรงดูแลอภิบาลพระโอรส
อย่างใกล้ชิด เมื่อทรงเห็นผลดีที่เกิดขึ้นกับพระโอรสอย่างชัดเจน จึงรับส่ังว่าน่าจะมีโครงการท่ีสนับสนุน ให้แม่
เล้ียงดลููกตัง้แตแ่รกเกดิอย่างใกลชิ้ดเพือ่สุขภาพและพฒันาการทีดี่ของลกู
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         นายปยิะ  พรหมสถติ  นักวชิาการ
สิ่งแวดล้อม 8ว เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 นำคณะ
เจ้าหน้าที ่ของสำนักงานร่วมงานพิธีจุด
เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สนาม
กีฬากลาง จ.ราชบุรี เนื ่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว 5 ธันวาคม 2551



 
 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ร่วมกับเทศบาล
เมืองโพธาราม และโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
(มณีวิทยา)ได้ดำเนินการรณรงค์โครงการโพธาราม
เมืองสะอาด ร่วมมือละขยะ ลดโลกร้อน เนื่องใน
วันสิง่แวดลอ้มโลก 5 มิ.ย. 51 ในแนวความคดิทีว่่า
“ลดวิกฤตโลกร้อน เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด
ส ู ่ เศรษฐกิจคาร ์บอนต่ำ” โดยร ู ้แบบกิจกรรม
การรณรงค์ได้ดำเนินการในลักษณะคล้ายกับ
โครงการถุงใหญ่ใบเดียว ลดขยะ  ลดโลกร้อน
ที ่ดำเนินการในพื ้นที ่ เทศบาลตำบลกระดังงา
จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องชุมชนสีเขียว
และได้ขยายการปฏิบัติมาสู่เทศบาลเมืองโพธาราม

สืบเนื่องมาจากการเสด็จเยี่ยมราษฎรเพื่อติดตามผลการ
ดำเนินงาน “โครงการฟื้นฟูเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบ
ภัยพิบัติในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”
ในพ้ืนทีน้่ำทว่มวิกฤต ิ 6 จังหวัดนำรอ่ง อันไดแ้ก ่ จังหวัดปทมุธานี
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และสุพรรณบุรี
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยนักเรียนในพื้นที่
ดังกล่าวได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ เหลือใช้มาจัดแสดง
ซึ่งทรงชื่นชมและดำริว่าควรดำเนินการขยายผล เพื่อให้เกิดการ
นำวัสดุเหลือใช้ครัวเรือนมาสร้างสรรค์เป็นส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ อันเป็น
การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้เป็นการใช้ ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่ง
ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงได้ดำเนิน
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับ เยาวชนใน
การมสีว่นรว่มจดัการและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะปญัหา
ขยะมูลฝอย โดยการนำของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
ต่อสิ ่งแวดล้อมก่อนนำไปกำจัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชน
ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกฎุราชกมุาร พระราชทานถว้ยรางวัลประทาน จากพระเจา้
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ พระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สำหรับ
ผู้ชนะเลิศการประกวดอีกด้วย

ในส่วนของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ได้ดำเนินการ
ประกวดในระดับภาค และส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ชนะเลิศใน
ระดบัภาค เขา้ประกวดในระดบัประเทศทัง้หมด 4 ผลงานดว้ยกนั
ผลปรากฏว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์กวางสี่ตัวหัวเดียวของ คุณอรุณ
ช่ืนอารมย ์ ไดรั้บรางวลัชมเชยในระดบัชุมชน ระดบัประเทศ

สำหรับผลการตัดสินในระดับภาคนั้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12
กันยายน 2551มีคณะกรรมการประกอบโดย ดร.กฤษณา   เชยพันธ์ุ
ผู้อำนวยการสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8  เป็นประธานและคณะ
กรรมการผูท้รงคณุวุฒิจากหนว่ยงานตา่งและภาคประชาชน  ดังน้ี
คุณไพจิตรา  นาคแย้ม จากสำนักผู ้ตรวจราชการกระทรวง
ศกึษาธกิารเขต 6  คณุชัยชนะ  เดชแพ  จากสถานบนัพัฒนาฝมืีอ
แรงงานภาคที ่4  คณุสรุชัย  ฉัตรภิญญาคปุต์  ประธานเครอืข่าย
ทสม.ภาคที ่8  คณุปรีชา  แช่มน่ิม  ภาคประชาชน  คณุนงลกัษณ์
พรหมสถิต  และคุณมนตรี  อินต๊ะเสน  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การตัดสินพิจารณาโดยยึดเกณฑ์การตัดสินกลางที่ใช้ใน
ระดับภาคทั้ง16 ภาคเป็นหลักประกอบกับได้เน้นในเรื่องความคิด
สร้างสรรค์และแนวความคิดที่สามารถนำเอาสิ่งเหลือใช้มาทำให้
เกิดประโยชน์ได้จริงๆ โดยวัสดุเหลือใช้ที่นำมาสร้างสรรค์นั้นอาจ
จะเป็น ขวดพลาสติก กล่องนม กระป๋องอลูมิเนียม หรือกระดาษ
ทีไ่ม่ใช้แล้ว พลาสตกิ ซอง/ห่อ บรรจุภัณฑ์ ต่างๆ เป็นต้นแต่ทัง้น้ี
วัสดุเหล่านี้จะต้องไม่ใช้วัสดุอันตราย

    เม่ือวันที ่ 13  มิ.ย. 51 เจ้าหนา้ทีส่ำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 ไดเ้ข้ารว่ม
การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นการร่วมมือกันในการทำงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร และหน่วยงานให้มีคุณภาพ

สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8 ร่วมเป็น
หนึ ่งในหน่วยงานผู ้แทน ของกระทรวง
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม
ร่วมดำเนินงานกับ หน่วยงานภาคีอีก 5
กระทรวง เพ่ือจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้โครงการ

สายใยรักในครอบครัว จ.ราชบุรี บริเวณบ้านพักคนชรา (เดิม) วัดหนองหอย
จ.ราชบุรี

     

ในปีงบประมาณ 2551 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8
ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ขึ้น จำนวน 1 รุ่น 50 คน โดยกำหนดให้มีการอบรม
ในช่วงเดือนมีนาคม 2551 อปท.ใดสนใจส่งบุคคลากร
เข้ารับการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ โปรดติดต่อสำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ด่วน เพราะสามารถรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ 50 คน เท่านั้น  สำหรับค่าใช้จ่ายระหว่าง
การอบรมสำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 เป็นผู้รับผิดชอบ
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         สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 ยินดต้ีอนรับ
Dr.Kenichi Yoneda (ดร.เคนอชิิ   โยเนดะ) อาสา
สมคัรอาวโุส จากประเทศญีปุ่่น  มาปฏบัิติหน้าที ่ณ
สำนักงานสิง่แวดล้อมภาคที ่ 8 ในฐานะผู้เช่ียวชาญ
ด้านการจดัการขยะมลูฝอยโดยจะทำหนา้ท่ีในฐานะ
อาสาสมคัรอาวโุสนี ้เป็นระยะเวลา 2 ปี

 

กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ ชา กาแฟ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่กำลัง
ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากเป็นกล่องเครื่องดื่มแบบปลอดเชื้อ
เมื่อนำมาใช้บรรจุเครื่องดื่มหรืออาหารเหลว สามารถเก็บไว้ได้นาน
โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นจึงได้รับความนิยม กล่องชนิดน้ีทำจากวัสดุบรรจุภัณฑ์
ท่ีผนึกแน่น ถึงหกช้ันประกอบไปด้วย กระดาษ (75%) โพลีเอททีลีน (20%)
และอลูมิเนียมฟอยด ์(5%)

องค์ประกอบหลักคือกระดาษ ที่มีมากถึง 75% ซึ่งเป็นเยื่อ
กระดาษใยยาว และเย่ือกึง่เคม ี(CTMP) ทีไ่ม่เคยใชง้านมากอ่น (Virgin
pulp) เยื ่อกระดาษเหล่านี ้ จึงมีความแข็งแกร่งกว่าเยื ่อกระดาษ
จากกล่องกระดาษเก่า ช่วยสร้างรูปทรงที ่แข็งแรงทนทานให้กับ
บรรจุภัณฑ์  ซ่ึงในการผลติกระดาษ 1 ตัน น้ัน ต้องใช้ต้นไม้ถึง 17 ต้น
แต่ละต้นใช้เวลาในการปลกูถงึ 5 ปี และยังต้องใช้พลังงานเปน็จำนวน
มาก ไดแ้ก ่ใช้กระแสไฟฟา้ 1.000 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง น้ำมัน 300 ลิตร
และน้ำสะอาดอีก 20.000 ลิตร นอกจากกระดาษแลว้ยังมีส่วนประกอบ
ของโพลีเอททีลีนซึ ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ ่งที ่เป็นผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตเลียม ส่วนอลูมิเนียมฟอยด์ ทำจากแร่บอกไซด์ ซ่ึงอยู่ในป่ากว่าจะ

ได้แร่บอกไซด์มาก็ต้องตัดไม้ทำลายป่า
ทำให้ป่าเสียสมดุลทางธรรมชาติและในขบวนการ
ผลิตยังปล่อยกา๊ซมลพษิอีกมากมาย  จะเห็นไดว่้ากว่าจะได้กล่อง
เครื่องดื่มหนึ่งใบต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปไม่น้อย เลยทีเดียว
น่าเสียดายมากๆ หากบริโภคเสร็จแล้วเราก็ทิ้งกล่องเครื่องดื่มเหล่านี้
รวมไปกับขยะอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมปัญหาในการ จัดการขยะและซ้ำเติม
ภาวะโลกรอ้น

มาค่ะ มาเก็บสะสมกล่องนมไว้ทำกระเป๋ากันดีกว่า รับรอง
ว่าจะได้กระเป๋าที่มีลวดลายสีสันสวยงามไม่ซ้ำแบบใครทำเองใช้เอง
สร้างความภาคภูมิใจ ให้กับผู้ประดิษฐ์ มิใช่น้อย หรือจะมอบเป็น
ของขวัญรางวัลในโอกาสต่างๆ ก็สร้างความสุขและภาคภูมิใจทั้งผู้ให้
และผู้รับทีไ่ดมี้สว่นช่วย ในการอนรัุกษ ์สิง่แวดลอ้ม

เมื่อรับประทานนมหรือน้ำผลไม้หมดแล้ว ให้ดึงส่วนหัวและ
ส่วนท้ายของกล่อง(ที่เป็นสามเหลี่ยมข้างกล้อง)ใช้กรรไกรตัดส่วนหัว
และส่วนท้ายของกล่อง แล้วล้างให้สะอาด (รับประทานเสร็จแล้วล้าง
ทันทีหรือภายในหนึ่งวัน ใช้น้ำเปล่าล้างได้) ผึ่งให้แห้งจากนั้นพับ
เกบ็ตามรอยสนักลอ่ง ตามขัน้ตอนดงัน้ี

นงลักษณ์  พรหมสถิต
นักวิชาการสิง่แวดลอ้ม ชำนาญการพเิศษ



⌫⌫
สำนักงานสิง่แวดล้อมภาคที ่ 8 ร่วมมือกับศูนย์ป้องกันและไกล่เกล่ีย กรณีพิพาท
ด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้
พ้ืนฐานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม โดยสนัติวิธี รุ่นที ่ 3” เม่ือวันที ่ 25-27 มิ.ย. 51 โดยผูเ้ข้ารบัการฝกึ
อบรมคือเจ้าหน้าของ อปท.ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีมีความสนใจในพ้ืนท่ีมีกรณีพิพาท
หรือร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือนำความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมกลับไปใช้ในพ้ืนท่ี

⌫

ประชุม ทสม.สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8
ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านระดับภาค เพื่อเป็นการนำเสนอ
ผลการปฏิบัติงานของเครือข่าย ทสม.
ที่ผ่านมา และร่วมกันวางแนวทางในการ
ดำเนินในปี 2552 เพื่อร่วมมือกันบริหาร
จัดการสิง่แวดลอ้มในพ้ืนทีภ่าค 8 เป็นไป ในทศิทางเดยีวกนั โดยเครอืข่าย ทสม.
แต่ละจังหวัด และในวันที่ 8-10 ก.ย. 51 ดร.กฤษณา  เชยพันธุ์  ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พร้อมด้วย เครือข่าย ทสม.จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี
จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบ ครีีขันธ์  ร่วมงานประชมุเครอืข่าย ทสม.
ระดบัประเทศ  ณ  จ.อุดรธานี

            เทศบาลตำบลกระดัง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
พื้นที่นำร่องชุมชนสีเขียวได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมไทย พร้อมเปิดตัวกิจกรรมต่างๆทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทีจ่ะดำเนนิการ ในปี 2552 เช่น โครงการถงุ
ใหญ่ใบเดียวฯ โครงการ ปุ๋ยหมัก โครงการธนาคารขยะ
ชุมชน โครงการเศษ อาหารแลกปุ๋ย ฯลฯ โดยมีท่าน
ผู ้ว ่าราชการจังหวัด สมุทรสงครามและมีรองอธิบดี
กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม(นางรัชนี  เอมะรุจิ)
เป็นประธานมเีจ้าหน้าท่ี ของสำนกังานสิง่แวดล้อมภาค ท่ี
8 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ ่งเป็นผลสืบเนื ่องมาจาก
การประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อน
ให้เทศบาลตำบลกระดงังา เป็นต้นแบบของชมุชนสเีขียว
ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป

 

 

สำนักงานสิ ่งแวดล้อมภาคที ่ 8 ได้
ดำเนินการจัดการประกวดธนาคารขยะ
รีไซเคลิระดบัภาคเปน็ปทีี ่ 3 โรงเรยีน
ต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกชนะเลิศใน
ระดับจังหวัดจำนวนท้ังส้ิน 8 โรงเรียน
แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 5 โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 3 โรงเรียน โดยในปีน้ี
เป็นปีแรกท่ีได้มีการจัดให้โรงเรียนต่างๆ

ได้มาศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การดำเนนิงานธนาคารขยะ ในโรงเรยีน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 จ.ชลบุรี เม่ือวันท่ี 18-
21 ส.ค. 51 สำหรับผลการตดัสนิ โรงเรียน ที่ชนะเลิศในระดับภาค เพื่อเป็นตัวแทน
เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ได้แก่  ระดับประถม ศึกษา  คือ โรงเรียนท่ามะกา
จ.กาญจนบรีุ  และ ระดบัมัธยมศกึษา คอื โรงเรยีน อัมพวันวิทยาลยั จ.สมทุรสงคราม

⌫  1     คัดเลอืกกลอ่งนม 2     แกะจบีกลอ่งดา้นบน 3     แกะจบีกลอ่งดา้นลา่ง

4     ตดับรเิวณหวั-หา้ยของกลอ่ง 5     ล้างกลอ่งใหส้ะอาด 6     นำไปผึง่ใหแ้หง้

สะสมไว้ให้ได้เยอะๆนะคะ ฉบับหน้าจะเป็นการนำเสนอวิธีการตัดกล่องนมให้เป็นชิ้นๆแล้วนำมาสานต่อกัน
เป็นกระเปา๋ หรือภาชนะตา่งๆตามแตใ่จปรารถนา  ....



 

  

อบรม อปท.  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดฝึก
อบรมพัฒนาศกัยภาพบคุลากรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน รุ่นที ่ 3 เม่ือวันที ่  8-11 ก.ค. 51
และรุ่นผู้บริหาร เม่ือวันท่ี 2-3 ก.ย. 51 โดยมีบุคลากรของ อปท. เข้ารับการฝึกอบรมท้ังส้ิน 182  คน
โดยความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมจะได้นำกลับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนทีข่องตน ต่อไป

    เป็นส่วนหนึ ่งของระบบนิเวศ
นอกสีสัน ความงาม และเสียงอันไพเราะ
แล้ว นกยังมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ
หลายประการ เชน่ ช่วยในการผสมเกสร
ดอกไม้ เพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์ ของต้นไม้

ช่วยลดและควบคุมจำนวนแมลง สัตว์กัดแทะ
ไม่ให้มีมากเกินไป ช่วยแพร่กระจายเมล็ดพันธ์พืช โดยถ่าย
มูลเมล็ดของลูกไม้ที่กินเข้าไปตกลงในที่ต่างๆ ขณะบินผ่าน
นอกจากน้ี นกยังเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะนำไปสู่ การบอกให้เราทราบ
ถึงความเป็นไปในธรรมชาติ เช่น พื้นที่ที ่พบนกจำนวนมาก
และหลากหลายชนิด สามารถบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์และ
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นั้น  เมื่อพบนกเอี้ยงดำ
หรอืนกเอีย้งสาลกิา ย่อมแสดงถึงมีการต้ังถ่ินท่ีอยู่อาศัยของผู้คน
และมีการเลี้ยงสัตว์ การหายไปของนกบางชนิดบอกถึงการ
เปล่ียนไปของคณุภาพของสิง่แวดลอ้ม เป็นต้น

คอลมัน ์ “นกทีพ่บในสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8” นี้
จะแนะนำใหรู้้จักกบันกชนดิตา่ง ๆ ทีพ่บไดใ้นบรเิวณพืน้ที ่ของ
สำนักงานนี้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าเกี่ยวกับนกเหล่านี้ โดยมี
ความหวังว่า ความสวยงาม ลักษณะนิสัย ความน่ารัก หรือ
ประโยชนข์องนกเหลา่นี ้จะทำใหจิ้ตใจของความเปน็นกัอนรัุกษ์
ของเรางอกงามขึน้เห็นว่ายังมีส่ิงมีชีวิตอ่ืนอีกท่ีเป็นเพ่ือนร่วมโลก
ของเรานอกจากเผา่พันธ์ุมนุษย์ด้วยกันเอง


นกจาบคาเลก็ ตวัทีเ่หน็อยูใ่นขา่วสารฉบบันี ้ผมไดถ้า่ย

ไว้เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้เคยเห็น
และพยายามถ่าย แต่ไม่สามารถถ่ายได้ แต่คราวน้ีกล้องอยู่ใกล้มือ
พอเห็นนกเกาะอยูท่ี่สายไฟหน้าสำนักงาน จึงรีบคว้ากล้องแล้วว่ิง
ลงไปท่ีสนามหญ้า ถ่ายเก็บไว้เป็นท่ีเรียบร้อย

ปิยะ   พรหมสถิต
นักวิชาการสิง่แวดลอ้ม ชำนาญการพเิศษ

นกจาบคาเล็กเป็นนกในวงศ์นกจาบคา
มีปากเรียวแหลม ยาวโค้ง มีปีกแหลมยาวตรงและ
มีขนหางคู่กลางงอกยาวกว่าขน คู่อื่น ช่วยให้ร่อน
ในอากาศได้เป็นอย่างดี บริเวณกระหม่อม และ
ท้ายทอยมีสีส้มแกมน้ำตาล แถบตาดำ ใต้แถบตา
สีฟ้า อกมีแถบ สีดำโค้ง  เป็นนกประจำถิ่น อาศัย
อยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง และพื้นที่ เกษตรกรรมเปิดโล่ง
ชอบเกาะอยู่บนสายไฟฟ้าหรือต้นไม้โล่ง ๆ เพื่อ
มองหาเหย่ือ มักเห็นอยู่รวมกันเป็นฝูงครับ

เห็นนกจาบคาเล็กสีสันสวยงามที่บินว่อน
อยู่ที่หน้าสำนักงานเป็นฝูงแล้ว ยังอดภูมิใจไม่ได้
เลยครบั ท่ีสำนักงานสิง่แวดลอ้มภาคของเราเปน็ถ่ิน
ท่ีอยู่หรือท่ีพักใจของเหล่าบรรดานกหลากหลายชนดิ
ดังท่ีเคยไดเ้ขียนเล่าลงในขา่วสารฉบับท่ีผ่านๆ มา



วันส่ิงแวดล้อมโลก 51 วันท่ี 5 มิ.ย. ของ
ทุกปีได้กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
เพ่ือให้ประชาชนท่ัวโลกตระหนักและเห็นถึง
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้
ดร.กฤษณา  เชยพันธุ์  ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ได้นำ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ร่วมงานวัน
ส่ิงแวดลอ้มโลก ณ อิมแพ็คอารน่ีา เมือง
ทองธานี จ.นนทบุรี โดยในปีนี้มีคำขวัญ
ประจำวันสิ่งแวดล้อมโลกคือ “ลดวิกฤติ
โลกรอ้น : เปล่ียนพฤตกิรรมปรบัแนวคดิ
สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” “Kick the Habit !
Towards a Low Carbon Economy”

วันแม่แห่งชาติ  นายปิยะ  พรหมสถิต  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8ว เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ร่วมงานพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สริิกติต์ิ  พระบรมราชนีินาถ 12  ส.ค. 51
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ร่วมสง่เสดจ็ สูส่วรรคาลยั  เม่ือวันที ่15 พ.ย. 51 ดร.กฤษณา  เชยพันธ์ุ  ผู้อำนวยการสำนกั
งานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8  ไดน้ำคณะเจา้หนา้ทีส่ำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8  ร่วมพิธีถวาย
ดอกไมจั้นทน ์ในการพธีิพระราชทานเพลงิพรศพ  สมเดจ็พระศรนีครนิทรา บรมราชชนน ี ณ
วัดมหาธาต ุ จ.ราชบรีุ

วันปิยะมหาราช เม่ือวันท่ี 23 ต.ค.2551  นายปิยะ พรหมสถิต  นักวิชาการส่ิงแวดล้อม  8ว เป็นผู้แทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 นำคณะเจ้าหน้าท่ี ของสำนักงานร่วมงานพีธีวางพวงมาลา
เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาท สมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูหั่ว (พระปิยะมหาราช)
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พวงเดือน  ชุ่มศิริ    นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม ชำนาญการ ผู้เรยีบเรยีง
สวัสดีคะ.. ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน  เมื่อเดือนกันยายน

ซึ่งเป็นปลายปีงบประมาณ 2551ต่อเนื่องมาถึงปีงบประมาณ 2552
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี(สสภ.8) ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในกจิกรรมการดำเนนิงานโครงการ “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดมลพิษคลองบางป่า ราชบุรี” ในด้าน
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสาธิต ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีต้นแบบเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรขนาดเล็ก
และกลางค่ะ ก็เลยอยากจะนำข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับโครงการนี ้
มาเล่าสู่กันฟัง ค่ะ...เร่ิมเลยนะคะ

โครงการนีด้ำเนินการภายใตก้ารสนบัสนุนทางดา้นการเงนิ
จากรัฐบาลแคนาดา ผ่านทาง Canadian International Development
Agency หรือ CIDA มีองค์กรที่ร่วมวิจัยได้แก่ สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT)สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาตสิิรินธร (Sirindhorn International  Institute of Technol-
ogy: SIIT) และ สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน (Population and
Community Development Association: PDA) ทางโครงการ
ได้เลือกจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรมากที่สุดใน
ประเทศ ของเสียที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องได้รับการบำบัดและจัดการ
ทีเ่หมาะสม  ดงัน้ันโครงการวจัิยเชิงปฏิบัติการนีจึ้งเกดิขึน้ เพ่ือเติม
เต็มช่องว่างระหว่างความรูกั้บการปฏบัิติต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
ผ่านโครงการวิจัยนำร่อง ซึ่งการดำเนินการ และการจัดกิจกรรม
ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การอบรมการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
ที่เกี ่ยวข้องกับคุณภาพน้ำคลองบางป่า  การทดลองและสาธิต
การใช้สิ่งมีชีวิตเพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำการใช้ระบบการบำบัด
น้ำเสีย จากแหล่งกำเนิดที่เหมาะสมสำหรับฟาร์มสุกรขนาดกลาง
และเล็ก  พร้อมกันนี้มีการทำวิจัยและผลิตเอกสารประกอบเพื่อการ
วิจัยและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ควบคู่ไปด้วย

การดำเนินโครงการในครั ้งนี ้ ดำเนินการภายใต้กรอบ
แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ด้วยหลักการวา่แตล่ะชุมชนมีปัญหาและไดรั้บผลกระทบแตกตา่งกนั

ดังเช่นของจังหวัดราชบุรีที่มีปัญหามลพิษทางน้ำ การแก้ไขปัญหา
จึงควรเกิดขึ้นจากสมาชิกภายในชุมชนเอง เพ่ือให้วิธีการแก้ปัญหาน้ัน
มีความเหมาะสมกับชุมชน ท้ังด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ผลที่เกิดขึ้น
ย่อมตกแก่ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเอง นอกจากนี้ยังเน้นหนัก
ถึงการให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกับความ คิดเห็นจากทั้งชายและ
หญิง รวมถึงสมาชิกในทุกระดับของสังคม ดังนั้นวัตถุประสงค์หลัก
ของโครงการนีก้ค็อื การสนบัสนนุใหชุ้มชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดเ้ขา้
มามสีว่นร่วมและมบีทบาทในการจดัตัง้ กลไกการเขา้ถงึระบบขอ้มูล
ข่าวสารจากสถาบันและสมาคม ท่ีได้กล่าวถึงตอนต้นเพ่ือการตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้องกับการลดปัญหามลพิษในคลองบางป่า นั่นเอง

หากผลการวิจัยของระบบบำบัดน้ำเสียสาธิตดังกล่าว
สำเร็จลง จังหวัดราชบุรีก็จะได้เทคโนโลยีต้นแบบเพื่อการบำบัด
น้ำเสียจากฟาร์มสุกรขนาดเล็กและกลาง ซึ่งทางโครงการก็คงยินดี
ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ต่อๆไป  ท่านผู้อ่านที่รักคะ...ท่านคง
เห็นด้วยว่า โครงการดีๆและมีประโยชน์ต่อชุมชนแบบน้ี  เป็นโครงการ
ทีน่่าใหค้วามรว่มมือ  ใช่หรือไม่คะ่

⌦⌦⌫
⌫

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 เข้าร่วมการ
สัมมนา โครงการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในพื้นที่ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์  ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งจัดการ
สัมมนาขึ้น ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

⌫
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ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ดร. กฤษณา เชยพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 พร้อมด้วยนายปิยะ พรหมสถิต นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 8ว. นางเยาวนารถ
พลายมาต นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 7ว. และ นายธีระพงษ์ บุญทองล้วน นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 7ว.
เข้าร่วมการประชมุสัมมนาเพ่ือรับฟังความคดิเห็นต่อ (ร่าง) แผนจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการระบบ สนับสนุนการปกครองสว่นท้องถ่ิน
ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในราชอาณาจักรไทย ตามความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผน รัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (สผ.)
และองค์กรความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศญ่ีปุ่น  (JICA) โดย ว่าท่ี รต.โอภาส เศวตมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธาน ในพิธี เปิดการประชุม และนางเยาวนารถ
พลายมาต ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในเร่ือง แผนฏิบัติการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสงคราม(ร่างท่ี 3)

เมื ่อว ันที ่ 3 ธันวาคม 2551 ดร.กฤษณา เชยพันธุ ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พร้อมด้วยนายธีระพงษ์
บุญทองล้วน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศส่ิงแวดล้อม และนางสาวศิริพร
ขาวสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานสถาน
ศึกษาต้นแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียน
วัดหนองกลางดง ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ร่วมกับคณะครู
นักเรียน โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี ้ยว ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ ์
จ.กาญจนบุรี ผู้นำชุมชนบ้านพุน้ำเปรี้ยว  เจ้าหน้าที่จากสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย และฝ่ายสิ่งแวดล้อม กฟผ. ตามโครงการศึกษา
และพัฒนาชุมชน “เรียนรู้เพื่อการพัฒนาบ้านพุน้ำเปรี้ยวอย่างยั่งยืน”
เพื่อเปิดโอกาสให้เรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอน
และการบรหิารจัดการสถานศกึษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
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ผอ.สสภ.8 และคณะเยี่ยมชมระบบศูนย์เตือนภัยมลพิษ
ทางนำ้ ณ สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่10 เมือ่วนัที ่23 ตลุาคม 2551
ระบบศูนย์เตือนภัยมลพิษทางน้ำนี ้จ ัดตั ้งขึ ้นโดยความร่วมมือ
กันระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และกรมควบคุมมลพิษ
เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำพอง และแม่น้ำชี โดยแม่น้ำพองมีสถานี
ตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 4 สถานี และแม่น้ำชี 2 สถานี
โดยได้เชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมายังศูนย์เตือนภัย
สิ่งแวดล้อมซึ่งตั้งอยู่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เพื่อรับทราบ
สถานการณ์คุณภาพน้ำตลอด 24 ช่ัวโมง (Real time) พร้อมท้ังติดต้ัง
สัญญาณเตือนภัยที่สถานีตรวจวัดเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและส่ง
ข้อความเตือนภัยมายังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
เพื่อดำเนินการต่อไป

และในวันเดียวกัน ผอ.สสภ.8 ได้เยี ่ยมชมระบบบำบัด
น้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลตำบลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่นโดยระบบบำบดัน้ำเสียแห่งน้ีเป็นโครงการระบบบำบดั
น้ำเสียแบบธรรมชาติบำบัด ตามรอยเบื ้องพระยุคลบาทเพื่อเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซ่ึงเป็น 1 ใน 9 แห่งท่ัวประเทศ
ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำเพื่อน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นการบำบัดน้ำเสียที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยนำโครงการ
พระราชดำริท่ีแหลมผักเบ้ีย จ.เพชรบุรี มาเป็นต้นแบบในการดำเนินการ
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เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ดร.กฤษณา เชยพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
สิง่แวดลอ้มภาคที ่8 ราชบรีุ ในฐานะประธาน ไดร่้วมประชุมคณะทำงานภาคประชาชน
ครั้งที่ 4/2551 ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชนและผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาล
ตำบลกระจับ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี



 

โดย. นายสมศกัด์ิ   พลายมาตร    นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม ชำนาญการ

 

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  มิได้กำหนดใหเ้จ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (16) ด้วยเหตุที่
กฎหมายดังกล่าวมุ่งประสงค์ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
บทบาทใน การประสานงานและตรวจสอบภาวะมลพษิมากกว่า
การจบักุม ผู้กระทำความผดิดงัน้ันเจ้าพนักงานควบคมุมลพิษ

จึงไม่มีอำนาจจับกุม สืบสวน สอบสวน ปราบปรามผู้กระทำ
ความผดิ หรือรักษาความสงบเรยีบร้อยเช่นเดียวกับพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจที ่มีฐานะเป็นพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา

ดังน้ันการท่ีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษพบเห็นการกระทำ
ความผิด กฎหมายส่ิงแวดล้อมด้านการควบคุมมลพิษ ท่ีมีโทษ
ทางอาญา ตามพระราช บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 หรือ กฎหมายอื่นที่มีโทษ
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ทางอาญา เช ่น พระราชบัญญัต ิโรงงาน พ .ศ .2535
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นต้น เจ้าพนักงานควบคุม มลพิษ
สามารถเข ้าไปมีส ่วนร ่วมในการตรวจสอบข้อเท ็จจร ิง
รวบรวมขอ้มูล พยานหลกัฐานตลอดจนกลา่วโทษตอ่พนักงาน

สอบสวน โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิด
ลักษณะแห่งความผิด ความเสียหายที ่เกิดขึ ้น ตลอดจน
ข้อกฎหมาย ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับพนักงานสอบสวน
ในการดำเนินคดี อาญาต่อไป

นอกจากนั้นแล้วกรณี ที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ได้ออกคำสั่ง ตามมาตรา 68,70,82(2) หรือ 82(3) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ.2535 หากเจา้ของหรอื ผู้ครอบครอง แหล่งกำเนดิมลพษิ
ไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งดังกล่าวก็จะมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 368 (ฐานไม่ปฏิบัติตามคำส่ังเจ้าพนักงาน)

เมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในปี 2520 หมู่บ้าน
พุน้ำเปรี้ยว  ต.ด่านแม่แฉลบ  อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี  เป็นอีก
ชุมชนหนึ่งที่จำเป็นต้องอพยพมาตั้งบ้านเรือนและที่ทำกินใหม่ใน
พื้นที่ราบเชิงเขา บริเวณริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ตลอดระยะ
เวลา  30  ปีที่ผ่านมาภายใต้ข้อจำกัดด้านความอุดมสมบูรณ์ของ
พื้นที่ที ่ได้รับการจัดสรรใหม่ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นจากภายนอกท้องถิ่นชุมชนหมู่บ้าน
พุน้ำเปรี้ยวได้พยายามปรับตัวและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้านการ
ประกอบอาชีพ ด้านสังคมและด้านวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเข้มแข็ง
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2551 ได้มีการเริ่มต้นหารือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
ระดมความคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านพุน้ำเปรี ้ยว
ระหว่างนายแพทย์ปานเนตร ปางวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เมตตาประชารักษ์  (วัดไร่ขิง)  ดร.กฤษณา
เชยพนัธุ ์  ผู้อำนวยการ สำนกังาน ส่ิงแวดลอ้ม
ภาคที่  8  อาจารย์อดุลย์  ยุมังกูร  โรงเรียน
บ้านพุน้ำเปี้ยว  และดร.อำไพ  หรคุณารักษ์
ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผ่านกระบวนการเร ียนร ู ้และเสร ิมสร ้าง
ศักยภาพชุมชน อย่างเป็นระบบกระตุ ้น
ให้เก ิดกลไกการศึกษาและการจัดการองค์ความรู ้ในโรงเร ียน
และชุมชน  เพื่อให้คนในท้องถิ่นเข้าใจปัญหา อุปสรรคและโอกาส
รวมทั้งมี ส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองสู่วิถีการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเริ ่มดำเนินงาน
ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาชุมชน “เรียนรู้เพื่อการพัฒนาบ้าน
พุน้ำเปรี้ยวอย่างยั่งยืน”

สำน ักงานปล ัดกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ ่งแวดล้อมได้ พิจารณาเห็นว่าความร่วมมือภายใต้โครงการฯ
จะเป็นการช่วย ให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในการพัฒนาบ้านพุน้ำเปรี้ยว
จึงอนุมัติให้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (สสภ.8) เข้าร่วมเป็น
ภาคีให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาการจัดทำกิจกรรมโครงการ
ซ่ึงมีระยะปฏิบัติงานระหว่างเดือนกันยายน–เดือนธันวาคม พ.ศ.2551
ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ การสำรวจสถานภาพด้านการเรียนรู้
และจัดการความรู้ของชุมชนการจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมในบริเวณที่ตั ้งชุมชน การจัดกิจกรรม
ประชุมเสวนา-ฝึกอบรมเพื ่อการเรียนรู ้ของชุมชน การจัดระบบ
องค์ความรู้ของชุมชน โดยคัดเลือกกิจกรรมที่ใช้เป็นตัวอย่าง และ
การจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทาง/กิจกรรมต่อเนื่อง

สสภ.8  ได้เขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม โดยมกีารรว่มประชมุ
หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสำรวจพื้นที่ ในระหว่างวันที่  30-
31 สิงหาคม พ.ศ.2551 ซึ ่งมีแนวทางการทำงานโดยสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทยจะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบการทำงานให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานโครงการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั ่งยืน ซึ่งสถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ประเทศญี ่ปุ ่นและองค์การยูเนสโก โดยยึดหลักความต้องการ

ของชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดและทำงานตั้งแต่เริ่มต้น
ชุมชนบ้านพุน้ำเปรี ้ยวเป็นหมู ่บ้านอพยพที ่ด ูแลโดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เป็นพ้ืนท่ีหมู่บ้านช้ันนอก (นอกรัศมี 5
กิโลเมตร แต่ได้รับผลกระทบโดยตรง) นอกจาก กฟผ.สนับสนุน
รับสินค้าชุมชนนำไปขายที่สันเขื่อนศรีนครินทร์แล้ว ยังสนับสนุน
การดำเนินงานภายใต้โครงการชีววิถีเพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
เขื ่อนศรีนครินทร์อีกด้วย โดยกิจกรรมการแต่งงานให้หมูหลุมใน
โครงการชวีวถีิฯ แสดงถงึความกา้วหนา้ในการปฏบัิติงานเปน็อยา่งดี

กิจกรรมที ่จะร่วมดำเนินงานระหว่างสถาบันฯ สสภ.8
โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว และผู้นำชุมชน คือ การสำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในเชิงพื้นที่ (แผนที่ชุมชนและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์) ซึ่งจะได้รายงานผลการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการ
ศึกษาและพัฒนาชุมชน “เรียนรู ้เพื ่อการพัฒนาบ้านพุน้ำเปรี ้ยว
อยา่งยัง่ยนื”  ตอนที ่ 2  ในขา่วสาร  สสภ.8  ฉบับถดัไป...



 

โดย. นายสมศกัด์ิ   พลายมาตร    นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม ชำนาญการ

 

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  มิได้กำหนดใหเ้จ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (16) ด้วยเหตุที่
กฎหมายดังกล่าวมุ่งประสงค์ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
บทบาทใน การประสานงานและตรวจสอบภาวะมลพษิมากกว่า
การจบักุม ผู้กระทำความผดิดงัน้ันเจ้าพนักงานควบคมุมลพิษ

จึงไม่มีอำนาจจับกุม สืบสวน สอบสวน ปราบปรามผู้กระทำ
ความผดิ หรือรักษาความสงบเรยีบร้อยเช่นเดียวกับพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจที ่มีฐานะเป็นพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา

ดังน้ันการท่ีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษพบเห็นการกระทำ
ความผิด กฎหมายส่ิงแวดล้อมด้านการควบคุมมลพิษ ท่ีมีโทษ
ทางอาญา ตามพระราช บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 หรือ กฎหมายอื่นที่มีโทษ

⌫
 

ทางอาญา เช ่น พระราชบัญญัต ิโรงงาน พ .ศ .2535
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นต้น เจ้าพนักงานควบคุม มลพิษ
สามารถเข ้าไปมีส ่วนร ่วมในการตรวจสอบข้อเท ็จจร ิง
รวบรวมขอ้มูล พยานหลกัฐานตลอดจนกลา่วโทษตอ่พนักงาน

สอบสวน โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิด
ลักษณะแห่งความผิด ความเสียหายที ่เกิดขึ ้น ตลอดจน
ข้อกฎหมาย ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับพนักงานสอบสวน
ในการดำเนินคดี อาญาต่อไป

นอกจากนั้นแล้วกรณี ที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ได้ออกคำสั่ง ตามมาตรา 68,70,82(2) หรือ 82(3) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ.2535 หากเจา้ของหรอื ผู้ครอบครอง แหล่งกำเนดิมลพษิ
ไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งดังกล่าวก็จะมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 368 (ฐานไม่ปฏิบัติตามคำส่ังเจ้าพนักงาน)

เมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในปี 2520 หมู่บ้าน
พุน้ำเปรี้ยว  ต.ด่านแม่แฉลบ  อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี  เป็นอีก
ชุมชนหนึ่งที่จำเป็นต้องอพยพมาตั้งบ้านเรือนและที่ทำกินใหม่ใน
พื้นที่ราบเชิงเขา บริเวณริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ตลอดระยะ
เวลา  30  ปีที่ผ่านมาภายใต้ข้อจำกัดด้านความอุดมสมบูรณ์ของ
พื้นที่ที ่ได้รับการจัดสรรใหม่ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นจากภายนอกท้องถิ่นชุมชนหมู่บ้าน
พุน้ำเปรี้ยวได้พยายามปรับตัวและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้านการ
ประกอบอาชีพ ด้านสังคมและด้านวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเข้มแข็ง
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2551 ได้มีการเริ่มต้นหารือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
ระดมความคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านพุน้ำเปรี ้ยว
ระหว่างนายแพทย์ปานเนตร ปางวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เมตตาประชารักษ์  (วัดไร่ขิง)  ดร.กฤษณา
เชยพนัธุ ์  ผู้อำนวยการ สำนกังาน ส่ิงแวดลอ้ม
ภาคที่  8  อาจารย์อดุลย์  ยุมังกูร  โรงเรียน
บ้านพุน้ำเปี้ยว  และดร.อำไพ  หรคุณารักษ์
ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผ่านกระบวนการเร ียนร ู ้และเสร ิมสร ้าง
ศักยภาพชุมชน อย่างเป็นระบบกระตุ ้น
ให้เก ิดกลไกการศึกษาและการจัดการองค์ความรู ้ในโรงเร ียน
และชุมชน  เพื่อให้คนในท้องถิ่นเข้าใจปัญหา อุปสรรคและโอกาส
รวมทั้งมี ส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองสู่วิถีการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเริ ่มดำเนินงาน
ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาชุมชน “เรียนรู้เพื่อการพัฒนาบ้าน
พุน้ำเปรี้ยวอย่างยั่งยืน”

สำน ักงานปล ัดกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ ่งแวดล้อมได้ พิจารณาเห็นว่าความร่วมมือภายใต้โครงการฯ
จะเป็นการช่วย ให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในการพัฒนาบ้านพุน้ำเปรี้ยว
จึงอนุมัติให้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (สสภ.8) เข้าร่วมเป็น
ภาคีให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาการจัดทำกิจกรรมโครงการ
ซ่ึงมีระยะปฏิบัติงานระหว่างเดือนกันยายน–เดือนธันวาคม พ.ศ.2551
ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ การสำรวจสถานภาพด้านการเรียนรู้
และจัดการความรู้ของชุมชนการจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมในบริเวณที่ตั ้งชุมชน การจัดกิจกรรม
ประชุมเสวนา-ฝึกอบรมเพื ่อการเรียนรู ้ของชุมชน การจัดระบบ
องค์ความรู้ของชุมชน โดยคัดเลือกกิจกรรมที่ใช้เป็นตัวอย่าง และ
การจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทาง/กิจกรรมต่อเนื่อง

สสภ.8  ได้เขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม โดยมกีารรว่มประชมุ
หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสำรวจพื้นที่ ในระหว่างวันที่  30-
31 สิงหาคม พ.ศ.2551 ซึ ่งมีแนวทางการทำงานโดยสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทยจะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบการทำงานให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานโครงการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั ่งยืน ซึ่งสถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ประเทศญี ่ปุ ่นและองค์การยูเนสโก โดยยึดหลักความต้องการ

ของชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดและทำงานตั้งแต่เริ่มต้น
ชุมชนบ้านพุน้ำเปรี ้ยวเป็นหมู ่บ้านอพยพที ่ด ูแลโดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เป็นพ้ืนท่ีหมู่บ้านช้ันนอก (นอกรัศมี 5
กิโลเมตร แต่ได้รับผลกระทบโดยตรง) นอกจาก กฟผ.สนับสนุน
รับสินค้าชุมชนนำไปขายที่สันเขื่อนศรีนครินทร์แล้ว ยังสนับสนุน
การดำเนินงานภายใต้โครงการชีววิถีเพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
เขื ่อนศรีนครินทร์อีกด้วย โดยกิจกรรมการแต่งงานให้หมูหลุมใน
โครงการชวีวถีิฯ แสดงถงึความกา้วหนา้ในการปฏบัิติงานเปน็อยา่งดี

กิจกรรมที ่จะร่วมดำเนินงานระหว่างสถาบันฯ สสภ.8
โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว และผู้นำชุมชน คือ การสำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในเชิงพื้นที่ (แผนที่ชุมชนและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์) ซึ่งจะได้รายงานผลการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการ
ศึกษาและพัฒนาชุมชน “เรียนรู ้เพื ่อการพัฒนาบ้านพุน้ำเปรี ้ยว
อยา่งยัง่ยนื”  ตอนที ่ 2  ในขา่วสาร  สสภ.8  ฉบับถดัไป...
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พวงเดือน  ชุ่มศิริ    นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม ชำนาญการ ผู้เรยีบเรยีง
สวัสดีคะ.. ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน  เมื่อเดือนกันยายน

ซึ่งเป็นปลายปีงบประมาณ 2551ต่อเนื่องมาถึงปีงบประมาณ 2552
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี(สสภ.8) ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในกจิกรรมการดำเนนิงานโครงการ “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดมลพิษคลองบางป่า ราชบุรี” ในด้าน
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสาธิต ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีต้นแบบเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรขนาดเล็ก
และกลางค่ะ ก็เลยอยากจะนำข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับโครงการนี ้
มาเล่าสู่กันฟัง ค่ะ...เร่ิมเลยนะคะ

โครงการนีด้ำเนินการภายใตก้ารสนบัสนุนทางดา้นการเงนิ
จากรัฐบาลแคนาดา ผ่านทาง Canadian International Development
Agency หรือ CIDA มีองค์กรที่ร่วมวิจัยได้แก่ สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT)สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาตสิิรินธร (Sirindhorn International  Institute of Technol-
ogy: SIIT) และ สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน (Population and
Community Development Association: PDA) ทางโครงการ
ได้เลือกจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรมากที่สุดใน
ประเทศ ของเสียที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องได้รับการบำบัดและจัดการ
ทีเ่หมาะสม  ดงัน้ันโครงการวจัิยเชิงปฏิบัติการนีจึ้งเกดิขึน้ เพ่ือเติม
เต็มช่องว่างระหว่างความรูกั้บการปฏบัิติต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
ผ่านโครงการวิจัยนำร่อง ซึ่งการดำเนินการ และการจัดกิจกรรม
ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การอบรมการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
ที่เกี ่ยวข้องกับคุณภาพน้ำคลองบางป่า  การทดลองและสาธิต
การใช้สิ่งมีชีวิตเพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำการใช้ระบบการบำบัด
น้ำเสีย จากแหล่งกำเนิดที่เหมาะสมสำหรับฟาร์มสุกรขนาดกลาง
และเล็ก  พร้อมกันนี้มีการทำวิจัยและผลิตเอกสารประกอบเพื่อการ
วิจัยและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ควบคู่ไปด้วย

การดำเนินโครงการในครั ้งนี ้ ดำเนินการภายใต้กรอบ
แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ด้วยหลักการวา่แตล่ะชุมชนมีปัญหาและไดรั้บผลกระทบแตกตา่งกนั

ดังเช่นของจังหวัดราชบุรีที่มีปัญหามลพิษทางน้ำ การแก้ไขปัญหา
จึงควรเกิดขึ้นจากสมาชิกภายในชุมชนเอง เพ่ือให้วิธีการแก้ปัญหาน้ัน
มีความเหมาะสมกับชุมชน ท้ังด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ผลที่เกิดขึ้น
ย่อมตกแก่ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเอง นอกจากนี้ยังเน้นหนัก
ถึงการให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกับความ คิดเห็นจากทั้งชายและ
หญิง รวมถึงสมาชิกในทุกระดับของสังคม ดังนั้นวัตถุประสงค์หลัก
ของโครงการนีก้ค็อื การสนบัสนนุใหชุ้มชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดเ้ขา้
มามสีว่นร่วมและมบีทบาทในการจดัตัง้ กลไกการเขา้ถงึระบบขอ้มูล
ข่าวสารจากสถาบันและสมาคม ท่ีได้กล่าวถึงตอนต้นเพ่ือการตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้องกับการลดปัญหามลพิษในคลองบางป่า นั่นเอง

หากผลการวิจัยของระบบบำบัดน้ำเสียสาธิตดังกล่าว
สำเร็จลง จังหวัดราชบุรีก็จะได้เทคโนโลยีต้นแบบเพื่อการบำบัด
น้ำเสียจากฟาร์มสุกรขนาดเล็กและกลาง ซึ่งทางโครงการก็คงยินดี
ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ต่อๆไป  ท่านผู้อ่านที่รักคะ...ท่านคง
เห็นด้วยว่า โครงการดีๆและมีประโยชน์ต่อชุมชนแบบน้ี  เป็นโครงการ
ทีน่่าใหค้วามรว่มมือ  ใช่หรือไม่คะ่
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เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 เข้าร่วมการ
สัมมนา โครงการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในพื้นที่ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์  ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งจัดการ
สัมมนาขึ้น ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
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ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ดร. กฤษณา เชยพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 พร้อมด้วยนายปิยะ พรหมสถิต นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 8ว. นางเยาวนารถ
พลายมาต นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 7ว. และ นายธีระพงษ์ บุญทองล้วน นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 7ว.
เข้าร่วมการประชมุสัมมนาเพ่ือรับฟังความคดิเห็นต่อ (ร่าง) แผนจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการระบบ สนับสนุนการปกครองสว่นท้องถ่ิน
ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในราชอาณาจักรไทย ตามความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผน รัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (สผ.)
และองค์กรความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศญ่ีปุ่น  (JICA) โดย ว่าท่ี รต.โอภาส เศวตมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธาน ในพิธี เปิดการประชุม และนางเยาวนารถ
พลายมาต ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในเร่ือง แผนฏิบัติการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสงคราม(ร่างท่ี 3)

เมื ่อว ันที ่ 3 ธันวาคม 2551 ดร.กฤษณา เชยพันธุ ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พร้อมด้วยนายธีระพงษ์
บุญทองล้วน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศส่ิงแวดล้อม และนางสาวศิริพร
ขาวสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานสถาน
ศึกษาต้นแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียน
วัดหนองกลางดง ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ร่วมกับคณะครู
นักเรียน โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี ้ยว ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ ์
จ.กาญจนบุรี ผู้นำชุมชนบ้านพุน้ำเปรี้ยว  เจ้าหน้าที่จากสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย และฝ่ายสิ่งแวดล้อม กฟผ. ตามโครงการศึกษา
และพัฒนาชุมชน “เรียนรู้เพื่อการพัฒนาบ้านพุน้ำเปรี้ยวอย่างยั่งยืน”
เพื่อเปิดโอกาสให้เรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอน
และการบรหิารจัดการสถานศกึษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
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ผอ.สสภ.8 และคณะเยี่ยมชมระบบศูนย์เตือนภัยมลพิษ
ทางนำ้ ณ สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่10 เมือ่วนัที ่23 ตลุาคม 2551
ระบบศูนย์เตือนภัยมลพิษทางน้ำนี ้จ ัดตั ้งขึ ้นโดยความร่วมมือ
กันระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และกรมควบคุมมลพิษ
เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำพอง และแม่น้ำชี โดยแม่น้ำพองมีสถานี
ตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 4 สถานี และแม่น้ำชี 2 สถานี
โดยได้เชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมายังศูนย์เตือนภัย
สิ่งแวดล้อมซึ่งตั้งอยู่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เพื่อรับทราบ
สถานการณ์คุณภาพน้ำตลอด 24 ช่ัวโมง (Real time) พร้อมท้ังติดต้ัง
สัญญาณเตือนภัยที่สถานีตรวจวัดเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและส่ง
ข้อความเตือนภัยมายังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
เพื่อดำเนินการต่อไป

และในวันเดียวกัน ผอ.สสภ.8 ได้เยี ่ยมชมระบบบำบัด
น้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลตำบลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่นโดยระบบบำบดัน้ำเสียแห่งน้ีเป็นโครงการระบบบำบดั
น้ำเสียแบบธรรมชาติบำบัด ตามรอยเบื ้องพระยุคลบาทเพื่อเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซ่ึงเป็น 1 ใน 9 แห่งท่ัวประเทศ
ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำเพื่อน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นการบำบัดน้ำเสียที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยนำโครงการ
พระราชดำริท่ีแหลมผักเบ้ีย จ.เพชรบุรี มาเป็นต้นแบบในการดำเนินการ
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เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ดร.กฤษณา เชยพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
สิง่แวดลอ้มภาคที ่8 ราชบรีุ ในฐานะประธาน ไดร่้วมประชุมคณะทำงานภาคประชาชน
ครั้งที่ 4/2551 ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชนและผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาล
ตำบลกระจับ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี



 

  

อบรม อปท.  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดฝึก
อบรมพัฒนาศกัยภาพบคุลากรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน รุ่นที ่ 3 เม่ือวันที ่  8-11 ก.ค. 51
และรุ่นผู้บริหาร เม่ือวันท่ี 2-3 ก.ย. 51 โดยมีบุคลากรของ อปท. เข้ารับการฝึกอบรมท้ังส้ิน 182  คน
โดยความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมจะได้นำกลับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนทีข่องตน ต่อไป

    เป็นส่วนหนึ ่งของระบบนิเวศ
นอกสีสัน ความงาม และเสียงอันไพเราะ
แล้ว นกยังมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ
หลายประการ เชน่ ช่วยในการผสมเกสร
ดอกไม้ เพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์ ของต้นไม้

ช่วยลดและควบคุมจำนวนแมลง สัตว์กัดแทะ
ไม่ให้มีมากเกินไป ช่วยแพร่กระจายเมล็ดพันธ์พืช โดยถ่าย
มูลเมล็ดของลูกไม้ที่กินเข้าไปตกลงในที่ต่างๆ ขณะบินผ่าน
นอกจากน้ี นกยังเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะนำไปสู่ การบอกให้เราทราบ
ถึงความเป็นไปในธรรมชาติ เช่น พื้นที่ที ่พบนกจำนวนมาก
และหลากหลายชนิด สามารถบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์และ
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นั้น  เมื่อพบนกเอี้ยงดำ
หรอืนกเอีย้งสาลกิา ย่อมแสดงถึงมีการต้ังถ่ินท่ีอยู่อาศัยของผู้คน
และมีการเลี้ยงสัตว์ การหายไปของนกบางชนิดบอกถึงการ
เปล่ียนไปของคณุภาพของสิง่แวดลอ้ม เป็นต้น

คอลมัน ์ “นกทีพ่บในสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8” นี้
จะแนะนำใหรู้้จักกบันกชนดิตา่ง ๆ ทีพ่บไดใ้นบรเิวณพืน้ที ่ของ
สำนักงานนี้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าเกี่ยวกับนกเหล่านี้ โดยมี
ความหวังว่า ความสวยงาม ลักษณะนิสัย ความน่ารัก หรือ
ประโยชนข์องนกเหลา่นี ้จะทำใหจิ้ตใจของความเปน็นกัอนรัุกษ์
ของเรางอกงามขึน้เห็นว่ายังมีส่ิงมีชีวิตอ่ืนอีกท่ีเป็นเพ่ือนร่วมโลก
ของเรานอกจากเผา่พันธ์ุมนุษย์ด้วยกันเอง


นกจาบคาเลก็ ตวัทีเ่หน็อยูใ่นขา่วสารฉบบันี ้ผมไดถ้า่ย

ไว้เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้เคยเห็น
และพยายามถ่าย แต่ไม่สามารถถ่ายได้ แต่คราวน้ีกล้องอยู่ใกล้มือ
พอเห็นนกเกาะอยูท่ี่สายไฟหน้าสำนักงาน จึงรีบคว้ากล้องแล้วว่ิง
ลงไปท่ีสนามหญ้า ถ่ายเก็บไว้เป็นท่ีเรียบร้อย

ปิยะ   พรหมสถิต
นักวิชาการสิง่แวดลอ้ม ชำนาญการพเิศษ

นกจาบคาเล็กเป็นนกในวงศ์นกจาบคา
มีปากเรียวแหลม ยาวโค้ง มีปีกแหลมยาวตรงและ
มีขนหางคู่กลางงอกยาวกว่าขน คู่อื่น ช่วยให้ร่อน
ในอากาศได้เป็นอย่างดี บริเวณกระหม่อม และ
ท้ายทอยมีสีส้มแกมน้ำตาล แถบตาดำ ใต้แถบตา
สีฟ้า อกมีแถบ สีดำโค้ง  เป็นนกประจำถิ่น อาศัย
อยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง และพื้นที่ เกษตรกรรมเปิดโล่ง
ชอบเกาะอยู่บนสายไฟฟ้าหรือต้นไม้โล่ง ๆ เพื่อ
มองหาเหย่ือ มักเห็นอยู่รวมกันเป็นฝูงครับ

เห็นนกจาบคาเล็กสีสันสวยงามที่บินว่อน
อยู่ที่หน้าสำนักงานเป็นฝูงแล้ว ยังอดภูมิใจไม่ได้
เลยครบั ท่ีสำนักงานสิง่แวดลอ้มภาคของเราเปน็ถ่ิน
ท่ีอยู่หรือท่ีพักใจของเหล่าบรรดานกหลากหลายชนดิ
ดังท่ีเคยไดเ้ขียนเล่าลงในขา่วสารฉบับท่ีผ่านๆ มา



วันส่ิงแวดล้อมโลก 51 วันท่ี 5 มิ.ย. ของ
ทุกปีได้กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
เพ่ือให้ประชาชนท่ัวโลกตระหนักและเห็นถึง
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้
ดร.กฤษณา  เชยพันธุ์  ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ได้นำ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ร่วมงานวัน
ส่ิงแวดลอ้มโลก ณ อิมแพ็คอารน่ีา เมือง
ทองธานี จ.นนทบุรี โดยในปีนี้มีคำขวัญ
ประจำวันสิ่งแวดล้อมโลกคือ “ลดวิกฤติ
โลกรอ้น : เปล่ียนพฤตกิรรมปรบัแนวคดิ
สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” “Kick the Habit !
Towards a Low Carbon Economy”

วันแม่แห่งชาติ  นายปิยะ  พรหมสถิต  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8ว เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ร่วมงานพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สริิกติต์ิ  พระบรมราชนีินาถ 12  ส.ค. 51
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ร่วมสง่เสดจ็ สูส่วรรคาลยั  เม่ือวันที ่15 พ.ย. 51 ดร.กฤษณา  เชยพันธ์ุ  ผู้อำนวยการสำนกั
งานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8  ไดน้ำคณะเจา้หนา้ทีส่ำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8  ร่วมพิธีถวาย
ดอกไมจั้นทน ์ในการพธีิพระราชทานเพลงิพรศพ  สมเดจ็พระศรนีครนิทรา บรมราชชนน ี ณ
วัดมหาธาต ุ จ.ราชบรีุ

วันปิยะมหาราช เม่ือวันท่ี 23 ต.ค.2551  นายปิยะ พรหมสถิต  นักวิชาการส่ิงแวดล้อม  8ว เป็นผู้แทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 นำคณะเจ้าหน้าท่ี ของสำนักงานร่วมงานพีธีวางพวงมาลา
เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาท สมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูหั่ว (พระปิยะมหาราช)
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         สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 ยินดต้ีอนรับ
Dr.Kenichi Yoneda (ดร.เคนอชิิ   โยเนดะ) อาสา
สมคัรอาวโุส จากประเทศญีปุ่่น  มาปฏบัิติหน้าที ่ณ
สำนักงานสิง่แวดล้อมภาคที ่ 8 ในฐานะผู้เช่ียวชาญ
ด้านการจดัการขยะมลูฝอยโดยจะทำหนา้ท่ีในฐานะ
อาสาสมคัรอาวโุสนี ้เป็นระยะเวลา 2 ปี

 

กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ ชา กาแฟ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่กำลัง
ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากเป็นกล่องเครื่องดื่มแบบปลอดเชื้อ
เมื่อนำมาใช้บรรจุเครื่องดื่มหรืออาหารเหลว สามารถเก็บไว้ได้นาน
โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นจึงได้รับความนิยม กล่องชนิดน้ีทำจากวัสดุบรรจุภัณฑ์
ท่ีผนึกแน่น ถึงหกช้ันประกอบไปด้วย กระดาษ (75%) โพลีเอททีลีน (20%)
และอลูมิเนียมฟอยด ์(5%)

องค์ประกอบหลักคือกระดาษ ที่มีมากถึง 75% ซึ่งเป็นเยื่อ
กระดาษใยยาว และเย่ือกึง่เคม ี(CTMP) ทีไ่ม่เคยใชง้านมากอ่น (Virgin
pulp) เยื ่อกระดาษเหล่านี ้ จึงมีความแข็งแกร่งกว่าเยื ่อกระดาษ
จากกล่องกระดาษเก่า ช่วยสร้างรูปทรงที ่แข็งแรงทนทานให้กับ
บรรจุภัณฑ์  ซ่ึงในการผลติกระดาษ 1 ตัน น้ัน ต้องใช้ต้นไม้ถึง 17 ต้น
แต่ละต้นใช้เวลาในการปลกูถงึ 5 ปี และยังต้องใช้พลังงานเปน็จำนวน
มาก ไดแ้ก ่ใช้กระแสไฟฟา้ 1.000 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง น้ำมัน 300 ลิตร
และน้ำสะอาดอีก 20.000 ลิตร นอกจากกระดาษแลว้ยังมีส่วนประกอบ
ของโพลีเอททีลีนซึ ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ ่งที ่เป็นผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตเลียม ส่วนอลูมิเนียมฟอยด์ ทำจากแร่บอกไซด์ ซ่ึงอยู่ในป่ากว่าจะ

ได้แร่บอกไซด์มาก็ต้องตัดไม้ทำลายป่า
ทำให้ป่าเสียสมดุลทางธรรมชาติและในขบวนการ
ผลิตยังปล่อยกา๊ซมลพษิอีกมากมาย  จะเห็นไดว่้ากว่าจะได้กล่อง
เครื่องดื่มหนึ่งใบต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปไม่น้อย เลยทีเดียว
น่าเสียดายมากๆ หากบริโภคเสร็จแล้วเราก็ทิ้งกล่องเครื่องดื่มเหล่านี้
รวมไปกับขยะอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมปัญหาในการ จัดการขยะและซ้ำเติม
ภาวะโลกรอ้น

มาค่ะ มาเก็บสะสมกล่องนมไว้ทำกระเป๋ากันดีกว่า รับรอง
ว่าจะได้กระเป๋าที่มีลวดลายสีสันสวยงามไม่ซ้ำแบบใครทำเองใช้เอง
สร้างความภาคภูมิใจ ให้กับผู้ประดิษฐ์ มิใช่น้อย หรือจะมอบเป็น
ของขวัญรางวัลในโอกาสต่างๆ ก็สร้างความสุขและภาคภูมิใจทั้งผู้ให้
และผู้รับทีไ่ดมี้สว่นช่วย ในการอนรัุกษ ์สิง่แวดลอ้ม

เมื่อรับประทานนมหรือน้ำผลไม้หมดแล้ว ให้ดึงส่วนหัวและ
ส่วนท้ายของกล่อง(ที่เป็นสามเหลี่ยมข้างกล้อง)ใช้กรรไกรตัดส่วนหัว
และส่วนท้ายของกล่อง แล้วล้างให้สะอาด (รับประทานเสร็จแล้วล้าง
ทันทีหรือภายในหนึ่งวัน ใช้น้ำเปล่าล้างได้) ผึ่งให้แห้งจากนั้นพับ
เกบ็ตามรอยสนักลอ่ง ตามขัน้ตอนดงัน้ี

นงลักษณ์  พรหมสถิต
นักวิชาการสิง่แวดลอ้ม ชำนาญการพเิศษ



⌫⌫
สำนักงานสิง่แวดล้อมภาคที ่ 8 ร่วมมือกับศูนย์ป้องกันและไกล่เกล่ีย กรณีพิพาท
ด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้
พ้ืนฐานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม โดยสนัติวิธี รุ่นที ่ 3” เม่ือวันที ่ 25-27 มิ.ย. 51 โดยผูเ้ข้ารบัการฝกึ
อบรมคือเจ้าหน้าของ อปท.ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีมีความสนใจในพ้ืนท่ีมีกรณีพิพาท
หรือร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือนำความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมกลับไปใช้ในพ้ืนท่ี

⌫

ประชุม ทสม.สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8
ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านระดับภาค เพื่อเป็นการนำเสนอ
ผลการปฏิบัติงานของเครือข่าย ทสม.
ที่ผ่านมา และร่วมกันวางแนวทางในการ
ดำเนินในปี 2552 เพื่อร่วมมือกันบริหาร
จัดการสิง่แวดลอ้มในพ้ืนทีภ่าค 8 เป็นไป ในทศิทางเดยีวกนั โดยเครอืข่าย ทสม.
แต่ละจังหวัด และในวันที่ 8-10 ก.ย. 51 ดร.กฤษณา  เชยพันธุ์  ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พร้อมด้วย เครือข่าย ทสม.จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี
จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบ ครีีขันธ์  ร่วมงานประชมุเครอืข่าย ทสม.
ระดบัประเทศ  ณ  จ.อุดรธานี

            เทศบาลตำบลกระดัง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
พื้นที่นำร่องชุมชนสีเขียวได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมไทย พร้อมเปิดตัวกิจกรรมต่างๆทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทีจ่ะดำเนนิการ ในปี 2552 เช่น โครงการถงุ
ใหญ่ใบเดียวฯ โครงการ ปุ๋ยหมัก โครงการธนาคารขยะ
ชุมชน โครงการเศษ อาหารแลกปุ๋ย ฯลฯ โดยมีท่าน
ผู ้ว ่าราชการจังหวัด สมุทรสงครามและมีรองอธิบดี
กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม(นางรัชนี  เอมะรุจิ)
เป็นประธานมเีจ้าหน้าท่ี ของสำนกังานสิง่แวดล้อมภาค ท่ี
8 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ ่งเป็นผลสืบเนื ่องมาจาก
การประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อน
ให้เทศบาลตำบลกระดงังา เป็นต้นแบบของชมุชนสเีขียว
ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป

 

 

สำนักงานสิ ่งแวดล้อมภาคที ่ 8 ได้
ดำเนินการจัดการประกวดธนาคารขยะ
รีไซเคลิระดบัภาคเปน็ปทีี ่ 3 โรงเรยีน
ต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกชนะเลิศใน
ระดับจังหวัดจำนวนท้ังส้ิน 8 โรงเรียน
แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 5 โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 3 โรงเรียน โดยในปีน้ี
เป็นปีแรกท่ีได้มีการจัดให้โรงเรียนต่างๆ

ได้มาศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การดำเนนิงานธนาคารขยะ ในโรงเรยีน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 จ.ชลบุรี เม่ือวันท่ี 18-
21 ส.ค. 51 สำหรับผลการตดัสนิ โรงเรียน ที่ชนะเลิศในระดับภาค เพื่อเป็นตัวแทน
เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ได้แก่  ระดับประถม ศึกษา  คือ โรงเรียนท่ามะกา
จ.กาญจนบรีุ  และ ระดบัมัธยมศกึษา คอื โรงเรยีน อัมพวันวิทยาลยั จ.สมทุรสงคราม

⌫  1     คัดเลอืกกลอ่งนม 2     แกะจบีกลอ่งดา้นบน 3     แกะจบีกลอ่งดา้นลา่ง

4     ตดับรเิวณหวั-หา้ยของกลอ่ง 5     ล้างกลอ่งใหส้ะอาด 6     นำไปผึง่ใหแ้หง้

สะสมไว้ให้ได้เยอะๆนะคะ ฉบับหน้าจะเป็นการนำเสนอวิธีการตัดกล่องนมให้เป็นชิ้นๆแล้วนำมาสานต่อกัน
เป็นกระเปา๋ หรือภาชนะตา่งๆตามแตใ่จปรารถนา  ....
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         นายปยิะ  พรหมสถติ  นักวชิาการ
สิ่งแวดล้อม 8ว เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 นำคณะ
เจ้าหน้าที ่ของสำนักงานร่วมงานพิธีจุด
เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สนาม
กีฬากลาง จ.ราชบุรี เนื ่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว 5 ธันวาคม 2551



 
 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ร่วมกับเทศบาล
เมืองโพธาราม และโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
(มณีวิทยา)ได้ดำเนินการรณรงค์โครงการโพธาราม
เมืองสะอาด ร่วมมือละขยะ ลดโลกร้อน เนื่องใน
วันสิง่แวดลอ้มโลก 5 มิ.ย. 51 ในแนวความคดิทีว่่า
“ลดวิกฤตโลกร้อน เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด
ส ู ่ เศรษฐกิจคาร ์บอนต่ำ” โดยร ู ้แบบกิจกรรม
การรณรงค์ได้ดำเนินการในลักษณะคล้ายกับ
โครงการถุงใหญ่ใบเดียว ลดขยะ  ลดโลกร้อน
ที ่ดำเนินการในพื ้นที ่ เทศบาลตำบลกระดังงา
จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องชุมชนสีเขียว
และได้ขยายการปฏิบัติมาสู่เทศบาลเมืองโพธาราม

สืบเนื่องมาจากการเสด็จเยี่ยมราษฎรเพื่อติดตามผลการ
ดำเนินงาน “โครงการฟื้นฟูเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบ
ภัยพิบัติในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”
ในพ้ืนทีน้่ำทว่มวิกฤต ิ 6 จังหวัดนำรอ่ง อันไดแ้ก ่ จังหวัดปทมุธานี
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และสุพรรณบุรี
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยนักเรียนในพื้นที่
ดังกล่าวได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ เหลือใช้มาจัดแสดง
ซึ่งทรงชื่นชมและดำริว่าควรดำเนินการขยายผล เพื่อให้เกิดการ
นำวัสดุเหลือใช้ครัวเรือนมาสร้างสรรค์เป็นส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ อันเป็น
การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้เป็นการใช้ ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่ง
ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงได้ดำเนิน
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับ เยาวชนใน
การมสีว่นรว่มจดัการและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะปญัหา
ขยะมูลฝอย โดยการนำของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
ต่อสิ ่งแวดล้อมก่อนนำไปกำจัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชน
ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกฎุราชกมุาร พระราชทานถว้ยรางวัลประทาน จากพระเจา้
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ พระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สำหรับ
ผู้ชนะเลิศการประกวดอีกด้วย

ในส่วนของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ได้ดำเนินการ
ประกวดในระดับภาค และส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ชนะเลิศใน
ระดบัภาค เขา้ประกวดในระดบัประเทศทัง้หมด 4 ผลงานดว้ยกนั
ผลปรากฏว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์กวางสี่ตัวหัวเดียวของ คุณอรุณ
ช่ืนอารมย ์ ไดรั้บรางวลัชมเชยในระดบัชุมชน ระดบัประเทศ

สำหรับผลการตัดสินในระดับภาคนั้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12
กันยายน 2551มีคณะกรรมการประกอบโดย ดร.กฤษณา   เชยพันธ์ุ
ผู้อำนวยการสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8  เป็นประธานและคณะ
กรรมการผูท้รงคณุวุฒิจากหนว่ยงานตา่งและภาคประชาชน  ดังน้ี
คุณไพจิตรา  นาคแย้ม จากสำนักผู ้ตรวจราชการกระทรวง
ศกึษาธกิารเขต 6  คณุชัยชนะ  เดชแพ  จากสถานบนัพัฒนาฝมืีอ
แรงงานภาคที ่4  คณุสรุชัย  ฉัตรภิญญาคปุต์  ประธานเครอืข่าย
ทสม.ภาคที ่8  คณุปรีชา  แช่มน่ิม  ภาคประชาชน  คณุนงลกัษณ์
พรหมสถิต  และคุณมนตรี  อินต๊ะเสน  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การตัดสินพิจารณาโดยยึดเกณฑ์การตัดสินกลางที่ใช้ใน
ระดับภาคทั้ง16 ภาคเป็นหลักประกอบกับได้เน้นในเรื่องความคิด
สร้างสรรค์และแนวความคิดที่สามารถนำเอาสิ่งเหลือใช้มาทำให้
เกิดประโยชน์ได้จริงๆ โดยวัสดุเหลือใช้ที่นำมาสร้างสรรค์นั้นอาจ
จะเป็น ขวดพลาสติก กล่องนม กระป๋องอลูมิเนียม หรือกระดาษ
ทีไ่ม่ใช้แล้ว พลาสตกิ ซอง/ห่อ บรรจุภัณฑ์ ต่างๆ เป็นต้นแต่ทัง้น้ี
วัสดุเหล่านี้จะต้องไม่ใช้วัสดุอันตราย

    เม่ือวันที ่ 13  มิ.ย. 51 เจ้าหนา้ทีส่ำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 ไดเ้ข้ารว่ม
การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นการร่วมมือกันในการทำงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร และหน่วยงานให้มีคุณภาพ

สำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8 ร่วมเป็น
หนึ ่งในหน่วยงานผู ้แทน ของกระทรวง
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม
ร่วมดำเนินงานกับ หน่วยงานภาคีอีก 5
กระทรวง เพ่ือจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้โครงการ

สายใยรักในครอบครัว จ.ราชบุรี บริเวณบ้านพักคนชรา (เดิม) วัดหนองหอย
จ.ราชบุรี

     

ในปีงบประมาณ 2551 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8
ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ขึ้น จำนวน 1 รุ่น 50 คน โดยกำหนดให้มีการอบรม
ในช่วงเดือนมีนาคม 2551 อปท.ใดสนใจส่งบุคคลากร
เข้ารับการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ โปรดติดต่อสำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ด่วน เพราะสามารถรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ 50 คน เท่านั้น  สำหรับค่าใช้จ่ายระหว่าง
การอบรมสำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 เป็นผู้รับผิดชอบ
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) โทร.032-327602-3 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

      ผู้อำนวยกาสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่ 8 พร้อมดว้ย
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8  ทำพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี ประพฤติปฏิบัติตน
เพ่ือประโยชนส์ขุของประชาชน  พร้อมน้ีไดร่้วมกนัปลูกตน้ไม้
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เม่ือวันที ่8 ธันวาคม 2551

www.envwest.com

                  ⌫ ⌫
เปน็ทีท่ราบกนัดว่ีาพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศรรัีศมิ ์พระวรชายาในสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช

สยามมกฏุราชกมุาร ไดท้รงปฏบิตัหินา้ทีแ่รก ของความเปน็แม ่ดว้ยการถวายพระกษรีธาราแดพ่ระโอรส ตัง้แต่
เมื่อแรกประสูติ ด้วยทรงสนพระทัยศึกษาเรื่อง การเลี้ยงลูกด้วย นมแม่อย่างจริงจังก่อนจะมีพระประสูติกาล
เนื่องจากทรงเห็นว่านมแม่มีประโยชน์ ต่อพัฒนาการทางรา่งกาย และจิตใจต่อลูก ดังท่ีเคยประทานสมัภาษณ์ไว้
ในหนังสือจดหมายข่าว คือ สายใย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 ซึ่งจัดทำโดยศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยว่า
ตั้งใจแต่แรกว่าถ้าไม่มี ปัญหาอะไรจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้นาน ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะทราบจากการ
อ่านหนงัสอื จากคณุหมอและสือ่ตา่งๆ ว่าการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่มปีระโยชนต์อ่พัฒนาการทางรา่งกายและจติใจ
ของ ลูกมากทีส่ดุ อยากใหลู้กแขง็แรง และมสีขุภาพด ีทีส่ำคญั ทีส่ดุการเลีย้งลกูดว้ยนำ้นมแมอ่ย่างเดยีว ในระยะ
เกือบ ๖ เดือนแรก เป็นการให้ภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ลูก เน่ืองจาก ในน้ำนมแม่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเก่ียวกับโรคทางเดิน
หายใจ และโรคทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดี ซึ่งเห็นได้ อย่างชัดเจนคือ พระองค์ที่ไม่เคยมีอาการท้องเสียและ
อาการภูมิแพ้ต่างๆ เลย ในระยะท่ีเสวยนมแม่อย่างเดียว ในช่วง 6 เดือนแรก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ
พระวรชายาในสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช สยามมกฏุราชกุมาร ได้ประทานพระกษีรธาราแด่พระโอรสนานกว่า 7
เดือน โดยประทานพระกษีรธาราเพียงอย่างเดียวเป็นเวลา ห้าเดือนครึ่ง และได้ทรงดูแลอภิบาลพระโอรส
อย่างใกล้ชิด เมื่อทรงเห็นผลดีที่เกิดขึ้นกับพระโอรสอย่างชัดเจน จึงรับส่ังว่าน่าจะมีโครงการท่ีสนับสนุน ให้แม่
เล้ียงดลููกตัง้แตแ่รกเกดิอย่างใกลชิ้ดเพือ่สุขภาพและพฒันาการทีดี่ของลกู
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โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์    2

กระเป๋าสวยจากกลอ่งนม/น้ำผลไม้    3

นกทีพ่บในสำนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8    4

สสภ.8 กบัการมส่ีวนรว่มในโครงการ    5

สารสนเทศ    6

การดำเนนิการแกผู้่ฝ่าฝนืกฎหมายสิง่แวดลอ้ม   7

ความเคลื่อนไหว 8-11
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