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วารสารข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม    ปีที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2562
ข่าวสารที่กระตุ้นให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัดกับการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม



บทบรรณาธิการ

สารบญั

จัดทําโดย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2298 5630
www.deqp.go.th

www.facebook.com/deqpth

วารสารข่าวฉบับนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล 100%
และใช้หมึกพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

RECYCLED
PAPER100%
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  ‘นอร์เวย์’
  ต้นแบบรีไซเคิลพลาสติก

4 • เบิกโลก 
  จีนสร้าง Forest City
  เมืองสีเขียวแห่งอนาคต

5 • เท่าทัน
  “ขยะอาหาร” ภัยร้าย
  ของโลกที่อาจคาดไม่ถึง

6 • พลังขับเคลื่อน 
  วัด ‘ต้นทาง’ พัฒนาจิตสำ นึก
  จัดการขยะชุมชน

7 • ร่วมไม้ร่วมมือ         
  สส. ขยายกลุ่มเป้าหมาย
  โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย

9 • บนความเคลื่อนไหว 
  จีวรจากขวดน้ำ พลาสติกรีไซเคิล         
  
10 • วิถีคนเขียว 
  ‘สุเทพ สหวัฒนชาติ’
  ครูมือปั้นนักอนุรักษ์วัยเยาว์

11 • สุขพอเพียง 
  ‘วัดโขดหิน’
  ธรรมะสร้างจิตสำ นึกอนุรักษ์

ช่วยกันฟื้นฟูโลกคืนมา 

ผลการศึกษานักวิทยาศาสตร์ล่าสุด ระบุ
ว่า วิธีท่ีดีท่ีสุดในการลดโลกร้อนคือ “การ
ปลูกต้นไม้” หากในแต่ละประเทศช่วยกนัปลกู
ต้นไม้รวมกันได้ 1 ล้านล้านต้น หรือมากกว่า
นั้นจะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้น
บรรยากาศได้ถงึ 25%  แต่ถ้ามวัโอ้เอ้ ภายใน
ปี 2573 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจเพิ่มสูง
ขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส 

ประเทศท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น
อันดับหนึ่งของโลกอย่างจีนไม่รอช้า ล่าสุด
ได้เริ่มพัฒนาโครงการ Forest City เมือง
เสมือน “ป่า” โดยจะปลูกพืชพรรณกว่า 
100 ชนิด ต้นไม้ใหญ่อีก 40,000 ต้น 
บ้านและอาคารท้ังหมดจะเติมพ้ืนท่ีสีเขียว
เข้าไปให้มากท่ีสุด หวังจะช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้เกอืบ 10,000 ตนัต่อ
ปี ดูดซับมลพิษทางอากาศ 57 ตันต่อปี และ
ผลิตออกซเิจนเพิม่ข้ึนประมาณ 900 ตนัต่อปี

หากประเทศอืน่ๆ เช่น ประเทศไทยจะเอา
เป็นแบบอย่างบ้างกไ็ม่เลวเลยทีเดยีว...โลกจะ
ได้ร้อนน้อยลง

กองบรรณาธิการ

ฟ้าสวยน�้าใส



#  เกาะกระแสกรีน

กระแสโลกกำาลังต่ืนตัวกับขยะพลาสติก
อย่างจริงจัง ล่าสุดการประชุมกลุ่ม
ประเทศจี 20 เม่ือเดือนมิถุนายน 

2562 ท่ีนครโอซากา นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ 
จากญ่ีปุ่นในฐานะเจ้าภาพ ได้ประกาศว่าญ่ีปุ่น
ต้องการเป็นผู้นำาโลกการลดขยะพลาสติกใน
ทะเล รวมถึงการพัฒนาพลาสติกชีวภาพและ
นวัตกรรมอ่ืนๆ 

ขณะเดียวกันก่อนการประชุมผู ้นำากลุม่
ประเทศจี 20 จะมข้ึีน ได้มกีารประชมุรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงานและส่ิงแวดล้อมกลุ่ม
จ ี20 เรือ่งการจัดการปัญหาขยะพลาสตกิทาง
ทะเลในระดบัโลก ซึง่ท่ีประชมุได้เห็นชอบกรอบ
การดำาเนนิงานฉบบัใหม่ว่าด้วยเรือ่งการจดัการ

ปัญหาขยะพลาสตกิทางทะเลโดยเฉพาะ
อย่างไรก็ดี เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 

ท่ีผ่านมา รัฐบาลของ 187 ประเทศ ตกลง
ในท่ีประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญา
บาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้าย
ข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำาจัด 
ท่ีกรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เห็นชอบให้
บรรจุขยะพลาสติกรวมเข้าไปในขอบเขตของ
อนสัุญญาดงักล่าวด้วย 

อนุสัญญาบาเซลฯ มีภาคีสมาชิก 187 
ประเทศ มุ่งหมายจะลดการเคลือ่นย้ายของเสีย
อนัตราย จากรฐัหนึง่ไปสู่อกีรฐัหนึง่ แม้สหรฐัใน
ฐานะส่งออกขยะอนัตรายอนัดบัหนึง่จะปฏเิสธ 
แต่กต้็องปฏบิตัติามอนสัุญญาด้วยเช่นกนั 

เม่ือพูดถึงเรื่องรีไซเคิล นอร์เวย์ ถือเป็น 
“เบอร์หนึ่ง” ของโลก ท่ีสามารถรีไซเคิลขยะ
พลาสตกิได้มากถงึ 97% โดยรฐับาลนำา “ภาษี
ส่ิงแวดล้อม” มาใช้จงูใจบรษัิทผู้ผลิต ผู้นำาเข้า 
และผูจ้ำาหน่ายสินค้าท่ีมีบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
ยิ่งพวกเขานำาขยะพลาสติกมารีไซเคิลมากเท่า
ไหร่กจ็ะเสียภาษีน้อยลงเท่านัน้ หากรไีซเคลิได้
มากกว่า 95% กไ็ม่ต้องเสียภาษีเลย 

ในแง่ผู ้บริโภค สินคา้ท่ีพวกเขาซื้อ เช่น 
เครื่องดื่มต่างๆ ก็จะบวกค่ามัดจำาบรรจุภัณฑ์
ลงไปในราคาจำาหน่าย ถ้านำาบรรจภุณัฑ์ไปคนื

หลงับรโิภคกจ็ะได้เงินกลบัมา เช่น ขวดพลาสตกิ 
ขวดแก้ว หรือกระป๋องจะมีราคาค่ามัดจำาหรือ 
PANT ตดิอยู่ท่ีฉลาก อาทิ ขวดครึง่ลติร 1 โครน 
(Kr)  (ประมาณ 4 บาท) หรอืขวดลิตร 2.5 Kr 
(ประมาณ 10 บาท) เป็นต้น

สำาหรับการคืนขวดก็ไม่ยาก เพราะท่ัวทุก
มุมเมืองจะมีตู้รับคืน โดยเครื่องรับคืนจะอ่าน
ข้อมูลบาร์โค้ดบนฉลาก ก่อนออกสลิปคืนเงิน
ให้นำาไปขึน้เงินสด หรอืใช้จ่ายแทนเงินสด ใคร
อยากจะนำาไปบรจิาคให้การกศุลกท็ำาได้

จากตู้รบัคนื บรรจภุณัฑ์ต่างๆ จะถกูขนส่ง
ไปคดัแยกและเข้าสู่โรงงานรไีซเคลิ นำามาผลติ
ซำา้แล้วซำา้อกี ซึง่ในบางกรณมีากกว่า 50 ครัง้

Infinitum ก่อตั้งโดยอุตสาหกรรมเครื่อง
ดื่มและค้าปลีกเป็นองค์กรอยู่เบื้องหลังการ
รไีซเคลิขวดพลาสตกิของนอร์เวย์ ตัง้แต่เปิดให้ผู้
ผลติ ผู้นำาเข้า ผู้จำาหน่ายสินค้า โดยเฉพาะเครือ่ง
ดืม่ท่ีมบีรรจภุณัฑ์แบบรฟิีลไม่ได้ มาลงทะเบยีน 
ก่อนจดัทำาระบบ PANT ให้กบัสินค้าต่างๆ รวม
ท้ังจดัระบบการคนืขวด ขนส่ง คดัแยก นำาเข้า
โรงงานรไีซเคลิ ฯลฯ 

Infinitum ก่อตัง้มาเมือ่ 13 ปีท่ีแล้ว หลัง
ดำาเนนิกิจการมา 5 ปี สามารถรไีซเคลิกระป๋อง
ได้ 92% และขวดพลาสตกิ 77% ทำาให้นอร์เวย์
เป็นชาติอันดับ 1 ของการรีไซเคิล โดยวาง
เป้าหมายสูงสุด คือรีไซเคิลขวดพลาสติกและ
กระป๋องเครือ่งดืม่ท่ีไม่สามารถรฟิีลได้ 100%

อย่างไรกด็ ีการรไีซเคลิอาจจะไม่ใช่ทางออก
ท่ีดท่ีีสุด เท่ากบัการลดการผลติพลาสตกิ รวม
ท้ังการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี แต่ก็เป็นหนทาง
หนึง่ท่ีจะทำาให้ปัญหาขยะพลาสตกิเลก็ลง ตราบ
ท่ีมนษุย์ยงัไม่หยดุผลติและเลกิใช้พลาสตกิแบบ 
Single-use 

นอร์เวย์ ถือเป็น “เบอร์หนึ่ง” 
ของโลก ที่สามารถรีไซเคิลขยะ
พลาสติกไดม้ากถึง 97% โดย 
รัฐบาลนำ  “ภาษีสิ่งแวดล้อม” 
มาใช้จูงใจบริษัทผู้ผลิต ผู้นำ เข้า 
และผู้จำ หน่ายสินค้า

‘นอร์เวย์’
ต้นแบบรีไซเคิลพลาสติก
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#  เบิกโลก

หลังจากต้องเผชิญกับปัญหาเรื่อง
ฝุ ่นควันและมลพิษทางอากาศ
มาอย่างยาวนาน ล่าสุดจนีได้เริม่

พัฒนาโครงการ Forest City หรือเมือง
ที่ถูกดีไซน์ให้ทำาหน้าที่ “ป่า” ไปในตัว ด้วย
การใส่พื้นท่ีสีเขียวลงทุกจุดเป็นแห่งแรก
ของโลก และคาดหวงัจะใช้เป็นต้นแบบการ
พัฒนาเมืองขนาดใหญ่อย่างยั่งยืนและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต

เมืองต้นแบบแห่งนี้จะถูกพัฒนาขึ้นบน
พื้นที่ขนาด 175 เฮกเตอร์ ทางตอนเหนือ
ของเมอืงหล่ิวโจว (Liuzhou) มณฑลกว่าง
ซี มันถูกออกแบบ โดย สเตฟาโน่ โบเอรี 
(Stefano Boeri) สถาปนกิชาวอติาเลียน 
นักออกแบบพื้นท่ีสีเขียวและโครงการเพื่อ
ความยั่งยืนชั้นแนวหน้าของโลก 

ตามแผนท่ีวางไว้จะปลูกพืชพรรณกว่า 
100 ชนิดและต้นไม้ใหญ่อีกอย่างน้อย 
40,000 ต้น บ้านและอาคารท้ังหมดใน
เมืองจะถูกออกแบบให้มีพื้นท่ีสีเขียวมาก
ท่ีสุด ภายใต้แนวคิดป่าแนวตั้ง กำาแพงและ
หลงัคาสีเขียว โดยเชือ่ว่าต้นไม้และพชืพรรณ
เหล่านี้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
เกือบ 10,000 ตันต่อปี ดูดซับมลพิษทาง
อากาศได้ 57 ตันต่อปีและผลิตออกซิเจนได้
เพิ่มขึ้นประมาณ 900 ตันต่อปี

โบเอร ีระบวุ่า เมือ่แล้วเสรจ็เมอืงแห่งนีจ้ะ
เป็นท่ีอยู่อาศยัสำาหรบัคนกว่า 30,000 คน 

และจะช่วยทำาหน้าท่ีเป็นผืนปา่ให้กับพื้นท่ี
ใกล้เคียง ช ่วยลดอุณหภูมิโดยรวมลง 
ปรับปรุงคุณภาพอากาศให้กับพื้นท่ีโดย
รอบ ป้องกันเสียง และเพิ่มความหลาก
หลายทางชีวภาพ

“เมืองสีเขียวแห่งนี้จะพึ่งพาพลังงาน
สะอาดเป็นหลัก ภายในบ้านทุกหลังจะมี
เครือ่งปรบัอากาศท่ีขบัเคลือ่นด้วยพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพและหลังคาแผงโซลาร์
เซลล์ ขณะเดียวกันจะมีการพัฒนาสำาหรับ
รถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าความเรว็สูงเพือ่เชือ่ม
ต่อกบัเมอืงอืน่ โดยคาดว่าจะเริม่ก่อสร้างได้
ในปี 2020 และใช้เวลาก่อสร้างราว 3 ปี” 
โบเอรี กล่าว

ไม่เพียงแค่จีนเท่านั้นท่ีเริ่มลงมือปรับ
โฉมเมืองต่างๆ ของตัวเองให้กลายเป็น
เมืองสีเขียว เมืองใหญ่ๆ หลายเมืองใน
ยุโรป เช่น ลอนดอนและเบอร์ลิน ได้เริ่มมี
การพูดถึงแนวคิดเรื่อง “ป่าในเมือง” แล้ว
เช่นกนัและเชือ่ว่าอกีหลายเมืองท่ัวโลกกจ็ะ
ดำาเนินรอยตามอย่างแน่นอน 

งานนี้คงต้องลุ้นกันว่ากรุงเทพมหานคร
ของเราจะตามเทรนด์กับเขาบ้างหรือไม่ 

ที่มา: https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/
project/liuzhou-forest-city/

เมืองแห่งนี้จะเป็นที่อยู่ของพืช
พรรณกว่า 100 ชนิดและต้นไม้
ใหญ่อีกอย่างน้อย 40,000 ต้น 
บ้านและอาคารทั้งหมดในเมืองจะถูก
ออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุด

จีนสร้าง Forest City
เมืองสีเขียวแห่งอนาคต
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#  เท่าทัน



#  พลังขับเคลื่อน

จุดเริ่มต ้นของการจัดกิจกรรมและ
รณรงค์การจดัการส่ิงแวดล้อมภายใน 
“วัด” ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิง

แวดล้อม เพราะวดัเป็นศนูย์รวมจติใจชมุชน 
หากวดัเป็นต้นแบบการจดัการส่ิงแวดล้อมท่ี
ด ีย่อมทำาให้ประชาชนในชมุชนหันมาใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม จึงเป็นท่ีมาการส่งเสริมการ
จัดการส่ิงแวดลอ้มในวัด ตั้งแต่ปี 2557 

มีวัดผ่านเกณฑ์การจัดการส่ิงแวดล้อมท่ี
ดีแล้ว 789 วัด จาก 41,310 วัด 

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร รักษา
การเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ 
เล่าว่า จุดเริ่มต้นการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เกิดจากความทุกข์ เนื่องจากภายในวัดมี
สุนัขกว่า 300 ตัว ต้องจัดการอุจจาระ
สุนัข เพื่อดับทุกข์ และต้องหาพื้นท่ีเล้ียง

สุนขั บงัเอญิมผีู้ใจบญุมอบพืน้ท่ีให้ จงึสร้าง
ศนูย์รบัเล้ียงสุนขั เพ่ือควบคมุจำานวน จัดหา
สัตวแพทย์ประจำา อาหาร หรอืยารกัษาท่ีได้
จากการบริจาค

ทุกข์อีกประการ คือ คุ ้งบางกระเจ้า 
สมัยก่อนคลองลัดโพธ์ินำ้าท่วมบ่อยมาก 
เพราะแม่นำ้าเจ้าพระยาโอบล้อม บางช่วง
นำ้าไม่ไหลลงทะเล จึงพัดพาขยะเข้ามาใน
วัด จากนั้นได้สร้างเข่ือนป้องกันนำ้าท่วม
และขยะ 

ทุกข์ประการถัดมา คือ ญาติโยมนำา
อาหารมาทำาบญุจำานวนมาก ยิง่วัดจากแดง
เป็นวัดอาเซียน มีพระสงฆจ์ากประเทศ
เพ่ือนบ้านจำาวัดด้วย อาทิ เมียนมา เมื่อ
ถึงช่วงเทศกาลมีท้ังคนไทยท้ังคนต่างด้าว
มาทำาบุญนับหมื่นๆ คน ขณะท่ีวัดมีพื้นท่ี
เพียง 30 ไร่  จึงมีอาหารสดเหลือท่วม
โรงทาน แม้ติดป้ายประกาศคัดแยกขยะ 
แต่ญาติโยมก็ไม่อ่าน สุดท้ายนำาไปมัด
เก็บใส่ถุงดำา และรถขยะก็มาเก็บไปได้ไม่
หมด ทำาให้บูดเน่าส่งกลิ่นเหม็น วัดจึงคิด
ทำาขยะอินทรีย์ด้วยการกำาหนดจุดการท้ิง
ขยะเพื่อย่อยสลายด้วยนำ้าเอนไซม์ ซึ่งเป็น
นวัตกรรมการจัดการขยะท่ีวัดคิดขึ้นเอง 
โดยใช้ “จิตอาสา” แนะนำาว่าควรนำาเศษ
อาหารไปท้ิงตรงจุดใด และไม่จำาเป็นต้อง
ติดป้ายคัดแยกขยะ 

ดงันัน้ วดัจึงมีการแปรรปูขยะเป็น “ปุ๋ย” 
และ “ก๊าซชีวภาพ” ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากมูลนิธิชัยพัฒนาท่ีช่วยส่งเสริมให้วัด
เป็นต้นแบบพื้นท่ีสีเขียว ดูแลการกัดเซาะ
ชายฝ่ัง การส่งเสรมิอาชพีจากขยะ การท่อง
เท่ียว หรือแม้แต่การศึกษาและกีฬา 

“ขยะพลาสติกไม ่ผิด ส่ิงท่ีผิด คือ 
คนวางขยะผิดท่ี วัดจึงพยายามสอน
ญาติโยมให้เรียนรู้ว่า ขยะพลาสติกไม่ใช่
ขยะ พลาสติกเป็นเพียงทรัพยากรท่ีวาง
ผดิท่ี เพราะถ้าขยะวางถกูท่ีย่อมถกูจดัการ
อย่างถูกต้อง ปัญหาต้องแก้ท่ีต้นทาง คือ 
จิตสำานึก ซึ่งวัด คือ ต้นทางการพัฒนา
จิตพัฒนาใจ พระจึงต้องเป็นต้นแบบคัด
แยกขยะท่ีดีตอ่ชุมชน เพราะนี่คือกิจของ
สงฆ์ท่ีต้องทำาให้คนมีจิตสำานึก” พระมหา
ประนอม ระบุ 

ปัญหาต้องแก้ที่ต้นทาง คือ จิตสำ นึก ซึ่งวัดคือต้นทางการพัฒนาจิต พัฒนาใจ 
พระจึงต้องเป็นต้นแบบคัดแยกขยะที่ดีต่อชุมชน 

วัด ‘ต้นทาง’
พัฒนาจิตสำ นึก
จัดการขยะชุมชน
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นายรัชฎา สุริยกุล ณ 
อยุธยา อ ธิบดีกรมส ่ง เสริม
คณุภาพส่ิงแวดล้อม เป็นประธาน 
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทาง
การดำาเนินงานโครงการมหิงสา
สายสืบปฐมวัย ประจำาปี 2562 
ระหว่างวันท่ี 27-28 มิถุนายน 
2562 ณ โรงแรมแกรนด ์ 

ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร 
โดยได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมาย
โครงการฯ สู่เด็กระดับปฐมวัย 
และระดับประถมศึกษาตอนต้น 
อายุ ระหว ่าง  3-7 ป ี ผ ่าน
กระบวนการ เ รี ยนรู ้จ าก ส่ือ 
ในธรรมชาติรอบตัว ร ่วมกับ
กิจกรรมท่ีสอดคล ้องกับการ

พัฒนาตามวัยและเนื้อหาท่ีเรียน 
เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาจิตใต้ 
สำ านึกด ้าน ส่ิงแวดล ้อมอย ่าง
เหมาะสม รวมท้ังให ้พี่ เ ลี้ยง 
หรือผู ้ท่ี สนใจเข ้าร ่วมเข ้าใจ
วตัถปุระสงค์โครงการ และสามารถ 
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

#  ร่วมไม้ร่วมมือ

2

1

นายวิจารย ์ สิมาฉายา 
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) 
พร้อมด้วยนายรัชฎา สุริยกุล 
ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดตัว

โครงการ THE MALL GROUP 
GO GREEN : Green Every-
day เพื่อร ่วมเป็นสักขีพยาน 
ในการประกาศเจตนารมณ ์
ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ ๊ป 
จำากัด เป็นห้างสรรพสินค้าและ 

ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกท่ีจะงด
บริการถุงพลาสติกทุกวัน ตั้งแต่
ในวันปลอดถุงพลาสติกสากล 
วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562 เป็นต้น
ไป ณ ควอเ ทียร ์อ เวนิ ว  ดิ 
เอ็มควอเทียร์ 

สส. ขยายกลุ่มเป้าหมาย
โครงการมหิงสา
สายสืบปฐมวัย 

ทส. ร่วมเปิดตัว 
THE MALL GROUP

GO GREEN
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3

4

#  ร่วมไม้ร่วมมือ

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิง
แวดล้อม (สส.) จัดอบรมโครงการ
จิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อมและ
คุณภาพชี วิ ต ขอ งปร ะช าชน
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหาม งคลพร ะ ร า ชพิ ธี บ รม
ราชาภิ เษก  เมื่ อ วั น ท่ี  8-9 
กรกฎาคม 2562 เพื่อสร ้าง
วิทยากรจิตอาสาการจัดการขยะ

ตัง้แต่ต้นทางจำานวน 200 คน เพือ่
ส น อ ง พ ร ะ ร า ช ป ณิ ธ า น ข อ ง
พระองค์ ส่งเสริมให้จิตอาสามี
บทบาทในการพัฒนาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยได้มีการอบรมให้
ความรู้ถึง Model ความสำาเร็จ
การจัดการขยะ อาทิ สนามหลวง
โมเดล : ทำาดี เพื่อพ ่อจิตอาสา 

คัดแยกขยะ การจัดการขยะด้วย
จิตอาสางานอุ ่นไอรัก ประเพณี
เตยีวขึน้ดอย 2562 : เส้นทางบญุ
ปลอดขยะท่ีดต่ีอใจและดต่ีอโลก มี
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา 
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิง
แวดล้อม เป็นประธานมอบเกียรติ
บตัรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรม
ทีเค พาเลช กรุงเทพมหานคร 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิง
แวดล ้อม (สส.) จัดประชุม
โครงการชุมชนปลอดขยะสู ่
ความยั่งยืน “สะอาดบุรี ปี 2” 
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 
สส. และองค์การกระจายเสียง 
และแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) เพื่อ
ต อ่ ย อ ด ค ว า ม สำ า เ ร็ จ ข อ ง
โครงการชุมชนปลอดขยะ 
(Zero Waste) ระหว่างวันท่ี 
3 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ 
โรงแรมกานต ์มณี  พา เลซ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีนาย 

รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา 
อธิบดีกรมส ่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ทั้งนี้มี
การคัดเลือกชุมชนพี่เลี้ยงและ
ชุมชนน้องใหม่จาก 16 ทีม 
เหลอื 5 ทีมสุดท้าย เข้าสู่รอบชงิ
ชนะเลิศต่อไป 

สส.จัดอบรม
วิทยากรจิตอาสา
จัดการขยะต้นทาง

สะอาดบุรีปี 2
เฟ้นหาชุมชนพ่ีเล้ียง
น้องใหม่สู่ชุมชนปลอดขยะ
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5

#  บนความเคลื่อนไหว

กรมส ่งเสริมคุณภาพส่ิง
แวดล้อม (สส.) ร่วมกบัจงัหวัดตรงั 
สำานกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัตรงั (ทสจ.ตรงั) 
และมูลนิธิอันดามัน จัดพิธีลงนาม
บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การ
ขบัเคลือ่นตรงัสู่การพัฒนาท่ียัง่ยนื 

ทำาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยส่ิง
แวดล้อม” ร่วมกับหน่วยงานใน
พื้นที่ 26 องค์กร เพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี
ในการขับเคลื่อนตรังยั่งยืนฯ ด้วย
การลดปัญหาขยะ ขยะพลาสติก 
และขยะทะเล อย่างจริงจัง โดยมี

นายไพบูลย ์ โอมาก รองผู ้ว ่า
ราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน
ในพิธี ร ่วมกับนางสาวสาวิตรี 
ศรี สุข รองอธิบดีกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม เมื่อวันท่ี 8 
กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม
วัฒนา พาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง 

นวตักรรมการแปรรปูขยะพลาสตกิให้
กลายมาเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ กำาลงั
มาแรงในปัจจบุนั

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมส่ิงทอท่ีมี
การนำาขยะพลาสติกจากทะเล และขวดนำ้า
พลาสติกมาเข้ากระบวนการแปรรูปใหม่จน
ได้เป็นเส้นใยท่ีสามารถนำามาถกัทอเป็นผนืผ้า 
นำาไปออกแบบและตดัเยบ็เป็นเส้ือรกัษ์โลกท่ี
มีส่วนช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกตกค้างใน
ส่ิงแวดล้อมได้

จีวรจากขวดนำ้าพลาสติกรีไซเคิลของวัด
จากแดง อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ เป็น
อกีหนึง่นวัตกรรมท่ีเกิดจากการแก้ไขปัญหา

ขยะขวดนำ้าพลาสติกท่ีมีเป็นจำานวนมากใน
วัด ท้ังจากการนำามาทำาบุญของญาติโยม 
ขยะท่ีลอยมาตามแม่นำา้เจ้าพระยา ผสมกบั
การเป็นศนูย์กลางการจดัการขยะชมุชนอย่าง
ครบวงจรของวัด

โดยขวดนำา้พลาสตกิใส หรอืท่ีเรยีกกนัว่า 
ขวด PET ท่ีเกบ็รวบรวมได้ จะถกูส่งไปเข้า

กระบวนการ Upcycling เพ่ือแปรรปูเป็น
เส้นใยรีไซเคิล จากนั้นจึงนำามาถักทอด้วย
การใช้เส้นใยรไีซเคลิโพลเีอสเตอร์ ผสมกบั
เส้นใยฝ้าย และเส้นใยรไีซเคลิโพลีเอสเตอร์ 

ซิงค์ แอนตี้แบคทีเรีย เพื่อช่วยป้องกัน
แบคทเีรยี ลดกลิน่อับ ทำาให้ผ้ามีความนุ่ม
โปร่งสบาย

เมื่อไดเ้ป็นผืนผ้าแล้วจึงส่งกลับมาให้
ชาวชุมชนคุ้งบางกระเจ้านำามาตัดเย็บเป็น
ผ้าไตรจวีรอย่างถกูต้องตามหลกัพุทธบญัญัติ
สำาหรบัพระภกิษุสงฆ์ต่อไป

ผ้าจีวร 1 ผืน คำานวณแล้ว ใช้ขวดนำ้า
พลาสตกิรไีซเคลิ 15 ใบ ส่วนผ้าไตรจวีร 1 
ชดุ จะใช้ขวดนำา้ 60 ใบ อกีหนึง่นวตักรรม
ทางเลือกเพือ่ช่วยโลกและช่วยเราจากปัญหา
ขยะพลาสตกิ 

ขับเคล่ือนตรังย่ังยืน
ทำ ความดีด้วยหัวใจ
ลดภัยส่ิงแวดล้อม

จีวรจากขวด
น้ำ พลาสติก
รีไซเคิล
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ครูหัวใจสีเขียว “สุเทพ สหวัฒนชาติ” 
คุณครูพ่ีเ ล้ียงโครงการ “มหิงสา
สายสืบ” ของกรมส่งเสริมคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อม จากโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์ เป็น “ครูต้นแบบ” 
นักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ท่ีสามารถบ่มเพาะนักอนุรักษ์ตัวน้อย ต้ังแต่
ระดับมัธยม ปีท่ี1 - 6 ให้มีจิตสำานึกรักธรรมชาติ

กิจกรรมสำาหรับเด็กๆ คือการไปเดินป่า 
“walkway” สำารวจป่าอนุรักษ์ของโรงเรียน 
บนพ้ืนท่ี 84 ไร่

“ครูสุเทพ” เล่าว่า การสำารวจป่าเป็น
ตัวเชื่อมให้เด็กรวมกลุ่มเพื่อทำางานเป็นทีม

ระหว่างเดินเท้าเข้าป่าไปสำารวจความอุดม
สมบรูณ์ของระบบนเิวศ

จากนัน้กำาหนดให้เดก็เขยีนรายงานในส่ิง
ท่ีได้เห็น ตัง้แต่ มด แมลงปอ ผเีส้ือ ไก่ป่า 
กระแต กระรอก หรอืพนัธ์ุไม้หายาก ไป
จนถึงพันธุ์ไม้ท่ัวไป ดังนั้นการเห็น
ความชุ่มชื้นในป่า ใบหญ้า หรือ
ความน่ารักน่าเอ็นดูของสัตว์ป่า 
ทำาให้เดก็หลงรกัธรรมชาต ิยิง่
เด็กได้รู ้จักการทำางานเป็น
ทีมระหว่างการผจญภัย 
ยิง่ทำาให้รู้สึกสนกุตืน่เต้น
ในการเรยีนรู้

สมดุบนัทึก ดนิสอ กล้องถ่ายรปู ยากนัยงุ 
แว่นขยาย และไม้บรรทัด คอือาวธุประจำากาย
ของ “นายพรานตวัน้อย” ท่ีเข้าป่าไล่ล่าหาความ
รู้เกีย่วกบัสัตว์และพนัธ์ุพชื โดยรบัโจทย์จากครู
สุเทพก่อนออกผจญไพรทุกครัง้

“ครูจะคุยกับเด็กๆ ว่าจะไปสำารวจอะไร 
เช่น แมลงหรือต้นไม้ชนิดใดอยู่ในป่าอนุรักษ์
บ้าง เดก็กจ็ะรู้ว่าจะเริม่ต้นตรงไหน ถ้าเห็นพชื
หรอืสัตว์แปลกประหลาดกใ็ห้ถ่ายรปูและบนัทึก
เรือ่งราวมาเล่าให้ครฟัูง”

กิจกรรมเท่ียวไพรทำาให ้เด็กได ้เรียนรู ้ 
ห่วงโซ่อาหาร และระบบนเิวศทางธรรมชาต ิโดย
โรงเรยีนจะจดัขึน้เดอืนละ 2 ครัง้ทุกวนัเสาร์ โดย
ให้รุ่นพีช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 เป็นพีเ่ลีย้ง มน้ีองๆ 
มธัยม 1 - 5 เป็นลกูทีมๆ ละ 8 คน นอกเหนอื
จากความรู้เรือ่งธรรมชาตท่ีิได้เพิม่คอืมติรภาพ
และความเอือ้อาทรระหว่างเพ่ือนร่วมทาง  

เด็กๆ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
จงึเปรยีบเหมอืน “แปลงอนบุาลตวัอ่อน” ก่อน
กา้วไปเป็น “นักอนุรักษ์รุ่นใหม่” ท่ีได้เรียนรู้
นอกตำาราเรียน หรือดูคลิปวีดิโอสารคดีผ่าน 
โซเซียลมีเดีย ซึ่งได้สัมผัสธรรมชาติด้วยการ
เห็นของจริง หยิบ จับ สัมผัส ดมกลิ่น หรือ
แม้จะโดนแมลงสัตว์กัดต่อยบ้าง ถือเป็น
ประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีรู้สึกสนุกและผ่อน
คลาย โดยกิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยแก้ปัญหา 
เดก็ตดิเกม ตดิยาเสพตดิได้ดอีกีด้วย

นัน่คอืส่ิงท่ี “ครสุูเทพ” พยายามทำามาโดย
ตลอดตั้งแต่ ปี 2554 หลังเข้าร่วมโครงการ 
“มหิงสาสายสืบ” กบักรมส่งเสรมิคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้นมา 

‘สุเทพ สหวัฒนชาติ’
ครูมือป้ันนักอนุรักษ์วัยเยาว์

สมุดบันทึก ดินสอ กล้องถ่ายรูป ยากันยุง แว่นขยาย และไม้บรรทัด คืออาวุธประจำ 
กายของ “นายพรานตัวน้อย” ที่เข้าไปไล่ล่าหาความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
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#  วิถีคนเขียว



#  สุขพอเพียง

ร้อยละ 70 ของพ้ืนท่ีวัดโขดหิน ต.เนิน
พระ อ.เมือง จ.ระยอง เต็มไปด้วยต้นไม้
น้อยใหญ่มากมาย อาทิ ยางนา พยูง 

ประดู่ หรือต้นไม้ในพุทธประวัติท่ีชาวพุทธให้
ความเคารพนับถือ เช่น สาละ และโพธ์ิ ซ่ึงปลูก
ไว้เป็นจำานวนมาก ญาติโยมท่ีมาทำาบุญยังวัด
แห่งน้ีนอกจากอ่ิมบุญแล้วยังรู้สึกชุ่มปอดจาก
การสูดอากาศบริสุทธ์ิอีกด้วย 

พระมหานกัรบ อคคฺธมโฺม พระนกัอนรุกัษ์ 
เจ้าอาวาสวดัโขดหิน เล่าว่า ทางวัดหวงแหน
ธรรมชาตถิงึขนาดสร้างกฎิุคร่อมต้นไม้ เพราะ
ไม่ต้องการทำาร้ายธรรมชาต ิ เพราะธรรมชาติ
ให้ชวีติ เฉกเช่น บาปกรรมไม่ฆ่าสัตว์ตดัชวีติ 
นีค่อืวถิปีฏิบตัขิองพระสงฆ์วัดโขดหิน 

กฎเหลก็สำาหรบัพระภกิษุ สามเณร ของวัด
คอื ไม่โค่นหรอืตดัต้นไม้แม้แต่ต้นเดยีว หากมี
ความจำาเป็นต้องโค่นจริงๆ ต้องหาพื้นที่ปลูก
ใหม่ทดแทนให้มากกว่าจำานวนท่ีสูญเสียไป 

“ครัง้หนึง่ต้องสร้างกฎุใิห้สามเณรเป็นห้อง

แถว วัดจำาเป็นต้องเอาต้นไม้ออก เพราะพ้ืนท่ี
ภายในวัดจำากัดมากๆ จึงขอความร่วมมือ
ญาตโิยมในชมุชนมาร่วมกนัปลูกต้นไม้นอกวัด 
ดงันัน้ความร่มรืน่ท่ีเกิดขึน้ไม่ใช่มีเพียงภายใน
วดัเท่านัน้ แต่ชมุชนรอบๆ วัดมีความร่มเยน็
ร่มรืน่ไปด้วย” พระคณุเจ้าพระมหานกัรบ เล่า

ฉะนัน้ชาวบ้านท่ีมาทำาบญุฟังธรรมจงึไม่ได้
มาเพราะวดัโขดหินมส่ิีงก่อสร้างใหญ่โตอลงัการ 
แต่มาเพราะพืน้ท่ีสีเขยีว ซึง่เป็นเสมอืนปอดของ
ชมุชน แต่กว่าวัดจะเขยีวขจไีด้กไ็ม่ใช่ง่าย ต้องใช้
กุศโลบายให้ชุมชนมีความผูกพันทางจิตใจกับ
วดัก่อน เพราะต่างคนกม็าจากท่ัวสารทิศ 

“ดังนั้นอาตมาจึงพยายามคิดวิธีจะทำา
อย่างไรให้วัดกับชุมชนมาร่วมกันดูแลส่ิง
แวดล้อม จึงสร้างกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือ
สร้างความผกูพนัทางจติใจระหว่างวดักบัชมุชน
โดยมผีู้สูงอายแุละเดก็เป็นตวัเชือ่มประสานเพือ่
ให้คนในชมุชนเข้าวดัทำาบญุมากขึน้ 

“จากนั้นจึงสอดแทรกแนวคิดการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมเข้าไป อาทิ โครงการหมู่บ้าน
ศีล 5 อยู่กับความพอเพียง เป้าหมาย คือ 
ต้องการชักชวนบุตรหลานในชุมชนมาบวช

เรยีนสามเณร หรอืชวนผู้เฒ่าผู้แก่ให้มาเข้าวดั
ทำาบญุในวนัอาทิตย์”  

นอกจากนั้น ทางวัดยังทำากิจกรรมตาม
หลกั 5 ส. คอื 1.สะสาง 2.สะอาด 3.สะดวก 
4.สร้างมาตรฐาน และ 5.สร้างวนิยั ซึง่วัดมุ่ง
เน้นและให้ความสำาคญัเรือ่งการสร้างวินยัมาก
ท่ีสุด โดยใช้กิจกรรมเป็นกศุโลบายกึง่ๆ บงัคบั
ให้คนในชมุชนมีระเบยีบวนิยั 

เช่น โครงการนำาอาหารใส่ป่ินโตมาทำาบญุ
ท่ีวดั เพ่ือลดการใช้ผลติภัณฑ์พลาสตกิใช้ครัง้
เดยีวท้ิง พร้อมกบัให้ญาตโิยมนำาถงุพลาสตกิ 
ขวดพลาสติก ท่ีเหลือใช้มาบริจาคให้กับวัด 
เงินท่ีได้จากการขายขยะเหล่านีจ้ะนำาไปเป็นทุน
การศกึษาแก่เดก็และเยาวชนในชมุชน 

การขับเคลื่อนกิจกรรมโดยมีวัดเป ็น
ศนูย์กลางทำาให้ชมุชนวดัโขดหินมจีติสำานกึด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เป็นท่ีประจักษ์  โดยมีหลักธรรมพระพุทธ
ศาสนาเหนี่ยวนำา จึงได้รับมอบโล่รางวัลวัดท่ี
ผ่านเกณฑ์การจดัการส่ิงแวดล้อมระดบัดเียีย่ม 
ประจำาปี 2561 จากกรมส่งเสริมคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม 

กฎเหล็กของวัดคือ ไม่โค่นหรือตัด
ต้นไมแ้ม้แต่ต้นเดียว หากมีความ
จำ เป็นต้องโค่นจริงๆ ต้องหาพื้นที่
ปลูกใหม่ทดแทนให้มากกว่า

‘วัดโขดหิน’
ธรรมะสร้างจิตสำ นึกอนุรักษ์
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