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คำ�นำ�
วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็น
ที่เคารพนับถือและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของประชาชนทุกกลุ่มวัย นอกจากนี้วัดยังเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
ของไทย เช่น การตักบาตรท�ำบุญในวันส�ำคัญทางศาสนา ท�ำให้ประชาชน มีการรวมกลุ่ม
ท�ำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ทั้งนี้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภายในวัด ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญของการสร้างเสริมให้วัดมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
มีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยทั้งต่อพระภิกษุ สามเณร และประชาชน รวมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และประชาชนในชุมชน
กรมอนามัย ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะส�ำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดีสำ� หรับพระสงฆ์ และประชาชน รวมทัง้ เป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก
และมีจิตส�ำนึกในการร่วมจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เกิดพฤติกรรรมที่พึงประสงค์น�ำไปสู่
การปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้จัดท�ำ  คู่มือ การจัดการอนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ มในวั ด ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางการจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในวั ด
สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาวัดอย่างมีส่วนร่วมจากพระสงฆ์ สามเณร ประชาชน และ
ภาคีเครือข่ายต่างๆ ต่อไป
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ความส�ำคัญ

ในวัด

ของการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

วัด  เป็นศูนย์กลางความเคารพ ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เป็นที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจของคนไทย ให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และเป็นสถานที่
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม สร้างความผูกพันระหว่างวัดกับ
ประชาชนในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ทัง้ นีก้ ลุม่ วัยสูงอายุเป็นกลุม่ ทีม่ กั จะมาวัดเป็นประจ�ำ 
โดยข้อมูลรายงานสถานการณ์ผสู้ งู อายุไทย ในปี 2560 ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ
60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด 65.5 ล้านคน ดังนั้น
การจัดสภาพแวดล้อมในวัดให้เอื้อต่อการท�ำกิจกรรมต่างๆ ส�ำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นวัย
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของร่างกายทีเ่ ริม่ เสือ่ มลงตามอายุ พบผูส้ งู อายุทมี่ องเห็นได้ชดั เจน
โดยไม่ต้องสวมแว่น อายุ 60-69 ปี ร้อยละ 58.3 และอายุ 70-79 ปี ร้อยละ 45.1
ในขณะทีอ่ ายุ 80 ปีขนึ้ ไปมองเห็นได้ชดั เจนเพียงร้อยละ 34.6 นอกจากนี้ ยังพบปัญหา
ด้านการทรงตัวไม่ดี โรคข้อเข่าเสื่อม ฯลฯ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
ให้เอื้อต่อการท�ำกิจกรรมภายในวัดร่วมกับชุมชนของผู้สูงอายุ จึงเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุด้วย
คคูู่่มมืืออ กกาารรจจััดดกกาารรออนนาามมััยยสสิิ่่งงแแววดดลล้้ออมมใในนววััดด
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การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำกิจกรรมของผู้่สูงอายุในวัด

จากการวิจัย “วัดในพุทธศาสนากับความพร้อมในการรองรับสังคม
ผูส้ งู อายุ” (สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554-2555)
การส�ำรวจการจัดพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของวัดให้เอื้อต่อผู้สูงอายุจ�ำนวน 866 วัด
ห้องน�้ำส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ 26%
อาคาร
เอนกประสงค์
73%

ศูนย์ต่างๆ ส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ 27%
ชมรมผู้สูงอายุ
23%

ที่ค้างคืน/ปฏิบัติธรรม 56%
ดังนัน้ การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมภายในวัด จึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยให้แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้สูงอายุ
และประชาชนทัว่ ไป โดยจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ในบริเวณพืน้ ทีว่ ดั ให้มคี วาม
เหมาะสม ปลอดภัยส�ำหรับผู้สูงอายุ มีการสนับสนุนองค์ความรู้ แนวทางการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในวัดอย่างถูกต้องและเหมาะสม ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
และประชาชน เพื่อน�ำไปพัฒนาวัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีต่อไป
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คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่ง

แวดล้อมในวัด

พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนกับการมีส่วนร่วม
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ในวัด

การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมในวัด หมายถึง การจัดการและการควบคุม
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนความเป็นอยู่
ที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
พระภิกษุสงฆ์กบั การมีสว่ นร่วมในการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมในวัด
1. เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสารด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม โดยการเชือ่ มระหว่าง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน
ในหมู่บ้าน เช่น การจัดสภาพแวดล้อมภายในวัดให้สะอาดเอื้อต่อการมีสุขภาพดี
โดยการทิง้ ขยะลงถัง และการคัดแยกขยะ การมีพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ลี ดความเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคด้วยการใช้ชอ้ นกลาง การพัฒนาส้วมสาธารณะในวัดตามมาตรฐานสะอาด
เพียงพอ ปลอดภัย เป็นต้น
2. เป็ น ผู ้ น� ำ  หรื อ แกนน� ำ ชาวบ้ า นที่ ม าวั ด ในการจั ด การอนามั ย
สิ่งแวดล้อม เช่น การเทศนาสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับการท�ำความสะอาดบริเวณวัด
การแยกขยะก่อนทิ้ง ทิ้งขยะลงถัง ก�ำจัดอย่างเหมาะสม ท�ำให้ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์พาหะน�ำโรค การใช้ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการฉันอาหารสุกๆ ดิบๆ การใช้ห้องน�้ำ 
ห้องส้วมอย่างถูกต้อง เป็นต้น
3. ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในวัด ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สงบ ปลอดภัย เหมาะส�ำหรับประชาชน
ทุกกลุ่มวัย
คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
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ประชาชนกับการมีสว่ นร่วมในการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมในวัด
ประชาชนเป็นส่วนหนึง่ ในการร่วมธ�ำรงรักษาวัดให้สะอาด สงบ สวยงาม
โดยมีสว่ นร่วมในการจัดการด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมในวัด อาทิ การรักษาความสะอาด
และบริเวณโดยรอบวัด ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวัด การลดปริมาณ
การเกิดขยะ มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ  รวมทั้งโภชนาการ ที่เอื้อต่อการ
มีสุขภาพดีของพระภิกษุสงฆ์
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คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่ง

แวดล้อมในวัด

แนวทางการจัดการ

ในวัด

อนามัยสิ่งแวดล้อม

GREEN

เป็ น กิ จ กรรมในการบริ ห ารจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยัง่ ยืน และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้มกี ารบริหาร
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
รวมถึ ง การเป็ น ต้ น แบบด้ า นการจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มแก่ ป ระชาชน
ที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวัด ขยายผลสู่ครอบครัว และชุมชนต่อไป
คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
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คืออะไร…แล้วเราจะท�ำอย่างไร ให้ประสบความส�ำเร็จ

G: Garbage

การจั ด การขยะ : การลดปริ ม าณการเกิ ด ขยะภายในวั ด
ส่งเสริมการทิ้งขยะลงถัง คัดแยกขยะแต่ละประเภท การเก็บ
รวมรวม การน�ำขยะไปใช้ประโยชน์ และการก�ำจัดขยะ เป็นต้น

R: Restroom

การจัดการห้องน�้ำ ห้องส้วม : การพัฒนาส้วมให้ สะอาด
เพียงพอ ปลอดภัย และเหมาะสมกับทุกวัย

E: Energy

การจั ด การพลั ง งาน : การจั ด การพลั ง งานที่ เ หมาะสม
ตามบริบทของวัด มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรม
ลดการใช้พลังงาน  

E: Environment

การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม : มี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไป
ทั้งภายในวัด และบริเวณโดยรอบวัด การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เหมาะสม เช่น ทางลาด ราวจับ ฯลฯ

N: Nutrition

การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ : การถวายภัตตาหาร
เพื่อสุขภาพอนามัยของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่ถูกสุขลักษณะ
การจัดการโรงครัวภายในวัด
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GREEN

แนวทางการด�ำเนินงาน
ให้ประสบผลส�ำเร็จ และเกิดความ
ยั่งยืน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน คือ

1. การสื่อสารสู่ประชาชน และภาคีเครือข่าย

เป็นการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ร่วมรับรู้ ร่วมเรียนรู้ ร่วมขับเคลื่อน
มี ก ารเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์ สอดแทรกในการเทศนาธรรม เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจสามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

2. การมีสว่ นร่วม เป็นการระดมความร่วมมือ ความรู้ ความสามารถ

จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในชุมชน มีแกนน�ำในการร่วมคิด
ร่วมพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการ และ
แหล่งทุนจากผู้มีจิตศรัทธา มีการวางแผนด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ ให้เกิดเป็น
รูปธรรม และต่อเนื่องจะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จ ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน

3. การใช้มาตรการทางสังคม

ช่วยผลักดันการด�ำเนินงาน
ในการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างถูกสุขลักษณะ
เช่น การงดใช้ภาชนะโฟม การลดใช้ภาชนะพลาสติก ในงานบุญประเพณีส�ำคัญ
การส่ ง เสริ ม การถวายภั ต ตาหารที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาพดี ส� ำ หรั บ พระภิ ก ษุ ส งฆ์
เพื่อเป็นแบบอย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สร้างจิตส�ำนึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมของประชาชนที่มาวัด เป็นแบบอย่างให้กับวัดในชุมชนอื่นๆ

กิจกรรม GREEN มีดังนี้

G: Garbage การจัดการขยะ
การจัดการขยะในวัด ควรเน้นการลดปริมาณการเกิดขยะ ซึ่งจะช่วย
ลดภาระในการน�ำไปก�ำจัด ควรมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ทิง้ ขยะลงถังทีม่ ฝี าปิด
มิดชิด เพือ่ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์และแมลงพาหะน�ำโรค ไม่กอ่ ให้เกิดกลิน่ เหม็น
และความสกปรก รวมทั้งมีการเก็บรวบรวมและขนน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง
คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
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1. การลดปริมาณขยะ เป็นสิ่งส�ำคัญที่ควรท�ำเพื่อลดปริมาณ

การเกิดขยะตัง้ แต่ตน้ ทางโดยลดการใช้ น�ำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซำ 
�้ และน�ำไปรีไซเคิล

ลดการใช้ คือ ลดปริมาณการใช้วัสดุสิ่งของ และใช้ทรัพยากรต่างๆ

เลือกใช้วสั ดุทไี่ ด้จากธรรมชาติ เช่น การใช้ใบตองแทนถ้วย
โฟมหรือพลาสติกในการจัดโรงทานหรืองานบุญประเพณี
การงดวางพวงหรีด หรือใช้พวงหรีดที่สามารถน�ำกลับมา
ใช้ประโยชน์อื่นได้ เช่น พวงหรีดต้นไม้ พวงหรีดผ้าขนหนู
พวงหรีดเก้าอี้ พวงหรีดพัดลม พวงหรีดหนังสือธรรมะ ซึ่งจะ
เกิดประโยชน์ตอ่ พระภิกษุสงฆ์ และชุมชน ได้นำ� ไปใช้ประโยชน์
หรือพวงหรีดทีเ่ ป็นอุปกรณ์กฬี า เครือ่ งเขียน เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
สามารถน�ำไปให้กับโรงเรียน เด็กนักเรียนไว้ใช้ประโยชน์
ต่อไป
น�ำกลับมาใช้ใหม่ หรือใช้ซ�้ำ  คือ การน�ำสิ่งของหรือภาชนะมาใช้ซ�้ำ  เช่น
การใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษ กระดาษ กล่องกระดาษ ปิ่นโต
และกล่องใส่ขนม การเช่า การยืมสิ่งของ เช่น วัดให้ยืม
ถ้วย จาน แก้ว ช้อน ส้อมในงานบุญต่างๆ หรือยืมไปใช้ใน
การจัดงานบุญที่บ้านแล้วน�ำกลับมาคืนวัด อีกทั้ง การน�ำ
วัสดุ สิ่งของเหลือใช้อื่นๆ มาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้
เช่น การน�ำยางรถยนต์มาท�ำเก้าอี้ ถังขยะ หรือกระถาง
ต้นไม้ น�ำขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ แจกัน
กระเป๋า เป็นต้น
รีไซเคิล คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้
เช่น เศษกระดาษน�ำไปผ่านกระบวนการผลิตกลับมาใช้
เป็นกล่องหรือถุงกระดาษ หรือวัสดุเหลือใช้จากชุมชน เช่น
เศษไม้ เศษอิฐ หิน ดิน ทราย และวัสดุ เศษอุปกรณ์กอ่ สร้าง
ที่สามารถน�ำมาต่อเติมซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายในวัด
ได้ เป็นต้น
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2. การคัดแยกขยะ เป็นการลดปริมาณขยะทีต่ น้ ทาง ช่วยลดภาระ

การเก็บขน และน�ำไปก�ำจัด ทัง้ นีใ้ นการคัดแยกขยะ ควรจัดให้มภี าชนะรองรับทีเ่ หมาะ
สมกั บ ประเภทและปริ ม าณขยะ ตั ว อย่ า งประโยชน์ จ ากการคั ด แยกขยะ
มีดังนี้

ขยะอินทรีย์

			 หรือขยะที่ย่อยสลายได้ สามารถน�ำมาหมักท�ำน�้ำหมักชีวภาพ
หรือหมักท�ำก๊าซชีวภาพ ไว้ใช้ในการหุงต้มได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร
ใบไม้ เป็นต้น
		ขยะรีไซเคิล
		หรือขยะที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง
เครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อะลูมิเนียม กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT เป็นต้น
ขยะเหล่านี้สามารถเก็บไว้ขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า และน�ำรายได้กลับมาใช้จ่าย
ภายในวัดได้
		ขยะทั่วไป
		เช่ น ห่ อ พลาสติ ก ใส่ ข นม พลาสติ ก ห่ อ ลู ก อม ซองบะหมี่
กึ่ ง ส� ำ เร็ จ รู ป ถุ ง พลาสติ ก เปื ้ อ นเศษอาหาร กล่ อ งโฟมเปื ้ อ นอาหาร เป็ น ต้ น
ให้ทิ้งลงในภาชนะรองรับขยะ และเก็บรวบรวมส่งไปก�ำจัดต่อไป

		ขยะอันตราย

		เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ กระป๋อง
สเปรย์ ยาหมดอายุ เป็ น ต้ น ควรมี ถั ง ขยะอั น ตรายแยกจากขยะประเภทอื่ น
หากไม่มีถังขยะอันตราย ควรแยกใส่ถุงและระบุว่าเป็นขยะอันตราย

คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
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		ขยะติดเชื้อ
กรณีวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์อาพาต เช่น มีแผลกดทับ ใช้อุปกรณ์
ตรวจวัดระดับน�ำ้ ตาลในเลือด เป็นเบาหวานทีต่ อ้ งฉีดอินซูลนิ กลุม่ โรคติดเชือ้ วัณโรค
เป็นต้น การคัดแยกขยะติดเชื้อต้องท�ำ  ณ แหล่งก�ำเนิด ควรมีภาชนะรองรับขยะ
ติดเชื้อ 2 ถัง โดยแยกเป็นขยะติดเชื้อชนิดมีคม เช่น เข็มฉีดยา และขยะติดเชื้อชนิด
ไม่มีคม เช่น ส�ำลี ผ้าก็อซ เป็นต้น

3. การเก็บรวบรวม

ควรมีจุดรวบรวมขยะอย่างเพียงพอและ
แยกเป็นสัดส่วน เพือ่ ความสะดวกในการน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้องต่อไป ภาชนะรองรับ
ขยะ ควรมีลักษณะดังนี้
		
ท�ำจากวัสดุที่ท�ำความสะอาดง่าย แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม
มีฝาปิด เคลื่อนย้ายได้สะดวก
		
ภาชนะบรรจุขยะ ต้องระบุขอ้ ความอย่างชัดเจน ไว้ทภี่ าชนะบรรจุ
		
ถุ ง บรรจุ ข ยะ เพื่ อ ความสะดวกในการรวบรวมขยะ ให้ ใ ช้
ถุงพลาสติกรองด้านในถังขยะ ซึง่ ถุงต้องมีความเหนียว ทนทาน
ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และเคลื่อนย้ายได้
สะดวก

4. การก�ำจัดขยะ

วัดสามารถบริหารจัดการขยะได้เอง เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ อาหาร
ที่เหลือจากการฉันหรือโรงครัวภายในวัด สามารถน�ำไปเป็นอาหารสัตว์ หมักท�ำปุ๋ย
เศษใบไม้ น� ำ ไปกองโคนต้ น ไม้ เ พื่ อ เป็ น ปุ ๋ ย ไม่ ค วรน� ำ เศษใบไม้ ไ ปเผาท� ำ ลาย
เนือ่ งจากก่อให้เกิดมลพิษอากาศ ขยะทัว่ ไปทีไ่ ม่สามารถใช้ประโยชน์ตอ่ ให้เก็บรวบรวม
อย่างถูกสุขลักษณะ ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ เช่น ประสานไปยังเทศบาล
ในการเก็บขนและน�ำขยะไปก�ำจัดอย่างสม�่ำเสมอ ช่วงงานเทศกาลหรืองานประเพณี
ประจ�ำปีควรมีการเพิ่มรอบการน�ำขยะไปก�ำจัดเพื่อไม่ให้เกิดการตกค้าง ในกรณี
ทีม่ ขี ยะติดเชือ้ จากการรักษาพยาบาลพระสงฆ์ทอี่ าพาธควรมีการประสาน รพ.สต.หรือ
หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการน�ำขยะติดเชื้อไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี
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R : Restroom การจัดการห้องน�้ำ ห้องส้วม
ส้วมในวัด ควรได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ส�ำหรับทุกกลุ่มวัย
เนื่ อ งจากมี พุ ท ธศาสนิ ก ชนมาท� ำ กิ จ กรรมทางศาสนาเป็ น จ� ำ นวนมาก และ
วั ด บางแห่ ง ยั ง เป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและต่ า งชาติ
การมี ส ้ ว มที่ ส ะอาด เพี ย งพอ ปลอดภั ย นอกจากจะป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจาย
ของเชื้อโรคแล้ว ยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของวัด และสะท้อนถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ของคนไทยอีกด้วย การพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน ท�ำได้ ดังนี้
สะอาด ส้วมต้องมีการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ห้องส้วม
และสุ ข ภั ณ ฑ์ ทั้ ง หมดจะต้ อ งสะอาด ไม่ มี ก ลิ่ น เหม็ น มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ สิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวกไว้บริการ เช่น น�้ำสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษช�ำระหรือสายฉีดช�ำระ
มีการเก็บกักสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้อง จัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม น่าใช้บริการ
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจและส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัย

เพียงพอ ส้วมควรมีจำ� นวนเพียงพอต่อผูม้ าใช้บริการ รวมถึงผูพ้ กิ าร
ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ และส้วมต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

ปลอดภัย ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความปลอดภัยขณะใช้ส้วม เช่น
สถานทีต่ งั้ ส้วม ไม่ตง้ั อยูใ่ นทีล่ บั ตาหรือเปลีย่ ว ห้องส้วมควรแยกชาย-หญิง มีสญ
ั ลักษณ์
บอกชัดเจน โถส้วมควรใช้แบบส้วมนั่งราบ หรือส้วมชักโครก เพื่อให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
หญิงมีครรภ์หรือผู้มีปัญหาข้อเข่าสามารถใช้บริการได้

ข้อก�ำหนดในการดูแลส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน (สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย)

ความสะอาด (H: Health)

1. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่กดโถปัสสาวะ
สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
2. น�้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน�้ำยุงลาย ภาชนะเก็บกักน�้ำ 
ขันตักน�้ำ สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
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3. กระดาษช�ำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
(อาจจ�ำหน่ายหรือบริการฟรี) หรือมีสายฉีดช�ำระที่สะอาด อยู่ใน
สภาพดี ใช้งานได้
4. อ่างล้างมือ ก๊อกน�้ำ  กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ใน
สภาพดี และใช้งานได้
5. สบู่ล้างมือ พร้อมใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
6. ถังรองรับขยะ สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่บริเวณ
อ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง
7. มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น
8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่วแตกหรือช�ำรุด
9. จั ด ให้ มี ก ารท� ำ ความสะอาด และมี ร ะบบการควบคุ ม ตรวจตรา
เป็นประจ�ำ

ความเพียงพอ (A: Accessibility)

10. จั ด ให้ มี ส ้ ว มนั่ ง ราบหรื อ ส้ ว มชั ก โครกส� ำ หรั บ ผู ้ พิ ก าร ผู ้ สู ง วั ย
หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่
11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

ความปลอดภัย (S: Safety)

12. บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ในที่ลับตา หรือเปลี่ยว
13. กรณีมีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมส�ำหรับ
พระภิกษุสงฆ์ ชาย – หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
14. ประตู ที่จับเปิด – ปิด และที่ล็อคหรือกลอนประตูสะอาด อยู่ใน
สภาพดี ใช้งานได้
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15. พื้นห้องส้วมแห้ง  
16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ
การพัฒนาส้วมวัดให้ถกู หลักสุขาภิบาล ควรด�ำเนินการใน 3 องค์ประกอบ
คือ โครงสร้าง การบริหารจัดการ และพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง นอกจากนี้
ต้องมีการน�ำสิ่งปฏิกูลไปก�ำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล มีกระบวนการด�ำเนินการ
ตั้งแต่การเก็บกัก การขน การก�ำจัด และบ�ำบัดสิ่งปฏิกูลที่มีการควบคุม ป้องกัน และ
ด�ำเนินการมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งอาจท�ำให้เกิดโรคติดเชื้อในระบบ
ทางเดินอาหาร ไข่พยาธิเข้าสู่ร่างกาย การจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

E: Environment การจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมภายในวัด ควรด�ำเนินการอย่างมีสว่ นร่วม
กับประชาชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ท้องถิ่น โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชน
อาจมีการท�ำแผนการพัฒนาร่วมกัน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในวัด

สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบวัด ควรจัดสภาพแวดล้อม

อย่างเหมาะสม การปลูกสร้างอาคารเพิ่มเติม อาทิ ศาลา วิหาร ที่จอดรถ โรงทาน
ควรค�ำนึงถึงทิศทางลมเพื่อการระบายอากาศ ระยะห่างระหว่างอาคารเดิม นอกจาก
นี้บริเวณโดยรอบต้องดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอ ไม่ให้มีน�้ำขังอันจะเป็น
แหล่งเพาะพันธุล์ กู น�ำ้ ยุงลาย สัตว์และแมลงพาพะน�ำโรค มีพนื้ ทีส่ เี ขียวให้ความร่มรืน่
สิ่งแวดล้อมทั่วไปและภูมิทัศน์มีความสวยงาม เช่น ป้าย ถนน ทางเดิน สวนหย่อม
ประติมากรรมต่างๆ เป็นต้น ควรก�ำหนดผู้ดูแล รักษาความสะอาดและช่วงเวลาการ
ท�ำความสะอาดอย่างชัดเจน เช่น ก�ำหนดให้กวาดลานวัดทุกวันในช่วงเช้าหรือบ่าย
โดยผู้ท�ำความสะอาดอาจเป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ลูกศิษย์ ประชาชน หรือ
ผู้มีจิตศรัทธา เป็นต้น
คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
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การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ควรค�ำนึงถึงความปลอดภัย เช่น หากมีบ่อน�้ำ
ในบริเวณวัด ควรล้อมรั้ว ป้องกันเด็กพลัดตกน�้ำ  รั้วหรือก�ำแพง ประตูวัด ควรตรวจ
สอบความมั่นคง แข็งแรง มีการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุ เช่น มีทาง
ลาดบริเวณทางขึน้ ศาลา บริเวณห้องน�ำ 
้ ห้องส้วมส�ำหรับรถเข็นผูส้ งู อายุ หรือผูพ้ กิ าร
เป็นต้น
ภายในตัวอาคาร เช่น ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ โบสถ์ กุฏิ ศาลา
เอนกประสงค์ เป็นต้น การดูแล รักษาความสะอาดภายในอาคารเป็นสิ่งจ�ำเป็น ทั้งนี้
ความถี่ในการท�ำความสะอาดอาจแตกต่างกัน อาคารที่ใช้ประโยชน์ทุกวัน เช่น
กุฏิ โบสถ์ ควรกวาด ถูทุกวัน แต่อาคารที่เปิดใช้เป็นครั้งคราว เช่น ศาลาการเปรียญ
หากเปิดใช้เฉพาะวันพระ ควรมีการกวาด ถูอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือ
ก่อนใช้งาน 1 วันและหลังการใช้งาน
การระบายอากาศ ในวัดมักมีการจุดธูป จุดเทียน หากการระบายอากาศ
ไม่ดี ควันธูป เทียน จะฟุ้งกระจายอยู่ในอาคาร ทุกครั้งที่มีการจุดธูป สารพิษจะถูก
ปล่อยออกมา อาจท�ำให้รู้สึกแสบตา ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ไอ จาม
ปวดศีรษะ มึนงง โดยเฉพาะประชาชนกลุม่ เสีย่ งจะได้รบั ผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่า
กลุ่มอื่น ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว เช่น โรคหอบหืด
โรคภูมิแพ้ เป็นต้น ดังนั้น อาคารภายในวัดจึงควรเปิดช่องลม ประตู หน้าต่าง เพื่อให้
เกิดการระบายอากาศตามธรรมชาติให้มากที่สุด หรือควรให้จุดธูป จุดเทียน ปักไว้
นอกอาคาร ทั้งนี้จึงมีค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการจุดธูป ดังนี้
ค�ำแนะน�ำในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการจุดธูป
1. เลื อ กใช้ ธู ป ที่ มี ฉ ลากมาตรฐานส� ำ นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) และแสดงข้อความครบถ้วนโดยเฉพาะภาษาไทย
เช่น วิธีใช้ การเก็บรักษา ค�ำเตือนเพื่อความปลอดภัย ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต
และผูน้ ำ� เข้า เป็นต้น ลักษณะภาชนะบรรจุอยูใ่ นสภาพเรียบร้อย ไม่มี
รอยฉีกขาด เลือกธูปที่ผลิตจากผงไม้จากธรรมชาติ ไม่เลือกธูปที่มี
ราคาถู ก เกิ น ไป เพราะอาจท� ำ มาจากเศษผงไม้ จ ากโรงเลื่ อ ย
โรงเฟอร์นิเจอร์ เศษไม้เหล่านี้อาจมีสารเคมีตกค้างอยู่
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2. ควรใช้ธูปขนาดสั้น เพื่อให้ระยะเวลาในการเกิดควันสั้นกว่า
3. เมื่อเสร็จพิธีการสักการะบูชา ผู้ดูแลวัดควรดับธูปด้วยการจุ่มน�้ำ
หรือทราย
4. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง หลังสัมผัสธูป
5. ท�ำความสะอาดบริเวณกระถางธูปเป็นประจ�ำ  ช่วยลดฝุ่นจากควัน
และขี้เถ้าของธูปที่ตกค้าง โดยใช้ผ้าชุบน�้ำหมาดๆ เช็ด/ถู ไม่ควรใช้
ไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่น จะท�ำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย  
6. หลีกเลีย่ งการจุดธูปในบริเวณทีอ่ ากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ห้องแอร์
ห้องที่ไม่มีการระบายอากาศ ควรตั้งกระถางธูปไว้นอกอาคารหรือ
ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
7. เด็ก สตรีมีครรภ์   ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว เช่น โรคหอบ หืด
โรคภู มิ แ พ้ โรคถุ ง ลมปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง และผู ้ ป ่ ว ยโรคหั ว ใจ
ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่น ควัน และคอยสังเกตอาการผิดปกติ
8. ผู้ดูแลวัด ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องสัมผัสกับฝุ่น
ควัน และตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำทุกปี
ทั้งนี้ การเลือกใช้ธูปไฟฟ้า ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดการเกิดฝุ่น ควัน
ไม่ควรใช้ธูปไร้ควันเนื่องจากมีสารอันตรายต่อสุขภาพเช่นกัน
แสงสว่างในอาคาร เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ควรมีแสงสว่าง
พอเหมาะ สบายตา ควรใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ ในการจัดแสงสว่างให้เหมาะสม
ส�ำหรับห้องต่าง ๆ ไม่ควรมีแสงจ้าจนเกินไป หากใช้หลอดไฟนีออนต้องมีที่ก�ำบัง
ท�ำด้วยพลาสติกสีขาว หลอดไฟเป็นสีขาว และแสงไฟต้องสม�ำ่ เสมอ ไม่มแี สงกระพริบ
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เสียง เสียงดังเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม เสียงที่มีระดับความดัง
มาก ๆ จะส่งผลต่ออารมณ์ และประสาทหู หน่วยวัดระดับความดังของเสียงเรียกว่า
“เดซิเบล” โดยทั่วไปก�ำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ
หากไม่มเี ครือ่ งวัดเสียง อาจใช้ประสาทสัมผัสจากประชาชนทีเ่ ข้าไปประกอบกิจกรรม
ในวัด ไม่รู้สึกเดือดร้อนร�ำคาญ

การป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค ควรท�ำความสะอาดบริเวณ
โดยรอบวัดอย่างสม�่ำเสมอ เน้นท่อระบายน�้ำทิ้ง ที่พักขยะ ไม่มีน�้ำขังนอง อันจะเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน�ำโรค ควรเก็บอาหารไว้ในตู้หรือมีฝาชีครอบ
มิ ด ชิ ด ก� ำ จั ด เศษอาหารไม่ ใ ห้ ต กค้ า งเพื่ อ ป้ อ งกั น แมลงวั น แมลงสาบ และหนู
หากมีสตั ว์เลีย้ ง ต้องมีการควบคุมดูแลความสะอาดและป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า รวมทัง้
โรคไข้เลือดออกควรมีการควบคุมลูกน�้ำยุงลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง อย่างต่อเนื่อง

การป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยภายในวัด
1. การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น เทศนา อบรม เสียงตามสาย ป้ายเตือน
เป็นต้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
2. มีอปุ กรณ์ปอ้ งกันอัคคีภยั หรือถังดับเพลิง มีการติดตัง้ อุปกรณ์สญ
ั ญาณ
เตือนภัย
3. ปรับปรุงพื้นถนนให้เรียบ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอันตราย เช่น
ก้อนหิน ตอไม้ หลุม บ่อ เศษแก้วของมีคมต่างๆ เป็นต้น หรือสิ่งของ
ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือลื่นหกล้ม
4. ทางเดิน ปรับพืน้ ผิวทางเดินให้เรียบ และแยกพืน้ ผิวจราจรกับทางเดิน
ออกจากกัน
5. จัดให้มีป้ายแสดงแผนผังบริเวณวัด และท�ำเครื่องหมายแสดงทางไป
สู่อุปกรณ์หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
6. มีการซ้อมแผนรองรับกรณีสาธารณภัย โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
เช่น การซ้อมแผนอพยพ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีไฟไหม้ น�้ำท่วม
เป็นต้น
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E : Energy การจัดการพลังงาน
การจัดการพลังงาน หมายถึง การประหยัดพลังงานหรือลดการใช้
พลังงานลง โดยมีการจัดการใช้พลังงานให้เหมาะสมตามบริบทของวัด มีมาตรการ
ประหยัดพลังงานเพื่อการปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนที่มาวัด
ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของวัดและเป็นการอนุรักษ์พลังงานร่วมกัน

แนวทางการประหยัดพลังงานสามารถท�ำได้โดย
1. การบ�ำรุงรักษาและการดูแลในเบื้องต้น เช่น มีการตรวจสอบและ
ดูแลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และไม่เปิดทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น
2. การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องใช้
ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 หลอด LED หลอดผอมประหยัดไฟ เป็นต้น
3. การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยการน�ำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้
ที่ช�ำรุดน�ำมาซ่อมแซมใช้ใหม่
4. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ จัดท�ำป้ายสติ๊กเกอร์ ขอความร่วมมือ
พระภิกษุสงฆ์ ประชาชน ในการประหยัดไฟฟ้า มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า น�้ำประปา เป็นต้น
5. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั พระภิกษุสงฆ์ และสามารถเทศนา
ให้ญาติโยมรู้ถึงประโยชน์ของการประหยัดพลังงาน
6. ใช้พลังงานที่ได้จากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานน�้ำ และอื่น ๆ

คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
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N : Nutrition การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
เป็นการจัดบริการอาหารและน�้ำในวัด แบ่งเป็น 2 ส่วน การจัดถวาย
ภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ เช่น อาหารที่ได้จากการบิณฑบาต การจัดบริการอาหาร
ในช่วงเทศกาลประเพณีต่างๆ และการบริการประชาชน ในงานบ�ำเพ็ญกุศลศพ
งานบวช เป็นต้น ซึง่ วัดจะมีโรงครัวส�ำหรับปรุงประกอบอาหารและมีสถานทีเ่ ก็บภาชนะ
อุปกรณ์ในการท�ำครัว  

1. การจัดการน�้ำดื่ม - น�้ำใช้
น�้ำใช้ น�้ำบาดาล น�้ำประปา น�้ำฝน
แหล่งน�้ำดื่มหลักของวัดคือ น�้ำบรรจุขวดปิดสนิท/ถังน�้ำขนาด 20 ลิตร
ส่วนน�้ำใช้จะเป็นน�้ำบาดาล น�้ำประปา และน�้ำฝน ดังนั้นควรจัดหาภาชนะจัดเก็บน�้ำ
เพื่อความเพียงพอตลอดปี และปรับปรุงคุณภาพน�้ำก่อนน�ำไปอุปโภค บริโภค โดย
การต้ม เติมคลอรีน และกรองน�้ำ

คูลเลอร์หรือภาชนะใส่น�้ำดื่ม  ต้องล้างท�ำความสะอาดสม�่ำเสมอ
การจัดเตรียมน�้ำส�ำหรับดื่ม ต้องระวังการปนเปื้อน ใช้แก้วน�้ำส่วนตัว ควรมีก๊อกน�้ำ
ส�ำหรับเปิด

เครื่องกรองน�้ำ ต้องท�ำตามค�ำแนะน�ำการล้างและเปลี่ยนไส้กรอง
ตามยี่ห้อนั้นๆ เนื่องจากไส้กรองอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้

ตู้ท�ำน�้ำเย็น ต้องเลือกซื้อตู้ท�ำน�้ำเย็นที่ได้มาตรฐาน ไม่ใช้สารตะกั่ว
ในการอ๊อกเชือ่ ม ป้องกันการปนเปือ้ นของสารตะกัว่ มีการต่อสายดินป้องกันไฟฟ้ารัว่
ท�ำความสะอาดตู้ท�ำน�้ำเย็นอย่างสม�่ำเสมอ มีแก้วน�้ำที่สะอาด มีจ�ำนวนเพียงพอ
ไม่ใช้แก้วน�้ำร่วมกัน หากต้องใช้ซ�้ำ ต้องท�ำความสะอาดก่อนน�ำมาใช้เสมอ
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2. การสุขาภิบาลอาหาร

การจัดสุขาภิบาลอาหารในวัด หมายถึง การเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร
หรือจัดให้มภี าชนะส�ำหรับเตรียม ปรุง ประกอบอาหารนัน้ และรวมถึงมีภาชนะส�ำหรับ
ใส่อาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ และส�ำหรับประชาชนทั่วไป ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. จัดให้มอี าคาร โรงครัว หรือห้องครัวทีม่ นั่ คง แข็งแรง พืน้ ผนัง เพดาน
ก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน เรียบ ท�ำความสะอาดง่าย
2. การเตรียมปรุงอาหาร ต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคจากพื้น โต๊ะ ผนังและบริเวณที่เตรียมปรุง ท�ำด้วย
วัสดุเรียบ ท�ำความสะอาดง่าย
3. เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม และน�้ำดื่มอยู่ในภาชนะปิดสนิท เช่น
น�้ำขวด น�้ำปลา อาหารกระป๋อง ต้องมีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) และเก็บให้เป็น
ระเบียบ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 30 เซนติเมตร
4. อาหารที่ปรุงส�ำเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด วางสูง
จากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
5. จาน ชาม ถ้วย แก้วน�้ำ  ถาดหลุม ฯลฯ เก็บคว�่ำในภาชนะที่โปร่ง
สะอาด วางสูงจากพืน้ อย่างน้อย 60 เซนติเมตร จัดเก็บในภาชนะหรือสถานทีท่ สี่ ะอาด
มีการปกปิด
6. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะที่โปร่งสะอาด หรือ
วางเป็นระเบียบ ในภาชนะที่สะอาดและมีการปกปิด ตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 60
เซนติเมตร
7. เขียงต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าวหรือเป็นร่อง มีเขียงแยกใช้ระหว่าง
อาหารสุก และอาหารดิบ
8. ถังขยะ สภาพดี ไม่รั่วซึม สะอาด ท�ำความสะอาดง่าย และมีฝาปิด
9. ที่ล้างภาชนะสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และอุปกรณ์
การล้าง เช่น ฟองน�้ำ ใยขัด ต้องอยู่ในสภาพดี
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10. การล้างภาชนะ ต้องกวาดเศษอาหารออกจากภาชนะ ล้างด้วยน�ำ้ ยา
ล้างจาน และล้างด้วยน�้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน�้ำไหล
11. มีท่อหรือรางระบายน�้ำที่มีสภาพดี ไม่แตกร้าว
12. มีบ่อดักไขมันหรือการบ�ำบัดน�้ำเสียที่ดี
13. ผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
		
‹ ต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย
		
‹ สวมใส่เสือ้ ผ้าทีส่ ะอาด สวมเสือ้ มีแขน ผ้ากันเปือ้ น หมวกหรือตาข่ายคลุมผม
		
‹ ขณะปรุ ง อาหาร ไม่ ส วมเครื่ อ งประดั บ เช่ น ต่ า งหู แหวน
สร้อยข้อมือ ฯลฯ
		
‹ ล้างมือทุกครั้ง ก่อนปรุง ประกอบอาหาร
		
‹ เมื่อมีบาดแผลที่มือ ให้ปิดพลาสเตอร์ชนิดกันน�้ำ  และสวมถุงมือ
ทับอีกชั้น
		
‹ ไม่สูบบุหรี่ ขณะปรุง ประกอบอาหาร
14. ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วโดยตรง ควรใช้ช้อนตัก
หรือที่คีบ

3. การฉันภัตตาหารเพื่อการมีสุขภาพดี

3.1 ฉันอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม

อาหารเพี ย งชนิ ด เดี ย ว ไม่ มี ส ารอาหารต่ า งๆ ครบในปริ ม าณ
ที่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของร่ า งกาย ดั ง นั้ น ในแต่ ล ะวั น จึ ง ต้ อ งฉั น อาหาร
ให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณพอเหมาะ อย่างหลากหลาย อาหาร 5 หมู่ ประกอบด้วย
หมู่ 1 โปรตีน
หมู่ 5 ไขมัน
หมู่ 2 คาร์โบไฮเดรต

หมู่ 3 เกลือแร่

20

คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่ง

แวดล้อมในวัด

หมู่ 4 วิตามิน

หมั่ น ดู แ ลน�้ำ หนั ก ตั ว โดยควรดูแลน�้ำหนัก และสัดส่วนร่างกาย
ให้เหมาะสม โดยใช้การประเมินค่าดัชนีมวลกาย

การค�ำนวณค่าดัชนีมวลกาย
ดัชนีมวลกาย =

น�้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เมตร)2

การแบ่งระดับความอ้วนตามค่าดัชนีมวลกายของคนเอเชีย
ค่าดัชนีมวลกาย (กก.ม2)

ภาวะน�้ำหนักตัว

น้อยกว่า 18.5

ผอม

18.5 - 22.9

ปกติ

23.0 - 24.9

น�้ำหนักเกิน

25.0 - 29.9

โรคอ้วน

มากกว่า 30

โรคอ้วนอันตราย
คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
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ควรควบคุ ม ให้ ค ่ า ดั ช นี ม วลกายปกติ (BMI) 18.5- 22.9 กิ โ ลกรั ม /
ตารางเมตร   ไม่ปล่อยให้ผอมจนเกินไป ร่างกายจะอ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย ไม่ปล่อย
ให้อ้วนจนเกินไป จะเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
โรคหัวใจขาดเลือด
การฉันอาหารให้ถกู หลักโภชนาการ ร่วมกับออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ
จะช่วยรักษาน�้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ และจะท�ำให้ร่างกายแข็งแรง
3.2 ฉันข้าวเป็นหลัก เน้นฉันข้าวกล้อง แทน/สลับ/
			 ผสมกับข้าวขาว
เน้นฉันข้าวขัดสีนอ้ ย เช่น ข้าวกล้อง ข้าวสีตา่ งๆ (ยกเว้นผูป้ ว่ ย
โรคไต) อุดมด้วยสารอาหาร วิตามินและแร่ธาตุท่ีมีประโยชน์ช่วยให้สุขภาพดีและ
ป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคเหน็บชา ปากนกกระจอก ลดความเสี่ยงจากโรคเบาหวาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด และมีใยอาหารช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด ชะลอ
การดูดซึมน�้ำตาล
		
3.3 ฉันผัก และผลไม้ เน้นตามฤดูกาลให้มาก เป็นประจ�ำ
ฉันเป็นเน้นผัก โดยเฉพาะผักที่มีสีเขียวเข้ม หลากหลายสี และ
ตามฤดูกาล ฉันผักทุกมื้อให้เป็นประจ�ำหลากหลายสลับกันไป ฉันผลไม้หลังอาหาร
หรือเป็นอาหารว่าง ควบคุมการฉันผลไม้รสหวานจัด เน้นผลไม้รสหวานน้อย
ผักและผลไม้ซงึ่ อุดมไปด้วยวิตามิน สารต้านอนุมลู อิสระ ใยอาหาร ช่วยในการขับถ่าย
ลดการสะสมของโคเลสเตอรอล ชะลอการดูดซึมน�้ำตาล และดูดซับสารพิษที่ก่อมะเร็ง
บางชนิด
3.4 ฉั น ปลา ไข่ เนื้ อ สั ต ว์ ไ ม่ ติ ด มั น ถั่ ว และผลิ ต ภั ณ ฑ์
			 เป็นประจ�ำ
			 ฉั น เป็ น เน้ น ปลา อาหารทะเล ไข่ เนื้ อ สั ต ว์ ไ ม่ ติ ด มั น
ถั่วเมล็ดแห้ง และผลิตภัณฑ์เป็นประจ�ำ  เป็นแหล่งโปรตีนที่ดี ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ของร่างกาย และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย  
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ปลา   มีไขมันน้อย มีกรดไขมันที่ดี

ย่อยง่าย ฉันปลาแทนเนื้อสัตว์
อื่นๆ เป็นประจ�ำ จะช่วยลดปริมาณไขมันในเลือด

ไข่

มีแร่ธาตุและวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด สามารถ
ฉันไข่ได้วันละ 1 ฟอง แต่ส�ำหรับผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว เช่น โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ควรฉันสัปดาห์ละ 3 ฟอง และ
ที่ส�ำคัญควรปรุงให้สุกทุกครั้ง

ถั่วเมล็ดแห้ง ผลิตภัณฑ์จากถั่วเมล็ดแห้ง เช่น เต้าหู้ นมถั่วเหลือง

เป็ น แหล่ ง โปรตี น จากพื ช ที่ ดี และให้ พ ลั ง งานแก่ ร ่ า งกาย ควรฉั น
ถั่วเมล็ดแห้งสลับกับเนื้อสัตว์เป็นประจ�ำ

		
3.5 ฉันนมและผลิตภัณฑ์นมเป็นประจ�ำ
นม แหล่งโปรตีน แคลเซียม และฟอสฟอรัส อุดมด้วยวิตามิน
แร่ธาตุต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง นอกจากนมแล้ว
ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท�ำจากนม เช่น โยเกิร์ต ดื่มนมรสจืดให้ประโยชน์สูงสุด
หากมีปัญหาเรื่องอ้วนและภาวะไขมันในเลือดสูง ควรเลือกฉันนมพร่องมันเนย
นมขวดพาสเจอร์ไรส์หรือโยเกิร์ต ต้องเก็บในตู้เย็น นมกล่องยูเอชที เก็บที่อุณหภูมิ
ห้องได้ สังเกต วัน เดือน ปี ที่ข้างกล่องว่าหมดอายุหรือไม่
  
ปัญหาการฉันนมแล้วท้องอืด ท้องเสีย หากไม่ฉันนมเป็น
เวลานาน และอายุ ที่ ม ากขึ้ น ร่ า งกายจะย่ อ ยน�้ ำ ตาลแลคโตสในนมได้ น ้ อ ยลง
ควรเริ่มต้นด้วยการฉันนมทีละน้อยๆ (ครึ่งแก้ว) แล้วค่อยๆ เพิ่มปริมาณขึ้น ไม่ฉันนม
ขณะที่ท้องว่าง ประมาณ 2 สัปดาห์ หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยังคงท้องอืด
ท้องเสียอยู่ ให้เลือกดื่มนมสูตรฟรีแลคโตสแทน หรือเปลี่ยนเป็นฉันโยเกิร์ตรสจืด
ส�ำหรับนมถั่วเหลืองหรือน�้ำเต้าหู้ เป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองให้โปรตีน วิตามิน
แร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่มีแคลเซียมต�่ำกว่านมวัว หากฉันนมถั่วเหลือง
ให้เลือกสูตรทีม่ กี ารเสริมแคลเซียม เพือ่ ให้ได้รบั แคลเซียมอย่างเพียงพอ แต่ควรฉันผัก
ใบเขียวเข้มและปลาเล็กปลาน้อยเป็นประจ�ำ จะท�ำให้ได้รับแคลเซียมเพิ่มมากขึ้น
คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
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3.6 เลี่ยงอาหาร ไขมันสูง หวานจัด เค็มจัด
			 8 ลด หวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค
			 8 เลี่ ย งมั น เลี่ ย งอาหารไขมั น สู ง เช่ น เนื้ อ สั ต ว์ ติ ด มั น
หนังสัตว์ มันสัตว์ทุกชนิด เครื่องในสัตว์
			 8 เลี่ยงอาหารทอด และเลือกปรุงอาหารด้วยวิธีต้ม นึ่ง ลวก
อบ ย่าง แทน ฉันไขมันสูงเสีย่ งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
			 8 เลี่ยงหวาน เลี่ยงอาหารน�้ำตาลสูง ลดการเติมน�้ำตาลใน
อาหารและเครื่องฉัน เพราะพลังงานส่วนที่เหลือจะสะสม
เป็นไขมัน ท�ำให้อ้วน การฉันน�้ำตาลมากๆ ท�ำให้น�้ำตาล
ในเลือดสูงขึ้น ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน
			 8 เลี่ยงเค็ม ลดโซเดียม เลี่ยงอาหารรสเค็ม ไข่เค็ม ปลาร้า
ปลาเค็ม และผัก ผลไม้ดอง ลดการใช้เครื่องปรุงรสเค็ม
ได้แก่ ซุปก้อน ผงปรุงรส น�้ำปลา ซีอิ้ว ซอสปรุงรส เกลือ
เต้าเจี้ยว  
นอกจากนี้ โซเดียมยังแฝงมากับอาหารชนิดอื่น เช่น อาหารแปรรูป
บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ขนมอบและเบเกอรี่ กินเค็มมาก เสี่ยงต่อการเกิด
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาตและโรคไต
3.7 ฉันน�้ำสะอาดให้เพียงพอ ควรหลีกเลี่ยงเครื่องฉันรสหวาน
ควรฉันน�ำ้ เปล่าวันละ 8 แก้ว น�ำ้ ช่วยกระตุน้ การขับถ่าย ล�ำเลียง
อาหาร ลดความตึงเครียด หากร่างกายขาดน�้ำ  การไหลเวียนของเลือดจะช้าลง
ส่งผลให้หัวใจ ไต ท�ำงานหนัก ฉันน�้ำระหว่างวันให้มาก และลดการฉันน�้ำปริมาณ
มากก่อนนอน เพราะจะท�ำให้ปัสสาวะบ่อย รบกวนการพักผ่อน ท�ำให้นอนหลับ
ไม่เพียงพอ
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		 3.8 ฉันอาหารสะอาด ปลอดภัย
ค�ำนึงถึงคุณค่าทางอาหาร ฉันผัก ผลไม้ตามฤดูกาล และล้าง
สะอาด ฉันอาหารที่ปลอดภัย ปรุงสุกใหม่ มีการปกปิดป้องกันแมลงวันตอม บรรจุใน
ภาชนะที่สะอาด ล้างมือก่อนฉันอาหาร และหลังเข้าห้องน�้ำ   ที่ส�ำคัญใช้ช้อนกลาง
เมื่อฉันอาหารร่วมฉัน
3.9 งดสูบบุหรี่
			 บุ ห รี่ เ ป็ น ตั ว การส� ำ คั ญ ท� ำ ให้ เ กิ ด โรคร้ า ยแรงหลายอย่ า ง
ของระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และระบบหมุนเวียนโลหิต พิษของบุหรี่เป็นฤทธิ์ผสม
ของสารพิษต่างๆ ในควันบุหรีท่ สี่ ดู ดมเข้าทางปาก และจมูก คนทีต่ ดิ บุหรีม่ โี อกาสเป็น
มะเร็ ง ที่ ป อด ปาก หลอดลม กระเพาะปั ส สาวะ หรื อ ที่ ตั บ อ่ อ น และเสี่ ย งต่ อ
การเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ และควันบุหรี่มีอันตรายต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
อีกด้วย

ปริมาณอาหารที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี

กรณีที่ไม่ฉันนม ให้ฉันนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมแทน ถ้าไม่ฉันนม
ควรฉันเนื้อสัตว์เพิ่มได้อีก 2-3 ช้อนกินข้าว
คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
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วัดศรีบุญเรือง อ�ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
วัดศรีฐานปิยาราม อ�ำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
วัดกระชงคาราม อ�ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
วัดทองหลาง อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วัดท่าประชุม อ�ำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น		
วัดพระธาตุอารามหลวง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
วัดพระธาตุขามแก่น อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
วัดโพนวิมาน อ�ำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
วัดบูรภาโคกเครือ อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
วัดโพธิการาม อ�ำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
วัดแกด�ำดาวดึงส์ อ�ำเภอแกด�ำ จังหวัดมหาสารคาม
วัดพระธาตุนาดูน อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
วัดสระเกษ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
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จุดเด่น
มีผู้น�ำขับเคลื่อนงานชุมชน/ผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง วัดเป็นศูนย์กลางในการ
ช่วยเหลือพัฒนาชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสถานที่จัดอบรมแก่หน่วยงาน เช่น
กรมคุมประพฤติ ชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุซึ่งมีการเรียนการสอน
และได้รบั เกียรติบตั รเมือ่ จบการศึกษา และเป็นสถานทีจ่ ดั งานวันส�ำคัญต่างๆ เป็นต้น

32

คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่ง

แวดล้อมในวัด

ประเด็นส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดสภาพแวดล้อมในบริเวณวัด มีความสะอาด ร่มรืน่ โครงสร้างอาคาร
ปลอดภั ย มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและลานสุ ข ภาพให้ ป ระชาชนมาออกก� ำ ลั ง กายได้
ห้องน�ำ้ มีความสะอาดและปลอดภัย จ�ำนวนห้องน�ำ้ มีความเพียงพอ มีการแยกห้องน�ำ้
ชาย-หญิ ง และส� ำ หรั บ พระภิ ก ษุ ส งฆ์ โดยผู ้ ที่ ท� ำ ความสะอาดเป็ น หลั ก คื อ
พระสงฆ์ มีมาตรการป้องกันสัตว์เข้ามาภายในวัด คือ ห้ามเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด
แต่หากมีการลักลอบน�ำสัตว์มาปล่อยที่วัดจะให้ประชาชนน�ำไปเลี้ยง
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จุดเด่น
มีผู้น�ำขับเคลื่อนงานชุมชน/ผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง มีความคิดสร้างสรรค์
ต่อยอดให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคมและชุมชน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วัด/อบต./
ร.ร./รพ.สต. มีการท�ำงานร่วมกัน โดยผ่านคณะกรรมการบริหารประจ�ำวัด มีกจิ กรรม
หลากหลายรูปแบบ เน้นสร้างเยาวชนและนักปฏิบัติธรรม น้อมน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน กิจกรรมหลัก ได้แก่ จิตอาสา
ท� ำ ความสะอาดด้ ว ยหั ว ใจ การปฏิ บั ติ ธ รรม การจั ด นิ ท รรศการ การประชุ ม
คณะกรรมการชุมชนคุณธรรม เป็นต้น การเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีโรงเรียน
สร้างสุขผู้สูงอายุมา 3 - 4 ปี เรียนเดือนละ 2 วัน มีนักเรียนรุ่นละ 60 - 70 คน
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มี ช มรมผู ้ สู ง อายุ เ ข้ ม แข็ ง วั ด เป็ น สถานที่ จั ด อบรมด้ า นศี ล ธรรมและวั ฒ นธรรม
สุ ข ภาพอนามั ย สั ม มาอาชี พ สั น ติ สุ ข ศึ ก ษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์
กตัญญู กตเวทิตา สามัคคีธรรม มีศนู ย์การเรียนรูก้ ารทอผ้าพืน้ บ้าน ตามรอยโครงการ
พระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อม มีความสะอาด ร่มรืน่ โครงสร้างอาคารปลอดภัย มีอาคาร
ที่ใช้เป็นห้องปฐมพยาบาลในวัด มีอุปกรณ์ในห้องพยาบาล เช่น เตียงนอน รถเข็น
ให้ยืมส�ำหรับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ห้องน�้ำได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย
โดยเจ้าอาวาสวัดมีกฎระเบียบประจ�ำวัด ให้พระสงฆ์เป็นผู้รับผิดชอบความสะอาด
ห้องน�้ำ  ห้องส้วม จัดเวรในการดูแลท�ำความสะอาดห้องน�้ำ  ห้องส้วมทุกวันอาทิตย์
และทุกวันเสาร์มีตลาดนัดวัฒนธรรม ซึ่งจะมีจิตอาสาช่วยท�ำความสะอาดห้องน�้ำ 
ห้องส้วมและบริเวณรอบวัด ส�ำหรับการจัดการขยะ ประชาชนท�ำอาหารและใส่ปิ่นโต
ถวาย เพื่อลดการใช้พลาสติก ด้านโรงครัว ที่ปรุงประกอบอาหาร การเก็บภาชนะ
ปรุงอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ และน�้ำดื่มเป็นน�้ำดื่มบรรจุขวด

คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
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จุดเด่น
วั ด กระชงคาราม เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการช่ ว ยเหลื อ พั ฒ นาชุ ม ชน
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ เป็ น สถานที่ จั ด อบรมแก่ ห น่ ว ยงาน เช่ น กรมคุ ม ประพฤติ
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ใฝ่ใจเข้าวัดท�ำบุญ To be number one โรงเรียนบ�ำบัด
ยาเสพติด ศูนย์ไร้ที่พึ่ง บ้านกึ่งวิถี ชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ
ซึ่ ง มี ก ารเรี ย นการสอนและได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รเมื่ อ จบการศึ ก ษา สถานที่ จั ด งาน
วั น ส� ำ คั ญ ต่ า งๆ เป็ น ต้ น ปั จ จั ย ความส� ำ เร็ จ เกิ ด จากมี ผู ้ น� ำ คื อ ท่ า นเจ้ า อาวาส
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาวัดอยู่เสมอ และมีหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
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คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่ง

แวดล้อมในวัด

ประเด็นส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. รณรงค์การลดการใช้พลาสติกในงานบุญต่างๆ ใช้ใบตองแทน
พลาสติก
2. กิจกรรมนัดหมายจิตอาสาท�ำความดี (ท�ำความสะอาดบริเวณ
รอบวัด ห้องน�้ำ เก็บขยะ)

คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
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จุดเด่น
วัดให้ความส�ำคัญในเรื่องความสะอาดภายในบริเวณวัด โดยเฉพาะ
เรื่องการจัดการขยะ จัดให้มีถังขยะอยู่รอบวัดและพระทุกรูป รวมถึงท่านเจ้าอาวาส
มีการจัดเวรท�ำความสะอาดอยู่สม�่ำเสมอ ท�ำให้วัดสะอาด ร่มรื่น เป็นศูนย์รวมจิตใจ
และแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนที่มาท�ำบุญได้เป็นอย่างดี

จัดให้มีห้องน�้ำที่สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย โดยมีการแยกห้องน�้ำ 
ชาย หญิง ภิกษุ-สามเณร ที่ชัดเจนและจัดเวรท�ำความสะอาดอยู่เสมอๆ
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แวดล้อมในวัด

ประเด็นส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
วั ด เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง เรื่ อ ง
ความสะอาด มีการแยกขยะก่อนทิ้ง ขยะพลาสติกทิ้งลงถังขยะ เศษใบไม้น�ำไป
รวมกันเพื่อท�ำเป็นปุ๋ยหมัก รวมถึงการสร้างสุขนิสัยที่ดีในการใช้ส้วมสาธารณะ
จัดให้มีห้องน�้ำที่สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย แยกห้องน�้ำพระภิกษุ สามเณร
ชาย หญิง อย่างชัดเจน และหมั่นรักษาให้ห้องน�้ำสะอาดอยู่เสมอ เพื่อเป็นแบบ
อย่างที่ดีแก่ญาติโยมและประชาชนทั่วไปที่มาท�ำบุญที่วัด และน�ำสิ่งดี ๆ เหล่านี้
กลับไปใช้ที่บ้านต่อไปได้

คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
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วั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการช่ ว ยเหลื อ พั ฒ นาชุ ม ชน เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้
โดยด�ำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ เป็นแหล่งส่งเสริมให้บริการความรู้ ข่าวสาร
ข้อมูลแก่ประชาชนในชุมชน ปัจจัยความส�ำเร็จเกิดจากมีผู้น�ำคือท่านเจ้าอาวาสที่
เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาวัดอยู่เสมอ และมีหน่วยงาน
ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วม ท�ำให้สำ� นักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติได้คัดเลือกเป็นอุทยานการศึกษาในวัดในปี 2560
การจัดการสภาพแวดล้อมในวัดมีความสะอาดมุง่ เน้นการพัฒนาภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับโครงการต่าง ๆ ของชุมชน ดังนี้

จุดเด่น
1. โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด
2. โครงการชุมชนคุณธรรมวัดท่าประชุม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะ “ขยะแลกบุญ”
40
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ประเด็นส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การพั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของวั ด มุ ่ ง เน้ น การจั ด การขยะอย่ า ง
มีประสิทธิภาพร่วมกับชุมชนผ่านโครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะ
“ขยะแลกบุญ” ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนทีด่ จี ากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการ
มูลฝอยอันตราย นอกจากนี้ ยังมีการคัดแยกขยะ เช่น ขยะทั่วไป ขยะอันตราย
ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ โดยขยะอินทรีย์มีการท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมัก
จากเศษใบไม้บริเวณโคนต้นไม้ พร้อมทั้งมีการพัฒนาให้บริเวณวัดมีพื้นที่สีเขียว
ท�ำให้บริเวณวัดสะอาดและมีความร่มรื่น สวยงาม ตลอดจนมีการจัดบริการห้องส้วม
ที่สะอาด แยกชาย หญิง และจัดให้มีส้วมส�ำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์
อีกด้วย

คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
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จุดเด่น
เป็ น วั ด ท่ อ งเที่ ย วในตั ว เมื อ งขอนแก่ น มี ก ารจั ด การสภาพแวดล้ อ ม
ให้สะอาด ปรับปรุงท่อระบายน�้ำทุกจุดไม่ให้มีน�้ำขัง เพื่อก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
และเน้นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ นอกจากนี้
ยังมีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนุติโก) ซึ่งเป็น
สถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพ การออกก�ำลังกาย โดยมีกิจกรรม
ของชมรมผู ้ สู ง อายุ ใ นวั ด เช่ น การท� ำ สมาธิ การออกก� ำ ลั ง กาย เล่ น ฮู ล ่ า ฮู ป
การท�ำโยคะ การสอนลีลาศ การสอนภาษาจีน เป็นต้น
42
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แวดล้อมในวัด

ประเด็นส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การพั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม มุ ่ ง เน้ น การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก และยังมุ่งเน้นการพัฒนาห้องน�้ำให้สะอาด ได้มาตรฐาน
และมีจ�ำนวนเพียงพอต่อจ�ำนวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาออกก�ำลังกาย
หรือจัดกิจกรรมวิ่ง ปั่นจักรยานรอบบึงหนองแวง ซึ่งจะมาใช้บริการห้องน�้ำของวัด
ในส่ ว นของการจั ด การขยะ มี ก ารน� ำ ขยะที่ ย ่ อ ยสลายได้ ม าท� ำ น�้ ำ หมั ก ชี ว ภาพ
เพื่อใช้ทดแทนการใช้สารเคมีในการท�ำความสะอาดห้องน�้ำอีกด้วย

คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
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จุดเด่น
การจัดการสภาพแวดล้อม ท่านเจ้าอาวาส และหน่วยงานทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ท�ำให้วัดมีความสะอาด สวยงาม
มี ก ารปลู ก ต้ น ไม้ และหญ้ า ทั่ ว บริ เ วณ ท� ำ ให้ วั ด มี ค วามร่ ม รื่ น มี ส ถานที่ จุ ด ธู ป
ในลานโล่ง สามารถระบายอากาศได้ดี ห้องน�้ำมีความสะอาดและปลอดภัย มีจ�ำนวน
เพียงพอ มีการแยกส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ ชาย-หญิง พร้อมทั้งมีห้องน�้ำส�ำหรับผู้พิการ
และผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลายได้
เศษอาหารที่ เ หลื อ จากการฉั น จะน� ำ ไปให้ อ าหารสั ต ว์ และท� ำ ปุ ๋ ย หมั ก ชี ว ภาพ
และน�้ำหมักชีวภาพ
44
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ประเด็นส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงานทดแทน คือพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะใช้มาตรการ
ประหยัดพลังงาน คือ พระในวัดช่วยกันประหยัดพลังงาน ได้รับการสนับสนุนไฟ
ส่องสว่าง ใช้หลอด LED จากการไฟฟ้า ช่วยให้ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�ำเนินการจ้างช่างมาติดตั้ง

คู่มือ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด
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จุดเด่น
เป็นวัดป่า มีความสะอาด ร่มรื่น ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภูไท
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ปัจจัยความส�ำเร็จของการดูแลสุขภาพ เกิดจากการ
มีผนู้ ำ� ขับเคลือ่ นงานชุมชน มีผสู้ งู อายุทเี่ ข้มแข็ง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพืน้ ที่
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งท่านเจ้าอาวาสเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ท�ำให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และความร่วมมือที่ดีของประชาชน
ผู้มาวัด ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และอบรม
ของหน่วยงานต่างๆ
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ประเด็นส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม บริเวณโดยรอบสะอาด มีพื้นที่สีเขียว
ให้ความร่มรื่น สิ่งแวดล้อมทั่วไปและภูมิทัศน์มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย
ด้านสุขาภิบาลอาหาร เน้นการฉันภัตตาหารเพือ่ สุขภาพ ไม่ทานอาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ
มีการจัดการขยะด้วยการลดใช้ถุงพลาสติก ให้ประชาชนน�ำภัตตาหารใส่ปิ่นโต
มาวัดแทน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาห้องส้วมให้มีความสะอาด ได้มาตรฐาน
และมีจ�ำนวนเพียงพอต่อจ�ำนวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาวัด
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จุดเด่น
มีผู้น�ำคือท่านเจ้าอาวาสที่เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมให้ความร่วมมือ
ในการพั ฒ นาวั ด อยู ่ เ สมอ และมี ห น่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และประชาชน
ทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วม โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีจ่ าก รพ.สต. มีการประสานความร่วมมือ และ
แต่งตั้งกรรมการหมู่บ้านช่วยกันเข้ามาดูแลวัด และสนับสนุนองค์ความรู้อื่นๆ เช่น
การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ เพื่อให้พระสงฆ์มีความรู้ และสามารถ
ถ่ายทอดให้กับประชาชนได้ เช่น การดูแลการสุขภาพของประชาชน ผู้สูงอายุ โดยมี
สโลแกนห้ามตายก่อน 60 ปี มีการเทศนาเรื่องการทานสุกๆ ดิบๆ ในงานเทศกาล
และการถวายภัตตาหาร เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชน และพระลูกวัด
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ประเด็นส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
มีการจัดบริเวณวัดทีส่ ะอาด มีพนื้ ทีส่ เี ขียวให้ความร่มรืน่ สิง่ แวดล้อมทัว่ ไป
และภูมิทัศน์มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย โดยมีการแต่งตั้งกรรมการหมู่บ้าน
ช่ ว ยกั น เข้ า มาดู แ ลวั ด 7 วั น 7 คุ ้ ม เพื่ อ ช่ ว ยกั น ดู แ ลด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทั่ ว ไป
เช่น ท�ำความสะอาดบริเวณวัด ห้องน�้ำ  โรงครัว เป็นต้น และมีการเทศนาให้ความรู้
แก่ประชาชนในชุมชน อีกทั้ง วัดยังเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้ ในช่วงเทศกาลมีการประสานเทศบาลให้น�ำไปก�ำจัดเพื่อไม่ให้มีขยะ
ตกค้าง
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จุดเด่น
วัดเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชน มีการจัดกิจกรรมโครงการ
เสริมสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ในเขตอ�ำเภอปทุมรัตต์ โดยการตรวจสุขภาพพระสงฆ์
มีการสื่อสารข้อมูลสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของพระสงฆ์ และสนับสนุนการท�ำบัตร
สิทธิการรักษาพยาบาล มีการขับเคลื่อนตามแนวทางธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
โดยจัดตั้งกองทุนสุขภาพส�ำหรับพระสงฆ์ปทุมรัตต์ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
ปทุ ม รั ต น์ สร้ า งพระนั ก พั ฒ นาระดั บ ชุ ม ชน สร้ า งเครื อ ข่ า ยพระนั ก พั ฒ นา/
พระคิลานุปัฐฐากและขยายความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมที่ยังคงด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
เช่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัดโพธิการาม ร้านค้าชุมชน “เซาเซ็น” ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
วัดโพธิการาม ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม เป็นต้น
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ประเด็นส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
มี ก ารจั ด บริ เ วณวั ด ให้ ส ะอาด ร่ ม รื่ น สวยงาม มี ค วามปลอดภั ย
มีการระบายอากาศที่ดี   แสงสว่างเหมาะสมต่อการท�ำกิจกรรม แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น
สัดส่วน และเหมาะสม มีการคัดแยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง แบ่งเป็นขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร น�ำไปท�ำเป็นปุ๋ยหมัก
และอาหารสัตว์ เศษใบไม้จะน�ำไปกองโคนต้นไม้ให้ย่อยเป็นปุ๋ยต่อไป ขยะรีไซเคิล
จะคัดแยกเพื่อน�ำไปขายหรือแลกของใช้ซึ่งเทศบาลจะเป็นผู้รับซื้อขยะ มีการจัดตั้ง
ธนาคารขยะในวัด และมีกองทุนขยะ เพื่อน�ำเงินไปช่วยเหลือครอบครัว สมาชิก
ทีเ่ สียชีวติ ห้องน�ำ 
้ ห้องส้วมสะอาด มีการระบายอากาศดี น�ำ้ ใช้ในห้องน�ำ้ สะอาด และ
เพียงพอ และมีห้องน�้ำส�ำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ไว้บริการประชาชน
ส� ำ หรั บ น�้ ำ ใช้ ใ นวั ด เป็ น น�้ ำ บาดาล น�้ ำ ดื่ ม เป็ น น�้ ำ บรรจุ ใ นภาชนะบรรจุ ป ิ ด สนิ ท
และมีจดุ บริการส�ำหรับประชาชนทีส่ ะอาด และเพียงพอ โรงครัวเน้นเรือ่ งของการดูแล
ท�ำความสะอาด การจัดวางภาชนะอุปกรณ์ในครัว  
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จุดเด่น
การจั ด การสภาพแวดล้ อ มในวั ด ท่ า นเจ้ า อาวาสได้ ใ ห้ แ นวคิ ด
การพัฒนาวัดโดยการสร้างศรัทธาต่อประชาชนซึ่งต้องใช้ 3 อย่าง ดังนี้
1. ต้องมีความจริงใจต่อญาติโยม
2. ต้องมีความเสียสละ
3. ต้องมีความเอื้ออาทร
วั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการช่ ว ยเหลื อ พั ฒ นาชุ ม ชน เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้
โดยมีการตั้งชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุไทแกด�ำซึ่งมีการเรียนการสอนและ
ได้รับเกียรติบัตรเมื่อจบการศึกษา
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ประเด็นส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การมาท�ำบุญของญาติโยมไม่ค่อยก่อให้เกิดขยะ เนื่องจากเป็นการท�ำ
อาหารมาจากบ้าน และใส่กระติ๊บข้าวเหนียว ใส่ตะกร้ามาท�ำบุญ ในอนาคตจะ
มีการตั้งโครงการสะสมแต้มบุญ โดยแต้มบุญมาจากการตักบาตร การวิปัสสนา
การท�ำความดี เมื่อได้แต้มบุญสามารถน�ำไปแลกของได้ เช่น บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป
ปลากระป๋อง หรือของอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ามา
ร่วมกิจกรรมกับทางวัดมากขึ้น เป็นช่องทางให้เข้ามาเรียนรู้จริยธรรม และพระพุทธ
ศาสนาต่อไป
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จุดเด่น
วัดพระธาตุนาดูน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
มีการจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูนเป็นประจ�ำทุกปี ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการร่วมจัดกิจกรรมงานนมัสการพระธาตุนาดูน มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะ
กิจในการดูแลด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านการจราจร และด้าน
ความสะอาดภายในงาน
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มีการจ้างพนักงานท�ำความสะอาด และก�ำกับติดตามอย่างสม�่ำเสมอ
มีพื้นที่สีเขียวให้ความร่มรื่น สิ่งแวดล้อมทั่วไป และภูมิทัศน์มีความสวยงาม สะอาด
ปลอดภัย มีการระบายอากาศดี แสงสว่างเหมาะสมต่อการท�ำกิจกรรม แบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอย
เป็นสัดส่วนและเหมาะสม มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ อาทิ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
มาสุ ่ ม ตรวจสุ ข าภิ บ าลอาหารให้ แ ก่ ร ้ า นค้ า ภายในงาน ตรวจหาสารบอแรกซ์
สารฟอร์มาลีน สารกันรา สารฟอกขาว สารฆ่าแมลง การตรวจด้านจุลชีววิทยา
ได้ แ ก่ มื อ ผู ้ สั ม ผั ส อาหาร รวมทั้ ง สุ ข ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู ้ สั ม ผั ส อาหาร
หากตรวจพบจะให้ค�ำแนะน�ำ  และให้ปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว ห้องน�้ำ  ห้องส้วมได้
มาตรฐาน สะอาด มีการระบายอากาศดี น�ำ้ ใช้ในห้องน�ำ้ สะอาด เพียงพอ และมีหอ้ งน�ำ้
ส�ำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ไว้บริการประชาชน น�้ำใช้เป็นน�้ำบาดาล
น�ำ้ ดืม่ เป็นน�ำ้ บรรจุขวด ปิดสนิท และมีจดุ บริการน�ำ้ ดืม่ ส�ำหรับประชาชนทีส่ ะอาดและ
เพียงพอ  
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จุดเด่น
วัดเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยเป็น
ที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน การพัฒนาวัดเริ่มต้นจากการท�ำกิจกรรมงดเหล้า
เข้าพรรษา สวดมนต์ขา้ มปี การสร้างศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เน้นการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของวัดผ่านทาง Social Network เพื่อดึงเด็ก เยาวชนและประชาชน
ให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาวัด
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สถานที่บริเวณโดยรอบวัดมีความสะอาด ร่มรื่น จัดสภาพแวดล้อม
ให้สวยงามเพื่อดึงดูดประชาชนให้มาเที่ยววัดมีพื้นที่สีเขียวให้ความร่มรื่น สะอาด
ปลอดภัย มีการระบายอากาศที่ดี แสงสว่างเหมาะสมต่อการท�ำกิจกรรม แบ่งพื้นที่
ใช้สอยเป็นสัดส่วนและเหมาะสม ห้องน�้ำ  ห้องส้วมวัด โดยท่านเจ้าอาวาสส�ำรวจ
จัดเวรในการดูแลท�ำความสะอาดห้องน�้ำ 
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คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษา

แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร
นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา
นางสาวสิริวรรณ  จันทนจุลกะ
นางสาวดรรชนี  มหาชานิกะ

อธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาความร่วมมือ และศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางปรียานุช  บูรณะภักดี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

ผู้จัดท�ำ
นางสุธิดา  อุทะพันธุ์
นางสาวณัฐวดี  แมนเมธี
นางสาวมลฤดี  ตรีวัย
นางสาวปาริชาติ  จ�ำนงการ
นางสาวรัตนา  เฒ่าอุดม
นางสาวภัทยา  พิมพาสีดา
นายเชิดศักดิ์  โกศัลวัฒน์
นางสาวพรรนิกาญจน  วังกุ่ม
นางสาวอุไรพร  ถินสถิตย์
นางสาวพัชรีพร  ก�ำเนิดศิริ
นางสาวฐิติพร  ผาสอน
นายชัยเลิศ  กิ่งแก้วเจริญชัย   
นายวิโรจน์  วัชระเกียรติศักดิ์
นางสาวอังคณา  คงกัน
นายวีรพล  ตันอุ๋ย
นางสาวนันทนา  จันทมุงคุณ
นางจิตติมา  รอดสวาสดิ์
นางสาวกชพรรณ  นราวีรวุฒิ     
นางสาวทิพรดี  คงสุวรรณ
นางแคทธิยา  โฆษร
นางสาวอัญชลี  ศิริกาญจนโรจน์
นางสาวสุพรรณี  ช้างเพชร
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ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
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กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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