


บทน�ำ
หลายประเทศทั่วโลกต่างพยายามจัดการปัญหา “ขยะ” หนึ่งในตัวแปรสร้างมลภาวะ หลายเมืองออกมาประกาศใช้ 
มาตรการทางกฎหมายควบคู่กับสร้างการมีส่วนร่วมของทุกชุมชนให้ช่วยกันคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง ณ จุดก�าเนิด  
เพ่ือน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มีวิถีปลอดขยะ อย่าง “เกรต้า ธันเบิร์ก” เยาวชนชาวสวีเดนกระบอกเสียง 
คนส�าคัญที่คอยกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายใต้การรณรงค์นั้นเธอมักหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ  
ในชีวิตประจ�าวันของเธอมาเล่าเสมอว่า เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของผู ้น�า 
การเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 

ส�าหรับประเทศไทยมีแนวโน้มการจัดการขยะดีขึ้น การคัดแยกขยะที่ต้นทางและน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เฉล่ีย  
9.58 ล้านตันต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 13% และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการ 
ทางภาษเีมือ่ให้สทิธปิระโยชน์ส�าหรบับรษิทั หรือห้างหุน้ส่วนนติิบคุคล สามารถน�ารายจ่ายจากการซือ้บรรจภุณัฑ์พลาสตกิ
ที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ และได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์จากกระทรวงอุตสาหกรรม มาหักเป็นรายจ่ายได้ 25%  
หรือหักภาษีได้ 1.25 เท่า (ส�าหรับรายจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564) นับเป็นความต่อเนื่อง 
ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสตกิ โดยมทีางกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจัดกจิกรรมประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันของภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ กว่า 70 บริษัท งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว
หรือถุงก๊อบแก๊บกับลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติก 
หูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร รวมถึงคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561- 2573 
โดยมีเป้าหมายลดปริมาณขยะพลาสติกลงประมาณ 0.78 ล้านตันต่อปี ท�าให้ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะ
ลงได้ประมาณ 3,900 ล้านบาทต่อปี

การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการด�าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ 
หลายชุมชนและสถานศึกษาท่ัวประเทศได้ด�าเนินวิถีสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) โดยใช้แนวคิด 
3Rs ประชารัฐ (Reduce : การลดปริมาณขยะ Reuse : การใช้ซ�้า และ Recycle : การน�ากลับมาใช้ใหม่) ที่มุ่งเน้น 
การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางภายใต้วาระแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้บูรณาการแผน
บริหารจดัการขยะมลูฝอยของจงัหวดัทัง้ 77 จงัหวดั (รวม กทม.) และจดัท�าเป็นแผนแม่บทการบรหิารจดัการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่าง 



เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ 5 ด้าน ได้แก่ 1. การลดปริมาณขยะมูลฝอยและ 
ของเสียอันตราย 2. เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 3. เพิ่มศักยภาพการก�าจัดและ
การใช้ประโยชน์ขยะมลูฝอยและของเสียอนัตราย 4. พฒันาและปรบัปรงุ กฎหมาย ระเบยีบ หลักเกณฑ์ ในการจดัการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย และ 5. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ขับเคล่ือนการด�าเนินงานสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกดิความร่วมมอืและการมส่ีวนร่วมระหว่างชมุชน สถานศกึษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
อย่างยั่งยืน โดยจัดท�าโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น  
ภายใต้แนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ตามหลัก 3Rs และด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  
โดยชุมชนปลอดขยะที่ชนะเลิศระดับประเทศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่โรงเรียนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศจะได้รับถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับการสนับสนุน
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์”

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562 มีชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 189 ชุมชน คัดเลือกผ่าน 
เข้ารอบที่ 1 จ�านวน 51 ชุมชน ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ จ�านวน 15 ชุมชน และตัดสินชุมชนได้รับรางวัลชนะเลิศ จ�านวน  
3 ชุมชน ได้แก่ กลุ่ม S ชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนบ้านดอนกลอย องค์การบริหารส่งต�าบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง ชุมชนบ้านโนนกล้วยหอม หมู่ที่ 6 เทศบาลต�าบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม L ชุมชน 
ขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านรางพลับ หมู ่ที่ 1 เทศบาลต�าบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี โดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  
สามารถคัดแยกขยะน�ากลับมาใช้ประโยชน์ จ�านวน 35.69 ตันต่อวัน

ส�าหรับโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 1,229 โรงเรียน 
คัดเลือกผ่านเข้ารอบที่ 1 จ�านวน 34 โรงเรียน ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ จ�านวน 10 โรงเรียน และตัดสินโรงเรียน 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จ�านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส  
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม  
จังหวัดอ�านาจเจริญ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถคัดแยกขยะน�ากลับมาใช้ประโยชน์ จ�านวน 6.15 ตันต่อวัน



โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส 
จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
กลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอ�านาจเจริญ

ชุมชนบ้านดอนกลอย
ชุมชนขนาดเล็ก (S) จังหวัดนครราชสีมา

ชุมชนบ้านโนนกล้วยหอม
ชุมชนขนาดกลาง (M) จังหวัดขอนแก่น

ชุมชนบ้านรางพลับ
ชุมชนขนาดใหญ่ (L) จังหวัดราชบุรี

สำรบัญ
9

33

63

89

119



โรงเรียนเทศบำลบ้ำนศรีฐำน
กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษำ 

และโรงเรียนขยำยโอกำส 
จังหวัดขอนแก่น

9



ในตอนเช้าเด็กหลายคนยังงัวเงียไม่อยากตื่นไปโรงเรียน  
แต่ รวินันท์ เจริญคูณ  หรือ ริภู ชั้น ม.3 และวีรภาพ ไชยหานิจ  
หรือ “ท็อป” ชั้น ม. 2 ซึ่งบ้านอยู่ในละแวกนั้นต่างกุลีกุจอตรงไปรับ 

เศษอาหารที่เหลือจากโรงอาหารไปให้ไก่ที่ฐานไก่เหลือขอ และท�าความสะอาด 
เล้าไก่ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น10



 “ผมจะเอาเศษอาหารมาให้ไก่วันละ 2 มื้อครับ คอยดูแลตอนเช้ากับเที่ยง ไก่พวกนี้ช่วยเราก�าจัดขยะอินทรีย์ 
เดือนนึงกว่า 170 โลต่อเดือนเลยนะครับ ถ้าไก่โตแล้วเราก็จะเอาไปขายที่ตลาด เอาเงินมาเก็บไว้ซื้อร�าใช้ตอนปิดเทอม 
ที่ไม่มีขยะ ไก่พวกนี้เป็นไก่พื้นบ้านจะฟักเป็นตัวครับ” ริภูเล่าถึงหน้าที่ประจ�าวันในการอาสาดูแลฐานนี้

 ฐานไก่เหลือขอนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตส�านึกให้กับทุกคนในโรงเรียน 
ภายใต้ “ศรีฐาน Zero Model” ที่ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและครบวงจร เพื่อ 
ช่วยลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง พวกเขาหวังว่า “โรงเรียนแห่งนี้จะสะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี” โดยมีครูลักขณา 
ทิพย์ฤาตรี หรือ ครูลัก บุกเบิกกรุยทางเรื่อยมา

นับ 3 2 1 เมื่อศรีฐำนออกสตำร์ท

 “เราตั้งธนาคารขยะมาตั้งแต่ปี 2554 สมัย ผอ. สมศักดิ์ วิไลแก้ว ที่ให้แนวทางไว้ เราก็เริ่มท�าตั้งแต่ไม่รู้เรื่อง 
อะไรเลย หาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตบ้าง ไปดูตามร้านรับซื้อของเก่าบ้างและก็มาตั้งกันเองเล็ก ๆ  ท�าเป็นมุมไว้ เปิดให้เด็ก 

ในตอนเช้าเด็กหลายคนยังงัวเงียไม่อยากตื่นไปโรงเรียน  
แต่ รวินันท์ เจริญคูณ  หรือ ริภู ชั้น ม.3 และวีรภาพ ไชยหานิจ  
หรือ “ท็อป” ชั้น ม. 2 ซึ่งบ้านอยู่ในละแวกนั้นต่างกุลีกุจอตรงไปรับ 

เศษอาหารที่เหลือจากโรงอาหารไปให้ไก่ที่ฐานไก่เหลือขอ และท�าความสะอาด 
เล้าไก่ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เอาขยะมาขาย ตอนน้ันผลประกอบการขยะนั้นดีนะ ขายครั้งหน่ึงก็ได้ทีละ 
พันสองพัน ท�ามาจนเปลี่ยนเป็น ผอ. ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล  ท่านมา
ปรับปรุงเรื่องภูมิทัศน์และก็มาเน้นเรื่องการคัดแยกขยะในห้อง เอากล่อง
กระดาษมาท�าเป็นถังแต่ละห้อง ความรู้ครูกับนักเรียนก็พอ ๆ  กัน จนมา
เข้าโครงการเมื่อปี 2557 ก็มีแนวทางชัดเจนขึ้น เร่ิมจากให้ความรู้คุณครู
ก่อน ให้คุณครูไปอบรมกับที่อื่น ไม่ก็เชิญวิทยากรเข้ามาอบรมทั้งโรงเรียน 
หลังจากนั้นก็เริ่มสร้างจิตส�านึกเด็ก ครูทุกคนจะสอนเรื่อง “ขยะเป็นศูนย์” 
โดยเราจะบรูณาการทกุกลุม่สาระการเรยีนรูร้ายวิชาเพิม่เตมิ คอยสอดแทรก 
ตอนเช้า ตอนเที่ยงในเรื่องขยะไปกับเสียงตามสายหลังจากนั้นก็ให้เด็ก 
เข้าอบรม “นักรบสิ่งแวดล้อม” กับทางเทศบาล ต่อจากนั้นเราก็ได้เด็ก
แกนน�าสิ่งแวดล้อมกลับมา 10 คน และพวกเขาก็มาขยายเครือข่ายใน 
การจัดการขยะ โดยเด็กกลุ่มนี้ก็จะมาส�ารวจภายในโรงเรียนว่าตรงไหน 
เป็นพื้นที่สีแดงคือ จุดที่มีขยะเยอะ เขาก็จะปรับปรุงบริเวณน้ัน ท�าอย่าง 
เข้มข้นมากจนเกิดเป็นข้อตกลงร่วมกันของครู นักเรียน และผู้ปกครอง”  
ครูลัก เล่าถึงจุดเริ่มต้นการจัดการขยะที่ท�ามากว่า 8 ปี 
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“
ผมเริ่มมาช่วยรุ่นพี่ตั้งแต่ตอน ป.5 พอขึ้น ป.6 มาเป็นแกนน�า 
เราก็รู้วิธีการท�างานหมดทุกฐานแล้ว ช่วงนั้นโรงเรียนก็เริ่ม 

เข้าประกวด Zero Waste แล้วนะ เราก็ช่วยกันท�าทั้งโรงเรียน  
เราก็คอยสอนให้กับรุ่นน้องด้วย พอผมขึ้นมา ม.1 ก็ยังท�างานอยู่ 
แต่ในใจแอบมีค�าถามเหมือนกันว่า เอ๊ะ! ท�าไมครูต้องส่งโรงเรียนเรา
เข้าประกวดโรงเรียนปลอดขยะทุก ๆ  ปี ตอนนั้นยังไม่เข้าใจ แต่พอ 
ผมขึ้นมา ม.2 เริ่มเข้าใจว่า ที่ครูส่งเข้าประกวดนั้นไม่ได้อยากให้
โรงเรียนได้รางวัลหรือสะอาดอย่างเดียว แต่ท�าเพื่อนักเรียนด้วย 
ผมรู้สึกว่า ที่ครูใช้เราไปท�า เพราะครูอยากให้เราท�าเป็น ตอนนั้น 
ผมไปอบรมบ่อยมากไปตั้งแต่ ป.4 จนถึง ม.1 รู้สึกว่าจะส่งผล 
กับการเรียนเรามั๊ย แต่ไม่เลยนะครับ กิจกรรมก็คือกิจกรรม

ถ้าเรามีความรับผิดชอบ การเรียนของเราก็ไม่กระทบ แต่เรากลับ 
ได้ประสบการณ์ที่น�าไปใช้ได้จริง ตอนนี้อยู่ ม.3 ผมรักที่จะท�างาน

อาสานี้ และอยากให้น้อง ๆ  ได้ประสบการณ์เหมือนกับผมครับ

”

นักรบสิ่งแวดล้อม

 เหล่าบรรดานักรบสิง่แวดล้อมทัง้ 10 คนหลังจากไปอบรมกลับมาต่างไฟแรงมุง่มัน่ออกส�ารวจพืน้ท่ีของโรงเรยีน 
และลงมือปรับปรุงพื้นที่สีแดงที่ซึ่งมีขยะจ�านวนมาก ไปพร้อมกับถ่ายทอดส่ิงที่ตนรู้ให้กับรุ่นน้อง จนปัจจุบันสายเลือด 
แห่งนกัรบสิง่แวดล้อมนัน้กระจายตวัอยูใ่นโรงเรียนคอยอาสาจัดการขยะและส่งต่อความรูใ้ห้กบัรุน่น้องเช่นเดยีวกบัทีรุ่น่พี่ 
เคยท�ามา

 น้องสอง หนึ่งในสายเลือดรุ่นน้องที่อาสาเข้ามาท�า เล่าว่า 
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 เด็กที่เข้ามาเป็นแกนน�าและจิตอาสานอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะแล้ว พวกเขายังเกิดทักษะชีวิต 
และรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ที่ส�าคัญยังได้ฝึกฝนในการน�าเสนอต่าง ๆ  ด้วย

ขยับขั้น “เด็กหลังห้อง” 

 แรงบันดาลใจที่ได้รับจากรุ่นพี่เป็นสิ่งดึงดูดให้เกิดน้องใหม่ในเวทีการท�างานของ Zero Waste และยังเปิดโอกาส
ให้เด็กหลังห้องได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากด้วย ครูลักเล่าด้วยความภูมิใจว่า “จากเด็กหลังห้องออกมาท�ากิจกรรม 
แนวหน้าได้ บางคนแรก ๆ  อ่านหนังสือไม่คล่องเลย พอเข้ามาท�างานจัดการขยะสักพักหนึ่งก็ดีขึ้นมาก ช่วยงานได้เยอะ 
เพราะในแต่ละฐานเขาได้ลงมือท�าจริง มีปัญหาอะไรก็จะช่วยกันคิดแก้ปัญหา อย่างเวลามีคนมาเยี่ยมชมหรือกรรมการ
เข้ามา ครูจะเป็นไม้ประดับเลยค่ะ เด็กจะเป็นผู้ตอบค�าถาม น�าเสนอในแต่ละฐาน พวกเขาท�าจริงก็อธิบายได้อย่างชัดเจน 
ช่วงแรกที่เด็กเข้ามาช่วยงานบางครั้งท�าได้นะ แต่อธิบายไม่ได้ พอสักพักได้เห็น ได้เรียนรู้ดูจากพี่ และได้ออกไปอบรมด้วย 
กลับมาท�าเอง คราวนี้พูดคล่อง แย่งกันพูด ทุกคนอยากมีส่วนร่วม อยากให้ผู้ใหญ่ชื่นชม และบางอย่างครูก็ได้เรียนรู ้
ไปกับเด็กด้วยค่ะ”

ครูคณา  ทิพย์ฤาตรี  เล่าว่า “จุดเด่นของกลุ่มเด็กแกนน�าและ 
จิตอาสานี้จะพูดเก่ง เพราะได้ออกไปฝึกอบรม เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และต้องน�าเสนองานเวลาออกไปท�ากิจกรรม เวลามีการแข่ง
วิชาการของทางเทศบาลนครขอนแก่น เด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นตัวแทน
น�าเสนอโครงงานรายวิชา พวกเขาจะได้ฝึกการพูดและแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี เป็นข้อได้เปรียบจากเพื่อนคนอื่น นี่เป็นข้อดี 
นอกเหนือจากความสะอาดในโรงเรียนที่พวกเขาได้รับ และยัง 
สร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องเวลาเห็นพี่ ๆ  น�าเสนออีกด้วย  
ครูก็จะคอยดูว่าน้องคนไหนอยากฝึกฝนเหมือนพี่ก็จะเปิดโอกาส 
ให้รุ่นน้องได้เข้ามาฝึกน�าเสนอเหมือนกับรุ่นพี่ ก็จะท�าให้มี
น้องรุ่นใหม่เข้ามาท�างานเรื่องสิ่งแวดล้อมกับพี่ ๆ ”
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 การคัดแยกขยะของโรงเรียนฯ ไม่ได้มีแค่เฉพาะภายในโรงเรียนแต่ยังขยายไปสู่ชุมชนใกล้เคียง และครอบครัวเด็ก 
โดยอาศัยกิจกรรมบ้านสะอาด ชุมชนน่าอยู่ ศรีฐานกรีนเฮาส์ โดยทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ข้อตกลงในการจัดการ 
ขยะของโรงเรยีน ให้ความรูค้วามเข้าใจกับผู้ปกครองของเดก็ ๆ  และรณรงค์กบับ้านแกนน�าตวัอย่าง เพือ่ให้แต่ละครอบครวั
คัดแยกขยะ โดยเกิดบ้านแกนน�าคัดแยกขยะถึงร้อยละ 20 และโรงเรียนก็จะไปประเมินตามเกณฑ์ที่วางไว้ และมอบ 
ใบประกาศเกียรตคิณุเชดิชเูกยีรตคิรอบครวัทีไ่ด้คะแนนมาก ในปี 2562 ครอบครวัวไิลรตัน์ พรมตุน่ สามารถคัดแยกขยะ
และน�าเงินฝากสะสมเป็นทุนการศึกษาให้ลูกได้ถึงกว่า 5,000 บาท และคุณแม่วิไลรัตน์ ยังบอกต่อเชิญชวนให้ผู้ปกครอง
นักเรียนใหม่มาร่วมท�าด้วย 

 จุดเล็ก ๆ  ท่ีเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะก�าลังก่อร่างสร้างฐานขยายผลเติบโตไปยังชุมชน จนกลายเป็น  
“ศรฐีาน Zero Waste โมเดล” แนวทางปฏบิตัเิพือ่บรหิารจัดการขยะเหลอืศนูย์ ทีส่ามารถเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคของ 
ทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนปลอดขยะแห่งนี้

“หลังจากที่หนูไปอบรมกลับมา หนูมาเริ่มลงฐานจริง ๆ  ตอน ป.5 เป็นฐานคัดแยกขยะ 
ก็จะคอยประกาศเสียงตามสายให้เพื่อน ๆ  น�าเอาขยะจากห้องเรียนที่คัดแยกแล้ว 
มาขายที่ธนาคารขยะ โดยเงินที่ได้ก็จะเป็นเงินรวมของห้อง พอขึ้นมา ป.6 
ก็ได้ท�างานเต็มที่ และก็ได้ท�าโครงงานผงกล้วยน�้าว้า  เพราะว่าโรงเรียน มีสวน 
กล้วยน�้าว้า ก็จะน�ากล้วยดิบไปตากแห้ง และบดให้เป็นผง ออกมาเป็นครีมเทียมรสชาติ
กล้วย เอาไว้ใส่ในชาหรือกาแฟก็ได้ค่ะ โครงงานนี้พวกเราชนะเลิศ หนูดีใจและภูมิใจมาก
เลยค่ะ”น้องพิมพ์เล่าถึงความสนุกที่ได้อาสาเข้ามาท�ากิจกรรม ที่ท�าให้เกิดทักษะใน
การน�าเสนอและการจัดการขยะควบคู่กันไป

 ส่วนน้องสตังค์ รุ่นน้องที่เข้ามาช่วยอาสาเล่าว่า 
“เราเข้ามาท�างานเรื่องขยะที่โรงเรียน แต่เราก็เอากลับไปท�าต่อที่บ้านด้วยนะ 

ที่บ้านหนูก็คัดแยกขยะ และหนูก็ไม่ทิ้งขยะลงพื้นเลย  
เวลาไปอบรมหรือออกไปไหนก็จะเก็บขยะไว้กับตัวเอง

เอากลับมาด้วยถ้าแถวนั้นไม่มีถังขยะ”

14



รู้จัก ศรีฐำน Zero Waste โมเดล 

 การปลกูจติส�านกึนัน้ต้องใช้เวลาและท�าอย่างต่อเน่ือง หากขาดความอดทนคงล้มลงตัง้แต่ปีแรก แรงหนนุส�าคญั
ที่ช่วยให้ทุกคนในโรงเรียนลงแรงร่วมใจลดขยะนั้นคงเป็นนโยบายและความดูแลเอาใจใส่ของผู้บริหารที่คอยแนะน�าและ 
ให้แนวทางการด�าเนินงานจนกลายมาเป็น ศรีฐาน Zero Waste โมเดล จนถึงปัจจุบัน 

 ความท้าทายในการบริหารจัดการให้โรงเรียนปลอดขยะนั้นไม่ง่าย เน่ืองจากสภาพโดยรอบของโรงเรียนก�าลัง 
ขยายตัว มีถนน 8 เลนตัดผ่านจากตัวเมืองไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทั้ง โรงพยาบาลเอกชน ห้างสรรพสินค้า สถานที่ 
ทางราชการ คนในชุมชนประมาณ 8,000 คน ครู บุคลากร และนักเรียนอีกกว่า 600 คน แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
อย่างผู้อ�านวยการสายชล สงิห์สวุรรณ นัน้ได้สานต่อโดยก�าหนดศรฐีานโมเดลฯ ประกอบด้วยนโยบาย 5 ส 6 กระบวนการ 
8 ฐานการเรยีนรู ้และ 7 ปัจจยัความส�าเรจ็ ทีท่�าให้การเรยีนรูง่้ายและเป็นข้ันเป็นตอนมากขึน้ ตลอดจนเกบ็รวบรวมข้อมูล
ได้อย่างเป็นระบบ จนเกิดเป็นผลส�าเร็จขึ้นเมื่อปี 2561 ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับ
รางวัลโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศเมื่อปี 2562 

“หลายปีที่ผ่านมาเราท�ามาอย่างต่อเนื่อง 
จนกระทั่งท่าน ผอ.สายชล สิงห์สุวรรณ มาช่วยให้เห็น

ทิศทางการท�างานได้ชัดเจนมากขึ้นทั้งเก็บรวมรวมข้อมูล แนวทาง 
จนสรุปเป็นองค์ความรู้กลายเป็นศรีฐานโมเดลขึ้น ท�าให้ทุกคน

เดินไปในทิศทางเดียวกันได้โดยง่าย ที่จริงรางวัล
และโรงเรียนสะอาดนั้นก็ส่วนหนึ่ง แต่ลึก ๆ  แล้ว พวกเรา

ท�าด้วยใจ ครูทุกคนอยากสร้างเด็ก ปลูกจิตส�านึกให้มีพฤติกรรม
ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รู้จักจัดการขยะ เมื่อก้าวออกจาก

โรงเรียนไปสิ่งเหล่านี้ก็ติดตัวพวกเขาไปด้วย” 
นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์ รองผู้อ�านวยการเล่า
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นโยบำย 5 ส กับ 8 ฐำนกำรเรียนรู้

 ในโมเดลดังกล่าวเด็กทุกคนจะได้รู้และเข้าใจในการจัดการขยะร่วมกัน โดยออกไปเรียนตามแหล่งการเรียนรู ้
ของโรงเรียน มีการทดสอบพร้อมประเมินการเรียนรู้ดังกล่าว โดยแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในการจัดการขยะมีทั้งหมด  
8 แห่ง ตามนโยบาย 5 ส คือ 

 รู้ปลูกจิต นักจัดการ (ขยะ)
 กิจกรรมในแหล่งนี้จะมีให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ผลกระทบของขยะ สาเหตุการเกิดขยะ และ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยทกุระดบัชัน้จะต้องเข้าเรยีนรูท้ีน่ี ่พร้อมสรปุสิง่ทีไ่ด้เรยีน และมาน�าเสนอเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู้กัน

 ปั้นใบไม้ให้เป็นดิน
 เน่ืองจากโรงเรยีนมกีารอนรุกัษ์ต้นไม้จ�านวนมาก ท�าให้มใีบไม้เกดิขึน้ทกุวัน เดก็ทกุคนจะแบ่งหน้าทีก่นั เพ่ือดูแล
ปัดกวาดให้สะอาด ส่วนใบไม้ก็จะน�ามาเก็บไว้ในบ่อพัก เพื่อเตรียมน�าไปท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยแหล่งเรียนรู้นี้มีเด็ก ป.4 
คอยดูแล

 น้องปลายฝนเล่าให้ฟังว่าต้องน�าใบไม้ที่รวบรวมไว้ผ่านกระบวนการ เพื่อช่วยย่นเวลาให้ได้ฮิวมัสเร็วขึ้น โดยน�า 
มาท�าปุ๋ยหมักจากใบไม้ และน�าปุ๋ยนั้นไว้ใช้กับแปลงผักและบ�ารุงต้นไม้ในโรงเรียน
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น�้ายาปลูกรักษ์
 เด็ก ๆ  ได้เรียนรู้วิธีการท�าน�้ายาอเนกประสงค์โดยไร้สารเคมี ทั้งน�้ายาล้างจาน สบู่ล้างมือสูตรต่าง ๆ  เพื่อช่วยลด
รายจา่ยประจ�าวนั และเมื่อปลอ่ยน�า้ทิง้สูชุ่มชนกไ็ม่ต้องกังวลว่าจะมีสารเคมตีกค้างไปดว้ย เพื่อชว่ยกนัรักษาสิง่แวดล้อม

 “มะนาวน้ีเราได้มาจากต้นที่รุ่นพี่ ๆ  เอามาไหว้ครูแล้วมะนาวก็ออกลูกมาเยอะมาก พวกเราเลยหาวิธีเพิ่มมูลค่า  
เลยไปเก็บมาท�าน�้ายาล้างจานเหมือนขวดนี้ และอย่างขวดสีด�านี้เป็นขี้เถ้าของฟืนจากโรงอาหารก็น�ามาท�าน�้าขี้เถ้าไว ้
ล้างมือ” น้องกนกกร สามารถ เล่าและกวนส่วนผสมน�้ายาล้างจานไปด้วย 23
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 น�้าหมักปราบมาร
 ที่นี่จะสอนให้เด็ก ๆ  ได้เรียนรู้วิธีการท�าน�้าหมักชีวภาพ เพื่อช่วยจัดการขยะอินทรีย์ ทั้งเศษผักและผลไม้ถูกน�ามา 
ย่อยสลายและแปลงร่างเป็น น�้าหมักปราบมาร เพื่อใช้ภายในโรงเรียน และพวกเขายังบอกต่อให้กับผู้ปกครองและ 
เครือข่ายชุมชนใกล้เคียงได้เรียนรู้ในการจัดการกับขยะอินทรีย์ได้ตรงจุด

 “ที่เราตั้งชื่อฐานว่าปราบมาร “มาร” ในที่นี้ก็คือ น�้าหมักเหล่านี้จะช่วยลดกลิ่น และยังก�าจัดขยะเศษผักผลไม้  
เศษอาหารที่เราไปขนมาจากโรงอาหารได้ และก็จะน�ามาผสมตามอัตราส่วน แค่น้ีเราก็เอาไปใช้ลดกลิ่นในห้องน�้า หรือ
หย่อนไปในท่อระบายน�้า กลิ่นสบายหายห่วงเลยค่ะ” น้องภรทิพย์ บุญจวง เล่าถึงการปราบมารตามแบบฉบับของที่นี่
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 มากินผักพอเพียง
 เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีเ่ดก็ๆ ได้ฝึกทกัษะชวิีตในการปลูกต้นทานตะวัน และกเ็อาไปขายเป็น “ส้มต�าเลศิรส ไร้สารเคม”ี 
ทีต่ลาดนดัศรฐีานลานพะยอมในโรงเรยีน นอกจากได้เรยีนรูก้ารปลูกต้นทานตะวันไม่ให้เหมน็เขยีวแล้วยงัประหยดัต้นทนุ
จากปุ๋ยที่ได้จากใบไม้ และปุ๋ยน�้าหมักอีกด้วย 

 “เมลด็ดอกทานตะวนันีเ้ราจะน�าไปแช่น�า้ 1 คนื เทน�า้ออกแล้วห่อด้วยผ้าขาวบาง 1 วันจนเกิดรากเลก็ ๆ  และน�ามา 
หว่านในกระบะปลูกท่ีใส่ดินปุ๋ยใบไม้ไว้ หลังจากนั้นก็น�ามาตากแดดบ้าง สูตรของโรงเรียนทานตะวันจะไม่เหม็นเขียว 
เพราะเราจะเก็บก่อนที่ต้นจะแก่ แล้วเราจะน�าไปต�าส้มต�าขายที่ตลาดนัดพะยอม” น้องดาวนรินทร์ คูศิริวัฒนกุล  
เล่าพร้อมหว่านเมล็ดทานตะวันในกระบะปลูก

 เลี้ยงไก่เหลือขอ
 ไก่ที่น่ีไม่อดอยากเหมือนชื่อ เพราะเวลาพักกลางวันจะมีนักเรียนกลุ่มจิตอาสาน�าเศษอาหารจากโรงอาหาร 
มาให้ไก่ เป็นแหล่งเรียนรู้ลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่สามารถลดขยะอินทรีย์ของโรงเรียนได้มากถึงวันละ 170 โลต่อวัน  
และเป็นการพัฒนาต่อยอดปรับปรุงพื้นท่ีสีแดงของโรงเรียน รวมถึงน�าเศษไม้และวัสดุเหลือใช้ภายในโรงเรียนมาต่อเป็น
โรงเรือน
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 ธนาคารขยะ
 เป็นจดุเริม่ต้นของการเรยีนรูใ้นการจัดการขยะ โดยให้เดก็ ๆ  ช่วยกนัคดัแยกขยะในแต่ละประเภท และน�าขยะรไีซเคิล
มาขาย โดยจะมีการประชาสมัพนัธ์ไปกบัเสยีงตามสายทุกช่วงเช้าและเทีย่ง หลังจากเปิดธนาคารมาจนถงึตอนนีท้กุวนัศุกร์ 
ที่รับซ้ือขยะ แทบจะไม่มีใครน�าขยะมาขาย จะเหลือเพียงเศษกระดาษใช้แล้วแบบขาวและแบบสีเล็กๆ น้อยๆ เอ๊ะ! แล้ว 
ขยะหายไปไหน

 “ขวดพลาสตกิไม่มีแล้วคะทีน่ี ่เพราะพวกเราใช้กระบอกน�า้ส่วนตัวพกพามาทกุวนั ตอนนีไ้ม่ค่อยมีขยะมาขายแล้ว 
จะเปิดไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับน้อง ๆ  และคนมาดูงาน” น้องรดา อาสาท�าหน้าที่รับซื้อขยะวันนี้บอกอย่างเต็มเสียง

 ครลูกัเล่าเสรมิ “ในช่วงปีแรกทีธ่นาคารขยะเปิดบรกิารมกีารน�าขยะรไีซเคิลจ�านวนมากมาขาย ทัง้จากในโรงเรยีน 
เด็กบางคนก็น�ามาจากบ้าน หรือระหว่างทางที่ไปเก็บมา ขายแต่ละครั้งเงินหมุนเวียนพันสองพัน ถือว่าได้รับความนิยม
มากทีเดียว แต่พอมาคิดว่าการด�าเนินโรงเรียนปลอดขยะ แต่มีขยะมาขายมากขนาดนี้ เรามาถูกทางแล้วหรือเปล่า แล้ว
พอมาปี 57 ได้ค�าแนะน�าจากหลายแห่ง จึงเปล่ียนแนวคิดว่าจากที่จะรณรงค์ให้คัดแยกและน�ามาขายแบบน้ีคงไม่พอ  
เราควรจะต้องสอนให้ทุกคนลดการใช้ด้วย เพราะการลดถือว่าขยะไม่เกิดขึ้น ก็ไม่มีขยะ ท�าให้ไม่เสียเวลารับซื้อ ประหยัด
ค่าน�้ามันรถเวลาขนขยะไปขายอีกด้วย แล้วเราก็เริ่มลดจนอย่างที่เห็น พร้อมกับท�าข้อตกลงกับผู้ปกครองนักเรียน  
ร้านค้า ให้ใช้ภาชนะหมุนเวียน โดยช่วงแรกน่ีร้านค้าให้ความร่วมมือดีมากลงทุนซื้อแก้วน�้าเองเลย ส่วนเด็กเล็กเด็กโต 
ก็รู้จักตักอาหารให้พอดี และพออิ่มเพื่อไม่ให้เกิดขยะเศษอาหาร ตอนนี้เราเหลือปริมาณขยะแต่ละประเภทน้อยลงแบบ
ผิดหูผิดตาจากเมื่อ 8 ปีก่อนเลยคะ”
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ขยะสอนอะไรเรำ

 ขยะสอนให้เราแยกขยะ และจากไม่มีมูลค่าก็ท�าให้เกิดมูลค่า 
 “ที่โรงเรียนของเรา ขยะทั่วไปอย่างพวกไวนิล ถุงนม กล่องนม เราก็จะมาคิดประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างถุงนม 
เราก็จะเอามาท�าเป็นผ้ากั้นเปื้อน กล่องนมก็จะไปใช้เป็นวัสดุประดิษฐ์เบาะรองนั่ง หรือเศษดินสอก็จะปั้นเป็นรูปต่าง ๆ   
ส่วนไวนิลที่เหลือจากกิจกรรมต่าง ๆ  ก็จะน�ามาเลือกเพื่อใช้ตัดเป็นกระเป๋าไวนิล แล้วก็เอาไปขายที่ตลาดนัดพะยอม 
ในโรงเรียน” น้องวิภาวี ผิวพรรณ เล่า 31



 นอกจากแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ  อีกมาก ที่เด็ก ๆ  ได้เรียนรู้เพื่อบริหารจัดการขยะ 
ให้โรงเรียนเทศบาลศรีฐานแห่งนี้ปลอดขยะจนขยายสู่ชุมชนและให้บริการความรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ

 “ในช่วงปี 2558 เราก็ท�าตามแนวทางปลอดขยะมาเร่ือย ๆ  และหลังจากน้ันเราก็ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน พาเด็ก
รณรงค์เรื่องการคัดแยก รวมถึงศรีฐานกรีนเฮ้าส์ที่ไปท�าต่อกับทางบ้าน โดยประกวดบ้านที่มีการคัดแยกขยะ รวมถึง 
การประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊กเพจของโรงเรียน อย่างใครไปตลาดแล้วถือตะกร้า ถือถุงผ้า และถ่ายภาพมีรางวัล  
มีคะแนนให้ และพอช่วงปี 2559 ก็เริ่มมีหน่วยงานอื่นเข้ามาศึกษาดูงาน ตอนนั้นทางภาคเหนือ ภาคใต้มาดูที่นี่ และทาง 
อบจ. กเ็ริม่เชญิเป็นวทิยากรให้ความรูก้บัโรงเรยีนขยายเครอืข่ายฯ ตอนนีเ้ทศบาลต�าบลพระรกัษ์กจ็ะให้ไปจดักระบวนการ
เรียนรู้การจัดการขยะให้กับโรงเรียน ทั้งครูและเด็กแกนน�าของเราก็ไปให้ความรู้ไปทุกปีคะ” ครูลักเล่าเสริม

 ตัวอย่างที่ดีในการด�าเนินวิถีปลอดขยะของโรงเรียนเทศบาลศรีฐานนี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และออกดอกออกผล
ส่งกลิ่นหอมไปสู่ชุมชนโดยรอบแล้ว
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โรงเรียนหัวตะพำนวิทยำคม
กลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ
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“ธนาคารขยะรีไซเคิลของเรา  
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558  
เราจะเปิดท�าการ 

ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตอนบ่าย 3 โมงครึ่ง ถึงบ่าย 4 โมงค่ะ” 
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ปัญหำขยะล้นเมือง ปัญหำใหญ่ของทั้งโลก

 ก่อนเราจะไปรู้จักโรงเรียนแห่งนี้ เรามาดูสถานการณ์ “ขยะ” ของโลกกันก่อน 

 เราเคยได้ยนิข่าว น้องมาเรยีม พยนูน้อยวยัน่ารกั แห่งท้องทะเลในจงัหวดัตรงั ทีพ่ลดัหลงกบัแม่ โดยมีหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเฝ้าฟูมฟักเป็นอย่างดีในธรรมชาติ หลายคนในโลกโซเชียลติดตามมาเรียมใกล้ชิด แต่สุดท้ายน้องมาเรียม 
ตายไปสาเหตจุาก “พลาสตกิ” อดุตนัในล�าไส้หลายชิน้ เป็นข่าวทีส่ร้างความสะเทอืนใจอย่างมาก หรอืข่าวพายฮุากบิสิถล่ม 
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนตุลาคม 2562 จนเกิดน�้าท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่น แต่ภาพที่เห็นหลังน�้าท่วมในเมือง
นั้น “น�้าใส ไร้ขยะ” จนแชร์กันทั่วในโลกออนไลน์ คนญี่ปุ่นท�าอย่างไร 

 สิ่งเหล่านี้คงไม่ได้เตรียมการเพียงแค่ช่วงที่พายุจะมาถึงอย่างแน่นอน แต่เป็นเพราะ “สายเลือดความมีวินัย
และรักความสะอาด” เน่ืองจากคนญี่ปุ่นเติบโตมาและถูกปลูกฝังให้ใส่ใจเรื่องการจัดการขยะตั้งแต่เด็ก พวกเขาแยกขยะ 
อย่างเข้มงวดแม้แต่ขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อย ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง มีถังขยะแยก มีป้ายเป็นภาพ ติดให้เห็นชัดเจน  
หลอด กระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อย บางเมืองแยกถึงกว่า 40 ชนิด ท�าให้การจัดการเรื่อง “ขยะ” เป็นส่ิงที่ง่าย แม้ในยาม
สถานการณ์ฉุกเฉิน

 สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงปัญหาการบริหารจัดการขยะทั่วโลก ไม่พ้นแม้แต่ประเทศไทยของเรา ที่มีจ�านวนขยะเกิดขึ้น 
ในแต่ละปีมากกว่า 26 ล้านตัน ข้อมูลการใช้ถุงพลาสติกรายวัน สังคมไทยเริ่มรณรงค์ให้คัดแยกขยะเมื่อไม่นานมานี้  
แต่เพราะความไม่ใส่ใจ และพฤติกรรมการบริโภคแบบไร้ทิศทางของคนส่วนใหญ่ ท�าให้ภาพรวมในการจัดการขยะยัง 
ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร

น้องหลิน พิมพ์ลภัทธ์  บุญยอด เล่าบอกถึงเรื่อง “ธนาคารขยะ” ในโรงเรียน ฟังดูชื่อ น่าสนใจทีเดียว เรารู้จักกัน 
แต่ธนาคารถอนเงินฝากเงิน แล้วธนาคารขยะคืออะไรกัน เอาขยะมาฝากได้ด้วยหรือ โรงเรียนน้ีคิดอะไร  
และท�าอะไรกันอยู่
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 เราจงึเหน็ภาพขยะหล่นเรีย่ราด หรอืถงัขยะทีม่ทีกุอย่างตามทีต้่องการจะทิง้ ไม่ว่าจะเศษอาหารผูกใส่ถุงพลาสตกิ 
กิ่งไม้ ใบไม้แห้ง ถุงขนม ไม้เสียบลูกชิ้น ช้อนพลาสติก แก้วพลาสติก หลอดกาแฟ น�้าแข็ง เศษกระดาษ กระป๋องน�้าอัดลม 
ขวดแก้ว รวมกนัเปียกชุม่ไหลเปรอะเป้ือน หรอืบางถงักจ็ะเหน็กล่องโฟมใส่อาหารสุมกนักองพะเนนิหลังจากการจดังาน
ตามสถานทีต่่าง ๆ  โดยไม่มีใครเหลยีวกลบัมามองว่า ขยะเหล่านีใ้ช้เวลานานเท่าไรทีจ่ะย่อยสลายได้ ทางโรงเรยีนหวัตะพาน
วิทยาคม อ�าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ�านาจเจริญ ก็พบปัญหานี้เช่นกัน

ใครไม่เริ่ม โรงเรียนหัวตะพำนวิทยำคม เริ่มแล้ว

 “ในแต่ละวันที่ผมมาสอนหนังสือที่โรงเรียน ผมมองดูขยะที่เกล่ือนกลาดในโรงเรียน เห็นเด็กนักเรียน ครูและ 
เจ้าหน้าท่ีในโรงเรียนทิ้งขยะ เด็ก ๆ  หลายคนในโรงเรียน ก็คงรู้สึกเช่นกัน ตอนนั้นมีเด็ก ๆ  ประมาณ 30 คน มาปรึกษา 
กับผม กับคุณครู เกี่ยวกับการจัดการขยะ ท�าให้ผมรู้สึกว่า โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมของเราจะสกปรกแบบนี้ต่อไป 
ไม่ได้อีกแล้ว ผมเลยเริ่มท�าเป็นชุมนุมขึ้นมา ทดลองท�าในกลุ่มเล็ก ๆ  ก่อน” ครูพงศภัค สายสุด หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่าถึงที่มาที่ไปในการเริ่มกระบวนการจัดการขยะ 

“
ส่วนหนึ่งเรามีอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
คือ “ร่มรื่นเขียวขจี สร้างคนดีสู่สังคม” 

เราก็อยากท�าให้โรงเรียนร่มรื่น ซึ่งโรงเรียนเรามีต้นไม้อยู่แล้ว 
แต่ที่ยากคือ การรักษาอัตลักษณ์นี้ไว้
เลยมาระดมความคิดกับนักเรียน 

ก็ได้ความว่า โรงเรียนจะร่มรื่นจะเขียวขจีไม่ได้ 
ถ้าเรายังทิ้งขยะกันแบบนี้

”
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 หลงัจากที ่ครพูงศภคั ได้เริม่ท�าในกลุ่มเล็ก ๆ  ในลักษณะของชมุนุม พบว่า ผลออกมาค่อนข้างดทีเีดยีว ครพูงศภคั  
เลยขยายผลมาที่คณะกรรมการนักเรียน เพ่ือสร้างแกนน�าหลัก โดยเป้าหมาย คือ การขยายผลไปทั่วทั้งโรงเรียน  
แต่เน่ืองจากการท�าในภาพรวมนั้นต้องใช้งบประมาณ คุณครูกับเด็กๆ  และคณะกรรมการ เลยเริ่มเขียนโครงการขึ้นมา  
เพ่ือของบประมาณ เสนอท่าน ผอ. สมัย  บุตรภักดิ์ โรงเรียน เป็นความโชคดีของโรงเรียนที่ผู ้บริหารเห็นด้วย 
ก็เลยไฟเขียว อนุมัติงบประมาณส่วนนี้ เปิดโอกาสให้ทีมงานและเด็กๆ ได้เริ่มลงมือกัน

 เป้าหมาย คือ การสร้างให้เป็น Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ 
 “โรงเรียนในฝัน คือ โรงเรียนที่ไม่มีขยะเลย ไม่ว่าจะเป็นขยะจากเศษอาหาร ขยะจากบรรจุภัณฑ์ หรือจะเป็น 
ขยะจากข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน” ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าจะท�าให้เกิดขึ้นยากมาก ในการท�าให้เป็นความจริงได้ 
ที่จะท�าให้บริเวณโดยรอบทั้งโรงเรียนไม่มีขยะเลย
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คิดแล้ว ลงมือท�ำ

 เมื่อได้รับงบประมาณเพื่อด�าเนินโครงการในปี 2558 ทางกลุ่มครู จึงน�าเข้าที่ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร เพ่ือ
ก�าหนดเป็นแผนการด�าเนนิงาน โดยก�าหนดวสัิยทศัน์ให้สอดคล้องกบัอตัลักษณ์ของโรงเรยีน ก�าหนดพันธกจิ เป้าประสงค์  
จนออกมาเป็นแผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิตักิาร สู่การปฏบิตัจิรงิบรูณาการทัว่ทัง้โรงเรยีน ภายใต้ชือ่โครงการ “การบรหิาร
จัดการขยะ น�าพาสู่เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน”

 เมื่อแรงสนับสนุนจากผู้บริหารพร้อม คุณครูพร้อม ก�าลังคนพร้อม ก�าลังใจพร้อม จึงได้วางแผนการด�าเนินงาน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยจะมีขั้นตอนการท�างาน 6 ขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอน ก็จะมีกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

38



 ขั้นตอนแรก “การรวมพลังเอาชนะปัญหาขยะ”
 ขั้นตอนแรกจะเชิญชวนนักเรียนที่สนใจ เพ่ือเป็นตัวแทนหรือแกนน�าจากแต่ละห้องร่วมกิจกรรมเข้าค่าย  
เพือ่ปรบัแนวคิดและเรยีนรูว้ธิกีารจัดการขยะ รวมถงึคณะครดู้วย เพือ่จะช่วยกนัออกแบบและเขยีนเป็นคู่มือการด�าเนนิงาน

 ขั้นตอนที่สอง เติมความรู้สู่แนวทางการแก้ปัญหา
 “ตอนนัน้หนอูยู ่ม.1 ทแีรกไม่รูเ้รือ่งเลยค่ะ ไม่อยากท�าเลย แต่พอรูเ้รือ่ง กช็อบ กส็นใจ พอผ่านไปซกัระยะ กร็ูสึ้ก
ว่า เอ้อ! มันก็ดีนะ มันช่วยโรงเรียน ท�าไปก็ชอบ ก็รักค่ะ” แกนน�าที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนคนหนึ่ง เล่าให้ฟังเกี่ยวกับ 
การเข้าร่วมโครงการจัดการขยะ จะเห็นว่า ถ้าคุณครูพร้อม เงินพร้อม นักเรียนผู้ขับเคลื่อนก็ต้องพร้อมด้วย ดังนั้น  
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็ก ๆ  โดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นแกนน�า สามารถชักชวนเพื่อน ๆ  ได้ จึงเป็นส่ิงส�าคัญไม่แพ ้
ขั้นตอนอื่นเลย

39



 ขัน้ตอนน้ีเพือ่ให้นักเรยีนมีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการจดัการขยะ การคดัแยกขยะ และวธีิการทิง้ขยะท่ีถกูต้อง 
โดยโรงเรยีนจะจดัค่ายส�าหรบันกัเรยีนทกุคน เพือ่ทกุคนได้เรยีนรูก้ารจดัการขยะอย่างเป็นระบบจากวิทยากรผูเ้ชีย่วชาญ 
ที่โรงเรียนเชิญมา ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อ�านาจเจริญ และมีพระจากวัดใกล้เคียงมาช่วยแนะน�าค�าสอนธรรมะ เพื่อขัดเกลาจิตใจเด็ก ๆ  ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ค่ายจะ
จัดขึ้นทุกปีให้กับนักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนเดิม เพื่อทุกคนจะเข้าใจเวลาปฏิบัติตัวอยู่ที่โรงเรียน และเข้าถึงความเป็น 
“อัตลักษณ์” ของโรงเรียนอีกด้วย 

 ค่ายแรกเมื่อปี 2558 คณะกรรมการขับเคลื่อนผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ ออกรณรงค์ในโรงเรียน และออกแบบ 
ถังขยะและป้ายฉลาก เพื่อทุกคนจะเข้าใจและใช้ได้โดยง่าย

 ขั้นตอนที่สาม ร่วมพัฒนาเขตพื้นที่
 หลังจากนั้นช่วยกันพัฒนาเขตพื้นที่ โดยจะแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วน คือ ห้องเรียน ห้องครูที่ปรึกษา และเขตพื้นที่
ทั่วไป และแบ่งหน้าที่ให้กับนักเรียนรับผิดชอบตามเขตต่าง ๆ  

 “เราด�าเนินการทุกวันท�าการ ช่วงคร่ึงชั่วโมงก่อนเลิกเรียน คือ เวลา 15:30 -16:00 น. ช่วงเวลาน้ีจะเป็นช่วง 
กิจกรรมของนักเรียนที่ร่วมพัฒนาเขตพื้นที่ ก็แบ่งเขตกันไป พอถึงเวลา นักเรียนก็จะไปเจอกันตามพื้นที่ ที่ก�าหนด”
ครูรุ่งฤดี เกื้อทาน เล่า

 สิ่งหนึ่งที่ “ครูพงศภัค” ให้ความส�าคัญ คือ เรื่องการติดตามประเมินผล
 “เรื่องการก�ากับดูแลนี้เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะจริง ๆ  ประเทศไทยยังขาดการวัดและติดตามผลอย่างเป็นระบบ  
ดังน้ัน โรงเรียนเรา จึงมุ่งการก�ากับดูแล การพัฒนาเขตพื้นที่นี้ จะมีครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ร่วมกันประเมิน 
เขตพื้นที่ โดยประเมินผล และรายงานผลทางเว็บไซต์ ให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบอีกรอบหนึ่ง” ครูพงศภัค เล่า

 และ “การพัฒนาเขตพื้นที่” เป็นกิจกรรมบังคับในการจบหลักสูตรด้วย นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อย 80% ถึงจะผ่านภาคเรียนนั้นได้
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ทุกตอนเย็นนักเรียน
จะช่วยกันพัฒนาเขตพื้นที่

ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีครูคอยติดตาม

ประเมินผล >
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 ขั้นตอนที่สี่ เปลี่ยนขยะเป็นเงินตรา
 ทางโรงเรียนก�าหนดให้นักเรียนแต่ละเขต เมื่อคัดแยกขยะแล้ว จะรวบรวมขยะรีไซเคิล ไปขายที่ธนาคารขยะของ
โรงเรียน ที่จะรวบรวมต่อ และน�าไปขายกับแหล่งรับซื้อขยะรีไซเคิลต่อไป

 ขั้นตอนที่ห้า น�าพาสู่เศรษฐกิจพอเพียง
 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ได้น้อมน�าปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทาง 
ในการด�าเนินการ จึงเกิดฐานการเรียนรู้ 9 บ้าน คือ บ้านธนาคารขยะ บ้านดินและปุ๋ย บ้านถ่านไบโอชาร์ บ้านพลังงาน  
บ้านธนาคารน�้าใต้ดิน บ้านเพอร์มาคัลเจอร์ บ้านวิถีพอเพียง บ้านพืชผักสวนครัว และศูนย์การเรียนรู้สังคมออนไลน์

 ขั้นตอนที่หก เคียงคู่กับชุมชน
 ขั้นตอนสุดท้าย นักเรียนจะขยายผลไปยังชุมชน โดยเริ่มจากบ้านนักเรียนก่อน บ้านนักเรียนเป็นเครือข่ายของ
โรงเรียน น�าเอาหลักการต่าง ๆ  ไปใช้ท่ีบ้าน ท้ังการจัดการขยะ ความรู้จากการท�าบ้านพอเพียง มีการตรวจประเมิน และ
คุณครูจะไปเยี่ยมบ้านทุกปี มีการรายงานผลบันทึกไว้ และมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นแรงจูงใจ นอกจากนั้นนักเรียนและ
ครูจะออกไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับโรงเรียนเครือข่าย รวมถึง อบต. และผู้ที่สนใจ

 “หนูก็กลับไปเล่าพ่อแม่ ว่า ที่โรงเรียน ท�าแบบนี้ มีถังขยะแยกนะ  
แต่ที่บ้านเรา ไม่สามารถท�าได้แบบโรงเรียน  

เราก็กลับไปท�าถังขยะเองที่บ้าน เราใช้ไม่ไผ่เอามาท�าเป็นล็อค ๆ  
ล็อคนี้ใส่ขวดน�้า ถุงขนม เอาไปขายได้เงิน 

หนูก็สอนน้องด้วย ข้างบ้านเห็นก็สนใจ หนูก็เลยแนะน�าเขา 
ผู้ใหญ่บ้านเห็นก็สนับสนุน ซื้อถุงแยกให้แต่ละบ้าน ทุกครัวเรือน  

ชุมชนก็สนับสนุน แล้วก็มีเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ 
หน้าบ้านปลูกดอกไม้ประดับ หลังบ้านเป็นพืชสวนครัว 

แต่ละปีก็แข่งกัน มีคุณครูไปเยี่ยมบ้านแต่ละบ้าน คือ 
ขยายจากนักเรียนสู่ผู้ปกครองค่ะ” น้องนิ้ง พัชราวรรณ  หน่อแก้ว

เล่าให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจ
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9 ฐำนกำรเรียนรู้น�ำพำสู่เศรษฐกิจพอเพียง

 พลิกฟื้นคืนชีวิตให้ขยะจากสิ่งของเหลือใช้น�ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นับเป็นการก�าจัดขยะที่เพิ่มมูลค่า โดย 
เด็ก ๆ  และครูช่วยกันจัดท�าฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน เพื่อหวังว่าวิถีปลอดขยะจะก่อให้เกิดความพอเพียงในการด�าเนินชีวิต
ประจ�าวันได้ 

 ฐานการเรียนรู้ ธนาคารขยะรีไซเคิล
 “ธนาคารขยะ” เป็นการน�าขยะรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยกแล้ว น�ามาฝากและเปล่ียนเป็นเงินฝากไว้กับธนาคาร  
โดยราคาของขยะจะเป็นไปตามการชั่งน�้าหนักของขยะแต่ละชนิด

 “ธนาคารขยะของเรา รับฝากขยะรีไซเคิลค่ะ ของที่รับฝาก ส่วนมาก คือกระดาษ รองลงมาคือขวดพลาสติกค่ะ  
แต่ระยะหลัง ๆ  ขวดพลาสตกิมปีรมิาณลดลงมาก เพราะทางโรงเรยีน รณรงค์ให้ใช้แก้วของตวัเองแทนการใช้ขวดพลาสตกิ
แบบครั้งเดียวทิ้งค่ะ”

 เป็นการช่วยแก้ปัญหาขยะเหลือใช้ เช่น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก หากมีการบริหารจัดการที่ถูกวิธี ก็สามารถ
ลดจ�านวนลงได้ โดยไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้องเต่าในทะเล น้องกวางในป่า น้องมาเรียม น้องนกในป่า และ 
น้องอื่น ๆ  อีกมากมาย และได้เงินออมเก็บไว้ด้วย “ธนาคารขยะ” ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิล
ในโรงเรยีน โดยรายได้ทีเ่กดิขึน้จะบนัทกึลงบนสมดุคูฝ่ากของสมาชกิ ส่วนขยะจะถกูน�าไปขายให้กบัแหล่งรบัซือ้ขยะรไีซเคิล
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ฐานการเรียนรู้ บ้านวิถีพอเพียง 
 บ้านวิถีพอเพียงมีหลักการ “ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี เน้นการใช้สมุนไพร การคิดเอง ท�าเอง  
ใช้เอง และท�าการตลาดเอง” สมุนไพรจะหามาจากชุมชน และน�ามาผลิตเป็นน�้ายาท�าความสะอาดและสบู่ เพื่อใช ้
ในโรงเรียน และขายให้กับชุมชนใกล้เคียงหรือผู้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนดูงานที่โรงเรียน

 “ฐานนี้จะเน้นการใช้สมุนไพร ลดการใช้สารเคมี สมุนไพรของเราก็จะมี มะกรูด มะนาว ผงขมิ้น อัญชัน ซึ่ง 
สมุนไพรพวกนี้เราหาได้จากท้องถิ่น ท่ีเราท�าจะมีน�้ายาล้างจาน น�้ายาล้างห้องน�้า น�้ายาถูพื้น และสบู่สมุนไพร ราคาจะ 
ถูกกว่าตามท้องตลาดค่ะ อย่างน�้ายาล้างจาน 600 ml 19 บาท น�้ายาถูพื้น มีหลายสี 600 ml ราคา 29 บาทเอง สบู่ 
ล้างมือสมุนไพร 350 ml 39 บาทเอง ส่วนน�้ายาล้างห้องน�้า ขนาดใหญ่เป็นแกลอน 399 บาท ขนาดเล็กบรรจุขวด  
39 บาทค่ะ” น้องปุ๊กปิ๊ก ชุฑามาศ วิชาค�าเล่า

 นักการตลาดมือฉมัง…ไม่ใช่สิ…นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยากรประจ�าบ้านพอเพียง เล่าอย่างฉาดฉาน  
ถึงผลิตภัณฑ์ที่ท�ากันเอง และราคาของสินค้าที่ถูกเหลือเชื่อ ด้วยความภาคภูมิใจ จนท�าให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ 

 “ลูกค้าของเรา มีท้ังนักเรียน ผู้ปกครอง แม่ค้าตลาดประชารัฐค่ะ น�้ายาถูพื้น สีส้มกับสีชมพู เป็นสีผสมอาหาร  
ส่วนสม่ีวงมาจากดอกอญัชนั เราใส่สสีนัหลากหลาย เพือ่ดงึดดูความสนใจของลกูค้าให้น่าใช้ค่ะ” น้องอุม๋ ปวรสิา อนนัต์เรอืง 
เล่า

 สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ อุปกรณ์ในการผสม และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ เป็นของเหลือใช้ที่น�ามาดัดแปลงใช้ซ�้า  
“ถังกวนนี้ ดัดแปลงมาจากเครื่องซักผ้าเก่า เอามารีไซเคิล คุณครูช่วยออกแบบ เราก็เทส่วนผสมทุกอย่างลงไป แล้ว 
กดปุม่เปิด มนักจ็ะผสมกนั ส่วนขวดบรรจุน�า้ยาขนาดเล็ก เรารียสูจากขวดน�า้ทีไ่ด้มาจากธนาคารขยะ ส่วนแกลอน รยีสู 
มาจากน�้ายาล้างไตของผู้ป่วย จากโรงพยาบาลหัวตะพานค่ะ” น้องพลอย พลอยไพลิน เขื่อนค�า เล่า

 นบัว่าเป็นบ้านทีด่�าเนนิการแบบเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมอย่างครบวงจรเลยทเีดยีว ตัง้แต่เครือ่งมอื อปุกรณ์ทีใ่ช้ 
วัตถดิุบ กระบวนการผลติ แม้กระทัง่บรรจุภณัฑ์ นอกจากเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมแล้ว ยงัสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคา
เป็นมิตรต่อกระเป๋าสตางค์อีกด้วย 47



 ฐานการเรียนรู้ บ้านดินและปุ๋ย 
 เศษอาหารจากโรงอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ น�้าแกง หรือแม้แต่ซากพืช กิ่งไม้ ใบไม้แห้ง เศษหญ้า ซากสัตว์ ฯลฯ  
สิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้ เรารวมเรียกว่า “ขยะอินทรีย์” โดยทั่วไป ขยะอินทรีย์ย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ แต่เมื่อมีอยู่รวม ๆ
จ�านวนมากในธรรมชาติ ก็ย่อยสลายไม่ทัน และส่งกลิ่นเหม็นด้วย

 การจัดการขยะอินทรีย์ของที่นี่เรียกว่าเป็น best practice เนื่องจากโรงเรียนมีต้นไม้ใหญ่จ�านวนมาก จะมีทั้ง 
ใบไม้ กิ่งไม้ ร่วงทุกวัน เด็ก ๆ  จึงหาวิธีการน�าเศษใบไม้กิ่งไม้มาท�าปุ๋ย จึงเกิดข้ึนเป็นฐานฯ นี้ โดยพวกเขาจะน�าเศษใบไม้ 
มาหมกัเป็น “จลุนิทรย์ีจาวปลวก” และ “จลุนิทรย์ีสังเคราะห์แสง” เมือ่แปลงร่างกลายเป็นดนิกจ็ะเป็นดนิปลกูคณุภาพดี

 “ดินปลูกของเรา เรียกว่า ดินปลูก PW จะต่างกับดินปลูกโดยทั่วไปตรงที่ว่า มีส่วนผสมจากวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์ 
มีส่วนผสมของ ถ่านไบโอชาร์ ด้วย เมื่อท�าเป็นดินปลูกแล้ว เอาเป็นดินปลูกใช้ในโรงเรียน เอาไปใช้จัดสวน ตามที่ต่างๆ”  
วิธกีารท�าดนิปลกู คือ น�าเศษใบไม้ เศษขยะอนิทรย์ีจากโรงอาหาร ใส่ถงัเอาไปหมักด้วย “จลิุนทรีย์ใต้ปฐพ”ี หรือ “จลุนิทรย์ี
จาวปลวก” (Bacillus Cereus SPt245) มอียูต่ามธรรมชาต ิจากนัน้เปิดฝาภาชนะคนทกุวนั เป็นเวลา 4 วัน หลังจากนัน้ 
สามารถน�าไปใช้งานเป็นปุ๋ยในงานสวนและวิชาเกษตร จะใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ 

 “ดินปลูกที่ได้ จะน�าใบไม้หมักใบไม้ไว้ 3 เดือน ใบไม้จะกลายเป็นดิน น�าไปปลูกพืชต่าง ๆ  ในโรงเรียน ดินปลูก 
ของเราน่ีเป็นพระเอกเลยค่ะ ดินปลูกของเราจะไม่เหมือนที่อื่น เพราะหมักด้วยจุลินทรีย์ ดูดซับน�้า และไล่แมลงได้ด้วย  
การท�าตรงนี้ สามารถแก้ปัญหาได้สองต่อเลย คือ แก้ปัญหาขยะพวกก่ิงไม้ใบไม้ และจุลินทรีย์ เอามาแก้ปัญหาน�้าเสีย  
ต่อมาพบว่า ช่วยให้รากไม้แข็งแรง ช่วยย่อยสลายธาตุอาหารในดิน”

 ส่วนขยะอินทรีย์ประเภทเปลือกไข่ เอาไปหมักเป็น จุลินทรีย์ฟากฟ้า หรือ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีประโยชน ์
ในการดับกลิ่นน�้าเสียจากโรงอาหาร และเป็นส่วนผสมในดินปลูกด้วย 
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> ดินปลูก PW 
สูตรฉบับหัวตะพาน
หมักไว้ 3 เดือน
คุณภาพยอดเยี่ยม
ดูดซับน�้าได้ดี
และไล่แมลงได้
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 ฐานการเรียนรู้ บ้านถ่านไบโอชาร์ นวัตกรรมการเผาถ่านแบบไร้ควัน 
 ฐานที่ท�าเตาเผาถ่านแบบไร้ควัน แบบได้ประโยชน์สองต่อ คือ เป็นการเผาขยะที่ไม่เกิดมลพิษ และการเผาท�าให้ 
ได้ถ่าน “ไบโอชาร์” 

 “เริม่จาก เดก็ทีเ่รยีนวชิา IS (Independent Study) อยากทดลองท�าเตาเผาถ่าน ด้วยวธิทีีห่าจากในอนิเตอร์เนต็  
ออกแบบ แล้วก็ให้ช่างเจาะรู แล้วก็เอามาทดลองท�า แล้วก็ใช้ได้ ถ่านไบโอชาร์ เป็นจุดที่ท�าให้ขยะอินทรีย์ พวกท่อนไม้ 
ก่ิงไม้ ที่ปกติเราเผาทิ้ง เกิดควัน ท�าให้บรรยากาศเสีย เด็ก ๆ  ก็บอกว่า ไหน ๆ  ก็เผาแล้ว ให้มันได้ประโยชน์ด้วย ครูก ็
เห็นด้วย เลยเอากิ่งไม้ในโรงเรียนไปเผา ตามรูปแบบของเตาเผาถ่านไบโอชาร์ คือ จะไม่เอาไฟไปสัมผัสกับตัววัตถุ แต่
เป็นการเผาแบบโปะถ่านมากกว่า เพราะเป็นเตาสองชั้น ชั้นแรกเป็นเชื้อเพลิง ชั้นในเป็นวัตถุดิบส�าหรับที่จะเป็นถ่าน 
คุณสมบัติคือเผาได้ และคงสภาพตลอด เช่น เปลือกทุเรียน ก็ยังคงสภาพนั้น”

 ถ่านไบโอชาร์ สามารถน�าไปใช้เป็นเชือ้เพลิงหงุต้มได้ ข้อดขีองถ่านไปโอชาร์คอื คณุภาพการหงุต้มดมีาก เนือ่งจาก
ให้ความร้อนสูงกว่าถ่านปกติ นอกจากเป็นถ่านหุงต้มแล้ว ยังน�าไปใช้เป็นส่วนผสมในการท�า “ดินปลูก” ให้มีคุณภาพ 
มากขึ้น วิธีการจะน�าเอาถ่านไบโอชาร์ท่ีได้มาบดเป็นผง แล้วไปหมักกับจุลินทรีย์ เพื่อดูดซับจุลินทรีย์จาวปลวก และ
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และใช้ไปท�าดินปลูก นับเป็นหน่ึงในนวัตกรรมของโรงเรียนและเป็นการน�าเศษกิ่งไม้ ท่อนไม้  
มาใช้เป็นถ่านทั่วไปเพื่อหุงต้มในโรงครัว และบรรจุกระสอบขาย
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 ฐานการเรียนรู้ บ้านพลังงาน 
 การใช้พลงังานทดแทน ซึง่เป็นการผลติก๊าซทีใ่ห้ความร้อนส�าหรบัหงุต้ม จากเศษอาหารทีเ่หลอืท้ิงจากโรงอาหาร 
เป็นต้นแบบของการใช้พลังงานทดแทนก๊าซหุงต้มที่มีราคาสูง ทั้งยังเป็นการลดปริมาณขยะอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี 

 นอกจากนี้ ยังน�าจักรยานเก่ามาพัฒนาเป็นปั๊มเพื่อใช้รดน�้า พืชผักสวนครัว ติดสปริงเกอร์ เวลาจะรดน�้า เด็ก ๆ   
จะขึ้นไปปั่นจักรยาน น�้าจะกระจายออกมาอัตโนมัติ ปัจจุบันเด็ก ๆ  ก�าลังหาวิธีปรับปรุงกลิ่นของน�้าบ�าบัดที่น�ากลับมาใช้
ให้ดีขึ้น
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 ฐานการเรียนรู้ สวนพืชผักสวนครัว 
 แปลงสาธิตที่ปลูกพืชผักสวนครัว โดยใช้ดินปลูก P.W. จากบ้านดินและปุ๋ยปลอดสารเคมี 
 “พืชผักสวนครัวแต่ละแปลง พวกเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมี แต่เราจะใช้น�้าหมักนมสด น�้าหมักพ่อ และน�้าหมักแม่แทนค่ะ 
พวกเราท�าขึ้นเองค่ะ”

 น�้าหมักนมสด คือ นมสดที่ไม่ใช้แล้วหรือหมดอายุแล้ว น�ามาผสมกับกากน�้าตาล เนื่องจากกากน�้าตาลเป็น
อาหารของจลุนิทรีย์ น�ามาคลกุเคล้าให้เข้ากนั หมกัไว้ 21 วัน พอได้เวลากจ็ะกรองเอาเฉพาะน�า้บรรจขุวด เวลาใช้ กน็�ามา 
ผสมน�้า โดยน�้าหมักนมสด 2 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน�้า 20 ลิตร แล้วก็น�าไปรดผักได้ ซึ่งช่วยในการเร่งผล เร่งดอก ช่วยเพิ่ม
ความหวานให้ผลไม้ 

 น�้าหมักพ่อ หรือน�้าหมักผลไม้จากการน�าผลไม้สุกแล้ว เช่น กล้วยน�้าว้าสุก มะละกอสุก มาปั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ  ผสม
กับกากน�้าตาล หมักไว้ 5 วัน ใช้น�าไปรดหรือพ่นบ�ารุงพืชหรือผลไม้เพื่อช่วยให้พืชและผลไม้เจริญเติบโตและติดผลดกขึ้น

 น�้าหมักแม่ เป็นน�้าหมักจากพืชผักสีเขียว เช่น ถั่วฝักยาว เศษอาหาร หมักน�้าตาลไว้ 5 วัน ใช้น�าไปรดหรือพ่น 
บ�ารุงพืชหรือผลไม้จะช่วยให้พืชและผลไม้งามและแตกยอดเร็วขึ้น
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โดยน�าหินกรวดขนาดเล็กมาคลุมอีกชั้น พอน�้าไหลมาจะซึมผ่านท�าให้ไม่เกิดน�้าท่วมขังได้

 ฐานการเรียนรู้ เพอร์มาคัลเจอร์ 
 ฐานการเรียนที่ออกแบบระบบการเพาะปลูกให้คล้ายกับรูปแบบตามธรรมชาติมากที่สุด “ท�าครั้งเดียว ปลูกพืช 
ได้ 10 ปี โดยไม่ต้องรดน�้าบ่อย ๆ  เพียงเราแค่น�าขอนไม้ขอนใหญ่ ๆ  วางลงไป ดินปลูก P.W. ที่ใช้ขยะอินทรีย์ทั้งหมด 
ในโรงเรียน กลบด้วยฟาง นั่นก็คือขยะอินทรีย์ วิธีน้ีจะให้ผลผลิตสูง โดยเราจะท�าแปลงเพาะปลูกเป็นกองสูง วางทับ 
ด้วยท่อนไม้แห้งและเศษใบไม้แห้งเหลือใช้ ขุดร่องเล็กน้อยเพ่ือช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการดูดซับความช้ืนไว้ในดินให้มาก
ที่สุด ท�าให้ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ประเภทท่อนไม้และใบไม้แห้งได้อย่างมากครับ” นักเรียนวิทยากรประจ�าฐาน 
การเรียนรู้เล่าให้ฟัง

 ฐานการเรียนรู้ สังคมออนไลน์ 
 บอกต ่อและสื่อสารผ ่านการจัดท�าแหล ่งเรียนรู ้ออนไลน ์บนแอปพลิเคชัน Facebook ในชื่อเพจ  
“P.W > Zero Waste” เพื่อแลกเปลี่ยนให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนให้กับผู้ที่สนใจ 
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 ฐานการเรียนรู้ ธนาคารน�้าใต้ดิน 
 จากแนวคดิตามพระราชด�ารขิองในหลวงรชักาลท่ี 9 ศาสตร์พระราชา เพือ่แก้ปัญหาน�า้ท่วมขงัในโรงอาหาร “ปกติ
ธนาคารน�้าใต้ดิน จะมีเพื่อกักเก็บน�้าดี ใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง แต่ของเรา จะเก็บน�้าเสีย สาเหตุเพราะว่า แต่ก่อนโรงอาหาร
ปล่อยน�้าเสียเป็นจ�านวนมาก ปกติจะท่วมบริเวณหน้าโรงอาหารเลย ยิ่งหน้าฝนจะท่วมไปถึงอาคารเรียน เราจะสูญเสีย
พื้นที่ใช้สอยเป็นจ�านวนมาก เราเลยท�าโครงการธนาคารน�้าใต้ดิน”

 เด็ก ๆ  จะขุดหลุมขนาดกว้างคูณยาวคูณลึก 2 × 2 × 2 เมตร น�ายางรถยนต์เก่าเหลือใช้ มาใส่ลงไปในหลุม  
แล้วใช้อิฐบล็อก ใส่ลงไปในหลุมปรับหน้าดิน มีท่ออากาศเพื่อระบายอากาศ จากน้ันใส่ขวดน�้า จากธนาคารขยะ เติมน�้า 
ให้ได้ปริมาณ 30% เพื่อความยืดหยุ่นของขวดน�้า จากน้ันก็ใช้หินกรวดขนาดใหญ่โปะคลุม แล้วใช้ผ้าตาข่ายสีฟ้าคลุม  
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งอกเงย ผลิดอกออกผล

 จากไม่รู้สู่การเรียนรู้ จากไม่ก่ีคนสู่การรวมพลังทั้งโรงเรียน จากโรงเรียนสู่การขับเคลื่อนสู่ชุมชน สร้างศูนย ์
การเรียนรู้และกิจกรรม กระตุน้จิตส�านกึในการก�าจดัขยะและให้ความรูด้้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
ให้นักเรียน บุคลากร และชาวชุมชนใกล้เคียง จนท�าให้การด�าเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผลให้ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง โดยตัวเลขตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง ปี พ.ศ. 2562  
ปริมาณขยะทุกประเภท ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี

 จากความท้าทายในการจัดการขยะของโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมน้ันได้ส่งต่อความคิด ความรู้ และการลงมือ
ปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่น จากพี่สู่น้อง โดยมีคุณครูคอยเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ที่ส�าคัญมีแรงหนุนจากผู้บริหาร
และหน่วยงานใกล้เคียง กลายเป็นผลส�าเร็จที่สอดคล้องตามอัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ไว้อย่างเป็น 
รูปธรรม การท�างานภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการขยะ น�าพาสู่เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน” นี้พร้อมจะก้าวต่อ
เพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด เพื่อให้เด็กและบุคลากร
ทุกคนเกิดจิตส�านึกและวิถีปลอดขยะในแบบโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

> ข้าวในแปลงเกษตร
ของโรงเรียน ก�าลังออกรวง
สุกงอม พร้อมเก็บเกี่ยว
เหมือนเช่นผลผลิต
ที่ครูทุกท่านได้ร่วมกัน
หว่านเมล็ดพันธุ์
พลเมืองปลอดขยะ
บนโลกใบนี้
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ชุมชนบ้ำนดอนกลอย
ชุมชนขนำดเล็ก (S) จังหวัดนครรำชสีมำ
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หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงหมู่บ้านสะอาด  ศูนย์สาธิตการตลาดมั่นคง ซื่อตรงสามัคคี  
ประเพณีบุญกลางบ้าน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

64



เ มื่อปี 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมา ต่างพากันเอามือกุมขมับ เพราะศูนย์ 
ก�าจัดขยะของจังหวัดไม่สามารถจัดการกับปริมาณขยะจ�านวนมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาไม่เว้นแต่ละวัน ซึ่งมี 
มากถึง 400 ตันต่อวัน ในขณะที่ความสามารถในการก�าจัดขยะท�าได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณท้ังหมด 

ทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น ทุกคนต่างลงความเห็นว่า เพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดในอนาคต  
ตอ้งสง่เสรมิใหเ้กดิการจดัการขยะตัง้แต่ตน้ เพือ่ลดภาระในการน�าขยะไปก�าจดั และลดปญัหามลพษิส่ิงแวดล้อมทีจ่ะตามมา  
การประชุมในวันน้ันแน่นอนว่าท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง เริ่มต้นเอาจริงเอาจังกับการจัดการขยะ 
ในท้องถิ่นของตนเอง แต่ส�าหรับองค์การบริหารส่วนต�าบลด่านขุนทด และชาวบ้านบ้านดอนกลอย เขาได้ค้นพบ 
มานานแล้วว่า การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เป็นสิ่งที่ท�าให้จริงถ้าทุกคนร่วมแรงรวมใจและเป็นหนทางสู่ความยั่งยืน 
ในการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง

ขยะสูญที่ดอนกลอย

 บ้านดอนกลอย ชุมชนขนาดเล็กในต�าบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีราษฎรเพียง 500 คน แม้คนจะ 
น้อยแต่ปริมาณขยะในแต่วันก็ไม่ได้น้อยตามไปด้วย บ้านดอนกลอยเริ่มต้นจัดการขยะในครัวเรือนมาตั้งแต่ปี 2555  
จากการผลกัดันของผู้น�าท้องถ่ินหวัก้าวหน้า ทีต้่องการเหน็ชมุชนสะอาดสะอ้าน ปราศจากมลพษิ และประชาชนมสีขุภาวะทีด่ี  
ในอดีตชาวบ้านดอนกลอย ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี ที่ผ่านมาใช้วิธีการเผาบ้าง  
ฝังกลบบ้าง หรือไม่ก็น�าไปเทกอง ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน 

 ท�าให้ชาวบ้านและผู้น�าชุมชนบ้านดอนกลอย ตระหนักถึงพิษภัยจากขยะ ที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู ่
ของคนในชมุชนมากขึน้หากไม่ช่วยกนัจดัการเสยีแต่เนิน่ ๆ  กอรปกบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลด่านขนุทดเองกไ็ม่มีนโยบาย 
ในการซื้อรถขยะและถังขยะ เพราะมุ ่งส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางมากกว่า ด้วยเล็งเห็นแล้วว่า  
การลดปริมาณขยะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการขยะ อีกทั้งยังยึดหลัก “ผู้ก่อขยะ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ” จึงเป็นจุด
เริ่มต้นให้ อบต.ด่านขุนทด และชาวบ้านร่วมกันด�าเนินโครงการ “ชุมชนปลอดขยะ” มาตั้งแต่ปี 2555
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เส้นทำงขยะเหลือศูนย์ 

 1. เริ่มต้นที่ความรู้ ไปสู่ความเข้าใจ 

 จุดเริ่มต้นของบ้านดอนกลอยเริ่มจากความรู้จนน�าไปสู่ความเข้าใจและความส�าเร็จ
นายสมคิด ชอบสะอาด ผู้ใหญ่บ้านดอนกลอย เล่าถึงเส้นทางการพัฒนาชุมชนปลอดขยะว่า

“
เมื่อก่อนชาวบ้านยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และการก�าจัดขยะ 

เท่าที่ควร ก็จะจัดการกันเอง โดยใช้วิธีการเผาหรือการฝังกลบ 
เพราะยังไม่รู้วิธีการก�าจัดที่ถูกต้อง จนเมื่อประมาณปี 2555 ทาง อบต.ด่านขุนทด 
ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้ชาวบ้านในการจัดการขยะที่ถูกต้อง เราก็รู้ว่าขยะมีกี่ประเภท 
และแต่ละประเภทต้องจัดการอย่างไร หลังจากที่ทุกคนเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ  

ต่างก็ลงมือท�าอย่างจริงจัง เพื่ออนาคตข้างหน้าของลูกหลานจะได้
ไม่เผชิญกับปัญหาขยะที่พวกเราทิ้งไว้ให้ เราเริ่มคัดแยกขยะในบ้านของตนเอง 
จากนั้นจึงเริ่มท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชนอีกหลายอย่าง 
และมีการสร้างเครือข่ายด้านการคัดแยกขยะในชุมชนและกองทุนขยะด้วย

” 
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 ในช่วงแรกของการขับเคลื่อนเน้นไปที่การให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวการคัดแยกและการก�าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
ที่ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การฝึกอบรม ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การฝึกศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ 
การบรหิารจดัการขยะ เพือ่น�าความรูแ้ละประสบการณ์มาปรบัใช้ในชมุชนของตน จากนัน้จึงท�าการส�ารวจข้อมลูปรมิาณ 
ขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อน�ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนจัดการขยะต่อไป โดยมี อบต.ด่านขุนทด ให้การสนับสนุน
ด้านบุคลากรและงบประมาณ 

 2. หารือ วางแผน
 ใช้เวทีประชาคมหมู่บ้านซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือน ในการปรึกษาหารือและวางแผนจัดการขยะร่วมกัน  
โดยน�าข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้จากการส�ารวจมาใช้ในการวางแผนและก�าหนดแนวทางในการจัดการ 
ขยะในชุมชนร่วมกัน เน้นไปที่การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามหลัก 3Rs ลดการใช้ ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม ่
มีการออกกฎระเบียบชุมชนปลอดขยะบ้านดอนกลอย ท่ีทุกคนยอมรับและถือปฏิบัติร่วมกันด้วยความเต็มใจ และมี 
การก�าหนดแผนงาน กิจกรรม และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรูปของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมาจากผู้แทนของคน 
ในชมุชน เช่น คณะกรรมการกองทนุขยะชมุชน อาสาสมคัรท้องถิน่รกัษ์โลก ท�าหน้าท่ีดแูลเฝ้าระวงั สอดส่อง ดแูล และรายงาน 
สถานการณ์ปัญหาขยะในชุมชน โดยตั้งเป้าลดปริมาณขยะในปี 2562 ให้เหลือวันละ 3 กิโลกรัมต่อวัน จากเดิม 
ที่มีถึง 45 กิโลกรัมต่อวัน ในปี 2555 
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 3. ลงมือ จัดการ 
 เมื่อชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม ก็เริ่มเดินหน้าตาม Road map ที่วางไว้ 

 ขยะอินทรีย์ : 
 น�าไปเป็นอาหารสัตว์ ท�าน�้าหมักชีวภาพ ต่อยอดเป็นน�้ายาเอนกประสงค์ ท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยการท�าคอกล้อม
โคนต้นไม้ ช่วยลดการเผาใบไม้ และยังได้ปุ๋ยบ�ารุงดิน 
 
 น�า้หมกัอนิทรย์ีชวีภาพจากเศษอาหารของบ้านดอนกลอยมหีลายสูตร อย่างเช่น ถงังาม จะช่วยให้ใบของพชืผกันัน้ 
ดกและกิ่งก้านแตกยอด ส่วนถังหวาน จะช่วยท�าให้ผลผลิตนั้นมีรสชาติดี โดยจะใช้รดโคนต้นไม้ เพื่อให้รากดูดซึมไปใช้ 
เดือนละ 2 ครั้ง ส�าหรับถังขม จะน�าไปใช้ส�าหรับไว้ไล่แมลง  
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นายสี บุญธรรม หรือพี่สี เล่าถึง น�้าหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนว่า “น�้าหมักแต่ละถังนี้ 
จะน�าไปใช้แตกต่างกัน ดังนั้นการหมักก็จะต่างกันด้วย ถ้าอยากให้ใบผักหรือต้นไม้มีใบดกงามก็ใช้จาก 
ถังงาม ที่เอาเศษผักเศษผลไม้มา 3 กิโล ผสมกับน�้าตาลทรายแดง 1 กิโล จะใช้กากน�้าตาลก็ได้นะครับ 
แล้วก็ใส่จุลินทรีย์ EM 1 ลิตร น�้าสะอาดอีก 5 ลิตร น�าทั้งหมดผสมกันใส่ลงในถังหมัก ทิ้งไว้  15 วัน  
แล้วเติมน�้าเพิ่มอีก 15 ลิตร หมักต่อไปอีก 15 วัน พอครบเดือนก็ใช้ได้เลย ส่วนถังถัดไปก็ถังหวาน” 
เวลามีคนมาดูงานก็มักจะสงสัยว่าหวาน ขม งาม นั้นมีวิธีการและส่วนผสมอย่างไร พี่สีซึ่งเป็นวิทยากร
ประจ�าฐานน�้าหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนนั้นจะคอยตอบค�าถามและสาธิตให้ดู เพื่อให ้
ทุกคนกลับไปน�าเอาไปใช้งานได้จริง
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ฐานการเรียนรู้การท�าปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษใบไม้ ที่มีลุงสุภาพ โสภกุล คอยให้
ค�าแนะน�าแขกผูม้าเยีย่มชม โดยฐานนีจ้ะท�าทัง้ปุย๋หมกัจากมลูสัตว์และปุย๋หมกัจากเศษใบไม้ทีป่รบัปรงุ
สูตรตามประสบการณ์ของลุงเอง “บางครั้งไปดูงานท่ีโน่นบ้าง ที่นี่บ้าง แต่พอเอากลับมาใช้ก็ไม่ค่อย 
จะเห็นผล เราก็มาดูว่าที่บ้านเรามีอะไรบ้าง อย่างขี้ไก่นี่ก็เป็นสูตรปุ๋ยหมักจากขี้ไก่ ปุ๋ยตัวนี้จะช่วยบ�ารุง 
ผลต่างๆ โดยมูลสัตว์ของแต่ละชนิดก็ใช้บ�ารุงต่างกัน อย่างขี้หมูก็ไว้ใช้บ�ารุง “หัว” หรืออย่างขี้วัวนั้นก็จะ 
บ�ารุง “ใบ” ส่วนการเติม EM หรือน�้าหมักก็ต่างกันไปอีก บางสูตรผมก็ไม่ต้องเอาขี้วัวไปตากแดดก่อน 
ที่จะใช้นะ ผมเอามาผสมเลยได้ผลเร็วดี เราต้องใส่ใจแล้วก็คอยดูว่าใช้แล้วแต่ละอย่างได้ผลดีแค่ไหน” 
ลุงสุภาพเล่า

73



74



75



76



77



 ขยะรีไซเคิล : 
 • ส่งเสริมชุมชนคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 • จัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล โดยรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากสมาชิก และหักเงินเข้ากองทุนประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์  
  เพื่อน�าใช้ในงานสาธารณะกุศล เช่น เป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับสมาชิก และทุนการศึกษา ฯลฯ 
 • ชุมชนช่วยกันจัดท�าตะแกรงในการคัดแยกขยะส�าหรับใช้ในครัวเรือน 
 • ลดการแจกเอกสารให้กับคณะศึกษาดูงาน เปลี่ยนมาใช้ QR code ส�าหรับ download ข้อมูลแทน สามารถ 
  ลดการใช้กระดาษได้ 2,000 แผ่น
 • ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยชุมชนบริจาคเงินท่ีได้จากขายขยะรีไซเคิล เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ 
  บริหารส่วนต�าบลด่านขุนทด และสมทบเงินเป็นค่าน�้าค่าไฟให้กับวัด ฯลฯ 
 • ส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียน และน�าขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงมีส่วนร่วมดูแลรักษา 
  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
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ปริมาณขยะรีไซเคิลของชุมชนราว 42% นั้นเดิมทีเคยน�ามาเผาหรือไม่ก็น�าไปฝังกลบ แต่ปัจจุบันทุกคนช่วยกัน 
คัดแยกจนสามารถจัดตั้งขึ้นเป็นกองทุนขยะรีไซเคิล โดยมีนายประเสริฐ  พาขุนทด หรือตาเสริฐ เป็นประธาน
ของกองทุน และเป็นวิทยากรในฐานการเรียนรู้กองทุนขยะรีไซเคิล คอยช่วยแนะน�าเรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิล
แบบละเอียดยิบ ลุงเสริฐฝากบอกว่า “ผมท�าอาชีพนี้มาตั้งแต่เป็นหนุ่มๆ แต่เดิมก็รับซื้อขยะรีไซเคิล จนชุมชน 
มารวมตัวจัดตั้งเป็นกองทุน ก็ยังท�าหน้าที่เดิม เพียงแต่ตอนนี้ผมจะหักเงินส่วนหนึ่งเข้าไปในกองทุน 
เวลาใครเจ็บป่วย ทางกองทุนก็จะสนับสนุนช่วยเหลือเขา ตอนนี้ผมเพิ่มมูลค่าขยะ อย่างพวกขวดแก้ว 
แบบนี้ผมจะไปหาลังมาใส่ เวลาเอาไปขายก็จะขายได้ก�าไรมากขึ้น” ตาเสริฐ เล่าพลางยิ้ม

79



 ขยะทั่วไป : 
 • กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในร้านค้าชุมชน เช่น แจกคูปองลุ้นโชค สะสมแต้มแลกรางวัล  
  เพ่ือกระตุ้นให้ชาวบ้านลด ละ เลิก การใช้พลาสติกและโฟม ส่งเสริมให้ใช้ปิ่นโต ห้ิวตะกร้า ไปท�าบุญที่วัด  
  และใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก อย่างในภาพด้านบนนั้นประยุกต์จากผ้ากันเปื้อนที่ใส่ขายของทุกวัน ชาวบ้าน 
  ที่บ้านดอนกลอยก็น�ามาใส่ของเวลามาซื้อของที่ร้านค้า
 • เปลี่ยนมาใช้แก้วน�้าแทนการใช้น�้าถ้วยแบบเจาะ และจัดเล้ียงอาหารแบบไม่ให้เหลือทิ้ง สามารถลดการใช้ 
  แก้วน�้าแบบเจาะได้ 8,000 ใบ 
 • น�ามาประดิษฐ์เป็นของใช้ เช่น น�าล้อรถยนต์มาท�าเป็นเฟอร์นิเจอร์ และภาชนะปลูกต้นไม้ น�าถุงพลาสติกสี  
  น�ามาประดิษฐ์เป็น ดอกไม้ เข็มกลัดดอกไม้ ฯลฯ
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 ขยะอันตราย : 
 แม้ว ่าขยะอันตราย จะมีปริมาณเพียงร้อยละ ๓ ของขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่ก็เป็นขยะที่มีอันตราย 
และมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนและส่ิงแวดล้อมสูง ดังนั้น ทางชุมชนจะมีการแยกขยะเหล่านี้  
ออกจากขยะประเภทอืน่ ๆ  มีการจัดเกบ็อย่างถกูต้อง เพือ่รวบรวมส่งต่อให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพ่ือด�าเนนิการ
ก�าจัดต่อไป นอกจากนั้นทางชุมชนขอความร่วมมือกับชาวบ้านให้เลิกใช้ยาก�าจัดศัตรูพืช เพ่ือลดการเกิดขยะจากต้นทาง 
และป้องกันสุขภาพของชาวไร่ชาวนาในการปนเปื้อนสารพิษเข้าสู่ร่างกายอีกด้วย ในขณะเดียวกันยังรณรงค์ให้ลด 
การใช้ไฟฟ้าเพื่อประหยัดเวลาใช้งานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
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จำกควำมมุ่งมั่น สู่ควำมส�ำเร็จ

 ผลจากความมุง่มัน่ และการร่วมแรงร่วมใจของชมุชนและภาคเีครอืข่ายความร่วมมอืหลาย ๆ  องค์กร ในการด�าเนิน
โครงการชมุชนปลอดขยะบ้านดอนกลอย ตัง้แต่ปี 2555 – 2561 ท�าให้บ้านดอนกลอยสามารถลดปรมิาณขยะในชมุชนลง
ได้จ�านวนมาก โดยเฉพาะขยะอินทรีย์สามารถบริหารจัดการและน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ 

 ปริมาณเฉลี่ยของขยะที่ลดได้ในแต่ละวัน เปรียบเทียบระหว่างก่อนการด�าเนินโครงการกับปัจจุบัน
 • ขยะอินทรีย์ ลดลงจาก 28.8 กิโลกรัมต่อวัน เหลือเพียง 2.46 กิโลกรัมต่อวัน
 • ขยะรีไซเคิล ลดลงจาก 13.5 กิโลกรัมต่อวัน  เหลือเพียง 1.2 กิโลกรัมต่อวัน
 • ขยะทั่วไป ลดลงจาก 1.35 กิโลกรัมต่อวัน เหลือเพียง 0.3 กิโลกรัมต่อวัน
 • ขยะอันตราย ลดลงจาก 1.23 กิโลกรัมต่อวัน เหลือเพียง 0.2 กิโลกรัมต่อวัน 

 ปริมาณขยะเฉลี่ยในแต่ละวัน ตั้งแต่ปี 2555 – 2561 
 • ปี 2555 45 กิโลกรัม
 • ปี 2556 39 กิโลกรัม
 • ปี 2557 32 กิโลกรัม
 • ปี 2558 30 กิโลกรัม
 • ปี 2559 22.5 กิโลกรัม
 • ปี 2560 15 กิโลกรัม
 • ปี 2561 4 กิโลกรัม

 ที่ส�าคัญบ้านดอนกลอยแห่งนี้ได้สร้างผลผลิตธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ทั้งตู้เย็นหลังบ้าน 
สวนผลไม้ข้างบ้าน รวมถึงการเลี้ยงไก่เพื่อน�ามาประกอบอาหาร ถ้าผลผลิตเหลือก็น�ามาวางขายไว้กับร้านค้าของชุมชน 
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“จากแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ก็มีการท�า 
“จังหวัดสะอาด” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  
ณ แหล่งก�าเนิด ทาง อบต. ด่านขุนทดก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้าน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้การก�ากับดูแลของนายอ�าเภอ 
และมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนด้านทรัพยากรและองค์ความรู้ 
ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ผมก็ลงมาร่วมช้ีแจงกับชาวบ้าน มาเก็บบันทึก 
ข้อมูลสถิติขยะตั้งแต่แรก ที่นี่เริ่มท�าปี 2555 และก็ท�าปีละครั้งเพื่อให้รู้ว่า 
แต่ละปีเราควรจะท�าอะไร ให้ความรู้หรือเสริมกิจกรรมแบบไหน ช่วงแรก 
ก็เข้ามาให้ความรู้เบื้องต้น และสอนวิธีการคัดแยก จนตอนน้ีปริมาณขยะ 
ลดลงไปมาก บางบ้านที่ไม่เคยท�าเลยก็หันมาเอาใจใส่ช่วยกัน เพราะที่นี่ 
จะมีธงมอบให้แต่ละบ้านเพ่ือแสดงสัญลักษณ์ครัวเรือนว่า บ้านไหน 
คัดแยกขยะเป็นอย่างไรบ้าง อย่างธงสีขาวนี่ก็จะมีการน�าเศษอาหาร 
ไปหมักเป็นปุ๋ยเพื่อใช้รดพืชผักริมรั้ว หรือท่ีปลูกในครัวเรือน บ้างก็เอาไป
เลี้ยงหมู รวมถึงมีตะแกรงคัดแยก กิจกรรมที่นี่มีเยอะมาก คนก็มาดูงานบ้าง  
มาเทีย่วบ้าง ตอนแรกกไ็ม่คดิว่าจะกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วนะ แต่บางวันมี
มาเป็นคันรถเลยเราก็ว่า ก็ดีนะมีคนมาเยี่ยมมาชมบ้าน ชาวบ้านก็ภูมิใจครับ”
นายเมืองแมน  ศิษย์สุวรรณ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลด่านขุนทด เล่า
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 ด้วยผลส�าเร็จจากการด�าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ “บ้านดอนกลอย” เป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ด้านการ 
จัดการขยะ ที่มีชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  จากทั่วประเทศ แวะเวียนเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี ้
มีการจัดท�าฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 8 ฐาน ได้แก่ 
 1. ฐานร้านค้าปลอดโฟมและถุงพลาสติก
 2. ฐานปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และใบไม้ 
 3. ฐานก๊าซชีวภาพ 
 4. ฐานกองทุนขยะรีไซเคิล
 5. ฐานขยะอันตราย 
 6. ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
 7. ฐานครัวเรือนต้นแบบถังขยะเปียก 
 8. ฐานน�้าหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน 

 หลายคนอาจมองว่า การเป็นชุมชนเล็กเลยท�าให้บ้านดอนกลอยสามารถจัดการขยะได้ง ่าย และเห็น 
ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเม่ือเทียบกับชุมชนเมือง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความหนาแน่นของประชากรไม่มีผลต่อการจัดการขยะ  
แต่ทว่า เม่ือเราลองค่อย ๆ  เดินส�ารวจไปบนเส้นทางสู ่การเป็นชุมชนปลอดขยะของบ้านดอนกลอย และชุมชน 
อกีหลายแห่งทีป่ระสบความส�าเรจ็ สิง่ทีท่กุชมุชนมเีหมอืนกนันัน่คอื การมผีูน้�าชมุชนทีเ่ข้มแขง็และอทิุศตนให้กบัส่วนรวม  
การร่วมแรงร่วมใจและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และการสนับสนุนจากหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ

ชุมชนบ้ำนโนนกล้วยหอม
ชุมชนขนำดกลำง (M) จังหวัดขอนแก่น
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ชุมชนบ้ำนโนนกล้วยหอม
ชุมชนขนำดกลำง (M) จังหวัดขอนแก่น
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…ดอกคูณเหลือง เสียงแคนจ้าว พิณดีดห่าว  
ย่าวลอยล่อง หนองกุดแคนบ้านแฮดเค้า  
เฮ่าบ่เศร้า เฮาบ่หมอง ย่อนพี่น้องเฮาฮักมัน  

ฮักสัมพันธ์ ฮักมั่นแก่น คือข้าวเหนียวปั้นแน่นๆ แทนหัวใจ ไทบ้านแฮด…. 90



…ดอกคูณเหลือง เสียงแคนจ้าว พิณดีดห่าว  
ย่าวลอยล่อง หนองกุดแคนบ้านแฮดเค้า  
เฮ่าบ่เศร้า เฮาบ่หมอง ย่อนพี่น้องเฮาฮักมัน  

ฮักสัมพันธ์ ฮักมั่นแก่น คือข้าวเหนียวปั้นแน่นๆ แทนหัวใจ ไทบ้านแฮด…. 

เพลงบุญเบิกฟ้าพญาแฮดคลอขึ้นพร้อมเสียงแคน บริเวณศาลากลางหมู่บ้านกลุ่มแม่นางร�าแต่งชุดเสื้อเหลือง  
นุ่งผ้าซ่ิน พาดผ้าขาวม้า พากันฟ้อนตามท่วงท�านอง เพื่อบวงสรวงขอพรก่อนที่ฤดูกาลเพาะปลูกจะเริ่มต้น  
นางร�ากลุ่มนี้เป็นก�าลังส�าคัญช่วยขับเคลื่อนการจัดการขยะมาตั้งแต่เริ่มแรก โดยมีนายไพโรจน์ จ�าพร ผู้ใหญ่บ้าน 

โนนกล้วยหอม หมู่ที่ 6 ต. บ้านแฮด อ. บ้านแฮด จ. ขอนแก่นเป็นหัวเรือใหญ่ จนท�าให้ชุมชนบ้านโนนกล้วยหอมแห่งนี้ 
สะอาดสะอ้าน กลายเป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร ผู้คนท่ัวทุกสารทิศต่างแวะเวียนมาเย่ียมเยือนไม่ขาดสาย

9 ปีที่แล้วเมื่อ “ขยะไม่มีเจ้ำของ”

 ผู้ใหญ่ไพโรจน์ เล่าย้อนอดีตว่า ขยะแต่ละบ้านน้ันล้นถัง สกปรกเลอะเทอะ ใครๆก็บอกว่าขยะน้ันไม่ใช่ของเขา 
ผมมองไปทางไหนก็เห็นถังขยะเต็มชุมชนไปหมด บ้านไหนพอขยะล้นถังตัวเอง ก็จะเดินไปทิ้งขยะในถังบ้านคนอื่นแล้วก็
ทะเลาะกัน ขยะแต่ละอย่างนี่ไม่มีการคัดแยกเลย พวกเศษอาหารก็ไหลเปรอะเปื้อนลงบนถนน เกิดแมลงวันและสกปรก
มาก สภาพแบบน้ีผมเห็นจนชินตาตั้งแต่ที่นี่ยังเป็นสุขาภิบาล แต่พอเม่ือปี 2554 ทางเทศบาลก็มีนโยบายว่าจะจัดการ
ปัญหาขยะ ผมได้นั่งประชุมอยู่ด้วย นั่นตรงกับใจผมเลย ตอนนั้นมี 2 หมู่บ้านอื่นเขาท�าน�าร่องไปก่อนแล้วด้วย ผมได้ 
เข้าไปปรึกษาทางเทศบาลว่า 

“
ชุมชนเราอยากท�าบ้าง 

ผมต้องท�าอะไร 
เริ่มอย่างไรครับ

ที่จะท�าให้ชุมชนเรา
สะอาด

”
นายไพโรจน์ จ�าพร

ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโนนกล้วยหอม กล่าว
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 ขณะนั้นเรื่องขยะไม่มีใครอยากเป็นคนจัดการ ชาวบ้านต่างผลักภาระไปให้ทางเทศบาลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเป็น 
ผูจ้ดัเก็บดแูล โดยแม้แต่เศษหญ้าใบไม้ชาวบ้านต่างก็พากนัเผาโดยไม่มใีครค�านึงถงึมลพิษทีล่อยคลุ้งกระจายอยูใ่นหมูบ้่าน

ถังขยะหำยไปไหน

 ในช่วงก่อนที่จะเริ่มจัดการขยะชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 8 ชุมชนยังมีการจัดการระบบแบบเดิม โดยเทศบาล 
จะเก็บขยะแบบระบบวนในชุมชน 2 วันเข้าเก็บต่อครั้ง จึงเกิดปัญหาขยะตกค้าง ถังขยะขาดแคลน ท�าให้ทางเทศบาล
ต�าบลบ้านแฮดและผูน้�าชมุชนช่วยกนัหาแนวทางแก้ปัญหาเรือ่งขยะ และเริม่ด�าเนินการจัดการขยะเมือ่ปี 2554 เป็นต้นมา  
โดยมีชุมชนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 4 เป็นพื้นที่น�าร่องและขยายมายังชุมชนบ้านโนนกล้วยหอมเมื่อปี 2556

 ค�าถามพร้อมความกังวลในใจของผู้ใหญ่ไพโรจน์เกิดขึ้นหลังจากเริ่มนับหนึ่งในการจัดการขยะว่า 

“วันที่ไม่มีถังขยะ จะเกิดอะไรขึ้น”

 “ในเมื่อมีถังขยะอยู่ชาวบ้านก็ยังทะเลาะกัน แล้วถ้าไม่มีถังขยะอยู่แล้วจะเป็นแบบไหนนะสภาพบ้านเรา ตอนนั้น 
ผมยังไม่เข้าใจ แต่พอเริ่มต้นทางเทศบาลฯ เข้ามาประชาคม และให้ความรู้กับชาวบ้าน มีอุปกรณ์สนับสนุนให้ เอาถังมา 
สองถังและกระสอบปุ๋ย พากันมาสอนวิธีแยกขยะ บอกว่าขยะมีกี่ประเภท แต่ละประเภทควรทิ้งแบบไหน และก็พาไป 
ดูงานที่อื่นเพ่ือให้เห็นภาพและเข้าใจว่าต้องท�าอย่างไร เมื่อก่อนนี้กลุ่มแม่บ้านนางร�าก็ยังไม่มี มีแต่กลุ่มที่รวมกัน 
ออกก�าลังกายตอนเย็น แต่มีใจอาสากัน เอื้อเฟื้อดูแลเป็นพี่เป็นน้องกัน ผมก็ถามในกลุ่มไปว่าอยากท�าชุมชนของเรา 
ให้สะอาดเหมือนที่อื่นไหม ทุกคนตกลงใจพร้อมกันว่า เอ้าลองดู!”

 แม่ยุพนิ กดุกี ้ตวัแทนกลุม่แม่นางร�า เล่าเสรมิถงึการรวมตวัของกลุม่แม่นางร�า พร้อมชีไ้ปยงัเสวยีนทีพ่วกเขาเพ่ิง
ช่วยกันท�าเมื่อสัปดาห์ก่อน

“พวกเราชอบร�าแล้วก็พากันรวมกลุ่มกัน เรามีกัน 20 คน ได้แต่งชุดงาม ๆ  คนต่างบ้านมา 
ก็อยากให้ไปร�างานแต่ง แห่นาค แห่กฐิน ให้เท่าไหร่เราก็ไป ได้ค่าชุด ค่าขนม ได้ความสุข  

ได้ปันกัน มีใจผูกพันกัน แม่บ้านกลุ่มนางร�านี่เกิดมาพร้อมกันกับเรื่องขยะเลยค่ะ” 92



 ในการด�าเนินจัดการขยะช่วงเริม่ต้นทางเทศบาลฯ จะจดัประชาคมให้ประชาชนได้ทราบถงึวิธกีารบรหิารจดัการขยะ 
ในรูปแบบใหม่ และให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นก่อนที่จะท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการ โดยทาง 
เทศบาลฯ จะสนับสนุนอปุกรณ์ในการคดัแยกขยะในครวัเรอืนให้กบัชาวบ้านเป็น Gift Set ขยะ โดย 1 ครวัเรอืน 1 ชดุส�าหรบั 
บ้านท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นจะน�าถังขยะออกจากสายทางในชุมชนทั้งหมด และทางเทศบาลฯ ได้วางแผน 
จัดการเก็บขยะด้วยรถซาเล้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ�ารถเข้าเก็บขยะทุกบ้านและทุกวันไม่มีวันหยุด เม่ือทุกคนช่วยกัน 
คัดแยก ขยะท่ีเกิดขึ้นแต่ละครัวเรือนรู ้เส้นทางเดินว่าจะลงเอยอย่างไร ท�าให้ปริมาณขยะท่ีเหลือส่งให้เทศบาลฯ 
น�าไปฝังกลบลดลงได้มากกว่า 65% 93
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 “GIFT SET ขยะ ที่ทางเทศบาลฯ สนับสนุนให้กับชุมชนก็จะเตรียมถังสองใบ โดยใบแรกจะใส่ขยะทั่วไป  
และอีกใบจะใส่ขยะอินทรีย์ ถุงปุ๋ยสองใบใส่ขยะรีไซเคิล มีไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดขยะ และที่กวาดผง ให้ 1 ชุด  
1 ครัวเรือน ครั้งเดียว ถ้าช�ารุดเสียหายต้องหาเอง และหลังจากนั้นเรามาประชาคมและก็มาเก็บถังขยะคืน โดยหลังจาก 
ทีเ่ราท�ามากล็ดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บลงไปได้ถงึปีละสองแสนบาท และกน็�างบประมาณนัน้มาซือ้รถซาเล้งมาให้กบัชมุชน  
ชุมชนละ 1 คัน คอยวิ่งบริการจัดเก็บแต่ละหมู่บ้านวันละ 1 เที่ยว และพอเก็บเสร็จก็จะน�าขยะมาไว้ที่จุดเก็บขยะชุมชน  
และท�าการคัดแยกเป็นรอบที่ 2 หลังจากนั้นรถขยะก็จะมาจัดเก็บที่จุดรวมนี้ที่เดียว ซ่ึงก็จะเป็นการประหยัดทั้ง 
ค่าน�้ามันและบุคลากรที่คอยจัดเก็บลงได้อีก”  นายพนม ล้านภูเขียว ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข เล่าถึงช่วงเริ่มต้น 
ในการด�าเนินงานของเทศบาลฯ96
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พลังแห่งควำมมุ่งมั่น ก่อให้เกิดควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืน

 ในช่วงเริ่มต้นทางชุมชนฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ขอนแก่น เพื่อด�าเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนอย่างครบวงจร โดยมีเทศบาลต�าบลบ้านแฮดเป็นพี่เล้ียงท�าให้เกิดกิจกรรมธนาคารขยะในชุมชน มีการ 
อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน การผลิตปุ๋ยชีวภาพ EM การจัดการขยะอันตราย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดย
ใช้พื้นท่ีศาลากลางบ้านโนนกล้วยหอมเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน จนปัจจุบันกลายเป็นศูนย์นัดหมาย 
ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างครบวงจรของชุมชนโนนกล้วยหอม โดยแบ่งเป็น 8 ฐานการเรียนรู้ที่หลายคน 
สามารถน�าไปใช้ในการบริหารจัดการขยะในชุมชนได้เอง

“
ช่วงเริ่มแรกทางเทศบาลฯ เข้ามาให้ความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้น�า อสม. 10 กว่าคน 

และลูกบ้านที่เป็นเครือข่าย อสม. เขามาอบรมซ�้าๆ 
มาตั้งแต่ปี 2556 เรื่อยมา ที่ส่งเข้าประกวดนี่

ไม่ใช่ท�าปีนี้แล้วส่งปีนี้ได้รางวัลนะ 
ชาวบ้านช่วยกันท�ามากว่า 5-6 ปี แล้วครับ

” 
นายพนม ล้านภูเขียว 

เล่าถึงการท�างานของชุมชน
ที่ท�ามาอย่างต่อเนื่อง
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 1. แหล่งเรียนรู้ธนาคารขยะเพื่อชุมชน 
 วิทยากรแหล่ง : นายไพโรจน์ จ�าพร  มีคณะกรรมการแหล่งจ�านวน 7 คน 
 การจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อชุมชนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน 
โดยในช่วงเริ่มต้นทางเทศบาลฯ ได้ลงมาให้ความรู้สอนให้คัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล จนทุกครัวเรือน
สามารถคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ และน�าขยะรีไซเคิลมาขาย โดยทางธนาคารขยะเปิดรับซื้อตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา 
มผีลก�าไรในการรับซ้ือประมาณ 1,000 บาท โดยน�ามาจดัสรรเป็นสวสัดกิารให้กบัคนในชมุชนยามเจบ็ป่วย และช่วยเหลอื
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ในปัจจุบันแต่ละครัวเรือนบริหารจัดการขยะเอง ท�าให้ขยะลดน้อยลงมาก ท�าให้ทางธนาคารขยะ 
ลดความถี่ในการรับซื้อลง จากเดือนละ 1 ครั้งเหลือเป็น 2-3 เดือนต่อครั้ง และบางครั้งก็แทบไม่มีขยะมาขาย 
ทางธนาคารขยะจึงเป็นเพียงแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการด�าเนินงานธนาคารขยะชุมชนส�าหรับผู้สนใจศึกษาดูงาน
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 2. แหล่งเรียนรู้กลุ่มการจัดการขยะอินทรีย์ โดยการท�าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
 วิทยากรแหล่ง : นายวินัย คอนชัย และนายพลศึก สินทร  มีคณะกรรมการแหล่งจ�านวน 4 คน 
 การจัดการขยะอินทรีย์ของที่นี่จะน�าไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีการส่งเสริมให้กับชุมชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี  
และน�าปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้แบ่งปันกันระหว่างกลุ่มผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยคนในชุมชนสามารถน�าเศษอาหาร เศษผักและ 
ผลไม้มาแลกน�า้หมักชีวภาพและปุย๋หมกัอนิทรีย์ไปได้ หากไม่มีถงัหมกัเอง และบรรดากลุม่แม่บ้านนางร�ายงัช่วยกนัจดัท�า
เสวียนแฮดรักษ์โลก โดยปัจจุบันท�าได้ 12 จุดเพื่อช่วยจัดการเศษใบไม้ กิ่งไม้ในพื้นที่สาธารณะรอบหมู่บ้าน
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 3. แหล่งเรียนรู้เยาวชนต้นกล้ารักษ์สิ่งแวดล้อม
 วิทยากรแหล่ง : นายอานนท์ แหล่ป้อง  มีสมาชิกทั้งหมด 58 คน 
 เด็กและเยาวชนมีจ�านวน 56 คนจะได้รับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตส�านึกให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อม และให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะ จัดการขยะ จนเกิดเป็นจิตอาสาแกนน�าในการช่วยกันคัดแยกขยะ 
พวกเขาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และบอกต่อวิธีการคัดแยกให้กับครอบครัว และคนในชุมชน นอกจากนี้ยังตรวจ
ติดตามประเมินผลการคัดแยกของแต่ละครัวเรือน โดยมอบธงสัญลักษณ์ตามระดับการประเมิน 4 ระดับ โดย
 สีแดง ไม่มีการคัดแยกขยะ  ปรับปรุง
 สีเหลือง มีการคัดแยกขยะทั่วไป รีไซเคิล อันตราย  พอใช้
 สีชมพู มีการคัดแยกขยะทั่วไป รีไซเคิล อันตราย ขยะย่อยสลาย  ดี
 เขียว มีการคัดแยกขยะทุกประเภทและมีหลุมฝังกลบ  ดีมาก

 นายอานนท์ แหล่ป้อง ประธานเยาวชนบ้านโนนกล้วยหอมเล่าว่า  “พวกเราเริ่มท�ากิจกรรมช ่วงป ี  2560  
มารวมตัวกันทุกวันเสาร์ โดยแบ่งเขตออกเป็น 5 พื้นที่คอยช่วยกันดูแล เวลาเราลงไปก็จะมีใบประเมินและใช้ธงเป็น 
สัญลักษณ์ตามระดับ ซึ่งธงจะเปลี่ยนให้กับแต่ละบ้านในแต่ละอาทิตย์ที่ลงไปประเมิน หากอาทิตย์ไหนบ้านนั้นไม่มี 
การคัดแยกขยะก็จะถูกลดระดับลง โดยช่วงแรกที่พวกเราเริ่มท�ากิจกรรมไปตามแต่ละบ้านนั้น คนส่วนใหญ่ก็คิดว่า 
การคัดแยกขยะนั้นจะแยกขวดพลาสติก ขวดแก้ว เพื่อเก็บไว้ขาย ส่วนเศษอาหารก็จะเทลงถังขยะเลย พวกเราเข้าไป 
ก็จะไปให้ค�าแนะน�าว่าขยะในส่วนนี้เราเอาไปท�าปุ ๋ยหมักหรือให้อาหารสัตว์ได้ พอผ่านไปสักระยะหนึ่งแต่ละบ้าน 
ก็เริ่มคัดแยกขยะได้เอง หรือบ้านไหนที่ไม่เคยแยกขยะออกเลยก็เริ่มสนใจและคัดแยก ตอนนี้ท�ามา 3 ปีมี 166 ครัวเรือน 
ที่เป็นระดับดี ซึ่งถือว่าก็ได้ผลดี นอกจากนี้เรายังออกไปช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยครับ”

 ผลการคัดแยกขยะของครัวเรือนน้ันดีขึ้นเร่ือย ๆ  โดยครัวเรือนอยู่ในระดับดี-ดีมาก 50 ครัวเรือน ในปี 2560   
ระดับ ดี-ดีเยี่ยม 140 ครัวเรือน ในปี 2561 และระดับดี-ต้นแบบ 166 ครัวเรือน ในปี 2562
 นอกจากนี้เด็ก ๆ  ยังได้รับการฝึกอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพจากเครือข่าย รพ.สต.ขามเปี้ย และสามารถช่วยดูแล
สุขภาพเบื้องต้นให้กับคนในชุมชนโดยบูรณาการการท�างานร่วมกันกับกลุ่ม อสม. อีกด้วย
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ตัวแทนกลุ่ม
ต้นกล้ารักษ์สิ่งแวดล้อม >

< น้องอานนท์ ก�าลังปักธง
จากการประเมินผล 
การคัดแยกขยะของครัวเรือน
ในชุมชนบ้านโนนหอม
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 4. แหล่งเรียนรู้ร้านค้าเสี่ยงทาย
 วิทยากรแหล่ง : นางบุญมา แปชน  มีคณะกรรมการแหล่งจ�านวน 5 คน 
 ร้านค้าแห่งน้ีเริ่มเข้าร่วมอบรม เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับทางเทศบาลมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เจ้าของร้านมี 
ไอเดียที่จะลดการใช้ถุงพลาสติก

 “เริ่มเลยแม่ก็อยากให้ลดถุงพลาสติก ก็มาคิดว่าจะลดแบบไหน พอชุมชนเริ่ม เขาก็สนับสนุนโดยเย็บถุงผ้ามาให้  
ใครมาซ้ือข้าว ซื้อน�้า เราก็ใช้ถุงผ้าพวกนี้ใส่ไป ส่วนใหญ่จะใส่ให้กับคนแก่ ส�าหรับลูกค้าหนุ่มสาวก็จะมีถุงกระดาษให้  
ส่วนใครซือ้น�า้แขง็น่ีกจ็ะมีกระตกิเปลีย่นให้ ช่วงแรกกม็ ี4-5 ใบให้ไว้หยบิยมืใส่ไป ส่วนถ้าใครไม่เอาถงุพลาสติกกจ็ะมคีปูอง
ให้เขียนชื่อ นามสกุล และจับฉลาก 1-2 เดือนต่อครั้ง โดยท�าไปพร้อม ๆ  กับจ่ายเงินผู้สูงอายุ และจับขึ้นมาก็มีของรางวัล
เล็ก ๆ  น้อยจากชุมชน บริษัทเอกชนช่วยมา ที่จับก็มี 20-30 รางวัล ตอนนี้คนในหมู่บ้านทั้งเด็กน้อยคนแก่นี่เข้าใจกัน 
หมดแล้ว เมื่อก่อนยังไม่มีโครงการนี้ 4-5 มัด มัดหนึ่งมี 1,000 ใบนี่ไม่พอเลย แต่ตอนนี้ลดลงฮวบฮาบ มัดหนึ่งก็พอแล้ว
ส�าหรบัคนจากทีอ่ื่นมาซือ้ ตอนน้ีใช้ถงุผ้ายมืกนัเยอะไม่พอเลยต้องแบ่งเป็นสองสสีลบัและลงชือ่ไว้ ส่วนตวัเองเวลาไปตลาด
หรือผ่านไปในชุมชนก็จะเก็บกระดาษลังหรือขวดมาไว้ไปขาย แม่ก็จะคอยบอกลูกหลานให้ท�า และลูกคนไหนจะบริหาร 
ร้านค้านี้ก็ต้องต่อยอดแนวคิดของแม่ต่อไปด้วย ตอนนี้ชุมชนได้รางวัลมาแม่ก็ภูมิใจ”

 แม ่บุญมา แปชน เล ่ า ถึง 
การบริหารจัดการร้านเสี่ยงทายใน 
ไอเดียขยะเหลือศูนย์ โดยใช้หลัก 3Rs 
ลดใช ้  ใช ้ซ�้า และน�ากลับมาใช ้ ใหม่  
ในสิ่งที่แม่บุญมาจะพอช่วยได้ ปัจจุบัน
ทางร้านสามารถลดการใช้ถุงพลาสติก
ลงได้เหลือประมาณ 300 ใบ ช่วยลด 
ต ้นทุนลงไปได ้มากถึง 300 บาท 
ต่อเดือน
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 5. แหล่งการเรียนรู้ผักสวนครัวรั้วกินได้/เลี้ยงไก่ไข่ 
 “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พึ่งตนเอง และช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น”
 วิทยากรแหล่ง : นางนงนุช อินทรมณีและนางสุพัตรา เพชรรุ่ง  มีคณะกรรมการแหล่งจ�านวน 3 คน 
 “เมื่อก่อนแต่ละบ้านนี่มีเศษผักผลไม้แต่ก็ทิ้งรวมถังกันไป พอมีโครงการคัดแยกขยะแต่ละครัวเรือนก็จะพากัน 
คัดแยก อย่างเปลือกไข่นี่เราก็มาหมักชีวภาพ โดยเราก็ได้น�้าหมักมาไว้ใช้ไม่ต้องไปพึ่งสารเคมี หรือน�้าซาวข้าวที่โบราณ 
เชื่อว่า ใส่แล้วผมจะดกจะด�า เราก็ลองเอามาใส่กับต้นไม้นี่ รากจะงาม และต้นก็จะเขียวสวยงาม เอามาลองใช้กับสวนนี้
เลย ส่วนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ซึ่งเงินก็เป็นของกองทุนหมู่บ้าน แต่บ้านน้ีก็เป็นของแม่สุพัตราก็เป็นที่รับเลี้ยง หากบ้านไหน
ไม่มีที่ฝังกลบเขาก็จะเอาเศษผักผลไม้ใส่ถังมาแลกเป็นไข่ ผัก หรือน�้าหมักกลับไป หรือใครมีขี้วัวก็เอามาแลกเป็นผัก  
เราจะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มี ไม่มี ก็แบ่งกันไป ผักในสวนครัวนี่ก็เป็นผักพ้ืนบ้านปลูก
หลายอย่าง อย่างเช่น ผักชี ข่า พริก ตะไคร้ มะเขือ มะกรูด ก็งาม งามเพราะได้น�้าหมักและปุ๋ยที่เราท�าเอง ส่วนฝรั่งที่นี่ 
หวานกรอบไม่มีที่ติเลย เพราะได้น�้าหมักจุลินทรีย์ธรรมชาติ” แม่สุพัตรา เพชรรุ่ง พูดเล่าถึงการดูแลแปลงปลูกและการ
เลี้ยงไก่ไข่ที่สร้างผลผลิตและความอบอุ่นให้กับคนในชุมชนบ้านแฮดและผู้มาเยี่ยมชม

 การจดัสรรเงนิทีข่ายได้จากไข่ไก่เข้าเงนิกองกลางของชมุชน โดยทกุ ๆ  5 ฟอง จะแบ่งให้ 2 ฟอง เป็นค่าหวัอาหารไก่  
2 ฟอง และที่เหลืออีก 1 ฟอง จะให้กับจิตอาสาที่ดูแล นอกจากนี้หากคนในชุมชนน�าปุ๋ยหมักหรือแกลบ 1 ถุงมาแลกไข่
จะได้ 5 ฟอง และเศษผัก ผลไม้ 1 กิโลกรัม แลกไข่ไก่ได้ 2 ฟอง
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 6. แหล่งเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทสมบัติทัวร์
 วิทยากรแหล่ง : นางสาวสุรมาศ ปัดถาและนางยุวดี ถาบุตร 
 การด�าเนินการในการจัดการขยะไม่ได้มีอยู่เฉพาะในชุมชน แต่ยังขยายบอกต่อมายังหน่วยงานเอกชนอย่างบริษัท
สมบัติทัวร์ ซึ่งอยู่ติดกับชุมชนบ้านแฮด ปัจจุบันบริษัทสามารถน�ามาปรับใช้กับสถานีขนส่งของบริษัทฯ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดขยะให้กับผู้อื่นได้ 

 “เราเจอขยะทุกวัน พอผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางก็จะมีขยะมากับรถกับผู้โดยสาร ขยะที่นี่จะเยอะมาก ช่วง
แรกเราก็ยังไม่ได้คัดแยกและยังไม่ได้ออกกฎชัดเจน แต่พอเราเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนบ้านแฮด เราก็มา 
ปรับใช้ให้เข้ากับบริษัทของเรา ออกเป็นกฏให้กับพนักงานทราบและช่วยกันคัดแยก ขยะก็ลดน้อยลงไปมาก ขวดน�้านี่ก็ 
ขายไปรีไซเคิล ส่วนพวกน�้ามันเครื่องจะมีวิธีการก่อนปล่อยลงสู่ชุมชน ส่วนที่น่ีเป็นหน่ึงในแหล่งเรียนรู้คงเพราะว่า ทาง
ผู้ใหญ่ไพโรจน์เห็นว่าทางบริษัทฯ ลงมือท�าจริงจัง และท�าตามนโยบายของชุมชน สะอาดหูสะอาดตา ถ้าบริษัทอื่น ๆ  
ใกล้เคียงช่วยกันจัดการขยะก็จะส่งผลดีกับชุมชนบ้านแฮดด้วย เพื่อช่วยกันยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู ่
ให้ดีขึ้น”

 นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและเศรษฐกิจของชุมชน เมื่อมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปขยะ 
ของชุมชน จะน�ามาวางจ�าหน่ายให้ที่สถานีขนส่งและเครือข่ายของบริษัท
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 7. แหล่งการเรียนรู้ขยะอันตรายต้นแบบ 
 วิทยากรแหล่ง : นางสมใจ กาบแหล้  มีคณะกรรมการแหล่งจ�านวน 4 คน 
 แม่สมใจ กาบแหล้ ผู้น�า อสม. ของหมู่บ้านที่มีความเช่ียวชาญในการจัดการด้านสุขาภิบาล เนื่องจากได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องกับเทศบาลต�าบลบ้านแฮด รพ.สต.บ้านขามเปี้ย ท�าให้ต่อยอดหลักการคัดแยกขยะอันตรายได ้
เป็นอย่างดี สามารถแนะน�าการจัดเก็บทิ้งขยะอันตรายแต่ละอย่างให้กับคนในชุมชน

 แม่สมใจเล่าพร้อมหยิบขวดน�้ายาล้างห้องน�้าให้ดู “เมื่อก่อนนี้พวกแม่ ๆ  ก็นึกว่าเป็นพลาสติกเฉย ๆ  แต่ไม่ใช่  
เมื่อก่อนนี้เราก็ทิ้งรวมกันหมด หรืออย่างเข็มฉีดยาเมื่อก่อนไม่รู้ก็ทิ้งรวมไปในถังขยะ พอทิ้งรวมก็จะทิ่มมือคนจัดเก็บ  
แต่ปัจจุบันนี้ทางอนามัยก็ให้น�าของเก่ามาแลกใหม่ ไม่งั้นก็จะไม่ได้ชิ้นใหม่มาใช้”

 ทีน่ี่จะเป็นทีร่วบรวมขยะอันตรายของหมูบ้่านเพือ่ส่งต่อให้กบัทางเทศบาลน�าไปก�าจดัต่อไป เพือ่ไม่ก่อให้เกดิมลพษิ
กับสิ่งแวดล้อม
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 8. แหล่งเรียนรู้กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าและวัสดุเหลือใช้ 
 วิทยากรแหล่ง : นางยุพิน กุดกี้ และนางส�าราญ สินทร  มีคณะกรรมการแหล่งจ�านวน 10 คน 
 กลุ่มนี้จะน�าเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาสร้างมูลค่า เช่น เศษผ้าเช็ดตัวน�ามาแปรรูปเป็นกระถางต้นไม้ บ่อเลี้ยงปลา 
หรือถังขยะจากผ้าเช็ดตัวเก่าชุบน�้าปูน ถุงผ้าจากเศษผ้า หมอนอิง เบาะรองนั่งจากเศษผ้าที่ยัดไส้ด้วยเศษผ้า เศษถุง
พลาสติก และเศษหลอดพลาสติก ส่วนลอตเตอรี่เก่าก็น�ามาท�าเหรียญโปรยทานและดอกไม้จันทน์ ท�าให้ช่วยลดขยะ
ทั่วไป และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากการขายผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ประมาณ 80-100 ชิ้นต่อเดือน 
ได้เงินราว 3,000-5,000 บาท โดยแบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นกองกลางของกลุ่มในการซ่อมแซมจักร  
ซื้อด้าย ซื้อเข็ม และบริหารจัดการภายในกลุ่ม การจ้างคนช่วยเย็บในกรณีเร่งด่วนร้อยละ 30 และอีกร้อยละ 70 ให้กับ 
แม่ยุพิน กุดกี้ ซึ่งเป็นเจ้าของเศษผ้าและสถานที่

 เหล่าแม่บ้านนางร�าทุกคนต่างปันแรง ปันเวลา และปันความสุขให้กับชุมชน เพราะพวกเขารักที่ได้ท�า รักที่ได ้
ปัดกวาดหมูบ้่านให้สะอาด จนกลายเป็นวถิปีลอดขยะกนัถ้วนหน้า “ส่ิงทีพ่วกเฮาท�า เพราะเฮาฮักกะเลยเฮด็  ซ่อยเหลอืกนั 
ไผบ่ว่าง คนนั้นก็ซ่อย เป็นแบบนี้ เพราะชอบแบบนี้”  แม่ยุพิน เล่าทิ้งท้าย
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ส่ิงประดิษฐ์
จากเศษผ้าและวัสดุเหลือใช้ 
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 ชมุชนบ้านโนนกล้วยหอม หมู ่6 เป็นหนึง่ใน 
แปดชุมชนของเทศบาลบ้านแฮด ต�าบลบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น ได้น�าร่องเข้าร่วมโครงการ Zero 
Waste ชมุชนปลอดขยะ ของกรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เป็นหมู่บ้านขนาด M มี xxx ครัวเรือน 
พวกเขาเริม่ต้นลงมอืท�าจากศนูย์ทีไ่ม่มใีครสนใจว่า 
ขยะจะเป็นอย่างไร ท�ามาอย่างต่อเนื่อง 5-6 ปี 
จนปริมาณขยะมูลฝอยลดลงจาก 642 กิโลกรัม 
ต่อวัน เหลือเพียง 205.5 กิโลกรัมต่อวัน และมี 
ขยะมูลฝอยที่ต ้องน�าไปก�าจัดโดยวิธีฝ ังกลบ 
เหลอืเพยีง 38 กโิลกรมัต่อวนั คดิเป็นร้อยละ 67.38 
โดยใช ้ วิธีการคัดแยกขยะ ณ แหล ่งก�าเนิด 
ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู ้ด้านการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนอย่างครบวงจร เม่ือปี 2561 ได้รับ 
รางวัลการบริหารจัดการขยะระดับดีเยี่ยม จาก 
ส� านักงาน ส่ิงแวดล ้อมภาคที่  10 จั งหวัด 
ขอนแก่น และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับ
ประเทศขนาด M จากโครงการชุมชนปลอดขยะ 
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล ้อม จาก 
ความพยายามอย่างต่อเนื่องของทุกคนที่ช่วยกัน 
จัดการขยะและความช่วยเหลือแบ่งปันจนก่อ 
ให้เกิดชุมชนปลอดขยะ ท�าให้ในปี 2562 ได้รับ 
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ขนาด M 
จากโครงการชุมชนปลอดขยะ ของกรมส่งเสริม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม นับเป็นรางวัลแห่งความ 
ภาคภูมิใจของชุมชนบ้านโนนกล้วยหอม ทุกคน 
จะช่วยกันรักษามาตรฐานวิถีปลอดขยะแบบนี ้
ต่อไป

ล้อมกรอบ
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ชุมชนบ้ำนรำงพลับ
ชุมชนขนำดใหญ่ (L)
จังหวัดรำชบุรี 

119



…ใครไม่แยกขยะยกมือขึ้น หลายคนคงตอบกลับมาว่า  
“การคัดแยกขยะเป็นหน้าที่ของคนเก็บขยะ”  
ในขณะที่ค�าตอบของคนชุมชนบ้านรางพลับ  

ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี คิดต่างอย่างพร้อมเพรียงว่า  
“การคัดแยกขยะเป็นหน้าที่ของทุกคน”120



…ใครไม่แยกขยะยกมือขึ้น หลายคนคงตอบกลับมาว่า  
“การคัดแยกขยะเป็นหน้าที่ของคนเก็บขยะ”  
ในขณะที่ค�าตอบของคนชุมชนบ้านรางพลับ  

ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี คิดต่างอย่างพร้อมเพรียงว่า  
“การคัดแยกขยะเป็นหน้าที่ของทุกคน”

นับเป็นหน่ึงของความส�าเร็จจากคนกลุ่มเล็ก ๆ  ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเริ่มจากการท�าให้เห็นเป็นตัวอย่าง
ของผู้ใหญ่บ้านอย่าง นายสนั่น เตชะดี ลุกขึ้นปราบขยะ จนชุมชนเข้มแข็งเกิดแนวร่วมกันทุกครัวเรือน  
คลายความขัดแย้งจากถังขยะเจ้าปัญหา กลายมาเป็นต้นแบบการจัดการขยะครบวงจรชุมชนบ้านรางพลับ  

ซึ่งไม่เพียงสร้างความยั่งยืนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังน�ามาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนด้วย

ถังขยะเจ้ำปัญหำ

 ปัญหาแรกเกิดจากขาดแคลนถังขยะเมื่อปี 2556 มีชาวบ้านกว่า 300 ครัวเรือนแต่มีถังรองรับขยะแค่ 200  
กว่าลูก ท�าให้เทศบาลต�าบลกรับใหญ่จัดหาถังขยะมาให้ ทุกคนต่างดีใจลงชื่อเข้าแถวรับถังขยะกันทุกบ้าน ถังขยะใบใหม่
ถูกวางประดับคอยอ�านวยความสะดวกสบายให้กับทุกคน หลังจากนั้นไม่นาน เมื่อทิ้งทุกอย่างลงในถังตั้งแต่เศษอาหาร
จนถึงซากอิฐ ก็กลายเป็นกลิ่นเหม็นจากแต่ละถังเริ่มโชยคละคลุ้ง สร้างปัญหากวนใจจนกลายเป็นความขัดแย้งไม่เว้น
แต่ละวันที่เกิดจากถังขยะบ้านเราก็เอาไปวางไว้รบกวนบ้านอื่น 

 หลังจากนั้นตามมาด้วยปัญหาจากขยะภายนอกมาแอบหย่อนทิ้งลงถังริมทาง ผู้ใหญ่สนั่นเล่าว่า 

“  
แต่เดิมริมถนนสาธารณะเป็นที่รกร้างของ

หมู่บ้าน และแถวนี้เป็นเขตชุมชนกึ่งเมือง มีถนนหลายสาย
ตัดผ่าน จึงมีคนผ่านไปมาพร้อมกับฝากขยะทิ้งไว้
ตามถังริมทาง บางครั้งไม่ใช่แค่ถุงสองถุงนะ  

แต่ทิ้งกันเป็นรถกะบะ รอบแรกยังไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใคร 
พวกเราก็ช่วยกันจับตามองพบว่า เป็นรถจากที่อื่น

ขนมาทิ้งตั้งแต่เศษอาหาร แพมเพิส ขยะพิษ 
เหมือนรับจ้างมาอีกทีหนึ่ง เราจับได้ก็ตักเตือนและให้

เก็บขยะที่ทิ้งไว้รอบแรกกลับไปด้วย 
และเตือนไปว่า หากมาทิ้งอีกจะแจ้งความด�าเนินคดี

”
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 ส่วนปัญหาทีเ่กดิขึน้จนชนิตาเหน็จะเป็น ขยะล้นถงั บางบ้านกค็ว�า่ถงัเพือ่ไม่ให้ใครมาทิง้ ในขณะทีก่ย็งัมคีนแอบ 
ทิง้ขยะในถงับ้านคนอืน่ ความขดัแย้งผดุขึน้แบบเดมิซ�า้แล้วซ�า้เล่า จนกระทัง่นายกเทศบาลต�าบลกรบัใหญ่เสนอแนวทาง 
แก้ปัญหาที่จะเก็บถังขยะออกจากชุมชน เพื่อลดความขัดแย้งของชุมชน แต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและยังกังวลถึงความ 
ไม่สะดวก ต่างพากันปฏิเสธเสียงแข็ง

 นอกจากนี้ถังขยะยังสร้างเรื่องแปลก ๆ  บางอย่างที่ได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่า

“ผู้ใหญ่ครับ ถังขยะผมหาย” 

 เพราะโดนขโมยถังขยะจากความคึกคะนองของกลุ่มวัยรุ่นที่ท�าให้บางซอยของบ้านรางพลับปั่นป่วนในทุกเช้า

ระเบิดจำกข้ำงใน 

 จากถงัขยะทีก่่อให้เกดิปัญหาขึน้อย่างมากในชมุชน ท�าให้ผูใ้หญ่สนัน่เริม่ชกัชวนให้แต่ละบ้าน ช่วยกนัคัดแยกขยะ 
เพื่อหวังว่าวิธีนี้จะแก้ปัญหาได้ตรงจุด แต่ช่วงเริ่มต้นไม่ประสบความส�าเร็จ ผู้ใหญ่สน่ันเล่าว่า “ผมเริ่มประชุมชาวบ้าน
ชี้แจงเร่ืองคัดแยกขยะและหมั่นตรวจสอบดูแลถังขยะตนเองว่า สิ่งที่เราทิ้งลงถังทุกวันนั้นใช่ขยะหรือไม่ ส่วนใหญ่ก็จะ 
ท�าแค่ 2-3 วัน แล้วไม่ท�าต่อ หลังจากน้ันผมกลับมาทบทวนและนับ 1 ใหม่ เพื่อหาสาเหตุว่าท�าไมชาวบ้านส่วนใหญ ่
ท�าไม่ได้ จึงเริ่มต้นจากตัวเองโดยยึดหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มอบให้คนไทยไว้เป็นแนวทางว่า  
“ระเบดิจากข้างใน” ท�าให้ทกุวันตอนห้าโมงเยน็ผมจะเริม่เดินเกบ็ขยะจากบ้าน มาตามซอย เพือ่เป็นแบบอย่างให้กบัทกุคน  
ผมจะชวนลกูสาวมาเดนิเกบ็ขยะด้วยกนั และกส็อนให้ลกูรูไ้ว้ว่า ถ้าเราไม่เกบ็ขยะแบบนี ้รุน่เดก็ ๆ  ต่อไปจะอยูใ่นเมอืงขยะนะ” 

 สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเดินเก็บขยะแบบนี้อยู่ 6-7 เดือน ผู้ใหญ่สนั่นจะต้องตอบค�าถามซ�้าไปซ�้ามาของลูกบ้าน

 “เก็บท�าไม เก็บแล้วได้อะไร ท�าเพื่ออะไร” ได้ยินบ่อยเมื่อเดินไปตามซอย

 “เราท�าเพื่อหมู่บ้านเรา ท�าให้หมู่บ้านเราสะอาด” ค�าตอบเดิมของผู้ใหญ่สนั่นดูเหมือนจะไม่ประสบความส�าเร็จ
เพราะยังไม่มีใครลุกขึ้นเป็นแนวร่วมเท่าที่ควร มีเพียงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มแม่บ้านที่เห็นความส�าคัญแต่เป็นเพียง
กลุ่มเล็ก ๆ  เท่านั้นที่เริ่มท�า
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เมื่อไข้เลือดออกระบำด 

 หลังจากนั้นในปี 2557-2558 ชุมชนมีไข้เลือดออกระบาด ทางเทศบาลฯ และผู้ใหญ่สนั่นได้พูดคุยกับชาวบ้าน 
เพ่ือหารือเรื่องการจัดการกับขยะที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของแหล่งเพาะเชื้อยุงลาย และขอความร่วมมือให้ทุกคนเก็บกวาด
บ้านและบริเวณต่าง ๆ  ให้สะอาด ดูแลคว�่าภาชนะใส่น�้า เพื่อไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยทุกคนให้ความร่วมมือเป็น 
อย่างด ีเพราะความเป็นห่วงคนในครอบครัว จนปลายปี 2558 สามารถแก้ปัญหาไข้เลอืดออกได้ และชาวบ้านส่วนใหญ่ 
เริม่เหน็ความส�าคญัในการคดัแยกและจัดการขยะมากขึน้ จนน�าไปสู่การพดูคยุเรือ่งเกบ็คนืถงัขยะ ทีท่างเทศบาลฯ ได้เคย
แนะน�า 

 ผู้ใหญ่สนั่นได้ระดมชาวบ้านมาฟังความคิดเห็นแล้วลงมติเรื่องการจัดการขยะ และแนะน�าถึงข้อเสียของการ 
มีถังขยะว่า เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและเป็นภาระที่ทุกคนต้องคอยระแวงว่าจะมีใครมาแอบทิ้งหรือไม่ ซึ่งคร้ังนี้มีชาวบ้าน
เกินครึ่งเห็นด้วยกับการเก็บถังขยะคืนให้กับทางเทศบาลฯ

ประกวดบ้ำน ประกวดซอย 

 จากขยะล้นถังในปี 2558 ท�าให้ผู้ใหญ่สนั่นกับทางเทศบาลฯ คิดจัดการขยะอย่างจริงจัง โดยเริ่มจุดประกาย 
จากการจัด “ประกวดบ้าน ประกวดซอย” ชักชวนให้ชาวบ้านช่วยกันคัดแยกขยะอีกครั้ง พร้อมเก็บกวาดบ้านเรือน 
ให้สะอาดชวนมอง รวมไปถงึช่วยกนัดแูลสภาพโดยรอบของซอยบ้านตนเอง ทัง้นีม้บ้ีานทีส่่งเข้าประกวดทัง้หมด 10 ซอย 
หลายคนลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลเอาใจใส่ท�าซอยบ้านให้สะอาดสวยงาม โดยชุมชนเชิญให้หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม 
คอยให้ค�าแนะน�าและต่อยอดขยายผลตามความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และร่วมเป็น 
คณะกรรมการตัดสินการประกวด อย่างเช่น เจ้าหน้าที่ต�ารวจ โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลห้วยกระบอก โรงเรียน 
โดยรอบต�าบล เกษตรอ�าเภอ พัฒนาชุมชน เทศบาลต�าบลกรับใหญ่ รพ.สต. พัฒนาชุมชนอ�าเภอ เจ้าหน้าที่เกษตรฯ
เป็นต้น และมีการตัดสนิบ้านทีช่นะการประกวดในวนัที ่5 ธนัวาคม เพือ่มอบเกยีรตบิตัรในงานวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของ 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งน้ันได้ผู้ชนะการประกวดรวม 3 บ้าน ซ่ึงจากการประกวดฯ เป็นแรงกระตุ้นท�าให้ได้หารือกัน 
เรื่องเก็บถังขยะออกจากหมู่บ้านอย่างจริงจัง
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> ต้นมะขามริมรั้ว
ที่ชาวบ้านน�ามาปลูก
เรียงตามแนวยาว
ทั้งท�าเป็นรั้วสวยงาม
และเก็บน�าไปปรุงอาหาร

จุดคัดแยกขยะ
ของครัวเรือน

ในชุมชนบ้านรางพลับ >

ตะกร้าเก่าที่ชาวบ้าน
น�ามาเป็นฐานรองปลูก

พืชผักสวนครัว  > 
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ควำมโดดเด่นของชุมชนบ้ำนรำงพลับจำก “ขยะ”

 การปราบขยะมาอย่างต่อเนื่องท�าให้ปริมาณขยะของชุมชนลดลงไปอย่างมาก โดย 4 ปีของการด�าเนินการ ทาง
ชุมชนมีปริมาณขยะลดลงถึง 10 เท่า ในขณะเดียวกันปัญหาความขัดแย้งก็แทบจะไม่มี ทุกคนมีความสามัคคี เกื้อกูล  
แบ่งปันกนั จนทุกวนันีม้คีนเข้ามาศกึษาดงูานต่อเนือ่ง คนในชมุชนต่างภูมใิจในตวัเอง ต่างคนกต่็างรเิริม่ช่วยกนัคิดกจิกรรม
กลายเป็นฐานการเรียนรู้ ทั้งการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารและวัสดุทางการเกษตรให้เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ น�ามาใช้ 
ตามแปลงผักครัวเรือน จนกลายมาเป็นต้นแบบการหมุนเวียนใช้ขยะในแปลงเกษตร

 ป้ากลม นาคขะโหนง เล่าว่า “ป้าท�ากล้วยฉาบมา 30 ปี จากตอนแรกเป็นอาชีพเสริมก็หันมาท�ากล้วยฉาบ 
อย่างเดียว กล้วยเราปลูกเองช่วงแรกที่ท�าไหว แต่ตอนน้ีก็ส่ังจากสวนในชุมชน เปลือกกล้วยเยอะมาก 2-3 วัน เป็น  
100 กิโลตอนแรกทางเทศบาลก็น�าถัมาตั้ง เททุกอย่างลงถังตอนนั้นปัญหาเรื่องกลิ่น หมารื้อคุ้ย ต้องไปเก็บทุกเช้า  
ป้าก็ไม่ไหวเลยชวนผู้ใหญ่สนั่นท�าปุ๋ยหมัก ทั้งเปลือกกล้วย เศษใบไม้ในสวนน�าเอามาหมักให้เป็นปุ๋ย พอได้ปุ๋ยก็มาใช้ 
ปลูกหอม กระเทียม ปลูกผักกินเอง ไม่ต้องพึ่งสารเคมี สุขภาพเราก็ดี เวลามีคนมาดูงานนอกจากซื้อกล้วยฉาบก็ยัง 
สัง่หอม กระเทยีม ท�าให้มรีายได้จากหอมกระเทยีมเลก็ ๆ  น้อย ๆ ” ป้ากลม เล่าถึงที่มาการเปล่ียนจากเปลือกกล้วยและ
เศษใบไม้ให้กลายเป็นปุ๋ย พร้อมทิ้งท้ายว่า “ตอนแรกคิดว่าขยะก็คือขยะ แต่ปุ๋ยนี่ช่วยไม่ให้ป้าต้องซ้ือผักจากตลาด 
เพราะกินทีไรก็หายใจไม่อิ่มทุกที”
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ส่วนผู้ช่วยวิเชียร โสภา เล่าถึงไส้เดือนที่เลี้ยงเพื่อก�าจัดขยะอินทรีย์ว่าไว้ว่า 

“เราเลี้ยงไส้เดือนจากพวกเศษผักผลไม้ที่เป็นขยะเอามาใส่ไว้ 
เผลอหน่อยเดียวก็กินหมด พอไส้เดือนตัวโตขึ้นก็แยกออก 

ดินจากมูลไส้เดือนพวกนี้ก็จะน�าออกไปร่อน แล้วก็ใช้เป็นปุ๋ยใส่ผักผลไม้ 
ที่เราปลูกไว้กินเอง ถ้าเหลือก็มาบรรจุขายเป็นของที่ระลึกกับคนที่มาดูงาน”
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 โครงการลดใช้พลาสติกและโฟมในร้านสะดวกซื้อที่ขายของ รวมทั้งตลาดนัดชุมชนด้วย ซึ่งหากใครก็ตามที่น�าถุง 
ใช้ซ�า้กลับไปซ้ือของร้านค้าเดมิ ร้านค้ามกัมส่ีวนลด แลก แจกแถมให้เสมอ เพือ่เป็นแรงบนัดาลใจให้ลูกค้าผูใ้ส่ใจส่ิงแวดล้อม 
ทัง้หมดเป็นโครงการทีส่่งเสรมิการลดพลาสตกิควบคูก่บัการใช้ขยะอนิทรีย์อย่างมคีณุค่า เพือ่ส่งเสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม 
และความปลอดภัยในอาหารที่สมาชิกบริโภค 

 ส�าหรับด้านเศรษฐกิจชุมชน ชาวบ้านรางพลับ มีโครงการส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เช่น หมวก กระเป๋า  
จากซองน�้ายาปรับผ้านุ่ม กล่องพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม กระสอบข้าว เป็นต้น สร้างรายได้ให้สมาชิกที่เชี่ยวชาญ 
ด้านงานฝีมือ นอกจากน้ียังพ่วงด้วยโครงการน�าขยะกลับมาใช้ซ�้า เช่น น�า กล่องนม ถัง ล้อรถยนต์ มาเป็นแปลงปลูก 
ผักสวนครัว ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในการซื้อหาอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ด้วย 

 ป้าฟอง ทองกันยา เล่าถึงการคัดแยกขยะว่า  
“ตอนช่วงเริม่ต้นพวกเรากไ็ปดงูานทีโ่นนดนิแดง หลงัจากนัน้ 
กลับมาก็เริ่มท�า ตอนแรกก็เก็บกอง ๆ  ไว้ เราก็ไม่ได้แยก 
เป็นแต่ละส่วนเพราะเราไม่รู ้ว่าขยะราคาเท่าไร ก็ขายให้ 
กับพ่อค้าที่เข้ามารบัซ้ือ แต่เขารบัซ้ือในราคาถกูกว่าร้านทีท่�า 
MOU กับชุมชนมาก พอเรารู้วิธีการคัดแยกเราก็เร่ิมแยก 
ละเอียดมากขึ้น อย่างขวดนี่ก็แยกเป็นหลายแบบ ทั้งขวดขุ่น 
ขวดสี ขวดใส ขวดพลาสติกเนื้อบาง เนื้อหนา หรือบางขวด 
อย ่างน�้ ายาล ้างห ้องน�้ ามาขายรวมไม ่ ได ้  เพราะเป ็น 
ขยะอันตรายก็ต ้องแยกออก ที่ น่ี เป ็นฐานการเรียนรู ้ 
การ คัดแยก บางอย ่ าง เราก็ ไปสร ้ าง มูลค ่ า ได ้ด ้ วย  
อย่างซองน�้ายาปรับผ้านุ ่มเราก็ไปประดิษฐ์เป็นหมวก 
มีราคากว่าขายเป็นขยะ เราท�าตัวอย่างไว้ให้กับคนมาดูงาน 
เรียนรู้การคัดแยกก็ท�าไว้ให้แยกถึง 24 ชนิดเลยนะ”
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 ตามด้วยโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดที่สามารถลดขยะเมื่อมีงานบุญได้มาก

พระอาจารย์มหาวีรพงศ์ วีรวงโส (เจ้าอาวาส) วัดป่าสันติพุทธาราม เล่าว่า “โดยปกติทางวัดนี้จะฉันในบาตร 
เวลาชาวบ้านมาถวายก็จะเอาปิ ่นโตมารวมกัน ท�าให้ไม่มีขยะพวกถุงพลาสติกมากเท่าไร ส่วนไหนที่วัดเสริมได ้
ก็จะแนะน�ากับญาติโยมคนจากที่อื่นมาท�าบุญ เราจะบอกให้ช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติก เราเห็นชาวบ้านเริ่มจัดการ 
ขยะมาระยะหน่ึงแล้ว ทางวัดก็ได้ร ่วมแลกเปล่ียนกับชาวบ้าน คิดหาวิธีต่างๆ ที่จะน�าส่ิงเหลือใช้กลับมาใช้ซ�้า 
อย่างขวดพลาสติกเราจะน�ามาท�าเป็นแกนไม้กวาดทางยาว โดยจะน�าขวดพลาสติกสองขวดผ่าออกและน�ามาประกบกัน 
และก็จะเจาะรูให้ทางมะพร้าวทะลุออกมาเป็นแปรงไว้กวาด แกนอันนี้ทนมากไม่ขาดง่าย มีน�้าหนักเบามือ เวลากวาด 
ก็สะดวก” 
         

นอกจากทางวัดจะช่วยปลอดขยะแล้วยังส่งเสริมการใช้ชีวิต 
โดยเบียดเบียนธรรมชาติให้น้อยที่สุด หลวงพี่เล่าเสริมว่า

“ไม้หนีบผ้าน้ีจะท�ามาจากไม้ไผ่ หลังวัดเรามีต้นไผ่เยอะ 
เราจะน�ามาผ่ากลางก็กลายเป็นไม้หนีบผ้าจากวัสดุธรรมชาติ 
ส่วนจีวรผ้าฝ้ายนั้นก็จะซักท�าความสะอาดด้วยแก่นขนุน 
ตามแบบโบราณ ช่วยเรื่องถนอมผ้าไม่ให้ขาดง่าย และก็ลด 
กลิ่นอับชื้นเวลาออกธุดงค์ ส่วนแสงสว่างในวัดก็มีการใช ้
โซลาร์เซลล์และแสงสว่างธรรมชาติ โดยออกแบบอาคาร 
ให้ประหยัดพลังงาน ทั้งเสริมสร้างจิตส�านึกและจ�ากัดการใช ้
พลังงานในวัดด้วย ในปีนี้กฐินท่ีผ่านมาก็ประกาศไปว่าจะ 
ไม่ใช้โฟม ญาติโยมและคนมาท�าบุญก็ให้ความร่วมมือ ช่วยกัน
ท�าภาชนะจากใบจานบ้าง ใบตองบ้าง และหน่วยงานเอกชน 
ก็สนับสนุนมาเป็นจานกระดาษ ท�าให้ช่วยลดขยะจากโฟม 
ไปได้อย่างมาก”
 
       140



> วัสดุเหลือใช้อย่างขวดพลาสติก
ที่ทางวัดน�ามาประดิษฐ์ใช้เป็น
แกนของไม้กวาดทางมะพร้าว
ซึ่งมีน�้าหนักเบา และซ่อมแซม
ได้เองโดยง่าย

ไม้หนีบท�าจากไม้ไผ่
วัสดุธรรมชาติหลังวัด

มีความสวยงามและเรียบง่าย > 141



 ในแผนการคดัแยกขยะ ชาวบ้านรางพลับท�าทัง้ในระดบัครวัเรอืนและระดบัชมุชน ผ่านโครงการบรจิาคขยะรไีซเคลิ 
เพื่อให้ชุมชนน�าไปต่อยอดรายได้หรือท�าประโยชน์อย่างอื่น ใช่ว่าชาวบ้านจัดการขยะแต่ละวันแล้วปิดกิจวัตรทันที แต่ยัง 
มกีารติดตามประเมนิผลคดัแยกขยะเป็นรายครอบครวัเรอืน โดยใช้ทรพัยากรเยาวชนวยัเรยีนเข้ามาร่วมในส่วนการบนัทกึ
ข้อมูล เพื่อฝึกทักษะเด็กให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วย เรียกว่างานน้ีได้มาทั้งส่ิงแวดล้อมดี การจัดการเด่น
เลยทีเดียว 

 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความบังเอิญหากเป็นความตั้งใจจริงของประชาชนที่มองเห็นปัญหาส่วนรวม 
ระดับชาติในแบบย่อส่วนท�าให้เห็นกรอบปัญหาที่แคบลงแล้วลงมือท�าอย่างจริงจัง จนเกิดเป็น “ถังหมักรักษ์โลก” ที่ได้ 
พึ่งพาธรรมชาติในการช่วยย่อยก�าจัดเศษอาหาร โดยอาศัยจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ผ่าน 
กระบวนการย่อยสลายแบบใช้อากาศเข้าไปหมนุเวียนด้วยการเจาะรรูอบๆถงั เมือ่กล่ินลอยขึน้มาจากด้านข้างและลอยตวั 
ขึ้นที่สูงก็จะเกิดการควบแน่นและลอยกลับลงไปในถังเหมือนเดิม จึงท�าให้ถังหมักนี้เก็บกลิ่นได้ดี หากพื้นที่ใดมีจุลินทรีย์
อยู่น้อยจะเพิ่มโดยการเติมน�้าหมักหรือมูลสัตว์อย่างขี้วัวลงไปที่พื้นถังก่อนจะเริ่มเทเศษอาหาร

 วิธีการท�าถังหมักรักษ์โลกนั้นไม่มีอุปกรณ์อะไรมากนอกจากถัง 2 ใบ เริ่มจากน�าถังใบแรกจะเจาะรูโดยรอบ 
ส่วนถังใบสองจะเจาะก้นถังออกคว�่าประกบกันกับถังใบแรก  มีฝากปิดด้านบน ส่วนหูถังน�ามาดัดใช้เป็นที่ล็อคด้านข้าง
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บ่อพักรักษ์น�้า
กรองเก็บน�้ากลับมาใช้ใหม่ >

> ถังขยะย่อยสลายอินทรีย์
จะช่วยก�าจัดเศษขยะอาหาร
โดยน�ามาฝังไว้โคนต้นไม้
เพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ย

> ระบบน�้าหยดช่วยรดน�้า
พืชผักได้อัตโนมัติ
ไม่ต้องคอยรดน�้าบ่อยๆ
ช่วยประหยัดน�้าได้มาก
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 ความส�าเร็จจากกิจกรรมจัดการขยะของชุมชน น�าไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้านอื่น 
อีกมากมาย อย่างเช่น บ่อพักรักษ์น�้า กระถางปลูกพืช ถังแยกเศษอาหารและไขมัน ท่ีจะช่วยดักไขมันก่อนปล่อยน�า้ทิ้ง 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆจากหน่วยงานเอกชนที่เข้ามาอบรมและร่วมด�าเนินการ

 การลงมือปราบขยะอย่างจริงจังได้เปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเดิม ๆ  ให้กลายเป็นวิถีปลอดขยะทุกครัวเรือน  
จนมีแขกมาเย่ียมเยือนเรียนรู้จากชุมชนไม่ขาดสาย ท�าให้ชุมชนบ้านรางพลับแห่งนี้เป็นแหล่งการเรียนรู้จัดการขยะ 
แบบครบวงจรที่โดดเด่นในสังคมไทยอีกชุมชนหน่ึง โดยแต่ละฐานการเรียนรู้ถูกออกแบบผังเพื่อให้แต่ละบ้านตื่นตัว
ท�าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สะอาดตา สวยงาม เพราะมีคนเข้ามาดูงานอยู่ตลอด และทางเทศบาลต�าบลกรับใหญ่มีแผน 
การพัฒนาแนวคิดจัดการขยะ Reduce Reuse และ Recycle เข้าสู่หมู่บ้านอื่นในสังกัด เพื่อให้ขยายเป็นเครือข่าย 
มากขึ้นด้วย ปัจจุบันชุมชนมีความเข้มแข็งและเกิดวามร่วมมือใน 4 ด้านพร้อมกัน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ต่างจากพลังการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในหลายแห่งทั่วโลก

 การลกุขึน้ปราบขยะเรือ่ยมาตัง้แต่ปี 2557 มพีฒันาการแบบก้าวกระโดด ยิง่ท�า ยิง่เห็นผล โดยเมือ่ปี 2559-2561  
ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบัที ่2 ประเภทกลุม่ L ชมุชนขนาดใหญ่ จากกรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม จนในปี 2562  
ชาวบ้าน 358 ครัวเรือนประสบความส�าเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจใน 
การจัดการขยะ ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 “ครั้งนี้เราท�าแล้วส�าเร็จในระดับประเทศ พวกเราทุกคนภูมิใจ ชุมชนตอนน้ีสะอาดแล้ว และจะคอยปกป้อง 
ทุกซอย ทุกบ้าน ตามวิถีปลอดขยะของชุมชนบ้านรางพลับต่อไป” ผู้ใหญ่สนั่นทิ้งท้ายด้วยความภาคภูมิใจ
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หนังสือ วิถี ZERO
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