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โรงเรียนวัดทุ่งคอก  
(สุวรรณสาธุกิจ) จ.สุพรรณบุรี  
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2557
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School



เป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ชี้แนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน 
ในทุกระดับ ให้มีความพอเหมาะ พอดี 

“เศรษฐกิจพอเพียง”  





“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ชี้แนวทางการด�ารงอยู ่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีความพอเหมาะ พอดี ทั้งการผลิต
และการบริโภคที่มีเหตุ มีผล รวมทั้งมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
เพื่อให้มีความเข้มแข็ง อันเปรียบเสมือนเสาหลักแห่งการพัฒนา 
ที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยทางโรงเรียนวัดทุ่งคอก ได้น้อมน�า
แนวทางมาเป็นหลักปฏิบัติในการวางแผนการบริหารการจัดการ
ขยะ ผ่านกระบวนการการจัดการความรู ้ที่ต้องมีการก�าหนด
ประเด็น และเลือกผู้มีประสบการณ์เพื่อด�าเนินการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ น�าสู่การปฏิบัติ จัดทบทวน จึงเผยแพร่ ที่ส�าคัญความรู้ 
ดังกล่าวยังเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเข้าถึง ท�าความเข้าใจ และ
ประเมินความรู้ เพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง จึงจะสามารถ 
เผยแพร่บอกต่อเพื่อน ๆ ต่อไปได้ 
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แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างชัดเจนของโรงเรียน คือ 
มกีารก�าหนดนโยบายจดัการขยะอย่างชดัเจน มกีารเรยีนการสอน
แบบบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระในเรื่องของการจัดการขยะ รวมทั้ง
การเรียนรู้จัดการขยะภายในโรงเรียน ผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่
จะให้คุณค่าการเรียนรู้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนทุกคน และนอกจาก
ฐานการเรียนรู้แล้ว นอกจากนี้ยังมีการน�าหลักการบริหารจัดการ
ตามหลัก 3Rs มาใช้ในการด�าเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
การลดขยะ Reduce เช่น การส่งเสริมการใช้แก้วน�า้แบบใช้ซ�้าได้ 
ในโรงอาหาร การทานข้าวให้หมดจาน การใช้วัสดุธรรมชาติ 
ประเภทใบตอง การไม่ให้มีการทอดอาหารและขนมในโรงเรียน 
เพื่อลดปริมาณน�า้มันใช้แล้ว เป็นต้น

ส่วนในเรื่องของการจัดการขยะท�าให้โรงเรียนได้คิดวิเคราะห์
ว่าความเป็นมา และความเป็นไปของขยะนั้นควรจะไปจบที่ไหน 

เช่น เรามีขยะที่ไหนบ้างที่เกิดในโรงเรียน เพื่อที่จะท�าอย่างไรให ้
ขยะนั้นเป็นศูนย์ ดังนั้นจึงมีหลายวิธีการที่ท�าให้ขยะเป็นศูนย์  
โดยมีฐานการเรียนรู้เกิดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมทางองค์กร 
ที่มีความยั่งยืนต่อไป อาจารย์อารี พวงวรินทร์ ผู้อ�านวยการ  
โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สะท้อนภาพความส�าเร็จ 
ของการเป็นโรงเรียนปลอดขยะ ก�าหนดหลักสูตรในเรื่องของ
กระบวนการจัดการขยะ เพื่อให้ครูได้น�าไปสอนนักเรียนในแต่ละ
ชั้น และนักเรียนสามารถน�าไปปฏิบัติได้
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ฐานการเรียนรู้จัดการขยะ 
ภายในโรงเรียนแบบบูรณาการ
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ฐานผนึกพลังต้านทานโรค 
การปลูกผักสวนครัวที่หลากหลายชนิดไว้ส�าหรับ 

ให้แม่ครัวท�าอาหารให้นักเรียนกินในโรงเรียน และอีกส่วน
แบ่งไปขาย เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับโรงเรียน และนักเรียน

1



ฐานร่วงโรย สู่รุ่งเรือง 
ช่วยกันน�าใบไม้แห้งที่ร่วงตามพื้นดิน 

มาท�าเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อต่อยอดให้ต้นไม ้
ที่ก�าลังจะเจริญเติบโต

ฐานผู้ชายไม้ประดับ 
เป็นฐานที่น�านักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดี  

ไม่ชอบท�ากิจกรรม หรือไม่ชอบเข้าร่วมกับชมรม
มาท�ากิจกรรมในฐานนี้

2

3



ฐานร้านศูนย์บาท 

ฐานธนาคารขยะ 

การน�าขยะมาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้า  
โดยมีการก�าหนดราคาภายในโรงเรียน

น�าขยะมาฝากเพื่อลดปริมาณขยะภายในโรงเรียน  
อีกทั้งยังเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนอีกด้วย

ร้านศูนย์บาท
4

5



ฐานรวมมิตรแห้งสด 
การน�าขยะที่เหลือจากโรงอาหาร  
และเศษใบไม้แห้งมาท�าเป็นปุ๋ยหมัก

ฐานพลังใสใส ยิ่งใส่ยิ่งพอง  
การเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

6
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ฐานขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก 
การเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักกางมุ้ง 

ปลอดสารพิษ ลดการใช้สารเคมี
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ฐานดุ๊กดุ๋ย รักษ์โลก 
การเลี้ยงไส้เดือนส�าหรับบ�ารุงดิน  

เพื่อน�าดินไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกต่อไป 

ปุ๋ยมูลไส้เดือน
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โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ต�าบลทุ่งคอก อ�าเภอ
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มุ ่งเน้นการด�าเนินงานอย่างม ี
วิสัยทัศน์ จึงเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการศึกษา รวมทั้งการก�าหนดแนวทางการศึกษาให้ตรงกับ 
ความต้องการของชุมชน มุ่งพัฒนาให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีสุข 
โดยใช้การจัดการความรู ้เป็นวิธีการขับเคลื่อน ประกอบด้วย  
ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัย ปัจจุบันเปิดท�าการสอน
นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2558
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School2
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย  
(สังฆประชาอุทิศ) จ. ประจวบคีรีขันธ์ 



เป็นการสร้างจิตส�านึกที่ดีให้กับนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่น  
รวมถึงการสร้างส�านึกรักษ์บ้านเกิด ยังท�าให้นักเรียนพร้อม

เป็นบุคคลที่จะสืบสานและต่อยอดงานด้านสิ่งแวดล้อม 

การสร้างเยาวชน 
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี  

น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร   
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ในเรื่องของ “ควำมเพียร” 





การสร้างเยาวชนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นการสร้าง
จิตส�านึกท่ีดีให้กับนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงการสร้างส�านึก
รักษ์บ้านเกิด ยังท�าให้นักเรียนพร้อมเป็นบุคคลที่จะสืบสานและ
ต่อยอดงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน�าแนวพระราชด�ารัส 
ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  มหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องของ “ความเพียร” พยายาม
โดยมุ ่งมั่นต้ังใจที่จะด�าเนินการจัดการขยะในโรงเรียน ชุมชน   
ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาอยู่บนพื้นฐานของ “ความพอดี” 
ไม่เกินก�าลังความสามารถที่จะด�าเนินโครงการให้สอดรับกับผู้ที่
เกี่ยวข้องเช่น  ครู  นักเรียน สามารถปฏิบัติได้ภายใต้ “ความรู้ตน” 
อยู่เสมอว่าก�าลังท�าอะไร  เพื่อใคร  โดยมีการสอดแทรกปลูกฝังให้
ทกุคนพร้อมทีจ่ะ “เป็นผู้รบัและผูใ้ห้” ต่อสังคม และการอยูร่่วมกนั
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เราต้องการเด็กที่มีคุณภาพ และเป็นคนดีของโรงเรียน ชุมชน 
สงัคม และประเทศ เพราะฉะนัน้การทีเ่รามหีน้าทีพ่ฒันาการศกึษา 
จึงอยากเห็นผลสัมฤทธิ์ในด้านนี้ ถึงแม้จะไม่มีบรรทัดฐาน หรือ
เครื่องมือวัดได้อย่างปรากฎชัด แต่ภาพของเยาวชนท่ีมีจิตส�านึก
จากการได้รับการปลูกฝังมาแล้วนั้น ถือเป็นผลสัมฤทธิ์อันเด่นชัด
ที่สุด ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนอกจากให้ความรู้
แล้ว ยงัต้องสร้างประสบการณ์ชวีติโดยตรงให้กับเดก็นกัเรยีน เพือ่
เรียนรู ้และน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยสอดแทรก
กิจกรรมต่าง ๆ เข้าสู่บทเรียน 

“โดยเฉพาะการดูแลสิ่งแวดล้อมที่จะบูรณาการในทุกกลุ่ม
สาระให้เด็กประยุกต ์ใช้ทั้งในเรื่องของกระบวนการคิด การท�า
กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นกุญแจ

ดอกส�าคัญที่จะไขความรู้ให้นักเรียนได้เข้าใจ โดยน�าหลัก 3Rs 
ในการจดัการขยะมาแบ่งเป็นฐานการจดัการเรยีนรู้ รวมทัง้มกีตกิา
ในการคัดแยกขยะร่วมกันคือ ทุกวันพุธสิ้นเดือน เด็กนักเรียน  
และผู้ปกครองจะน�าขยะที่เก็บหรือคัดแยกไว้มาขาย โดยได้รับ
ความร่วมมือจากทางเทศบาลเมืองหัวหินและเจ้าหน้าที่กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ามารับซ้ือขยะและน�าไปขายต่อ  
เพื่อให้ชุมชนในละแวกใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน และ
เทศบาลในด้านจัดการขยะอีกด้วย” อาจารย์กนกวรรณ ไข่แก้ว  
ผู ้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย สะท้อนแนวคิด 
ส�าคัญในการน้อมน�าค�าพ่อสอนสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน
ปลอดขยะที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นที่
ยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
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ฐานการเรียนรู้ สู่การจัดการขยะไร้ค่า 
ให้มีมูลค่าเพิ่ม

6



ฐานถุงนมปลูกต้นกล้า
ถุงนมโรงเรียนที่ดื่มหมดแล้ว น�ามาใส่ดินเพื่อเพาะต้นกล้า  

เมื่อต้นกล้าโตก็น�ามาแลกกับขยะอีกครั้ง

1



ฐานเลี้ยงไส้เดือน 
จากเศษผักในโรงครัว 

น�าเศษผักที่เหลือจากโรงครัวมาเลี้ยง 
ไส้เดือน ส�าหรับท�าปุ๋ยมูลไส้เดือน

2



เป็นการปลูกผักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ฐานแปลงเกษตรพอเพียง
3

เรียนรู้การน�าเศษอาหาร พืช ผัก ในโรงอาหาร  
มาต่อยอดเป็นน�า้หมักชีวภาพ

ฐานเรียนรู้น�้าหมักชีวภาพ 
4

เศษผักจากโรงอาหาร

น�าเศษผักที่เหลือจากโรงครัวมาเลี้ยง 
ไส้เดือน ส�าหรับท�าปุ๋ยมูลไส้เดือน



Exchange Shop

5

ร้านค้าที่น�าขยะมาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้า  
โดยมีการก�าหนดราคาของขยะตามสินค้าในโรงเรียน

ฐาน Exchange Shop 

เรียนรู้การคัดแยกขยะตามประเภท โดยเฉพาะ 
ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ, กระป๋องสเปรย์  

ที่ต้องก�าจัดให้ถูกวิธี

ฐานการคัดแยกขยะ 
6

ขยะทั่วไป

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย



โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย ตั้งอยู่ที่ ต�าบลหัวหิน อ�าเภอ
หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งเน้นคุณภาพ
วิชาการให้ได้มาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญา ควบคู่กับการรักษา 
สิ่งแวดล้อม โดยมีการรับนักเรียนมาจากโรงเรียนต่าง ๆ ในต�าบล
หัวหิน และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมาศึกษา เปิดท�าการสอน 
ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2558
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57  
จ. เพชรบูรณ์



ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย  
ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด  

อันนี้ ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง 
หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง  
ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...”

“...คนเราถ้าพอในความต้องการ

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2541
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“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย  
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศ 
มีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทําอะไรต้อง 
พอเพยีง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สดุโต่ง ไม่โลภอย่างมาก  
คนเราก็อยู่เป็นสุข...” พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2541 
ที่ได้น้อมน�ำมำประยุกต์เข้ำกับนโยบำยในกำรจัดกำรขยะอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เริ่มจำกกำรปลุกจิตส�ำนึกให้เด็ก ๆ รู้สึกรักและ
หวงแหนในสถำนศึกษำ รวมทั้งช่วยกันลดปริมำณขยะให้น้อยลง 
โดยน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร รวมเข้ำกับกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำก
หลำยจนสำมำรถเกิดเป็นผลลัพธ์สู่กำรเป็นโรงเรียนปลอดขยะใน
ที่สุด
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“เด็กนักเรียนที่มำอยู่ประจ�ำในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็มำจำก
หลำกหลำยพื้นที่ กำรบริหำรจัดกำรในบริบทคือ กินตรงไหนก็ทิ้ง
ตรงนั้น เรำจึงมีควำมคิดว่ำสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องส�ำคัญ  
โดยเฉพำะเด็ก ๆ ที่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม ท�ำลำยต้นไม้ กินตรงไหน
ทิ้งตรงนั้น ขยะจึงเป็นเร่ืองส�ำคัญ เพรำะฉะนั้นโรงเรียนจึงมี 
นโยบำยออกมำอย่ำงชัดเจน ในเรื่องของกำรก�ำจัดขยะเพื่อให้เป็น
โรงเรียนที่ปลอดขยะ โดยสร้ำงกระบวนกำรให้นักเรียนเข้ำมำ 
มีส่วนร่วมผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มีกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรกำรเรียน 
กำรสอน” อาจารย์ชุติพร เหล็กคํา ผู ้อํานวยการโรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ 57 เล่ำแรงบันดำลใจที่ท�ำให้เกิดแนวคิด 
กำรจัดกำรขยะให้เหลือศูนย์ ที่มุ่งหวังจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ของเด็กนักเรียนให้เห็นคุณค่ำของสิ่งแวดล้อมรอบตัวมำกยิ่งขึ้น
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แนวทางสู่การเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3



“ลดปริมาณขยะ”

Reuse
น�ำกลบัมำใช้ ใหม่ ใช้ถำดหลุม
หรือปิ่นโต ใส่อาหารแทนการใช้ 

ถงุพลาสติก

Reduce
รณรงค์ลดการใช้ จัดท�าป้ายนิเทศ 

ให้ความรู้เรื่องขยะ

Recycle
สร้างสรรค์เป็นของใหม่ จัดประกวด 

ชุดร ีไซเคิลในโรงเรยีน

ใช้หลกักำร 3Rs 

REDUCE



“สร้างมูลค่าให้ขยะ”

คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

ขยะอนิทรยี์ 
ท�าปุ๋ยหมัก

ขยะร ีไซเคลิ
แยกประเภท 
น�าไปจ�าหน่าย

ขยะทั่วไป 
แยกประเภท
เพื่อก�าจัด

ขยะอนัตราย 
ก�าจัดให้ถกูวธิี



ก่อตั้งโครงการธนาคารขยะ
โดยให้นักเรียนน�าขยะของแต่ละหอพักที่ได้รับการคัดแยกไว้แล้วมา

ขายให้แก่โครงการธนาคารขยะ 1 ครั้งต่อเดือน  
รายได้เข้าหอพักของนักเรียน โดยมีเทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล เป็นผู้รับขยะไปด�าเนินการต่อไป 



เศษผักจากโรงอาหาร และแปลงผัก

“ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และสร้างรายได้เสริม 
ระหว่างเรียน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ปลูกผัก 
ปลอดสารพิษ ท�าน�้าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร 
ที่รวบรวบจากโรงอาหาร และใช้รดพืชผักในแปลง 
เพาะปลูก รวมทั้งเปิดศูนย์ฯ ให้นักเรียนทุกคนเข้ามา 
ศึกษาได้ตามความสนใจ เพื่อน�าไปต่อยอดในอนาคต

น�า้หมักชีวภาพ
น�า้หมักชีวภาพ



โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 57 จังหวัด
เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ใน ต�ำบลบ้ำนโตก อ�ำเภอเมือง 
จงัหวัดเพชรบรูณ์ เป็นโรงเรยีนประเภทอยูป่ระจ�ำ 
กินนอนแบบสหศึกษำ มีนักเรียนกว่ำ 700 คน 
ส่วนใหญ่เป็นชำวเขำเผ่ำม้ง กว่ำ 70% และ 
ที่เหลือเป็นคนไทยพื้นรำบ ด้วยวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนที่มุ ่งสู่กำรเป็นผู้น�ำในด้ำนกำรจัดกำร
ศึกษำขั้นพื้นฐำนส�ำหรับเด็กด้อยโอกำส ให้มี
ควำมรู ้ มีอำชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
เทคโนโลย ีด�ำรงตนอยูใ่นสงัคมได้อย่ำงมคีวำมสขุ  
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2559
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School4
โรงเรียนวัดตโปทาราม  
จ. ชลบุรี 



รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม  
ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง  

สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมาก 
มองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ�้าไป”

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เสมือนรากฐานของชีวิต 

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
จากวารสารชัยพัฒนาประจ�าเดือนสิงหาคม 2542





“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐาน
ความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับ
บ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู ่ที ่
เสาเขม็ แต่คนส่วนมากมองไม่เหน็เสาเขม็และลมืเสาเขม็เสยีด้วย
ซ�้าไป” พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากวารสาร 
ชัยพัฒนาประจ�าเดือนสิงหาคม 2542 อันเป็นแนวทางส�าคัญ 

ในการน�ามาต่อยอด พฒันาในเรือ่งสิง่แวดล้อม ทีน่�าไปสูก่ารบรหิาร
จัดการขยะท่ีมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยน้อมน�าศาสตร ์
พระราชาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นตัวอย่าง
แนวทางปฏิบตัทิีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้จรงิอย่างเป็นรปูธรรม 
ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความพอประมาณ ความมี
เหตผุล การมภีมูคิุม้กนั และอยูภ่ายใต้เงือ่นไขความรูแ้ละคณุธรรม 
มาประยกุต์เข้ากบั “ตโปโมเดล” เพือ่การจดัการขยะแบบองค์รวม 
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“สิ่ งที่ โรงเรียนเน ้นในการบริหารจัดการขยะอย ่างมี
ประสิทธิภาพคือ การรักสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสถานที่ตั้งของ
โรงเรียนอยูต่ดิกับอ่างเก็บน�า้บางพระ ท�าให้เหน็สภาพปัญหาต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นมากมาย ทางโรงเรียนเห็นถึงความส�าคัญ และตระหนัก 
ในเรื่องปัญหาที่เกิดจากขยะ จึงเป็นจุดเริ่มต้นท�าให้มีการจัดการ
ขยะอย่างจริงจัง โดยในระยะแรกทางโรงเรียนได้มีการจัดการขยะ  
โดยมีการน�าหลัก 3Rs* และหลัก 5Rs* มาใช้ในการด�าเนินงาน 
การจัดการขยะ ท้ังยังน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ  
ความพอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันที่ดี มาประยุกต์ใช้เข้ากับ 
“ตโปโมเดล” หรือ การจัดการขยะแบบองค์รวม โดยมีการจ�าลอง
รูปแบบของการใช้ชีวิตจริง ๆ มาใช้ในโรงเรียน 

 “การปลกูฝังให้เดก็นกัเรยีนในวนันีจ้ะท�าให้พวกเขาตระหนกั
ถึงความส�าคัญของส่ิงแวดล้อม และมีต้นแบบในการจัดการขยะ  
ซึง่ต้องมาจากบคุลากรทีม่หีวัใจสเีขยีว รกัสิง่แวดล้อม และให้ความ
ส�าคญัในด้านของการจัดการขยะ ทีจ่ะช่วยกนัถ่ายทอดความรู ้และ
เรียนรูร่้วมกนักบัเดก็นกัเรียนในการจดัการขยะเป็นแบบองค์รวม” 

อาจารย์วินัย บัวทอง ผู ้อ�านวยการโรงเรียนวัดตโปธาราม 
จ.ชลบุรี ฉายภาพความส�าเรจ็ของ “ตโปโมเดล” ทีโ่ดดเด่นด้านการ 
บรูณาการเร่ืองการจัดการขยะแบบลดภาวะโลกร้อน ซึ่งต่อยอด 
ไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยง
การเสริมทักษะเรื่องอาชีพและหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่ 
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง
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ฐานกิจกรรม เพื่อการจัดการขยะ 
ภายในโรงเรียนที่ยั่งยืน

7



ฐานคนอวดดี 
ส่งเสริมในเรื่องของ 
การน�ารหัสความด ี

ไปแลกเป็นสิ่งของต่าง ๆ

1
เก็บขวดแก้ว

100 ดวง

150 ดวง

200 ดวง

250 ดวง

เก็บขวด
พลาสติก

ปลูกผัก

รดน�้าต้นไม้



ฐานร้านกาแฟพิทักษ์โลก 
ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน  

ทั้งเรื่องความปลอดภัย และการคัดแยกขยะ  
เช่น กากกาแฟที่สามารถน�ามาท�าเป็น 

น�้ายาล้างจาน, สบู่, น�้ายาสระผม
กากกาแฟ

2



ฐานหยาดน�้าทิพย์  
การท�าน�้าหมักชีวภาพ เป็นการจัดการ 

ขยะอินทรีย์ที่มาจากโรงอาหาร

4

ฐานใบเงิน ใบทอง 
3

ชวนกันเก็บกวาดใบไม้ที่ร่วงตามพื้น 
มาชั่งปริมาณ เพื่อน�ามาท�าปุ๋ยหมัก

น�้าหมัก ชีวภาพ



ฐานหอผักรักสุขภาพ 
ปลูกผักสวนครัว ใช้ส�าหรับโครงการอาหารกลางวัน

5



ฐานจุดเดียวก็เฟี้ยวได้ 
จุดศูนย์รวมส�าหรับคัดแยกขยะเพียงจุดเดียว 

ที่ตั้งภายในโรงอาหาร 

6

ฐานเดือนจ๋าเดือน 
การเลี้ยงไส้เดือนจากเศษผัก 

ที่เหลือใช้ในโรงอาหาร  
เป็นการจัดการขยะอินทรีย์  

และปัสสาวะ มูล ของไส้เดือน 
สามารถที่จะน�าไปจ�าหน่ายได้

7



โรงเรียนวัดตโปทาราม จ. ชลบรุ ีต้ังอยู่ที ่ต. บางพระ อ.ศรรีาชา 
จ.ชลบุรี เป็นโรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ ่งพัฒนา 
สิง่แวดล้อม เพือ่เอือ้ต่อการเรยีน ให้ผูเ้รยีนมจีติส�านกึในการอนรุกัษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปกับงานด้านวิชาการ และทักษะ 
ด้านอาชีพ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  
มีนักเรียนกว่า 400 คน โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่วิถีไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี มีทักษะงานอาชีพ 
รักสิ่งแวดล้อม น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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และหลัก 5Rs คือ หลัก 3Rs บวก
ด้วย Refuse คือ การปฏิเสธการใช้

สารที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ปิดท้ายด้วย Renewable คือ  

การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน

หลัก 3Rs ประกอบด้วย 

Reduce
ลดการใช้ การใช้น้อย 
เท่าที่จ�าเป็น หรือการ 

ลดสร้างของเสีย 

Reuse
การใช้ซ�า้ เพื่อยืดอาย ุ

การใช้งานและใช้ประโยชน์
ให้มากขึ้น

Recycle
การแปรรูป เพิ่มมูลค่า  
ให้น่าใช้ เช่น การน�าขยะ 

ที่ย่อยสลายได้ยาก  
ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ 

พลาสติก ไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่

3Rs Refuse Renewable

+ +





รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2559
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่  
จ. สกลนคร



ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น�้า ทะเล และอากาศ  
มิได้เป็นเพียงสิ่ง สวย ๆ งาม ๆ เท่านั้น หากแต่เป็น 

สิ่งจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตของเรา และการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษา

อนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย...”

“...ธรรมชาติแวดล้อมของเรา

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2521







“...ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ 
แม่น�้า ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่ง สวย ๆ  งาม ๆ  เท่านั้น 
หากแต่เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตของเรา และการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปัก
รักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย...” พระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงาน
พระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2521 
จากแนวพระราชด�ารทิีพ่ระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ และทรงท�า
เป็นแบบอย่างอนัแสดงให้เหน็ถงึความผกูพนัเกือ้กลูของดนิ น�า้ ป่า 
และคน กอปรกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ให้ความส�าคัญกับเรื่อง
วินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงน�ามาสู่โรงเรียนต้นแบบปลอดขยะที่เริ่ม
ต้นกระบวนก�าจัดขยะ ตั้งแต่ต้นทางเริ่มจากในห้องเรียน โดยเรียก
ว่า “ห้องสาธิตการจัดการขยะแบบ 3Rs” เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ 

“การเรียนรู ้สู ่การปฏิบัติ จะสอนเด็กนักเรียนในรูปแบบ  
active learning ให้เดก็ ๆ ลงสู่การปฏบัิตจิรงิ และสรปุองค์ความรู ้
ที่ได้จากการปฏิบัติ โดยมีทั้งหมด 2 กระบวนการเรียนรู้ คือ 
กระบวนการทางด้านวิชาการ มีหลักสูตรการเรียนด้านการจัดการ
ขยะ และ กระบวนการด้านกิจกรรมทีมุ่ง่เน้นด้านศาสตร์พระราชา 
โดยมฐีานการเรียนรูท้ัง้หมด 13 ฐาน” เซอร์ดอ็กเตอร์ วลัภา นลิเขต 
อธิการิณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ถ่ายทอดแนวคิดในการ
บรหิารจดัการขยะภายในโรงเรยีนทีน้่อมน�าทฤษฎีศาสตร์พระราชา
สู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
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ฐานการเรียนรู้เด่นในการบริหารจัดการ
ขยะภายในโรงเรียน

6



การเรียนรู้ไตธรรมชาต ิคือ เป็นฐานการบ�าบัดน�้าเสีย 
มีการใช้เทคโนโลยีแบบประหยัด 

1



หลุมพอเพียงปลูกทุเรียน 
เดือนเดียวได้กินผล คือ เมื่อปลูก 

ต้นทุเรียน ก็ได้กินพืชผัก  
ผลไม้ที่ปลูกรอบ ๆ ต้นทุเรียนด้วย

3

ห่มดินเลี้ยงดินให้เลี้ยงพืช คือ เป็นฐานที่ด�าเนินงาน
ตามพระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9  

ในเรื่องของการไม่ไถเปิดหน้าดิน

2



สถานี 3Rs เป็นฐานคัดแยกขยะ 
โดยมีการน�าขยะที่คัดแยก 

จากในห้องเรียนมาทิ้งที่ฐานนี้

4สถานี 3Rs

Reduce Reuse Recycle



การเลี้ยงไส้เดือนก�าจัดขยะอินทรีย์ ด้วยการเลี้ยง
ไส้เดือนเพื่อก�าจัดขยะอินทรีย์ และน�ามูลไส้เดือน

มาท�าน�้าหมัก ส�าหรับฉีดที่โรงเพาะเลี้ยงเห็ด

5



การเรียนรู้การเพาะเห็ด โดยน�ามูลไส้เดือนมาท�าน�้าหมัก  
ส�าหรับฉีดเห็ดที่หมดสภาพให้งอกขึ้นมาใหม่ได้ โดยมีอัตรา 

ส่วนผสม น�้าหมักผสมมูลไส้เดือน 40 ลิตร ผสมน�้าเปล่า 40 ลิตร 

6



โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ตั้งอยู่ที่ต�าบล 
ท่าแร่  อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร เป็นโรงเรยีน
เอกชนประเภทสามญั เปิดสอนระดบัชัน้อนบุาล 
1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียน 
ชาย-หญิง ทั้งประจ�าและไปกลับ ด�าเนินกิจการ
ในรูปของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาภายใต้มูลนิธิ
อบุลรตัน์ในพระบรมราชนิปูถมัภ์ โดยมวีสิยัทศัน์
เก่ียวกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอันเป็นเอกลักษณ์
เด่นของโรงเรียน 
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รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2560
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School6
โรงเรียนบ้านน�า้มิน  
จ.พะเยา



พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541

ความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก 
ไม่ได้หมายถึงการมีพอส�าหรับใช้เองเท่านั้น  

แต่มีความหมายว่า พอมีพอกิน  
พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง”

“ค�ำว่ำพอเพียง





“ค�ำว่ำพอเพยีงควำมหมำยอกีอย่ำงหนึง่ มคีวำมหมำยกว้ำง
ออกไปอกี ไม่ได้หมำยถงึกำรมพีอส�ำหรบัใช้เองเท่ำนัน้ แต่มคีวำม
หมำยว่ำ พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่ำ เศรษฐกิจพอเพียง
นั่นเอง” พระรำชด�ำรัสในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร พระรำชทำนไว้
เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2541 คือใจความส�าคัญในการท�างาน 
ที่โรงเรียนบ้านน�้ามินได้น้อมน�ามาต่อยอดเป็นหลักสูตรการศึกษา
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกระดับชั้น เพื่อปลูกจิตส�านึก สร้าง
วนิยัให้รูจ้กัรกั และเหน็ความส�าคญัของสิง่แวดล้อม รวมถงึการเหน็
คุณค่าของขยะที่สามารถน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดเป็น
ฐานการเรียนรู ้ท่ีสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ�าวัน  
อนัเป็นผลให้ลดปัญหาการเกดิขยะได้อย่างยัง่ยนื คอืใจความส�าคญั
ในการท�างานที่โรงเรียนบ้านน�้ามินได้น้อมน�ามาต่อยอดเป็น
หลักสูตรการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกระดับช้ัน เพื่อ
ปลูกจิตส�านึก สร้างวินัยให้รู ้จักรักและเห็นความส�าคัญของ 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเห็นคุณค่าของขยะที่สามารถน�ามาใช ้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดเป็นฐานการเรียนรู้ที่สามารถน�าไป
ปฏบิตัไิด้จรงิในชวีติประจ�าวนั อนัเป็นผลให้ลดปัญหาการเกดิขยะ
ได้อย่างยั่งยืน
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“ก่อนที่จะได้รับผลส�าเร็จอย่างในปัจจุบันนี้ เราพบกับปัญหา
การขาดความส�านึกด้านการทิ้งขยะ ขาดองค์ความรู้ ทิ้งขยะ 
ด้วยความมักง่าย ไร้วินัย รวมถึงการก�าจัดขยะอย่างไม่ถูกต้อง 
ด้วยการเผา ทั้งที่โรงเรียนของเราตั้งอยู ่บนดอย อยู ่บนพื้นที ่
ที่ล้อมรอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนั้นเมื่อเราเป็นผู้ให้ความรู้
ให้การศึกษา จึงน�าความรู้เร่ืองความส�าคัญของความสิ่งแวดล้อม
มาปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้เห็นความส�าคัญของป่า ดิน น�้า พลังงาน  
ให้เขารู้ว่าสิ่งแวดล้อมมีความส�าคัญต่อทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน 
บนโลกใบนี้ก็ตามแต่ หากไม่ช่วยกันทุกคนก็จะได้รับผลกระทบไป
ทั่วทั้งหมดทุกที่

การจัดการขยะเป็นส่วนหนึง่ของการจดัการสิง่แวดล้อม จงึได้
มกีารส่งคณะครไูปศกึษาดงูาน น�าองค์ความรูก้ลบัมาสอนนกัเรยีน 

ด้วยการสร้างฐานการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ ให้เขาได้เหน็คณุค่า
ของขยะหนึ่งชิ้น ก่อนจะทิ้งต้องแน่ใจว่าไม่มีค่าแล้วจริง ๆ เพราะ
เราได้ปลูกฝังให้เขาเห็นว่าขยะสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้อีก
มากมายเพียงใด เป้าหมายส�าคัญคือการสร้างวินัย ปลูกจิตส�านึก
ให้กับเด็ก ด้วยการเริ่มแก้ปัญหาที่ตนเองก่อน จากนั้นจึงพัฒนา 
องค์ความรู้เชื่อมโยงเข้าสู่ชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ดร.สมพิศ กำติ๊บ ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน�้ำมิน จ.พะเยำ  
เผยถึงจุดเริ่มต้น มูลเหตุที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในการจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกฝังจิตส�านึก สร้างวินัยให้แก่เด็กด้วย 
องค์ความรู้ และการปฏิบัติ ให้เด็กได้มีความตระหนักและเห็น
คุณค่าของขยะที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ซึ่งเป็น 
ส่วนส�าคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
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ฐานการเรียนรู้สู่หนทางแห่งการน�าขยะ 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการลด

ปริมาณขยะ และน�าไปสู่การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

8



WA S T E  B A N K

ปุ ๋ ยหมั ก

น�้ำหมักชีวภำพ



นักเรียนร่วมกันน�าขยะในห้องเรียน เช่น กระดาษ 
ที่ใช้แล้วมาขายที่ธนาคารทุกวันพฤหัสบดี

ฐำนธนำคำรขยะ
1

WA S T E  B A N K



RECYCLE

ฐำนกำรท�ำขยะรีไซเคิล
นักเรียนร่วมกันน�ากระดาษที่น�ามาขายให้ธนาคารขยะ 

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ส�าหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 

2



ปุ ๋ ยหมั ก

ฐำนกำรท�ำปุ๋ยหมักอินทรีย์
นักเรียนช่วยกันเก็บเศษใบไม้มาท�าเป็นปุ๋ย

3



นักเรียนร่วมกันน�ากระดาษจากธนาคารขยะมาปั้นเป็นหัวกวาง 
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์น�าไปจ�าหน่ายสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน

ฐำนกำรปั้นหัวกวำง

4



น�ำ้ห
มัก

น�้ำเกลือ

5 ลิตร
5 ลิต

ร

1 กิโลกรัม
ขั้นตอนวิธีกำรท�ำ

- น�ำ N 70 ใส่ถังแล้วคนด้วยไม้พำย
ไปในทิศทำงเดียวกันจน N70 มีสีขำวครีม
- เติมน�้ำเกลือลงไป 2.5 ลิตร ผสมแล้วคนจนละลำย
- เติมน�้ำหมักลงไปและคนให้เข้ำกัน  
ตำมด้วยน�้ำด่ำงจนหมด
- เติมน�้ำเปลำ่ และน�้ำเกลือส่วนที่เหลือ  
เพื่อปรับควำมเข้มข้นของน�้ำยำอเนกประสงค์

น�้ำเปล่ำ
5 ลิตร

น�้ำดำ่งขี้เถ้ำ   5  ลิตร
5

นักเรียนช่วยกันเก็บขยะจากชุมชน เช่น เศษผลไม้ต่าง ๆ  
น�ามาหมักท�าน�้ายาอเนกประสงค์

ฐำนน�้ำยำอเนกประสงค์



นักเรียนช่วยกันน�าเศษผักจากโรงอาหาร หรือผัก 
จากแปลงเกษตรมาท�าเป็นน�้าหมักชีวภาพ  
เพื่อใช้รดแปลงเกษตรที่ปลูกในโรงเรียน

ฐำนน�้ำหมักชีวภำพ
6

น�้ำหมักชีวภำพ

เศษผักจำกโรงอำหำร และแปลงผัก



7

นักเรียนช่วยกันน�าเศษกิ่งไม้ภายในโรงเรียนท�าน�้าส้มควันไม ้
เพื่อไล่แมลง และถ่าน

ฐำนน�้ำส้มควันไม้

น�้ำส้ม 
ควันไม้

น�้ำส้ม 
ควันไม้



นักเรียนได้รู้จักการน�าน�้ามันเก่าที่ไม่ใช้แล้วจากโรงอาหาร หรือที่บ้าน  
มาผลิตแปรรูปเป็นน�้ามันดีเซล เพื่อใช้กับยานพาหนะในโรงเรียน

ฐำนน�้ำมันไบโอดีเซล
8

BIO 

DIESEL
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โรงเรียนบ้านน�้ามิน จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ในต�าบลแม่ลาว อ�าเภอ
เชียงค�า จังหวัดพะเยา เปิดท�าการสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลจนถึง 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น มนีกัเรยีนราว ๆ  กว่า 200 คน ส่วนใหญ่นับถอื
ศาสนาพุทธ นอกจากจะมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแล้ว โรงเรียน
ยงัเน้นการปลกูฝังนกัเรยีนในเร่ืองของการมคีณุธรรม จรยิธรรม มทีกัษะ
ด้านอาชีพ จึงเน้นการปฎิบัติจริงควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการ ทั้งยัง
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเป็นศูนย ์
สิ่งแวดล้อมศึกษา และศูนย์การเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนและสมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ 
ท�ากจิกรรมร่วมกนั เพือ่เกดิการน�าไปใช้ได้จรงิในชวีติประจ�าวนั ช่วยลด
ปัญหาขยะ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้อย่างยั่งยืน
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รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2561
 โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School7
โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์  
บางเขน กรุงเทพฯ 



คือพระราชด�ารัสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 
ให้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต ที่คนไทยได้น้อมน�า 

มาเป็นหลักปฏิบัติมาอย่างเนิ่นนาน 

“เศรษฐกิจพอเพียง”  
หรือ “ความพอเพียง” 
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“เศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “ความพอเพียง” คือ 
พระราชด�ารสัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานให้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตที่คนไทยได้
น้อมน�ามาเป็นหลกัปฏบิตัมิาอย่างเนิน่นาน แม้แต่กบัเยาวชนตวั
น้อยในวัยเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นอนุบาล ซึ่งโรงเรียน
อนุบาลสุดารักษ์ ได้น�าแนวพระราชด�ารัสนี้มาต่อยอดและ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน บ่มเพาะให้นักเรียนรุ่นเยาว์ได้
รับรู้ เข้าใจ ปลูกสร้างจิตส�านึก ส่งเสริมกิจกรรมของการเป็น
โรงเรียนปลอดขยะ ให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 

โดยยึดหลัก “ความพอเพียง” เป็นใจความส�าคัญจนกลายเป็น
กจิกรรมทีห่ลากหลายแสนสนกุ สมวยั และได้รบัรางวลัชนะเลิศ
ในด้านการจัดการขยะส�าหรับเด็กอนุบาลเป็นผลลัพธ์ที่เป็น
ความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

 
	 “หลายคนอาจสงสัยว่าเด็กเล็ก	 ๆ	 จะสามารถเข้าใจค�าว่า

พอเพียงได้อย่างไร	จริง	ๆ	แล้วเด็กเล็กคือวัยที่เราสามารถปลูกฝัง
ได้ดีและง่ายที่สุด	 เราสามารถบ่มเพาะสิ่งต่าง	 ๆ	 ให้เขาได้ดีกว่า 
เด็กโต	ซึ่งนอกจากจะน�าปรัชญาการด�าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	พระราชทานไว้มาต่อยอดในการท�างาน
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ด้านการจัดการขยะภายในโรงเรียนแล้ว	ส่วนตัว
ยังได้น้อมน�าพระราชด�ารัส	 เรื่องของความ 
รับผิดชอบในหน้าที่ความเป็นครูมาใช้ในอาชีพ
ด้วย	 ทุกอย่างที่คิดท�าจึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความรับผิดชอบในหน้าที่ความเป็นครูให้ดีที่สุด
อยู่เสมอ

	 ส�าหรับเรื่องขยะ	 ที่ เราตั้งใจปลูกฝัง
จิตส�านึกให้กับนักเรียนนั้น	 นับเป็นเรื่องใกล้ตัว
และอยู่ในชีวิตประจ�าวันของทุกคน	 ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เด็ก	 ๆ	 ควรได้รับการฝึกฝน	 เรียนรู ้	 โดยมี 
ผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนที่ดี	 โดยจะเห็นได้จาก
มีการคัดแยกขยะน�ามาขายอย่างต่อเนื่อง	 จึง
ท�าให้มสีถติกิารขายขยะเพิม่มากขึน้	นอกจากนัน้
เรายังมีกิจกรรมท่ีท�าให้เด็ก	 ๆ	 มีความเข้าใจ 
ในเรื่องของการจัดการขยะได้เป็นอย่างดี	 ทั้งยัง
ช่วยสร้างความมีส่วนร่วมภายในครอบครัว	อาทิ	
กิจกรรมครอบครัวรักสิ่งแวดล้อม	 กิจกรรม
ประกวดประดิษฐ์ถุงผ้า	 ทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นจาก
พื้นฐานของการสร้างความเข้าใจในเรื่องความ 
พอเพยีง	ซึง่เดก็	ๆ 	สามารถรับรูไ้ด้ว่าขยะหนึง่ชิน้
นั้นสามารถน�าสร ้างคุณประโยชน์ได ้อย ่าง 
มากมาย	 นับเป็นผลส�าเร็จที่เกิดจากความตั้งใจ	
ความต่อเนื่อง	ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร”	
อาจารย์สลิลดา ทศานนท์ ผูจ้ดัการสถานศกึษา 
โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน	 เล่าถึง 
หลักการท�างานที่น�าพาไปสู่ความส�าเร็จ	 ในเรื่อง
การปลูกฝังจิตส�านึกให้เด็กเล็กช่วงประถมวัย
สามารถรับรู้	เข้าใจ	และน�าไปปฏิบัติจริงในชีวิต
ประจ�าวันได้
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แนวทางสู่ความส�าเร็จ 
ในการพิชิตรางวัล Zero Waste School 

ในเด็กระดับอนุบาล 





น้อมน�าแนวพระราชด�ารัส 
ต่อยอดในการท�างาน

1

ด�าเนินการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักการของความพอเพียง 

ทั้งบุคลากรในโรงเรียน เด็กนักเรียน และผู้ปกครอง



ปฏิบัติหน้าที่ด้วยตระหนักรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง  
โดยเฉพาะความเป็นครู ปลูกฝังจิตส�านึกความเป็นครูผู้เปรียบเสมือน
เรือจ้าง ท�าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดทั้งวิชาความรู้ และการใช้ชีวิตด้วย 
ความรับผิดชอบอย่างสูงสุด

RECYCLE



ปลูกจิตส�านึก สร้างวินัย
2

สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยการให้เด็ก
ได้สัมผัส เปิดโลกกว้างนอกห้องเรียน ให้เด็ก 
ได้ใช้จินตนาการ จนเกิดเป็นจิตส�านึกในการรัก
สิ่งแวดล้อม สามารถเอาชนะข้อจ�ากัดในเรื่องอายุ
ที่มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมได้

ขยะอันตรายขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิลขยะอินทรีย์





•  สร้างฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
•  ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ ์
 ภายในครอบครัว
•  สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากร 
 ในแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดี
•  ทุกกิจกรรมต้องด�าเนินการอย่างมี 
 ความต่อเนื่อง และสามารถติดตามผลได้

ส่งเสริมกิจกรรม เน้นการปฏิบัติจริง 
3



โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์	 บางเขน	 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร	 เปิดท�าการเรียนการสอน 
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล	 จนถึงอนุบาล	 3	
ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการ	และกระบวน 
การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี	่ 
(Montessor i ) 	 รวมถึงการน�านวัตกรรม 
ทางการศึกษาต่าง	ๆ	มาใช	้ อาทิ	 การสอนแบบ
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู ้แบบสืบเสาะ 
และได้ปรับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
มาเน้นในแนวทางธรรมชาตศิกึษาเพือ่การพฒันา
อย่างยั่งยืน
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รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2561
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School8
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
จ.หนองบัวล�าภู



ศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 





“เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา” ศาสตร์แห่งพระราชาเพือ่การพฒันา
อย่างยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงใช้ในการทรงงาน 
มาตลอดรชัสมยั คอืหลกัส�ำคญัในกำรท�ำงำนทีโ่รงเรียนศรีบญุเรอืง
วทิยำคำรเน้นย�ำ้ให้บคุลำกรทกุคนน้อมน�ำมำเป็นหลกัปฏบิตัใินกำร
ท�ำงำน ทั้งยังน�ำมำต่อยอดส่งผ่ำนควำมรู้ให้กับนักเรียนในด้ำน 
ตำ่ง ๆ รวมถึงเรื่องกำรรักษำสิ่งแวดล้อม และแนวคิดในเรื่องของ
กำรจัดกำรขยะ จนเป็นโรงเรียนปลอดขยะในที่สุด
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“หลักกำรด�ำเนินงำนของเรำที่ยึดถือและปฏิบัติอย่ำงมุ่งมั่น
ตั้งใจจนประสบควำมส�ำเร็จในเรื่องกำรเป็นโรงเรียนปลอดขยะ  
เรำใช้นโยบำยขับเคลื่อนโดยให้ทุกคน ทุกภำคส่วนของโรงเรียน 
ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะ ด้วยกำรเริ่มต้นจำกต้นทำงคือ  
มองเหน็ปัญหำ และลงมอืจดักำรแก้ไขปัญหำโดยกระบวนกำรสร้ำง
จิตส�ำนึกผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติจริงในฐำนกำรรู้ต่ำง ๆ เพื่อให้เกิด
กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ ทั้งยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องควำม
สำมัคคีอีกด้วย เพรำะหำกทุกคนไม่ร่วมแรงร่วมใจกัน ควำมส�ำเร็จ
ก็จะไม่บังเกิด” อาจารย์รัศมี ทองผิว หัวหน้าโครงการ Zero 
Waste School โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อธิบำย 
หลักกำรท�ำงำนในกำรบริหำรจัดกำรขยะภำยในโรงเรียนจน 
ประสบควำมส�ำเร็จ เป็นโรงเรียนปลอดขยะในที่สุด

121



หนทางสู่วิถีความเป็นโรงเรียนปลอดขยะ
ตามหลักศาสตร์พระราชา



นานเท่าไหร่? 
กว่าจะย่อยสลาย...

บุคคลากรในโรงเรียนทุกคน และนักเรียนสามารถ 
ท�าความเข้าใจปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านหลักสูตร 
การเรียนการสอน ที่มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ“เข้าใจ”

กระดาษ
2-5 เดือน

เสื้อผ้าฝ้าย
6 เดือน

กล่องนม
5 ปี

ถุงพลาสติก
500 ปี

ขวดพลาสติก 
450-500 ปี

ไม้
13 ปี

กระป๋อง 
น�้าอัดลม

80-100 ปี

“เป็นเดือนกว่าจะย่อยสลาย”

“เป็นปีกว่าจะย่อยสลาย”

“หลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลาย”

“กล่องโฟม”  
ย่อยสลาย???

“ขวดแก้ว”  
ไม่มีวันย่อยสลาย



“เข้าถึง” รู้ถึงวิธีการจัดการ การแก้ปัญหา 
จากสิ่งที่รับรู้ และลงมือปฏิบัติจัดการ  
โดยยึดการมีส่วนร่วมของทุกคนในทุกขั้นตอน 
ผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

ฐานขยะแปลงโฉม 
ด้วยหลัก 3Rs น�าขยะ 

ทั่วไปมาประดิษฐ ์
เป็นของใช้ต่างๆ

ฐานปุ๋ยดีชีวีมีสุข  
น�าขยะอินทรีย์จาก 
โรงอาหารมาท�าปุ๋ย  

โดยมีการเลี้ยงไส้เดือน 
เพื่อก�าจัดขยะอินทรีย์  

เป็นปุ๋ยที่ปลอดสารเคมี

ปุ๋ยมูลไส้เดือน



“พัฒนา”
ประมวลผลลัพธ์ความส�าเร็จจากการลงมือแก้ไข  
และน�ามาต่อยอด พัฒนา ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
เพื่อการด�าเนินการสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

ฐานธนาคารขยะ  
สร้างความเข้าใจในวงจรชีวิตขยะ 

ฝึกคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย
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โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยำคำร จังหวัด
หนองบัวล�ำภู ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบวัล�ำภ ูเป็นโรงเรยีนสงักดักรมสำมญัศกึษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร เน้นกำรส่งเสริมครูและ
บคุลำกรทำงกำรศกึษำให้มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีกำรพัฒนำหลักสูตร 
ให้สอดคล้อง โดยค�ำนึงถึงและสนองต่อควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบคุคล พัฒนำจดักำรระบบอย่ำง
มคีณุภำพ เน้นกำรสร้ำงนวตักรรมและเทคโนโลย ี
รวมถึงพัฒนำแหล่งเรียนรู ้ให้เป็นสังคมแห่ง 
กำรเรียนรู้
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รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2562
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School9
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 
จ.ขอนแก่น



ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

พระราชทานพระราชด�าริชี้แนะแนวทางการด�าเนินชีวิต 
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด 

“เศรษฐกิจพอเพียง”







“เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาที่พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร พระราชทาน
พระราชด�าริชี้แนะแนวทางการด�าเนินชีวิต 
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยการ
ด�าเนินชีวิตตามแนวพระราชด�าริด้านความ 
พอเพียง มีหลักยึดปฏิบัติดังนี้

• ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย 
ในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต

• ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความ 
ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต

• ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และ
แข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู ้กันอย่าง
รุนแรง

• ไม่หยุดนิ่งท่ีจะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้น
จากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หา 
ความรูใ้ห้มรีายได้เพิม่พนูขึน้ จนถงึขัน้พอเพยีง
เป็นเป้าหมายส�าคัญ

• ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว 
ประพฤติตนตามหลักศาสนา

เหล ่านี้ล ้วนเป ็นสิ่งที่ โรงเรียนเทศบาล 
บ้านศรีฐานได้น้อมน�ามาปฏิบัติ ยึดถือเป็นหลัก
ในการด�าเนินการ ทั้งด้านการเรียน การสอน  
การปฏิบัติตนของบุคลากร รวมไปถึงการน�ามา
ต่อยอด ประยุกต์ใช้ในเรื่องของการจัดการขยะ 
จนประสบความส�าเรจ็เป็นโรงเรยีน Zero Waste 
School โดยสมบูรณ์
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“หลักปรัชญาแนวความคิดด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง คือใจความส�าคัญที่เราได้น�ามาใช ้
เป็นแนวทางในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ
ภายในโรงเรียน ด้วยการเริ่มต้นตั้งแต่การปลูก 
จิตส�านึกให้กับครู บุคลากร นักเรียน ไปจนถึง 
ผูป้กครอง ด้วยการให้ความรู้เรือ่งของการทิง้ขยะ
ให้ถูกที่ การน�าขยะมาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด  
อนัเป็นทีม่าของการคดัแยกขยะ และให้นกัเรยีน
ได้มีส่วนร่วม รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ตามที่ได ้
รบัมอบหมาย โดยเราจะแบ่งเขตความรบัผดิชอบ
ให้เด็กทุกคนในเรื่องของการท�าความสะอาด  
การเก็บขยะ ท�าให้เขารู ้สึกรักโรงเรียน หาก 
ทุกคนอยากมีที่เรียน ที่เล่น ที่นั่งที่สะอาด ก็ต้อง
ช่วยกันดูแลรักษา เก็บกวาดร่วมกัน 

134



 นอกจากนี้เรายังมีเป้าหมายท่ีชัดเจน 
ในการสร้างเด็ก ๆ ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ  
มีหัวใจของการรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านฐานการ
เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งยังน�าเรื่องของ
นวัตกรรมเข ้าใช ้ในเรื่องของการก�าจัดขยะ 
อีกด้วย” อาจารย์คณา ทิพย์ฤตรี เล่าถึงวิธี
ปฏิบัติอันเป็นหนทางสู ่ความส�าเร็จ ที่ท�าให้
โรงเรียนแห่งนี้เป็นพื้นที่ปลอดขยะโดยสมบูรณ์
แบบอย่างยั่งยืน
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แนวทางสู่การเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ปลูกจิตส�านึก
ใช้หลัก 5 ส  
ปลูกจิตส�านึกของการเป็นนักจัดการขยะ
ส.1 (ส�านึกดี) รักโรงเรียน
ส.2 (สะอาด)
ส.3 (สีเขียว)
ส.4 (สุขภาพดี)
ส.5 (สู่ชุมชน) สร้างเครือข่ายสู่ชุมชนและผู้ปกครอง



สร้างมูลค่า
คัดแยกประเภทขยะ
ขยะอินทรีย์ – ท�าปุ๋ยหมัก, อาหารสัตว์ 
ขยะรีไซเคิล – น�ากลับมาใช้ใหม่, ประดิษฐ์เป็นสิ่งของ
ขยะทั่วไป – แยกประเภทเพื่อก�าจัด
ขยะอันตราย – ก�าจัดอย่างถูกวิธี



จัดตั้งธนาคารขยะ
ก่อตั้งธนาคารขยะ ผ่านฐานการเรียนรู ้
ภายในโรงเรียน ฐานธนาคารฝากไม่มีถอน  
โดยให้นักเรียนน�าขยะเข้ามาฝาก มีการคัดแยกขยะ  
และส่งขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน

ธนาคารขยะ

ขยะอันตราย



ศูนย์การเรียนรู้

สร้างรายได้เสริม

ต่อยอดผลผลิตให้เกิดประโยชน์
น�าผลผลิตจากสัตว์เลี้ยงออกมาขายภายในชุมชน
ปลูกมะนาวสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการท�าน�้ายาล้างจาน 
สบู่เหลวส่งออกขาย และใช้ภายในโรงเรียน
ทั้งยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน  
ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนได้ศึกษา  
น�าความรู้ไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน



โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ตั้งอยู่ที่ต�าบล
ในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็น
โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
เปิดท�าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เน้นการ 
ส่งเสริมครู และบุคลากรภายในโรงเรียนให้มี 
ความรู ้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังส่งเสริมการสร้าง
ศกัยภาพของนกัเรยีนให้เป็นเยาวชนท่ีมคีณุภาพ 
มทีัง้ความรู ้และความสามารถ รวมถงึการพฒันา
โรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
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รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2562
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School10
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 
จ.อ�านาจเจริญ
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พิจารณาให้เห็นจุดหมาย เห็นสาระ และประโยชน์ที่แท้จริง 
ของงานนั้นอย่างแจ่มแจ้ง แล้วจึงเริ่มลงมือท�าด้วยความ
ตั้งใจ มั่นใจ ด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ให้ด�าเนินลุล่วง

ตลอดไปอย่างต่อเนื่อง โดยมิให้บกพร่องเสียหาย”

“เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ให้พยายามคิด

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
พระราชทานแก่บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 5 กรกฎาคม 2533
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“เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ให้พยายามคิด พิจารณาให้เห็น 
จุดหมาย เห็นสาระ และประโยชน์ท่ีแท้จริงของงานนั้นอย่าง 
แจ่มแจ้ง แล้วจึงเริ่มลงมือท�าด้วยความตั้งใจ มั่นใจ ด้วยความ
รับผิดชอบอย่างสูง ให้ด�าเนินลุล่วงตลอดไปอย่างต่อเนื่อง  
โดยมิให้บกพร่องเสียหาย” พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่บัณฑิต 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่  
5 กรกฎาคม 2533 อนัเป็นหลกัการทีโ่รงเรยีนหวัตะพานวทิยาคม
น�ามาต่อยอดในการด�าเนนิการ และได้รบัความส�าเรจ็ด้านการเป็น
โรงเรียนปลอดขยะ ภายใต้แนวคิด “คิดแล้วลงมือท�า ท�าแล้ว 
ได้บุญ”
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“ก่อนจะลงมือท�าสิ่งใด สิ่งที่เรายึดถือและให้ความส�าคัญ 
เป็นอย่างแรกคือ ต้องผ่านกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ ตั้ง 
เป้าหมาย ขอบเขตการท�างานเสียก่อน เมื่อคิดอย่างถี่ถ้วนดีแล้ว  
จึงลงมือปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อ
ผลลัพธ์อันจะน�าไปสู่ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป และการลงมือ
ท�างานจนบงัเกดิผลทีด่นีัน้ยงัหมายถงึการท�าบญุ และบญุจะส่งผล
ให้มีความสุข เช่นเดียวกันกับการแก้ปัญหาเรื่องขยะในโรงเรียน 

ปัญหาหลักอย่างหนึ่งของการเกิดขยะในโรงเรียนมาจากขยะ
อินทรีย์ ซึ่งเป็นเศษใบ้ไม้จากต้นไม้ที่มีมากมาย เราจึงคิดจัดการ
แก้ไขด้วยการให้ทุกคนในโรงเรียน คือ คณะครู นักเรียน บุคลากร



149

ในโรงเรียน รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าในโรงเรียนทุกคน 
ได้มส่ีวนร่วมด้วยช่วยกนัในการบรหิารจดัการขยะ 
ภายในโรงเรียนให้เป็นศูนย์” อาจารย์พงศภัค 
สายสดุ ครชู�านาญการพเิศษ ทีป่รึกษาโครงการ 
จัดการขยะโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กล่าว
สรปุแนวคดิการท�างานทีส่่งผลให้โรงเรยีนประสบ
ความส�าเร็จด้านจัดการขยะ และได้รับรางวัล 
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ปี 2562 Zero 
Waste School
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แนวทางแห่งความส�าเร็จสู่ความเป็น  
Zero Waste School
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ปลูกจิตส�านึก
ส่งต่อความคิดจากรุ่นสู่รุ่น ถ่ายทอดเรื่องความส�าคัญ 
ของสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ใช้แนวคิดเพอร์มาคัลเจอร์ เน้นการท�าเกษตรที่มีความยั่งยืน 
เพื่อลดขยะอินทรีย์ภายในโรงเรียน โดยใช้ท่อนซุงหรือ 
เศษกิ่งไม้ใบหญ้าก่อเป็นแปลงผัก โดยพืชผักที่ปลูกจะได้รับ 
สารอาหารจากเศษกิ่งไม้ใบหญ้าที่กองไว้ เป็นการให้อาหารและ
ความชื้นตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องรดน�้า หรือใช้น�า้น้อยมาก
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สร้างมูลค่า
จัดตั้งธนาคารขยะ
นักเรียนน�าขยะจากห้องเรียนมาชั่งฝาก น�ารายได้
ไปท�าบุญ และไว้ใช้เป็นส่วนกลางของห้องเรียน

ให้ความรู้การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด
น�าขยะอินทรีย์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
อาทิ ท�าดินปลูก, ท�าปุ๋ย

ออกแบบจักรยานเพื่อปั่นรดน�้าผักสวนครัว และ
ปั่นหมุนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศที่ใช้
สายยางต่อลงท่อน�้าทิ้งเพิ่มออกซิเจนในน�้า
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ต่อยอดผลผลิตให้เกิดประโยชน์
ใช้วัสดุธรรมชาติท�าผลิตภัณฑ์ อาทิ น�้ายาล้างจาน,  
น�้ายาถูพื้น, สบู่เหลวสมุนไพร โดยบรรจุภัณฑ์ได ้
มาจากธนาคารขยะ

สร้างสวนเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกแปลงนาข้าว  
พืชผัก เลี้ยงปลาน�าผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค
ภายในโรงเรียนมาวางจ�าหน่าย

สร้างรายได้เสริม
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โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตั้งอยู่ต�าบล
หนองแก้ว อ�าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ�านาจเจรญิ 
เป็นโรงเรียนท่ีเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้มีการเรียนรู ้อยู ่เสมอ ท้ังครู และนักเรียน  
เน้นการท�างานแบบการส่งต่อความคิด ความรู้ 
และลงมือท�าจากรุ ่นสู ่รุ ่น จากรุ ่นพ่ีสู ่รุ ่นน้อง  
โดยมีครูเป็นพี่เลี้ยงผู ้สนับสนุนอย่างใกล้ชิด 
นอกจากนัน้ยงัน้อมน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินการต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน เพื่อความส�าเร็จอย่างยั่งยืน
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