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เรื่องราวดีๆ	 หลายเรื่องมักเกิดขึ้นเพราะ	 “จังหวะ”	 ดังเช่นเรื่องราวของ	 

รุ่งอรุณ ปานนพภา	 หรือ	 “โซเฟีย” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

พัฒนาศาสตร์มูลนิธิ อำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เพราะในระหว่างที่มีการจัดบอร์ดนิทรรศการของโรงเรียน	 โซเฟียเห็นว่า 

การจัดนิทรรศการแต่ละครั้งต้องใช้เงินไม่น้อย และจากประสบการณ์ 

การทำางาน “ธนาคารขยะ” ของชุมชน ทำาให้เธอคิดได้ว่า มันน่าจะมีวิธีหา 

งบประมาณมาใช้จัดนิทรรศการโดยไม่ต้องใช้เงินออมที่เก็บกันภายในห้อง

“หนูเห็นเพื่อนๆ ในโรงเรียนกินน้ำาขวดแล้วทิ้ง...วันละไม่ต่ำากว่า 30 ขวด...

ถ้าเป็นเดือน...เราคงมีเงินเก็บไม่น้อย”  

โซเฟียไม่เพียงแค่คิด	 แต่เธอได้ระดมเพื่อนๆ	 ที่สนิท	 และพูดคุยกันรู้เรื่อง

เพื่อทำา	 “โครงการกองทุนขยะ”	 ซึ่งในเบื้องต้นต้องการแค่ลดภาระค่าใช้จ่าย 

ในห้องเรียนเท่านั้น

และระหวา่งทีเ่ดก็ๆ	ในโรงเรยีนพฒันาศาสตรม์ลูนธิกิำาลงัคดิหาวธิเีพ่ิมมูลค่า

จากขยะ...นอกโรงเรียนก็มีผู้ใหญ่จากเทศบาลตำาบลปริกพยายามหาแนวทาง 

ในการนำา	 “ธนาคารขยะ”	 ซ่ึงเคยรุ่งเรืองในช่วงปี	 2548	 แต่เลือนหายไปเม่ือคร้ัง 

น้ำาท่วมใหญ่ในปี	2554	กลับมาใช้อีกครั้ง		

เมื่อ “ประโยชน์” ลงตัว การฟื้นฟู “ธนาคารขยะ” ของชุมชนก็เริ่มขึ้น...

 

 ปริก: ชุมชนปลอดขยะ
“ตำาบลปรกิ”	ขึน้ชือ่เรือ่ง	“ชุมชนปลอดขยะ”		ซึง่เปน็ผลงานเดน่ทีเ่ทศบาล

ตำาบลปรกิ	อำาเภอสะเดา	จงัหวดัสงขลาสรา้งข้ึนเมือ่ป	ี2548		ดว้ยตอ้งการลดภาระ

ด้านการจัดเก็บขยะในชุมชน	 ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับ

คนในชุมชน	และยังช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่ไปพร้อมกัน	

จนกระท่ังราวปี	2554	ตำาบลปริกประสบกับปัญหาน้ำาท่วมใหญ่	ธนาคารขยะ

จึงต้องย้ายออกไปดำาเนินการนอกชุมชน	 ปัญหา	 “ขยะล้นถัง”	 เริ่มกลับมา	 

สานฝัน ... 
ชุมชนปลอดขยะ
กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำาบลปริก

“ หนูเห็นเพื่อนๆ	ในโรงเรียนกินน้ำาขวดแล้วทิ้ง...วันละไม่ต่ำากว่า	30	ขวด... 
ถ้าเป็นเดือน...เราคงมีเงินเก็บไม่น้อย		โซเฟียไม่เพียงแค่คิด 

แต่เธอได้ระดมเพื่อนๆ	ที่สนิท	และพูดคุยกันรู้เรื่อง 
เพื่อทำาโครงการกองทุนขยะ ”
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แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และโรงเรียนจะพยายามทำาโครงการเพ่ือแก้ปัญหาน้ี	

แต่ก็เป็นแบบต่างคนต่างคิด	ต่างคนต่างทำา	ไม่ได้มีการจับมือทำางานร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม	

ถึงกระนั้นก็ตามการนำาโครงการ	 “ธนาคารขยะ”	 กลับมาทำาใหม่ก็ไม่ใช่ 

เรือ่งงา่ย	ดว้ยขอ้จำากดัดา้นงบประมาณ	ขณะทีค่ณะทำางานในสภาเดก็และเยาวชน

ชุดเก่าที่ี่เป็นเสมือนโครงการต้นแบบก็เริ่มจบการศึกษา	ส่วนสภาเด็กและเยาวชน

ชุดใหม่ก็ยังไม่เข้าใจงานด้านพัฒนาชุมชนดีพอ	

แตร่ะหวา่งทีก่ำาลงัหาแนวทางอยูน่ัน้ กเ็ปน็จงัหวะที ่“สงขลาฟอรัม่”  มี

โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนำาโจทย์ปัญหา

ในชุมชนมาทำาเป็นโครงการ เพื่อให้เยาวชนที่มีหัวใจความเป็นพลเมืองใช้

พลังศักยภาพของตนร่วมคลี่คลายปัญหาให้กับชุมชน ซึ่งทั้งเทศบาลตำาบล

ปรกิและโซเฟียต่างเหน็ตรงกนัวา่ เปน็โอกาสดทีีจ่ะนำาแนวคดิ “ธนาคารขยะ” 

กลับมาใช้อีกครั้ง จึงส่งร่างโครงการพัฒนากิจการธนาคารขยะเสนอต่อ 

สงขลาฟอร่ัม โดยมีเป้าหมายคือพัฒนารูปแบบธนาคารขยะของเทศบาล

ตำาบลปริก... 

“ตอนเขียนร่างข้อเสนอโครงการ หนูไม่ได้ร่วมเขียนด้วย เนื่องจากช่วงนั้น

ต้องสอบกลางภาค”	โซเฟีย	เล่าถึงจุดเริ่มต้นของโครงการที่เธอไม่ได้มีส่วนร่วมใน

กระบวนการคดิ		และทำาใหเ้ธอตอ้งกลบัไปขอรา่งโครงการกลบัมาปรบัแกไ้ขใหม.่..

โดยเพิ่มโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิเข้ามาเป็นเครือข่ายการทำางาน

“หนูมองว่า....เราไม่จำาเป็นต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ตามแนวทางเดิม  คือเริ่มที่

คนทั้งหมดในชุมชน รวมถึงสร้างสถานท่ีรับซ้ือขยะข้ึนใหม่ เพราะจะเป็นการ 

สิ้นเปลืองทั้งเวลาและงบประมาณมากเกินไป ซึ่งจริงๆ เรามีประสบการณ์เรื่อง 

การทำาธนาคารขยะอยู่แล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเป็น

อย่างดี แต่ส่ิงท่ีหนูอยากให้เพิ่มเข้าไปคือการเอาโรงเรียนเข้ามาเป็นเครือข่าย 

เพราะจะได้พัฒนาเด็กนักเรียนในโรงเรียนเก่ียวกับการจัดการขยะและจิตสำานึก

ด้านการดูแลรักษาความสะอาดไปด้วยพร้อมกัน” 

 เริ่มภารกิจ “ปลูกจิตสำานึก” พิทักษ์
ธนาคารขยะ

เมือ่โซเฟยีเริม่เขา้มาดแูลโครงการพฒันากจิการธนาคารขยะ	เธอจงึเริม่มอง

หาเพื่อนๆ	ที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันเข้ามาเป็นทีมทำางานคือ	กมลรัตน์ หมัดเลียด 

หรือ “นูยา” กับ ดาราวรรณ หีมล๊ะ	 หรือ	 “ฮาน๊ะ” และเพื่อต้องการสร้างคน 

รุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นแกนนำาแทนหลังจบการศึกษา	 โซเฟียจึงชวนรุ่นน้องคือ	นีรชา 

ประสาวรรณ หรือ “มีย์” และ นุศรา มาลินี	 หรือ	 “ก๊ะบี” ซึ่งกำาลังเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นเข้ามาร่วมทีมอีก	2	คน	

หลงัครบทมีแกนนำาทัง้หมดกช็กัแถวกนัไปหารอืครใูนโรงเรยีน		พรอ้มอธบิาย

ขายฝันชี้ให้เห็นประโยชน์ของธนาคารขยะ	

“โครงการนี้มันไม่ใช่แค่การฝึกเด็กให้รู้จักแยกขยะเป็น

เท่านั้น แต่ยังสอนเรื่องความมีวินัย การออม และการเอื้อเฟื้อ

เผือ่แผไ่ปดว้ยพรอ้มกนั โดยโครงการนีจ้ะบรูณาการโครงการ

ธนาคารขยะเดมิของเทศบาลเขา้กบักจิกรรมคดัแยกขยะที่

มอียูแ่ลว้ในโรงเรยีน ซึง่คาดวา่กิจกรรมน้ีจะชว่ยสานตอ่และ

ลดภาระงานของครูได้มาก อีกทั้งยังสะดวกต่อการชักชวน

กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นเป้าหมายสำาคัญมาร่วมกิจกรรม  

ที่สำาคัญในโรงเรียนยังมีสถานท่ีทำาโรงคัดแยกขยะท่ีไม่ได้ลงทุน

สร้างใหม่ทั้งหมด ทำาให้ไม่เปลืองงบประมาณด้วย” 

เมื่อครูเห็นดีเห็นงาม สมาชิกทั้ง 5 ก็เริ่มต้นหาลูกค้า

เข้าธนาคารขยะทันที...  

โซเฟียเล่าว่า	การหาลูกค้าของเธอก็ใช้วิธีเชิญชวนตามห้อง	

ประกาศเสียงตามสาย	ไม่นานก็มีเด็กๆ	ในโรงเรียนเข้ามาร่วม		

นอ้งบางคนบอกวา่	มะ	(แม)่	บอกใหม้ารว่มกจิกรรมกับพีโ่ซเฟยี

เพราะได้ยินประกาศเสียงตามสาย

เสียงตามสาย	 รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอก

โรงเรยีน	ทำาใหเ้ดก็นกัเรยีนกวา่รอ้ยละ	70	ในโรงเรยีนทีม่องเหน็

ประโยชนข์องการคดัแยกขยะเขา้รว่มโครงการ	โดยสว่นใหญจ่ะ

นำาขยะคือขวดน้ำาพลาสติกที่ตนเองต้องดื่มอยู่แล้วในทุกๆ	วัน	

หรอืเกบ็ไดต้ามจดุตา่งๆ	ในโรงเรยีนเกบ็สะสมมาฝากไวก้บัพี่ๆ 	

ในช่วงหลังเลิกเรียนทุกวันศุกร์	แปรค่าขยะให้เป็นเงินเก็บไว้ใน

บัญชีร่วมกันในแต่ละห้องเรียน	โดยไม่ต้องควักกระเป๋าเอาเงิน

ส่วนตัวไปฝากเป็นเงินกองทุนสำาหรับใช้ในกิจกรรมของห้องเรียน	

แต่สามารถเบิกเงินจากบัญชีธนาคารขยะมาใช้ทำากิจกรรม 

ได้เลย	 ส่วนจำานวนเงินที่ได้ในแต่ละห้องก็มากน้อยต่างกัน 

เมื่อนับรวมในแต่ละเทอมก็จะอยู่ราวๆ	หลักร้อย

“มีน้องชั้นประถมศึกษาคนหนึ่งที่พวกเราเฝ้าสังเกตเขา

มาตลอด  เราเห็นว่าในช่วงพักเที่ยง เขาจะรีบทานข้าว แล้วรีบ

ไปเก็บขยะบริเวณใต้ท่ีนั่งเล่นในโรงเรียนอย่างตั้งใจ เพราะเขา

เห็น “คณุคา่” ของขยะ และบางครัง้พวกเราและเพือ่นๆ ในกลุ่ม

ก็จะเข้าไปช่วยเขาเก็บเหมือนกัน แม้เป็นน้องตัวเล็กๆ แต่เขา

ยังทำาได้ขนาดนี้ ทำาให้เรามีกำาลังใจในการทำางานมากข้ึน”  

กลุ่มสภาเด็กฯ	เล่าเสริมด้วยความประทับใจ

การคัดแยกขยะกับธนาคารขยะในโรงเรียนดำาเนินไปอย่าง

ราบรืน่	มเีพยีงปญัหาเรือ่งการแบง่เวลาเรยีนกบัการทำากจิกรรม

ของสมาชิกแต่ละคนที่อยู่ในช่วงการปรับตัวเท่านั้น	 ซึ่งในช่วง

การทำาโครงการแรกๆ	 โซเฟียยอมรับว่า	 เธอค่อนข้างเข้าไปมี

บทบาทสำาคัญ	 เป็นเหมือนหัวหน้าทีมให้เพื่อนๆ	 เพราะมี

ประสบการณใ์นการทำากจิกรรมตา่งๆ	รวมถงึโครงการธนาคาร

ขยะของชุมชนมาก่อน	 ทำาให้เพื่อนๆ	 หลายคนได้เริ่มเรียนรู้ 

ไปพร้อมๆ	กับโซเฟีย

 ขยะ...สร้างคน
สำาหรับโซเฟียแม้จะมีประสบการณ์ในการทำาโครงการ 

มาบ้างแล้ว	 แต่เธอมองว่าทักษะที่ได้จากการทำาโครงการ 

ช่วยพัฒนาเธอได้มาก

“ถ้าเราไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ เราก็จะทำาไปแบบ 

งูๆ  ปลาๆ รูบ้า้งไมรู่บ้า้ง แตต่อนนีท้ำาโครงการแบบมรีะบบ 

มีระเบียบ มีจุดประสงค์ รู้ว่าทำาเพื่ออะไร  มีวิธีทำางานแบบ

เป็นทางการมากขึ้น รู้จักใช้ความรู้ที่มี และรู้จักหาความรู้

เพิ่มเติม ทำาให้ทำาโครงการได้ดีมากขึ้นด้วย”

ส่วนความรับผิดชอบในฐานะ	 “หัวหน้าทีม”	 โซเฟีย 

ทำาหน้าท่ีจัดการงานด้านข้อมูลเป็นหลัก	 ทั้งจัดเตรียมเอกสาร

นำาเสนองาน	ประสานงาน	และด้วยเหตุผลที่เพื่อนบอกว่าเธอ

เปน็คนพดูเกง่ทีส่ดุในกลุม่	และมปีระสบการณใ์นการจดัรายการ

วทิยมุาบา้ง	จงึไดร้บัหนา้ทีแ่นะนำาโครงการผา่นการจดัรายการ

วิทยุของเทศบาลภายใต้บรรยากาศการพูดคุยกับผู้ฟังท่ีไม่เป็น

วิชาการ	 แต่จะใช้เทคนิคการพูดคุยทั้งสาระและความบันเทิง	

สอดแทรกการประชาสัมพันธ์แบบอ้อมๆ	แทนการประชาสัมพันธ์

โครงการไปตรงๆ	

“ถ้าเราทำาแค่ในโรงเรียน พอปิดเทอมเราก็ต้องหยุด 

เพราะไม่มีเด็กไปโรงเรียน แต่ถ้าเราได้ทำากับคนในชุมชน

ด้วย เราจะทำาได้ตลอด เพราะชุมชนไม่มีวันปิด”	 โซเฟีย 

กล่าวเสริม

“	ไม่จำาเป็นต้องเริ่มนับหนึ่ง 
ใหม่...เพราะจะสิ้นเปลืองทั้ง
เวลาและงบประมาณเกินไป	 
ซึ่งจริงๆ	เรามีประสบการณ์
เรื่องการทำาธนาคารขยะ 
อยู่แล้ว		ชาวบ้านส่วนใหญ่ 
ก็มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
เป็นอย่างดี			แต่สิ่งที่หนูอยาก
ให้เพิ่มเข้าไปคือการเอา
โรงเรียนเข้ามาเป็นเครือข่าย	
เพราะจะได้พัฒนาเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะและจิตสำานึกด้านการดูแล
รักษาความสะอาดไปด้วย
พร้อมกัน	”  
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สว่น	“นยูา”	แมจ้ะเปน็คนพดูไมเ่กง่นกั	แตก่ส็ามารถนำาเสนองานได	้โซเฟยี

จึงชักชวนนูยาเข้าไปร่วมจัดรายการวิทยุด้วยกัน	 โดยนูยาคาดหวังว่าเธอจะได้ 

เรยีนรูร้ว่มกับโซเฟยี	และยงัเป็นการใช้เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชนอ์กีด้วย	ดว้ยความ 

มุ่งม่ันตั้งใจของสองสาวทำาให้พวกเธอสามารถดึงเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเพิ่มขึ้น 

“ก่อนหน้าที่ไม่ได้ทำาโครงการ ว่างๆ ก็คงจะใช้เวลานอนอยู่บ้านอย่าง

เดยีว แตถ่า้เขา้รว่มจะทำาใหเ้ราไดม้โีอกาสใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์ไดท้ำา

ประโยชน์ต่อสังคม ส่วนเราก็จะได้ช่วยเพื่อนทำางาน  ขึ้นชื่อว่าเป็นกิจกรรมก็

น่าสนใจแล้ว ทำาให้เราได้ฝึกตัวเองให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น” นูยากล่าว

ส่วน	“ฮาน๊ะ”	ที่มีบุคลิกขี้อาย	และดูไม่ค่อยพูดที่สุดในกลุ่ม	บอกว่า	ตนเอง

ถนดัเรือ่งการเขยีน	จงึทำาหนา้ทีช่ว่ยเพือ่นจดบนัทกึการประชมุ เหมอืนกบัเปน็

เลขาของทีม  และยังได้มีโอกาสทำาหน้าที่เป็นฝ่ายรับซื้อ	 	 ซึ่งโซเฟียเสริมว่า	

เปน็กจิกรรมทีฮ่านะ๊สามารถเรยีนรูแ้ละแบง่เวลามาชว่ยกจิกรรมในธนาคารขยะได้

ดกีวา่ใครๆ	ฮานะ๊เองกม็องว่า	กจิกรรมนีย้ิง่ทำายิง่สนกุ	ทำาใหมี้ความรูร้อบตวัเรือ่ง

การแยกขยะ ราคาซื้อขายขยะ รวมถึงการลงบัญชีธนาคาร สิ่งเหล่านี้ล้วน

เป็นความรู้ใหม่ที่ทำาให้รู้สึกว่าตนเองเติบโตและมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

“มีย์”	กับ	“ก๊ะบี”	 	แกนนำารุ่นน้องชั้น	ม.ต้น	ก็เข้ามาช่วยงานอย่างเต็มที่ 

ทกุครัง้ถา้ไมต่ดิกจิกรรมอืน่ๆ	ไมว่า่จะเปน็การชว่ยคดิชว่ยทำา แลว้ยงัชว่ยคดัแยก

ขยะ เตรียมอุปกรณ์ สถานท่ีด้วย ประจวบเหมาะกับบุคลิกลุยๆ และชอบ 

ถ่ายรูป น้องๆ  จึงรับอาสาช่วยบันทึกภาพกิจกรรมในการดำาเนินงานให้ด้วย

เสมอ จนมีย์กับก๊ะบีเอ่ยปากว่า เป็นงานที่พวกเขาถนัด แล้วก็รู้สึกสนุกที่ได้

ทำางานนี้ 

กลุม่สภาเดก็ฯ	ยงับอกดว้ยวา่	การแบง่หนา้ทีข่องสมาชกิกลุม่จะไมอ่ยูใ่น

รูปแบบที่ดูเป็นทางการ และเฉพาะเจาะจงว่าใครต้องทำาหน้าที่ไหน อย่างไร 

เพื่อไม่ให้เป็นภาระของใครมากเกินไป แต่อยากให้การทำางานมาจากการมี

จิตอาสารับผิดชอบงานของเพื่อนทุกๆ คน 

 บทเรียน...ต่อยอดจากความสำาเร็จ
วันน้ีโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธินอกจากปราศจากขยะมากข้ึนแล้ว	ยังส่งผล

ให้กลุ่มสภาเด็กฯ ที่ร่วมทำาโครงการนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำางานอย่างเต็ม

ศักยภาพ ได้เห็นถึงความสำาคัญของการร่วมมือร่วมใจกันทำางานทำาให้การ

ทำางานของพวกเขาประสบความสำาเรจ็ไดไ้มย่ากนัก  ทีส่ำาคญัโครงการนีท้ำาให้

พวกเธอไดเ้หน็ภาพเพือ่นพอ้งนอ้งพีใ่นโรงเรยีน รวมทัง้ผูใ้หญท่ีอ่ยูใ่นโรงเรยีน

และในชุมชนได้มีโอกาสทำากิจกรรมร่วมกันมากขึ้น  

แตส่ิง่สำาคัญทีส่าวๆ	ทัง้	5	คนพดูเปน็เสยีงเดยีวกนันัน่คอื	“โอกาส”	ทีท่ำาให้

คนทำางานไดรู้จ้กัตวัเอง		รูจ้กัเพือ่นรว่มงาน	รวมถงึกลุม่เปา้หมาย	เพือ่นำาท้ังปจัจยั

ความสำาเร็จและไม่สำาเร็จ	กลับมาพัฒนาศักยภาพตนเอง	

ทั้งนี้โซเฟีย นูยา ฮาน๊ะ รวมถึงเพื่อนๆ ที่ร่วมทำาโครงการยังรู้สึกได้ถึง

การเปลี่ยนแปลงเรื่องการกล้าแสดงออกที่มีมากขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้

ทีส่งขลาฟอรัม่จดัขึน้ เพ่ือเปน็เวทท่ีีเยาวชนจะไดพ้ฒันาทกัษะดา้นตา่งๆ ของ

ตัวเอง

โดยเฉพาะกับฮาน๊ะที่บอกว่า	 “เมื่อก่อนเป็นคนเงียบๆ แต่หลังจากที่ 

ได้เข้าอบรมกับสงขลาฟอรั่ม ที่ต้องมีการฝึกเขียนโครงการ ต้องถือไมค์คอย

ตอบคำาถาม ยิ่งทำาให้เราตื่นเต้น จากที่เคยไม่ตอบ เพราะเรียบเรียงคำาพูด 

ไม่ได้ ตอนนี้ก็รู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้น คิดว่าในเมื่อเพื่อนๆ คนอื่นยังทำาได้ 

เราก็ต้องทำาได้เช่นกัน ตอนนี้เลยกล้าที่จะพูดมากข้ึน ไม่ว่าจะพูดดีหรือไม่ 

หรือพูดผิดก็ไม่กังวลเหมือนแต่ก่อนแล้ว” 

ส่วนทัศนคติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมก็มีมากขึ้นด้วย		เมื่อก่อนไม่เคย

คิดเรื่องการจัดการปัญหาขยะจริงจังเท่าตอนนี้	 แต่ก่อนคิดว่าแค่ท้ิงขยะลงถัง 

ก็เป็นความรับผิดชอบที่พอแล้ว	 เห็นขวดอยู่ในถุงขยะก็ไม่คิดหยิบมาคัดแยก	 

ไม่อยากจับ	 ยิ่งเห็นคนอื่นทิ้งขยะไม่เป็นที่ก็แค่คิดว่าทำาไมทิ้งไม่เป็นที่	 แต่ก็ไม่ไป

เก็บให้	เพราะคิดว่าใครทิ้งก็ควรเก็บเอง  

ด้านนูยาบอกว่า	 การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนอกจากการกล้าพูด	 กล้า

แสดงออกแล้ว	 ยังมีมุมมองเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น	 “จากเดิม 

ไม่ค่อยสนใจเรื่องขยะ มองว่าขยะก็คือขยะ จะแยกไปทำาไม พอได้รู้ว่าขยะ 

มีค่า ยิ่งมีขยะมากแล้วเรารู้จักนำามาคัดแยก เราก็จะยิ่งได้ทั้งเงินและความ

สะอาด คิดว่าต่อไปอยากทำากิจกรรมด้านอื่นๆ ให้มากข้ึน เพราะอยากได้

เพื่อนใหม่  และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน”

เช่นเดียวกับโซเฟีย	 ที่เล่าถึงความประทับใจจากการทำากิจกรรมเพื่อสังคม

มาโดยตลอดว่า	“ตอนเด็กๆ ที่เราปั่นจักรยาน พอเห็นขยะก็จะอิ๊บ (จอง) เอา

ไว้ก่อน กลัวว่าเพื่อนจะแย่งเก็บ เพราะคิดเสมอว่า ถ้าเราเก็บขยะได้เยอะ  

“	ตอนนี้เราทำาโครงการแบบ 
มีระบบ	มีระเบียบ	มีจุดประสงค์	
รู้ว่าทำาเพื่ออะไร		มีวิธีทำางาน
แบบเป็นทางการมากขึ้น	รู้จัก
ใช้ความรู้ที่มี	และรู้จักหาความรู้
เพิ่มเติม	ทำาให้ทำาโครงการได้ดี
มากขึ้น	”

“	การทำาโครงการเพื่อชุมชน
เรื่องใจ	ความผูกพัน	และ 
ความสามัคคีจะต้องมาก่อน... 
เด็กกลุ่มนี้มีพัฒนาการที่ดี 
ขึ้นมาก	ทั้งด้านการบริหาร
จัดการทั้งคนและงบประมาณ 
แต่ที่ดีที่สุดคือ		พวกเขามี 
ทัศนคติที่ดีต่อชุมชนมากขึ้น 
เกิดความรักความผูกพันกับ
ชุมชน	สามารถเข้าไปเชื่อมร้อย
ความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาล	
โรงเรียน	ชุมชน		และอีกหลาย
ภาคส่วนให้เข้ามาร่วมมือกัน
ทำางานได้เป็นอย่างดี	”
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เราก็จะได้เงินเยอะ แต่ตอนนั้นก็มีผู้ใหญ่บางคนที่ไม่เข้าใจ

ว่าเราจะเก็บไปทำาไม คิดว่าบ้านเราคงไม่มีจะกิน ตอนนั้น

เราก็รู้สึกเสียใจ กลับมาร้องไห้ว่าเราทำาอะไรผิด ทำาให้มี

ความฝนัวา่อยากให้ผูใ้หญเ่หล่านัน้ไดเ้ขา้มารว่มทำางานกบั

เรา อยากจะทำาให้เขาเปลี่ยนความคิดให้สำาเร็จให้ได้ โดย

ถอืคตวิา่ “ถา้เราแค่พดู เขากแ็คไ่ดยิ้น แตถ่า้เราทำา เขากจ็ะ

ได้เห็นว่าเราทำาได้” เราก็เลยทำามาเรื่อยๆ ตอนนี้มีผู้ใหญ่

หลายคนเดนิเขา้มาถามพอ่กบัแม่ว่าลกูทำากจิกรรมเกง่ สอน

ลูกอย่างไร พ่อแม่ก็ภูมิใจ เราเองก็ภูมิใจ”

ด้าน	 อนุชาติ มิ่งขวัญ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  

กล่าวถึงการทำางานของกลุ่มเด็กๆ	 ว่า	 การทำาโครงการเพื่อ

ชุมชนเช่นนี้	 เรื่องใจ	 ความผูกพัน	 และความสามัคคีจะต้อง 

มาก่อน	 สำาหรับเด็กกลุ่มนี้ตนเห็นว่าพวกเขามีพัฒนาการ 

ในการทำางานท่ีดีข้ึนมาก	 ทั้งด้านการบริหารจัดการทั้งคน 

และงบประมาณ	แต่ทีดี่ทีสุ่ดคือพวกเขามทัีศนคตทิีด่ตีอ่ชุมชน

มากข้ึน	 เกิดความรักความผูกพันกับชุมชน	 สามารถเข้าไป 

เชื่อมร้อยทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาล	โรงเรียน	ชุมชน		

และอกีหลายภาคสว่นให้เขา้มารว่มมอืกนัทำางานไดเ้ปน็อย่างด	ี

นอกจากชุมชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้แล้ว	 

ในส่วนของโรงเรียนเองก็ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เต็มที่

เชน่กนั	เพราะเดก็ทัง้โรงเรยีนไดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มในโครงการ

ธนาคารขยะมากขึ้น	 แม้ครั้งแรกจะเริ่มจากเด็กมัธยมศึกษาที่

นำาขยะมาขาย	แตต่อนน้ีเดก็ประถมศกึษากเ็ริม่เหน็ความสำาคญั

และอยากเขา้รว่ม	และยงัมเีดก็อนบุาลทีค่รผููส้อนดงึเขา้มารว่ม

กิจกรรมด้วย	 เรียกว่าเป็นโครงการเด่นของโรงเรียนเลย 

ทีเดียว ที่เหลือก็แค่ต้องพัฒนาสถานที่รับซื้อ และเช่ือม

โครงการสู่ชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น

“เม่ือผู้ใหญ่หลายคนในชุมชนเร่ิมรู้จักโครงการธนาคารขยะ 

ก็เริ่มเข้ามาพูดคุย สอบถาม รวมถึงนำาขยะมาขายกับโครงการ

ธนาคารขยะ แทนท่ีจะนำาไปขายกับรถซาเล้งท่ีรับซ้ือถึงหน้าบ้าน  

ทั้งยังคอยพูดให้เด็กๆ มีกำาลังใจทำางานมากยิ่งขึ้น”

หากถามว่าความสำาเร็จของโครงการนี้เป็นอย่างไร	 

ครูอนุชาติบอกว่า	 มี	 2	 ส่วนคือ	 ส่วนของชุมชนถือว่าประสบ

ความสำาเรจ็ในระดบัหนึง่	มคีนในชมุชนให้ความสนใจเขา้มารว่ม

คัดแยกขยะบ้าง	 ส่วนของโรงเรียนก็พบว่า	 ตอนนี้โรงเรียน

สะอาดมากขึน้	ภาพเดก็ตวัเลก็ๆ	ทีแ่ยง่กนัเกบ็ขวดน้ำาพลาสตกิ	

กลายเป็นกิจกรรมที่ครูอาจารย์ต่างชื่นชม	และเด็กๆ	เองก็เกิด

ความภูมิใจในตัวเอง	

แม้โครงการจะจบลงไปแล้ว แต่ทักษะที่เยาวชน 

กลุม่นีไ้ดเ้รยีนรูจ้ะเปน็ “บทเรยีน” ทีม่คีา่ ทีพ่วกเขาสามารถ

ดงึไปใชใ้นการทำางาน และการดำาเนนิชวีติไดท้กุเม่ือ อกีทัง้

การสง่งานตอ่ใหก้บัเยาวชนรุน่น้องในชว่งทีผ่า่นมาจึงทำาให้

โครงการยังคงดำาเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง จนตอนนี้ปริก

คือ “ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ” และเมื่อชุมชนน่าอยู่ 

ความสุขก็ตามมา 

ผลจากความมุง่มัน่ในวนันัน้ จงึส่งผลใหว้นัน้ีทกุคนใน

ชุมชนได้เรียนรู้ว่า “ขยะมีค่ามากแค่ไหน”  

และที่สำาคัญเด็กๆ ซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ของชุมชนได้ 

เข้ามา “สานพลัง” ร่วมสร้างสรรค์ให้ “ปริก” ตำาบลเล็กๆ  

แห่งนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

.....

โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ
โครงการพัฒนากิจการธนาคารขยะ
กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำาบลปริก
นางสาวรุ่งอรุณ	ปานนพภา

นางสาวกมลรัตน์	หมัดเลียด

นางสาวดาราวรรณ	หีมล๊ะ

นางสาวนีรชา	ประสาวรรณ

นางสาวนุศรา	มาลินี

ที่ปรึกษาโครงการ:	อาจารย์อนุชาติ	มิ่งขวัญ		

“	หากถามว่าความสำาเร็จ 
ของโครงการนี้เป็นอย่างไร	 
ครูอนุชาติบอกว่า	มี	2	ส่วน 
คือ	ส่วนของชุมชนถือว่า 
ประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง	 
มีคนในชุมชนให้ความสนใจ 
เข้ามาร่วมคัดแยกขยะบ้าง	 
ส่วนของโรงเรียนก็พบว่า	 
ตอนนี้สะอาดมากขึ้น	ภาพเด็ก
ตัวเล็กๆ	ที่แย่งกันเก็บขวดน้ำา
กลายเป็นกิจกรรมที่ครูอาจารย์
ต่างชื่นชม	และเด็กๆ	เองก็เกิด
ความภูมิใจในตัวเอง	”


