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ชุมชนสะอาดด้วย
‘ตลาดนัดขยะ’
โดย : กลุ่มเยาวชนรวงข้าว จ.พัทลุง

ไม่จำ�เป็นต้องเป็นสังคมเมืองเท่านั้นถึงจะประสบกับปัญหาขยะได้ เพราะ
แม้แต่สังคมชนบทในบางพื้นที่ ด้วยการขาดความเข้าใจและไม่ ได้ตระหนักถึง   
ผลกระทบทีจ่ ะตามมา ก็ท�ำ ให้ชาวบ้านร้านค้าไม่ได้ ใส่ ใจในกระบวนการจัดการขยะ
ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน จนทำ�ให้ชุมชนแม้จะไม่ได้มีภูเขาขยะตั้งตระหง่าน   
น่าเกรงขาม แต่ก็มีขยะทิ้งกลาดเกลื่อนไปทั่วแทบจะทุกๆ ตารางเมตร
กระนัน้ เพราะภาพทีช่ มุ ชนบ้านเกิดมีขยะถูกทิง้ กลาดเกลือ่ นนีเ้ อง ได้ท�ำ ให้
เยาวชนกลุ่มหนึ่งเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะมีส่วนช่วยชุมชนของตนในการ
จัดการขยะเสียใหม่ เพือ่ ให้ชมุ ชนสะอาดตา และไม่มแี หล่งเชือ้ โรคทีจ่ ะกระทบถึงสุข
ภาวะของคนในชุมชน
ขอชวนไปเทีย่ วตลาดนัดทีบ่ า้ นท่าดินแดงออก ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.พัทลุง
แล้วคุณอาจจะแปลกใจกับตลาดนัดที่มีแต่ขยะของคนที่นี่
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รวมพลัง
แก้ปัญหาให้บ้านเกิด
ชุมชนบ้านท่าดินแดงออก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เป็นชุมชนขนาดเล็ก
300 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำ�สวนยางพารา วิถีการดำ�เนิน
ชีวติ เป็นแบบชาวชนบททัว่ ไปทีย่ งั พึง่ พิงพืชผักในครัวเรือนมาประกอบอาหาร และ
ซื้อหาอาหารจากตลาดนัดและร้านค้าในชุมชนมาประกอบเสริม
ด้วยไม่มีรูปแบบการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมจากองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล ทำ�ให้บา้ นบางหลังจัดการกับขยะภายในบ้านด้วยการเผาและขุดหลุมฝัง
ขณะทีบ่ างบ้านจะนำ�ขยะไปทิง้ ไว้ตามสถานทีส่ าธารณะของหมูบ่ า้ น เช่น ริมคลอง
ข้างถนน ฯลฯ ซึ่งสุนัขก็มักมาคุ้ยเขี่ยกระจุยกระจาย สร้างความรำ�คาญให้บ้านอื่น
ครัน้ เก็บสะสมไว้มากๆ เข้าก็สง่ ผลต่อทัศนียภาพ มีหนอนมีแมลงมาชอนไช เป็นแหล่ง
บ่มเพาะเชื้อโรค นอกจากนี้ บางบ้านก็นำ�ขยะไปทิ้งไว้ในสวนของคนอื่น เกิดการ
ทะเลาะเบาะแว้งระหว่างกัน
“การจัดการขยะในชุมชนไม่คอ่ ยดีเท่าไหร่ ประกอบกับแต่เดิมวัสดุสงิ่ ของ
ทีใ่ ช้นนั้ สามารถย่อยสลายได้ เช่น ไปตลาดก็จะใช้เชือกร้อย แต่เดีย๋ วนีเ้ ทคโนโลยีที่
เข้ามาทำ�ให้วถิ ชี วี ติ ของชุมชนเปลีย่ นแปลง จากใช้เชือกเปลีย่ นมาเป็นใช้ถงุ พลาสติก
หลายสิ่งหลายอย่างที่เคยใช้วัสดุธรรมชาติก็เปลี่ยนไป ปัจจุบันขยะจึงมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี” อัศวลักษ์ ราชพลสิทธิ์ หรือ ‘อาทิตย์’ แกนนำ�กลุ่มเยาวชนรวงข้าว
กล่าวถึงปัญหาขยะที่สั่งสมมานานในชุมชน
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การได้ ทำ � งานร่ ว มกั บ น้ อ งๆ ทำ � ให้ เ ราได้
พัฒนาตัวเองขึ้น...จากเมื่อก่อนมักมองข้าม
ความสามารถคนอืน่ ตลอด แต่พอทำ�งานไป
สั ก ระยะก็ เ ชื่อ ว่ า ทุ ก คนสามารถพั ฒ นาได้
หากได้รบั โอกาส ไม่วา่ จะเป็นเด็กหรือผูใ้ หญ่
หากเราให้โอกาส เขาก็สามารถพัฒนาได้
แม้ทผี่ า่ นมาจะมีความพยายามแก้ปญ
ั หาโดยชุมชนเองแล้ว เช่น การเสนอ
ในเวทีประชาคมหมูบ่ า้ นให้องค์การบริหารส่วนตำ�บลเป็นผูร้ บั ผิดชอบจัดหาถังขยะ
มาให้ โดยชุมชนยินดีรบั ผิดชอบจ่ายค่าจัดเก็บขยะ แต่อาทิตย์กเ็ ห็นว่ายังไม่ใช่การ
แก้ปัญหาที่สาเหตุเท่าไรนัก
“เรือ่ งขยะไม่ได้มผี ลกระทบแค่เรือ่ งสิง่ แวดล้อมดูไม่งาม แต่ยงั เป็นสาเหตุ
ของการทำ�ให้เกิดโรค และทำ�ให้คนในชุมชนทะเลาะกันด้วย เพราะไม่มกี ารจัดการ
ขยะที่ดี” อาทิตย์กล่าวด้วยแววมุ่งมั่น
จากปัญหาที่ได้ประสบพบ ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้อาทิตย์ลุกขึ้นมา
เป็นตัวตัง้ ตัวตีส�ำ คัญ ชักชวนเยาวชนหลากหลายวัยในชุมชนจำ�นวน 8 คน มาร่วม
ก่อตัง้ ‘กลุม่ เยาวชนรวงข้าว’ ขึน้ พร้อมจัดทำ� ‘โครงการบ้านปลอดขยะ ลดมลภาวะ
ในชุมชน’ โดยการสนับสนุนจากโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ในปี พ.ศ. 2555 ชวนคน
ในชุมชนจัดการปัญหาขยะทีเ่ ป็นอยู่ โครงการมีเป้าหมายหลักอยูท่ กี่ ารลดปริมาณ
ขยะในชุมชน ด้วยการให้ชมุ ชนคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิง้ หรือทำ�ลาย เป็นการ
แก้ปัญหาที่ต้นทาง

เข้าหาชุมชน
และคัดร่อนทีมงาน
อาทิตย์และกลุม่ เริม่ ต้นการทำ�โครงการด้วยการมุง่ เข้าหาโรงเรียน จัดค่าย
อบรมให้แก่นอ้ งๆ นักเรียนได้มคี วามรูแ้ ละตระหนักถึงความสำ�คัญของการคัดแยกขยะ
หวังจะเชือ่ มโยงไปสูค่ รัวเรือน พ่อแม่ นักเรียนในอนาคต แต่นา่ เสียดายทีผ่ ลตอบรับ
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อย่างรถรับซือ้ เขาจะเลือกเอาแค่บางอย่าง แล้ว
ให้ราคาที่ต่ำ�กว่า เศษแก้วหรือขวดอย่างนี้
เขาจะไม่เอา แต่ในงานเราเปิดรับหมดเลย
เด็กๆ ที่อยากได้เงินไปเล่นเกม ก็จะช่วยกัน
เก็บขยะมาขาย
ไม่สู้ดีนัก ภายหลัง อาทิตย์จึงหาแนวร่วมโดยใช้วิธีการเข้าหาชุมชนโดยเจาะ
ตามบ้าน ผ่านการนั่งพูดคุยทั้งในวงกาแฟและวงเสวนาต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้าน
เกิดการยอมรับตัวอาทิตย์และกลุ่ม อันจะนำ�ไปสู่ความร่วมมือต่อไป
“ต้องไปตอนเย็น เขาก็จะชวนพูดคุย ก็จะไปคุยกับคนแก่ๆ บางวันก็นอนค้าง
ทีบ่ า้ นเขา เวลามีงาน มีกจิ กรรมในชุมชนเราก็เข้าไปช่วย รวมถึงเวลาทีช่ มุ ชนล้อมวง
สังสรรค์เราก็จะเข้าไปนั่งล้อมวงด้วย อาศัยความสามารถที่เรามีคือเล่นกีตาร์
ร่วมเล่นกับเขา จากที่เมื่อก่อนเขาไม่รู้จักเราเพราะเราออกไปเรียนข้างนอก แต่พอ
เรามาคลุกคลีเขาก็เริม่ รูจ้ กั ” อาทิตย์กล่าวด้วยดวงตาเปือ้ นยิม้ พร้อมๆ กับการปรับ
วิธีการทำ�งานโดยเน้นเข้าถึงชุมชนเพื่อสร้างความสนิทสนม ในแง่ของการจัดการ
บทบาทการทำ�งานภายในกลุม่ เองก็มกี ารปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมมากขึน้ การขับเคลือ่ น
โครงการในช่วงเริม่ ต้นนัน้ บทบาทหน้าทีห่ ลักในทุกๆ งานจะอยูท่ อ่ี าทิตย์เพียงผูเ้ ดียว
แกนนำ�คนอืน่ ๆ จะรอรับมอบหมายงานจากอาทิตย์อกี ต่อหนึง่ แต่ดว้ ยเพือ่ นแกนนำ�
ส่วนใหญ่ก�ำ ลังเรียนในมหาวิทยาลัยคนละแห่ง ทำ�ให้เวลาว่างไม่คอ่ ยตรงกัน หลายคน
ถอนตัวเพือ่ ไม่ให้เป็นภาระกลุม่ อาทิตย์จงึ ต้องหาแนวร่วมใหม่โดยไปชักชวนน้องๆ
ในชุมชนทีส่ นิทสนม 2-3 คนมาร่วมกลุม่ เป็นแกนนำ�จัดค่ายค้นหาแนวร่วมเพิม่ เติม
ซึ่งครั้งนี้เองที่กลุ่มเริ่มมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนขึ้น โดยมี
แกนนำ�หลัก 3 คน คือ อาทิตย์, ชวัลรัตน์ สังข์ทอง หรือ ‘โบว์’ และ สุรศักดิ์ ขุนไชยทัน
หรือ ‘หนึ่ง’ ร่วมกันทำ�หน้าที่วางแนวทางการทำ�งาน ก่อนนำ�ไปประชุมหารือ ร่วม
กันในกลุม่ และแบ่งบทบาทหน้าทีย่ อ่ ยในแต่ละกิจกรรม โดยใช้ความถนัดและความ
สนใจของแต่ละคนเป็นเกณฑ์ ซึง่ มีอาจารย์ชยุต อินทร์พรหม หรือ ‘ครูยตุ ’ คอยช่วย
จัดกระบวนการและให้คำ�ปรึกษาแก่กลุ่มเยาวชน
การเปลีย่ นแปลงภายในกลุม่ ทำ�ให้ภาระงานถูกกระจายเฉลีย่ ให้แก่แกนนำ�
ทั้ง 3 คน ช่วยให้การทำ�โครงการคล่องตัวมากขึ้น โดย ‘อาทิตย์’ รับหน้าที่ประสาน
ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงทำ�บัญชีกลุ่มและ
246

ปลูกใจรักษ์โลก

โครงการ ขณะที่ ‘โบว์’ รับหน้าที่ประสานงานกับน้องๆ ในกลุ่ม ส่วน ‘หนึ่ง’ เป็น
เลขานุการกลุม่ บันทึกการประชุมและการทำ�งาน รวมถึงร่วมเขียนเอกสารและสือ่ ต่างๆ
“การได้ทำ�งานร่วมกับน้องๆ ทำ�ให้เราได้พัฒนาตัวเองขึ้น จากเมื่อก่อน
มักมองข้ามความสามารถของคนอื่นตลอด เพราะไม่เชื่อมั่นและเรามีตัวตนสูง
เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ แต่พอทำ�งานไปสักระยะก็เริ่มเชื่อว่าทุกคนสามารถ
พัฒนาได้หากได้รับโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ หากเราให้โอกาส เขาก็
สามารถพัฒนาได้” อาทิตย์เผยความในใจที่มีต่อการทำ�งานเป็นทีม ที่แกนนำ�และ
สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสมานั่งวางแผนและลงมือช่วยกันจนเกิดเป็น ‘กิจกรรม
ตลาดนัดขยะ’ ในเวลาต่อมา

เปิด
‘ตลาดนัดขยะ’
กลุม่ ระดมสมองกันคิดแผนการจัดกิจกรรมเพือ่ ให้ชมุ ชนหันมาคัดแยกขยะ
อย่างหลากหลาย ก่อนทีส่ ดุ ท้ายจะเห็นดีเห็นงามกับการจัดงานในรูปแบบ ‘ตลาดนัด
ขยะ’ ที่ออกแบบให้มีกิจกรรม ทั้งการรับซื้อขยะจากชาวบ้าน การให้ข้อมูล ความรู้
เกีย่ วกับขยะอย่างรอบด้าน ทัง้ วิธกี ารคัดแยกขยะแต่ละประเภท ประโยชน์ของขยะ
ผลกระทบที่มีต่อชุมชน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะ
และการขายอาหารเพื่อเป็นกิจกรรมเสริมและหารายได้เข้ากลุ่ม โดยแกนนำ�และ
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สมาชิกกลุ่มจะรับหน้าที่หลัก คือ แผนกชั่งนํ้าหนักและแผนกบัญชีและการเงิน
ซึ่งทุกคนจะช่วยแบ่งเบาและสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลา
“ตอนออกแบบกิจกรรมก็มีการปรึกษากับพี่ๆ จากมูลนิธิกองทุนไทย
แล้วเราก็ไปคิดรูปแบบกัน ตอนนั้นคิดว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรดีที่จะสามารถดึงคน
มารวมกันได้เยอะๆ หรือว่าในชุมชนเรามีจดุ ไหนบ้างทีท่ กุ คนต้องมารวมกัน เลยนึกถึง
ตลาดนัดชุมชน ที่ปกติคนจะมากันมากอยู่แล้ว ก็น่าจะมีโอกาสสื่อสารเรื่องการ
จัดการขยะ แล้วเอาขยะมาขายตอนมาตลาดนัดได้ เกิดเป็นตลาดนัดขยะเล็กๆ ใน
ตลาดนัดชุมชน แล้วก็อยากให้นอ้ งๆ ได้ขายของด้วย จึงเป็นทีม่ าของตลาดนัดขยะ”
หนึ่งกล่าวถึงแนวคิดของการจัดงาน
เมื่อไอเดียบรรเจิด ไม่รอช้า ก่อนวันเปิดตลาดนัด อาทิตย์และเพื่อนๆ ได้
ประสานงานกับโรงเรียนและทีมศิลปินให้มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสีสนั ในงาน รวมถึง
ชวนน้องๆ ในกลุ่มขึ้นหลังรถกระบะ ถือโทรโข่งประกาศและแจกใบปลิว เชิญชวน
ชาวบ้านคัดแยกขยะมาขายในวันเปิดตลาดนัดที่จะมาถึง รวมถึงมี คุณตาหีด หรือ
นายประเสริฐ ช่วยชูเครือ ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ที่คอยลุ้นการทำ�งานของ
น้องๆ อยู่ ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านอีกแรง
ด้วยการเตรียมงานอย่างเป็นระบบและการประชาสัมพันธ์อย่างรอบด้าน
ทำ�ให้มีผู้มาเข้าร่วมงานไม่น้อย และบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความ
สนุกสนาน โดยเฉพาะกิจกรรมหลักอย่างการรับซื้อขยะจากชุมชนนั้น ถือว่าได้รับ
ความนิยมอย่างล้นหลาม แม้วา่ อาทิตย์และกลุม่ จะไปสืบราคาซือ้ ขายขยะมาจาก
ร้านรับซือ้ ของเก่าในตำ�บล และเคาะราคารับซือ้ ต่�ำ กว่าทีร่ า้ นรับซือ้ ของเก่าเล็กน้อย
แต่กย็ งั เป็นราคาทีช่ มุ ชนพอใจ เพราะราคายังสูงกว่ารถรับซือ้ ขยะทีเ่ ข้ามารับซือ้ ใน
ชุมชน และการขายขยะให้แก่กลุ่มที่เป็นลูกหลานในชุมชนนั้น ก็ย่อมดีกว่าไปขาย
ให้รถรับซือ้ ทีช่ อบกดราคาและโกงตาชัง่ อีกทัง้ เป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ ในหมูบ่ า้ น
ออกมาทำ�กิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ และเด็กๆ ก็ได้พดู คุยถึงวิธแี ยกขยะให้กบั ลุงๆ ป้าๆ
ตอนนำ�ขยะมาขายได้ด้วย
“พวกเราจะไปสอบถามราคาจากร้านรับซือ้ ของเก่ามา แล้วมาตกลงราคา
ว่าจะรับซือ้ เท่าไหร่ โดยคิดค่านํา้ มันรถขนส่งด้วย และมีการเช็กราคาท้องตลาดเป็น
ระยะ และอย่างรถรับซือ้ ทีเ่ ข้ามาเขาจะเลือกซือ้ แค่บางอย่าง แล้วให้ราคาทีต่ �่ำ กว่า
เศษแก้วหรือขวดอย่างนี้เขาจะไม่ซื้อ แต่ในตลาดนัดขยะเรารับซื้อทั้งหมด เด็กๆ ที่
อยากได้เงินไปเล่นเกม ก็จะช่วยกันเก็บขยะมาขาย” โบว์กล่าวด้วยรอยยิ้ม
ในระหว่างรอรับซื้อขยะจากชาวบ้าน อาทิตย์จะขับรถนำ�ขยะที่รับซื้อได้
ไปขายยังร้านรับซื้อของเก่าในตำ�บล จนเมื่อตลาดนัดขยะปิดลง กลุ่มจะรวมพลัง
ช่วยกันเก็บกวาดสถานที่จัดงาน ช่วยกันคัดแยกและหอบหิ้วขยะที่ยังเหลืออยู่จาก
การรับซือ้ ไปเก็บไว้ทบี่ า้ นของอาทิตย์กอ่ นนำ�ไปขายต่อให้รา้ นรับซือ้ ในเช้าวันรุง่ ขึน้
“จากการทำ�กิจกรรมก็ได้ก�ำ ไรบ้าง ส่วนหนึง่ ก็เก็บไว้เป็นเงินกองทุน สมมติ
ได้มา 1,000 บาท ก็หกั ทุนไว้ 800 บาท อีก 200 บาท ก็แบ่งเงินให้นอ้ งๆ เป็นค่าขนม
และไว้ใช้จ่ายที่จำ�เป็น
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หากเราไม่เข้าใจชุมชนของเราเอง
ก็ยากมากที่จะทำ�งานให้สำ�เร็จได้
สรุปบทเรียน
และปรับปรุงให้ดีขึ้น
กลุม่ เยาวชนรวงข้าวจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะไปทัง้ สิน้ 2 ครัง้ ซึง่ แต่ละครัง้
ล้วนได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี แต่กระนั้น เมื่อมาประชุมสรุปบทเรียน
จากการจัดกิจกรรมร่วมกันก็พบว่า กิจกรรมตลาดนัดขยะทั้ง 2 ครั้งนี้ กลุ่มยังให้
นาํ้ หนักของการให้ความรูเ้ รือ่ งขยะแก่คนนำ�ขยะมาขายและคนทีเ่ ข้ามาร่วมกิจกรรม
น้อยเกินไป กลุ่มจึงลงมติร่วมกันว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปกลุ่มจะเน้นการ
ให้ความรู้เรื่องขยะแก่คนที่มาร่วมงานมากขึ้น เพื่อให้พวกเขากลับไปคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง โดยในงานอาจมีการปรับลดกิจกรรมเสริม คือการขาย
อาหารลง เหลือเพียงการจำ�หน่ายนํา้ ดืม่ หรืออาจชักชวนเพือ่ นๆ ลุงป้าน้าอาในชุมชน
มาร่วมจำ�หน่ายสินค้าในรูปแบบทีไ่ ม่ท�ำ ให้เกิดขยะเพิม่ ขึน้ ในชุมชน และเหนืออืน่ ใด
คือ กลุม่ มีความเห็นร่วมกันว่าจะมีการใช้ ‘สือ่ ’ ในการรณรงค์เรือ่ งขยะให้มากขึน้ เช่น
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สิ่งที่ได้คือคนในหมู่บ้านเริ่มเห็นคุณค่า
ขยะในหมู่บ้านก็เริ่มลดลง
1. บอร์ด/นิทรรศการให้ความรู้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับขยะอย่างรอบด้าน ได้แก่
สถิตกิ ารรับซือ้ ขยะจากการจัดกิจกรรม 2 ครัง้ ทีผ่ า่ นมา ปัญหาขยะ ผลกระทบ วิธกี าร
คัดแยก และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้จากการคัดแยกขยะ
2.โบรชัวร์ สำ�หรับแจกจ่ายภายในงาน เพือ่ ให้ผทู้ มี่ าร่วมงานได้รถู้ งึ วิธกี าร
คัดแยกขยะ ราคารับซือ้ และใช้เป็นสือ่ ในการแจ้งกำ�หนดการรับซือ้ ขยะในครัง้ ต่อๆ ไป
3. ประชาสัมพันธ์ ‘เสียงตามสาย’ ในเรื่องของปัญหาขยะ เพื่อเชิญชวน
คนในชุมชนให้หันมาร่วมกันคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
และด้วยตระหนักดีถงึ บทเรียนเกีย่ วกับการรวมกลุม่ ในชุมชนในอดีต ทีช่ มุ ชน
เคยเกิดความขัดแย้งกันจากการบริหารการเงินที่ผิดพลาด กลุ่มจึงนำ�หลักการ
การทำ�งานแบบโปร่งใสมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทำ�บัญชี ซึง่ มีทงั้ การแบ่งบัญชี
ตามกิจกรรม คือสมุดบัญชีรับซื้อขยะและสมุดบัญชีขายอาหาร รวมถึงการสรุป
การใช้จา่ ยเงินและรายรับจากการจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้ เพือ่ แสดงตัวเลขปลีกย่อย
ให้เห็นเด่นชัด ก่อนจะนำ�ยอดทั้งหมดมาทำ�เป็นบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำ�กลุ่ม
อีก 1 บัญชี โดยในส่วนของบัญชีย่อยนั้น โบว์และนํ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ก่อนจะส่งให้อาทิตย์ทำ�สรุปบัญชีกลุ่มอีกครั้ง โดยเมื่อแล้วเสร็จในแต่ละครั้งจะมี
การตรวจสอบจากสมาชิกภายในกลุ่มร่วมกัน
นอกจากนี้ การได้ท�ำ งานกับคนในชุมชนทีม่ คี วามหลากหลายทัง้ ความคิด
และค่านิยม ก็ท�ำ ให้กลุม่ ได้เรียนรูท้ จี่ ะปรับตัวและหาวิธกี ารเข้าหาบุคคลกลุม่ ต่างๆ
ในชุมชน เพื่อสร้างแนวร่วมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มให้ก้าวเดินต่อไปได้ใน
รูปของการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน
“หากเราไม่เข้าใจชุมชนของเราเอง ก็ยากมากที่จะทำ�งานให้สำ�เร็จได้”
อาทิตย์สรุปถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยแววตาเป็นประกาย

เมื่อขยะกำ�ลังจะหายไปจาก
‘บ้านท่าดินแดงออก’
จากการนำ�เอาศาสตร์วชิ าด้านการพัฒนาชุมชนทีร่ �่ำ เรียนมาแปรรูปใช้จริง
กับชุมชนบ้านเกิด หลายอย่างต้องเรียนรู้ใหม่ แต่กลุ่มก็ได้เรียนรู้การทำ�งานเพื่อ
แก้ปัญหาชุมชน เริ่มจากการลงพื้นที่สำ�รวจปัญหาและความต้องการของชุมชน
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เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ�โครงการแก้ไขปัญหา รวมกลุ่มจัดตั้งคณะกรรมการ
ดำ�เนินงาน จัดเวทีประชุมร่วมกับชาวบ้าน ประสานกับหน่วยงานทั้งในและนอก
ชุมชนเพือ่ สร้างแนวร่วมการทำ�งาน เหล่านีค้ อื สิง่ ทีอ่ าทิตย์และกลุม่ เยาวชนรวงข้าว
ได้เรียนรู้จากการทำ�โครงการ และด้วยการผนึกกำ�ลังกัน ประสมกับความตั้งใจจริง
ก็ทำ�ให้โครงการของพวกเขาประสบความสำ�เร็จในระดับที่น่าพอใจ
“จากที่เมื่อก่อนคนไม่ค่อยจะสนใจ แต่เดี๋ยวนี้พอผมไปตรงไหน เขาก็จะ
มองว่าผมเป็นคนรับซื้อขยะ ก็จะมีการบอกว่าที่บ้านให้ลูกคัดแยกไว้แล้ว เวลาไป
นั่งกินกาแฟเขาก็ถามว่าจะจัดตลาดนัดอีกเมื่อไหร่ (หัวเราะ)” อาทิตย์เล่าให้ฟังถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเขา แต่นั่นก็ไม่เทียบเท่ากับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับชุมชน
จากการแก้ปัญหาด้วยการทำ�ให้เห็น และรณรงค์อย่างเข้าถึงจากการจัด
ตลาดนัดขยะ ทำ�ให้หลายครัวเรือนในชุมชนเริ่มหันมาใส่ใจกับการคัดแยกขยะ
ไม่เผาอย่างไม่เลือกและไม่ทิ้งอย่างเกลื่อนกลาด แต่คัดแยกและนำ�มาขายสร้าง
รายได้ให้ครอบครัว จนหลายๆ ครอบครัวกลายเป็นผูร้ ดู้ า้ นการคัดแยกไปโดยปริยาย
ไม่นบั รวมกับบ้านของแกนนำ�กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การอบรมในระหว่างโครงการ จนสามารถ
ยกระดับขึ้นเป็นครอบครัวต้นแบบการคัดแยกขยะ ที่ชุมชนสามารถมาเรียนรู้ได้
อย่างเป็นรูปธรรม
“เราจัดอบรมน้องแกนนำ� โดยเริ่มจากครัวเรือน 15 หลังมาเป็นแบบอย่าง
ให้ทำ�การคัดแยกแล้วนำ�มาขาย สิ่งที่ได้คือ คนในหมู่บ้านเริ่มเห็นคุณค่า ขยะใน
หมู่บ้านก็เริ่มลดลง” โบว์กล่าวถึงผลของการทำ�โครงการด้วยรอยยิ้ม
ด้วยแรงใจในการทำ�โครงการอย่างมุง่ มัน่ ของกลุม่ ทำ�ให้ ณ ปัจจุบนั กลุม่ มี
เงินกองทุนไว้สำ�หรับการขับเคลื่อนงานด้วยต่อไปในอนาคต และน้องๆ แกนนำ�ก็
มีเงินค่าขนมไว้ใช้จา่ ย ขณะทีใ่ นบ้านท่าดินแดงออกในวันนีข้ ยะกลายเป็นของมีคา่
จากทีเ่ คยทิง้ ขว้าง ไม่สนใจเพือ่ นร่วมชุมชน มาวันนีแ้ ต่ละบ้านจะคัดแยกขยะก่อนทิง้
และการทิง้ ก็ทง้ิ เป็นทีเ่ ป็นทางมากขึน้ ส่งผลให้ชมุ ชนมีสภาพแวดล้อมทีด่ ขี น้ึ พืน้ ถนน
สะอาดปลอดภัยจากขยะจำ�พวกเศษแก้ว หน้าบ้านและบริเวณบ้านสะอาด พื้นที่
ทีเ่ คยมีกลิน่ เหม็นจากกองขยะก็ลดน้อยลง และลำ�คลองก็สะอาดขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
อย่างไรก็ตาม อาทิตย์และกลุ่มยังคงไม่พอใจเพียงแค่นี้ ได้วางเป้าหมาย
ต่อไปร่วมกัน คือติดตามการคัดแยกขยะในบ้านของคนในชุมชน โดยสังเกตจาก
ขยะทีน่ �ำ มาขายและจากการเยีย่ มตระเวนดูบา้ น และทีข่ าดไม่ได้กค็ อื การสร้างการ
มีสว่ นร่วมให้ผใู้ หญ่และเยาวชนในชุมชนมาร่วมจัดการขยะผ่านกิจกรรมตลาดนัดขยะ
ให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป
ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อชุมชนสะอาดสดใส ห่างไกลจากขยะ และเมื่อนั้น
ทุกคนในชุมชนย่อมสดใสและเป็นสุข
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน
ไม่มีการจัดการขยะ
ในชุมชน

ทำ�ยังไงกับขยะดีนะ?
จัดการกับมันไม่ได้สักที

ร่วมมือกันจัดการขยะดีกว่า

เข้าหาชุมชน สื่อสารโครงการ เก็บ
ข้อมูลเรื่องขยะ

ออกแบบวิธีจัดการขยะในรูปแบบ
“ตลาดนัดขยะ”
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หาความรู้เกี่ยวกับราคาซื้อขายขยะ

ประชาสัมพันธ์ และจัดตลาดนัดขยะรับซื้อขยะ
จากชาวบ้าน และให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับขยะ
อย่างรอบด้าน

นำ�ขยะที่รับซื้อได้ไปขาย
จัดทำ�บัญชีรับจ่าย

คืนข้อมูลชุมชน
หาครอบครัวต้นแบบจัดการขยะ

253

สิ่งที่ได้เรียนรู้
อัศวลักษ์ ราชพลสิทธิ์ (อาทิตย์)

ประธานกลุ่มเยาวชนรวงข้าว ชั้นปีที่ 3 สาขาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

“การทำ�โครงการ ทำ�ให้ได้มองและวิเคราะห์ภายในตัวเองมากขึน้ รูจ้ กั
วางแผนการทำ�งานทีเ่ ป็นระบบมากขึน้ ทำ�ให้มองภาพการทำ�งานได้ดี
ยิง่ ขึน้ และแม้ผมจะเป็นลูกหลานของคนในชุมชน แต่ตอนแรกก็ไม่กล้า
ที่จะบอกให้เขามาทำ�งานกับเรา แต่หลังจากได้ไปคลุกคลีสนิทสนม
มา 1 ปี ก็กล้าคิดกล้าพูดกล้าบอก เกิดทักษะการสื่อสารมากขึ้น
กล้าตัดสินใจมากขึ้น มีความสุขมากที่ผ่านโครงการครั้งแรก เพราะ
ที่ผ่านมาเอาแต่เรียน ไม่มีประสบการณ์การทำ�กิจกรรมเลย ภูมิใจที่
มีส่วนทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนขึ้น”
ชวัลรัตน์ สังข์ทอง (โบว์)

รองประธานกลุ่มเยาวชนรวงข้าว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง

“ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ สนุกในการทำ�กิจกรรม เห็นผลงานแล้วรู้สึกมี
ความสุขที่ได้ทำ� แม้ว่าตอนแรกเห็นขยะเห็นถุงพลาสติกในชุมชน
มีเยอะมาก แต่ก็รู้สึกเฉยๆ แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า บอกคน
ในหมูบ่ า้ นว่าถุงพลาสติกไม่สามารถขายได้ ถ้าเอาไปเผาก็กอ่ ให้เกิด
มลภาวะทางอากาศ และอาจส่งผลทำ�ให้นา้ํ เสียด้วย เพราะในหมูบ่ า้ น
มีล�ำ ธารหลายสาย สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ คือทักษะและพฤติกรรม
โดยเฉพาะการคัดแยกขยะ และการวางแผนการจัดการงาน”
สุรศักดิ์ ขุนไชยทัน (หนึ่ง)

เลขานุการกลุ่มเยาวชนรวงข้าว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง

“การเข้าร่วมทำ�กิจกรรมตลาดนัดขยะในครั้งแรก ได้เห็นชาวบ้านให้
ความร่วมมือกันดีมาก ส่วนตัวคิดว่าคงมากันแค่ไม่กคี่ รอบครัว เพราะ
ในทุกวันกิจกรรมของหมูบ่ า้ นก็ไม่คอ่ ยจะมีคนมา นัน่ เป็นสิง่ ดีทไี่ ด้ท�ำ
กิจกรรมนี้ขึ้นมา และยังดีมากขึ้นไปอีกที่เห็นประชาชนชาวบ้านให้
ความสำ�คัญกับกลุ่มเยาวชนและหมู่บ้านหรือบ้านของตนเอง และ
แรงบันดาลใจอีกอย่างคือ น้องๆ ในกลุ่มทำ�กันอย่างจริงจัง เพื่อให้
ผลงานออกมาดีที่สุด”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

ชยุต อินทร์พรหม (ยุต)

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อาจารย์ ช ยุ ต มี บ ทบาทหนุ น เสริ ม
กลุ่มเยาวชน ด้วยการนำ�ทักษะและ
ความถนัดที่ตนมี ทั้งการเป็นวิทยากร
กระบวนการ การบริ ห ารจั ด การ
โครงการ การวิจัย และงานวิชาการ
มาช่วยให้กลุม่ เยาวชนได้เพิม่ ศักยภาพ
ตนเอง
“อยากเห็ น นั ก ศึ ก ษากลับไปพัฒ นา
บ้านเกิดตนเอง อยากเห็นนักศึกษา
ได้ รั บ โอกาสในการเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ
และนำ�ไปพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น”

โครงการบ้านปลอดขยะ
ลดมลภาวะในชุมชน
โดย : กลุ่มเยาวชนรวงข้าว จ.พัทลุง
หัวหน้าโครงการ
นายอัศวลักษ์ ราชพลสิทธิ์
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวชวัลรัตน์ สังข์ทอง
2. นายสุรศักดิ์ ขุนไชยทัน
ที่ปรึกษาโครงการ
1. อาจารย์ชยุต อินทร์พรหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. นายประเสริฐ ช่วยชูเครือ
อดีตผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านท่าดินแดงออก
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