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	 ไม่จำาเป็นต้องเป็นสังคมเมืองเท่านั้นถึงจะประสบกับปัญหาขยะได้	 เพราะ
แม้แต่สังคมชนบทในบางพื้นท่ี	 ด้วยการขาดความเข้าใจและไม่ได้ตระหนักถึง			
ผลกระทบทีจ่ะตามมา	ก็ทำาให้ชาวบา้นรา้นคา้ไม่ได้ใส่ใจในกระบวนการจัดการขยะ
ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน	จนทำาให้ชุมชนแม้จะไม่ได้มีภูเขาขยะตั้งตระหง่าน			
น่าเกรงขาม	แต่ก็มีขยะทิ้งกลาดเกลื่อนไปทั่วแทบจะทุกๆ	ตารางเมตร
	 กระนัน้	เพราะภาพทีชุ่มชนบา้นเกิดมีขยะถกูทิง้กลาดเกล่ือนนีเ้อง	ได้ทำาให้
เยาวชนกลุ่มหนึ่งเกิดแรงบันดาลใจท่ีอยากจะมีส่วนช่วยชุมชนของตนในการ
จัดการขยะเสียใหม่	เพือ่ให้ชุมชนสะอาดตา	และไม่มีแหล่งเช้ือโรคทีจ่ะกระทบถงึสุข
ภาวะของคนในชุมชน
	 ขอชวนไปเท่ียวตลาดนดัท่ีบา้นทา่ดินแดงออก	ต.วงัใหม่	อ.เมือง	จ.พทัลุง	
แล้วคุณอาจจะแปลกใจกับตลาดนัดที่มีแต่ขยะของคนที่นี่

16
ชุมชนสะอาดด้วย 
‘ตลาดนัดขยะ’
โดย : กลุ่มเยาวชนรวงข้าว จ.พัทลุง
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รวมพลัง
แก้ปัญหาให้บ้านเกิด

 ชุมชนบ้านท่าดินแดงออก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เป็นชุมชนขนาดเล็ก 
300 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำาสวนยางพารา วิถีการดำาเนิน
ชวีติเปน็แบบชาวชนบททัว่ไปทียั่งพ่ึงพิงพืชผกัในครวัเรอืนมาประกอบอาหาร และ
ซื้อหาอาหารจากตลาดนัดและร้านค้าในชุมชนมาประกอบเสริม 
 ด้วยไม่มีรูปแบบการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมจากองค์การบริหาร  
ส่วนตำาบล ทำาให้บ้านบางหลังจัดการกับขยะภายในบ้านด้วยการเผาและขุดหลุมฝัง 
ขณะท่ีบางบา้นจะนำาขยะไปทิง้ไว้ตามสถานทีส่าธารณะของหมูบ่า้น เชน่ รมิคลอง 
ข้างถนน ฯลฯ ซึ่งสุนัขก็มักมาคุ้ยเขี่ยกระจุยกระจาย สร้างความรำาคาญให้บ้านอื่น 
คร้ันเก็บสะสมไว้มากๆ เข้าก็ส่งผลต่อทัศนียภาพ มีหนอนมีแมลงมาชอนไช เป็นแหล่ง
บ่มเพาะเชื้อโรค นอกจากน้ี บางบ้านก็นำาขยะไปท้ิงไว้ในสวนของคนอ่ืน เกิดการ
ทะเลาะเบาะแว้งระหว่างกัน
 “การจดัการขยะในชมุชนไมค่อ่ยดเีทา่ไหร ่ประกอบกับแตเ่ดมิวสัดสุิง่ของ
ท่ีใชน้ั้นสามารถย่อยสลายได ้เชน่ ไปตลาดก็จะใชเ้ชอืกรอ้ย แตเ่ดีย๋วนีเ้ทคโนโลยีที่
เข้ามาทำาให้วิถีชีวิตของชุมชนเปล่ียนแปลง จากใช้เชือกเปล่ียนมาเป็นใช้ถุงพลาสติก 
หลายสิ่งหลายอย่างท่ีเคยใช้วัสดุธรรมชาติก็เปลี่ยนไป ปัจจุบันขยะจึงมีปริมาณ  
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี” อัศวลักษ์ ราชพลสิทธิ์ หรือ ‘อาทิตย์’ แกนนำากลุ่มเยาวชนรวงข้าว 
กล่าวถึงปัญหาขยะที่สั่งสมมานานในชุมชน
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การได้ทำางานร่วมกับน้องๆ ทำาให้เราได้
พัฒนาตัวเองขึ้น...จากเมื่อก่อนมักมองข้าม
ความสามารถคนอืน่ตลอด แต่พอทำางานไป
สักระยะก็เชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้  
หากไดร้บัโอกาส ไมว่า่จะเปน็เดก็หรอืผู้ใหญ่ 
หากเราให้โอกาส เขาก็สามารถพัฒนาได้

 แมท่ี้ผา่นมาจะมคีวามพยายามแก้ปญัหาโดยชมุชนเองแล้ว เชน่ การเสนอ
ในเวทปีระชาคมหมูบ่า้นใหอ้งคก์ารบริหารสว่นตำาบลเปน็ผูร้บัผดิชอบจดัหาถังขยะ
มาให้ โดยชุมชนยินดีรับผิดชอบจ่ายค่าจัดเก็บขยะ แต่อาทิตย์ก็เห็นว่ายังไม่ใช่การ
แก้ปัญหาที่สาเหตุเท่าไรนัก
 “เรือ่งขยะไมไ่ดม้ผีลกระทบแคเ่รือ่งสิง่แวดลอ้มดไูมง่าม แตยั่งเปน็สาเหตุ
ของการทำาให้เกิดโรค และทำาให้คนในชมุชนทะเลาะกันดว้ย เพราะไมม่กีารจดัการ
ขยะที่ดี” อาทิตย์กล่าวด้วยแววมุ่งมั่น
 จากปัญหาที่ได้ประสบพบ ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้อาทิตย์ลุกข้ึนมา   
เปน็ตวัตัง้ตวัตสีำาคญั ชกัชวนเยาวชนหลากหลายวัยในชมุชนจำานวน 8 คน มารว่ม       
ก่อตัง้ ‘กลุม่เยาวชนรวงขา้ว’ ขึน้ พรอ้มจดัทำา ‘โครงการบา้นปลอดขยะ ลดมลภาวะ
ในชุมชน’ โดยการสนับสนุนจากโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ในปี พ.ศ. 2555 ชวนคน 
ในชมุชนจดัการปญัหาขยะทีเ่ปน็อยู่  โครงการมเีปา้หมายหลกัอยู่ทีก่ารลดปรมิาณ
ขยะในชมุชน ด้วยการใหช้มุชนคดัแยกขยะในครวัเรอืนกอ่นทิง้หรอืทำาลาย เปน็การ
แก้ปัญหาที่ต้นทาง

เข้าหาชุมชน 
และคัดร่อนทีมงาน

 อาทิตยแ์ละกลุม่เริม่ตน้การทำาโครงการดว้ยการมุง่เข้าหาโรงเรียน จดัคา่ย
อบรมให้แก่น้องๆ นักเรียนได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำาคัญของการคัดแยกขยะ  
หวังจะเชือ่มโยงไปสูค่รวัเรอืน พ่อแม ่นักเรียนในอนาคต แตน่่าเสยีดายทีผ่ลตอบรับ
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ไม่สู้ดีนัก ภายหลัง อาทิตย์จึงหาแนวร่วมโดยใช้วิธีการเข้าหาชุมชนโดยเจาะ       
ตามบ้าน ผ่านการน่ังพูดคุยทั้งในวงกาแฟและวงเสวนาต่างๆ เพ่ือให้ชาวบ้าน     
เกิดการยอมรับตัวอาทิตย์และกลุ่ม อันจะนำาไปสู่ความร่วมมือต่อไป
 “ต้องไปตอนเย็น เขาก็จะชวนพูดคุย ก็จะไปคุยกับคนแก่ๆ บางวันก็นอนค้าง
ทีบ่า้นเขา เวลามงีาน มกิีจกรรมในชมุชนเราก็เขา้ไปชว่ย รวมถึงเวลาท่ีชมุชนล้อมวง
สังสรรค์เราก็จะเข้าไปนั่งล้อมวงด้วย อาศัยความสามารถท่ีเรามีคือเล่นกีตาร์      
ร่วมเล่นกับเขา จากที่เมื่อก่อนเขาไม่รู้จักเราเพราะเราออกไปเรียนข้างนอก แต่พอ
เรามาคลกุคลเีขาก็เริม่รูจ้กั” อาทิตย์กลา่วดว้ยดวงตาเปือ้นย้ิมพรอ้มๆ กับการปรบั
วิธีการทำางานโดยเน้นเข้าถึงชุมชนเพ่ือสร้างความสนิทสนม ในแง่ของการจัดการ
บทบาทการทำางานภายในกลุ่มเองก็มีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมมากข้ึน การขับเคล่ือน
โครงการในช่วงเร่ิมต้นน้ัน บทบาทหน้าท่ีหลักในทุกๆ งานจะอยู่ท่ีอาทิตย์เพียงผู้เดียว 
แกนนำาคนอ่ืนๆ จะรอรับมอบหมายงานจากอาทิตย์อีกต่อหน่ึง แต่ด้วยเพ่ือนแกนนำา
ส่วนใหญ่กำาลังเรียนในมหาวิทยาลัยคนละแห่ง ทำาให้เวลาว่างไม่ค่อยตรงกัน หลายคน
ถอนตวัเพ่ือไมใ่ห้เป็นภาระกลุม่ อาทติย์จงึตอ้งหาแนวร่วมใหมโ่ดยไปชกัชวนน้องๆ 
ในชมุชนท่ีสนทิสนม 2-3 คนมารว่มกลุม่ เปน็แกนนำาจดัคา่ยคน้หาแนวรว่มเพ่ิมเตมิ 
ซึ่งครั้งนี้เองท่ีกลุ่มเริ่มมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีชัดเจนขึ้น โดยมี
แกนนำาหลัก 3 คน คือ อาทิตย์, ชวัลรัตน์ สังข์ทอง หรือ ‘โบว์’ และ สุรศักด์ิ ขุนไชยทัน 
หรือ ‘หนึ่ง’ ร่วมกันทำาหน้าที่วางแนวทางการทำางาน ก่อนนำาไปประชุมหารือ  ร่วม
กันในกลุม่และแบง่บทบาทหน้าทีย่่อยในแต่ละกิจกรรม โดยใชค้วามถนดัและความ
สนใจของแตล่ะคนเปน็เกณฑ์  ซึง่มอีาจารย์ชยุต อนิทร์พรหม หรือ ‘ครูยุต’ คอยชว่ย
จัดกระบวนการและให้คำาปรึกษาแก่กลุ่มเยาวชน 
 การเปล่ียนแปลงภายในกลุ่มทำาให้ภาระงานถูกกระจายเฉล่ียให้แก่แกนนำา
ทั้ง 3 คน ช่วยให้การทำาโครงการคล่องตัวมากขึ้น โดย ‘อาทิตย์’ รับหน้าที่ประสาน
ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในชุมชนและผู้เก่ียวข้อง รวมถึงทำาบัญชีกลุ่มและ

อยา่งรถรบัซือ้เขาจะเลอืกเอาแคบ่างอยา่ง แลว้
ให้ราคาที่ต่ำากว่า เศษแก้วหรือขวดอย่างนี้   
เขาจะไม่เอา แต่ในงานเราเปิดรับหมดเลย 
เด็กๆ ที่อยากได้เงินไปเล่นเกม ก็จะช่วยกัน
เก็บขยะมาขาย
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 กลุม่ระดมสมองกันคดิแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ชุมชนหนัมาคัดแยกขยะ
อย่างหลากหลาย ก่อนท่ีสุดท้ายจะเห็นดีเห็นงามกับการจัดงานในรูปแบบ ‘ตลาดนัด
ขยะ’ ที่ออกแบบให้มีกิจกรรม ทั้งการรับซื้อขยะจากชาวบ้าน การให้ข้อมูล ความรู้
เก่ียวกับขยะอย่างรอบดา้น ท้ังวิธีการคดัแยกขยะแตล่ะประเภท ประโยชน์ของขยะ 
ผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะ 
และการขายอาหารเพ่ือเป็นกิจกรรมเสริมและหารายได้เข้ากลุ่ม โดยแกนนำาและ

โครงการ ขณะที่ ‘โบว์’ รับหน้าที่ประสานงานกับน้องๆ ในกลุ่ม ส่วน ‘หนึ่ง’ เป็น
เลขานุการกลุ่ม บันทึกการประชุมและการทำางาน รวมถึงร่วมเขียนเอกสารและส่ือต่างๆ 
 “การได้ทำางานร่วมกับน้องๆ ทำาให้เราได้พัฒนาตัวเองขึ้น จากเมื่อก่อน     
มักมองข้ามความสามารถของคนอื่นตลอด เพราะไม่เชื่อม่ันและเรามีตัวตนสูง      
เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ แต่พอทำางานไปสักระยะก็เริ่มเชื่อว่าทุกคนสามารถ
พัฒนาได้หากได้รับโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ หากเราให้โอกาส เขาก็
สามารถพัฒนาได้” อาทิตย์เผยความในใจที่มีต่อการทำางานเป็นทีม ที่แกนนำาและ
สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสมานั่งวางแผนและลงมือช่วยกันจนเกิดเป็น ‘กิจกรรม   
ตลาดนัดขยะ’ ในเวลาต่อมา

เปิด  
‘ตลาดนัดขยะ’ 
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สมาชิกกลุ่มจะรับหน้าที่หลัก คือ แผนกชั่งนำ้าหนักและแผนกบัญชีและการเงิน       
ซึ่งทุกคนจะช่วยแบ่งเบาและสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลา
 “ตอนออกแบบกิจกรรมก็มีการปรึกษากับพ่ีๆ จากมูลนิธิกองทุนไทย        
แล้วเราก็ไปคิดรูปแบบกัน ตอนนั้นคิดว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรดีที่จะสามารถดึงคน
มารวมกันได้เยอะๆ หรือว่าในชุมชนเรามีจุดไหนบ้างท่ีทุกคนต้องมารวมกัน เลยนึกถึง
ตลาดนัดชุมชน ที่ปกติคนจะมากันมากอยู่แล้ว ก็น่าจะมีโอกาสสื่อสารเรื่องการ
จัดการขยะ แล้วเอาขยะมาขายตอนมาตลาดนัดได้ เกิดเป็นตลาดนัดขยะเล็กๆ ใน
ตลาดนัดชมุชน แลว้ก็อยากใหน้อ้งๆ ได้ขายของด้วย จงึเปน็ทีม่าของตลาดนัดขยะ” 
หนึ่งกล่าวถึงแนวคิดของการจัดงาน
 เมื่อไอเดียบรรเจิด ไม่รอช้า ก่อนวันเปิดตลาดนัด อาทิตย์และเพื่อนๆ ได้
ประสานงานกับโรงเรียนและทีมศิลปินให้มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสีสันในงาน รวมถึง
ชวนน้องๆ ในกลุ่มขึ้นหลังรถกระบะ ถือโทรโข่งประกาศและแจกใบปลิว เชิญชวน
ชาวบ้านคัดแยกขยะมาขายในวันเปิดตลาดนัดที่จะมาถึง รวมถึงมี คุณตาหีด หรือ
นายประเสริฐ  ช่วยชูเครือ ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ที่คอยลุ้นการทำางานของ
น้องๆ อยู่ ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านอีกแรง
 ดว้ยการเตรยีมงานอย่างเปน็ระบบและการประชาสมัพันธ์อย่างรอบดา้น 
ทำาให้มีผู้มาเข้าร่วมงานไม่น้อย และบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความ
สนุกสนาน โดยเฉพาะกิจกรรมหลักอย่างการรับซื้อขยะจากชุมชนน้ัน ถือว่าได้รับ
ความนยิมอย่างลน้หลาม แมว่้าอาทติย์และกลุม่จะไปสบืราคาซือ้ขายขยะมาจาก
รา้นรบัซ้ือของเก่าในตำาบล และเคาะราคารบัซือ้ต่ำ�กว่าท่ีร้านรับซือ้ของเก่าเลก็นอ้ย 
แตก็่ยังเปน็ราคาทีช่มุชนพอใจ เพราะราคายังสงูกว่ารถรบัซือ้ขยะท่ีเขา้มารบัซือ้ใน
ชุมชน และการขายขยะให้แก่กลุ่มที่เป็นลูกหลานในชุมชนนั้น ก็ย่อมดีกว่าไปขาย
ใหร้ถรบัซือ้ท่ีชอบกดราคาและโกงตาชัง่ อกีทัง้เปน็การสนบัสนนุให้เดก็ๆ ในหมูบ่า้น
ออกมาทำากิจกรรมท่ีสรา้งสรรค ์และเดก็ๆ ก็ไดพู้ดคยุถึงวธีิแยกขยะใหกั้บลงุๆ ปา้ๆ 
ตอนนำาขยะมาขายได้ด้วย
 “พวกเราจะไปสอบถามราคาจากรา้นรบัซือ้ของเก่ามา แลว้มาตกลงราคา
ว่าจะรบัซือ้เทา่ไหร ่โดยคิดค่านำา้มนัรถขนสง่ด้วย และมกีารเชก็ราคาท้องตลาดเปน็
ระยะ และอย่างรถรบัซือ้ทีเ่ขา้มาเขาจะเลอืกซือ้แคบ่างอย่าง แลว้ให้ราคาท่ีต่ำ�กว่า 
เศษแก้วหรือขวดอย่างนี้เขาจะไม่ซื้อ แต่ในตลาดนัดขยะเรารับซื้อทั้งหมด เด็กๆ ที่
อยากได้เงินไปเล่นเกม ก็จะช่วยกันเก็บขยะมาขาย” โบว์กล่าวด้วยรอยยิ้ม 
 ในระหว่างรอรับซื้อขยะจากชาวบ้าน อาทิตย์จะขับรถนำาขยะที่รับซื้อได้  
ไปขายยังร้านรับซื้อของเก่าในตำาบล จนเมื่อตลาดนัดขยะปิดลง กลุ่มจะรวมพลัง
ช่วยกันเก็บกวาดสถานที่จัดงาน ช่วยกันคัดแยกและหอบหิ้วขยะที่ยังเหลืออยู่จาก
การรบัซือ้ไปเก็บไวท้ีบ่า้นของอาทิตย์ก่อนนำาไปขายตอ่ให้รา้นรบัซือ้ในเชา้วันรุง่ขึน้ 
 “จากการทำากิจกรรมก็ได้กำาไรบา้ง  สว่นหนึง่ก็เก็บไว้เปน็เงนิกองทนุ สมมติ
ได้มา 1,000 บาท ก็หักทุนไว้ 800 บาท อีก 200 บาท ก็แบ่งเงินให้น้องๆ เป็นค่าขนม
และไว้ใช้จ่ายที่จำาเป็น
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 กลุม่เยาวชนรวงข้าวจดักิจกรรมตลาดนัดขยะไปทัง้สิน้ 2 ครัง้ ซึง่แตล่ะคร้ัง
ล้วนได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี แต่กระนั้น เมื่อมาประชุมสรุปบทเรียน
จากการจัดกิจกรรมร่วมกันก็พบว่า กิจกรรมตลาดนัดขยะท้ัง 2 คร้ังน้ี กลุ่มยังให้     
นำา้หนกัของการให้ความรูเ้รือ่งขยะแก่คนนำาขยะมาขายและคนท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรม
น้อยเกินไป กลุ่มจึงลงมติร่วมกันว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปกลุ่มจะเน้นการ      
ให้ความรู้เรื่องขยะแก่คนที่มาร่วมงานมากขึ้น เพ่ือให้พวกเขากลับไปคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง โดยในงานอาจมีการปรับลดกิจกรรมเสริม คือการขาย
อาหารลง เหลอืเพียงการจำาหน่ายนำา้ดืม่ หรืออาจชกัชวนเพ่ือนๆ ลุงปา้นา้อาในชุมชน
มาร่วมจำาหน่ายสินค้าในรูปแบบท่ีไม่ทำาให้เกิดขยะเพ่ิมข้ึนในชุมชน และเหนืออ่ืนใด
คือ กลุ่มมีความเห็นร่วมกันว่าจะมีการใช้ ‘ส่ือ’ ในการรณรงค์เร่ืองขยะให้มากข้ึน เชน่

หากเราไม่เข้าใจชุมชนของเราเอง 
ก็ยากมากที่จะทำางานให้สำาเร็จได้

สรุปบทเรียน 
และปรับปรุงให้ดีขึ้น
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 จากการนำาเอาศาสตรวิ์ชาด้านการพัฒนาชมุชนท่ีร่ำ�เรียนมาแปรรูปใชจ้ริง
กับชุมชนบ้านเกิด หลายอย่างต้องเรียนรู้ใหม่ แต่กลุ่มก็ได้เรียนรู้การทำางานเพ่ือ       
แก้ปัญหาชุมชน เริ่มจากการลงพ้ืนท่ีสำารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน 

 1. บอร์ด/นิทรรศการให้ความรู้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับขยะอย่างรอบด้าน ได้แก่ 
สถิติการรับซ้ือขยะจากการจัดกิจกรรม 2 คร้ังท่ีผ่านมา ปัญหาขยะ ผลกระทบ วิธีการ
คัดแยก และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้จากการคัดแยกขยะ
 2.โบรชวัร ์สำาหรบัแจกจา่ยภายในงาน เพ่ือให้ผูท้ีม่ารว่มงานไดรู้ถึ้งวธีิการ
คัดแยกขยะ ราคารับซ้ือ และใช้เป็นส่ือในการแจ้งกำาหนดการรับซ้ือขยะในคร้ังต่อๆ ไป
 3. ประชาสัมพันธ์ ‘เสียงตามสาย’ ในเรื่องของปัญหาขยะ เพ่ือเชิญชวน
คนในชุมชนให้หันมาร่วมกันคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
 และด้วยตระหนักดีถึงบทเรียนเก่ียวกับการรวมกลุ่มในชุมชนในอดีต ท่ีชุมชน
เคยเกิดความขัดแย้งกันจากการบริหารการเงินที่ผิดพลาด กลุ่มจึงนำาหลักการ       
การทำางานแบบโปรง่ใสมาใช ้โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทำาบญัช ีซึง่มทีัง้การแบง่บญัชี
ตามกิจกรรม คือสมุดบัญชีรับซื้อขยะและสมุดบัญชีขายอาหาร รวมถึงการสรุป    
การใช้จ่ายเงินและรายรับจากการจัดกิจกรรมในแต่ละคร้ัง เพ่ือแสดงตัวเลขปลีกย่อย
ให้เห็นเด่นชัด ก่อนจะนำายอดท้ังหมดมาทำาเป็นบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำากลุ่ม
อีก 1 บัญชี โดยในส่วนของบัญชีย่อยน้ัน โบว์และนำ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก         
ก่อนจะส่งให้อาทิตย์ทำาสรุปบัญชีกลุ่มอีกครั้ง โดยเมื่อแล้วเสร็จในแต่ละคร้ังจะมี
การตรวจสอบจากสมาชิกภายในกลุ่มร่วมกัน
 นอกจากน้ี การไดท้ำางานกับคนในชมุชนทีม่คีวามหลากหลายทัง้ความคดิ
และคา่นยิม กท็ำาให้กลุม่ได้เรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตัวและหาวธีิการเขา้หาบคุคลกลุม่ตา่งๆ 
ในชุมชน เพื่อสร้างแนวร่วมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มให้ก้าวเดินต่อไปได้ใน
รูปของการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน
 “หากเราไม่เข้าใจชุมชนของเราเอง ก็ยากมากที่จะทำางานให้สำาเร็จได้” 
อาทิตย์สรุปถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยแววตาเป็นประกาย

สิ่งที่ได้คือคนในหมู่บ้านเริ่มเห็นคุณค่า 
ขยะในหมู่บ้านก็เริ่มลดลง

เมื่อขยะกําลังจะหายไปจาก 
‘บ้านท่าดินแดงออก’
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เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำาโครงการแก้ไขปัญหา รวมกลุ่มจัดตั้งคณะกรรมการ
ดำาเนินงาน จัดเวทีประชุมร่วมกับชาวบ้าน ประสานกับหน่วยงานทั้งในและนอก
ชมุชนเพ่ือสรา้งแนวรว่มการทำางาน เหลา่นีค้อืสิง่ทีอ่าทติย์และกลุม่เยาวชนรวงขา้ว
ได้เรียนรู้จากการทำาโครงการ และด้วยการผนึกกำาลังกัน ประสมกับความตั้งใจจริง 
ก็ทำาให้โครงการของพวกเขาประสบความสำาเร็จในระดับที่น่าพอใจ
 “จากที่เมื่อก่อนคนไม่ค่อยจะสนใจ แต่เดี๋ยวนี้พอผมไปตรงไหน เขาก็จะ
มองว่าผมเป็นคนรับซื้อขยะ ก็จะมีการบอกว่าที่บ้านให้ลูกคัดแยกไว้แล้ว เวลาไป
นั่งกินกาแฟเขาก็ถามว่าจะจัดตลาดนัดอีกเมื่อไหร่ (หัวเราะ)” อาทิตย์เล่าให้ฟังถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเขา แต่นั่นก็ไม่เทียบเท่ากับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับชุมชน
 จากการแก้ปัญหาด้วยการทำาให้เห็น และรณรงค์อย่างเข้าถึงจากการจัด
ตลาดนัดขยะ ทำาให้หลายครัวเรือนในชุมชนเริ่มหันมาใส่ใจกับการคัดแยกขยะ        
ไม่เผาอย่างไม่เลือกและไม่ท้ิงอย่างเกลื่อนกลาด แต่คัดแยกและนำามาขายสร้าง
รายได้ใหค้รอบครวั จนหลายๆ ครอบครวักลายเปน็ผูรู้ด้า้นการคดัแยกไปโดยปรยิาย 
ไมนั่บรวมกับบา้นของแกนนำากลุม่ท่ีไดรั้บการอบรมในระหว่างโครงการ จนสามารถ
ยกระดับข้ึนเป็นครอบครัวต้นแบบการคัดแยกขยะ ที่ชุมชนสามารถมาเรียนรู้ได้
อย่างเป็นรูปธรรม
 “เราจัดอบรมน้องแกนนำา โดยเริ่มจากครัวเรือน 15 หลังมาเป็นแบบอย่าง 
ให้ทำาการคัดแยกแล้วนำามาขาย สิ่งที่ได้คือ คนในหมู่บ้านเริ่มเห็นคุณค่า ขยะใน
หมู่บ้านก็เริ่มลดลง” โบว์กล่าวถึงผลของการทำาโครงการด้วยรอยยิ้ม
 ด้วยแรงใจในการทำาโครงการอย่างมุ่งม่ันของกลุ่ม ทำาให้ ณ ปัจจุบัน กลุ่มมี
เงินกองทุนไว้สำาหรับการขับเคลื่อนงานด้วยต่อไปในอนาคต และน้องๆ แกนนำาก็   
มเีงนิคา่ขนมไว้ใชจ้า่ย ขณะทีใ่นบา้นท่าดนิแดงออกในวันนีข้ยะกลายเปน็ของมคีา่ 
จากท่ีเคยท้ิงขว้าง ไม่สนใจเพ่ือนร่วมชุมชน มาวันน้ีแต่ละบ้านจะคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
และการท้ิงก็ท้ิงเป็นท่ีเป็นทางมากข้ึน ส่งผลให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน พ้ืนถนน
สะอาดปลอดภัยจากขยะจำาพวกเศษแก้ว หน้าบ้านและบริเวณบ้านสะอาด พ้ืนที่  
ท่ีเคยมีกล่ินเหม็นจากกองขยะก็ลดน้อยลง และลำาคลองก็สะอาดข้ึนอย่างเห็นได้ชัด
 อย่างไรก็ตาม อาทิตย์และกลุ่มยังคงไม่พอใจเพียงแค่นี้  ได้วางเป้าหมาย
ต่อไปร่วมกัน คือติดตามการคัดแยกขยะในบ้านของคนในชุมชน โดยสังเกตจาก
ขยะทีน่ำามาขายและจากการเย่ียมตระเวนดบูา้น และทีข่าดไมไ่ดก็้คอื การสรา้งการ
มีส่วนร่วมให้ผู้ใหญ่และเยาวชนในชุมชนมาร่วมจัดการขยะผ่านกิจกรรมตลาดนัดขยะ
ให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป
 ทั้งหมดท้ังมวลก็เพ่ือชุมชนสะอาดสดใส ห่างไกลจากขยะ และเมื่อนั้น       
ทุกคนในชุมชนย่อมสดใสและเป็นสุข
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

ไม่มีก�รจัดก�รขยะ

ในชุมชน

ทำ�ยังไงกับขยะดีนะ?

จัดก�รกับมันไม่ได้สักที

ร่วมมือกันจัดก�รขยะดีกว่�

เข้�ห�ชุมชน สื่อส�รโครงก�ร เก็บ

ข้อมูลเรื่องขยะ

ออกแบบวิธีจัดก�รขยะในรูปแบบ 

“ตล�ดนัดขยะ”
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คืนข้อมูลชุมชน 

ห�ครอบครัวต้นแบบจัดก�รขยะ

นำ�ขยะที่รับซื้อได้ไปข�ย 

จัดทำ�บัญชีรับจ่�ย

ประช�สัมพันธ์ และจัดตล�ดนัดขยะรับซื้อขยะ

จ�กช�วบ้�น และให้ข้อมูลคว�มรู้เกี่ยวกับขยะ

อย่�งรอบด้�น

ห�คว�มรู้เกี่ยวกับร�ค�ซื้อข�ยขยะ



“การทำาโครงการ ทำาใหไ้ดม้องและวิเคราะหภ์ายในตวัเองมากขึน้ รูจ้กั
วางแผนการทำางานท่ีเป็นระบบมากข้ึน ทำาให้มองภาพการทำางานได้ดี
ย่ิงข้ึน และแม้ผมจะเป็นลูกหลานของคนในชุมชน แต่ตอนแรกก็ไม่กล้า
ที่จะบอกให้เขามาทำางานกับเรา แต่หลังจากได้ไปคลุกคลีสนิทสนม
มา 1 ปี ก็กล้าคิดกล้าพูดกล้าบอก เกิดทักษะการสื่อสารมากข้ึน       
กล้าตัดสินใจมากข้ึน มีความสุขมากที่ผ่านโครงการคร้ังแรก เพราะ
ที่ผ่านมาเอาแต่เรียน ไม่มีประสบการณ์การทำากิจกรรมเลย ภูมิใจที่
มีส่วนทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนขึ้น”

“ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ๆ สนุกในการทำากิจกรรม เห็นผลงานแล้วรู้สึกมี
ความสุขท่ีได้ทำา แม้ว่าตอนแรกเห็นขยะเห็นถุงพลาสติกในชุมชน       
มีเยอะมาก แต่ก็รู้สึกเฉยๆ แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า บอกคน        
ในหมูบ่า้นว่าถุงพลาสติกไมส่ามารถขายได ้ถ้าเอาไปเผาก็ก่อใหเ้กิด
มลภาวะทางอากาศ และอาจส่งผลทำาให้นำา้เสียด้วย เพราะในหมู่บ้าน
มีลำาธารหลายสาย ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือทักษะและพฤติกรรม 
โดยเฉพาะการคัดแยกขยะ และการวางแผนการจัดการงาน”

“การเข้าร่วมทำากิจกรรมตลาดนัดขยะในครั้งแรก ได้เห็นชาวบ้านให้
ความรว่มมอืกันดมีาก ส่วนตวัคดิว่าคงมากันแคไ่มก่ี่ครอบครัว เพราะ
ในทกุวนักิจกรรมของหมูบ่า้นก็ไมค่่อยจะมคีนมา น่ันเปน็สิง่ดทีีไ่ดท้ำา
กิจกรรมน้ีข้ึนมา และยังดีมากข้ึนไปอีกที่เห็นประชาชนชาวบ้านให้
ความสำาคัญกับกลุ่มเยาวชนและหมู่บ้านหรือบ้านของตนเอง และ
แรงบันดาลใจอีกอย่างคือ น้องๆ ในกลุ่มทำากันอย่างจริงจัง เพ่ือให้  
ผลงานออกมาดีที่สุด” 
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สิ่งที่ได้เรียนรู้

อัศวลักษ์ ร�ชพลสิทธิ์ (อ�ทิตย์)
ประธานกลุ่มเยาวชนรวงข้าว ชั้นปีที่ 3 สาขาการพัฒนาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ชวัลรัตน์ สังข์ทอง (โบว์) 
รองประธานกลุ่มเยาวชนรวงข้าว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง

สุรศักดิ์ ขุนไชยทัน (หนึ่ง)
เลขานุการกลุ่มเยาวชนรวงข้าว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง



อาจารย์ชยุตมีบทบาทหนุนเสริม      
กลุ่มเยาวชน ด้วยการนำาทักษะและ
ความถนัดที่ตนมี ทั้งการเป็นวิทยากร
กระบวนการ การบริหารจัดการ
โครงการ การวิจัย และงานวิชาการ    
มาช่วยให้กลุ่มเยาวชนได้เพ่ิมศักยภาพ
ตนเอง

“อยากเห็นนักศึกษากลับไปพัฒนา
บ้านเกิดตนเอง อยากเห็นนักศึกษา  
ได้รับโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
และนำาไปพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น” 
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ชยุต อินทร์พรหม (ยุต) 
อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

โครงก�รบ้�นปลอดขยะ 
ลดมลภ�วะในชุมชน  
โดย : กลุ่มเยาวชนรวงข้าว จ.พัทลุง

หัวหน้�โครงก�ร
นายอัศวลักษ์  ราชพลสิทธิ์ 
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
1. นางสาวชวัลรัตน์ สังข์ทอง 
2. นายสุรศักดิ์ ขุนไชยทัน 

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
1. อาจารย์ชยุต อินทร์พรหม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. นายประเสริฐ ช่วยชูเครือ  
อดีตผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านท่าดินแดงออก

ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน


