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15

ภูเขา (ขยะ) เขยื้อน
เมื่อเยาวชนขยับ
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำ�ปาง

‘ขยะ’ ถือเป็นปัญหาโลกแตกของสังคมเมือง เพราะขยะนัน้ เกิดขึน้ ทุกวัน
จากกิจกรรมในชีวิตประจำ�วันของผู้คน แต่ ไม่ ใช่ทุกชุมชนที่จะมีพื้นที่ ไว้สำ�หรับ    
ทิง้ ขยะ รวมไปถึงมีการบริหารจัดการขยะทีด่ พ
ี อ ปัจจัยเหล่านีเ้ องทีท่ �ำ ให้ในปัจจุบนั
หลายชุมชนในประเทศต้องประสบกับปัญหาขยะล้นเมือง กลายเป็นแหล่งเพาะ
เชื้อโรค ก่อมลภาวะและกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
ต่อสภาพการณ์ขยะล้นเมืองดังกล่าว หลายๆ ชุมชนแก้ปัญหาด้วยการ
จัดสรรพืน้ ทีท่ ง้ิ ขยะในชุมชนให้เพียงพอกับปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้ หรือมีการเช่าพืน้ ที่
สำ�หรับทิง้ ขยะในชุมชนอืน่ ซึง่ ถึงทีส่ ดุ แล้ว หากไม่มกี ารจัดการทีด่ ี ไม่วา่ จะมีพนื้ ที่
ทิ้งขยะมากมายแค่ไหน ก็ ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้
ประเด็นนีเ้ องทีท่ �ำ ให้เยาวชนกลุม่ หนึง่ ใน จ.ลำ�ปาง เกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะ
ลุกขึ้นมาช่วยชุมชนในเรื่องปัญหาขยะ ด้วยการมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นทาง มากกว่า
การหาพื้นที่ทิ้งขยะให้ชุมชน
เยาวชนกลุ่มนี้ทำ�อะไร และทำ�อย่างไร ขอชวนขึ้นเหนือไปดูสิ่งที่พวกเขา
ทำ�กันที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำ�ปาง
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จากโรงเรียน
สู่การร่วมแก้ปัญหากับชุมชน
ชุมชนบ้านแม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำ�ปาง เป็นชุมชนที่ประสบ
ปัญหาขยะล้นเมือง จากการทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยูก่ ว่า 400 หลังคาเรือน แต่ชมุ ชน
ไม่มีพ้ืนที่ท้ิงขยะที่เพียงพอ กอปรกับขยะมากมายจากครัวเรือนของชาวบ้านนั้น
ไม่มีการคัดแยกก่อนทิ้ง ผู้ที่แวะเวียนไปเยือน หากมองไปทางเหนือของหมู่บ้าน
ก็จะพบภูเขาขยะทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลจากชุมชน เป็นแหล่งสะสมของเชือ้ โรค ส่งกลิน่ เหม็นคลุง้
ยามมีลมพัดเข้าหาหมู่บ้าน และยามฝนตกนํ้าฝนก็ไหลชะกองขยะลงสู่ลำ�คลอง
ยังผลให้นํ้าในลำ�คลองเน่าเสียอีกต่อหนึ่ง
ที่ผ่านมาชุมชนบ้านแม่ฮาวมีความพยายามที่จะจัดการเรื่องปัญหาขยะ
ล้นเมืองมาโดยตลอด แต่กย็ งั ไม่ประสบความสำ�เร็จนัก เพราะชุมชนและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมุง่ แก้ปญ
ั หาไปทีก่ ารจัดสรรพืน้ ทีท่ ง้ิ ขยะ มากกว่าทีจ่ ะจัดการขยะทีต่ น้ ทาง
“หมูบ่ า้ นผมไม่มที ที่ งิ้ ขยะครับ เขาก็ไปทิง้ กันทีเ่ ชิงดอยจนเกิดเป็นคดีความ
ขึ้นมา” นวฤทธิ์ เขียววงศ์ตัน หรือ ‘นิว’ แกนนำ�กลุ่มเยาวชนรักษ์โลก เกริ่นให้ฟังถึง
ปัญหาของชุมชน ก่อนเล่าต่อว่า
“จนครั้งล่าสุด มีการประชุมหมู่บ้าน ซึ่งผมเป็นเลขาฯ ของผู้ใหญ่บ้าน
จึงเข้าประชุมด้วย นายกเทศมนตรีมาคุยกับชาวบ้านเรื่องขอใช้พื้นที่ในชุมชนเป็น
ทีท่ งิ้ ขยะ โดยจ่ายค่าเสียหายให้หมูบ่ า้ นผมปีละหนึง่ แสนบาท แม้ทปี่ ระชุมจะตกลง
ว่าทิ้งได้ แต่ผมกลับคิดว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุด”
เหตุการณ์นเี้ องทีเ่ ป็นการจุดประกายให้นวิ ชักชวนเพือ่ นๆ ในกลุม่ จิตอาสา
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ให้ลกุ ขึน้ มาช่วยชุมชนแก้ปญ
ั หาเรือ่ งขยะล้นเมือง โดยก่อตัง้
เป็น ‘กลุม่ เยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา’ และจัดทำ� ‘โครงการการจัดการ
ขยะในโรงเรียนและชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน’

กิจกรรมคืนข้อมูลครั้งแรกเป็นการบอกกล่าว
เล่าปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน เชิญชวนให้
แต่ละบ้านแยกขยะที่ขายได้ออกจากขยะที่ท้ิง
ไปในถังรวม
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เหตุที่นิวและเพื่อนๆ เล็งเห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาของชุมชนได้นั้น เป็น
เพราะว่ามีต้นทุนเดิมในการทำ�ธนาคารขยะในโรงเรียนอยู่ก่อนแล้ว กลุ่มจึงเห็นว่า
หากสามารถร่วมมือกับชุมชนในการจัดการขยะ เริม่ ตัง้ แต่ให้ขอ้ มูลความรูแ้ ก่ชมุ ชน
เรื่องการแยกขยะก่อนทิ้งได้ ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาภูเขาขยะเน่าเสียและ
สามารถลดปริมาณขยะลงได้
“เด็กกลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ จิตอาสาทีช่ ว่ ยงานต่างๆ ในโรงเรียนมาโดยตลอด รวมถึง
ช่วยจัดการดูแลธนาคารขยะของโรงเรียนด้วย จึงชวนกันมาทำ�โครงการดีๆ เพือ่ ชุมชน
ของเรา” อาจารย์ศรีวาริน สารศรี หรือ ‘ครูอ้อย’ ที่ปรึกษาโครงการที่มีส่วนสำ�คัญใน
การผลักดันให้กลุม่ ทำ�โครงการเพือ่ ชุมชน กล่าวถึงทีม่ าของการทำ�โครงการด้วยรอยยิม้

เพิ่มพลังความรู้
สร้างแนวร่วมเยาวชน
แม้จะมีประสบการณ์จากการทำ�ธนาคารขยะในโรงเรียนมาแล้ว แต่การ
จัดการขยะในระดับชุมชนถือเป็นงานทีใ่ หญ่กว่ามาก กลุม่ จึงให้ความสำ�คัญกับการ
มีข้อมูลความรู้ก่อนทำ�โครงการ ด้วยเพราะไม่เคยมีการเก็บข้อมูลเรื่องขยะที่ทิ้ง
จากชุมชนมาก่อน ทั้งประเภทของขยะและปริมาณที่ทิ้ง ดังนั้น ก่อนเริ่มโครงการ
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แกนนำ�กลุ่ม โดยนิว และ ธีรวัฒน์ โคบุตร หรือ “หมูแฮม” ได้ขออนุญาตเทศบาล
ตำ�บลห้างฉัตรและเทศบาลตำ�บลแม่ตาวร่วมติดตามไปกับรถขยะของเทศบาล
ซึ่งต้องตื่นนอนตั้งแต่ตี 4 เก็บข้อมูลประเภทขยะของชุมชนที่แต่ละบ้านทิ้ง มีขยะ
รีไซเคิลอะไรบ้าง ขยะทีร่ ไี ซเคิลไม่ได้มอี ะไรบ้าง เป็นสัดส่วนเท่าไร เพือ่ ให้กลุม่ เข้าใจ
ปัญหาจริงและมีข้อมูลมากเพียงพอที่จะสามารถนำ�ไปสื่อสารกับชาวบ้านได้
รวมถึงนำ�ไปออกแบบกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งเก็บข้อมูลนํ้าหนักของขยะ
ในแต่ละวัน โดยนำ�รถขยะไปชั่งที่โรงสี ที่ปกติไม่เคยมีการชั่งนํ้าหนักปริมาณขยะ
แต่ละวันมาก่อน เพือ่ ต้องการเปรียบเทียบว่าก่อนทำ�กับหลังทำ�โครงการ ปริมาณขยะ
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รวมถึงประสานขอความร่วมมือไปยังสำ�นักงาน
สิง่ แวดล้อมภาค 2 จ.ลำ�ปาง มาให้ความรูแ้ ก่แกนนำ�และสมาชิกโครงการ ให้มคี วามรู้
เรือ่ งปัญหา ผลกระทบ และการจัดการขยะ พร้อมรับการสนับสนุนสือ่ เผยแพร่เพื่อ
นำ�มาใช้ในกิจกรรมของโครงการด้วย
หลังจากมีขอ้ มูลสถานการณ์ขยะและมีความรูเ้ กีย่ วกับขยะและการจัดการ
แล้ว จึงพูดคุยกันว่าน่าจะนำ�ข้อมูลนี้ไปจุดประกายหาแนวร่วมเยาวชนมาร่วมกัน
จัดการขยะในชุมชน จึงได้ข้อสรุปว่าจะจัด ‘ค่ายนักเรียนแกนนำ�รักษ์โลก’ ขึ้นที่
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โดยคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในชุมชนบ้านแม่ฮาวได้จำ�นวน
32 คน ในช่วงแรกได้เชิญวิทยากรจากสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 จ.ลำ�ปาง
มาให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สถานการณ์ ปั ญ หาและผลกระทบของการกำ � จั ด ขยะที่
ไม่ถูกวิธี
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เวลาเราประชาสัมพันธ์ทำ�กิจกรรมเราจะส่ง
จดหมายไปตามบ้าน แต่ปรากฏว่าจดหมาย
ไปไม่ ถึ ง ผู้ ป กครอง...เราจึ ง แก้ ไ ขด้ ว ยการ
ประกาศเสี ย งตามสาย...แล้ ว เคาะประตู
ตามบ้านเพอ่ื ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวโดยตรง
และเมื่อแกนนำ�พอมีความรู้เสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาพาน้องๆ ลงพื้นที่ไปดู
ที่ทิ้งขยะของชุมชน ซึ่งภาพที่น้องๆ เห็นก็คือ ‘ภูเขาขยะ’ ที่รวมขยะทุกประเภท
ไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นขวดนํ้า กล่องโฟม ถุงพลาสติก กระป๋อง เศษผักผลไม้ ฯลฯ
มีทั้งขยะขายได้ และขยะเปียก เป็นเพราะการไม่แยกขยะจากครัวเรือนก่อนทิ้ง
ขยะหลายประเภทจึงผสมปนเปหมักหมมเน่าเหม็น มีแมลงวันตอม เป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรคอย่างดี กลายเป็นภูเขาขยะที่มีแต่จะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อได้เห็นปัญหากับตา แกนนำ�กลุ่มจึงชวนน้องๆ คิดวิเคราะห์หาสาเหตุ
และผลกระทบ พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาขยะบ้านพวกเขา และปิดท้ายกิจกรรม
ค่ายนักเรียนแกนนำ�รักษ์โลก ด้วยการพาน้องๆ ไปเรียนรูก้ ารทำ�ปุย๋ ชีวภาพจากเศษ
ผักผลไม้กับ นายรบ อุปคำ� หรือ ‘ลุงรบ’ คนต้นแบบเรื่องการทำ�เกษตรผสมผสาน
ของหมูบ่ า้ นแม่ฮาว เพือ่ ให้นอ้ งๆ เห็นอีกหนึง่ วิธใี นการจัดการปัญหาขยะอย่างเป็น
รูปธรรม
หลังจากขยายผลความรู้และสร้างจิตสำ�นึกให้แก่เยาวชนในโรงเรียนแล้ว
ในวันรุ่งขึ้นกลุ่มก็ได้จัดกิจกรรมคืนข้อมูลจากการลงพื้นที่ศึกษาการทิ้งขยะของ
ชุมชน และอธิบายเรื่องการแยกขยะให้แก่ผู้ปกครองและชาวบ้าน เพื่อให้ทราบถึง
สถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำ�ชุมชน
ทั้งผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน และชาวบ้าน รวมถึงผู้ปกครองของแนวร่วมทั้ง 32 คน
ได้กลายมาเป็น 32 ครัวเรือนต้นแบบที่จะจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือน
“กิจกรรมคืนข้อมูลครัง้ แรกเป็นการบอกกล่าวเล่าปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ของชุมชน
เชิญชวนให้แต่ละบ้านแยกขยะที่ขายได้ออกจากขยะที่ทิ้งไปในถังรวม ในครั้งนี้ใช้
การประชาสัมพันธ์ดว้ ยจดหมายเชิญผูป้ กครองให้มาร่วมงาน” เจษฎา สายสุภา หรือ
‘จา’ แกนนำ�กลุ่ม เล่าให้ฟังถึงการจัดกิจกรรมระดับชุมชนครั้งแรกของกลุ่ม ซึ่ง
น่าเสียดายเล็กน้อยทีส่ ภาพอากาศไม่เป็นใจนัก มีฝนตกตลอดการจัดกิจกรรม ทำ�ให้
กลุ่มเป้าหมายมาร่วมงานไม่ได้ตามเป้า
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. .เขาหาวิธจี ดั การขยะมาหลายวิธแี ล้วก็ยงั ไม่ประสบ
ความสำ�เร็จ แต่ท่กี ลุ่มเยาวชนทำ�เขาพอจะมองเห็น
แนวทาง และคิดว่าจะสานต่อให้กจิ กรรมนีเ้ กิดความ
ยั่งยืนต่อไปในชุมชน
ต่อยอดความรู้
สู่การลงมือทำ�จริง
เมื่อสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นกับแนวร่วมเยาวชนแล้ว เพื่อให้เกิดทักษะ
และประสบการณ์จริง กลุ่มจึงได้จัดกิจกรรม ‘ปฏิบัติการแยกขยะในโรงเรียน’ ขึ้น
เพื่ อ ขยายแนวคิ ด และให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมการแยกขยะของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น
ห้างฉัตรวิทยาอย่างเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มใช้วิธีขยายแนวร่วมด้วยการให้แกนนำ�
1 คน ชักชวนเพือ่ นเพิม่ 2 คน ให้แยกขยะรีไซเคิลจากบ้านนำ�มาฝากกับธนาคารขยะ
ในโรงเรียน โดยจะมีแต้มให้สะสมเพือ่ แลกของใช้ในครัวเรือนหรืออุปกรณ์เครือ่ งเขียน
ได้สปั ดาห์ละ 1 ครัง้ เป็นแรงจูงใจ พร้อมทัง้ รณรงค์ไปถึงแต่ละห้องเรียนให้แยกขยะ
แล้วนำ�ขยะรีไซเคิลมาฝากกับธนาคารขยะ และในส่วนของเศษผักและผลไม้ทเี่ หลือ
จากโรงอาหาร กลุ่มจะนำ�มาทำ�นํ้าหมักชีวภาพเพื่อเก็บไว้ใช้ทำ�ความสะอาดใน
โรงเรียน เช่น ทำ�ความสะอาดห้องนํ้า โรงอาหาร เป็นต้น
จากกิจกรรมปฏิบัติการแยกขยะในโรงเรียน และการลงพื้นที่จริงสำ�รวจ
ข้อมูลสถานการณ์ขยะในชุมชน จากประสบการณ์ที่ได้รับ นิวและหมูแฮมได้นำ�
ข้อมูลที่ได้มาเล่าสู่กันฟังในกลุ่ม และร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางการลดปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นของชุมชน จนเกิดเป็นการทำ�กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวต้นแบบ
32 ครัวเรือน ให้ดำ�เนินการแยกขยะและเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อนำ�มาจำ�หน่ายให้แก่
รถรับซื้อขยะของกลุ่ม หรือสะสมเป็นแต้มเพื่อแลกของใช้ในครัวเรือนสัปดาห์ละ
1 ครัง้ เหมือนโมเดลธนาคารขยะของโรงเรียน และยังส่งเสริมการทำ�ปุย๋ นา้ํ หมักชีวภาพ
จากเศษอาหารและเศษพืชผัก โดยกลุม่ จะนำ�หัวเชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ปแจกจ่ายให้ครอบครัว
ต้นแบบเพื่อผลิตปุ๋ยนํ้าชีวภาพไว้ใช้เองอีกด้วย
หลังจากนัน้ กลุม่ จะเข้าไปรับซือ้ ขยะรีไซเคิลถึงบ้าน โดยเริม่ จากบ้านของ
แกนนำ� และขณะทีข่ บั รถผ่านบ้านหลังอืน่ ๆ ก็จะเชิญชวนให้แยกขยะไว้แล้วจะมา
รับซื้อในวันอาทิตย์ปลายเดือน เป็นกระบวนการทำ�งานที่เข้าถึงพื้นที่ปัญหาและ
กลุม่ เป้าหมาย ซึง่ นอกจากจะช่วยให้เกิดการทำ�งานอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังเป็นการ
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ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมของกลุ่มให้ชุมชนได้รับทราบไปโดยอัตโนมัติ และขยาย
ออกไปผ่านการเล่ากันปากต่อปากอีกด้วย
แต่อาจเพราะการทำ�กิจกรรมร่วมกับชุมชนถือเป็นเรือ่ งใหม่และเรือ่ งใหญ่
สำ�หรับกลุ่ม การดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวต้นแบบทั้ง 32 ครัวเรือนจึง
ขับเคลือ่ นได้ไม่คล่องตัวนัก เพราะผูใ้ หญ่บางคนยังไม่เข้าใจในสิง่ ทีเ่ ยาวชนชวนทำ�
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มยังเข้าไม่ถึงครัวเรือน บทเรียนที่เกิดขึ้นนี้ทำ�ให้
กลุ่มต้องใช้กลยุทธ์ในการรณรงค์เชิงรุกมากขึ้น
“เวลาเราประสัมพันธ์ท�ำ กิจกรรมเราจะส่งจดหมายไปตามบ้าน แต่ปรากฏ
ว่าจดหมายไปไม่ถึงผู้ปกครอง เพราะเด็กเอาไปพับจรวดบ้างหรือไม่ได้นำ�ไปให้
ผูป้ กครองบ้าง เราจึงแก้ไขด้วยการประกาศเสียงตามสาย โดยขอความร่วมมือไปยัง
กำ�นันซึ่งดูแลหอกระจายเสียงอยู่ แล้วเคาะประตูตามบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์
บอกกล่าวโดยตรง” ชยกันต์ วงศ์ปิง หรือ ‘เจมส์’ แกนนำ�กลุ่มเล่าถึงกลยุทธ์เชิงรุก
ด้วยรอยยิ้ม
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เข้าถึงพื้นที่ปัญหา
และกลุ่มเป้าหมาย
เมื่อกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวต้นแบบทั้ง 32 ครัวเรือนให้คัดแยกขยะ
ดำ�เนินมาได้ระยะหนึ่ง กลุ่มก็ได้พบว่า แม้ครอบครัวต้นแบบจะมีการแยกขยะจริง
แต่กเ็ ป็นการแยกแบบหยาบๆ คือแยกขยะทีร่ ไี ซเคิลได้มากองรวมกันไว้ กลุม่ จึงคิด
หาทางแก้ปัญหา ในจังหวะนั้นเอง ‘พี่แอ๋ว’ นางสาวรัตติกา เพชรทองมา จาก
มูลนิธกิ องทุนไทย มาชวนคิดว่า นอกจากปัญหาชาวบ้านแยกขยะกันแบบหยาบๆ
แล้ว อีกประเด็นหนึ่งคือหากไม่มีกลุ่มพวกเราคอยไปรับซื้อขยะในชุมชน หรือ
คอยบอกให้ชาวบ้านแยกขยะ หลังจากที่โครงการพวกเราจบลงแล้วสถานการณ์
ขยะในชุมชนจะเป็นอย่างไร และโดยปกติแล้วมีรถมารับซื้อขยะในชุมชนหรือไม่
จากคำ�ถามของพี่แอ๋ว ทำ�ให้กลุ่มเกิดไอเดียทำ�ถุงแยกขยะแจกจ่ายให้ครอบครัว
ต้นแบบ โดยหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนอย่างถุงปุ๋ยมาสกรีนแยกประเภท ระบุ
ประเภทของขยะอย่างชัดเจนว่าเป็นกระดาษ แก้ว หรือพลาสติก นอกจากนีย้ งั คิดค้น
นวัตกรรมใช้ครัวเรือนต้นแบบในการแยกขยะ โดยแจกอุปกรณ์ถงุ กระสอบผูกแขวน
กับไม้ไผ่ส�ำ หรับแขวนไว้ทเี่ สาบ้าน ซึง่ ภายหลังสามารถนำ�ไม้ไผ่พาดพิงกับเสาบ้าน
ได้เลย เป็นการประยุกต์ไอเดียทีเ่ หมาะสมกับการใช้งานจริงของชาวบ้าน และชาวบ้าน
สามารถนำ�ขยะนั้นขายกับรถรับซื้อของเก่าได้ แม้เด็ก ๆ ไม่ได้เข้ามารับซื้อก็ตาม
ผลจากการเข้าถึงพืน้ ทีป่ ญ
ั หาและกลุม่ เป้าหมาย ทำ�ให้ชมุ ชนเริม่ เกิดความ
ตืน่ ตัว และทำ�ให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้จากการชัง่ นา้ํ หนัก
ขยะก่อนดำ�เนินโครงการกับหลังดำ�เนินโครงการ พบว่าปริมาณขยะลดลง
เมื่อมีข้อมูลดีๆ เช่นนี้ กลุ่มจึงเกิดความคิดที่จะขยายผลข้อมูลต่อ หวังให้
ข้อมูลนี้ช่วยจูงใจให้มีการแยะขยะมากขึ้น การจัดเวทีคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนครั้งที่
2 จึงเกิดขึน้ โดยกลุม่ ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาล ผูใ้ หญ่บา้ น กำ�นัน องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล และชาวบ้านในชุมชนมาร่วมกิจกรรมรับฟังข้อมูล และนำ�ขยะมาแลก
สิ่งของเครื่องใช้ โดยในครั้งนี้แกนนำ�กลุ่มได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนการจัดงาน
ผ่านการลงมือทำ�ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการประสานเชิญผู้นำ�
ชุมชน ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน ผูป้ กครองและเยาวชนในหมูบ่ า้ นมาร่วมงาน การจัดการ
สถานที่ อาหารว่าง การลงทะเบียน การสรุปข้อมูล และการประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย ซึง่ แกนนำ�ทุกคนต่างรับผิดชอบงานในหน้าทีข่ องตนเองโดยทีไ่ ม่ตอ้ ง
ให้ครูอ้อยคอยกำ�กับดูแลเหมือนครั้งที่ผ่านๆ มา
ถึงแม้ในวันจัดกิจกรรม ครอบครัวต้นแบบจะมาเข้าร่วมน้อยและไม่สามารถ
อยู่ ร่ ว มกิ จ กรรมได้ จ นจบ เนื่ อ งจากในช่ ว งเดี ย วกั น ชุ ม ชนมี กิ จ กรรมทำ � ฝาย
ของเทศบาล บวกกับมีงานศพซึ่งชาวบ้านส่วนหนึ่งต้องไปช่วยงาน แต่ก็ยังมี
ชาวบ้านทีไ่ ม่ใช่สมาชิกมาร่วมกว่า 40 คน และไม่เพียงแต่ผใู้ หญ่เท่านัน้ แต่เด็กเล็ก
อายุ 5-6 ขวบ ก็ยังรวมกลุ่มกันถีบจักรยานเก็บขยะตามหมู่บ้านแล้วนำ�ขยะมา
แลกไข่ด้วย
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ภาพทีเ่ กิดขึน้ บ่งชีใ้ ห้เห็นว่า ชุมชนได้เห็นแล้วว่ากลุม่ กำ�ลังทำ�อะไรอยู่ และ
ยินดีที่จะเป็นกำ�ลังใจและเข้าร่วมในแนวทางการจัดการขยะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การทีห่ น่วยงานท้องถิน่ ได้เห็นความสำ�คัญ และสัญญาว่าจะสานต่องานจัดการขยะ
ของกลุ่มต่อไป แม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงก็ตาม
“จากการทีผ่ นู้ �ำ ชุมชนพูดในเวทีพอสรุปได้วา่ เมือ่ โครงการนีเ้ สร็จสิน้ ลง เขา
จะสานต่อให้มันเกิดความยั่งยืนในชุมชน เพราะเขาหาวิธีจัดการขยะมาหลายวิธี
แล้วก็ยังไม่ประสบความสำ�เร็จ แต่ที่กลุ่มเยาวชนทำ�เขาพอจะมองเห็นแนวทาง
และคิดว่าจะสานต่อให้กจิ กรรมนีเ้ กิดความยัง่ ยืนต่อไปในชุมชน” ครูออ้ ยกล่าวด้วย
รอยยิ้ม

‘บ้านแม่ฮาว’
ในวันที่ภูเขาขยะกำ�ลังสั่นคลอน
ถือเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่นา่ เชือ่ ทีก่ ารเริม่ ต้นลงมือทำ�ของเยาวชนกลุม่ เล็กๆ มาถึง
วันนี้ได้กลายเป็นการจุดประกายให้ชุมชนได้รู้คุณค่าและนำ�ทรัพยากรหมุนเวียน
อย่างขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการแยกขยะ ทำ�ให้ปริมาณขยะลดลง
และลดการเผาขยะทีส่ ร้างมลภาวะทางอากาศ รวมไปถึงผูห้ ลักผูใ้ หญ่และหน่วยงาน
ท้องถิน่ ในชุมชน ก็ได้เห็นแนวทางในการจัดการปัญหาทีห่ มักหมมในชุมชนมานาน
แสนนาน และพร้อมจะรับสานต่อกิจกรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
แต่กว่าจะเกิดสิง่ ดี ๆ นีไ้ ด้ แกนนำ�และสมาชิกกลุม่ ต้องสละเวลาและแรงกาย
แรงใจ มาเรียนรู้และลงมือทำ�โครงการจนประสบความสำ�เร็จในที่สุด โดยมีการ
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การทำ � งานกั บ ชุ ม ชนเป็ น เรื่อ งยาก ต้ อ งใช้ เ วลา
โดยเฉพาะการนัดหมายชุมชนทีต่ อ้ งหาเวลาทีช่ มุ ชน
ว่างจากการทำ�งานจริงๆ จึงจะเข้าถึงชุมชนได้
บริหารจัดการทีด่ ี ทำ�งานเป็นทีม ด้วยการแบ่งบทบาทหน้าทีท่ ชี่ ดั เจนตามความถนัด
ของแต่ละคน มีการประชุมติดตามงาน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทำ�ให้ทุกคนรับรู้
ข้อมูลการทำ�งานที่เท่าเทียมกัน
“การทำ�งานกับชุมชนเป็นเรื่องยาก ต้องใช้เวลา โดยเฉพาะการนัดหมาย
ชุมชนทีต่ อ้ งหาเวลาทีช่ มุ ชนว่างจากการทำ�งานจริงๆ จึงจะเข้าถึงชุมชนได้ เด็กก็ตอ้ ง
เสียสละเวลา เช่น วันอาทิตย์ หลังเลิกงานหรือตอนกลางคืนมาทำ�กิจกรรม” ครูออ้ ย
อธิบาย ก่อนที่ ศิริวัฒน์ มูลวงศ์ หรือ ‘วัต’ แกนนำ�กลุ่มจะเล่าให้ฟังต่อถึงปัญหาที่
ตามมาจากการเข้าร่วมโครงการ
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“ผมต้องขี่รถมาโรงเรียนเกือบทุกเสาร์อาทิตย์ พ่อก็ถามว่าไปโรงเรียน
ทุกวันเลย ไปทำ�ไม โรงเรียนไม่ปิดหรือไง กว่าจะอธิบายให้พ่อเข้าใจนี่ยากครับ”
วัตกล่าวกลั้วหัวเราะ
นอกจากการทำ�ความเข้าใจกับครอบครัวและผู้ปกครองแล้ว อีกปัญหาที่
น้องๆ ต้องแก้ด้วยตัวเองก็คือการแบ่งเวลาในชีวิตมาทำ�กิจกรรม
“มาทำ�โครงการทำ�ให้ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับ การจัดสรรเวลา
ทั้งเรียน ทั้งทำ�กิจกรรม ทั้งทำ�การบ้าน หากมีการบ้านจะปล่อยเป็นดินพอกหางหมู
ไม่ได้ ต้องทำ�เลย คือต้องคิดว่าเรายังมีงานอย่างอื่นอีกเยอะ” นิวกล่าว
ในวันนี้ หากใครได้ไปเยือนบ้านแม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำ�ปาง
อย่าแปลกใจทีห่ ากมองไปทางเหนือของหมูบ่ า้ น แล้วพบว่าภูเขาขยะทีเ่ คยตระหง่านง้�ำ
ค้ำ�ชุมชนอยู่แต่เดิม กลับมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ
และอย่าแปลกใจถ้าในอนาคตจะพบว่า ภูเขาขยะอาจถูกยกหายไปจาก
ชุมชน โดยไม่ใช่ฝมี อื ของยักษ์ใหญ่ใจดีทไ่ี หน แต่เกิดจากการรวมพลังของชาวแม่ฮาว
ซึง่ ได้แรงบันดาลใจและแนวทางมาจากเยาวชนกลุม่ เล็กๆ ทีเ่ ปีย่ มด้วยจิตสำ�นึกและ
รักษ์ในท้องถิ่นของตน
เพราะแรงพลั ง เล็ ก ๆ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ยิ่ ง ใหญ่ ไ ด้ เ สมอ
การทำ�งานของกลุ่มเยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา บอกเราว่า แม้แต่
ภูเขา (ขยะ) เราก็สามารถยกทิ้งได้ ถ้ามีใจรักและตั้งใจจริง
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

ชุมชนไม่มีการจัดการขยะ
และขาดความเข้าใจเรื่องขยะ

สำ�รวจและเก็บข้อมูลปริมาณและ
ประเภทของขยะในชุมชน

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะในชุมชน
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ชวนชุมชนครัวเรือนต้นแบบแยกขยะ

สำ�รวจและเก็บข้อมูลปริมาณขยะ
หลังจากมีการแยกขยะ

จัดเวทีคืนข้อมูลปริมาณขยะ
ให้กับชุมชน
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
นวฤทธิ์ เขียววงศ์ตัน (นิว)

ประธานกลุ่มเยาวชนรักษ์โลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

“การได้เข้าร่วมโครงการทำ�ให้ผมเกิดทักษะการพูดครับ คือกล้าที่จะ
พูด พูดทุกอย่างที่คิด มีความรู้เรื่องการจัดการอย่างถูกต้องและ
มีระบบ มองเห็นถึงปัญหา ผลกระทบ ได้เรียนรู้วา่ การทำ�งานเราต้อง
วางเป้าหมาย ได้ฝึกการทำ�งานที่เป็นขั้นเป็นตอน ฝึกความอดทน
กล้าตัดสินใจเองและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ”
จุรีรัตน์ ติวรรณะ (อัน)

เลขานุการกลุ่มเยาวชนรักษ์โลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

“สิ่งที่ได้รับจากโครงการคือ รู้วิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี มีทักษะ
ในการลงชุมชน เช่น การเข้าหาชุมชน มีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน
และการเก็บข้อมูลในชุมชน”

ศิริวัฒน์ มูลวงศ์ (วัต)

แกนนำ�เยาวชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

“ตอนแรกๆ ไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง แต่ตอนนีม้ ปี ระสบการณ์การทำ�งานเพิม่ ขึน้
มีความรูใ้ นการจัดการขยะ การเข้าหาชาวบ้าน การทำ�งานร่วมกันกับ
เพื่อนๆ พี่ๆ ในกลุ่ม สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดก็คือ เราทำ�งานมาด้วยกัน
เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เราเหนื่อยเราก็เหนื่อยด้วยกัน”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

อาจารย์ศรีวาริน สารศรี (ครูอ้อย)
อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำ�ปาง

ครูอ้อยมีบทบาทเป็นที่ปรึกษา และ
ช่ ว ยวางแผนการทำ � กิ จ กรรมให้
โครงการนีส้ �ำ เร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้
“ก่อนมาทำ�โครงการนี้ เวลาทำ�กิจกรรม
เด็กๆ จะวางแผนไม่เป็น จัดสรรงาน
ไม่เป็น แต่งานคืนข้อมูลสูช่ มุ ชนซึง่ เป็น
งานสุดท้ายครูมอบหมายให้พวกเขา
ลองทำ�กิจกรรมด้วยตัวเอง ถ้ามีปญ
ั หา
ค่อยมาปรึกษาครู มาช่วยกันวิเคราะห์
ว่าปัญหาเกิดจากอะไร แล้วเราจะแก้
อย่างไร ผลคือเด็กๆ สามารถจัดการ
แบ่ ง หน้ า ที่ กั น เรี ย บร้ อ ย มี ทั้ ง ฝ่ า ย
ลงทะเบียน ฝ่ายวัสดุ ฝ่ายการเงิน เขา
สามารถทำ �กิ จ กรรมต่อเนื่องได้เมื่อ
ไม่มีเรา รู้สึกภูมิใจที่เด็กๆ สามารถทำ�
โครงการนี้ได้ดี”

โครงการการจัดการขยะในโรงเรียน
และชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำ�ปาง
หัวหน้าโครงการ
นายนวฤทธิ์ เขียววงศ์ตัน
คณะทำ�งานโครงการ
1. นายธีระวัฒน์ โคบุตร
2. นางสาวจุรีรัตน์ ติวรรณะ
3. นายชนกันต์ วงศ์ปิง
4. นายอภิสิทธิ์ ตื้อยศ
5. นายอนุชา ทองสุข
6. นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
7. นายเจษฏา สายสุภา
8. นายจักรกฤษ ศรียาใจ
9. นางสาวณัฏณฐิณีย์ วงศ์ทา
10. นางสาวศิริรัตน์ พิมสาร
ที่ปรึกษาโครงการ
1. อาจารย์ศรีวาริน สารศรี
2. อาจารย์อุทัย ไชยมูล

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
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