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	 ‘ขยะ’	ถอืเป็นปัญหาโลกแตกของสังคมเมือง	เพราะขยะนัน้เกิดขึน้ทกุวนั
จากกิจกรรมในชีวิตประจำาวันของผู้คน	 แต่ไม่ใช่ทุกชุมชนที่จะมีพื้นที่ ไว้สำาหรับ				
ท้ิงขยะ	รวมไปถึงมีการบริหารจัดการขยะท่ีดีพอ	ปัจจัยเหล่าน้ีเองท่ีทำาให้ในปัจจุบัน	
หลายชุมชนในประเทศต้องประสบกับปัญหาขยะล้นเมือง	กลายเป็นแหล่งเพาะ
เชื้อโรค	ก่อมลภาวะและกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
	 ต่อสภาพการณ์ขยะล้นเมืองดังกล่าว	หลายๆ	ชุมชนแก้ปัญหาด้วยการ
จัดสรรพ้ืนท่ีท้ิงขยะในชุมชนให้เพียงพอกับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน	หรือมีการเช่าพ้ืนท่ี
สำาหรบัทิง้ขยะในชุมชนอืน่	ซึง่ถงึท่ีสุดแล้ว	หากไม่มีการจัดการทีดี่	ไม่วา่จะมีพืน้ที่
ทิ้งขยะมากมายแค่ไหน	ก็ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้
	 ประเด็นนีเ้องทีท่ำาให้เยาวชนกลุม่หนึง่ใน	จ.ลำาปาง	เกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะ
ลุกขึ้นมาช่วยชุมชนในเรื่องปัญหาขยะ	 ด้วยการมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นทาง	 มากกว่า
การหาพื้นที่ทิ้งขยะให้ชุมชน
	 เยาวชนกลุ่มนี้ทำาอะไร	 และทำาอย่างไร	 ขอชวนขึ้นเหนือไปดูส่ิงที่พวกเขา
ทำากันที่	อ.ห้างฉัตร	จ.ลำาปาง

15
ภูเขา (ขยะ) เขยื้อน 
เมื่อเยาวชนขยับ
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำาปาง
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จากโรงเรียน 
สู่การร่วมแก้ปัญหากับชุมชน

 ชุมชนบ้านแม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำาปาง เป็นชุมชนที่ประสบ
ปญัหาขยะลน้เมอืง จากการท่ีมปีระชากรอาศยัอยู่กว่า 400 หลงัคาเรอืน แตช่มุชน
ไม่มีพ้ืนที่ทิ้งขยะท่ีเพียงพอ กอปรกับขยะมากมายจากครัวเรือนของชาวบ้านน้ัน    
ไม่มีการคัดแยกก่อนท้ิง ผู้ที่แวะเวียนไปเยือน หากมองไปทางเหนือของหมู่บ้าน      
ก็จะพบภูเขาขยะท่ีอยู่ไม่ไกลจากชุมชน เป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค ส่งกล่ินเหม็นคลุ้ง
ยามมีลมพัดเข้าหาหมู่บ้าน และยามฝนตกนำ้าฝนก็ไหลชะกองขยะลงสู่ลำาคลอง   
ยังผลให้นำ้าในลำาคลองเน่าเสียอีกต่อหนึ่ง
 ที่ผ่านมาชุมชนบ้านแม่ฮาวมีความพยายามที่จะจัดการเรื่องปัญหาขยะ
ลน้เมอืงมาโดยตลอด แต่ก็ยังไมป่ระสบความสำาเรจ็นกั เพราะชมุชนและหนว่ยงาน
ท่ีเก่ียวข้องมุ่งแก้ปัญหาไปท่ีการจัดสรรพ้ืนท่ีท้ิงขยะ มากกว่าท่ีจะจัดการขยะท่ีต้นทาง
 “หมูบ่า้นผมไมม่ทีีท่ิง้ขยะครบั เขาก็ไปทิง้กันท่ีเชงิดอยจนเกิดเปน็คดคีวาม
ขึ้นมา” นวฤทธิ์ เขียววงศ์ตัน หรือ ‘นิว’ แกนนำากลุ่มเยาวชนรักษ์โลก เกริ่นให้ฟังถึง
ปัญหาของชุมชน ก่อนเล่าต่อว่า
 “จนครั้งล่าสุด มีการประชุมหมู่บ้าน ซึ่งผมเป็นเลขาฯ ของผู้ใหญ่บ้าน       
จึงเข้าประชุมด้วย นายกเทศมนตรีมาคุยกับชาวบ้านเรื่องขอใช้พ้ืนท่ีในชุมชนเป็น
ทีท่ิง้ขยะ โดยจา่ยคา่เสยีหายใหห้มูบ่า้นผมปลีะหนึง่แสนบาท แมท้ีป่ระชมุจะตกลง
ว่าทิ้งได้ แต่ผมกลับคิดว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุด”
 เหตกุารณ์น้ีเองท่ีเปน็การจดุประกายใหน้วิชกัชวนเพ่ือนๆ ในกลุ่มจติอาสา 
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ให้ลุกข้ึนมาช่วยชุมชนแก้ปัญหาเร่ืองขยะล้นเมือง โดยก่อต้ัง
เปน็ ‘กลุม่เยาวชนรกัษโ์ลก โรงเรยีนห้างฉตัรวิทยา’ และจดัทำา ‘โครงการการจดัการ
ขยะในโรงเรียนและชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน’  

กิจกรรมคืนข้อมูลคร้ังแรกเป็นการบอกกล่าว
เล่าปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน เชิญชวนให้
แต่ละบ้านแยกขยะที่ขายได้ออกจากขยะที่ทิ้ง
ไปในถังรวม
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 เหตุท่ีนิวและเพ่ือนๆ เล็งเห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาของชุมชนได้น้ัน เป็น  
เพราะว่ามีต้นทุนเดิมในการทำาธนาคารขยะในโรงเรียนอยู่ก่อนแล้ว กลุ่มจึงเห็นว่า 
หากสามารถรว่มมอืกับชมุชนในการจดัการขยะ เริม่ตัง้แตใ่หข้้อมลูความรูแ้ก่ชมุชน
เรื่องการแยกขยะก่อนทิ้งได้ ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาภูเขาขยะเน่าเสียและ
สามารถลดปริมาณขยะลงได้
 “เด็กกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มจิตอาสาท่ีช่วยงานต่างๆ ในโรงเรียนมาโดยตลอด รวมถึง
ช่วยจัดการดูแลธนาคารขยะของโรงเรียนด้วย จึงชวนกันมาทำาโครงการดีๆ เพ่ือชุมชน
ของเรา” อาจารย์ศรีวาริน สารศรี หรือ ‘ครูอ้อย’ ที่ปรึกษาโครงการที่มีส่วนสำาคัญใน
การผลักดันให้กลุ่มทำาโครงการเพ่ือชุมชน กล่าวถึงท่ีมาของการทำาโครงการด้วยรอยย้ิม 

เพิ่มพลังความรู้ 
สร้างแนวร่วมเยาวชน 

 แม้จะมีประสบการณ์จากการทำาธนาคารขยะในโรงเรียนมาแล้ว แต่การ
จดัการขยะในระดับชมุชนถือเปน็งานท่ีใหญ่กว่ามาก กลุม่จงึใหค้วามสำาคญักับการ
มีข้อมูลความรู้ก่อนทำาโครงการ ด้วยเพราะไม่เคยมีการเก็บข้อมูลเรื่องขยะท่ีทิ้ง     
จากชุมชนมาก่อน ทั้งประเภทของขยะและปริมาณท่ีท้ิง ดังนั้น ก่อนเริ่มโครงการ  
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แกนนำากลุ่ม โดยนิว และ ธีรวัฒน์ โคบุตร หรือ “หมูแฮม” ได้ขออนุญาตเทศบาล
ตำาบลห้างฉัตรและเทศบาลตำาบลแม่ตาวร่วมติดตามไปกับรถขยะของเทศบาล      
ซึ่งต้องตื่นนอนตั้งแต่ตี 4 เก็บข้อมูลประเภทขยะของชุมชนท่ีแต่ละบ้านทิ้ง มีขยะ
รไีซเคลิอะไรบา้ง ขยะทีร่ไีซเคิลไมไ่ด้มอีะไรบา้ง เปน็สัดสว่นเทา่ไร เพ่ือใหก้ลุ่มเข้าใจ
ปัญหาจริงและมีข้อมูลมากเพียงพอท่ีจะสามารถนำาไปสื่อสารกับชาวบ้านได้       
รวมถึงนำาไปออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา รวมท้ังเก็บข้อมูลนำ้าหนักของขยะ      
ในแต่ละวัน โดยนำารถขยะไปชั่งที่โรงสี ท่ีปกติไม่เคยมีการชั่งนำ้าหนักปริมาณขยะ
แต่ละวันมาก่อน เพ่ือต้องการเปรียบเทียบว่าก่อนทำากับหลังทำาโครงการ  ปริมาณขยะ
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รวมถึงประสานขอความร่วมมือไปยังสำานักงาน          
ส่ิงแวดล้อมภาค 2 จ.ลำาปาง มาให้ความรู้แก่แกนนำาและสมาชิกโครงการ ให้มีความรู้
เร่ืองปัญหา ผลกระทบ และการจัดการขยะ พร้อมรับการสนับสนุนส่ือเผยแพร่เพ่ือ
นำามาใช้ในกิจกรรมของโครงการด้วย
 หลงัจากมขีอ้มลูสถานการณ์ขยะและมคีวามรู้เก่ียวกับขยะและการจดัการ
แล้ว จึงพูดคุยกันว่าน่าจะนำาข้อมูลนี้ไปจุดประกายหาแนวร่วมเยาวชนมาร่วมกัน
จัดการขยะในชุมชน จึงได้ข้อสรุปว่าจะจัด ‘ค่ายนักเรียนแกนนำารักษ์โลก’ ข้ึนที่
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โดยคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในชุมชนบ้านแม่ฮาวได้จำานวน   
32 คน ในช่วงแรกได้เชิญวิทยากรจากสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 จ.ลำาปาง           
มาให้ความรู้เก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบของการกำาจัดขยะท่ี              
ไม่ถูกวิธี 
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 และเมื่อแกนนำาพอมีความรู้เสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาพาน้องๆ ลงพ้ืนท่ีไปดู         
ที่ท้ิงขยะของชุมชน ซึ่งภาพที่น้องๆ เห็นก็คือ ‘ภูเขาขยะ’ ท่ีรวมขยะทุกประเภท        
ไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นขวดนำ้า กล่องโฟม ถุงพลาสติก กระป๋อง เศษผักผลไม้ ฯลฯ        
มีทั้งขยะขายได้ และขยะเปียก เป็นเพราะการไม่แยกขยะจากครัวเรือนก่อนท้ิง     
ขยะหลายประเภทจึงผสมปนเปหมักหมมเน่าเหม็น มีแมลงวันตอม เป็นแหล่ง      
เพาะเชื้อโรคอย่างดี กลายเป็นภูเขาขยะที่มีแต่จะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ 
 เมื่อได้เห็นปัญหากับตา แกนนำากลุ่มจึงชวนน้องๆ คิดวิเคราะห์หาสาเหตุ
และผลกระทบ พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาขยะบ้านพวกเขา และปิดท้ายกิจกรรม
คา่ยนักเรยีนแกนนำารกัษโ์ลก ดว้ยการพานอ้งๆ ไปเรยีนรูก้ารทำาปุย๋ชวีภาพจากเศษ
ผักผลไม้กับ นายรบ อุปคำา หรือ ‘ลุงรบ’ คนต้นแบบเรื่องการทำาเกษตรผสมผสาน
ของหมูบ่า้นแมฮ่าว เพือ่ให้น้องๆ เห็นอกีหน่ึงวธีิในการจดัการปญัหาขยะอย่างเปน็
รูปธรรม
 หลังจากขยายผลความรู้และสร้างจิตสำานึกให้แก่เยาวชนในโรงเรียนแล้ว 
ในวันรุ่งขึ้นกลุ่มก็ได้จัดกิจกรรมคืนข้อมูลจากการลงพ้ืนท่ีศึกษาการท้ิงขยะของ
ชุมชน และอธิบายเรื่องการแยกขยะให้แก่ผู้ปกครองและชาวบ้าน เพื่อให้ทราบถึง
สถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำาชุมชน 
ทั้งผู้ใหญ่บ้าน กำานัน และชาวบ้าน รวมถึงผู้ปกครองของแนวร่วมท้ัง 32 คน            
ได้กลายมาเป็น 32 ครัวเรือนต้นแบบที่จะจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 “กิจกรรมคืนขอ้มลูครัง้แรกเปน็การบอกกลา่วเลา่ปญัหาทีเ่กิดขึน้ของชมุชน 
เชิญชวนให้แต่ละบ้านแยกขยะท่ีขายได้ออกจากขยะท่ีทิ้งไปในถังรวม ในคร้ังน้ีใช้
การประชาสัมพันธ์ด้วยจดหมายเชิญผู้ปกครองให้มาร่วมงาน” เจษฎา สายสุภา หรือ 
‘จา’ แกนนำากลุ่ม เล่าให้ฟังถึงการจัดกิจกรรมระดับชุมชนครั้งแรกของกลุ่ม ซึ่ง       
นา่เสยีดายเลก็นอ้ยท่ีสภาพอากาศไมเ่ปน็ใจนัก มฝีนตกตลอดการจัดกิจกรรม ทำาให้
กลุ่มเป้าหมายมาร่วมงานไม่ได้ตามเป้า

เวลาเราประชาสัมพันธ์ทำากิจกรรมเราจะส่ง
จดหมายไปตามบ้าน แต่ปรากฏว่าจดหมาย
ไปไม่ถึงผู้ปกครอง.. .เราจึงแก้ไขด้วยการ
ประกาศเสียงตามสาย.. .แล้วเคาะประตู     
ตามบ้านเพ่ือประชาสัมพันธ์บอกกล่าวโดยตรง
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 เมื่อสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นกับแนวร่วมเยาวชนแล้ว เพื่อให้เกิดทักษะ      
และประสบการณ์จริง กลุ่มจึงได้จัดกิจกรรม ‘ปฏิบัติการแยกขยะในโรงเรียน’ ขึ้น 
เพ่ือขยายแนวคิดและให้เกิดพฤติกรรมการแยกขยะของนักเรียนในโรงเรียน   
ห้างฉัตรวิทยาอย่างเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มใช้วิธีขยายแนวร่วมด้วยการให้แกนนำา    
1 คน ชักชวนเพ่ือนเพ่ิม 2 คน ให้แยกขยะรีไซเคิลจากบ้านนำามาฝากกับธนาคารขยะ
ในโรงเรียน โดยจะมีแต้มให้สะสมเพ่ือแลกของใช้ในครัวเรือนหรืออุปกรณ์เคร่ืองเขียน
ไดส้ปัดาห์ละ 1 ครัง้เปน็แรงจงูใจ พรอ้มทัง้รณรงค์ไปถึงแตล่ะหอ้งเรียนให้แยกขยะ
แล้วนำาขยะรไีซเคลิมาฝากกับธนาคารขยะ และในสว่นของเศษผกัและผลไมท่ี้เหลอื
จากโรงอาหาร กลุ่มจะนำามาทำานำ้าหมักชีวภาพเพ่ือเก็บไว้ใช้ทำาความสะอาดใน
โรงเรียน เช่น ทำาความสะอาดห้องนำ้า โรงอาหาร เป็นต้น    
 จากกิจกรรมปฏิบัติการแยกขยะในโรงเรียน และการลงพ้ืนที่จริงสำารวจ
ข้อมูลสถานการณ์ขยะในชุมชน จากประสบการณ์ที่ได้รับ นิวและหมูแฮมได้นำา
ข้อมูลท่ีได้มาเล่าสู่กันฟังในกลุ่ม และร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางการลดปริมาณ
ขยะท่ีเกิดขึ้นของชุมชน จนเกิดเป็นการทำากิจกรรมส่งเสริมครอบครัวต้นแบบ         
32 ครัวเรือน ให้ดำาเนินการแยกขยะและเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อนำามาจำาหน่ายให้แก่
รถรับซื้อขยะของกลุ่ม หรือสะสมเป็นแต้มเพ่ือแลกของใช้ในครัวเรือนสัปดาห์ละ      
1 คร้ัง เหมือนโมเดลธนาคารขยะของโรงเรียน และยังส่งเสริมการทำาปุ๋ยนำา้หมักชีวภาพ
จากเศษอาหารและเศษพืชผัก โดยกลุ่มจะนำาหัวเช้ือจุลินทรีย์ไปแจกจ่ายให้ครอบครัว
ต้นแบบเพื่อผลิตปุ๋ยนำ้าชีวภาพไว้ใช้เองอีกด้วย
 หลงัจากนัน้ กลุม่จะเขา้ไปรบัซือ้ขยะรไีซเคลิถึงบา้น โดยเร่ิมจากบา้นของ
แกนนำา และขณะทีข่บัรถผา่นบา้นหลงัอืน่ๆ ก็จะเชญิชวนให้แยกขยะไว้แลว้จะมา
รับซื้อในวันอาทิตย์ปลายเดือน เป็นกระบวนการทำางานที่เข้าถึงพ้ืนท่ีปัญหาและ
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้เกิดการทำางานอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังเปน็การ

ต่อยอดความรู้ 
สู่การลงมือทําจริง

...เขาหาวธิจีดัการขยะมาหลายวธีิแลว้กย็งัไมป่ระสบ
ความสำาเร็จ แต่ที่กลุ่มเยาวชนทำาเขาพอจะมองเห็น
แนวทาง และคดิวา่จะสานตอ่ใหก้จิกรรมนีเ้กดิความ
ยั่งยืนต่อไปในชุมชน
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ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมของกลุ่มให้ชุมชนได้รับทราบไปโดยอัตโนมัติ และขยาย
ออกไปผ่านการเล่ากันปากต่อปากอีกด้วย
 แตอ่าจเพราะการทำากิจกรรมรว่มกับชมุชนถือเปน็เรือ่งใหมแ่ละเรือ่งใหญ่
สำาหรับกลุ่ม การดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวต้นแบบทั้ง 32 ครัวเรือนจึง        
ขบัเคลือ่นไดไ้มค่ลอ่งตวันัก เพราะผูใ้หญ่บางคนยังไมเ่ข้าใจในสิง่ท่ีเยาวชนชวนทำา 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มยังเข้าไม่ถึงครัวเรือน บทเรียนท่ีเกิดขึ้นนี้ทำาให้
กลุ่มต้องใช้กลยุทธ์ในการรณรงค์เชิงรุกมากขึ้น
 “เวลาเราประสมัพันธ์ทำากิจกรรมเราจะสง่จดหมายไปตามบา้น แตป่รากฏ
ว่าจดหมายไปไม่ถึงผู้ปกครอง เพราะเด็กเอาไปพับจรวดบ้างหรือไม่ได้นำาไปให้       
ผู้ปกครองบ้าง เราจึงแก้ไขด้วยการประกาศเสียงตามสาย โดยขอความร่วมมือไปยัง
กำานันซึ่งดูแลหอกระจายเสียงอยู่ แล้วเคาะประตูตามบ้านเพ่ือประชาสัมพันธ์     
บอกกล่าวโดยตรง” ชยกันต์ วงศ์ปิง หรือ ‘เจมส์’ แกนนำากลุ่มเล่าถึงกลยุทธ์เชิงรุก
ด้วยรอยยิ้ม 
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 เมื่อกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวต้นแบบทั้ง 32 ครัวเรือนให้คัดแยกขยะ
ดำาเนินมาได้ระยะหนึ่ง กลุ่มก็ได้พบว่า แม้ครอบครัวต้นแบบจะมีการแยกขยะจริง 
แตก็่เป็นการแยกแบบหยาบๆ คือแยกขยะท่ีรไีซเคิลไดม้ากองรวมกันไว ้กลุม่จงึคดิ
หาทางแก้ปัญหา ในจังหวะนั้นเอง ‘พ่ีแอ๋ว’ นางสาวรัตติกา เพชรทองมา จาก    
มลูนิธิกองทุนไทย มาชวนคดิวา่ นอกจากปญัหาชาวบา้นแยกขยะกนัแบบหยาบๆ  
แล้ว อีกประเด็นหน่ึงคือหากไม่มีกลุ่มพวกเราคอยไปรับซื้อขยะในชุมชน หรือ        
คอยบอกให้ชาวบ้านแยกขยะ หลังจากท่ีโครงการพวกเราจบลงแล้วสถานการณ์
ขยะในชุมชนจะเป็นอย่างไร และโดยปกติแล้วมีรถมารับซื้อขยะในชุมชนหรือไม่  
จากคำาถามของพ่ีแอ๋ว ทำาให้กลุ่มเกิดไอเดียทำาถุงแยกขยะแจกจ่ายให้ครอบครัว
ต้นแบบ โดยหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนอย่างถุงปุ๋ยมาสกรีนแยกประเภท ระบุ
ประเภทของขยะอย่างชัดเจนว่าเป็นกระดาษ แก้ว หรือพลาสติก นอกจากน้ียังคิดค้น
นวัตกรรมใชค้รวัเรอืนต้นแบบในการแยกขยะ โดยแจกอปุกรณ์ถุงกระสอบผกูแขวน
กับไมไ้ผส่ำาหรบัแขวนไว้ทีเ่สาบา้น ซึง่ภายหลงัสามารถนำาไมไ้ผพ่าดพิงกับเสาบา้น
ได้เลย เป็นการประยุกต์ไอเดียท่ีเหมาะสมกับการใช้งานจริงของชาวบ้าน และชาวบ้าน
สามารถนำาขยะนั้นขายกับรถรับซื้อของเก่าได้ แม้เด็ก ๆ ไม่ได้เข้ามารับซื้อก็ตาม
 ผลจากการเข้าถึงพ้ืนท่ีปญัหาและกลุม่เปา้หมาย ทำาใหช้มุชนเริม่เกิดความ
ต่ืนตัว และทำาให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้จากการช่ังนำา้หนัก
ขยะก่อนดำาเนินโครงการกับหลังดำาเนินโครงการ พบว่าปริมาณขยะลดลง  
 เมื่อมีข้อมูลดีๆ เช่นนี้ กลุ่มจึงเกิดความคิดที่จะขยายผลข้อมูลต่อ หวังให้
ข้อมูลนี้ช่วยจูงใจให้มีการแยะขยะมากข้ึน การจัดเวทีคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนครั้งที่ 
2 จงึเกิดขึน้ โดยกลุม่ได้เชญิสมาชกิสภาเทศบาล ผูใ้หญ่บา้น กำานัน องคก์ารบรหิาร
ส่วนตำาบล และชาวบ้านในชุมชนมาร่วมกิจกรรมรับฟังข้อมูล และนำาขยะมาแลก
สิ่งของเครื่องใช้ โดยในครั้งน้ีแกนนำากลุ่มได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนการจัดงาน      
ผ่านการลงมือทำาด้วยตนเองต้ังแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการประสานเชิญผู้นำา
ชุมชน ผู้อำานวยการโรงเรียน ผู้ปกครองและเยาวชนในหมู่บ้านมาร่วมงาน การจัดการ
สถานที่ อาหารว่าง การลงทะเบียน การสรุปข้อมูล และการประชาสัมพันธ์        
เสยีงตามสาย ซึง่แกนนำาทกุคนตา่งรบัผดิชอบงานในหน้าทีข่องตนเองโดยทีไ่มต่อ้ง
ให้ครูอ้อยคอยกำากับดูแลเหมือนครั้งที่ผ่านๆ มา 
 ถึงแม้ในวันจัดกิจกรรม ครอบครัวต้นแบบจะมาเข้าร่วมน้อยและไม่สามารถ
อยู่ร่วมกิจกรรมได้จนจบ เนื่องจากในช่วงเดียวกันชุมชนมีกิจกรรมทำาฝาย           
ของเทศบาล บวกกับมีงานศพซึ่งชาวบ้านส่วนหนึ่งต้องไปช่วยงาน แต่ก็ยังมี       
ชาวบา้นทีไ่มใ่ชส่มาชกิมารว่มกว่า 40 คน และไมเ่พียงแตผู่ใ้หญ่เทา่นัน้ แตเ่ดก็เลก็
อายุ 5-6 ขวบ ก็ยังรวมกลุ่มกันถีบจักรยานเก็บขยะตามหมู่บ้านแล้วนำาขยะมา     
แลกไข่ด้วย

เข้าถึงพื้นที่ปัญหา
และกลุ่มเป้าหมาย
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 ภาพทีเ่กิดขึน้บง่ชีใ้หเ้ห็นว่า ชมุชนไดเ้หน็แลว้ว่ากลุม่กำาลงัทำาอะไรอยู่ และ
ยินดีที่จะเป็นกำาลังใจและเข้าร่วมในแนวทางการจัดการขยะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การทีห่นว่ยงานท้องถ่ินได้เห็นความสำาคญั และสญัญาว่าจะสานตอ่งานจดัการขยะ
ของกลุ่มต่อไป แม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงก็ตาม
 “จากการท่ีผูน้ำาชมุชนพูดในเวทพีอสรุปไดว่้า เมือ่โครงการน้ีเสร็จส้ินลง เขา
จะสานต่อให้มันเกิดความย่ังยืนในชุมชน เพราะเขาหาวิธีจัดการขยะมาหลายวิธี
แล้วก็ยังไม่ประสบความสำาเร็จ แต่ที่กลุ่มเยาวชนทำาเขาพอจะมองเห็นแนวทาง     
และคิดว่าจะสานต่อใหกิ้จกรรมน้ีเกิดความย่ังยืนตอ่ไปในชมุชน” ครอูอ้ยกลา่วดว้ย
รอยยิ้ม

 ถือเปน็เรือ่งทีไ่มน่า่เชือ่ ทีก่ารเร่ิมตน้ลงมอืทำาของเยาวชนกลุม่เลก็ๆ มาถึง
วันนี้ได้กลายเป็นการจุดประกายให้ชุมชนได้รู้คุณค่าและนำาทรัพยากรหมุนเวียน
อย่างขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการแยกขยะ ทำาให้ปริมาณขยะลดลง 
และลดการเผาขยะท่ีสร้างมลภาวะทางอากาศ รวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่และหน่วยงาน
ทอ้งถ่ินในชมุชน ก็ไดเ้ห็นแนวทางในการจดัการปญัหาทีห่มกัหมมในชมุชนมานาน
แสนนาน และพร้อมจะรับสานต่อกิจกรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
 แต่กว่าจะเกิดส่ิงดี ๆ น้ีได้ แกนนำาและสมาชิกกลุ่มต้องสละเวลาและแรงกาย
แรงใจ มาเรียนรู้และลงมือทำาโครงการจนประสบความสำาเร็จในที่สุด โดยมีการ

‘บ้านแม่ฮาว’ 
ในวันที่ภูเขาขยะกําลังสั่นคลอน
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บรหิารจดัการทีด่ ีทำางานเปน็ทมี ด้วยการแบ่งบทบาทหน้าทีท่ี่ชดัเจนตามความถนดั
ของแต่ละคน มีการประชุมติดตามงาน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทำาให้ทุกคนรับรู้
ข้อมูลการทำางานที่เท่าเทียมกัน
 “การทำางานกับชุมชนเป็นเรื่องยาก ต้องใช้เวลา โดยเฉพาะการนัดหมาย
ชมุชนทีต่อ้งหาเวลาท่ีชมุชนว่างจากการทำางานจรงิๆ จงึจะเขา้ถึงชมุชนได ้เดก็ก็ตอ้ง
เสยีสละเวลา เชน่ วันอาทติย์ หลงัเลกิงานหรอืตอนกลางคนืมาทำากจิกรรม” ครอูอ้ย
อธิบาย ก่อนที่ ศิริวัฒน์ มูลวงศ์ หรือ ‘วัต’ แกนนำากลุ่มจะเล่าให้ฟังต่อถึงปัญหาที่
ตามมาจากการเข้าร่วมโครงการ

การทำางานกับชุมชนเป็นเร่ืองยาก ต้องใช้เวลา      
โดยเฉพาะการนัดหมายชมุชนทีต่อ้งหาเวลาทีช่มุชน
ว่างจากการทำางานจริงๆ จึงจะเข้าถึงชุมชนได้
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 “ผมต้องขี่รถมาโรงเรียนเกือบทุกเสาร์อาทิตย์ พ่อก็ถามว่าไปโรงเรียน         
ทุกวันเลย ไปทำาไม โรงเรียนไม่ปิดหรือไง กว่าจะอธิบายให้พ่อเข้าใจน่ียากครับ”     
วัตกล่าวกลั้วหัวเราะ
 นอกจากการทำาความเข้าใจกับครอบครัวและผู้ปกครองแล้ว อีกปัญหาที่
น้องๆ ต้องแก้ด้วยตัวเองก็คือการแบ่งเวลาในชีวิตมาทำากิจกรรม
 “มาทำาโครงการทำาให้ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับ การจัดสรรเวลา
ทั้งเรียน ทั้งทำากิจกรรม ทั้งทำาการบ้าน หากมีการบ้านจะปล่อยเป็นดินพอกหางหมู
ไม่ได้ ต้องทำาเลย คือต้องคิดว่าเรายังมีงานอย่างอื่นอีกเยอะ” นิวกล่าว
 ในวันนี้ หากใครได้ไปเยือนบ้านแม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำาปาง 
อย่าแปลกใจท่ีหากมองไปทางเหนือของหมู่บ้าน แล้วพบว่าภูเขาขยะท่ีเคยตระหง่านง้ำ�
ค้ำ�ชุมชนอยู่แต่เดิม กลับมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ 
 และอย่าแปลกใจถ้าในอนาคตจะพบว่า ภูเขาขยะอาจถูกยกหายไปจาก
ชุมชน โดยไม่ใช่ฝีมือของยักษ์ใหญ่ใจดีท่ีไหน แต่เกิดจากการรวมพลังของชาวแม่ฮาว 
ซึง่ได้แรงบนัดาลใจและแนวทางมาจากเยาวชนกลุม่เลก็ๆ ท่ีเปีย่มด้วยจติสำานึกและ
รักษ์ในท้องถิ่นของตน
 เพราะแรงพลังเล็กๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีย่ิงใหญ่ได้เสมอ           
การทำางานของกลุ่มเยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา บอกเราว่า แม้แต่  
ภูเขา (ขยะ) เราก็สามารถยกทิ้งได้ ถ้ามีใจรักและตั้งใจจริง
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สรุปขั้นตอนการทำางาน

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะในชุมชน

ชุมชนไม่มีก�รจัดก�รขยะ

และข�ดคว�มเข้�ใจเรื่องขยะ

สำ�รวจและเก็บข้อมูลปริม�ณและ

ประเภทของขยะในชุมชน
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ชวนชุมชนครัวเรือนต้นแบบแยกขยะ

สำ�รวจและเก็บข้อมูลปริม�ณขยะ

หลังจ�กมีก�รแยกขยะ

จัดเวทีคืนข้อมูลปริม�ณขยะ

ให้กับชุมชน



“การได้เข้าร่วมโครงการทำาให้ผมเกิดทักษะการพูดครับ คือกล้าที่จะ
พูด พูดทุกอย่างท่ีคิด มีความรู้เรื่องการจัดการอย่างถูกต้องและ            
มีระบบ มองเหน็ถงึปญัหา ผลกระทบ ไดเ้รียนรู้วา่การทำางานเราตอ้ง
วางเป้าหมาย ได้ฝึกการทำางานที่เป็นขั้นเป็นตอน ฝึกความอดทน   
กล้าตัดสินใจเองและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ”

“สิ่งท่ีได้รับจากโครงการคือ รู้วิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี มีทักษะ
ในการลงชุมชน เช่น การเข้าหาชุมชน มีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน 
และการเก็บข้อมูลในชุมชน”

“ตอนแรกๆ ไม่ค่อยรู้เร่ือง แต่ตอนน้ีมีประสบการณ์การทำางานเพ่ิมข้ึน 
มคีวามรูใ้นการจดัการขยะ การเข้าหาชาวบา้น การทำางานรว่มกันกับ
เพื่อนๆ พี่ๆ ในกลุ่ม สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดกค็ือ เราทำางานมาด้วยกัน 
เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เราเหนื่อยเราก็เหนื่อยด้วยกัน” 
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สิ่งที่ได้เรียนรู้

นวฤทธิ์ เขียววงศ์ตัน (นิว) 
ประธานกลุ่มเยาวชนรักษ์โลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

จุรีรัตน์ ติวรรณะ (อัน)
เลขานุการกลุ่มเยาวชนรักษ์โลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

ศิริวัฒน์ มูลวงศ์ (วัต)
แกนนำาเยาวชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  



ครูอ้อยมีบทบาทเป็นท่ีปรึกษา และ
ช่วยวางแผนการทำา กิจกรรมให้
โครงการน้ีสำาเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้

“ก่อนมาทำาโครงการน้ี เวลาทำากิจกรรม
เด็กๆ จะวางแผนไม่เป็น จัดสรรงาน  
ไมเ่ปน็ แตง่านคนืขอ้มลูสูช่มุชนซึง่เปน็
งานสุดท้ายครูมอบหมายให้พวกเขา
ลองทำากิจกรรมด้วยตัวเอง ถ้ามปีญัหา
คอ่ยมาปรกึษาคร ูมาชว่ยกันวิเคราะห์
ว่าปัญหาเกิดจากอะไร แล้วเราจะแก้
อย่างไร ผลคือเด็กๆ สามารถจัดการ
แบ่งหน้าที่ กันเรียบร้อย มีทั้งฝ่าย        
ลงทะเบียน ฝ่ายวัสดุ ฝ่ายการเงิน เขา
สามารถทำากิจกรรมต่อเนื่องได้เมื่อ
ไม่มีเรา รู้สึกภูมิใจที่เด็กๆ สามารถทำา
โครงการนี้ได้ดี”
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ที่ปรึกษ�กลุ่มเย�วชน

อ�จ�รย์ศรีว�ริน ส�รศรี (ครูอ้อย) 
อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำาปาง 

โครงก�รก�รจัดก�รขยะในโรงเรียน
และชุมชนเพื่อลดภ�วะโลกร้อน
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำาปาง

หัวหน้�โครงก�ร
นายนวฤทธิ์ เขียววงศ์ตัน 
 
คณะทำ�ง�นโครงก�ร
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

ที่ปรึกษ�โครงก�ร
1. อาจารย์ศรีวาริน สารศรี โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
2. อาจารย์อุทัย ไชยมูล โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา


