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รุกแล้วล้ม…
ล้มแล้วลุก

“นอกจากต้องการ “ต่อยอด” โครงการขยะที่มีอยู่เดิมแล้ว... 
ยังต้องการขยายขอบเขตโครงการลดและคัดแยกขยะ

ออกสู่ชุมชนด้วย โดยท้ายที่สุดกลุ่มเยาวชนหวัง
“สร้างจิตสํานึก” ให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด

และเห็นคุณค่าของขยะ ”
“ประชาสัมพันธก็แลว จัดถังขยะเพ่ิมก็แลว ขายขยะเอามามอบเปน

ทุนการศึกษาก็แลว แตผลตอบรับกลับมาก็ยังไมตรงตามเปาหมายที่วางไว 

เด็กใหความรวมมือกับเรานอยถึงนอยมาก” 

คือคําบอกเลาของกลุม RN’MIX ที่รวมตัวกันทําโครงการกองทุนขยะเพื่อ

พัฒนาบานเกิดที่ออกมาในทิศทางเดียวกัน

เพราะอยาก “สานต่อ” โครงการจากรุ่นพี่
“ปญหาขยะ” เปนปญหาท่ีไดยนิไดฟงกันบอยครัง้ จนเรยีกไดวาเปนปญหา

ระดับชาติที่เกิดขึ้นทุกหัวระแหง เชนเดียวกับที่โรงเรียนระโนด อําเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา โรงเรียนแหงนี้มีนักเรียนรวมท้ังสิ้นกวา 800 คน มีโครงการหลาย

โครงการท่ีจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือจัดการปญหาขยะภายในโรงเรียน แตก็ยังไมสามารถ

แกไขปญหาได 

กลุ่ม RN’MIX
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โครงการกองทุนขยะเพ่ือพัฒนาบานเกิด โดยนองๆ กลุม RN’MIX 

กเ็ชนเดียวกัน สรประสิทธิ ์จติดาํร ิ- อวน หนึง่ในแกนนําท่ีเขามาตอยอดโครงการ

จากรุนพี่บอกวา โรงเรียนจะสะอาดแคชั่วคร้ังชั่วคราวเฉพาะเวลาครูออกคําสั่งให

นักเรียนเก็บขยะเทาน้ัน และสะอาดไดแควันสองวันก็กลับมาสกปรกเหมือนเดิมอีก 

ปที่แลวเราแคอาสาเขามาชวยงานยังไมถึงขั้นเปนแกนนํา ตอนนั้นคิดกันแค

เพียงวาปญหาขยะในโรงเรียนเกิดขึ้นเน่ืองจากโรงเรียนมีถังขยะนอยเกินไป 

เลยจัดหาถังขยะมาวางเพ่ิมข้ึน ผลสุดทายนักเรียนก็ยังท้ิงขยะไมเปนท่ีเปนทาง

เหมือนเดิม โรงเรียนก็ยังสกปรกเหมือนเดิม พอปน้ีจึงอยากสานตอโครงการน้ี

เพ่ือใหนักเรียนในโรงเรียนเห็นวายังมีคนรณรงคเร่ืองการลดขยะอยู

ธนพฒัน หนคูง - เอ กลาวเชนเดยีวกนัวา เขาเหน็ตวัอยางโครงการลดขยะ

ในโรงเรียนจากรุนพี่ปที่แลวจึงสนใจเขามาทําโครงการ เพราะเห็นวาโครงการท่ี

ทํามานั้นยังเขาไมถึง “จิตสํานึก” ของนักเรียนในโรงเรียน พวกเราท่ีเขามาทํา

โครงการตอลวนเปนคณะกรรมการนักเรียนทุกคน เลยตัดสินใจเขาไปคุยกับ

รองผูอํานวยการโรงเรียน เพราะเห็นวาเปนโอกาสดีท่ีสงขลาฟอร่ัมเขามาสนับสนุน

การทําโครงการอยางตอเนื่อง

จุดมุงหมายของโครงการกองทุนขยะเพ่ือพัฒนาบานเกิด นอกจาก

ตองการ “ตอยอด” โครงการขยะทีม่อียูเดมิในโรงเรยีน ดวยการ “สรางระบบ

จดัการขยะ”  ตัง้แตสนบัสนนุใหมกีารแยกขยะในโรงเรียน นาํขวดนํ้าพลาสติก

ไปขายเพ่ือสะสมเปนทนุการศึกษาใหนกัเรยีนแลว ยงัตองการขยายขอบเขต

โครงการลดและคดัแยกขยะออกสูชมุชนดวย  โดยทายทีส่ดุกลุมเยาวชนหวงั 

“สรางจิตสาํนกึ” ใหทกุคนชวยกนัรกัษาความสะอาดและเหน็คณุคาของขยะ 

“สรางจิตสํานึกใหนักเรียนจากโรงเรียนแลวนําไปใชที่บาน แลวก็สราง

จิตสํานึกใหผูใหญในชุมชน เขาจะไดนําไปสอนลูกหลานของเขาอีกตอหน่ึง” 

อวนบอกถึงแนวคิดการทํางาน

ดวยความท่ีทีมทํางานของโครงการน้ีทุกคนเปนกรรมการโรงเรียน จึง

อาจกลาวไดวา การทํางานโครงการของกลุม RN’MIX อยูภายใตโครงสราง

การทํางานของคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนระโนด

“แม้จะพูดประชาสัมพันธ์บ่อยขนาดไหน แต่ผลก็ยังเหมือนเดิม “ขยะ” ยังอยู่
ทั่วโรงเรียนเต็มไปหมด จนทําให้พวกเขาต้องกลับมา “ทบทวน” ตัวเองด้วยว่า
เป็นเพราะอะไร และสิ่งที่ทุกคนบอกตรงกันคือ พวกเราได้แต่บอกให้เขาเก็บขยะ
คอยจ้ําจ้ีจําไชให้นักเรียนเก็บขยะ แต่ไม่เคยให้ “ความรู้” กับเขาเลยว่า
ขยะมีคุณและโทษอย่างไร”
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ประชาสัมพันธ์...ลดขยะ
เมื่อแนวคิดและโครงสรางการทํางานลงตัว การทํากิจกรรมก็มาถึง... 

กริชกร เจริญวาที - เบนซ แกนนําและคณะกรรมการนักเรียนอีกคน

บอกวา พวกเขาใชกลยุทธการประชาสัมพันธเปนแนวทางหลักในการขับเคล่ือน

โครงการ เพราะนักเรียนสวนใหญกินตรงไหนท้ิงตรงนั้น นั่งในหองเรียนกินเสร็จ

ก็ทิ้งในหองเรียน อยูตรงสนามฟุตบอลก็ทิ้งตรงสนามฟุตบอล เกลื่อนไปทั่วทั้ง

โรงเรียน ยิ่งเวลาลมพัดขยะปลิววอน บางทีไปคางอยูบนหลังคา ไมมีใครกลา

ขึ้นไปเก็บ เพราะกลัวหลังคาพัง

พวกเราประชาสัมพันธกันบอยมาก แตสวนใหญเนนไปท่ีการขอ

ความรวมมือใหนักเรียนชวยกันรักษาความสะอาด ไมไดสอดแทรกความรู

เก่ียวกับการคัดแยกขยะเทาใดนัก ยกตัวอยางเชน ประกาศตอนเชาหนาเสาธง

เพื่อขอความรวมมือจากนักเรียนทั้งโรงเรียน ประกาศเสียงตามสายเพื่อขอ

ความรวมมืออีกครั้งในตอนเที่ยง และอาจจะมีการวากลาวตักเตือนโดยตรง

จากแกนนําเมื่อเจอสถานการณเฉพาะหนา

เอบอกวา พวกเขาประกาศเสียงตามสายขอความรวมมือใหนักเรียนลด

การท้ิงขยะสัปดาหละ 3 - 4 คร้ัง ตอนแรกพูดเร่ืองขยะอยางเดียวเลย จนคนพูดเอง

ยังรูสึกเบื่อ ชวงหลังๆ จึงปรับแผนใหม แบงหนาที่เปลี่ยนคนมาสลับกันพูด ไมได

พดูเรือ่งขยะอยางเดยีว สมมตุวิาเปนวนัครเูรากพ็ดูเรือ่งวันครไูปกอน หลงัจากนัน้

จึงสอดแทรกเร่ืองขยะตามมา 
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“บางครั้งเวลาประกาศเสียงตามสาย เราจะพูด

เจาะจงเฉพาะกลุมไปเลย เพราะหองสงอยูบนอาคาร

สามารถมองลงมาเห็นไดทัว่โรงเรียน” อวนอธบิายพรอม

ยกตัวอยางคําพูดที่ใชใหฟงวา “นองๆ ที่นั่งตรงสนาม

ฟตุบอลกนิแลวชวยเกบ็ขยะดวยนะ หรอืนองๆ กลุม

ที่นั่งใตตนไทรทําดีมากเลย”  

เบนซเลาตอวา แตหลายคร้ังพวกเขาก็ยังเห็น

นักเรียนท้ิงขยะอยู พอบอกใหเก็บเขาก็ไมเก็บ จนพวกเรา

ตองเขาไปเก็บเอง ถาเปนรุนนองก็กลาบอกกลาเตือน

ตรงๆ แตถาเปนรุนพี่ก็ตองขอความรวมมือใหครูชวย

พูดให ยิ่งเปนนักเรียนชั้น ม.6 ดวยแลวเปนชั้นที่ควบคุม

ยากที่สุด แมแตครูก็ยังควบคุมไมได เพราะถือวาเปน

รุนพี่ที่ใหญที่สุดในโรงเรียน

แมจะพดูประชาสัมพันธบอยขนาดไหน แตผล

กย็งัเหมอืนเดมิ “ขยะ” ยงัอยูทัว่โรงเรยีนเตม็ไปหมด 

จนทําใหพวกเขาตองกลับมา “ทบทวน” ตัวเองดวย

วาเปนเพราะไร และส่ิงที่ทุกคนบอกตรงกันคือ 

พวกเราไดแตบอกใหเขาเก็บขยะ คอยจํ้าจ้ีจําไชให

นักเรียนเก็บขยะ แตไมเคยให “ความรู” กับเขาเลย

วาขยะมีคุณและโทษอยางไร

 

วาดแผน...จัดการขยะ
ขณะที่กิจกรรมรณรงคลดขยะกําลังดําเนินไป

ผานชองการประชาสัมพันธ

กลุม RN’MIX พากัน “สํารวจ” เสนทางขยะใน

โรงเรียน พบวา ขยะสวนใหญมาจากรานคาสหกรณใน

โรงเรียน โดยเฉพาะเปลือกลูกอม ถุงขนม และขวดนํ้า

พลาสติก มีเพียงสวนนอยที่มาจากรานคาภายนอก

เมื่อรูเสนทางขยะ...นองๆ กลุม RN’MIX ก็

วาดแผนจัดการขยะทันที...ทั้งจัดทําตะแกรงใส

ขวดนํ้า ทําแผนท่ีต้ังตะแกรงเพ่ือใหเพ่ือนๆ ในโรงเรียน

รูวาพวกเขาสามารถท้ิงขวดน้ําไดที่ไหนบาง และก็

เดินเก็บขยะ

เริ่มจากเกือบทุกตอนเย็นหลังเลิกเรียน พวกเขา

อาสาถือถงุดาํเดินเกบ็ขวดพลาสติกทีห่ลนอยูทัว่โรงเรียน 

เพ่ือนําไปขายมาใชเปนทุนการศึกษาใหกับนักเรียน

“ไมไดจัดแบงวาเวรใครวันไหน เพราะแกนนําเรา

มีนอย ขยะก็เยอะ โรงเรียนก็กวาง เลยมาชวยๆ กัน 

เก็บ 2 คนตอ 1 ถุงดํา”  นิวสบอกเลาวิธีทํางาน
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“นักเรียนในโรงเรียนเห็นพวกเราเปนตัวขยะ เวลาพวกเราเดินมารูเลยวา

มาเก็บขยะ” อวนกลาวแบบไมรูวาจะดีใจหรือเสียใจดี

หลังจากเก็บขวดนํ้าไดพอสมควรในชวงแรก กลุมเยาวชนแบงขวดนํ้าสวนหน่ึง

ใหฝายการงานพ้ืนฐานอาชีพของโรงเรียน สวนท่ีเหลือจึงนาํไปขาย ราคาขายขวด

ปกติกิโลกรัมละ 18 บาท แตบางคร้ังคนซื้อเขาก็ใหเงินเพิ่มเพราะเห็นวาเราเปน

นักเรียน เงินที่ไดมาก็เอาเขากองทุน แลวมอบเปนทุนการศึกษาใหนักเรียน

นองๆ กลุม RN’MIX ไดประเมินปริมาณนํ้าท่ีแตละคนในทีมด่ืมตอวัน เพื่อ

ประเมนิแนวโนมการเพิม่ขึน้หรือลดลงของขวดน้าํพลาสตกิ ผลปรากฏวาจากเดมิ

ที่ดื่มนํ้าวันละ 3 - 4 ขวดตอวันในชวงกอนปดภาคเรียน เมื่อเปดภาคเรียนใหม

พวกเขากลับดื่มน้ําเพิ่มขึ้นเปน 5 - 6 ขวดตอวัน ซึ่งสอดคลองกับจํานวนขวดนํ้า

พลาสติกที่เพิ่มขึ้น 

“กอนปดเทอมใชเวลาประมาณ 1 อาทิตย ขวดน้ําถึงจะเต็มตะแกรง 

แตเดี๋ยวนี้ 3 วันก็เต็มแลว” อวนกลาว

“เรามีตะแกรงเหล็กขนาดเล็กอยูแลว 3 ตะแกรง วางไวตามจุดตางๆ ในโรงเรียน 

แตก็ยังไมเพียงพอ พอตะแกรงเต็ม นักเรียนก็ทิ้งขวดน้ําเรี่ยราดอีก เราเลยสั่งทํา

ตะแกรงสูงๆ ใหญๆ เพิ่มอีกหนึ่งอัน” อวนกลาวตอวา ไอเดียที่ตองทําตะแกรง

สูงๆ ใหญๆ ก็มาจากท่ีเราเห็นนักเรียนในโรงเรียนชอบโยนขวด แลวก็ชอบ

เลนปาขวด การทําตะแกรงสูงๆ จะไดเปนแรงจูงใจใหนักเรียนขวางขวดลง

ตะแกรง โดยเลือกวางตะแกรงใหมอันใหญไวบริเวณขางหองสหกรณ ซึ่งอยู

ระหวางทางออกทั้ง 2 ดานของโรงอาหาร จุดประสงคเพื่อใหนักเรียนทิ้งขวดนํ้า

ไดสะดวกหลังทานอาหารเสร็จ

“ถังขยะในโรงอาหารมีนอย พอถังขยะเต็ม นักเรียนก็ถือขวดน้ําหรือ

ขนมจากสหกรณออกมาขางนอก แลวก็ทิ้ง ถามีตะแกรงอยูในโรงอาหาร 

กินเสร็จกโ็ยนขวดน้ําเขาไปในตะแกรงไดเลย” อวนบอกวิธีคิด

 นอกจากตะแกรงเหล็กขนาดใหญทีท่าํขึน้ใหมแลว นองๆ กลุม RN’MIX 

ยงัจดัทาํแผนปายไวนลิใหความรูเกีย่วกบัระยะเวลายอยสลายของขยะแตละ

ประเภท แลวนาํไปตดิไวตรงตะแกรงอกีดวย รวมถงึปายไวนลิคาํขวญัรณรงค

เร่ืองขยะซ่ึงติดไวตามท่ีน่ังรอบสนามฟุตบอลของโรงเรียน รวมท้ังแผนท่ีถังขยะ 

“ถังขยะในโรงอาหารมีน้อย พอถังขยะเต็ม นักเรียนก็ถือขวดน้ําหรือขนม
จากสหกรณ์ออกมาข้างนอก แล้วก็ทิ้ง ถ้ามีตะแกรงอยู่ในโรงอาหาร 
กินเสร็จก็โยนขวดน้ําเข้าไปในตะแกรงได้เลย”
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อวนบอกตอวา พวกเขาไดไอเดียการทําปายไวนิลมาจากคําช้ีแนะของ

เจาอาวาสวัดคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

“พระอาจารยบอกวาจิตสํานึกของคนเราไมสามารถเกิดขึ้นไดในทันที 

ตองใชเวลา พวกเราจึงพยายามทําทุกทางท่ีจะชวยปลูกฝงจิตสํานึกให

นกัเรียนในโรงเรียน คดิวาปายคําขวัญเหลานีอ้าจทําใหเขาฉุกคิดและท้ิงขยะ

ลงถังเวลาหันไปเห็นปาย” 

อวนบอกอีกวา พวกเขาคัดเลือกคําคมที่โดนใจหรือใชคําแปลกๆ แลวให

เพื่อนๆ โหวตกันภายในกลุมอีกคร้ังวาจะเอาคําคมอันไหนไปใชบาง ซึ่งแนวคิด

ในการเลือกคําคมคือ เลือกคําคมที่ตัวเองอานแลวยังตองนําไปคิดตอ เชน 

“ทิ้งขยะเปนเรื่องงาย เริ่มตนไดที่ตัวเรา” หมายถึง  จิตสํานึกเรื่องการทิ้งขยะ

ตองเริ่มสรางจากตัวเองกอนจะไปบอกใหคนอื่นทํา เปนตน 

สวนปญหานกัเรียนกนิตรงไหนทิง้ตรงน้ัน กลุม RN’MIX จดัการปญหานีด้วย

การทําแผนที่ไวนิลแสดงจุดวางถังขยะทั่วทั้งโรงเรียน 

 “พอมีแผนที่เขาจะไดรูวามีถังขยะอยูตรงไหนบาง นักเรียนจะไดทิ้งขยะให

ลงถัง” เอกลาว

 

ขยับเท้า...ก้าวหาชุมชน
เมือ่กจิกรรมในโรงเรยีนเริม่เขาทีเ่ขาทาง...กจิกรรมเขาสูชมุชน ซึง่เปน

อีกหนึ่งแผนงานที่กลุม RN’MIX ตองการขยายความรูออกไปภายนอก 

ตามช่ือโครงการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาบานเกิด พวกเขาเลือกตลาดริมนํ้า

ระโนด ตลาดนัดวันศุกรซึ่งเปนที่นิยมของคนในชุมชนเปนพื้นที่ทํางาน 

ครัง้แรกเร่ิมจากการประชาสัมพนัธโครงการ เพ่ือขอความรวมมือจากพอคา

แมคา และชาวบานที่มาเดินตลาด 

คิดวางานน้ีคงไมมีปญหาอะไร เพราะพวกเราประสานงานไวหมดแลว 

โดยติดตอขอใชพ้ืนท่ีแพบริเวณตลาดริมนํ้ากับเทศบาลตําบลระโนดไวลวงหนา

หนึ่งเดือน และซักซอมขั้นตอนการทํากิจกรรม 1 สัปดาหกอนลงพ้ืนที่จริง 

แตก็ไมวายเกิดปญหาข้ึนจนได

“เทศบาลไมใหพืน้ทีเ่ราเพราะเขาใจผดิวาพวกเราจะใชงบประมาณของเขา”  

อวนในฐานะผูประสานงานกลาวและวา จากท่ีเขาไปติดตอครั้งแรกดวยตัวเอง 

เราก็รออยูนาน ก็ไมมีใครติดตอกลับมา โทรไปถามถึง 2 ครั้งก็ยังไมไดขอสรุป 

ตองเขาไปประสานงานดวยตัวเองอีกรอบ อธิบายใหเจาหนาท่ีเขาใจวาเราไมได

ตองการงบประมาณจากเทศบาล เราแคขอใชสถานท่ีบนแพในตลาด เทศบาลจึง

ใหพื้นที่เราทํากิจกรรม
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เมือ่ตองออกไปเผยแพรโครงการนอกชุมชน นองๆ กลุม RN’MIX จงึแบงหนาท่ี

ทํางานกันอยางชัดเจน

อวนกบัเอรบัหนาท่ีเปนพธิกีร ซึง่อวนยอมรบัวา แมจะผานเวทีมาแลวหลายคร้ัง

ทัง้ในและนอกโรงเรยีน แตครัง้นีต้ืน่เตนมากขนาดตองไปไหวศาลพระภมูขิองโรงเรยีน

เพื่อหาที่พึ่งทางใจกอนขนของไปตลาดน้ํา กังวลวาจะพูดใหคนภายนอกเขาใจได

หรือเปลา พอเห็นเรานั่งไหวอยู คนอื่นๆ ในทีมก็มาไหวดวยกันหมดเลย

ขณะที่เอบอกวา เขาซอมบทสคริปตโตตอบกับอวนหลายรอบเพื่อเตรียม

ความพรอม แตพอเอาเขาจริงก็ระงับความตื่นเตนไมอยู แตเขาก็พอใจในผลงานของ

ตัวเอง 

“เราเขาใจสิ่งที่เราจะส่ือสารตอผูอื่น แทนที่จะพูดจากสคริปตแบบทองจํา

ก็ใชวิธีสื่อสารดวยความเขาใจแทน ไมเหมือนเม่ือกอนเวลาพูดหนาเสาธง

จะกมหนาดูสคริปตตลอดเวลา ไมเงยหนามามองคนฟงเลย” เอประเมินตัวเอง

นอกจากกลุม RN’MIX แลว พวกเขายังเชื้อเชิญวงดนตรีโฟลคซองของโรงเรียน

มาเลนบนเวทีดวย เพื่อดึงดูดความสนใจของผูคน

อวนบอกวา แตเราไมไดใหเขาเลนดนตรีอยางเดียวนะ พวกเราพยายาม

สอดแทรกรายละเอียดของโครงการ พูดรณรงคเร่ืองขยะค่ันรายการ พรอมนําเสนอ

สิง่ทีเ่ราทาํในโรงเรยีน แลว “เชือ่มโยง” มาสูภาพทีเ่หน็ในตลาดวาตลาดจะสะอาด

นาเดิน ถาทุกคนทิ้งขยะใหลงถัง
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และเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายโครงการเร่ือง 

“กองทุนขยะเพื่อบานเกิด” นองๆ กลุม RN’MIX จึง

ใชโอกาสน้ีถือกลองรับบริจาคเพ่ือสมทบทุนโครงการ

ของนักเรียนดวย มีเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ไมใชคณะกรรมการ

นักเรียนมาชวยถือกลองรับบริจาค ทําใหพวกเรารูสึก

ดีใจมากที่พี่ๆ เพื่อนๆ เห็นคุณคาในสิ่งที่พวกเราทํา

เบนซในฐานะผูถือกลองรับบริจาคบอกวา เขาไดรับ

กําลังใจมากมายตอบแทนกลับมาในวันนั้น ทั้งจากพอคา

แมคา และชาวบานที่มาเดินในตลาด

“ไมใชทกุคนทีจ่ะบรจิาคเงนิใหเรา แตสวนใหญเขาจะ

ยิ้มให พอทํากิจกรรมเสร็จ พอคาแมคาก็เอาของกินมาให

พวกเราดวย ภูมิใจมากที่ไดเขาไปในชุมชนวันน้ัน ถึงแมจะ

เขินมากในตอนแรก แตพอเห็นเขายิ้มใหเราก็รูสึกสบายใจ” 

วันน้ันนองๆ กลุม RN’MIX พูดเปนเสียงเดียวกันวา

ประทับใจในทุกรอยยิ้มที่ไดรับ รอยยิ้มเหลานั้นทําให

พวกเขารูวา “กําลังใจ” เปนสิ่งที่ขาดหายไปตลอดระยะ

เวลาการทํากิจกรรมของพวกเขา

“นักเรียนในโรงเรียนไมเช่ือฟงส่ิงท่ีเราพูดเลย แตชาวบานในตลาดกลับตอบรับกิจกรรม

ของเรา” เบนซบอกเลาความรูสึก

อวนรูสึกวา การทํางานในชุมชนงายกวาทําโครงการในโรงเรียน อาจเปนเพราะความ

สนิทสนมระหวางทีมแกนนํากับนักเรียนในโรงเรียนมีมาก นักเรียนจึงไมคอยเชื่อฟง เราพบวา

มีนักเรียนแค 20 เปอรเซ็นตที่มีจิตสํานึกใหความรวมมือในการลดขยะและคัดแยกขยะ

ดูเหมือนวา กิจกรรมประชาสัมพันธภายนอกชุมชนคร้ังแรกผานไปไดอยางราบรื่น พอคา

แมคาและคนเดินตลาดใหความสนใจเขามาสอบถามและรวมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ

จนเกินเปา พวกเขาจึงวางแผนใชพื้นที่แพตลาดน้ําทําโครงการในครั้งที่ 2 แตก็ไมสามารถ

จัดกิจกรรมบนแพในตลาดได เพราะคิวจองแพเต็มตลอด 3 เดือน 

 “ไมคิดมากอนวาจะขอพื้นที่ไมได เพราะครั้งแรกท่ีเราจัดก็ประสบความสําเร็จดี...ตางคน

กต็างความคิด เราไมมทีางรูวาคนอ่ืนคิดอยางไร” อวนกลาวอยางผดิหวงั รูสกึเสยีใจทีง่านไมเปน

ไปตามแผนที่วางไว เราหวังดีอยากชวยพัฒนาใหชุมชนดีขึ้น แตไมไดรับโอกาส 

“พระอาจารย์บอกว่าจิตสํานึกของคนเราไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในทันที 
ต้องใช้เวลา พวกเราจึงพยายามทําทุกทางที่จะช่วยปลูกฝังจิตสํานึก
ให้นักเรียนในโรงเรียน คิดว่าป้ายคําขวัญเหล่านี้อาจทําให้เขาฉุกคิด
และทิ้งขยะลงถังเวลาหันไปเห็นป้าย”
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นอกจากความผิดหวังที่ไมสามารถจัดกิจกรรมบนแพไดแลว พวกเขายัง

รูสึกเสียใจที่ไมไดสํารวจความคิดเห็นของผูมารวมกิจกรรมบริเวณตลาดริมน้ํา

อยางเปนทางการไวตั้งแตครั้งแรก

แมจะใชแพไมไดแตนองๆ กลุม RN’MIX ก็ไมละความพยายาม พวกเขาคิดใช

พื้นที่วางริมถนนในตลาดแทน เพราะตรงนั้นมีปล๊ักไฟพรอม ถึงไมไดเวที แตเราก็จัด

กจิกรรมของเราได ครัง้ตอไปคดิวาจะจดักจิกรรมใหคนทีผ่านไปผานมาเขามารวมดวย

ถอดบทเรียนจาก “ขยะ”
ถึงแมกลุม RN’MIX จะตั้งใจเขามาตอยอดโครงการจากรุนพี่ เพราะเห็น

ความลมเหลวมากอน แตสุดทายแลวโครงการในปที่ 2 ของพวกเขาก็ยังไป

ไมถึงฝงฝน ไมสามารถ “ปลูกจิตสํานึก” ภายในจิตใจใหแกนักเรียนในโรงเรียน

ไดอยางถาวร สวนการขยายขอบเขตงานออกไปในชุมชนก็ตองหยุดชะงัก แต

จิตใจของเยาวชนกลุมนี้ไดถูกหลอหลอมและเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง 

เอบอกวา เขาเปล่ียนจากคนท่ีเคยท้ิงขยะ และเคยน่ิงดูดาย เห็นขยะบนพ้ืน

แทนท่ีจะเก็บกลับเตะเสียงั้น ขยะจะอยูอยางไรก็เรื่องของมัน ตอนน้ีเห็นขยะ

หลนเกลื่อนกลาดก็จะเดินเขาไปเก็บทันที

สวนนิวสบอกวา เม่ือกอนเวลาอยูท่ีบานน่ังกินตรงไหน ท้ิงตรงน้ัน ตอให

แมวากเ็ฉยๆ แลวแมกต็องมาตามเกบ็ทหีลงั ตอนนีน้อกจากเกบ็ของตวัเองแลว 

ยังเก็บของเพ่ือนไปท้ิงดวย ถึงขนาดแมยังชมวาเราเปล่ียนจากหนามือเปนหลังมือ

“ยอมรับว่า
การที่โครงการ
ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนไป
ถึงจุดหมาย
ที่วางไว้ได้ 
ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะพวกเขา
ไม่ได้ใส่ใจและ
ให้เวลากับการ
ทํางานอย่าง
เต็มที่”
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“เมื่อกอนกินลูกอมหรือดื่มน้ําจะแอบทิ้งไวขางโตะหรือไมก็ขางเสา 

ตอนนี้ไมทําแลว กลายเปนคนเก็บขยะแทน” เบนซพูดพรอมหัวเราะ

ขณะที่อวนบอกวา เขารูสึกดีใจที่มีเพื่อนๆ ทํางานอยูเคียงขางกัน เพราะ

เขาคงไมสามารถกาวขามปญหาอุปสรรคตางๆ มาไดเพียงลําพัง “ถาไมมีเพื่อนๆ 

คงรูสึกทอ โครงการปนี้จริงๆ แลวอยากทําใหดีกวานี้ แตก็ภูมิใจในความสามัคคี

ของทุกคนในทีม” 

อยางไรก็ตาม กลุม RN’MIX ยอมรับวา การที่โครงการไมสามารถ

ขับเคลื่อนไปถึงจุดหมายท่ีวางไวได สวนหน่ึงเปนเพราะพวกเขาไมไดใสใจ

และใหเวลากับการทํางานอยางเต็มที่ 

“พวกเราเองไมมีเวลาทุมเทใหกับงานน้ีอยางจริงจัง เพราะทุกคนเปน

คณะกรรมการนักเรียนจึงตองออกไปรวมกิจกรรมอื่นๆ ภายนอกโรงเรียนหลาย

กิจกรรม ไมมีเวลาติดตามผลการทําโครงการนี้” เอกลาว

นอกจากนี้ พวกเขายอมรับวาสาเหตุที่ขยะในโรงเรียนยังไมลดลง 

อาจเปนเพราะวิธกีารดําเนินงานของพวกเขาท่ีผานมาเปนการ “แกไขปญหา

ที่ปลายเหตุ” คือเราคอยแตบอกใหเขาเก็บขยะๆ แตเราไมเคย “ใหความรู” 

กับพี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ ในโรงเรียนถึงเรื่อง “พิษภัย” ของขยะเลย

“เม่ือการทาํงานไมประสบความสําเรจ็ เราก็ตองกลับมาคิดทบทวนเพือ่

ทําใหดีขึ้น” เอกลาวทิ้งทาย

วันนี้แมนองๆ กลุม RN’MIX จะบอกวาพวกเขาทําโครงการไมสําเร็จก็ตาม 

แตการที่พวกเขาทุกคน “รูเนื้อ รูตัว” และ “รูเหตุแหงปญหา” ที่ทําใหพวกเขา

ทําโครงการไมไดตามเปาหมายที่วางไว แตสมาชิกทุกคนก็ไดเรียนรู “กลยุทธ” 

ของการสรางการมีสวนรวมในโรงเรียน ทีไ่มใชแค “การบอก” แตใชวธิ ี“โนมนาว” 

ใหเพือ่นๆ พี่ๆ  นองๆ ไดลงมอืทาํ ดวยการ “สรางความตระหนกั” ใหทกุคนเหน็

ความสําคัญและรูสึกรักโรงเรียนและบานเกิดของพวกเขา

“เราคอยแต่บอกให้เขาเก็บขยะ ๆ แต่เราไม่เคย 
“ให้ความรู้” กับพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ 
ในโรงเรียนถึงเรื่อง “พิษภัย” ของขยะเลย”
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โรงเรียนระโนด
โครงการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาบ้านเกิด 
กลุ่ม RN’MIX

สมาชิกประกอบดวย :
นายสรประสิทธิ์ จิตดําริ 

นายกริชกร เจริญวาที 

นายธนพัฒน หนูคง 

นายสุวิทย สวัสดิ์รักษา 

นางสาวสุวภัทร ทองไพจิตร

นายธนวัฒน ขาวพรทิพย 

ที่ปรึกษาโครงการ :
ครูวิสิทธิ์ นุ ชิต


