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ค�ำน�ำ
สถานการณ์ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก
ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต สาเหตุหลักมาจาก “กิจกรรมของมนุษย์” ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อการผลิต การบริโภค และการขนส่งที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุด จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ด้วยการเริ่มต้น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด� ำรงชีวิตสู่วิถีการอุปโภคบริโภคที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมมาตรการด�ำเนินงานในระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียนเพื่อน�ำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต
โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ตระหนักถึงความส�ำคัญของพลังความร่วมมือจากท้องถิ่น และ
พลังของเยาวชน ในการร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูช่ นั้ บรรยากาศ จึงมีความมุง่ หวังในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ และส่งเสริมให้ชุมชนและโรงเรียนสร้างสรรค์วิธีลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความเหมาะสมของบริบทในแต่ละพืน้ ที่ รวมถึงการน�ำ “ต้นทุน”
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
หนังสือย้อนรอยหนึ่งทศวรรษ ปฏิบัติการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา 2548-2558 จัดท�ำขึ้นเพื่อรวบรวม
ผลการปฏิบัติงานลดภาวะโลกร้อนของชุมชนและโรงเรียนที่มีการด�ำเนินกิจกรรมดีเด่น ตลอดระยะ
เวลา 10 ปี ของการด�ำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 – 2558 โดยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้ศึกษาประสบการณ์และประยุกต์ความรู้
ไปสู่การด�ำเนินกิจกรรมด้านการรักษาสภาพภูมิอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน และด�ำรงไว้ซึ่งโลกที่สดใสส�ำหรับคนรุ่นปัจจุบัน
และรุ่นลูกหลานต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ

โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ได้ดำ� เนินงานจนส�ำเร็จลุลว่ งไปด้วยดีนนั้ เป็นผลมาจากความร่วมมือ
อันดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน และเครือข่ายต่างๆ ที่ร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด และ
ร่วมด�ำเนินการ จนก่อเกิดกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นรูปธรรม ผลงานที่เกิดขึ้นล้วน
มาจากความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นที่จะลดภาวะโลกร้อน ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดให้เป็น
ชุมชนและโรงเรียนคาร์บอนต�่ำที่ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยัง
มีส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำนักพระราชวัง
กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม สมาคมสั น นิ บ าตเทศบาลแห่ ง ประเทศไทย มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ เป็นที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำ  มีส่วนร่วมใน
การประเมินผลและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง
อีกก้าวส�ำคัญยิ่งของความส�ำเร็จได้มาจากแรงสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนจาก บริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ซึง่ เป็นหน่วยงานภาคเอกชนด้านการผลิตรถยนต์ ทีม่ คี วามมุง่ มัน่
ในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมควบคูไ่ ปกับการค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน เพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่าง
มีความสุขของทุกคนในสังคมตลอดไป ดังปณิธานที่ว่า “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” รวมถึงมูลนิธิ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน
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สารจากนายเอกชั ย ฉายศิริพันธ์

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่อาวุ โส
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจผลิตรถยนต์ดว้ ยความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม จึงมุง่ มัน่ ผลิตรถยนต์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัย รวมทัง้
ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การออกแบบสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ทัง้ การจัดการด้านพลังงาน การบ�ำบัดน�ำ ้ การจัดการขยะและของเสีย รวมถึงการคิดค้นและ
พัฒนาเทคโนโลยีให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนสูเ่ ป้าหมายทีว่ า่
“โตโยต้าจะเจริญเติบโตทัง้ ในด้านอุตสาหกรรมและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน”
ตลอดระยะเวลาทีบ่ ริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ได้สานต่อโครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ภายใต้โครงการโตโยต้า เมืองสีเขียว หรือ Toyota Green Town ด้วยความเชื่อ
มัน่ ว่า พลังของเครือข่ายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และโรงเรียน มีบทบาทต่อการ
ส่งเสริมแนวคิดลดภาวะโลกร้อน เพราะเป็นพลังต้นทางที่สามารถแตกหน่อต่อยอดไปสู่
สังคมในวงกว้าง ก่อให้เกิดความตระหนักต่อปัญหา จนน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ช่วยเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หาด้านสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย อันจะน�ำไปสู่
ผลลัพธ์ปลายทาง นั่นคือ การรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกวันของการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
เนื่องในโอกาสที่โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเราครบรอบ 10 ปี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จ�ำกัด และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จึงได้รวบรวมผลสัมฤทธิ์จากการ
ด�ำเนินโครงการที่ผ่านมา บอกเล่าถึงประสบการณ์ แนวคิด และกิจกรรมการลดภาวะโลก
ร้อนของชุมชนและโรงเรียนในโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเราตัง้ แต่เริม่ ต้นจนถึงปัจจุบนั
ทั้งนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด จะยังคงสานต่อเจตนารมณ์อันแน่วแน่
ในการสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไม่หยุดนิ่ง ด้วยความภูมิใจ
ที่จะเติบโตไปพร้อมกับคนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน ดั่งความมุ่งมั่นของเรา “โตโยต้า
ขับเคลื่อนความสุข”
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สารจาก ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์
ผู ้อ�ำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาที่ส�ำคัญส่งผลกระทบ
ต่อทุกชีวิตบนโลก การเตรียมการลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุก
ภาคส่วน
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะสถาบันวิชาการอิสระมิได้แสวงหาก�ำไร ท�ำหน้าที่
เป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้เกิดการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างภาคีต่างๆ ในสังคม เชื่อมโยงสู่การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ให้เกิดความสมดุล อันเป็นรากฐานส�ำคัญสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
นับเป็นโอกาสอันดีของมูลนิธสิ ถาบันสิง่ แวดล้อมไทย ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในท้องถิ่น ระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงโรงเรียนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ภายใต้กิจกรรม
ที่สร้างสรรค์ด้านการลดปริมาณขยะ การลดใช้พลังงานไฟฟ้า การเดินทางอย่างยั่งยืน
และการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมตามบริบทและสภาพพืน้ ทีเ่ ป็นส�ำคัญ
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การด�ำเนินงานลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเพือ่ ลดภาวะโลกร้อนในชุมชนและโรงเรียน จะช่วยจุดประกายความคิดและ
เป็นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้เกิดความน่าอยู่ และมีความพร้อม
ส�ำหรับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณเทศบาล ส�ำนักงานเขต ชุมชน
และโรงเรียนทุกแห่งทีไ่ ด้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานทีช่ ว่ ยลดภาวะ
โลกร้อนให้ส�ำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และได้สานต่อการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อันจะน�ำ
ไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
ภาวะโลกร้อน หรือ Global Warming เป็นผลกระทบโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก ซึง่ เกิดจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น�ำ้ มัน และก๊าซธรรมชาติ
เพือ่ ผลิตพลังงานในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นพลังงานไฟฟ้า เชือ้ เพลิงส�ำหรับการคมนาคมขนส่ง
การพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสนองตอบการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายของ
มนุษย์ในปัจจุบัน

>> นับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา ทั่วโลกได้มีการใช้พลังงาน
อย่างมาก การเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมและภาคคมนาคม
ขนส่งได้เพิม่ ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชัน้ บรรยากาศ ผลกระทบ
จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศโลก
เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นท�ำให้ฤดูกาลต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป
น�้ำ แข็ ง ขั้ ว โลกละลายมากขึ้ น ท�ำ ให้ ร ะดั บ น�้ำ ทะเลเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อุ ณ หภู มิ
น�้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลและแนวปะการัง รวม
ถึงโรคในเขตร้อน เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย เกิดการแพร่กระจายมากขึ้น
นอกจากนี้ยังท�ำให้เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง วาตภัย อุทกภัย และ
พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง มีการคาดการณ์ว่า การที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
เป็นเหตุให้ปริมาณผลผลิตเพื่อการบริโภคโดยรวมลดลง ท�ำให้จ�ำนวน
ผู้อดอยากหิวโหยเพิ่มขึ้น 60-350 ล้านคน
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จากปัญหาดังกล่าว น�ำไปสู่การจัดท�ำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ตามมาด้วย “พิธสี ารเกียวโต” ซึง่ ถือเป็น
กฎหมายลูกของอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2548 โดยถือเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ด�ำเนินการ
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการรับมือกับภาวะโลกร้อน ข้อตกลงว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกขององค์การสหประชาชาติ (United
Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC)
ได้ประกาศรับรองว่า การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึง่ เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ในระดับโลกถือเป็น "เป้าหมายสูงสุด" เพื่อให้ประชาคมโลก
มุ่งไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วม
ให้สัตยาบันทั้งต่ออนุสัญญาฯ และพิธีสารเกียวโต
นอกจากนี้ การใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ของเมือง ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน
น�้ ำ  และการบริ โ ภคอื่ น ๆ ส่ ง ผลให้ เ มื อ งกลายเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ ส ร้ า ง
ผลกระทบต่อระบบสิง่ แวดล้อมของโลก ประชากรในเมืองถือเป็นผูบ้ ริโภค
พลังงานกลุ่มส�ำคัญ และเป็นผู้สร้างมลพิษในอากาศทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลก ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนและ
สภาพแวดล้อมของโลก ในฐานะที่เมืองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ดังนั้น
“การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง” ถือเป็นความท้าทายหนึ่งของกระบวนการ
แก้ปัญหาระดับโลก และการใช้ “มาตรการทางการศึกษา” ถือเป็น
สิง่ ส�ำคัญต่อการปลูกฝัง พัฒนา และขัดเกลาพฤติกรรมของมนุษย์ เยาวชน
คนรุ่นใหม่ควรจะได้รับการปลูกฝังให้รู้จักบริโภคเพื่อให้ก่อผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมลพิษน้อยที่สุด รวมทั้งรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากร
ที่เหลืออยู่เพื่อคนรุ่นต่อไปตามหลักแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คนรุ ่นใหม่ควรจะได้รับ
การปลูกฝั งให้รู้จักบริโภค
เพื่อให้ก่อผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและ
สร้างมลพิษน้อยที่สุด
รวมทัง้ รู ้จักอนุรักษ์
ทรัพยากรที่เหลืออยู ่
เพื่อคนรุ ่นต่อไปตามหลัก
แนวคิดของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
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โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา เริ่มขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด
และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้แนวคิดของการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม มีความมุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และคนในชุมชนได้พฒ
ั นาศักยภาพ และ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภาวะโลกร้อน น�ำไปสู่มาตรการในการปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุ มชน
และโรงเรียน ถือเป็น
พลังส�ำคัญในการร่วม
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ลดภาวะโลกร้อน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน ถือเป็นพลังส�ำคัญ
ในการร่วมขับเคลื่อนการด�ำเนินงานลดภาวะโลกร้อน ซึ่งจ�ำเป็นต้อง
อาศัยหลายๆ มาตรการประกอบกัน ทั้งการปลูกจิตส�ำนึก สร้างความ
ตระหนักต่อปัญหา และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คนในชุมชน หรือผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และ
นักเรียน ในการร่วมด�ำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตลอดจนเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและโรงเรียนให้สามารถ
เป็นต้นแบบในการท�ำกิจกรรม หรือปรับกิจกรรมภายในชุมชนและ
โรงเรียนที่เอื้อต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
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โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ได้ด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตลอด
ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2548 –2558) มีเครือข่ายเข้าร่วมจ�ำนวน 194 องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 100 ชุ ม ชน และ 248 โรงเรี ย น ใน 77 จั ง หวั ด
ทั่วประเทศไทย โครงการตระหนักถึงความส�ำคัญของชุมชนและโรงเรียน
ในการท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชน
และโรงเรียนอื่นๆ ได้ โดยเน้นการด�ำเนินโครงการให้เป็นการด�ำเนินงาน
ของชุมชนทีอ่ ยูใ่ นการดูแลของเทศบาลหรือส�ำนักงานเขต และโรงเรียนทีเ่ ปิด
สอนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
การขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานลดภาวะโลกร้ อ นในชุ ม ชนและโรงเรี ย น
โครงการได้ค�ำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและโรงเรียน
จะได้เรียนรู้และน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมทั้งสร้างการเรียนรู้
ของภาคีที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันด� ำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนตาม
บริบทและสภาพปัญหาของชุมชนและโรงเรียน ผลักดันให้เกิดความยั่งยืน
โดยบูรณาการเข้าสู่แผนเทศบาล แผนพัฒนาชุมชน หรือแผนการสอนของ
โรงเรียน รวมถึงการขยายเครือข่ายไปยังชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆ
ในพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ การด�ำเนินงานของโครงการยังได้จัดในรูปแบบ
ของการประกวด “ชุมชนดีเด่น” และ “โรงเรียนดีเด่น” ที่มีผลการด�ำเนิน
กิจกรรมลดภาวะโลกร้อนทีเ่ ด่นชัดและเป็นทีป่ ระจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กับชุมชนและโรงเรียนอื่นได้

13
��������� ��������.indd 13

8/21/15 12:40 PM

ปฏิบัติการลดเมืองร้อน
โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ได้ส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน ร่วมขับเคลื่อน
มาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับหน้าที่และภารกิจ เพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน
ผ่าน 4 แนวทางในการด�ำเนินงาน ดังนี้

ลดเมืองร้อน ด้วยการเดินทางอย่างยั่งยืน
>> การเดินทางด้วยยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ ก่อให้เกิดมลภาวะ
ทางอากาศ เสียง และท�ำให้โลกร้อน เนื่องจากกระบวนการเผาไหม้
ของน�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้รถวิ่งจะปล่อยก๊าซต่างๆ ออกมา เช่น ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ฯลฯ รวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส� ำคัญ
แนวทางในการด�ำเนินงานเพื่อลดเมืองร้อนด้วยการเดินทางอย่างยั่งยืน
ท�ำได้โดย
การส่งเสริมการเดินทางที่ลดใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง และการเดินทาง
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เช่น จักรยาน การเดินเท้า มาตรการทางเดียวกัน
ไปด้วยกัน (carpool) ระบบขนส่งสาธารณะ ฯลฯ
การจัดการด้านผังเมือง ให้เป็นเมืองทีม่ กี ารใช้พลังงานในการเดินทาง
น้อยที่สุด ลดปัญหาด้านการจราจรติดขัด ส่งเสริมการออกแบบเมืองที่ลด
การพึ่งพาการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว
การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
การส่งเสริมการบริโภคผลิตผลในท้องถิน่ การท�ำเกษตรอินทรีย์ เพือ่
ลดการใช้พลังงานจากการขนส่ง
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ลดเมืองร้อน ด้วยการลดปริมาณขยะ
>> พฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ในแต่ละวันก่อให้เกิดขยะปริมาณมาก
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภค
นับตัง้ แต่การสรรหาวัตถุดบิ จนถึงกระบวนการก�ำจัด ล้วนต้องใช้ทรัพยากร
ในทุกขั้นตอน และมีการปล่อยของเสีย ไม่ว่าจะเป็น น�้ำเสีย อากาศเสีย
รวมถึงขยะออกมาด้วย การก�ำจัดขยะก่อให้เกิด “ก๊าซมีเทน” ก๊าซเรือน
กระจกทีส่ ำ� คัญทีม่ ผี ลท�ำให้โลกร้อน แนวทางในการด�ำเนินงานเพือ่ ลดเมือง
ร้อนด้วยการลดปริมาณขยะท�ำได้โดย
การจัดการด้านขยะมูลฝอย โดยด�ำเนินมาตรการลดปริมาณขยะ
เพื่อให้เกิดการผลิตขยะน้อยที่สุด
การส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และมีการใช้ประโยชน์
จากขยะ เช่น การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ในการท� ำปุ๋ยหรือก๊าซ
ชีวภาพ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้ก๊าซหุงต้ม

1

ลดเมืองร้อน ด้วยการลดใช้พลังงานไฟฟ้า

>> การผลิตไฟฟ้าต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ น�้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซ
ธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ซึ่งการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุส� ำคัญที่ท�ำให้เกิดโลกร้อน  
แนวทางในการด�ำเนินงานเพื่อลดเมืองร้อนด้วยการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
ท�ำได้โดย
การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของ
อาคารส�ำนักงานเทศบาล บ้านเรือนประชาชน โรงเรียน วัด สถานทีร่ าชการ
ตลาด แผงลอย และไฟส่องสว่างตามท้องถนน
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การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
สินค้าทีม่ ี “ฉลากเขียว” ซึง่ เป็นสินค้าทีม่ กี ระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่
แวดล้อม หรือ “ฉลากคาร์บอน” ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถลดการปล่อย
คาร์บอนในกระบวนการผลิต

ลดเมืองร้อน ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
>> ต้นไม้มีประโยชน์มากมาย ทั้งให้ร่มเงา ช่วยกรองฝุ่นละออง ลดแสง
สะท้อนจากดวงอาทิตย์ และทีส่ ำ� คัญคือ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง แนวทาง
ในการด�ำเนินงานเพื่อลดเมืองร้อนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวท�ำได้โดย
การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว เพือ่ ให้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ และต้นไม้
พื้นถิ่น
ทั้งนี้ แนวทางในการด�ำเนินงานของชุมชนและโรงเรียนจะต้องค�ำนึงถึง
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่เป็นหลัก โดยสามารถสร้างสรรค์การด�ำเนินงานในแนวทางอื่นๆ
ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร่วมลดภาวะโลกร้อนตามบริบทของ
ชุมชนและโรงเรียนได้ด้วย
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เส้นทางสู่ความส�ำเร็จ ชุมชนและโรงเรียนลดเมืองร้อน
ในการด�ำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนของชุมชนและโรงเรียนให้ประสบผลส�ำเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา นอกจากความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะด�ำเนิน
กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพือ่ ลดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังต้องอาศัยปัจจัยในหลายด้าน
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดผลส�ำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน ดังนี้

องค์กร

ทีมงาน
มิติอนาคต

ปัจจัย
แห่งความส�ำเร็จ

การมีส่วนร่วม

กิจกรรมหรือ
โครงการ
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องค์กร

ทีมงาน

กิจกรรม/
โครงการ

• องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน และโรงเรี ย น มี น โยบายหรื อ แผนงาน
ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน
และน�ำไปปฏิบัติหรือน�ำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติครอบคลุมทั้งชุมชนหรือ
โรงเรียน
• ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน และผู้บริหารโรงเรียน มีวิสัยทัศน์
ความมุ่งมั่น และให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินกิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน
ของชุ ม ชนและโรงเรี ย น รวมถึ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรต่ า งๆ ทั้ ง ในด้ า น
งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์
• มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน
ในการด�ำเนินกิจกรรม หรือมีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานเครือข่าย
• คณะท�ำงานมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมที่ด�ำเนินการ สามารถเชื่อมโยงและ
ถ่ายทอดองค์ความรูไ้ ปยังผูอ้ นื่ รวมถึงการประสานให้เกิดความร่วมมือภายในชุมชน
หรือโรงเรียน
• มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีข่ องชุมชนหรือโรงเรียน และ
ด�ำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาโดยเชื่อมโยงกับการลดภาวะโลกร้อน
• กิจกรรมที่ด�ำเนินการมีความคิดสร้างสรรค์ มีการน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
• มีการด�ำเนินกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งระบุบุคลากรที่รับผิดชอบ ก�ำหนดกลุ่ม
เป้าหมายและระยะเวลาในการด�ำเนินงาน ระบุงบประมาณและบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ ก�ำหนดตัวชี้วัด เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชื่อมโยงกับการ
ลดโลกร้อน รวมถึงสรุปผลการด�ำเนินงาน
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• มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอให้กับสมาชิกในชุมชน
หรือโรงเรียนได้รบั ทราบ รวมทัง้ มีการเผยแพร่ขอ้ มูลกิจกรรมให้กบั บุคคลทัว่ ไป และ
โรงเรียนหรือชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง
• กิจกรรมที่ด�ำเนินการไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในมิติอื่น ไม่ว่าจะเป็นการได้
มาซึ่งวัสดุอุปกรณ์ วิธีการ และผลของการด�ำเนินกิจกรรม

การมีส่วนร่วม

มิติอนาคต

• มี ค วามร่ ว มมื อ ในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมระหว่ า งสมาชิ ก ในชุ ม ชนหรื อ บุ ค ลากร
ในโรงเรียน รวมถึงระหว่างชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานอืน่ อีกทัง้ มีการจัดกิจกรรม
อย่างสม�่ำเสมอ
• ผูท้ เี่ กีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็นคณะท�ำงาน แกนน�ำ  เครือข่ายแกนน�ำ  สมาชิก ฯลฯ ต้องมี
ส่วนร่วมในการคิดกิจกรรม การวางแผน การด�ำเนินงาน การเก็บข้อมูล และการ
ประมวลผล
• มีแผนการสร้างความยัง่ ยืนให้กบั กิจกรรม ทัง้ แผนการด�ำเนินงานในระยะต่อไป และ
น�ำกิจกรรมเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาล แผนชุมชน หรือบูรณาการเข้าสู่กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
• มีการขยายเครือข่าย ทัง้ การขยายผลไปยังชุมชนหรือโรงเรียนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง และ
มีการสานต่อกิจกรรมจากรุ่นสู่รุ่น
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน จะต้องมีการทบทวนผลการ
ด�ำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงหนุน
เสริมให้การด�ำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนในชุมชนและโรงเรียนประสบผลส�ำเร็จ
อย่างแท้จริง
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•

  

ปฏิบัติการชุมชน ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชุมชนน�้ำด้วน 1 เทศบาลต�ำบลวังทอง จ.พิษณุโลก
ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 ส�ำนักงานเขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร
ชุมชนโนนอุ ทุมพร เทศบาลนครอุ ดรธานี จ.อุ ดรธานี
ชุมชนบ้านน�้ำหลง เทศบาลต�ำบลสันโป่ ง จ.เชี ยงใหม่
ชุมชนบ้านนามะพร้าว เทศบาลต�ำบลชะรัด จ.พัทลุง
ชุมชนบ้านป่ าบุ ก เทศบาลต�ำบลแม่แรง จ.ล�ำพู น
ชุมชนดีอินทร์พัฒนา เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ชุมชนควนโดนใน เทศบาลต�ำบลควนโดน จ.สตูล
ชุมชนบ้านหัวฝาย เทศบาลต�ำบลป่ าตันนาครัว จ.ล�ำปาง
ชุมชนค�ำศรี หมู่ท่ี 10 เทศบาลต�ำบลศรีธาตุ จ.อุ ดรธานี

•
•
•
•
•

ชุมชนบ้านทุ่งศรี เทศบาลต�ำบลร้องกวาง จ.แพร่
ชุมชนบ้านไชยสถาน เทศบาลต�ำบลห้วยข้าวก�่ำ จ.พะเยา
ชุมชนแพะป่ าห้า เทศบาลเมืองแม่โจ้ จ.เชี ยงใหม่
ชุมชนบ้านหนองแล้ง เทศบาลต�ำบลขุ นหาญ จ.ศรีสะเกษ
ชุมชนบ้านลองลือบุ ญ เทศบาลต�ำบลสอง จ.แพร่
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ปฏิบัติการชุมชน ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
ชุมชนบ้านไชยสถาน
เทศบาลต�ำบลห้วยข้าวก�่ำ
จ.พะเยา
ชุมชนแพะป่าห้า
เทศบาลเมืองแม่โจ้
จ.เชียงใหม่

ชุมชนบ้านหัวฝาย
เทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัว
จ.ล�ำปาง
ชุมชนบ้านทุ่งศรี
เทศบาลต�ำบลร้องกวาง
จ.แพร่
ชุมชนบ้านลองลือบุญ
เทศบาลต�ำบลสอง
จ.แพร่

ชุมชนบ้านน�้ำหลง
เทศบาลต�ำบลสันโป่ง
จ.เชียงใหม่
ชุมชนบ้านป่าบุก
เทศบาลต�ำบลแม่แรง
จ.ล�ำพูน

ชุมชนค�ำศรี หมู่ที่ 10
เทศบาลต�ำบลศรีธาตุ
จ.อุดรธานี
ชุมชนโนนอุทุมพร
เทศบาลนครอุดรธานี
จ.อุดรธานี

ชุมชนน�้ำด้วน 1
เทศบาลต�ำบลวังทอง
จ.พิษณุโลก
ชุมชนดีอินทร์พัฒนา
เทศบาลนครพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก

ชุมชนบ้านหนองแล้ง
เทศบาลต�ำบลขุนหาญ
จ. ศรีสะเกษ
ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5
ส�ำนักงานเขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

ชุมชนบ้านนามะพร้าว
เทศบาลต�ำบลชะรัด
จ.พัทลุง
ชุมชนควนโดนใน
เทศบาลต�ำบลควนโดน
จ.สตูล
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ชุมชนน�้ำด้วน 1 เทศบาลต�ำบลวังทอง จ.พิษณุโลก
บริหารจัดการขยะเหลือศูนย์ ด้วยหลัก 3R

การจัดการปัญหาขยะในชุมชน มิใช่แค่เพียงการจัดเก็บขยะอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น สิ่งส�ำคัญคือ
ความร่วมมือร่วมใจลดการเกิดขยะ ท�ำให้ “ขยะเหลือศูนย์” หรือเหลือน้อยมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด ดังเช่นความพยายามของเทศบาลต�ำบล
วังทอง จ.พิษณุโลก และ 6 ชุมชนน�ำร่อง ที่พร้อมใจกันลดขยะในชุมชน ด้วยแนวคิด 3R ภายใต้
แผนงานโครงการ “ชาววังทองร่วมใจ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน”
ชุมชนน�้ำด้วน 1 เป็นหนึ่งใน 6 ชุมชนน�ำร่อง ซึ่งเทศบาลต�ำบลวังทองคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 6 (พ.ศ. 2553 – 2554) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาขยะ และมีบทบาทในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม สร้างชุมชนให้นา่ อยู่ พร้อมพัฒนา
เป็น “ชุมชนต้นแบบลดโลกร้อน” ร่วมขยายต่อแนวคิดไปสูช่ มุ ชนในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของเทศบาล
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กิจกรรมสร้างสรรค์พลังชุมชน กลไลขับเคลื่อน "ขยะเหลือศูนย์"
>> ด้วยความตัง้ ใจมุง่ มัน่ ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน เทศบาลต�ำบล
วังทอง และชุมชนน�ำร่องจึงได้รเิ ริม่ สร้างสรรค์กจิ กรรมเพือ่ สร้างการเรียนรูแ้ ละปลูกฝัง
แนวคิดใส่ใจขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการคัดแยกขยะตามหลัก 3R รักษาสิ่งแวดล้อม คือ
ใช้ซ�้ำ  (Reuse) ลดใช้ (Reduce) และแปรรูปน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและ
ถูกหลักวิชาการ ตามหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based
Solid Waste Management : CBM) ท�ำให้ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2553 ที่มีปริมาณขยะสูงถึง 6 ตันต่อวัน ลดลงเหลือ 4.5 ตันต่อ
วันในปี 2554 และในปี 2558 เทศบาลต�ำบลวังทองมีเป้าหมายลดปริมาณขยะชุมชน
ในเขตเทศบาลให้เหลือไม่เกิน 1.5 – 2 ตันต่อวัน
อบรมให้ความรู้ “การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน” จัดอบรมความรูด้ า้ นการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ตามหลักสูตร CBM : Community Based Solid
Waste Management ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล
และชุมชนในเขตเทศบาลต�ำบลวังทอง ซึง่ ภายหลังจากการอบรม แต่ละชุมชนต้องคิด
โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนของตัวเอง ดังเช่น ชุมชน
น�้ำด้วน 1 ได้คิดโครงการ “น�้ำด้วน 1 ร่วมใจดูแลเรื่องขยะ”
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ผู้ประกอบการร่วมใจ ลดใช้ถุงพลาสติก ชุมชน ร้านค้า และพ่อค้าแม่ค้า
ในตลาด ร่วมมือกันลดใช้ถงุ พลาสติก โดยปฏิเสธไม่รบั ถุงพลาสติก แต่ใช้วธิ หี วิ้ ตะกร้า
หรือถุงผ้าแทน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เทศบาลผลัดเวรกันมาช่วยตรวจสอบแจกแต้มทุกวัน
จันทร์ อั ง คาร และพฤหั ส บดี เวลา 14.00 – 17.00 น. เมื่ อ สะสมแต้ ม ครบ
ตามที่ก�ำหนด สามารถน�ำมาแลกของที่ระลึกได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลต�ำบลวังทอง
ขยะมหัศจรรย์สร้างงาน สร้างอาชีพ รณรงค์ให้ชาวชุมชนช่วยกันลดปริมาณ
ขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในบ้านของตัวเอง รู้จักคัดแยกขยะอินทรีย์และน�ำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น น�ำไปท�ำปุ๋ยหมัก หรือใช้เป็นอาหารเลี้ยงไส้เดือน โดยเทศบาล
ต�ำบลวังทองได้สนับสนุนอุปกรณ์การเลีย้ งไส้เดือนให้กบั แต่ละชุมชน ปุย๋ ทีไ่ ด้สามารถ
น�ำไปขายเป็นรายได้ให้กับครัวเรือน
ปลูกพลังร่วม สร้างส�ำนึกเยาวชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชน คือ
ความหวังของการพัฒนา เทศบาลต�ำบลวังทอง และชุมชนน�ำร่อง จึงได้ร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในใจ
เด็กและเยาวชน มีทั้งจัดอบรมให้ความรู้ และเปิดโอกาสให้ทดลองลงมือท�ำ  เช่น
กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน�ำ 
้ กิจกรรมพัฒนาสิง่ แวดล้อม กิจกรรมประกวดภาพวาด
เชิงอนุรกั ษ์ เป็นต้น นอกจากเด็กและเยาวชนได้เรียนรูก้ ารมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หา
ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนแล้ว พวกเขายังได้ฝึกเรื่องการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนอีกด้วย   
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คัดแยกขยะอินทรียท์ เี่ กิดขึน้ ในตลาดสด รณรงค์เชิญชวนให้พอ่ ค้าแม่คา้ ช่วยกัน
ลดปริมาณขยะอินทรีย์ในตลาด ด้วยการคัดแยกขยะที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น
เศษพืชผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร เปลือกไข่ ฯลฯ เพื่อน�ำไปท�ำปุ๋ยหมัก และน�ำไป
เลี้ยงไส้เดือน ปุ๋ยหมักที่ได้น�ำไปแจกให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่เข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมรณรงค์ทำ� ความสะอาด Big cleaning Day บริเวณตลาดสดทุกๆ
3 เดือน และจัดกิจกรรมเมืองสะอาด คนในชาติมคี วามสุข รณรงค์เชิญชวนให้ชาวบ้าน
ช่วยกันพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบพื้นที่ชุมชน เช่น ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าในชุมชน เป็นต้น

แตกหน่อความคิด ขยายผลสู่ความยั่งยืน
>> เทศบาลต�ำบลวังทอง มีแผนงานขยายผลการจัดอบรมเรือ่ งการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนให้ครอบคลุมทั้ง 12 ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ควบคู่กับการ
ส่งเสริมกิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนสู่ทุกครัวเรือน และจัดตั้งศูนย์เลี้ยงไส้เดือนเพิ่ม
นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการขยายเครือข่ายเยาวชน จัดตั้งชมรมวัยใสใส่ใจ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกทีด่ แี ละส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้
จากการจัดการขยะในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการด�ำเนินโครงการชาววังทองร่วมใจ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ส่งผลให้เกิด
โครงการน�ำร่องลดขยะใน 6 ชุมชน มีศนู ย์เพาะเลีย้ งไส้เดือนในชุมชน 3 แห่ง ผูป้ ระกอบ
การร้านค้าซื้อถุงพลาสติกลดลงจากเดิม  0.25 - 0.5 กิโลกรัมต่อเดือน ท�ำให้ปริมาณ
ขยะลดลงจากวันละ 4 ตัน เหลือวันละ 2 ตัน ซึง่ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ 606,312 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 6
ชุมชนน�้ำด้วน 1
หมู่ 3 ต.วังทอง อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก
ประชากร 260 คน
จ�ำนวนครัวเรือน 80 ครัวเรือน
เทศบาลต�ำบลวังทอง
999 หมู่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 1.77 ตารางกิโลเมตร
จ�ำนวนชุมชน 12 ชุมชน
โทรศัพท์ 055-312999
เว็บไซต์ www.wt.go.th

พลังชุมชนจึงเป็นกุญแจดอกส�ำคัญ ช่วยลดขยะให้เหลือศูนย์ พร้อมๆ กับช่วยปลดล็อค
ความร้อนให้เมืองและโลกของเรา
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ชุมชนน�้ำด้วน 1
เทศบาลต�ำบลวังทอง จ.พิษณุโลก
• ผู้บริหาร
• เจ้าหน้าที่เทศบาล
• ชุมชน
• ท�ำปุ๋ยหมัก
+ เศษพืชผัก
+ เปลือกผลไม้
+ เศษอาหาร
+ เปลือกไข่

อบรมให้ความรู้
“การจัดการขยะมูลฝอย
โดยชุมชน” ตาม
หลักสูตร CBM

• พ่อค้าแม่ค้าในตลาด
• ผู้ประกอบการ
• เจ้าของกิจการ
• ประชาชน

คัดแยกขยะ
อินทรีย์ที่เกิดขึ้น
ในตลาดนัด

กิจกรรมสร้างสรรค์
พลังชุมชน กลไก
ขับเคลื่อน
“ขยะเหลือศูนย์”
ปลูกพลังร่วม
สร้างส�ำนึกเยาวชน
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

• ส่งเสริมให้เด็ก
“มีส่วนร่วม”
• ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

ขยะมหัศจรรย์
สร้างงาน
สร้างอาชีพ

• คัดแยกขยะ
• ขยะอินทรีย์
+		ท�ำปุ๋ยหมัก
+		เลี้ยงไส้เดือนดิน

ผู้ประกอบการ
ร่วมใจ
ลดใช้ถุงพลาสติก

• สะสมแต้ม แลกของใช้
+ กระเป๋า
+ ร่ม
+ ตะกร้าสาน
+ ชุดเครื่องสาน
+ กล่อง
+ ชั้นใส่ของ
+ ชุดเครื่องนอน
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ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 ส�ำนักงานเขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร
ชุ มชนพอเพียง คัดแยกขยะ ลดโลกร้อน

ด้วยความที่พื้นที่ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 เป็นที่ลุ่ม อยู่ติดคลองบ้านหลาย ซึ่งเป็นคลองสาธารณะ
ที่ไหลลงสู่แม่น�้ำเจ้าพระยา และพื้นที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงปลามาก่อน บ้านเรือนส่วนใหญ่จึงมีน�้ำขัง
อยู่บริเวณใต้ถุนบ้าน ครั้นเมื่อชุมชนขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับมีคนมักง่ายทิ้งขยะลงใต้ถุนบ้าน
สะสมนานวันจนท�ำให้น�้ำเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ชาวชุมชนเกตุไพเราะ
3-5 จึ ง รวมพลั ง กั น สร้ า งสรรค์ ชุ ม ชนน่ า อยู ่ ด้ ว ยการน้ อ มน� ำ แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการจัดการสิ่งแวดล้อม และการด�ำเนินกิจกรรมควบคู่
ไปกับการลดภาวะโลกร้อนของชุมชน
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ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นชุมชน
ในปี 2535 ประธานชุมชนคนแรก คือ นายประวิน เกตุลอย มีคณะกรรมการ 7 คน
ร่วมบริหารชุมชน ต่อมาในปี 2544 คณะกรรมการหมดวาระ จึงได้จดั ตัง้ คณะกรรมการ
ชุดใหม่ น�ำโดยนายเกียรติพงศ์ เกตุลอย เป็นประธาน ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ชุมชน
เกตุไพเราะ 3-5 ได้ร่วมใจกันพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็ง ทั้งการบริหารจัดการขยะ
และรักษาแหล่งน�้ำ  จนกระทั่งปี 2551 ชุมชนได้รับการคัดเลือกจากส�ำนักงานเขต
พระโขนง ส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการรักษ์เจ้าพระยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ต่อมา
ในปี 2552 ชุมชนได้เข้าร่วมประกวดชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของส�ำนักพระราชวัง
ได้รบั รางวัลที่ 3   

จับมือรวมพลัง “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา”
>> ปี 2553 ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 และส�ำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 6 ริเริม่ แผนงานโครงการ “เกตุไพเราะ
ชุมชนพอเพียง ลดโลกร้อน” มุ่งเน้นกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
และปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ก ารบริ โ ภคสู ่ ค วามพอเพี ย ง สนั บ สนุ น ให้ แ ต่ ล ะครั ว เรื อ น
ปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ คั ด แยกขยะเป็ น หมวดหมู ่ ลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก และใช้
ประโยชน์จากขยะ  
ในช่วงเริ่มต้นโครงการ คณะกรรมการชุมชนได้จัดเวทีบอกเล่าภาพรวมของโครงการ
และระดมสมองเพื่อก�ำหนดแนวทางการลดภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านกิจกรรม “สานความร่วมใจ สู้ภัยโลกร้อน” จัดท�ำป้ายไม้ประชาสัมพันธ์
30 ป้าย และกระจายข่าวทางเสียงตามสายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิก
ในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงสาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อน
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภคของคนเรานั่นเอง
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ชุมชนเรียนรู้ เริ่มต้นคัดแยกขยะ
>> ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 ได้ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนรู้จักคัดแยกขยะอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยแบ่งขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนออกเป็น 6 ชนิด คือ
ขยะสัญจร ภายในชุมชนจะมีตลาดนัดทุกวันในช่วงเวลา 15.00 - 21.00 น.
ขยะที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมค้ า ขายของพ่ อ ค้ า แม่ ค ้ า และผู ้ ค นที่ ม าจั บ จ่ า ยซื้ อ ของ
ในตลาด ถื อ ว่ า เป็ น ขยะสั ญ จร ขยะเหล่ า นี้ จ ะถู ก คณะกรรมการชุ ม ชนรวบรวม
น�ำไปคัดแยกประเภทขยะต่อไป นอกจากนี้ยังได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
และผู้มาจับจ่ายซื้อของในตลาดนัดลดใช้ถุงพลาสติก ปรับเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า หรือ
หิ้วตะกร้ามาตลาดแทน
ขยะอินทรีย์ ขยะที่เกิดจากกิจกรรมในครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ เช่น
เศษอาหาร เศษผักหรือผลไม้ ฯลฯ ชุมชนน�ำไปใช้เลีย้ งสัตว์ เช่น ไส้เดือน ปลา วัว ควาย
หมูหลุม และใช้ท�ำน�้ำหมักชีวภาพ หรือท�ำเป็นปุ๋ยหมักใช้กับผักสวนครัวภายในชุมชน
ซึ่งสามารถลดขยะอินทรีย์ได้วันละ 70 – 80 กิโลกรัม
ขยะรีไซเคิล ชาวชุมชนแต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิลออกเป็นประเภทต่างๆ
รวบรวมน�ำไปขายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว
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ขยะทั่วไป ขยะจ�ำพวกถุงพลาสติก กล่องโฟม ที่นอนเก่า และเสื้อผ้า ฯลฯ มี
บริษัทเอกชน เช่น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) รับซื้อไปท�ำเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
ซึ่งสามารถลดขยะทั่วไปได้เดือนละ 2 ตัน
ขยะลอยฟ้ า จั ด เป็ น ขยะประเภทป้ า ยโฆษณาที่ ติ ด ตามเสาไฟฟ้ า ในชุ ม ชน
และตามหน้าบ้าน หลังจากใช้งานแล้วจะถูกรวบรวมไว้ขาย หรือน�ำมาใช้ทำ� ประโยชน์
อื่นๆ ต่อไป
ขยะอันตราย คณะกรรมการชุมชนได้จัดเตรียมถังขยะเพื่อรองรับขยะอันตราย
เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสี กระป๋องยาฆ่าแมลง ฯลฯ วางไว้ตามซอย
ในชุมชนทั้ง 4 ซอยๆ ละ 4 จุด ลักษณะเป็นถังขยะที่มีประเภทขยะติดที่ถังขยะ
ไว้ชัดเจน ทางส�ำนักงานเขตพระโขนงจะเข้ามาจัดเก็บขยะอันตรายเดือนละ 2 ครั้ง
จากการด�ำเนินโครงการเกตุไพเราะ ชุมชนพอเพียง ลดโลกร้อน ของชุมชนเกตุไพเราะ
3-5 ส�ำนักงานเขตพระโขนง ส่งผลให้ทุกครัวเรือนในชุมชนและผู้ค้าในตลาดนัด
ทุกคนเห็นคุณค่าของขยะ ให้ความร่วมมือคัดแยกขยะ น�ำขยะมาใช้ประโยชน์
ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน อีกทั้งยังลดปริมาณขยะในชุมชนลง
ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 918 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี
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แตกหน่อความคิด สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
>> ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ในปี 2553-2554
ชุ ม ชนเกตุ ไ พเราะ 3-5 ได้ ต ่ อ ยอดการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า ง
ต่อเนื่อง ดังนี้
ปี 2554 ชุ ม ชนได้ เข้ า ร่ ว มประกวดในโครงการท�ำ ความดี เ พื่ อ พ่ อ 84 พรรษา
(Zero waste) ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 1
ปี 2555 ชุมชนได้เข้าร่วมประกวดในโครงการชุมชนประชาธิปไตย ได้รับรางวัล
ชนะเลิศของกรุงเทพมหานคร
ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 ยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินกิจกรรมเพื่อลดขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
และท�ำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับชุมชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมถ่ายทอด
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริงของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางให้กับชุมชนอื่น
ได้น�ำไปปรับใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต
การคัดแยกขยะในชุมชน และการกินอยู่รู้คิดอย่างพอเพียง เป็นสิ่งที่ต้องลงมือปฏิบัติ
จึงจะสัมผัสถึงคุณค่าที่ได้มากกว่าตาเห็น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 6
ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5
1299/21 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร
ประชากร 548 คน
จ�ำนวนครัวเรือน 97 ครัวเรือน
โทรศัพท์ 080-4531698,
089-6779445
ส�ำนักงานเขตพระโขนง
1792 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 13.986 ตารางกิโลเมตร
จ�ำนวนชุมชน 45 ชุมชน
โทรศัพท์ 02-3330964
เว็บไซต์ http://www.bangkok.
go.th/phrakhanong

31
��������� ��������.indd 31

8/21/15 12:40 PM

ชุ•มชนเกตุไพเราะ 3-5
ส�ำนักงานเขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร

6

ขยะอันตราย

• ยาฆ่าแมลง
• หลอดไฟ
• จอ TV
• ถ่านไฟฉาย
• กระป๋องสี

1

ขยะสัญจร

2

ขยะอินทรีย์

ชุมชนเรียนรู้
เริ่มต้นคัดแยกขยะ

5

ขยะลอยฟ้า

• ป้ายโฆษณา
• ป้ายที่ติดตาม
เสาไฟฟ้า

3

4

• เศษอาหาร
• เศษผัก
• เศษผลไม้

ขยะรีไซเคิล

ขยะทั่วไป

• กล่องโฟม
• ถุงพลาสติก
• ที่นอนเก่า
• เสื้อผ้า

• แก้ว
• ขวด PET
• กระป๋องอะลูมิเนียม
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ชุมชนโนนอุ ทุมพร เทศบาลนครอุ ดรธานี จ.อุ ดรธานี
จัดการขยะครบวงจร สะท้อนคุณค่าเพื่อสังคมเมือง

ท่ามกลางการเติบโตของสังคมเมือง ปัญหาหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นเงาตามตัวก็คอื ปัญหาขยะ ซึง่ เป็นผลมา
จากวิถีการบริโภคในชีวิตประจ�ำวันของคนเรา ชุมชนโนนอุทุมพร จ.อุดรธานี ชุมชนเมืองขนาดกลาง
ทีก่ ำ� ลังเผชิญปัญหาขยะในชุมชน จึงได้รว่ มมือกับเทศบาลนครอุดรธานี ผลักดันโครงการ “ชุมชนอยูด่ ี
กินดี ด้วยวิถีเกษตรเมือง” ด้วยความเชื่อมั่นว่า การจัดการขยะครบวงจร สามารถลดปริมาณขยะที่
ต้องน�ำไปก�ำจัดได้ ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกสาเหตุที่ท�ำให้โลกร้อน ชาวชุมชนทุกเพศทุกวัย
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนได้
คณะกรรมการชุมชนโนนอุทุมพรเริ่มต้นประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เน้นประเด็น
การจัดการขยะชุมชน ผ่านทางหอกระจายข่าว และได้เปิดเวทีประชาคมระดมสมองชวนชาวบ้านพูด
คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจาก
เทศบาลนครอุดรธานีและเครือข่ายในท้องถิ่น ร่วมสะท้อนประสบการณ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ครบวงจร ช่วยลดภาวะโลกร้อน  
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หลากหลายกิจกรรม “การจัดการขยะครบวงจร”
ขยะแลกไข่ รณรงค์ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิล และน�ำมา
แลกไข่หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดตามอัตราซื้อขายขยะรีไซเคิล สามารถน�ำขยะรีไซเคิล
มาแลกได้ทุกวัน ชาวบ้านเป็นผู้ด�ำเนินการทั้งหมด ตั้งแต่ชั่งน�้ำหนักขยะ คิดราคา
ค�ำนวณอัตราแลกไข่ รวมทั้งก�ำหนดจุดตั้งวางภาชนะรองรับขยะรีไซเคิลที่ชาวชุมชน
น�ำมาบริจาค
รณรงค์ 3Rs ในชุมชน ส่งเสริมแนวคิด 3Rs คือ ลดใช้ ใช้ซ�้ำ  และน�ำกลับ
มาใช้ ใ หม่ เน้ น การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู ้ ถึ ง ผลกระทบจากการใช้ โ ฟมและ
ถุงพลาสติก ผ่านทางเสียงตามสายของชุมชนในทุกวันศุกร์ รวมทั้งเชิญชวนชาวบ้าน
ให้ลดใช้โฟมและถุงพลาสติก ปรับเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน ปัจจุบันชุมชนยังได้รับ
บริจาคถุงพลาสติกและโฟมจากชาวบ้าน โดยน�ำถุงพลาสติกมาขายหรือใช้ประโยชน์
ในการปลูกต้นไม้ ส่วนโฟมน�ำมาผสมท�ำเป็นอิฐมวลเบา เพื่อเป็นการใช้ให้คุ้มค่า
มากที่สุดก่อนทิ้งเป็นขยะ
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คัดแยกของเสียอันตราย ส่งเสริมให้ชาวชุมชนคัดแยกขยะอันตราย เช่น หลอด
ไฟ ถ่านไฟฉาย น�้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และน�ำไปทิ้งในตู้เก็บของเสียอันตรายในชุมชน
ซึ่งมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เป็นตู้ที่กันแดด ลม และฝนได้ดี เมื่อรวบรวม
ขยะอันตรายได้จ�ำนวนหนึ่ง ประธานชุมชนจะประสานให้เทศบาลนครอุดรธานีเก็บ
รวบรวมน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป
การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหารตามบ้านเรือน
เศษผัก เศษผลไม้จากตลาด สามารถน�ำไปหมักท�ำแก๊สชีวภาพ น�้ำหมักชีวภาพ และ
ปุ๋ยหมักอินทรีย์ หรือน�ำไปใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด  ไก่ รวมถึงเลี้ยงไส้เดือน ซึ่งวิธีการ
นี้นอกจากจะช่วยก�ำจัดขยะอินทรีย์แล้ว ยังได้น�้ำหมักไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือนไป
ใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรอินทรีย์ของชุมชนอีกด้วย
การท�ำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชุมชนเรียนรู้วิธีการน�ำขยะมาใช้ให้คุ้มค่า
มากที่สุด เช่น น�ำขวดมาปลูกต้นไม้แบบประหยัดน�ำ 
้ ท�ำกระถางผักจากยางรถยนต์
กระเป๋ากันน�้ำจากป้ายไวนิล โคมไฟจากกะลามะพร้าวและขวดพลาสติก เทียนหอม
ไล่ยุงบรรจุลงในขวดใช้ซ�้ำ เป็นต้น
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ผังการจัดการขยะครบวงจร ชุมชนโนนอุ ทุมพร

ขยะรีไซเคิล

30%

กิจกรรมขยะแลกไข่

• จัดตั้งภาชนะรองรับไว้ในชุมชน
• จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกของเสีย
อันตรายในชุมชน

ประสานเทศบาลนคร
อุดรธานี เพื่อเก็บรวบรวม
ไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี

60%

•
•
•
•

ปุ๋ยหมักและน�้ำหมัก
ชีวภาพ ใช้ประโยชน์
เป็นปุย๋ ในสวนผักของ
ชุมชน

ขยะทั่วไป

• น�ำถุงพลาสติกมาท�ำถุงปลูกต้นไม้
และผักสวนครัว
• น�ำกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์โคมไฟ
• น�ำโฟมมาผสมปูนท�ำบล็อกคอนกรีต

ขยะอันตราย

0.3%

ขยะอินทรีย์

9.7%

ถังหมักแก๊สชีวภาพ
ท�ำน�้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก
เป็นอาหารสัตว์
เลี้ยงไส้เดือน

ขยะทัว่ ไปทีไ่ ม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้แล้วน�ำใส่
ถังขยะให้เทศบาล
น�ำไปก�ำจัด

36
��������� ��������.indd 36

8/21/15 12:40 PM

จากแนวคิดจัดการขยะ ขยายผลสู่วิถีเกษตรเมือง
>> ชุมชนโนนอุทุมพรได้น�ำแนวคิดเกษตรเมืองมาเป็นแรงหนุนเสริมการลดปริมาณ
ขยะในชุมชน โดยด�ำเนินกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวตามริมถนนภายในชุมชนและ
หน้ า บ้านของแต่ละครัวเรือน และใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื้ น ที่ ว ่ า งเปล่ า ในชุ ม ชน ซึ่ ง
ได้รับบริจาคมาจากเจ้าของที่ดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ คณะกรรมการชุมชน
จึ ง เห็ น ควรให้ ใช้ พื้ น ที่ นั้ น ท� ำ เกษตรเมื อ ง โดยปลู ก พื ช ผั ก สวนครั ว ปลอดสารพิ ษ
เลี้ยงปลาดุก และเพาะเห็ด เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยในชุมชน และลดปริมาณ
ถุงพลาสติกจากการไปซือ้ ผักทีต่ ลาด ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีสว่ นร่วมในการปลูก
ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากผลผลิตเหล่านัน้ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชน เยาวชนในชุมชน ตลอดจนหน่วยงาน และชุมชนอื่นๆ
ได้พัฒนาแหล่งความรู้และกิจกรรมเพื่อลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
จากการด�ำเนินโครงการชุมชนอยู่ดี กินดี ด้วยวิถีเกษตรเมือง ของชุมชนโนนอุทุมพร
เทศบาลนครอุดรธานี สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ 12,734 กิโลกรัมต่อปี และ
น�ำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 14,625 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ 14,081 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
วิถีเกษตรเมือง อยู่ดี กินดี แบบรักษ์โลก ท�ำได้ง่ายๆ เพียงแค่ลดใช้ ใช้ซ�้ำ น�ำกลับมา
ใช้ใหม่ หรือแม้แต่ปลูกพืชผักสวนครัว สร้างแหล่งอาหารริมรั้วหลังบ้าน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 6
ชุมชนโนนอุทุมพร
หมู่ 7 ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี
ประชากร 647 คน
จ�ำนวนครัวเรือน 124 ครัวเรือน
โทรศัพท์ 081-9755023
เทศบาลนครอุดรธานี
1 ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 48 ตารางกิโลเมตร
จ�ำนวนชุมชน 101 ชุมชน
โทรศัพท์ 042-325176-85
เว็ บ ไซต์ http://udoncity.
dungbhumi.com/public4/
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ชุมชนโนนอุ ทุมพร
เทศบาลนครอุ ดรธานี จ.อุ ดรธานี
• กองหนังสือพิมพ์
• ขวดแก้ว
• กระป๋องอะลูมิเนียม
• ขวดพลาสติก
ขยะแลกไข่

การท�ำสิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้

• ที่เสียบปากกา
• กระถางผัก
จากยางรถยนต์

• ขยะแลกไข่

รณรงค์ 3Rs
ในชุมชน

หลากหลายกิจกรรม
“การจัดการขยะ
ครบวงจร”

การใช้ประโยชน์จาก
ขยะอินทรีย์

• ลดใช้
• ใช้ซ�้ำ
• น�ำกลับมา
ใช้ใหม่

คัดแยกของเสีย
อันตราย

• ปุ๋ยหมัก
• น�ำ้ หมัก
• แก๊สชีวภาพ
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ชุมชนบ้านน�้ำหลง เทศบาลต�ำบลสันโป่ ง จ.เชี ยงใหม่
ร่วมสร้างชุ มชนสีเขียว ตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนบ้านน�ำ้ หลงเป็นชุมชนชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม
ที่ยังคงพึ่งพิงระบบธรรมชาติ แต่ทว่าทุกวันนี้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ก�ำลังรุกคืบเข้ามาในชุมชน
สังเกตได้จากปริมาณขยะมากมายที่เหลือจากการอุปโภคบริโภค รวมทั้งมีการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง
ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในชีวิตประจ�ำวัน แกนน�ำชุมชนบ้าน
น�้ำหลงจึงร่วมมือกับเทศบาลต�ำบลสันโป่ง จัดท�ำโครงการ “บ้านน�้ำหลง ชุมชนสีเขียว ตามรอยวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง”
การด�ำเนินโครงการของชุมชนบ้านน�้ำหลงเริ่มต้นด้วยการประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับสมาชิกในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการปลูกจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และกระตุ้น
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้ชีวิตตามหลักวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ลดขยะ ลดพลังงาน ลดโลกร้อน
>> ชุมชนบ้านน�ำ้ หลงได้รบั ความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี ทัง้ จากเทศบาล
ต�ำบลสันโป่ง นักวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมถึงพลังจากสมาชิกในชุมชน ที่ได้น�ำ
แนวคิดวิธปี ฏิบตั ติ า่ งๆ ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน จนเกิดเป็นกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนใน
ชุมชน ดังนี้
ปั ่ น จั ก รยานเพื่ อ สุ ข ภาพ และร่ ว มลดภาวะโลกร้ อ น ชุ ม ชนบ้ า นน�้ ำ หลง
ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางระยะ
ใกล้ภายในชุมชน ช่วยลดการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิง ขณะเดียวกันก็สง่ เสริมการปัน่ จักรยาน
เพื่อสุขภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ และยังเสริมสร้างความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกเย็นวันอาทิตย์
ตลอดระยะเวลามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ 30 – 40 คน สามารถลดการเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์ได้ประมาณวันละ 6 กิโลเมตร
ลดปริมาณขยะในชุมชน รณรงค์ให้คนในชุมชนลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม
โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน ส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้าหรือตะกร้า
ไปจ่ายตลาด รวมทั้งยังส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิลอีกด้วย
ท�ำปุย๋ ชีวภาพ ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนรูจ้ กั คัดแยกขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร
เศษผักผลไม้ เศษใบไม้กงิ่ ไม้ เพือ่ น�ำไปท�ำปุย๋ หมักและน�ำ้ หมักชีวภาพในครัวเรือน และ
ได้จัดให้มีจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ในชุมชน ชาวชุมชนสามารถแบ่งปันปุ๋ยหมักจาก
ขยะอินทรีย์เหล่านี้ เพื่อน�ำไปใช้ในไร่นาหรือแปลงผักสวนครัวได้
ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน
30 ครัวเรือน ได้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ทั้งในพื้นที่บริเวณบ้านหรือในกระถาง
เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนของตน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักที่ตลาด หากมีผลผลิต
เหลือกินเหลือใช้ ก็สามารถน�ำไปขายที่ตลาดในชุมชน ช่วยเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
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พัฒนาต่อยอดโครงการสู่ความยั่งยืน
>> เทศบาลต�ำบลสันโป่งตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ
ในพื้นที่ จึงได้จัดท�ำโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเป็นโครงการต่อเนื่อง มีชุมชน
บ้านน�้ำหลงเป็นชุมชนน�ำร่อง และรณรงค์กับทุกครัวเรือนในพื้นที่ต�ำบลสันโป่งทั้ง
11 หมูบ่ า้ น ฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการ เพือ่ กระตุน้ จิตส�ำนึกให้ประชาชน
ในต�ำบลสันโป่งคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จัดกิจกรรม “ธนาคารขยะรีไซเคิล” เพื่อให้ผู้เข้า
ร่วมโครงการมีความรูแ้ ละความเข้าใจในวิธีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบและถูกวิธี
สามารถบริหารจัดการขยะรีไซเคิลและใช้ประโยชน์จากขยะ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้
กับครอบครัวได้อกี ทางหนึง่ อีกทัง้ ช่วยปลูกฝังจิตส�ำนึกให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ สี ว่ นร่วม
ในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อสุขภาพ น�ำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจอย่างยั่งยืน

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 7
ชุมชนบ้านน�้ำหลง
หมู่ 10 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่
ประชากร 760 คน
จ�ำนวนครัวเรือน 250 ครัวเรือน
เทศบาลต�ำบลสันโป่ง
200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่
พื้นที่รับผิดชอบ 37 ตารางกิโลเมตร
จ�ำนวนชุมชน 11 ชุมชน
โทรศัพท์ 053-299169
เว็บไซต์ www.sanpong.go.th

จากการด�ำเนินงานด้านการจัดการขยะและการเดินทางอย่างยั่งยืนในโครงการบ้าน
น�้ำหลง ชุมชนสีเขียว ตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้
274 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ปี ซึ่ ง ช่ ว ยลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ 2,668 กิ โ ลกรั ม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
วิถีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง คือ ค�ำตอบเพื่อ “ช่วยเรา ช่วยโลก” อย่างแท้จริง
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ชุมชนบ้านน�้ำหลง
เทศบาลต�ำบลสันโป่ ง จ.เชี ยงใหม่

ปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพ
และลดภาวะโลกร้อน
ต่อยอด
สู่ความยั่งยืน

• คัดแยกขยะ
• ธนาคารขยะ
รีไซเคิล

ลดปริมาณขยะ
ในชุมชน

• ถุงผ้า
• ตะกร้า

ชุมชนสีเขียว
ตามรอยวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง

ท�ำปุ๋ยชีวภาพ
ปลูกผักสวนครัว
“รั้วกินได้”

• ปุ๋ย
• น�ำ้ หมัก
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ชุมชนบ้านนามะพร้าว เทศบาลต�ำบลชะรัด จ.พัทลุง
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมสร้าง “ถนนกินได้”

พลังความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชนบ้านนามะพร้าว ผสานความร่วมมือกับเทศบาลต�ำบล
ชะรัด จ.พัทลุง สร้างสรรค์โครงการ “วิถีเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง ตามรอยพ่อ มุ่งสู่คาร์บอนต�่ำ”
เน้นการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน มีทั้งพืชอาหารและพืชสมุนไพรหลากชนิด กลายเป็น
แหล่งอาหารใกล้ตัว และเป็นก�ำแพงธรรมชาติช่วยลดทอนความแรงของน�้ำป่าที่ไหลบ่าในขณะ
ฝนตกหนัก ลดความสูญเสียที่เกิดจากการพังทลายของหน้าดิน ช่วยรักษาพื้นที่เกษตรกรรมของ
ชาวชุมชนบ้านนามะพร้าว รวมถึงการอนุรักษ์ผืนป่าไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้รู้คุณค่า “พื้นที่สีเขียว”
ช่วยดูดซับมลพิษ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างลมหายใจสะอาดให้กับทุกชีวิต
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“ถนนกินได้” แหล่งอาหารชุมชนลดโลกร้อน
>> ชุมชนบ้านนามะพร้าวได้จดั กิจกรรมถนนกินได้ ประชุมระดมความคิดร่วมกันและ
ก�ำหนดพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ที่บริโภคได้บริเวณริมถนน 3 สาย คือ
ถนนสายที่ 1 ถนนริมคลองชลประทานในหมู่บ้าน
ถนนสายที่ 2 ถนนนอกหมู่บ้าน จากคลองชลประทาน-หน้าศาลาหมู่บ้าน
ถนนสายที่ 3 ถนนนอกหมู่บ้าน จากบ้านหูเล่-หน้าศาลาหมู่บ้าน
จากนั้นแกนน�ำชุมชนบ้านนามะพร้าวได้ประสานความร่วมมือไปยังเกษตรอ�ำเภอ
กงหรา และศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้จังหวัดพัทลุง ขอความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้เพื่อน�ำมา
ปลูก อีกทั้งได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เส้นทางถนนทั้ง 3 สาย ให้
ช่วยกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ให้อยู่รอด เพื่อเป็นแหล่งอาหารท้องถิ่นของชุมชน
ต้นไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชอาหารและพืชสมุนไพร สามารถน�ำส่วนต่างๆ เช่น ฝัก
ใบ ดอก มาบริโภค หรือน�ำมาใช้เป็นยาสมุนไพรได้ เช่น ต้นแค ขี้เหล็ก ราชพฤกษ์
สะเดาเทียม มะละกอ พริก ขิง ข่า ตะไคร้ ย่านาง ถั่วฝักยาว เป็นต้น
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จากศรัทธาสู่การรวมพลังชุมชนอนุรักษ์ป่าเขาพญาโฮ้ง
>> เขาพญาโฮ้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านนามะพร้าว ถือเป็นแหล่งต้นน�้ำ
ของล�ำคลองหลายสาย และเป็นผืนป่าที่คนในชุมชนช่วยกันรักษาสืบต่อกันมาชั่วลูก
ชั่วหลาน ดังต�ำนานที่เล่าขานต่อกันมาเกี่ยวกับเขาพญาโฮ้ง เรื่องเล่าจากบรรพชน
สะท้อนคุณค่าการอนุรักษ์ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่าเขา
พญาโฮ้งคงอยู่สืบไป
ชุมชนบ้านนามะพร้าวจึงได้จัดกิจกรรมรวมพลังชุมชนอนุรักษ์ป่าเขาพญาโฮ้ง เชื่อม
โยงความศรัทธาสู่การอนุรักษ์ผืนป่า โดยปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่ป่า และจัดท�ำป้าย
ประชาสัมพันธ์ห้ามตัดไม้ท�ำลายป่า พร้อมทั้งช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลรักษาผืนป่าไว้
เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป

นิทานจากขุนเขา เรื่องเล่าเขาพญาโฮ้ง
ต�ำนานเล่าว่า นางโฮ้ง มีสามีใหม่ ลูกชายคนเดียวจึงเหมือนถูกผลักไสให้ออกจากบ้าน เด็กหนุ่มดั้น
ด้นฝ่าไปจนถึงเมืองจีน ได้ประกอบวีรกรรมช่วยพระเจ้ากรุงจีนชนะสงคราม พระเจ้ากรุงจีนจึงยก
ลูกสาวให้แต่งงานด้วย หลังจากรับต�ำแหน่ง เขาคิดถึงแม่ จึงแต่งเรือส�ำเภาใหญ่พาเมีย (ซึ่งเป็นเจ้า
หญิง) กลับบ้านมาหาแม่ แต่แม่นนั้ ด�ำรงชีพด้วยตัวคนเดียวล�ำบากยากแค้น จึงแต่งตัวซอมซ่อ ร่างกาย
ก็ทรุดโทรม พอลูกมาเห็นก็ท�ำใจรับแม่ตัวเองไม่ได้ แทนที่จะกอดแม่กลับไม่ยอมรับแม่ พาเมียลงเรือ
กลับ ตอนนี้เอง แม่ด้วยความที่รักลูกมากแล้วลูกท�ำให้เสียใจ จึงได้พลั้งปากสาปแช่งลูกออกไป พูด
ไปแล้วก็เกิดผลทันตามืดฟ้ามัวดิน จนตัวเองเสียใจที่พูดออกไปไม่ทันระวัง แม้จะรักลูก แต่ฟา้ ดิน
ลงโทษลูกเสียแล้วแก้ไขไม่ทัน นี่จึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้คน เป็นต�ำนานแห่งหุบเขาพญาโฮ้ง
ภูมิปัญญาของบรรพชนที่บอกเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
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หนึ่งต้นกล้ารักษาอุ ณหภูมิโลก
>> ชุมชนบ้านนามะพร้าวได้จัดกิจกรรมหนึ่งต้นกล้ารักษาอุณหภูมิโลก โดยส่งเสริม
ให้สมาชิกในชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ลงมือลงแรงปลูกต้นไม้ในโอกาสวันส�ำคัญต่างๆ
ทุกปี เช่น วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม วันสิ่งแวดล้อมโลก
5 มิถุนายน ฯลฯ เพื่อเป็นการท�ำความดีด้วยการปฏิบัติบูชาถวายเป็นราชสักการะ
และช่วยลดความร้อนของโลก ต้นไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น เช่น กระถินณรงค์
ราชพฤกษ์ ขี้เหล็ก เป็นต้น

ก้าวต่อไป ก้าวสู่ความส�ำเร็จ
>> ชุมชนบ้านนามะพร้าวในวันนี้ พร้อมเปิดพื้นที่ให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานส�ำหรับ
ชุมชนต่างๆ ในต�ำบลชะรัด เพือ่ ร่วมแบ่งปันความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ รวม
ทัง้ ได้ขยายเครือข่ายไปสูโ่ รงเรียนทีอ่ ยูใ่ กล้ชมุ ชน เป็นตัวอย่างให้นกั เรียนได้เรียนรูแ้ ละ
ทดลองปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของโรงเรียน
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 7
ชุมชนบ้านนามะพร้าว
21 หมู่ 6 ต.ชะรัด อ.กงหรา
จ.พัทลุง
ประชากร 454 คน
จ�ำนวนครัวเรือน 149 ครัวเรือน

ผลที่ได้จากการปลูกต้นไม้ นอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 1,043 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ยังท�ำให้ชมุ ชน
มีแหล่งอาหารท้องถิน่ และพืชสมุนไพรปลอดสารพิษ สามารถน�ำมาแบ่งปันกันบริโภค
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผัก และยังช่วยลดการเดินทางไปซื้อผักที่ตลาด เท่ากับช่วยลด
ปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

เทศบาลต�ำบลชะรัด
207 หมู่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา
จ.พัทลุง
พื้นที่รับผิดชอบ 26.82 ตารางกิโลเมตร
จ�ำนวนชุมชน 9 ชุมชน
โทรศัพท์ 074-841927
เว็บไซต์ www.charad.go.th

“ถนนกินได้” เป็นมากกว่าเส้นทางสัญจรไปมา แต่คอื คุณค่าของการสร้างพืน้ ทีส่ เี ขียว
ทั้งเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก แหล่งพืชอาหารใกล้ตัวในชุมชน และยังเป็น
หนทางสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยตนเอง
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ชุมชนบ้านนามะพร้าว
เทศบาลต�ำบลชะรัด จ.พัทลุง

ถนนกินได้

• สถานที่ศึกษาดูงาน
• ขยายเครือข่ายสู่ “โรงเรียน”
ก้าวต่อไป

พื้นที่สีเขียว
ลดโลกร้อน
รวมพลังชุมชน
อนุรักษ์ป่า
“เขาพญาโฮ้ง”

หนึ่งต้นกล้า
รักษาอุณหภูมิโลก
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ชุมชนบ้านป่ าบุ ก เทศบาลต�ำบลแม่แรง จ.ล�ำพู น
ไม่ทิ้งไม่เผา บรรเทาโลกร้อน

ชุมชนบ้านป่าบุก เป็นชุมชนวิถีเกษตรกรรมทางภาคเหนือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำสวน
ล�ำไย ปลูกข้าว และกิจการเกีย่ วกับผ้าฝ้ายพืน้ เมือง แต่เดิมชาวบ้านในชุมชนบ้านป่าบุกแทบทุกหลังคา
เรือนมักใช้วิธีการเผาขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ หรือแม้แต่เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว
ตอซัง ฯลฯ เช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆ ในแถบภาคเหนือ จนกลายเป็นปัญหาหมอกควันสะสมปกคลุม
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน ทั้งที่อาศัยอยู่ในชุมชน
และพื้นที่ใกล้เคียง หรือแม้แต่พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไป รวมทั้งเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ปัญหาภาวะ
โลกร้อนทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ชุมชนบ้านป่าบุก และเทศบาลต�ำบลแม่แรง จ.ล�ำพูน จึงได้ร่วมกันจัดท�ำโครงการ “ป่าบุก ไม่ทิ้งไม่
เผา บรรเทาโลกร้อน” เพือ่ ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อน และปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งร่วมเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน
49
��������� ��������.indd 49

8/21/15 12:40 PM

ลดขยะ ลดการเผา
ลดขยะในงานศพ สมาชิ ก ชุ ม ชนบ้ า นป่ า บุ ก ได้ ร ่ ว มประชุ ม หารื อ แนวคิ ด
“ลดขยะในงานศพ” ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้มีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม จากเดิมการจัดงานศพของชุมชนบ้านป่าบุกมีลักษณะคล้ายกับ
การจัดงานศพในภาคเหนือทั่วไป คือ นิยมจัดที่บ้าน ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน
มีการเลี้ยงอาหารทุกมื้อ แต่ละมื้อเป็นอาหารประจ� ำถิ่น เช่น แกงอ่อม แกงแค
แกงฮังเล น�้ำพริกอ่อง น�้ำพริกหนุ่ม ผักนึ่ง ลาบหมู และที่ขาดไม่ได้ คือ ข้าวเหนียวใส่
ถุ ง พลาสติ ก ชาวบ้ า นชุ ม ชนบ้ า นป่ า บุ ก จึ ง ร่ ว มใจกั น เปลี่ ย นมาจั ด เลี้ ย งอาหาร
จานเดียวแทนการเลี้ยงแบบขันโตก ลดใช้แก้วน�้ำพลาสติก งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ลดการจุดธูปเพื่อเคารพศพ รวมทั้งเปลี่ยนมาตั้งศพในเต็นท์แทนการสร้างปราสาท
และส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ในงานศพ ด้วยรูปแบบ
การจัดงานศพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถลดปริมาณขยะลงได้ถึงร้อยละ
90 จากเดิ ม แต่ ล ะงานศพจะมี ป ริ ม าณขยะโดยเฉลี่ ย 500 – 1,000 กิ โ ลกรั ม
เหลือเพียง 50 – 100 กิโลกรัม เท่านั้น
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึง่ ของการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนให้มปี ระสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจทีม่ าของขยะมูลฝอยแต่ละชนิดก่อน
น�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี เทศบาลต�ำบลแม่แรงและชุมชนบ้านป่าบุกจึงได้ร่วมกัน
วิเคราะห์และแบ่งประเภทขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนออกเป็น 4 แหล่ง ดังนี้
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ขยะในครัวเรือน ขยะในครัวเรือนของชุมชนบ้านป่าบุกมีวันละ 246 กิโลกรัม ทาง
ชุมชนจึงได้รณรงค์ลดปริมาณขยะโดยหิ้วตะกร้าไปจ่ายตลาด ปฏิเสธถุงพลาสติก
งดใช้โฟม คัดแยกขยะและน�ำไปจัดการอย่างเหมาะสม เช่น
• ขยะอินทรีย์ น�ำไปท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ
• ขยะรีไซเคิล รวบรวมไว้ขายทุกวันที่ 5 ของเดือน ณ ศาลาอเนกประสงค์ รายได้
น�ำไปสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านป่าบุก
• ขยะทั่วไป บางส่วนที่ยังใช้ได้น�ำไปประดิษฐ์เป็นของใช้ เช่น ก้านตาลน�ำมาท�ำเป็น
เก้าอี้ เศษผ้าเหลือใช้น�ำมาตัดเย็บเป็นกระเป๋า เศษโฟมน�ำไปใช้เป็นส่วนผสมแทน
ทรายในการท�ำอิฐบล๊อก
• ขยะอันตราย มีจุดรวบรวมไว้ส่งให้เทศบาลต�ำบลแม่แรงน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี
ขยะในสวน พื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนบ้านป่าบุกเป็นสวนล�ำไย ขยะที่เกิดขึ้นจึงเป็น
ใบไม้ กิ่งไม้ ซึ่งแต่เดิมชุมชนจะเผาทิ้ง แต่หลังจากร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือ
เรา ปีที่ 7 จึงได้งดเผาขยะในสวน และได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอร์ท
เชียงใหม่ สนับสนุนเครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาด 21 แรงม้า ส�ำหรับให้ชาวบ้านใช้บดย่อย
ใบไม้และกิ่งไม้ขนาดเล็ก เพื่อน�ำไปหมักเป็นปุ๋ย ได้ปุ๋ยปีละไม่น้อยกว่า 7 ตัน กิ่งไม้
บางส่วนน�ำไปใช้กับเตาประหยัดพลังงาน
ขยะตามถนน ถนนในชุมชนบ้านป่าบุกมีขยะทิ้งเกลื่อนกลาดสองข้างทาง ขยะส่วน
ใหญ่มาจากตลาดนัดบ้านดอนหลวง เป็นตลาดที่มีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของเป็นจ�ำนวน
มาก ซึง่ จัดทุกวันอาทิตย์ และขยะจากรถรับส่งนักเรียน ทางคณะกรรมการหมูบ่ า้ นจึง
ได้รณรงค์โครงการถนนปลอดขยะ โดยขอความร่วมมือกับเจ้าของรถรับส่ง พ่อค้าแม่คา้
และคนในชุมชน พร้อมทั้งท�ำป้ายรณรงค์ติดตามถนนในหมู่บ้าน
ขยะจากงานพิธี เป็นขยะที่เกิดขึ้นจากการจัดงานต่างๆ ในชุมชน เช่น งานบุญ งาน
ศพ ฯลฯ ชาวบ้านชุมชนบ้านป่าบุกให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
งาน เน้นเลี้ยงอาหารจานเดียวแทนการเลี้ยงขันโตก งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงด
ใช้แก้วพลาสติก
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ผลส�ำเร็จวันนี้ เพื่อความยั่งยืนในวันหน้า
>> เพื่อให้การบริหารจัดการขยะของชุมชนบ้านป่าบุกด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทาง
ชุมชนจึงได้มีการประเมินผลการด�ำเนินงานปีละ 1-2 ครั้ง และขยายผลไปยังหมู่บ้าน
อื่นในต�ำบลแม่แรง จ.ล�ำพูน เน้นการปฏิบัติตามหลัก 3R คือ Reduce ไม่เพิ่มปริมาณ
ขยะ ไม่น�ำขยะกลับบ้าน เช่น การใช้ถุงผ้าไปจ่ายตลาด ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกและ
โฟม Reuse น�ำขยะกลับมาใช้ซ�้ำ เช่น น�ำภาชนะเก่ามาปลูกผักสวนครัว น�ำไม้จากโต๊ะ
เก้าอีท้ ใี่ ช้งานไม่ได้แล้วมาท�ำป้ายใช้ในชุมชน และ Recycle คัดแยกขยะรีไซเคิลไปขาย
สร้างรายได้ให้ชุมชน เพื่อมุ่งสู่การเป็น “ชุมชนปลอดขยะ”
จากการด�ำเนินโครงการป่าบุก ไม่ทิ้งไม่เผา บรรเทาโลกร้อน ของชุมชนบ้านป่าบุก
เทศบาลต�ำบลแม่แรง สามารถลดขยะในงานศพได้งานละประมาณ 450 - 900 กิโลกรัม
คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ 35,040 กิโลกรัมต่อปี คัดแยกขยะอินทรีย์ได้ 70,080 กิโลกรัม
ต่อปี ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 32,537 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี นอกจากนี้ชุมชนบ้านป่าบุกยังได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการขยะ
อีกหลายรางวัล อาทิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ
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สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ปี 2555 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชน
ปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2556 และรางวัลชุมชน
ปลอดขยะระดับประเทศ ประเภทชุมชนขนาดเล็ก ปี 2557 รวมถึงได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนลดการเผา ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และศูนย์
เรียนรูเ้ ทศบาลคาร์บอนต�่ำ “กินอยู่ รูค้ ดิ กูว้ กิ ฤตโลกร้อน” โครงการเทศบาลมุง่ สูเ่ มือง
คาร์บอนต�ำ 
่ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 84 พรรษา ของสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ ของชุมชนบ้านป่าบุกมาจากพลังความสามัคคีและการมีสว่ นร่วม
ของคนในชุมชนและทุกภาคส่วน ทั้งเทศบาล วัด โรงเรียน ผู้น�ำชุมชนและแกนน�ำ
ชุมชนมีความตระหนักถึงปัญหาของชุมชนและมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินงาน การสนับสนุน
ของเทศบาลต� ำ บลแม่ แรงทั้ ง ทางด้ า นวิ ช าการ งบประมาณ บุ ค ลากร รวมถึ ง
กระบวนการท�ำงานในชุมชนที่ยึดหลักประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คือ ด�ำรงชีวติ ในทางสายกลาง มี
ความซื่อสัตย์สุจริต แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังในการใช้ชีวิต ไม่
ฟุ้งเฟ้อ และรู้จักพอเพียง
ชุมชนบ้านป่าบุก เรียนรู้วิธีการจัดการ “ขยะ” ตั้งแต่ต้นทาง ด้วยเชื่อมั่นว่า การ
เผาขยะไม่ใช่ค�ำตอบสุดท้าย แต่กลับกลายเป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษที่ย้อนกลับมา
ท�ำร้าย “เราและโลก”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 7
ชุมชนบ้านป่าบุก
หมู่ 10 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง
จ.ล�ำพูน
ประชากร 314 คน
จ�ำนวนครัวเรือน 88 ครัวเรือน
เทศบาลต�ำบลแม่แรง
199 หมู่ 2 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง
จ.ล�ำพูน
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 11.191 ตารางกิโลเมตร
จ�ำนวนชุมชน 11 ชุมชน
โทรศัพท์ 053-556732-3
เว็บไซต์ www.maerang.go.th
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ชุมชนบ้านป่ าบุ ก
เทศบาลต�ำบลแม่แรง จ.ล�ำพู น

ขยะในครัวเรือน

ขยะจากงานต่างๆ
ทั้งงานบุญและ
งานศพ

•
•
•
•

ขยะอินทรีย์
ขยะรีไซเคิล
ขยะทั่วไป
ขยะอันตราย

จัดก หลา
า

ายวิธี รวมพลัง
ล
ห
ก ะมูลฝอยของชุมชน
รขย

• งดใช้แก้วพลาสติก
• งดเหล้าในงานศพ
• เลี้ยงอาหารจานเดียว		
แทนขันโตก

ป่าบุก ไม่ทิ้งไม่เผา
บรรเทาโลกร้อน

ขยะในสวน

• ใบไม้
• กิ่งไม้ จากการ
ตัดแต่งกิ่ง

ขยะตามถนน
ในหมู่บ้าน

• ตลาดนัด
• รถรับส่งนักเรียน
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ชุมชนดีอินทร์พัฒนา เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ปฏิบัติการ ดีอินทร์พัฒนา ชุ มชนคาร์บอนต�่ำ

ชุมชนดีอินทร์พัฒนา เดิมชื่อ “หมู่บ้านนาโพธิ์แดง” ตั้งอยู่ใน ต.วังจันทร์ จ.พิษณุโลก เป็นชุมชน
ขนาดใหญ่ สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย และรับราชการ สภาพเดิม
ของชุมชนสกปรก มีขยะจ�ำนวนมาก เป็นแหล่งมั่วสุมอบายมุขและยาเสพติด แต่หลังจากที่เทศบาล
นครพิษณุโลกได้ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ช่วยลดปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมลงได้
เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ผลักดันให้ชุมชนดีอินทร์พัฒนาเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
ปีที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2556) โดยเทศบาลพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
แก่ชุมชน เพื่อร่วมมือกันลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน และส่งเสริมการจัดการขยะที่ถูกต้อง
เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ขยะ
และการฝังกลบขยะ ซึ่งเท่ากับช่วยลดภาวะโลกร้อน จึงก่อเกิดเป็นโครงการ “ปฏิบัติการ ดีอินทร์
พัฒนา ชุมชนคาร์บอนต�่ำ”
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ปลูกจิตส�ำนึก สร้างการมีส่วนร่วม
>> ชุมชนดีอนิ ทร์พฒ
ั นา ได้สง่ เสริมให้สมาชิกในชุมชนมีจติ ส�ำนึกรักชุมชน มีความสามัคคี
และสร้างการมีสว่ นร่วม ผ่านกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ดังนี้
การบอกต่อ เป็นวิธีการง่ายๆ แค่เพียง “บอกต่อ” ให้เก็บขยะใส่ถังทันทีที่เห็น
เพือ่ รักษาลานกีฬาของชุมชนให้สะอาดและสวยงามอยูเ่ สมอ ผูม้ าใช้บริการหลากหลาย
วัย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ซึ่งมารวมตัวกันเล่นกีฬาเปตอง ออกก�ำลังกาย เต้น
แอโรบิค เดิน วิ่ง ฯลฯ เข้าใจถึงข้อตกลงนี้ และร่วมกันปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
เคาะประตูบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ในชุมชน
เพื่อส�ำรวจลูกน�้ำยุงลาย และแนะน�ำวิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี การคัดแยกขยะ
รีไซเคิล เก็บขยะรอบบริเวณบ้าน รวมถึงการป้องกันไม่ให้มีน�้ำขังในบริเวณบ้าน และ
ตัดหญ้าให้โล่งเตียน เพื่อก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลาย
เสียงตามสาย ชุมชนดีอินทร์พัฒนาใช้การกระจายข่าวสาร สาระ ความรู้ต่างๆ
ผ่านทางเสียงตามสาย เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้าน สายตาไม่ค่อยดี และ
อ่านหนังสือไม่ได้ สามารถรับฟังข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
3 วัยเล่าเรื่อง จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
ของเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30–18.00 น.
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ชุมชนเรียนรู้ ร่วมจัดการขยะ
>> สมาชิกในชุมชนดีอินทร์พัฒนาได้มีมติร่วมกันในการรักษาความสะอาดของชุมชน
โดยจัดการขยะในครัวเรือนและในชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ลดปริมาณขยะตั้งแต่แหล่งก�ำเนิด การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ควรเริ่ม
ตั้งแต่ต้นทาง คือ การลดขยะตั้งแต่แหล่งก�ำเนิด เช่น ปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟม
ลดใช้ให้ได้มากที่สุด เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทน รวมทั้งปรับพฤติกรรมใหม่
“กินอาหารให้หมดจาน”
คัดแยกและจัดการขยะที่ถูกต้อง รณรงค์ไม่ให้มีการเผาขยะในชุมชน น�ำขยะมา
เพิ่มมูลค่าประดิษฐ์เป็นของใช้ ทอดผ้าป่าขยะ และส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย 5
ประเภท ได้แก่
• ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว อะลูมิเนียม โลหะ กระดาษ หนังสือพิมพ์
ฯลฯ น�ำไปขายที่แหล่งรับซื้อขยะของชุมชน หรือแหล่งรับซื้อภายนอกชุมชน หรือ
ซาเล้งรับซื้อขยะ เงินที่ได้จากการขายขยะน�ำไปใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นเงินทุน
จ่ายค่าจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลเดือนละ 30 บาท
• ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผักผลไม้ เศษกิ่งไม้ใบไม้ ฯลฯ น�ำมาท�ำปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ น�้ำหมักชีวภาพ ก๊าซชีวมวล (Biogas) และใช้เลี้ยงสัตว์
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• ขยะมีพิษและขยะอันตราย แยกทิ้งในจุดทิ้งของชุมชน
• ขยะถุงพลาสติก รวบรวมขยะถุงพลาสติกที่สะอาดขายให้กับเอกชน
• ขยะทั่วไป มัดปากถุงก่อนทิ้ง และทิ้งให้สัมพันธ์กับเวลาจัดเก็บขยะของเทศบาล
ผลทีไ่ ด้จากการจัดการขยะของชุมชนดีอนิ ทร์พฒ
ั นา นอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ 9,531 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ท�ำให้ชุมชนสะอาด
ปลอดขยะ เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย สัตว์น�ำโรคลดน้อยลง ยังช่วยสานสัมพันธ์
ให้สมาชิกในชุมชนมีความรัก ความสามัคคีกัน ก่อเกิดเป็นชุมชนอบอุ่นและเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง

ชุมชนเรียนรู ้ ร่วมปลูกผักสวนครัว
>> แต่เดิมสมาชิกในชุมชนดีอินทร์พัฒนาปลูกผักสวนครัวกันอยู่แล้ว ส่วนใหญ่เป็น
โหระพาและกะเพรา เพื่อเป็นการส่งเสริมการลดขยะตั้งแต่แหล่งก�ำเนิด และใช้
ประโยชน์จากปุ๋ยหมักชีวภาพที่ชุมชนผลิตขึ้น แกนน�ำชุมชนจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์
ปลูกพืชผักสวนครัวรัว้ กินได้ รวมทัง้ พืชสมุนไพรใกล้ตวั หลากชนิด ทัง้ ในระดับครัวเรือน
และในระดับชุมชน สร้าง “สวนครัวชุมชน” เป็นแหล่งอาหารในชุมชน ผักที่ได้จาก
แปลงผักสวนครัวชุมชน สามารถน�ำไปแจกจ่ายแบ่งปันกันกินในชุมชน ส่วนที่เหลือก็
น�ำไปขายที่ตลาดในช่วงเช้าทุกวันอาทิตย์ รายได้จากการขายผักใช้เป็นทุนสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชน และเป็นรายได้เสริมให้กับผู้มีรายได้น้อย
ผลที่ได้จากการร่วมแรงร่วมใจปลูกผักสวนครัวชุมชน ท�ำให้สมาชิกในชุมชนเกิด
ความรัก ความผูกพันระหว่างกัน เพราะทุกๆ วัน ต้องช่วยกันปลูกผัก และดูแลรดน�้ำ 
สวนครัวชุมชนจึงเป็นทีพ่ บปะ พูดคุย และสังสรรค์กนั ของสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้
การปลูกผักสวนครัวที่บ้านและสวนครัวชุมชน ท�ำให้ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ
ดีต่อสุขภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ต้องเดินทางไปซื้อผักที่ตลาดทุกวัน
ช่วยลดการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง และลดใช้ถุงพลาสติกใส่ผัก ช่วยลดขยะได้ตั้งแต่ต้นทาง
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ต่อยอด ขยายผล ชุมชนคาร์บอนต�่ำ
>> ชุมชนดีอินทร์พัฒนาได้จัดท�ำแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลด
โลกร้อน โดยการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในชุมชนร่วมถอดบทเรียนกิจกรรม กระบวนการ
และผลส�ำเร็จ รวมทั้งร่วมจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้
การจัดการขยะมูลฝอย ศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไม้ชุมชน ศูนย์เรียนรู้ป่านิเวศ และศูนย์เรียนรู้
บ้านประหยัดพลังงาน นอกจากนีช้ มุ ชนยังได้มกี ารสร้างเครือข่ายทัง้ ทีบ่ า้ น วัด โรงเรียน
และขยายผลสู่หน่วยงานใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนสระแก้ว และองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลบึงพระ หมู่ 9 และหมู่ 10 รวมถึงการรณรงค์ท�ำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้เป็น
วิถีชีวิต และเพาะเมล็ดพืชผักสวนครัวไว้จ�ำหน่ายหรือแจกจ่ายแก่ผู้มาศึกษาดูงาน
ของชุมชน หรือประชาชนทั่วไป
“ชุมชนคาร์บอนต�่ำ” เกิดขึ้นได้ด้วยพลังความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชน
และความใส่ใจของหน่วยงานท้องถิ่น หากแต่ละชุมชนน�ำแนวคิดเหล่านี้ไปต่อยอด
ขยายผล “สังคมคาร์บอนต�่ำ” ย่อมอยู่ไม่ไกลเกินฝันอย่างแน่นอน

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 8
ชุมชนดีอินทร์พัฒนา
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ประชากร 1,239 คน
จ�ำนวนครัวเรือน 319 ครัวเรือน
เทศบาลนครพิษณุโลก
1299 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 18.26 ตารางกิโลเมตร
จ�ำนวนชุมชน 64 ชุมชน
โทรศัพท์ 055-983221-30
เว็บไซต์ www.phsmun.go.th
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ชุมชนดีอินทร์พัฒนา
เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ขยายผล
สู่ความยั่งยืน

ปลุกจิตส�ำนึก
สร้างการมีส่วนร่วม

• โครงการ 3 วัย เล่าเรื่อง
• ท�ำต่อเนื่องเป็น “วิถีชีวิต”
• เพิ่มเครือข่าย
+ บ้าน
+ วัด
ปฏิบัติการ
+ โรงเรียน
ดีอินทร์พัฒนา
+ ชุมชนใกล้เคียง
ชุมชนคาร์บอนต�่ำ
• จัดท�ำแหล่งเรียนรู้/
ศูนย์เรียนรู้
+ ด้านการจัดการ
		 สิ่งแวดล้อมเพื่อลดโลกร้อน
+ ด้านการจัดการขยะ
+ ด้านการปลูกผักสวนครัว
“ลงมือท�ำ” ปลูกผัก
		 รั้วกินได้

•
•
•
•

บอกต่อ
เคาะประตูบ้าน
เสียงตามสาย
3 วัยเล่าเรื่อง (เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ)
• ลดขยะตั้งแต่แหล่งก�ำเนิด
+ ถุงพลาสติก
+ โฟม

ชุมชนเรียนรู้
เข้าใจ
พร้อมร่วมมือ

• คัดแยกขยะ + จัดการอย่างถูกต้อง
+ ส่งเสริมการคัดแยก			
		 ขยะ 5 ประเภท
		 • ขยะรีไซเคิล
• ขยะชีวภาพ
• ขยะมีพิษ
สวนครัวรั้วกินได้
• ถุงพลาสติก
• ขยะทั่วไป
+ ไม่เผาขยะในชุมชน
• ระดับครัวเรือน
+ ชุบชีวิตสิ่งของเหลือใช้
• ระดับชุมชน
+ สวนครัวชุมชน + ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
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ชุมชนควนโดนใน เทศบาลต�ำบลควนโดน จ.สตูล
ร่วมใจ รวมพลัง ลดโลกร้อนด้วยมือเรา

ชุมชนควนโดนใน พึ่งพิงธรรมชาติตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพเกษตรกรรมตามแบบวิถีชุมชนชนบท
ภาคใต้ คือ ท�ำสวนผลไม้ สวนยางพารา และท�ำนา แต่แล้ววิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนกลับ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น น�้ำท่วม ซึ่งเกิดจาก
ปริมาณน�ำ้ ฝนทีม่ ากเกินปกติในช่วงฤดูฝน ท�ำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย สร้างความเดือดร้อน
ให้กบั ประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมาก ชาวชุมชนควนโดนใน และเทศบาลต�ำบลควนโดน จึงได้รว่ ม
กันจัดท�ำโครงการ “ชุมชนควนโดนใน ร่วมใจ รวมพลัง ลดโลกร้อนด้วยมือเรา” ด้วยความมุ่งหวัง
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
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ชุมชนควนโดนในได้น้อมน�ำ  “แนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้เป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินงาน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นหัวใจหลักในการท�ำงาน
เริ่มตั้งแต่การวางแผนด�ำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ การรวมกลุ่มสมาชิก การลงมือ
ปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการขยายเครือข่าย รวมทั้งยังได้ใช้แผนที่ชุมชน
แผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์ และความร่วมมือของภาคีเครือข่าย เป็นเครือ่ งมือขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

ร่วมใจ รวมพลัง ลดขยะ
>> ชาวชุมชนควนโดนในได้ด�ำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนหลายด้าน ทั้งด้านการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้านการลดใช้พลังงานไฟฟ้า ด้านการเดินทางอย่างยั่งยืน แต่กิจกรรม
ที่ช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนได้เห็นผลชัดเจนที่สุด คือ กิจกรรมด้านการลดปริมาณขยะ
โดยคณะท�ำงานและชาวชุมชนได้ร่วมกันคัดแยกขยะในครัวเรือนและจัดการขยะ
ในชุมชน แยกตามประเภทของขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน ดังนี้
ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อโลหะ ฯลฯ คณะท�ำงานร่วม
กับชาวชุมชนได้จัดตั้ง ธนาคารขยะรีไซเคิล และพัฒนาต่อยอดสู่ธนาคารสุขภาพ
เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่ชาวชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมกับธนาคารขยะรีไซเคิล
และได้จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือให้กับสมาชิกในชุมชน ได้แก่ คลอดบุตร ป่วย
เสียชีวิต รวมทั้งจัดตั้ง ร้านค้าศูนย์บาท ในชุมชน ซึ่งสมาชิกสามารถน�ำคูปองที่ได้จาก
การฝากขยะรีไซเคิลที่ธนาคารขยะ ไปใช้ซื้อของแทนเงินสด เช่น น�้ำปลา น�้ำตาล
ข้าวสาร ที่ร้านขายของช�ำของชุมชนที่เข้าร่วมร้านค้าศูนย์บาทได้ นอกจากนี้ กลุ่ม
แม่บ้านในชุมชนยังได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ช่วยเสริมรายได้
อีกทางหนึ่ง
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ขยะอินทรีย์ แต่ละครัวเรือนในชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร
เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษใบไม้ ฯลฯ น�ำมาท�ำเป็นปุ๋ยน�้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ ใช้ประโยชน์กบั ต้นไม้ในครัวเรือน ส่วนเศษอาหารทีเ่ หลือในแต่ละวันน�ำมาผลิต
เป็นแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือน
ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ฯลฯ ชุมชนได้ร่วมกัน
จัดกิจกรรม “ขยะอันตรายแลกของใช้” หรือ “ขยะอันตรายแลกเมล็ดพันธุ์พืชและผัก
สวนครัว” ขยะอันตรายทีแ่ ต่ละครัวเรือนได้คดั แยกมาจะมีจดุ พัก ทีร่ องรับ และจัดเก็บ
อย่างปลอดภัย รอเทศบาลต�ำบลควนโดนน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี
ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก ซองขนมกรุบกรอบ ฯลฯ คณะท�ำงานและชาวชุมชน
ร่วมกันรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก จัดกิจกรรม “หิ้วถุงผ้าจ่ายตลาด” และเชิญชวนร้าน
ค้าในชุมชนเข้าร่วมโครงการ “ร้านค้าร่วมใจ ลดใช้ถุงพลาสติก” รวมทั้งก�ำหนด
มาตรการทางสังคมร่วมกันในชุมชน คือ การจัดงานและการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
ควนโดนใน จะไม่ใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร

63
��������� ��������.indd 63

8/21/15 12:41 PM

จากการด�ำเนินกิจกรรมด้านการลดปริมาณขยะในชุมชนควนโดนใน ภายใต้โครงการ
“ชุมชนควนโดนใน ร่วมใจ รวมพลัง ลดโลกร้อนด้วยมือเรา” สามารถคัดแยกขยะ
รีไซเคิลได้ 28,288 กิโลกรัมต่อปี คัดแยกขยะอินทรีย์ได้ 34,493 กิโลกรัมต่อปี
คัดแยกขยะอันตรายได้ 1,387 กิโลกรัมต่อปี คัดแยกขยะทั่วไปได้ 4,818 กิโลกรัม
ต่อปี และลดปริมาณถุงพลาสติกได้ปีละ 284,700 ใบ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ 119,603 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

จากความร่วมมือ สู่ความภาคภูมิใจ
>> ด้วยความร่วมมือร่วมใจในการด�ำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ของชุ ม ชนควนโดนใน และเทศบาลต� ำ บลควนโดน ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนควนโดนใน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชุมชน โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
ปีที่ 8 และรางวัลด้านการจัดการขยะที่ส�ำคัญอีกหลายรางวัล อาทิ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัล
ชนะเลิศ (ระดับประเทศ) โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล 400 ชุมชน ประเภท
ผู้สนับสนุนการจัดตั้ง (พี่เลี้ยง)
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ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รางวัลชนะเลิศ
(ระดับประเทศ) โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
80 ชุมชน
นอกจากนี้ ชุมชนควนโดนในยังได้รับเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้สังคมรีไซเคิลแห่งแรก
ของภาคใต้ เพื่อเป็นที่ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร โดยมีคณะศึกษา
ดูงานเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ปั จจัยสู่ความส�ำเร็จ ชุมชนน่าอยู ่
>> ความส�ำเร็จในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนควนโดนใน จ�ำเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยส�ำคัญ คือ นโยบายที่ชัดเจนของผู้บริหาร การวางแผนการท�ำงานที่ชัดเจน
ความสอดคล้องกับบริบทของพืน้ ทีแ่ ละวิถชี วี ติ ของชุมชน ความมุง่ มัน่ ในการขับเคลือ่ น
เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน แกนน�ำชุมชน และ
ผู้น�ำชุมชนในพื้นที่ และความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน อีกทั้งต้องขับเคลื่อนที่ “คน” เพราะคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
และต้องส่งเสริมให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม สามารถมองเห็นปัญหาในชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์
และแก้ไขอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อก้าวไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
นับเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ สะท้อนคุณค่าและพลังของการร่วมใจ รวมพลัง
ลดโลกร้อนได้ด้วยมือเรา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 8
ชุมชนควนโดนใน
หมู่ 1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน
จ.สตูล
ประชากร 630 คน
จ�ำนวนครัวเรือน 319 ครัวเรือน
เทศบาลต�ำบลควนโดน
479 หมู่ 1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน
จ.สตูล
พื้นที่รับผิดชอบ 6.2 ตารางกิโลเมตร
จ�ำนวนชุมชน 10 ชุมชน
โทรศัพท์ 074-795013
เว็บไซต์ www.khuandoncity.go.th
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ชุมชนควนโดนใน
เทศบาลต�ำบลควนโดน จ.สตูล

ขยะรีไซเคิล

• ธนาคารสุขภาพ
• ธนาคารขยะรีไซเคิล
• ร้านค้าศูนย์บาท

ในครัวเรือน +
ะ
ย
ข
ยก ารขยะในชุมชน
ดก

คั ด
จั แ

ขยะทั่วไป

ชุมชนควนโดนใน
ร่วมใจ รวมพลัง
ลดโลกร้อนด้วยมือเรา

• หิ้วถุงผ้าจ่ายตลาด
• ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร
• ร้านค้าร่วมใจลดใช้
ถุงพลาสติก
ขยะอันตราย

ขยะอินทรีย์

•
•
•
•

คัดแยกขยะอินทรีย์
ปุ๋ยน�้ำหมักชีวภาพ
ปุ๋ยหมักอินทรีย์
แก๊สชีวภาพ

• ขยะอันตรายแลกเมล็ดพันธ์ุพืช
และผักสวนครัว
• ขยะอันตรายแลกของใช้
• จุดนัดที่รองรับขยะอันตรายของชุมชน
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ชุมชนบ้านหัวฝาย เทศบาลต�ำบลป่ าตันนาครัว จ.ล�ำปาง
สร้างพลังชุ มชน หัวฝายร่วมใจ ลดปั ญหาขยะมู ลฝอย

ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นเรื่องที่เราทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไขได้ ด้วยการคัดแยกขยะในบ้านเรือน
โรงเรียน วัด ฯลฯ และหาวิธีใช้ประโยชน์จากขยะให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เหลือขยะที่ต้องน�ำไปก�ำจัดให้
น้อยที่สุด ดังเช่นความร่วมมือระหว่างชุมชนบ้านหัวฝาย และเทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัว ในโครงการ
“สร้างพลังชุมชน หัวฝายร่วมใจ ลดปัญหาขยะมูลฝอย”
ชุมชนบ้านหัวฝาย เป็น 1 ใน 12 ชุมชนในพื้นที่การดูแลของเทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัว จ.ล�ำปาง เป็น
ชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ชุมชนบ้านหัวฝายมีความเข้มแข็ง มีความรักสามัคคี และมีการรวมกลุ่มของทุกเพศ
ทุกวัย จึงพร้อมมีสว่ นร่วมกับเทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัวจัดการปัญหาขยะชุมชน ซึง่ มีปริมาณมากและ
ส่วนใหญ่ไม่ได้คัดแยก ท�ำให้จัดเก็บยากและเกิดปัญหาในการน�ำไปก�ำจัด เนื่องจากมีพื้นที่ฝังกลบจ�ำกัด
มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้
สมาชิกในชุมชนบ้านหัวฝายทุกครัวเรือนจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง ด้วยหลัก 3Rs คือ Recycle รู้จักคัด
แยกขยะทีส่ ามารถแปรรูปมาใช้ใหม่ น�ำไปขายเป็นรายได้เสริม Reuse รูจ้ กั ใช้สงิ่ ของซ�ำ้ ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุดก่อนทิ้งเป็นขยะ และ Reduce รู้จักลดใช้สิ่งของที่ไม่จำ� เป็น ลดการเกิดขยะ ป้องกันการเกิด
มลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของสมาชิกในชุมชน     
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หลากหลายกิจกรรม ร่วมใจลดขยะมูลฝอย
>> หลั ง จากที่ เ ทศบาลต� ำ บลป่ า ตั น นาครั ว ได้ ล งนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
ด้านการบริการวิชาการ เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมต่อการก�ำจัดขยะในพื้นที่
เทศบาลจึงได้จัดประชุมร่วมกับชุมชนบ้านหัวฝาย เพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ปัญหา
ขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน พร้อมทั้งร่วมกันระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวคิด
ประสบการณ์ และวางแผนการด�ำเนินกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึก สร้างการมีส่วน
ร่วมต่อการจัดการปัญหาขยะในชุมชน ดังนี้
รณรงค์ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะ ผ่านทางเสียงตามสาย และเว็บไซต์ของ
เทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัว
จัดเวทีอบรมความรู้ด้านการจัดการขยะให้กับทุกหมู่บ้านในหัวข้อ คือ
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะ และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
• การคัดแยกขยะอันตราย เพื่อเป็นชุมชนปลอดขยะอันตราย
• การคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3Rs
• ความเป็นมาของกระบวนการก�ำจัดขยะชุมชน
• ตัวอย่างการด�ำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
• วิธีการท�ำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร
• วิธีการท�ำน�้ำหมักชีวภาพ
• ศูนย์จัดการขยะไม่ใช้แล้วต�ำบลบ้านสา
รวมพลังพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาท� ำความสะอาดบ้าน
สถานที่ หรือเส้นทางสาธารณะทุกวันส�ำคัญ
ท�ำบ่อปุ๋ยหมัก/น�้ำหมักชีวภาพ
แปรรูปขยะเป็นสิง่ ประดิษฐ์ตา่ งๆ เช่น ไม้เสียบเงินทอดผ้าป่าหรือกฐิน น�ำเศษผ้า
มาท�ำพรมเช็ดเท้า ไม้ถูพื้น บายศรี โมบาย กระเป๋า เสื้อ กระโปรง กล่องใส่กระดาษ
ทิชชู ดอกไม้ประดับ เข็มกลัด ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ
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จัดตั้งธนาคารขยะ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในชุมชนบ้านหัวฝาย ซึ่งมี
สมาชิกประมาณ 50 คน รวมกันเพื่อขายขยะให้กับร้านรับซื้อของเก่า ประมาณ 2 – 3
เดือนต่อครั้ง รวมทั้งมีการจัดท�ำบัตรออมทรัพย์ให้กับสมาชิก

คุณค่าแห่งความพยายาม
>> ผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ชาวชุมชนบ้านหัวฝายมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนได้เป็นอย่างดี
ส่งผลให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง สะท้อนได้จากข้อมูลการคัดแยกขยะ สรุปได้ดังนี้
ขยะเปียก 11,600 กิโลกรัมต่อปี ขยะรีไซเคิล 10,791 กิโลกรัมต่อปี ขยะทัว่ ไป 11,192
กิโลกรัมต่อปี โฟม 417 กิโลกรัมต่อปี และขยะอันตราย 276 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 12,139 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
ทุกวันนี้ชุมชนบ้านหัวฝาย ยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจการคัดแยกขยะชุมชนอย่าง
ครบวงจร ช่วยแบ่งเบาภาระของเทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัวในการจัดเก็บและน�ำไป
ก�ำจัดอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งท�ำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่หน่วยงานและ
หมู่บ้านอื่นๆ ที่สนใจ เพื่อช่วยกันแตกหน่อความดี สร้างพลังสามัคคีร่วมใจลดขยะ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 8
ชุมชนบ้านหัวฝาย
หมู่ 4 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล�ำปาง
ประชากร 363 คน
จ�ำนวนครัวเรือน 81 ครัวเรือน
เทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัว
111 หมู่ 4 ต.นาครัว อ.แม่ทะ
จ.ล�ำปาง
พื้นที่รับผิดชอบ 26.5 ตารางกิโลเมตร
จ�ำนวนชุมชน 12 ชุมชน
โทรศัพท์ 054-289111
เว็บไซต์ www.patunnakure.go.th

“พลังชุมชน” จึงเป็นกลไกขับเคลือ่ นสังคมและประเทศชาติ ให้กา้ วไปข้างหน้าได้อย่าง
เข้มแข็งและมั่นคง
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ชุมชนบ้านหัวฝาย
เทศบาลต�ำบลป่ าตันนาครัว จ.ล�ำปาง

รณรงค์คัดแยกขยะ
ธนาคารขยะ

สร้างพลังชุมชน
หัวฝายร่วมใจ
ลดปัญหาขยะมูลฝอย

• เสียงตามสาย
• เว็บไซต์ของเทศบาล

จัดเวทีให้ความรู้
ด้านการจัดการขยะ

แปรรูปขยะ
เป็นสิ่งต่างๆ

ท�ำบ่อปุ๋ยหมัก
น�้ำหมักชีวภาพ

รวมพลังพัฒนาชุมชน
ทุกวันส�ำคัญ

• บ่อปุ๋ยหมัก
• น�ำ้ หมักชีวภาพ
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ชุมชนค�ำศรี หมู่ท่ี 10 เทศบาลต�ำบลศรีธาตุ จ.อุ ดรธานี
“คุณของพญาไม้” ที่ใช้ท�ำปั จจัย 4 เกิดภาคีลดโลกร้อน

มนุษย์เราต่างด�ำรงชีวิตอยู่ด้วยปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งเป็น
การพึง่ พิงธรรมชาติทงั้ ทางตรงและทางอ้อม เมือ่ ประชากรเพิม่ มากขึน้ ความต้องการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติกเ็ พิม่ ขึน้ เป็นเงาตามตัว ชุมชนค�ำศรี หมู่ 10 และเทศบาลต�ำบลศรีธาตุ เป็นพืน้ ที่
หนึ่งที่มีวิถีการด�ำเนินชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติ และมีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นทุน
เดิม แต่ทว่าทุกวันนีช้ มุ ชนทีแ่ ต่เดิมอยูก่ นั อย่างสงบ กลับมีปญ
ั หาการจับจองพืน้ ทีส่ าธารณะจนท�ำลาย
สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของ
ชนพืน้ เมืองอีสาน ชาวศรีธาตุตระหนักดีวา่ ถ้าปล่อยให้สงิ่ เหล่านีท้ ำ� ลายอัตลักษณ์อย่างต่อเนือ่ ง อาจ
จะไม่สามารถคงวิถชี วี ติ แบบพึง่ พิงธรรมชาติไว้ได้ จึงเกิดแรงบันดาลใจริเริม่ โครงการ “คุณของพญาไม้
ที่ใช้ท�ำปัจจัย 4 เกิดภาคีลดโลกร้อน”

เป้าหมายก่อเกิดโครงการ

>> โครงการ “คุณของพญาไม้” ที่ใช้ท�ำปัจจัย 4 เกิดภาคีลดโลกร้อน ได้ร้อยเรียงภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิถีความเป็นอยู่ และความหลากหลายของชนเผ่าที่ถูกหล่อหลอมรวมกันด้วยวัฒนธรรมประเพณี
“ไทศรีธาตุ” สะท้อนวิถีอัตลักษณ์ของชุมชน น�ำไปสู่การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
“ด้วยวิถีแห่งตนของคนศรีธาตุ” เป็นพื้นฐานส�ำคัญ
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กระบวนการด�ำเนินงาน เริ่มจากการส�ำรวจต้นทุนทางทรัพยากรที่มีในพื้นที่ ได้แก่
ส�ำรวจต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เน้นการวัดความสูงและ
ความกว้างของต้นไม้ เพือ่ ค�ำนวณการเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส�ำรวจพืชสมุนไพร
และพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่อนุรักษ์ในครัวเรือน เพื่อเรียนรู้เรื่องความมั่นคงทางอาหารพื้นถิ่น
รวมถึงการส�ำรวจความหลากหลายทางภูมปิ ญ
ั ญา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิน่
แล้วน�ำมาจัดท�ำเป็นฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ Microsoft Access เพือ่ ใช้ในการ
วิเคราะห์และพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน จากนั้นจึงได้จัดประชุมปรึกษาหารือกับ
ภาคีเครือข่าย ได้แก่ วัด โรงเรียน หน่วยงานเอกชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กศน.
(การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) เพื่อวางแผนขับเคลื่อนโครงการ

ผลจากการส�ำรวจ ต่อยอดสู่สถานีเรียนรู ้
>> ชุมชนค�ำศรี หมู่ 10 และเทศบาลต�ำบลศรีธาตุ ได้น�ำผลจากการส�ำรวจมาเป็น
ข้อมูลพืน้ ฐานในการจัดท�ำแผนทีก่ ารส�ำรวจข้อมูลทัง้ ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน
พัฒนาต่อยอดสูก่ ารจัดตัง้ “ศูนย์เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาวัฒนธรรมพืชท้องถิน่ แห่งศรีธาตุ ด้วย
วิถีพอเพียง” หรือ “ศูนย์ออนซอนศรีธาตุ” ประกอบด้วย 10 สถานีเพื่อการเรียนรู้
ดังนี้
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สถานีที่ 1 ห้องบริโภคอย่างยั่งยืน ส่งเสริมแนวคิดการใช้วัสดุธรรมชาติแทน
พลาสติกและโฟม เช่น ถาดรองแก้วจากใบตอง แก้วน�ำ้ จากกระบอกไม้ไผ่ เข็มกลัดติด
หน้าอกท�ำจากใบเตย ฯลฯ ส�ำหรับต้อนรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพืชท้องถิ่นแห่งศรีธาตุ ด้วยวิถีพอเพียง
สถานีที่ 2 ห้องรักษ์นิเวศวัดป่ากุดน�้ำใส จัดท�ำแผนที่ศึกษาป่า และจัดอบรม
มัคคุเทศก์และหมอยาน้อย เพื่อพัฒนาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
แก่ผู้มาศึกษาดูงาน
สถานีที่ 3-4 ห้องอนุรักษ์พันธุกรรมไม้พื้นถิ่นในครัวเรือน ส่งเสริมแนวคิด
การปลูกสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน เพื่อเป็นทั้งอาหารและยา ช่วยลดการเดินทาง
ไปตลาดหรือร้านขายยา ช่วยประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิง ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก
สถานีที่ 5 ห้องอนุบาลป่าธรรมชาติวัดศรีสว่างบรมสุข เรียนรูว้ ธิ กี ารเก็บรักษา
และถนอมเมล็ดพันธุ์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันได้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ไม้
พื้นถิ่นไว้จ�ำนวน 108 ชนิด และขยายพันธุ์ไม้พื้นถิ่นแจกจ่ายให้ประชาชนหรือหน่วย
งานที่ต้องการน�ำไปปลูก รวมทั้งใช้ปลูกในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล นอกจากนี้
ยังได้จดั ท�ำโรงปุย๋ หมัก เพือ่ แปรเปลีย่ นเศษใบไม้และเศษอาหารภายในวัดให้กลายเป็น
ปุ๋ยหมักใช้บ�ำรุงต้นไม้ และได้ขยายผลการท�ำปุ๋ยหมักไปยังครัวเรือนในชุมชน
สถานีที่ 6 ห้องรักษ์ยางนาป่าในเมือง บริเวณสถานีนมี้ ตี น้ ยางนาทัง้ หมด 260 ต้น
ส�ำหรับเรียนรูก้ ารถนอมเมล็ดพันธุ์ และการขยายพันธุไ์ ม้ยางนาโดยใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
สถานีที่ 7 ห้องประหยัดพลังงานและเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมแนวคิดการด�ำเนิน
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ เช่น การปลูกพืชโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี การรดน�้ำพืชด้วยจักรยาน
ปั่นน�้ำแทนเครื่องสูบน�้ำ  การสร้างบ้านจากดิน ฯลฯ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
และการใช้ปุ๋ยเคมี
สถานีที่ 8 ห้องรักษ์นำ�้ ด้วยป่าต้นน�ำ้ บึงค�ำศรี ด�ำเนินกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่ม
พื้ น ที่ สี เขี ย ว การสร้ า งแหล่ ง น�้ำ ซั บ ในดิ น การป้ อ งกั น การรุ ก ล�้ำ พื้ น ที่ ส าธารณะ
การอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณป่าต้นน�ำ้ บึงค�ำศรี และการปล่อยปลา
เพื่อรักษาสมดุลในระบบนิเวศบริเวณบึงค�ำศรี
73
��������� ��������.indd 73

8/21/15 12:41 PM

สถานีที่ 9 ห้องวิถีท้องถิ่น จัดแสดงบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น กระติบ
ข้าวเหนียว แอ่งดิน (หม้อดินเผา) ฯลฯ สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาด้านการจักสานและ
อาหาร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ยังคงอยู่
สถานีที่ 10 ห้องสมุนไพรเพื่อการผ่อนคลาย เรียนรู้วิธีการน�ำสมุนไพรท้องถิ่น
มาใช้ประโยชน์ด้านอาหาร ยา และใช้เป็นปัจจัย 4 ในการด�ำรงชีวิต รวมถึงการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนวดรักษาโรคและเพื่อการผ่อนคลาย
จากการด�ำเนินโครงการ “คุณของพญาไม้ ที่ใช้เป็นปัจจัย 4 เกิดภาคีลดโลกร้อน”
ได้ผลดังนี้
• การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์จากธรรมชาติ สามารถลดการใช้ถงุ พลาสติก 1,898 กิโลกรัม
ต่อปี ลดการใช้ขวดน�้ำพลาสติก 50,496 กิโลกรัมต่อปี ลดปริมาณขยะอินทรีย์
133,920 กิโลกรัมต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 201,950 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
• การส�ำรวจต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาล ทั้ง 9 ชุมชน วัด โรงเรียน พื้นที่สาธารณะ
สถานที่ราชการ มีจ�ำนวน 5,093 ต้น มีต้นยางนาบริเวณสถานีห้องรักษ์
ยางนาป่าในเมือง 260 ต้น รวมทั้งป่าในวัดป่ากุดน�้ำใส ซึ่งช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 7,537,494 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
• การปลูกพืชสมุนไพรหรือพืชผักสวนครัวของ 943 ครัวเรือน ทั้ง 9 ชุมชน
ในเขตเทศบาล สามารถลดปริมาณน�ำ้ มันจากการเดินทางไปตลาด 5,432 ลิตร
ต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 16,146 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี
• การใช้แอ่งดิน (หม้อดินเผา) ทัง้ 9 ชุมชน ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเนือ่ งจาก
ไม่ต้องน�ำน�้ำดื่มไปแช่ในตู้เย็น สามารถลดการใช้ไฟฟ้า 29,060 กิโลวัตต์
ต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 16,303 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี
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ก่อเกิดเครือข่าย ภาคีลดโลกร้อน
>> องค์ความรู้ที่ได้จาก 10 สถานีการเรียนรู้ สามารถเชื่อมโยงแนวคิดกับการจัดท�ำ 
4 ยุทธศาสตร์เพื่อเมืองคาร์บอนต�่ำ ก่อให้เกิดเครือข่ายคณะท�ำงานด้านต่างๆ ดังนี้
• ป่าไม้จังหวัด ร่วมจัดท�ำแผนที่ศึกษาต้นไม้ใหญ่
• ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลศรีธาตุ และหมอยาพื้นบ้าน ให้องค์
ความรู้ด้านสมุนไพรและการน�ำไปใช้
• โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ เด็กนักเรียนได้ฝึกฝนเรียนรู้การท�ำหน้าที่มัคคุเทศก์
และหมอยาน้อย
• ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย น เป็ น เครื อ ข่ า ยร่ ว มจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น
11 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเรียนรู้ประโยชน์ของต้นไม้ใหญ่ในการน�ำมา
ท�ำปัจจัย 4 หลักสูตรการท�ำอาหารพื้นบ้านอีสานจากสมุนไพรพื้นบ้าน
หลักสูตรการถนอมอาหารพื้นบ้านอีสาน หลักสูตรการสร้างบ้านจากดินและ
เกษตรอินทรีย์ หลักสูตรการท�ำผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมโคลน หลักสูตรการท�ำ
ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้และอาหาร หลักสูตรการแปรรูปและปลูกข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ หลักสูตรการท�ำแป้งสาโทสมุนไพร หลักสูตรการผลิตบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการท�ำ  Low Carbon Tourism สอน
มัคคุเทศก์ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรคุณประโยชน์ของสมุนไพร
ในเขตเทศบาลต�ำบลศรีธาตุ
จากการศึกษาเรียนรู้คุณค่าของต้นไม้ใหญ่ในชุมชน เป็นพืน้ ฐานเชือ่ มโยงสู่การปลูกฝัง
ความรักในถิ่นฐานของตนเอง และเมื่อหลอมรวมหลายหัวใจรักษ์ชุมชน เป็นหนึ่ง
เดียวกัน ย่อมก่อเกิด “ฟันเฟืองหลัก” ในการพิทักษ์รักษาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งต่อไป

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 9
ชุมชนค�ำศรี หมู่ 10
หมู่ 10 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ
จ.อุดรธานี
ประชากร 693 คน
จ�ำนวนครัวเรือน 176 ครัวเรือน
เทศบาลต�ำบลศรีธาตุ
110 หมู่ 12 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ
จ.อุดรธานี
พื้นที่รับผิดชอบ 3.34 ตารางกิโลเมตร
จ�ำนวนชุมชน 9 ชุมชน
โทรศัพท์ 042-382488 ต่อ 14
เว็บไซต์ www.seetart.org
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ชุมชนค�ำศรี หมู่ท่ี 10
เทศบาลต�ำบลศรีธาตุ จ.อุ ดรธานี

สถานีที่ 1
ห้องบริโภคอย่างยั่งยืน

สถานีที่ 2
ห้องรักษ์นิเวศ
วัดป่ากุดน�้ำใส

10 สถานี
เพื่อการเรียนรู้

สถานีที่ 10
ห้องสมุนไพร
เพื่อการผ่อนคลาย

สถานีที่ 3-4
ห้องอนุรักษ์
พันธุกรรมไม้พื้นถิ่น
ในครัวเรือน

สถานีที่ 5
ห้องอนุบาล
ป่าธรรมชาติ
วัดศรีสว่างบรมสุข

"คุณของพญาไม้"
ที่ใช้ท�ำปัจจัย 4
เกิดภาคีลดโลกร้อน

สถานีที่ 6
ห้องรักษ์ยางนา
ป่าในเมือง
สถานีที 9
ห้องวิถีท้องถิ่น

สถานีที่ 8
ห้องรักษ์น�้ำด้วย
ป่าต้นน�้ำบึงค�ำศรี

สถานีที่ 7
ห้องประหยัดพลังงาน
และเกษตรอินทรีย์
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ชุมชนบ้านทุ่งศรี เทศบาลต�ำบลร้องกวาง จ.แพร่
ปั่ น เปลี่ยน ปรับ ปลอด ลดร้อนที่ทุ่งศรี

“ผูก้ อ่ การดีบา้ นทุง่ ศรี” เป็นการรวมตัวกันของคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนบ้านทุง่ ศรี เริม่ ต้นจากคนกลุม่ เล็กๆ
ทีม่ จี ติ ส�ำนึกรักบ้านเกิด พร้อมทีจ่ ะพัฒนาชุมชนให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ี น่าอยู่ และสามารถ
พึง่ ตนเองได้ ต่อมามีการขยายแนวคิดการพัฒนาชุมชนไปยังคนทีม่ จี ติ อาสาในชุมชนเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ร่วม
กันก�ำหนดแผนพัฒนาชุมชนส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดวิถีและอนาคตของชุมชนบ้านทุ่งศรี
การเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 (พ.ศ. 2556 – 2557) และประสบความส�ำเร็จได้
รับรางวัล ก็เป็นผลต่อเนือ่ งจากการขับเคลือ่ นกิจกรรมของกลุม่ ผูก้ อ่ การดีบา้ นทุง่ ศรี โดยร่วมกับเทศบาล
ต�ำบลร้องกวาง และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องประชุมระดมความคิดเห็นจนได้มติรว่ มกันให้ใช้โครงการ “ปัน่
เปลี่ยน ปรับ ปลอด ลดร้อนที่ทุ่งศรี” มาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาในชุมชน และเป็นฟันเฟืองที่จะ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยด�ำเนินกิจกรรมการลดภาวะโลกร้อนทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ การเดินทางอย่างยัง่ ยืน
(ปั่น) การลดใช้พลังงานไฟฟ้า (เปลี่ยน) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ปรับ) และการลดปริมาณขยะ (ปลอด)
คนในชุมชนบ้านทุ่งศรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท�ำนา ปลูกข้าวโพด ปลูกยาสูบ ฯลฯ
เมื่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้น ชาวบ้านมักเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งผลให้เกิดปัญหา
หมอกควัน ท�ำลายสุขภาพของคนในชุมชน และยังท�ำให้ดนิ เสือ่ มคุณภาพ ซ�ำ้ ร้ายไปกว่านัน้ กระบวนการ
เผาไหม้ยังท�ำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น อีกทั้งชุมชนยังไม่มีการ
จัดการขยะที่ถูกวิธี ถังขยะถูกวางไว้ข้างถนนหน้าบ้าน ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น และกีดขวางการจราจร
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ขับเคลื่อนภารกิจลดร้อน
>> ผู้ก่อการดีบ้านทุ่งศรีได้ต่อยอดกิจกรรมการลดปริมาณขยะ ซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญ
ของชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาชุมชน คือ ให้เป็นชุมชนแบบพึ่ง
ตนเอง โดยทุกๆ กิจกรรมจะต้องเกิดจากความต้องการของคนในชุมชน เริ่มจาก
ช่วยกันคิดและร่วมกันท�ำเพื่อเป้าประสงค์เดียวกัน อยู่ด้วยความพอเพียง และการ
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกัน โดยยึดหลัก “เศรษฐกิจรากฐานที่มั่นคง
สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง และมีธรรมชาติที่ยั่งยืน” ร้อยเรียงผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้
เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ย เป็นวิธีการจัดการขยะอินทรีย์ โดยรวบรวม
เศษอาหารจากบ้านเรือน เศษกิ่งไม้ ใบไม้ หรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
มาท�ำเป็นปุ๋ยหมักหรือน�้ำหมักชีวภาพ เพื่อน�ำไปใช้เป็นปุ๋ยบ�ำรุงพืชผักและต้นไม้
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี และยังช่วยลดการเผาขยะได้อีกด้วย
การคัดแยกขยะ อบรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะแต่ละประเภท โดยใช้หลัก
3Rs และการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงส่งเสริมให้ทกุ ครัวเรือนคัดแยกขยะ
ก่อนน�ำไปทิ้ง เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่เทศบาล
ผลิตภัณฑ์จากขยะ เป็นการน�ำเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น กล่องนม ถุงพลาสติก
หลอดกาแฟ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้เสริมให้กับ
ครัวเรือนในชุมชนบ้านทุ่งศรี
ธนาคารความดีของเยาวชนแลกแต้ม ด�ำเนินการจัดตั้งธนาคารความดีของ
เยาวชน ส่งเสริมให้เยาวชนได้ช่วยเหลือชุมชนของเขาเอง โดยเยาวชนเป็นตัวแทน
รับซื้อและคัดแยกขยะ รวมทั้งปั่นจักรยานเก็บขยะรอบชุมชนทุกวันอาทิตย์ เป็นการ
ปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีให้รักบ้านเกิด
หมู่บ้านปลอดถังขยะ เป็นผลพวงจากการจัดการขยะในชุมชน เมื่อมีการจัดการ
ขยะที่ดีแล้ว ก็ไม่จ�ำเป็นต้องมีถังขยะตั้งไว้บริเวณริมถนน ซึ่งท�ำให้รุกล�้ำกีดขวาง
การจราจร แต่เน้นการใช้หลักคิด “บ้านไหนผลิตขยะมาก ต้องจ่ายเงินค่าการจัดการ
ขยะเพิ่มขึ้น” มาเป็นวิธีช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนได้ทางหนึ่ง
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ผลที่ได้จากการด�ำเนินงานด้านการจัดการขยะ ภายใต้โครงการ “ปั่น เปลี่ยน ปรับ
ปลอด ลดร้อนที่ทุ่งศรี” ของชุมชนบ้านทุ่งศรี สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ 31,680
กิโลกรัมต่อปี คัดแยกขยะอินทรีย์ได้ 47,520 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ 30,225 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ดอกผลแห่งความดี
>> จากการขับเคลื่อนการด�ำเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องและ
จริงจังของกลุ่มผู้ก่อการดีบ้านทุ่งศรี ส่งผลให้ชุมชนบ้านทุ่งศรีได้รับคัดเลือกให้เป็น
“ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนปลอดการเผา” และ “ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนปลอดขยะต้นแบบ”
ส�ำหรับเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของหน่วยงาน กลุ่ม องค์กร และชุมชนต่างๆ จาก
ภายนอก ก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายลดโลกร้อนเพิ่มมากขึ้น
แม้จะเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ แต่ถา้ ทุกคนในชุมชนเข้าใจและมีจติ ส�ำนึกในการร่วมป้องกัน
หรือลดปัญหาโลกร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากชุ ม ชนเล็ ก ๆ ขยายผลไปยั ง ชุ ม ชนอื่ น ๆ หรื อ ระดั บ พื้ น ที่ ใ หญ่ ขึ้ น ในรู ป แบบที่
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ คงจะท�ำให้การเกิดภาวะโลกร้อนลดลงได้ไม่น้อยเลย
ทีเดียว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 9
ชุมชนบ้านบ้านทุ่งศรี
หมู่ 3 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ประชากร 207 คน
จ�ำนวนครัวเรือน 109 ครัวเรือน
โทรศัพท์ 084-0401050
เทศบาลต�ำบลร้องกวาง
309 หมู่ 2 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง
จ.แพร่
พื้นที่รับผิดชอบ 71.35 ตารางกิโลเมตร
จ�ำนวนชุมชน 22 ชุมชน
โทรศัพท์ 054-597366
เว็บไซต์ www.rongkwang.go.th
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ชุมชนบ้านทุ่งศรี
เทศบาลต�ำบลร้องกวาง จ.แพร่
• ธนาคารความดี
• ปั่นจักรยานเก็บขยะ
เปลี่ยนขยะอินทรีย์
ให้เป็นปุ๋ย

ธนาคารความดี
ของเยาวชนแลกแต้ม

• ปุ๋ยหมัก
• น�ำ้ หมักชีวภาพ

หมู่บ้านปลอดถังขยะ

ปั่น เปลี่ยน ปรับ ปลอด
ลดร้อนที่ทุ่งศรี
คัดแยกขยะ 3Rs

• ปลอดถังขยะ
ผลิตภัณฑ์จากขยะ

• ขวด
• กระป๋อง
• กระดาษ

• กล่องนม หมวก
• ถุงพลาสติก ตะกร้าสาน กระเป๋าถัก
• หลอดกาแฟ โมบาย แจกัน

80
��������� ��������.indd 80

8/21/15 12:41 PM

ชุมชนบ้านไชยสถาน เทศบาลต�ำบลห้วยข้าวก�่ำ จ.พะเยา
ร่วมต้าน ร่วมใจ ลดเมืองร้อน

ชุมชนบ้านไชยสถานมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มติดภูเขา มี “อ่าง
เก็บน�้ำห้วยข้าวก�่ำ” อยู่ติดกับ “ป่าชุมชน” เปรียบเสมือนเป็นปอดและสายเลือดหล่อเลี้ยงคน
ในชุมชนบ้านไชยสถานและชุมชนใกล้เคียงมาช้านาน แต่ทว่าทุกวันนีช้ มุ ชนบ้านไชยสถานก�ำลังเผชิญ
กับปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นจากการจัดการที่ไม่ถูกวิธี รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้
ถูกท�ำลายลงมาก จนท�ำให้สภาพแวดล้อมที่เคยอุดมสมบูรณ์แปรเปลี่ยนเป็นความแห้งแล้ง ชุมชน
บ้านไชยสถาน และเทศบาลต�ำบลห้วยข้าวก�่ำ จึงผนึกก�ำลังร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนบ้าน
ไชยสถาน ร่วมต้าน ร่วมใจ ลดเมืองร้อน”
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สานพลังจัดกระบวน สู่เป้าหมาย “ชุมชนลดเมืองร้อน”

>> แกนน�ำชุมชนบ้านไชยสถานเริ่มต้นเปิดเวทีเรียนรู้ท� ำความเข้าใจภาพรวมของ
ปัญหาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน และได้จดั เวทีเสวนาเพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วม
แสดงความคิดเห็น หาทางแก้ปญ
ั หาให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน พร้อมทัง้ ก�ำหนด
“มาตรการทางสังคม” เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ภิ ายในชุมชน ควบคูก่ บั การส�ำรวจข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและพลังงานในครัวเรือนด้วยวิธี “เคาะประตูบ้าน”
เพื่อน�ำข้อมูลทั้งหมดมาวางแผนขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดการ
ลดปริมาณขยะ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและประเมิน
ผลเป็นระยะ ชุมชนสามารถใช้ความรู้แก้ไขปัญหาของชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชนมากที่สุด

ชวนชุมชนตัง้ ต้น “ลดขยะ”
>> แกนน�ำชุมชนบ้านไชยสถานได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครัวเรือนในชุมชน
ร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ และสามารถน�ำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้วมาฝากขาย
กับกลุ่มธนาคารขยะ ซึ่งจะเวียนมารับซื้อขยะจากสมาชิกเป็นประจ�ำทุกเดือน แต่เดิม
ใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการรับซื้อขยะตามครัวเรือน ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นการปั่น
จักรยานและการใช้รถเข็นแทน
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ทางเทศบาลต�ำบลห้วยข้าวก�่ำยังได้ส่งเสริมให้คนในชุมชนเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จาก
ขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้เองในครัวเรือน โดยสนับสนุนวงท่อซีเมนต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ให้กับครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อใส่
เศษอาหาร วัชพืช ใบไม้ ผสมกับมูลสัตว์จ�ำพวกโคหรือสุกร คอยรดน�้ำให้ความชื้น
ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน ก็จะได้ปุ๋ยหมักไว้ใช้ในการเพาะปลูก ซึ่ง 1 วงท่อซีเมนต์
สามารถผลิตปุ๋ยหมักได้จ�ำนวน 0.05 ลูกบาศก์เมตร ในระยะเวลา 2 เดือน
นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ ค นในชุ ม ชนใช้ ก ล่ อ งข้ า วเหนี ย วที่ ส านจากไม้ ไ ผ่ แ ทน
การใช้ถุงพลาสติก โดยสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มจักสาน และกลุ่มแม่บ้าน
ช่วยกันผลิตกล่องข้าวที่สานจากไม้ไผ่ หากครัวเรือนใดมีการจัดงานบุญ งานศพ
งานประเพณี ฯลฯ ก็ขอความร่วมมือให้ใช้กล่องข้าวเหนียวที่สานจากไม้ไผ่บรรจุ
ข้ า วเหนี ย วแทนถุ ง พลาสติ ก และใช้ แ ก้ ว ที่ ท�ำ มาจากกะลามะพร้ า วแทนการใช้
แก้วน�้ำพลาสติก

83
��������� ��������.indd 83

8/21/15 12:41 PM

ชวนชุมชนปลูกป่ า เพิ่มพื้นที่สีเขียว
>> แกนน�ำชุมชนบ้านไชยสถานได้ร่วมกันส�ำรวจต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าต่อชุมชน
ทัง้ ในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนและพืน้ ทีส่ าธารณะ พร้อมทัง้ จดบันทึกข้อมูลประวัตคิ วามเป็นมา
จุดที่พบ สรรพคุณ และประโยชน์ของต้นไม้ ซึ่งพบว่า มีต้นไม้ใหญ่ที่ควรค่าแก่
การอนุรักษ์ รวม 30 ชนิด อาทิ ต้นมะค่ายักษ์ อายุกว่า 200 ปี (ขนาดเส้นรอบวง
630 เซนติเมตร สูงประมาณ 30 เมตร) ต้นมะม่วงป่ายักษ์ อายุกว่า 100 ปี (ขนาด
เส้นรอบวง 520 เซนติเมตร สูงประมาณ 35 เมตร) ต้นมะกอก ต้นมะปิ่น ต้นเป้า
ต้นข่างหัวหมู และต้นหมี่เหม็น เป็นต้น รวมถึงก�ำลังด�ำเนินการจัดท�ำระบบฐาน
ข้ อ มู ล ประวั ติ ต ้ น ไม้ ใ หญ่ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยชื่ อ สามั ญ ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ความสู ง
เส้ น รอบวง ประโยชน์ และพิ กั ด ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต และจะขยายผลการ
ด�ำเนินงานไปยัง 11 หมู่บ้านในต�ำบลห้วยข้าวก�่ำอีกด้วย
ชุ ม ชนบ้ า นไชยสถานจึ ง ร่ ว มกั น ก� ำ หนดมาตรการป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ มี ก ารรุ ก ล�้ ำ และ
ท�ำลายต้นไม้ ด้วยการใช้กุศโลบาย “บวชต้นไม้” รวมทั้งจัดท�ำโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อศึกษาเรียนรู้คุณค่าของต้นไม้ใหญ่ในป่าชุมชน และ
วิถีชีวิตของการพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติ คนในชุมชนยังช่วยกันเก็บเมล็ดพันธุ์ที่พบ
ในป่า เพื่อน�ำมาเพาะในพื้นที่ชุมชน และในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของเทศบาลต�ำบลห้วยข้าวก�่ำ
ไม่เพียงเท่านั้น คนในชุมชนบ้านไชยสถานยังได้ร่วมใจกันลงแรงปลูกต้นไม้จ�ำพวก
ต้นสัก ต้นอินทนิล ต้นเมล็ดไม้ ต้นประดู่ ซึง่ เป็นพันธุไ์ ม้ดงั้ เดิมทีพ่ บในป่าชุมชน จ�ำนวน
1,100 ต้น บริเวณทางเดินขึน้ อ่างเก็บน�้ำห้วยข้าวก�ำ 
่ และในพืน้ ทีส่ าธารณะของชุมชน
ซึ่ ง ทางเทศบาลต� ำ บลห้ ว ยข้ า วก�่ ำ ได้ ป ระสานขอความอนุ เ คราะห์ ก ล้ า ไม้ จ าก
ส�ำนักงานป่าไม้จังหวัดพะเยา จ�ำนวน 1,000 ต้น และใช้กล้าไม้มะค่ายักษ์ ซึ่ง
งอกเองตามธรรมชาติบริเวณใต้ต้นมะค่ายักษ์ที่เติบโตอยู่ในชุมชน อีก 100 ต้น
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มีกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนในชุมชน ผลัดเปลี่ยนกันอาสาปั่นจักรยานแวะเวียน
ไปดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง และรายงานผลการดูแลต้นไม้ในการประชุม
ประจ�ำเดือนของชุมชน
จากการด�ำเนินโครงการ “ชุมชนบ้านไชยสถาน ร่วมต้าน ร่วมใจ ลดเมืองร้อน” ได้ผล
ดังนี้ กิจกรรมด้านการลดปริมาณขยะ สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ประมาณ 13,380
กิโลกรัมต่อปี คัดแยกขยะอินทรีย์ได้ประมาณ 150 กิโลกรัมต่อปี และลดปริมาณ
ถุงพลาสติกได้ประมาณ 600 ถุงต่อปี ซึง่ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 18,409
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และกิจกรรมด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ต้นไม้ที่ปลูกจ�ำนวน 1,100 ต้น ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2,045 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
วันนีแ้ ม้โลกจะเปลีย่ นแปลงเพียงใดก็ตาม ชุมชนและเทศบาลแห่งนีย้ งั คงสานใจมุง่ มัน่
“ลดบางอย่าง แต่เพิ่มบางสิ่ง” นั่นคือ ลดขยะ แต่เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นต้นทุน
พัฒนาสู่ “ชุมชนลดเมืองร้อน”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 9
ชุมชนบ้านไชยสถาน
207 หมู่ 7 ต.ห้วยข้าวก�่ำ อ.จุน
จ.พะเยา
ประชากร 646 คน
จ�ำนวนครัวเรือน 208 ครัวเรือน
เทศบาลต�ำบลห้วยข้าวก�่ำ
127 หมู่ 1 ต.ห้วยข้าวก�่ำ อ.จุน
จ.พะเยา
พื้นที่รับผิดชอบ 63 ตารางกิโลเมตร
จ�ำนวนชุมชน 12 ชุมชน
โทรศัพท์ 054-459031
เว็บไซต์ www.kaokum.org

85
��������� ��������.indd 85

8/21/15 12:41 PM

ชุมชนบ้านไชยสถาน
เทศบาลต�ำบลห้วยข้าวก�่ำ จ.พะเยา

• ส�ำรวจต้นไม้ใหญ่
+ ป่าชุมชน
+ พื้นที่สาธารณะ
• ใช้กุศโลบาย “บวชต้นไม้”
+ ใช้จีวรผูกต้นไม้
• จัดท�ำโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
• เพาะเมล็ดพันธุ์
+ ในพื้นที่ชุมชน
+ ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ
• จัดท�ำระบบฐานข้อมูล
ประวัติต้นไม้ใหญ่
• ร่วมใจลงแรงปลูก
พันธุ์ไม้ดั้งเดิม

ลดขยะ

•
•
•
•

ชุมชนบ้านไชยสถาน
ร่วมต้าน ร่วมใจ
ลดเมืองร้อน

เรียนรู้วิธี “คัดแยกขยะ”
ขายให้กับ “ธนาคารขยะ”
ใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์
ใช้กล่องข้าวเหนียว
ที่สานจากไม้ไผ่
• ใช้แก้วที่ท�ำจาก
กะลามะพร้าว

เพิ่มพื้นที่สีเขียว

86
��������� ��������.indd 86

8/21/15 12:41 PM

ชุมชนแพะป่ าห้า เทศบาลเมืองแม่โจ้ จ.เชี ยงใหม่
ร่วมใจ ลดพลังงาน ลดเมืองร้อน

ชุ ม ชนแพะป่ า ห้ า ตั้ ง อยู ่ ใ น อ.สั น ทราย จ.เชี ย งใหม่ เดิ ม เป็ น ชุ ม ชนเกษตรกรรม มี วิ ถี ชี วิ ต
ที่ผูกพันและพึ่งพิงกับธรรมชาติ ทั้งในด้านการเพาะปลูกและเป็นพื้นที่ “คลังอาหารชุมชน” ทว่า
ทุกวันนี้ พื้นที่ทางการเกษตรจ�ำนวนไม่น้อยถูกแปรเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน กลายมาเป็น
บ้านจัดสรรหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้พนื้ ทีส่ ำ� หรับผลิตอาหารลดลง คนในชุมชนต้องหาซือ้ อาหาร
แทนการผลิตเอง ผลที่เกิดขึ้นตามมาจากวิถีการบริโภคแบบคนเมือง จึงหนีไม่พ้นปัญหาขยะ หรือ
แม้แต่การใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ทั้งน�้ำ ไฟฟ้า และน�้ำมัน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่
รวมถึงเป็นต้นเหตุที่ท�ำให้โลกร้อนขึ้น
ชุมชนแพะป่าห้า และเทศบาลเมืองแม่โจ้ จับมือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ท้าทายนี้ ด้วยการลงมือ
ขับเคลื่อนโครงการ “แพะป่าห้าร่วมใจ ลดพลังงาน ลดเมืองร้อน” บนความเชื่อมั่นว่า การลดใช้
พลังงาน และลดสร้างขยะ เป็นหนทางหนึง่ ทีส่ ามารถพลิกฟืน้ วิถชี วี ติ ทีอ่ ยูอ่ ย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ
ให้กลับคืนมาได้อีกครั้ง
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จากแนวคิด “ห่วงโซ่ อาหาร” สู่ “ห่วงโซ่ พัฒนา”
>> แนวคิดส�ำคัญจากการประชุมของคนในชุมชนแพะป่าห้าทีไ่ ด้รว่ มกันคิดเพือ่ บรรเทา
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน คือ การสร้างและรักษาห่วงโซ่อาหารในชุมชน ปลูกฝังให้คน
ในชุมชนหันกลับมาเรียนรู้ “วิถีการพึ่งพาตนเอง” อีกครั้ง เพื่อรักษาอัตลักษณ์
ของชุมชนควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้คงอยู่
จากแนวคิด “ห่วงโซ่อาหาร” ชุมชนแพะป่าห้าได้พัฒนาเป็น “ห่วงโซ่พัฒนา” น�ำไปสู่
5 กิจกรรมลดโลกร้อนคือ การลดขยะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การลดใช้ไฟฟ้า การลด
พลังงานในการเดินทาง และการสืบทอดกิจกรรมลดโลกร้อน ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ถือเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ช่วยรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่ได้ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นแนวทางช่วยลดภาวะโลกร้อน ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย
เพื่อขยายผลต่อไปในอนาคต ดังผังภาพด้านล่าง
แนวคิด
ห่วงโซ่
พัฒนา

ปัญหา

การลดขยะ
ลดการใช้ไฟฟ้า
สืบสานภูมิปัญญา

วิถีชีวิต

ชุมชนร่วมคิด
ร่วมท�ำ
ร่วมแก้ปัญหา

ชุมชนยั่งยืน

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ลดพลังงานในการเดินทาง

ลดโลกร้อน
เครือข่าย
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ลดขยะ ลดพลังงาน ลดเมืองร้อน
>> การจัดการขยะของชุมชนแพะป่าห้าใช้หลักการ “บ่มาก็บต่ อ้ งไป มาตางใดไปตางนัน้ ”
คือ การไม่นำ� ขยะเข้าบ้าน หรือเพิม่ ปริมาณขยะในบ้าน โดยใช้หลากหลายกิจกรรมดังนี้
ซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้าน ส่งเสริมให้คนในชุมชนท�ำ  “ซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้าน” เช่น
ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ หรือเลี้ยงสัตว์จ�ำพวกปลา หมู ไก่ ฯลฯ เพื่อไว้บริโภค
ในครัวเรือน และแลกเปลี่ยนกันในชุมชน ก่อให้เกิด “ห่วงโซ่อาหารในชุมชน” ท�ำให้
คนในชุมชนได้บริโภคอาหารที่สด สะอาด และปลอดภัย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ในครอบครัว ลดปริมาณถุงพลาสติกทีไ่ ด้จากตลาด ลดพลังงานในการเดินทางไปตลาด
ผลผลิตที่ได้ยังสามารถน�ำไปขายเป็นรายได้เสริม เศษพืชผักต่างๆ ก็รวบรวมน�ำไปท�ำ
เป็นปุ๋ยหมักขายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ได้
แลกเปลี่ยนและแบ่งปันอาหารร่วมกัน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครัวเรือน
เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้เฒ่าได้ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลาน สมาชิก
ในชุมชนมีสุขภาพดี และได้ออกก�ำลังไปพร้อมกัน
ลดการใช้ ใช้ซ�้ำ น�ำกลับมาใช้ใหม่ รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนในชุมชนคัดแยกขยะ
และบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R – Reduce ลดการใช้, Reuse ใช้ซ�้ำ, Recycle
น�ำกลับมาใช้ใหม่ โดยรณรงค์ลดปริมาณถุงพลาสติกและโฟม ทั้งในวัดและร้านค้า
ในชุมชน จัดให้มีการซื้อขายขยะทุก 3 เดือน ท�ำบันทึกรายรับรายจ่าย จดข้อมูล
ปริมาณและประเภทขยะที่ซื้อขาย
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งดการเผา เราท�ำปุ๋ย รณรงค์งดเผาขยะในชุมชน ในครัวเรือน และในเรือนสวน
ไร่นา แต่ใช้วิธีรวบรวมเศษพืช ใบไม้ กิ่งไม้ มาท�ำปุ๋ยหมัก และเศษอาหาร เศษผลไม้
มาท�ำน�้ำหมักชีวภาพ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีท างการเกษตร จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ และจัด
กระบวนการฝึ ก อบรมและสาธิ ต เผยแพร่ ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งการท� ำ เกษตรพอเพี ย ง
ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น การผลิตแก๊สชีวภาพ
จากมูลสัตว์ การท�ำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ได้แก่ น�้ำยาล้างจาน แชมพู สบู่ เป็นต้น
นอกจากนี้ ชุมชนแพะป่าห้ายังขยายผลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการหลอมรวม
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้เข้ากับความรูท้ างวิชาการ ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนเพิม่ ขึน้
ได้แก่ ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานเรียนรู้ซูเปอร์มาร์เกตในบ้าน และฐานเรียนรู้
ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
จากความร่วมแรงร่วมใจในการด�ำเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะในโครงการแพะป่าห้า
ร่วมใจ ลดพลังงาน ลดเมืองร้อน ของชุมชนแพะป่าห้า สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิล
ได้ปลี ะ 1,826 กิโลกรัม ลดปริมาณถุงพลาสติกได้ปลี ะ 1,750 กิโลกรัม และลดปริมาณ
น�้ำมันในการเดินทางไปตลาดได้ปีละ 734 ลิตร ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ 18,034 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

บ่มเพาะเมล็ดพันธุแ์ ห่งความหวัง
>> เพื่อให้โครงการแพะป่าห้าร่วมใจ ลดพลังงาน ลดเมืองร้อน มีความต่อเนื่องและ
เกิดการขยายผลอย่างยั่งยืน ชุมชนแพะป่าห้าจึงได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
สืบสานภูมิปัญญา สร้างทายาท จากกิจกรรมที่คนในชุมชนแพะป่าห้าได้ลงแรง
ร่วมกันท�ำเพือ่ ลดภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ชมุ ชนได้เรียนรูถ้ งึ คุณค่าของการย้อนกลับไป
ด�ำเนินชีวิตแบบวิถีดั้งเดิม ผ่านการถ่ายทอดภูมิปัญญาและเรื่องราวความรู้ต่างๆ จาก
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ผู้สูงอายุไปสู่เยาวชน ก่อให้เกิดการ “ส่งต่อความคิด” สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ทำ�
หน้าที่เป็นผู้สืบสาน และด�ำเนินกิจกรรมของชุมชนต่อไป ด้วยการจัด กิจกรรมนั่งก้อม
สอนหลาน (ก้อม หมายถึง ม้านั่งเล็กๆ ใช้ส�ำหรับนั่งท�ำกิจกรรมมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตา
ยาย) ซึ่งสอดแทรกภูมิปัญญาและความรู้ในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เป็นหนทางที่
สามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
ปลูกฝัง “วิถวี ฒ
ั นธรรม” น�ำความยัง่ ยืนสูช่ มุ ชน ชาวชุมชนแพะป่าห้าร่วมกันลง
แขกความคิดวางแผนอนาคตเพื่อการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยการขยาย
จ�ำนวนครัวเรือนร่วมท�ำ “ซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้าน” สร้างคลังอาหารให้ตวั เองและชุมชน
รวมถึงการพลิกฟืน้ “กาดพอเพียง” (ตลาดพอเพียง) เพือ่ เป็นแหล่งซือ้ ขายแลกเปลีย่ น
ผลผลิตและอาหารในชุมชนตามวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม สร้าง “ข่วงผญ๋าปัญญา” (ลานภูมปิ ญ
ั ญา
ท้ อ งถิ่ น ) เพื่ อ เป็ น แหล่ ง รวมความรู ้ จ ากปราชญ์ ช าวบ้ า น และเป็ น พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนร่วมใจกันสร้าง
“ข่วงสืบสานต�ำนานความดี” (ลานสืบสานความดี) เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความรู้ต่างๆ สู่เยาวชนรุ่นลูกหลานสืบต่อไป
วิถีการใช้ชีวิตแบบลดพลังงาน...ลดเมืองร้อน เป็นการด�ำเนินชีวิตด้วยความเคารพ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังเช่นคุณค่าจากภูมิปัญญาบรรพชน ซึ่งคนรุ่นหลังควร
เรียนรู้ให้ถ่องแท้ถึงรากฐานที่มาทางความคิด เพื่อน�ำไปเป็นต้นแบบการใช้ชีวิต
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งยวดในปัจจุบัน

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 10
ชุมชนแพะป่าห้า
หมู่ 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่
ประชากร 631 คน
จ�ำนวนครัวเรือน 321 ครัวเรือน
เทศบาลเมืองแม่โจ้
15 หมู่ 12 ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่
พื้นที่รับผิดชอบ 19.46 ตารางกิโลเมตร
จ�ำนวนชุมชน 19 ชุมชน
โทรศัพท์ 053-498621 ต่อ 204
เว็บไซต์ www.maejocity.go.th
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ชุมชนแพะป่ าห้า
เทศบาลเมืองแม่โจ้ จ.เชี ยงใหม่
• ท�ำปุ๋ย
• แก๊สชีวภาพ
• ลดพลาสติก, โฟม
สุขภาพดี

ลดพลังงาน
การเดินทาง

ลดขยะ

• ลดการเดินทาง
ไปตลาด

• บริโภคอาหาร		
ปลอดภัย
• ออกก�ำลังกาย
ซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้าน
สร้างรายได้

สร้างความสามัคคี
พื้นที่สีเขียว

• แลกเปลี่ยนอาหาร
• แบ่งปันอาหาร
ในชุมชน
• สร้างความอบอุ่น
ในครอบครัว

• ขายผัก,
ขายอาหาร
• ขายปุ๋ยหมัก
• ปลูกผักไว้ในบ้าน
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ชุมชนบ้านหนองแล้ง เทศบาลต�ำบลขุ นหาญ จ.ศรีสะเกษ
ผนึกก�ำลัง ร่วมใจ ลดเมืองร้อน

ทุกวันนี้ชุมชนหลายแห่งก�ำลังประสบปัญหา “ขยะล้นชุมชน” ซึ่งเป็นผลมาจากวิถีการบริโภค
แบบทุนนิยม ประกอบกับจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ปริมาณขยะก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว
ชุมชนบ้านหนองแล้ง เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ในพื้นที่ชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานแปรรูปมันส�ำปะหลังและยางพารา) และสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ขยะส่วนใหญ่จึงเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และขยะจากการบริโภคอุปโภค
ซึง่ มีมากถึงวันละ 6-8 ตัน นอกจากนี้ ยังมีขยะบางส่วนถูกทิง้ ปะปนในพืน้ ทีส่ าธารณะ ท�ำให้เกิดกลิน่
เหม็นสร้างความร�ำคาญ และยังกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�ำโรคต่างๆ อีกด้วย
ชุมชนบ้านหนองแล้ง และเทศบาลต�ำบลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จึงได้ร่วมใจกันหาวิธีฝ่าวิกฤติจาก
ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยจัดท�ำโครงการ “หนองแล้งร่วมใจ ลดเมืองร้อน” เป็นผลผลิตทาง
ความคิดจากการเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10 (พ.ศ. 2557 – 2558) เพื่อเป็น
ส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นแนวคิดลดภาวะโลกร้อน ด้วยการเริม่ ต้นปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวัน
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เริ่มต้นกระบวนการ 8 ก. แก้ปัญหาชุมชน

กระบวนการ
ด�ำเนินงาน
“หนองแล้งร่วมใจ
ลดเมืองร้อน”

>> การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการหนองแล้งร่วมใจ
ลดเมืองร้อน เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านหนองแล้ง และขับเคลื่อน
ในรูปแบบ “เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านหนองแล้ง” เริ่มตั้งแต่กระบวนการ
หลัก ได้แก่ การส�ำรวจตนเอง การหาแนวร่วมในชุมชน การก�ำหนดเป้าหมายของ
แต่ละกิจกรรม การแต่งตั้งคณะท�ำงาน การลงมือท�ำกิจกรรม ตลอดจนติดตาม
การเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยทุกกิจกรรมยึดหลัก 8 ก. ได้แก่
แกนน�ำ กัลยาณมิตร กองทุน การจัดการ การเรียนรู้ การสื่อสารเผยแพร่ กระบวนการ
พัฒนา และกฎระเบียบชุมชน

ชุมชน
บ้านหนองแล้ง
น่าอยู่

กระบวนการหลัก
1. หาคนร่วมท�ำ/ส�ำรวจตนเอง
2. ก�ำหนดเป้าหมายกิจกรรม
3. สร้างคณะท�ำงาน
4. ด�ำเนินกิจกรรม
5. ติดตามกิจกรรม

ใช้หลักด�ำเนินกิจกรรม 8 ก.
1. แกนน�ำ/องค์กร
2. กัลยาณมิตร
3. กองทุน
4. การจัดการ
5. การเรียนรู้
6. การสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7. กระบวนการพัฒนา
8. กฏกติกา/กฏระเบียบชุมชน

ขับเคลื่อนโดย “เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านหนองแล้ง”

เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกกระบวนการ
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ตัง้ เป้าหมาย ลดปริมาณขยะในชุมชน

>> ชุมชนบ้านหนองแล้งและเทศบาลต�ำบลขุนหาญ ได้ริเริ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อระดม
ก�ำลังช่วยกันลดปริมาณขยะในชุมชน ดังนี้
โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิลพัฒนาสิง่ แวดล้อมชุมชนยัง่ ยืน เชิญชวนให้ประชาชน
ในชุมชน กลุ่มผู้น�ำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านในเขตอ�ำเภอขุนหาญ
น�ำขยะรีไซเคิลมาบริจาค เงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลน�ำเข้ากองทุนเพื่อการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตในชุมชน รวมทั้งน�ำไปใช้รณรงค์
ส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนด�ำเนินการรับซือ้ ขยะ
รีไซเคิลในชุมชน ทุกวันที่ 15 ของเดือน มีสมาชิกเข้าร่วม จ�ำนวน 100 ครัวเรือน
ร้านค้าสวัสดิการธนาคารขยะรี ไซเคิ ล ชุ ม ชน ประชาชนในชุมชนสามารถ
น�ำขยะรีไซเคิลที่มีมูลค่าตามราคาสินค้ามาแลกซื้อสินค้าที่ร้านค้าในชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประดิษฐ์สงิ่ ของจากเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น กระเป๋าจากซองกาแฟ โอวัลติน น�ำ้ ยา
ปรับผ้านุ่ม และดอกไม้ประดับหน้าศพจากถุงพลาสติก เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชนน�ำขยะมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ มีสมาชิกเข้าร่วม จ�ำนวน 10 คน
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ปฏิเสธถุงพลาสติก รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในชุมชน โดยมีข้อตกลงร่วมกัน
ว่า ถ้าผู้มาซื้อของที่ร้านค้าทั้ง 3 ร้านที่เข้าร่วมกิจกรรมปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติก จะได้
รับคูปอง 1 ใบ เพื่อชิงรางวัล ซึ่งมีการจับรางวัลทุกเดือนๆ ละ 5 รางวัล
ก�ำจัดขยะอินทรียใ์ นครัวเรือน น�ำเศษอาหารจากครัวเรือนมาท�ำปุย๋ หมักชีวภาพ
และปุ๋ยน�้ำชีวภาพ (ถังหอม) มีสมาชิกเข้าร่วมท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ จ�ำนวน 40 ครัวเรือน
และมีสมาชิกเข้าร่วมท�ำปุ๋ยน�้ำชีวภาพ (ถังหอม) จ�ำนวน 100 ครัวเรือน
จากการด�ำเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะในโครงการหนองแล้งร่วมใจ ลดเมืองร้อน
สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปลี ะ 6,629 กิโลกรัม คัดแยกขยะอินทรียไ์ ด้ปลี ะ 30,697
กิโลกรัม และลดปริมาณถุงพลาสติกได้ปีละ 8 กิโลกรัม ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ 7,242 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

พัฒนาสู่พื้นที่สร้างสรรค์ “ศูนย์เรียนรู ้ชุมชน”
>> หลังจากด�ำเนินกิจกรรมในโครงการหนองแล้งร่วมใจ ลดเมืองร้อน จนก่อเกิดรูป
ธรรม ชุมชนบ้านหนองแล้งและเทศบาลต�ำบลขุนหาญ จึงร่วมกันต่อยอดแนวคิด
จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนลดโลกร้อน” เพื่อเป็นแบบอย่างให้ชุมชนใกล้เคียงได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง
ก่อให้เกิดการขยาย “แนวร่วม” ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนในวงกว้างต่อไป ซึง่ ประกอบ
ด้วย 12 ฐานการเรียนรู้ในพื้นที่รอบชุมชน ได้แก่
ฐานที่ 1
ฐานที่ 2
ฐานที่ 3
ฐานที่ 4
ฐานที่ 5
ฐานที่ 6

ร้านค้าสวัสดิการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน
ชุมชนมีอาหารสร้างฐานการผลิต
ไม้ในบ้านจักสานทางมะพร้าว
ช่วยประเทศเรียนรู้ “การปฏิเสธถุงพลาสติก”
พลาสติกมีค่า น�ำมาท�ำกระเป๋า
ตรวจเช็คสายไฟ ปลอดภัยไว้ก่อน

96
��������� ��������.indd 96

8/21/15 12:41 PM

ฐานที่ 7
ฐานที่ 8
ฐานที่ 9
ฐานที่ 10
ฐานที่ 11
ฐานที่ 12

ภูมิปัญญาไทย เรียนรู้สมุนไพรในชุมชน
เรียนรู้ต้นไม้ในป่าปัญญาพัฒนาธร
ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจลดโลกร้อน (อาหารปลอดภัย)
ชุมชนจักรยานบ้านหนองแล้ง
ธนาคารหัวเชื้อชีวภาพ
ปุ๋ยหมักรักษ์สุขภาพ

เมื่อใดที่ชุมชนผนึกก�ำลังร่วมกันปฏิบัติการ จนน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
ทัศนคติและพฤติกรรม นั่นแสดงว่า “การจุดติด” ย่อมบังเกิดผลในระดับหนึ่ง หาก
มีการพัฒนาต่อเนื่อง จะกลายเป็น “แรงผลักดัน” ที่มีคุณค่าต่อสังคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 10
ชุมชนบ้านหนองแล้ง
หมู่ 8 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ประชากร 794 คน
จ�ำนวนครัวเรือน 197 ครัวเรือน
เทศบาลต�ำบลขุนหาญ
หมู่ 12 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
พื้นที่รับผิดชอบ 14 ตารางกิโลเมตร
จ�ำนวนชุมชน 16 ชุมชน
โทรศัพท์ 045-637172
เว็บไซต์ www.tessabankhunhan.go.th
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ชุมชนบ้านหนองแล้ง
เทศบาลต�ำบลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ลดโลกร้อน
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชุมชนยั่งยืน
ธนาคาร
ขยะรีไซเคิล
ในชุมชน

หนองแล้งร่วมใจ
ลดเมืองร้อน
ร้านค้าสวัสดิการ
ธนาคารขยะ
รีไซเคิลชุมชน

• ร้านค้าสวัสดิการธนาคารขยะ
รีไซเคิลชุมชน
• ชุมชนมีอาหารสร้างฐานการผลิต
• ไม้ในบ้านจักสานทางมะพร้าว
• ช่วยประเทศเรียนรู้
“การปฏิเสธถุงพลาสติก”
• พลาสติกมีค่า น�ำมาท�ำกระเป๋า
• ตรวจเช็คสายไฟ ปลอดภัยไว้ก่อน
• ภูมิปัญญาไทย เรียนรู้สมุนไพรในชุมชน
• เรียนรู้ต้นไม้ในป่าปัญญาพัฒนาธร
• ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจลดโลกร้อน
(อาหารปลอดภัย)
• ชุมชนจักรยานบ้านหนองแล้ง
• ธนาคารหัวเชื้อชีวภาพ
• ปุ๋ยหมักรักษ์สุขภาพ
ก�ำจัดขยะอินทรีย์
ในครัวเรือน

ประดิษฐ์สิ่งของจาก
เศษวัสดุเหลือใช้
ปฏิเสธถุงพลาสติก
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ชุมชนบ้านลองลือบุ ญ เทศบาลต�ำบลสอง จ.แพร่
ชุ มชนต้นคิด รักษ์ส่งิ แวดล้อม

“กลุ ่ ม พลั ง สตรี บ้ า นลองลื อ บุ ญ ” นอกจากจะมี ภ ารกิ จ ดู แ ลครอบครั ว และท� ำ มาหาเลี้ ย งชี พ
แล้ว ยังอาสาช่วยพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ สะอาด และปลอดภัย โดยร่วมมือกับเทศบาลต�ำบลสอง
จ.แพร่ ผลักดันโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และถนนปลอดถังขยะ กระทั่งเมื่อได้เข้าร่วมโครงการ
ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10 (พ.ศ. 2557 – 2558) จึงได้ต่อยอดและพัฒนาแนวคิดสู่โครงการ
“ชุมชนต้นคิด รักษ์สิ่งแวดล้อม” ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกในชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาขยะ และช่วยกันลดปริมาณขยะในชุมชนให้เหลือน้อยที่สุด
ซึ่งเท่ากับลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ต้นเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้โลกร้อนขึ้น
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ชุมชนบ้านลองลือบุญ เป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากที่สุดในพื้นที่เขตเทศบาล
ต�ำบลสอง อ.สอง จ.แพร่ ส่งผลให้มีการใช้พลังงาน การขยายพื้นที่ทางการเกษตร
และการบริโภคสูงเป็นเงาตามตัว ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ มีขยะจ�ำนวนมากถูกทิ้ง
ปะปนกันในถัง มีทั้งเศษอาหาร พืชผัก ผลไม้ ถุงพลาสติก กล่องโฟม กระดาษ หีบห่อ
บรรจุภัณฑ์ หรือแม้แต่ขยะอันตรายชนิดต่างๆ
จากปัญหาเหล่านี้ กลุม่ พลังสตรี บ้านลองลือบุญ จึงร่วมมือกับเทศบาลต�ำบลสอง ริเริม่
โครงการ “ชุมชนต้นคิด รักษ์สิ่งแวดล้อม” เปิดเวทีระดมสมองเพื่อส� ำรวจและ
คิดวิเคราะห์สภาพปัญหาในชุมชน ท�ำให้พบว่าปัญหาการจัดการขยะในชุมชน เป็น
ปัญหาล�ำดับต้นๆ ของชุมชนบ้านลองลือบุญ เพราะแม้จะมีถังขยะเรียงรายบนถนน
แต่ละสายในชุมชนแล้วก็ตาม ผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังคงทิ้งขยะในถังแบบตามใจ ไม่ทิ้งลง
ถังขยะให้ถูกถังถูกประเภท ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความมักง่าย และมองว่าการ
จัดการขยะเป็นหน้าที่ของเทศบาล
ภายหลังเมือ่ ได้สะท้อนปัญหาให้สมาชิกในชุมชนรับทราบโดยทัว่ กันแล้ว กลุม่ พลังสตรี
บ้านลองลือบุญได้คดั เลือกแกนน�ำเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผูน้ ำ 
� เพือ่ ขยาย
เครือข่ายดูแลรับผิดชอบในแต่ละครัวเรือน และได้ร่วมมือกันจัดท�ำแผนงานด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พร้อมทั้งน�ำเสนอแผนงานนั้นในเวทีประชาคมของ
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หมู่บ้าน เพื่อเสนอให้ก�ำหนดเป็นเทศบัญญัติ ผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาในระดับ
นโยบายท้องถิน่ ก่อให้เกิดความต่อเนือ่ งและเกิดผลทีเ่ ป็นรูปธรรม จนน�ำไปสู่ “บันทึก
ข้อตกลงของชุมชนต้นคิด รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน”
เน้นประเด็นรณรงค์ให้ชาวชุมชนบ้านลองลือบุญตระหนักถึงคุณค่าของการคัดแยก
ขยะทั้ง 3 ประเภทคือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อพัฒนาให้เป็น
“ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ”

พลังแห่งการเริ่มต้น จุ ดเริ่มจัดการขยะ
ธนาคารขยะชุมชนบ้านลองลือบุญ ส่งเสริมให้สมาชิกชาวชุมชนบ้านลองลือบุญ
ตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชน และรู้จักคุณค่าของขยะ ด้วยการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ซึ่งสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ หรือขายแปรเป็นเงินได้ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์และ
กระดาษชนิดต่างๆ ขวดแก้ว พลาสติก โลหะ กระป๋องอะลูมิเนียม ฯลฯ สามารถขาย
ให้กับซาเล้งหรือน�ำมาขายให้กับธนาคารขยะชุมชน โดยจัดให้มีตลาดนัดรับซื้อขาย
ขยะรีไซเคิลในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
ถนนปลอดถังขยะ ก�ำหนดจุดเก็บขยะบริเวณถนน 24 สายในชุมชน และก�ำหนด
วันจัดเก็บ เพื่อส่งเสริมแนวคิดลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้ง
มีสมาชิกเข้าร่วม 478 ครัวเรือน

101
��������� ��������.indd 101

8/21/15 12:41 PM

การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมให้ชาวบ้านช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่
ต้นทาง เช่น เลือกใช้ใบตองใส่อาหารแทนการใช้โฟมหรือถุงพลาสติก ลดใช้สินค้าที่
มีหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์หลายๆ ชั้นเกินความจ�ำเป็น รณรงค์ใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าไป
จ่ายตลาด
การจัดการขยะอินทรีย์ สนับสนุนให้ชาวบ้านช่วยกันน�ำเศษใบไม้ใบหญ้า ฯลฯ
ใส่ในเสวียน (คอกล้อมโคนต้นไม้) และปล่อยให้ทบั ถมจนย่อยสลายกลายเป็นปุย๋ หมัก
ชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมการท�ำน�้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร พืชผัก หรือเปลือก
ผลไม้ และการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อก�ำจัดขยะอินทรีย์
การท�ำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สนับสนุนให้ชาวบ้านใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น
จ�ำพวกเปลือกข้าวโพด ต้นกล้วย หรือใบสับปะรด เป็นวัตถุดิบในการท�ำกระดาษสา
ส�ำหรับประดิษฐ์เป็นบายศรีสู่ขวัญใช้ในพิธีกรรมของหมู่บ้าน หรือแม้แต่การน�ำ
กระดาษทีใ่ ช้แล้วมาปัน้ เป็นองค์พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความส�ำเร็จ หรือการใช้เศษ
ผ้าหม้อห้อมประดิษฐ์เป็นของช�ำร่วยต่างๆ ท�ำเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน
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ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ก้าวที่กล้าเพื่อการเรียนรู ้
>> กลุ่มพลังสตรี บ้านลองลือบุญ และเทศบาลต�ำบลสอง ยังได้ร่วมใจกันพัฒนา
“ศูนย์เรียนรู้ของชุมชน” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ “ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ
และลดภาวะโลกร้อน” จ�ำนวน 8 ศูนย์เรียนรู้ คือ ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนห้วยโป่ง/
ห้วยซาน (แพะผักหวาน) ศูนย์เรียนรู้การผลิตกระดาษสา ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์
กระดาษสา ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบ้านลองลือบุญ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะชุมชน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะในครัวเรือน และศูนย์เรียนรู้
เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
จากการด�ำเนินงานด้านการจัดการขยะในโครงการชุมชนต้นคิด รักษ์สิ่งแวดล้อม
ของชุ ม ชนบ้ า นลองลื อ บุ ญ เทศบาลต� ำ บลสอง สามารถคั ด แยกขยะอิ น ทรี ย ์ ไ ด้
2,696 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ปี คั ด แยกขยะรี ไซเคิ ล ได้ 7,195 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ปี ซึ่ ง ช่ ว ยลด
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ 16,815 กิ โ ลกรั ม คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า
ต่อปี
นับได้ว่า “กลุ่มพลังสตรี บ้านลองลือบุญ” คือ ต้นคิดส�ำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม
สู่เป้าหมาย “ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะและลดภาวะโลกร้อน” อย่างแท้จริง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 10
ชุมชนบ้านลองลือบุญ
หมู่ 3, 6, 8 ต.บ้านหนุน อ.สอง
จ.แพร่
ประชากร 1,794 คน
จ�ำนวนครัวเรือน 625 ครัวเรือน
เทศบาลต�ำบลสอง
327 หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อ.สอง
จ.แพร่
พื้นที่รับผิดชอบ 4 ตารางกิโลเมตร
จ�ำนวนชุมชน 5 ชุมชน
โทรศัพท์ 054-591712
เว็บไซต์ www.songlocal.go.th
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•

ชุมชนบ้านลองลือบุ ญ
เทศบาลต�ำบลสอง จ.แพร่
ธนาคารขยะชุมชน
• ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนห้วยโป่ง/
บ้านลองลือบุญ
ห้วยซาน (แพะผักหวาน)
• ศูนย์เรียนรู้การผลิตกระดาษสา
• ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์กระดาษสา
• ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชนบ้านลองลือบุญ
• ศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะชุมชน
• ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
• ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ
ในครัวเรือน
• ศูนย์เรียนรู้เยาวชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มพลังสตรี
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

บ้านลองลือบุญ หมู่ที่ 6
ชุมชนต้นคิด
รักษ์สิ่งแวดล้อม

ถนนปลอดถัง

• ก�ำหนดจุดเก็บ และ
วันจัดเก็บขยะ

การจัดการขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง
การท�ำสิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้

การจัดการขยะ
อินทรีย์
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•

  

ปฏิบตั กิ ารโรงเรียน ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โรงเรียนอัสสัมชั ญล�ำปาง จ.ล�ำปาง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชี ยงใหม่
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จ.นครพนม
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.ก�ำแพงเพชร
โรงเรียนเชี ยงของวิทยาคม จ.เชี ยงราย
โรงเรียนวังกระแสพิทยาคม จ.นครพนม
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนกรุ งเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุ งเทพมหานคร
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชี ยงใหม่ จ.เชี ยงใหม่
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอัสสัมชั ญศรีราชา จ.ชลบุ รี
โรงเรียนควนโดนวิทยา จ.สตูล
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุ งเทพมหานคร
โรงเรียนจุ นวิทยาคม จ.พะเยา
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โรงเรียนอัสสัมชั ญล�ำปาง จ.ล�ำปาง
ร่วมใจ ลดขยะ ลดโลกร้อน

ด้วยเจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานของเหตุ
และผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง จึงได้ริเริ่มโครงการ “ชาวล�ำปาง
ร่วมใจ ลดเมืองร้อน โดยบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อปลูกฝังแนวคิด
รักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงความรู้จากการศึกษาทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์
จนน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่อาจมองข้าม
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง เป็นสถาบันอันดับที่ 7 ในจ�ำนวน 14 สถาบันการศึกษาของมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ด�ำเนินการสอนสืบเนื่องมาโดยภราดาคณะเซนต์คาเบรียล มุ่งหวัง
ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ทุกขั้นตอนและได้ลงมือปฏิบัติจริง
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จากการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ พบว่า ขยะเป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น สามารถพบ
ขยะได้ทุกที่ในชีวิตประจ�ำวัน ทั้งภายในบริเวณโรงเรียนและในชุมชน โรงเรียนจึงได้
สนับสนุนให้นักเรียนช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะ ผ่านกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งน�ำขยะหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาประยุกต์ใช้ในโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด การวางแผน และการแก้ปัญหาที่
ตรงจุด สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน น�ำไปสูโ่ รงเรียนและชุมชน
สะอาด มีทัศนียภาพที่น่าอยู่

ร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมลดขยะในโรงเรียน
>> กระบวนการท�ำงานเริม่ จาก กลุม่ นักเรียนได้จดั ประชุมวางแผน แบ่งงาน และแบ่ง
หน้าที่ให้ทุกคนในกลุ่มอย่างเหมาะสม กระทั่งเมื่อได้ระดมสมองคิดรูปแบบกิจกรรม
หรือโครงงานจนเป็นที่พอใจระดับหนึ่งแล้ว จึงน�ำไปเสนอต่อครูที่ปรึกษา เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะส�ำหรับน�ำไปปรับปรุงแก้ไข และเริ่มลงมือปฏิบัติงานจริง ตามขั้นตอน
และกรอบเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ ดังนี้
ลดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียน
ได้แก่ ประโยชน์ของการแยกขยะก่อนทิง้ ประเภทของขยะ รูจ้ กั ถังขยะแต่ละประเภท
และแนวคิด 7R ลดปริมาณขยะ เป็นต้น โดยประชาสัมพันธ์ภายในอาคารต่างๆ ของ
โรงเรียน ในช่วงเวลา 07.45 - 08.00 น. ผลที่ได้จากกิจกรรมนี้ สามารถลดปริมาณ
ขยะภายในโรงเรียนได้วันละ 4-5 กิโลกรัม
ผ้าป่าขยะ เปิดรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
เพื่อน�ำไปขาย น�ำเงินที่ได้บริจาคให้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการต่อไป
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โครงงานวิทย์พิชิตโลกร้อน จากการท�ำกิจกรรมแยกขยะ นักเรียนสามารถน�ำ
ขยะที่แยกได้มาใช้พัฒนาต่อในโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยการท�ำโครงงานวิทย์พิชิต
โลกร้อน ซึง่ ประยุกต์การเรียนรูผ้ า่ นโครงงานวิทยาศาสตร์เพือ่ ลดปัญหาโลกร้อน เน้น
วิธคี ดิ โครงงานบนพืน้ ฐานของความพอเพียง ตามแนวพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และหลักความรับผิดชอบต่อสังคม ตามจิตตารมย์ของนักบุญหลุยส์
มารีกรีญอง เดอมงฟอร์ต นักบุญผู้ก่อตั้งมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อ
ให้โครงงานที่ท�ำก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ชุมชน และสังคม ตัวอย่างโครง
งานวิทย์พิชิตโลกร้อน เช่น การน�ำเปลือกไข่ที่ถูกทิ้งจากโรงอาหารมาเป็นส่วน
ประกอบท�ำฝ้าเพดานส�ำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและครัวเรือน การน�ำเศษผักจาก
โรงอาหารมาหมักเป็นจุลินทรีย์ชีวภาพใช้ในโรงเรียนและชุมชน สามารถน�ำไปขาย
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มนักเรียนที่จัดท�ำด้วย นอกจากนี้ ยังมีโครงงานประเภทส�ำรวจ
เช่น การส�ำรวจปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน รวมทั้งโครงงานในกลุ่มพลังงาน เช่น
การท� ำ กั ง หั น ลมจากเศษเหล็ ก เหลื อ ใช้ และการท� ำ น�้ ำ มั น ดี เซลจากเมล็ ด ต้ น
มะฮอกกานีที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน เป็นต้น

ต่อยอดแนวคิด สู่การเรียนรู ้
>> โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปางได้มแี นวคิดน�ำวัสดุเหลือทิง้ ในท้องถิน่ มาศึกษาต่อยอดใน
โครงงานวิทย์พชิ ติ โลกร้อน เช่น โครงงานกระเบือ้ งดินเผาจากเถ้าหนักลิกไนต์ ซึง่ เกิดจาก
การทดลองน�ำเถ้าหนักหรือเถ้าลิกไนต์ ที่เหลือค้างอยู่หลังจากการผลิตกระแสไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึง่ มักจะถูกทิง้ แต่สามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ด้วยการ
ผสมกับดินขาวทีใ่ ช้ในการผลิตเซรามิค เพือ่ ท�ำเป็นกระเบือ้ งดินเผาส�ำหรับตกแต่งบ้าน
เพือ่ ให้กระบวนการขับเคลือ่ นโครงงานวิทย์พชิ ติ โลกร้อนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียน
จึงได้บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา รวมทั้งมีการทดลอง
ซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มา เพือ่ ให้เกิดความเป็นมาตรฐาน จนได้รบั การรับรองจากส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ควบคู่กับการคงเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์
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รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 6

นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์บูรณาการความรู้แบบองค์รวม เพื่อให้
นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรูจ้ ากปราชญ์ชาวบ้าน เช่น การท�ำเครือ่ งปัน้ ดินเผา “ถ้วยชาม
ตราไก่” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดล�ำปาง และน�ำความรู้นั้นมาใช้ต่อยอดกับ
โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ ประยุกต์เป็นแนวทางใช้แก้ปญ
ั หาภาวะโลกร้อนในท้องถิน่
จากการด�ำเนินโครงการชาวล�ำปางร่วมใจ ลดเมืองร้อน โดยบริหารจัดการขยะ
ในโรงเรียนและชุมชนอย่างยัง่ ยืน ของโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง สามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ 1,287 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ผลที่ได้จาก
การท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยแนวคิดการน�ำทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือทิ้ง
ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการบูรณาการสู่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ท�ำให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโอกาส
ได้ เรี ย นรู ้ ฝึ ก ฝนวิ ธี คิ ด เชิ ง กระบวนการ และได้ ฝ ึ ก การท� ำ งานร่ ว มกั น เป็ น ที ม
อย่างต่อเนื่อง จนเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการท�ำกิจกรรมในรุ่นต่อไป

โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
294/1 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย
อ.เมือง จ.ล�ำปาง
เปิดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักเรียน 4,318 คน
ครู 320 คน
บุคลากร 100 คน
โทรศัพท์ 054-222733
เว็บไซต์ www.acl.ac.th

นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
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โรงเรียนอัสสัมชั ญล�ำปาง จ.ล�ำปาง

เรียนรู้จากปราชญ์
ชาวบ้าน กิจกรรม
สัปดาห์บูรณาการ

ลดก่อนใช้
แยกก่อนทิ้ง

• ประโยชน์ของการแยกขยะ
• รู้จักถังขยะแต่ละประเภท
• แนวคิด 7R ลดขยะ

กิจกรรมผ้าป่าขยะ

อัสสัมชัญล�ำปาง
ร่วมใจ ลดขยะ ลดโลกร้อน

บูรณาการโครงงาน
วิทย์พิชิตโลกร้อน
สู่การเรียนการสอน
8 กลุ่มสาระวิชา
โครงงานวิทย์
พิชิตโลกร้อน

• เปลือกไข่
• เศษผัก
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โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชี ยงใหม่
ใส่ใจเพิ่มพื้นที่สีเขียว เยียวยาโลกด้วยวิถีพอเพียง

การขยายตัวของเมืองใหญ่ก�ำลังรุกไล่มาแทนที่พื้นที่สีเขียว ต้นไม้จ�ำนวนมากถูกหักโค่นและ
แปรเปลีย่ นสภาพพืน้ ทีเ่ ป็นถนน ตลอดจนสิง่ ปลูกสร้างต่างๆ เพือ่ รองรับความสะดวกสบายทีเ่ กินพอดี
คณะผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา
เน้นให้ความส�ำคัญกับคุณภาพการศึกษาเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�ำนึก
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนและพื้นที่รอบ
ชุมชน พร้อมกับน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักวงจรคุณภาพมาเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนแนวคิดและกิจกรรมรณรงค์ เพื่อการเริ่มต้นลดโลกร้อนที่ตัวเองด้วยวิถีแห่งความพอเพียง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตั้งอยู่ในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในบริเวณโรงเรียนนอกจากจะมีอาคารเรียน
และสิ่งปลูกสร้างที่สอดคล้องกับภูมิสถาปัตยกรรมแล้ว ยังแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่จ�ำนวนมากที่
โรงเรียนอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ช่วยให้เกิดบรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีท่ามกลางเมืองใหญ่
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ในปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ
ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 6 จึงได้ริเริ่มโครงการ “ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง”
โดยมีเป้าหมายหลักเพือ่ พัฒนานักเรียน บุคลากร และชุมชนให้เกิดความตระหนักและ
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนร่วมลดปัญหาโลกร้อน ด้วยการเริ่มต้นปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น ลดใช้พลังงาน ลดการรับประทานเนือ้ สัตว์ บริโภคผัก
ผลไม้ตามฤดูกาลและผลิตได้ในท้องถิ่น ลดการสร้างขยะ และการช่วยกันปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณบ้าน โรงเรียน และชุมชน

A – P D C A – N : รหัสใจไขสู่เป้าหมาย

>> โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย มุง่ มัน่ ด�ำเนินงานด้วยการประยุกต์แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “3 ห่วง 2 เงือ่ นไข” เน้นความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม รวมทัง้ ใช้หลักวงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นเครื่องมือ
ในการเดินทางสู่เป้าหมาย ประกอบด้วย
A = Awareness : รณรงค์กระตุกต่อมรับรู้และสร้างความตระหนักต่อประเด็นปัญหาภาวะ
โลกร้อน ผ่านการจัดเสียงตามสายในโรงเรียน ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00- 07.30 น.
รับสมัครสมาชิกชมรมรักษ์สงิ่ แวดล้อม (Global Green Club) มีนกั เรียนสนใจสมัครเป็นสมาชิก จ�ำนวน
263 คน จัดวิทยุชุมชน FM 101.75 MHz เชียงใหม่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แจ้งข่าวสารและความเคลื่อนไหว
ของการจัดกิจกรรมในชั่วโมง Homeroom ทุกวันพุธก่อนเริ่มเรียนคาบแรก บูรณาการสู่แผนการเรียน
การสอนตามกลุ่มสาระวิชา ประชาสัมพันธ์หน้าแถว จัดท�ำป้ายนิเทศ และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้น�ำ
นักเรียนในช่วงพักกลางวัน
P = Plan : ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการของทุกระดับชั้น โดย
บูรณาการแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน พื้นฐานความรู้ และช่วงวัยของนักเรียน
D = DO : ลงมือท�ำตามแผนงาน เน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งเปิด
โอกาสให้นักเรียนมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย ระดับความรู้ และความสนใจ
หัวข้อจัดกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเรื่องใกล้ตัว นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่
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หนูน้อย P.R.C. ดูแลสังคม เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยเกิดความตระหนัก
และมีจิตส�ำนึกต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย คือ สอนคัดแยกขยะ ปลูกต้นไม้ และหนูน้อยบริการ
สังคม ซึ่งนักเรียนจะผลัดเปลี่ยนกันเข้าร่วมทุกกิจกรรมย่อยจนครบ
ปลูกต้นไม้พี่น้อง เป็นหนึ่งในกิจกรรม “พี่ ม.5 รับน้อง ม.4 อย่างสร้างสรรค์”
สานสัมพันธ์พี่น้องก่อเกิดความสามัคคี โดยใช้วิธีจับคู่พี่รหัสน้องรหัสร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ในกระถาง พันธุ์ไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้ประดับ เช่น โกศล ดอกเข็ม
ต้นชา เฟื่องฟ้า ฯลฯ เมื่อปลูกเสร็จแล้ว ทั้งคู่เขียนชื่อก�ำกับไว้ที่กระถาง และ
สัญญาต่อกันว่าจะดูแลต้นไม้ที่ปลูกร่วมกันนี้ให้มีชีวิตรอดตลอดภาคเรียนที่ 1
จากนั้นน�ำกระถางต้นไม้ไปวางรอบบริเวณรั้วของอาคารเรียนอนุบาล เมื่อจบ
ภาคเรียนที่ 1 ส�ำรวจพบว่า ต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอดเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 78
ค่ า ยทั ก ษะชี วิ ต และบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ ส่ ง เสริ ม การปลู ก ต้ น ไม้ ท ดแทน
พื้นที่ป่าที่ถูกท�ำลาย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ช่วยจัดเตรียมกล้าไม้ท้องถิ่นจ�ำพวก มะค่าโมง
นางพญาเสือโคร่ง อินทนิลน�้ำ  เติม และพยุง จ�ำนวน 400 ต้น ปลูกในพื้นที่
ประมาณ 8 ไร่
สร้างสรรค์และเสียสละเพื่อสังคม เน้นการปลูกต้นไม้ท้องถิ่นในพื้นที่ป่า
ที่ ถู ก ลั ก ลอบตั ด ไม้ เขตวนอุ ท ยานน�้ ำ ตกบั ว ตองและน�้ ำ พุ เจ็ ด สี ส� ำ นั ก บริ ห าร
จัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ช่วยจัดเตรียมกล้าไม้จ�ำพวกก่อเดือย
ก่อแป้น สน จ�ำปา มะม่วงป่า กระพีจ้ นั่ ฯลฯ จ�ำนวน 390 ต้น ปลูกในพืน้ ทีป่ ระมาณ
1-2 ไร่
ค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเลปลู ก ป่ า ชายเลน ศึ ก ษาพลั ง งานทดแทน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล และค่าย
พลังงานทดแทน เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาทางทะเล เปิดโลกพลังงานทดแทน
และลงมือปลูกป่าชายเลนร่วมกัน
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C = Check : ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานไปพร้อมกับการท�ำกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรม มีการกระตุ้นและเสริมแรงให้ปฏิบัติอย่างสม�่ ำเสมอ
ตรวจสอบว่า ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ มิใช่แค่เพียง
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น แต่เป้าหมายของการท�ำกิจกรรม คือ ผู้เรียนได้ฝึกใช้
กระบวนการคิด มีเหตุผล ความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ใช้ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม
A = Action : น�ำผลที่ได้จากการประเมินกิจกรรมไปใช้เพื่อการพัฒนา เช่น การจัดกิจกรรมเสริม
รวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
N = Network : การขยายเครือข่ายไปสูโ่ รงเรียนและชุมชนต่างๆ เพือ่ เผยแพร่แนวคิดการน้อมน�ำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักส�ำคัญของการจัดกิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน ประกอบด้วย
รณรงค์ชักชวนโรงเรียนในชุมชนร่วมปฏิบัติกิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน
จัดกิจกรรมแข่งขันภูมิปัญญาเยาวชนไทยลดปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ และจัด
นิทรรศการ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,500 คน มีโรงเรียนเครือข่ายลดภาวะโลกร้อน
เพิ่มขึ้น 4 โรงเรียน
โครงการโรงเรียนเครือข่ายลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง มีเป้าหมายขยาย
เครือข่ายไปสู่โรงเรียนต่างๆ ในชุมชน โดยจัดอบรมครูและนักเรียนเยาวชนแกนน�ำ
ของโรงเรีย นเครื อ ข่ า ย เน้ น ประเด็ น การน้ อ มน�ำหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มาเป็นแนวทางในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน
ได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็มีการติดตามและประเมินผลด้วยการจัดเวทีแข่งขัน
น�ำเสนอแนวคิดและกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนของโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งสามารถ
ขยายเครือข่ายโรงเรียนเพิ่มขึ้นได้อีก 10 โรงเรียน
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แตกกิ่ง ผลิใบ ต่อยอด แนวคิด “ลดโลกร้อน”
>> ต่ อเนื่องจากการด� ำเนินงานโครงการลดโลกร้ อ นด้ ว ยวิ ถี พ อเพี ย ง โรงเรี ย น
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้จัดท�ำโครงการต้นกล้าพิทักษ์โลก มุ่งเน้นการบูรณาการ
กิจกรรมทั้งโรงเรียนตามแนวคิด “สร้างต้นกล้าความคิด ปลูกต้นกล้าเมล็ดพันธุ์
แบ่งปันสู่ชุมชน ลดปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน” แบ่งเป็น 3 กลุ่มกิจกรรม คือ
สร้างต้นกล้าความคิด จัดอบรมผู้น�ำนักเรียนระดับชั้นต่างๆ และบรรจุกิจกรรม
ลดภาวะโลกร้อนทั้งหมดลงสู่แผนปฏิบัติการของโรงเรียน บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้ทุกโครงการบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง
การจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวกับน้องอนุบาล
ปลูกต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ ประกอบด้วย กิจกรรมส�ำรวจพันธุ์ไม้ยืนต้นในโรงเรียน
และชุมชน กิจกรรมให้ความรูว้ ธิ เี พาะเมล็ดพันธุพ์ ชื ท้องถิน่ กิจกรรมผูพ้ ทิ กั ษ์รกั ษ์ตน้ ไม้
และกิจกรรมการประกวดต้นกล้าและปลูกป่าด้วยต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ด
แบ่งปันสู่ชุมชน ชักชวนชุมชนให้เข้าร่วมผ่านกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์สังคม
จัดรายการวิทยุชุมชน แบ่งปันต้นกล้าให้ชุมชนปลูกในวนอุทยาน สร้างฝายชะลอน�้ำ 
และจัดเวทีเสวนาโรงเรียนเครือข่ายประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
เปิดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักเรียน 6,441 คน
ผู้บริหารและครู 368 คน
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน 135 คน
โทรศัพท์ 053-242038
เว็บไซต์ www.prc.ac.th

จากการด�ำเนินงานด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง
และโครงการต้นกล้าพิทกั ษ์โลก ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย สามารถอนุรกั ษ์
ต้นไม้ในโรงเรียน จ�ำนวน 1,076 ต้น และปลูกต้นไม้เพิ่มทั้งในโรงเรียนและชุมชน
จ�ำนวนประมาณ 1,000 ต้น ซึง่ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 16,850 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
“โรงเรียน” นอกจากเป็นบ้านหลังทีส่ องทีท่ ำ� หน้าทีบ่ ม่ เพาะความรูแ้ ละคุณธรรมให้แก่
นักเรียนแล้ว ยังมีบทบาทส�ำคัญในการปลูกจิตส�ำนึกผ่านการลงมือปฏิบตั จิ ริง เกิดการ
เรียนรู้พร้อมต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด เสมือนหนึ่งปลูกกล้าไม้ไว้กลางใจของนักเรียน ซึ่งจะ
ค่อยๆ เติบโตเป็น “ไม้ใหญ่” ต่อไปในวันข้างหน้า
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โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชี ยงใหม่

N = Network

Do

Plan

• ชักชวนโรงเรียน
ในชุมชนร่วมกิจกรรม
• โครงการโรงเรียน
เครือข่าย “ลดโลกร้อน		
ด้วยวิถีพอเพียง”

A-PDCA-N
ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง

Act

Check

A=
Awareness
•
•
•
•
•
•

จัดเสียงตามสายในโรงเรียน
แจ้งข่าวสารในชั่วโมง Homeroom
บูรณาการสู่แผนการเรียนการสอน
ประชาสัมพันธ์หน้าแถว
จัดท�ำป้ายนิเทศ
อบรมเชิงปฏิบัติการ

ต่อยอดแนวคิด
• โครงการต้นกล้าพิทักษ์โลก
• แบ่งปันสู่ชุมชน
• ปลูกต้นกล้าเมล็ดพันธุ์
• สร้างต้นกล้าความคิด
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โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จ.นครพนม
รวมพลังวัยใส ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากการศึกษาสภาพปัญหาในพื้นที่ พบว่า ชุมชนในต�ำบลพระซองยังให้ความส�ำคัญกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมน้อย แม้แต่นักเรียนของโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาก็มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะไม่เป็นที่ การเปิดไฟฟ้าและน�้ำประปาทิ้งไว้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้รถจักรยานยนต์มากเกินความจ�ำเป็น
นักเรียนแกนน�ำโรงเรียนพระซองสามัคคีวทิ ยา กว่า 60 คน ผนึกก�ำลังสร้างสรรค์โครงการ “รวมพลัง
วัยใส ร่วมใส่ใจสังคมและสิง่ แวดล้อม” รณรงค์ลดใช้พาหนะส่วนตัว โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ปรับ
เปลี่ยนวิธีการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลดภาวะโลกร้อน ลดมลภาวะทางเสียง ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน ตลอดจน
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีจิตสาธารณะที่จะท�ำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

PDCA ฟั นเฟื องขับเคลื่อนโครงการ
>> โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนวิถีพุทธ มุ่งเน้นด้านคุณธรรม
จริยธรรม และความพอเพียงในการด�ำรงชีวิต รวมถึงการปลูกจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์และรักษา
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้ด�ำเนินโครงการ “รวม
พลังวัยใส ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม” ด้วยหลักการ PDCA ดังนี้
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ขัน้ เตรียมการ (P:Plan)
เริ่มตั้งแต่การวางแผนการ
ด�ำเนินงาน การเขียนโครงการน�ำเสนอ
เพื่อขออนุมัติ การแต่งตั้งคณะท�ำงาน
การประชุมคณะท�ำงานเพื่อร่วมกัน
วางแผนด�ำเนินการ การจัดเตรียม
วัสดุ–อุปกรณ์การด�ำเนินงาน
และการประชาสัมพันธ์โครงการ

ขัน้ ตรวจสอบประเมิน
(C:Check)
ก�ำกับติดตามและประเมินการ
ด�ำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
โดยแจกแบบสอบถาม
ขัน้ แก้ไขปรับปรุ ง (A:Act)
ขัน้ ด�ำเนินการ (D:D๐)
ให้
ผ
ู
้
เ
กี
่
ย
วข้
อ
งประเมิ
น
ร่วมกันสรุปผลการด�ำเนินโครงงาน
ด�ำเนินการตามแผนที่ก�ำหนดไว้
โครงการ
รายงานผลการด�
ำเนินงานต่อผู้บริหาร
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน คือ
โรงเรี
ย
น
และประชาสั
มพันธ์เผยแพร่
กิจกรรมปลูกจิตฝึกวินัย
การด�
ำ
เนิ
น
งานต่
อ
คณะกรรมการ
กิจกรรมร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกิจกรรมพร้อมใจ
และบุคคลทั่วไป
ท�ำประโยชน์เพื่อสังคม

ปลูกจิตส�ำนึก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมใจท�ำประโยชน์เพื่อสังคม
>> การด�ำเนินโครงการรวมพลังวัยใส ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
3 กิจกรรมหลัก คือ
1. ปลูกจิตฝึกวินัย ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนที่มีจิตอาสาเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม แบ่งกลุ่มนักเรียนแกนน�ำและมอบหมายหน้าที่ในการด�ำเนินงาน
2. ใส่ใจสิง่ แวดล้อม โรงเรียนได้จดั กิจกรรมหลากหลาย เน้นกิจกรรมลดพลังงาน
ด้านการเดินทาง เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ ลดมลภาวะ
ทางเสียง ลดอุบัติเหตุในโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก�ำลังกาย
เพื่อสุขภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
• จักรยานลดโลกร้อน รณรงค์ให้นักเรียนที่อยู่บ้านใกล้ ปั่นจักรยานมาโรงเรียนแทน
การใช้รถจักรยานยนต์
• สองเท้าเพื่อโลก รณรงค์ให้นักเรียนที่อยู่บ้านใกล้ เดินมาโรงเรียนแทนการใช้รถ
จักรยานยนต์
• หยุดการขับ ดับแล้วจูง รณรงค์ให้นักเรียนที่น�ำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ดับ
เครื่องยนต์ที่หน้าโรงเรียน เพื่อจูงไปเก็บที่โรงรถ เป็นระยะทางไป-กลับ 400 เมตร
• ทางเดียวกัน มาด้วยกัน รณรงค์ให้นักเรียนที่อยู่บ้านใกล้กัน เดินทางมาโรงเรียน
ด้วยกัน เพื่อลดจ�ำนวนการใช้รถจักรยานยนต์
• ทางเดียวกัน มารถรับส่งด้วยกัน รณรงค์ให้นักเรียนใช้บริการรถรับส่ง แทนการใช้
รถจักรยานยนต์ในการเดินทางมาโรงเรียน
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3. พร้อมใจท�ำประโยชน์เพือ่ สังคม โรงเรียนน�ำเงินรายได้จากการจ�ำหน่ายสิง่ ประดิษฐ์
ที่ท�ำจากวัสดุเหลือใช้ ขยะรีไซเคิล และน�้ำหมักจากมูลไส้เดือนมาใช้จัดกิจกรรมต่างๆ
ได้แก่ กิจกรรมเยีย่ มผูส้ งู วัยและสร้างห้องน�้ำให้ผสู้ งู วัยในชุมชน กิจกรรมให้ความรูด้ า้ น
สิ่งแวดล้อมแก่น้องๆ ที่ศูนย์เด็กเล็กในชุมชน และกิจกรรมน�ำความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ด้วยการเดินรณรงค์และเคาะประตูให้ความ
รู้ตามบ้านเรือนในชุมชน
ผลการด�ำเนินงานด้านการลดใช้พลังงานในการเดินทาง ภายใต้โครงการรวมพลัง
วัยใส ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สามารถ
ลดการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงได้ 13,249 ลิตรต่อปี ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ 29,010 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
ความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ ในการด�ำเนินโครงการ เกิดจากการประชุมปรึกษาหารือกันอย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดการด�ำเนินงาน การได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน รวมทั้งการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประกอบด้วย 3 ห่วง คือ ความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภมู คิ มุ้ กัน ภายใต้ 2 เงือ่ นไข คือ ความรูแ้ ละคุณธรรม
มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง ก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ลึกซึ้ง ฝังแน่น สร้างให้นักเรียนเป็น
พลเมืองและพลโลกทีด่ ี มีจติ ส�ำนึกสาธารณะ ช่วยเหลือผูอ้ นื่ และบ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่
สังคม ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในพระพุทธศาสนา ท�ำให้คนในสังคมมีความสุขอย่างยัง่ ยืน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 6
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
93 หมู่ 4 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักเรียน 718 คน
ครูและบุคลากร จ�ำนวน 38 คน
โทรศัพท์ 042-583113,
086-2212914 , 088-5235878
เว็บไซต์ www.Phrasong.ac.th

เริม่ ต้นทบทวนวิธกี ารเดินทาง วางแผนการลดใช้นำ�้ มัน “ทางเดียวกันไปด้วยกัน” และเลือก
พึง่ พาพลังขาของตนเอง อากาศบริสทุ ธิ์ และสภาพแวดล้อมทีด่ กี จ็ ะยังคงอยูไ่ ด้อกี นาน
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โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จ.นครพนม
• ประชาสัมพันธ์รับสมัคร “จิตอาสา”
ปลูกจิตฝึกวินัย

รวมพลังวัยใส
ร่วมใส่ใจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

พร้อมใจ
ท�ำประโยชน์
เพื่อสังคม

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
• จักรยานลดโลกร้อน
• สองเท้าเพื่อโลก
• หยุดการขับ
ดับแล้วจูง
• ทางเดียวกัน
มาด้วยกัน
• ทางเดียวกัน
มารถรับส่งด้วยกัน
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โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.ก�ำแพงเพชร
ไทรงามวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนด้วยมือเรา

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ตั้งอยู่ห่างจากตัว อ.ไทรงาม จ.ก�ำแพงเพชร เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร
การเดินทางจากโรงเรียนไปยังตลาด เพื่อซื้อหาวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนในแต่ละ
วัน ต้องใช้น�้ำมันจ�ำนวนไม่นอ้ ย และทุกครัง้ ทีข่ บั ขีย่ านพาหนะ ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออก
สูบ่ รรยากาศด้วย คณะผูบ้ ริหารโรงเรียนจึงได้รว่ มกันก�ำหนดยุทธศาสตร์กา้ วสู่ “โรงเรียนคาร์บอนต�ำ่ ”
เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น โรงเรี ย นต้ น แบบลดโลกร้ อ น ด� ำ เนิ น รอยตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ลงมือเพาะปลูกข้าวและพืชผักเป็นอาหาร ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ลดการ
เดินทาง ลดขยะและรู้จักก�ำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อรักษาความสมดุลของโลกใบนี้ให้ดีที่สุด
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนด้วยการเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ควบคู่กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สะท้อนได้จากกลยุทธ์ของ
โรงเรียนที่ว่า“ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
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โรงเรี ย นไทรงามพิ ท ยาคม ได้ เข้ า ร่ ว มโครงการลดเมื อ งร้ อ น ด้ ว ยมื อ เรา ปี ที่ 7
(พ.ศ. 2554 – 2555) จึงได้ริเริ่มโครงการ “ไทรงามวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน
ด้วยมือเรา” ซึ่งจากการด�ำเนินโครงการที่ผ่านมา ส่งผลให้นักเรียนเกิดความตระหนัก
ในการอนุรักษ์พลังงาน ดูแลสิ่งแวดล้อม และร่วมกันลดโลกร้อน โรงเรียนจึงได้สานต่อ
โครงการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการน�ำกลยุทธ์หลักของโรงเรียนมาเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อ
ให้โครงการประสบความส�ำเร็จ สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และช่วยลด
ภาวะโลกร้อนที่ก�ำลังทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน

จากเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนวิถีพอเพียง
>> การด�ำเนินกิจกรรมของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม ประกอบด้วย กิจกรรมการเผย
แพร่ความรู้ให้กับนักเรียนและชุมชน สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่เรือ่ งราวของปัญหาโลกร้อนและแนวทาง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม โดยเริ่มจากเพื่อน
นักเรียน คนในชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน ตลาดนัด สถานที่ราชการ หรือแม้แต่
พ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดจิตส�ำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และพร้อมร่วมมือร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
โลกร้อน กิจกรรมวิถีพอเพียงสู่คาร์บอนต�่ำ ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
การท�ำนาข้าว เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง โดยครูและนักเรียนร่วมกันเกี่ยวข้าว
และนวดข้าวที่ปลูกในพื้นที่นาของโรงเรียน เน้นสอนให้นักเรียนท�ำนาด้วยแรงงานคน
แทนการใช้เครื่องจักรกล ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงาน ผลที่ได้ยังช่วยลดการ
เกิดภาวะโลกร้อน เด็กนักเรียนได้ท�ำงานร่วมกัน ก่อเกิดความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือ
กัน มีน�้ำใจซึ่งกันและกัน
การปลูกผัก นักเรียนช่วยกันปลูกผักในบริเวณพืน้ ทีข่ องโรงเรียน โดยใช้ปยุ๋ น�ำ้ หมัก
ชีวภาพจากขยะอินทรียท์ นี่ กั เรียนท�ำขึน้ เอง ผลผลิตทีไ่ ด้นำ� ไปให้แม่ครัวปรุงเป็นอาหาร
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กลางวันของโรงเรียน นอกจากช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ย ลดการเดินทางไปซือ้ ผักทีต่ ลาด
และลดการใช้ถุงพลาสติกใส่ผักจากตลาด ยังได้บริโภคผักปลอดสารพิษอีกด้วย
การเพาะเห็ด นักเรียนน�ำตะแกรงที่ไม่ใช้แล้ว เศษฟางข้าวที่ได้หลังการเก็บเกี่ยว
และผักตบชวาจากแหล่งน�้ำ  มาเป็นวัสดุส�ำหรับเพาะเห็ด ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จาก
เศษวัสดุเหลือใช้ ผลผลิตที่ได้น�ำไปท�ำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
การเลี้ยงปลาดุก มีการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน โดย
นักเรียนจะน�ำเศษอาหารที่เหลือจากโรงอาหารไปใช้เลี้ยงปลาดุก เป็นการก�ำจัดขยะ
อินทรีย์ ช่วยประหยัดค่าอาหารส�ำหรับเลีย้ งปลาดุก และสามารถน�ำไปประกอบอาหาร
กลางวันได้

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 7

มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
3 หมู่ที่ 3 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม
จ.ก�ำแพงเพชร

>> โรงเรียนไทรงามพิทยาคมมุ่งเน้นให้โครงการเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยครูทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ร่วมกันจัดท�ำแผนบูรณาการเรียนรู้ ซึ่งได้รับค�ำแนะน�ำที่ดีจากศึกษานิเทศก์ และจัด
ค่ายการเรียนรู้บูรณาการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
และสร้างความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และวิธีแก้ไขปัญหา

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียน 718 คน
ครูและบุคลากร จ�ำนวน 49 คน
โทรศัพท์ 055-737161
เว็บไซต์ www.saingam.ac.th

จากการด�ำเนินโครงการไทรงามวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนด้วยมือเรา ของ
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สามารถลดการเดินทางไปซื้อผักจากตลาดเป็นระยะทาง
132 กิโลเมตรต่อเดือน ลดจ�ำนวนถุงพลาสติกจากตลาดได้เดือนละ 60 ถุง น�ำขยะ
อินทรีย์ไปท�ำปุ๋ย 20,425 กิโลกรัมต่อปี น�ำฟางข้าวมาท�ำปุ๋ย 14,512 กิโลกรัมต่อปี ซึ่ง
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,332 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
“คาร์บอนต�่ำ” เริ่มได้ที่ตนเอง โรงเรียน ชุมชน หากทุกคน ทุกหน่วยงาน “ใส่ใจ”
หยุดสักนิด คิดก่อนกิน ซื้อ และใช้อย่างพอเพียง อาการป่วยของโลกคงดีขึ้นในเร็ววัน
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โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.ก�ำแพงเพชร

กิจกรรมเผยแพร่
ความรู้ให้กับนักเรียน
และชุมชน

กิจกรรม
การเรียนการสอน
แบบบูรณาการ

ไทรงามวัยใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ลดโลกร้อนด้วยมือเรา

กิจกรรม
วิถีพอเพียง
สู่คาร์บอนต�่ำ

•
•
•
•

เลี้ยงปลาดุก
เพาะเห็ด
ปลูกผัก
ท�ำนาข้าว
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โรงเรียนเชี ยงของวิทยาคม จ.เชี ยงราย
ปฏิบัติการเรนเจอร์ ลดโลกร้อน
เชียงของ เป็นอ�ำเภอหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยที่มีพื้นที่ติด
แม่ น�้ ำ โขง ซึ่ ง กั้ น เขตแดนกั บ ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในอ�ำเภอเชียงของ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เพื่อ
รองรับการเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ท�ำให้เกิดความเจริญทางด้าน
วัตถุและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว พร้อมกับความต้องการใช้ทรัพยากร
ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โรงเรียนเชียงของ
วิทยาคมตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงได้จัดท�ำโครงการ
“เชียงของเรนเจอร์” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการ
สอดแทรกองค์ความรูเ้ รือ่ งสิง่ แวดล้อมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุก
รายวิชา เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจปัญหาสิง่ แวดล้อมของท้อง
ถิ่นอย่างจริงจัง และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการถ่ายทอดแนวคิดด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่คนในอ�ำเภอเชียงของ

การรวมตัวของ CK Ranger
>> “CK Ranger” เป็นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคมที่รวมตัวกันเป็นอาสา
สมัครร่วมท�ำกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนในโรงเรียน ประกอบด้วยนักเรียนทุกช่วงชั้น
ซึ่งสามารถเลือกท�ำกิจกรรมตามความสนใจและความถนัด ควบคู่ไปกับแนวทางการ
เรียนการสอนของโรงเรียน
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ปฏิบตั กิ ารเรนเจอร์ ลดโลกร้อน ของโรงเรียนเชียงของวิทยาคมได้เริม่ ต้นขึน้ โดย
รับสมัครนักเรียนแกนน�ำ CK Ranger ท�ำการส�ำรวจและบันทึกปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียน จัดค่ายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ และผลกระทบจากขยะที่มีต่อ
โรงเรียนและชุมชน ซึ่งนักเรียนแกนน�ำได้ร่วมกันคิดและด�ำเนินกิจกรรมที่ช่วยลด
ปริมาณขยะ ดังนี้
• Teacher Ranger ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูน�ำกระดาษที่ใช้แล้วมาแลกถุงผ้า โดย
กระดาษที่น�ำมาแลกจะถูกรวบรวมไปใช้ในกิจกรรม Paper Ranger ต่อไป
• Paper Ranger โรงเรียนจัดหาภาชนะรองรับขยะกระดาษวางไว้ทกุ ห้องเรียน นักเรียน
แกนน�ำจัดเก็บขยะกระดาษทุกวันอังคารและพฤหัสบดี รวบรวมเพือ่ ใช้ประโยชน์ โดย
กระดาษที่ใช้หน้าเดียวน�ำมาท�ำเป็นสมุดโน้ตท�ำมือ ส่วนกระดาษที่ใช้แล้วสองหน้าน�ำ
มาท�ำเปเปอร์มาเช่ และงานศิลปะรูปแบบต่างๆ
• Plastic Ranger ส่งเสริมให้นักเรียนคัดแยกขยะ และน�ำขยะมาแลกสะสมแสตมป์
เพือ่ รับของรางวัล ขยะส่วนหนึง่ น�ำไปขาย เงินทีไ่ ด้นำ� มาบริจาคให้ผปู้ ว่ ยสูงอายุ ผูพ้ กิ าร
และไร้ญาติ ขยะอีกส่วนหนึ่งน�ำไปใช้ประโยชน์ เช่น ถ้วยบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปน�ำมาท�ำ
เป็นกระถางต้นไม้ ขวดน�้ำพลาสติกน�ำมาประดิษฐ์เป็นเก้าอี้ นอกจากนี้ ยังได้รณรงค์
ลดใช้แก้วน�ำ้ พลาสติกแบบใช้แล้วทิง้ ในโรงอาหาร เชิญชวนให้พอ่ ค้าแม่คา้ เปลีย่ นมาใช้
แก้วน�้ำแบบใช้ซ�้ำ
• Student Ranger รณรงค์ให้นักเรียนใช้วัสดุธรรมชาติ ปิ่นโต กล่อง ฯลฯ ใส่อาหาร
มารับประทานที่โรงเรียนแทนถุงพลาสติก รณรงค์การใช้แก้วน�้ำส่วนตัว และทาน
อาหารให้หมดจาน
• Fertilizer Ranger รวบรวมเศษใบไม้ในโรงเรียนไปท�ำปุ๋ยหมัก น�ำปุ๋ยหมักที่ได้ไป
จ�ำหน่าย และใช้บ�ำรุงต้นไม้และผักสวนครัวในโรงเรียน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคมยังได้สร้างสรรค์รูปแบบการจัดการขยะในโรงเรียนเพิ่มอีก
2 กิจกรรม ได้แก่
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• บ�ำบัดน�้ำเสียจากโรงอาหาร ขอความร่วมมือร้านค้าให้แยกเศษอาหารออกจาก
ภาชนะก่อนน�ำไปล้าง ติดตั้งถังดักไขมันและบ่อดักไขมัน น�ำไขมันไปท�ำเทียน ตะกอน
เศษอาหารน�ำไปท�ำปุ๋ย และน�้ำเสียน�ำไปบ�ำบัด
• การเลี้ยงไส้เดือน ก�ำจัดขยะเศษอาหารโดยน�ำมาเลี้ยงไส้เดือน มูลและฉี่ไส้เดือน
น�ำไปเป็นปุ๋ยบ�ำรุงต้นไม้ในโรงเรียน
นอกจากการด�ำเนินกิจกรรมในโรงเรียนแล้ว CK Ranger ยังได้ขยายผลการลดภาวะ
โลกร้อนไปสู่นอกรั้วโรงเรียน ด้วยการลงพื้นที่ให้ความรู้กับชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน
และโรงเรียนมัธยมบ้านขอนแก้วที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จากการด�ำเนินงานด้านการจัดการขยะในโครงการเชียงของเรนเจอร์ของโรงเรียน
เชียงของวิทยาคม สามารถคัดแยกขยะกระดาษได้ 367 กิโลกรัมต่อปี คัดแยกขยะ
พลาสติกได้ 1,870 กิโลกรัมต่อปี คัดแยกเศษใบไม้ได้ 989 กิโลกรัมต่อปี และลดปริมาณ
ถุงพลาสติกได้ 40,000 กิโลกรัมต่อปี ซึง่ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 68,472
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ต่อยอดโครงการ พัฒนาฐานเรียนรู ้ลดโลกร้อน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 7
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
350 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียน 1,100 คน
ครู 64 คน
บุคลากร 3 คน
โทรศัพท์ 053-791434
เว็บไซต์ www.ckw.ac.th

>> โรงเรียนเชียงของวิทยาคมได้พัฒนา เชียงของโมเดล ในรูปแบบฐานการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้มีฐานการเรียนรู้ที่พร้อมส�ำหรับการขยายผลโครงการไปยัง
โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน จ�ำนวน 5 ฐาน
การเรียนรู้ ได้แก่ ฐานสหวิทยาการ ให้ความรูเ้ รือ่ งการจัดการขยะ ฐานฝ่าด่าน 18 อรหันต์
การบ�ำบัดน�้ำเสียจากโรงอาหาร ฐานเย้ยหยันวัฏจักร การจัดการขยะอินทรีย์ ฐาน
สวามิภักดิ์โลกา การจัดการขยะจากห้องเรียน และฐานบูรณาศาสตร์ศิลป์ การลด
ปริมาณขยะในโรงเรียน
“ปฏิบตั กิ ารเรนเจอร์ ลดโลกร้อน” เป็นต้นแบบแนวคิดพิทกั ษ์โลกทีท่ ำ� ได้จริง ขอเพียง
มี ค วามมุ ่ ง มั่ น และลงมื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเข็ ม แข็ ง และต่ อ เนื่ อ ง เราทุ ก คนก็ ส ามารถ
“ช่วยโลกและช่วยเรา” ได้พร้อมๆ กัน
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โรงเรียนเชี ยงของวิทยาคม จ.เชี ยงราย
Teacher
Ranger

• กระดาษใช้แล้ว แลกถุงผ้า

Fertilizer
Ranger

• รวบรวมใบไม้แห้ง
ท�ำปุ๋ยบ�ำรุงต้นไม้

ปฏิบัติการเรนเจอร์
ลดโลกร้อน
"CK Ranger"

Student
Ranger

• ใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติก

Plastic
Ranger

Paper
Ranger

• ใช้แล้วหน้าเดียว
ท�ำสมุดท�ำมือ
• ใช้แล้ว 2 หน้า
ท�ำเปเปอร์มาเช่

• คัดแยกขยะ
• ขยะแลกสะสมแสตมป์
รับของรางวัล
• เปลีย่ นไปใช้แก้วน�ำ้ แบบใช้ซำ�้
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โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จ.นครพนม
พี่สอนน้อง ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา

การด�ำรงชีวิตของเราในปัจจุบันล้วนใช้ "พลังงานไฟฟ้า" อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ผลิตมาเพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ ยิ่งมีการใช้อุปกรณ์
เหล่านี้มากเท่าใด ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ยิ่งเร่งผลิตกระแสไฟฟ้า ยิ่งต้องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทน�้ำมันและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ยิ่งก่อให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจก ขณะเดียวกัน การขยายตัวของเมืองในปัจจุบัน ท�ำให้พื้นที่สีเขียวจ�ำนวนไม่น้อย
ถูกแปรสภาพเป็นอาคารส�ำนักงาน บ้านเรือน ถนนหนทาง ระบบโครงข่ายสายไฟฟ้าและสาย
โทรศัพท์ ฯลฯ การตัดโค่นต้นไม้เป็นการท�ำลายพื้นที่สีเขียว แหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ก๊าซเรือนกระจกตัวส�ำคัญ โลกของเราจึงร้อนขึ้น
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในเขต อ.เมือง จ.นครพนม โรงเรียน
ได้ มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจให้ นั ก เรี ย นตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาภาวะโลกร้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในปัจจุบัน เน้นการด�ำเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบภายในโรงเรียน รวมถึงชุมชนข้างเคียง
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเพื่อร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่มีการด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานควบคู่
ไปกับการเรียนการสอน
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พี่น้องร่วมใจ ลดเมืองร้อน
>> โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมใช้กระบวนการ “พีส่ อนน้อง” ในการด�ำเนินงานเผย
แพร่องค์ความรู้ของโครงการ “ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ชาววังกระแสวิทยาคม” ให้
กับนักเรียนในโรงเรียน รวมถึงชุมชน และโรงเรียนที่สนใจ โดยมุ่งเน้นด้านการลดใช้
พลังงานไฟฟ้า และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังนี้
พี่สอนน้องลดใช้ไฟฟ้า แกนน�ำลดเมืองร้อนให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดใช้
พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน มีการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดท�ำ  “ป้ายเตือนใจ” ป้าย
สัญลักษณ์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า พร้อมทั้งรณรงค์ให้
นักเรียนทุกคนมีสว่ นร่วมในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครัง้ หลัง
เลิกใช้งาน อีกทัง้ ประสานความร่วมมือกับคุณครูกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนา
โครงงานพลังงานแสงอาทิตย์ พิชิตโลกร้อน ได้แก่ ห้องเรียนพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องท�ำน�้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ และตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อรณรงค์
ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก นอกจากนี้ นักเรียนยังได้นำ� ความรูจ้ ากโรงเรียนไป
ใช้ปฏิบัติที่บ้าน และแนะน�ำให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ร่วมเป็นเครือข่ายประหยัด
พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย
พี่สอนน้องเพิ่มพื้นที่สีเขียว อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่านิเวศตาม
ทฤษฎีของ ดร.อากิระ มิยาวากิ จัดกิจกรรม “ปลูกป่านิเวศตามแนวคิด ดร.มิยาวากิ”
เพื่อปลูกจิตส�ำนึกรู้คุณค่าของต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนและชุมชน
ใกล้เคียง โดยนักเรียน ครู และผูบ้ ริหารได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจ�ำถิน่ จ�ำนวน 372
ต้น ในบริเวณพื้นที่ว่างของโรงเรียน มีการจัดเวรประจ�ำวันผลัดกันดูแลต้นไม้ และ
เพื่อขยายแนวคิดการปลูกป่านิเวศ ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมกับเครือข่าย 6 ชุมชน
อนุรักษ์และดูแลรักษาป่าชุมชน จัดกิจกรรม “เครือข่ายโตโยต้า ป่าชุมชนลดโลก
ร้อน” เพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของป่าไม้
และหวงแหนป่าชุมชน
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ผลการด�ำเนินงานโครงการ “ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ชาววังกระแสวิทยาคม” ด้วย
การใช้กระบวนการ “พี่สอนน้อง” สรุปได้ว่า กิจกรรมพี่สอนน้องลดใช้ไฟฟ้า สามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,480 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
และกิจกรรมพี่สอนน้องเพิ่มพื้นที่สีเขียว สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
2,490 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ต่อยอด ขยายผล พี่สอนน้อง
>> การด�ำเนินงานของกลุ่มแกนน�ำลดเมืองร้อนในโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
ขยายผลไปยังชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง ท�ำให้เกิดเครือข่ายร่วมประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าในชุมชน และมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นทั้งในวัด ชุมชน และโรงเรียน นอกจากนี้
โรงเรียนยังได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานให้กับผู้สนใจในงาน
ต่างๆ เช่น งานวันผู้สูงอายุต�ำบลบ้านผึ้ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดนครพนม
งานวันเด็กและเยาวชนของส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครพนม เป็นต้น อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นที่ปรึกษาในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการลด
ภาวะโลกร้อนให้กับโรงเรียนที่สนใจด้วย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 7
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
หมู่ 4 บ้านวังกระแส ต.บ้านผึ้ง
อ.เมือง จ.นครพนม
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียน 388 คน
ครู 27 คน บุคลากร 4 คน
โทรศัพท์ 084-4287150
เว็บไซต์ www.wungkrasaewit.ac.th

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมยังได้ผลักดันแผนการด�ำเนินงานเพือ่ ให้โครงการ “ลดเมือง
ร้อนด้วยมือเรา ชาววังกระแสวิทยาคม” เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการจัดตั้ง
ชุมนุมลดโลกร้อนด้วยมือเรา ชาววังกระแสวิทยาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์โครงการให้โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นเครือข่าย
ลดโลกร้อนให้มากขึ้น
“พี่สอนน้อง” ลดใช้ไฟฟ้า ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก เลือกชวนกันปลูกต้นไม้
เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย ว สร้ า งแหล่ ง ผลิ ต ออกซิ เจนและดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
เป็นการท�ำความดีจาก “รุ่นสู่รุ่น” ส่งต่อโลกร่มเย็นฝากไว้ให้คนรุ่นต่อไป
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โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จ.นครพนม

ลดใช้ไฟฟ้า

พ่ี

ส

น้ อ ง
น
อ
ลดเมืองร้อนด้วย
เรา

• ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน
• ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน
• โครงงานพลังงาน
แสงอาทิตย์ พิชิตโลกร้อน

ชาววังกระแสวิทยาคม

เพิ่มพื้นที่สีเขียว

• ปลูกป่านิเวศตามแนวคิด ดร. มิยาวากิ
• เครือข่ายโตโยต้า
ป่าชุมชนลดโลกร้อน
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โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน
ปฏิบัติการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา มุ ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ

นับเป็นความท้าทายของสังคมโลกในการแสวงหามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ทั้งการปลูกจิตส�ำนึกสร้างความตระหนักต่อปัญหา การ
จัดการศึกษาที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และคนในชุมชน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการ
หลักสูตร เพื่อส่งเสริมแนวคิดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปีที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2556) มุ่งเน้นการสร้างสรรค์กิจกรรมลดโลกร้อนภายในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง สร้างจิตส�ำนึกให้กับครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน น�ำไปสู่การจัดการเพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงเรียนและชุมชน
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โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตั้งอยู่ใน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนที่อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ อุ ด มด้ ว ยต้ น ไม้ น านาชนิ ด รวมถึ ง มี ป ่ า สนอยู ่ ใ นบริ เ วณโรงเรี ย น
จึงเป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้
จากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ มี ชี วิ ต ในช่ ว งฤดู ร ้ อ น จั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอนเป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ที่
ประสบปั ญ หาหมอกควั น จากไฟป่ า ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของนั ก เรี ย นและ
คนในอ�ำเภอขุนยวม โรงเรียนจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหา ด้วยการจัดท�ำ
โครงการ “ปฏิบัติการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ” ด้วยความเชื่อ
มั่นว่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ช่วยดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และรักษาสภาพภูมิอากาศให้สมดุล

พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ปลูกฝั งแนวคิดสีเขียว
>> โรงเรียนขุนยวมวิทยาคมได้ท�ำหน้าที่ให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน พร้อมเป็นแกนน�ำหรือ
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อให้โลกของเรา
ชุมชนของเรา กลับคืนสู่สภาพสมดุล จึงได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
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ศิลปะรักษ์โลก “ฉันรักต้นไม้” จัดกิจกรรมปลูกและบ�ำรุงต้นไม้ ช่วยเพิ่มพื้นที่
สีเขียวทั้งในโรงเรียนและในชุมชน โดยจัดแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนช่วยกันดูแลรักษา
ต้ น ไม้ ในโรงเรียนอย่างน้อยคนละ 1 ต้ น พร้ อ มทั้ ง ให้ นั ก เรี ย นจดบั น ทึ ก ชื่ อ และ
รายละเอียดของต้นไม้ที่ตนเองดูแล นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมให้นักเรียนเขียน
ข้อความรณรงค์เกี่ยวกับ “ต้นไม้ร่วมใจรักษ์โลก” และจัดประกวดวาดภาพในหัวข้อ
“สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข”
อนุรักษ์ป่านิเวศในโรงเรียน พัฒนาสู่เส้นทางการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส�ำรวจป่า
นิเวศในโรงเรียน ซึ่งมีพื้นที่ราว 35 ไร่ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเริ่มต้นส�ำรวจชนิดพันธุ์ไม้ จัดท�ำป้ายชื่อ
ต้นไม้แต่ละชนิด จัดท�ำเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่านิเวศ และคู่มือการศึกษาป่านิเวศ
พร้อมทั้งท�ำแนวกันไฟรอบบริเวณโรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมการศึกษา
ป่านิเวศ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ทางโรงเรียนยังได้ก�ำหนดจุดเรียนรู้
ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งหมด 7 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 : ป่าสน สอนให้รู้จักคุณค่าของผืนป่าที่ให้ความชุ่มชื้น และความร่มรื่นแก่
ทุกคนในโรงเรียน
จุดที่ 2 : ภาวะอิงอาศัย 1 บริเวณนี้มีกล้วยไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่ท่ามกลางผืนป่า
สะท้อนให้เห็นคุณค่าของการพึ่งพาอาศัยกันตามธรรมชาติ
จุดที่ 3 : ผู้บริโภค บริเวณนี้จะมีหนอน ปลวก มด คอยกัดกินใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นลง
มาจากต้นไม้ แสดงให้เห็นวงจรการย่อยสลายตามระบบนิเวศ
จุดที่ 4 : มีป่า ไม่มีป่า เป็นจุดที่ต้องการกระตุกต่อมคิด ชวนให้นักเรียนได้สังเกต
สภาพความแตกต่างของพื้นที่ ระหว่างบริเวณโรงเรียน ซึ่งอยู่ใจกลางชุมชน
ท่ามกลางผืนป่าสนและต้นไม้นานาชนิด กับพืน้ ทีบ่ ริเวณภายนอก ซึง่ แห้งแล้ง
และร้อน เพราะต้นไม้สว่ นใหญ่ถกู ตัดโค่น และแปรสภาพพืน้ ทีเ่ ป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
ต่างจากโรงเรียน ซึ่งยังคงรักษาผืนป่าไว้ได้อย่างสมบูรณ์
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จุดที่ 5 : ป่าเต็งรัง เป็นจุดเรียนรู้ระบบนิเวศป่าที่อุดมสมบูรณ์
จุดที่ 6 : ผู้อาศัย บริเวณนี้มีนก แมลง อาศัยอยู่มาก สื่อความหมายเรื่องสิ่งมีชีวิต
ที่อิงอาศัยต้นไม้ในผืนป่า
จุดที่ 7 : ภาวะอิงอาศัย 2 เป็นบริเวณที่มีต้นไม้และเถาวัลย์เติบโตอยู่ร่วมกัน สะท้อน
คุณค่าของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ชวนกันลดควันพิษจากไฟป่า เป็นกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดไฟป่า รวมทั้งผลกระทบ
จากปัญหาควันพิษจากไฟป่าที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีการจัดท�ำเอกสาร
เผยแพร่ให้ความรู้ เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนิล รวมถึงจัดท�ำป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่อง
การลดควั น พิ ษ จากไฟป่ า เพื่ อ ใช้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ นชุ ม ชน นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด
กิจกรรมเดินรณรงค์ลดควันพิษจากไฟป่าในชุมชน จัดเสียงตามสาย จัดประกวด
แข่งขันวาดภาพ แต่งค�ำขวัญ เขียนเรียงความ และตอบปัญหา เน้นให้เด็กนักเรียน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
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จากการด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการ “ปฏิบัติการ
ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ” ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา มีต้นไม้
ที่ปลูกเพิ่มจ�ำนวน 440 ต้น และอนุรักษ์ต้นไม้ได้จ�ำนวน 2,456 ต้น ซึ่งช่วยดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 6,010 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ขยายผล สร้างเครือข่ายสีเขียว
>> โรงเรียนขุนยวมวิทยาตั้งปณิธานมุ่งมั่นในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
“ปฏิบัติการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ” ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
อย่างต่อเนื่องตลอดไป รวมทั้งขยายแนวคิดสร้างเครือข่าย “ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา”
สู่ชุมชนใกล้เคียงให้มากขึ้น เพื่อให้เกิด “แนวร่วม” ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
โรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างอากาศที่บริสุทธิ์ส�ำหรับทุกคน และช่วยบรรเทาปัญหา
ภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง
“ต้นไม้คือเพื่อนชีวิต เจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า” ข้อความรณรงค์นี้ยังคงแจ่มชัด
ในความรู้สึกของหลายๆ คนเสมอ วันนี้...เราชวนกันมาลงมือปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างป่า
ในวันหน้ากันเถอะ

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 8
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียน 983 คน
ครู 46 คน
บุคลากร 62 คน
โทรศัพท์ 053-691107
เว็บไซต์ www.khunyuam.ac.th
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โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน
ศิลปะรักษ์โลก
“ฉันรักต้นไม้”

ขยายผล
สร้างเครือข่าย

• โรงเรียน
• ชุมชนใกล้เคียง

ปฏิบัติการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา มุ่งสู่สังคม
คาร์บอนต�่ำ

ชวนกันลดควันพิษ
จากไฟป่า

•
•
•
•
•
•
•

กิจกรรมรณรงค์
เอกสารเผยแพร่
เสียงตามสาย
แข่งขันวาดภาพ
แต่งค�ำขวัญ ค�ำประพันธ์
เขียนเรียงความ
ตอบปัญหา

อนุรักษ์ป่านิเวศ
ในโรงเรียน
พัฒนาสู่เส้นทาง
การเรียนรู้

• ป่าสน
• ภาวะอิงอาศัย 1
(กล้วยไม้)
• ผู้บริโภค
• มีป่า ไม่มีป่า
• ป่าเต็งรัง
• ผู้อาศัย
• ภาวะอิงอาศัย 2
(เถาวัลย์)
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โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุ งเทพมหานคร
BCC ECO ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ คงหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องขยะ คนหลายล้านคนสร้างขยะปริมาณ
มากในแต่ละวัน รวมถึงการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง ท�ำให้ขยะล้นเมือง พื้นที่ฝังกลบขยะไม่เพียงพอ
นอกจากก่อให้เกิดมลพิษแล้ว ยังเป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้เกิดภาวะโลกร้อน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ ก� ำ หนดนโยบายปลู ก ฝั ง จิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน เน้นการขับเคลื่อนผ่าน “กลุ่มผู้น�ำนักเรียน” และ
“การบูรณาการองค์ความรู ้ ” ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทั้ ง 8 กลุ ่ ม สาระ
การเรียนรู้ ก่อเกิดเป็นโครงการ “BCC ECO ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา”
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวน
นักเรียน ครู และบุคลากร กว่า 6,000 คน มีรา้ นค้ามาขายของจ�ำนวนมากทัง้ หน้าโรงเรียนและภายใน
โรงเรียน ส่งผลให้ในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นในโรงเรียนเป็นจ�ำนวนมาก นักเรียนแกนน�ำโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผู้ขับเคลื่อนโครงการ BCC ECO ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา หรือที่เรียกขาน
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กันในนามว่า “BCC ECO Junior” (นักเรียนแกนน�ำชัน้ ประถมศึกษา) และ “BCC ECO”
(นักเรียนแกนน�ำชัน้ มัธยมศึกษา) ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จึงรวมกัน
รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเริ่มจากกิจกรรม
ภายในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาและส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ตามเจตนารมณ์ของสถานศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม และ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในและภายนอกโรงเรียนได้

รวมพลัง BCC ECO ลดโลกร้อน
>> การด�ำเนินงานโครงการ BCC ECO ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ประยุกต์ดว้ ยหลักการ
5R + C ได้แก่ Reject (ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง) Reduce (ลดใช้) Reuse (ใช้ซ�้ำ)
Recycle (น�ำกลับมาใช้ใหม่) Repair (ซ่อมแซม) และ Cultivate (ปลูกฝังจิตส�ำนึก)
ซึ่งหลักการทั้งหมดเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ของดีไม่ใส่ถุง (Reject the Plastic Bag) เพื่อลดใช้ถุงพลาสติกในโรงอาหาร
โดยนักเรียนแกนน�ำได้พูดคุยกับร้านค้า เพื่อหาแนวทางลดใช้ถุงพลาสติก ได้ข้อสรุป
ดังสโลแกน “1 ไม้ไม่ใส่ถุง” ถ้าซื้อจ�ำนวนน้อยจะไม่ใส่ถุงพลาสติก เพราะถ้าใส่ถุง
อาจจะใช้ถุงใบนั้นไม่ถึง 1 นาที ก็ทิ้งแล้ว แต่ถุงใบนั้นต้องใช้เวลาย่อยสลายนาน
หลายปี ถ้าซื้อกลับบ้านก็ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากชานอ้อย ซึง่ สามารถย่อยสลายได้
หรือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ (Circle of Life) รณรงค์ให้นักเรียนใช้กระดาษทั้ง 2 ด้าน
ก่อนน�ำไปใส่กล่องรับกระดาษที่ใช้แล้วในห้องเรียน เพื่อรวบรวมไว้ขาย น�ำเงินไปซื้อ
ต้นไม้มาปลูกในโรงเรียน
ขวดน�ำ้ สามแยก (The 3R Bottles) รณรงค์ให้นกั เรียนรูจ้ กั คัดแยกขวดน�ำ 
้ เพราะ
แต่ละส่วนสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงควรคัดแยกขวดน�้ำออกเป็น 3 ส่วน คือ
ฉลากบนขวด ฝาขวด และตัวขวด เพือ่ จัดเก็บได้งา่ ยและสะดวกต่อกระบวนการรีไซเคิล

140
��������� ��������.indd 140

8/21/15 12:42 PM

ECO for Community นักเรียนร่วมกันเดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในตลาด
วัดแขก และชุมชนรอบโรงเรียน โดยติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ตามร้านค้าต่างๆ รวมทั้ง
จัดการบรรยายและซุม้ กิจกรรมเกีย่ วกับการลดปริมาณขยะให้กบั คณะครูจากโรงเรียน
ประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง
ผลการด�ำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “BCC ECO ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา” ของ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมของดีไม่ใส่ถุง (Reject the
Plastic Bag) สามารถลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ 2,061 กิ โ ลกรั ม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี กิจกรรมคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ (Circle of Life)
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,404 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่าต่อปี กิจกรรมขวดน�้ำสามแยก (The 3R Bottles) สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ 1,884 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

BCC ECO สู่ความต่อเนื่องและยั่งยืน
>> โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยังให้ความส�ำคัญกับความต่อเนื่องของการ
ด�ำเนินโครงการ BCC ECO ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา จึงได้จัดกิจกรรม “BCC ECO
CAMP” เพื่อให้นักเรียนแกนน�ำ  “BCC ECO Junior” และ “BCC ECO” รุ่นต่อไป
ได้เรียนรู้ เข้าใจแนวทางการด�ำเนินงาน และสานต่อกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ซึ่ง
การอยูร่ ว่ มกันในค่าย ช่วยสร้างความคุน้ เคยและปฏิสมั พันธ์ทดี่ รี ะหว่างกัน รวมทัง้ ฝึก
ทักษะภาวะความเป็นผู้น�ำ และการท�ำงานเป็นทีม ผลที่ได้คือ นักเรียนแกนน�ำรุ่นถัด
มาเหล่านี้จะเป็นผู้ท�ำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนใน
โรงเรียน และนักเรียนแแกนน�ำรุ่นต่อๆ ไป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 8
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
35 ถ.ประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักเรียน 5,878 คน
ครู 430 คน
โทรศัพท์ 02-6371852
เว็บไซต์ www.bcc.ac.th

ลดทิ้ง ลดใช้ ปรับพฤติกรรมใหม่ “กินอยู่รู้คิดอย่างพอดี” เพียงเท่านี้ โลกของเราก็
ทุเลาจากอาการป่วยไข้
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โรงเรียนกรุ งเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุ งเทพมหานคร

กิจกรรมของดี
ไม่ใส่ถุง

ขับเคลื่อนผ่าน

5R + C
BCC ECO
ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา

• กลุ่มผู้น�ำนักเรียน
• การบูรณาการ
องค์ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมผ่าน
8 กลุ่มสาระ

กิจกรรมคืนชีวิต
สู่ธรรมชาติ
Eco for
Community

• ฝาขวด
• ฉลากบนขวด
• ตัวขวดน�ำ้

กิจกรรมขวดน�้ำ
สามแยก
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โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชี ยงใหม่ จ.เชี ยงใหม่
เทพศิรินทร์ เชี ยงใหม่ ร่วมใจลดเมืองร้อน : DSC Stop Global Warming

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในเขต อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เป็นเพราะนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใช้ทรัพยากร
ต่างๆ อย่างฟุ่มเฟือย ไม่สนใจคัดแยกขยะ ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
จากปัญหาเหล่านี้ โรงเรียนจึงพยายามหาทางแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง มุ่งเน้นการปลูกจิตส�ำนึก
สร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง
และชุมชน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะในโรงเรียน และร่วมมือกันรณรงค์
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในโรงเรียนและในชุมชน เกิดเป็นกิจกรรมเชิงเครือข่ายเพื่อการ
แบ่งปันและพัฒนา รวมทั้งบูรณาการแนวคิดลดโลกร้อนในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และต่อยอดจัดท�ำโครงการ “เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ร่วมใจลดเมืองร้อน : DSC Stop Global
Warming” เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม สามารถจัดการขยะได้อย่างถูกวิธี
รู้จักใช้ทรัพยากรและพลังงานในโรงเรียนอย่างประหยัด รู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
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D-E-B-S-I-R-I-N Step : ขัน้ ตอนน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จ
>> โครงการเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ร่วมใจลดเมืองร้อน : DSC Stop Global
Warming ใช้กระบวนการ “DEBSIRIN Step” เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน ดังนี้

D-Declare เปิ ดหัวใจ ปลุกพลังมุ ่งมั่น ตัวแทนนักเรียนแกนน�ำกล่าวชี้แจง

วัตถุประสงค์ของโครงการ ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงและเสียงตามสาย พร้อมทั้ง
ประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ที่บ้าน และ
ชุมชน ขณะเดียวกันก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการด้วย

E-Education ให้ความรู ้ แลกเปลี่ยนความคิด นักเรียนแกนน�ำท�ำหน้าที่

ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดภาวะโลกร้อนให้กับเพื่อนนักเรียน ในช่วง
กิจกรรมหน้ า เสาธง และผ่ า นทางเสี ย งตามสายของโรงเรี ย นในช่ ว งพั ก กลางวั น
จัดกิจกรรม Knock The Door เคาะประตูถึงห้องเรียนทุกห้อง เพื่อชวนน้องๆ
เรียนรูเ้ รือ่ งโลกร้อน ผ่านการเล่นเกม และชวนพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดหาวิธจี ดั การ
ปัญหาขยะในโรงเรียน ขณะที่ครูแต่ละกลุ่มสาระวิชาต่างก็ประยุกต์ความรู้บูรณาการ
ความคิดสู่การเรียนการสอนวิชาต่างๆ เช่น
• วิชาภาษาไทย นักเรียนเขียนเรียงความสะท้อนแนวคิดลดภาวะโลกร้อน
• วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนฝึกวางแผนการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน เพือ่
ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
• วิชาศิลปะ นักเรียนได้ลงมือลงแรงช่วยกันวาดป้ายผ้ารณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
ติดประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน
• วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
• วิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้การตอบค� ำถามจากสถานการณ์ที่ก� ำหนด
เพื่อฝึกกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล และรู้จักศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์
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B-Build ปู พื้ น ฐาน สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก “ร่ ว มลดภาวะโลกร้ อ น” จั ด

“ค่ายเยาวชนลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ให้ความรูค้ วบคูก่ บั การเล่นเกม เพือ่ ให้นกั เรียน
ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์โลกร้อนในปัจจุบัน และวิธีการแก้ไขในแบบที่นักเรียนท� ำได้ รวมถึง
มีการน�ำหลักธรรม “อริยสัจ 4” มาประยุกต์กับการแก้ปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนด้วย

S-Savings ฝึ กประหยั ด ใช้ เ ฉพาะสิ่ ง ที่ จ� ำ เป็ น จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม

และสร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้คุณค่าของทรัพยากร ก่อให้เกิดคุณลักษณะนิสัย
ที่ดี รู้จักประหยัด ไม่สุรุ่ยสุร่าย ใช้เท่าที่จ�ำเป็น

I-Invite เชิ ญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดตั้ง “ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่น
เยาว์” เพื่อสรรหาสมาชิกใหม่มาร่วมด�ำเนินโครงการ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป
และยังได้จัดท�ำ  Facebook Fanpage : www.facebook.com/dsc.sgw เพื่อเผย
แพร่โครงการและองค์ความรู้ด้านการลดภาวะโลกร้อนในโลกสังคมออนไลน์ด้วย

R-Rationalize มีเหตุผล คิดก่อนใช้ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนคิดก่อนใช้

สิ่งของต่างๆ และทบทวนว่ามีความจ�ำเป็นต้องใช้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดขยะที่ต้องน�ำ
ไปก�ำจัดเพิ่มมากขึ้น

I-Intend มุ ่งมั่นตั้งใจลดภาวะโลกร้อน “ความมุ่งมั่นตั้งใจ” เป็นปัจจัยส�ำคัญ

น�ำไปสู่การมีจิตส�ำนึกที่ดีในการร่วมกันลดภาวะโลกร้อน ก่อให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์
และมีความยั่งยืน

N-Network สร้างเครือข่าย จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา

สัญจรไปเผยแพร่ความรู้ให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนวัดน�้ำบ่อหลวง โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
และโรงเรียนวัดทุ่งศาลา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาในบริเวณใกล้เคียง
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เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนตั้งแต่ยังเล็ก รวมทั้งจัด
นิทรรศการให้ความรู้กับชาวบ้าน และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนที่งานข้าวเหนียว
สันป่าตอง นอกจากนี้ ยังได้จดั กิจกรรมให้ความรูก้ บั ผูป้ กครองและเด็กๆ ในงานวันเด็ก
แห่งชาติทโี่ รงเรียนวัดน�ำ้ บ่อหลวง ด้วยรูปแบบการเรียนรูท้ สี่ นุกสนาน ผ่านการเล่นเกม
บิงโกลดโลกร้อน ตลอดจนสอดแทรกความรู้บนเวทีกิจกรรม

หลากหลายกิจกรรมลดขยะ ลดโลกร้อน
>> กลุ่มนักเรียนแกนน�ำได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการจัดการขยะ
ในโรงเรียน ตามหลัก DEBSIRIN Step ก่อให้เกิดกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน ดังนี้
งดใช้ถุงพลาสติกในโรงอาหาร โรงเรียนออกมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกใน
โรงอาหารอย่างจริงจัง ปรับเปลี่ยนมาใช้จาน ถ้วย และแก้วน�้ำที่สามารถน�ำส่งคืน และ
ใช้ซ�้ำได้
ทานให้หมด ลดโลกร้อน ใช้ภาพถ่ายจานข้าวผัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เป็นสือ่ รณรงค์ตดิ ในโรงอาหาร กระตุน้ ให้นกั เรียนได้เห็นแบบอย่างทีง่ ดงามของพระองค์
และขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนทานอาหารให้หมดจาน เพือ่ ช่วยกันลดปริมาณขยะ
เศษอาหาร
กระดาษฟางข้าว น�ำฟางข้าวมาผลิตเป็นกระดาษและงานประดิษฐ์ เพือ่ เพิม่ มูลค่า
ถือเป็นการช่วยชาวนาลดเผาฟางข้าว ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สบู่ รรยากาศ
ปุย๋ หมักชีวภาพ นักเรียนช่วยกันน�ำใบไม้แห้งไปใช้ท�ำปุย๋ หมัก เพือ่ ใช้เป็นปุย๋ บ�ำรุง
ต้นไม้ในโรงเรียน
ธนาคารขยะ นักเรียนรวบรวมขยะจากทีบ่ า้ นและทีโ่ รงเรียนมาฝากทีธ่ นาคารขยะ
รีไซเคิล โดยมีกลุม่ นักเรียนแกนน�ำท�ำหน้าทีร่ บั ซือ้ ขยะรีไซเคิล สัปดาห์ละ 2 วัน นักเรียน
น�ำเงินที่ได้จากการขายขยะไปฝากไว้กับธนาคารโรงเรียนเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายและเป็นทุน
การศึกษา
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จากการด�ำเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะ ภายใต้โครงการ “เทพศิรินทร์ เชียงใหม่
ร่วมใจลดเมืองร้อน: DSC Stop Global Warming” ได้ผลดังนี้ มีปริมาณขยะรีไซเคิล
ทีค่ ดั แยก ประมาณ 1,122 กิโลกรัมต่อปี ปริมาณเศษใบไม้ทนี่ ำ� มาท�ำปุย๋ ประมาณ 360
กิโลกรัมต่อปี และขยะเศษอาหารลดลงร้อยละ 50 ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ประมาณ 1,485 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ร่วมใจ ขยายผลสู่ความยั่งยืน
>> เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด�ำเนินโครงการเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ร่วมใจ
ลดเมืองร้อน : DSC Stop Global Warming ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
จึงได้น�ำโครงการนี้บรรจุไว้ในแผนการด� ำเนินงานประจ�ำปีของโรงเรียน และได้
สนับสนุนงบประมาณการด�ำเนินงาน อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต�ำบลน�้ำบ่อหลวง
ยังได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ยังได้ขยายเครือข่ายลดเมืองร้อนไปยัง
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ผ่านกิจกรรม “ค่ายเยาวชนลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา”
และขยายเครือข่ายลดเมืองร้อนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ผ่านกิจกรรม “ค่าย
วิทยาศาสตร์กับชีวิต” โดยให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาภาวะโลกร้อน และวิธี
การแก้ไขในโรงเรียนตนเอง เพือ่ ปลูกฝังส�ำนึกรักและหวงแหนสิง่ แวดล้อมให้กบั เยาวชน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 8
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่ 2 ต.น�้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียน 348 คน
ครู 26 คน
บุคลากร 15 คน
โทรศัพท์ 053-836008
เว็บไซต์ www.dsc.ac.th

“ขั้นตอนน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จ” จะงอกงามได้เพียงใด อยู่ที่ “พลังใจ” และ “พลังความ
ร่วมมือ”
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โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชี ยงใหม่ จ.เชี ยงใหม่

Declare

เปิดหัวใจ
ปลุกพลังมุ่งมั่น

Education

ให้ความรู้
แลกเปลี่ยนความคิด

Build

Network
สร้างเครือข่าย

ปูพื้นฐาน
สร้างจิตส�ำนึก
“ร่วมลดภาวะโลกร้อน”

DEBSIRIN
ร่วมใจลดเมืองร้อน

Saving

ฝึกประหยัด
ใช้เฉพาะสิ่งที่จ�ำเป็น

Intend

มุ่งมั่นตั้งใจ
ลดภาวะโลกร้อน

Rationalize
มีเหตุผล
คิดก่อนใช้

Invite

เชิญชวนเข้าร่วม
กิจกรรม
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โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา
ธิดาร่วมพลัง สู่ความหวังคาร์บอนต�่ำ “Stop Hard Start Easily”

“การที่เราจะหยุดท�ำอะไร มันเป็นเรื่องที่ยาก อย่างเช่นความเคยชินของเรา แต่ถ้าเราสามารถ
หยุดยั้งได้ การเริ่มต้นท�ำสิ่งดีๆ ใหม่ๆ ต่อไปของเรา ก็เป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียว” ความหมายข้างต้นนี้
คือที่มาของสโลแกน “Stop Hard Start Easily” แรงบันดาลใจส�ำคัญของการขับเคลื่อนโครงการ
“ธิดาร่วมพลัง สู่ความหวังคาร์บอนต�่ำ” ของโรงเรียนธิดานุเคราะห์
ด้วยความที่โรงเรียนธิดานุเคราะห์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา
มีนักเรียนมากถึง 3,032 คน โรงเรียนจึงต้องเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดจากการอุปโภค
บริโภค และบริหารจัดการความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงมากขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ
ภายในโรงเรียน โดยเฉพาะการใช้เครื่องปรับอากาศในห้องเรียนส่วนใหญ่ ส่งผลให้โรงเรียนมีต้นทุน
ค่าใช้จา่ ยสูง และยังมีภาระในการจัดเก็บขยะเพือ่ น�ำไปก�ำจัดอีกด้วย โรงเรียนจึงได้กำ� หนดยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ควบคู่กับการปลูก
ฝังจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากวิถีการบริโภคและ
การใช้พลังงานในชีวิตประจ�ำวัน
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ใส่พลัง สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู ้
>> โรงเรียนธิดานุเคราะห์ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานในโรงเรียน
อย่างต่อเนือ่ ง เริม่ จากการประชุมชีแ้ จงให้ครู บุคลากร นักเรียน และผูป้ กครองได้เข้าใจ
โครงการ และร่วมกันวางแผนการด�ำเนินงาน จากนัน้ แบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และ
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ ดังนี้
		 หนึ่งคนปั่น พันคนเก็บ ส่งเสริมแนวคิดลดปริมาณขยะ ด้วยการฝึก “คัดแยก
ขยะ” ในรูปแบบสนุกสนาน ใช้ “จักรยานปั่นเก็บขยะ” สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้
นักเรียนมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดของโรงเรียน ท�ำได้ง่ายๆ โดยให้นักเรียนหนึ่งคน
ปัน่ จักรยาน และมีนกั เรียนเดินตามช่วยกันเก็บขยะใส่ตะกร้ารถจักรยาน วันละ 4 ครัง้
ในตอนเช้า ช่วงพัก 10 นาที พักเทีย่ ง และตอนเย็น จากนัน้ น�ำขยะมาแยกทิง้ ใส่ถงั ขยะ
แต่ละประเภทตามป้ายที่กำ� หนดสัญลักษณ์ไว้ นอกจากเป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึกด้าน
การจัดการขยะ ยังสอนให้นกั เรียนรูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม และได้
ออกก�ำลังกายด้วย
		 หนึ่งวันลด หนึ่งวันเพิ่ม ส่งเสริมแนวคิดลดใช้พลังงานไฟฟ้า โดยก�ำหนดให้
นักเรียนแต่ละช่วงชั้นปิดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
ตามวันที่ก�ำหนด ได้แก่
วันจันทร์ นักเรียนชั้น ป.1-ป.3
วันอังคาร นักเรียนชั้น ป.4-ป.6
วันพุธ นักเรียนชั้น ม.1-ม.3
วันพฤหัสบดี นักเรียนชั้น ม.4-ม.6
วันศุกร์ นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 (ทุกช่วงชั้น)
หากห้องเรียนใดลืมปิดเครื่องปรับอากาศตามวันที่กำ� หนด ก็จ�ำเป็นต้องงดเปิดเครื่อง
ปรับอากาศเป็นเวลา 1 สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) ชื่อ “ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์”
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ผลจากการด�ำเนินโครงการธิดาร่วมพลัง สู่ความหวังคาร์บอนต�่ำ “Stop Hard Start
Easily” ของโรงเรียนธิดานุเคราะห์ สามารถลดปริมาณขยะได้ 3,269 กิโลกรัมต่อปี
ลดปริมาณไฟฟ้าได้ 254,792 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อปี ซึง่ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ 146,207 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

บู รณาการเพื่อก้าวไปข้างหน้า
>> โรงเรียนธิดานุเคราะห์ยังได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส�ำนึก ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการบูรณาการทุกกิจกรรมเข้ากับกลุ่มสาระวิชาการ
เรียนรู้ จัดท�ำเป็นสถานีเรียนรู้ จ�ำนวน 9 สถานี เพือ่ ให้นกั เรียนทุกคนมีสว่ นร่วมในการ
ลดภาวะโลกร้อน ประกอบด้วยสถานีต่างๆ ดังนี้
สถานีที่ 1 :
สถานีที่ 2 :
สถานีที่ 3 :
สถานีที่ 4 :
สถานีที่ 5 :
สถานีที่ 6 :
สถานีที่ 7 :
สถานีที่ 8 :

ตามรอยพ่อหลวง ร่วมกันลดเมืองร้อน (กลุ่มสาระศิลปะ)
บันไดลิงพลังงาน (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)
ภาวะเรือนกระจก (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
แยกขยะลดโลกร้อน (กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ค�ำขวัญชวนคิด พิชิตโลกร้อน (กลุ่มสาระภาษาไทย)
ย้อนรอยผลิตภัณฑ์ (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์)
มหัศจรรย์แห่งต้นไม้ (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
รักโลกให้ถูกทาง ค�ำตอบอยู่ที่ตัวเรา (กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี)
สถานีที่ 9 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 9
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
5 ถ.แสงศรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
เปิดสอนระดับอนุบาล- มัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักเรียน 3,032 คน
ครู 153 คน
บุคลากร 30 คน
โทรศัพท์ 074-232052
เว็บไซต์ www.thida.ac.th

นับเป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการท�ำหน้าที่บ่มเพาะ “เมล็ดพันธุ์
คุณภาพ” เพือ่ เป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นสูเ่ มืองและสังคมคาร์บอนต�ำ่ ความหวัง
ใหม่ที่ท้าทายให้ทุกคนร่วมกันปลุกปั้นท�ำฝันให้เป็นจริง
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โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา
• เพิ่มอากาศบริสุทธิ์
ให้โลกของเรา
• ลดใช้พลังงานไฟฟ้า
• ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

St o p

หนึ่งวันลด
หนึ่งวันเพิ่ม

d
Har

1
บูรณาการกับ
กลุ่มสาระวิชา
“สถานีเรียนรู้"

S tar t Easil y

ธิดาร่วมพลัง
สู่ความหวังคาร์บอนต�่ำ

หนึ่งคนปั่น
พันคนเก็บ

• สถานีที่ 1:
			
• สถานีที่ 2:
• สถานีที่ 3:
• สถานีที่ 4:
• สถานีที่ 5:
			
• สถานีที่ 6:
• สถานีที่ 7:
• สถานีที่ 8:
			
• สถานีที่ 9:

ตามรอยพ่อหลวง 		
ร่วมกันลดเมืองร้อน
บันไดลิงพลังงาน
ภาวะเรือนกระจก
แยกขยะลดโลกร้อน
ค�ำขวัญชวนคิด
พิชิตโลกร้อน
ย้อนรอยผลิตภัณฑ์
มหัศจรรย์แห่งต้นไม้
รักโลกให้ถูกทาง
ค�ำตอบอยู่ที่ตัวเรา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน
MBS ร่วมใจ ประหยัดไฟในโรงเรียนและชุ มชน

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนถึง 1,410 คน มากที่สุด
เมื่อเทียบกับโรงเรียนทั้งหมดในอ�ำเภอแม่สะเรียง ท�ำให้มีการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนสูง โดยเฉพาะ
การใช้ไฟฟ้า ทั้งเปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ พัดลม และคอมพิวเตอร์ ผลที่ตามมาก็คือ โรงเรียนต้อง
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูง และยิ่งมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากเท่าใด ก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อ
ภาวะโลกร้อนมากขึ้นเท่านั้น เพราะในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน น�้ำมัน) ในการเผาไหม้ มีผลท�ำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกสะสมตัวในชั้นบรรยากาศ
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โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตั รศึกษา” ตระหนักดีวา่ เราทุกคนมีสว่ นช่วยลดปัญหาภาวะ
โลกร้อนได้ เริม่ ตัง้ แต่การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวติ ประจ�ำวัน
ทัง้ ทีบ่ า้ น โรงเรียน และชุมชน เลือกใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม พลังงานน�้ำ ฯลฯ ที่ส�ำคัญทุกครั้งที่ใช้ไฟฟ้า ต้องใช้อย่างรู้คุณค่าและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจริเริม่ โครงการ “MBS ร่วมใจ ประหยัดไฟ
ในโรงเรียนและชุมชน” เริม่ ต้นกระตุน้ ปลุกจิตส�ำนึกตัง้ แต่ในโรงเรียน และขยายแนวคิด
สร้างเครือข่ายสู่โรงเรียนข้างเคียง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

เข็มทิศน�ำทางสู่เป้าหมาย

>> แนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ได้ก�ำหนดตาม
วงจรของ PDCA เริ่มจากการวางแผน (Plan) การด�ำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทีว่ างไว้ จากนัน้ ก็ปฏิบตั งิ าน (Do) ตามขัน้ ตอนในแผนงานนัน้ และตรวจ
สอบ (Check) ผลการด�ำเนินงานในแต่ละขั้นตอนว่า มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ถ้ามี
ปัญหา ก็ลงมือปรับปรุงแก้ไข (Action) หากไม่มีปัญหา ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนงานทีไ่ ด้ผลส�ำเร็จ เพือ่ น�ำไปใช้ในการท�ำงานครัง้ ต่อไป จนเกิดเป็นหลากหลาย
กิจกรรมประหยัดไฟฟ้า ดังนี้
		 บูรณาการสู่การเรียนการสอนเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า โรงเรียนได้จัดท�ำ
แผนการสอน โดยบูรณาการเข้ากับ 8 กลุม่ สาระ ในหัวข้อ “การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง
คุ้มค่าและปลอดภัย” เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องเรียนสีเขียว และ
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานน�้ำ ที่
ตั้งอยู่ใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พลังงานของ
นักเรียน
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		 ประชาสัมพันธ์ประหยัดไฟฟ้าในโรงเรียน เผยแพร่ข่าวสาร สาระความรู้ ตลอด
จนกิจกรรมรณรงค์เรื่องการประหยัดไฟฟ้าในโรงเรียนและชุมชนให้นักเรียนทราบ
ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง บอร์ด เสียงตามสายของโรงเรียน
		 ปิด-เปิดหลอดไฟในโรงเรียน ก�ำหนดมาตรการปิด-เปิดไฟ เช่น ปิดไฟเวลาพัก
เที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน และจัดท�ำสติ๊กเกอร์สีไว้ตามสวิตช์ไฟ เพื่อเปิดไฟเฉพาะดวง
ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน ซึ่งการปิด-เปิดไฟแต่ละครั้งจะมีสายตรวจคอยส�ำรวจดูแลความ
เรียบร้อย
		 เปลี่ยนหลอดไฟ ใช้หลอดประหยัดพลังงานในห้องเรียนของอาคารเรียน 1
ซึ่งจากเดิมเป็นหลอด 36 วัตต์ เปลี่ยนเป็นหลอด 18 วัตต์ จ�ำนวน 276 หลอด และ
เปิดม่านหรือหน้าต่างเพื่อเพิ่มแสงสว่างในห้องเรียน
		 ปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศในโรงเรียน มีมาตรการปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศ
เป็นเวลา ปิดเครื่องปรับอากาศหากไม่อยู่ในห้องนาน 1 ชั่วโมง ตั้งอุณหภูมิเครื่อง
ปรับอากาศไม่ต�่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และเปิดหน้าต่างให้ลมเข้ามาในช่วงทีอ่ ากาศ
ไม่ร้อนแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ
		 ไม่รีดชุดพลศึกษามาโรงเรียน รณรงค์ให้ครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน
ใส่ชุดพลศึกษาที่ไม่ต้องรีด เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า
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		 ปิด-เปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้อุปกรณ์
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมือ่ ไม่ใช้งานนานเกิน
15 นาที ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานติดต่อนานเกิน 1 ชั่วโมง จัดวางตู้เย็น
ห่างจากฝาผนัง 15 เชนติเมตร ท�ำความสะอาดตู้เย็น ละลายน�้ำแข็งอย่างสม�่ำเสมอ
และปรับอุณหภูมิตู้เย็นให้เหมาะสม รวมถึงการตรวจสภาพอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
เป็นประจ�ำ  พร้อมทั้งปิดสวิตซ์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งและถอดปลั๊กออก
หลังเลิกใช้งาน
		 จักรยานปั่นน�้ำ น�ำจักรยานยืมเรียนที่ช�ำรุดและไม่สามารถใช้งานได้แล้วมา
ประกอบเข้ากับเครื่องปั๊มน�้ำ  เพื่อใช้สูบน�้ำรดต้นไม้ โดยใช้หลักการของพลังงานกล
แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า อีกทั้งโรงเรียนได้พัฒนาต่อยอดสร้างเป็นฐานการเรียนรู้
เพื่อให้คุณครูใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในการเรียนการสอนเรื่องพลังงานกลให้กับ
นักเรียนที่มีความสนใจ
		 เผยแพร่กจิ กรรมสูโ่ รงเรียนและชุมชนใกล้เคียง จัดท�ำวารสารเผยแพร่กจิ กรรม
ของโรงเรียนส่งไปยังโรงเรียนในสังกัดส� ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ทั้งหมด 174 โรงเรียน และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
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เสียงตามสายของโรงเรียนและชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
แม่สะเรียง (สวท.แม่สะเรียง) เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) และยูทูบ
(YouTube) รวมทั้งประชาสัมพันธ์โดยตรงที่ตลาดนัดในอ�ำเภอแม่สะเรียง
จากการด�ำเนินโครงการ MBS ร่วมใจ ประหยัดไฟในโรงเรียนและชุมชน ของโรงเรียน
แม่สะเรียง “บริพตั รศึกษา” สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 10,884 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อปี
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 6,106 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

สานพลังร่วมใจต่อยอดกิจกรรม
>> โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ยังคงมุ่งมั่นสานต่อแนวคิดการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยต่อยอดกิจกรรมและขยาย
เครือข่าย ดังนี้
•
•
•
•
•

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และพลังงานทางเลือก
เปลีย่ นหลอดไฟเป็นหลอด LED ในอาคารเรียน โดยทยอยเปลีย่ นจนครบทุกอาคาร
ขยายเครือข่ายการประหยัดพลังงานไฟฟ้าไปยังโรงเรียนในอ�ำเภอใกล้เคียง
จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
จัดกิจกรรมปลูกจิตส�ำนึกด้านการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของชุมชน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 9
โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”
315 หมู่ 1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรม
การการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียน 1,410 คน
ครู 85 คน
บุคลากร 11 คน
โทรศัพท์ 053-681250
เว็บไซต์ www.boripat.ac.th

เพียงแค่ “ปิดสวิตซ์ ถอดปลั๊ก” เริ่มต้นได้ง่ายๆ ที่ตนเอง ก่อนบอกต่อไปยังคนใกล้
เคียง ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน พลังเล็กๆ จากความตั้งใจดีของแต่ละมือ ย่อมก่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโลกใบนี้ได้
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โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน
บูรณาการ
สู่การเรียนการสอน
“8 กลุ่มสาระ”

ไม่รีดชุดพลศึกษา

เผยแพร่กิจกรรม
สู่โรงเรียนและชุมชน
ใกล้เคียง

• แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
• แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ในโรงเรียน

• กิจกรรมหน้าเสาธง
• บอร์ด
• เสียงตามสาย

จักรยานปั่นน�้ำ
ปิด-เปิดหลอดไฟ

หลากหลายกิจกรรม
ประหยัดไฟฟ้า
ปิด-เปิด
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

• ปิดคอมพิวเตอร์
เมื่อไม่ใช้งานนานเกิน 1 ชั่วโมง
• ปิดสวิตซ์
• หมั่นท�ำความสะอาดตู้เย็น ละลาย
น�้ำแข็ง ปรับอุณหภูมิพอดี และจัดวาง
ตู้เย็นห่างจากฝาผนัง 15 เซนติเมตร
• ถอดปลั๊กทันทีที่เลิกใช้งาน

เปลี่ยนหลอดไฟ

• 18 วัตต์
• เปิดหน้าต่าง

ปิด-เปิด
เครื่องปรับอากาศ

1
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โรงเรียนอัสสัมชั ญศรีราชา จ.ชลบุ รี
ACS GREEN CAMPUS ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา

ตลอดระยะเวลา 70 ปีของการก่อตั้ง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สถานศึกษาแห่งนี้ยังคงมุ่งมั่น
ท�ำหน้าที่บ่มเพาะความรู้ สร้างคนให้มีการศึกษาและคุณธรรม ควบคู่กับการท�ำหน้าที่เป็นสมาชิก
ทีด่ ขี องสังคม ตระหนักรูใ้ นคุณค่าของการใช้พลังงานและการบริหารจัดการ “ขยะ” ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชาจึงได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ พร้อมทัง้ ประกาศนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกให้นักเรียนและบุคลากร
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่ “โรงเรียน
คาร์บอนต�่ำ” ตามแผนงานโครงการ ACS GREEN CAMPUS ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
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ด้วยความที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 550 ไร่
ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีทั้งนักเรียนประจ�ำและไปกลับจ�ำนวนมากถึง 4,600 คน
ย่อมมีปริมาณขยะเกิดขึ้นตามมามากเช่นกัน โรงเรียนจึงตั้งต้นมองปัญหาด้วยความ
เข้าใจ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน
เน้นกระบวนการมีสวนร่วมจากทุกคนในโรงเรียน เริ่มต้นด้วยการประชาสัมพันธ์
ถึงเป้าหมายของการมุง่ สูโ่ รงเรียนคาร์บอนต�่ำ พร้อมทัง้ รณรงค์ให้ทกุ คนปรับเปลีย่ นวิถี
การด�ำเนินชีวิต เริ่มจากลด “ขยะใกล้ตัว” ซึ่งเป็นบ่อเกิดของก๊าซเรือนกระจก ต้นเหตุ
ของปัญหาภาวะโลกร้อน โรงเรียนยังได้ก�ำหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ
แนวคิดลดภาวะโลกร้อนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุ
เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการประดิษฐ์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
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พลังความร่วมมือ เพื่อ “ลดขยะ”
>> โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รเิ ริม่ กิจกรรมต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมแนวคิดการลดปริมาณ
ขยะ ดังนี้
		 ทิ้งขยะให้ถูกถัง : 3 ถัง 3 สี 3 ประเภท รณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนแยกขยะให้ถกู ประเภท โดยจัดวางถังขยะ 3 สี 3 ประเภท ไว้ตามบริเวณต่างๆ
ภายในโรงเรียน จ�ำนวน 8 จุด เพื่อแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล
จ�ำพวกพลาสติก ขยะรีไซเคิลจ�ำพวกแก้วและโลหะ และขยะทั่วไป
		 รณรงค์ลดขยะรอบชุมชน ให้ความรู้เรื่องการลดปริมาณขยะในชีวิตประจ�ำวัน
และร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชาท�ำความสะอาดบริเวณรอบชุมชนในอ�ำเภอศรีราชา
		 เซียนปราบขยะ ส่งเสริมให้นักเรียนน�ำเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นสิ่ง
ประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของขยะ และเศษวัสดุเหลือใช้
		 Rethink ก่อนทิ้ง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ไฟฟ้าให้คุ้มค่าก่อนทิ้ง
เป็นขยะ
		 เถ้าแก่น้อยจากของมือสอง เปิดโอกาสให้นักเรียนจ�ำหน่ายสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ และผู้ปกครองจ�ำหน่ายของสภาพดีแต่ไม่ใช้แล้ว เพื่อลดขยะ
		 เศษอาหารในจานข้าว รณรงค์กินข้าวให้หมดจาน โดยเปิดสารคดีรณรงค์การ
รับประทานอาหารให้หมดจาน
		 ปุย๋ หมักชีวภาพ ส่งเสริมการผลิตปุย๋ หมักชีวภาพจากเศษใบไม้และหญ้า สามารถ
ลดปริมาณเศษใบไม้และหญ้าได้วันละ 60 กิโลกรัม
		 มหัศจรรย์ไบโอแก๊ส ส่งเสริมการผลิตไบโอแก๊สจากเศษผักผลไม้ทเี่ หลือจากการ
ประกอบอาหารในโรงครัวของโรงเรียน
		 น�้ำหมัก EM ส่งเสริมการท�ำน�้ำหมัก EM จากขยะอินทรีย์ เพื่อน�ำไปเป็นปุ๋ยบ�ำรุง
ต้นไม้
		 ไส้เดือนย่อยขยะ ก�ำจัดขยะอินทรียโ์ ดยใช้ไส้เดือนพันธุแ์ อฟริกนั ช่วยลดปริมาณ
เศษผักผลไม้ได้เดือนละ 23 กิโลกรัม
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		 กระดาษหน้า 3 เพื่อเพื่อนที่มองไม่เห็น รับบริจาคกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้า
เพื่อน�ำไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอด สามารถลดขยะประเภทกระดาษได้เดือน
ละ 17 กิโลกรัม
		 Book 4 Child รับบริจาคหนังสือเพื่อมอบให้น้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ในโครงการ “ค่ายส่งแรงใจ ให้ต�ำรา” สามารถบริจาคหนังสือได้ถึง 2,580 เล่ม
		 รณรงค์ใช้กล่องจากชานอ้อย ลดใช้กล่องโฟม ปรับเปลีย่ นมาใช้กล่องทีผ่ ลิตจาก
ชานอ้อยที่สามารถย่อยสลายได้ สามารถลดขยะกล่องโฟมได้เดือนละ 225 กล่อง
		 E-Office ลดผลิตขยะ ใช้ระบบ E-Office แจ้งข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนแทน
การใช้กระดาษ สามารถลดการใช้กระดาษได้เดือนละ 15 กิโลกรัม
		 การสอบ online จัดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนด้วยการสอบ online
แทนการใช้กระดาษ สามารถลดการใช้กระดาษได้เดือนละ 17 กิโลกรัม
		 Website ลดใช้ขยะ แจ้งข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ แก่ผปู้ กครองผ่าน
ทางเว็บไซต์ สามารถลดการใช้กระดาษได้เดือนละ 108 กิโลกรัม
		 รถขยะ ลดขยะ ส่งเสริมให้นกั เรียนระดับประถมศึกษาผลิตไบโอดีเซลจากน�ำ้ มัน
พืชใช้แล้ว ซึง่ รวบรวมมาจากบ้านนักเรียนและโรงครัวของโรงเรียน เพือ่ น�ำมาใช้กบั รถ
ขยะของโรงเรียน สามารถผลิตไบโอดีเซลได้เดือนละ 48 ลิตร
		 น�้ำเสียช่วยได้ ต้นไม้เติบโตดี น�ำน�้ำทิ้งจากการอาบน�้ำของนักเรียนประจ�ำ
ทั้ง 4 ตึก มาผ่านกระบวนการบ�ำบัด เพื่อน�ำไปใช้รดน�้ำต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน
แทนการใช้นำ�้ ประปา สามารถลดปริมาณการใช้นำ�้ ประปาได้วนั ละ 34 ลูกบาศก์เมตร
ผลจากการด� ำเนินกิจกรรมด้านการลดปริมาณขยะในโครงการ “ACS GREEN
CAMPUS ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
164,878 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสมาชิกทุกคนใน
โรงเรียน ทั้งผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมใจ
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เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมด�ำเนินงาน ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคีส�ำคัญ
คือ โรงเรียน สมาคมผูป้ กครองและครู และชุมชน เพือ่ ร่วมกันอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

หยั่งราก แตกกิ่ง ขยายผลต่อเนื่อง
>> จากเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสู่ “โรงเรียนคาร์บอนต�่ำ” เพื่อร่วม
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ส่งผลให้โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชาเดินหน้าสานต่อกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับนโยบาย
ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาต่อยอดกิจกรรม
จัดการระบบการจราจรในโรงเรียน เพื่อลดปัญหาการจราจร และจัดตัง้ ศูนย์การเรียน
รู้ภายในโรงเรียน เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 9
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
29 หมู่ 10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักเรียน 4,600 คน
ครู 330 คน
บุคลากร 220 คน
โทรศัพท์ 038-311055-6
เว็บไซต์ www.acs.ac.th

การด�ำเนินกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเป้าหมาย “ลดขยะ” ของโรงเรียนแห่งนี้ เป็น
บทพิสูจน์คุณค่าของการพัฒนาสู่ “โรงเรียนสีเขียว” หรือ “โรงเรียนคาร์บอนต�่ำ”
สามารถท�ำได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน สิ่งส�ำคัญอยู่ที่ ความกล้ าที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เคยชิน แล้วเริ่มต้นนิสัยใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง
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โรงเรียนอัสสัมชั ญศรีราชา จ.ชลบุ รี
• 3 ถัง 3 สี 3 ประเภท

ทิ้งขยะให้ถูกถัง
รถขยะ ลดขยะ

น�้ำเสียช่วยได้
ต้นไม้เติบโตดี

การสอบ
online

Website
ลดใช้ขยะ

ใช้กล่องจาก
ชานอ้อย

หลายเพื่อลดขยะ

E-Office
ลดผลิตขยะ

ร

าก
มห ล

กิ จ ก ร

กระดาษหน้า 3
เพื่อเพื่อนที่มอง
ไม่เห็น

(พลาสติก) (แก้ว /โลหะ)
(ขยะทั่วไป)

Book 4 Child

ACS GREEN
CAMPUS
ลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา

ลดขยะ
รอบชุมชน
เซียนปราบขยะ

มหัศจรรย์
ไบโอแก๊ส
Rethink
ก่อนทิ้ง
ไส้เดือน
ย่อยขยะ
เศษอาหารในจานข้าว
"กินให้หมดจาน"

เถ้าแก่น้อย
จากของมือสอง

ปุ๋ยหมักชีวภาพ
น�้ำหมัก EM
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โรงเรียนควนโดนวิทยา จ.สตูล
ร่วมพลัง สู่ความหวังสังคมคาร์บอนต�่ำ

วิสยั ทัศน์ของโรงเรียนควนโดนวิทยา “ภูมทิ ศั น์โดดเด่น เน้นคุณธรรม อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญา จัดการศึกษา
สูม่ าตรฐานสากล” สะท้อนได้ดถี งึ ทิศทางการท�ำงานของโรงเรียน ทัง้ ในฐานะเป็นสถานศึกษา มีหน้าที่
สอนนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีคณ
ุ ธรรม และในฐานะเป็นสมาชิกทีด่ ขี องท้องถิน่ ซึง่ พร้อมร่วมรณรงค์
ประเด็นทีก่ ำ� ลังท้าทายสังคมในทุกระดับ นัน่ คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวิถชี วี ติ ประจ�ำวัน
โรงเรียนควนโดนวิทยา ตั้งอยู่บนเชิงเขาใน อ.ควนโดน จ.สตูล แต่เดิมโรงเรียนต้องเผชิญกับปริมาณ
ขยะจ�ำนวนมาก เนื่องจากไม่มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ขยะส่วนใหญ่ถูกทิ้งรวมกันโดยไม่มีการ
คัดแยก ร้านค้าในโรงเรียนนิยมใช้โฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ตลอดจนมีการบริโภคอาหาร
อย่างฟุ่มเฟือย ปัญหาเหล่านี้มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีผลต่อภาวะ
โลกร้อน โรงเรียนควนโดนวิทยาจึงได้จัดท�ำโครงการ “เรา...ควนโดนวิทยา ร่วมพลัง สู่ความหวัง
สังคมคาร์บอนต�่ำ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่า เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ ช่วยลดภาวะโลกร้อน
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พัฒนาสู่เป้าหมาย “ลดขยะในโรงเรียน”

>> การด�ำเนินโครงการเราควนโดนวิทยา ร่วมพลัง สู่ความหวังสังคมคาร์บอนต�่ำ 
เริ่มจากแกนน�ำนักเรียนและคณะท�ำงานร่วมกันส�ำรวจวิเคราะห์ปริมาณขยะแต่ละ
ประเภทในโรงเรียน พบว่า ขยะที่มีมากที่สุดในโรงเรียนคือ ขยะอินทรีย์ 45% รองลง
มาคือ ขยะรีไซเคิล 40% ขยะทั่วไป 14.5% และขยะอันตราย 0.5% จากนั้นจึง
มุ่งส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตส�ำนึกให้แก่นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน โดยใช้รูปแบบการประสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น เสียงตามสาย
ให้ความรู้หน้าเสาธงและในห้องเรียน จัดท�ำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ด
ความรู้ สาธิตวิธีการปฏิบัติ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานในที่สาธารณะและในชุมชน
เดินรณรงค์ให้ความรู้ในเขตพื้นที่รอบโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง เผยแพร่ผลงาน
ในเว็บไซต์ของโรงเรียน เป็นต้น รวมถึงก�ำหนดเส้นทางการจัดการขยะของโรงเรียน
แบ่งเป็นขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ดังนี้
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		 การจัดการขยะทัว่ ไป ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมแนวคิดลดปริมาณขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง
โดยเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้วัสดุธรรมชาติบรรจุอาหารแทนถุงพลาสติก
และโฟม ใช้กระบอกน�้ำเพื่อเติมน�้ำในจุดบริการน�้ำดื่มแทนการซื้อน�้ำขวด
		 การจัดการขยะอินทรีย์ คัดแยกขยะอินทรียแ์ ต่ละประเภท เพือ่ น�ำไปใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่
• ปุ๋ยน�้ำหมักชีวภาพ น�ำเศษอาหาร เศษผักผลไม้ มาผลิตปุ๋ยน�้ำหมักชีวภาพ
• ปุ๋ยหมักอินทรีย์ น�ำเศษใบไม้ เศษหญ้า มาผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์
• แก๊สชีวภาพ น�ำเศษอาหารจากโรงอาหารมาเติมในบ่อหมัก เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ
		 การจัดการขยะรีไซเคิล
• ธนาคารวัสดุรีไซเคิล รับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.00 น.
มี ค ณะท�ำ งานช่ ว ยคัด แยกขยะ จดบัน ทึ ก เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ปริ ม าณขยะแต่ ล ะ
ประเภท และดูแลสถานะทางการเงินของธนาคารวัสดุรีไซเคิล
• นูหรีรีไซเคิล รับบริจาคขยะรีไซเคิลจากผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
ผู้ปกครอง และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น รายได้จากการขายขยะ
มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน
• สิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล และพลาสติกสู่ AEC น�ำขยะมาประดิษฐ์เป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน หรือสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้
• เถ้าแก่น้อย ส่งเสริมให้นักเรียนหารายได้พิเศษจากการขายขยะรีไซเคิล
• จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการสินค้ามือสอง รับบริจาคเสื้อผ้าใช้แล้ว น�ำมาจ�ำหน่ายที่ร้านค้า
โรงเรียน
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• จากธนาคารวั ส ดุ รี ไซเคิ ล สู ่ ร ้ า นค้ า ศู น ย์ บ าท เมื่ อ น� ำ ขยะไปขายให้ กั บ ธนาคาร
วั ส ดุ รี ไซเคิ ล สามารถรั บ คู ป องเพื่ อ ใช้ ใ นร้ า นค้ า ศู น ย์ บ าทที่ ตั้ ง อยู ่ ภ ายในและ
ภายนอกโรงเรียน
• จากธนาคารวัสดุรีไซเคิลสู่ธนาคารความดี ด�ำเนินงานโดยกลุ่มยุวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ
สังคม ในเวลาพักเที่ยงของทุกวัน สามารถน�ำขยะมาแลกคะแนนความดี ซึ่งมีเกณฑ์
การให้คะแนนคือ เก็บขยะประเภทขวด 10 ขวด ได้ 1 คะแนน
• ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ น�ำไม้ไผ่มาท�ำเป็นถังขยะส�ำหรับใช้คัดแยกขยะแต่ละประเภท
ในโรงเรียน
• ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนเพื่อจัดการขยะ น�ำการขับร้องนาชีร (การขับร้องบทเพลง
เกี่ยวกับศรัทธาและการท�ำความดี) มาใช้ในการรณรงค์ลดขยะในโรงเรียน
		 การจัดการขยะอันตราย รณรงค์คดั แยกขยะอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย
และสารเคมีจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมไว้ที่จุดพักขยะอันตราย
เพื่อส่งต่อให้เทศบาลต�ำบลควนโดนน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี
ผลการด�ำเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะในโครงการเราควนโดนวิทยา ร่วมพลัง สู่
ความหวังสังคมคาร์บอนต�่ำ  ของโรงเรียนควนโดนวิทยา สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิล
ได้ 1,265 กิโลกรัมต่อปี คัดแยกขยะอินทรีย์ได้ 1,176 กิโลกรัมต่อปี ลดปริมาณ
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ถุงพลาสติกได้ 1,345 กิโลกรัมต่อปี และลดปริมาณขวดน�ำ้ พลาสติกได้ 3,209 กิโลกรัม
ต่อปี ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 15,766 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี

ตอกย�้ำแนวคิด ขยายผลสู่ความยั่งยืน
>> โรงเรียนควนโดนวิทยาให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการแนวคิดลดเมืองร้อน
ในหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการเรียนการสอนครบ
ทุ ก ระดั บ ชั้ น และจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น รายวิ ช าการจั ด การขยะเชิ ง ธุ ร กิ จ ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ความยั่งยืน ด้วยการขยายเครือข่ายแนวคิดลดขยะตั้งแต่ต้นทางไปสู่
ครอบครัวของนักเรียนและชุมชน รวมถึงเผยแพร่ตัวอย่างกิจกรรมลดขยะไปยัง
โรงเรี ย นในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง และได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เรี ย นรู ้ สั ง คมรี ไซเคิ ล และป่ า นิ เวศ
ในโรงเรียน พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการลดขยะ ส�ำหรับ
น�ำเสนอเป็นข้อมูลแก่นักเรียนบุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดจนบุคคลภายนอก
ที่สนใจ

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 10
โรงเรียนควนโดนวิทยา
472 หมู่ 1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน
จ.สตูล
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียน 428 คน
ครู 31 คน
บุคลากร 8 คน
โทรศัพท์ 074-795093
เว็บไซต์ www.kd.ac.th

หากทุกหน่วยในสังคม ทัง้ โรงเรียน บ้าน ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานในท้องถิน่ ช่วยกัน
คัดแยกขยะ และลดการสร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง ย่อมส่งผลให้ “การจัดการขยะ”
เกิดประสิทธิภาพได้
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โรงเรียนควนโดนวิทยา จ.สตูล

ขยะทั่วไป

14.5 %
•
•
•
•

ขยะรีไซเคิล

• ธนาคารวัสดุรีไซเคิล
• นูหรีรีไซเคิล
• สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล

40 %

ลดขยะต้นทาง
ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
ใช้กระบอกน�้ำแทนซื้อน�้ำขวด
ใช้วัสดุธรรมชาติใส่อาหาร

•
•
•
•
•
•

การจัดการขยะ
โรงเรียนควนโดนวิทยา

และพลาสติกสู่ AEC
ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนเพื่อ		
จัดการขยะ โดยการขับร้องนาชีร
เถ้าแก่น้อย
ร้านค้าสวัสดิการสินค้ามือสอง
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลสู่ร้านศูนย์บาท
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลสู่ธนาคารความดี
สร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (ถังขยะ)

ขยะอินทรีย์
ขยะอันตราย

0.5 %

• รวบรวมเพื่อให้
เทศบาลจัดเก็บ

45 %

• แก๊สชีวภาพ
• ปุ๋ยหมักอินทรีย์
• น�้ำหมักชีวภาพ
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โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุ งเทพมหานคร
เดินทางอย่างยั่งยืน ลดมลพิษ ลดโลกร้อน

การเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน เป็นกิจวัตรประจ�ำวันอย่างหนึ่งที่เป็นต้นทางของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มธั ยมเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถ
รับส่ง แต่โรงเรียนก็ยังประสบปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียนมีสถาน
ศึกษาหลายแห่งอยู่ใกล้ๆ กัน ท�ำให้มีปริมาณรถยนต์เข้าออกในช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นจ�ำนวนมาก
จ�ำเป็นต้องจัดระบบการจราจรและก�ำหนดมาตรการลดปัญหามลพิษสะสมในอากาศ สาเหตุส�ำคัญ
ของปัญหาภาวะโลกร้อน โรงเรียนจึงได้ริเริ่มจัดท�ำโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ชาว น.พ.ม.”
เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันมาใส่ใจวิถีการเดินทางในชีวิตประจ�ำวันมากขึ้น
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โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้ทางด้านศาสนา และ
ด้านสายสามัญควบคู่กันมาเป็นเวลากว่า 80 ปี นักเรียนทุกคนนับถือศาสนาอิสลาม
ภารกิจส�ำคัญของโรงเรียนคือ การบ่มเพาะนักเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพ เป็นพลเมืองทีด่ ี และ
มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โรงเรียนจึงได้บูรณาการแนวคิดลดเมืองร้อน
ด้วยมือเราในเนื้อหาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้จากสภาพปั ญหา
>> ด้วยความทีโ่ รงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกับ
สถานศึกษาอีก 3 แห่ง คือ โรงเรียนศาสนวิทยา โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท�ำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสมต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนจึงได้จัดประชุมคณะครูและแต่งตั้งนักเรียน
แกนน�ำรับผิดชอบ จากนั้นก็เริ่มต้นวิเคราะห์เส้นทางเดินรถบริเวณหน้าซอยทางเข้า
โรงเรียน และส�ำรวจวิธกี ารเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนใช้รถรับส่ง
65.50 % รองลงมาคือ รถยนต์ส่วนตัว 14.17 % รถโดยสารประจ�ำทาง 13.86 %
รถจักรยานยนต์ 4.58 % เดินเท้ามาโรงเรียน 1.40 % และรถจักรยาน 0.48 %
ผลที่ได้จากการส�ำรวจเป็นข้อมูลส�ำคัญที่โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
ใช้วางแผนเพื่อจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถรับส่ง และนักเรียนที่เดินทาง
มาโรงเรียนด้วยรถยนต์ส่วนตัว รวมทั้งได้ส่งจดหมายถึงผู้ปกครองนักเรียน เพื่อขอ
ความร่วมมือในการจัดระบบการจราจรใหม่

สร้างสรรค์กิจกรรม “การเดินทางอย่างยั่งยืน”
>> โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมได้ออกแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณโรงเรียน และ
ลดภาวะโลกร้อน ดังนี้
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ผังระบบการจราจร

		 จัดระบบการจราจร โรงเรียนได้ขอความร่วมมือจากผูป้ ระกอบการรถรับส่ง ต�ำรวจ
คณะครู และโรงเรียนใกล้เคียง ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในช่วงเวลา
เร่งด่วน โดยต�ำรวจจราจรตั้งกรวยจราจรเพิ่ม เพื่อบังคับเส้นทางให้รถที่ออกจากซอย
โรงเรียนเลี้ยวซ้ายเท่านั้น ไม่ให้รถสวนทางกัน และได้ก�ำหนดจุดจอดรถรับส่งนักเรียน
ในแต่ละจุดตามเส้นทาง เช่น รถรับส่งนักเรียนทีข่ า้ มมาจากสะพานสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์
จุฬาราชมนตรี ให้จอดรถรับส่งนักเรียนที่ลานจอดรถของมัสยิดอัลฮุดา
		 ป้ายรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึก “ลดการเดินทาง” ติดป้ายรณรงค์ไว้ดา้ นหน้าโรงเรียน
และตามจุดต่างๆ ในโรงเรียน เช่น คาถาแห่งความปลอดภัย คือ รักษาวินัยจราจร
เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกในการเคารพกฎจราจรและวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
ช่วยกันประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
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		 รณรงค์ทางเดียวกันไปด้วยกัน โรงเรียนได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองที่มา
รับส่งนักเรียนด้วยรถยนต์สว่ นตัว หรือรถจักรยานยนต์ ปรับเปลีย่ นวิธกี ารเดินทางโดย
ให้นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถรับส่ง หรือเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนที่อยู่บ้าน
ใกล้กัน ด้วยแนวคิด “ทางเดียวกันไปด้วยกัน”
		 จัดแสดงละคร โรงเรียนได้จัดการแสดงละครเวทีเชื่อมโยงความคิดในประเด็น
“ยานพาหนะแต่ละชนิด ท�ำให้เกิดมลภาวะทางอากาศมากน้อยเพียงใด” เพื่อช่วยกัน
ลดใช้พลังงานเชื้อเพลิง รวมถึงสอนให้รู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากร สร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนน�ำไปบอกต่อกับผู้ปกครอง
หลังจากด�ำเนินกิจกรรมด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนในโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือ
เรา ชาว น.พ.ม. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมได้ส�ำรวจวิธีการเดินทางมา
โรงเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนใช้รถรับส่งเพิ่มขึ้น 5.43 % รถจักรยานเพิ่มขึ้น
0.53 % เดินเท้ามาโรงเรียนเพิ่มขึ้น 0.18 % รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 0.03 %
รถโดยสารประจ�ำทางลดลง 4.07 % และรถยนต์ส่วนบุคคลลดลง 2.10 % สามารถ
ลดการเดินทางได้ 51,340 กิโลเมตรต่อปี ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ 6,995 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ต่อยอดกิจกรรม สร้างเครือข่ายแนวคิด
>> โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มธั ยมได้ตอ่ ยอดกิจกรรมส่งเสริมแนวคิดลดเมือง
ร้อน โดยท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
แจกกล้าไม้ให้กับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย เพื่อช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
รวมทั้งสนับสนุนการจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมแนวคิด
ด้านการประหยัดพลังงาน จัดท�ำอาคารเรียนประหยัดพลังงานตัวอย่าง เพือ่ ให้นกั เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมมือกันลดใช้พลังงาน
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นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนแกนน�ำเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  
เพื่อสร้างทีมงาน “จากรุ่นสู่รุ่น” ในโรงเรียนเครือข่าย รวมถึงการขยายแนวคิด
ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา สู่โรงเรียนเครือข่าย 3-4 โรงเรียน และชุมชนเครือข่าย
8-10 ชุมชน เพื่อร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เราทุกคนมีส่วนช่วยลดเมืองร้อนได้ด้วยมือเรา เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่
กินอยู่รู้ใช้อย่างมีส�ำนึกต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับด�ำเนินชีวิต
ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ค� ำ ตอบส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ย “ปลดล็ อ ค” ให้ โ ลก
ทุกวันนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 10
โรงเรียนหนองจอก
พิทยานุสสรณ์มัธยม
31/7 หมู่ 9 ถ.มิตรไมตรี
แขวงหนองจอก เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักเรียน 1,799 คน
ครู 75 คน
บุคลากร 25 คน
โทรศัพท์ 02-9896451
เว็บไซต์ www.npm.ac.th
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โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุ งเทพมหานคร

หลังจากจัดกิจกรรมรณรงค์ “เดิน
ทา ง อ
ย่าง
ย่ัง

ยื น

เพิ่มขึ้น
0.18 %

”

เพิ่มขึ้น
0.53 %

เพิ่มขึ้น
5.43 %
รถรับส่งนักเรียน
65.50 %

จักรยาน
0.48 %

ผลการส�ำรวจวิธีการ
เดินทางมาโรงเรียนของ
นักเรียน
เดินเท้ามาโรงเรียน
1.40 %

รถยนต์ส่วนตัว
14.17 %

ลดลง
2.10 %

รถโดยสารประจ�ำทาง
13.86 %
รถจักรยานยนต์
4.58 %

เพิ่มขึ้น
0.03 %

ลดลง
4.07 %
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โรงเรียนจุ นวิทยาคม จ.พะเยา
ปฏิบัติภารกิจโรงเรียนสีเขียว ร่วมต้านมลพิษ

โรงเรียนจุนวิทยาคม ให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์และปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของโรงเรียนกว่า 55 ไร่
และชุมชนโดยรอบ เพื่อช่วยดูดซับมลพิษในอากาศ ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาไฟป่า และการเผา
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ท�ำให้เกิดหมอกควันฟุ้งกระจายไปทั่วพื้นที่ สร้างความเดือดร้อน
ร�ำคาญ และบั่นทอนสุขภาพของนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน รวมถึงเป็นสาเหตุเร่งเร้าให้โลกร้อน
ขึ้น โรงเรียนจุนวิทยาคมจึงได้ริเริ่มโครงการ C.W.K. The Green School “Against Pollution”
เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมปรับเปลี่ยนความเคยชินที่เป็นต้นตอของการเกิดมลพิษ
ทุกชนิด สู่การใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นปลูกต้นไม้และดูแลรักษาผืนดิน ทั้งที่
โรงเรียน บ้าน และชุมชน
177
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วงจรคุณภาพ PDCA ก้าวไปอย่างมีทิศทาง
>> ในการด�ำเนินโครงการ C.W.K. The Green School “Against Pollution”
โรงเรียนจุ น วิ ท ยาคมได้ ป ระยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด วงจรคุ ณ ภาพ PDCA หรื อ ที่ เรี ย กว่ า
กระบวนการ Deming Cycle เริ่มตั้งแต่การวางแผนการท�ำงาน การร่วมกันปฏิบัติ
การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข เพื่อด�ำเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้ส�ำเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

P
Plan
ร่วมปรับปรุง
น�ำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป

ร่วมวางแผน
ประชุมและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

D
Do

A
Act
C
Check

ร่วมปฏิบัติ
ด�ำเนินงานโดยมีเครือข่าย
และกลุ่มเป้าหมายทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน

ร่วมประเมิน
มีการส�ำรวจ
ความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมิน
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สรรค์สร้างพื้นที่สีเขียว ดูดซั บคาร์บอน
>> โรงเรียนจุนวิทยาคมได้ขบั เคลือ่ นการด�ำเนินงาน และกระตุน้ ให้เกิดการมีสว่ นร่วม
ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนขอความ
ร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย
ทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา ในการร่วมด�ำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในโรงเรียนและชุมชน ดังนี้
		 ห่มดิน บ่มน�ำ้ สอยน�ำ้ ส่งดิน จากแนวคิดทีก่ ล่าวว่า “ดินดีเป็นดินทีม่ สี งิ่ ปกคลุม ดิน
ที่มีสิ่งปกคลุมเป็นดินที่มีชีวิต ดินที่มีชีวิตเป็นดินที่มีพลัง พลังของดินเกิดจากสิ่งมีชีวิต
ในดิน” ก่อเกิดเป็นหลักการ “ห่มดิน บ่มน�ำ 
้ สอยน�ำ 
้ ส่งดิน” เพือ่ อนุรกั ษ์ “ดิน” ควบคูก่ บั
การอนุรกั ษ์ “ต้นไม้” เป็นพืน้ ฐานสูก่ ารแก้ปญั หาวิกฤตินำ�้ แล้ง และปัญหาดินเสือ่ มคุณภาพ
โรงเรียนจุนวิทยาคม ชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม “ห่มดิน
บ่มน�ำ 
้ สอยน�ำ 
้ ส่งดิน” ในพืน้ ทีเ่ ขตป่าชุมชนบริเวณอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยข้าวก�ำ 
่ ราว 4 ไร่ โดย
การคลุมดินด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทีม่ ใี นท้องถิน่ เช่น เปลือกข้าวโพด และ
รดด้วยน�้ำฮิวมิค (ได้มาจากการหมักปุ๋ยกับมูลวัว) รวมทั้งใส่ปุ๋ยเซลลูโลโมนาร์ท (ได้มา
จากการหมักดินกับมูลวัว) เพือ่ รักษาความชุม่ ชืน้ ในดินให้ได้มากทีส่ ดุ ท�ำให้ดนิ พลิกฟืน้
คืนความอุดมสมบูรณ์ ดังขั้นตอนตามภาพประกอบด้านล่างนี้

การเตรียมดินโดยการใส่ปุ๋ย

รดน�้ำฮิวมิค

เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

รดน�้ำ
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หลักการห่มดิน บ่มน�้ำ สอยน�้ำ ส่งดิน
ห่มดิน เป็นการเลียนแบบผืนป่าดิบชืน้ ในธรรมชาติ ทีม่ ใี บไม้กงิ่ ไม้รว่ งหล่นทับถมปกคลุม
พื้นดิน ท�ำให้ดินมีสภาพชุ่มชื้น
บ่มน�้ำ ป้องกันการสูญเสียน�้ำทางหน้าดิน จากการปกคลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร ท�ำให้ดินดูดซับน�้ำ เป็นฉนวนกันแสงแดดไม่ให้น�้ำระเหย
สอยน�ำ้ ส่งดิน ท�ำให้ใบไม้เพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ ช่วยดักจับละอองหมอกทีก่ ลัน่ ตัวตกลงมา
สู่พื้นดิน เกิดการย่อยสลายกลายเป็นอินทรียวัตถุที่เป็นธาตุอาหารแก่สิ่งมีชีวิตเล็กๆ
ช่วยให้ต้นไม้ในพื้นที่เสื่อมโทรมกลับคืนมาเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์อีกครั้ง

		 อนุรักษ์พันธุ์ไม้ใหญ่ ปอดในท้องถิ่น โรงเรียนจุนวิทยาคมและเทศบาลต�ำบล
ห้วยข้าวก�่ำร่วมกันส�ำรวจต้นไม้ใหญ่ในท้องถิ่น ท�ำการวัดขนาดต้นไม้ ติดป้ายระบุชื่อ
พันธุ์ไม้ (ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่อพื้นเมือง) และประโยชน์ของพันธุ์ไม้
แต่ละชนิด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ต�ำบลห้วยข้าวก�่ำ
		 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนจุนวิทยาคม ชุมชน และเทศบาลต�ำบลห้วย
ข้าวก�่ำ  ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา มหาราชินี โดยน�ำต้นมะค่าโมง
และต้นปาล์มไปปลูกบริเวณอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยข้าวก�ำ 
่ นอกจากนีย้ งั ร่วมกันปลูกป่าในวัน
ส�ำคัญต่างๆ อีกด้วย
		 ปรับภูมิทัศน์ดูดซับคาร์บอน นักเรียนได้ท�ำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทาง
พฤกษศาสตร์ของพืชผักสวนครัวและพันธุ์ไม้ประดับชนิดต่างๆ รวมถึงวิธีการบ�ำรุง
รักษา แล้วลงมือปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ประดับบนอาคารเรียน ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการปรับภูมทิ ศั น์เพือ่ ความสวยงามของอาคารเรียนแล้ว พืชผักสวนครัวยังสามารถ
น�ำมารับประทานได้อีกด้วย
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปี ท่ี 10

จากการด�ำเนินกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์และเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในโครงการ C.W.K. The
Green School “Against Pollution” มีต้นไม้ที่ส�ำรวจได้ จ�ำนวน 4,129 ต้น และ
ปลูกต้นไม้เพิม่ จ�ำนวน 3,160 ต้น ซึง่ สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 47,900
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ร่วมแรง รวมพลัง ร่วมสร้างเครือข่ายสีเขียว
>> โรงเรียนจุนวิทยาคมได้ต่อยอดกิจกรรมการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยน�ำ
หลักการห่มดิน บ่มน�ำ 
้ สอยน�ำ 
้ ส่งดิน ขยายไปยังป่าชุมชนทีเ่ สือ่ มโทรมทุกแห่งในต�ำบล
ห้วยข้าวก�่ำ และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ใหญ่ให้ครบทั้ง 12 หมู่บ้าน รวมทั้งขยายไปยังท้องถิ่น
ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังได้สร้างแกนน�ำเยาวชนรุ่นต่อรุ่น เพื่อให้แกนน�ำสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการอนุรักษ์และรักษาพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
และโรงเรียนใกล้เคียง รวมถึงได้ร่วมมือกับเทศบาลต�ำบลห้วยข้าวก�่ำในการขยาย
เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์ไม้ใหญ่ในท้องถิ่นให้ครบทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต�ำบล
ห้วยข้าวก�่ำ

โรงเรียนจุนวิทยาคม
270 หมู่ 7 ต.ห้วยข้าวก�่ำ อ.จุน
จ.พะเยา
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียน 1,011 คน
ครู 56 คน
บุคลากร 18 คน
โทรศัพท์ 054-459238
เว็บไซต์ www.cwkpy.ac.th

วิถีการดูแลรักษาต้นไม้และผืนดิน ด้วยวิธี “ห่มดิน บ่มน�้ำ สอยน�้ำ ส่งดิน” สอนให้เรา
เรียนรูว้ ฏั จักรของธรรมชาติผา่ นการลงมือท�ำ สะท้อนหัวใจส�ำคัญของการปลูกป่าด้วย
ความเข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริง
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•

โรงเรียนจุ นวิทยาคม จ.พะเยา

• พืชผักสวนครัว
• ไม้ประดับ

ปรับภูมิทัศน์
ดูดซับคาร์บอน
ห่มดิน บ่มน�้ำ
สอยน�้ำ ส่งดิน

C.W.K.
The Green School
“Against Pollution”

ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ

อนุรักษ์
พันธุ์ไม้ใหญ่...
ปอดในท้องถิ่น

• ป้ายชื่อติดต้นไม้
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•

  

ศูนย์เรียนรู ้เรื่องโลกร้อน
• ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง
• อุ โมงค์ลดโลกร้อน
• สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง

183
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•

  

“เมื่อเรื่องโลกร้อนไม่ใช่ เรื่องไกลตัว
เยียวยาโลกร้อน ด้วยวิถีของท้องถิ่น”

184
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ศูนย์เรียนรู้เรื่องโลกร้อน
“การจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูเ้ รือ่ งโลกร้อน” ถือเป็นอีกหนึง่ ภารกิจของโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
ที่มุ่งหวังให้เกิดแหล่งเรียนรู้เรื่องโลกร้อนในท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบทบาทในการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในประเด็นภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ ซึง่ เชือ่ มโยงวิถชี วี ติ ของท้องถิน่ กับเรือ่ งราวของโลกทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลง เพือ่ ทบทวนและ
ย้อนมองวิถีบริโภค และร่วมกันลดผลกระทบที่เกิดต่อโลกใบนี้
โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องโลกร้อนในท้องถิ่นขึ้นใน 3 ภูมิภาค
โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายของโครงการ คือ “เทศบาล”
รับหน้าที่ร่วมสานปณิธานเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องโลกร้อนในท้องถิ่น จ�ำนวน 3 แห่ง ได้แก่

2.

“อุโมงค์ลดโลกร้อน”

1.

“ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง”
ภายใต้การดูแลของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช

ภายใต้การดูแลของ
เทศบาลต�ำบลอุโมงค์
จ.ล�ำพูน

3.

“สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน
เมืองแกลง”
ภายใต้การดูแลของ
เทศบาลต�ำบลเมืองแกลง
จ.ระยอง
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ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง
>> “ชุ ม ทางลดโลกร้ อ น ทุ ่ ง สง” เป็ น ศู น ย์ เรี ย นรู ้ เรื่ อ งโลกร้ อ น
แห่งที่ 1 ประจ�ำภาคใต้ ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองทุ่งสง
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในบริเวณสวนพฤกษาสิรินธร

เปิ ดหวู ดสู่ “ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง”
>> “ชุมทาง” แห่งการเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อความเข้าใจในภาวะ
โลกร้อน เป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับเยาวชนและผู้สนใจในอ�ำเภอทุ่งสง
และพื้นที่ใกล้เคียง กระบวนการเรียนรู้ในชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง
กระตุน้ ให้เกิดความตระหนัก พร้อมกับปลูกจิตส�ำนึกรักษาสิง่ แวดล้อม
ให้กบั เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดเป็นองค์ความรูท้ สี่ ามารถน�ำไป
ปรับใช้ได้ เพื่อเป็นพลังส�ำคัญในการดูแลรักษาโลกใบนี้ร่วมกัน

เนื้อหาการเรียนรูภ้ ายในศูนย์
>> ภายในชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง ประกอบด้วย “ลานเรียนรู้”
เรียนรู้สาเหตุการเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิโลก ผลกระทบจากสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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“ห้องละร้อน” เรียนรูพ้ ฤติกรรมการบริโภคทีส่ ง่ ผลต่อโลก แนวทางร่วม
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดรอยเท้าทางนิเวศ และการบริโภค
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม “หอชมทัศน์” เป็นทีร่ วบรวมหนังสือ สารคดี
และภาพยนตร์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะ
โลกร้อน เพื่อการค้นคว้าของผู้สนใจ
นอกเหนือจากการเรียนรูผ้ า่ นข้อมูลนิทรรศการแล้ว ชุมทางลดโลกร้อน
ทุ่งสง ได้จัดเตรียมหลากหลายฐานกิจกรรมการเรียนรู้ส�ำหรับผู้เข้า
เยี่ยมชม อาทิ ฐานปาเป้าก�ำจัด CO2 ฐานบันไดงูพลังงาน ฐานต้นไม้
มหัศจรรย์ และฐานแยกขยะลดโลกร้อน โดยได้สอดแทรกองค์ความรู้
และความเชือ่ มโยงระหว่างวิถชี วี ติ ในปัจจุบนั และความเกีย่ วข้องกับการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูช่ นั้ บรรยากาศ รวมถึงแนวทางช่วยบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถน�ำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ�ำวัน
โลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัว ทุ่งสงลงมือปลูกต้นไม้ในใจคน พัฒนาเมือง
เพือ่ อยูอ่ ย่างเท่าทัน มาร่วมเรียนรูไ้ ด้ไม่รจู้ บไปกับชุมทางลดโลกร้อน ทุง่ สง
+ ติดต่อเข้าเยี่ยมชมชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง ได้ที่เทศบาลเมืองทุ่งสง
เบอร์โทรศัพท์ 075-411088 หรือ 075-420483 เว็บไซต์ www.tungsong.com/gwlc/
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อุ โมงค์ลดโลกร้อน
>> “อุโมงค์ลดโลกร้อน” เป็นศูนย์เรียนรูเ้ รือ่ งโลกร้อนแห่งที่ 2 ประจ�ำ
ภาคเหนือ ภายใต้การดูแลของเทศบาลต�ำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ล�ำพูน

เปิ ดรัว้ สู่ “อุ โมงค์ลดโลกร้อน”
>> อุโมงค์ลดโลกร้อน เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องโลกร้อนของท้องถิ่น
ที่หยิบยกบริบทการใช้ชีวิตของชาวอุโมงค์มาน�ำเสนอ เปรียบเสมือน
เครื่องมือส�ำคัญในการผลักดันให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจ และความตระหนักเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และภาวะโลกร้อน

188
��������� ��������.indd 188

8/21/15 12:42 PM

เนื้อหาการเรียนรูภ้ ายในศูนย์
>> รูปแบบการน�ำเสนอในอุโมงค์ลดโลกร้อน เน้นถึงวิถีอดีตของ
ชาวอุโมงค์ที่พึ่งพิงธรรมชาติ เช่น รั้วบ้านเป็น “รั้วชาข่อย” ผนังบ้าน
จะมี “หัวผนังและช่องตาแสง” ส�ำหรับระบายอากาศ บริเวณบ้านปลูก
ต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน การสัญจรด้วยจักรยานหรือเดิน
ใช้ฟืนในการประกอบอาหาร ใช้ปิ่นโตใส่อาหาร ฯลฯ และวิถีปัจจุบันที่
มีการใช้ทรัพยากร โดยมีแนวทางในการเลือกบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ส�ำหรับน�ำไปปรับใช้กับการบริโภคในชีวิตประจ�ำวัน
ภายในอุโมงค์ลดโลกร้อนได้จดั ให้มกี ารเรียนรูผ้ า่ นนิทรรศการ ประกอบ
ด้วย “ฐานลานจามจุรี” เรียนรู้เรื่องโลกร้อน สาเหตุ ผลกระทบและ
แนวทางการแก้ไข “ฐานบ้านทันสมัย” เรียนรูผ้ ลกระทบจากการด�ำเนิน
ชีวิตของคนในปัจจุบันที่มีต่อโลก “ฐานบ้านโบราณ” เรียนรู้การด�ำเนิน
ชีวิตแบบวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อโลก และกิจกรรม Walk
rally ประกอบด้วย ฐานปาลูกโป่ง ฐานต้นไม้คลายร้อน ฐานไบโอดีเซล
เช็ค ฐานการประดิษฐ์เศษวัสดุ ฐานดังโงะ (EM Ball) และแผนที่สีเขียว
ร่วมติดตามปฏิบัติการ “สู้” โลกร้อนของชาวอุโมงค์ ไปกับโอ้งโม่งแมน
และผองเพื่อน ได้ ณ อุโมงค์ลดโลกร้อน

+ ติดต่อเข้าเยี่ยมชมอุโมงค์ลดโลกร้อน ได้ที่กองการศึกษา เทศบาลต�ำบลอุโมงค์
เบอร์โทรศัพท์ 053-983234 ต่อ 114 เว็ปไซต์ www.toyota-sgw.net/umong.php
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สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง
>> “สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง” เป็นศูนย์เรียนรูเ้ รือ่ งโลกร้อน
แห่งที่ 3 ประจ�ำภาคตะวันออก ภายใต้การดูแลของเทศบาลต�ำบลเมือง
แกลง อ.แกลง จ.ระยอง ตั้งอยู่ในบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80
พระพรรษา

เปิ ดประตูสู่ “สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง”
>> “สุขศาลา” เป็นค�ำเรียกโรงพยาบาลและสถานีอนามัยในสมัยก่อน
ซึง่ เป็นสถานทีใ่ ห้บริการประชาชนในการรักษาโรค และป้องกันความเจ็บ
ไข้ “สุ ข ศาลาเยี ย วยาโลกร้ อ น เมื อ งแกลง” จึ ง เปรี ย บได้ กั บ สถานี
ที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อกรรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก พร้ อ มกั บ การปลู ก จิ ต ส�ำ นึ ก สร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจให้
เท่าทันต่อสถานการณ์และความเป็นไปของโลก

190
��������� ��������.indd 190

8/21/15 12:42 PM

เนื้อหาการเรียนรูภ้ ายในศูนย์
กลุ่มอาคารของสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง ประกอบด้วย
“บ้านก๋ง” เรือนไม้อายุกว่าร้อยปี ซึ่งได้น�ำมาบูรณะใหม่โดยคงรูปแบบ
ดัง้ เดิมไว้ “บ้านย่า” เรือนอาคารปูนทีอ่ อกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
โคโลเนียล ย้อนถึงประวัติศาสตร์ในยุคเดียวกันกับบ้านก๋ง “บ้านธรณี”
และ “บ้ า นธรณิ น ” เรื อ นบ้ า นดิ น ซึ่ ง สร้ า งจากดิ น ในอ� ำ เภอแกลง
และผลงานการร่วมลงแขกย�่ำดินของคนในพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ถึงที่มาของวัสดุ ทั้งไม้ ดิน และปูน เชื่อมโยงกับ
เนื้อหาการเรียนรู้โลกร้อนของทั้งสามอาคาร
เนื้อหาการเรียนรู้ภายในสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง เน้นถึง
สาระส�ำคัญของวิถชี วี ติ ของคนในพืน้ ที่ โดยพืน้ ฐานการ “อยูอ่ ย่างแกลง”
ด้วยวิถีชีวิตที่สอดคล้องต่อการลดโลกร้อน จัดแบ่งถ่ายทอดผ่าน บ้าน
ธรณิน บ้านย่า และบ้านก๋ง โดยมี ชายแกลง น้องล�ำพูน พี่ล�ำแพน
หนู หิ่ ง ห้ อ ย ปู ่ ป ระแส ช่ ว ยถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวการปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก รั ก
ถิ่นฐานบ้านเกิด และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยแบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ผ่านชุดนิทรรศการ และวีดิทัศน์ 3 ชุด ได้แก่
วีดิทัศน์เกริ่นน�ำ  : ท�ำความรู้จักปรากฏการณ์เรือนกระจก โลกร้อน
และแนวทางบรรเทาปัญหา วีดทิ ศั น์การ์ตนู : การเดินทางของชายแกลง
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 บ้านธรณิน และตอนที่ 2 บ้านย่า
วีดิทัศน์นิราศเมืองแกลง : บ้านก๋ง
สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง จึงไม่ใช่เพียงแค่นิทรรศการ
แต่เป็นประตูที่เปิดให้คนได้เรียนรู้ ตระหนัก และต่อยอดทางความคิด
+ ติดต่อเข้าเยี่ยมชมสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง ได้ที่กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต�ำบลเมืองแกลง
เบอร์โทรศัพท์ 038-675222 ต่อ 306-8 เว็ปไซต์: www.toyota-sgw.net/muangklang.php
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•

  

ภาคผนวก

• รายชื่ อคณะกรรมการโครงการ
• รายชื่ อเครือข่ายลดเมืองร้อน โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปี ที่ 1-10
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รายชื่ อคณะกรรมการโครงการ
นายสากล ฐินะกุล
ดร.อนงค์ ชานะมูล
ดร.สิรินทร์ แก้วละเอียด
นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่
นางรจนา สินที
นางปราณีต ถาวร
ผศ.ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
ผศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์
ดร.นฤพล ศรีตระกูล
น.ส.ชฎาพร พร้อมพอชื่นบุญ
นายธีรยุทธ ลออพันธ์พล

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเลขานุการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ส�ำนักพระราชวัง
ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนในฝัน
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หัวหน้ากลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อดีตรองเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วม
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)
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รายชื่ อเครือข่ายลดเมืองร้อน
โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปี ที่ 1-10
ภาคเหนือ
จังหวัดก�ำแพงเพชร
• เทศบาลต�ำบลช่องลม และชุมชนบ้านบึงกระดาน
• เทศบาลต�ำบลนครชุม และโรงเรียนอนุบาลเมือง
ก�ำแพงเพชร (บ้านนครชุม)
• เทศบาลต�ำบลสลกบาตร และโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร
• โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
จังหวัดตาก
• เทศบาลนครแม่สอด และโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์,
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
• โรงเรียนตากพิทยาคม
• โรงเรียนสรรพวิทยาคม
จังหวัดนครสวรรค์
• เทศบาลนครนครสวรรค์ และโรงเรียนเทศบาล
วัดปากน�้ำโพใต้
• โรงเรียนวังบ่อวิทยา
• โรงเรียนไพศาลีพิทยา
จังหวัดน่าน
• เทศบาลเมืองน่าน และชุมชนบ้านมหาโพธิ,์ ชุมชนบ้านน�ำ้ ล้อม
• เทศบาลต�ำบลปัว และโรงเรียนปัว, ชุมชนบ้านนาป่าน
• โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
• โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
จังหวัดพะเยา
• เทศบาลต�ำบลบ้านเหล่า และชุมชนบ้านดงอินตา หมู่ 6
• เทศบาลต�ำบลห้วยข้าวก�่ำ และชุมชนบ้านไชยสถาน
• เทศบาลต�ำบลเชียงค�ำ และโรงเรียนเชียงค�ำวิทยาคม
• โรงเรียนจุนวิทยาคม
• โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

จังหวัดพิษณุโลก
• เทศบาลนครพิษณุโลก และโรงเรียนเทศบาล 5
(วัดพันปี), ชุมชนดีอินทร์พัฒนา
• เทศบาลต�ำบลวังทอง และชุมชนน�้ำด้วน 1
จังหวัดพิจิตร
• เทศบาลเมืองพิจิตร และโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง,
โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง
• เทศบาลต�ำบลโพทะเล และโรงเรียนวัดโพทะเล
• โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
จังหวัดล�ำพูน
• เทศบาลต�ำบลทากาศ และโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
• เทศบาลต�ำบลทุ่งหัวช้าง และโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
• เทศบาลต�ำบลบ้านโฮ่ง และโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
• เทศบาลต�ำบลอุโมงค์ และโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม,
ชุมชนบ้านอุโมงค์ หมู่ 1, ชุมชนบ้านกอม่วง
• เทศบาลต�ำบลแม่แรง และชุมชนบ้านป่าบุก
จังหวัดล�ำปาง
• เทศบาลนครล�ำปาง และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย),
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบญุ เรือง), ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง
• เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และชุมชนล�ำปางคูน
• เทศบาลต�ำบลป่าตันนาครัว และชุมชนบ้านหัวฝาย,
ชุมชนบ้านสบทะ
• เทศบาลต�ำบลพิชัย และโรงเรียนพิชัยวิทยา
• เทศบาลต�ำบลล้อมแรด และโรงเรียนเถินวิทยา
• เทศบาลต�ำบลเกาะคา และโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
• โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
• โรงเรียนปงแสนทองวิทยา
• โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
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จังหวัดสุโขทัย
• เทศบาลต�ำบลลานหอย และโรงเรียนบ้านด่านลาน
หอยวิทยา, โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
• เทศบาลต�ำบลหาดเสี้ยว และโรงเรียนเมืองเชลียง

•
•
•
•

จังหวัดอุตรดิตถ์
• เทศบาลต�ำบลท่าปลา และโรงเรียนท่าปลา
ประชาอุทิศ

•
•
•
•
•
•

จังหวัดเพชรบูรณ์
• เทศบาลเมืองหล่มสัก และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล
• เทศบาลต�ำบลวิเชียรบุรี และชุมชนโกเมน 1, 2
จังหวัดเชียงราย
• เทศบาลต�ำบลนางแล และโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
• เทศบาลต�ำบลป่าอ้อดอนชัย และชุมชนบ้านสันมะนะ หมู่ 8
• เทศบาลต�ำบลเวียงชัย และโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
• เทศบาลต�ำบลแม่จัน และโรงเรียนบ้านแม่จัน
• เทศบาลต�ำบลแม่สาย และโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
• โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
• โรงเรียนพญาเม็งราย
• โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
• โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม่
• เทศบาลนครเชียงใหม่ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ในพระอุปถัมภ์ฯ, โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย,
โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่, โรงเรียนดาราวิทยาลัย
• เทศบาลเมืองแม่โจ้ และโรงเรียนสันทรายวิทยาคม,
ชุมชนแพะป่าห้า
• เทศบาลเมืองแม่เหียะ และชุมชนบ้านอุโบสถ
• เทศบาลต�ำบลท่าวังตาล และชุมชนบ้านหางแคว
• เทศบาลต�ำบลท่าศาลา และชุมชนบ้านศรีบัวเงิน
• เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง และชุมชนบ้านต้นกอก
• เทศบาลต�ำบลสะเมิงใต้ และโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
• เทศบาลต�ำบลสันก�ำแพง และชุมชนบ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ที่ 8
• เทศบาลต�ำบลสันผีเสื้อ และชุมชนบ้านท่าร้องขี้ควาย

เทศบาลต�ำบลสันโป่ง และชุมชนบ้านน�้ำหลง
เทศบาลต�ำบลเจดีย์แม่ครัว และชุมชนบ้านแม่แฝก
เทศบาลต�ำบลเวียงพร้าว และโรงเรียนพร้าววิทยาคม
เทศบาลต�ำบลเวียงฝาง และโรงเรียนบ้านเวียงฝาง,
โรงเรียนรังษีวิทยา, โรงเรียนสายอักษร
เทศบาลต�ำบลแม่ท่าช้าง และชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 9
เทศบาลต�ำบลแม่วาง และชุมชนบ้านป่าติ้ว
เทศบาลต�ำบลไชยปราการ และโรงเรียนไชยปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

จังหวัดแพร่
• เทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน
• เทศบาลต�ำบลร้องกวาง และชุมชนบ้านผาราง, ชุมชนบ้านทุง่ ศรี
• เทศบาลต�ำบลสอง และชุมชนบ้านลองลือบุญ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• เทศบาลเมืองแม่ฮอ่ งสอน และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮอ่ งสอน
• เทศบาลต�ำบลปาย และชุมชนบ้านเมืองพร้าว หมู่ 1
• โรงเรียนขุนยวมวิทยา
• โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
• โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
• โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร
• ส�ำนักงานเขตคลองสามวา และชุมชนมัสยิด
ฮิดายาตุ้ลอิสลามิยะห์ (แสนแสบ)
• ส�ำนักงานเขตคลองเตย และชุมชนเกาะกลาง
• ส�ำนักงานเขตดอนเมือง และชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา
• ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน และโรงเรียนวัดแสมด�ำ
• ส�ำนักงานเขตบางพลัด และโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
• ส�ำนักงานเขตพระโขนง และชุมชนเกตุไพเราะ 3 – 5
• ส�ำนักงานเขตลาดกระบัง และชุมชนบึงบัว
• ส�ำนักงานเขตหลักสี่ และชุมชนซอยพัชราภา,
ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 320
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนจันทร์หุ่นบ�ำเพ็ญ
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
โรงเรียนอมาตยกุล
โรงเรียนอุดมศึกษา
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

จังหวัดกาญจนบุรี
• เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์,
ชุมชนบ้านบ่อ
• เทศบาลต�ำบลทองผาภูมิ และชุมชนวังท่าขนุน
• โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
• โรงเรียนเทพมงคลรังษี
จังหวัดจันทบุรี
• เทศบาลต�ำบลจันทนิมิต และโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
• เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และโรงเรียนเทศบาล 1
วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร), โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
• เทศบาลต�ำบลพนมสารคาม และโรงเรียนพนมสารคาม
"พนมอดุลวิทยา"
• โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
จังหวัดชลบุรี
• เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และชุมชนวังหิน
• เทศบาลเมืองชลบุรี และโรงเรียนเทศบาลวัดก�ำแพง
(อุดมพิทยากร), โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์,
โรงเรียนชลกันยานุกูล
• เทศบาลเมืองชลบุรี และชุมชนหลังวัดต้นสน - วัดเนิน
• เทศบาลต�ำบลแหลมฉบัง และโรงเรียนเทศบาล
แหลมฉบัง 1, โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2

•
•
•
•

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
โรงเรียนตันตรารักษ์
โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

จังหวัดชัยนาท
• เทศบาลต�ำบลสรรพยา และโรงเรียนสรรพยาวิทยา,
ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือพัฒนา
จังหวัดตราด
• เทศบาลเมืองตราด และโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
• โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"
• โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม
จังหวัดนครนายก
• เทศบาลต�ำบลบ้านนา และโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
จังหวัดนครปฐม
• เทศบาลเมืองสามพราน และโรงเรียนสามพรานวิทยา
• เทศบาลต�ำบลคลองโยง และชุมชนบ้านวัดมะเกลือ 1
• เทศบาลต�ำบลบางเลน และชุมชนคลองประปา
จังหวัดนนทบุรี
• เทศบาลนครนนทบุรี และโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์,
ชุมชนเรวดีโซน 2
• เทศบาลเมืองบางบัวทอง และโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
• เทศบาลต�ำบลปลายบาง และโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
• โรงเรียนชลประทานวิทยา
จังหวัดปทุมธานี
• เทศบาลนครรังสิต และชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต
• เทศบาลเมืองปทุมธานี และชุมชนซื่อตรง
• เทศบาลต�ำบลบึงยี่โถ และชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์
• เทศบาลต�ำบลล�ำลูกกา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ล�ำลูกกา
• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนเทศบาล
วัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์)
• โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จังหวัดปราจีนบุรี
• เทศบาลต�ำบลโคกปีบ และโรงเรียนเทวรักษ์

• เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และชุมชนศิษย์ธรรมคุณ หมู่ 18
• เทศบาลต�ำบลบางเมือง และชุมชนบางเมืองอยู่สุข
• เทศบาลต�ำบลพระสมุทรเจดีย์ และ
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
• โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
• โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
• โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• เทศบาลต�ำบลท่าเรือ และโรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกลู

จังหวัดสมุทรสงคราม
• เทศบาลต�ำบลอัมพวา และโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

จังหวัดระยอง
• เทศบาลนครระยอง และโรงเรียนวัดป่าประดู่, โรงเรียน
เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
• เทศบาลเมืองมาบตาพุด และโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด,
ชุมชนอิสลาม
• เทศบาลต�ำบลเมืองแกลง และโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
• เทศบาลต�ำบลแกลงกะเฉด และโรงเรียนวัดท่าเรือ
• โรงเรียนระยองวิทยาคม

จังหวัดสมุทรสาคร
• เทศบาลเมืองอ้อมน้อย และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลอ้อมน้อย
• เทศบาลต�ำบลบางหญ้าแพรก และชุมชนบ้านนาเกลือมณีรตั น์
• โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง)

จังหวัดราชบุรี
• เทศบาลเมืองโพธาราม และโรงเรียนเทศบาล
วัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)
• เทศบาลต�ำบลสวนผึ้ง และโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
• เทศบาลต�ำบลหลักเมือง และชุมชนบ้านพญาไม้
• โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
• โรงเรียนหนองโพวิทยา
• โรงเรียนเนกขัมวิทยา
จังหวัดลพบุรี
• เทศบาลเมืองเขาสามยอด และชุมชนเขาสามยอด 14
• เทศบาลต�ำบลดีลัง และโรงเรียนพรหมรังษี
• เทศบาลต�ำบลเขาพระงาม และโรงเรียนโคกกะเทียม
วิทยาลัย

จังหวัดสระบุรี
• เทศบาลต�ำบลหนองแค และโรงเรียนเทศบาล 4
หนองแคอนุสรณ์
จังหวัดสระแก้ว
• เทศบาลต�ำบลวังน�้ำเย็น และโรงเรียนวังน�้ำเย็นวิทยาคม
จังหวัดสิงห์บุรี
• โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
จังหวัดสุพรรณบุรี
• เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และโรงเรียนสงวนหญิง
• เทศบาลต�ำบลสามชุก และโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

จังหวัดอ่างทอง
• เทศบาลต�ำบลทางพระ และชุมชนบ้านตาล
• เทศบาลต�ำบลบางจัก และโรงเรียนวิเศษไชยชาญ
"ตันติวิทยาภูมิ"
จังหวัดสมุทรปราการ
• เทศบาลต�ำบลร�ำมะสัก และชุมชนบ้านยางตะทอง
• เทศบาลนครสมุทรปราการ และโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน), • โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
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จังหวัดอุทัยธานี
• โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

• เทศบาลต�ำบลกุดจิก และโรงเรียนกุดจิกวิทยา
• โรงเรียนเทพาลัย

จังหวัดเพชรบุรี
• เทศบาลเมืองชะอ�ำ และชุมชนตลาดชะอ�ำ
• เทศบาลต�ำบลเขาย้อย และโรงเรียนเขาย้อยวิทยา

จังหวัดบึงกาฬ
• โรงเรียนบึงกาฬ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาฬสินธุ์
• เทศบาลต�ำบลร่องค�ำ และโรงเรียนร่องค�ำ,
ชุมชนกกมะค่า หมู่ 6
• โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์
• เทศบาลเมืองนางรอง และชุมชนถนนหักพัฒนา
• เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม,
ชุมชนวัดอิสาณ
• เทศบาลต�ำบลสตึก และชุมชนประมง
• เทศบาลต�ำบลหนองกี่ และชุมชนบ้านโนนสวรรค์
• เทศบาลต�ำบลโนนดินแดง และโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์
• วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
• โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

จังหวัดขอนแก่น
• เทศบาลนครขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
• เทศบาลต�ำบลบ้านฝาง และโรงเรียนฝางวิทยายน
จังหวัดมหาสารคาม
• โรงเรียนน�้ำพองศึกษา
• เทศบาลต�ำบลหัวขวาง และโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
• โรงเรียนโนนข่าวิทยาลัย
• โรงเรียนบรบือ
จังหวัดชัยภูมิ
• เทศบาลต�ำบลจัตุรัส และโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
จังหวัดนครพนม
• เทศบาลเมืองนครพนม และโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3
(พินิจพิทยานุสรณ์)
• เทศบาลต�ำบลนาแก และโรงเรียนนาแกพิทยาคม
• โรงเรียนปลาปากวิทยา
• โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
• โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
• โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
• โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์
จังหวัดนครราชสีมา
• เทศบาลนครนครราชสีมา และชุมชนบ้านพักทหาร
หนองไผ่ล้อม
• เทศบาลเมืองสีคิ้ว และโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา",
ชุมชนบ้านเหนือ

จังหวัดมุกดาหาร
• เทศบาลต�ำบลนาเชือก และโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
• เทศบาลต�ำบลนิคมค�ำสร้อย และโรงเรียนค�ำสร้อยพิทยาสรรค์
จังหวัดยโสธร
• เทศบาลต�ำบลห้องแซง และโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
จังหวัดร้อยเอ็ด
• เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
• โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
• โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์
จังหวัดศรีสะเกษ
• เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,
โรงเรียนบ้านสว่าง, โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
• เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี),
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
• เทศบาลต�ำบลขุนหาญ และชุมชนบ้านหนองแล้ง
• โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
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จังหวัดสกลนคร
• เทศบาลเมืองสกลนคร และชุมชนดงพัฒนา
• เทศบาลต�ำบลท่าแร่ และโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่
• เทศบาลต�ำบลบะหว้า และชุมชนบ้านบะหว้า หมู่ที่ 9
• เทศบาลต�ำบลพังโคน และชุมชนหนองสระพัง
• เทศบาลต�ำบลอากาศอ�ำนวย และโรงเรียนอากาศอ�ำนวยศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
• เทศบาลเมืองสุรินทร์ และโรงเรียนเทศบาล 3
“เทศบาลอนุสรณ์”
• เทศบาลต�ำบลท่าตูม และชุมชนสนิทราษฎร์พัฒนา
• เทศบาลต�ำบลส�ำโรงทาบ และโรงเรียนส�ำโรงทาบวิทยาคม
• เทศบาลต�ำบลเมืองที และโรงเรียนเมืองที
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
จังหวัดหนองคาย
• เทศบาลเมืองท่าบ่อ และโรงเรียนท่าบ่อ, ชุมชนนาดาว
• เทศบาลเมืองหนองคาย และโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา
• เทศบาลต�ำบลดอนหญ้านาง และโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
• เทศบาลต�ำบลเฝ้าไร่ และชุมชนบ้านจับไม้
จังหวัดหนองบัวล�ำภู
• เทศบาลต�ำบลนาค�ำไฮ และโรงเรียนชุมชนนาค�ำไฮวิทยา
• โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
• โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
จังหวัดอุดรธานี
• เทศบาลนครอุดรธานี และโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า,
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี, ชุมชนโนนอุทุมพร  
• เทศบาลต�ำบลทุ่งฝน และชุมชนบ้านทุ่งฝน หมู่ 1,
ชุมชนบ้านก่อส�ำราญ หมู่ที่ 4
• เทศบาลต�ำบลนางัว และชุมชนบ้านไทยรุ่งเรือง
• เทศบาลต�ำบลศรีธาตุ และโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม,
ชุมชนศรีสุข หมู่ที่ 9, ชุมชนค�ำศรี หมู่ที่ 10
• โรงเรียนพังงูพิทยาคม

จังหวัดอุบลราชธานี
• เทศบาลนครอุบลราชธานี และโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล,
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
• เทศบาลเมืองวารินช�ำราบ และโรงเรียนเทศบาลบ้าน
หนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5), ชุมชนชลประทาน
• เทศบาลเมืองเดชอุดม และชุมชนแดนเกษม
• เทศบาลต�ำบลตระการพืชผล และชุมชนบ้านดอนทับช้าง
หมู่ที่ 6
• เทศบาลต�ำบลนาจะหลวย และชุมชนกลางเมือง
• โรงเรียนบ้านห้วยทราย
• โรงเรียนศรีแสงธรรม
• โรงเรียนเดชอุดม
• โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
• เทศบาลเมืองอ�ำนาจเจริญ และโรงเรียนอนุบาลอ�ำนาจเจริญ
• วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน
• โรงเรียนบ้านโนนกุง
จังหวัดเลย
• เทศบาลต�ำบลท่าลี่ และโรงเรียนท่าลี่วิทยา, ชุมชนโพธิ์ศรี
• เทศบาลต�ำบลนาด้วง และโรงเรียนนาด้วงวิทยา
• เทศบาลต�ำบลนาอ้อ และชุมชนศรีชมชื่น หมู่ที่ 5
• เทศบาลต�ำบลน�้ำสวย และโรงเรียนบ้านเพียซ�ำพุวิทยา
• เทศบาลต�ำบลเขาแก้ว และโรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม
ภาคใต้
จังหวัดกระบี่
• เทศบาลเมืองกระบี่ และชุมชนเมืองเก่าพัฒนา
• เทศบาลต�ำบลล�ำทับ และโรงเรียนล�ำทับประชานุเคราะห์
• โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์
จังหวัดชุมพร
• เทศบาลต�ำบลมาบอ�ำมฤต และโรงเรียนมาบอ�ำมฤตวิทยา
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จังหวัดตรัง
• เทศบาลนครตรัง และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม),
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์), โรงเรียนเทศบาล 1
(สังขวิทย์), โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา, ชุมชนท่าจีน
• โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
• โรงเรียนสภาราชินี 2
จังหวัดนครศรีธรรมราช
• เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และชุมชนตลาดหัวอิฐ
• เทศบาลเมืองทุ่งสง และโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ,
โรงเรียนสตรีทุ่งสง, โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล
เมืองทุ่งสง (ท่าแพ)
• เทศบาลต�ำบลจันดี และชุมชนจันดีเมืองใหม่
• เทศบาลต�ำบลไม้เรียง และชุมชนบ้านในทอนพัฒนา
จังหวัดนราธิวาส
• เทศบาลเมืองนราธิวาส และโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี)
• เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และชุมชนศรีอามาน
• วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

จังหวัดภูเก็ต
• เทศบาลต�ำบลวิชิต และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
• เทศบาลต�ำบลเทพกระษัตรี และชุมชนบ้านบ่อกรวด
จังหวัดยะลา
• เทศบาลนครยะลา และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายู
บางกอก)
• เทศบาลเมืองเบตง และโรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านกาแป๊ะกอตอ)
จังหวัดระนอง
• เทศบาลต�ำบลปากน�้ำ และโรงเรียนบ้านปากน�้ำ
• โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
จังหวัดสตูล
• เทศบาลต�ำบลควนโดน และชุมชนควนโดนใน
• เทศบาลต�ำบลก�ำแพง และโรงเรียนอนุบาลละงู
• โรงเรียนควนโดนวิทยา

จังหวัดสงขลา
• เทศบาลนครหาดใหญ่ และชุมชนป้อมหก
• เทศบาลต�ำบลก�ำแพงเพชร และชุมชนร่วมพัฒนาที่ 5
• เทศบาลต�ำบลปริก และโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ,
ชุมชนทุ่งออก
• เทศบาลต�ำบลพะตง และโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
• โรงเรียนธิดานุเคราะห์
จังหวัดพังงา
• องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเตย และโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา • โรงเรียนวชิรานุกูล
• โรงเรียนเกาะยาววิทยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนเทศบาล 3
จังหวัดพัทลุง
(ตลาดล่าง)
• เทศบาลเมืองพัทลุง และโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว
• เทศบาลเมืองท่าข้าม และโรงเรียนพุนพินพิทยาคม,
• เทศบาลต�ำบลชะรัด และชุมชนบ้านนามะพร้าว
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1
• เทศบาลเมืองนาสาร และโรงเรียนเทศบาล 3
(บ้านคลองหา - นาเตรียะ)
• เทศบาลต�ำบลท่าชนะ และชุมชนสมอทอง
• เทศบาลต�ำบลบ้านนา และโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
จังหวัดปัตตานี
• เทศบาลเมืองปัตตานี และโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล,
ชุมชนบือติงก�ำบงกู, ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1
• วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
• วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
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