ถอดรหัสการจัดการความรู

โครงการ ของเสียเหลือศูนย
โรงเรียนรุงอรุณ

๑. ภาพรวมของโครงการ
โรงเรียนรุงอรุณเคยประสบกับปญหาจากการที่มีขยะเกิดขึ้นในแตละวันเปนจํานวนมาก เฉลี่ยวันละถึง ๒๐๖
กิโลกรัม (ก.พ. ๔๗) เนื่องจากไมไดมีการคัดแยกขยะกอนทิ้ง เกิดการสะสมเปนกองขยะขนาดใหญกอนรถเทศบาลจะมารับ
ไปในชวงสุดสัปดาห กอทัศนะอุจาด สงกลิ่นเหม็น ทําความรบกวนทั้งแกโรงเรียนและชุมชนที่อยูติดกัน ตอมาทาง
โรงเรียนไดจัดตั้ง ฝายจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ขึ้นเพื่อแกไขปญหา ตลอดจนสรางกระบวนการเรียนรูในเรื่องการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในโรงเรียนอยางจริงจัง โดยมีเปาหมายคือ การมุงเปนชุมชนที่สามารถจัดการขยะและของ
เสียไดดวยตนเอง ดวยวิธีการเหมาะสม เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ภายใตกระบวนทัศนแหงการ “เปลี่ยน
ขยะเปนทรัพยากร” โดยการมีสวนรวมของสมาชิก
ในชุมชน ทั้งนักเรียน ครู บุคลากร ตลอดจน

ที่รวมสนับสนุนวัฒนธรรม “ไมสราง
ผูปกครอง
ขยะ” ใหเกิดขึ้นในโรงเรียน สงผลใหปริมาณการทิ้ง
ขยะของโรงเรียนออกสู กทม. ทยอยลดลงเรื่อยๆ จน
เหลือเพียงราวหนึ่งในสิบของจุดเริ่มตน ภายในเวลา
๑๘ เดือน (๒๑ กิโลกรัมตอวัน – ส.ค. ๔๘) ทั้งยังมี
แนวโนมที่จะลดลงอีก ซึ่งโรงเรียนหวังไววาจะไมมี
ขยะเหลือสงใหแก กทม. เลยในที่สุด

๑

๒. ฐานคิดในการออกแบบโครงการ
ตามหลักคิดแบบอริยสัจ ๔ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค
สภาพปญหา
คือ “ขยะ” นั้น ไมมีตัวตนที่แทจริงในโลก หากประกอบขึ้นจาก
ทรัพยากรจากธรรมชาติชนิดตางๆ อันเปนสวนเหลือมาจากการ
บริโภคของมนุษย ที่ถูกทิ้งใหมาอยูรวมปะปนกัน เกิดเปนสภาพที่
ไมนาดู และยุงยากตอการจะหาทางแยกประเภทเพื่อนํากลับไปใชประโยชนไดอีก
เหตุแหงปญหา คนสวนใหญมีขอมูลเรื่องการแยกขยะอยูแลว ดังนั้นสาเหตุหลักจึงมิใชการขาดความรูหรือขอมูลที่
ถูกตอง หากคือการที่คนแตละคนนั้นยัง ไมสนใจ – ไมใสใจ – ละเลย – ขี้เกียจ – ไมอยากยุงเกี่ยว เผอเรอ – ฯลฯ อันเปนทาทีตามความเคยชินเดิมตอการจัดการกับของเหลือที่เกิดขึ้นจากการบริโภคของ
ตนเอง ซึ่งเมื่อ “กิเลส” ดังกลาวของแตละคนมาอยูรวมกัน จึงเกิดเปน ภาวะขาด “สํานึกสาธารณะ”
รวมกันตอปญหา ของชุมชนสวนรวม
คําตอบที่ยั่งยืน คือ การเสริมสราง สังคมที่รูบริโภคอยางพอดี มีสํานึกแหงการบริโภคที่ “ไมสรางขยะ” เกิดขึ้นเปน
วัฒนธรรมดํารงอยูในชุมชน
หนทางสูคําตอบ ใชวิธีการเรากุศล ชักชวนคนรวมกัน (๑.) ทํา “ทาน” แกสิ่งแวดลอม ดวยการเสียสละเวลาพิจารณาให
มองเห็นในความปน “สัจจะแหงวัสดุ” ของขยะแตละชิ้น ตัวอยางเชน หีบหอบรรจุภัณฑที่เปนขยะสวน
ใหญ แทจริงแลวยังมีคุณคาในความเปน “ทรัพยากร” (กระดาษ, พลาสติก, โลหะ, ฯลฯ) อยูทั้งสิ้น
ดังนั้น การ (๒.) ชวยกันแยกประเภทขยะอยางละเอียดเพื่อสงกลับใชประโยชนแทนที่จะทิ้งไป คือการ
“เปลี่ยนขยะเปนทรัพยากร” นั้น จึงเปน “ศีล” ของชุมชน ที่ตองรักษาและฝกฝนจนเคยชิน จนถึงการที่(
๓.) แตละคน หมั่น “ภาวนา” ใชสติและปญญาตรวจสอบและปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภค เพื่อที่จะ “ไม
สรางขยะ” ขึ้นในชีวิตประจําวัน

๓. พัฒนาการของ “ฐานคิด – กิจกรรม – ผลลัพธ – การจัดการความรู”
ฐานคิดใหม

๓. ผลลัพธ

๒. สรางกิจกรรม

๑. ฐานคิด
กระบวนทัศน/ เจตจํานง/
ศรัทธา/ เปาหมาย

บันทึกตัวชีว้ ัดอยางตอเนื่อง สถิติขยะ/ พฤติกรรมบริโภค
และทิ้งขยะ

ในทาง “เรากุศล”
เพื่อใหรูจักขยะ

๔. จัดการความรู
ประเมิน - วิเคราะห สังเคราะห

ทําความเขาใจชุดขอมูล/
ความรูที่ไดมาใหม เรื่องที่มา
และที่ไปของขยะ

ชุดขอมูล/ความรูเดิม
วงจรพัฒนาการของ “ฐานคิด – กิจกรรม – ผลลัพธ – การจัดการความรู”
๒

ลําดับพัฒนาการของ ฐานคิด - กิจกรรม – ผลลัพธ – การจัดการความรู
ขอมูลชวงดําเนินโครงการ ๑๘ เดือนแรก ระหวาง กุมภาพันธ ๒๕๔๗ – สิงหาคม ๒๕๔๘

ฐานคิด

ชวงเวลา
ครั้งที่เก็บสถิติ

กิจกรรม

ระยะที่ ๑ - มุง “งาน” - สถิติขยะทิ้ง กทม. ลดลง - แยกขยะไดถูกตอง - ความสะอาดเรียบรอยของอาคารสถานที่

• จัดตั้ง ฝายจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
ครั้งที่ ๑
• คัดแยกขยะครั้งแรก เพื่อสํารวจ
๕ - ๑๑ ก.พ. ๔๗
ประเภทและปริมาณ หาคาฐาน
(baseline) กอนเริ่มการรณรงค
• จัดเตรียมพื้นที่โรงแยกขยะและ
การเปลี่ยนพฤติกรรมทิ้ง
แปลงหมักปุย เปดใชงานทันที
“เศษอาหาร” ของครัวและ
แมบาน คือกาวแรกที่
• คุยกับฝายครัวและแมบา น ชีแ้ จง
สําคัญของการนําความรูสู
เรื่องไมนํา “เศษอาหาร” จากจุด
การปฏิบัติจริง
ลางจานแตละอาคารทิ้งถุงดํา แต
ใหรวบรวมเพื่อสงบอเลี้ยงปลา
• เริ่มกิจกรรมชักชวนครูและ
เจาหนาที่เปนอาสาสมัครชวยคัด
ครั้งที่ ๒
แยกขยะเก็บสถิตริ ายเดือน
๒๖ ก.พ. – ๓ มี.ค. ๔๗
• เริ่มตั้งชุดถังแยกขยะริมทางเดิน
เริ่มมีการนําความรูจาก
และโรงอาหาร เลิกการใชถังขยะ
ชวงหนึ่งสงตอไปยังชวง
แบบทิ้งรวม

ผลลัพธ

การจัดการความรู

เฉลี่ยน้ําหนักขยะ -กก./วัน
/ (% เทียบ คาฐาน)

หลังประเมินผลลัพธ
แตละชวง

๒๐๖

• พบวาราวครึ่งหนึง่ ของขยะทั้งหมด
คือ “เศษอาหาร”
• หาขอมูลขยะประเภทตางๆ
ออกแบบระบบคัดแยกและจัดการ
ตามแตละประเภท
• ออกแบบชุดถังแยกขยะริมทางเดิน
ใหรับกับระบบจัดการทีอ่ อกแบบไว
• กระบวนการเรียนรูเชิงประจักษจาก
การรวมกันแยกขยะ สามารถสงผล
ตรงและแรงตอการสรางความเขาใจ
ใหม และ “เจตจํานง” ใหม
• เริ่มตนดวยการสืบสาวใหสุด จน
เห็นเสนทางระบบทั้งหมดและจุด
ตัน ทีอ่ าจตองการการปรับเปลี่ยน
เพียงเล็กนอย แตหากตรงจุดก็จะ
สามารถกอผลลัพธที่ชัดเจนได
• กระบวนการใชใจอาสาสมัครเขา
เผชิญปญหาของสวนรวม กอเกิด
พลังกลุมที่เขมแข็ง
• ปายขอมูลบรรยายละเอียดตามชุดถัง
แยกขยะไมสามารถสื่อสารไดผล ทั้ง
กับกลุมเด็กเล็กทีย่ ังอานไมได หรือ
ผูใหญที่ไมเสียเวลาอาน
• คนหาขอมูลวิธีการใชน้ําสกัด
ชีวภาพในการทําปุยหมัก
• มูลคารีไซเคิลจะเพิ่มขึ้น หากจําแนก
ประเภทไดอยางละเอียด
• คนหาขอมูลพลาสติกที่รีไซเคิลได
ในระบบสากล จําแนกออกเปน ๗
ชนิด
• รับขอมูลวาถุงพลาสติกสามารถสง
ขายรีไซเคิลไดถาสะอาด
• คนหาขอมูลการรีไซเคิลขยะที่ยังไม
มีคนรับซื้อ เชนกลองนม

ภาค ๓/๔๖

ตอๆ ไป

• ผูบริหารมอบของที่ระลึกจากขยะ
รีไซเคิลใหแกอาสาสมัคร
• จัดกิจกรรมอาสาสมัครชวยแยก
ขยะเพื่อเก็บสถิตอิ ยางตอเนือ่ ง ทุก
สัปดาหแรกของเดือน
• จัดวงคุยชี้แจงระบบแยกขยะทีละ
สวนสํานักงานและชั้นเรียน มี
ครั้งที่ ๓
อาสาสมัครเปนผูช วยติดตามดูแล
๒๙ มี.ค. – ๒ เม.ย. ๔๗
• โรงคัดแยกขายรีไซเคิลครั้งแรก
ทดลองปรับแตงวิธีการจัด
จากการแยกรีไซเคิล ๗ จําพวก
กิจกรรม เพื่อสะสมเชิง
• เลิกใชและรือ้ ทิ้งคอกเก็บขยะเดิม
คุณภาพ
จัดพื้นที่ตั้งถังขยะสง กทม. จุด
ใหมอยูในที่ทุกคนมองเห็นได
• ปรับปรุงการจําแนกรีไซเคิลใน
โรงคัดแยกใหละเอียดขึ้นเปน
ประมาณ ๒๐ จําพวก

(๑๐๐% - คาฐาน)

• ไดตัวเลขน้าํ หนักรวมขยะทิ้ง
กทม. ตอวัน กอนเริ่มตน
กิจกรรม (คาฐาน) และขอมูล
พฤติกรรมการทิ้งแตละจุดยอย
• ทีม สวล.ไดความรูสึก “อิน”
กับปญหา จากการไดลงมือแยก
ขยะดวยตนเอง

๑๑๔
(๕๕%)

• ครัวและแมบานเริ่มเก็บ “เศษ
อาหาร” ขยะลดไปเกือบครึ่ง
• อาสาสมัครกลุมแรกภูมิใจที่ได
รวมรับรูและแกปญ
 หา และ
ยินดีชวยเปนแกนนํา

๖๕
(๓๒%)

• ครูเริ่มใชพื้นที่โรงคัดแยกและ
แปลงหมักปุยจัดกิจกรรมลงสู
ชั้นเรียน
• คนเริ่มใชชุดถังแยกขยะริม
ทางเดิน แมยังมีทิ้งปนมาก แต
ทําใหขยะลดลงได ๑ ใน ๕
• มีครูและเจาหนาที่หมุนเวียนมา
เปนอาสาสมัครทุกเดือน
• แตละชั้นเรียนและสํานักงาน
ทยอยเริ่มจัดระบบคัดแยกขยะ
ของตนเอง
• น้ําหนักรีไซเคิลทีแ่ ยกขายได
๐.๘ ตัน ภายใน ๒ เดือนแรก
• กองปุยหมักเริ่มสงกลิ่นและมี
แมลงวันเปนจํานวนมาก

๓

ฐานคิด

ชวงเวลา
ครั้งที่เก็บสถิติ

กิจกรรม

ผลลัพธ

การจัดการความรู

เฉลี่ยน้ําหนักขยะ -ก.ก./วัน
/ (% เทียบ คาฐาน)

หลังประเมินผลลัพธ
แตละชวง

ระยะที่ ๒ - มุง “ความรวมมือ” - ปลุกกระแส - สรางแนวรวม

• นอกจากสะอาด สวยงามดึงดูดใจ
• ปรับปรุงรูปลักษณชุดถังแยกขยะ
๔๖
แลว ถังแยกขยะยังตองสามารถที่จะ
ใหดึงดูดใจ แยกสีแตละประเภท
(๒๒%)
สื่อสารใหเขาถึงผูใชไดงาย
ใสรูปการตูนใหจําไดงายขึ้น
• การทิ้งปะปนกันในถังแยกขยะ
ครั้งที่ ๔
ลดลง แยกไดถูกตองมากขึ้น • แมเด็กวัยเล็กก็สามารถเรียนรูเรื่อง
๒๘ พ.ค. – มิ.ย. ๔๗ • จัดรายการเสวนาเรื่องรีไซเคิล
แยกขยะไดอยางรวดเร็ว และมีความ
กลองนมเปนกรีนบอรด
• จํานวนขยะกลองนมทิ้ง กทม.
กระตือรือรนสูง แตตองการผูใหญ
ลดลงจากวันละ ๔๖๐ ชิ้น
• ทีมโรงเรียนเล็กนํารองโครงการ
ชวงพัฒนาความรูอยาง
กาวกระโดด และชักชวน
คอยชี้นําและรวมทําไปดวยอยาง
เหลือวันละ ๔๕ ชิ้น
ชุบชีวิตขยะกลองนมสูกรีนบอรด
พากันทะลุความเคยชิน
สม่ําเสมอ
• ขยะทิ้ง กทม. ที่เหลืออยูสวน
เดิมออกไป
ใหญคือถุงพลาสติก
• การเริ่มแยกขยะของกลุมเด็ก
๓๘
ครั้งที่ ๕
นักเรียนชวยโนมนาวใหเกิดความ
(๑๘%)
๒๙ มิ.ย. – ๕ ก.ค. ๔๗ • เปด “ศูนยจัดการขยะชุมชน” รับ
ขยะจากบาน กระตุนใหมีการ
รวมมือจากผูปกครองได
• ผูปกครองกลุมแรกเริ่มใชงาน
จัดการแยกขยะในครัวเรือนของ
การขยายกระแสพฤติกรรม
“ศูนยขยะชุมชน” เกิดแนวรวม • ความรวมมือของกลุมผูปกครอง
ไมสรางขยะจากโรงเรียนสู
ครูและผูป กครอง
กลับมาชวยกระตุน กลุมครูและ
ปลุกกระแสแยกขยะใน
บาน
บุคลากร
โรงเรียนใหแรงขึ้น
ภาค ๑/๔๗

ครั้งที่ ๖
๔ – ๑๐ ส.ค. ๔๗

• สงโครงการ “ของเสียเหลือศูนย”
การนําความรูออกเผยแพร
เขาประกวดโครงการ “โรงเรียน
สูภายนอก ทําใหไดทบสรางสรรคสิ่งแวดลอมดีเดนฯ”

- ขยายผลจากชั้นเรียน สูโ รงเรียน และครัวเรือน

ทวนตนเองและเพิ่มความ
มั่นใจในแนวทางนี้มากขึ้น

ภาค ๒/๔๗
ครั้งที่ ๗
๒๗ ก.ย. – ๑ ต.ค. ๔๗
ขยายการรับรูสูวงกวางใน
เชิงขอความรวมมือไม
สรางขยะ กาวกระโดด
ใหมในการเปลี่ยนแปลง
ความเคยชินของคนอื่นๆ
ที่รูสึกวายาก แตเมื่อไดลง
มือทําโดยมีกลไกรองรับก็
พบวางายกวาที่คิด

ครั้งที่ ๘
๑ – ๕ พ.ย. ๔๗
และ ครั้งที่ ๙
๑๓ – ๑๗ ธ.ค. ๔๗
ชวงเวลาแหงความอดทน
และเพียรพยายาม
ปรับเปลี่ยนวิธีการ
และแกปญหาตางๆ

• จัดทําโปสเตอรรณรงค ๔ แบบ
ในนามโครงการเขาประกวด
“โรงเรียนสรางสรรคสิ่งแวดลอม”
• “ซื้อ-ขาย ไมสรางขยะ” ระยะที่ ๑
รณรงคซื้อของใสจานแทนใสถุง
บริเวณรานคาและตลาดนัด โดยมี
การจัดสรางมุมนัง่ ทานและจุดลาง
จานใหมที่สวยงาม
• เดินสายเยี่ยมชั้นเรียน ทดลองใช
กิจกรรม “ขยะในดวงใจ” สื่อให
ขบคิดถึงความหมายของ “ขยะ”
และ “ทรัพยากร”

๔๖
(๒๒%)
• ไดรับเลือกเขารอบแรกของ

โครงการ “โรงเรียนสราง
สรรคสิ่งแวดลอมดีเดนฯ”

• การถูกจับตาจากสื่อและสังคม
ภายนอกชวยเสริมความชอบธรรม
ของโครงการ และสรางความรูสึก
รวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวแกทุกฝาย

๓๕
(๑๗%)

• เด็กและผูปกครองสวนหนึ่ง
ซื้ออาหารใสจาน นั่งทานใน
ราน และลางจานเอง ทําให
จํานวน ขยะถุงพลาสติก
บริเวณรานคาเริ่มลดลง

• การจัดเตรียมสาธารณูปโภค และ
อุปกรณอํานวยความสะดวกชวย
เอื้อใหคนตัดสิน ใจเขามารวมมือ
ไดงายขึ้น

๓๒

• กิจกรรมเชิงประจักษแมสนุกแตยัง
ขาดพลัง หากไมมีการไดลงมือ
ปฏิบัติจริงมารองรับ

(๑๖%)

• กลุมเด็กเล็กแสดงความสนใจ
ชัดเจนกวาเด็กโตและครู

• จัดทํากลอง “สถานีรีไซเคิล” เพื่อ
๔๔
ชวนใหลางขยะกลองนมและวัสดุ
(๒๑%)
ผสมสงรีไซเคิลได ติดตั้ง ๒๐ จุด • ขยะกลองนมและวัสดุผสม
ทุกชั้นเรียน สํานักงาน และ
ลดลงในชัน้ เด็กเล็ก แตยังไม
บริเวณรานคา
คอยไดผลในชั้นมัธยม

๔

• เด็กเล็กยอมรับการปรับพฤติกรรม
ไดงายกวาเด็กโต ที่เริ่มมีอัตลักษณ
มุงหา “วิชาการ” และไมคอยรับ
เรื่องที่อยูนอกความสนใจ

ฐานคิด

ชวงเวลา
ครั้งที่เก็บสถิติ

กิจกรรม

ผลลัพธ

การจัดการความรู

เฉลี่ยน้ําหนักขยะ - ก.ก. /วัน
/ (% เทียบ คาฐาน)

หลังประเมินผลลัพธ
แตละชวง

ระยะที่ ๓ - มุง “คุณภาพชีวิต” -เรากุศล - ผูปฏิบัติงานไมเครียด สุขใจในการทํางาน - กลุมเปาหมายเขาใจ ยินดี และเต็มใจรวมมือ

• ขยะพลาสติกที่เหลือ ๒ กลุมคือ
ถุงกับขาวจากครัว กับบรรจุภัณฑ
• “ซื้อ-ขาย ไมสรางขยะ” ระยะที่ ๒
(๑๕%)
จากรานคา (ซองไอศกรีม ถวย
เลิกจําหนาย ถุงพลาสติกและโฟม • จํานวนขยะพลาสติกทิ้ง กทม.
ครั้งที่ ๑๐
และกลองขนม) ที่ไมลา ง
ในรานคาและตลาดนัด พรอม
ลดลงจากวันละ ๒,๗๐๐ ชิ้น
๕ – ๑๑ ม.ค. ๔๘
รณรงคใชภาชนะรียูส (ถุงผา
• ความตองการของกลุมผูซื้อมี
เหลือวันละ ๑,๗๐๐ ชิ้น
ครั้งที่ ๑๑
ตะกรา ปนโต)
อิทธิพลสูงตอกลุม ผูคา ซึ่งทั่วไป
• มีทั้งการสนับสนุน และกระแส
๑๕ – ๒๑ ก.พ. ๔๘
ไมมีศรัทธาในเรือ่ งนี้
ตานในระยะแรกจากกลุมผูซอื้
ครั้งที่ ๑๒
• ทุกขใจเพราะรูสึกทําผูอ ื่นยุงยาก
โดยเฉพาะผูป กครอง
๒๑ – ๒๕ มี.ค. ๔๘
• ปญหาไมใชขาด “ความรู” แต
• ทดลองหลักสูตร “ปฏิบัติการ
๒๗
พบความเขาใจใหมอีก
เพราะคนเรามี “กิเลศ” (ขี้เกียจ
สิ่งแวดลอม” ใหแกชั้นมัธยม ๔
(๑๓%)
ระดับหนึ่งที่สําคัญ เปนตัว
ฯลฯ) เปนตัวสกัดกั้นไมใหทํา
สัปดาหละ ๒ คาบ ตลอดทั้งภาค • ปลายภาค เด็กสวนใหญบอก
อุปสรรคใหญที่ทาทาย
เรื่องที่ (ตัวเองวา) “ดี” ไดสําเร็จ
เรียน (แยกขยะ-ทําปุยหมัก-เยี่ยม
วาเขาใจและรูวา เปนสิ่งดี แต
ความสําเร็จของโครงการ
ศูนยขยะหนองแขมของ กทม.)
ไมอยากแยกขยะเพราะขี้เกียจ
และนําไปสูการปรับฐาน
คิดมุงพัฒนาคุณภาพ
• ชวนครูมัธยม ๑ นํารอง “ชั้นเรียน
๒๙
• การมีวิถีฝก ฝนกํากับตนอยาง
ภายในของจิตใจเปนหลัก
ปลอดขยะ” ใหนักเรียนจัดระบบ
สม่ําเสมอจนติดเปนลักษณะ
(๑๔%)
แยกขยะของชั้นเรียน โดยไมมีถัง • ปริมาณขยะ กทม. ของชั้น
นิสัย สามารถชวยเอาชนะความ
“ขยะทั่วไป” (ทิ้งรวม)
เคยชินเดิมได
มัธยม ๑ นอยมากเขาใกลศูนย

๓๑

ภาค ๓/๔๗

• โรงเรียนประถมชวนจัดอบรมเชิง
๒๔
ปฏิบัติการคัดแยกขยะใหคณะครู
(๑๒%)
ครั้งที่ ๑๓
ทั้งหมด มีกลุมครูแกนนําที่เคย
• ครูประถมชวนนักเรียนจัด
๒๕ - ๓๑ พ.ค. ๔๘
เปนอาสาสมัครแยกขยะเปนผูชวย
ระบบ “ชั้นเรียนปลอดขยะ”
เพื่อผลักดัน “ชั้นเรียนปลอดขยะ”
ทุกชั้นเรียน
ปรับความเขมแข็งของทีม
• ประถม ๕ บูรณาการกิจกรรม
๒๘
ครั้งที่ ๑๔
แยกขยะกับหนวยการเรียนสถิติ
(๑๓%)
๑๒ - ๑๘ ก.ค. ๔๘
• ประกาศผลประกวด “โรงเรียน • นักเรียนประถมบางชั้นเริ่มจัด
เวรประจําวันทําหนาที่สงขยะ
สรางสรรคสิ่งแวดลอมฯ” ติด
ทํางานอยางเอาใจใสใน
ใหที่โรงคัดแยกแทนแมบาน
อันดับ ๑ ใน ๕ โรงเรียนดีเดน
รายละเอียดและประณีต
ของประเทศ
• ขยะทิ้ง กทม. จากชั้นเรียน
ยิ่งขึ้น
ประถมเขาใกลศนู ย
• เริ่มวางตู “สถานีรีไซเคิล พลัส”
๒๑
ริมทางเดิน ชวนใหทุกคนเปลี่ยน
(๑๐%)
ครั้งที่ ๑๕
ขยะเปนทรัพยากรไดโดยไมตอ ง • นักเรียนและผูปกครองเริ่มใช
๑๕ - ๑๙ ส.ค. ๔๘
มีทิ้ง กทม. เลย
“สถานีฯ” ขยะในถังริมทาง
เดินลดลงอยางชัดเจน สภาพรี
• แจงชั้นเรียนเรื่องเตรียมเลิกใช
มุงไปขางหนาดวย
ไซเคิลที่แยกไดสะอาดดีมาก
ถังขยะ กทม. ริมทางเดินในภาค
กระบวนการเรากุศล
เรียนหนา โดยจะใหไปใชบริการ • เด็กบางสวนเริ่มมีนิสัยแยก
ของตู “สถานีฯ” แทน
ขยะทั้งในและนอกโรงเรียน
ภาค ๑/๔๘

๕

• การใช “สามัคคีธรรม” ชวยให
กลุมตั้งหลักเริ่มตนทําเรื่องใหญ
และยากไดอยางพรอมเพรียงกัน

• ครูยิ่งเอาใจใส เด็กก็ยิ่งแสดง
ความมุงมั่น ตั้งใจ และทําได
อยางละเอียดประณีต
• ขยะเกิดจาก “ทรัพยากร” ตาง
ชนิดอยูรวมกัน ยิ่งแยกละเอียด
ก็ยิ่งไมมีขยะ
• สิ่งอํานวยความสะดวกที่ตั้งใจ
ออกแบบใหรูปลักษณตางไป
จากเดิม สรางอยางพิถีพิถนั
สวยงาม ชวยปลุก “สติ” ผูใช ให
เห็นวาเรื่อง “ขยะ” ไมสกปรก
นารังเกียจ แตสามารถจัดการได
ถาทุกคนชวยกัน
• วินัยเกิดไดจากฉันทะบวกฝกฝน

๔. สรุปบทเรียนจากการดําเนินงาน
•

•

•

•

•

กระบวนการ “จัดการความรู” ไดกลายเปนสวนหนึ่งของวงจรการ
เรียนรูและพัฒนาตัวโครงการเอง ที่โดยมีวงจรที่เริ่มตนจาก “ฐานคิด”
กําหนดเปาหมายไปสูการออกแบบและลงมือทํา “กิจกรรม” ที่กอ
“ผลลัพธ” ถูกประเมิน วิเคราะห และจัดการสังเคราะหเปนชุดขอมูล
ความรูใหม สงกลับไปปรับเปลี่ยน “ฐานคิด” เพื่อออกแบบ “กิจกรรม”
ตอไป และตอไปอีกตามลําดับ
ตัวผูขับเคลื่อนโครงการเองคนพบวา เมื่อ “ฐานคิด” ของตนนั้นเปลี่ยนจาก "มุงจัดการขยะ” ไปสูการ “พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคน” นั้น “วิธีการ” ก็จะคอยๆ เปลี่ยนไปตามลําดับของความรูและความเขาใจใหมๆ ที่เกิดขึ้น จากแตแรกที่มุง
เอา “งาน” เปนตัวตั้ง คือ อยากเห็นขยะลดลง มีการแยกขยะไดถูกตอง
มาเปนมุงเอา “คน” เปนตัวตั้ง คือการชักชวนคนมาทําความดี หรือจาก
เดิมที่จับยึดงาน “เปลี่ยนขยะเปนทรัพยากร” เอาไวเปนที่หมาย จนทุก
ฝายรูสึกเครียด อึดอัด เปนทุกขและตอตาน คอยเปลี่ยนไปขออาศัยเปน
เสนทางสรางความเคยชินใหม เปนแบบฝกหัดสรางวิถีชีวิตใหมดวย
การมีฐานคิดใหมที่มุงทําใหคนในชุมชนรูสึก “มีความสุขกับการทํา
ทาน” ทําบุญใหแกสิ่งแวดลอม ดวยการพัฒนาตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคที่จะชวยลดการเบียดเบียนธรรมชาติใหนอยลง
โดยที่ตัวชี้วัดใหม ก็คือ “วินัย” ที่เปลี่ยนไป คือเมื่อมีผูที่ไดทําแลวเกิดความรูสึกดีๆ ขึ้นกับตัวเอง เหมือนเห็น
ปาฏิหาริยที่เนรมิตขึ้นดวยมือตนเอง กอผลเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้นตรงหนา คือขยะหายไป และสิ่งแวดลอมดีขึ้น
และทําตอเนื่องสม่ําเสมอจนกลายเปน วินัยแหงชีวิต ภายในตัวเอง โดยไมตองใหใครมาคอยกํากับ ทั้งขณะที่อยู
ภายในหรือนอกโรงเรียน ทั้งนี้เพราะตนเกิดสติปญญาเขาถึงคุณคาของงานนี้ วาเปนเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตัวเอง ที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและตอผูอื่นไปพรอมกัน
ขณะเดียวกัน ความรวมมือรวมใจของสมาชิกสวนใหญภายในโรงเรียน ทั้งเด็กและผูใหญ ที่ชวยกันแยกขยะอยาง
ไดผล จนภูเขาขยะของโรงเรียนหายไป ตามมาดวยการไดรับรางวัล “โรงเรียนสรางสรรคสิ่งแวดลอมดีเดนฯ” ของ
สมาคมสรางสรรคไทย ก็ไดกลายเปนการตอกย้ําปรากฏการณของ “พลังเล็กๆ ที่รวมกันสรางปาฏิหาริยอันยิ่งใหญ”
ใหเปนผลสําเร็จขึ้นมาได กอเกิดบรรยากาศแหงความอบอุน ผูกพัน และชวยเสริมสรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งใน
กันและกันไดอยางดี
ทายสุด องคความรูเรื่องการ “เปลี่ยนขยะเปนทรัพยากร”
อันไดแกวิธีการรีไซเคิลแบบตางๆ ตลอดจนการผลิตและ
ใชน้ําสกัดชีวภาพในการทําปุยหมักที่เกิดขึ้นในชวงตน จึง
เปนสวนชวยกอใหเกิดการจัดการความรู ในการสื่อสาร
ชวนเชิญใหคนเขาถึงวิถีแหงการ “ปฏิบัติธรรม” ผานการ
รวมกันรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งก็จะสงผลกลับไปพัฒนาตัว
องคความรูทางเทคนิคในเบื้องตนนั้นใหมีความละเอียด
ประณีตขึ้นเปนลําดับ กลับมาตอยอดกันเรื่อยไป ทั้ง “งาน”
และ “คน” อยางไมรูจบ
๖

๕. คณะผูขับเคลื่อนโครงการ
สมาชิกรุนบุกเบิกของ ฝายจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โรงเรียนรุงอรุณ (ก.พ. ๔๗)
๑. ครูดุจ - นายอภิดลน เจริญอักษร
อดีตวิศวกรบริษัทกาซธรรมชาติกลางอาวไทย ที่กลับใจหันมาทํางานอนุรักษสิ่งแวดลอม เริ่มตนชีวิต
ครูที่โรงเรียนรุงอรุณ ดวยการสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมตน กอนจะทดลองริเริ่มงานพัฒนาศูนย
เรียนรูนอกหองเรียนเพื่อมุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ที่ขึ้นตนดวย ปฏิบัติการสลาย
ภูเขาขยะ ของโรงเรียน เนื่องจากเห็นโอกาสในการสราง กระบวนการเรียนรูจากสภาพปญหาจริง ใน
แบบที่จะสงผลลัดตรงสูจิตสํานึก สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน และกอผลกระทบ
(impact) ตอการสรางสรรคสิ่งแวดลอมใหปรากฏขึ้นจริงไดอยางเปนรูปธรรม

๒. ครูปุย - นางปราณี หวาดเปย
ดวยความที่เปนครูอนุบาลมานาน ครูปุยจึงใจดี และมีความถนัดในการสื่อสารกับเด็ก
เล็กๆ เปนพิเศษ นอกจากนี้ยังเปนผูมีอุปนิสัยละเอียดลออ หวงใยเรื่องสุขภาพ และรัก
ความสะอาดเปนอยางมาก จึงหมั่นจัดการดูแลรักษาพื้นที่และอุปกรณตางๆ ในโรงคัด
แยกใหมีความสะอาด เรียบรอย สวยงาม ไวคอยใหบริการแกทุกคนที่มาใชงาน สมกับที่
ไดรับฉายาวา “คุณนายสะอาด”

๓. พี่จักรชัย - นายจักรชัย กุลวงษ
เคยฝนอยากเปนนักรองลูกทุง แตเมื่อเสนทางชีวิตผกผันมาเปนเจาหนาที่งานปุยชีวภาพ
ของฝายสิ่งแวดลอมฯ พี่จักรชัยถึงไดพบศักยภาพที่ซอนเรนอยูของตนเอง วาเปนคนชอบ
เรียนรู ชอบคนควาทดลอง และยังชอบบอกเลา แบงปนประสบการณใหแกเด็กๆ และทุก
คนที่แวะมาเยี่ยมเยือนโรงหมักปุยชีวภาพ พรอมคอยตอบคําถามวา “เศษอาหารกลับคืน
สูดินดีใหเด็กๆ นําไปปลูกผักไดอยางไร” อยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย

๗

