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ค�าน�า

สถานการณ์ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก	

ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต	สาเหตุหลักมาจาก	“กิจกรรมของมนุษย์”	ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับการใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อการผลิต	การบริโภค	และการขนส่งที่เพิ่มขึ้น	เพื่อตอบสนอง	

ความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุด	จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา	ด้วยการเริ่มต้น	

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด�ารงชีวิตสู ่วิถีการอุปโภคบริโภคที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

มากขึ้น	ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมมาตรการด�าเนินงานในระดับองค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	และโรงเรียนเพื่อน�าไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่าง	

มีประสิทธิภาพ	อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต	

โครงการลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา	ตระหนักถึงความส�าคัญของพลังความร่วมมือจากท้องถิ่น	และ	

พลงัของเยาวชน	ในการร่วมกนัลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูช่ัน้บรรยากาศ	จงึมคีวามมุง่หวงัในการ

เสริมสร้างองค์ความรู้	และส่งเสริมให้ชุมชนและโรงเรียนสร้างสรรค์วิธีลดการใช้ทรัพยากร	พลังงาน	

และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตามความเหมาะสมของบรบิทในแต่ละพืน้ที่	รวมถงึการน�า	“ต้นทนุ”	

ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด		

หนังสือย้อนรอยหนึ่งทศวรรษ	ปฏิบัติการลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา	2548-2558	จัดท�าขึ้นเพื่อรวบรวม

ผลการปฏิบัติงานลดภาวะโลกร้อนของชุมชนและโรงเรียนที่มีการด�าเนินกิจกรรมดีเด่น	ตลอดระยะ

เวลา	10	ปี	ของการด�าเนินโครงการลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา	ตั้งแต่	พ.ศ.	2548	–	2558	โดยหวัง	

เป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้ศึกษาประสบการณ์และประยุกต์ความรู	้

ไปสู่การด�าเนินกิจกรรมด้านการรักษาสภาพภูมิอากาศ	และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	เพื่อร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน	และด�ารงไว้ซึ่งโลกที่สดใสส�าหรับคนรุ่นปัจจุบัน	

และรุ่นลูกหลานต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ

โครงการลดเมอืงร้อน	ด้วยมอืเรา	ได้ด�าเนนิงานจนส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดนีัน้	เป็นผลมาจากความร่วมมอื

อันดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	โรงเรียน	และเครือข่ายต่างๆ	ที่ร่วมเรียนรู้	ร่วมคิด	และ

ร่วมด�าเนินการ	จนก่อเกิดกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นรูปธรรม	ผลงานที่เกิดขึ้นล้วน

มาจากความคิดสร้างสรรค์	และความมุ่งมั่นที่จะลดภาวะโลกร้อน	ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดให้เป็น

ชุมชนและโรงเรียนคาร์บอนต�่าที่ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ	อีกทั้งยัง	

มสี�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร	ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ส�านกัพระราชวงั	

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	มูลนิธิเพื่อการ	

พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(ประเทศไทย)		

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	มหาวิทยาลัยมหิดล	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	และสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ซึ่งสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ	เป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�า	มีส่วนร่วมใน

การประเมินผลและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง	

อีกก้าวส�าคัญยิ่งของความส�าเร็จได้มาจากแรงสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนจาก	บริษัท	

โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	ซึง่เป็นหน่วยงานภาคเอกชนด้านการผลติรถยนต์	ทีม่คีวามมุง่มัน่

ในการพฒันาด้านอตุสาหกรรมควบคูไ่ปกบัการค�านงึถงึสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	เพือ่การอยูร่่วมกนัอย่าง

มีความสุขของทุกคนในสังคมตลอดไป	ดังปณิธานที่ว่า	“โตโยต้า	ขับเคลื่อนความสุข”	รวมถึงมูลนิธิ	

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม	ที่มุ่งผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน
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สารจากนายเอกชัย ฉายศิริพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด

บรษิทั	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	ด�าเนนิธรุกจิผลติรถยนต์ด้วยความตระหนกัถงึ	

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	จงึมุง่มัน่ผลติรถยนต์ทีม่คีณุภาพ	ปลอดภยั	รวมทัง้	

ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	ตั้งแต่การออกแบบสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม	

ทัง้การจดัการด้านพลงังาน	การบ�าบดัน�า้	การจดัการขยะและของเสยี	รวมถงึการคิดค้นและ

พัฒนาเทคโนโลยีให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เพื่อขับเคลื่อนสูเ่ป้าหมายทีว่่า	

“โตโยต้าจะเจรญิเตบิโตทัง้ในด้านอตุสาหกรรมและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื”	

ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทั	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	ได้สานต่อโครงการลดเมอืงร้อน

ด้วยมอืเรา	ภายใต้โครงการโตโยต้า	เมืองสีเขียว	หรือ	Toyota	Green	Town	ด้วยความเชื่อ

มัน่ว่า	พลงัของเครอืข่ายชมุชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และโรงเรยีน	มบีทบาทต่อการ

ส่งเสริมแนวคิดลดภาวะโลกร้อน	เพราะเป็นพลังต้นทางที่สามารถแตกหน่อต่อยอดไปสู่

สังคมในวงกว้าง	ก่อให้เกิดความตระหนักต่อปัญหา	จนน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

ช่วยเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมของประเทศไทย	อันจะน�าไปสู่

ผลลัพธ์ปลายทาง	นั่นคือ	การรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกวันของการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

เนื่องในโอกาสที่โครงการลดเมืองร้อน	ด้วยมือเราครบรอบ	10	ปี	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	

ประเทศไทย	จ�ากัด	และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	จึงได้รวบรวมผลสัมฤทธิ์จากการ

ด�าเนินโครงการที่ผ่านมา	บอกเล่าถึงประสบการณ์	แนวคิด	และกิจกรรมการลดภาวะโลก

ร้อนของชมุชนและโรงเรยีนในโครงการลดเมอืงร้อน	ด้วยมอืเราตัง้แต่เริม่ต้นจนถงึปัจจบุนั

ทั้งนี้	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากัด	จะยังคงสานต่อเจตนารมณ์อันแน่วแน่

ในการสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไม่หยุดนิ่ง	ด้วยความภูมิใจ

ที่จะเติบโตไปพร้อมกับคนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน	ดั่งความมุ่งมั่นของเรา	“โตโยต้า	

ขับเคลื่อนความสุข”
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สารจาก ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์
ผู้อ�านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน	เป็นปัญหาที่ส�าคัญส่งผลกระทบ	

ต่อทุกชีวิตบนโลก	การเตรียมการลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ	

ภูมิอากาศและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุก	

ภาคส่วน	

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	ในฐานะสถาบันวิชาการอิสระมิได้แสวงหาก�าไร	ท�าหน้าที่

เป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	และผลักดันให้เกิดการท�างานร่วมกัน

ระหว่างภาคีต่างๆ	ในสังคม	เชื่อมโยงสู่การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ		

สิ่งแวดล้อม	และระบบนิเวศ	ให้เกิดความสมดุล	อันเป็นรากฐานส�าคัญสู่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก	

นบัเป็นโอกาสอนัดขีองมลูนธิสิถาบนัสิง่แวดล้อมไทย	ทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ในการสนบัสนนุและ	

ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในท้องถิ่น	ระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

รวมถึงโรงเรียนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ	ภายใต้กิจกรรม	

ที่สร้างสรรค์ด้านการลดปริมาณขยะ	การลดใช้พลังงานไฟฟ้า	การเดินทางอย่างยั่งยืน	

และการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว	โดยค�านงึถงึความเหมาะสมตามบรบิทและสภาพพืน้ทีเ่ป็นส�าคญั	

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	การด�าเนินงานลดการปล่อยก๊าซ	

เรอืนกระจกเพือ่ลดภาวะโลกร้อนในชมุชนและโรงเรยีน	จะช่วยจดุประกายความคดิและ

เป็นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้เกิดความน่าอยู่	และมีความพร้อม

ส�าหรับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	ขอขอบคุณเทศบาล	ส�านักงานเขต	ชุมชน	

และโรงเรยีนทกุแห่งทีไ่ด้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานทีช่่วยลดภาวะ

โลกร้อนให้ส�าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี	และได้สานต่อการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	อันจะน�า

ไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต	
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10

โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา

ภำวะโลกร้อน หรือ Global Warming เป็นผลกระทบโดยตรงจำกกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณ 

ก๊ำซเรอืนกระจก ซึง่เกดิจำกกำรเผำไหม้เชือ้เพลงิฟอสซลิ เช่น ถ่ำนหนิ น�ำ้มนั และก๊ำซธรรมชำติ 

เพือ่ผลติพลงังำนในรปูแบบต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ เชือ้เพลงิส�ำหรบักำรคมนำคมขนส่ง 

กำรพัฒนำอุตสำหกรรม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกำรสนองตอบกำรใช้ชีวิตอย่ำงสะดวกสบำยของ

มนุษย์ในปัจจุบัน

>>	นับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา	ทั่วโลกได้มีการใช้พลังงาน	

อย่างมาก	การเตบิโตอย่างรวดเรว็ของภาคอตุสาหกรรมและภาคคมนาคม

ขนส่งได้เพิม่ความเข้มข้นของก๊าซเรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศ	ผลกระทบ	

จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น	ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศโลก

เปลี่ยนแปลง	อุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นท�าให้ฤดูกาลต่างๆ	เปลี่ยนแปลงไป		

น�้าแข็งขั้วโลกละลายมากขึ้นท�าให้ระดับน�้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น	อุณหภูม	ิ

น�้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น	ส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลและแนวปะการัง	รวม

ถึงโรคในเขตร้อน	เช่น	ไข้เลือดออก	มาลาเรีย	เกิดการแพร่กระจายมากขึ้น	

นอกจากนี้ยังท�าให้เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง	วาตภัย	อุทกภัย	และ

พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง	มีการคาดการณ์ว่า	การที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น

เป็นเหตุให้ปริมาณผลผลิตเพื่อการบริโภคโดยรวมลดลง	ท�าให้จ�านวน	

ผู้อดอยากหิวโหยเพิ่มขึ้น	60-350	ล้านคน

��������� ��������.indd   10 8/21/15   12:40 PM



11

จากปัญหาดังกล่าว	น�าไปสู่การจัดท�าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย	

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ตามมาด้วย	“พธิสีารเกยีวโต”	ซึง่ถอืเป็น

กฎหมายลูกของอนุสัญญาฯ	มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	16	

กุมภาพันธ์	2548	โดยถือเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ด�าเนินการ	

เพื่อบรรลุเป้าหมายในการรับมือกับภาวะโลกร้อน	ข้อตกลงว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกขององค์การสหประชาชาติ	(United	

Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change-UNFCCC)	

ได้ประกาศรบัรองว่า	การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	ซึง่เกดิจากกจิกรรม

ของมนุษย์ในระดับโลกถือเป็น	"เป้าหมายสูงสุด"	เพื่อให้ประชาคมโลก	

มุ่งไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ซึ่งประเทศไทยได้ร่วม	

ให้สัตยาบันทั้งต่ออนุสัญญาฯ	และพิธีสารเกียวโต

นอกจากนี้	การใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ	ของเมือง	ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน	

น�้า	และการบริโภคอื่นๆ	ส่งผลให้เมืองกลายเป็นปัจจัยหลักที่สร้าง	

ผลกระทบต่อระบบสิง่แวดล้อมของโลก	ประชากรในเมอืงถอืเป็นผูบ้รโิภค

พลังงานกลุ่มส�าคัญ	และเป็นผู้สร้างมลพิษในอากาศทั้งในระดับภูมิภาค	

และระดับโลก	ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนและ	

สภาพแวดล้อมของโลก	ในฐานะที่เมืองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา	ดังนั้น	

“การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง”	ถือเป็นความท้าทายหนึ่งของกระบวนการ

แก้ปัญหาระดับโลก	และการใช้	“มาตรการทางการศึกษา”	ถือเป็น	

สิง่ส�าคญัต่อการปลกูฝัง	พฒันา	และขดัเกลาพฤตกิรรมของมนษุย์	เยาวชน

คนรุ่นใหม่ควรจะได้รับการปลูกฝังให้รู ้จักบริโภคเพื่อให้ก่อผลกระทบ	

ต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมลพิษน้อยที่สุด	รวมทั้งรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากร	

ที่เหลืออยู่เพื่อคนรุ่นต่อไปตามหลักแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คนรุ่นใหม่ควรจะได้รับ

การปลูกฝังให้รู้จักบริโภค

เพื่อให้ก่อผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและ

สร้างมลพิษน้อยที่สุด 

รวมทัง้รู้จักอนุรักษ์

ทรัพยากรที่เหลืออยู่

เพื่อคนรุ่นต่อไปตามหลัก

แนวคิดของการพัฒนา

อย่างยั่งยืน
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โครงกำรลดเมืองร้อน ด้วยมือเรำ	เริ่มขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548		

โดยความร่วมมือระหว่าง	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากัด	

และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	ภายใต้แนวคิดของการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม	มีความมุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้

นกัเรยีน	บคุลากรทางการศกึษา	และคนในชมุชนได้พฒันาศกัยภาพ	และ

เสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภาวะโลกร้อน	น�าไปสู่มาตรการในการปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	และโรงเรียน	ถือเป็นพลังส�าคัญ	

ในการร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงานลดภาวะโลกร้อน	ซึ่งจ�าเป็นต้อง

อาศัยหลายๆ	มาตรการประกอบกัน	ทั้งการปลูกจิตส�านึก	สร้างความ

ตระหนักต่อปัญหา	และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	คนในชุมชน	หรือผู้บริหารโรงเรียน	คณะครู	และ

นักเรียน	ในการร่วมด�าเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

ตลอดจนเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและโรงเรียนให้สามารถ

เป็นต้นแบบในการท�ากิจกรรม	หรือปรับกิจกรรมภายในชุมชนและ

โรงเรียนที่เอื้อต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ชุมชน 

และโรงเรียน ถือเป็น

พลังส�าคัญในการร่วม

ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ลดภาวะโลกร้อน
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โครงกำรลดเมืองร้อน ด้วยมือเรำ ได้ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง	ตลอด	

ระยะเวลา	10	ปี	(พ.ศ.	2548	–2558)	มีเครือข่ายเข้าร่วมจ�านวน	194	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	100	ชุมชน	และ	248	โรงเรียน	ใน	77	จังหวัด	

ทั่วประเทศไทย	โครงการตระหนักถึงความส�าคัญของชุมชนและโรงเรียน		

ในการท�าหน้าที่เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชน		

และโรงเรียนอื่นๆ	ได้	โดยเน้นการด�าเนินโครงการให้เป็นการด�าเนินงาน	

ของชมุชนทีอ่ยูใ่นการดแูลของเทศบาลหรอืส�านกังานเขต	และโรงเรยีนทีเ่ปิด

สอนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	

การขับเคลื่อนการด�าเนินงานลดภาวะโลกร้อนในชุมชนและโรงเรียน		

โครงการได้ค�านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและโรงเรียน	

จะได้เรียนรู ้และน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์	 โดยการจัดกิจกรรม	

เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ	เพิ่มพูนความรู้	และประสบการณ์การเรียนรู้ของ	

ผู้บริหาร	ครู	นักเรียน	และชุมชน	สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู	้

ทั้งภายในและภายนอกพื้นที	่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม	รวมทั้งสร้างการเรียนรู้

ของภาคีที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันด�าเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนตาม	

บริบทและสภาพปัญหาของชุมชนและโรงเรียน	ผลักดันให้เกิดความยั่งยืน	

โดยบูรณาการเข้าสู่แผนเทศบาล	แผนพัฒนาชุมชน	หรือแผนการสอนของ

โรงเรียน	รวมถึงการขยายเครือข่ายไปยังชุมชน	โรงเรียน	และหน่วยงานอื่นๆ	

ในพื้นที่ใกล้เคียง	นอกจากนี้	การด�าเนินงานของโครงการยังได้จัดในรูปแบบ	

ของการประกวด	“ชุมชนดีเด่น”	และ	“โรงเรียนดีเด่น”	ที่มีผลการด�าเนิน

กจิกรรมลดภาวะโลกร้อนทีเ่ด่นชดัและเป็นทีป่ระจกัษ์	สามารถเป็นแบบอย่าง

ให้กับชุมชนและโรงเรียนอื่นได้	
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โครงกำรลดเมืองร้อน ด้วยมือเรำ ได้ส่งเสริมกำรด�ำเนินกิจกรรมลดกำรใช้พลังงำนและลดกำร

ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน ร่วมขับเคลื่อน

มำตรกำรต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับหน้ำที่และภำรกิจ เพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงำนและลดภำวะโลกร้อน 

ผ่ำน 4 แนวทำงในกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

ปฏิบัติการลดเมืองร้อน

ลดเมืองร้อน ด้วยการเดินทางอย่างยั่งยืน
>>	การเดินทางด้วยยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์	ก่อให้เกิดมลภาวะ	

ทางอากาศ	เสียง	และท�าให้โลกร้อน	เนื่องจากกระบวนการเผาไหม	้

ของน�้ามันเชื้อเพลิงเพื่อให้รถวิ่งจะปล่อยก๊าซต่างๆ	ออกมา	เช่น	ก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์	ออกไซด์ของไนโตรเจน	สารประกอบไฮโดรคาร์บอน	

ฯลฯ	รวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส�าคัญ	

แนวทางในการด�าเนินงานเพื่อลดเมืองร้อนด้วยการเดินทางอย่างยั่งยืน

ท�าได้โดย

	 กำรส่งเสริมกำรเดินทำงที่ลดใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง และกำรเดินทำง 

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	เช่น	จกัรยาน	การเดนิเท้า	มาตรการทางเดยีวกนั

ไปด้วยกัน	(carpool)	ระบบขนส่งสาธารณะ	ฯลฯ

	 กำรจดักำรด้ำนผงัเมอืง	ให้เป็นเมอืงทีม่กีารใช้พลงังานในการเดนิทาง

น้อยที่สุด	ลดปัญหาด้านการจราจรติดขัด	ส่งเสริมการออกแบบเมืองที่ลด

การพึ่งพาการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

	 กำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน	เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

	 กำรส่งเสรมิกำรบรโิภคผลติผลในท้องถิน่	การท�าเกษตรอนิทรย์ี	เพือ่

ลดการใช้พลังงานจากการขนส่ง
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ลดเมืองร้อน ด้วยการลดปริมาณขยะ
>>	พฤตกิรรมการบรโิภคของมนษุย์ในแต่ละวนัก่อให้เกดิขยะปรมิาณมาก	

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ	เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภค		

นบัตัง้แต่การสรรหาวตัถดุบิจนถงึกระบวนการก�าจดั	ล้วนต้องใช้ทรพัยากร

ในทุกขั้นตอน	และมีการปล่อยของเสีย	ไม่ว่าจะเป็น	น�้าเสีย	อากาศเสีย	

รวมถึงขยะออกมาด้วย	การก�าจัดขยะก่อให้เกิด	“ก๊าซมีเทน”	ก๊าซเรือน

กระจกทีส่�าคญัทีม่ผีลท�าให้โลกร้อน	แนวทางในการด�าเนนิงานเพือ่ลดเมอืง

ร้อนด้วยการลดปริมาณขยะท�าได้โดย

	 กำรจัดกำรด้ำนขยะมูลฝอย	โดยด�าเนินมาตรการลดปริมาณขยะ		

เพื่อให้เกิดการผลิตขยะน้อยที่สุด

	 กำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทำง และมีกำรใช้ประโยชน์

จำกขยะ	เช่น	การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ในการท�าปุ๋ยหรือก๊าซ

ชีวภาพ	เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี	ลดการใช้ก๊าซหุงต้ม

ลดเมืองร้อน ด้วยการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
>>	การผลิตไฟฟ้าต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล	ได้แก่	น�้ามัน	ถ่านหิน	และก๊าซ

ธรรมชาติ	เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต	ซึ่งการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดโลกร้อน		

แนวทางในการด�าเนินงานเพื่อลดเมืองร้อนด้วยการลดใช้พลังงานไฟฟ้า

ท�าได้โดย

	 กำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	ทั้งในส่วนของ

อาคารส�านกังานเทศบาล	บ้านเรอืนประชาชน	โรงเรยีน	วดั	สถานทีร่าชการ	

ตลาด	แผงลอย	และไฟส่องสว่างตามท้องถนน

1
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	 กำรส่งเสริมกำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	

สนิค้าทีม่	ี“ฉลากเขยีว”	ซึง่เป็นสนิค้าทีม่กีระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่

แวดล้อม	หรือ	“ฉลากคาร์บอน”	ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถลดการปล่อย

คาร์บอนในกระบวนการผลิต

ลดเมืองร้อน ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
>>	ต้นไม้มีประโยชน์มากมาย	ทั้งให้ร่มเงา	ช่วยกรองฝุ่นละออง	ลดแสง

สะท้อนจากดวงอาทติย์	และทีส่�าคญัคอื	ช่วยดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง	แนวทาง	

ในการด�าเนินงานเพื่อลดเมืองร้อนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวท�าได้โดย

	 กำรเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว	เพือ่ให้เป็นแหล่งดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

	 กำรอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่	โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่	และต้นไม้	

พื้นถิ่น	

ทั้งนี้	แนวทางในการด�าเนินงานของชุมชนและโรงเรียนจะต้องค�านึงถึง

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น	

ในพื้นที่เป็นหลัก	โดยสามารถสร้างสรรค์การด�าเนินงานในแนวทางอื่นๆ		

ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ร่วมลดภาวะโลกร้อนตามบริบทของ

ชุมชนและโรงเรียนได้ด้วย
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เส้นทางสู่ความส�าเร็จ ชุมชนและโรงเรียนลดเมืองร้อน

ในกำรด�ำเนินกิจกรรมลดภำวะโลกร้อนของชุมชนและโรงเรียนให้ประสบผลส�ำเร็จบรรลุตำม

วัตถุประสงค์ของโครงกำรลดเมืองร้อน ด้วยมือเรำ นอกจำกควำมมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะด�ำเนิน

กจิกรรมลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกเพือ่ลดภำวะโลกร้อนแล้ว ยงัต้องอำศยัปัจจยัในหลำยด้ำน

เป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดผลส�ำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้ำน ดังนี้

การมีส่วนร่วม

องค์กร

ทีมงาน

กิจกรรมหรือ
โครงการ

มิติอนาคต

ปัจจัย
แห่งความส�าเร็จ
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•	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	และโรงเรียน	มีนโยบายหรือแผนงาน	

	 ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน		

	 และน�าไปปฏิบัติหรือน�ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติครอบคลุมทั้งชุมชนหรือ	

	 โรงเรียน	

•	 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้น�าชุมชน	และผู้บริหารโรงเรียน	มีวิสัยทัศน์		

	 ความมุ่งมั่น	และให้ความส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน	

	 ของชุมชนและโรงเรียน	รวมถึงให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ	ทั้งในด้าน	

	 งบประมาณ	บุคลากร	และวัสดุอุปกรณ์

•	 มีการแต่งตั้งคณะท�างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	และโรงเรียน	

	 ในการด�าเนินกิจกรรม	หรือมีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นคณะท�างานเครือข่าย

•	 คณะท�างานมีความรู้	ความเข้าใจในกิจกรรมที่ด�าเนินการ	สามารถเชื่อมโยงและ	

	 ถ่ายทอดองค์ความรูไ้ปยงัผูอ้ืน่	รวมถงึการประสานให้เกดิความร่วมมอืภายในชมุชน	

	 หรือโรงเรียน

•	 มกีารศกึษาวเิคราะห์สภาพปัญหาสิง่แวดล้อมในพืน้ทีข่องชมุชนหรอืโรงเรยีน	และ	

	 ด�าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาโดยเชื่อมโยงกับการลดภาวะโลกร้อน

•	 กิจกรรมที่ด�าเนินการมีความคิดสร้างสรรค์	มีการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่น	และ	

	 ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

•	 มีการด�าเนินกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน	ทั้งระบุบุคลากรที่รับผิดชอบ	ก�าหนดกลุ่ม	

	 เป้าหมายและระยะเวลาในการด�าเนนิงาน	ระบงุบประมาณและบรหิารจดัการอย่าง	

	 มีประสิทธิภาพ	ก�าหนดตัวชี้วัด	เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชื่อมโยงกับการ	

	 ลดโลกร้อน	รวมถึงสรุปผลการด�าเนินงาน

องค์กร

ทีมงาน

กิจกรรม/
โครงการ
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•	 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอให้กับสมาชิกในชุมชน	

	 หรอืโรงเรยีนได้รบัทราบ	รวมทัง้มกีารเผยแพร่ข้อมลูกจิกรรมให้กบับคุคลทัว่ไป	และ	

	 โรงเรียนหรือชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง

•	 กิจกรรมที่ด�าเนินการไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในมิติอื่น	ไม่ว่าจะเป็นการได้	

	 มาซึ่งวัสดุอุปกรณ์	วิธีการ	และผลของการด�าเนินกิจกรรม

•	 มีความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมระหว่างสมาชิกในชุมชนหรือบุคลากร	

	 ในโรงเรยีน	รวมถงึระหว่างชมุชน	โรงเรยีน	และหน่วยงานอืน่	อกีทัง้มกีารจดักจิกรรม	

	 อย่างสม�่าเสมอ

•	 ผูท้ีเ่กีย่วข้องไม่ว่าจะเป็นคณะท�างาน	แกนน�า	เครอืข่ายแกนน�า	สมาชกิ	ฯลฯ	ต้องมี	

	 ส่วนร่วมในการคิดกิจกรรม	การวางแผน	การด�าเนินงาน	การเก็บข้อมูล	และการ	

	 ประมวลผล

•	 มแีผนการสร้างความยัง่ยนืให้กบักจิกรรม	ทัง้แผนการด�าเนนิงานในระยะต่อไป	และ	

	 น�ากิจกรรมเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาล	แผนชุมชน	หรือบูรณาการเข้าสู่กลุ่มสาระ	

	 การเรียนรู้

•	 มกีารขยายเครอืข่าย	ทัง้การขยายผลไปยงัชมุชนหรอืโรงเรยีนในพืน้ทีใ่กล้เคยีง	และ	

	 มีการสานต่อกิจกรรมจากรุ่นสู่รุ่น

ทั้งนี้	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	และโรงเรียน	จะต้องมีการทบทวนผลการ

ด�าเนินกิจกรรม	พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเป็นแรงหนุน

เสริมให้การด�าเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนในชุมชนและโรงเรียนประสบผลส�าเร็จ

อย่างแท้จริง

การมีส่วนร่วม

มิติอนาคต
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•	 		

ปฏิบัติการชุมชน ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา

•	 ชุมชนน�้าด้วน 1 เทศบาลต�าบลวังทอง จ.พิษณุโลก

•	 ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 ส�านักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

•	 ชุมชนโนนอุทุมพร เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี

•	 ชุมชนบ้านน�้าหลง เทศบาลต�าบลสันโป่ง จ.เชียงใหม่

•	 ชุมชนบ้านนามะพร้าว เทศบาลต�าบลชะรัด จ.พัทลุง

•	 ชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลต�าบลแม่แรง จ.ล�าพูน

•	 ชุมชนดีอินทร์พัฒนา เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

•	 ชุมชนควนโดนใน เทศบาลต�าบลควนโดน จ.สตูล

•	 ชุมชนบ้านหัวฝาย เทศบาลต�าบลป่าตันนาครัว จ.ล�าปาง

•	 ชุมชนค�าศรี หมู่ที่ 10 เทศบาลต�าบลศรีธาตุ จ.อุดรธานี

•	 ชุมชนบ้านทุ่งศร ีเทศบาลต�าบลร้องกวาง จ.แพร่

•	 ชุมชนบ้านไชยสถาน เทศบาลต�าบลห้วยข้าวก�่า จ.พะเยา

•	 ชุมชนแพะป่าห้า เทศบาลเมืองแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

•	 ชุมชนบ้านหนองแล้ง เทศบาลต�าบลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

•	 ชุมชนบ้านลองลือบุญ เทศบาลต�าบลสอง จ.แพร่

��������� ��������.indd   20 8/21/15   12:40 PM



21

•	 		

ชุมชนบ้ำนไชยสถำน
เทศบาลต�าบลห้วยข้าวก�่า
จ.พะเยา

ชุมชนเกตุไพเรำะ 3-5
ส�านักงานเขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

ชุมชนแพะป่ำห้ำ
เทศบาลเมืองแม่โจ้
จ.เชียงใหม่

ชุมชนบ้ำนน�้ำหลง
เทศบาลต�าบลสันโป่ง
จ.เชียงใหม่

ชุมชนบ้ำนป่ำบุก
เทศบาลต�าบลแม่แรง
จ.ล�าพูน

ชุมชนบ้ำนหัวฝำย
เทศบาลต�าบลป่าตันนาครัว
จ.ล�าปาง

ชุมชนบ้ำนทุ่งศรี
เทศบาลต�าบลร้องกวาง
จ.แพร่

ชุมชนบ้ำนลองลือบุญ
เทศบาลต�าบลสอง
จ.แพร่

ชุมชนดีอินทร์พัฒนำ
เทศบาลนครพษิณโุลก
จ.พิษณุโลก

ชุมชนน�้ำด้วน 1
เทศบาลต�าบลวังทอง
จ.พิษณุโลก

ชุมชนบ้ำนหนองแล้ง
เทศบาลต�าบลขุนหาญ
จ.	ศรีสะเกษ

ชุมชนค�ำศรี หมู่ที่ 10 
เทศบาลต�าบลศรีธาตุ
จ.อุดรธานี

ชุมชนโนนอุทุมพร
เทศบาลนครอุดรธานี
จ.อุดรธานี

ชุมชนควนโดนใน
เทศบาลต�าบลควนโดน
จ.สตูล

ชุมชนบ้ำนนำมะพร้ำว
เทศบาลต�าบลชะรัด
จ.พัทลุง

ปฏิบัติการชุมชน ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
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ชุมชนน�้าด้วน 1 เทศบาลต�าบลวังทอง จ.พิษณุโลก
บริหารจัดการขยะเหลือศูนย์ ด้วยหลัก 3R

การจัดการปัญหาขยะในชุมชน	มิใช่แค่เพียงการจัดเก็บขยะอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น	สิ่งส�าคัญคือ	

ความร่วมมือร่วมใจลดการเกิดขยะ	ท�าให้	“ขยะเหลือศูนย์”	หรือเหลือน้อยมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	

เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด	ดังเช่นความพยายามของเทศบาลต�าบล

วังทอง	จ.พิษณุโลก	และ	6	ชุมชนน�าร่อง	ที่พร้อมใจกันลดขยะในชุมชน	ด้วยแนวคิด	3R	ภายใต	้

แผนงานโครงการ	“ชาววังทองร่วมใจ	ลดมลพิษ	เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน”	

ชุมชนน�้าด้วน	1	เป็นหนึ่งใน	6	ชุมชนน�าร่อง	ซึ่งเทศบาลต�าบลวังทองคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ	

ลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา	ปีที่	6	(พ.ศ.	2553	–	2554)	โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาขยะ	และมบีทบาทในการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม	สร้างชมุชนให้น่าอยู่	พร้อมพฒันา

เป็น	“ชมุชนต้นแบบลดโลกร้อน”	ร่วมขยายต่อแนวคดิไปสูช่มุชนในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของเทศบาล
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	 อบรมให้ควำมรู ้“กำรจดักำรขยะมลูฝอยโดยชมุชน”	จดัอบรมความรูด้้านการ

จัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน	ตามหลักสูตร	CBM	:	Community	Based	Solid	

Waste	Management	ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลัก	คือ	ผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่เทศบาล	

และชมุชนในเขตเทศบาลต�าบลวงัทอง	ซึง่ภายหลงัจากการอบรม	แต่ละชมุชนต้องคดิ

โครงการและกิจกรรมต่างๆ	เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนของตัวเอง	ดังเช่น	ชุมชน	

น�้าด้วน	1	ได้คิดโครงการ	“น�้าด้วน	1	ร่วมใจดูแลเรื่องขยะ”	

กิจกรรมสร้างสรรค์พลังชุมชน กลไลขับเคลื่อน "ขยะเหลือศูนย์" 
>>	ด้วยความตัง้ใจมุง่มัน่ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะมลูฝอยในชมุชน	เทศบาลต�าบล

วงัทอง	และชมุชนน�าร่องจงึได้รเิริม่สร้างสรรค์กจิกรรมเพือ่สร้างการเรยีนรูแ้ละปลกูฝัง

แนวคิดใส่ใจขยะตั้งแต่ต้นทาง	ด้วยการคัดแยกขยะตามหลัก	3R	รักษาสิ่งแวดล้อม	คือ	

ใช้ซ�้า	(Reuse)	ลดใช้	(Reduce)	และแปรรูปน�ากลับมาใช้ใหม่	(Recycle)	พร้อมทั้ง

เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและ	

ถกูหลกัวชิาการ	ตามหลกัสตูรการจดัการขยะมลูฝอยโดยชมุชน	(Community	Based	

Solid	Waste	Management	:	CBM)	ท�าให้ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง	นับตั้งแต่ปี	2553	ที่มีปริมาณขยะสูงถึง	6	ตันต่อวัน	ลดลงเหลือ	4.5	ตันต่อ

วันในปี	2554	และในปี	2558	เทศบาลต�าบลวังทองมีเป้าหมายลดปริมาณขยะชุมชน

ในเขตเทศบาลให้เหลือไม่เกิน	1.5	–	2	ตันต่อวัน	
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	 ผู้ประกอบกำรร่วมใจ ลดใช้ถุงพลำสติก ชุมชน	ร้านค้า	และพ่อค้าแม่ค้า	

ในตลาด	ร่วมมอืกนัลดใช้ถงุพลาสตกิ	โดยปฏเิสธไม่รบัถงุพลาสตกิ	แต่ใช้วธิหีิว้ตะกร้า

หรือถุงผ้าแทน	ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เทศบาลผลัดเวรกันมาช่วยตรวจสอบแจกแต้มทกุวนั

จันทร์	อังคาร	และพฤหัสบดี	 เวลา	14.00	–	17.00	น.	 เมื่อสะสมแต้มครบ	

ตามที่ก�าหนด	สามารถน�ามาแลกของที่ระลึกได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

เทศบาลต�าบลวังทอง	

	 ขยะมหัศจรรย์สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ รณรงค์ให้ชาวชุมชนช่วยกันลดปริมาณ

ขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในบ้านของตัวเอง	รู้จักคัดแยกขยะอินทรีย์และน�ามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด	เช่น	น�าไปท�าปุ๋ยหมัก	หรือใช้เป็นอาหารเลี้ยงไส้เดือน	โดยเทศบาล

ต�าบลวงัทองได้สนบัสนนุอปุกรณ์การเลีย้งไส้เดอืนให้กบัแต่ละชมุชน	ปุย๋ทีไ่ด้สามารถ

น�าไปขายเป็นรายได้ให้กับครัวเรือน	

	 ปลูกพลังร่วม สร้ำงส�ำนึกเยำวชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เด็กและเยาวชน	คือ	

ความหวังของการพัฒนา	เทศบาลต�าบลวังทอง	และชุมชนน�าร่อง	จึงได้ร่วมกัน

ออกแบบกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในใจ

เด็กและเยาวชน	มีทั้งจัดอบรมให้ความรู้	และเปิดโอกาสให้ทดลองลงมือท�า	เช่น	

กจิกรรมตรวจวดัคณุภาพน�า้	กจิกรรมพฒันาสิง่แวดล้อม	กจิกรรมประกวดภาพวาด

เชงิอนรุกัษ์	เป็นต้น	นอกจากเดก็และเยาวชนได้เรยีนรูก้ารมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนแล้ว	พวกเขายังได้ฝึกเรื่องการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนอีกด้วย			
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	 คดัแยกขยะอนิทรย์ีทีเ่กดิขึน้ในตลำดสด	รณรงค์เชญิชวนให้พ่อค้าแม่ค้าช่วยกนั	

ลดปริมาณขยะอินทรีย์ในตลาด	ด้วยการคัดแยกขยะที่สามารถย่อยสลายได้	 เช่น		

เศษพืชผัก	เปลือกผลไม้	เศษอาหาร	เปลือกไข่	ฯลฯ	เพื่อน�าไปท�าปุ๋ยหมัก	และน�าไป

เลี้ยงไส้เดือน	ปุ๋ยหมักที่ได้น�าไปแจกให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่เข้าร่วมกิจกรรม	

นอกจากนี	้ยงัมกีจิกรรมรณรงค์ท�าความสะอาด	Big	cleaning	Day	บรเิวณตลาดสดทกุๆ	

3	เดอืน	และจดักจิกรรมเมอืงสะอาด	คนในชาตมิคีวามสขุ	รณรงค์เชญิชวนให้ชาวบ้าน

ช่วยกันพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบพื้นที่ชุมชน	เช่น	ตัดกิ่งไม้	ตัดหญ้าในชุมชน	เป็นต้น	

แตกหน่อความคิด ขยายผลสู่ความยั่งยืน 
>>	เทศบาลต�าบลวงัทอง	มแีผนงานขยายผลการจดัอบรมเรือ่งการจดัการขยะมลูฝอย

ในชุมชนให้ครอบคลุมทั้ง	12	ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล	ควบคู่กับการ	

ส่งเสริมกิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนสู่ทุกครัวเรือน	และจัดตั้งศูนย์เลี้ยงไส้เดือนเพิ่ม	

นอกจากนี้	ยังให้ความส�าคัญกับการขยายเครือข่ายเยาวชน	จัดตั้งชมรมวัยใสใส่ใจ	

สิง่แวดล้อม	เพือ่สร้างจติส�านกึทีด่แีละส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย

ชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพและรายได	้

จากการจัดการขยะในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

จากการด�าเนินโครงการชาววังทองร่วมใจ	ลดมลพิษ	เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน	ส่งผลให้เกิด

โครงการน�าร่องลดขยะใน	6	ชมุชน	มศีนูย์เพาะเลีย้งไส้เดอืนในชมุชน	3	แห่ง	ผูป้ระกอบ

การร้านค้าซื้อถุงพลาสติกลดลงจากเดิม		0.25	-	0.5	กิโลกรัมต่อเดือน	ท�าให้ปริมาณ

ขยะลดลงจากวนัละ	4	ตนั	เหลอืวนัละ	2	ตนั	ซึง่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ได้	606,312	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

พลงัชมุชนจงึเป็นกญุแจดอกส�ำคญั ช่วยลดขยะให้เหลอืศนูย์ พร้อมๆ กบัช่วยปลดลอ็ค

ควำมร้อนให้เมืองและโลกของเรำ	

ชุมชนน�้ำด้วน 1 
หมู่	3	ต.วังทอง	อ.วังทอง	
จ.พิษณุโลก	

ประชากร	260	คน
จ�านวนครัวเรือน	80	ครัวเรือน

เทศบำลต�ำบลวังทอง
999	หมู่	1	ต.วังทอง	อ.วังทอง	
จ.พิษณุโลก

พืน้ทีร่บัผดิชอบ	1.77	ตารางกโิลเมตร
จ�านวนชุมชน	12	ชุมชน
โทรศัพท์	055-312999
เว็บไซต์	www.wt.go.th

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประเภทชุมชน	
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 6
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• ผู้บริหาร
• เจ้าหน้าที่เทศบาล
• ชุมชน

• ท�าปุ๋ยหมัก
 + เศษพืชผัก
	 + เปลือกผลไม้
 + เศษอาหาร
 + เปลือกไข่

กิจกรรมสร้างสรรค์
พลังชุมชน กลไก

ขับเคลื่อน 
“ขยะเหลือศูนย์”

อบรมให้ความรู้ 
“การจัดการขยะมูลฝอย

โดยชุมชน” ตาม
หลักสูตร CBM

ชุมชนน�้าด้วน 1
เทศบาลต�าบลวังทอง จ.พิษณุโลก

คัดแยกขยะ
อินทรีย์ที่เกิดขึ้น
ในตลาดนัด

ผู้ประกอบการ
ร่วมใจ 

ลดใช้ถุงพลาสติก

• พ่อค้าแม่ค้าในตลาด
• ผู้ประกอบการ
• เจ้าของกิจการ
• ประชาชน

• สะสมแต้ม แลกของใช้
	 + กระเป๋า
	 + ร่ม
	 + ตะกร้าสาน
	 + ชุดเครื่องสาน
	 + กล่อง
	 + ชั้นใส่ของ
	 + ชุดเครื่องนอน

ขยะมหัศจรรย์ 
สร้างงาน 
สร้างอาชีพ

ปลูกพลังร่วม 
สร้างส�านึกเยาวชน 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

• คัดแยกขยะ  
• ขยะอินทรีย์  
	 +  ท�าปุ๋ยหมัก
	 +  เลี้ยงไส้เดือนดิน

• ส่งเสริมให้เด็ก 
 “มีส่วนร่วม”
• ใช้เวลาว่าง
 ให้เกิดประโยชน์
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ด้วยความที่พื้นที่ชุมชนเกตุไพเราะ	3-5	เป็นที่ลุ่ม	อยู่ติดคลองบ้านหลาย	ซึ่งเป็นคลองสาธารณะ	

ที่ไหลลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา	และพื้นที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงปลามาก่อน	บ้านเรือนส่วนใหญ่จึงมีน�้าขัง	

อยู่บริเวณใต้ถุนบ้าน	ครั้นเมื่อชุมชนขยายตัวมากขึ้น	ประกอบกับมีคนมักง่ายทิ้งขยะลงใต้ถุนบ้าน	

สะสมนานวันจนท�าให้น�้าเน่าเสีย	มีกลิ่นเหม็น	กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	ชาวชุมชนเกตุไพเราะ	

3-5	จึงรวมพลังกันสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู ่	ด้วยการน้อมน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการจัดการสิ่งแวดล้อม	และการด�าเนินกิจกรรมควบคู่	

ไปกับการลดภาวะโลกร้อนของชุมชน	

ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 ส�านักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ชุมชนพอเพียง คัดแยกขยะ ลดโลกร้อน
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ชุมชนเกตุไพเราะ	3-5	ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	จัดตั้งเป็นชุมชน	

ในปี	2535	ประธานชุมชนคนแรก	คือ	นายประวิน	เกตุลอย	มีคณะกรรมการ	7	คน	

ร่วมบรหิารชมุชน	ต่อมาในปี	2544	คณะกรรมการหมดวาระ	จงึได้จดัตัง้คณะกรรมการ	

ชดุใหม่	น�าโดยนายเกยีรตพิงศ์	เกตลุอย	เป็นประธาน	ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	ชมุชน

เกตุไพเราะ	3-5	ได้ร่วมใจกันพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็ง	ทั้งการบริหารจัดการขยะ	

และรักษาแหล่งน�้า	จนกระทั่งปี	2551	ชุมชนได้รับการคัดเลือกจากส�านักงานเขต

พระโขนง	ส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการรักษ์เจ้าพระยา	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ต่อมา

ในปี	2552	ชุมชนได้เข้าร่วมประกวดชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของส�านักพระราชวัง		

ได้รบัรางวลัที	่3			

จับมือรวมพลัง “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา”	
>>	ปี	2553	ชุมชนเกตุไพเราะ	3-5	และส�านักงานเขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร		

ได้เข้าร่วมโครงการลดเมอืงร้อน	ด้วยมอืเรา	ปีที	่6	รเิริม่แผนงานโครงการ	“เกตไุพเราะ	

ชุมชนพอเพียง	ลดโลกร้อน”	มุ ่งเน้นกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน		

และปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภคสู ่ความพอเพียง	สนับสนุนให้แต่ละครัวเรือน	

ปลูกผักปลอดสารพิษ	คัดแยกขยะเป็นหมวดหมู ่	 ลดใช้ถุงพลาสติก	และใช	้

ประโยชน์จากขยะ		

ในช่วงเริ่มต้นโครงการ	คณะกรรมการชุมชนได้จัดเวทีบอกเล่าภาพรวมของโครงการ	

และระดมสมองเพื่อก�าหนดแนวทางการลดภาวะโลกร้อน	พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์

โครงการผ่านกิจกรรม	“สานความร่วมใจ	สู้ภัยโลกร้อน”	จัดท�าป้ายไม้ประชาสัมพันธ์	

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.		

ขยะที่เกิดจากกิจกรรมค้าขายของพ่อค้าแม่ค้า	และผู ้คนที่มาจับจ่ายซื้อของ	

ในตลาด	ถือว่าเป็นขยะสัญจร	ขยะเหล่านี้จะถูกคณะกรรมการชุมชนรวบรวม	

น�าไปคัดแยกประเภทขยะต่อไป	นอกจากนี้ยังได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

และผู้มาจับจ่ายซื้อของในตลาดนัดลดใช้ถุงพลาสติก	ปรับเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า	หรือ	

หิ้วตะกร้ามาตลาดแทน

	 ขยะอินทรีย	์ขยะที่เกิดจากกิจกรรมในครัวเรือน	ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย	์เช่น	

เศษอาหาร	เศษผกัหรอืผลไม้	ฯลฯ	ชมุชนน�าไปใช้เลีย้งสตัว์	เช่น	ไส้เดอืน	ปลา	ววั	ควาย	

หมูหลุม	และใช้ท�าน�้าหมักชีวภาพ	หรือท�าเป็นปุ๋ยหมักใช้กับผักสวนครัวภายในชุมชน	

ซึ่งสามารถลดขยะอินทรีย์ได้วันละ	70	–	80	กิโลกรัม	

	 ขยะรไีซเคลิ	ชาวชมุชนแต่ละครวัเรอืนคดัแยกขยะรไีซเคลิออกเป็นประเภทต่างๆ	

รวบรวมน�าไปขายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว
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	 ขยะทั่วไป	ขยะจ�าพวกถุงพลาสติก	กล่องโฟม	ที่นอนเก่า	และเสื้อผ้า	ฯลฯ	มี

บริษัทเอกชน	เช่น	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(SCG)	รับซื้อไปท�าเป็นเชื้อเพลิงทดแทน		

ซึ่งสามารถลดขยะทั่วไปได้เดือนละ	2	ตัน	

	 ขยะลอยฟ้ำ	จัดเป็นขยะประเภทป้ายโฆษณาที่ติดตามเสาไฟฟ้าในชุมชน	

และตามหน้าบ้าน	หลงัจากใช้งานแล้วจะถกูรวบรวมไว้ขาย	หรอืน�ามาใช้ท�าประโยชน์	

อื่นๆ	ต่อไป

	 ขยะอันตรำย	คณะกรรมการชุมชนได้จัดเตรียมถังขยะเพื่อรองรับขยะอันตราย	

เช่น	หลอดไฟ	ถ่านไฟฉาย	กระป๋องสี	กระป๋องยาฆ่าแมลง	ฯลฯ	วางไว้ตามซอย	

ในชุมชนทั้ง	4	ซอยๆ	ละ	4	จุด	ลักษณะเป็นถังขยะที่มีประเภทขยะติดที่ถังขยะ	

ไว้ชัดเจน	ทางส�านักงานเขตพระโขนงจะเข้ามาจัดเก็บขยะอันตรายเดือนละ	2	ครั้ง

จากการด�าเนนิโครงการเกตไุพเราะ	ชมุชนพอเพยีง	ลดโลกร้อน	ของชมุชนเกตไุพเราะ	

3-5	ส�านักงานเขตพระโขนง	ส่งผลให้ทุกครัวเรือนในชุมชนและผู้ค้าในตลาดนัด	

ทุกคนเห็นคุณค่าของขยะ	ให้ความร่วมมือคัดแยกขยะ	น�าขยะมาใช้ประโยชน์		

ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน	อีกทั้งยังลดปริมาณขยะในชุมชนลง		

ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	918	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด	์

เทียบเท่าต่อปี
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แตกหน่อความคิด สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน	

>>	ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา	ในปี	2553-2554		

ชุมชนเกตุไพเราะ	3-5	 ได้ต่อยอดการด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่าง	

ต่อเนื่อง	ดังนี้

ปี 2554	ชุมชนได้เข้าร่วมประกวดในโครงการท�าความดีเพื่อพ่อ	84	พรรษา		

(Zero	waste)	ได้รับรางวัลชมเชย	อันดับที่	1	

ปี 2555	ชุมชนได้เข้าร่วมประกวดในโครงการชุมชนประชาธิปไตย	ได้รับรางวัล	

ชนะเลิศของกรุงเทพมหานคร

ชุมชนเกตุไพเราะ	3-5	ยังคงมุ่งมั่นด�าเนินกิจกรรมเพื่อลดขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	

และท�าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับชุมชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ	พร้อมถ่ายทอด

ความรู ้ที่เกิดจากประสบการณ์จริงของชุมชน	เพื่อเป็นแนวทางให้กับชุมชนอื่น	

ได้น�าไปปรับใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

กำรคัดแยกขยะในชุมชน และกำรกินอยู่รู้คิดอย่ำงพอเพียง เป็นสิ่งที่ต้องลงมือปฏิบัติ 

จึงจะสัมผัสถึงคุณค่ำที่ได้มำกกว่ำตำเห็น

ชุมชนเกตุไพเรำะ 3-5
1299/21	ซ.วชิรธรรมสาธิต	57
แขวงบางจาก	เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

ประชากร	548	คน
จ�านวนครัวเรือน	97	ครัวเรือน
โทรศัพท์	080-4531698,	
089-6779445

ส�ำนักงำนเขตพระโขนง
1792	ถ.สุขุมวิท	แขวงบางจาก
เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ

พืน้ทีร่บัผดิชอบ	13.986	ตารางกโิลเมตร
จ�านวนชุมชน	45	ชุมชน
โทรศัพท์	02-3330964
เว็บไซต์	http://www.bangkok.
go.th/phrakhanong

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทชุมชน	
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 6
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•	 	

ชุมชนเรียนรู้ 
เริ่มต้นคัดแยกขยะ

1 
ขยะสัญจร

ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 
ส�านักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

6 
ขยะอันตราย

• เศษอาหาร
• เศษผัก
• เศษผลไม้3

ขยะรีไซเคิล

• แก้ว
• ขวด PET
• กระป๋องอะลูมิเนียม

4 
ขยะทั่วไป

• กล่องโฟม
• ถุงพลาสติก
• ที่นอนเก่า
• เสื้อผ้า

5 
ขยะลอยฟ้า

• ยาฆ่าแมลง
• หลอดไฟ
• จอ TV
• ถ่านไฟฉาย
• กระป๋องสี

• ป้ายโฆษณา
• ป้ายที่ติดตาม 
 เสาไฟฟ้า

2 
ขยะอินทรีย์
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ชุมชนโนนอุทุมพร เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี
จัดการขยะครบวงจร สะท้อนคุณค่าเพื่อสังคมเมือง

ท่ามกลางการเตบิโตของสงัคมเมือง	ปัญหาหนึง่ทีเ่กดิขึน้เป็นเงาตามตัวกค็อื	ปัญหาขยะ	ซึง่เป็นผลมา

จากวิถีการบริโภคในชีวิตประจ�าวันของคนเรา	ชุมชนโนนอุทุมพร	จ.อุดรธานี	ชุมชนเมืองขนาดกลาง

ทีก่�าลงัเผชญิปัญหาขยะในชมุชน	จงึได้ร่วมมอืกบัเทศบาลนครอดุรธานี	ผลกัดนัโครงการ	“ชมุชนอยูด่ี	

กินดี	ด้วยวิถีเกษตรเมือง”	ด้วยความเชื่อมั่นว่า	การจัดการขยะครบวงจร	สามารถลดปริมาณขยะที่

ต้องน�าไปก�าจัดได้	ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกสาเหตุที่ท�าให้โลกร้อน	ชาวชุมชนทุกเพศทุกวัย	

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนได้	

คณะกรรมการชุมชนโนนอุทุมพรเริ่มต้นประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	เน้นประเด็น	

การจัดการขยะชุมชน	ผ่านทางหอกระจายข่าว	และได้เปิดเวทีประชาคมระดมสมองชวนชาวบ้านพูด

คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน	โดยได้รับความร่วมมือจาก	

เทศบาลนครอุดรธานีและเครือข่ายในท้องถิ่น	ร่วมสะท้อนประสบการณ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

ครบวงจร	ช่วยลดภาวะโลกร้อน		
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หลากหลายกิจกรรม “การจัดการขยะครบวงจร” 
	

	 ขยะแลกไข่	รณรงค์ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิล	และน�ามา	

แลกไข่หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดตามอัตราซื้อขายขยะรีไซเคิล	สามารถน�าขยะรีไซเคิล	

มาแลกได้ทุกวัน	ชาวบ้านเป็นผู้ด�าเนินการทั้งหมด	ตั้งแต่ชั่งน�้าหนักขยะ	คิดราคา	

ค�านวณอัตราแลกไข่	รวมทั้งก�าหนดจุดตั้งวางภาชนะรองรับขยะรีไซเคิลที่ชาวชุมชน

น�ามาบริจาค

	 รณรงค์ 3Rs ในชุมชน	ส่งเสริมแนวคิด	3Rs	คือ	ลดใช้	ใช้ซ�้า	และน�ากลับ	

มาใช้ใหม่	 เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ถึงผลกระทบจากการใช้โฟมและ	

ถุงพลาสติก	ผ่านทางเสียงตามสายของชุมชนในทุกวันศุกร์	รวมทั้งเชิญชวนชาวบ้าน

ให้ลดใช้โฟมและถุงพลาสติก	ปรับเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน	ปัจจุบันชุมชนยังได้รับ	

บริจาคถุงพลาสติกและโฟมจากชาวบ้าน	โดยน�าถุงพลาสติกมาขายหรือใช้ประโยชน	์

ในการปลูกต้นไม้	ส่วนโฟมน�ามาผสมท�าเป็นอิฐมวลเบา	เพื่อเป็นการใช้ให้คุ้มค่า	

มากที่สุดก่อนทิ้งเป็นขยะ	
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	 คดัแยกของเสยีอนัตรำย	ส่งเสรมิให้ชาวชมุชนคดัแยกขยะอนัตราย	เช่น	หลอด

ไฟ	ถ่านไฟฉาย	น�้ามันหล่อลื่น	ฯลฯ	และน�าไปทิ้งในตู้เก็บของเสียอันตรายในชุมชน	

ซึ่งมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ	เป็นตู้ที่กันแดด	ลม	และฝนได้ดี	เมื่อรวบรวม

ขยะอันตรายได้จ�านวนหนึ่ง	ประธานชุมชนจะประสานให้เทศบาลนครอุดรธานีเก็บ

รวบรวมน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

	 กำรใช้ประโยชน์จำกขยะอินทรีย์ 	ขยะอินทรีย์	เช่น	เศษอาหารตามบ้านเรือน	

เศษผัก	เศษผลไม้จากตลาด	สามารถน�าไปหมักท�าแก๊สชีวภาพ	น�้าหมักชีวภาพ	และ

ปุ๋ยหมักอินทรีย์	หรือน�าไปใช้เลี้ยงสัตว์	เช่น	เป็ด		ไก่	รวมถึงเลี้ยงไส้เดือน	ซึ่งวิธีการ

นี้นอกจากจะช่วยก�าจัดขยะอินทรีย์แล้ว	ยังได้น�้าหมักไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือนไป

ใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรอินทรีย์ของชุมชนอีกด้วย

	 กำรท�ำสิ่งประดิษฐ์จำกวัสดุเหลือใช้ ชุมชนเรียนรู้วิธีการน�าขยะมาใช้ให้คุ้มค่า

มากที่สุด	เช่น	น�าขวดมาปลูกต้นไม้แบบประหยัดน�า้	ท�ากระถางผักจากยางรถยนต์	

กระเป๋ากันน�้าจากป้ายไวนิล	โคมไฟจากกะลามะพร้าวและขวดพลาสติก	เทียนหอม	

ไล่ยุงบรรจุลงในขวดใช้ซ�้า	เป็นต้น
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ผังการจัดการขยะครบวงจร ชุมชนโนนอุทุมพร

• จัดตั้งภาชนะรองรับไว้ในชุมชน
• จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกของเสีย
	 อันตรายในชุมชน

ขยะทั่วไป 
9.7%

กิจกรรมขยะแลกไข่

• ถังหมักแก๊สชีวภาพ
• ท�าน�้าหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก
• เป็นอาหารสัตว์
• เลี้ยงไส้เดือน

• น�าถุงพลาสติกมาท�าถุงปลูกต้นไม้	
	 และผักสวนครัว
• น�ากะลามะพร้าวมาประดิษฐ์โคมไฟ
• น�าโฟมมาผสมปูนท�าบล็อกคอนกรีต

ปุ ๋ยหมักและน�้าหมัก
ชีวภาพ	ใช้ประโยชน์
เป็นปุย๋ในสวนผกัของ
ชุมชน

ประสานเทศบาลนคร
อุดรธานี	เพื่อเก็บรวบรวม
ไปก�าจัดอย่างถูกวิธี

ขยะทัว่ไปทีไ่ม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้แล้วน�าใส่
ถังขยะให้เทศบาล
น�าไปก�าจัด

ขยะรีไซเคิล 
30%

ขยะอันตราย 
0.3%

ขยะอินทรีย์ 
60%
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จากแนวคิดจัดการขยะ ขยายผลสู่วิถีเกษตรเมือง
>> ชุมชนโนนอุทุมพรได้น�าแนวคิดเกษตรเมืองมาเป็นแรงหนุนเสริมการลดปริมาณ

ขยะในชุมชน	โดยด�าเนินกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวตามริมถนนภายในชุมชนและ	

หน้าบ้านของแต่ละครัวเรือน	และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่าในชุมชน	ซึ่ง	

ได้รับบริจาคมาจากเจ้าของที่ดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้	คณะกรรมการชุมชน	

จึงเห็นควรให้ใช้พื้นที่นั้นท�าเกษตรเมือง	 โดยปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ		

เลี้ยงปลาดุก	และเพาะเห็ด	เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยในชุมชน	และลดปริมาณ

ถงุพลาสตกิจากการไปซือ้ผกัทีต่ลาด	ส่งเสรมิให้สมาชกิในชมุชนมส่ีวนร่วมในการปลกู	

ดแูลรกัษา	และใช้ประโยชน์จากผลผลติเหล่านัน้	รวมถงึเป็นแหล่งเรยีนรูด้้านเศรษฐกจิ

พอเพียงให้กับประชาชน	เยาวชนในชุมชน	ตลอดจนหน่วยงาน	และชุมชนอื่นๆ		

ได้พัฒนาแหล่งความรู้และกิจกรรมเพื่อลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

จากการด�าเนินโครงการชุมชนอยู่ดี	กินดี	ด้วยวิถีเกษตรเมือง	ของชุมชนโนนอุทุมพร	

เทศบาลนครอุดรธานี	สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้	12,734	กิโลกรัมต่อปี	และ	

น�าขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์	14,625	กิโลกรัมต่อปี	ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซ	

เรือนกระจกได้	14,081	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

วิถีเกษตรเมือง อยู่ดี กินดี แบบรักษ์โลก ท�ำได้ง่ำยๆ เพียงแค่ลดใช้ ใช้ซ�้ำ น�ำกลับมำ

ใช้ใหม่ หรือแม้แต่ปลูกพืชผักสวนครัว สร้ำงแหล่งอำหำรริมรั้วหลังบ้ำน

ชุมชนโนนอุทุมพร 
หมู่	7	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	
จ.อุดรธานี

ประชากร	647	คน
จ�านวนครัวเรือน	124	ครัวเรือน	
โทรศัพท์	081-9755023

เทศบำลนครอุดรธำนี
1	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	
จ.อุดรธานี

พืน้ทีร่บัผดิชอบ	48	ตารางกโิลเมตร
จ�านวนชุมชน	101	ชุมชน
โทรศัพท์	042-325176-85
เว็บไซต ์	 http://udoncity.
dungbhumi.com/public4/

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทชุมชน	
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 6
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• ปุ๋ยหมัก

• น�้าหมัก

• แก๊สชีวภาพ

• ลดใช้
• ใช้ซ�้า
• น�ากลับมา
 ใช้ใหม่

หลากหลายกิจกรรม 
“การจัดการขยะ
ครบวงจร”

 
ขยะแลกไข่

ชุมชนโนนอุทุมพร 
เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี

รณรงค์ 3Rs 
ในชุมชน

การใช้ประโยชน์จาก
ขยะอินทรีย์

• ที่เสียบปากกา

• กระถางผัก 
 จากยางรถยนต์

คัดแยกของเสีย
อันตราย

การท�าสิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้

• กองหนังสือพิมพ์ 
• ขวดแก้ว
• กระป๋องอะลูมิเนียม
• ขวดพลาสติก

• ขยะแลกไข่
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ชุมชนบ้านน�้าหลง เทศบาลต�าบลสันโป่ง จ.เชียงใหม่
ร่วมสร้างชุมชนสีเขียว ตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ชมุชนบ้านน�า้หลงเป็นชมุชนชนบท	ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรมตามวถิชีวีติดัง้เดมิ

ที่ยังคงพึ่งพิงระบบธรรมชาติ	แต่ทว่าทุกวันนี้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ก�าลังรุกคืบเข้ามาในชุมชน		

สังเกตได้จากปริมาณขยะมากมายที่เหลือจากการอุปโภคบริโภค	รวมทั้งมีการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง	

ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น	เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในชีวิตประจ�าวัน	แกนน�าชุมชนบ้าน	

น�้าหลงจึงร่วมมือกับเทศบาลต�าบลสันโป่ง	จัดท�าโครงการ	“บ้านน�้าหลง	ชุมชนสีเขียว	ตามรอยวิถี

เศรษฐกิจพอเพียง”

การด�าเนินโครงการของชุมชนบ้านน�้าหลงเริ่มต้นด้วยการประชุม	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ	

ให้กับสมาชิกในชุมชน	ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญของการปลูกจิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	และกระตุ้น	

ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน	ด้วยการใช้ชีวิตตามหลักวิถีเศรษฐกิจ	

พอเพียง
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ลดขยะ ลดพลังงาน ลดโลกร้อน
>> ชมุชนบ้านน�า้หลงได้รบัความร่วมมอืและการสนบัสนนุเป็นอย่างด	ีทัง้จากเทศบาล

ต�าบลสันโป่ง	นักวิชาการของมหาวิทยาลัย	รวมถึงพลังจากสมาชิกในชุมชน	ที่ได้น�า

แนวคดิวธิปีฏบิตัต่ิางๆ	ไปใช้ในชวีติประจ�าวนั	จนเกดิเป็นกจิกรรมลดภาวะโลกร้อนใน

ชุมชน	ดังนี้

	 ปั ่นจักรยำนเพื่อสุขภำพ และร่วมลดภำวะโลกร้อน	ชุมชนบ้านน�้าหลง	

ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางระยะ	

ใกล้ภายในชมุชน	ช่วยลดการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิ	ขณะเดยีวกนักส่็งเสรมิการป่ันจกัรยาน

เพื่อสุขภาพ	ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ	และยังเสริมสร้างความสัมพันธ์

ภายในครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น	กิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกเย็นวันอาทิตย์	

ตลอดระยะเวลามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ	30	–	40	คน	สามารถลดการเดินทางด้วย

รถจักรยานยนต์ได้ประมาณวันละ	6	กิโลเมตร

	 ลดปริมำณขยะในชุมชน	รณรงค์ให้คนในชุมชนลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม		

โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน	ส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้าหรือตะกร้า

ไปจ่ายตลาด	รวมทั้งยังส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิลอีกด้วย

	 ท�ำปุย๋ชวีภำพ	ส่งเสรมิให้แต่ละครวัเรอืนรูจ้กัคดัแยกขยะอนิทรย์ี	เช่น	เศษอาหาร	

เศษผกัผลไม้	เศษใบไม้กิง่ไม้	เพือ่น�าไปท�าปุย๋หมกัและน�า้หมกัชวีภาพในครวัเรอืน	และ

ได้จัดให้มีจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ในชุมชน	ชาวชุมชนสามารถแบ่งปันปุ๋ยหมักจาก	

ขยะอินทรีย์เหล่านี้	เพื่อน�าไปใช้ในไร่นาหรือแปลงผักสวนครัวได้

	 ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	

30	ครัวเรือน	ได้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	ทั้งในพื้นที่บริเวณบ้านหรือในกระถาง		

เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนของตน	ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักที่ตลาด	หากมีผลผลิต

เหลือกินเหลือใช้	ก็สามารถน�าไปขายที่ตลาดในชุมชน	ช่วยเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

��������� ��������.indd   40 8/21/15   12:40 PM



41

พัฒนาต่อยอดโครงการสู่ความยั่งยืน
>> เทศบาลต�าบลสันโป่งตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ	

ในพื้นที่	จึงได้จัดท�าโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเป็นโครงการต่อเนื่อง	มีชุมชน	

บ้านน�้าหลงเป็นชุมชนน�าร่อง	และรณรงค์กับทุกครัวเรือนในพื้นที่ต�าบลสันโป่งทั้ง		

11	หมูบ้่าน	ฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการ	เพือ่กระตุน้จติส�านกึให้ประชาชน

ในต�าบลสันโป่งคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	จัดกิจกรรม	“ธนาคารขยะรีไซเคิล”	เพื่อให้ผู้เข้า

รว่มโครงการมีความรูแ้ละความเขา้ใจในวธิีการคัดแยกขยะอย่างเปน็ระบบและถูกวิธี	

สามารถบริหารจัดการขยะรีไซเคิลและใช้ประโยชน์จากขยะ	เพื่อสร้างรายได้เสริมให้

กบัครอบครวัได้อกีทางหนึง่	อกีทัง้ช่วยปลกูฝังจติส�านกึให้ประชาชนในพืน้ทีม่ส่ีวนร่วม

ในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม	เพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อสุขภาพ	น�าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่	ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจอย่างยั่งยืน

จากการด�าเนินงานด้านการจัดการขยะและการเดินทางอย่างยั่งยืนในโครงการบ้าน

น�้าหลง	ชุมชนสีเขียว	ตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้	

274	กิโลกรัมต่อปี	ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	2,668	กิโลกรัม

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

วิถีกำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียง คือ ค�ำตอบเพื่อ “ช่วยเรำ ช่วยโลก” อย่ำงแท้จริง

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประเภทชุมชน	
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 7

ชุมชนบ้ำนน�้ำหลง 
หมู่	10	ต.สันโป่ง	อ.แม่ริม	
จ.เชียงใหม่

ประชากร	760	คน
จ�านวนครัวเรือน	250	ครัวเรือน

เทศบำลต�ำบลสันโป่ง
200	หมู่	3	ต.สันโป่ง	อ.แม่ริม	
จ.เชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ	37	ตารางกิโลเมตร
จ�านวนชุมชน	11	ชุมชน
โทรศัพท์	053-299169
เว็บไซต์	www.sanpong.go.th
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• คัดแยกขยะ

• ธนาคารขยะ  
 รีไซเคิล

• ปุ๋ย

• น�้าหมัก

• ถุงผ้า
• ตะกร้า

ชุมชนสีเขียว 
ตามรอยวิถี

เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนบ้านน�้าหลง 
เทศบาลต�าบลสันโป่ง จ.เชียงใหม่

ลดปริมาณขยะ
ในชุมชน

ปลูกผักสวนครัว
“รั้วกินได้”

ท�าปุ๋ยชีวภาพ 

ต่อยอด
สู่ความยั่งยืน

 
ปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพ 

และลดภาวะโลกร้อน
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ชุมชนบ้านนามะพร้าว เทศบาลต�าบลชะรัด จ.พัทลุง
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมสร้าง “ถนนกินได้”

พลังความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชนบ้านนามะพร้าว	ผสานความร่วมมือกับเทศบาลต�าบล

ชะรัด	จ.พัทลุง	สร้างสรรค์โครงการ	“วิถีเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง	ตามรอยพ่อ	มุ่งสู่คาร์บอนต�่า”		

เน้นการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน	มีทั้งพืชอาหารและพืชสมุนไพรหลากชนิด	กลายเป็น

แหล่งอาหารใกล้ตัว	และเป็นก�าแพงธรรมชาติช่วยลดทอนความแรงของน�้าป่าที่ไหลบ่าในขณะ	

ฝนตกหนัก	ลดความสูญเสียที่เกิดจากการพังทลายของหน้าดิน	ช่วยรักษาพื้นที่เกษตรกรรมของ	

ชาวชุมชนบ้านนามะพร้าว	รวมถึงการอนุรักษ์ผืนป่าไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้รู้คุณค่า	“พื้นที่สีเขียว”		

ช่วยดูดซับมลพิษ	โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	และสร้างลมหายใจสะอาดให้กับทุกชีวิต
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“ถนนกินได้” แหล่งอาหารชุมชนลดโลกร้อน
>> ชมุชนบ้านนามะพร้าวได้จดักจิกรรมถนนกนิได้	ประชมุระดมความคดิร่วมกนัและ

ก�าหนดพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ที่บริโภคได้บริเวณริมถนน	3	สาย	คือ

	 ถนนสายที่	1	ถนนริมคลองชลประทานในหมู่บ้าน

	 ถนนสายที่	2	ถนนนอกหมู่บ้าน	จากคลองชลประทาน-หน้าศาลาหมู่บ้าน

	 ถนนสายที่	3	ถนนนอกหมู่บ้าน	จากบ้านหูเล่-หน้าศาลาหมู่บ้าน

จากนั้นแกนน�าชุมชนบ้านนามะพร้าวได้ประสานความร่วมมือไปยังเกษตรอ�าเภอ

กงหรา	และศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้จังหวัดพัทลุง	ขอความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้เพื่อน�ามา

ปลูก	อีกทั้งได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เส้นทางถนนทั้ง	3	สาย	ให้

ช่วยกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ให้อยู่รอด	เพื่อเป็นแหล่งอาหารท้องถิ่นของชุมชน	

ต้นไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชอาหารและพืชสมุนไพร	สามารถน�าส่วนต่างๆ	เช่น	ฝัก	

ใบ	ดอก	มาบริโภค	หรือน�ามาใช้เป็นยาสมุนไพรได้	เช่น	ต้นแค	ขี้เหล็ก	ราชพฤกษ์	

สะเดาเทียม	มะละกอ	พริก	ขิง	ข่า	ตะไคร้	ย่านาง	ถั่วฝักยาว	เป็นต้น
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นิทานจากขุนเขา เรื่องเล่าเขาพญาโฮ้ง

ต�ำนำนเล่ำว่ำ นำงโฮ้ง มีสำมีใหม่ ลูกชำยคนเดียวจึงเหมือนถูกผลักไสให้ออกจำกบ้ำน เด็กหนุ่มดั้น

ด้นฝ่ำไปจนถึงเมืองจีน ได้ประกอบวีรกรรมช่วยพระเจ้ำกรุงจีนชนะสงครำม พระเจ้ำกรุงจีนจึงยก

ลูกสำวให้แต่งงำนด้วย หลังจำกรับต�ำแหน่ง เขำคิดถึงแม่ จึงแต่งเรือส�ำเภำใหญ่พำเมีย (ซึ่งเป็นเจ้ำ

หญงิ) กลบับ้ำนมำหำแม่ แต่แม่นัน้ด�ำรงชพีด้วยตวัคนเดยีวล�ำบำกยำกแค้น จงึแต่งตวัซอมซ่อ ร่ำงกำย

ก็ทรุดโทรม พอลูกมำเห็นก็ท�ำใจรับแม่ตัวเองไม่ได้ แทนที่จะกอดแม่กลับไม่ยอมรับแม่ พำเมียลงเรือ 

กลับ ตอนนี้เอง แม่ด้วยควำมที่รักลูกมำกแล้วลูกท�ำให้เสียใจ จึงได้พลั้งปำกสำปแช่งลูกออกไป พูด

ไปแล้วก็เกิดผลทันตำมืดฟ้ำมัวดิน จนตัวเองเสียใจที่พูดออกไปไม่ทันระวัง แม้จะรักลูก แต่ฟำ้ดิน

ลงโทษลูกเสียแล้วแก้ไขไม่ทัน นี่จึงเป็นอุทำหรณ์สอนใจผู้คน เป็นต�ำนำนแห่งหุบเขำพญำโฮ้ง 

ภูมิปัญญำของบรรพชนที่บอกเล่ำสืบต่อกันมำจนถึงปัจจุบัน

จากศรัทธาสู่การรวมพลังชุมชนอนุรักษ์ป่าเขาพญาโฮ้ง
>> เขาพญาโฮ้ง	ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่	6	ชุมชนบ้านนามะพร้าว	ถือเป็นแหล่งต้นน�้า

ของล�าคลองหลายสาย	และเป็นผืนป่าที่คนในชุมชนช่วยกันรักษาสืบต่อกันมาชั่วลูก

ชั่วหลาน	ดังต�านานที่เล่าขานต่อกันมาเกี่ยวกับเขาพญาโฮ้ง	เรื่องเล่าจากบรรพชน

สะท้อนคุณค่าการอนุรักษ์	 เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่าเขา	

พญาโฮ้งคงอยู่สืบไป

ชุมชนบ้านนามะพร้าวจึงได้จัดกิจกรรมรวมพลังชุมชนอนุรักษ์ป่าเขาพญาโฮ้ง	เชื่อม

โยงความศรัทธาสู่การอนุรักษ์ผืนป่า	โดยปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่ป่า	และจัดท�าป้าย

ประชาสัมพันธ์ห้ามตัดไม้ท�าลายป่า	พร้อมทั้งช่วยกันเป็นหูเป็นตา	ดูแลรักษาผืนป่าไว้

เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป
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หนึ่งต้นกล้ารักษาอุณหภูมิโลก
>> ชุมชนบ้านนามะพร้าวได้จัดกิจกรรมหนึ่งต้นกล้ารักษาอุณหภูมิโลก	โดยส่งเสริม

ให้สมาชิกในชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่	ลงมือลงแรงปลูกต้นไม้ในโอกาสวันส�าคัญต่างๆ	

ทุกปี	เช่น	วันพ่อแห่งชาติ	5	ธันวาคม	วันแม่แห่งชาติ	12	สิงหาคม	วันสิ่งแวดล้อมโลก	

5	มิถุนายน	ฯลฯ	เพื่อเป็นการท�าความดีด้วยการปฏิบัติบูชาถวายเป็นราชสักการะ	

และช่วยลดความร้อนของโลก	ต้นไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น	เช่น	กระถินณรงค์	

ราชพฤกษ์	ขี้เหล็ก	เป็นต้น

ก้าวต่อไป ก้าวสู่ความส�าเร็จ
>> ชุมชนบ้านนามะพร้าวในวันนี	้พร้อมเปิดพื้นที่ให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานส�าหรับ

ชมุชนต่างๆ	ในต�าบลชะรดั	เพือ่ร่วมแบ่งปันความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์	รวม

ทัง้ได้ขยายเครอืข่ายไปสูโ่รงเรยีนทีอ่ยูใ่กล้ชมุชน	เป็นตวัอย่างให้นกัเรยีนได้เรยีนรูแ้ละ

ทดลองปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของโรงเรียน
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ผลที่ได้จากการปลูกต้นไม้	นอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน	ช่วยดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์	1,043	กโิลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี	ยงัท�าให้ชมุชน

มแีหล่งอาหารท้องถิน่และพชืสมนุไพรปลอดสารพษิ	สามารถน�ามาแบ่งปันกนับรโิภค	

ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผัก	และยังช่วยลดการเดินทางไปซื้อผักที่ตลาด	เท่ากับช่วยลด

ปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

“ถนนกนิได้” เป็นมำกกว่ำเส้นทำงสญัจรไปมำ แต่คอืคณุค่ำของกำรสร้ำงพืน้ทีส่เีขยีว 

ทั้งเป็นแหล่งดูดซับก๊ำซเรือนกระจก แหล่งพืชอำหำรใกล้ตัวในชุมชน และยังเป็น

หนทำงสู่กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรด้วยตนเอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทชุมชน	
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 7

ชุมชนบ้ำนนำมะพร้ำว 
21	หมู่	6	ต.ชะรัด	อ.กงหรา	
จ.พัทลุง

ประชากร	454	คน
จ�านวนครัวเรือน	149	ครัวเรือน

เทศบำลต�ำบลชะรัด
207	หมู่	5	ต.ชะรัด	อ.กงหรา	
จ.พัทลุง

พื้นที่รับผิดชอบ	26.82	ตารางกิโลเมตร
จ�านวนชุมชน	9	ชุมชน
โทรศัพท์	074-841927
เว็บไซต์	www.charad.go.th
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• สถานที่ศึกษาดูงาน
• ขยายเครือข่ายสู่ “โรงเรียน”

พื้นที่สีเขียว 
ลดโลกร้อน

ถนนกินได้

ชุมชนบ้านนามะพร้าว 
เทศบาลต�าบลชะรัด จ.พัทลุง

หนึ่งต้นกล้า 
รักษาอุณหภูมิโลก

รวมพลังชุมชน
อนุรักษ์ป่า 
“เขาพญาโฮ้ง”

ก้าวต่อไป
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ชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลต�าบลแม่แรง จ.ล�าพูน
ไม่ทิ้งไม่เผา บรรเทาโลกร้อน

ชุมชนบ้านป่าบุก	เป็นชุมชนวิถีเกษตรกรรมทางภาคเหนือ	ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�าสวน

ล�าไย	ปลกูข้าว	และกจิการเกีย่วกบัผ้าฝ้ายพืน้เมอืง	แต่เดมิชาวบ้านในชมุชนบ้านป่าบกุแทบทกุหลงัคา

เรือนมักใช้วิธีการเผาขยะ	เศษใบไม้	กิ่งไม้	หรือแม้แต่เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	เช่น	ฟางข้าว	

ตอซัง	ฯลฯ	เช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆ	ในแถบภาคเหนือ	จนกลายเป็นปัญหาหมอกควันสะสมปกคลุม

อย่างต่อเนื่อง	ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน	ทั้งที่อาศัยอยู่ในชุมชน

และพื้นที่ใกล้เคียง	หรือแม้แต่พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไป	รวมทั้งเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ปัญหาภาวะ

โลกร้อนทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

ชุมชนบ้านป่าบุก	และเทศบาลต�าบลแม่แรง	จ.ล�าพูน	จึงได้ร่วมกันจัดท�าโครงการ	“ป่าบุก	ไม่ทิ้งไม่

เผา	บรรเทาโลกร้อน”	เพือ่ให้ประชาชนในชมุชนเกดิความตระหนกัต่อปัญหาภาวะโลกร้อน	และปรบั

เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	รวมทั้งร่วมเป็นก�าลังส�าคัญ

ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน
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ลดขยะ ลดการเผา

	 ลดขยะในงำนศพ สมาชิกชุมชนบ้านป่าบุกได้ร ่วมประชุมหารือแนวคิด		

“ลดขยะในงานศพ”	ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้มีความเป็นมิตร	

ต่อสิ่งแวดล้อม	จากเดิมการจัดงานศพของชุมชนบ้านป่าบุกมีลักษณะคล้ายกับ	

การจัดงานศพในภาคเหนือทั่วไป	คือ	นิยมจัดที่บ้าน	ใช้เวลาประมาณ	3-5	วัน		

มีการเลี้ยงอาหารทุกมื้อ	แต่ละมื้อเป็นอาหารประจ�าถิ่น	 เช่น	แกงอ่อม	แกงแค		

แกงฮังเล	น�้าพริกอ่อง	น�้าพริกหนุ่ม	ผักนึ่ง	ลาบหมู	และที่ขาดไม่ได้	คือ	ข้าวเหนียวใส่

ถุงพลาสติก	ชาวบ้านชุมชนบ้านป่าบุกจึงร่วมใจกันเปลี่ยนมาจัดเลี้ยงอาหาร	

จานเดียวแทนการเลี้ยงแบบขันโตก	ลดใช้แก้วน�้าพลาสติก	งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

ลดการจุดธูปเพื่อเคารพศพ	รวมทั้งเปลี่ยนมาตั้งศพในเต็นท์แทนการสร้างปราสาท	

และส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ในงานศพ	ด้วยรูปแบบ	

การจัดงานศพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	สามารถลดปริมาณขยะลงได้ถึงร้อยละ		

90	จากเดิมแต่ละงานศพจะมีปริมาณขยะโดยเฉลี่ย	500	–	1,000	กิโลกรัม		

เหลือเพียง	50	–	100	กิโลกรัม	เท่านั้น

	 กำรจดักำรขยะมลูฝอยชมุชน	ปัจจยัส�าคญัอย่างหนึง่ของการจดัการขยะมลูฝอย

ชมุชนให้มปีระสทิธภิาพ	จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจทีม่าของขยะมลูฝอยแต่ละชนดิก่อน

น�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี	 เทศบาลต�าบลแม่แรงและชุมชนบ้านป่าบุกจึงได้ร่วมกัน

วิเคราะห์และแบ่งประเภทขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนออกเป็น	4	แหล่ง	ดังนี้
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ขยะในครัวเรือน	ขยะในครัวเรือนของชุมชนบ้านป่าบุกมีวันละ	246	กิโลกรัม	ทาง

ชุมชนจึงได้รณรงค์ลดปริมาณขยะโดยหิ้วตะกร้าไปจ่ายตลาด	ปฏิเสธถุงพลาสติก	

งดใช้โฟม	คัดแยกขยะและน�าไปจัดการอย่างเหมาะสม	เช่น	

•	 ขยะอินทรีย์	น�าไปท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ	

•	 ขยะรีไซเคิล	รวบรวมไว้ขายทุกวันที่	5	ของเดือน	ณ	ศาลาอเนกประสงค์	รายได้	

		 น�าไปสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านป่าบุก	

•	 ขยะทั่วไป	บางส่วนที่ยังใช้ได้น�าไปประดิษฐ์เป็นของใช้	เช่น	ก้านตาลน�ามาท�าเป็น	

	 เก้าอี้	เศษผ้าเหลือใช้น�ามาตัดเย็บเป็นกระเป๋า	เศษโฟมน�าไปใช้เป็นส่วนผสมแทน	

	 ทรายในการท�าอิฐบล๊อก	

•	 ขยะอันตราย	มีจุดรวบรวมไว้ส่งให้เทศบาลต�าบลแม่แรงน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี

ขยะในสวน พื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนบ้านป่าบุกเป็นสวนล�าไย	ขยะที่เกิดขึ้นจึงเป็น

ใบไม้	กิ่งไม้	ซึ่งแต่เดิมชุมชนจะเผาทิ้ง	แต่หลังจากร่วมโครงการลดเมืองร้อน	ด้วยมือ

เรา	ปีที่	7	จงึได้งดเผาขยะในสวน	และได้ประสานความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยันอร์ท	

เชียงใหม่	สนับสนุนเครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาด	21	แรงม้า	ส�าหรับให้ชาวบ้านใช้บดย่อย

ใบไม้และกิ่งไม้ขนาดเล็ก	เพื่อน�าไปหมักเป็นปุ๋ย	ได้ปุ๋ยปีละไม่น้อยกว่า	7	ตัน	กิ่งไม้	

บางส่วนน�าไปใช้กับเตาประหยัดพลังงาน

ขยะตำมถนน	ถนนในชุมชนบ้านป่าบุกมีขยะทิ้งเกลื่อนกลาดสองข้างทาง	ขยะส่วน

ใหญ่มาจากตลาดนัดบ้านดอนหลวง	เป็นตลาดที่มีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของเป็นจ�านวน

มาก	ซึง่จดัทกุวนัอาทติย์	และขยะจากรถรบัส่งนกัเรยีน	ทางคณะกรรมการหมูบ้่านจงึ

ได้รณรงค์โครงการถนนปลอดขยะ	โดยขอความร่วมมอืกบัเจ้าของรถรบัส่ง	พ่อค้าแม่ค้า	

และคนในชุมชน	พร้อมทั้งท�าป้ายรณรงค์ติดตามถนนในหมู่บ้าน

ขยะจำกงำนพิธี	เป็นขยะที่เกิดขึ้นจากการจัดงานต่างๆ	ในชุมชน	เช่น	งานบุญ	งาน

ศพ	ฯลฯ	ชาวบ้านชุมชนบ้านป่าบุกให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด

งาน	เน้นเลี้ยงอาหารจานเดียวแทนการเลี้ยงขันโตก	งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	และงด

ใช้แก้วพลาสติก
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ผลส�าเร็จวันนี ้เพื่อความยั่งยืนในวันหน้า
>> เพื่อให้การบริหารจัดการขยะของชุมชนบ้านป่าบุกด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง	ทาง

ชุมชนจึงได้มีการประเมินผลการด�าเนินงานปีละ	1-2	ครั้ง	และขยายผลไปยังหมู่บ้าน

อื่นในต�าบลแม่แรง	จ.ล�าพูน	เน้นการปฏิบัติตามหลัก	3R	คือ	Reduce	ไม่เพิ่มปริมาณ

ขยะ	ไม่น�าขยะกลับบ้าน	เช่น	การใช้ถุงผ้าไปจ่ายตลาด	ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกและ

โฟม	Reuse	น�าขยะกลับมาใช้ซ�้า	เช่น	น�าภาชนะเก่ามาปลูกผักสวนครัว	น�าไม้จากโต๊ะ

เก้าอีท้ีใ่ช้งานไม่ได้แล้วมาท�าป้ายใช้ในชมุชน	และ	Recycle	คดัแยกขยะรไีซเคลิไปขาย	

สร้างรายได้ให้ชุมชน	เพื่อมุ่งสู่การเป็น	“ชุมชนปลอดขยะ”

จากการด�าเนินโครงการป่าบุก	ไม่ทิ้งไม่เผา	บรรเทาโลกร้อน	ของชุมชนบ้านป่าบุก	

เทศบาลต�าบลแม่แรง	สามารถลดขยะในงานศพได้งานละประมาณ	450	-	900	กโิลกรมั	

คัดแยกขยะรีไซเคิลได้	35,040	กิโลกรัมต่อปี	คัดแยกขยะอินทรีย์ได้	70,080	กิโลกรัม

ต่อปี	ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได	้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

เรยีนรูเ้ทศบาลคาร์บอนต�่า	“กนิอยู	่รูค้ดิ	กูว้กิฤตโลกร้อน”	โครงการเทศบาลมุง่สูเ่มอืง

คาร์บอนต�า่	เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	84	พรรษา	ของสมาคม

สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ของชมุชนบ้านป่าบกุมาจากพลงัความสามคัคแีละการมส่ีวนร่วม

ของคนในชุมชนและทุกภาคส่วน	ทั้งเทศบาล	วัด	โรงเรียน	ผู้น�าชุมชนและแกนน�า

ชมุชนมคีวามตระหนกัถงึปัญหาของชมุชนและมุง่มัน่ในการด�าเนนิงาน	การสนบัสนนุ

ของเทศบาลต�าบลแม่แรงทั้งทางด้านวิชาการ	งบประมาณ	บุคลากร	รวมถึง

กระบวนการท�างานในชุมชนที่ยึดหลักประชาธิปไตย	หลักธรรมาภิบาล	และปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	คอื	ด�ารงชวีติในทางสายกลาง	มี

ความซื่อสัตย์สุจริต	แบ่งปัน	เอื้อเฟื้อ	รอบรู้	รอบคอบ	ระมัดระวังในการใช้ชีวิต	ไม่

ฟุ้งเฟ้อ	และรู้จักพอเพียง

ชุมชนบ้ำนป่ำบุก เรียนรู้วิธีกำรจัดกำร “ขยะ” ตั้งแต่ต้นทำง ด้วยเชื่อมั่นว่ำ กำร 

เผำขยะไม่ใช่ค�ำตอบสุดท้ำย แต่กลับกลำยเป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษที่ย้อนกลับมำ 

ท�ำร้ำย “เรำและโลก”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 7

ชุมชนบ้ำนป่ำบุก	 
หมู่	10	ต.แม่แรง	อ.ป่าซาง
จ.ล�าพูน	

ประชากร	314	คน
จ�านวนครัวเรือน	88	ครัวเรือน

เทศบำลต�ำบลแม่แรง	
199	หมู่	2	ต.แม่แรง	อ.ป่าซาง	
จ.ล�าพูน

พืน้ทีร่บัผดิชอบ	11.191	ตารางกโิลเมตร
จ�านวนชุมชน	11	ชุมชน
โทรศัพท์	053-556732-3	
เว็บไซต์	www.maerang.go.th

��������� ��������.indd   53 8/21/15   12:40 PM



54

• ตลาดนัด
• รถรับส่งนักเรียน

• งดใช้แก้วพลาสติก
• งดเหล้าในงานศพ
• เลี้ยงอาหารจานเดียว  
 แทนขันโตก

ชุมชนบ้านป่าบุก 
เทศบาลต�าบลแม่แรง จ.ล�าพูน

ขยะตามถนน
ในหมู่บ้าน

ขยะจากงานต่างๆ 
ทั้งงานบุญและ

งานศพ

                       
   

  
  
  

  
  
 ห
ลาก

หลายวิ
ธี รวมพลัง

                         
   

  
  

  
  

  
จัดก

ารขย
ะมูลฝอยของชุมชน

ขยะในครัวเรือน  
• ขยะอินทรีย์
• ขยะรีไซเคิล
• ขยะทั่วไป
• ขยะอันตราย

ป่าบุก ไม่ทิ้งไม่เผา 
บรรเทาโลกร้อน

ขยะในสวน

• ใบไม้
• กิ่งไม้ จากการ
 ตัดแต่งกิ่ง
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ชุมชนดีอินทร์พัฒนา เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ปฏิบัติการ ดีอินทร์พัฒนา ชุมชนคาร์บอนต�่า

ชุมชนดีอินทร์พัฒนา	เดิมชื่อ	“หมู่บ้านนาโพธิ์แดง”	ตั้งอยู่ใน	ต.วังจันทร์	จ.พิษณุโลก	เป็นชุมชน	

ขนาดใหญ่	สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป	ค้าขาย	และรับราชการ	สภาพเดิม

ของชุมชนสกปรก	มีขยะจ�านวนมาก	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�่า”
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ปลูกจิตส�านึก สร้างการมีส่วนร่วม
>> ชมุชนดอีนิทร์พฒันา	ได้ส่งเสรมิให้สมาชกิในชมุชนมจีติส�านกึรกัชมุชน	มคีวามสามคัคี	

และสร้างการมส่ีวนร่วม	ผ่านกจิกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์หลากหลายรปูแบบ	ดงันี้

	 กำรบอกต่อ	เป็นวิธีการง่ายๆ	แค่เพียง	“บอกต่อ”	ให้เก็บขยะใส่ถังทันทีที่เห็น	

เพือ่รกัษาลานกฬีาของชมุชนให้สะอาดและสวยงามอยูเ่สมอ	ผูม้าใช้บรกิารหลากหลาย

วัย	ทั้งเด็ก	ผู้ใหญ่	และผู้สูงอายุ	ซึ่งมารวมตัวกันเล่นกีฬาเปตอง	ออกก�าลังกาย	เต้น

แอโรบิค	เดิน	วิ่ง	ฯลฯ	เข้าใจถึงข้อตกลงนี้	และร่วมกันปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ

	 เคำะประตูบ้ำน	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	ลงพื้นที่ในชุมชน

เพื่อส�ารวจลูกน�้ายุงลาย	และแนะน�าวิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี	การคัดแยกขยะ

รีไซเคิล	เก็บขยะรอบบริเวณบ้าน	รวมถึงการป้องกันไม่ให้มีน�้าขังในบริเวณบ้าน	และ

ตัดหญ้าให้โล่งเตียน	เพื่อก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลาย

	 เสียงตำมสำย	ชุมชนดีอินทร์พัฒนาใช้การกระจายข่าวสาร	สาระ	ความรู้ต่างๆ	

ผ่านทางเสียงตามสาย	เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้าน	สายตาไม่ค่อยดี	และ

อ่านหนังสือไม่ได้	สามารถรับฟังข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

	 3 วัยเล่ำเรื่อง	จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม	

ของเด็ก	ผู้ใหญ่	และผู้สูงอายุ	ทุกวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	17.30–18.00	น.	
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ชุมชนเรียนรู้ ร่วมจัดการขยะ
>> สมาชิกในชุมชนดีอินทร์พัฒนาได้มีมติร่วมกันในการรักษาความสะอาดของชุมชน	

โดยจัดการขยะในครัวเรือนและในชุมชน	ผ่านกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

	 ลดปริมำณขยะตั้งแต่แหล่งก�ำเนิด	การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	ควรเริ่ม	

ตั้งแต่ต้นทาง	คือ	การลดขยะตั้งแต่แหล่งก�าเนิด	เช่น	ปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟม		

ลดใช้ให้ได้มากที่สุด	เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทน	รวมทั้งปรับพฤติกรรมใหม่		

“กินอาหารให้หมดจาน”

 คัดแยกและจัดกำรขยะที่ถูกต้อง	รณรงค์ไม่ให้มีการเผาขยะในชุมชน	น�าขยะมา

เพิ่มมูลค่าประดิษฐ์เป็นของใช้	ทอดผ้าป่าขยะ	และส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย	5	

ประเภท	ได้แก่

•	ขยะรีไซเคิล	เช่น	ขวดพลาสติก	ขวดแก้ว	อะลูมิเนียม	โลหะ	กระดาษ	หนังสือพิมพ์	

ฯลฯ	น�าไปขายที่แหล่งรับซื้อขยะของชุมชน	หรือแหล่งรับซื้อภายนอกชุมชน	หรือ	

ซาเล้งรับซื้อขยะ	เงินที่ได้จากการขายขยะน�าไปใช้จ่ายในครอบครัว	และเป็นเงินทุน

จ่ายค่าจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลเดือนละ	30	บาท

•	ขยะอินทรีย์	เช่น	เศษอาหาร	เศษผักผลไม้	เศษกิ่งไม้ใบไม้	ฯลฯ	น�ามาท�าปุ๋ยหมัก

ชีวภาพ	น�้าหมักชีวภาพ	ก๊าซชีวมวล	(Biogas)	และใช้เลี้ยงสัตว์
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•	ขยะมีพิษและขยะอันตราย	แยกทิ้งในจุดทิ้งของชุมชน

•	ขยะถุงพลาสติก	รวบรวมขยะถุงพลาสติกที่สะอาดขายให้กับเอกชน

•	ขยะทั่วไป	มัดปากถุงก่อนทิ้ง	และทิ้งให้สัมพันธ์กับเวลาจัดเก็บขยะของเทศบาล

ผลทีไ่ด้จากการจดัการขยะของชมุชนดอีนิทร์พฒันา	นอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกได้	9,531	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	ท�าให้ชุมชนสะอาด	

ปลอดขยะ	เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย	สัตว์น�าโรคลดน้อยลง	ยังช่วยสานสัมพันธ์

ให้สมาชิกในชุมชนมีความรัก	ความสามัคคีกัน	ก่อเกิดเป็นชุมชนอบอุ่นและเข้มแข็ง	

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง

ชุมชนเรียนรู้ ร่วมปลูกผักสวนครัว
>> แต่เดิมสมาชิกในชุมชนดีอินทร์พัฒนาปลูกผักสวนครัวกันอยู่แล้ว	ส่วนใหญ่เป็น

โหระพาและกะเพรา	เพื่อเป็นการส่งเสริมการลดขยะตั้งแต่แหล่งก�าเนิด	และใช้

ประโยชน์จากปุ๋ยหมักชีวภาพที่ชุมชนผลิตขึ้น	แกนน�าชุมชนจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์

ปลกูพชืผกัสวนครวัรัว้กนิได้	รวมทัง้พชืสมนุไพรใกล้ตวัหลากชนดิ	ทัง้ในระดบัครวัเรอืน	

และในระดับชุมชน	สร้าง	“สวนครัวชุมชน”	เป็นแหล่งอาหารในชุมชน	ผักที่ได้จาก

แปลงผักสวนครัวชุมชน	สามารถน�าไปแจกจ่ายแบ่งปันกันกินในชุมชน	ส่วนที่เหลือก็

น�าไปขายที่ตลาดในช่วงเช้าทุกวันอาทิตย์	รายได้จากการขายผักใช้เป็นทุนสนับสนุน

กิจกรรมของชุมชน	และเป็นรายได้เสริมให้กับผู้มีรายได้น้อย

ผลที่ได้จากการร่วมแรงร่วมใจปลูกผักสวนครัวชุมชน	ท�าให้สมาชิกในชุมชนเกิด	

ความรัก	ความผูกพันระหว่างกัน	เพราะทุกๆ	วัน	ต้องช่วยกันปลูกผัก	และดูแลรดน�้า	

สวนครวัชมุชนจงึเป็นทีพ่บปะ	พดูคยุ	และสงัสรรค์กนัของสมาชกิในชมุชน	นอกจากนี	้

การปลูกผักสวนครัวที่บ้านและสวนครัวชุมชน	ท�าให้ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ		

ดีต่อสุขภาพ	และดีต่อสิ่งแวดล้อม	เพราะไม่ต้องเดินทางไปซื้อผักที่ตลาดทุกวัน		

ช่วยลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง	และลดใช้ถุงพลาสติกใส่ผัก	ช่วยลดขยะได้ตั้งแต่ต้นทาง
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ต่อยอด ขยายผล ชุมชนคาร์บอนต�่า
>> ชุมชนดีอินทร์พัฒนาได้จัดท�าแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลด	

โลกร้อน	โดยการมส่ีวนร่วมของสมาชกิในชมุชนร่วมถอดบทเรยีนกจิกรรม	กระบวนการ	

และผลส�าเร็จ	รวมทั้งร่วมจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้	ซึ่งประกอบด้วย	ศูนย์เรียนรู	้

การจัดการขยะมูลฝอย	ศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไม้ชุมชน	ศูนย์เรียนรู้ป่านิเวศ	และศูนย์เรียนรู้

บ้านประหยดัพลงังาน	นอกจากนีช้มุชนยงัได้มกีารสร้างเครอืข่ายทัง้ทีบ้่าน	วดั	โรงเรยีน	

และขยายผลสู่หน่วยงานใกล้เคียง	ได้แก่	ชุมชนสระแก้ว	และองค์การบริหารส่วน	

ต�าบลบึงพระ	หมู่	9	และหมู่	10	รวมถึงการรณรงค์ท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้เป็น

วิถีชีวิต	และเพาะเมล็ดพืชผักสวนครัวไว้จ�าหน่ายหรือแจกจ่ายแก่ผู้มาศึกษาดูงาน	

ของชุมชน	หรือประชาชนทั่วไป

“ชุมชนคำร์บอนต�่ำ” เกิดขึ้นได้ด้วยพลังควำมร่วมมือร่วมใจของสมำชิกในชุมชน  

และควำมใส่ใจของหน่วยงำนท้องถิ่น หำกแต่ละชุมชนน�ำแนวคิดเหล่ำนี้ไปต่อยอด

ขยำยผล “สังคมคำร์บอนต�่ำ” ย่อมอยู่ไม่ไกลเกินฝันอย่ำงแน่นอน

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 8

ชุมชนดีอินทร์พัฒนำ	 
ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก

ประชากร	1,239	คน
จ�านวนครัวเรือน	319	ครัวเรือน

เทศบำลนครพิษณุโลก	
1299	ถ.บรมไตรโลกนารถ	2	
ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก

พืน้ทีร่บัผดิชอบ	18.26	ตารางกโิลเมตร
จ�านวนชุมชน	64	ชุมชน
โทรศัพท์	055-983221-30	
เว็บไซต์	www.phsmun.go.th
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• โครงการ 3 วัย เล่าเรื่อง
• ท�าต่อเนื่องเป็น “วิถีชีวิต”
• เพิ่มเครือข่าย
 + บ้าน
 + วัด
 + โรงเรียน
 + ชุมชนใกล้เคียง
• จัดท�าแหล่งเรียนรู้/
 ศูนย์เรียนรู้
 + ด้านการจัดการ
  สิ่งแวดล้อมเพื่อลดโลกร้อน
 + ด้านการจัดการขยะ
 + ด้านการปลูกผักสวนครัว
  รั้วกินได้

ชุมชนดีอินทร์พัฒนา 
เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

• ระดับครัวเรือน
• ระดับชุมชน
 + สวนครัวชุมชน

“ลงมือท�า” ปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้

ขยายผล
สู่ความยั่งยืน

ปลุกจิตส�านึก 
สร้างการมีส่วนร่วม  

ปฏิบัติการ 
ดีอินทร์พัฒนา 

ชุมชนคาร์บอนต�่า

ชุมชนเรียนรู้ 
เข้าใจ 

พร้อมร่วมมือ

• บอกต่อ 
• เคาะประตูบ้าน
• เสียงตามสาย
• 3 วัยเล่าเรื่อง (เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ)

• คัดแยกขยะ + จัดการอย่างถูกต้อง 
	 + ส่งเสริมการคัดแยก   
  ขยะ 5 ประเภท
  • ขยะรีไซเคิล
 	 • ขยะชีวภาพ
 	 • ขยะมีพิษ
 	 • ถุงพลาสติก
 	 • ขยะทั่วไป
	 + ไม่เผาขยะในชุมชน
	 + ชุบชีวิตสิ่งของเหลือใช้
	 + ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

• ลดขยะตั้งแต่แหล่งก�าเนิด
 + ถุงพลาสติก
 + โฟม
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ชุมชนควนโดนใน เทศบาลต�าบลควนโดน จ.สตูล
ร่วมใจ รวมพลัง ลดโลกร้อนด้วยมือเรา

ชุมชนควนโดนใน	พึ่งพิงธรรมชาติตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง	เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทาง

ธรรมชาติ	ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม	มีอาชีพเกษตรกรรมตามแบบวิถีชุมชนชนบท

ภาคใต้	คือ	ท�าสวนผลไม้	สวนยางพารา	และท�านา	แต่แล้ววิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนกลับ	

ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่	 เช่น	น�้าท่วม	ซึ่งเกิดจาก

ปรมิาณน�า้ฝนทีม่ากเกนิปกตใินช่วงฤดฝูน	ท�าให้ผลผลติทางการเกษตรเสยีหาย	สร้างความเดอืดร้อน

ให้กบัประชาชนในชมุชนเป็นอย่างมาก	ชาวชมุชนควนโดนใน	และเทศบาลต�าบลควนโดน	จงึได้ร่วม

กันจัดท�าโครงการ	“ชุมชนควนโดนใน	ร่วมใจ	รวมพลัง	ลดโลกร้อนด้วยมือเรา”	ด้วยความมุ่งหวัง	

ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน	และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
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ชุมชนควนโดนในได้น้อมน�า	“แนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง”	มาใช้เป็นแนวทางในการ

ด�าเนินงาน	เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นหัวใจหลักในการท�างาน		

เริ่มตั้งแต่การวางแผนด�าเนินงาน	การประชาสัมพันธ์	การรวมกลุ่มสมาชิก	การลงมือ

ปฏิบัติ	การติดตามประเมินผล	และการขยายเครือข่าย	รวมทั้งยังได้ใช้แผนที่ชุมชน

แผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร์	และความร่วมมอืของภาคเีครอืข่าย	เป็นเครือ่งมอืขบัเคลือ่น

การด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

ร่วมใจ รวมพลัง ลดขยะ
>> ชาวชุมชนควนโดนในได้ด�าเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนหลายด้าน	ทั้งด้านการ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว	ด้านการลดใช้พลังงานไฟฟ้า	ด้านการเดินทางอย่างยั่งยืน	แต่กิจกรรม

ที่ช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนได้เห็นผลชัดเจนที่สุด	คือ	กิจกรรมด้านการลดปริมาณขยะ	

โดยคณะท�างานและชาวชุมชนได้ร่วมกันคัดแยกขยะในครัวเรือนและจัดการขยะ	

ในชุมชน	แยกตามประเภทของขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน	ดังนี้

	 ขยะรีไซเคิล เช่น	แก้ว	กระดาษ	พลาสติก	โลหะ	อโลหะ	ฯลฯ	คณะท�างานร่วม

กับชาวชุมชนได้จัดตั้ง	ธนาคารขยะรีไซเคิล	และพัฒนาต่อยอดสู่ธนาคารสุขภาพ		

เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่ชาวชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมกับธนาคารขยะรีไซเคิล		

และได้จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือให้กับสมาชิกในชุมชน	ได้แก่	คลอดบุตร	ป่วย		

เสียชีวิต	รวมทั้งจัดตั้ง	ร้านค้าศูนย์บาท	ในชุมชน	ซึ่งสมาชิกสามารถน�าคูปองที่ได้จาก

การฝากขยะรีไซเคิลที่ธนาคารขยะ	ไปใช้ซื้อของแทนเงินสด	เช่น	น�้าปลา	น�้าตาล	

ข้าวสาร	ที่ร้านขายของช�าของชุมชนที่เข้าร่วมร้านค้าศูนย์บาทได้	นอกจากนี้	กลุ่ม	

แม่บ้านในชุมชนยังได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้	ช่วยเสริมรายได	้

อีกทางหนึ่ง
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	 ขยะอินทรีย์ แต่ละครัวเรือนในชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะอินทรีย์	เช่น	เศษอาหาร	

เศษผัก	เปลือกผลไม้	เศษใบไม้	ฯลฯ	น�ามาท�าเป็นปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ	และปุ๋ยหมัก

อนิทรย์ี	ใช้ประโยชน์กบัต้นไม้ในครวัเรอืน	ส่วนเศษอาหารทีเ่หลอืในแต่ละวนัน�ามาผลติ

เป็นแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือน

 ขยะอันตรำย	เช่น	หลอดไฟ	ถ่านไฟฉาย	กระป๋องสเปรย์	ฯลฯ	ชุมชนได้ร่วมกัน

จัดกิจกรรม	“ขยะอันตรายแลกของใช้”	หรือ	“ขยะอันตรายแลกเมล็ดพันธุ์พืชและผัก

สวนครวั”	ขยะอนัตรายทีแ่ต่ละครวัเรอืนได้คดัแยกมาจะมจีดุพกั	ทีร่องรบั	และจดัเกบ็

อย่างปลอดภัย	รอเทศบาลต�าบลควนโดนน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี

 ขยะทั่วไป	เช่น	ถุงพลาสติก	ซองขนมกรุบกรอบ	ฯลฯ	คณะท�างานและชาวชุมชน

ร่วมกันรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก	จัดกิจกรรม	“หิ้วถุงผ้าจ่ายตลาด”	และเชิญชวนร้าน

ค้าในชุมชนเข้าร่วมโครงการ	“ร้านค้าร่วมใจ	ลดใช้ถุงพลาสติก”	รวมทั้งก�าหนด

มาตรการทางสงัคมร่วมกนัในชมุชน	คอื	การจดังานและการท�ากจิกรรมต่างๆ	ในชมุชน

ควนโดนใน	จะไม่ใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร
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จากการด�าเนินกิจกรรมด้านการลดปริมาณขยะในชุมชนควนโดนใน	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�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	

ของชุมชนควนโดนใน	และเทศบาลต�าบลควนโดน	ส่งผลให้ชุมชนควนโดนใน	

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทชุมชน	โครงการลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา		

ปีที่	8	และรางวัลด้านการจัดการขยะที่ส�าคัญอีกหลายรางวัล	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

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ ชุมชนน่าอยู่
>> ความส�าเร็จในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนควนโดนใน	จ�าเป็นต้องอาศัย	

ปัจจัยส�าคัญ	คือ	นโยบายที่ชัดเจนของผู้บริหาร	การวางแผนการท�างานที่ชัดเจน		

ความสอดคล้องกบับรบิทของพืน้ทีแ่ละวถิชีวีติของชมุชน	ความมุง่มัน่ในการขบัเคลือ่น

เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	การมีส่วนร่วมของประชาชน	แกนน�าชุมชน	และ	

ผู้น�าชุมชนในพื้นที่	และความร่วมมือของภาคีเครือข่าย	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และ

ภาคประชาชน	อีกทั้งต้องขับเคลื่อนที่	“คน”	เพราะคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา	

และต้องส่งเสรมิให้ชมุชนมส่ีวนร่วม	สามารถมองเหน็ปัญหาในชมุชน	ร่วมกนัวเิคราะห์

และแก้ไขอย่างเป็นเหตุเป็นผล	เพื่อก้าวไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง	พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง

นับเป็นต้นแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ สะท้อนคุณค่ำและพลังของกำรร่วมใจ รวมพลัง 

ลดโลกร้อนได้ด้วยมือเรำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 8

ชุมชนควนโดนใน	 
หมู่	1	ต.ควนโดน	อ.ควนโดน	
จ.สตูล

ประชากร	630	คน
จ�านวนครัวเรือน	319	ครัวเรือน

เทศบำลต�ำบลควนโดน	
479	หมู่	1	ต.ควนโดน	อ.ควนโดน	
จ.สตูล

พื้นที่รับผิดชอบ	6.2	ตารางกิโลเมตร
จ�านวนชุมชน	10	ชุมชน
โทรศัพท์	074-795013	
เว็บไซต์	www.khuandoncity.go.th
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• ธนาคารสุขภาพ
• ธนาคารขยะรีไซเคิล
• ร้านค้าศูนย์บาท

ชุมชนควนโดนใน 
เทศบาลต�าบลควนโดน จ.สตูล

• ขยะอันตรายแลกเมล็ดพันธ์ุพืช 
 และผักสวนครัว
• ขยะอันตรายแลกของใช้
• จุดนัดที่รองรับขยะอันตรายของชุมชน

• หิ้วถุงผ้าจ่ายตลาด
• ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร
• ร้านค้าร่วมใจลดใช้
 ถุงพลาสติก

ขยะอันตราย

ขยะทั่วไป

                         
   

  
  

  
  

  
คัด
แยก

ขยะในครัวเรือน +
                      
   

  
  
  

  
  
  
 จัด

การขย
ะในชุมชน

ขยะรีไซเคิล 

ชุมชนควนโดนใน
ร่วมใจ รวมพลัง

ลดโลกร้อนด้วยมือเรา
ขยะอินทรีย์

• คัดแยกขยะอินทรีย์ 
• ปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ
• ปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
• แก๊สชีวภาพ
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ชุมชนบ้านหัวฝาย เทศบาลต�าบลป่าตันนาครัว จ.ล�าปาง
สร้างพลังชุมชน หัวฝายร่วมใจ ลดปัญหาขยะมูลฝอย

ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นเรื่องที่เราทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไขได	้ด้วยการคัดแยกขยะในบ้านเรือน	

โรงเรียน	วัด	ฯลฯ	และหาวิธีใช้ประโยชน์จากขยะให้ได้มากที่สุด	เพื่อให้เหลือขยะที่ต้องน�าไปก�าจัดให้

น้อยที่สุด	ดังเช่นความร่วมมือระหว่างชุมชนบ้านหัวฝาย	และเทศบาลต�าบลป่าตันนาครัว	ในโครงการ	

“สร้างพลังชุมชน	หัวฝายร่วมใจ	ลดปัญหาขยะมูลฝอย”

ชุมชนบ้านหัวฝาย	เป็น	1	ใน	12	ชุมชนในพื้นที่การดูแลของเทศบาลต�าบลป่าตันนาครัว	จ.ล�าปาง	เป็น

ชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม	ชุมชนบ้านหัวฝายมีความเข้มแข็ง	มีความรักสามัคคี	และมีการรวมกลุ่มของทุกเพศ

ทกุวยั	จงึพร้อมมส่ีวนร่วมกบัเทศบาลต�าบลป่าตนันาครวัจดัการปัญหาขยะชมุชน	ซึง่มปีรมิาณมากและ

ส่วนใหญ่ไม่ได้คัดแยก	ท�าให้จัดเก็บยากและเกิดปัญหาในการน�าไปก�าจัด	เนื่องจากมีพื้นที่ฝังกลบจ�ากดั	

มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�านึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร	ส่งเสริมให้	

สมาชกิในชมุชนบ้านหวัฝายทกุครวัเรอืนจดัการขยะได้อย่างถกูต้อง	ด้วยหลกั	3Rs	คอื	Recycle	รู้จักคัด	

แยกขยะทีส่ามารถแปรรปูมาใช้ใหม่	น�าไปขายเป็นรายได้เสรมิ	Reuse	รูจ้กัใช้สิง่ของซ�า้ให้เกดิประโยชน์

มากที่สุดก่อนทิ้งเป็นขยะ	และ	Reduce	รู้จักลดใช้สิ่งของที่ไม่จ�าเป็น	ลดการเกิดขยะ	ป้องกันการเกิด

มลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม	และช่วยลดภาวะโลกร้อน	ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของสมาชิกในชุมชน					
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หลากหลายกิจกรรม ร่วมใจลดขยะมูลฝอย
>> หลังจากที่เทศบาลต�าบลป่าตันนาครัวได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน	

ด้านการบริการวิชาการ	เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมต่อการก�าจัดขยะในพื้นที่	

เทศบาลจึงได้จัดประชุมร่วมกับชุมชนบ้านหัวฝาย	เพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ปัญหา

ขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน	พร้อมทั้งร่วมกันระดมความคิดเห็น	แลกเปลี่ยนแนวคิด	

ประสบการณ์	และวางแผนการด�าเนินกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส�านึก	สร้างการมีส่วน

ร่วมต่อการจัดการปัญหาขยะในชุมชน	ดังนี้

 รณรงค์ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะ	ผ่านทางเสียงตามสาย	และเว็บไซต์ของ

เทศบาลต�าบลป่าตันนาครัว

	 จัดเวทีอบรมความรู้ด้านการจัดการขยะให้กับทุกหมู่บ้านในหัวข้อ	คือ

	 •	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะ	และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

	 •	 การคัดแยกขยะอันตราย	เพื่อเป็นชุมชนปลอดขยะอันตราย

	 •	 การคัดแยกขยะโดยใช้หลัก	3Rs

	 •	 ความเป็นมาของกระบวนการก�าจัดขยะชุมชน

	 •	 ตัวอย่างการด�าเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

	 •	 วิธีการท�าปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร

	 •	 วิธีการท�าน�้าหมักชีวภาพ

	 •	 ศูนย์จัดการขยะไม่ใช้แล้วต�าบลบ้านสา

 รวมพลังพัฒนาชุมชนให้น่าอยู ่อย่างยั่งยืน	โดยพัฒนาท�าความสะอาดบ้าน		

สถานที่	หรือเส้นทางสาธารณะทุกวันส�าคัญ

 ท�าบ่อปุ๋ยหมัก/น�้าหมักชีวภาพ

 แปรรปูขยะเป็นสิง่ประดษิฐ์ต่างๆ	เช่น	ไม้เสยีบเงนิทอดผ้าป่าหรอืกฐนิ	น�าเศษผ้า

มาท�าพรมเช็ดเท้า	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�าบัตรออมทรัพย์ให้กับสมาชิก

คุณค่าแห่งความพยายาม
>> ผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้ชาวชุมชนบ้านหัวฝายมีความรู้

ความเข้าใจ	และสามารถบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนได้เป็นอย่างดี		

ส่งผลให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง	สะท้อนได้จากข้อมูลการคัดแยกขยะ	สรุปได้ดังนี้	

ขยะเปียก	11,600	กโิลกรมัต่อปี	ขยะรไีซเคลิ	10,791	กโิลกรมัต่อปี	ขยะทัว่ไป	11,192	

กิโลกรัมต่อปี	โฟม	417	กิโลกรัมต่อปี	และขยะอันตราย	276	กิโลกรัมต่อปี	ซึ่งช่วยลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	12,139	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ทุกวันนี้ชุมชนบ้านหัวฝาย	ยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจการคัดแยกขยะชุมชนอย่าง

ครบวงจร	ช่วยแบ่งเบาภาระของเทศบาลต�าบลป่าตันนาครัวในการจัดเก็บและน�าไป

ก�าจัดอย่างเหมาะสม	พร้อมทั้งท�าหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่หน่วยงานและ	

หมู่บ้านอื่นๆ	ที่สนใจ	เพื่อช่วยกันแตกหน่อความดี	สร้างพลังสามัคคีร่วมใจลดขยะ

ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

“พลงัชมุชน” จงึเป็นกลไกขบัเคลือ่นสงัคมและประเทศชำต ิให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำได้อย่ำง

เข้มแข็งและมั่นคง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 8

ชุมชนบ้ำนหัวฝำย	 
หมู่	4	ต.นาครัว	อ.แม่ทะ	จ.ล�าปาง

ประชากร	363	คน
จ�านวนครัวเรือน	81	ครัวเรือน

เทศบำลต�ำบลป่ำตันนำครัว	
111	หมู่	4	ต.นาครัว	อ.แม่ทะ	
จ.ล�าปาง

พื้นที่รับผิดชอบ	26.5	ตารางกิโลเมตร
จ�านวนชุมชน	12	ชุมชน
โทรศัพท์	054-289111	
เว็บไซต์	www.patunnakure.go.th
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• เสียงตามสาย
• เว็บไซต์ของเทศบาล

ชุมชนบ้านหัวฝาย 
เทศบาลต�าบลป่าตันนาครัว จ.ล�าปาง

• บ่อปุ๋ยหมัก
• น�้าหมักชีวภาพ

ท�าบ่อปุ๋ยหมัก 
น�้าหมักชีวภาพ

ธนาคารขยะ

รณรงค์คัดแยกขยะ

สร้างพลังชุมชน
หัวฝายร่วมใจ

ลดปัญหาขยะมูลฝอย

จัดเวทีให้ความรู้ 
ด้านการจัดการขยะ

รวมพลังพัฒนาชุมชน
ทุกวันส�าคัญ

แปรรูปขยะ
เป็นสิ่งต่างๆ
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ชุมชนค�าศร ีหมู่ที่ 10 เทศบาลต�าบลศรีธาตุ จ.อุดรธานี
“คุณของพญาไม้” ที่ใช้ท�าปัจจัย 4 เกิดภาคีลดโลกร้อน

มนุษย์เราต่างด�ารงชีวิตอยู่ด้วยปัจจัยสี่	คือ	อาหาร	เครื่องนุ่งห่ม	ที่อยู่อาศัย	และยารักษาโรค	ซึ่งเป็น	

การพึง่พงิธรรมชาตทิัง้ทางตรงและทางอ้อม	เมือ่ประชากรเพิม่มากขึน้	ความต้องการใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาตกิเ็พิม่ขึน้เป็นเงาตามตวั	ชมุชนค�าศรี	หมู่	10	และเทศบาลต�าบลศรธีาตุ	เป็นพืน้ที่

หนึ่งที่มีวิถีการด�าเนินชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติ	และมีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นทุน

เดมิ	แต่ทว่าทกุวนันีช้มุชนทีแ่ต่เดมิอยูก่นัอย่างสงบ	กลบัมปัีญหาการจบัจองพืน้ทีส่าธารณะจนท�าลาย

สิ่งแวดล้อม	และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของ

ชนพืน้เมอืงอสีาน	ชาวศรธีาตตุระหนกัดว่ีา	ถ้าปล่อยให้สิง่เหล่านีท้�าลายอตัลกัษณ์อย่างต่อเนือ่ง	อาจ

จะไม่สามารถคงวถิชีวีติแบบพึง่พงิธรรมชาตไิว้ได้	จงึเกดิแรงบนัดาลใจรเิริม่โครงการ	“คณุของพญาไม้	

ที่ใช้ท�าปัจจัย	4	เกิดภาคีลดโลกร้อน”

เป้าหมายก่อเกิดโครงการ
>> โครงการ	“คุณของพญาไม้”	ที่ใช้ท�าปัจจัย	4	เกิดภาคีลดโลกร้อน	ได้ร้อยเรียงภูมิปัญญาท้องถิ่น	

วิถีความเป็นอยู่	และความหลากหลายของชนเผ่าที่ถูกหล่อหลอมรวมกันด้วยวัฒนธรรมประเพณี		

“ไทศรีธาตุ”	สะท้อนวิถีอัตลักษณ์ของชุมชน	น�าไปสู่การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		

“ด้วยวิถีแห่งตนของคนศรีธาตุ”	เป็นพื้นฐานส�าคัญ
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กระบวนการด�าเนินงาน	เริ่มจากการส�ารวจต้นทุนทางทรัพยากรที่มีในพื้นที่	ได้แก่	

ส�ารวจต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	เน้นการวัดความสูงและ	

ความกว้างของต้นไม้	เพือ่ค�านวณการเกบ็กกัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ส�ารวจพชืสมนุไพร	

และพันธุ์ไม้ต่างๆ	ที่อนุรักษ์ในครัวเรือน	เพื่อเรียนรู้เรื่องความมั่นคงทางอาหารพื้นถิ่น	

รวมถงึการส�ารวจความหลากหลายทางภมูปัิญญา	วฒันธรรม	และประเพณขีองท้องถิน่	

แล้วน�ามาจดัท�าเป็นฐานข้อมลูในระบบคอมพวิเตอร์	Microsoft	Access	เพือ่ใช้ในการ

วิเคราะห์และพัฒนากิจกรรมต่างๆ	ในชุมชน	จากนั้นจึงได้จัดประชุมปรึกษาหารือกับ

ภาคีเครือข่าย	ได้แก่	วัด	โรงเรียน	หน่วยงานเอกชน	และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กศน.	

(การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)	เพื่อวางแผนขับเคลื่อนโครงการ

ผลจากการส�ารวจ ต่อยอดสู่สถานีเรียนรู้
>> ชุมชนค�าศรี	หมู่	10	และเทศบาลต�าบลศรีธาตุ	ได้น�าผลจากการส�ารวจมาเป็น

ข้อมลูพืน้ฐานในการจดัท�าแผนทีก่ารส�ารวจข้อมลูทัง้ในระดบัชมุชนและระดบัครวัเรอืน	

พฒันาต่อยอดสูก่ารจดัตัง้	“ศนูย์เรยีนรูภ้มูปัิญญาวฒันธรรมพชืท้องถิน่แห่งศรธีาต	ุด้วย

วิถีพอเพียง”	หรือ	“ศูนย์ออนซอนศรีธาตุ”	ประกอบด้วย	10	สถานีเพื่อการเรียนรู้	

ดังนี้
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 สถำนีที่ 1	ห้องบริโภคอย่ำงยั่งยืน	ส่งเสริมแนวคิดการใช้วัสดุธรรมชาติแทน

พลาสตกิและโฟม	เช่น	ถาดรองแก้วจากใบตอง	แก้วน�้าจากกระบอกไม้ไผ่	เขม็กลดัตดิ

หน้าอกท�าจากใบเตย	ฯลฯ	ส�าหรับต้อนรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้

ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพืชท้องถิ่นแห่งศรีธาตุ	ด้วยวิถีพอเพียง

 สถำนีที่ 2	ห้องรักษ์นิเวศวัดป่ำกุดน�้ำใส จัดท�าแผนที่ศึกษาป่า	และจัดอบรม

มัคคุเทศก์และหมอยาน้อย	เพื่อพัฒนาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร	

แก่ผู้มาศึกษาดูงาน

 สถำนีที่ 3-4	ห้องอนุรักษ์พันธุกรรมไม้พื้นถิ่นในครัวเรือน	ส่งเสริมแนวคิด	

การปลูกสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน	เพื่อเป็นทั้งอาหารและยา	ช่วยลดการเดินทาง	

ไปตลาดหรือร้านขายยา	ช่วยประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง	ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก

 สถำนทีี ่5	ห้องอนุบำลป่ำธรรมชำติวัดศรีสว่ำงบรมสุข	เรยีนรูว้ธิกีารเกบ็รกัษา

และถนอมเมล็ดพันธุ์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ซึ่งปัจจุบันได้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ไม	้

พื้นถิ่นไว้จ�านวน	108	ชนิด	และขยายพันธุ์ไม้พื้นถิ่นแจกจ่ายให้ประชาชนหรือหน่วย

งานที่ต้องการน�าไปปลูก	รวมทั้งใช้ปลูกในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล	นอกจากนี้

ยงัได้จดัท�าโรงปุย๋หมกั	เพือ่แปรเปลีย่นเศษใบไม้และเศษอาหารภายในวดัให้กลายเป็น

ปุ๋ยหมักใช้บ�ารุงต้นไม้	และได้ขยายผลการท�าปุ๋ยหมักไปยังครัวเรือนในชุมชน

 สถำนทีี ่6 ห้องรกัษ์ยำงนำป่ำในเมอืง บรเิวณสถานนีีม้ต้ีนยางนาทัง้หมด	260	ต้น	

ส�าหรบัเรยีนรูก้ารถนอมเมลด็พนัธุ	์และการขยายพนัธุไ์ม้ยางนาโดยใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่

 สถำนีที่ 7 ห้องประหยดัพลงังำนและเกษตรอนิทรย์ี	ส่งเสริมแนวคิดการด�าเนิน

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์	เช่น	การปลูกพืชโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี	การรดน�้าพืชด้วยจักรยาน

ปั่นน�้าแทนเครื่องสูบน�้า	การสร้างบ้านจากดิน	ฯลฯ	ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	

และการใช้ปุ๋ยเคมี

 สถำนีที่ 8 ห้องรกัษ์น�ำ้ด้วยป่ำต้นน�ำ้บงึค�ำศรี	ด�าเนินกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว	การสร้างแหล่งน�้าซับในดิน	การป้องกันการรุกล�้าพื้นที่สาธารณะ		

การอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพบรเิวณป่าต้นน�า้บงึค�าศร	ีและการปล่อยปลา

เพื่อรักษาสมดุลในระบบนิเวศบริเวณบึงค�าศรี
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 สถำนีที่ 9 ห้องวิถีท้องถิ่น	จัดแสดงบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ	เช่น	กระติบ

ข้าวเหนียว	แอ่งดิน	(หม้อดินเผา)	ฯลฯ	สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาด้านการจักสานและ

อาหาร	ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ยังคงอยู่

 สถำนีที่ 10 ห้องสมุนไพรเพื่อกำรผ่อนคลำย	เรียนรู้วิธีการน�าสมุนไพรท้องถิ่น

มาใช้ประโยชน์ด้านอาหาร	ยา	และใช้เป็นปัจจัย	4	ในการด�ารงชีวิต	รวมถึงการใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนวดรักษาโรคและเพื่อการผ่อนคลาย

จากการด�าเนินโครงการ	“คุณของพญาไม้	ที่ใช้เป็นปัจจัย	4	เกิดภาคีลดโลกร้อน”		

ได้ผลดังนี้

	 •	 การใช้บรรจภุณัฑ์จากธรรมชาต	ิสามารถลดการใช้ถงุพลาสตกิ	1,898	กโิลกรมั	

	 	 ต่อปี	ลดการใช้ขวดน�้าพลาสติก	50,496	กิโลกรัมต่อปี	ลดปริมาณขยะอินทรีย์		

	 	 133,920	กโิลกรมัต่อปี	ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้	201,950	กโิลกรมั	

	 	 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

	 •	 การส�ารวจต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาล	ทั้ง	9	ชุมชน	วัด	โรงเรียน	พื้นที่สาธารณะ		

	 	 สถานที่ราชการ	มีจ�านวน	5,093	ต้น	มีต้นยางนาบริเวณสถานีห้องรักษ์	

	 	 ยางนาป่าในเมือง	260	ต้น	รวมทั้งป่าในวัดป่ากุดน�้าใส	ซึ่งช่วยดูดซับก๊าซ	

	 	 คาร์บอนไดออกไซด์ได้	7,537,494	กโิลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี

	 •	 การปลูกพืชสมุนไพรหรือพืชผักสวนครัวของ	943	ครัวเรือน	ทั้ง	9	ชุมชน	

	 	 ในเขตเทศบาล	สามารถลดปรมิาณน�า้มนัจากการเดนิทางไปตลาด	5,432	ลติร	

	 	 ต่อปี	ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้	16,146	กโิลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์	

	 	 เทียบเท่าต่อปี

	 •	 การใช้แอ่งดนิ	(หม้อดนิเผา)	ทัง้	9	ชมุชน	ช่วยลดการใช้พลงังานไฟฟ้าเนือ่งจาก	

	 	 ไม่ต้องน�าน�้าดื่มไปแช่ในตู้เย็น	สามารถลดการใช้ไฟฟ้า	29,060	กิโลวัตต	์

	 	 ต่อปี	ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้	16,303	กโิลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์	

	 	 เทียบเท่าต่อปี
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ก่อเกิดเครือข่าย ภาคีลดโลกร้อน
>> องค์ความรู้ที่ได้จาก	10	สถานีการเรียนรู้	สามารถเชื่อมโยงแนวคิดกับการจัดท�า		

4	ยุทธศาสตร์เพื่อเมืองคาร์บอนต�่า	ก่อให้เกิดเครือข่ายคณะท�างานด้านต่างๆ	ดังนี้

	 •	 ป่าไม้จังหวัด	ร่วมจัดท�าแผนที่ศึกษาต้นไม้ใหญ่

	 •	 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์	โรงพยาบาลศรีธาตุ	และหมอยาพื้นบ้าน	ให้องค	์

	 	 ความรู้ด้านสมุนไพรและการน�าไปใช้

	 •	 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ	เด็กนักเรียนได้ฝึกฝนเรียนรู้การท�าหน้าที่มัคคุเทศก์	

	 	 และหมอยาน้อย

	 •	 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	 เป็นเครือข่ายร่วมจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่น		

	 	 11	หลักสูตร	ได้แก่	หลักสูตรการเรียนรู้ประโยชน์ของต้นไม้ใหญ่ในการน�ามา	

	 	 ท�าปัจจัย	4	หลักสูตรการท�าอาหารพื้นบ้านอีสานจากสมุนไพรพื้นบ้าน	

	 	 หลักสูตรการถนอมอาหารพื้นบ้านอีสาน	หลักสูตรการสร้างบ้านจากดินและ	

	 	 เกษตรอินทรีย์	หลักสูตรการท�าผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมโคลน	หลักสูตรการท�า	

	 	 ปุ ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้และอาหาร	หลักสูตรการแปรรูปและปลูกข้าว	

	 	 ไรซ์เบอร์รี	่หลักสูตรการท�าแป้งสาโทสมุนไพร	หลักสูตรการผลิตบรรจุภัณฑ	์

	 	 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หลักสูตรการท�า	Low	Carbon	Tourism	สอน	

	 	 มัคคุเทศก์ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ	และหลักสูตรคุณประโยชน์ของสมุนไพร	

	 	 ในเขตเทศบาลต�าบลศรีธาตุ

จำกกำรศึกษำเรียนรู้คุณคำ่ของตน้ไมใ้หญใ่นชุมชน เปน็พืน้ฐำนเชือ่มโยงสู่กำรปลกูฝัง

ควำมรักในถิ่นฐำนของตนเอง และเมื่อหลอมรวมหลำยหัวใจรักษ์ชุมชน เป็นหนึ่ง

เดียวกัน ย่อมก่อเกิด “ฟันเฟืองหลัก” ในกำรพิทักษ์รักษำท้องถิ่นอย่ำงเข้มแข็งต่อไป

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 9

ชุมชนค�ำศรี หมู่ 10	 
หมู่	10	ต.ศรีธาตุ	อ.ศรีธาตุ	
จ.อุดรธานี

ประชากร	693	คน
จ�านวนครัวเรือน	176	ครัวเรือน

เทศบำลต�ำบลศรีธำต	ุ
110	หมู่	12	ต.ศรีธาตุ	อ.ศรีธาตุ	
จ.อุดรธานี

พื้นที่รับผิดชอบ	3.34	ตารางกิโลเมตร
จ�านวนชุมชน	9	ชุมชน
โทรศัพท์	042-382488	ต่อ	14	
เว็บไซต์	www.seetart.org

��������� ��������.indd   75 8/21/15   12:41 PM



76

ชุมชนค�าศร ีหมู่ที่ 10
เทศบาลต�าบลศรีธาตุ จ.อุดรธานี

สถานีที่ 8
ห้องรักษ์น�้าด้วย
ป่าต้นน�้าบึงค�าศรี

สถานีที่ 1  
ห้องบริโภคอย่างยั่งยืน

สถานีที่ 3-4
ห้องอนุรักษ์

พันธุกรรมไม้พื้นถิ่น
ในครัวเรือน

"คุณของพญาไม้" 
ที่ใช้ท�าปัจจัย 4 

เกิดภาคีลดโลกร้อน

สถานีที่ 5 
ห้องอนุบาล 
ป่าธรรมชาติ  

วัดศรีสว่างบรมสุข

สถานีที่ 6 
ห้องรักษ์ยางนา
ป่าในเมือง

สถานีที่ 10 
ห้องสมุนไพร 

เพื่อการผ่อนคลาย

สถานีที่ 2 
ห้องรักษ์นิเวศ 
วัดป่ากุดน�้าใส

สถานีที 9
ห้องวิถีท้องถิ่น 

10 สถานี
เพื่อการเรียนรู้

สถานีที่ 7
ห้องประหยัดพลังงาน 
และเกษตรอินทรีย์
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ชุมชนบ้านทุ่งศร ีเทศบาลต�าบลร้องกวาง จ.แพร่
ป่ัน เปลี่ยน ปรับ ปลอด ลดร้อนที่ทุ่งศรี

“ผูก่้อการดบ้ีานทุง่ศร”ี	เป็นการรวมตวักนัของคนทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชนบ้านทุง่ศร	ีเริม่ต้นจากคนกลุม่เลก็ๆ	

ทีม่จีติส�านกึรกับ้านเกดิ	พร้อมทีจ่ะพฒันาชมุชนให้เกดิการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่	ีน่าอยู	่และสามารถ

พึง่ตนเองได้	ต่อมามกีารขยายแนวคดิการพฒันาชมุชนไปยงัคนทีม่จีติอาสาในชมุชนเพิม่มากขึน้	เพือ่ร่วม	

กันก�าหนดแผนพัฒนาชุมชนส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดวิถีและอนาคตของชุมชนบ้านทุ่งศรี

การเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา	ปีที่	9	(พ.ศ.	2556	–	2557)	และประสบความส�าเร็จได้

รบัรางวลั	กเ็ป็นผลต่อเนือ่งจากการขบัเคลือ่นกจิกรรมของกลุม่ผูก่้อการดบ้ีานทุง่ศรี	โดยร่วมกบัเทศบาล

ต�าบลร้องกวาง	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องประชมุระดมความคดิเหน็จนได้มตร่ิวมกนัให้ใช้โครงการ	“ป่ัน	

เปลี่ยน	ปรับ	ปลอด	ลดร้อนที่ทุ่งศรี”	มาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาในชุมชน	และเป็นฟันเฟืองที่จะ

ช่วยลดภาวะโลกร้อน	โดยด�าเนนิกจิกรรมการลดภาวะโลกร้อนทัง้	4	ด้าน	ได้แก่	การเดนิทางอย่างยัง่ยนื	

(ปั่น)	การลดใช้พลังงานไฟฟ้า	(เปลี่ยน)	การเพิ่มพื้นที่สีเขียว	(ปรับ)	และการลดปริมาณขยะ	(ปลอด)

คนในชุมชนบ้านทุ่งศรี	ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	เช่น	ท�านา	ปลูกข้าวโพด	ปลูกยาสูบ	ฯลฯ	

เมื่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้น	ชาวบ้านมักเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	ส่งผลให้เกิดปัญหา

หมอกควนั	ท�าลายสขุภาพของคนในชมุชน	และยงัท�าให้ดนิเสือ่มคณุภาพ	ซ�า้ร้ายไปกว่านัน้	กระบวนการ

เผาไหม้ยังท�าให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น	อีกทั้งชุมชนยังไม่มีการ

จัดการขยะที่ถูกวิธี	ถังขยะถูกวางไว้ข้างถนนหน้าบ้าน	ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น	และกีดขวางการจราจร
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ขับเคลื่อนภารกิจลดร้อน
>> ผู้ก่อการดีบ้านทุ่งศรีได้ต่อยอดกิจกรรมการลดปริมาณขยะ	ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญ

ของชุมชน	เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาชุมชน	คือ	ให้เป็นชุมชนแบบพึ่ง

ตนเอง	โดยทุกๆ	กิจกรรมจะต้องเกิดจากความต้องการของคนในชุมชน	เริ่มจาก	

ช่วยกันคิดและร่วมกันท�าเพื่อเป้าประสงค์เดียวกัน	อยู่ด้วยความพอเพียง	และการ

เอื้อเฟื้อเกื้อกูลพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกัน	โดยยึดหลัก	“เศรษฐกิจรากฐานที่มั่นคง		

สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง	และมีธรรมชาติที่ยั่งยืน”	ร้อยเรียงผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

 เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ย	 เป็นวิธีการจัดการขยะอินทรีย์	 โดยรวบรวม	

เศษอาหารจากบ้านเรือน	เศษกิ่งไม้	 ใบไม้	หรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร		

มาท�าเป็นปุ๋ยหมักหรือน�้าหมักชีวภาพ	เพื่อน�าไปใช้เป็นปุ๋ยบ�ารุงพืชผักและต้นไม้	

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี	และยังช่วยลดการเผาขยะได้อีกด้วย

 กำรคัดแยกขยะ	อบรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะแต่ละประเภท	โดยใช้หลัก	

3Rs	และการบรหิารจดัการขยะอย่างถกูวธิี	รวมถงึส่งเสรมิให้ทกุครวัเรอืนคดัแยกขยะ

ก่อนน�าไปทิ้ง	เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่เทศบาล

 ผลิตภัณฑ์จำกขยะ	เป็นการน�าเศษวัสดุเหลือใช้	 เช่น	กล่องนม	ถุงพลาสติก		

หลอดกาแฟ	มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์	เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้เสริมให้กับ	

ครัวเรือนในชุมชนบ้านทุ่งศรี

 ธนำคำรควำมดีของเยำวชนแลกแต้ม	ด�าเนินการจัดตั้งธนาคารความดีของ

เยาวชน	ส่งเสริมให้เยาวชนได้ช่วยเหลือชุมชนของเขาเอง	โดยเยาวชนเป็นตัวแทน	

รับซื้อและคัดแยกขยะ	รวมทั้งปั่นจักรยานเก็บขยะรอบชุมชนทุกวันอาทิตย์	เป็นการ

ปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีให้รักบ้านเกิด

 หมู่บ้ำนปลอดถังขยะ	เป็นผลพวงจากการจัดการขยะในชุมชน	เมื่อมีการจัดการ

ขยะที่ดีแล้ว	ก็ไม่จ�าเป็นต้องมีถังขยะตั้งไว้บริเวณริมถนน	ซึ่งท�าให้รุกล�้ากีดขวาง	

การจราจร	แต่เน้นการใช้หลักคิด	“บ้านไหนผลิตขยะมาก	ต้องจ่ายเงินค่าการจัดการ

ขยะเพิ่มขึ้น”	มาเป็นวิธีช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนได้ทางหนึ่ง
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ผลที่ได้จากการด�าเนินงานด้านการจัดการขยะ	ภายใต้โครงการ	“ปั่น	เปลี่ยน	ปรับ	

ปลอด	ลดร้อนที่ทุ่งศรี”	ของชุมชนบ้านทุ่งศรี	สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้	31,680	

กิโลกรัมต่อปี	คัดแยกขยะอินทรีย์ได้	47,520	กิโลกรัมต่อปี	ซึ่งช่วยลดการปล่อย	

ก๊าซเรือนกระจกได้	30,225	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ดอกผลแห่งความดี
>> จากการขับเคลื่อนการด�าเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องและ	

จริงจังของกลุ่มผู้ก่อการดีบ้านทุ่งศรี	ส่งผลให้ชุมชนบ้านทุ่งศรีได้รับคัดเลือกให้เป็น	

“ศนูย์การเรยีนรูช้มุชนปลอดการเผา”	และ	“ศนูย์การเรยีนรูช้มุชนปลอดขยะต้นแบบ”	

ส�าหรับเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของหน่วยงาน	กลุ่ม	องค์กร	และชุมชนต่างๆ	จาก

ภายนอก	ก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายลดโลกร้อนเพิ่มมากขึ้น

แม้จะเป็นเพยีงชมุชนเลก็ๆ แต่ถ้ำทกุคนในชมุชนเข้ำใจและมจีติส�ำนกึในกำรร่วมป้องกนั

หรือลดปัญหำโลกร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยร่วมมือกันลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  

จำกชุมชนเล็กๆ ขยำยผลไปยังชุมชนอื่นๆ หรือระดับพื้นที่ใหญ่ขึ้นในรูปแบบที่ 

เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ คงจะท�ำให้กำรเกิดภำวะโลกร้อนลดลงได้ไม่น้อยเลย 

ทีเดียว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 9

ชุมชนบ้ำนบ้ำนทุ่งศร	ี  
หมู่	3	ต.ทุ่งศรี	อ.ร้องกวาง	จ.แพร่

ประชากร	207	คน
จ�านวนครัวเรือน	109	ครัวเรือน
โทรศัพท์	084-0401050

เทศบำลต�ำบลร้องกวำง
309	หมู่	2	ต.ร้องกวาง	อ.ร้องกวาง	
จ.แพร่

พื้นที่รับผิดชอบ	71.35	ตารางกิโลเมตร
จ�านวนชุมชน	22	ชุมชน
โทรศัพท์	054-597366
เว็บไซต์	www.rongkwang.go.th
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• ขวด
• กระป๋อง
• กระดาษ

• ธนาคารความดี
• ปั่นจักรยานเก็บขยะ

• ปุ๋ยหมัก

• น�้าหมักชีวภาพ

ชุมชนบ้านทุ่งศร ี
เทศบาลต�าบลร้องกวาง จ.แพร่

• กล่องนม  หมวก
• ถุงพลาสติก ตะกร้าสาน กระเป๋าถัก
• หลอดกาแฟ  โมบาย แจกัน

ผลิตภัณฑ์จากขยะ

ธนาคารความดี
ของเยาวชนแลกแต้ม

เปลี่ยนขยะอินทรีย์
ให้เป็นปุ๋ย

ปั่น เปลี่ยน ปรับ ปลอด 
ลดร้อนที่ทุ่งศรี

คัดแยกขยะ 3Rs 

หมู่บ้านปลอดถังขยะ

• ปลอดถังขยะ
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ชุมชนบ้านไชยสถาน เทศบาลต�าบลห้วยข้าวก�่า จ.พะเยา
ร่วมต้าน ร่วมใจ ลดเมืองร้อน

ชุมชนบ้านไชยสถานมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท	ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มติดภูเขา	มี	“อ่าง

เก็บน�้าห้วยข้าวก�่า”	อยู่ติดกับ	“ป่าชุมชน”	เปรียบเสมือนเป็นปอดและสายเลือดหล่อเลี้ยงคน	

ในชมุชนบ้านไชยสถานและชมุชนใกล้เคยีงมาช้านาน	แต่ทว่าทกุวนันีช้มุชนบ้านไชยสถานก�าลงัเผชญิ

กับปัญหาสิ่งแวดล้อม	ทั้งปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นจากการจัดการที่ไม่ถูกวิธี	รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้	

ถูกท�าลายลงมาก	จนท�าให้สภาพแวดล้อมที่เคยอุดมสมบูรณ์แปรเปลี่ยนเป็นความแห้งแล้ง	ชุมชน

บ้านไชยสถาน	และเทศบาลต�าบลห้วยข้าวก�่า	จึงผนึกก�าลังร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ	“ชุมชนบ้าน

ไชยสถาน	ร่วมต้าน	ร่วมใจ	ลดเมืองร้อน”

��������� ��������.indd   81 8/21/15   12:41 PM



82

สานพลังจัดกระบวน สู่เป้าหมาย “ชุมชนลดเมืองร้อน”
>> แกนน�าชุมชนบ้านไชยสถานเริ่มต้นเปิดเวทีเรียนรู้ท�าความเข้าใจภาพรวมของ

ปัญหาสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้ในชมุชน	และได้จดัเวทเีสวนาเพือ่ให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วม

แสดงความคดิเหน็	หาทางแก้ปัญหาให้เหมาะสมกบับรบิทของชมุชน	พร้อมทัง้ก�าหนด	

“มาตรการทางสงัคม”	เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัภิายในชมุชน	ควบคูก่บัการส�ารวจข้อมลู

พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและพลังงานในครัวเรือนด้วยวิธ	ี“เคาะประตูบ้าน”	

เพื่อน�าข้อมูลทั้งหมดมาวางแผนขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์	ส่งเสริมให้เกิดการ	

ลดปริมาณขยะ	และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและประเมิน

ผลเป็นระยะ	ชุมชนสามารถใช้ความรู้แก้ไขปัญหาของชุมชน	ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

การพัฒนาชุมชนมากที่สุด

ชวนชุมชนตัง้ต้น “ลดขยะ”
>> แกนน�าชุมชนบ้านไชยสถานได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครัวเรือนในชุมชน	

ร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ	และสามารถน�าขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้วมาฝากขาย	

กับกลุ่มธนาคารขยะ	ซึ่งจะเวียนมารับซื้อขยะจากสมาชิกเป็นประจ�าทุกเดือน	แต่เดิม

ใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการรับซื้อขยะตามครัวเรือน	ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นการปั่น

จักรยานและการใช้รถเข็นแทน
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ทางเทศบาลต�าบลห้วยข้าวก�่ายังได้ส่งเสริมให้คนในชุมชนเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จาก

ขยะอินทรีย์	เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้เองในครัวเรือน	โดยสนับสนุนวงท่อซีเมนต	์

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	1	เมตร	ให้กับครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม	เพื่อใส่	

เศษอาหาร	วัชพืช	ใบไม้	ผสมกับมูลสัตว์จ�าพวกโคหรือสุกร	คอยรดน�้าให้ความชื้น		

ทิ้งไว้ประมาณ	1	เดือน	ก็จะได้ปุ๋ยหมักไว้ใช้ในการเพาะปลูก	ซึ่ง	1	วงท่อซีเมนต์		

สามารถผลิตปุ๋ยหมักได้จ�านวน	0.05	ลูกบาศก์เมตร	ในระยะเวลา	2	เดือน

นอกจากนี้	ยังส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้กล่องข้าวเหนียวที่สานจากไม้ไผ่แทน	

การใช้ถุงพลาสติก	โดยสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุ	กลุ่มจักสาน	และกลุ่มแม่บ้าน		

ช่วยกันผลิตกล่องข้าวที่สานจากไม้ไผ่	หากครัวเรือนใดมีการจัดงานบุญ	งานศพ		

งานประเพณี	ฯลฯ	ก็ขอความร่วมมือให้ใช้กล่องข้าวเหนียวที่สานจากไม้ไผ่บรรจุ	

ข้าวเหนียวแทนถุงพลาสติก	และใช้แก้วที่ท�ามาจากกะลามะพร้าวแทนการใช	้

แก้วน�้าพลาสติก
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ชวนชุมชนปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว
>> แกนน�าชุมชนบ้านไชยสถานได้ร่วมกันส�ารวจต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าต่อชุมชน		

ทัง้ในพืน้ทีป่่าชมุชนและพืน้ทีส่าธารณะ	พร้อมทัง้จดบนัทกึข้อมลูประวตัคิวามเป็นมา	

จุดที่พบ	สรรพคุณ	และประโยชน์ของต้นไม้	ซึ่งพบว่า	มีต้นไม้ใหญ่ที่ควรค่าแก	่

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�าลังด�าเนินการจัดท�าระบบฐาน	

ข้อมูลประวัติต้นไม้ใหญ่	ซึ่งประกอบด้วยชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง		

เส้นรอบวง	ประโยชน์	และพิกัด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	และจะขยายผลการ	

ด�าเนินงานไปยัง	11	หมู่บ้านในต�าบลห้วยข้าวก�่าอีกด้วย

ชุมชนบ้านไชยสถานจึงร่วมกันก�าหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีการรุกล�้าและ	

ท�าลายต้นไม้	ด้วยการใช้กุศโลบาย	“บวชต้นไม้”	รวมทั้งจัดท�าโครงการส่งเสริม	

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	เพื่อศึกษาเรียนรู้คุณค่าของต้นไม้ใหญ่ในป่าชุมชน	และ	

วิถีชีวิตของการพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติ	คนในชุมชนยังช่วยกันเก็บเมล็ดพันธุ์ที่พบ	

ในป่า	เพื่อน�ามาเพาะในพื้นที่ชุมชน	และในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	

ของเทศบาลต�าบลห้วยข้าวก�่า

ไม่เพียงเท่านั้น	คนในชุมชนบ้านไชยสถานยังได้ร่วมใจกันลงแรงปลูกต้นไม้จ�าพวก	

ต้นสกั	ต้นอนิทนลิ	ต้นเมลด็ไม้	ต้นประดู	่ซึง่เป็นพนัธุไ์ม้ดัง้เดมิทีพ่บในป่าชมุชน	จ�านวน	

1,100	ต้น	บรเิวณทางเดนิขึน้อ่างเกบ็น�า้ห้วยข้าวก�า่	และในพืน้ทีส่าธารณะของชมุชน		

ซึ่งทางเทศบาลต�าบลห้วยข้าวก�่าได้ประสานขอความอนุเคราะห์กล้าไม้จาก	

ส�านักงานป่าไม้จังหวัดพะเยา	จ�านวน	1,000	ต้น	และใช้กล้าไม้มะค่ายักษ์	ซึ่ง	

งอกเองตามธรรมชาติบริเวณใต้ต้นมะค่ายักษ์ที่เติบโตอยู่ในชุมชน	อีก	100	ต้น		
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มีกลุ่มผู้สูงอายุ	เด็กและเยาวชนในชุมชน	ผลัดเปลี่ยนกันอาสาปั่นจักรยานแวะเวียน

ไปดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้	อาทิตย์ละ	1	ครั้ง	และรายงานผลการดูแลต้นไม้ในการประชุม

ประจ�าเดือนของชุมชน

จากการด�าเนินโครงการ	“ชุมชนบ้านไชยสถาน	ร่วมต้าน	ร่วมใจ	ลดเมืองร้อน”	ได้ผล

ดงันี	้กจิกรรมด้านการลดปรมิาณขยะ	สามารถคดัแยกขยะรไีซเคลิได้ประมาณ	13,380	

กิโลกรัมต่อปี	คัดแยกขยะอินทรีย์ได้ประมาณ	150	กิโลกรัมต่อปี	และลดปริมาณ	

ถงุพลาสตกิได้ประมาณ	600	ถงุต่อปี	ซึง่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้	18,409	

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	และกิจกรรมด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว		

ต้นไม้ที่ปลูกจ�านวน	1,100	ต้น	ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	2,045	กิโลกรัม

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

วนันีแ้ม้โลกจะเปลีย่นแปลงเพยีงใดกต็ำม ชมุชนและเทศบำลแห่งนีย้งัคงสำนใจมุง่มัน่ 

“ลดบำงอย่ำง แต่เพิ่มบำงสิ่ง” นั่นคือ ลดขยะ แต่เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นต้นทุน

พัฒนำสู่ “ชุมชนลดเมืองร้อน”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 9

ชุมชนบ้ำนไชยสถำน	  
207	หมู่	7	ต.ห้วยข้าวก�่า	อ.จุน	
จ.พะเยา

ประชากร	646	คน
จ�านวนครัวเรือน	208	ครัวเรือน

เทศบำลต�ำบลห้วยข้ำวก�่ำ
127	หมู่	1	ต.ห้วยข้าวก�่า	อ.จุน	
จ.พะเยา

พื้นที่รับผิดชอบ	63	ตารางกิโลเมตร
จ�านวนชุมชน	12	ชุมชน
โทรศัพท์	054-459031
เว็บไซต์	www.kaokum.org

��������� ��������.indd   85 8/21/15   12:41 PM



86

• เรียนรู้วิธี “คัดแยกขยะ”
• ขายให้กับ “ธนาคารขยะ”
• ใชป้ระโยชนจ์ากขยะอนิทรยี ์  
• ใช้กล่องข้าวเหนียว
 ที่สานจากไม้ไผ่
• ใช้แก้วที่ท�าจาก
 กะลามะพร้าว

ชุมชนบ้านไชยสถาน 
เทศบาลต�าบลห้วยข้าวก�่า จ.พะเยา

ลดขยะ

ชุมชนบ้านไชยสถาน
ร่วมต้าน ร่วมใจ 
ลดเมืองร้อน

เพิ่มพื้นที่สีเขียว

• ส�ารวจต้นไม้ใหญ่
 + ป่าชุมชน
 + พื้นที่สาธารณะ
• ใช้กุศโลบาย “บวชต้นไม้”
 + ใช้จีวรผูกต้นไม้
• จัดท�าโครงการส่งเสริม
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
• เพาะเมล็ดพันธุ์
 + ในพื้นที่ชุมชน
 + ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ
• จัดท�าระบบฐานข้อมูล 
 ประวัติต้นไม้ใหญ่
• ร่วมใจลงแรงปลูก
 พันธุ์ไม้ดั้งเดิม
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ชุมชนแพะป่าห้า เทศบาลเมืองแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ร่วมใจ ลดพลังงาน ลดเมืองร้อน

ชุมชนแพะป่าห้า	ตั้งอยู ่ใน	อ.สันทราย	จ.เชียงใหม่	 เดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรม	มีวิถีชีวิต	

ที่ผูกพันและพึ่งพิงกับธรรมชาติ	ทั้งในด้านการเพาะปลูกและเป็นพื้นที่	“คลังอาหารชุมชน”	ทว่า	

ทุกวันนี้	พื้นที่ทางการเกษตรจ�านวนไม่น้อยถูกแปรเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน	กลายมาเป็น

บ้านจดัสรรหลากหลายรปูแบบ	ส่งผลให้พืน้ทีส่�าหรบัผลติอาหารลดลง	คนในชมุชนต้องหาซือ้อาหาร

แทนการผลิตเอง	ผลที่เกิดขึ้นตามมาจากวิถีการบริโภคแบบคนเมือง	จึงหนีไม่พ้นปัญหาขยะ	หรือ

แม้แต่การใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง	ทั้งน�้า	ไฟฟ้า	และน�้ามัน	ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่	

รวมถึงเป็นต้นเหตุที่ท�าให้โลกร้อนขึ้น

ชุมชนแพะป่าห้า	และเทศบาลเมืองแม่โจ้	จับมือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ท้าทายนี้	ด้วยการลงมือ	

ขับเคลื่อนโครงการ	“แพะป่าห้าร่วมใจ	ลดพลังงาน	ลดเมืองร้อน”	บนความเชื่อมั่นว่า	การลดใช้

พลงังาน	และลดสร้างขยะ	เป็นหนทางหนึง่ทีส่ามารถพลกิฟ้ืนวถิชีวีติทีอ่ยูอ่ย่างเป็นมติรกบัธรรมชาติ

ให้กลับคืนมาได้อีกครั้ง	
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จากแนวคิด “ห่วงโซ่อาหาร” สู่ “ห่วงโซ่พัฒนา”
>> แนวคดิส�าคญัจากการประชมุของคนในชมุชนแพะป่าห้าทีไ่ด้ร่วมกนัคดิเพือ่บรรเทา

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน	คือ	การสร้างและรักษาห่วงโซ่อาหารในชุมชน	ปลูกฝังให้คน	

ในชุมชนหันกลับมาเรียนรู ้	“วิถีการพึ่งพาตนเอง”	อีกครั้ง	 เพื่อรักษาอัตลักษณ	์

ของชุมชนควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้คงอยู่

จากแนวคิด	“ห่วงโซ่อาหาร”	ชุมชนแพะป่าห้าได้พัฒนาเป็น	“ห่วงโซ่พัฒนา”	น�าไปสู่	

5	กิจกรรมลดโลกร้อนคือ	การลดขยะ	การเพิ่มพื้นที่สีเขียว	การลดใช้ไฟฟ้า	การลด

พลังงานในการเดินทาง	และการสืบทอดกิจกรรมลดโลกร้อน	ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น	

ที่ถือเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน	ช่วยรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่ได้ท่ามกลาง

การเปลี่ยนแปลง	ซึ่งเป็นแนวทางช่วยลดภาวะโลกร้อน	ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย	

เพื่อขยายผลต่อไปในอนาคต	ดังผังภาพด้านล่าง

ชุมชนยั่งยืน

ชุมชนร่วมคิด
ร่วมท�ำ

ร่วมแก้ปัญหำ

แนวคิด
ห่วงโซ่
พัฒนา

ปัญหำ

ลดโลกร้อน

เครือข่ำย

วิถีชีวิต

เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลดพลังงำนในกำรเดินทำง

กำรลดขยะ

ลดกำรใช้ไฟฟ้ำ

สืบสำนภูมิปัญญำ

��������� ��������.indd   88 8/21/15   12:41 PM



89

ลดขยะ ลดพลังงาน ลดเมืองร้อน
>> การจดัการขยะของชมุชนแพะป่าห้าใช้หลกัการ	“บ่มากบ่็ต้องไป	มาตางใดไปตางนัน้”	

คอื	การไม่น�าขยะเข้าบ้าน	หรอืเพิม่ปรมิาณขยะในบ้าน	โดยใช้หลากหลายกจิกรรมดงันี้

 ซูเปอร์มำร์เก็ตในบ้ำน	ส่งเสริมให้คนในชุมชนท�า	“ซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้าน”	เช่น	

ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ	หรือเลี้ยงสัตว์จ�าพวกปลา	หมู	ไก่	ฯลฯ	เพื่อไว้บริโภค	

ในครัวเรือน	และแลกเปลี่ยนกันในชุมชน	ก่อให้เกิด	“ห่วงโซ่อาหารในชุมชน”	ท�าให้

คนในชุมชนได้บริโภคอาหารที่สด	สะอาด	และปลอดภัย	ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย	

ในครอบครวั	ลดปรมิาณถงุพลาสตกิทีไ่ด้จากตลาด	ลดพลงังานในการเดนิทางไปตลาด	

ผลผลิตที่ได้ยังสามารถน�าไปขายเป็นรายได้เสริม	เศษพืชผักต่างๆ	ก็รวบรวมน�าไปท�า

เป็นปุ๋ยหมักขายได้อีกทางหนึ่ง	นอกจากนี้	ยังก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน	ได้	

แลกเปลี่ยนและแบ่งปันอาหารร่วมกัน	รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครัวเรือน

เด็กๆ	ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ผู้เฒ่าได้ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลาน	สมาชิก	

ในชุมชนมีสุขภาพดี	และได้ออกก�าลังไปพร้อมกัน

 ลดกำรใช้ ใช้ซ�้ำ	น�ำกลับมำใช้ใหม่ รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนในชุมชนคัดแยกขยะ	

และบริหารจัดการขยะตามหลัก	3R	–	Reduce	ลดการใช้,	Reuse	ใช้ซ�้า,	Recycle	

น�ากลับมาใช้ใหม่	โดยรณรงค์ลดปริมาณถุงพลาสติกและโฟม	ทั้งในวัดและร้านค้า	

ในชุมชน	จัดให้มีการซื้อขายขยะทุก	3	เดือน	ท�าบันทึกรายรับรายจ่าย	จดข้อมูล	

ปริมาณและประเภทขยะที่ซื้อขาย
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 งดกำรเผำ	เรำท�ำปุ๋ย	รณรงค์งดเผาขยะในชุมชน	ในครัวเรือน	และในเรือนสวน	

ไร่นา	แต่ใช้วิธีรวบรวมเศษพืช	ใบไม้	กิ่งไม้	มาท�าปุ๋ยหมัก	และเศษอาหาร	เศษผลไม้		

มาท�าน�้าหมักชีวภาพ

 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร	จัดสร้างศูนย์การเรียนรู ้	และจัด

กระบวนการฝึกอบรมและสาธิตเผยแพร่ความรู ้ในเรื่องการท�าเกษตรพอเพียง	

ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เช่น	การผลิตแก๊สชีวภาพ	

จากมูลสัตว์	การท�าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ	ได้แก่	น�้ายาล้างจาน	แชมพู	สบู่	เป็นต้น

นอกจากนี้	ชุมชนแพะป่าห้ายังขยายผลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการหลอมรวม

ภมูปัิญญาท้องถิน่ให้เข้ากบัความรูท้างวชิาการ	ก่อให้เกดิแหล่งเรยีนรูใ้นชมุชนเพิม่ขึน้	

ได้แก่	ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ฐานเรียนรู้ซูเปอร์มาร์เกตในบ้าน	และฐานเรียนรู้

ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง

จากความร่วมแรงร่วมใจในการด�าเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะในโครงการแพะป่าห้า

ร่วมใจ	ลดพลังงาน	ลดเมืองร้อน	ของชุมชนแพะป่าห้า	สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิล	

ได้ปีละ	1,826	กโิลกรมั	ลดปรมิาณถงุพลาสตกิได้ปีละ	1,750	กโิลกรมั	และลดปรมิาณ

น�้ามันในการเดินทางไปตลาดได้ปีละ	734	ลิตร	ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ได้	18,034	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

บ่มเพาะเมล็ดพันธุแ์ห่งความหวัง
>> เพื่อให้โครงการแพะป่าห้าร่วมใจ	ลดพลังงาน	ลดเมืองร้อน	มีความต่อเนื่องและ

เกิดการขยายผลอย่างยั่งยืน	ชุมชนแพะป่าห้าจึงได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

 สืบสำนภูมิปัญญำ สร้ำงทำยำท	จากกิจกรรมที่คนในชุมชนแพะป่าห้าได้ลงแรง

ร่วมกนัท�าเพือ่ลดภาวะโลกร้อน	ส่งผลให้ชมุชนได้เรยีนรูถ้งึคณุค่าของการย้อนกลบัไป

ด�าเนินชีวิตแบบวิถีดั้งเดิม	ผ่านการถ่ายทอดภูมิปัญญาและเรื่องราวความรู้ต่างๆ	จาก
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ผู้สูงอายุไปสู่เยาวชน	ก่อให้เกิดการ	“ส่งต่อความคิด”	สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ท�า

หน้าที่เป็นผู้สืบสาน	และด�าเนินกิจกรรมของชุมชนต่อไป	ด้วยการจัด	กิจกรรมนั่งก้อม

สอนหลาน	(ก้อม	หมายถึง	ม้านั่งเล็กๆ	ใช้ส�าหรับนั่งท�ากิจกรรมมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตา

ยาย)	ซึ่งสอดแทรกภูมิปัญญาและความรู้ในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง	เป็นหนทางที่

สามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

 ปลกูฝัง “วถิวีฒันธรรม”	น�ำควำมยัง่ยนืสูช่มุชน	ชาวชมุชนแพะป่าห้าร่วมกนัลง

แขกความคิดวางแผนอนาคตเพื่อการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน	ด้วยการขยาย

จ�านวนครวัเรอืนร่วมท�า	“ซเูปอร์มาร์เกต็ในบ้าน”	สร้างคลงัอาหารให้ตวัเองและชมุชน	

รวมถงึการพลกิฟ้ืน	“กาดพอเพยีง”	(ตลาดพอเพยีง)	เพือ่เป็นแหล่งซือ้ขายแลกเปลีย่น

ผลผลติและอาหารในชมุชนตามวถิชีวีติดัง้เดมิ	สร้าง	“ข่วงผญ๋าปัญญา”	(ลานภมูปัิญญา	

ท้องถิ่น)	 เพื่อเป็นแหล่งรวมความรู ้จากปราชญ์ชาวบ้าน	และเป็นพื้นที่ส�าหรับ	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ	ตลอดจนร่วมใจกันสร้าง		

“ข่วงสืบสานต�านานความดี”	(ลานสืบสานความดี)	เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและความรู้ต่างๆ	สู่เยาวชนรุ่นลูกหลานสืบต่อไป

วิถีกำรใช้ชีวิตแบบลดพลังงำน...ลดเมืองร้อน เป็นกำรด�ำเนินชีวิตด้วยควำมเคำรพ

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ดังเช่นคุณค่ำจำกภูมิปัญญำบรรพชน ซึ่งคนรุ่นหลังควร 

เรียนรู ้ให้ถ่องแท้ถึงรำกฐำนที่มำทำงควำมคิด เพื่อน�ำไปเป็นต้นแบบกำรใช้ชีวิต

ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยิ่งยวดในปัจจุบัน

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 10

ชุมชนแพะป่ำห้ำ	  
หมู่	4	ต.หนองจ๊อม	อ.สันทราย	
จ.เชียงใหม่

ประชากร	631	คน
จ�านวนครัวเรือน	321	ครัวเรือน

เทศบำลเมืองแม่โจ้
15	หมู่	12	ต.หนองหาร	อ.สันทราย	
จ.เชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ	19.46	ตารางกิโลเมตร
จ�านวนชุมชน	19	ชุมชน
โทรศัพท์	053-498621	ต่อ	204
เว็บไซต์	www.maejocity.go.th
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ชุมชนแพะป่าห้า 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

• ขายผัก, 
 ขายอาหาร
• ขายปุ๋ยหมัก

• ท�าปุ๋ย
• แก๊สชีวภาพ
• ลดพลาสติก, โฟม

• ลดการเดินทาง
 ไปตลาด

• ปลูกผักไว้ในบ้าน

พื้นที่สีเขียว

ลดขยะ
ลดพลังงาน
การเดินทาง

ซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้าน

สร้างรายได้

สร้างความสามัคคี

• แลกเปลี่ยนอาหาร
• แบ่งปันอาหาร
 ในชุมชน
• สร้างความอบอุ่น 
 ในครอบครัว

สุขภาพดี

• บริโภคอาหาร  
 ปลอดภัย
• ออกก�าลังกาย
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ชุมชนบ้านหนองแล้ง เทศบาลต�าบลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ผนึกก�าลัง ร่วมใจ ลดเมืองร้อน

ทุกวันนี้ชุมชนหลายแห่งก�าลังประสบปัญหา	“ขยะล้นชุมชน”	ซึ่งเป็นผลมาจากวิถีการบริโภค	

แบบทุนนิยม	ประกอบกับจ�านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น	ปริมาณขยะก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว		

ชุมชนบ้านหนองแล้ง	เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท	ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม		

ในพื้นที่ชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรม	(โรงงานแปรรูปมันส�าปะหลังและยางพารา)	และสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา	ขยะส่วนใหญ่จึงเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร	และขยะจากการบริโภคอุปโภค	

ซึง่มมีากถงึวนัละ	6-8	ตนั	นอกจากนี	้ยงัมขียะบางส่วนถกูทิง้ปะปนในพืน้ทีส่าธารณะ	ท�าให้เกดิกลิน่

เหม็นสร้างความร�าคาญ	และยังกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�าโรคต่างๆ	อีกด้วย

ชุมชนบ้านหนองแล้ง	และเทศบาลต�าบลขุนหาญ	จ.ศรีสะเกษ	จึงได้ร่วมใจกันหาวิธีฝ่าวิกฤติจาก

ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน	โดยจัดท�าโครงการ	“หนองแล้งร่วมใจ	ลดเมืองร้อน”	เป็นผลผลิตทาง

ความคิดจากการเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา	ปีที่	10	(พ.ศ.	2557	–	2558)	เพื่อเป็น

ส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นแนวคดิลดภาวะโลกร้อน	ด้วยการเริม่ต้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการด�าเนนิ

ชีวิตประจ�าวัน
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เริ่มต้นกระบวนการ 8 ก. แก้ปัญหาชุมชน
>> การด�าเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการหนองแล้งร่วมใจ		

ลดเมืองร้อน	เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านหนองแล้ง	และขับเคลื่อน	

ในรูปแบบ	“เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม	ชุมชนบ้านหนองแล้ง”	เริ่มตั้งแต่กระบวนการ

หลัก	ได้แก่	การส�ารวจตนเอง	การหาแนวร่วมในชุมชน	การก�าหนดเป้าหมายของ	

แต่ละกิจกรรม	การแต่งตั้งคณะท�างาน	การลงมือท�ากิจกรรม	ตลอดจนติดตาม	

การเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น	โดยทุกกิจกรรมยึดหลัก	8	ก.	ได้แก่		

แกนน�า	กัลยาณมิตร	กองทุน	การจัดการ	การเรียนรู้	การสื่อสารเผยแพร่	กระบวนการ

พัฒนา	และกฎระเบียบชุมชน

ชุมชน
บ้ำนหนองแล้ง

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

ขับเคลื่อนโดย “เครือข่ำยรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้ำนหนองแล้ง”

กระบวนกำรหลัก
1.	หาคนร่วมท�า/ส�ารวจตนเอง
2.	ก�าหนดเป้าหมายกิจกรรม
3.	สร้างคณะท�างาน
4.	ด�าเนินกิจกรรม
5.	ติดตามกิจกรรม

เน้นกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกกระบวนกำร

กระบวนกำร
ด�ำเนินงำน 

“หนองแล้งร่วมใจ 
ลดเมืองร้อน”
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ตัง้เป้าหมาย ลดปริมาณขยะในชุมชน
>> ชุมชนบ้านหนองแล้งและเทศบาลต�าบลขุนหาญ	ได้ริเริ่มกิจกรรมต่างๆ	เพื่อระดม

ก�าลังช่วยกันลดปริมาณขยะในชุมชน	ดังนี้

 โครงกำรผ้ำป่ำขยะรไีซเคลิพฒันำสิง่แวดล้อมชมุชนยัง่ยนื เชญิชวนให้ประชาชน

ในชุมชน	กลุ่มผู้น�าชุมชน	และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านในเขตอ�าเภอขุนหาญ		

น�าขยะรีไซเคิลมาบริจาค	เงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลน�าเข้ากองทุนเพื่อการดูแล

สุขภาพของผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตในชุมชน	รวมทั้งน�าไปใช้รณรงค์

ส่งเสรมิการจดัการขยะในครวัเรอืน	ธนาคารขยะรไีซเคลิในชมุชนด�าเนนิการรบัซือ้ขยะ

รีไซเคิลในชุมชน	ทุกวันที่	15	ของเดือน	มีสมาชิกเข้าร่วม	จ�านวน	100	ครัวเรือน

 ร้ำนค้ำสวัสดิกำรธนำคำรขยะรีไซเคิลชุมชน	ประชาชนในชุมชนสามารถ	

น�าขยะรีไซเคิลที่มีมูลค่าตามราคาสินค้ามาแลกซื้อสินค้าที่ร้านค้าในชุมชนที่เข้าร่วม

กิจกรรมได้

 ประดษิฐ์สิง่ของจำกเศษวสัดเุหลอืใช้	เช่น	กระเป๋าจากซองกาแฟ	โอวลัตนิ	น�า้ยา

ปรับผ้านุ่ม	และดอกไม้ประดับหน้าศพจากถุงพลาสติก	เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน

ในชุมชนน�าขยะมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้	มีสมาชิกเข้าร่วม	จ�านวน	10	คน
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 ปฏิเสธถุงพลำสติก	รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในชุมชน	โดยมีข้อตกลงร่วมกัน

ว่า	ถ้าผู้มาซื้อของที่ร้านค้าทั้ง	3	ร้านที่เข้าร่วมกิจกรรมปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติก	จะได้

รับคูปอง	1	ใบ	เพื่อชิงรางวัล	ซึ่งมีการจับรางวัลทุกเดือนๆ	ละ	5	รางวัล

 ก�ำจดัขยะอนิทรย์ีในครวัเรอืน	น�าเศษอาหารจากครวัเรอืนมาท�าปุย๋หมกัชวีภาพ	

และปุ๋ยน�้าชีวภาพ	(ถังหอม)	มีสมาชิกเข้าร่วมท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ	จ�านวน	40	ครัวเรือน	

และมีสมาชิกเข้าร่วมท�าปุ๋ยน�้าชีวภาพ	(ถังหอม)	จ�านวน	100	ครัวเรือน

จากการด�าเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะในโครงการหนองแล้งร่วมใจ	ลดเมืองร้อน	

สามารถคดัแยกขยะรไีซเคลิได้ปีละ	6,629	กโิลกรมั	คดัแยกขยะอนิทรย์ีได้ปีละ	30,697	

กิโลกรัม	และลดปริมาณถุงพลาสติกได้ปีละ	8	กิโลกรัม	ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้	7,242	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

พัฒนาสู่พื้นที่สร้างสรรค ์“ศูนย์เรียนรู้ชุมชน”
>> หลังจากด�าเนินกิจกรรมในโครงการหนองแล้งร่วมใจ	ลดเมืองร้อน	จนก่อเกิดรูป

ธรรม	ชุมชนบ้านหนองแล้งและเทศบาลต�าบลขุนหาญ	จึงร่วมกันต่อยอดแนวคิด		

จัดตั้ง	“ศูนย์เรียนรู ้ชุมชนลดโลกร้อน”	เพื่อเป็นแบบอย่างให้ชุมชนใกล้เคียงได	้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง		

ก่อให้เกดิการขยาย	“แนวร่วม”	ช่วยกนัลดภาวะโลกร้อนในวงกว้างต่อไป	ซึง่ประกอบ

ด้วย	12	ฐานการเรียนรู้ในพื้นที่รอบชุมชน	ได้แก่

 ฐำนที่ 1	 ร้านค้าสวัสดิการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน	

 ฐำนที่ 2	 ชุมชนมีอาหารสร้างฐานการผลิต	

 ฐำนที่ 3 ไม้ในบ้านจักสานทางมะพร้าว	

 ฐำนที่ 4 ช่วยประเทศเรียนรู้	“การปฏิเสธถุงพลาสติก”

 ฐำนที่ 5	 พลาสติกมีค่า	น�ามาท�ากระเป๋า

 ฐำนที่ 6	 ตรวจเช็คสายไฟ	ปลอดภัยไว้ก่อน	
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 ฐำนที่ 7	 ภูมิปัญญาไทย	เรียนรู้สมุนไพรในชุมชน

 ฐำนที่ 8 เรียนรู้ต้นไม้ในป่าปัญญาพัฒนาธร

 ฐำนที่ 9	 ภูมิปัญญาไทย	ใส่ใจลดโลกร้อน	(อาหารปลอดภัย)

 ฐำนที่ 10	 ชุมชนจักรยานบ้านหนองแล้ง

 ฐำนที่ 11	 ธนาคารหัวเชื้อชีวภาพ

 ฐำนที่ 12	 ปุ๋ยหมักรักษ์สุขภาพ

เมื่อใดที่ชุมชนผนึกก�ำลังร่วมกันปฏิบัติกำร จนน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำง

ทัศนคติและพฤติกรรม นั่นแสดงว่ำ “กำรจุดติด” ย่อมบังเกิดผลในระดับหนึ่ง หำก

มีกำรพัฒนำต่อเนื่อง จะกลำยเป็น “แรงผลักดัน” ที่มีคุณค่ำต่อสังคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 10

ชุมชนบ้ำนหนองแล้ง  
หมู่	8	ต.สิ	อ.ขุนหาญ	จ.ศรีสะเกษ

ประชากร	794	คน
จ�านวนครัวเรือน	197	ครัวเรือน

เทศบำลต�ำบลขุนหำญ
หมู่	12	ต.สิ	อ.ขุนหาญ	จ.ศรีสะเกษ

พื้นที่รับผิดชอบ	14	ตารางกิโลเมตร
จ�านวนชุมชน	16	ชุมชน
โทรศัพท์	045-637172
เว็บไซต์	www.tessabankhunhan.go.th
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• ร้านค้าสวัสดิการธนาคารขยะ
 รีไซเคิลชุมชน
• ชุมชนมีอาหารสร้างฐานการผลิต
• ไม้ในบ้านจักสานทางมะพร้าว
• ช่วยประเทศเรียนรู้ 
 “การปฏิเสธถุงพลาสติก”
• พลาสติกมีค่า น�ามาท�ากระเป๋า
• ตรวจเช็คสายไฟ ปลอดภัยไว้ก่อน
• ภูมิปัญญาไทย เรียนรู้สมุนไพรในชุมชน
• เรียนรู้ต้นไม้ในป่าปัญญาพัฒนาธร
• ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจลดโลกร้อน 
 (อาหารปลอดภัย)
• ชุมชนจักรยานบ้านหนองแล้ง
• ธนาคารหัวเชื้อชีวภาพ
• ปุ๋ยหมักรักษ์สุขภาพ

ชุมชนบ้านหนองแล้ง 
เทศบาลต�าบลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ลดโลกร้อน

หนองแล้งร่วมใจ 
ลดเมืองร้อน 

ร้านค้าสวัสดิการ
ธนาคารขยะ
รีไซเคิลชุมชน

ก�าจัดขยะอินทรีย์ 
ในครัวเรือน

ปฏิเสธถุงพลาสติก

ประดิษฐ์สิ่งของจาก
เศษวัสดุเหลือใช้  

ธนาคาร
ขยะรีไซเคิล
ในชุมชน

ผ้าป่าขยะรีไซเคิล
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ชุมชนยั่งยืน
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ชุมชนบ้านลองลือบุญ เทศบาลต�าบลสอง จ.แพร่
ชุมชนต้นคิด รักษ์สิ่งแวดล้อม

“กลุ ่มพลังสตรี	บ้านลองลือบุญ”	นอกจากจะมีภารกิจดูแลครอบครัวและท�ามาหาเลี้ยงชีพ	

แล้ว	ยังอาสาช่วยพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่	สะอาด	และปลอดภัย	โดยร่วมมือกับเทศบาลต�าบลสอง		

จ.แพร่	ผลักดันโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	และถนนปลอดถังขยะ	กระทั่งเมื่อได้เข้าร่วมโครงการ	

ลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา	ปีที่	10	(พ.ศ.	2557	–	2558)	จึงได้ต่อยอดและพัฒนาแนวคิดสู่โครงการ	

“ชุมชนต้นคิด	รักษ์สิ่งแวดล้อม”	ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ	เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกในชุมชน	

มีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาขยะ	และช่วยกันลดปริมาณขยะในชุมชนให้เหลือน้อยที่สุด		

ซึ่งเท่ากับลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก	ต้นเหตุส�าคัญที่ท�าให้โลกร้อนขึ้น
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ชุมชนบ้านลองลือบุญ	เป็นชุมชนที่มีผู ้คนอาศัยอยู่มากที่สุดในพื้นที่เขตเทศบาล	

ต�าบลสอง	อ.สอง	จ.แพร่	ส่งผลให้มีการใช้พลังงาน	การขยายพื้นที่ทางการเกษตร		

และการบริโภคสูงเป็นเงาตามตัว	ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ	มีขยะจ�านวนมากถูกทิ้ง

ปะปนกันในถัง	มีทั้งเศษอาหาร	พืชผัก	ผลไม้	ถุงพลาสติก	กล่องโฟม	กระดาษ	หีบห่อ

บรรจุภัณฑ์	หรือแม้แต่ขยะอันตรายชนิดต่างๆ

จากปัญหาเหล่านี	้กลุม่พลงัสตร	ีบ้านลองลอืบญุ	จงึร่วมมอืกบัเทศบาลต�าบลสอง	รเิริม่

โครงการ	“ชุมชนต้นคิด	รักษ์สิ่งแวดล้อม”	เปิดเวทีระดมสมองเพื่อส�ารวจและ	

คิดวิเคราะห์สภาพปัญหาในชุมชน	ท�าให้พบว่าปัญหาการจัดการขยะในชุมชน	เป็น

ปัญหาล�าดับต้นๆ	ของชุมชนบ้านลองลือบุญ	เพราะแม้จะมีถังขยะเรียงรายบนถนน

แต่ละสายในชุมชนแล้วก็ตาม	ผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังคงทิ้งขยะในถังแบบตามใจ	ไม่ทิ้งลง

ถังขยะให้ถูกถังถูกประเภท	ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความมักง่าย	และมองว่าการ

จัดการขยะเป็นหน้าที่ของเทศบาล

ภายหลงัเมือ่ได้สะท้อนปัญหาให้สมาชกิในชมุชนรบัทราบโดยทัว่กนัแล้ว	กลุม่พลงัสตรี	

บ้านลองลอืบญุได้คดัเลอืกแกนน�าเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิสร้างศกัยภาพผูน้�า	เพือ่ขยาย

เครือข่ายดูแลรับผิดชอบในแต่ละครัวเรือน	และได้ร่วมมือกันจัดท�าแผนงานด้านการ

จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน	พร้อมทั้งน�าเสนอแผนงานนั้นในเวทีประชาคมของ
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หมู่บ้าน	เพื่อเสนอให้ก�าหนดเป็นเทศบัญญัติ	ผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาในระดับ

นโยบายท้องถิน่	ก่อให้เกดิความต่อเนือ่งและเกดิผลทีเ่ป็นรปูธรรม	จนน�าไปสู	่“บนัทกึ

ข้อตกลงของชุมชนต้นคิด	รักษ์สิ่งแวดล้อม	เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน”	

เน้นประเด็นรณรงค์ให้ชาวชุมชนบ้านลองลือบุญตระหนักถึงคุณค่าของการคัดแยก

ขยะทั้ง	3	ประเภทคือ	ขยะอินทรีย์	ขยะรีไซเคิล	และขยะอันตราย	เพื่อพัฒนาให้เป็น	

“ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ”

พลังแห่งการเริ่มต้น จุดเริ่มจัดการขยะ
	 ธนำคำรขยะชมุชนบ้ำนลองลอืบญุ	ส่งเสรมิให้สมาชกิชาวชมุชนบ้านลองลอืบญุ

ตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชน	และรู้จักคุณค่าของขยะ	ด้วยการคัดแยกขยะรีไซเคิล	

ซึ่งสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่	หรือขายแปรเป็นเงินได้	เช่น	กระดาษหนังสือพิมพ์และ

กระดาษชนิดต่างๆ	ขวดแก้ว	พลาสติก	โลหะ	กระป๋องอะลูมิเนียม	ฯลฯ	สามารถขาย

ให้กับซาเล้งหรือน�ามาขายให้กับธนาคารขยะชุมชน	โดยจัดให้มีตลาดนัดรับซื้อขาย

ขยะรีไซเคิลในชุมชน	เดือนละ	1	ครั้ง

	 ถนนปลอดถงัขยะ	ก�าหนดจดุเกบ็ขยะบรเิวณถนน	24	สายในชมุชน	และก�าหนด

วันจัดเก็บ	เพื่อส่งเสริมแนวคิดลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้ง		

มีสมาชิกเข้าร่วม	478	ครัวเรือน
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	 กำรจัดกำรขยะตั้งแต่ต้นทำง	ส่งเสริมให้ชาวบ้านช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่

ต้นทาง	เช่น	เลือกใช้ใบตองใส่อาหารแทนการใช้โฟมหรือถุงพลาสติก	ลดใช้สินค้าที่

มีหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์หลายๆ	ชั้นเกินความจ�าเป็น	รณรงค์ใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าไป

จ่ายตลาด

	 กำรจัดกำรขยะอินทรีย	์สนับสนุนให้ชาวบ้านช่วยกันน�าเศษใบไม้ใบหญ้า	ฯลฯ	

ใส่ในเสวยีน	(คอกล้อมโคนต้นไม้)	และปล่อยให้ทบัถมจนย่อยสลายกลายเป็นปุย๋หมกั

ชีวภาพ	รวมทั้งส่งเสริมการท�าน�้าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร	พืชผัก	หรือเปลือก	

ผลไม้	และการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อก�าจัดขยะอินทรีย์

	 กำรท�ำสิ่งประดิษฐ์จำกวัสดุเหลือใช	้สนับสนุนให้ชาวบ้านใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น

จ�าพวกเปลือกข้าวโพด	ต้นกล้วย	หรือใบสับปะรด	เป็นวัตถุดิบในการท�ากระดาษสา

ส�าหรับประดิษฐ์เป็นบายศรีสู่ขวัญใช้ในพิธีกรรมของหมู่บ้าน	หรือแม้แต่การน�า

กระดาษทีใ่ช้แล้วมาป้ันเป็นองค์พระพฆิเนศ	เทพเจ้าแห่งความส�าเรจ็	หรอืการใช้เศษ

ผ้าหม้อห้อมประดิษฐ์เป็นของช�าร่วยต่างๆ	ท�าเป็นสินค้า	OTOP	ของชุมชน
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ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ก้าวที่กล้าเพื่อการเรียนรู้
>> กลุ่มพลังสตรี	บ้านลองลือบุญ	และเทศบาลต�าบลสอง	ยังได้ร่วมใจกันพัฒนา		

“ศูนย์เรียนรู้ของชุมชน”	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	“ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ

และลดภาวะโลกร้อน”	จ�านวน	8	ศูนย์เรียนรู้	คือ	ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนห้วยโป่ง/	

ห้วยซาน	(แพะผักหวาน)	ศูนย์เรียนรู้การผลิตกระดาษสา	ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์	

กระดาษสา	ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบ้านลองลือบุญ	ศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะชุมชน	

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะในครัวเรือน	และศูนย์เรียนรู้

เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

จากการด�าเนินงานด้านการจัดการขยะในโครงการชุมชนต้นคิด	รักษ์สิ่งแวดล้อม		

ของชุมชนบ้านลองลือบุญ	 เทศบาลต�าบลสอง	สามารถคัดแยกขยะอินทรีย์ได้		

2,696	กิโลกรัมต่อปี	คัดแยกขยะรีไซเคิลได้	7,195	กิโลกรัมต่อปี	ซึ่งช่วยลด	

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	16,815	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	

ต่อปี

นับได้ว่ำ “กลุ่มพลังสตรี บ้ำนลองลือบุญ” คือ ต้นคิดส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกิจกรรม

สู่เป้ำหมำย “ชุมชนต้นแบบด้ำนกำรจัดกำรขยะและลดภำวะโลกร้อน” อย่ำงแท้จริง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทชุมชน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 10 

ชุมชนบ้ำนลองลือบุญ	 
หมู่	3,	6,	8	ต.บ้านหนุน	อ.สอง
จ.แพร่	

ประชากร	1,794	คน
จ�านวนครัวเรือน	625	ครัวเรือน

เทศบำลต�ำบลสอง	
327	หมู่	3	ต.บ้านกลาง	อ.สอง	
จ.แพร่

พื้นที่รับผิดชอบ	4	ตารางกิโลเมตร
จ�านวนชุมชน	5	ชุมชน
โทรศัพท์	054-591712	
เว็บไซต์	www.songlocal.go.th
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ชุมชนบ้านลองลือบุญ 
เทศบาลต�าบลสอง จ.แพร่

ธนาคารขยะชุมชน
บ้านลองลือบุญ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

• ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนห้วยโป่ง/
 ห้วยซาน (แพะผักหวาน)
• ศูนย์เรียนรู้การผลิตกระดาษสา
• ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์กระดาษสา
• ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต
 ชุมชนบ้านลองลือบุญ
• ศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะชุมชน
• ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
• ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ
 ในครัวเรือน
• ศูนย์เรียนรู้เยาวชน
 รักษ์สิ่งแวดล้อม
 

กลุ่มพลังสตรี 
บ้านลองลือบุญ หมู่ที่ 6

ชุมชนต้นคิด 
รักษ์สิ่งแวดล้อม

ถนนปลอดถัง

การจัดการขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง

การจัดการขยะ
อินทรีย์

การท�าสิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้

• ก�าหนดจุดเก็บ และ 
 วันจัดเก็บขยะ

•	 		
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•	 		

ปฏบิตักิารโรงเรยีน ลดเมอืงรอ้น ดว้ยมอืเรา

•	 โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง จ.ล�าปาง

•	 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

•	 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จ.นครพนม

•	 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.ก�าแพงเพชร

•	 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย

•	 โรงเรียนวังกระแสพิทยาคม จ.นครพนม

•	 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน

•	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

•	 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

•	 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา

• โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน

•	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี

•	 โรงเรียนควนโดนวิทยา จ.สตูล

•	 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพมหานคร

•	 โรงเรียนจุนวิทยาคม จ.พะเยา
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โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง จ.ล�าปาง
ร่วมใจ ลดขยะ ลดโลกร้อน

ด้วยเจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานของเหตุ

และผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์	โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง	จึงได้ริเริ่มโครงการ	“ชาวล�าปาง

ร่วมใจ	ลดเมืองร้อน	โดยบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน”	เพื่อปลูกฝังแนวคิด

รักษ์สิ่งแวดล้อม	และสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงความรู้จากการศึกษาทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์	

จนน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะ	ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่อาจมองข้าม

โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง	เป็นสถาบันอันดับที่	7	ในจ�านวน	14	สถาบันการศึกษาของมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ด�าเนินการสอนสืบเนื่องมาโดยภราดาคณะเซนต์คาเบรียล	มุ่งหวัง

ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้	ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

ทุกขั้นตอนและได้ลงมือปฏิบัติจริง
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จากการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่	พบว่า	ขยะเป็นปัญหาส�าคัญล�าดับต้น	สามารถพบ

ขยะได้ทุกที่ในชีวิตประจ�าวัน	ทั้งภายในบริเวณโรงเรียนและในชุมชน	โรงเรียนจึงได้

สนับสนุนให้นักเรียนช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะ	ผ่านกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ	ลด

ปริมาณขยะ	รวมทั้งน�าขยะหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาประยุกต์ใช้ในโครงงาน

วิทยาศาสตร์	เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด	การวางแผน	และการแก้ปัญหาที่

ตรงจดุ	สอดคล้องกบัความต้องการของโรงเรยีนและชมุชน	น�าไปสูโ่รงเรยีนและชมุชน

สะอาด	มีทัศนียภาพที่น่าอยู่

ร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมลดขยะในโรงเรียน
>> กระบวนการท�างานเริม่จาก	กลุม่นกัเรยีนได้จดัประชมุวางแผน	แบ่งงาน	และแบ่ง

หน้าที่ให้ทุกคนในกลุ่มอย่างเหมาะสม	กระทั่งเมื่อได้ระดมสมองคิดรูปแบบกิจกรรม

หรือโครงงานจนเป็นที่พอใจระดับหนึ่งแล้ว	จึงน�าไปเสนอต่อครูที่ปรึกษา	เพื่อรับฟัง

ข้อเสนอแนะส�าหรับน�าไปปรับปรุงแก้ไข	และเริ่มลงมือปฏิบัติงานจริง	ตามขั้นตอน

และกรอบเวลาที่ได้ก�าหนดไว้	ดังนี้

	 ลดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง	รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียน	

ได้แก่	ประโยชน์ของการแยกขยะก่อนทิง้	ประเภทของขยะ	รูจ้กัถงัขยะแต่ละประเภท	

และแนวคิด	7R	ลดปริมาณขยะ	เป็นต้น	โดยประชาสัมพันธ์ภายในอาคารต่างๆ	ของ

โรงเรียน	ในช่วงเวลา	07.45	-	08.00	น.	ผลที่ได้จากกิจกรรมนี้	สามารถลดปริมาณ

ขยะภายในโรงเรียนได้วันละ	4-5	กิโลกรัม

	 ผ้ำป่ำขยะ	เปิดรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากนักเรียน	ครู	และบุคลากรในโรงเรียน	

เพื่อน�าไปขาย	น�าเงินที่ได้บริจาคให้กับหน่วยงานอื่นๆ	ที่ต้องการต่อไป
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	 โครงงำนวิทย์พิชิตโลกร้อน จากการท�ากิจกรรมแยกขยะ	นักเรียนสามารถน�า

ขยะที่แยกได้มาใช้พัฒนาต่อในโครงงานวิทยาศาสตร์	ด้วยการท�าโครงงานวิทย์พิชิต

โลกร้อน	ซึง่ประยกุต์การเรยีนรูผ่้านโครงงานวทิยาศาสตร์เพือ่ลดปัญหาโลกร้อน	เน้น

วธิคีดิโครงงานบนพืน้ฐานของความพอเพยีง	ตามแนวพระราชด�ารใินพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว	และหลักความรับผิดชอบต่อสังคม	ตามจิตตารมย์ของนักบุญหลุยส์

มารีกรีญอง	เดอมงฟอร์ต	นักบุญผู้ก่อตั้งมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	เพื่อ

ให้โครงงานที่ท�าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง	ชุมชน	และสังคม	ตัวอย่างโครง

งานวิทย์พิชิตโลกร้อน	เช่น	การน�าเปลือกไข่ที่ถูกทิ้งจากโรงอาหารมาเป็นส่วน

ประกอบท�าฝ้าเพดานส�าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและครัวเรือน	การน�าเศษผักจาก

โรงอาหารมาหมักเป็นจุลินทรีย์ชีวภาพใช้ในโรงเรียนและชุมชน	สามารถน�าไปขาย

สร้างรายได้ให้กับกลุ่มนักเรียนที่จัดท�าด้วย	นอกจากนี้	ยังมีโครงงานประเภทส�ารวจ	

เช่น	การส�ารวจปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน	รวมทั้งโครงงานในกลุ่มพลังงาน	เช่น	

การท�ากังหันลมจากเศษเหล็กเหลือใช้	และการท�าน�้ามันดีเซลจากเมล็ดต้น

มะฮอกกานีที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน	เป็นต้น

ต่อยอดแนวคิด สู่การเรียนรู้
>> โรงเรยีนอสัสมัชญัล�าปางได้มแีนวคดิน�าวสัดเุหลอืทิง้ในท้องถิน่มาศกึษาต่อยอดใน

โครงงานวทิย์พชิติโลกร้อน	เช่น	โครงงานกระเบือ้งดนิเผาจากเถ้าหนกัลกิไนต์	ซึง่เกดิจาก	

การทดลองน�าเถ้าหนักหรือเถ้าลิกไนต์	ที่เหลือค้างอยู่หลังจากการผลิตกระแสไฟฟ้า

ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	ซึง่มกัจะถกูทิง้	แต่สามารถน�ามาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	ด้วยการ	

ผสมกบัดนิขาวทีใ่ช้ในการผลติเซรามคิ	เพือ่ท�าเป็นกระเบือ้งดนิเผาส�าหรบัตกแต่งบ้าน

เพือ่ให้กระบวนการขบัเคลือ่นโครงงานวทิย์พชิติโลกร้อนเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ	โรงเรยีน	

จึงได้บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง	8	กลุ่มสาระวิชา	รวมทั้งมีการทดลอง

ซ�า้ไปซ�า้มา	เพือ่ให้เกดิความเป็นมาตรฐาน	จนได้รบัการรบัรองจากส�านกังานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ควบคู่กับการคงเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์
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นอกจากนี้	 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์บูรณาการความรู้แบบองค์รวม	เพื่อให้

นกัเรยีนมโีอกาสได้เรยีนรูจ้ากปราชญ์ชาวบ้าน	เช่น	การท�าเครือ่งป้ันดนิเผา	“ถ้วยชาม

ตราไก่”	ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดล�าปาง	และน�าความรู้นั้นมาใช้ต่อยอดกับ	

โครงงานด้านวทิยาศาสตร์	ประยกุต์เป็นแนวทางใช้แก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในท้องถิน่

จากการด�าเนินโครงการชาวล�าปางร่วมใจ	ลดเมืองร้อน	โดยบริหารจัดการขยะ	

ในโรงเรยีนและชมุชนอย่างยัง่ยนื	ของโรงเรยีนอสัสมัชญัล�าปาง	สามารถลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกได้	1,287	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	ผลที่ได้จาก	

การท�าโครงงานวิทยาศาสตร์	ด้วยแนวคิดการน�าทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือทิ้ง	

ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ผ่านการบูรณาการสู่	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	

ท�าให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	มีโอกาส	

ได้เรียนรู ้	 ฝ ึกฝนวิธีคิดเชิงกระบวนการ	และได้ฝึกการท�างานร่วมกันเป็นทีม	

อย่างต่อเนื่อง	จนเป็นพื้นฐานส�าคัญของการท�ากิจกรรมในรุ่นต่อไป

นับเป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้นักเรียนได้ใช้ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำ 

ท้องถิ่นอย่ำงเป็นรูปธรรม

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 6 

โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง	 
294/1	ถ.ฉัตรไชย	ต.สบตุ๋ย	
อ.เมือง	จ.ล�าปาง

เปิดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน	
นักเรียน	4,318	คน	
ครู	320	คน	
บุคลากร	100	คน
โทรศัพท์	054-222733
เว็บไซต์	www.acl.ac.th
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• ประโยชน์ของการแยกขยะ
• รู้จักถังขยะแต่ละประเภท
• แนวคิด 7R ลดขยะ

ลดก่อนใช้ 
แยกก่อนทิ้ง

อัสสัมชัญล�าปาง 
ร่วมใจ ลดขยะ ลดโลกร้อน

บูรณาการโครงงาน
วิทย์พิชิตโลกร้อน 
สู่การเรียนการสอน 
8 กลุ่มสาระวิชา

โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง จ.ล�าปาง

กิจกรรมผ้าป่าขยะ

โครงงานวิทย์
พิชิตโลกร้อน

เรียนรู้จากปราชญ์
ชาวบ้าน กิจกรรม
สัปดาห์บูรณาการ

• เปลือกไข่
• เศษผัก
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โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
ใส่ใจเพิ่มพื้นที่สีเขียว เยียวยาโลกด้วยวิถีพอเพียง

การขยายตัวของเมืองใหญ่ก�าลังรุกไล่มาแทนที่พื้นที่สีเขียว	ต้นไม้จ�านวนมากถูกหักโค่นและ	

แปรเปลีย่นสภาพพืน้ทีเ่ป็นถนน	ตลอดจนสิง่ปลกูสร้างต่างๆ	เพือ่รองรบัความสะดวกสบายทีเ่กนิพอดี	

คณะผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา		

เน้นให้ความส�าคัญกับคุณภาพการศึกษาเรียนรู ้	ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�านึก	

ด้านสิ่งแวดล้อม	โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ด้วยการปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนและพื้นที่รอบ

ชมุชน	พร้อมกบัน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและหลกัวงจรคณุภาพมาเป็นแนวทางในการ

ขับเคลื่อนแนวคิดและกิจกรรมรณรงค์	เพื่อการเริ่มต้นลดโลกร้อนที่ตัวเองด้วยวิถีแห่งความพอเพียง

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	ตั้งอยู่ในเขต	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่	เปิดสอน

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล	3	จนถึงมัธยมศึกษาปีที่	6	ภายในบริเวณโรงเรียนนอกจากจะมีอาคารเรียน

และสิ่งปลูกสร้างที่สอดคล้องกับภูมิสถาปัตยกรรมแล้ว	ยังแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่จ�านวนมากที่

โรงเรียนอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี	ช่วยให้เกิดบรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีท่ามกลางเมืองใหญ่
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ในปี	พ.ศ.	2553	โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ	

ลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา	ปีที่	6	จึงได้ริเริ่มโครงการ	“ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง”		

โดยมเีป้าหมายหลกัเพือ่พฒันานกัเรยีน	บคุลากร	และชมุชนให้เกดิความตระหนกัและ

ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งมีส่วนร่วมลดปัญหาโลกร้อน	ด้วยการเริ่มต้นปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมในชวีติประจ�าวนั	เช่น	ลดใช้พลงังาน	ลดการรบัประทานเนือ้สตัว์	บรโิภคผกั

ผลไม้ตามฤดูกาลและผลิตได้ในท้องถิ่น	ลดการสร้างขยะ	และการช่วยกันปลูกต้นไม้	

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณบ้าน	โรงเรียน	และชุมชน

A – P D C A – N : รหัสใจไขสู่เป้าหมาย
>> โรงเรยีนปรนิส์รอยแยลส์วทิยาลยั	มุง่มัน่ด�าเนนิงานด้วยการประยกุต์แนวคดิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง	“3	ห่วง	2	เงือ่นไข”	เน้นความรูคู้ค่ณุธรรม	รวมทัง้ใช้หลักวงจรคุณภาพ	(PDCA)	เป็นเครื่องมือ

ในการเดินทางสู่เป้าหมาย	ประกอบด้วย

A = Awareness : รณรงค์กระตุกต่อมรับรู้และสร้างความตระหนักต่อประเด็นปัญหาภาวะ	

โลกร้อน	ผ่านการจัดเสียงตามสายในโรงเรียน	ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์	ตั้งแต่เวลา	07.00-	07.30	น.	

รบัสมคัรสมาชกิชมรมรกัษ์สิง่แวดล้อม	(Global	Green	Club)	มนีกัเรยีนสนใจสมคัรเป็นสมาชกิ	จ�านวน	

263	คน	จัดวิทยุชุมชน	FM	101.75	MHz	เชียงใหม่	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	แจ้งข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ของการจัดกิจกรรมในชั่วโมง	Homeroom	ทุกวันพุธก่อนเริ่มเรียนคาบแรก	บูรณาการสู่แผนการเรียน	

การสอนตามกลุ่มสาระวิชา	ประชาสัมพันธ์หน้าแถว	จัดท�าป้ายนิเทศ	และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้น�า

นักเรียนในช่วงพักกลางวัน

P = Plan : ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา	และแผนปฏิบัติการของทุกระดับชั้น	โดย

บูรณาการแนวทางการด�าเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียน	พื้นฐานความรู้	และช่วงวัยของนักเรียน

D = DO : ลงมือท�าตามแผนงาน	เน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากร	รวมทั้งเปิด

โอกาสให้นักเรียนมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ	อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย	ระดับความรู้	และความสนใจ	

หัวข้อจัดกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเรื่องใกล้ตัว	นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	ได้แก่
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	 หนูน้อย P.R.C. ดูแลสังคม	เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยเกิดความตระหนัก

และมีจิตส�านึกต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน	

ประกอบด้วย	3	กิจกรรมย่อย	คือ	สอนคัดแยกขยะ	ปลูกต้นไม้	และหนูน้อยบริการ

สังคม	ซึ่งนักเรียนจะผลัดเปลี่ยนกันเข้าร่วมทุกกิจกรรมย่อยจนครบ

 ปลูกต้นไม้พี่น้อง	เป็นหนึ่งในกิจกรรม	“พี่	ม.5	รับน้อง	ม.4	อย่างสร้างสรรค์”	

สานสัมพันธ์พี่น้องก่อเกิดความสามัคคี	 โดยใช้วิธีจับคู ่พี่รหัสน้องรหัสร่วมกัน	

ปลูกต้นไม้ในกระถาง	พันธุ์ไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้ประดับ	เช่น	โกศล	ดอกเข็ม		

ต้นชา	เฟื่องฟ้า	ฯลฯ	เมื่อปลูกเสร็จแล้ว	ทั้งคู่เขียนชื่อก�ากับไว้ที่กระถาง	และ	

สัญญาต่อกันว่าจะดูแลต้นไม้ที่ปลูกร่วมกันนี้ให้มีชีวิตรอดตลอดภาคเรียนที่	1		

จากนั้นน�ากระถางต้นไม้ไปวางรอบบริเวณรั้วของอาคารเรียนอนุบาล	เมื่อจบ	

ภาคเรียนที่	1	ส�ารวจพบว่า	ต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอดเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ	78

 ค่ำยทักษะชีวิตและบ�ำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทดแทน	

พื้นที่ป่าที่ถูกท�าลาย	เจ้าหน้าที่ป่าไม้ช่วยจัดเตรียมกล้าไม้ท้องถิ่นจ�าพวก	มะค่าโมง	

นางพญาเสือโคร่ง	อินทนิลน�้า	 เติม	และพยุง	จ�านวน	400	ต้น	ปลูกในพื้นที่	

ประมาณ	8	ไร่

 สร้ำงสรรค์และเสียสละเพื่อสังคม	 เน้นการปลูกต้นไม้ท้องถิ่นในพื้นที่ป่า	

ที่ถูกลักลอบตัดไม้เขตวนอุทยานน�้าตกบัวตองและน�้าพุเจ็ดสี	ส�านักบริหาร	

จัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่	16	 (เชียงใหม่)	ต.แม่หอพระ	อ.แม่แตง	จ.เชียงใหม่		

โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ช่วยจัดเตรียมกล้าไม้จ�าพวกก่อเดือย		

ก่อแป้น	สน	จ�าปา	มะม่วงป่า	กระพีจ้ัน่	ฯลฯ	จ�านวน	390	ต้น	ปลกูในพืน้ทีป่ระมาณ	

1-2	ไร่

 ค่ำยวิทยำศำสตร์ทำงทะเลปลูกป่ำชำยเลน ศึกษำพลังงำนทดแทน		

กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์	 ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล	และค่าย	

พลังงานทดแทน	เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาทางทะเล	เปิดโลกพลังงานทดแทน	

และลงมือปลูกป่าชายเลนร่วมกัน
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 รณรงค์ชักชวนโรงเรียนในชุมชนร่วมปฏิบัติกิจกรรมลดปัญหำภำวะโลกร้อน 

จัดกิจกรรมแข่งขันภูมิปัญญาเยาวชนไทยลดปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ	และจัด

นิทรรศการ	มีผู้เข้าร่วมประมาณ	1,500	คน	มีโรงเรียนเครือข่ายลดภาวะโลกร้อน	

เพิ่มขึ้น	4	โรงเรียน

 โครงกำรโรงเรียนเครือข่ำยลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง	มีเป้าหมายขยาย	

เครือข่ายไปสู่โรงเรียนต่างๆ	ในชุมชน	โดยจัดอบรมครูและนักเรียนเยาวชนแกนน�า	

ของโรงเรียนเครือข่าย	 เน้นประเด็นการน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

มาเป็นแนวทางในการท�ากิจกรรมต่างๆ	ของโรงเรียน	เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน	

ได้อย่างยั่งยืน	ขณะเดียวกันก็มีการติดตามและประเมินผลด้วยการจัดเวทีแข่งขัน	

น�าเสนอแนวคิดและกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนของโรงเรียนเครือข่าย	ซึ่งสามารถ	

ขยายเครือข่ายโรงเรียนเพิ่มขึ้นได้อีก	10	โรงเรียน

C = Check :	ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานไปพร้อมกับการท�ากิจกรรม	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรม	มีการกระตุ้นและเสริมแรงให้ปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ		

ตรวจสอบว่า	ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ	มิใช่แค่เพียง	

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น	แต่เป้าหมายของการท�ากิจกรรม	คือ	ผู้เรียนได้ฝึกใช้

กระบวนการคิด	มีเหตุผล	ความพอประมาณ	มีภูมิคุ้มกัน	ใช้ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม

A = Action :	น�าผลที่ได้จากการประเมินกิจกรรมไปใช้เพื่อการพัฒนา	เช่น	การจัดกิจกรรมเสริม	

รวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

N = Network :	การขยายเครอืข่ายไปสูโ่รงเรยีนและชมุชนต่างๆ	เพือ่เผยแพร่แนวคดิการน้อมน�า

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นหลกัส�าคญัของการจดักจิกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน	ประกอบด้วย
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แตกกิ่ง ผลิใบ ต่อยอด แนวคิด “ลดโลกร้อน”
>> ต่อเนื่องจากการด�าเนินงานโครงการลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง	โรงเรียน	

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	ได้จัดท�าโครงการต้นกล้าพิทักษ์โลก	มุ่งเน้นการบูรณาการ

กิจกรรมทั้งโรงเรียนตามแนวคิด	“สร้างต้นกล้าความคิด	ปลูกต้นกล้าเมล็ดพันธุ์		

แบ่งปันสู่ชุมชน	ลดปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน”	แบ่งเป็น	3	กลุ่มกิจกรรม	คือ

 สร้ำงต้นกล้ำควำมคิด	จัดอบรมผู้น�านักเรียนระดับชั้นต่างๆ	และบรรจุกิจกรรม

ลดภาวะโลกร้อนทั้งหมดลงสู่แผนปฏิบัติการของโรงเรียน	บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์

การพัฒนาสถานศึกษา	เพื่อให้ทุกโครงการบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม	รวมถึง

การจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวกับน้องอนุบาล

 ปลูกต้นกล้ำเมล็ดพันธุ์ ประกอบด้วย	กิจกรรมส�ารวจพันธุ์ไม้ยืนต้นในโรงเรียน

และชมุชน	กจิกรรมให้ความรูว้ธิเีพาะเมลด็พนัธุพ์ชืท้องถิน่	กจิกรรมผูพ้ทิกัษ์รกัษ์ต้นไม้		

และกิจกรรมการประกวดต้นกล้าและปลูกป่าด้วยต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ด

 แบ่งปันสู่ชุมชน	ชักชวนชุมชนให้เข้าร่วมผ่านกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์สังคม		

จัดรายการวิทยุชุมชน	แบ่งปันต้นกล้าให้ชุมชนปลูกในวนอุทยาน	สร้างฝายชะลอน�้า	

และจัดเวทีเสวนาโรงเรียนเครือข่ายประจ�าจังหวัดเชียงใหม่

จากการด�าเนินงานด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง	

และโครงการต้นกล้าพทิกัษ์โลก	ของโรงเรยีนปรนิส์รอยแยลส์วทิยาลยั	สามารถอนรุกัษ์

ต้นไม้ในโรงเรียน	จ�านวน	1,076	ต้น	และปลูกต้นไม้เพิ่มทั้งในโรงเรียนและชุมชน	

จ�านวนประมาณ	1,000	ต้น	ซึง่ช่วยดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	16,850	กโิลกรมั

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

“โรงเรยีน” นอกจำกเป็นบ้ำนหลงัทีส่องทีท่�ำหน้ำทีบ่่มเพำะควำมรูแ้ละคณุธรรมให้แก่

นกัเรยีนแล้ว ยงัมบีทบำทส�ำคญัในกำรปลกูจติส�ำนกึผ่ำนกำรลงมอืปฏบิตัจิรงิ เกดิกำร

เรียนรู้พร้อมต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด เสมือนหนึ่งปลูกกล้ำไม้ไว้กลำงใจของนักเรียน ซึ่งจะ

ค่อยๆ เติบโตเป็น “ไม้ใหญ่” ต่อไปในวันข้ำงหน้ำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 6 

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย	 
117	ถ.แก้วนวรัฐ	ต.วัดเกตุ	อ.เมือง	
จ.เชียงใหม่

เปิดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน	
นักเรียน	6,441	คน	
ผู้บริหารและครู	368	คน	
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน	135	คน
โทรศัพท์	053-242038
เว็บไซต์	www.prc.ac.th
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• ชักชวนโรงเรียน
 ในชุมชนร่วมกิจกรรม
• โครงการโรงเรียน
 เครือข่าย “ลดโลกร้อน  
 ด้วยวิถีพอเพียง”

• จัดเสียงตามสายในโรงเรียน
• แจ้งข่าวสารในชั่วโมง Homeroom
• บูรณาการสู่แผนการเรียนการสอน
• ประชาสัมพันธ์หน้าแถว
• จัดท�าป้ายนิเทศ
• อบรมเชิงปฏิบัติการ

ต่อยอดแนวคิด
• โครงการต้นกล้าพิทักษ์โลก
• แบ่งปันสู่ชุมชน
• ปลูกต้นกล้าเมล็ดพันธุ์
• สร้างต้นกล้าความคิด

Do

A-PDCA-N 
ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

Check

Plan

Act

A = 
Awareness 

N = Network
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โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จ.นครพนม
รวมพลังวัยใส ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากการศึกษาสภาพปัญหาในพื้นที่	พบว่า	ชุมชนในต�าบลพระซองยังให้ความส�าคัญกับการรักษา	

สิ่งแวดล้อมน้อย	แม้แต่นักเรียนของโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาก็มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะไม่เป็นที่	การเปิดไฟฟ้าและน�้าประปาทิ้งไว้		

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การใช้รถจักรยานยนต์มากเกินความจ�าเป็น

นกัเรยีนแกนน�าโรงเรยีนพระซองสามคัควีทิยา	กว่า	60	คน	ผนกึก�าลงัสร้างสรรค์โครงการ	“รวมพลงั

วยัใส	ร่วมใส่ใจสงัคมและสิง่แวดล้อม”	รณรงค์ลดใช้พาหนะส่วนตวั	โดยเฉพาะรถจกัรยานยนต์	ปรบั

เปลี่ยนวิธีการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อช่วยกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		

ลดภาวะโลกร้อน	ลดมลภาวะทางเสียง	ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน	ตลอดจน

เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	มีจิตสาธารณะที่จะท�าประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

PDCA ฟันเฟืองขับเคลื่อนโครงการ 
>> โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา	จัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนวิถีพุทธ	มุ่งเน้นด้านคุณธรรม	

จริยธรรม	และความพอเพียงในการด�ารงชีวิต	รวมถึงการปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์และรักษา	

สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน	และบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง	โรงเรียนได้ด�าเนินโครงการ	“รวม

พลังวัยใส	ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม”	ด้วยหลักการ	PDCA	ดังนี้
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ขัน้ด�าเนินการ (D:D๐) 
ด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดไว้ 

โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน คือ 
กิจกรรมปลูกจิตฝึกวินัย 

กิจกรรมร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
และกิจกรรมพร้อมใจ
ท�าประโยชน์เพื่อสังคม

ปลูกจิตส�านึก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมใจท�าประโยชน์เพื่อสังคม
>> การด�าเนินโครงการรวมพลังวัยใส	ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม	ประกอบด้วย	

3	กิจกรรมหลัก	คือ

 1. ปลูกจิตฝึกวินัย	ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนที่มีจิตอาสาเพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม	แบ่งกลุ่มนักเรียนแกนน�าและมอบหมายหน้าที่ในการด�าเนินงาน

 2. ใส่ใจสิง่แวดล้อม	โรงเรยีนได้จดักจิกรรมหลากหลาย	เน้นกจิกรรมลดพลงังาน	

ด้านการเดินทาง	เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ	ลดมลภาวะ	

ทางเสียง	ลดอุบัติเหตุในโรงเรียน	ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก�าลังกาย	

เพื่อสุขภาพ	ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

•	จักรยานลดโลกร้อน	รณรงค์ให้นักเรียนที่อยู่บ้านใกล	้ปั่นจักรยานมาโรงเรียนแทน

การใช้รถจักรยานยนต์

•	สองเท้าเพื่อโลก	รณรงค์ให้นักเรียนที่อยู่บ้านใกล้	เดินมาโรงเรียนแทนการใช้รถ

จักรยานยนต์

•	หยุดการขับ	ดับแล้วจูง	รณรงค์ให้นักเรียนที่น�ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน	ดับ

เครื่องยนต์ที่หน้าโรงเรียน	เพื่อจูงไปเก็บที่โรงรถ	เป็นระยะทางไป-กลับ	400	เมตร

•	ทางเดียวกัน	มาด้วยกัน	รณรงค์ให้นักเรียนที่อยู่บ้านใกล้กัน	เดินทางมาโรงเรียน	

ด้วยกัน	เพื่อลดจ�านวนการใช้รถจักรยานยนต์

•	ทางเดียวกัน	มารถรับส่งด้วยกัน	รณรงค์ให้นักเรียนใช้บริการรถรับส่ง	แทนการใช้

รถจักรยานยนต์ในการเดินทางมาโรงเรียน

ขัน้แก้ไขปรับปรุง (A:Act)	
ร่วมกันสรุปผลการด�าเนินโครงงาน 

รายงานผลการด�าเนินงานต่อผู้บริหาร 
โรงเรียน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่
การด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และบุคคลทั่วไป

ขัน้เตรียมการ (P:Plan) 
เริ่มตั้งแต่การวางแผนการ

ด�าเนินงาน การเขียนโครงการน�าเสนอ
เพื่อขออนุมัติ การแต่งตั้งคณะท�างาน 
การประชุมคณะท�างานเพื่อร่วมกัน
วางแผนด�าเนินการ การจัดเตรียม
วัสดุ–อุปกรณ์การด�าเนินงาน 
และการประชาสัมพันธ์โครงการ

ขัน้ตรวจสอบประเมิน 
(C:Check)

ก�ากับติดตามและประเมินการ
ด�าเนินงานของแต่ละกิจกรรม 

โดยแจกแบบสอบถาม
ให้ผู้เกี่ยวข้องประเมิน

โครงการ
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 3. พร้อมใจท�ำประโยชน์เพือ่สงัคม	โรงเรยีนน�าเงนิรายได้จากการจ�าหน่ายสิง่ประดษิฐ์	

ที่ท�าจากวัสดุเหลือใช้	ขยะรีไซเคิล	และน�้าหมักจากมูลไส้เดือนมาใช้จัดกิจกรรมต่างๆ	

ได้แก่	กจิกรรมเยีย่มผูส้งูวยัและสร้างห้องน�้าให้ผูส้งูวยัในชมุชน	กจิกรรมให้ความรูด้้าน

สิ่งแวดล้อมแก่น้องๆ	ที่ศูนย์เด็กเล็กในชุมชน	และกิจกรรมน�าความรู้เกี่ยวกับการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน	ด้วยการเดินรณรงค์และเคาะประตูให้ความ

รู้ตามบ้านเรือนในชุมชน

ผลการด�าเนินงานด้านการลดใช้พลังงานในการเดินทาง	ภายใต้โครงการรวมพลัง	

วัยใส	ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม	ของโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา	สามารถ	

ลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงได้	13,249	ลิตรต่อปี	ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ได้	29,010	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	

ความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ในการด�าเนนิโครงการ	เกดิจากการประชมุปรกึษาหารอืกนัอย่าง	

ต่อเนือ่งตลอดการด�าเนนิงาน	การได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากนกัเรยีน	บคุลากร

ในโรงเรียน	ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน	รวมทั้งการน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ซึ่งประกอบด้วย	3	ห่วง	คือ	ความพอ

ประมาณ	ความมเีหตผุล	และการมภีมูคิุม้กนั	ภายใต้	2	เงือ่นไข	คอื	ความรูแ้ละคณุธรรม	

มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน	โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้

ปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง	ก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ลึกซึ้ง	ฝังแน่น	สร้างให้นักเรียนเป็น

พลเมอืงและพลโลกทีด่	ีมจีติส�านกึสาธารณะ	ช่วยเหลอืผูอ้ืน่	และบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่

สงัคม	ตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ในพระพทุธศาสนา	ท�าให้คนในสงัคมมคีวามสขุอย่างยัง่ยนื

เริม่ต้นทบทวนวธิกีำรเดนิทำง วำงแผนกำรลดใช้น�ำ้มนั “ทำงเดยีวกนัไปด้วยกนั” และเลอืก 

พึง่พำพลงัขำของตนเอง อำกำศบรสิทุธิ ์และสภำพแวดล้อมทีด่กีจ็ะยงัคงอยูไ่ด้อกีนำน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 6 

โรงเรียนพระซองสำมัคคีวิทยำ	 
93	หมู่	4	ต.พระซอง	อ.นาแก	
จ.นครพนม

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน	
นักเรียน	718	คน	
ครูและบุคลากร	จ�านวน	38	คน
โทรศัพท์	042-583113,	
086-2212914	,	088-5235878
เว็บไซต์	www.Phrasong.ac.th
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• จักรยานลดโลกร้อน
• สองเท้าเพื่อโลก
• หยุดการขับ 
 ดับแล้วจูง
• ทางเดียวกัน
 มาด้วยกัน
• ทางเดียวกัน 
 มารถรับส่งด้วยกัน

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จ.นครพนม

• ประชาสัมพันธ์รับสมัคร “จิตอาสา”

รวมพลังวัยใส 
ร่วมใส่ใจสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

ปลูกจิตฝึกวินัย

พร้อมใจ
ท�าประโยชน์
เพื่อสังคม

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.ก�าแพงเพชร
ไทรงามวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนด้วยมือเรา

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม	ตั้งอยู่ห่างจากตัว	อ.ไทรงาม	จ.ก�าแพงเพชร	เป็นระยะทาง	3	กิโลเมตร		

การเดินทางจากโรงเรียนไปยังตลาด	เพื่อซื้อหาวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนในแต่ละ

วนั	ต้องใช้น�้ามนัจ�านวนไม่น้อย	และทกุครัง้ทีข่บัขีย่านพาหนะ	ยงัปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออก

สูบ่รรยากาศด้วย	คณะผูบ้รหิารโรงเรยีนจงึได้ร่วมกนัก�าหนดยทุธศาสตร์ก้าวสู	่“โรงเรยีนคาร์บอนต�า่”	

เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบลดโลกร้อน	ด�าเนินรอยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		

เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง	ลงมือเพาะปลูกข้าวและพืชผักเป็นอาหาร	ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย	ลดการ	

เดินทาง	ลดขยะและรู้จักก�าจัดอย่างถูกวิธี	เพื่อรักษาความสมดุลของโลกใบนี้ให้ดีที่สุด

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม	มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนด้วยการเปิดโอกาส	

ให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา	คุณภาพชีวิต	เศรษฐกิจ	และสังคม	ควบคู่กับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สะท้อนได้จากกลยุทธ์ของ

โรงเรียนที่ว่า“ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม	จริยธรรม	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	โดย	

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
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โรงเรียนไทรงามพิทยาคม	ได้เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา	ปีที่	7		

(พ.ศ.	2554	–	2555)	จึงได้ริเริ่มโครงการ	“ไทรงามวัยใส	ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ลดโลกร้อน	

ด้วยมือเรา”	ซึ่งจากการด�าเนินโครงการที่ผ่านมา	ส่งผลให้นักเรียนเกิดความตระหนัก

ในการอนุรักษ์พลังงาน	ดูแลสิ่งแวดล้อม	และร่วมกันลดโลกร้อน	โรงเรียนจึงได้สานต่อ

โครงการอย่างต่อเนื่อง	ด้วยการน�ากลยุทธ์หลักของโรงเรียนมาเป็นตัวขับเคลื่อน	เพื่อ

ให้โครงการประสบความส�าเร็จ	สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน	และช่วยลด

ภาวะโลกร้อนที่ก�าลังทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน

จากเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนวิถีพอเพียง
>> การด�าเนินกิจกรรมของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม	ประกอบด้วย	กิจกรรมการเผย

แพร่ความรู้ให้กับนักเรียนและชุมชน	สร้างความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน	

เพือ่ให้นกัเรยีนสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่เรือ่งราวของปัญหาโลกร้อนและแนวทาง

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม	โดยเริ่มจากเพื่อน

นักเรียน	คนในชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน	ตลาดนัด	สถานที่ราชการ	หรือแม้แต่	

พ่อแม่ผู้ปกครอง	เพื่อให้เกิดจิตส�านึกร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น	และพร้อมร่วมมือร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา	

โลกร้อน	กิจกรรมวิถีพอเพียงสู่คาร์บอนต�่า	ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

ในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ดังนี้

 กำรท�ำนำข้ำว	เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง	โดยครูและนักเรียนร่วมกันเกี่ยวข้าว	

และนวดข้าวที่ปลูกในพื้นที่นาของโรงเรียน	เน้นสอนให้นักเรียนท�านาด้วยแรงงานคน	

แทนการใช้เครื่องจักรกล	ช่วยลดค่าใช้จ่าย	ลดการใช้พลังงาน	ผลที่ได้ยังช่วยลดการ

เกิดภาวะโลกร้อน	เด็กนักเรียนได้ท�างานร่วมกัน	ก่อเกิดความสามัคคี	รู้จักช่วยเหลือ

กัน	มีน�้าใจซึ่งกันและกัน

 กำรปลกูผกั นกัเรยีนช่วยกนัปลกูผกัในบรเิวณพืน้ทีข่องโรงเรยีน	โดยใช้ปุย๋น�า้หมกั

ชวีภาพจากขยะอนิทรย์ีทีน่กัเรยีนท�าขึน้เอง	ผลผลติทีไ่ด้น�าไปให้แม่ครวัปรงุเป็นอาหาร
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กลางวนัของโรงเรยีน	นอกจากช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย	ลดการเดนิทางไปซือ้ผกัทีต่ลาด	

และลดการใช้ถุงพลาสติกใส่ผักจากตลาด	ยังได้บริโภคผักปลอดสารพิษอีกด้วย

 กำรเพำะเห็ด	นักเรียนน�าตะแกรงที่ไม่ใช้แล้ว	เศษฟางข้าวที่ได้หลังการเก็บเกี่ยว	

และผักตบชวาจากแหล่งน�้า	มาเป็นวัสดุส�าหรับเพาะเห็ด	ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จาก

เศษวัสดุเหลือใช้	ผลผลิตที่ได้น�าไปท�าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน

 กำรเลี้ยงปลำดุก	มีการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน	โดย	

นักเรียนจะน�าเศษอาหารที่เหลือจากโรงอาหารไปใช้เลี้ยงปลาดุก	เป็นการก�าจัดขยะ

อนิทรย์ี	ช่วยประหยดัค่าอาหารส�าหรบัเลีย้งปลาดกุ	และสามารถน�าไปประกอบอาหาร

กลางวันได้

มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
>> โรงเรียนไทรงามพิทยาคมมุ่งเน้นให้โครงการเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ	

ยั่งยืน	จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	โดยครูทั้ง	8	กลุ่มสาระ		

ร่วมกันจัดท�าแผนบูรณาการเรียนรู้	ซึ่งได้รับค�าแนะน�าที่ดีจากศึกษานิเทศก์	และจัด

ค่ายการเรียนรู้บูรณาการ	“ลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา”	เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้	

และสร้างความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม	ภาวะโลกร้อน	และวิธีแก้ไขปัญหา

จากการด�าเนินโครงการไทรงามวัยใส	ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ลดโลกร้อนด้วยมือเรา	ของ

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม	สามารถลดการเดินทางไปซื้อผักจากตลาดเป็นระยะทาง	

132	กิโลเมตรต่อเดือน	ลดจ�านวนถุงพลาสติกจากตลาดได้เดือนละ	60	ถุง	น�าขยะ

อินทรีย์ไปท�าปุ๋ย	20,425	กิโลกรัมต่อปี	น�าฟางข้าวมาท�าปุ๋ย	14,512	กิโลกรัมต่อปี	ซึ่ง

ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้	1,332	กโิลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี

“คำร์บอนต�่ำ” เริ่มได้ที่ตนเอง โรงเรียน ชุมชน หำกทุกคน ทุกหน่วยงำน “ใส่ใจ”  

หยุดสักนิด คิดก่อนกิน ซื้อ และใช้อย่ำงพอเพียง อำกำรป่วยของโลกคงดีขึ้นในเร็ววัน

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 7 

โรงเรียนไทรงำมพิทยำคม	 
3	หมู่ที่	3	ต.ไทรงาม	อ.ไทรงาม	
จ.ก�าแพงเพชร

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
นักเรียน	718	คน	
ครูและบุคลากร	จ�านวน	49	คน
โทรศัพท์	055-737161
เว็บไซต์	www.saingam.ac.th
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กิจกรรมเผยแพร่
ความรู้ให้กับนักเรียน

และชุมชน

ไทรงามวัยใส 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ลดโลกร้อนด้วยมือเรา

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.ก�าแพงเพชร

• เลี้ยงปลาดุก
• เพาะเห็ด
• ปลูกผัก
• ท�านาข้าว

กิจกรรม
วิถีพอเพียง
สู่คาร์บอนต�่า

กิจกรรม
การเรียนการสอน
แบบบูรณาการ
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โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย
ปฏิบัติการเรนเจอร์ ลดโลกร้อน

เชียงของ	เป็นอ�าเภอหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยที่มีพื้นที่ติด

แม่น�้าโขง	ซึ่งกั้นเขตแดนกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในอ�าเภอเชียงของ	โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เพื่อ

รองรับการเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ	ท�าให้เกิดความเจริญทางด้าน

วัตถุและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	พร้อมกับความต้องการใช้ทรัพยากร

ที่เพิ่มขึ้น	รวมถึงมีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน	โรงเรียนเชียงของ

วิทยาคมตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	จึงได้จัดท�าโครงการ	

“เชียงของเรนเจอร์”	ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่น	ด้วยการ

สอดแทรกองค์ความรูเ้รือ่งสิง่แวดล้อมในกจิกรรมการเรยีนการสอนทกุ

รายวชิา	เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจปัญหาสิง่แวดล้อมของท้อง

ถิ่นอย่างจริงจัง	และเป็นก�าลังส�าคัญในการถ่ายทอดแนวคิดด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่คนในอ�าเภอเชียงของ

การรวมตัวของ CK Ranger
>> “CK	Ranger”	เป็นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคมที่รวมตัวกันเป็นอาสา

สมัครร่วมท�ากิจกรรมลดภาวะโลกร้อนในโรงเรียน	ประกอบด้วยนักเรียนทุกช่วงชั้น	

ซึ่งสามารถเลือกท�ากิจกรรมตามความสนใจและความถนัด	ควบคู่ไปกับแนวทางการ

เรียนการสอนของโรงเรียน
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 ปฏบิตักิำรเรนเจอร์ ลดโลกร้อน ของโรงเรยีนเชยีงของวทิยาคมได้เริม่ต้นขึน้	โดย

รับสมัครนักเรียนแกนน�า	CK	Ranger	ท�าการส�ารวจและบันทึกปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

ในโรงเรียน	จัดค่ายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ	และผลกระทบจากขยะที่มีต่อ

โรงเรียนและชุมชน	ซึ่งนักเรียนแกนน�าได้ร่วมกันคิดและด�าเนินกิจกรรมที่ช่วยลด

ปริมาณขยะ	ดังนี้

•	Teacher	Ranger	ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูน�ากระดาษที่ใช้แล้วมาแลกถุงผ้า	โดย

กระดาษที่น�ามาแลกจะถูกรวบรวมไปใช้ในกิจกรรม	Paper	Ranger	ต่อไป

•	Paper	Ranger	โรงเรยีนจดัหาภาชนะรองรบัขยะกระดาษวางไว้ทกุห้องเรยีน	นกัเรยีน

แกนน�าจดัเกบ็ขยะกระดาษทกุวนัองัคารและพฤหสับด	ีรวบรวมเพือ่ใช้ประโยชน์	โดย

กระดาษที่ใช้หน้าเดียวน�ามาท�าเป็นสมุดโน้ตท�ามือ	ส่วนกระดาษที่ใช้แล้วสองหน้าน�า

มาท�าเปเปอร์มาเช่	และงานศิลปะรูปแบบต่างๆ

•	Plastic	Ranger	ส่งเสริมให้นักเรียนคัดแยกขยะ	และน�าขยะมาแลกสะสมแสตมป์

เพือ่รบัของรางวลั	ขยะส่วนหนึง่น�าไปขาย	เงนิทีไ่ด้น�ามาบรจิาคให้ผูป่้วยสงูอาย	ุผูพ้กิาร

และไร้ญาต	ิขยะอีกส่วนหนึ่งน�าไปใช้ประโยชน	์เช่น	ถ้วยบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปน�ามาท�า

เป็นกระถางต้นไม้	ขวดน�้าพลาสติกน�ามาประดิษฐ์เป็นเก้าอี้	นอกจากนี้	ยังได้รณรงค์

ลดใช้แก้วน�า้พลาสตกิแบบใช้แล้วทิง้ในโรงอาหาร	เชญิชวนให้พ่อค้าแม่ค้าเปลีย่นมาใช้

แก้วน�้าแบบใช้ซ�้า

•	Student	Ranger	รณรงค์ให้นักเรียนใช้วัสดุธรรมชาติ	ปิ่นโต	กล่อง	ฯลฯ	ใส่อาหาร

มารับประทานที่โรงเรียนแทนถุงพลาสติก	รณรงค์การใช้แก้วน�้าส่วนตัว	และทาน

อาหารให้หมดจาน

•	Fertilizer	Ranger	รวบรวมเศษใบไม้ในโรงเรียนไปท�าปุ๋ยหมัก	น�าปุ๋ยหมักที่ได้ไป

จ�าหน่าย	และใช้บ�ารุงต้นไม้และผักสวนครัวในโรงเรียน

โรงเรียนเชียงของวิทยาคมยังได้สร้างสรรค์รูปแบบการจัดการขยะในโรงเรียนเพิ่มอีก	

2	กิจกรรม	ได้แก่	
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•	 บ�าบัดน�้าเสียจากโรงอาหาร	ขอความร่วมมือร้านค้าให้แยกเศษอาหารออกจาก

ภาชนะก่อนน�าไปล้าง	ติดตั้งถังดักไขมันและบ่อดักไขมัน	น�าไขมันไปท�าเทียน	ตะกอน

เศษอาหารน�าไปท�าปุ๋ย	และน�้าเสียน�าไปบ�าบัด

•	 การเลี้ยงไส้เดือน	ก�าจัดขยะเศษอาหารโดยน�ามาเลี้ยงไส้เดือน	มูลและฉี่ไส้เดือน	

น�าไปเป็นปุ๋ยบ�ารุงต้นไม้ในโรงเรียน

นอกจากการด�าเนินกิจกรรมในโรงเรียนแล้ว	CK	Ranger	ยังได้ขยายผลการลดภาวะ

โลกร้อนไปสู่นอกรั้วโรงเรียน	ด้วยการลงพื้นที่ให้ความรู้กับชุมชน	ผู้ปกครองนักเรียน	

และโรงเรียนมัธยมบ้านขอนแก้วที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จากการด�าเนินงานด้านการจัดการขยะในโครงการเชียงของเรนเจอร์ของโรงเรียน

เชียงของวิทยาคม	สามารถคัดแยกขยะกระดาษได้	367	กิโลกรัมต่อปี	คัดแยกขยะ

พลาสตกิได้	1,870	กโิลกรมัต่อปี	คดัแยกเศษใบไม้ได้	989	กโิลกรมัต่อปี	และลดปรมิาณ

ถงุพลาสตกิได้	40,000	กโิลกรมัต่อปี	ซึง่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้	68,472	

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ต่อยอดโครงการ พัฒนาฐานเรียนรู้ลดโลกร้อน
>> โรงเรียนเชียงของวิทยาคมได้พัฒนา	เชียงของโมเดล	ในรูปแบบฐานการเรียนรู	้

สิ่งแวดล้อมศึกษา	เพื่อให้มีฐานการเรียนรู้ที่พร้อมส�าหรับการขยายผลโครงการไปยัง

โรงเรยีนเครือข่ายและชุมชนในท้องถิ่น	ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน	จ�านวน	5	ฐาน

การเรยีนรู	้ได้แก่	ฐานสหวทิยาการ	ให้ความรูเ้รือ่งการจดัการขยะ	ฐานฝ่าด่าน	18	อรหนัต์	

การบ�าบัดน�้าเสียจากโรงอาหาร	ฐานเย้ยหยันวัฏจักร	การจัดการขยะอินทรีย์	ฐาน

สวามิภักดิ์โลกา	การจัดการขยะจากห้องเรียน	และฐานบูรณาศาสตร์ศิลป์	การลด

ปริมาณขยะในโรงเรียน

“ปฏบิตักิำรเรนเจอร์ ลดโลกร้อน” เป็นต้นแบบแนวคดิพทิกัษ์โลกทีท่�ำได้จรงิ ขอเพยีง

มีควำมมุ ่งมั่น และลงมือปฏิบัติอย่ำงเข็มแข็งและต่อเนื่อง เรำทุกคนก็สำมำรถ  

“ช่วยโลกและช่วยเรำ” ได้พร้อมๆ กัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 7 

โรงเรียนเชียงของวิทยำคม	 
350	หมู่	10	ต.เวียง	อ.เชียงของ	
จ.เชียงราย

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
นักเรียน	1,100	คน	
ครู	64	คน	
บุคลากร	3	คน
โทรศัพท์	053-791434
เว็บไซต์	www.ckw.ac.th
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• กระดาษใช้แล้ว แลกถุงผ้าTeacher
Ranger

ปฏิบัติการเรนเจอร์
ลดโลกร้อน

"CK Ranger"

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย

• คัดแยกขยะ
• ขยะแลกสะสมแสตมป์
 รับของรางวัล
• เปลีย่นไปใช้แก้วน�า้แบบใช้ซ�า้

Paper
Ranger

• ใช้แล้วหน้าเดียว
 ท�าสมุดท�ามือ
• ใช้แล้ว 2 หน้า
 ท�าเปเปอร์มาเช่

Plastic
Ranger

Student
Ranger

• ใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติก

Fertilizer
Ranger

• รวบรวมใบไม้แห้ง
 ท�าปุ๋ยบ�ารุงต้นไม้
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โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จ.นครพนม
พี่สอนน้อง ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา

การด�ารงชีวิตของเราในปัจจุบันล้วนใช้	"พลังงานไฟฟ้า"	อุปกรณ์ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์	

โทรศัพท์มือถือ	ฯลฯ	ผลิตมาเพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกสบายให้กับมนุษย์	ยิ่งมีการใช้อุปกรณ	์

เหล่านี้มากเท่าใด	ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น	ยิ่งเร่งผลิตกระแสไฟฟ้า	ยิ่งต้องใช้

ทรัพยากรธรรมชาติประเภทน�้ามันและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้	ยิ่งก่อให้เกิดก๊าซ	

เรือนกระจก	ขณะเดียวกัน	การขยายตัวของเมืองในปัจจุบัน	ท�าให้พื้นที่สีเขียวจ�านวนไม่น้อย	

ถูกแปรสภาพเป็นอาคารส�านักงาน	บ้านเรือน	ถนนหนทาง	ระบบโครงข่ายสายไฟฟ้าและสาย	

โทรศัพท์	ฯลฯ	การตัดโค่นต้นไม้เป็นการท�าลายพื้นที่สีเขียว	แหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	

ก๊าซเรือนกระจกตัวส�าคัญ	โลกของเราจึงร้อนขึ้น

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม	เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในเขต	อ.เมือง	จ.นครพนม	โรงเรียน

ได้มุ ่งเน้นการสร้างความรู ้ความเข้าใจให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น	

ในปัจจุบัน	เน้นการด�าเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบภายในโรงเรียน	รวมถึงชุมชนข้างเคียง		

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และลดภาวะโลกร้อน	อีกทั้งเพื่อร่วมเป็น	

ส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่มีการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานควบคู่	

ไปกับการเรียนการสอน
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พี่น้องร่วมใจ ลดเมืองร้อน
>> โรงเรยีนวงักระแสวทิยาคมใช้กระบวนการ	“พีส่อนน้อง”	ในการด�าเนนิงานเผย

แพร่องค์ความรู้ของโครงการ	“ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา	ชาววังกระแสวิทยาคม”	ให้

กับนักเรียนในโรงเรียน	รวมถึงชุมชน	และโรงเรียนที่สนใจ	โดยมุ่งเน้นด้านการลดใช้

พลังงานไฟฟ้า	และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ดังนี้

 พี่สอนน้องลดใช้ไฟฟ้ำ	แกนน�าลดเมืองร้อนให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดใช้

พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน	มีการเก็บรวบรวมข้อมูล	จัดท�า	“ป้ายเตือนใจ”	ป้าย

สัญลักษณ์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า	พร้อมทั้งรณรงค์ให้

นกัเรยีนทกุคนมส่ีวนร่วมในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั	ปิดอปุกรณ์ไฟฟ้าทกุครัง้หลงั

เลกิใช้งาน	อกีทัง้ประสานความร่วมมอืกบัคณุครกูลุม่สาระวทิยาศาสตร์	เพือ่พฒันา	

โครงงานพลังงานแสงอาทิตย์	พิชิตโลกร้อน	ได้แก่	ห้องเรียนพลังงานแสงอาทิตย์	

เครื่องท�าน�้าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์	และตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อรณรงค์

ส่งเสรมิการใช้พลงังานทางเลอืก	นอกจากนี	้นกัเรยีนยงัได้น�าความรูจ้ากโรงเรยีนไป

ใช้ปฏิบัติที่บ้าน	และแนะน�าให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ร่วมเป็นเครือข่ายประหยัด

พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

 พี่สอนน้องเพิ่มพื้นที่สีเขียว	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่านิเวศตาม

ทฤษฎขีอง	ดร.อากริะ	มยิาวาก	ิจดักจิกรรม	“ปลกูป่านเิวศตามแนวคดิ	ดร.มยิาวาก”ิ	

เพื่อปลูกจิตส�านึกรู้คุณค่าของต้นไม	้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนและชุมชน

ใกล้เคียง	โดยนกัเรียน	ครู	และผูบ้ริหารได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจ�าถิน่	จ�านวน	372	

ต้น	ในบริเวณพื้นที่ว่างของโรงเรียน	มีการจัดเวรประจ�าวันผลัดกันดูแลต้นไม้	และ

เพื่อขยายแนวคิดการปลูกป่านิเวศ	ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมกับเครือข่าย	6	ชุมชน	

อนุรักษ์และดูแลรักษาป่าชุมชน	จัดกิจกรรม	“เครือข่ายโตโยต้า	ป่าชุมชนลดโลก

ร้อน”	เพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของป่าไม้

และหวงแหนป่าชุมชน
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ผลการด�าเนินงานโครงการ	“ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา	ชาววังกระแสวิทยาคม”	ด้วย

การใช้กระบวนการ	“พี่สอนน้อง”	สรุปได้ว่า	กิจกรรมพี่สอนน้องลดใช้ไฟฟ้า	สามารถ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	1,480	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	

และกิจกรรมพี่สอนน้องเพิ่มพื้นที่สีเขียว	สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	

2,490	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ต่อยอด ขยายผล พี่สอนน้อง
>> การด�าเนินงานของกลุ ่มแกนน�าลดเมืองร้อนในโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม		

ขยายผลไปยังชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง	ท�าให้เกิดเครือข่ายร่วมประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าในชุมชน	และมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นทั้งในวัด	ชุมชน	และโรงเรียน	นอกจากนี้	

โรงเรียนยังได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการน�าเสนอผลการด�าเนินงานให้กับผู้สนใจในงาน

ต่างๆ	เช่น	งานวันผู้สูงอายุต�าบลบ้านผึ้ง	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดนครพนม	

งานวันเด็กและเยาวชนของส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

นครพนม	เป็นต้น	อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นที่ปรึกษาในการด�าเนินงานเกี่ยวกับการลด

ภาวะโลกร้อนให้กับโรงเรียนที่สนใจด้วย

โรงเรยีนวงักระแสวทิยาคมยงัได้ผลกัดนัแผนการด�าเนนิงานเพือ่ให้โครงการ	“ลดเมอืง

ร้อนด้วยมือเรา	ชาววังกระแสวิทยาคม”	เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน	ด้วยการจัดตั้ง	

ชุมนุมลดโลกร้อนด้วยมือเรา	ชาววังกระแสวิทยาคม	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่

และประชาสัมพันธ์โครงการให้โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นเครือข่าย

ลดโลกร้อนให้มากขึ้น

“พี่สอนน้อง” ลดใช้ไฟฟ้ำ ลดกำรเกิดก๊ำซเรือนกระจก เลือกชวนกันปลูกต้นไม้  

เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้ำงแหล่งผลิตออกซิเจนและดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์  

เป็นกำรท�ำควำมดีจำก “รุ่นสู่รุ่น” ส่งต่อโลกร่มเย็นฝำกไว้ให้คนรุ่นต่อไป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 7 

โรงเรียนวังกระแสวิทยำคม	 
หมู่	4	บ้านวังกระแส	ต.บ้านผึ้ง	
อ.เมือง	จ.นครพนม

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
นักเรียน	388	คน	
ครู	27	คน	บุคลากร	4	คน
โทรศัพท์	084-4287150
เว็บไซต์	www.wungkrasaewit.ac.th
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โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จ.นครพนม

ลดใช้ไฟฟ้า

• ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน
• ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน
• โครงงานพลังงาน 
 แสงอาทิตย์ พิชิตโลกร้อน

เพิ่มพื้นที่สีเขียว

• ปลูกป่านิเวศตามแนวคิด ดร. มิยาวากิ
• เครือข่ายโตโยต้า 
 ป่าชุมชนลดโลกร้อน

ลดเมืองร้อนด้วย         

ชาววังกระแสวิทยาคม

เรา

                         
   

  
  
  

  
  
พี่ 

ส อ
 น น้ 

อ ง

��������� ��������.indd   132 8/21/15   12:42 PM



133

โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน
ปฏิบัติการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า

นับเป็นความท้าทายของสังคมโลกในการแสวงหามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็น

รูปธรรม	เพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน	ทั้งการปลูกจิตส�านึกสร้างความตระหนักต่อปัญหา	การ

จัดการศึกษาที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้บริหารโรงเรียน	คณะครู	นักเรียน	และคนในชุมชน	

โรงเรียนขุนยวมวิทยา	ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้	และการบูรณาการ

หลักสูตร	เพื่อส่งเสริมแนวคิดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	จึงได้เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน		

ด้วยมือเรา	ปีที่	8	(พ.ศ.	2555	–	2556)	มุ่งเน้นการสร้างสรรค์กิจกรรมลดโลกร้อนภายในโรงเรียน

อย่างต่อเนื่อง	สร้างจิตส�านึกให้กับครู	นักเรียน	และบุคลากรในโรงเรียน	น�าไปสู่การจัดการเพื่อลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงเรียนและชุมชน
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โรงเรียนขุนยวมวิทยา	ตั้งอยู่ใน	อ.ขุนยวม	จ.แม่ฮ่องสอน	เป็นโรงเรียนที่อยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาติ	 อุดมด ้วยต ้นไม ้นานาชนิด	 รวมถึงมีป ่าสนอยู ่ ในบริเวณโรงเรียน		

จึงเป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู	้

จากแหล่งเรียนรู ้ที่มีชีวิต	 ในช่วงฤดูร้อน	จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดหนึ่งที	่

ประสบปัญหาหมอกควันจากไฟป่า	ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนและ	

คนในอ�าเภอขุนยวม	โรงเรียนจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหา	ด้วยการจัดท�า

โครงการ	“ปฏิบัติการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา	มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า”	ด้วยความเชื่อ

มั่นว่า	การเพิ่มพื้นที่สีเขียว	เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	ช่วยดูดซับ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	และรักษาสภาพภูมิอากาศให้สมดุล

พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ปลูกฝังแนวคิดสีเขียว
>> โรงเรียนขุนยวมวิทยาคมได้ท�าหน้าที่ให้ความรู้	ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ		

ผ่านกจิกรรมต่างๆ	เพือ่ให้คร	ูนกัเรยีน	และบคุลากรในโรงเรยีน	พร้อมเป็นแกนน�าหรอื

เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน	เพื่อให้โลกของเรา	

ชุมชนของเรา	กลับคืนสู่สภาพสมดุล	จึงได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้
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 ศิลปะรักษ์โลก “ฉันรักต้นไม้”	จัดกิจกรรมปลูกและบ�ารุงต้นไม้	ช่วยเพิ่มพื้นที	่

สีเขียวทั้งในโรงเรียนและในชุมชน	โดยจัดแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนช่วยกันดูแลรักษา	

ต้นไม้ในโรงเรียนอย่างน้อยคนละ	1	ต้น	พร้อมทั้งให้นักเรียนจดบันทึกชื่อและ	

รายละเอียดของต้นไม้ที่ตนเองดูแล	นอกจากนี้	ยังจัดกิจกรรมให้นักเรียนเขียน	

ข้อความรณรงค์เกี่ยวกับ	“ต้นไม้ร่วมใจรักษ์โลก”	และจัดประกวดวาดภาพในหัวข้อ	

“สิ่งแวดล้อมดี	ชีวีมีสุข”

 อนุรักษ์ป่ำนิเวศในโรงเรียน	พัฒนำสู่เส้นทำงกำรเรียนรู้ จัดกิจกรรมส�ารวจป่า

นิเวศในโรงเรียน	ซึ่งมีพื้นที่ราว	35	ไร่	เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้วยการเริ่มต้นส�ารวจชนิดพันธุ์ไม้	จัดท�าป้ายชื่อ

ต้นไม้แต่ละชนิด	จัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่านิเวศ	และคู่มือการศึกษาป่านิเวศ	

พร้อมทั้งท�าแนวกันไฟรอบบริเวณโรงเรียน	นอกจากนี้	ยังได้จัดกิจกรรมการศึกษา	

ป่านิเวศ	รวมถึงการเผยแพร่ความรู้สู ่ชุมชน	ทางโรงเรียนยังได้ก�าหนดจุดเรียนรู	้

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	

	 	 ท่ามกลางผนืป่าสนและต้นไม้นานาชนดิ	กบัพืน้ทีบ่รเิวณภายนอก	ซึง่แห้งแล้ง	

	 	 และร้อน	เพราะต้นไม้ส่วนใหญ่ถกูตดัโค่น	และแปรสภาพพืน้ทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยั		

	 	 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

 ชวนกันลดควันพิษจำกไฟป่ำ	เป็นกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียน	ครู	ผู้ปกครอง		

และคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดไฟป่า	รวมทั้งผลกระทบ	

จากปัญหาควันพิษจากไฟป่าที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	มีการจัดท�าเอกสาร	

เผยแพร่ให้ความรู้	 เช่น	แผ่นพับ	ป้ายไวนิล	รวมถึงจัดท�าป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่อง	

การลดควันพิษจากไฟป่า	 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในชุมชน	นอกจากนี้	ยังได้จัด	

กิจกรรมเดินรณรงค์ลดควันพิษจากไฟป่าในชุมชน	จัดเสียงตามสาย	จัดประกวด	

แข่งขันวาดภาพ	แต่งค�าขวัญ	เขียนเรียงความ	และตอบปัญหา	เน้นให้เด็กนักเรียน	

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
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จากการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการ	“ปฏิบัติการ

ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา	มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า”	ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา	มีต้นไม	้

ที่ปลูกเพิ่มจ�านวน	440	ต้น	และอนุรักษ์ต้นไม้ได้จ�านวน	2,456	ต้น	ซึ่งช่วยดูดซับ	

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	6,010	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ขยายผล สร้างเครือข่ายสีเขียว
>> โรงเรียนขุนยวมวิทยาตั้งปณิธานมุ่งมั่นในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ของโครงการ	

“ปฏิบัติการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา	มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า”	ทั้งในโรงเรียนและชุมชน

อย่างต่อเนื่องตลอดไป	รวมทั้งขยายแนวคิดสร้างเครือข่าย	“ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา”	

สู่ชุมชนใกล้เคียงให้มากขึ้น	เพื่อให้เกิด	“แนวร่วม”	ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน

โรงเรียนและชุมชน	เพื่อสร้างอากาศที่บริสุทธิ์ส�าหรับทุกคน	และช่วยบรรเทาปัญหา

ภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

“ต้นไม้คือเพื่อนชีวิต เจ้ำดูดอำกำศพิษแทนข้ำ” ข้อควำมรณรงค์นี้ยังคงแจ่มชัด 

ในควำมรู้สึกของหลำยๆ คนเสมอ วันนี้...เรำชวนกันมำลงมือปลูกต้นไม้ เพื่อสร้ำงป่ำ

ในวันหน้ำกันเถอะ

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 8 

โรงเรียนขุนยวมวิทยำ	 
ต.ขุนยวม	อ.ขุนยวม	จ.แม่ฮ่องสอน

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
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

• โรงเรียน
• ชุมชนใกล้เคียง

ขยายผล 
สร้างเครือข่าย

ศิลปะรักษ์โลก
“ฉันรักต้นไม้”

ปฏิบัติการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา มุ่งสู่สังคม

คาร์บอนต�่า

อนุรักษ์ป่านิเวศ
ในโรงเรียน 

พัฒนาสู่เส้นทาง
การเรียนรู้

ชวนกันลดควันพิษ
จากไฟป่า

• กิจกรรมรณรงค์
• เอกสารเผยแพร่
• เสียงตามสาย
• แข่งขันวาดภาพ
• แต่งค�าขวัญ ค�าประพันธ์
• เขียนเรียงความ
• ตอบปัญหา

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

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่	คงหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องขยะ	คนหลายล้านคนสร้างขยะปริมาณ

มากในแต่ละวัน	รวมถึงการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง	ท�าให้ขยะล้นเมือง	พื้นที่ฝังกลบขยะไม่เพียงพอ	

นอกจากก่อให้เกดิมลพษิแล้ว	ยงัเป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้เกดิภาวะโลกร้อน	โรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีน

วิทยาลัย	จึงได้ก�าหนดนโยบายปลูกฝังจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	

ให้แก่นักเรียน	ครู	และบุคลากรของโรงเรียน	เน้นการขับเคลื่อนผ่าน	“กลุ่มผู้น�านักเรียน”	และ		

“การบูรณาการองค์ความรู ้”	ด้านสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง	8	กลุ ่มสาระ	

การเรียนรู้	ก่อเกิดเป็นโครงการ	“BCC	ECO	ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา”

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร	มีจ�านวน

นกัเรยีน	คร	ูและบคุลากร	กว่า	6,000	คน	มร้ีานค้ามาขายของจ�านวนมากทัง้หน้าโรงเรยีนและภายใน

โรงเรียน	ส่งผลให้ในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นในโรงเรียนเป็นจ�านวนมาก	นักเรียนแกนน�าโรงเรียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	ผู้ขับเคลื่อนโครงการ	BCC	ECO	ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา	หรือที่เรียกขาน
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กนัในนามว่า	“BCC	ECO	Junior”	(นกัเรยีนแกนน�าชัน้ประถมศกึษา)	และ	“BCC	ECO”	

(นกัเรยีนแกนน�าชัน้มธัยมศกึษา)	ตระหนกัถงึความส�าคญัของปัญหาทีเ่กดิขึน้	จงึรวมกนั	

รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน	โดยเริ่มจากกิจกรรม

ภายในโรงเรยีนอย่างเป็นรปูธรรม	พฒันาและส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	

ให้มีคุณภาพสูงขึ้น	ตามเจตนารมณ์ของสถานศึกษา	มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม	และ

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในและภายนอกโรงเรียนได้

รวมพลัง BCC ECO ลดโลกร้อน
>> การด�าเนนิงานโครงการ	BCC	ECO	ลดเมอืงร้อนด้วยมอืเรา	ประยกุต์ด้วยหลกัการ	

5R	+	C	ได้แก่	Reject	(ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง)	Reduce	(ลดใช้)	Reuse	(ใช้ซ�้า)		

Recycle	(น�ากลับมาใช้ใหม่)	Repair	(ซ่อมแซม)	และ	Cultivate	(ปลูกฝังจิตส�านึก)	

ซึ่งหลักการทั้งหมดเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

 ของดีไม่ใส่ถุง	(Reject	the	Plastic	Bag)	เพื่อลดใช้ถุงพลาสติกในโรงอาหาร		

โดยนักเรียนแกนน�าได้พูดคุยกับร้านค้า	เพื่อหาแนวทางลดใช้ถุงพลาสติก	ได้ข้อสรุป	

ดังสโลแกน	“1	ไม้ไม่ใส่ถุง”	ถ้าซื้อจ�านวนน้อยจะไม่ใส่ถุงพลาสติก	เพราะถ้าใส่ถุง		

อาจจะใช้ถุงใบนั้นไม่ถึง	1	นาที	ก็ทิ้งแล้ว	แต่ถุงใบนั้นต้องใช้เวลาย่อยสลายนาน	

หลายปี	ถ้าซื้อกลบับ้านกใ็หใ้ช้บรรจภุัณฑท์ี่ผลิตจากชานอ้อย	ซึง่สามารถย่อยสลายได้	

หรือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

 คืนชีวิตสู่ธรรมชำติ	(Circle	of	Life)	รณรงค์ให้นักเรียนใช้กระดาษทั้ง	2	ด้าน	

ก่อนน�าไปใส่กล่องรับกระดาษที่ใช้แล้วในห้องเรียน	เพื่อรวบรวมไว้ขาย	น�าเงินไปซื้อ

ต้นไม้มาปลูกในโรงเรียน

 ขวดน�ำ้สำมแยก	(The	3R	Bottles)	รณรงค์ให้นกัเรยีนรูจ้กัคดัแยกขวดน�า้	เพราะ

แต่ละส่วนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้	จึงควรคัดแยกขวดน�้าออกเป็น	3	ส่วน	คือ	

ฉลากบนขวด	ฝาขวด	และตวัขวด	เพือ่จดัเกบ็ได้ง่ายและสะดวกต่อกระบวนการรไีซเคลิ
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 ECO for Community นักเรียนร่วมกันเดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในตลาด

วัดแขก	และชุมชนรอบโรงเรียน	โดยติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ตามร้านค้าต่างๆ	รวมทั้ง

จดัการบรรยายและซุม้กจิกรรมเกีย่วกบัการลดปรมิาณขยะให้กบัคณะครจูากโรงเรยีน

ประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง

ผลการด�าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ	“BCC	ECO	ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา”	ของ

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	สรุปได้ดังนี้	กิจกรรมของดีไม่ใส่ถุง	(Reject	the	

Plastic	 Bag)	 สามารถลดการปล่อยก ๊าซเรือนกระจกได ้	 2,061	กิโลกรัม

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	กิจกรรมคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ	(Circle	of	Life)		

สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	1,404	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ

เท่าต่อปี	กจิกรรมขวดน�้าสามแยก	(The	3R	Bottles)	สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกได้	1,884	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

BCC ECO สู่ความต่อเนื่องและยั่งยืน
>> โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยังให้ความส�าคัญกับความต่อเนื่องของการ

ด�าเนินโครงการ	BCC	ECO	ลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา	จึงได้จัดกิจกรรม	“BCC	ECO	

CAMP”	เพื่อให้นักเรียนแกนน�า	“BCC	ECO	Junior”	และ	“BCC	ECO”	รุ่นต่อไป

ได้เรียนรู้	เข้าใจแนวทางการด�าเนินงาน	และสานต่อกิจกรรมต่างๆ	ของโครงการ	ซึ่ง

การอยูร่่วมกนัในค่าย	ช่วยสร้างความคุน้เคยและปฏสิมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างกนั	รวมทัง้ฝึก

ทักษะภาวะความเป็นผู้น�า	และการท�างานเป็นทีม	ผลที่ได้คือ	นักเรียนแกนน�ารุ่นถัด

มาเหล่านี้จะเป็นผู้ท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนใน

โรงเรียน	และนักเรียนแแกนน�ารุ่นต่อๆ	ไป

ลดทิ้ง ลดใช้ ปรับพฤติกรรมใหม่ “กินอยู่รู้คิดอย่ำงพอดี” เพียงเท่ำนี้ โลกของเรำก็

ทุเลำจำกอำกำรป่วยไข้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 8 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย	 
35	ถ.ประมวล	แขวงสีลม	เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักเรียน	5,878	คน	
ครู	430	คน
โทรศัพท์	02-6371852
เว็บไซต์	www.bcc.ac.th
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• ฝาขวด
• ฉลากบนขวด
• ตัวขวดน�้า

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมของดี
ไม่ใส่ถุง ขับเคลื่อนผ่าน

BCC ECO 
ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา

Eco for 
Community

                            
   

  
  

  
  

  
  
   

     
5R + C • กลุ่มผู้น�านักเรียน

• การบูรณาการ
 องค์ความรู้ด้าน
 สิ่งแวดล้อมผ่าน
  8 กลุ่มสาระ

กิจกรรมขวดน�้า
สามแยก

กิจกรรมคืนชีวิต
สู่ธรรมชาติ
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โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ร่วมใจลดเมืองร้อน : DSC Stop Global Warming

โรงเรียนเทพศิรินทร์	เชียงใหม	่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในเขต	อ.สันป่าตอง	จ.เชียงใหม	่

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโรงเรียน	เป็นเพราะนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใช้ทรัพยากร	

ต่างๆ	อย่างฟุ่มเฟือย	ไม่สนใจคัดแยกขยะ	ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี		

จากปัญหาเหล่านี้	โรงเรียนจึงพยายามหาทางแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง	มุ่งเน้นการปลูกจิตส�านึก	

สร้างความตระหนัก	และกระตุ้นให้นักเรียน	คณะครู	และบุคลากรของโรงเรียน	รวมทั้งผู้ปกครอง

และชุมชน	มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะในโรงเรียน	และร่วมมือกันรณรงค์	

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในโรงเรียนและในชุมชน	เกิดเป็นกิจกรรมเชิงเครือข่ายเพื่อการ	

แบ่งปันและพัฒนา	รวมทั้งบูรณาการแนวคิดลดโลกร้อนในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ	

เรียนรู้	และต่อยอดจัดท�าโครงการ	“เทพศิรินทร์	เชียงใหม่	ร่วมใจลดเมืองร้อน	:	DSC	Stop	Global	

Warming”	เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม	สามารถจัดการขยะได้อย่างถูกวิธี		

รู้จักใช้ทรัพยากรและพลังงานในโรงเรียนอย่างประหยัด	รู้คุณค่า	และเกิดประโยชน์สูงสุด

��������� ��������.indd   143 8/21/15   12:42 PM



144

D-E-B-S-I-R-I-N Step : ขัน้ตอนน�าไปสู่ผลส�าเร็จ
>> โครงการเทพศิรินทร์	 เชียงใหม่	ร่วมใจลดเมืองร้อน	 :	DSC	Stop	Global		

Warming	ใช้กระบวนการ	“DEBSIRIN	Step”	เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน	ดังนี้

D-Declare เปิดหัวใจ ปลุกพลังมุ่งมั่น	ตัวแทนนักเรียนแกนน�ากล่าวชี้แจง

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงและเสียงตามสาย	พร้อมทั้ง

ประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	ที่บ้าน	และ

ชุมชน	ขณะเดียวกันก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการด้วย

E-Education ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด	นักเรียนแกนน�าท�าหน้าที่

ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดภาวะโลกร้อนให้กับเพื่อนนักเรียน	ในช่วง

กิจกรรมหน้าเสาธง	และผ่านทางเสียงตามสายของโรงเรียนในช่วงพักกลางวัน		

จัดกิจกรรม	Knock	The	Door	เคาะประตูถึงห้องเรียนทุกห้อง	เพื่อชวนน้องๆ		

เรยีนรูเ้รือ่งโลกร้อน	ผ่านการเล่นเกม	และชวนพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิหาวธิจีดัการ

ปัญหาขยะในโรงเรียน	ขณะที่ครูแต่ละกลุ่มสาระวิชาต่างก็ประยุกต์ความรู้บูรณาการ

ความคิดสู่การเรียนการสอนวิชาต่างๆ	เช่น	

•	 วิชาภาษาไทย	นักเรียนเขียนเรียงความสะท้อนแนวคิดลดภาวะโลกร้อน	

•	 วชิาสขุศกึษาและพลศกึษา	นกัเรยีนฝึกวางแผนการเดนิทางจากบ้านมาโรงเรยีน	เพือ่

ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย	ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	

•	 วิชาศิลปะ	นักเรียนได้ลงมือลงแรงช่วยกันวาดป้ายผ้ารณรงค์ลดภาวะโลกร้อน		

ติดประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน	

•	 วิชาสังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	นักเรียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ	

พอเพียงเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	

•	 วิชาวิทยาศาสตร์	นักเรียนได้เรียนรู ้การตอบค�าถามจากสถานการณ์ที่ก�าหนด		

เพื่อฝึกกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล	และรู้จักศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์
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B-Build ปูพื้นฐาน สร้างจิตส�านึก “ร่วมลดภาวะโลกร้อน”	จัด		
“ค่ายเยาวชนลดเมอืงร้อน	ด้วยมอืเรา”	ให้ความรูค้วบคูก่บัการเล่นเกม	เพือ่ให้นกัเรยีน

ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น	ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

สถานการณ์โลกร้อนในปัจจุบัน	และวิธีการแก้ไขในแบบที่นักเรียนท�าได้	รวมถึง	

มีการน�าหลักธรรม	“อริยสัจ	4”	มาประยุกต์กับการแก้ปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนด้วย

S-Savings ฝึกประหยัด ใช้เฉพาะสิ่ งที่ จ�าเป็น	จัดกิจกรรมส่งเสริม	

และสร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้คุณค่าของทรัพยากร	ก่อให้เกิดคุณลักษณะนิสัย

ที่ดี	รู้จักประหยัด	ไม่สุรุ่ยสุร่าย	ใช้เท่าที่จ�าเป็น

I-Invite เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม	จัดตั้ง	“ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่น

เยาว์”	เพื่อสรรหาสมาชิกใหม่มาร่วมด�าเนินโครงการ	สืบทอดจากรุ่นสู่รุ ่นต่อไป		

และยังได้จัดท�า	Facebook	Fanpage	:	www.facebook.com/dsc.sgw	เพื่อเผย

แพร่โครงการและองค์ความรู้ด้านการลดภาวะโลกร้อนในโลกสังคมออนไลน์ด้วย

R-Rationalize มีเหตุผล คิดก่อนใช้	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนคิดก่อนใช้

สิ่งของต่างๆ	และทบทวนว่ามีความจ�าเป็นต้องใช้หรือไม่	เพื่อไม่ให้เกิดขยะที่ต้องน�า

ไปก�าจัดเพิ่มมากขึ้น

I-Intend มุ่งมั่นตั้งใจลดภาวะโลกร้อน	“ความมุ่งมั่นตั้งใจ”	เป็นปัจจัยส�าคัญ	

น�าไปสู่การมีจิตส�านึกที่ดีในการร่วมกันลดภาวะโลกร้อน	ก่อให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์

และมีความยั่งยืน

N-Network สร้างเครือข่าย	จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา	

สัญจรไปเผยแพร่ความรู้ให้กับน้องๆ	ที่โรงเรียนวัดน�้าบ่อหลวง	โรงเรียนบ้านห้วยส้ม	

และโรงเรียนวัดทุ่งศาลา	ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาในบริเวณใกล้เคียง		
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เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนตั้งแต่ยังเล็ก	รวมทั้งจัด

นิทรรศการให้ความรู้กับชาวบ้าน	และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนที่งานข้าวเหนียว

สนัป่าตอง	นอกจากนี้	ยงัได้จดักจิกรรมให้ความรูก้บัผูป้กครองและเดก็ๆ	ในงานวนัเดก็

แห่งชาตทิีโ่รงเรยีนวดัน�้าบ่อหลวง	ด้วยรปูแบบการเรยีนรูท้ีส่นกุสนาน	ผ่านการเล่นเกม

บิงโกลดโลกร้อน	ตลอดจนสอดแทรกความรู้บนเวทีกิจกรรม

หลากหลายกิจกรรมลดขยะ ลดโลกร้อน
>>  กลุ่มนักเรียนแกนน�าได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการจัดการขยะ	

ในโรงเรียน	ตามหลัก	DEBSIRIN	Step	ก่อให้เกิดกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียน	ดังนี้

 งดใช้ถุงพลำสติกในโรงอำหำร	 โรงเรียนออกมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกใน	

โรงอาหารอย่างจริงจัง	ปรับเปลี่ยนมาใช้จาน	ถ้วย	และแก้วน�้าที่สามารถน�าส่งคืน	และ

ใช้ซ�้าได้

 ทำนให้หมด ลดโลกร้อน ใช้ภาพถ่ายจานข้าวผดัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

เป็นสือ่รณรงค์ตดิในโรงอาหาร	กระตุน้ให้นกัเรยีนได้เหน็แบบอย่างทีง่ดงามของพระองค์	

และขอความร่วมมอืนกัเรยีนทกุคนทานอาหารให้หมดจาน	เพือ่ช่วยกนัลดปรมิาณขยะ

เศษอาหาร

 กระดำษฟำงข้ำว น�าฟางข้าวมาผลติเป็นกระดาษและงานประดษิฐ์	เพือ่เพิม่มลูค่า	

ถอืเป็นการช่วยชาวนาลดเผาฟางข้าว	ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูบ่รรยากาศ

 ปุย๋หมกัชวีภำพ	นกัเรยีนช่วยกนัน�าใบไม้แห้งไปใช้ท�าปุย๋หมกั	เพือ่ใช้เป็นปุย๋บ�ารงุ

ต้นไม้ในโรงเรียน

 ธนำคำรขยะ	นกัเรยีนรวบรวมขยะจากทีบ้่านและทีโ่รงเรยีนมาฝากทีธ่นาคารขยะ

รไีซเคลิ	โดยมกีลุม่นกัเรยีนแกนน�าท�าหน้าทีร่บัซือ้ขยะรไีซเคลิ	สปัดาห์ละ	2	วนั	นกัเรยีน

น�าเงินที่ได้จากการขายขยะไปฝากไว้กับธนาคารโรงเรียนเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายและเป็นทุน

การศึกษา
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จากการด�าเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะ	ภายใต้โครงการ	“เทพศิรินทร์	เชียงใหม่	

ร่วมใจลดเมืองร้อน:	DSC	Stop	Global	Warming”	ได้ผลดังนี้	มีปริมาณขยะรีไซเคิล	

ทีค่ดัแยก	ประมาณ	1,122	กโิลกรมัต่อปี	ปรมิาณเศษใบไม้ทีน่�ามาท�าปุย๋ประมาณ	360	

กิโลกรัมต่อปี	และขยะเศษอาหารลดลงร้อยละ	50	ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้ประมาณ	1,485	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ร่วมใจ ขยายผลสู่ความยั่งยืน
>>  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด�าเนินโครงการเทพศิรินทร์	 เชียงใหม่	ร่วมใจ	

ลดเมืองร้อน	:	DSC	Stop	Global	Warming	ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์	เชียงใหม่		

จึงได้น�าโครงการนี้บรรจุไว้ในแผนการด�าเนินงานประจ�าปีของโรงเรียน	และได้

สนับสนุนงบประมาณการด�าเนินงาน	อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าบ่อหลวง		

ยังได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้	โรงเรียนเทพศิรินทร์	เชียงใหม่	ยังได้ขยายเครือข่ายลดเมืองร้อนไปยัง

โรงเรียนระดับประถมศึกษา	ผ่านกิจกรรม	“ค่ายเยาวชนลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา”	

และขยายเครือข่ายลดเมืองร้อนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	ผ่านกิจกรรม	“ค่าย

วิทยาศาสตร์กับชีวิต”	โดยให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาภาวะโลกร้อน	และวิธี

การแก้ไขในโรงเรยีนตนเอง	เพือ่ปลกูฝังส�านกึรกัและหวงแหนสิง่แวดล้อมให้กบัเยาวชน

“ขั้นตอนน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จ” จะงอกงำมได้เพียงใด อยู่ที่ “พลังใจ” และ “พลังควำม

ร่วมมือ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 8 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม	่ 
248	หมู่	2	ต.น�้าบ่อหลวง	อ.สันป่าตอง	
จ.เชียงใหม่

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียน	348	คน	
ครู	26	คน	
บุคลากร	15	คน
โทรศัพท์	053-836008
เว็บไซต์	www.dsc.ac.th
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โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Rationalize 
มีเหตุผล 
คิดก่อนใช้

Declare 
เปิดหัวใจ 

ปลุกพลังมุ่งมั่น

Build 
ปูพื้นฐาน 

สร้างจิตส�านึก 
“ร่วมลดภาวะโลกร้อน”

Saving 
ฝึกประหยัด 

ใช้เฉพาะสิ่งที่จ�าเป็น

Network 
สร้างเครือข่าย

Education 
ให้ความรู้ 

แลกเปลี่ยนความคิด

Intend 
มุ่งม่ันตั้งใจ

ลดภาวะโลกร้อน

Invite 
เชิญชวนเข้าร่วม

กิจกรรม

DEBSIRIN
ร่วมใจลดเมืองร้อน
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โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา
ธิดาร่วมพลัง สู่ความหวังคาร์บอนต�่า “Stop Hard Start Easily”

“การที่เราจะหยุดท�าอะไร	มันเป็นเรื่องที่ยาก	อย่างเช่นความเคยชินของเรา	แต่ถ้าเราสามารถ	

หยุดยั้งได้	การเริ่มต้นท�าสิ่งดีๆ	ใหม่ๆ	ต่อไปของเรา	ก็เป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียว”	ความหมายข้างต้นนี้

คือที่มาของสโลแกน	“Stop	Hard	Start	Easily”	แรงบันดาลใจส�าคัญของการขับเคลื่อนโครงการ	

“ธิดาร่วมพลัง	สู่ความหวังคาร์บอนต�่า”	ของโรงเรียนธิดานุเคราะห์

ด้วยความที่โรงเรียนธิดานุเคราะห์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่	ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่	จ.สงขลา		

มีนักเรียนมากถึง	3,032	คน	โรงเรียนจึงต้องเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดจากการอุปโภค

บริโภค	และบริหารจัดการความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงมากขึ้น	เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ	

ภายในโรงเรียน	โดยเฉพาะการใช้เครื่องปรับอากาศในห้องเรียนส่วนใหญ	่ส่งผลให้โรงเรียนมีต้นทุน

ค่าใช้จ่ายสงู	และยงัมภีาระในการจดัเกบ็ขยะเพือ่น�าไปก�าจดัอกีด้วย	โรงเรยีนจงึได้ก�าหนดยทุธศาสตร์

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ	มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ควบคู่กับการปลูก

ฝังจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม	และตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน	ซึ่งเกิดจากวิถีการบริโภคและ	

การใช้พลังงานในชีวิตประจ�าวัน
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ใส่พลัง สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้
>> โรงเรียนธิดานุเคราะห์ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานในโรงเรียน

อย่างต่อเนือ่ง	เริม่จากการประชมุชีแ้จงให้คร	ูบคุลากร	นกัเรยีน	และผูป้กครองได้เข้าใจ

โครงการ	และร่วมกนัวางแผนการด�าเนนิงาน	จากนัน้แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	และ

ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ตามแผนที่วางไว้	ดังนี้

  หนึ่งคนปั่น พันคนเก็บ	ส่งเสริมแนวคิดลดปริมาณขยะ	ด้วยการฝึก	“คัดแยก

ขยะ”	ในรูปแบบสนุกสนาน	ใช้	“จักรยานปั่นเก็บขยะ”	สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้

นักเรียนมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดของโรงเรียน	ท�าได้ง่ายๆ	โดยให้นักเรียนหนึ่งคน

ป่ันจกัรยาน	และมนีกัเรยีนเดนิตามช่วยกนัเกบ็ขยะใส่ตะกร้ารถจกัรยาน	วนัละ	4	ครัง้	

ในตอนเช้า	ช่วงพกั	10	นาท	ีพกัเทีย่ง	และตอนเยน็	จากนัน้น�าขยะมาแยกทิง้ใส่ถงัขยะ

แต่ละประเภทตามป้ายที่ก�าหนดสัญลักษณ์ไว	้นอกจากเป็นการปลูกฝังจิตส�านึกด้าน

การจดัการขยะ	ยงัสอนให้นกัเรยีนรูจ้กัใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม	และได้

ออกก�าลังกายด้วย

  หนึ่งวันลด	หนึ่งวันเพิ่ม	ส่งเสริมแนวคิดลดใช้พลังงานไฟฟ้า	โดยก�าหนดให้

นักเรียนแต่ละช่วงชั้นปิดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน	ตั้งแต่เวลา	08.00	–	12.00	น.	

ตามวันที่ก�าหนด	ได้แก่

วันจันทร	์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)

หากห้องเรียนใดลืมปิดเครื่องปรับอากาศตามวันที่ก�าหนด	ก็จ�าเป็นต้องงดเปิดเครื่อง

ปรับอากาศเป็นเวลา	1	สัปดาห์	นอกจากนี้	ยังได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม	

ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค	(Facebook)	ชื่อ	“ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา	

โรงเรียนธิดานุเคราะห์”
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ผลจากการด�าเนินโครงการธิดาร่วมพลัง	สู่ความหวังคาร์บอนต�่า	“Stop	Hard	Start	

Easily”	ของโรงเรียนธิดานุเคราะห์	สามารถลดปริมาณขยะได้	3,269	กิโลกรัมต่อปี	

ลดปรมิาณไฟฟ้าได้	254,792	กโิลวตัต์ชัว่โมงต่อปี	ซึง่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ได้	146,207	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

บูรณาการเพื่อก้าวไปข้างหน้า
>> โรงเรียนธิดานุเคราะห์ยังได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส�านึก	ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของปัญหาภาวะโลกร้อน	ด้วยการบูรณาการทุกกิจกรรมเข้ากับกลุ่มสาระวิชาการ	

เรยีนรู	้จดัท�าเป็นสถานเีรยีนรู	้จ�านวน	9	สถาน	ีเพือ่ให้นกัเรยีนทกุคนมส่ีวนร่วมในการ

ลดภาวะโลกร้อน	ประกอบด้วยสถานีต่างๆ	ดังนี้

สถานีที่	1	:	 ตามรอยพ่อหลวง	ร่วมกันลดเมืองร้อน	(กลุ่มสาระศิลปะ)

สถานีที่	2	:	 บันไดลิงพลังงาน	(กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)

สถานีที่	3	:	 ภาวะเรือนกระจก	(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)

สถานีที่	4	:	 แยกขยะลดโลกร้อน	(กลุ่มสาระสังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม)

สถานีที่	5	:	 ค�าขวัญชวนคิด	พิชิตโลกร้อน	(กลุ่มสาระภาษาไทย)

สถานีที่	6	:	 ย้อนรอยผลิตภัณฑ์	(กลุ่มสาระคณิตศาสตร์)

สถานีที่	7	:	 มหัศจรรย์แห่งต้นไม้	(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)

สถานีที่	8	:	 รักโลกให้ถูกทาง	ค�าตอบอยู่ที่ตัวเรา	(กลุ่มสาระการงานอาชีพและ	

	 	 เทคโนโลยี)

สถานีที่	9	:	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นับเป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจจริงในกำรท�ำหน้ำที่บ่มเพำะ “เมล็ดพันธุ์

คณุภำพ” เพือ่เป็นพลงัส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นสูเ่มอืงและสงัคมคำร์บอนต�ำ่ ควำมหวงั

ใหม่ที่ท้ำทำยให้ทุกคนร่วมกันปลุกปั้นท�ำฝันให้เป็นจริง

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 9 

โรงเรียนธิดำนุเครำะห์ 
5	ถ.แสงศรี	ต.หาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	
จ.สงขลา

เปิดสอนระดับอนุบาล-	มัธยมศึกษา
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักเรียน	3,032	คน	
ครู	153	คน	
บุคลากร	30	คน
โทรศัพท์	074-232052
เว็บไซต์	www.thida.ac.th
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• สถานีที่ 1: ตามรอยพ่อหลวง   
   ร่วมกันลดเมืองร้อน
• สถานีที่ 2: บันไดลิงพลังงาน
• สถานีที่ 3: ภาวะเรือนกระจก
• สถานีที่ 4: แยกขยะลดโลกร้อน
• สถานีที่ 5: ค�าขวัญชวนคิด
   พิชิตโลกร้อน
• สถานีที่ 6: ย้อนรอยผลิตภัณฑ์
• สถานีที่ 7: มหัศจรรย์แห่งต้นไม้
• สถานีที่ 8: รักโลกให้ถูกทาง
   ค�าตอบอยู่ที่ตัวเรา
• สถานีที่ 9: ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา

หนึ่งคนปั่น
พันคนเก็บ

บูรณาการกับ
กลุ่มสาระวิชา
“สถานีเรียนรู้"

ธิดาร่วมพลัง 
สู่ความหวังคาร์บอนต�่า  

                          
   

  
  

  
  

 S
top

 Ha
rd Start Easily

หนึ่งวันลด
หนึ่งวันเพิ่ม

• เพิ่มอากาศบริสุทธิ์
 ให้โลกของเรา
• ลดใช้พลังงานไฟฟ้า
• ลดการปล่อย
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

1
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โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน
MBS ร่วมใจ ประหยัดไฟในโรงเรียนและชุมชน

โรงเรียนแม่สะเรียง	“บริพัตรศึกษา”	เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่	มีนักเรียนถึง	1,410	คน	มากที่สุด	

เมื่อเทียบกับโรงเรียนทั้งหมดในอ�าเภอแม่สะเรียง	ท�าให้มีการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนสูง	โดยเฉพาะ

การใช้ไฟฟ้า	ทั้งเปิดไฟ	เครื่องปรับอากาศ	พัดลม	และคอมพิวเตอร	์ผลที่ตามมาก็คือ	โรงเรียนต้อง

แบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูง	และยิ่งมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากเท่าใด	ก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อ	

ภาวะโลกร้อนมากขึ้นเท่านั้น	เพราะในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า	ต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล	(ก๊าซ

ธรรมชาติ	ถ่านหิน	น�้ามัน)	ในการเผาไหม้	มีผลท�าให้เกิดก๊าซเรือนกระจกสะสมตัวในชั้นบรรยากาศ
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เข็มทิศน�าทางสู่เป้าหมาย
>> แนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนแม่สะเรียง	“บริพัตรศึกษา”	ได้ก�าหนดตาม

วงจรของ	PDCA	เริ่มจากการวางแผน	(Plan)	การด�าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายทีว่างไว้	จากนัน้กป็ฏบิตังิาน	(Do)	ตามขัน้ตอนในแผนงานนัน้	และตรวจ

สอบ	(Check)	ผลการด�าเนินงานในแต่ละขั้นตอนว่า	มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง	ถ้ามี

ปัญหา	ก็ลงมือปรับปรุงแก้ไข	(Action)	หากไม่มีปัญหา	ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ

ตามแผนงานทีไ่ด้ผลส�าเรจ็	เพือ่น�าไปใช้ในการท�างานครัง้ต่อไป	จนเกดิเป็นหลากหลาย

กิจกรรมประหยัดไฟฟ้า	ดังนี้

   บูรณำกำรสู่กำรเรียนกำรสอนเรื่องกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ	โรงเรียนได้จัดท�า

แผนการสอน	โดยบรูณาการเข้ากบั	8	กลุม่สาระ	ในหวัข้อ	“การใช้พลงังานไฟฟ้าอย่าง

คุ้มค่าและปลอดภัย”	เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	เช่น	ห้องเรียนสีเขียว	และ

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	เช่น	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	โรงไฟฟ้าพลังงานน�้า	ที่

ตั้งอยู่ใน	อ.แม่สะเรียง	จ.แม่ฮ่องสอน	เพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงานของ

นักเรียน

โรงเรยีนแม่สะเรยีง	“บรพิตัรศกึษา”	ตระหนกัดว่ีา	เราทกุคนมส่ีวนช่วยลดปัญหาภาวะ

โลกร้อนได้	เริม่ตัง้แต่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าในชวีติประจ�าวนั	

ทัง้ทีบ้่าน	โรงเรยีน	และชมุชน	เลอืกใช้พลงังานจากธรรมชาต	ิเช่น	พลงังานแสงอาทติย์	

พลังงานลม	พลังงานน�้า	ฯลฯ	ที่ส�าคัญทุกครั้งที่ใช้ไฟฟ้า	ต้องใช้อย่างรู้คุณค่าและเกิด

ประสทิธภิาพสงูสดุ	จงึเกดิเป็นแรงบนัดาลใจรเิริม่โครงการ	“MBS	ร่วมใจ	ประหยดัไฟ

ในโรงเรยีนและชมุชน”	เริม่ต้นกระตุน้ปลกุจติส�านกึตัง้แต่ในโรงเรยีน	และขยายแนวคดิ

สร้างเครือข่ายสู่โรงเรียนข้างเคียง	รวมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
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  ประชำสัมพันธ์ประหยัดไฟฟ้ำในโรงเรียน	เผยแพร่ข่าวสาร	สาระความรู้	ตลอด

จนกิจกรรมรณรงค์เรื่องการประหยัดไฟฟ้าในโรงเรียนและชุมชนให้นักเรียนทราบ		

ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง	บอร์ด	เสียงตามสายของโรงเรียน

  ปิด-เปิดหลอดไฟในโรงเรียน	ก�าหนดมาตรการปิด-เปิดไฟ	เช่น	ปิดไฟเวลาพัก

เที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน	และจัดท�าสติ๊กเกอร์สีไว้ตามสวิตช์ไฟ	เพื่อเปิดไฟเฉพาะดวง

ที่จ�าเป็นต้องใช้งาน	ซึ่งการปิด-เปิดไฟแต่ละครั้งจะมีสายตรวจคอยส�ารวจดูแลความ

เรียบร้อย

  เปลี่ยนหลอดไฟ ใช้หลอดประหยัดพลังงานในห้องเรียนของอาคารเรียน	1		

ซึ่งจากเดิมเป็นหลอด	36	วัตต์	เปลี่ยนเป็นหลอด	18	วัตต์	จ�านวน	276	หลอด	และ

เปิดม่านหรือหน้าต่างเพื่อเพิ่มแสงสว่างในห้องเรียน

  ปิด-เปิดเครื่องปรับอำกำศในโรงเรียน	มีมาตรการปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศ	

เป็นเวลา	ปิดเครื่องปรับอากาศหากไม่อยู่ในห้องนาน	1	ชั่วโมง	ตั้งอุณหภูมิเครื่อง	

ปรบัอากาศไม่ต�่ากว่า	25	องศาเซลเซยีส	และเปิดหน้าต่างให้ลมเข้ามาในช่วงทีอ่ากาศ	

ไม่ร้อนแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ

  ไม่รีดชุดพลศึกษำมำโรงเรียน	รณรงค์ให้ครู	บุคลากร	และนักเรียนในโรงเรียน	

ใส่ชุดพลศึกษาที่ไม่ต้องรีด	เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า
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  ปิด-เปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำในโรงเรียน	ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้อุปกรณ์

เครือ่งใช้ไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยปิดจอภาพคอมพวิเตอร์เมือ่ไม่ใช้งานนานเกนิ	

15	นาที	ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานติดต่อนานเกิน	1	ชั่วโมง	จัดวางตู้เย็น	

ห่างจากฝาผนัง	15	เชนติเมตร	ท�าความสะอาดตู้เย็น	ละลายน�้าแข็งอย่างสม�่าเสมอ	

และปรับอุณหภูมิตู้เย็นให้เหมาะสม	รวมถึงการตรวจสภาพอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	

เป็นประจ�า	พร้อมทั้งปิดสวิตซ์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งและถอดปลั๊กออก	

หลังเลิกใช้งาน

  จักรยำนปั่นน�้ำ	น�าจักรยานยืมเรียนที่ช�ารุดและไม่สามารถใช้งานได้แล้วมา

ประกอบเข้ากับเครื่องปั๊มน�้า	เพื่อใช้สูบน�้ารดต้นไม้	โดยใช้หลักการของพลังงานกล	

แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า	อีกทั้งโรงเรียนได้พัฒนาต่อยอดสร้างเป็นฐานการเรียนรู้		

เพื่อให้คุณครูใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในการเรียนการสอนเรื่องพลังงานกลให้กับ

นักเรียนที่มีความสนใจ

  เผยแพร่กจิกรรมสูโ่รงเรยีนและชมุชนใกล้เคยีง	จดัท�าวารสารเผยแพร่กจิกรรม

ของโรงเรียนส่งไปยังโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา		

เขต	34	(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)	ทั้งหมด	174	โรงเรียน	และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
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เสียงตามสายของโรงเรียนและชุมชน	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	

แม่สะเรียง	(สวท.แม่สะเรียง)	เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค	(Facebook)	และยูทูบ	

(YouTube)	รวมทั้งประชาสัมพันธ์โดยตรงที่ตลาดนัดในอ�าเภอแม่สะเรียง

จากการด�าเนินโครงการ	MBS	ร่วมใจ	ประหยัดไฟในโรงเรียนและชุมชน	ของโรงเรียน

แม่สะเรยีง	“บรพิตัรศกึษา”	สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้	10,884	กโิลวตัต์ชัว่โมงต่อปี	

ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้	6,106	กโิลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี

สานพลังร่วมใจต่อยอดกิจกรรม
>> โรงเรียนแม่สะเรียง	“บริพัตรศึกษา”	ยังคงมุ่งมั่นสานต่อแนวคิดการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง	โดยต่อยอดกิจกรรมและขยาย	

เครือข่าย	ดังนี้

•	 ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์	เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และพลังงานทางเลือก

•	 เปลีย่นหลอดไฟเป็นหลอด	LED	ในอาคารเรยีน	โดยทยอยเปลีย่นจนครบทกุอาคาร

•	 ขยายเครือข่ายการประหยัดพลังงานไฟฟ้าไปยังโรงเรียนในอ�าเภอใกล้เคียง

•	 จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงานไฟฟ้า

•	 จัดกิจกรรมปลูกจิตส�านึกด้านการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	ที่สอดคล้องกับสภาพ	

	 ปัญหาของชุมชน

เพียงแค่ “ปิดสวิตซ์ ถอดปลั๊ก” เริ่มต้นได้ง่ำยๆ ที่ตนเอง ก่อนบอกต่อไปยังคนใกล้

เคียง ทั้งที่บ้ำน โรงเรียน และชุมชน พลังเล็กๆ จำกควำมตั้งใจดีของแต่ละมือ ย่อมก่อ

ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อโลกใบนี้ได้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 9 

โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษำ”
315	หมู่	1	ต.บ้านกาศ	อ.แม่สะเรียง	
จ.แม่ฮ่องสอน

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�านักงานคณะกรรม
การการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียน	1,410	คน
ครู	85	คน	
บุคลากร	11	คน
โทรศัพท์	053-681250
เว็บไซต์	www.boripat.ac.th
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• 18 วัตต์
• เปิดหน้าต่าง

• กิจกรรมหน้าเสาธง
• บอร์ด
• เสียงตามสาย

• แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
• แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

บูรณาการ
สู่การเรียนการสอน 

“8 กลุ่มสาระ”

หลากหลายกิจกรรม
ประหยัดไฟฟ้า  

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน

เปลี่ยนหลอดไฟ

ปิด-เปิด
เครื่องปรับอากาศ

ปิด-เปิด
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

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

จักรยานปั่นน�้า

ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ในโรงเรียน

ปิด-เปิดหลอดไฟ

ไม่รีดชุดพลศึกษา

เผยแพร่กิจกรรม
สู่โรงเรียนและชุมชน

ใกล้เคียง

1
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โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี
ACS GREEN CAMPUS ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา

ตลอดระยะเวลา	70	ปีของการก่อตั้ง	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	สถานศึกษาแห่งนี้ยังคงมุ่งมั่น	

ท�าหน้าที่บ่มเพาะความรู้	สร้างคนให้มีการศึกษาและคุณธรรม	ควบคู่กับการท�าหน้าที่เป็นสมาชิก	

ทีด่ขีองสงัคม	ตระหนกัรูใ้นคณุค่าของการใช้พลงังานและการบรหิารจดัการ	“ขยะ”	ให้เกดิประโยชน์

สูงสุด	เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด	โรงเรียน	

อสัสมัชญัศรรีาชาจงึได้ก�าหนดวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	เป้าหมาย	และยทุธศาสตร์	พร้อมทัง้ประกาศนโยบาย

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส�านึกให้นักเรียนและบุคลากร

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	เพื่อมุ่งสู่	“โรงเรียน

คาร์บอนต�่า”	ตามแผนงานโครงการ	ACS	GREEN	CAMPUS	ลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา
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ด้วยความที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่	ตั้งอยู่บนเนื้อที่	550	ไร่	

ใน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	มีทั้งนักเรียนประจ�าและไปกลับจ�านวนมากถึง	4,600	คน		

ย่อมมีปริมาณขยะเกิดขึ้นตามมามากเช่นกัน	โรงเรียนจึงตั้งต้นมองปัญหาด้วยความ

เข้าใจ	และได้แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน	

เน้นกระบวนการมีสวนร่วมจากทุกคนในโรงเรียน	เริ่มต้นด้วยการประชาสัมพันธ์	

ถงึเป้าหมายของการมุง่สูโ่รงเรยีนคาร์บอนต�่า	พร้อมทัง้รณรงค์ให้ทกุคนปรบัเปลีย่นวถิี

การด�าเนินชีวิต	เริ่มจากลด	“ขยะใกล้ตัว”	ซึ่งเป็นบ่อเกิดของก๊าซเรือนกระจก	ต้นเหตุ

ของปัญหาภาวะโลกร้อน	โรงเรียนยังได้ก�าหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ

แนวคิดลดภาวะโลกร้อนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้	และการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุ

เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	รวมทั้งส่งเสริมการประดิษฐ์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ	

สิ่งแวดล้อม
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พลังความร่วมมือ เพื่อ “ลดขยะ”
>> โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชาได้รเิริม่กจิกรรมต่างๆ	เพือ่ส่งเสรมิแนวคดิการลดปรมิาณ

ขยะ	ดังนี้

  ทิ้งขยะให้ถูกถัง : 3 ถัง 3 สี 3 ประเภท	รณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรยีนแยกขยะให้ถกูประเภท	โดยจดัวางถงัขยะ	3	ส	ี3	ประเภท	ไว้ตามบรเิวณต่างๆ	

ภายในโรงเรียน	จ�านวน	8	จุด	เพื่อแยกขยะออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	ขยะรีไซเคิล

จ�าพวกพลาสติก	ขยะรีไซเคิลจ�าพวกแก้วและโลหะ	และขยะทั่วไป

  รณรงค์ลดขยะรอบชุมชน	ให้ความรู้เรื่องการลดปริมาณขยะในชีวิตประจ�าวัน	

และร่วมกบัเทศบาลเมอืงศรรีาชาท�าความสะอาดบรเิวณรอบชมุชนในอ�าเภอศรรีาชา

  เซียนปรำบขยะ ส่งเสริมให้นักเรียนน�าเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นสิ่ง

ประดิษฐ์ต่างๆ	เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของขยะ	และเศษวัสดุเหลือใช้

  Rethink ก่อนทิ้ง	ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ไฟฟ้าให้คุ้มค่าก่อนทิ้ง

เป็นขยะ

  เถ้ำแก่น้อยจำกของมือสอง	เปิดโอกาสให้นักเรียนจ�าหน่ายสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ

เหลือใช้	และผู้ปกครองจ�าหน่ายของสภาพดีแต่ไม่ใช้แล้ว	เพื่อลดขยะ

  เศษอำหำรในจำนข้ำว รณรงค์กินข้าวให้หมดจาน	โดยเปิดสารคดีรณรงค์การ

รับประทานอาหารให้หมดจาน

  ปุย๋หมกัชวีภำพ	ส่งเสรมิการผลติปุย๋หมกัชวีภาพจากเศษใบไม้และหญ้า	สามารถ

ลดปริมาณเศษใบไม้และหญ้าได้วันละ	60	กิโลกรัม

  มหศัจรรย์ไบโอแก๊ส	ส่งเสรมิการผลติไบโอแก๊สจากเศษผกัผลไม้ทีเ่หลอืจากการ

ประกอบอาหารในโรงครัวของโรงเรียน

  น�้ำหมัก EM	ส่งเสริมการท�าน�้าหมัก	EM	จากขยะอินทรีย์	เพื่อน�าไปเป็นปุ๋ยบ�ารุง

ต้นไม้

  ไส้เดอืนย่อยขยะ	ก�าจดัขยะอนิทรย์ีโดยใช้ไส้เดอืนพนัธุแ์อฟรกินั	ช่วยลดปรมิาณ

เศษผักผลไม้ได้เดือนละ	23	กิโลกรัม
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  กระดำษหน้ำ 3 เพื่อเพื่อนที่มองไม่เห็น	รับบริจาคกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้า	

เพื่อน�าไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอด	สามารถลดขยะประเภทกระดาษได้เดือน

ละ	17	กิโลกรัม

  Book 4 Child รับบริจาคหนังสือเพื่อมอบให้น้องๆ	ใน	3	จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ในโครงการ	“ค่ายส่งแรงใจ	ให้ต�ารา”	สามารถบริจาคหนังสือได้ถึง	2,580	เล่ม

  รณรงค์ใช้กล่องจำกชำนอ้อย	ลดใช้กล่องโฟม	ปรบัเปลีย่นมาใช้กล่องทีผ่ลติจาก

ชานอ้อยที่สามารถย่อยสลายได้	สามารถลดขยะกล่องโฟมได้เดือนละ	225	กล่อง

  E-Office ลดผลิตขยะ	ใช้ระบบ	E-Office	แจ้งข่าวสารต่างๆ	ของโรงเรียนแทน

การใช้กระดาษ	สามารถลดการใช้กระดาษได้เดือนละ	15	กิโลกรัม

  กำรสอบ online	จัดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนด้วยการสอบ	online	

แทนการใช้กระดาษ	สามารถลดการใช้กระดาษได้เดือนละ	17	กิโลกรัม

  Website ลดใช้ขยะ	แจ้งข้อมลูข่าวสารและรายละเอยีดต่างๆ	แก่ผูป้กครองผ่าน

ทางเว็บไซต์	สามารถลดการใช้กระดาษได้เดือนละ	108	กิโลกรัม

  รถขยะ ลดขยะ	ส่งเสรมิให้นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาผลติไบโอดเีซลจากน�า้มนั

พชืใช้แล้ว	ซึง่รวบรวมมาจากบ้านนกัเรยีนและโรงครวัของโรงเรยีน	เพือ่น�ามาใช้กบัรถ

ขยะของโรงเรียน	สามารถผลิตไบโอดีเซลได้เดือนละ	48	ลิตร

  น�้ำเสียช่วยได้	ต้นไม้เติบโตดี	น�าน�้าทิ้งจากการอาบน�้าของนักเรียนประจ�า	

ทั้ง	4	ตึก	มาผ่านกระบวนการบ�าบัด	เพื่อน�าไปใช้รดน�้าต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน	

แทนการใช้น�า้ประปา	สามารถลดปรมิาณการใช้น�า้ประปาได้วนัละ	34	ลกูบาศก์เมตร

ผลจากการด�าเนินกิจกรรมด้านการลดปริมาณขยะในโครงการ	“ACS	GREEN		

CAMPUS	ลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา”	สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	

164,878	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพราะสมาชิกทุกคนใน

โรงเรียน	ทั้งผู้บริหาร	คณะครู	บุคลากร	ผู้ปกครอง	และนักเรียนทุกระดับชั้น	พร้อมใจ
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เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมด�าเนินงาน	ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง	3	ภาคีส�าคัญ		

คอื	โรงเรยีน	สมาคมผูป้กครองและคร	ูและชมุชน	เพือ่ร่วมกนัอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

หยั่งราก แตกกิ่ง ขยายผลต่อเนื่อง
>> จากเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสู่	“โรงเรียนคาร์บอนต�่า”	เพื่อร่วม	

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	ส่งผลให้โรงเรียน	

อสัสมัชญัศรรีาชาเดนิหน้าสานต่อกจิกรรมต่างๆ	อย่างต่อเนือ่ง	สอดคล้องกบันโยบาย	

ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	รวมถึงการพัฒนาต่อยอดกิจกรรม

จดัการระบบการจราจรในโรงเรียน	เพื่อลดปัญหาการจราจร	และจดัตัง้ศูนย์การเรยีน

รู้ภายในโรงเรียน	เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กำรด�ำเนินกิจกรรมหลำกหลำย เพื่อเป้ำหมำย “ลดขยะ” ของโรงเรียนแห่งนี้ เป็น 

บทพิสูจน์คุณค่ำของกำรพัฒนำสู่ “โรงเรียนสีเขียว” หรือ “โรงเรียนคำร์บอนต�่ำ” 

สำมำรถท�ำได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน สิ่งส�ำคัญอยู ่ที่ ควำมกล้ำที่จะเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมที่เคยชิน แล้วเริ่มต้นนิสัยใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทำง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 9 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ
29	หมู่	10	ต.สุรศักดิ์	อ.ศรีราชา	
จ.ชลบุรี

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักเรียน	4,600	คน	
ครู	330	คน	
บุคลากร	220	คน
โทรศัพท์	038-311055-6
เว็บไซต์	www.acs.ac.th
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• 3 ถัง 3 สี 3 ประเภท
 (พลาสติก) (แก้ว /โลหะ) 
 (ขยะทั่วไป)

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี

ทิ้งขยะให้ถูกถัง 

ACS GREEN 
CAMPUS 
ลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา

รถขยะ ลดขยะ

ลดขยะ
รอบชุมชน 

เซียนปราบขยะ

เถ้าแก่น้อย
จากของมือสอง

มหัศจรรย์
ไบโอแก๊ส

Book 4 Child

กระดาษหน้า 3 
เพื่อเพื่อนที่มอง

ไม่เห็น

การสอบ 
online

น�้าเสียช่วยได้ 
ต้นไม้เติบโตดี

Website 
ลดใช้ขยะ

E-Office 
ลดผลิตขยะ

ใช้กล่องจาก
ชานอ้อย

ปุ๋ยหมักชีวภาพ

                          
   

  
  

  
  

 ก
ิจก
รรม

หลาก
หลายเพ่ือลดขยะ

Rethink 
ก่อนทิ้ง

เศษอาหารในจานข้าว 
"กินให้หมดจาน"

ไส้เดือน
ย่อยขยะ

น�้าหมัก EM
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โรงเรียนควนโดนวิทยา จ.สตูล
ร่วมพลัง สู่ความหวังสังคมคาร์บอนต�่า

วสิยัทศัน์ของโรงเรยีนควนโดนวทิยา	“ภมูทิศัน์โดดเด่น	เน้นคณุธรรม	อนรุกัษ์ภมูปัิญญา	จดัการศกึษา

สูม่าตรฐานสากล”	สะท้อนได้ดถีงึทศิทางการท�างานของโรงเรยีน	ทัง้ในฐานะเป็นสถานศกึษา	มหีน้าที่	

สอนนกัเรยีนให้เป็นคนเก่ง	ด	ีมคีณุธรรม	และในฐานะเป็นสมาชกิทีด่ขีองท้องถิน่	ซึง่พร้อมร่วมรณรงค์

ประเดน็ทีก่�าลงัท้าทายสงัคมในทกุระดบั	นัน่คอื	การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในวถิชีวีติประจ�าวนั

โรงเรียนควนโดนวิทยา	ตั้งอยู่บนเชิงเขาใน	อ.ควนโดน	จ.สตูล	แต่เดิมโรงเรียนต้องเผชิญกับปริมาณ

ขยะจ�านวนมาก	เนื่องจากไม่มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี	ขยะส่วนใหญ่ถูกทิ้งรวมกันโดยไม่มีการ	

คัดแยก	ร้านค้าในโรงเรียนนิยมใช้โฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร	ตลอดจนมีการบริโภคอาหาร	

อย่างฟุ่มเฟือย	ปัญหาเหล่านี้มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ซึ่งมีผลต่อภาวะ	

โลกร้อน	โรงเรียนควนโดนวิทยาจึงได้จัดท�าโครงการ	“เรา...ควนโดนวิทยา	ร่วมพลัง	สู่ความหวัง	

สังคมคาร์บอนต�่า”	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง

รู้คุณค่า	เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ	ช่วยลดภาวะโลกร้อน
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พัฒนาสู่เป้าหมาย “ลดขยะในโรงเรียน”
>> การด�าเนินโครงการเราควนโดนวิทยา	ร่วมพลัง	สู่ความหวังสังคมคาร์บอนต�่า		

เริ่มจากแกนน�านักเรียนและคณะท�างานร่วมกันส�ารวจวิเคราะห์ปริมาณขยะแต่ละ

ประเภทในโรงเรียน	พบว่า	ขยะที่มีมากที่สุดในโรงเรียนคือ	ขยะอินทรีย์	45%	รองลง

มาคือ	ขยะรีไซเคิล	40%	ขยะทั่วไป	14.5%	และขยะอันตราย	0.5%	จากนั้นจึง	

มุ่งส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตส�านึกให้แก่นักเรียน	บุคลากรในโรงเรียน		

ผู้ปกครอง	และชุมชน	โดยใช้รูปแบบการประสัมพันธ์ที่หลากหลาย	เช่น	เสียงตามสาย	

ให้ความรู้หน้าเสาธงและในห้องเรียน	จัดท�าแผ่นพับ	ป้ายประชาสัมพันธ์	บอร์ด	

ความรู้	สาธิตวิธีการปฏิบัติ	จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานในที่สาธารณะและในชุมชน	

เดินรณรงค์ให้ความรู้ในเขตพื้นที่รอบโรงเรียน	ประชุมผู้ปกครอง	เผยแพร่ผลงาน	

ในเว็บไซต์ของโรงเรียน	เป็นต้น	รวมถึงก�าหนดเส้นทางการจัดการขยะของโรงเรียน	

แบ่งเป็นขยะทั่วไป	ขยะอินทรีย์	ขยะรีไซเคิล	และขยะอันตราย	ดังนี้
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  กำรจดักำรขยะทัว่ไป	ด�าเนนิกจิกรรมส่งเสรมิแนวคดิลดปรมิาณขยะตัง้แต่ต้นทาง	

โดยเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก	ใช้วัสดุธรรมชาติบรรจุอาหารแทนถุงพลาสติก

และโฟม	ใช้กระบอกน�้าเพื่อเติมน�้าในจุดบริการน�้าดื่มแทนการซื้อน�้าขวด

  กำรจดักำรขยะอนิทรย์ี คดัแยกขยะอนิทรย์ีแต่ละประเภท	เพือ่น�าไปใช้ในกจิกรรม

ต่างๆ	ได้แก่

•	ปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ	น�าเศษอาหาร	เศษผักผลไม้	มาผลิตปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ

•	ปุ๋ยหมักอินทรีย	์น�าเศษใบไม้	เศษหญ้า	มาผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์

•	แก๊สชีวภาพ	น�าเศษอาหารจากโรงอาหารมาเติมในบ่อหมัก	เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ

  กำรจัดกำรขยะรีไซเคิล

•	ธนาคารวัสดุรีไซเคิล	รับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันศุกร์	ตั้งแต่เวลา	15.00	-	16.00	น.		

มีคณะท�างานช่วยคัดแยกขยะ	จดบันทึก	 เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะแต่ละ	

ประเภท	และดูแลสถานะทางการเงินของธนาคารวัสดุรีไซเคิล

•	นูหรีรีไซเคิล	รับบริจาคขยะรีไซเคิลจากผู้บริหาร	ครู	นักเรียน	บุคลากรในโรงเรียน		

ผู ้ปกครอง	และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น	รายได้จากการขายขยะ	

มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน

•	สิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล	และพลาสติกสู ่	AEC	น�าขยะมาประดิษฐ์เป็นสื่อ	

ประกอบการเรียนการสอน	หรือสิ่งของต่างๆ	ที่ใช้ประโยชน์ได้

•	เถ้าแก่น้อย	ส่งเสริมให้นักเรียนหารายได้พิเศษจากการขายขยะรีไซเคิล

•	จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการสินค้ามือสอง	รับบริจาคเสื้อผ้าใช้แล้ว	น�ามาจ�าหน่ายที่ร้านค้า

โรงเรียน
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•	จากธนาคารวัสดุรีไซเคิลสู ่ร ้านค้าศูนย์บาท	 เมื่อน�าขยะไปขายให้กับธนาคาร	

วัสดุรีไซเคิล	สามารถรับคูปองเพื่อใช้ในร้านค้าศูนย์บาทที่ตั้งอยู ่ภายในและ	

ภายนอกโรงเรียน

•	จากธนาคารวัสดุรีไซเคิลสู่ธนาคารความด	ีด�าเนินงานโดยกลุ่มยุวชนรุ่นใหม่	ใส่ใจ

สังคม	ในเวลาพักเที่ยงของทุกวัน	สามารถน�าขยะมาแลกคะแนนความดี	ซึ่งมีเกณฑ์

การให้คะแนนคือ	เก็บขยะประเภทขวด	10	ขวด	ได้	1	คะแนน

•	ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่	น�าไม้ไผ่มาท�าเป็นถังขยะส�าหรับใช้คัดแยกขยะแต่ละประเภท	

ในโรงเรียน

•	ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนเพื่อจัดการขยะ	น�าการขับร้องนาชีร	(การขับร้องบทเพลง

เกี่ยวกับศรัทธาและการท�าความดี)	มาใช้ในการรณรงค์ลดขยะในโรงเรียน

  กำรจดักำรขยะอนัตรำย รณรงค์คดัแยกขยะอนัตราย	ได้แก่	หลอดไฟ	ถ่านไฟฉาย	

และสารเคมีจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	โดยรวบรวมไว้ที่จุดพักขยะอันตราย		

เพื่อส่งต่อให้เทศบาลต�าบลควนโดนน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี

ผลการด�าเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะในโครงการเราควนโดนวิทยา	ร่วมพลัง	สู	่

ความหวังสังคมคาร์บอนต�่า	ของโรงเรียนควนโดนวิทยา	สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิล

ได้	1,265	กิโลกรัมต่อปี	คัดแยกขยะอินทรีย์ได้	1,176	กิโลกรัมต่อปี	ลดปริมาณ	
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ถงุพลาสตกิได้	1,345	กโิลกรมัต่อปี	และลดปรมิาณขวดน�า้พลาสตกิได้	3,209	กโิลกรมั

ต่อปี	ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	15,766	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี

ตอกย�้าแนวคิด ขยายผลสู่ความยั่งยืน
>> โรงเรียนควนโดนวิทยาให้ความส�าคัญกับการบูรณาการแนวคิดลดเมืองร้อน	

ในหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	มีการเรียนการสอนครบ	

ทุกระดับชั้น	และจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาการจัดการขยะเชิงธุรกิจของ	

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ก�าหนด

ยุทธศาสตร์ความยั่งยืน	ด้วยการขยายเครือข่ายแนวคิดลดขยะตั้งแต่ต้นทางไปสู่

ครอบครัวของนักเรียนและชุมชน	รวมถึงเผยแพร่ตัวอย่างกิจกรรมลดขยะไปยัง	

โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง	และได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู ้สังคมรีไซเคิลและป่านิเวศ	

ในโรงเรียน	พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ข้อมูล	เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการลดขยะ	ส�าหรับ	

น�าเสนอเป็นข้อมูลแก่นักเรียนบุคลากรภายในโรงเรียน	ตลอดจนบุคคลภายนอก	

ที่สนใจ

หำกทกุหน่วยในสงัคม ทัง้โรงเรยีน บ้ำน ชมุชน ตลอดจนหน่วยงำนในท้องถิน่ ช่วยกนั

คัดแยกขยะ และลดกำรสร้ำงขยะตั้งแต่ต้นทำง ย่อมส่งผลให้ “กำรจัดกำรขยะ” 

เกิดประสิทธิภำพได้

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 10

โรงเรียนควนโดนวิทยำ	 
472	หมู่	1	ต.ควนโดน	อ.ควนโดน	
จ.สตูล

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
นักเรียน	428	คน	
ครู	31	คน	
บุคลากร	8	คน
โทรศัพท์	074-795093
เว็บไซต์	www.kd.ac.th
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• ธนาคารวัสดุรีไซเคิล
• นูหรีรีไซเคิล
• สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล 
 และพลาสติกสู่ AEC
• ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนเพื่อ  
 จัดการขยะ โดยการขับร้องนาชีร
• เถ้าแก่น้อย
• ร้านค้าสวัสดิการสินค้ามือสอง
• ธนาคารวัสดุรีไซเคิลสู่ร้านศูนย์บาท
• ธนาคารวัสดุรีไซเคิลสู่ธนาคารความดี
• สร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (ถังขยะ)

• รวบรวมเพื่อให้
 เทศบาลจัดเก็บ

โรงเรียนควนโดนวิทยา จ.สตูล

ขยะรีไซเคิล 
40 %

การจัดการขยะ
โรงเรียนควนโดนวิทยา

ขยะทั่วไป  
14.5 %

ขยะอันตราย 
0.5 %

• แก๊สชีวภาพ
• ปุ๋ยหมักอินทรีย์
• น�้าหมักชีวภาพ

ขยะอินทรีย์ 
45 %

• ลดขยะต้นทาง

• ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

• ใช้กระบอกน�้าแทนซื้อน�้าขวด

• ใช้วัสดุธรรมชาติใส่อาหาร
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โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพมหานคร
เดินทางอย่างยั่งยืน ลดมลพิษ ลดโลกร้อน

การเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน	เป็นกิจวัตรประจ�าวันอย่างหนึ่งที่เป็นต้นทางของการปล่อยก๊าซ	

เรอืนกระจก	นกัเรยีนส่วนใหญ่ของโรงเรยีนหนองจอกพทิยานสุสรณ์มธัยมเดนิทางมาโรงเรยีนด้วยรถ

รับส่ง	แต่โรงเรียนก็ยังประสบปัญหาการจราจรติดขัด	เนื่องจากภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียนมีสถาน

ศึกษาหลายแห่งอยู่ใกล้ๆ	กัน	ท�าให้มีปริมาณรถยนต์เข้าออกในช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นจ�านวนมาก	

จ�าเป็นต้องจัดระบบการจราจรและก�าหนดมาตรการลดปัญหามลพิษสะสมในอากาศ	สาเหตุส�าคัญ

ของปัญหาภาวะโลกร้อน	โรงเรียนจึงได้ริเริ่มจัดท�าโครงการ	“ลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา	ชาว	น.พ.ม.”	

เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันมาใส่ใจวิถีการเดินทางในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น
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โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม	เป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้ทางด้านศาสนา	และ

ด้านสายสามัญควบคู่กันมาเป็นเวลากว่า	80	ปี	นักเรียนทุกคนนับถือศาสนาอิสลาม	

ภารกจิส�าคญัของโรงเรยีนคอื	การบ่มเพาะนกัเรยีนให้มคีณุภาพ	เป็นพลเมอืงทีด่ี	และ

มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม	โรงเรียนจึงได้บูรณาการแนวคิดลดเมืองร้อน

ด้วยมือเราในเนื้อหาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียน

เกิดจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์	และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้จากสภาพปัญหา
>> ด้วยความทีโ่รงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกับ

สถานศึกษาอีก	3	แห่ง	คือ	โรงเรียนศาสนวิทยา	โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์	และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ท�าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสมต่อเนื่อง	ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อม	โรงเรียนจึงได้จัดประชุมคณะครูและแต่งตั้งนักเรียน

แกนน�ารับผิดชอบ	จากนั้นก็เริ่มต้นวิเคราะห์เส้นทางเดินรถบริเวณหน้าซอยทางเข้า

โรงเรยีน	และส�ารวจวธิกีารเดนิทางมาโรงเรยีนของนกัเรยีน	พบว่า	นกัเรยีนใช้รถรบัส่ง	

65.50	%	รองลงมาคือ	รถยนต์ส่วนตัว	14.17	%	รถโดยสารประจ�าทาง	13.86	%		

รถจักรยานยนต์	4.58	%	เดินเท้ามาโรงเรียน	1.40	%	และรถจักรยาน	0.48	%		

ผลที่ได้จากการส�ารวจเป็นข้อมูลส�าคัญที่โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม	

ใช้วางแผนเพื่อจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถรับส่ง	และนักเรียนที่เดินทาง	

มาโรงเรียนด้วยรถยนต์ส่วนตัว	รวมทั้งได้ส่งจดหมายถึงผู้ปกครองนักเรียน	เพื่อขอ	

ความร่วมมือในการจัดระบบการจราจรใหม่

สร้างสรรค์กิจกรรม “การเดินทางอย่างยั่งยืน”
>> โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมได้ออกแบบกิจกรรมต่างๆ	เพื่อกระตุ้น	

ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณโรงเรียน	และ	

ลดภาวะโลกร้อน	ดังนี้
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  จดัระบบกำรจรำจร	โรงเรยีนได้ขอความร่วมมอืจากผูป้ระกอบการรถรบัส่ง	ต�ารวจ	

คณะคร	ูและโรงเรยีนใกล้เคยีง	ร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรตดิขดัในช่วงเวลา

เร่งด่วน	โดยต�ารวจจราจรตั้งกรวยจราจรเพิ่ม	เพื่อบังคับเส้นทางให้รถที่ออกจากซอย

โรงเรียนเลี้ยวซ้ายเท่านั้น	ไม่ให้รถสวนทางกัน	และได้ก�าหนดจุดจอดรถรับส่งนักเรียน

ในแต่ละจดุตามเส้นทาง	เช่น	รถรบัส่งนกัเรยีนทีข้่ามมาจากสะพานสวาสดิ	์สมุาลยศกัดิ์

จุฬาราชมนตรี	ให้จอดรถรับส่งนักเรียนที่ลานจอดรถของมัสยิดอัลฮุดา

  ป้ำยรณรงค์ปลกูจติส�ำนกึ “ลดกำรเดนิทำง”	ตดิป้ายรณรงค์ไว้ด้านหน้าโรงเรยีน

และตามจุดต่างๆ	ในโรงเรียน	เช่น	คาถาแห่งความปลอดภัย	คือ	รักษาวินัยจราจร	

เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกในการเคารพกฎจราจรและวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน		

ช่วยกันประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง	เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ผังระบบการจราจร
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  รณรงค์ทำงเดียวกันไปด้วยกัน	โรงเรียนได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองที่มา	

รบัส่งนกัเรยีนด้วยรถยนต์ส่วนตวั	หรอืรถจกัรยานยนต์	ปรบัเปลีย่นวธิกีารเดนิทางโดย

ให้นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถรับส่ง	หรือเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนที่อยู่บ้าน

ใกล้กัน	ด้วยแนวคิด	“ทางเดียวกันไปด้วยกัน”

  จัดแสดงละคร	โรงเรียนได้จัดการแสดงละครเวทีเชื่อมโยงความคิดในประเด็น	

“ยานพาหนะแต่ละชนิด	ท�าให้เกิดมลภาวะทางอากาศมากน้อยเพียงใด”	เพื่อช่วยกัน	

ลดใช้พลังงานเชื้อเพลิง	รวมถึงสอนให้รู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากร	สร้างแรงจูงใจให้

นักเรียนน�าไปบอกต่อกับผู้ปกครอง

หลังจากด�าเนินกิจกรรมด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนในโครงการลดเมืองร้อน	ด้วยมือ

เรา	ชาว	น.พ.ม.	โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมได้ส�ารวจวิธีการเดินทางมา

โรงเรียนของนักเรียน	พบว่า	นักเรียนใช้รถรับส่งเพิ่มขึ้น	5.43	%	รถจักรยานเพิ่มขึ้น	

0.53	%	เดินเท้ามาโรงเรียนเพิ่มขึ้น	0.18	%	รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น	0.03	%		

รถโดยสารประจ�าทางลดลง	4.07	%	และรถยนต์ส่วนบุคคลลดลง	2.10	%	สามารถ

ลดการเดินทางได้	51,340	กิโลเมตรต่อปี	ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

ได้	6,995	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ต่อยอดกิจกรรม สร้างเครือข่ายแนวคิด
>> โรงเรยีนหนองจอกพทิยานสุสรณ์มธัยมได้ต่อยอดกจิกรรมส่งเสรมิแนวคดิลดเมอืง

ร้อน	โดยท�าบนัทกึข้อตกลง	(MOU)	ร่วมกบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์	(ธกส.)	

แจกกล้าไม้ให้กับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย	เพื่อช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว	

รวมทั้งสนับสนุนการจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	และส่งเสริมแนวคิด	

ด้านการประหยดัพลงังาน	จดัท�าอาคารเรยีนประหยดัพลงังานตวัอย่าง	เพือ่ให้นกัเรยีน

มีความรู้	ความเข้าใจและร่วมมือกันลดใช้พลังงาน
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นอกจากนี้	 โรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนแกนน�าเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้			

เพื่อสร้างทีมงาน	“จากรุ่นสู่รุ ่น”	ในโรงเรียนเครือข่าย	รวมถึงการขยายแนวคิด	

ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา	สู่โรงเรียนเครือข่าย	3-4	โรงเรียน	และชุมชนเครือข่าย		

8-10	ชุมชน	เพื่อร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เรำทุกคนมีส่วนช่วยลดเมืองร้อนได้ด้วยมือเรำ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ 

กินอยู่รู้ใช้อย่ำงมีส�ำนึกต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับด�ำเนินชีวิต 

ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ค�ำตอบส�ำคัญที่ช่วย “ปลดล็อค” ให้โลก 

ทุกวันนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 10 

โรงเรียนหนองจอก
พิทยำนุสสรณ์มัธยม
31/7	หมู่	9	ถ.มิตรไมตรี	
แขวงหนองจอก	เขตหนองจอก	
กรุงเทพมหานคร

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักเรียน	1,799	คน	
ครู	75	คน
บุคลากร	25	คน
โทรศัพท์	02-9896451
เว็บไซต์	www.npm.ac.th
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โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพมหานคร

รถรับส่งนักเรียน  
65.50 % 

ผลการส�ารวจวิธีการ
เดินทางมาโรงเรียนของ

นักเรียน

เดินเท้ามาโรงเรียน 
1.40 %

จักรยาน 
0.48 %

รถยนต์ส่วนตัว
14.17 %

รถจักรยานยนต์ 
4.58 %

รถโดยสารประจ�าทาง 
13.86 %

                    
     

    
   

   
   

  
หลั
งจา

กจั
ดก

ิจก
รร
มร
ณร

งค์ 
“เดิ
นท

างอ
ย่าง
ยั่งย

ืน”

ลดลง 
4.07 %

เพิ่มขึ้น 
0.03 %

เพิ่มขึ้น 
0.18 %

ลดลง 
2.10 %

เพิ่มขึ้น 
5.43 %

เพิ่มขึ้น 
0.53 %
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โรงเรียนจุนวิทยาคม จ.พะเยา
ปฏิบัติภารกิจโรงเรียนสีเขียว ร่วมต้านมลพิษ

โรงเรียนจุนวิทยาคม	ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์และปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของโรงเรียนกว่า	55	ไร่	

และชุมชนโดยรอบ	เพื่อช่วยดูดซับมลพิษในอากาศ	ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาไฟป่า	และการเผา	

เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	ท�าให้เกิดหมอกควันฟุ้งกระจายไปทั่วพื้นที่	สร้างความเดือดร้อน

ร�าคาญ	และบั่นทอนสุขภาพของนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน	รวมถึงเป็นสาเหตุเร่งเร้าให้โลกร้อน

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

เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมปรับเปลี่ยนความเคยชินที่เป็นต้นตอของการเกิดมลพิษ	

ทุกชนิด	สู่การใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เริ่มต้นปลูกต้นไม้และดูแลรักษาผืนดิน	ทั้งที่	

โรงเรียน	บ้าน	และชุมชน
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วงจรคุณภาพ PDCA ก้าวไปอย่างมีทิศทาง
>> ในการด�าเนินโครงการ	C.W.K.	The	Green	School	“Against	Pollution”	

โรงเรียนจุนวิทยาคมได้ประยุกต์ใช้แนวคิดวงจรคุณภาพ	PDCA	หรือที่เรียกว่า	

กระบวนการ	Deming	Cycle	เริ่มตั้งแต่การวางแผนการท�างาน	การร่วมกันปฏิบัติ	

การประเมินผล	และการปรับปรุงแก้ไข	เพื่อด�าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้ส�าเร็จ

ลุล่วงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

P
Plan

ร่วมวำงแผน
ประชุมและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

D
Do

ร่วมปฏิบัติ
ด�าเนินงานโดยมีเครือข่าย
และกลุ่มเป้าหมายทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน

C
Check

A
Act

ร่วมประเมิน
มีการส�ารวจ
ความพงึพอใจโดยใช้แบบประเมนิ

ร่วมปรับปรุง
น�าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแก้ไข	
เพื่อพัฒนาให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป
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สรรค์สร้างพื้นที่สีเขียว ดูดซับคาร์บอน
>> โรงเรยีนจนุวทิยาคมได้ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน	และกระตุน้ให้เกดิการมส่ีวนร่วม

ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน	คณะครู	บุคลากรทางการศึกษา	นักเรียน	ตลอดจนขอความ

ร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง	ชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และเครือข่าย	

ทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา	ในการร่วมด�าเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเพิ่ม	

พื้นที่สีเขียวในโรงเรียนและชุมชน	ดังนี้

  ห่มดนิ บ่มน�ำ้ สอยน�ำ้ ส่งดนิ	จากแนวคดิทีก่ล่าวว่า	“ดนิดเีป็นดนิทีม่สีิง่ปกคลมุ	ดนิ	

ที่มีสิ่งปกคลุมเป็นดินที่มีชีวิต	ดินที่มีชีวิตเป็นดินที่มีพลัง	พลังของดินเกิดจากสิ่งมีชีวิต

ในดนิ”	ก่อเกดิเป็นหลกัการ	“ห่มดนิ	บ่มน�า้	สอยน�า้	ส่งดนิ”	เพือ่อนรุกัษ์	“ดนิ”	ควบคูก่บั	

การอนรุกัษ์	“ต้นไม้”	เป็นพืน้ฐานสูก่ารแก้ปัญหาวกิฤตนิ�า้แล้ง	และปัญหาดนิเสือ่มคณุภาพ

โรงเรียนจุนวิทยาคม	ชุมชน	และเครือข่ายในพื้นที่ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม	“ห่มดิน	

บ่มน�า้	สอยน�า้	ส่งดนิ”	ในพืน้ทีเ่ขตป่าชมุชนบรเิวณอ่างเกบ็น�า้ห้วยข้าวก�า่	ราว	4	ไร่	โดย

การคลมุดนิด้วยเศษวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตรทีม่ใีนท้องถิน่	เช่น	เปลอืกข้าวโพด	และ

รดด้วยน�้าฮิวมิค	(ได้มาจากการหมักปุ๋ยกับมูลวัว)	รวมทั้งใส่ปุ๋ยเซลลูโลโมนาร์ท	(ได้มา

จากการหมักดินกับมูลวัว)	เพือ่รกัษาความชุม่ชืน้ในดนิให้ได้มากทีส่ดุ	ท�าให้ดนิพลกิฟ้ืน

คนืความอดุมสมบรูณ์	ดังขั้นตอนตามภาพประกอบด้านล่างนี้

การเตรียมดินโดยการใส่ปุ๋ย รดน�้าฮิวมิค

เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รดน�้า
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  อนุรักษ์พันธุ์ไม้ใหญ่ ปอดในท้องถิ่น	โรงเรียนจุนวิทยาคมและเทศบาลต�าบล	

ห้วยข้าวก�่าร่วมกันส�ารวจต้นไม้ใหญ่ในท้องถิ่น	ท�าการวัดขนาดต้นไม้	ติดป้ายระบุชื่อ

พันธุ์ไม้	 (ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	และชื่อพื้นเมือง)	และประโยชน์ของพันธุ์ไม้	

แต่ละชนิด	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ต�าบลห้วยข้าวก�่า

  ปลกูป่ำเฉลมิพระเกยีรตฯิ	โรงเรียนจุนวิทยาคม	ชุมชน	และเทศบาลต�าบลห้วย

ข้าวก�่า	ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	12	สิงหา	มหาราชินี	โดยน�าต้นมะค่าโมง	

และต้นปาล์มไปปลกูบรเิวณอ่างเกบ็น�า้ห้วยข้าวก�า่	นอกจากนีย้งัร่วมกนัปลกูป่าในวนั

ส�าคัญต่างๆ	อีกด้วย

  ปรับภูมิทัศน์ดูดซับคำร์บอน	นักเรียนได้ท�าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทาง

พฤกษศาสตร์ของพืชผักสวนครัวและพันธุ์ไม้ประดับชนิดต่างๆ	รวมถึงวิธีการบ�ารุง

รักษา	แล้วลงมือปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ประดับบนอาคารเรียน	ซึ่งนอกจากจะ

เป็นการปรบัภมูทิศัน์เพือ่ความสวยงามของอาคารเรยีนแล้ว	พชืผกัสวนครวัยงัสามารถ

น�ามารับประทานได้อีกด้วย

หลักการห่มดิน บ่มน�้า สอยน�้า ส่งดิน
ห่มดนิ	เป็นการเลยีนแบบผนืป่าดบิชืน้ในธรรมชาติ	ทีม่ใีบไม้กิง่ไม้ร่วงหล่นทบัถมปกคลมุ

พื้นดิน	ท�าให้ดินมีสภาพชุ่มชื้น

บ่มน�้ำ	ป้องกันการสูญเสียน�้าทางหน้าดิน	จากการปกคลุมดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการ

เกษตร	ท�าให้ดินดูดซับน�้า	เป็นฉนวนกันแสงแดดไม่ให้น�้าระเหย

สอยน�ำ้ ส่งดนิ ท�าให้ใบไม้เพิม่จ�านวนมากขึน้	ช่วยดกัจบัละอองหมอกทีก่ลัน่ตวัตกลงมา

สู่พื้นดิน	เกิดการย่อยสลายกลายเป็นอินทรียวัตถุที่เป็นธาตุอาหารแก่สิ่งมีชีวิตเล็กๆ		

ช่วยให้ต้นไม้ในพื้นที่เสื่อมโทรมกลับคืนมาเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์อีกครั้ง
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จากการด�าเนนิกจิกรรมด้านการอนรุกัษ์และเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในโครงการ	C.W.K.	The	

Green	School	“Against	Pollution”	มีต้นไม้ที่ส�ารวจได้	จ�านวน	4,129	ต้น	และ

ปลกูต้นไม้เพิม่	จ�านวน	3,160	ต้น	ซึง่สามารถดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	47,900	

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ร่วมแรง รวมพลัง ร่วมสร้างเครือข่ายสีเขียว
>> โรงเรียนจุนวิทยาคมได้ต่อยอดกิจกรรมการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	โดยน�า

หลกัการห่มดนิ	บ่มน�า้	สอยน�า้	ส่งดนิ	ขยายไปยงัป่าชมุชนทีเ่สือ่มโทรมทกุแห่งในต�าบล

ห้วยข้าวก�่า	และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ใหญ่ให้ครบทั้ง	12	หมู่บ้าน	รวมทั้งขยายไปยังท้องถิ่น

ใกล้เคียง	นอกจากนี้	ยังได้สร้างแกนน�าเยาวชนรุ่นต่อรุ่น	เพื่อให้แกนน�าสามารถ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการอนุรักษ์และรักษาพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

และโรงเรียนใกล้เคียง	รวมถึงได้ร่วมมือกับเทศบาลต�าบลห้วยข้าวก�่าในการขยาย	

เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ ์ไม้ใหญ่ในท้องถิ่นให้ครบทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต�าบล	

ห้วยข้าวก�่า

วิถีกำรดูแลรักษำต้นไม้และผืนดิน ด้วยวิธี “ห่มดิน บ่มน�้ำ สอยน�้ำ ส่งดิน” สอนให้เรำ

เรยีนรูว้ฏัจกัรของธรรมชำตผ่ิำนกำรลงมอืท�ำ สะท้อนหวัใจส�ำคญัของกำรปลกูป่ำด้วย

ควำมเข้ำใจธรรมชำติอย่ำงแท้จริง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทโรงเรียน
โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา ปีที่ 10 

โรงเรียนจุนวิทยำคม
270	หมู่	7	ต.ห้วยข้าวก�่า	อ.จุน	
จ.พะเยา

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียน	1,011	คน	
ครู	56	คน
บุคลากร	18	คน
โทรศัพท์	054-459238
เว็บไซต์	www.cwkpy.ac.th
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• ป้ายชื่อติดต้นไม้

โรงเรียนจุนวิทยาคม จ.พะเยา

• พืชผักสวนครัว

• ไม้ประดับ

ปรับภูมิทัศน์
ดูดซับคาร์บอน

ห่มดิน บ่มน�้า 
สอยน�้า ส่งดิน

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

อนุรักษ์
พันธุ์ไม้ใหญ่...
ปอดในท้องถิ่น

ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ

•	 		
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•	 		

ศูนย์เรียนรู้เรื่องโลกร้อน

•	 ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง

•	 อุโมงค์ลดโลกร้อน

•	 สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง
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•	 		

“เมื่อเรื่องโลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัว 

เยียวยาโลกร้อน ด้วยวิถีของท้องถิ่น”
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•	 		

ศูนย์เรียนรู้เรื่องโลกร้อน

“กำรจดัตัง้ศนูย์เรยีนรูเ้รือ่งโลกร้อน” ถอืเป็นอกีหนึง่ภำรกจิของโครงกำรลดเมอืงร้อน ด้วยมอืเรำ 

ที่มุ่งหวังให้เกิดแหล่งเรียนรู้เรื่องโลกร้อนในท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีบทบำทในกำรสร้ำงสรรค์แหล่งเรียนรู้ในประเด็นภำวะโลกร้อน และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิ

อำกำศ ซึง่เชือ่มโยงวถิชีวีติของท้องถิน่กบัเรือ่งรำวของโลกทีก่�ำลงัเปลีย่นแปลง เพือ่ทบทวนและ

ย้อนมองวิถีบริโภค และร่วมกันลดผลกระทบที่เกิดต่อโลกใบนี้

โครงการลดเมืองร้อน	ด้วยมือเรา	ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องโลกร้อนในท้องถิ่นขึ้นใน	3	ภูมิภาค		

โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายของโครงการ	คือ	“เทศบาล”	

รับหน้าที่ร่วมสานปณิธานเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องโลกร้อนในท้องถิ่น	จ�านวน	3	แห่ง	ได้แก่

1. 
“ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง” 

ภายใต้การดูแลของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช

2.
“อุโมงค์ลดโลกร้อน” 
ภายใต้การดูแลของ
เทศบาลต�าบลอุโมงค์  

จ.ล�าพูน 3.
“สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน 

เมืองแกลง” 
ภายใต้การดูแลของ

เทศบาลต�าบลเมืองแกลง 
จ.ระยอง
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ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง
>>	“ชุมทางลดโลกร้อน	ทุ ่งสง”	 เป็นศูนย์เรียนรู ้เรื่องโลกร้อน	

แห่งที่	1	ประจ�าภาคใต้	ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองทุ ่งสง		

อ.ทุ่งสง	จ.นครศรีธรรมราช	ตั้งอยู่ในบริเวณสวนพฤกษาสิรินธร

เปิดหวูดสู ่“ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง”
>>	“ชุมทาง”	แห่งการเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อความเข้าใจในภาวะ	

โลกร้อน	เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับเยาวชนและผู้สนใจในอ�าเภอทุ่งสง

และพื้นที่ใกล้เคียง	กระบวนการเรียนรู้ในชุมทางลดโลกร้อน	ทุ่งสง		

กระตุน้ให้เกดิความตระหนกั	พร้อมกบัปลกูจติส�านกึรกัษาสิง่แวดล้อม

ให้กบัเดก็	เยาวชน	และประชาชน	เกดิเป็นองค์ความรูท้ีส่ามารถน�าไป

ปรับใช้ได้	เพื่อเป็นพลังส�าคัญในการดูแลรักษาโลกใบนี้ร่วมกัน

เนื้อหาการเรียนรูภ้ายในศูนย์
>>	ภายในชุมทางลดโลกร้อน	ทุ่งสง	ประกอบด้วย	“ลานเรียนรู้”		

เรียนรู้สาเหตุการเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิโลก	ผลกระทบจากสภาพ	

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง	และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	
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+	 ติดต่อเข้าเยี่ยมชมชุมทางลดโลกร้อน	ทุ่งสง	ได้ที่เทศบาลเมืองทุ่งสง
	 เบอร์โทรศัพท์	075-411088	หรือ	075-420483	เว็บไซต์	www.tungsong.com/gwlc/

“ห้องละร้อน”	เรยีนรูพ้ฤตกิรรมการบรโิภคทีส่่งผลต่อโลก	แนวทางร่วม

ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	การลดรอยเท้าทางนเิวศ	และการบรโิภค

ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	“หอชมทศัน์”	เป็นทีร่วบรวมหนงัสอื	สารคดี	

และภาพยนตร์	เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะ

โลกร้อน	เพื่อการค้นคว้าของผู้สนใจ

นอกเหนอืจากการเรยีนรูผ่้านข้อมลูนทิรรศการแล้ว	ชมุทางลดโลกร้อน	

ทุ่งสง	ได้จัดเตรียมหลากหลายฐานกิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับผู้เข้า	

เยี่ยมชม	อาทิ	ฐานปาเป้าก�าจัด	CO
2
	ฐานบันไดงูพลังงาน	ฐานต้นไม้

มหัศจรรย์	และฐานแยกขยะลดโลกร้อน	โดยได้สอดแทรกองค์ความรู้

และความเชือ่มโยงระหว่างวถิชีวีติในปัจจบุนัและความเกีย่วข้องกบัการ	

ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูช่ัน้บรรยากาศ	รวมถงึแนวทางช่วยบรรเทา	

ผลกระทบที่เกิดขึ้น	ซึ่งสามารถน�าไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน	

โลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัว ทุ่งสงลงมือปลูกต้นไม้ในใจคน พัฒนำเมือง 

เพือ่อยูอ่ย่ำงเท่ำทนั มำร่วมเรยีนรูไ้ด้ไม่รูจ้บไปกบัชมุทำงลดโลกร้อน ทุง่สง
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อุโมงค์ลดโลกร้อน
>>	“อโุมงค์ลดโลกร้อน”	เป็นศนูย์เรยีนรูเ้รือ่งโลกร้อนแห่งที่	2	ประจ�า

ภาคเหนือ	ภายใต้การดูแลของเทศบาลต�าบลอุโมงค์	อ.เมือง	จ.ล�าพูน

เปิดรัว้สู่ “อุโมงค์ลดโลกร้อน”
>> อุโมงค์ลดโลกร้อน	เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องโลกร้อนของท้องถิ่น	

ที่หยิบยกบริบทการใช้ชีวิตของชาวอุโมงค์มาน�าเสนอ	เปรียบเสมือน

เครื่องมือส�าคัญในการผลักดันให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้	สร้าง

ความเข้าใจ	และความตระหนกัเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

และภาวะโลกร้อน
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เนื้อหาการเรียนรูภ้ายในศูนย์
>> รูปแบบการน�าเสนอในอุโมงค์ลดโลกร้อน	เน้นถึงวิถีอดีตของ	

ชาวอุโมงค์ที่พึ่งพิงธรรมชาติ	เช่น	รั้วบ้านเป็น	“รั้วชาข่อย”	ผนังบ้าน	

จะมี	“หัวผนังและช่องตาแสง”	ส�าหรับระบายอากาศ	บริเวณบ้านปลูก

ต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน	การสัญจรด้วยจักรยานหรือเดิน		

ใช้ฟืนในการประกอบอาหาร	ใช้ปิ่นโตใส่อาหาร	ฯลฯ	และวิถีปัจจุบันที่

มีการใช้ทรัพยากร	โดยมีแนวทางในการเลือกบริโภคที่เป็นมิตรต่อ	

สิ่งแวดล้อม	ส�าหรับน�าไปปรับใช้กับการบริโภคในชีวิตประจ�าวัน

ภายในอโุมงค์ลดโลกร้อนได้จดัให้มกีารเรยีนรูผ่้านนทิรรศการ	ประกอบ

ด้วย	“ฐานลานจามจุรี”	เรียนรู้เรื่องโลกร้อน	สาเหตุ	ผลกระทบและ

แนวทางการแก้ไข	“ฐานบ้านทนัสมยั”	เรยีนรูผ้ลกระทบจากการด�าเนนิ	

ชีวิตของคนในปัจจุบันที่มีต่อโลก	“ฐานบ้านโบราณ”	เรียนรู้การด�าเนิน

ชีวิตแบบวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อโลก	และกิจกรรม	Walk	

rally	ประกอบด้วย	ฐานปาลูกโป่ง	ฐานต้นไม้คลายร้อน	ฐานไบโอดีเซล

เช็ค	ฐานการประดิษฐ์เศษวัสดุ	ฐานดังโงะ	(EM	Ball)	และแผนที่สีเขียว

ร่วมติดตำมปฏิบัติกำร “สู้” โลกร้อนของชำวอุโมงค์ ไปกับโอ้งโม่งแมน 

และผองเพื่อน ได้ ณ อุโมงค์ลดโลกร้อน

+	 ติดต่อเข้าเยี่ยมชมอุโมงค์ลดโลกร้อน	ได้ที่กองการศึกษา	เทศบาลต�าบลอุโมงค์
	 เบอร์โทรศัพท์	053-983234	ต่อ	114	เว็ปไซต์	www.toyota-sgw.net/umong.php

��������� ��������.indd   189 8/21/15   12:42 PM



190

สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง
>>	“สขุศาลาเยยีวยาโลกร้อน	เมอืงแกลง”	เป็นศนูย์เรยีนรูเ้รือ่งโลกร้อน

แห่งที่	3	ประจ�าภาคตะวันออก	ภายใต้การดูแลของเทศบาลต�าบลเมือง

แกลง	อ.แกลง	จ.ระยอง	ตั้งอยู่ในบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ	80	

พระพรรษา

เปิดประตูสู ่“สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง”
>>	“สุขศาลา”	เป็นค�าเรียกโรงพยาบาลและสถานีอนามัยในสมัยก่อน	

ซึง่เป็นสถานทีใ่ห้บรกิารประชาชนในการรกัษาโรค	และป้องกนัความเจบ็

ไข้	“สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน	 เมืองแกลง”	จึงเปรียบได้กับสถาน	ี

ที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อกรรับมือกับการเปลี่ยนแปลง	

ของโลก	พร้อมกับการปลูกจิตส�านึก	สร้างความรู ้	ความเข้าใจให	้

เท่าทันต่อสถานการณ์และความเป็นไปของโลก
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เนื้อหาการเรียนรูภ้ายในศูนย์
กลุ่มอาคารของสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน	เมืองแกลง	ประกอบด้วย		

“บ้านก๋ง”	เรือนไม้อายุกว่าร้อยปี	ซึ่งได้น�ามาบูรณะใหม่โดยคงรูปแบบ

ดัง้เดมิไว้	“บ้านย่า”	เรอืนอาคารปนูทีอ่อกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบ

โคโลเนียล	ย้อนถึงประวัติศาสตร์ในยุคเดียวกันกับบ้านก๋ง	“บ้านธรณี”	

และ	“บ้านธรณิน”	 เรือนบ้านดินซึ่งสร้างจากดินในอ�าเภอแกลง		

และผลงานการร่วมลงแขกย�่าดินของคนในพื้นที่	 โดยมุ่งหวังให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ถึงที่มาของวัสดุ	ทั้งไม้	ดิน	และปูน	เชื่อมโยงกับ

เนื้อหาการเรียนรู้โลกร้อนของทั้งสามอาคาร

เนื้อหาการเรียนรู้ภายในสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน	เมืองแกลง	เน้นถึง

สาระส�าคญัของวถิชีวีติของคนในพืน้ที	่โดยพืน้ฐานการ	“อยูอ่ย่างแกลง”	

ด้วยวิถีชีวิตที่สอดคล้องต่อการลดโลกร้อน	จัดแบ่งถ่ายทอดผ่าน	บ้าน

ธรณิน	บ้านย่า	และบ้านก๋ง	โดยมี	ชายแกลง	น้องล�าพูน	พี่ล�าแพน		

หนูหิ่งห้อย	ปู ่ประแส	ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวการปลูกจิตส�านึกรัก	

ถิ่นฐานบ้านเกิด	และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

โดยแบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ผ่านชุดนิทรรศการ	และวีดิทัศน์	3	ชุด	ได้แก่	

วีดิทัศน์เกริ่นน�า	 :	ท�าความรู้จักปรากฏการณ์เรือนกระจก	โลกร้อน		

และแนวทางบรรเทาปัญหา	วดีทิศัน์การ์ตนู	:	การเดนิทางของชายแกลง	

แบ่งออกเป็น	2	ตอน	คือ	ตอนที่	1	บ้านธรณิน	และตอนที่	2	บ้านย่า	

วีดิทัศน์นิราศเมืองแกลง	:	บ้านก๋ง

สุขศำลำเยียวยำโลกร้อน เมืองแกลง จึงไม่ใช่เพียงแค่นิทรรศกำร  

แต่เป็นประตูที่เปิดให้คนได้เรียนรู้ ตระหนัก และต่อยอดทำงควำมคิด

+	 ติดต่อเข้าเยี่ยมชมสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน	เมืองแกลง	ได้ที่กองวิชาการและแผนงาน	เทศบาลต�าบลเมืองแกลง
	 เบอร์โทรศัพท์	038-675222	ต่อ	306-8	เว็ปไซต์:	www.toyota-sgw.net/muangklang.php
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•	 		

ภาคผนวก
•	 รายช่ือคณะกรรมการโครงการ

•	 รายช่ือเครือข่ายลดเมืองร้อน โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 1-10
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•	 		

รายช่ือคณะกรรมการโครงการ

นายสากล	ฐินะกุล	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดร.อนงค์	ชานะมูล		 ผู้อ�านวยการส�านักเลขานุการ	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดร.สิรินทร์	แก้วละเอียด		 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน	ส�านักพระราชวัง

นายอดุลย์	วงษ์ใหญ่		 ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนในฝัน

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางรจนา	สินที		 หัวหน้ากลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางปราณีต	ถาวร		 อดีตรองเลขาธิการ	สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.ไพบูลย์	แจ่มพงษ์		 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผศ.ดร.จุฑารัตน์	ชมพันธุ์	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม	คณะพัฒนาสังคมและ

	 	 สิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.สราวุธ	เทพานนท์	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล	คณะสาธารณสุขศาสตร์

	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.นฤพล	ศรีตระกูล	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วม

	 	 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

น.ส.ชฎาพร	พร้อมพอชื่นบุญ	 ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล

	 	 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

	 	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายธีรยุทธ	ลออพันธ์พล		 ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา

	 	 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(ประเทศไทย)
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รายช่ือเครือข่ายลดเมืองร้อน
โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 1-10

ภาคเหนือ

จังหวัดก�ำแพงเพชร
•	 เทศบาลต�าบลช่องลม	และชุมชนบ้านบึงกระดาน
•	 เทศบาลต�าบลนครชุม	และโรงเรียนอนุบาลเมือง
	 ก�าแพงเพชร	(บ้านนครชุม)
•	 เทศบาลต�าบลสลกบาตร	และโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร
•	 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม

จังหวัดตำก
•	 เทศบาลนครแม่สอด	และโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์,		
	 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
•	 โรงเรียนตากพิทยาคม
•	 โรงเรียนสรรพวิทยาคม

จังหวัดนครสวรรค์
•	 เทศบาลนครนครสวรรค์	และโรงเรียนเทศบาล
	 วัดปากน�้าโพใต้
•	 โรงเรียนวังบ่อวิทยา
•	 โรงเรียนไพศาลีพิทยา

จังหวัดน่ำน
•	 เทศบาลเมอืงน่าน	และชมุชนบ้านมหาโพธิ,์	ชมุชนบ้านน�า้ล้อม
•	 เทศบาลต�าบลปัว	และโรงเรียนปัว,	ชุมชนบ้านนาป่าน
•	 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
•	 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์

จังหวัดพะเยำ
•	 เทศบาลต�าบลบ้านเหล่า	และชุมชนบ้านดงอินตา	หมู่	6
•	 เทศบาลต�าบลห้วยข้าวก�่า	และชุมชนบ้านไชยสถาน
•	 เทศบาลต�าบลเชียงค�า	และโรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม
•	 โรงเรียนจุนวิทยาคม
•	 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

จังหวัดพิษณุโลก
•	 เทศบาลนครพิษณุโลก	และโรงเรียนเทศบาล	5	
	 (วัดพันปี),	ชุมชนดีอินทร์พัฒนา
•	 เทศบาลต�าบลวังทอง	และชุมชนน�้าด้วน	1

จังหวัดพิจิตร
•	 เทศบาลเมืองพิจิตร	และโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง,
	 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง
•	 เทศบาลต�าบลโพทะเล	และโรงเรียนวัดโพทะเล
•	 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

จังหวัดล�ำพูน
•	 เทศบาลต�าบลทากาศ	และโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
•	 เทศบาลต�าบลทุ่งหัวช้าง	และโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
•	 เทศบาลต�าบลบ้านโฮ่ง	และโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
•	 เทศบาลต�าบลอุโมงค์	และโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม,
	 ชุมชนบ้านอุโมงค์	หมู่	1,	ชุมชนบ้านกอม่วง
•	 เทศบาลต�าบลแม่แรง	และชุมชนบ้านป่าบุก

จังหวัดล�ำปำง
•	 เทศบาลนครล�าปาง	และโรงเรยีนเทศบาล	4	(บ้านเชยีงราย),		
	 โรงเรยีนเทศบาล	5	(บ้านศรบีญุเรอืง),	ชมุชนบ้านดงม่อนกระทงิ
•	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	และชุมชนล�าปางคูน
•	 เทศบาลต�าบลป่าตันนาครัว	และชุมชนบ้านหัวฝาย,
	 ชุมชนบ้านสบทะ
•	 เทศบาลต�าบลพิชัย	และโรงเรียนพิชัยวิทยา
•	 เทศบาลต�าบลล้อมแรด	และโรงเรียนเถินวิทยา
•	 เทศบาลต�าบลเกาะคา	และโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
•	 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
•	 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา
•	 โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง
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จังหวัดสุโขทัย 
•	 เทศบาลต�าบลลานหอย	และโรงเรียนบ้านด่านลาน
	 หอยวิทยา,	โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
•	 เทศบาลต�าบลหาดเสี้ยว	และโรงเรียนเมืองเชลียง

จังหวัดอุตรดิตถ์
•	 เทศบาลต�าบลท่าปลา	และโรงเรียนท่าปลา
	 ประชาอุทิศ

จังหวัดเพชรบูรณ์
•	 เทศบาลเมืองหล่มสัก	และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล
•	 เทศบาลต�าบลวิเชียรบุรี	และชุมชนโกเมน	1,	2

จังหวัดเชียงรำย
•	 เทศบาลต�าบลนางแล	และโรงเรยีนเมง็รายมหาราชวทิยาคม
•	 เทศบาลต�าบลป่าอ้อดอนชัย	และชุมชนบ้านสันมะนะ	หมู่	8
•	 เทศบาลต�าบลเวียงชัย	และโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
•	 เทศบาลต�าบลแม่จัน	และโรงเรียนบ้านแม่จัน
•	 เทศบาลต�าบลแม่สาย	และโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
•	 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
•	 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
•	 โรงเรียนพญาเม็งราย
•	 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
•	 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

จังหวัดเชียงใหม่
•	 เทศบาลนครเชียงใหม่	และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
	 ในพระอุปถัมภ์ฯ,	โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย,
	 โรงเรียนพระหฤทัย	เชียงใหม่,	โรงเรียนดาราวิทยาลัย
•	 เทศบาลเมืองแม่โจ้	และโรงเรียนสันทรายวิทยาคม,
	 ชุมชนแพะป่าห้า
•	 เทศบาลเมืองแม่เหียะ	และชุมชนบ้านอุโบสถ
•	 เทศบาลต�าบลท่าวังตาล	และชุมชนบ้านหางแคว
•	 เทศบาลต�าบลท่าศาลา	และชุมชนบ้านศรีบัวเงิน
•	 เทศบาลต�าบลบ้านกลาง	และชุมชนบ้านต้นกอก
•	 เทศบาลต�าบลสะเมิงใต้	และโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
•	 เทศบาลต�าบลสันก�าแพง	และชุมชนบ้านป่าไผ่ใต้	หมู่ที่	8
•	 เทศบาลต�าบลสันผีเสื้อ	และชุมชนบ้านท่าร้องขี้ควาย

•	 เทศบาลต�าบลสันโป่ง	และชุมชนบ้านน�้าหลง
•	 เทศบาลต�าบลเจดีย์แม่ครัว	และชุมชนบ้านแม่แฝก
•	 เทศบาลต�าบลเวียงพร้าว	และโรงเรียนพร้าววิทยาคม
•	 เทศบาลต�าบลเวียงฝาง	และโรงเรียนบ้านเวียงฝาง,
	 โรงเรียนรังษีวิทยา,	โรงเรียนสายอักษร
•	 เทศบาลต�าบลแม่ท่าช้าง	และชุมชนบ้านดง	หมู่ที่	9
•	 เทศบาลต�าบลแม่วาง	และชุมชนบ้านป่าติ้ว
•	 เทศบาลต�าบลไชยปราการ	และโรงเรียนไชยปราการ
•	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่
•	 โรงเรียนเทพศิรินทร์	เชียงใหม่
•	 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

จังหวัดแพร่
•	 เทศบาลเมืองแพร่	และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน
•	 เทศบาลต�าบลร้องกวาง	และชมุชนบ้านผาราง,	ชมุชนบ้านทุง่ศรี
•	 เทศบาลต�าบลสอง	และชุมชนบ้านลองลือบุญ	

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
•	 เทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน	และโรงเรยีนเทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน
•	 เทศบาลต�าบลปาย	และชุมชนบ้านเมืองพร้าว	หมู่	1
•	 โรงเรียนขุนยวมวิทยา
•	 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
•	 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
•	 โรงเรียนแม่สะเรียง	"บริพัตรศึกษา"

ภาคกลาง

กรุงเทพมหำนคร
•	 ส�านักงานเขตคลองสามวา	และชุมชนมัสยิด
	 ฮิดายาตุ้ลอิสลามิยะห์	(แสนแสบ)
•	 ส�านักงานเขตคลองเตย	และชุมชนเกาะกลาง
•	 ส�านักงานเขตดอนเมือง	และชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา
•	 ส�านักงานเขตบางขุนเทียน	และโรงเรียนวัดแสมด�า
•	 ส�านักงานเขตบางพลัด	และโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
•	 ส�านักงานเขตพระโขนง	และชุมชนเกตุไพเราะ	3	–	5
•	 ส�านักงานเขตลาดกระบัง	และชุมชนบึงบัว
•	 ส�านักงานเขตหลักสี่	และชุมชนซอยพัชราภา,	
	 ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง	320
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•	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
•	 โรงเรียนจันทร์หุ่นบ�าเพ็ญ
•	 โรงเรียนปทุมคงคา
•	 โรงเรียนพรตพิทยพยัต
•	 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
•	 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
•	 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
•	 โรงเรียนอมาตยกุล
•	 โรงเรียนอุดมศึกษา
•	 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
•	 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
•	 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
•	 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

จังหวัดกำญจนบุรี
•	 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี	และโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์,		
	 ชุมชนบ้านบ่อ
•	 เทศบาลต�าบลทองผาภูมิ	และชุมชนวังท่าขนุน
•	 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
•	 โรงเรียนเทพมงคลรังษี

จังหวัดจันทบุรี
•	 เทศบาลต�าบลจันทนิมิต	และโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

จังหวัดฉะเชิงเทรำ
•	 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	และโรงเรียนเทศบาล	1	
	 วัดแหลมใต้	(สุตสุนทร),	โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
•	 เทศบาลต�าบลพนมสารคาม	และโรงเรียนพนมสารคาม
	 "พนมอดุลวิทยา"
•	 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

จังหวัดชลบุรี
•	 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	และชุมชนวังหิน
•	 เทศบาลเมืองชลบุรี	และโรงเรียนเทศบาลวัดก�าแพง
	 (อุดมพิทยากร),	โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์,	
	 โรงเรียนชลกันยานุกูล
•	 เทศบาลเมืองชลบุรี	และชุมชนหลังวัดต้นสน	-	วัดเนิน
•	 เทศบาลต�าบลแหลมฉบัง	และโรงเรียนเทศบาล
	 แหลมฉบัง	1,	โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง	2

•	 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
•	 โรงเรียนตันตรารักษ์
•	 โรงเรียนเทศบาล	4	เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร
•	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

จังหวัดชัยนำท
•	 เทศบาลต�าบลสรรพยา	และโรงเรียนสรรพยาวิทยา,
	 ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือพัฒนา

จังหวัดตรำด
•	 เทศบาลเมืองตราด	และโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
•	 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม	"จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"
•	 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม

จังหวัดนครนำยก
•	 เทศบาลต�าบลบ้านนา	และโรงเรยีนบ้านนา	"นายกพทิยากร"

จังหวัดนครปฐม
•	 เทศบาลเมืองสามพราน	และโรงเรียนสามพรานวิทยา
•	 เทศบาลต�าบลคลองโยง	และชุมชนบ้านวัดมะเกลือ	1
•	 เทศบาลต�าบลบางเลน	และชุมชนคลองประปา

จังหวัดนนทบุรี
•	 เทศบาลนครนนทบุรี	และโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์,	
	 ชุมชนเรวดีโซน	2
•	 เทศบาลเมืองบางบัวทอง	และโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
•	 เทศบาลต�าบลปลายบาง	และโรงเรียนเทพศิรินทร์	นนทบุรี
•	 โรงเรียนชลประทานวิทยา

จังหวัดปทุมธำนี
•	 เทศบาลนครรังสิต	และชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต
•	 เทศบาลเมืองปทุมธานี	และชุมชนซื่อตรง
•	 เทศบาลต�าบลบึงยี่โถ	และชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์
•	 เทศบาลต�าบลล�าลูกกา	และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
	 พัฒนาการ	ล�าลูกกา
•	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	ปทุมธานี	
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
•	 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์	และโรงเรียนเทศบาล
	 วัดธรรมิการาม	(ปิยแหวนรังสรรค์)
•	 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จังหวัดปรำจีนบุรี
•	 เทศบาลต�าบลโคกปีบ	และโรงเรียนเทวรักษ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
•	 เทศบาลต�าบลท่าเรอื	และโรงเรยีนเทศบาลท่าเรอืประชานกุลู

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

จังหวัดรำชบุรี
•	 เทศบาลเมืองโพธาราม	และโรงเรียนเทศบาล
	 วัดไทรอารีรักษ์	(มณีวิทยา)
•	 เทศบาลต�าบลสวนผึ้ง	และโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
•	 เทศบาลต�าบลหลักเมือง	และชุมชนบ้านพญาไม้
•	 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
•	 โรงเรียนหนองโพวิทยา
•	 โรงเรียนเนกขัมวิทยา

จังหวัดลพบุรี
•	 เทศบาลเมืองเขาสามยอด	และชุมชนเขาสามยอด	14
•	 เทศบาลต�าบลดีลัง	และโรงเรียนพรหมรังษี
•	 เทศบาลต�าบลเขาพระงาม	และโรงเรียนโคกกะเทียม
	 วิทยาลัย

จังหวัดสมุทรปรำกำร
•	 เทศบาลนครสมุทรปราการ	และโรงเรียนเทศบาล	2	(วัดใน),		
	 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

•	 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย	และชุมชนศิษย์ธรรมคุณ	หมู่	18
•	 เทศบาลต�าบลบางเมือง	และชุมชนบางเมืองอยู่สุข
•	 เทศบาลต�าบลพระสมุทรเจดีย์	และ
	 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
•	 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
•	 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
•	 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรสงครำม
•	 เทศบาลต�าบลอัมพวา	และโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

จังหวัดสมุทรสำคร
•	 เทศบาลเมืองอ้อมน้อย	และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
	 เทศบาลอ้อมน้อย
•	 เทศบาลต�าบลบางหญ้าแพรก	และชมุชนบ้านนาเกลอืมณรีตัน์
•	 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา	(ตี่ตง)

จังหวัดสระบุรี
•	 เทศบาลต�าบลหนองแค	และโรงเรียนเทศบาล	4
	 หนองแคอนุสรณ์

จังหวัดสระแก้ว
•	 เทศบาลต�าบลวังน�้าเย็น	และโรงเรียนวังน�้าเย็นวิทยาคม

จังหวัดสิงห์บุรี
•	 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม

จังหวัดสุพรรณบุรี
•	 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	และโรงเรียนสงวนหญิง
•	 เทศบาลต�าบลสามชุก	และโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

จังหวัดอ่ำงทอง
•	 เทศบาลต�าบลทางพระ	และชุมชนบ้านตาล
•	 เทศบาลต�าบลบางจัก	และโรงเรียนวิเศษไชยชาญ
	 "ตันติวิทยาภูมิ"
•	 เทศบาลต�าบลร�ามะสัก	และชุมชนบ้านยางตะทอง
•	 โรงเรียนวัดสระแก้ว	(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)
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จังหวัดอุทัยธำนี
•	 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

จังหวัดเพชรบุรี
•	 เทศบาลเมืองชะอ�า	และชุมชนตลาดชะอ�า
•	 เทศบาลต�าบลเขาย้อย	และโรงเรียนเขาย้อยวิทยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดกำฬสินธุ์
•	 เทศบาลต�าบลร่องค�า	และโรงเรียนร่องค�า,	
	 ชุมชนกกมะค่า	หมู่	6
•	 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

จังหวัดขอนแก่น
•	 เทศบาลนครขอนแก่น	และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
•	 เทศบาลต�าบลบ้านฝาง	และโรงเรียนฝางวิทยายน
•	 โรงเรียนน�้าพองศึกษา
•	 โรงเรียนโนนข่าวิทยาลัย

จังหวัดชัยภูมิ
•	 เทศบาลต�าบลจัตุรัส	และโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

จังหวัดนครพนม
•	 เทศบาลเมืองนครพนม	และโรงเรียนชุมชนเทศบาล	3
	 (พินิจพิทยานุสรณ์)
•	 เทศบาลต�าบลนาแก	และโรงเรียนนาแกพิทยาคม
•	 โรงเรียนปลาปากวิทยา
•	 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
•	 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
•	 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
•	 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์

จังหวัดนครรำชสีมำ
•	 เทศบาลนครนครราชสีมา	และชุมชนบ้านพักทหาร
	 หนองไผ่ล้อม
•	 เทศบาลเมืองสีคิ้ว	และโรงเรียนสีคิ้ว	"สวัสดิ์ผดุงวิทยา",
		 ชุมชนบ้านเหนือ

•	 เทศบาลต�าบลกุดจิก	และโรงเรียนกุดจิกวิทยา
•	 โรงเรียนเทพาลัย

จังหวัดบึงกำฬ
•	 โรงเรียนบึงกาฬ

จังหวัดบุรีรัมย์
•	 เทศบาลเมืองนางรอง	และชุมชนถนนหักพัฒนา
•	 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	และโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม,
	 ชุมชนวัดอิสาณ
•	 เทศบาลต�าบลสตึก	และชุมชนประมง
•	 เทศบาลต�าบลหนองกี่	และชุมชนบ้านโนนสวรรค์
•	 เทศบาลต�าบลโนนดินแดง	และโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์
•	 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
•	 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

จังหวัดมหำสำรคำม
•	 เทศบาลต�าบลหัวขวาง	และโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
•	 โรงเรียนบรบือ

จังหวัดมุกดำหำร
•	 เทศบาลต�าบลนาเชือก	และโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
•	 เทศบาลต�าบลนคิมค�าสร้อย	และโรงเรยีนค�าสร้อยพทิยาสรรค์

จังหวัดยโสธร
•	 เทศบาลต�าบลห้องแซง	และโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม

จังหวัดร้อยเอ็ด
•	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	และโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
•	 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
•	 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์

จังหวัดศรีสะเกษ
•	 เทศบาลเมืองกันทรลักษ์	และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,	
	 โรงเรียนบ้านสว่าง,	โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
•	 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	และโรงเรียนเทศบาล	1	(วัดเจียงอี),		
	 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
•	 เทศบาลต�าบลขุนหาญ	และชุมชนบ้านหนองแล้ง
•	 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
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จังหวัดสกลนคร
•	 เทศบาลเมืองสกลนคร	และชุมชนดงพัฒนา
•	 เทศบาลต�าบลท่าแร่	และโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่
•	 เทศบาลต�าบลบะหว้า	และชุมชนบ้านบะหว้า	หมู่ที่	9
•	 เทศบาลต�าบลพังโคน	และชุมชนหนองสระพัง
•	 เทศบาลต�าบลอากาศอ�านวย	และโรงเรยีนอากาศอ�านวยศกึษา

จังหวัดสุรินทร์
•	 เทศบาลเมืองสุรินทร์	และโรงเรียนเทศบาล	3
	 “เทศบาลอนุสรณ์”
•	 เทศบาลต�าบลท่าตูม	และชุมชนสนิทราษฎร์พัฒนา
•	 เทศบาลต�าบลส�าโรงทาบ	และโรงเรียนส�าโรงทาบวิทยาคม
•	 เทศบาลต�าบลเมืองที	และโรงเรียนเมืองที
•	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

จังหวัดหนองคำย
•	 เทศบาลเมืองท่าบ่อ	และโรงเรียนท่าบ่อ,	ชุมชนนาดาว
•	 เทศบาลเมืองหนองคาย	และโรงเรียนเทศบาล	1	สว่างวิทยา
•	 เทศบาลต�าบลดอนหญ้านาง	และโรงเรยีนบ้านดอนหญ้านาง
•	 เทศบาลต�าบลเฝ้าไร่	และชุมชนบ้านจับไม้

จังหวัดหนองบัวล�ำภู
•	 เทศบาลต�าบลนาค�าไฮ	และโรงเรียนชุมชนนาค�าไฮวิทยา
•	 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
•	 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

จังหวัดอุดรธำนี
•	 เทศบาลนครอุดรธานี	และโรงเรียนเทศบาล	3	บ้านเหล่า,	
	 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี,	ชุมชนโนนอุทุมพร		
•	 เทศบาลต�าบลทุ่งฝน	และชุมชนบ้านทุ่งฝน	หมู่	1,
	 ชุมชนบ้านก่อส�าราญ	หมู่ที่	4
•	 เทศบาลต�าบลนางัว	และชุมชนบ้านไทยรุ่งเรือง
•	 เทศบาลต�าบลศรีธาตุ	และโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม,
	 ชุมชนศรีสุข	หมู่ที่	9,	ชุมชนค�าศรี	หมู่ที่	10
•	 โรงเรียนพังงูพิทยาคม

จังหวัดอุบลรำชธำนี
•	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	และโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล,		
	 โรงเรียนเทศบาล	2	หนองบัว
•	 เทศบาลเมืองวารินช�าราบ	และโรงเรียนเทศบาลบ้าน
	 หนองตาโผ่น	(มิตรภาพที่	5),	ชุมชนชลประทาน
•	 เทศบาลเมืองเดชอุดม	และชุมชนแดนเกษม
•	 เทศบาลต�าบลตระการพืชผล	และชุมชนบ้านดอนทับช้าง	
	 หมู่ที่	6
•	 เทศบาลต�าบลนาจะหลวย	และชุมชนกลางเมือง
•	 โรงเรียนบ้านห้วยทราย
•	 โรงเรียนศรีแสงธรรม
•	 โรงเรียนเดชอุดม
•	 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

จังหวัดอ�ำนำจเจริญ
•	 เทศบาลเมอืงอ�านาจเจรญิ	และโรงเรยีนอนบุาลอ�านาจเจรญิ
•	 วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน
•	 โรงเรียนบ้านโนนกุง

จังหวัดเลย
•	 เทศบาลต�าบลท่าลี่	และโรงเรียนท่าลี่วิทยา,	ชุมชนโพธิ์ศรี
•	 เทศบาลต�าบลนาด้วง	และโรงเรียนนาด้วงวิทยา
•	 เทศบาลต�าบลนาอ้อ	และชุมชนศรีชมชื่น	หมู่ที่	5
•	 เทศบาลต�าบลน�้าสวย	และโรงเรียนบ้านเพียซ�าพุวิทยา
•	 เทศบาลต�าบลเขาแก้ว	และโรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม

ภาคใต้

จังหวัดกระบี่
•	 เทศบาลเมืองกระบี่	และชุมชนเมืองเก่าพัฒนา
•	 เทศบาลต�าบลล�าทับ	และโรงเรียนล�าทับประชานุเคราะห์
•	 โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์

จังหวัดชุมพร
•	 เทศบาลต�าบลมาบอ�ามฤต	และโรงเรียนมาบอ�ามฤตวิทยา
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จังหวัดตรัง
•	 เทศบาลนครตรัง	และโรงเรียนเทศบาล	6	(วัดตันตยาภิรม),		
	 โรงเรียนเทศบาล	2	(วัดกะพังสุรินทร์),	โรงเรียนเทศบาล	1		
	 (สังขวิทย์),	โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา,	ชุมชนท่าจีน
•	 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ตรัง
•	 โรงเรียนสภาราชินี	2

จังหวัดนครศรีธรรมรำช
•	 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	และชุมชนตลาดหัวอิฐ
•	 เทศบาลเมืองทุ่งสง	และโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ,
	 โรงเรียนสตรีทุ่งสง,	โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล
	 เมืองทุ่งสง	(ท่าแพ)
•	 เทศบาลต�าบลจันดี	และชุมชนจันดีเมืองใหม่
•	 เทศบาลต�าบลไม้เรียง	และชุมชนบ้านในทอนพัฒนา

จังหวัดนรำธิวำส
•	 เทศบาลเมอืงนราธวิาส	และโรงเรยีนเทศบาล	1	(ถนนภผูาภกัด)ี
•	 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก	และชุมชนศรีอามาน
•	 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

จังหวัดปัตตำนี
•	 เทศบาลเมืองปัตตานี	และโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล,	
	 ชุมชนบือติงก�าบงกู,	ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์	1
•	 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
•	 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

จังหวัดพังงำ
•	 องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเตย	และโรงเรยีนท้ายเหมอืงวทิยา
•	 โรงเรียนเกาะยาววิทยา

จังหวัดพัทลุง
•	 เทศบาลเมืองพัทลุง	และโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว
•	 เทศบาลต�าบลชะรัด	และชุมชนบ้านนามะพร้าว	

จังหวัดภูเก็ต
•	 เทศบาลต�าบลวิชิต	และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
	 สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
•	 เทศบาลต�าบลเทพกระษัตรี	และชุมชนบ้านบ่อกรวด

จังหวัดยะลำ
•	 เทศบาลนครยะลา	และโรงเรียนเทศบาล	2	(บ้านมลายู	
	 บางกอก)
•	 เทศบาลเมืองเบตง	และโรงเรียนเทศบาล	2	
	 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)

จังหวัดระนอง
•	 เทศบาลต�าบลปากน�้า	และโรงเรียนบ้านปากน�้า
•	 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

จังหวัดสตูล
•	 เทศบาลต�าบลควนโดน	และชุมชนควนโดนใน
•	 เทศบาลต�าบลก�าแพง	และโรงเรียนอนุบาลละงู
•	 โรงเรียนควนโดนวิทยา

จังหวัดสงขลำ
•	 เทศบาลนครหาดใหญ่	และชุมชนป้อมหก
•	 เทศบาลต�าบลก�าแพงเพชร	และชุมชนร่วมพัฒนาที่	5
•	 เทศบาลต�าบลปริก	และโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ,
	 ชุมชนทุ่งออก
•	 เทศบาลต�าบลพะตง	และโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
•	 โรงเรียนธิดานุเคราะห์
•	 โรงเรียนวชิรานุกูล

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
•	 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	และโรงเรียนเทศบาล	3	
	 (ตลาดล่าง)
•	 เทศบาลเมืองท่าข้าม	และโรงเรียนพุนพินพิทยาคม,
	 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม	1
•	 เทศบาลเมืองนาสาร	และโรงเรียนเทศบาล	3	
	 (บ้านคลองหา	-	นาเตรียะ)
•	 เทศบาลต�าบลท่าชนะ	และชุมชนสมอทอง
•	 เทศบาลต�าบลบ้านนา	และโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
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