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 ในขณะท่ีโรงเรียนสวนใหญเลือกท่ีจะสรางช่ือเสียงจากความโดดเดนทางดานวิชาการหรือการกีฬา โรงเรียนเล็กๆ 

แหงหน่ึงกลับเลือกท่ีจะสรางบุคลากรของชาติในอนาคตดวยการจัดการขยะ 

 โรงเรียนราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย ๒ คือโรงเรียนท่ีนักเรียนท่ีน่ีเรียนรูและจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ 

ท่ีสําคัญไมใชแคคนสองคน หากแตหมายรวมถึงท้ังโรงเรียน

 “ย้อนกลับไปเม่ือราว 4 ปีก่อน ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้กําหนดนโยบายให้โรงเรียนท่ัวประเทศมีการพัฒนาและยกระดับให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล การจะเป็นได้ก็มี

ตัวช้ีวัดอยู่หลายข้อหน่ึงในน้ันก็คือเร่ืองส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นข้อช้ีวัดท่ีท้าทายมาก แต่เรากลับมีความสนใจท่ีจะพัฒนา

นักเรียนของเราให้มีความโดดเด่นในเร่ืองน้ี เพราะมันสามารถช่วยโลกของเราได้โดยตรง หลังจากน้ันเราก็ส่งครูและ

นักเรียนไปอบรมเร่ืองส่ิงแวดล้อมกับโครงการของสมาคมพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ซ่ึงก็ได้ความรู้เก่ียวกับการ

ลดการใช้พลังงาน ใช้อย่างไรให้ประหยัด ในปีแรกหลังจากกลับมาเรายังไม่ได้มุ่งไปท่ีเร่ืองการจัดการขยะแต่จะมุ่ง

ไปท่ีการใช้ไฟฟ้าและน้ําอย่างไรให้คุ้มค่า

 “อย่างไรก็ตามหลังจากทางโรงเรียนของเราเร่ิมต้นไปได้ 2 ปี ประมาณในปี 2561 เราก็หันมาเน้นในเร่ืองของ

การจัดการขยะอย่างจริงจัง เน่ืองจากถ้าพูดถึงเร่ืองส่ิงแวดล้อมมันไม่ใช่แค่เร่ืองของการใช้น้ําใช้ไฟแต่การจัดการขยะ

ก็เป็นเร่ืองท่ีสําคัญไม่แพ้กัน เราจะทําอย่างไรให้ขยะท่ีมีอยู่ลดลงจนไปสู่ปริมาณท่ีเป็นศูนย์”

จุดเร่ิมตนและกิจกรรมหนาเสาธง

 ภาณุภัทร ล้ิมจํารูญ อดีตรองผู้อํานวยการโรงเรียน

ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ บอกกล่าวถึงจุดเร่ิมต้นของ

โรงเรียนในการหันมาสนใจในเร่ืองส่ิงแวดล้อมก่อนจะมุ่งเน้นไปท่ี

การจัดการขยะ ปัจจุบันแม้รองฯ ภาณุภัทรและท่านผู้อํานวยการ

คนเก่าจะย้ายไปรับราชการท่ีโรงเรียนอ่ืนแล้ว ทว่าส่ิงท่ีพวกเขาได้

เร่ิมต้นเอาไว้ก็ล้วนแล้วแต่ได้รับการสานต่อเป็นอย่างดีจากท่าน 

ผอ.ดร.เพลินใจ พฤกษชาติรัตน ซ่ึงเป็นผู้อํานวยการคนปัจจุบัน 

 แรกเร่ิมก่อนท่ีจะหันมาใส่ใจเร่ืองของการจัดการขยะอย่าง

จริงจัง โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ เร่ิมต้นจากการ

เป็นโรงเรียนท่ีให้ความสนใจในด้านส่ิงแวดล้อมและการประหยัด

พลังงานก่อน 
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 “หน้าท่ีของเราซ่ึงเป็นผู้มาใหม่ก็คือเราจะดูว่าเราทําอะไรได้บ้าง อะไรท่ีเป็นจุดบกพร่อง เราจะหาทางแก้ไข 

แต่อะไรท่ีทางโรงเรียนเขาดีอยู่แล้ว เราจะทําการส่งเสริมให้ดีย่ิงข้ึน อย่างเร่ืองของการจัดการขยะ เราได้ยินตอนแรก

ก็ยังรู้สึกเฉย ๆ  แต่พอเข้ามาเป็นผู้นํา ได้เห็นส่ิงท่ีทางโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นครูหรือเด็กนักเรียนเขาใส่ใจทําเร่ืองน้ีกัน

อย่างจริงจังมาก มีการคัดแยกขยะและทําโครงการหลายส่ิงหลายอย่างเป็นรูปเป็นร่างข้ึนมา เรารู้สึกว่าเป็นส่ิงท่ี

น่าสนใจและฉีกแนวไปจากโรงเรียนอ่ืน ๆ

   “ท่ีสําคัญการจัดการขยะเป็นส่ิงท่ีใช้ฝึกฝนเด็กนักเรียน

ได้ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความสะอาดหรือระเบียบวินัย

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กม.1 ท่ียังเป็นไม้อ่อนดัดง่ายเม่ือเรานํา

เร่ืองของการจัดการขยะไปสอนเขาให้รู้จักการคัดแยก ให้รู้จักว่า

ขยะแต่ละชนิดมีวิธีการจัดการอย่างไร พวกเขาจะกลายเป็นเด็ก

ท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย เม่ือเป็นเช่นน้ีเราจึงเอาเร่ืองของการจัดการ

ขยะเข้าไปอยู่ในโครงสร้างหลักของโรงเรียน ถือเป็นเร่ืองท่ีต้องทํา 

และจะมีงบประมาณสนับสนุนในเร่ืองน้ีโดยตรง”

 นอกจากจะส่งบุคลากรออกไปเข้ารับการอบรมในเร่ืองส่ิงแวดล้อมและการจัดการขยะเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้

อยู่สม่ําเสมอแล้วทางโรงเรียนยังได้มีการจัดต้ังทีมอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมข้ึน เพ่ือส่ือสารและกระจายความรู้

ท่ีได้รับมาจากการอบรมไปสู่ท้ังครูและนักเรียนในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง โดยส่วนใหญ่หากเป็นในโรงเรียนอ่ืนทีมดังกล่าว

จะใช้ครูวิทยาศาสตร์เป็นหลัก เน่ืองจากเห็นว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกับพลังงาน ทว่าท่ีราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 

จะใช้ครูจากทุกกลุ่มสาระเป็นฟันเฟืองในการขับเคล่ือนร่วมกัน 

  “สาเหตุท่ีเราใช้ตัวแทนครูจากทุกกลุ่มสาระในการจัดต้ังทีมข้ึนมาก็เพ่ือให้ความรู้และความต่ืนตัวในเร่ืองของ

การจัดการขยะจะได้กระจายไปอย่างท่ัวถึง ถ้าเราต้ังทีมข้ึนมาโดยท่ีเป็นครูวิทยาศาสตร์ท้ังหมด ครูในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ 

ก็อาจไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก เน่ืองจากบางทีเขาอาจจะไม่สนิทหรือคุ้นเคยด้วย แต่ถ้าเป็นครูในกลุ่มของตัวเอง

จะคุยกันง่ายกว่านอกจากน้ีเรายังต้ังทีมเดียวกันน้ีในกลุ่มนักเรียนข้ึนมา โดยให้คัดเลือกตัวแทนห้องละ 5 คน 

มาเข้ารับการอบรมกับทีมครูแล้วก็นําความรู้ท่ีได้รับไปบอกต่อกับเพ่ือน ๆ ในห้อง”
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 รัฐพล หนันกระโทก หัวหน้ากลุ ่มงานอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมโรงเรียนราชนันทาจารย์ 

สามเสนวิทยาลัย ๒ กล่าว อาจารย์หนุ่มผู้น้ีถือเป็นฟันเฟืองสําคัญในการจัดการขยะของโรงเรียนเช่นเดียวกับ

อาจารยธเนศ เจริญทรัพย ซ่ึงเป็นหัวหน้าด้านกิจกรรมนักเรียน 

 “ในช่วงแรกท่ีหันมาทําเร่ืองการจัดการขยะ เราเร่ิมต้นกระตุ้นพวกเขาโดยการให้ความรู้ในการจัดการขยะ

ผ่านเสียงตามสายและการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน เราเอาขยะแจกให้เด็กเลย แล้วเอาถังขยะแต่ละสีต้ังไว้บนเวที

จากน้ันให้พวกเขาข้ึนมาท้ิง ใครท่ีท้ิงขยะผิดถังยังไม่ต้องลงจากเวที ต้องท้ิงให้ถูกถังจึงจะลงได้ คือนักเรียนทุกคน

จะต้องรู้ว่าขยะในมือตัวเองต้องท้ิงลงถังไหนจึงจะถูกต้อง

 “นอกจากน้ีเรายังใช้ส่ือโซเชียลให้เป็นประโยชน์ 

ด้วยการโพสต์เร่ืองราวดี ๆ ท่ีเก่ียวกับการลดและจัดการขยะ

ลงในเฟซบุ๊ก เช่น คุณครูใช้ถุงผ้าหรือผูกป่ินโตมารับประทาน

อาหารท่ีโรงเรียน นักเรียนคนไหนใช้กระบอกน้ําส่วนตัวเราก็

โพสต์ช่ืนชมแล้วเราก็ยังมีการกระตุ้นอยู่เสมอด้วยการ

ติดป้ายให้ความรู้ตามท่ีต่าง ๆ ในโรงเรียน  ไม่ว่าจะเป็นใน

ห้องเรียนไปจนถึงห้องน้ํา ขณะท่ีในการจัดบอร์ดกิจกรรม

ท้ังหลายเราก็กําหนดเลยว่าห้ามใช้โฟม รวมท้ังในช่วงเย็น

ทางโรงเรียนก็ออกกฎไม่ให้ซ้ือของจากภายนอกเข้ามากิน

ในโรงเรียน ถ้าจะกินต้องกินให้หมดด้านนอก เพ่ือเป็นการ

ปลูกฝังไม่ให้สร้างขยะในโรงเรียน”

 ทุกส่ิงท่ีอาจารย์ธเนศกล่าวมากลายเป็นกระแส

ท่ีจุดติดอย่างรวดเร็วภายในร้ัวสีชมพู-เขียว ทุกชีวิตใน

ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ หันมาให้ความสนใจ

การจัดการขยะอย่างจริงจัง

 นักเรียนกวา 1,400 ชีวิต อาจารยอีก 100 ทาน พรอมแลวท่ีจะทําใหสถาบันแหงน้ีกลายเปนโรงเรียน

ท่ีเปนเลิศในการจัดการขยะ
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ธงทองทุกหองเรียน

 ในสมัยท่ียังไม่มีการจัดการขยะอย่างเป็นจริงเป็นจัง ห้องเรียนแทบทุกห้องภายในโรงเรียนราชนันทาจารย์ 

สามเสนวิทยาลัย ๒ คือพ้ืนท่ีท่ีเต็มไปด้วยขยะนานาชนิด ห้องเรียนบางห้องมีสัตว์อย่างแมลงสาบหรือหนูเป็นสมาชิก

ในห้องด้วยซ้ําไป  

 “สมัยก่อนท่ียังไม่มีการคัดแยกขยะ ในห้องเรียน แต่ละห้องจะสกปรกมาก ขยะทุกอย่างจะถูกท้ิงอยู่ในถัง

เดียวกันหมด ไม่ว่าจะเป็นของกิน เศษอาหาร แก้วน้ํา ขยะเปียก ขยะแห้ง เรียกว่า เละเทะไปหมด ส่งกล่ินเหม็นไปท่ัว 

เป็นห้องเรียนท่ีไม่น่าเรียนเลย”

 หากเปรียบโรงเรียนเป็นเหมือนประเทศ ห้องเรียนแต่ละห้องคงไม่ต่างอะไรจากบ้านแต่ละหลัง แน่นอนว่า

ประเทศย่อมไม่มีทางดีและสะอาดข้ึนมาได้ หากบ้านของแต่ละคนยังเต็มไปด้วยความสกปรก ด้วยเหตุน้ีหลังจาก

กระแสเร่ิมจุดติด ทางคณะกรรมการนักเรียนและทีมอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนจึงเร่ิมตีเหล็ก

ตอนร้อน ด้วยการริเร่ิมโครงการหน้าห้องน่ามอง ห้องเรียนสีขาว ห้องเรียนคนดี เพ่ือเข้าไปจัดการขยะในห้องเรียนทันที

 “เรากําหนดให้ทุก ๆ ห้องเรียนมีถังขยะอยู่ 2 ถัง คือถังสีเหลืองและถังสีน้ําเงิน โดยถังสีเหลืองเป็นขยะจําพวก 

ขวดพลาสติก ส่วนถังสีน้ําเงินจะเป็นกระดาษ ซ่ึงนักเรียนเขาก็จะรู้แล้วว่ามีขยะเพียงแค่ 2 ประเภทเท่าน้ันท่ีท้ิงได้ใน

ห้องเรียน ขยะท่ีอยู่นอกเหนือจากน้ีเขาจะต้องไปท้ิงในจุดท่ีโรงเรียนกําหนด

 “นอกจากน้ีทุกวันเราก็จะมีคณะกรรมการนักเรียนซ่ึงเป็นนักเรียนช้ัน ม.5 จํานวน 25 คน คอยเดินตรวจแต่ละ

ห้องว่าทําเวรสะอาดไหม มีการจัดการขยะท่ีถูกต้อง ปิดไฟเรียบร้อยดีหรือเปล่า จากน้ันก็จะบันทึกและรายงาน

ผ่านทางไลน์กลุ่ม โดยหากห้องใดทุกอย่างเรียบร้อยดี จัดการแยกขยะได้ถูกต้อง ห้องเรียนเป็นระเบียบ ใช้ไฟฟ้าและ

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทําให้ห้องเรียนน่ามอง เราก็จะมอบธงขาวให้ ทําพิธีประกาศมอบธงขาวกันหน้าเสาธงเลย 

โดยจะทําการมอบกันทุกสัปดาห์ และหากห้องใดได้ธงขาว 4 สัปดาห์ติด น่ันหมายความว่าตลอดท้ังเดือนห้องเรียน

ห้องน้ันสะอาดได้มาตรฐาน เราก็จะเปล่ียนจากธงขาวเป็นธงทองให้ ห้องท่ีได้รับรางวัลเขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจและ

เป็นเกียรติ ขณะท่ีห้องท่ียังไม่ได้ ก็จะรู้สึกว่าต้องทําให้ได้บ้าง อยู่เฉยไม่ได้ เขาก็จะกระตุ้นตัวเองข้ึนมา” อ.รัฐพลกล่าว

 นักเรียนทุกคนเร่ิมหันมาจัดการขยะและดูแลห้องเรียนของตัวเองอย่างจริงจังมากข้ึน ห้องท่ีไม่เคยได้รางวัล

ก็เร่ิมมีธงขาวมาประดับท่ีหน้าห้อง ขณะท่ีห้องท่ีเคยได้รับธงขาวก็ขยับพาตัวเองข้ึนไปสู่ธงทอง ซ่ึงเม่ือทุกอย่าง

กําลังมีแนวโน้มว่าจะไปได้ดี ผู้อํานวยการโรงเรียนเวลาน้ันก็ทําการประกาศหน้าเสาธงว่า หากห้องเรียนทุกห้อง

สามารถทําธงทองกันได้ท้ังหมด ทางโรงเรียนจะพานักเรียนทุกคนไปทัศนศึกษาท่ีทะเล

 “เม่ือทุกคนมีเป้าหมายและมีแรงกระตุ้น นักเรียนทุกคนก็แสดงศักยภาพของตัวเองออกมา พวกเขาทําธงทอง

กันได้ท้ังโรงเรียนจริง ๆ”

 ปลายปการศึกษาดังกลาว นักเรียนโรงเรียนราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย ๒ เดินทางไปทัศนศึกษา

อยางพรอมเพรียงกันท่ีอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากหองเรียนท่ีเต็มไปดวยขยะและกล่ินเนาเหม็นกลับกลายเปน

หองเรียนท่ีสะอาดงามตาไปท้ังโรงเรียน
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 ศุกรหรรษากับธนาคารขยะ

 ไม่เพียงแต่ทําความสะอาดจัดการขยะในห้องเรียนจนเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าน้ัน หากแต่ทุกห้องเรียนยังมี

หน้าท่ีในการนําขยะท่ีมีอยู่ในห้องมาคัดแยก และนํามาฝากไว้ท่ีธนาคารขยะซ่ึงอยู่ด้านล่างของอาคารใหญ่

 “ธนาคารขยะของเราจะเปิดทําการทุกวันศุกร์ เวลา 10.40-12.20 น. นักเรียนทุกคนก็จะรู้กันเลยว่าเวลาน้ี 

พวกเขาต้องนําขยะมาฝากท่ีธนาคาร ทุกห้องจะเรียงแถวห้ิวขยะกันมาเลย ผมและพ่ี ๆ น้องๆ ท่ีเป็นคณะกรรมการ

นักเรียน ก็จะมาช่วยกันคัดแยกแล้วก็ทําการบันทึกไว้ โดยเราจะใช้แอปพลิเคช่ัน KoomKah ในการบันทึกไว้ว่าแต่ละห้อง

นําขยะมาฝากก่ีคร้ัง แต่ละคร้ังเป็นจํานวนเท่าไหร่ เม่ือครบปีแล้วก็จะทําการปันผลเป็นเงินคืนกลับไปให้กับทุก ๆ ห้อง 

ซ่ึงบรรยากาศท่ีธนาคารขยะ เป็นบรรยากาศท่ีสนุกมาก นําขยะมาฝากกันไปก็มีแซวมีหยอกล้อกันไป เป็นกิจกรรม

ท่ีทําให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักกัน เรียกว่าทุกวันศุกร์สําหรับผมคือศุกร์หรรษาเลยก็ว่าได้ นอกจากน้ีทางโรงเรียนเอง

ก็ยังมีการจัดกิจกรรมการจัดการขยะกระตุ้นพวกเราอย่างต่อเน่ือง โดยต้ังเป็นสถานีการเรียนรู้เก่ียวกับการจัดการขยะ

ให้พวกเราได้ช่วยกันดูแลจัดการ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มาส่งต่อความรู้กันเอง ซ่ึงได้ประโยชน์มาก และสามารถ

นําเสนอให้กับผู้ท่ีมาดูงานจากภายนอกได้อีกด้วย”

 มันเดย- ด.ช.ณัชพล เสือเปล่ียว นักเรียนช้ัน ม.2/3 ซ่ึงมี

ตําแหน่งเป็นผู้จัดการธนาคารขยะของโรงเรียน กล่าวด้วยรอยย้ิม

อ่ิมสุข มันเดย์ยอมรับว่าแรกเร่ิมท่ีเข้ามาท่ีโรงเรียนแห่งน้ี ตัวเขา

เต็มไปด้วยความประหลาดใจ เน่ืองจากไม่เคยคิดว่าจะมีโรงเรียนไหน

ท่ีเอาจริงเอาจังกับการจัดการขยะมากมายขนาดน้ี 

 “ผมว่านักเรียนแทบทุกคนท่ีน่ีให้ความร่วมมือในการจัดการขยะดีมาก เรียกว่าเกินกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ มีส่วน

น้อยจริงๆ ท่ีจะไม่ใส่ใจ สังเกตได้จากทุกศุกร์ท่ีมีธนาคารขยะจะมีคนมาต่อแถวนําขยะมาฝากไม่เคยขาด หรือบางคร้ัง

ถ้าห้องไหนลืม ก็จะไลน์เตือนกันแล้วว่าวันน้ีมีธนาคารขยะ ทุกคนจะต่ืนตัวกันมาก

  “ถามว่าเงินท่ีได้เยอะไหม ก็ไม่เยอะหรอกครับแต่ส่ิงท่ีได้มากกว่าน้ันก็คือความภาคภูมิใจท่ีได้มีส่วนร่วมทําให้

โรงเรียนของเราสะอาด ถึงจะเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ แต่ท่ีน่ีก็น่าอยู่

 “ผมภูมิใจและมีความสุขมากๆ ท่ีไดเรียนท่ี ราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย ๒”

 “โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่เน้นเรียนดี ก็กีฬาเด่น แต่ท่ีน่ีเอาเร่ืองขยะนํา อย่างโรงเรียนเก่าท่ีผมจบมา เขาก็มีแค่

แยกขวด แต่ท่ีน่ีมีถังหลายถัง แยกขยะออกไปอย่างละเอียด มีการอบรมเก่ียวกับการจัดการขยะท้ังภายนอกและ

ภายในโรงเรียน ว่าขยะแต่ละชนิด มีเส้นทางไปท่ีไหน ต้องจัดการอย่างไร ตอนแรกก็ยอมรับว่างงนะครับ แต่พอได้เรียนรู้

ไปเร่ือย ๆ ก็รู้สึกสนุก ได้ความรู้ ทุกวันน้ีผมก็เอาส่ิงท่ีได้รับจากโรงเรียนกลับไปคัดแยกขยะเองท่ีบ้าน แล้วผมว่าไม่ใช่แค่

ผมหรอกแต่เพ่ือน ๆ พ่ีน้องหลายคนก็ทํา

 “ผมไม่รู้หรอกว่าวัยรุ่นหรือนักเรียนท่ีโรงเรียนอ่ืนเขาเป็นยังไง แต่สําหรับท่ีน่ี พวกเราได้รับการปลูกฝังให้รู้จัก

จัดการและมองเห็นคุณค่าของขยะ”

 เม่ือได้รับขยะท่ีเพ่ือน ๆ นักเรียนทุกห้องนํามาฝากไว้ มันเดย์และทีมงานจะนําขยะท่ีได้มาทําการคัดแยกก่อน

ท่ีจะนําไปขายให้กับซาเล้งท่ีมาทําการรับซ้ือ เม่ือได้เงินมาก็จะนํารายได้ไปแบ่งสันปันส่วนให้กับห้องเรียนแต่ละห้อง

ตามท่ีบันทึกไว้
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 แยกขยะตามความเปนจริง

 ปัจจัยข้อหน่ึงท่ีทําให้ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ เป็นโรงเรียนท่ีจัดการขยะได้อย่างดีเย่ียมก็คือพวกเขา

แยกถังขยะแต่ละประเภทตามความเป็นจริงของพ้ืนท่ี รวมท้ังพยายามไม่สร้างขยะข้ึนมาในโรงเรียน ขณะเดียวกัน

ก็สร้างเส้นทางให้ขยะแต่ละประเภทมีปลายทางเป็นของตัวเอง

 “ข้ันแรกคือเราพยายามทําให้ไม่มีขยะเกิดข้ึนก่อน อย่างเช่น ตอนพักทานข้าวกลางวันท่ีโรงอาหาร เราจะให้

นักเรียนส่ังข้าวให้พอดีกับท่ีตัวเองรับประทานเพ่ือท่ีจะไม่ทานเหลือ โดยจะมีให้ส่ังต้ังแต่ขนาด S M L จนถึง XL 

หากนักเรียนคนไหนส่ังมาแล้วทานไม่หมด เราก็จะมีครูเวรคอยตรวจดู และเข้าไปกําชับให้เขาทานเพ่ิมให้หมด หรือ

อย่างตอนเลิกเรียนเราจะไม่มีการให้เอาอาหารเข้ามาทานในโรงเรียน มันก็จะช่วยลดขยะไม่ให้เกิดข้ึนได้ส่วนหน่ึง 

 “แต่ในกรณีท่ีมีขยะเกิดข้ึน เราก็จะมีถังขยะด้วยกัน 4 ประเภท 

คือ ถังสีน้ําเงินสําหรับขยะท่ัวไป ถังสีเหลืองสําหรับขยะรีไซเคิล 

ถังสีเขียวสําหรับขยะอินทรีย์ และถังสีแดงสําหรับขยะอันตราย 

เพียงแต่เราจะต้ังถังในแต่ละสถานท่ีแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น

หน้าสหกรณ์  เราจะต้ังถังสีน้ําเงิน 2 ใบ สีเขียว 1 ใบ และสีเหลือง 1 ใบ  

เพราะมีแต่ขยะท่ัวไปจากถุงขนม กล่องนม ขยะอินทรีย์ จําพวก

อาหารต่าง ๆ และขยะรีไซเคิล มากกว่าขยะประเภทอ่ืน จากการสังเกต 

ลองผิดลองถูกและปรับเปล่ียนเรียนรู้สู่การพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน  โดย

ทีมงานอนุรักษ์ ฯ ท่ีทํางานกันอย่างเข้มแข็ง ขณะเดียวกันในบริเวณน้ัน

ก็มีตะแกรงท่ีเราทําไว้สําหรับใส่ขวดพลาสติกอยู่แล้ว ถ้าคนท่ีมีขยะ

รีไซเคิล เขาจะท้ิงในน้ันมากกว่า ขณะท่ีบริเวณโรงอาหาร เราก็จะเน้น

ให้มีถังขยะอินทรีย์มากหน่อย คือเราจะประเมินก่อน แล้วค่อยต้ัง

ถังขยะตามความเป็นจริงของพ้ืนท่ีน้ัน ๆ เราจะไม่ทําอะไรโดยไม่ผ่าน

กระบวนการคิด” อาจารย์รัฐพลเล่าถึงวิธีการทํางาน

 สําหรับขยะท่ัวไปทางโรงเรียนจะนํามาคัดแยกอีกคร้ังเพ่ือดูว่าอะไรนํามาทําเป็นส่ิงประดิษฐ์ หรือสามารถ

นําไปบริจาคได้ ยกตัวอย่างเช่น หลอดกาแฟท่ีนําไปทําเป็นหมอน ผ้าขนหนูเก่านํามาทํากระถางต้นไม้ หรือถุงพลาสติก

ท่ีส่งต่อไปเป็นส่วนประกอบในการทําถนน ส่วนท่ีไม่สามารถคัดแยกได้ก็จะนําส่งไปให้กทม.จัดการ ในด้านของขยะรีไซเคิล

จําพวกขวดพลาสติก กระดาษ กล่องนม หากไม่นําขายซาเล้ง ทางโรงเรียนก็จะนําไปบริจาค โดยขวดพลาสติกน้ัน

จะนําไปบริจาคให้กับทางวัดจากแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นําไปทําจีวรให้กับพระสงฆ์ ส่วนกล่องนม 

กล่องน้ําผลไม้ จะรวบรวมนําไปส่งให้กับทางห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซีเพ่ือนําไปผลิตเป็นหลังคา ในโครงการหลังคาเขียว

เพ่ือมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยากต่อไป
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 สําหรับขยะอินทรีย์ ซ่ึงก็คือพวกเศษอาหารท้ังหลายส่วนหน่ึงก็จะเทลงในถังหมักรักษ์โลก หรือ Green cone 

ท่ีได้รับความอนุเคราะห์องค์ความรู้จาก SCG ซ่ึงผลผลิตจากถังหมักฯน้ีคือปู๋ยคุณภาพดีท่ีเราใช้ปลูกผักและนํามา

แบ่งกันรับประทานภายในโรงเรียน นอกจากน้ีเรายังนําขยะอินทรีย์นํามาทําปุ๋ยหมักน้ําชีวภาพใช้ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน 

ขณะท่ีส่วนหน่ึงก็จะนําไปจําหน่ายให้กับเจ้าของธุรกิจอาหารสัตว์ท่ีมาติดต่อรับซ้ือทุก ๆ สัปดาห์ เรียกว่าเป็นขยะท่ีทาง

โรงเรียนสามารถจัดการได้แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีขยะอันตรายก็ได้รวบรวมนําส่งให้กับทาง กทม. นําไปกําจัดต่อไป 

 จากโรงเรียนเล็กๆ ท่ีดูเหมือนจะไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากนัก ทว่าด้วยการจัดการขยะอย่างมีคุณภาพ 

ทําให้วันน้ี โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กลายเป็นสถาบันท่ีใครหลายคนต่างก็ให้การยอมรับนับถือ

ในวงกว้างถึงความสะอาดงามตา และสามารถจัดการขยะภายในโรงเรียนได้ 100% จนทําให้ปริมาณขยะเหลือ 0 

รวม 3 ปี ต้ังแต่ปี 2560 – ปี 2562 สําหรับขยะอินทรีย์ 9,671 กิโลกรัม และขยะรีไซเคิล 1,668 กิโลกรัม ส่วนขยะท่ัวไป 

29,679 กิโลกรัม และขยะอันตราย 992 กิโลกรัม โรงเรียนสามารถจัดการภายในได้บางส่วนโดยผ่านการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ   ส่วนท่ีเหลือส่งให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บ จนในท่ีสุด ปีท่ีผ่านมาได้รับรางวัลชมเชย “Zero Waste School 

โรงเรียนปลอดขยะ” ในการประกวดระดับประเทศ จึงเป็นผลการันตีความสําเร็จและความภาคภูมิใจท่ีตอกย้ํา

ถึงความต้ังใจและความพยายามในการปลูกฝังจิตสํานึกของเยาวชนให้เป็นพลเมืองท่ีดีท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างแท้จริง

 แมจะเปนโรงเรียนเล็กๆ แตก็ชวยทําใหโลกใบน้ีนาอยูและสวยงามข้ึนไดอยางมากจริงๆ

 อาจารยทัศนีย อุตมฉันท 

 “การจัดการขยะเปนเร่ืองของพวกเราทุกคน”

 หากนับชีวิตการเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ทัศนีย์ อุตมฉันท์ กําลังย่างเข้าสู่ปีท่ี 37 ของการเป็นครู แน่นอนว่า

ทุกโรงเรียนท่ีเธอเคยสอนมา ไม่เคยมีท่ีใดท่ีจะใส่ใจกับการจัดการขยะเหมือนท่ีโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒

 “เราสอนหนังสือมา 37 ปี ไม่มีท่ีไหนเหมือนท่ีน่ีเลย ท่ีน่ีจะเน้นเร่ืองการจัดการขยะ ซ่ึงท่ีอ่ืนเขาไม่ได้ให้ความสําคัญ

กับเร่ืองน้ีมาก แต่ท่ีน่ีผู้บริหาร ครู นักเรียน แม่บ้าน ทุกคนให้ความสําคัญกับการจัดการขยะกันหมด”

 อาจารย์ทัศนีย์ ทําการสอนท่ีราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ มาเป็นเวลา 9 ปี อยู่ในจุดท่ีห้องเรียนทุกห้อง

ยังยัดขยะทุกอย่างลงในถังใบเดียว ห้องเรียนบางห้องมีท้ังหนู ท้ังนกพิราบ แถมขยะยังส่งกล่ินเหม็นไปท่ัวท้ังห้อง 



โรงเรียนราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย ๒ 
สรางอนาคตของชาติดวยการจัดการขยะ
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 “เม่ือก่อนห้องเรียนน่ีสกปรกมาก เทียบไม่ได้เลยกับในปัจจุบัน คือหลังจากทางโรงเรียนหันมาเดินหน้าเร่ือง

การจัดการขยะอย่างจริงจัง ทุกอย่างก็เปล่ียนไปแบบคนละเร่ือง แน่นอนว่าทางทัศนียภาพน่ีเปล่ียนอยู่แล้ว เรามี

ถังขยะ 2 สีในห้องเรียน แยกประเภทชัดเจน ในโรงอาหารเรามีถังแยกขยะท่ัวไป จาน ชาม เศษอาหาร ช้อน ส้อม โรงเรียน

แทบไม่มีขยะตามทางเดิน ฯลฯ แต่เราอยากจะบอกว่าส่ิงท่ีเปล่ียนมากท่ีสุดจริง ๆ เลยก็คือพฤติกรรมของคนในโรงเรียน 

ซ่ึงรวมไปถึงครูอาจารย์อย่างเราด้วย”

 อาจารย์ทัศนีย์บอกว่า เม่ือก่อนท่ีโรงเรียนยังไม่มีการจัดการขยะ ครูโดยส่วนใหญ่มักบอกให้นักเรียนเก็บขยะ 

จัดการขยะมากกว่าท่ีจะใส่ใจคิดถึงเร่ืองการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อมด้วยตัวเอง ทว่าเม่ือโรงเรียนมีการจัดการขยะ

อย่างเป็นรูปเป็นร่าง นักเรียนแทบทุกคนหันมาจัดการขยะเองโดยไม่ต้องมีใครออกคําส่ัง ครูเองก็ถึงคราวต้องเป็น

ตัวอย่างท่ีดีเช่นกัน

 “ทุกวันน้ีเรามีแก้วน้ําเป็นของตัวเอง มีหลอดสแตนเลส มีอุปกรณ์พร้อม ขณะท่ีของอะไรท่ีใช้ได้ เราก็พยายาม

ใช้ซ้ํา คือการท่ีโรงเรียนเปล่ียนมาจัดการเร่ืองขยะ ทําให้เราเห็นความสําคัญ แล้วก็มองกลับมาท่ีตัวเองว่าก่อนท่ีจะ

ไปเร่ิมท่ีคนอ่ืน เราต้องเร่ิมท่ีตัวเองก่อน แล้วไม่ใช่แค่เราคนเดียวหรอก แต่เช่ือว่าครูแทบท้ังหมดก็คิดแบบน้ี

 “การท่ีโรงเรียนจัดการขยะทําใหครูอยางพวกเราตระหนักไดวา การจัดการขยะไมใชเร่ืองของฝายใด

ฝายหน่ึง ไมใชเร่ืองของผูบริหาร ครู นักเรียน หรือ แมบาน ฯลฯ แตมันเปนเร่ืองของพวกเราทุกคน” 

 รัตนกร พอกช่ือ – แมบานประจําตึกใหญช้ัน 2

 “พวกเราตายแน ถาคนในโรงเรียนไมชวยกันจัดการขยะ”

 “เราเป็นแม่บ้านท่ีน่ีมาได้ 4 ปีแล้ว หลังจากเราเข้ามาได้ไม่นาน โรงเรียนก็เร่ิมเปล่ียนมาทําเร่ืองการจัดการขยะ

 “ท่ีโรงเรียนมีแม่บ้านท้ังหมด 6 คน นักเรียนประมาณ 1,400 ครูอีก 100 ถ้าแม่บ้านท้ัง 6 คนต้องทํางานคอย

จัดการขยะโดยท่ีคนพันกว่าคนมีหน้าท่ีท้ิงขยะอย่างเดียว ลองคิดดูว่ามันจะเป็นงานท่ีหนักแค่ไหน พูดได้เลยว่าพวกเรา

ตายแน่ถ้าคนในโรงเรียนไม่ช่วยกันจัดการเร่ืองขยะ แล้วบ้านเราเองก็อยู่ในโรงเรียนน่ันหมายความว่า ถ้าโรงเรียน

สกปรกบ้านเราก็สกปรกด้วย

 “โชคดีท่ีโรงเรียนน้ีไม่ใช่แบบน้ัน ท้ังเด็กท้ังครู เขาแยกขยะช่วยเบาแรงเราได้มาก โรงเรียนก็สะอาด เราไม่ต้อง

เหน่ือยทําแล้วทําอีกไม่รู้จบ ขณะท่ีเร่ืองการแยกขยะ ก็มีการแยกประเภทมาอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ซ่ึงเราเองก็ทําการ

แยกขยะเองท่ีบ้านด้วย 

 “แมจะเปนแคแมบานแตเราก็รูสึกวาตัวเองเปนคนโชคดีท่ีไดทํางานอยูท่ีน่ี”


