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 “ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนที่มีเยอะ
ข้ึนเรือ่ยๆ นัน้ ท�าให้ทศันยีภาพทีส่วยงามของ
แหล่งท่องเที่ยวในอ�าเภอของเรา มันกลาย
เป็นไม่น่าด ูเลยมคีวามคดิว่าอยากจะปลกูฝัง 
จิตส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ 
โดยเร่ิมจากโรงเรียนก่อน แล้วขยายไปใน
ชุมชน พอดีมีโครงการ ‘ลดเมืองร้อน ด้วย
มือเรา’ เข้ามา ก็เลยเข้าร่วมกิจกรรม เป็น 
จุดเริ่มต้นที่ท�าให้โรงเรียนและชุมชนเกิด
ความเปลี่ยนแปลง...” ผู้อ�านวยการยุภาเล่า

 อ�ำเภอกันตัง ได้ชื่อว่ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติอันงดงำมแห่งหนึ่งของ
ภำคใต้ และยังเป็นเมืองประวัติศำสตร์ที่ส�ำคัญของจังหวัดตรัง ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวพำกัน
หลั่งไหลเข้ำมำเยี่ยมชมอ�ำเภอกันตังเป็นจ�ำนวนมำก ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นแรงบันดำลใจให้  
ผู้อ�ำนวยกำรยุภำ พรเศรษฐ์ ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนกันตังพิทยำกร น�ำพำคณะครูและ
นกัเรียนท�ำกจิกรรมเกีย่วกบักำรอนรุกัษ์ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม พร้อมไปกบักำรบ่มเพำะ
คุณธรรมในตัวนักเรียนให้งอกงำม

โรงเรียนกันตังพิทยำกร
คุณธรรมกับกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

กันตังพิทยำกร ลดเมืองร้อนด้วยมือเรำ
 โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา 
เป็นกิจกรรมที่บริษัท	 โตโยต้า	 มอเตอร	์
ประเทศไทย	 จ�ากัด	 และมูลนิธิสถาบัน 
สิ่งแวดล้อมไทย	 ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมา
นับตั้งแต่ปี	 2548	 เพื่อสร้างความตระหนัก
ต่อปัญหาโลกร้อน	 และกระตุ้นให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเยาวชน
ในการร ่วมด�าเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติ	 และร่วมรักษาสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไป	
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	 ในปีที	่12	ของการจัดโครงการ	โรงเรยีน
กันตังพิทยากรได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท
โรงเรยีน	โดยมกีารบรหิารจดัการการอนรุกัษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างมปีระสทิธภิาพ	
น�าไปสู ่การลดภาวะโลกร ้อนอย ่างเป ็น 
รูปธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ	 5	 ด้าน	 ได้แก	่ 
การลดขยะ,	 การลดใช้ไฟฟ้าและพลังงาน,	
การเดินทางอย่างยั่งยืน,	การเพิ่มพื้นที่สีเขียว	
และการอนุรักษ์น�้า	

ลดเมืองร้อนด้วยกำรลดขยะ
	 ทุกๆ	 เช้า	 ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ	
นักเรียนทุกชั้นเรียนทั้ง	 46	 ห้อง	 และครูที่
ปรึกษาแต่ละห้อง	จะเข้าประจ�าพืน้ทีท่ีแ่บ่งไว้	
46	โซน	เพือ่ช่วยกนัเกบ็ขยะ	ท�าความสะอาด	
และมีการจัดการขยะอย่างครบวงจร	 โดย 
ใช้หลัก	3Rs	คือ	
 Reduce	 หรือการลดการใช้	 มีการ
รณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร
ในโรงอาหาร	 จากเดิมที่เป็นถุงพลาสติก
ก็เปลี่ยนมาใช้จานแทน	 และยังรณรงค์ให้
นักเรียนรับประทานอาหารให้หมดเพื่อลด
ปริมาณเศษอาหารเหลือทิ้ง	 ในกิจกรรม	 
“กินอาหารให้หมด	 ลดโลกร้อน”	 อีกทั้ง
ยังน�าระบบส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์	 หรือ	 
E-Office	มาใช้ในการรับส่งเอกสารทาง 
ราชการ	เพือ่ลดปรมิาณการใช้กระดาษอกีด้วย	

	 ส่วนกระดาษหน้าเดยีวทีใ่ช้แล้วจะเข้าสู่
กระบวนการ	Reuse	หรอืการใช้ซ�า้	เพือ่น�าไป
ใช้ให้ครบทัง้สองหน้า	มกีารน�าเศษภาชนะมา
ใช้ปลูกต้นไม้	 และการประดิษฐ์ชุดนาฏศิลป์
สร้างสรรค์จากเศษวัสดุ	 รวมถึงกิจกรรม
ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ	 เช่น	 ดอกไม ้
จากหลอด	ดอกไม้จากกระดาษ	ดอกไม้จาก
ถุงน�้ายาปรับผ้านุ ่ม	 กรอบรูปจากถาดไข่	
แจกันจากเศษกระดาษ	 กระเป๋าจากไวนิลท่ี
ใช้แล้ว	เป็นต้น	
 
	 ส�าหรับขยะประเภทเศษใบไม้และ
เศษอาหารที่ย่อยสลายได้	 เด็กๆ	 จะน�าไป
เข้ากระบวนการ	Recycle	หรือการน�ากลับ
มาใช้ใหม่	 โดยน�าไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ	
ใช้บ�ารุงต้นไม้และผักสวนครัวในโรงเรียน	
ส่วนกระดาษท่ีใช้แล้วท้ังสองหน้าก็น�าไป
สร้างสรรค์งานศิลปะ	เปเปอร์มาเช่	เป็นต้น	
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	 นอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้กิจกรรม
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับการลดขยะในโรงเรียนแล้ว	 
ยงัขยายออกสู่ชมุชนรอบโรงเรยีน	ผูอ้�านวยการ 
ยุภา	 เล่าว่า	 “เด็กๆ พากันไปส�ารวจใน 
ชุมชนรอบๆ โรงเรียนด้วย ซึ่งในชุมชนเรามี 
ต้นจากขึ้นอยู่เยอะมาก ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะ
ตัดยอดจากเอาไปใช้ประโยชน์ แต่จะมส่ีวนใบ
ที่เหลือทิ้งเป็นขยะ เด็กๆ ก็เกิดไอเดียขึ้นมา
ว่าน่าจะเอามารไีซเคลิได้ เลยท�าเป็นกระดาษ 
สาจากใบจาก แล้วก็เอามาประดิษฐ์เป็น
ดอกไม้ต่างๆ ซ่ึงเด็กๆ ก็ท�ากันได้สวยงาม 
เวลามีแขกมาเยี่ยมชมโรงเรียน เราก็จะเอา
ดอกไม้เหล่าน้ีมาประดับตกแต่ง ไม่ต้องซื้อ
ดอกไม้สดเลย และเรายงัน�ามาท�าเป็นดอกไม้
จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย
 เป ้าหมายของเราก็คือ เด็กๆ เขา 
ได้เรียนรู ้ แล้วน�าไปขยายต่อให้กับชุมชน 
นอกจากจะท�าให้ชุมชนเราสะอาดแล้ว ยัง
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วย ซึ่งทุกๆ เรื่อง
ที่เราปลูกฝังให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนก็จะให้
เขาน�ากลับไปใช้ที่บ้าน อย่างการรณรงค์ให้
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า นกัเรยีนท�าสติก๊เกอร์
รณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าไปติดไว้ตามห้องเรียน 
มีมาตรการการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าร่วมกัน เช่น 
ถอดปล๊ักทันทีเมื่อเลิกใช้ มีเวลาที่เปิด-ปิด
เครื่องปรับอากาศ พอทุกคนปฏิบัติตามก็

เหน็ผล ค่าไฟของโรงเรยีนลดลง จากนัน้เดก็ๆ  
ก็เอาวิธีการเหล่านี้ไปใช้ที่บ้าน เขาจะแข่งขัน
กันว ่าบ ้านของใครจะสามารถลดค่าไฟ
ได้มากกว่ากัน เอาบิลล์ค่าไฟมาดูกันเลย  
อย่างนี้เป็นต้น” 

ปลูกฝังคุณธรรมผ่ำนกิจกรรมกำร
อนุรักษ์
	 ความส�าเรจ็ของโครงการกันตงัพทิยากร	 
ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา	 เกิดจากการผลักดัน 
และให ้ความส�าคัญของคณะผู ้บริหาร	 
มีแผนการด�าเนินงานท่ีชัดเจน	 คณะครูและ
นักเรียน	 รวมถึงบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด	ีอกีทัง้มหีน่วยงาน 
ต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นถึงความ
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ส�าคัญและให้ความร่วมมือ	 เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง
	 ความร่วมมือร่วมใจของคณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากรที่เกิดขึ้นนั้น	
เป็นเพราะทุกคนได้เล็งเห็นคุณค่าและความ
ส�าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง	
ซ่ึงนอกจากจะเกิดความตระหนักและส�านึก
รักในแผ่นดินถิ่นเกิดแล้ว	 การท�ากิจกรรม
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ	
ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานให้กับ
เด็กนักเรียนอีกด้วย
 
 “คุณธรรมที่เราเน้นในโครงการน้ี ซึ่ง
เดก็ๆ จะได้เรยีนรูผ่้านการลงมอืท�าด้วยตัวเอง 
มีอย่างน้อย 6 ประการ คือ ซื่อสัตย์ มีวินัย  
จิตอาสา พอเพียง รับผิดชอบ และสามัคคี 
ยกตัวอย่างเรื่องการแบ่งโซนท�าความสะอาด
ในโรงเรยีน เดก็ๆ เขาจะได้ฝึกความรับผดิชอบ  
ความมีวินัย และความสามัคคี ทุกคนจะต้อง
ช่วยกันท�า หรืออย่างการลดขยะโดยใช้หลัก 
Reduce Reuse Recycle ก็เป็นการฝึก
ความพอเพยีงอย่างชดัเจน การปลกูต้นไม้เพิม่ 
พ้ืนทีส่เีขยีวทัง้ในโรงเรยีนและในชมุชน ซึง่เรา

ท�ากันเป็นประจ�า เช่น การพากันไปปลูกป่า 
ชายเลน ปลูกหญ้าทะเล ก็เป ็นการฝึก 
จิตอาสาให้กับนักเรียน
 ความเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียนที ่
เห็นได้ชัดก็คือ พวกเขามีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี มีวินัย โดยเฉพาะเรื่องของการรักษา
ความสะอาด เรียกได้ว่าในโรงเรียนแทบไม่มี
ขยะเลย ทีส่�าคญัคอืมจีติส�านกึในการอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม เวลาท่ีเรามอบหมายให้พวกเขา
ท�ากิจกรรมอะไรก็ตาม เขาจะคิดก่อนว่าจะ
ใช้วัสดุอะไรที่ไม่ท�าร้ายธรรมชาติและไม่สิ้น
เปลือง นั่นหมายความว่าเขามีความพอเพียง
และมีจิตใจที่นึกถึงส่วนรวม นึกถึงผู ้อื่น”  
ผู้อ�านวยการยุภากล่าว
 
	 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เด็กและเยาวชนผ่านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนกันตังพิทยากร	
เปรียบเสมือนการบ่มเพาะต้นกล้าที่มีหัวใจ
อันงดงาม	 เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าต้นกล้าเหล่า
นี้จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา	 เป็นที่
พึ่งพิงให้กับชุมชนและโลกใบนี้...




