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ชุมชนต้นแบบ เรื่องและภาพ : ฐิตินันท์ ศรีสถิต และ อวยพร แต้ชูตระกูล 

โรงเรียนเล็กๆ ที่ชื่อ “บ้านวังน้ำขาว” ตั้งอยู่ในตำบล  
เขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดสอนตั้งแต่
ชัน้อนบุาลถงึประถมศกึษาปทีี ่6 โดยมคีณุคร ู11 คนชว่ยกนั 
ดูแลอบรมนักเรียนวัยซนทั้งหมด 214 ชีวิต 

ทีมงานนิตยสารพลัง+งาน เดินทางถึงโรงเรียนบ้าน-  
วังนำ้ขาวในชว่งเวลาใกล ้11 โมง ครปูรชีา กลัพตัร ์รกัษาการ 
ผู้อำนวยการ กับ “ครูจี๊ด” นวกมล กัลพัตร์ มารอต้อนรับ  
อยู่แล้ว และบทสนทนาก็เริ่มต้นขึ้นอย่างง่ายๆ ที่โรงอาหาร
ท่ามกลางบรรยากาศของสายลมโชย 

ด้วยเหตุที่งบประมาณค่าอาหารกลางวันถูกจำกัดไว้
สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนเท่านั้น จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธี
จัดการสักเล็กน้อยเพื่อให้เพียงพอกับการเลี้ยงปากท้องของ
นักเรียนทั้งโรงเรียน 

ครูปรีชาและครูจี๊ดช่วยกันอธิบายว่า แทนที่จะทั้งหุงข้าว
และทำกับข้าวเลี้ยงนักเรียนแค่บางคน ก็ให้แม่ครัวทำเฉพาะ
กับข้าวและให้เด็กๆ นำข้าวมาจากบ้าน เพียงเท่านี้ทุกคนก็มี
โอกาสกินอิ่มกันถ้วนหน้า 

แกเ้รือ่งงบประมาณอาหารกลางวนัไดใ้ชว่า่จะหมดปญัหา 
เพราะสิ่งที่ตามมากลับเป็นเรื่องขยะ ! 

เพราะมนีกัเรยีนเพยีงไมก่ีค่นทีห่ิว้ปิน่โต สภาพในวนัวาน 
ของโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวจึงเต็มไปด้วยขยะถุงพลาสติกและ
กลอ่งโฟมจากการบรรจขุา้วสวยมาทานมือ้กลางวนัทีโ่รงเรยีน 
แถมพ่วงด้วยถ้วยโฟมจากร้านขายขนม 

ที่บ้านวังน้ำขาว

ใบตองปราบถุงพลาสติก

- 
- 

- หากสงสัยว่าใบตอง แก้วน้ำ ปุ๋ยหมัก 
แปลงผัก จักรยาน สัมพันธ์กัน

อย่างไร และเกี่ยวอะไรกับชุมชน
ต้นแบบ...ต้องตามไปค้นคำตอบที่

โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 
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“เยอะมาก เกลื่อนไปหมด ภารโรงต้องคอยเผา” ครูจี๊ด
บอก 

แม้เปลวไฟจะแปลงร่างกองขยะให้เหลือเพียงเศษเถ้า
หย่อมเล็กๆ ทว่าทางออกนี้กลับทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลง 
เมื่อการเผาพลาสติกกับโฟมก่อมลพิษทางอากาศและโชย
กลิ่นชวนเวียนหัว ถึงขั้นหายใจไม่ปลอดโปร่งโล่งจมูกกันเลย
ทีเดียว 

“เลยต้องหาวิธีลดขยะถุงพลาสติก” ครูปรีชาสรุป 
ครูจี๊ด ซึ่งเป็นครูประจำชั้นของนักเรียน ป.5 จึงเริ่ม  

ชักชวนเด็กๆ ให้ลองใช้ใบตองห่อข้าวมาโรงเรียนตั้งแต่เมื่อปี 
2550 เพราะทั้งลดขยะ ไม่เป็นอันตราย และช่วยประหยัด
เงินผู้ปกครอง 

“เริ่มแรกก็มีไม่กี่คน แต่พอเปิดห่อข้าว มันจะหอมมาก 
เด็กก็ทำตามกันเยอะขึ้น เยอะขึ้น ทั้งห้องนี่ห่อใบตองกัน  
มาหมดเลย” 

พูดคุยถามไถ่กันเพียงไม่นานก็ได้เวลารับประทาน
อาหารกลางวนั กลุม่แรกทีเ่ดนิมาถงึโรงอาหารคอืเดก็อนบุาล 

ครูจี๊ดชี้แจงว่า “โครงการนี้ไม่ได้ทำกับเด็กอนุบาล 
เพราะความรับผิดชอบและความระมัดระวังยังน้อย เกรงว่า
จะทำตกหล่น ใบตองแตกก่อนถึงเวลาอาหารกลางวัน” 

พดูไมท่นัขาดคำกไ็ดย้นิเสยีงรอ้งเอะอะ...นกัเรยีนตวันอ้ย 
ทำกล่องข้าวตกพื้นไปเสียแล้ว 

อกีประมาณครึง่ชัว่โมงตอ่มา จงึปรากฏภาพของนกัเรยีน 
ประถมที่เดินเรียงแถวกันมายังโรงอาหารพร้อมข้าวห่อ
ใบตองที่อยู่ในมือ 

 
 
 
ในไม่ช้าแฟชั่นข้าวห่อใบตองก็ระบาดไปทั่วโรงเรียน   

โดยมีแรงสนับสนุนชั้นดีจากครูประเทือง เจตกสิกรณ์   
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวในขณะนั้น (ปัจจุบันย้าย
ไปรับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษา อุทัยธานีเขต 1) 

“ผอ. ประเทือง เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ และชอบ  
ที่เด็กๆ ห่อข้าวด้วยใบตอง จึงสนับสนุนให้ทำเป็นโครงการ
จริงจังและขยายผลไปสู่เด็กทั้งโรงเรียน เมื่อนักเรียนหันมา
ใช้ใบตองมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ก็เริ่มขอความร่วมมือจาก  
ผู้ปกครอง” 

ช่วงแรกผู้ปกครองบางส่วนก็ไม่เห็นด้วย เพราะรู้สึกว่า
เป็นการเพิ่มภาระที่จะต้องออกไปตัดใบตอง ซึ่งไม่สะดวก-

เด็กบางคนยังใช้ถุงพลาสติก
แต่เราจะไม่ได้ว่าอะไร

ไม่ได้บังคับต้องรอให้เขา
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

ด้วยตัวเองนวกมล กัลพัตร์ “ครูจี๊ด” 

แก้วสารพัดประโยชน์



“ก่อนหน้านี้เราให้เด็กใช้แก้วที่ทำจากกะลามะพร้าวหรือ
ไม้ไผ่ แต่เปิดเทอมใหม่มานี้เราไม่ได้กำชับแล้ว เพราะกังวล
ว่าเด็กจะดูแลความสะอาดไม่ดีเท่าที่ควร เดี๋ยวจะเกิดเชื้อรา
ในกระบอกไมไ้ผ ่ในกะลา ปนีีเ้ลยขอเปลีย่นเปน็แกว้สแตนเลส 
โดยใช้งบประมาณของโรงเรียนมาซื้อแก้วสแตนเลสแจกให้
เด็กทุกคนเอาไว้ใช้” ครูปรีชาเล่าโดยมีครูจี๊ดช่วยเสริม 

จึงเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นเด็กๆ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
เข้าแถวซื้อขนมหวาน น้ำแข็งไส หรือไอติม โดยถือแก้ว  
สแตนเลสกันคนละใบ 

 
 
 
 
 
 
 
ใบตองของนักเรียนบ้านวังน้ำขาวไม่ได้สิ้นสุดหน้าที่ลง

แค่การห่อข้าว เพราะซากใบตองที่ผ่านการใช้งานแล้วจะถูก
รวบรวมไปเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ถือเป็น
โครงการต่อยอดที่สร้างประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าจริงๆ 

“ทิ้งใบตองแล้วภารโรงก็ต้องเก็บไปกำจัดเหมือนกัน   
ก็เลยคิดว่าเอาไปทำปุ๋ยดีกว่า” ครูปรีชากล่าว 

เพียงแค่รวบรวมใบตองและเศษอาหารใส่ถังพลาสติก 
เตมิกากนำ้ตาล จลุนิทรยี ์EM และนำ้ ทิง้ไวป้ระมาณ 15 วนั 
ก็พร้อมใช้งาน ซึ่งนอกจากจะนำมารดแปลงผักแล้ว ยังมีพอ
สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองของเด็กๆ ด้วย 

�

รวดเร็วเหมือนกับการตักข้าวใส่ถุงพลาสติก แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปก็ปรากฏผลอย่างชัดเจน จากเดิมที่มีขยะพลาสติก
เกลื่อนกลาด โรงเรียนก็สะอาดขึ้นจริงๆ ผู้ปกครองรับรู้ถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงเปลี่ยนมาเห็นคล้อยตามและ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

“ปัจจุบันนี่ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของผู้ปกครองมองเห็น
ความสำคัญของการใช้ใบตองห่อข้าวให้ลูก จึงเริ่มรณรงค์ให้
ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกด้วย แต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยที่หิ้วถุงผ้า
มาโรงเรียน” ครูจี๊ดเล่าถึงความสำเร็จในก้าวแรก 

ไม่เพียงถุงพลาสติกเท่านั้น แก้วพลาสติกและถ้วยโฟมก็
เป็นสิ่งที่ต้องลดละการใช้ด้วยเช่นกัน จึงเป็นที่มาของแนวคิด
ให้เด็กนักเรียนแต่ละคนพกแก้วน้ำอเนกประสงค์คนละใบ 
ทั้งใช้ใส่น้ำดื่ม รองน้ำเวลาแปรงฟัน และเป็นภาชนะใส่ขนม
ที่ซื้อจากร้านค้าภายในโรงรียน 
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หนูห่อข้าวด้วยใบตองเอง
ไม่ยากค่ะแค่ฉีกใบตอง

เอามาลนไฟก่อน
เพื่อให้ใบตองเหนียวแตกยาก
หนูใช้ใบตอง2ชั้นวางเฉียงกัน

เพื่อไม่ให้ข้าวโผล่ออกมา
ดญ. ชลลดา ทาระทอง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ปลูกต้องปั่น
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ด.ช. อภิสิทธิ์ ศรีพะเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
มาช่วยสาธิตการปั่นจักรยานสูบน้ำ ซึ่งกว่าจะโชว์เสร็จก็เล่น
เอาเหนื่อยหอบไปเหมือนกัน 

ประดษิฐกรรมชิน้นีเ้ปน็สิง่ทีอ่ดตี ผอ. ประเทอืงฝากไวใ้ห ้
กับโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว โดยได้ไอเดียมาจากศูนย์อบรม
เกษตรกรและจุดเรียนรู้ของลุงทองเหมาะ แจ่มแจ้ง ปราชญ์
ชาวบ้านแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อครั้งที่พาผู้นำชุมชน  
ไปดูงานที่นั่น 

ในสายตาของคนนอก ทุกสิ่งที่ครูและนักเรียนแห่ง
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวได้ช่วยกันลงมือลงแรงเรียกได้ว่า 
ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ 

ทว่าในมุมมองของครูจี๊ด ทั้งหมดนี้ยังไปไม่ถึงเป้าหมาย
ที่วางไว้ในใจ นั่นคือการปลูกฝังให้เด็กทุกคนมีจิตสำนึกด้าน
สิ่งแวดล้อม กระทั่งสามารถส่งต่อสิ่งที่รับรู้ไปสู่ผู้ปกครอง
หรือคนรอบข้างด้วย 

ดูเหมือนว่าภารกิจของคุณครูจะยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆ   
ทีมงานนิตยสารพลัง+งานจึงขอส่งกำลังใจให้ชุมชนต้นแบบ
แห่งนี้อีกแรง...ไม่ช้าคงถึงเส้นชัย 

สุดท้ายกลายเป็นว่าโครงการปุ๋ยหมักชีวภาพช่วยชุบชีวิต
แปลงผกัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาตอนปลายขึน้มาอกีครัง้ 
จากทีเ่คยปลกูบา้ง ปลอ่ยบา้ง กห็นัมาปลกูผกักนัอยา่งจรงิจงั 
มากขึ้น ทั้งผักบุ้งจีน คะน้า ผักกาดขาว มะเขือ ผักชี และ
ถั่วฝักยาวที่เติบโตโดยไม่พึ่งพาสารเคมีบนผืนดินเล็กๆ   
ริมรั้วโรงเรียน จึงงอกงามให้เก็บเกี่ยวมาแล้วหลายฤดูกาล 
ส่วนผลผลิตที่ได้จะเอาไปทำอะไรนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ของนักเรียนเป็นสำคัญ 

“ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเด็ก ใครอยากขายก็ขาย 
ใครอยากเอากลับไปบ้านก็ได้ บางทีก็เก็บผักใส่ตะกร้าแล้ว
ชวนกันไปขายที่ตลาดนัดทุกวันศุกร์” ครูจี๊ดเล่า 

และสิ่งพิเศษสุดๆ อีกอย่างของโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว  
ก็คือ…การปั่นจักรยานสูบน้ำบาดาลขึ้นมารดแปลงผัก !! 

ที่นี่จึงไม่ต้องใช้น้ำประปา ไม่เปลืองค่าไฟฟ้า ไม่พึ่งพา
เครื่องปั๊มน้ำ แค่ออกแรงสองขา ปั่นกันพอเหงื่อซึมก็รดน้ำได้
ทั่วบริเวณ ว่าแล้วครูทั้งสองก็พาไปดูให้เห็นกับตา โดยมี 

เมื่อก่อนใส่ปิ่นโต
แต่พอมีโครงการก็เปลี่ยนมาใช้

ใบตองสบายกว่า
เพราะไม่ต้องล้าง

ไม่ต้องห่วงว่าลูกจะลืม
เอาปิ่นโตกลับบ้าน

สมพิศ พรมฉิมพลี  

ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3 


