องค์การบริหารส่วนต�ำบลชะมวง
ชะมวงน่าอยู่ ผู้คนปลอดภัย จากวินัยใกล้ตัว

ใครที่เดินทางไปยังต�ำบลชะมวง อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง คงแปลกใจที่ถังขยะ
ซึง่ ปกติจะมีให้เห็นทัว่ ไปตามทีต่ า่ งๆ นัน้ หายากเสียเหลือเกิน แต่แทนทีจ่ ะมีขยะทิง้ เกลือ่ นให้เห็น
เพราะไม่มถี งั ขยะรองรับ พืน้ ทีต่ ำ� บลชะมวงกลับมีสภาพทีส่ ะอาดเรียบร้อยเป็นอย่างมาก จน
เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการจัดการขยะให้ใครๆ ได้ไปศึกษาดูงานกัน ที่นี่ท�ำได้อย่างไรน่าสนใจ
ไม่น้อยเลยทีเดียว

ขานรับ “จังหวัดคุณธรรม”

จากแนวคิดที่ว่า “สังคมคุณธรรมจะ
เกิดขึ้นได้จริง ต้องทําในระดับพื้นที่” จนเกิด
เป็น 4 จังหวัดคุณธรรมนําร่อง ประกอบด้วย
พิ จิ ต ร บุ รี รั ม ย์ ราชบุ รี และพั ท ลุ ง และ
ได้เริ่มขับเคลื่อนเมื่อปลายปี 2557 โดยมี
ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผูใ้ ห้การ
สนับสนุนในด้านองค์ความรู้ การประสานงาน
และส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านอื่นๆ
นับจากวันนัน้ ได้เกิดกระแสความตืน่ ตัว
ในวงกว้าง มีอีกหลายจังหวัดที่สนใจเข้าร่วม
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เป็นสัญญาณที่ดีที่จะเกิดการเชื่อมโยงและ
ขยายผลไปสูเ่ ครือข่ายระหว่าง โรงเรียน ชุมชน
โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขณะเดียวกันใน 4 จังหวัดคุณธรรมนําร่องก็
เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน
ดังเช่น องค์การบริหารส่วนต�ำบลชะมวง
ซึ่งเป็นหนึ่งใน 31 ต�ำบล 1 โรงพัก ที่เข้าร่วม
เป็นเครือข่ายองค์กรคุณธรรม ขับเคลื่อน
สั ง คมคุ ณ ธรรมของจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ซึ่ ง ทาง
อบต.ชะมวงเองมีการด�ำเนินการและกิจกรรม
ด้ า นการพั ฒ นาชุ ม ชนหลายด้ า นอยู ่ เ ป็ น

ทุนเดิม โดยกิจกรรมที่สอดคล้องกับจังหวัด
คุณธรรม ได้แก่ เรื่องการส่งเสริมวินัยจราจร
และวิ นั ย การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม และได้
รณรงค์เรือ่ งการใส่ผา้ ไทยผ้าถิน่ ในทุกวันศุกร์
เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อบรรลุเป้าหมาย “เมืองลุง
เมืองบายใจ มีวินัยบนความพอเพียง” ของ
จังหวัดพัทลุง

ถังขยะที่หายไป กับวินัยที่เพิ่มขึ้น

ภายในต�ำบลชะมวงมีประชากรเกือบ
9,000 คน ใน 16 หมู่บ้าน และในเรื่องวินัย
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) ถือเป็นผลงาน
โดดเด่น ผลงานหนึ่งขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลชะมวง จากเดิมที่มีการแจกถังขยะให้
แก่บ้านเรือนในต�ำบล แต่ก็ประสบปัญหาว่า
ขยะยังล้น ซ�้ำยังมีคนจากนอกพื้นที่เอาขยะ
ใส่รถกระบะมาฝากทิ้งไว้เพิ่มเติมอีกด้วย
นายกอธิวัฒน์ ขุนทอง นายกองค์การ
บริหารส่วนต� ำบลชะมวง จึงเปลี่ยนไปแก้
ปั ญ หาที่ ต ้ น เหตุ คื อ ลดขยะตั้ ง แต่ ต ้ น ทาง
จัดโครงการ “บ้านเรือนสะอาด ชะมวงน่าอยู่
ผู้คนปลอดโรค” พร้อมกับได้รับงบประมาณ
จัดสรรจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามโครงการ
“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง” จึงได้บูรณาการทั้งสองโครงการ
ร่วมกันในการจัดการสิ่งแวดล้อม ขึ้น

โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้เริ่มโครงการ
“บ้านเรือนสะอาด ชะมวงน่าอยู่ ผู้คนปลอด
โรค” อบต.ได้ด�ำเนินการเรื่องวินัยในการ
จัดการสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 1 หมูบ่ า้ น คือหมูท่ ี่
16 และในปีพ.ศ. 2557 ได้ขยายน�ำร่องใน
4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11 และ
หมู่ที่ 13 ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
ได้ขยายน�ำร่องครบทั้ง 16 หมู่บ้าน ได้รับ
งบจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต�ำบลชะมวง ส่วนโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ได้รับ
งบจัดสรรจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน
295,100 บาท โดยน�ำร่องใน 3 หมู่บ้าน
คือ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 เพื่อให้
เกิดชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะ คนใน
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยก
ขยะมากขึ้น ทั้งขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล
และขยะอันตราย มีการจัดท�ำข้อมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณขยะ เพื่อน�ำมาใช้ประกอบการจัดท�ำ
แผนต่อไป
เริ่ ม ต้ น โดยการให้ ค วามรู ้ กั บ อสม.
(อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า น)
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงชาวบ้าน
ได้อย่างทั่วถึง หลังจากนั้นได้ให้ความรู้เรื่อง
การคัดแยกขยะในครัวเรือนแก่นักเรียนและ
จัดท�ำธนาคารขยะในโรงเรียนวัดพิกุลทอง
เพื่อสร้างวินัยให้กับเด็ก และขยายผลไปสู่
ครอบครัว จากการทีเ่ ด็กๆ กลับไปบ้านแล้วไป
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พูดคุยให้ผ้ใู หญ่ฟัง ท�ำให้มีการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนมาขายที่โรงเรียนทุกวันศุกร์ของ
สิ้นเดือน มีการน�ำเด็กนักเรียนไปศึกษาดูงาน
เรือ่ งการจัดการขยะทีโ่ รงเรียนอนุบาลบางแก้ว
และน�ำมาบูรณาการปรับใช้เป็นของตนเอง
โดยเริ่มจากการน�ำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์
เป็นสิ่งของต่างๆ การท�ำน�้ำหมักชีวภาพจาก
ขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ ซึง่ จากการด�ำเนิน
การดังกล่าว ท�ำให้ปริมาณขยะต้นทางลดลง
ขณะเดียวกัน ทาง อบต.ก็มีการจัด
เก็ บ ถั ง ขยะกลั บ คื น เพื่ อ จั ด ท� ำ เป็ น ”ถนน
ปลอดถั ง ขยะ” โดยมี แ นวคิ ด ให้ ช าวบ้ า น
น�ำถุงพลาสติกหรือกระสอบมาใส่ขยะแทน
ถังขยะ โดยการน�ำมาวางหน้าบ้านของตนเอง
ตามวันเวลาที่ก�ำหนดในการจัดเก็บขยะของ
แต่ละหมูบ่ า้ น เมือ่ ท�ำอย่างต่อเนือ่ งประชาชน
ก็จะทราบว่าวันไหนที่รถขยะมาเก็บ ก็จะน�ำ
ขยะที่เก็บไว้ที่บ้านมาวางรอให้เก็บ จึงไม่มี
ขยะให้เห็นเกลื่อนกลาดอยู่ทุกวัน ทาง อบต.
เองก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดการ
ขยะ ส่วนขยะที่คัดแยกไว้ก็ให้แต่ละหมู่บ้าน
บริหารจัดการกันเอง ส�ำหรับหมูท่ ี่ 10 บริหาร
จัดการเงินที่ขายขยะรีไซเคิลได้ น�ำมาเป็น
กองกลางในการจัดซือ้ อาหารว่างให้กบั ผูท้ มี่ า
ร่วมประชุมประจ�ำเดือน
เมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการได้ ส รุ ป ผลการ
ประกวดการจั ด การขยะในระดั บ หมู ่ บ ้ า น
ระดับต�ำบล ประกวดบ้านผูน้ ำ 
� และมีการมอบ
เกียรติบตั รเชิดชูเกียรติให้ในวันที่ 12 สิงหาคม
เพื่อให้ผู้น�ำท�ำเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกบ้าน
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ผลของโครงการ “บ้านเรือนสะอาด
ชะมวงน่าอยู่ ผู้คนปลอดโรค” ท�ำให้โรค
ไข้เลือดออกซึง่ เคยมีถงึ 100 ราย/ปี ลดลงเหลือ
10 ราย/ปี เป็นตัวอย่างให้หลายหน่วยงาน
มาศึกษาดูงาน ได้รบั การประเมินเป็นโครงการ
ชี ว วิ ถี เ พื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ระดั บ
ประเทศ จาก กฟผ.(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย)
เมื่อดูปลายทางของความส�ำเร็จของ
โครงการนี้ ดูเหมือนจะไม่ใช่เรือ่ งยาก แต่หาก
เมื่อแรกเริ่มในปี 2558 ที่เริ่มเก็บถังขยะออก
จากชุมชนนัน้ เกิดการไม่ยอมรับอยูพ่ อสมควร
เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่
เมื่อด�ำเนินการไประยะหนึ่งพร้อมทั้งมีการ
รณรงค์สร้างความเข้าใจไปอย่างต่อเนื่อง ก็
ท�ำให้ชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยน
ปัจจุบัน นอกจากปริมาณขยะที่ลดลง
ยังสามารถลดการใช้โฟมในพื้นที่ของ อบต.
ชะมวงลงได้ด้วย และในอนาคตจะลดการ
ใช้ถุงพลาสติกลง โดยรณรงค์ให้ลูกค้าถือ
ปิ่นโตมาใส่อาหารแทนถุงพลาสติก และทาง
อบต.มอบรางวัลให้กับร้านอาหารที่ไม่ใช้ถุง
พลาสติก

วินัยจราจร สร้างความปลอดภัย

จากอุ บั ติ เ หตุ จ ราจรในพื้ น ที่ ที่ มี ม าก
ในช่วงเทศกาล จากการเมาสุรา ขับรถเร็ว
และไม่สวมหมวกนิรภัย ทาง อบต.จึงคิดหา
ทางลดอุ บั ติ เ หตุ ล ง โดยจั ด ตั้ ง ด่ า นชุ ม ชน
ของต�ำบลชะมวงขึ้น เป็นจุดตรวจ เตือน
หรือสกัดบนถนนสายรองในพื้นที่ ทั้งหมด
10 ด่าน ได้แก่ ถนนชุมชน/อบต./หมู่บ้าน
โดยคนในชุมชนเอง มีการตั้งคณะท�ำงาน
แต่ ล ะจุ ด ตรวจ จั ด เวรผลั ด เปลี่ ย นกั น ไป

ผลพวงที่ตามมาจากตั้งด่านชุมชน คือ
เมื่อด�ำเนินการแล้วเกิดการขยายไปยังต�ำบล
อืน่ ๆ ส่งผลให้ปญั หาอาชญากรรมในพืน้ ทีล่ ดลง
ดู แ ล โดยไม่ ไ ด้ จั บ กุ ม เพี ย งแต่ เ น้ น การ
ตั ก เตื อ น เพื่ อ ดู แ ลความสงบเรี ย บร้ อ ยใน
ชุมชน ลดพฤติกรรมเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ
ทางถนน เป็นกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับแนวคิด
เมืองลุง เมืองบายใจ มีวินัยบนความพอเพียง
ด้านวินัยจราจร
เริ่มจากสาธารณสุขมีโครงการป้องกัน
อุบัติภัยจากท้องถนน จากนั้นจึงได้เปิดรับ
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่อาสาเข้า
มาร่วมด�ำเนินการ ซึ่งจากความมีจิตอาสา
ของคนในชุมชน ท�ำให้มีภาคีจากหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต�ำบล ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล) อปพร.
(อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) อสม.
(อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น) และ
ชรบ.(ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน) ผู้ที่
ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน และกลุ่ม
อาสาสมัครอื่นๆ อาสาเข้ามาช่วยด�ำเนินการ
จากนั้ น ได้ มี ห นั ง สื อ ค� ำ สั่ ง จากนาย
อ� ำ เภอเพื่ อ ดู แ ลผู ้ ที่ ม าช่ ว ยท� ำ งานในด่ า น
ชุมชน เมื่อมีการตั้งด่านชุมชน คนในชุมชน
เริ่มมีจิตส�ำนึกด้านวินัยจราจรเพิ่มขึ้น เพราะ
ช่วยเป็นด่านแรกในการให้ความรู้แก่คนใน
ชุมชน โดยมีหลัก 3 ด้านในการตั้งด่านคือ
เตรียม ตั้ง และติดตาม คือเตรียมคน เตรียม
ความพร้อมในทุกด้าน ตั้งด่าน จากนั้นจึง
ติดตามผลจากการตั้งด่านว่าเป็นอย่างไรบ้าง

เคล็ดลับสู่ความส�ำเร็จ

นายกอธิวัฒน์ กล่าวว่า สิ่งส�ำคัญใน
การด�ำเนินการเรื่องต่างๆ ในชุมชนนั้น ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการ
ท�ำด่านชุมชน จะต้องมีการประชุมท�ำความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องถึงประโยชน์
ที่ ห น่ ว ยงาน และชุ ม ชนจะได้ รั บ จากการ
ด�ำเนินโครงการ นอกจากนี้ ผู้น�ำเองก็เป็นอีก
ปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดความร่วมมือจาก
เครือข่าย
“เวลาผมออกชุ ม ชน ไปเยี่ ย มบ้ า น
ผู้สูงอายุ อสม., อพปร.กลุ่มจิตอาสา ก็จะ
ขอความร่วมมือ แต่เวลาท�ำงานเราต้องท�ำด้วย
ต้องเดินน�ำหน้า ไม่ใช่สั่งอย่างเดียว ถ้าผู้น�ำ
สั่งให้คนอื่นท�ำ แต่เราไม่ท�ำ เขาก็จะไม่ท�ำ
และเมื่อเขาให้ร่วมมือแล้ว เราต้องยกย่อง
เชิดชูเกียรติเขา จิตอาสาไม่ได้ต้องการอะไร
มาก แค่การชื่นชมและก�ำลังใจ เพราะทุก
โครงการจะส�ำเร็จไม่ได้เลย หากขาดความ
ร่วมมือและจิตอาสาของคนในชุมชน ” นายก
อธิวัฒน์ กล่าว
โครงการ “บ้านเรือนสะอาด ชะมวง
น่าอยู่ ผู้คนปลอดโรค” นอกจากจะส่งผล
ตามชื่อโครงการแล้ว ยังก่อให้เกิดคุณธรรม
ด้านความมีวินัยกับคนในพื้นที่ เกิดจิตอาสา
และความสมานสามัคคี สามารถเป็นต้นแบบ
ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ต่อไป
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