บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)
เทศบาลนครแมํสอด ตั้งอยูํใ นเขตเมืองอาเภอแมํส อด จัง หวัดตาก มีพื้นที่เฉพาะในเขตการปกครอง
ประมาณ 1.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,000 ไรํ ครอบคลุมพื้นที่ 20 ชุมชน ในเขตมีประชากรรวมทั้งสิ้น
52,350 คน เฉลี่ยความหนาแนํนของประชากร 1,924 คน ตํอ 1 ตารางกิโลเมตร รายได๎เฉลี่ยของประชากร
42,298 บาท/คน/ปี (ภาพรวมทั้งจังหวัด) ในเขตเทศบาลนครแมํสอดสํวนใหญํประกอบอาชีพค๎าขาย การบริการ
และการอุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรมที่สาคัญ คือ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง เสื้อผ๎า สาเร็จ รูป เฟอร์นิเจอร์
อัญมณีและเครื่องประดับ มีอุตสาหกรรมรวม จ านวน 45 แหํง (ที่มา : สภาอุตสาหกรรมอาเภอแมํสอด) พื้นที่
เพาะปลูกสํวนใหญํจ ะอยูํรอบนอกเขต พืช ที่สาคัญในเขตเทศบาลเมืองแมํส อด ได๎แกํ ข๎า วโพดเลี้ยงสัตว์ ข๎า ว
ถั่ว เหลื อ ง เทศบาลนครแมํส อดมี โ รงเรีย นสั ง กั ด เทศบาล จ านวน 5 โรงเรี ย น เปิ ด สอนตั้ ง แตํ ร ะดั บ ชั้ น กํ อ น
ประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
2. โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
3. โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
4. โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก๎ว
5. โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การจัดการสิ่งแวดล๎อม มีระบบบาบัดน้าเสียปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาล 10,677 ลูกบาศก์
เมตร/วัน การบาบัดน้าเสียที่เกิดขึ้นใช๎วิธี “บํอเกรอะ – บํอซึม” (ข๎อมูลรายงานการศึกษาของกิจการรํวมค๎า
“มาร์ช – คิวปิค) มีขยะตํอวันประมาณ 70 ตัน ใช๎ระบบการจัดการขยะด๎วยวิธีการฝังกลบและอยูํในชํวงการวาง
แผนการจัดการขยะแบบครบวงจรแตํยังมีขยะเกําจากการฝังกลบ รอการบริหารจัดการประมาณ 300 ,000 ตัน
(ข๎อมูลรายงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร) ดังนั้นเมื่อเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตการค๎าเสรีอาเซียน มี
การคาดการณ์วําจะมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นประมาณ 100 ตั น/วัน และมีแนวโน๎มจะสะสมเพิ่มขึ้นอยํา งตํอเนื่อง
หากไมํมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและเหมาะสมซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม เกิดกลิ่นเหม็น เป็นแหลํง
เพาะพันธุ์เชื้อโรค และสํงผลกระทบอยํางรุนแรงตํอภาพลักษณ์ของแมํสอดที่กาลังจะก๎าวไปเป็นเมืองเศรษฐกิจ
เมื่อมองถึงปัจจัยของปัญหาจะพบวําเทศบาลนครแมํสอดประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการขยะ
เชํนเดียวกับหลายๆท๎องถิ่นที่ไมํสามารถบริหารจัดการขยะได๎ ประกอบกับการพัฒนาประเทศที่มุํงเน๎นกับการ
เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติ (Gross Nation Product) การขยายตัวทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมที่
เกิดขึ้นนาไปสูํการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วิถีการผลิต สังคมชุมชนเปลี่ยนไปจากการพึ่งพาวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มี
กระบวนการผลิตสัน้ ปัจจัยนาออกสํงผลกระทบตํอสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมน๎อยมาก มาเป็นการ

บริโภค อุปโภคนิยมที่อาศัยผลิตภัณฑ์ที่มีสายการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมยํอมกํอให๎เกิดปัจจัยนาออกสํงผล
กระทบตั้งแตํกระบวนการแรก คือ การแสวงหาทรัพยากรเพื่อนามาใช๎งาน การผลิตหรือแปรรูป การขนสํงลาเรียง
ผลิตภัณฑ์สูํผู๎ใช๎ การใช๎งานและหลังการใช๎ง าน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเพียง 1 ชิ้น สามารถสร๎างขยะมูล ฝอย
ผลกระทบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมอยํางมากมาย ยิ่งพฤติกรรมการอุปโภค บริโภคเปลี่ยนแปลงซับซ๎อนมากเทําใด
ยํอมทาให๎ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นแบบ “สะสมทวีคูณ” ถ๎าระบบการจัดการขยะไมํมีรูปแบบที่ดีพอยํอมจะเป็น
การสะสมกองขยะมูลฝอยให๎เ ป็นกองปัญหาระดับชาติ ที่ยิ่ง แก๎ไ ขปัญหาก็เหมือนบํวงมัดแนํ นและนับวันจะมี
แนวโน๎มทวีความรุนแรงมากขึ้น
เมื่อคํานิยมของประชาชนในการบริโภคเปลี่ยน ประกอบกับประชาชนในพืน้ ทีย่ ังขาดความตระหนักในการ
จัดการขยะอาจเป็นเพราะขาดความรู๎เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกวิธี จึงให๎คาวํา “ขยะ” คือสิ่งที่ไร๎คํา ละเลยและ
ไมํเห็นคุณคํา คิดวําเป็นหน๎าที่ของเทศบาลไมํใชํหน๎าที่ของตนเอง สิ่งเหลํานี้เป็นเงื่อนไขสาคัญที่สํงผลกระทบตํอ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยํางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบที่มีหนํวยงานเฉพาะ
ด๎านรับผิดชอบบริหารจัดการ จึงกลายเป็นการสร๎างปัญหามากกวําการแก๎ไขปัญหา สาเหตุสาคัญของปัญหาอัน
เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปี ซึ่ง จะเพิ่มตามอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และในปัจ จุบันมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน แตํใ น
ขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ได๎รับการจัดการอยํางถูกต๎องอยูํในอัตราที่ต่า ถึงแม๎จะมีหนํวยงานรับผิดชอบ
โดยตรงในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การจัดเก็บ ขนย๎าย ทาลาย
เนื่องจากผู๎เสนอโครงการได๎มีโอกาสทางานรํวมกับผู๎บริการสถานศึกษาที่มีอยูํในเขตเทศบาลนครแมํสอด
ทั้ง 5 สถานศึกษา ในการสารวจข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูลในโครงการการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยพื้นที่เทศบาลนครแมํสอดด๎วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พบวําต๎นทุนทางทรัพยากรที่
ทรงคุณคํายิ่งตํอการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาขยะเชิงระบบ คือ สถานศึกษาที่มีอยูํในเขตเทศบาลนครแมํสอดทั้ง 5
สถานศึกษา ได๎มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เสนอทางออกรํวมกันในหลายๆด๎า น ทางด๎านการจัดการเรียนรู๎ใ น
สถานศึกษาคือหนึง่ ภาคีสาคัญในการที่จะต๎องเข๎ามาเป็นกลไกเชื่อมโยงในการจัดการพัฒนาและแก๎ไขปัญหารํวมกัน
จากการปรึกษาหารือผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาในพื้นที่ จึงมาแนวคิดที่จะดาเนินงาน โครงการ
จัดการเรียนรู้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้ระบบ “นวัตบวร (I-CORE)” เป็นฐาน
การเรียนรู้ ใช๎ประเด็นการจัดการขยะเป็นสื่อผํานการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมของภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง เป็นการ
จัดการเรียนรู๎ในสถานศึกษาแบบบูรณาการเรื่องการจัดการขยะตามความเหมาะสมของกลุํมเปูาหมายการเรียนรู๎
และในสาระการเรียนรู๎ เพื่อปลูกฝังกระบวนการเรียนรูแ๎ บบมีสํวนรํวม ทัศนคติที่ดียอมรับในการใช๎หลักการวิจัยเข๎า
ไปจัดการกับปัญหา และสร๎างผลผลิตนักเรียนเดํนเป็นเลิศด๎านการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาด๎วยหลักวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (นวัตบวร) โดยพิจารณาจากต๎นทุนที่มีอยูํทั้งทางกายภาพ ทางทรัพยากรทางสังคม และ
ความเหมาะสมกับวิถีการดาเนินชีวิตที่ต๎องก๎าวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงอยํางรอบด๎าน และเพื่อการขยายผลองค์
ความรู๎ที่ได๎รับจากผลงานปฏิบัติการวิจยั สูํชมุ ชนรอบข๎างและสังคมวิชาการ ประชากรเปูาหมาย คือ นักเรียนทุกชั้น

เรียนในโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแมํสอด
อาเภอแมํสอด จังหวัดตาก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. จัดให๎มีการเรียนรู๎ด๎วยหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช๎ระบบ “นวัตบวร” เป็น
ฐานการเรียนรู๎ ใช๎ประเด็นการจัดการขยะเป็นสื่อผํานการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมของภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง
2. บูรณาการการเรียนรู๎ ในสาระการเรียนรู๎ตามความเหมาะสมของกลุํมเปูาหมายการเรียนรู๎ เพื่อ
ปลูกฝังกระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม ทัศนคติที่ดียอมรับในการใช๎หลักการวิจัยเข๎าไปจัดการกับปัญหา
3. เพื่อสร๎า งผลผลิตนักเรียนเดํนเป็นเลิศ ด๎า นการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาด๎วยหลักวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (นวัตบวร) โดยพิจารณาจากต๎นทุนที่มีอยูํไมํวําทุนทางกายภาพ ทุนการทรัพยากร ทุน
ทางสังคมและความเหมาะสมกับวิถีการดาเนินชีวิตที่ต๎องก๎าวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงอยํางรอบด๎าน
4. เพื่อการขยายผลองค์ความรู๎ที่ได๎รับจากผลงานปฏิบัติการวิจัยสูํชุมชนรอบข๎างและสังคมวิชาการ
การดาเนินงานและผลที่ได้จากการดาเนินโครงการ
1. การจัดการเรียนรู้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้ระบบ “นวัตบวร” เป็น
ฐานการเรียนรู้ ใช้ประเด็นการจัดการขยะเป็นสื่อผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการจัดกิจกรรมตํางๆให๎กับโรงเรียนเปูาหมายและภาคีเครือขําย ได๎แกํ
1.1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให๎กับคณะครูในโรงเรียนเกี่ยวกับหลัก “นวัตบวร” การจัดการขยะแบบ
ครบวงจร และวัฏจักรชีวิต (LCA) เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับครูและวางแผนการดาเนินกิจกรรมรํวมกัน
1.2) จัดคํายความคิดให๎กับนักเรียน จัดการเรียนรู๎ด๎วยหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(วทน.) เพื่อสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลัก “นวัตบวร” การจัดการขยะแบบครบวงจร และวัฏจักรชีวิต
(LCA) การวิจัย (PAR) และการพัฒนาโครงงานด๎าน วทน. โดยให๎ครูมีสํวนรํวมในการเป็นวิทยากรให๎ความรู๎รํวมกับ
คณะทางานในแตํละฐาน แบํงฐานการเรียนรู๎ออกเป็น 10 ฐาน ได๎แกํ
ฐานที่ 1 เตาแก๏สชี วมวล เป็น ฐานที่ จัดขึ้น เพื่อให๎ นักเรียนได๎เรีย นรู๎และเข๎า ใจหลั กการท างาน
สํวนประกอบ และประโยชน์ของเตาแก๏สชีวมวล หลังจากได๎รับความรู๎แล๎วให๎นักเรียนชํวยกัน ทาเตาแก๏สชีวมวล
ขนาดเล็ก โดยมีนายอนุพล อัคพิน และครูพี่เลี้ยงประจาฐานเป็นผู๎ถํายทอดความรู๎และคอยให๎คาแนะนา
ฐานที่ 2 เตามังกรพํนไฟ (เตาเผาถํา นขนาด 200 ลิตร แบบแนวตั้ง) เป็นฐานการเรียนรู๎เกี่ยวกับ
กระบวนการเผาถํานด๎วยเตามังกร การนาถํานมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทน และการนาถํานที่ผลิตได๎มาใช๎ประโยชน์ใน
รูปแบบอื่น เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎พื้นฐานในกระบวนการเผาถํานด๎วยเตามังกรที่สามารถนามาประยุกต์ใช๎
ในการจัดการขยะ เชํน เศษไม๎ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได๎ โดยมีนายวิสูตร์ ยังพลขันธ์ และครูพี่เลี้ยงประจาฐาน
เป็นผู๎ถํายทอดองค์ความรู๎

ฐานที่ 3 เครื่องกลั่นน้าส๎มควันไม๎ เป็นการเรียนรู๎ เรื่องเครื่องกลั่นน้าส๎มควันไม๎ ตั้งแตํท รัพยากร
ธรรมชาติปุาไม๎ การนาไม๎มาเผาเป็นถําน สิ่งที่ได๎จากการเผาถําน คือ น้าส๎มควันไม๎ การกลั่นน้าส๎มควันไม๎ การ
เรียนรู๎กระบวนการกลั่นและประโยชน์ของน้าส๎มควันไม๎ ซึ่งเป็นการเรียนรู๎จากการปฏิบัติและทดลองเพื่อสร๎า ง
ความเข๎าใจให๎นักเรียนมากยิ่งขึ้น โดยให๎นักเรียนแบํงกลุํมชํวยกันหาประโยชน์ของน้าส๎มควันไม๎และอภิปลายผล มี
นางสาวนิวดี คลังสีดา และครูพี่เลี้ยงประจาฐาน เป็นผู๎ถํายทอดองค์ความรู๎
ฐานที่ 4 กระบอกอัดแทํงเชื้อเพลิงเขียว เป็นฐานการเรียนรู๎เกี่ยวกับกระบอกอัดแทํงเชื้อเพลิงเขียว
เพื่อนาเศษวัสดุชีวมวล เศษวัชพืชตํางๆหรือวัสดุเหลือใช๎จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์
เพื่อให๎นักเรียนมีความเข๎าใจในเรื่องกระบอกอัดแทํงเชื้อเพลิงเขียว สามารถใช๎วัสดุชีวมวล เศษวัชพืชตํางๆหรือ
วัสดุภาคการเกษตร เศษวัสดุเหลือใช๎ภายในชุมชนหรือโรงเรียนมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎ โดยให๎นักเรียนฝึกอัดแทํง
เชื้อเพลิงเขียวด๎วยตนเอง โดยมีนายมณฑล วิจิตรประชา และครูพี่เลี้ยงประจาฐาน เป็นผู๎ถํายทอดองค์ความรู๎
ฐานที่ 5 นักสืบน๎อยตามรอยขยะ เป็นฐานการเรียนรู๎สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สาเหตุ ผลกระทบและการแก๎ปัญหา ประเภทของขยะ การคานวณการปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์และการดูด
ซับคาร์ บอนไดออกไซด์จ ากต๎น ไม๎ เพื่อให๎นั กเรีย นเรีย นรู๎ และเข๎า ใจประเภทของขยะ การคั ดแยกขยะ การ
ปลดปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากต๎นไม๎ โดยให๎นักเรียนชํวยกันแยกขยะ
และวัดเส๎นรอบวงและความสูงของต๎นไม๎ เพื่อหาคํา Carbon Emission Carbon Reduction และ Net Carbon
Emission มีดร.ชมนาด เล็บครุฑ และครูพี่เลี้ยงประจาฐาน เป็นผู๎ถํายทอดองค์ความรู๎
ฐานที่ 6 การบาบัดขยะด๎วยระบบไบโอดราย เป็นฐานการเรียนรู๎กระบวนการบาบัดขยะโดยชีวภาพ
เพื่อนาขยะไปใช๎เป็นเชื้อเพลิงทดแทน เข๎าใจการทางานของจุลินทรีย์ในการบาบัดขยะ และกระบวนการไบโอด
รายในการบาบัดขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎พื้นฐานและเข๎าใจการบาบัดขยะโดยกระบวนการ
ทางชีวภาพด๎วยระบบไบโอดราย และสามารถนาความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต์ใช๎เพื่อจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน
และครัวเรือนของตนเองได๎ โดยมีนายชูศักดิ์ รักเสนาะ และครูพี่เลี้ยงประจาฐาน เป็นผู๎ถํายทอดองค์ความรู๎
ฐานที่ 7 ศิลปะจากขยะ เป็นฐานการเรียนรู๎งานศิลปะที่เน๎นกระบวนการกลุํมสัมพันธ์ การคิดเชิง
ระบบเชิง เหตุเชิงผลในการออกแบบและการสร๎า งคุณคํา และมูล คํา ศิล ปะจากขยะที่เป็นสัญลักษณ์ของบริบท
ตนเองนาไปสูํการพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจและค๎นพบศักยภาพ ความสนใจสํวนตัวด๎านศิลปะ มีสุนทรียภาพ
ชํวยเสริมสร๎างทักษะชีวิต สํงผลตํอการยกระดับคุณภาพชีวิต รักสังคมและสิ่งแวดล๎อม โดยให๎นักเรียนออกแบบ
และผลิตชิ้นงานศิลปะของจากขยะ (ทาการ์ด) มีนางพรทิพย์ ไชยสิทธิ์ และครูพี่เลี้ยงประจาฐาน เป็นผู๎ถํายทอด
องค์ความรู๎
ฐานที่ 8 หนอนน๎ อ ยยํอ ยได๎ เป็ น ฐานการเรี ย นรู๎ที่ เ น๎ น ให๎ ค วามรู๎ ถึ ง ชนิ ด ของขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ชีวิตประจาวัน วิธีการกาจัดขยะอินทรีย์ที่ถูกต๎อง กระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ด๎วยหนอนน๎อย (ไส๎เดือนดินสาย
พันธุ์ไทย) แบบหลังบ๎าน โดยให๎นักเรียนเลือกภาชนะและผสมวัสดุเพื่อเลี้ยงไส๎เดือน และคานวณปริมาณขยะตํอ
พื้นที่การปลํอยไส๎เดือน เพื่อให๎ผู๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการการออกแบบ เข๎า ใจเรื่องการรักษาสิ่งแวดล๎อมและ

กระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ด๎วยหนอนน๎อย โดยมี รศ.ดร.อานัฐ ตันโช นายไพบูลย์ โพธิ์ทอง และนายเรือง
ฤทธิ์ ริณพัฒน์ เป็นผู๎ถํายทอดองค์ความรู๎
ฐานที่ 9 ไบโอดีเซล เป็นฐานการเรียนรู๎เรื่องกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากการนาน้ามันเกําใช๎แล๎ว
มาแปรรูป ใช๎ประโยชน์ด๎วยเทคโนโลยีแบบงํา ย เพื่อการตัดวงจรขยะต๎นทางกํอนสร๎างผลกระทบตํอสังคมและ
สิ่งแวดล๎อมด๎วยกระบวนการกลุํมสัมพันธ์และพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าในในการใช๎หลัก วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.) มาพัฒนาอาชีพสํงเสริมการสร๎างคุณคําและมูลคําจากการใช๎ประโยชน์จากเศษ
สิ่งเหลือทิ้ง โดยมีนายสันติพงศ์ เนื้อนวล และครูพี่เลี้ยงประจาฐาน เป็นผู๎ถํายทอดองค์ความรู๎
ฐานที่ 10 ก๏าซชีวภาพ (Biogas) เป็นฐานการเรียนรู๎ที่ให๎ความรู๎เกี่ยวกับกระบวนการเกิดก๏าซชีวภาพ
และประโยชน์ของก๏าซชีวภาพ โดยให๎นักเรียนแบํงกลุํมเลํนเกมส์ค๎นหาทรัพยากรที่สามารถนามาผลิตก๏าซชีวภาพ
ได๎ ทาให๎นักเรียนได๎ชํวยกันระดมความคิด และอีกทั้งยัง เป็นการฝึกความสามัคคีในหมูํคณะ มีนายภาคิน มณีโชติ
นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ และครูพี่เลี้ยงประจาฐาน เป็นผู๎ถํายทอดองค์ความรู๎
1.3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนักเรียนและครู เพื่อกาหนดและสร๎างหลักสูตรการเรียนรู๎ในสาระการ
เรียนรู๎และการสํงเสริมกิจกรรมนักเรียนตามแผนงานที่ได๎เรียนรู๎ผํานการจัดคํายความคิด
ผลจากการดาเนินโครงการ ครูและนักเรียนในโรงเรียนเปูาหมายและภาคีเครือขํายมีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับหลัก “นวัตบวร” การจัดการขยะแบบครบวงจร และวัฏจักรชีวิต (LCA) ผํานการเรียนรู๎จากการจัดการ
เรียนรู๎ด๎วยหลัก วทน.
2. บูรณาการการเรียนรู้ ในสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้ เพื่อ
ปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทัศนคติที่ดียอมรับในการใช้หลักการวิจัยเข้าไปจัดการกับปัญหา
จัดให๎มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการให๎กับคณะครูใน
โรงเรียนเปูาหมายและภาคีเครือขําย เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎โดยใช๎ระบบ “นวัตบวร” เป็นฐานการเรียนรู๎
ผลจากการดาเนินโครงการ ครูสามารถสร๎างหลักสูตรการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมตามสาระการเรียนรู๎ที่
บูรณาการด๎วยหลัก วทน. ได๎แกํ
2.1) โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได๎สร๎าง
เอกสารประกอบหลักสูตรในกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) วิชาสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น โดยแบํงหลักสูตร
การเรียนรู๎ออกเป็น 3 ระดับ คือ
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด๎วย วิชาสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น 1 และวิชาสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น 2
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง
วิชาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 1 อธิบายถึงการเกิดวัฏจักรของน้า ประโยชน์ของน้า วิเคราะห์คุณภาพ
ของน้า การอนุรักษ์ทรัพยากรน้า ปัญหาของทรัพยากรปุาไม๎ในท๎องถิ่น วิธีการนาทรัพยากรปุาไม๎ไปใช๎ประโยชน์
อยํางคุ๎มคํา การสารวจและสืบค๎นปัญหาของทรัพยากรน้าและปุาไม๎ในชุมชน โดยการฝึกปฏิบัติการสารวจข๎อมูล

ทางน้าและปุาไม๎ในท๎องถิ่น รวมถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและปัญหาภัยพิบัติ ตลอดทั้งเข๎ารํวมกิจกรรม
การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมรํวมกับชุมชน เพื่อให๎นักเรียนมีค วามรู๎ความเข๎าใจและมีจิตสานึกในการชํวยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามแผนพัฒนาประเทศ แนวนโยบายแหํง รัฐ กฎหมายและการสํงเสริมองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน การมีสํวนรํวมการสร๎างเครือขํายองค์กรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยื น
วิชาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 2 อธิบายถึงกระบวนการเกิดดิน หิน แรํ กระบวนการเกิดชั้นและชนิด
ของดิน หิน แรํ การนาไปใช๎ประโยชน์ การพัฒนาดินโดยวิธีการทางธรรมชาติ (หนอนน๎อยยํอยได๎) ปัญหาของ
ทรัพยากรดิน หิน และแรํ การเขียนโครงรํางและโครงงาน โดยการฝึกปฏิบัติการสารวจดิน หิน แรํใ นท๎องถิ่น
รวมถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและปัญหาภัยพิบัติ และปฏิบัติกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รํวมกับชุมชนเพื่อให๎นักเรียนมีค วามรู๎ความเข๎า ใจและมีจิตสานึกในการชํวยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตาม
แผนพัฒนาประเทศ แนวนโยบายแหํงรัฐกฎหมายและการสํงเสริมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การมีสวํ นรํวมการ
สร๎างเครือขํายองค์กรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด๎วย วิช าสิ่ง แวดล๎อมท๎องถิ่น 3 และวิชาสิ่งแวดล๎อม
ท๎องถิ่น 4 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง
วิชาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 3 ศึกษาและอธิบายหลักการทางานของเตาแก๏สชีวมวล กระบวนการ
ทางานของเตาแก๏สชีวมวล ประโยชน์เตาแก๏สชีวมวล กระบวนการเผาถํานด๎วยเตามังกร กระบวนการทางานของ
เตาเผาถําน ประเภทของขยะ การคัดแยกขยะ การคานวณการปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ วัฏจักรชีวิตและการ
ดูดซับก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเขียนโครงรํางและโครงงาน โดยการฝึกปฏิบัติเพื่อศึกษาเครื่องมือเครื่องใช๎
ตลอดจนถํายทอดความรูส๎ ูํชุมชนให๎สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ได๎จริงในชีวิตประจาวัน เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความ
เข๎า ใจและมีจิตสานึกในการชํวยกันอนุรักษ์ท รัพยากรธรรมชาติตามแผนพัฒนาประเทศ แนวนโยบายแหํง รัฐ
กฎหมายและการสํ งเสริมองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน การมีสํวนรํวมการสร๎า งเครือขํา ยองค์กรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
วิชาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 4 ศึกษาและอธิบายการบาบัดขยะโดยกระบวนการทางชีวภาพด๎วย
ระบบไบโอดราย ระบบไบโอดรายประยุ กต์ ใ ช๎ ระบบไบโอดีเ ซล วิ ธีก ารจัด การขยะด๎ว ยเทคโนโลยีแ บบงํา ย
กระบวนการเกิดก๏าซชีวภาพ การเขียนโครงรํางและโครงงาน โดยฝึกปฏิบัติพัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนถํายทอด
ความรู๎สูํชุมชนให๎สามารถนาไปประยุกต์ใ ช๎ได๎จ ริง ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ค วามเข๎าใจและมี
จิตสานึกในการชํวยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแผนพัฒนาประเทศ แนวนโยบายแหํงรัฐกฎหมายและการ
สํงเสริมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การมีสํวนรํวมการสร๎างเครือขํายองค์กรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด๎วย วิชาสิง่ แวดล๎อมท๎องถิ่น 5 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง
วิช าสิ่ ง แวดล้อ มท้อ งถิ่น 5 ศึ กษาวิเ คราะห์อ ภิ ปราย จัด กระท าข๎ อ มูล เชิ ง ปริ ม าณ วิเ คราะห์
ประเมินความสอดคล๎องของประจักษ์พยานกับข๎อสรุปการสร๎างแบบจาลอง รูปแบบผลการสารวจตรวจสอบและ

คุณภาพ การสร๎างคาถามเพื่อนาไปสูํการสารวจ ตรวจสอบ และถํายทอดความรู๎ การสังเกต สารวจ ค๎นคว๎าข๎อมูล
การเปลี่ยนแปลงความรู๎ที่ค๎นพบเมื่อมีข๎อมูลและประจักษ์พยานใหมํเพิ่มขึ้นหรือโต๎แย๎งจากเดิม การเขียนรายงาน
ถํายทอดความรู๎ การจัดแสดงผลงาน โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล
และอภิปรายผลเพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิดสร๎างสรรค์ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ นาความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
2.2) โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ได๎สร๎างเอกสารประกอบหลักสูตรบูรณาการ “มณีไพรสณฑ์
รํวมใจ ลดขยะ ชํวยลดโลกร๎อน” โดยแบํงหลักสูตรการเรียนรู๎ออกเป็น 9 ระดับ คือ
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาการใช๎ทรัพยากรกับสิ่งแวดล๎อมในชีวิตประจาวันอยํางประหยัด
สิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรียนและบ๎าน และปลูกจิตสานึกในการทิ้งขยะ คุณสมบัติของวัสดุ การจาแนกวัส ดุ การ
ประดิษฐ์ของเลํนของใช๎จ ากเศษวัสดุเหลือใช๎โดยใช๎กระบวนการกลุํม การสืบค๎น การสารวจ การปฏิบัติจ ริง
การบู รณาการ การนาเสนอรู ปแบบตํา งๆ เพื่อให๎ มีค วามรู๎ ความเข๎ า ใจตํ อทรั พยากรสิ่ง แวดล๎อม มีคุณ ธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีสํวนรํวมในกิจกรรมของผู๎เรียน เห็นคุณคําของทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม นาความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาคุณคําของสิง่ แวดล๎อม การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ มีสํวนรํวมใน
การฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนและชุมชน ปลูกจิตสานึกในการทิ้งขยะ สมบัติของวัสดุที่นามาทาของเลํน
ของใช๎ในชีวิตประจาวันได๎อยํางเหมาะสมและปลอดภัย ประดิษฐ์ของเลํนของใช๎จากวัสดุเหลือใช๎ เพื่อให๎มีความรู๎
ความเข๎าใจตํอทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม รํวมอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนและชุมชน มีคุณธรรมและคํานิยมที่ดีตํอ
สิ่งแวดล๎อม นาความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
- ระดั บ ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ศึ ก ษาทรั พยากรที่ มี อยูํ อ ยํ า งจ ากั ด การพึ่ง พาสิ่ ง แวดล๎ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติในการตอบสนองความต๎องการพื้นฐานของมนุษย์ และการประกอบอาชีพที่กํอให๎เกิดมลพิษ
โดยมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน สารวจสิ่งแวดล๎อมที่อยูํรอบตัวนักเรียน นาเสนอการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางประหยัดและคุ๎มคํา นาเศษวัสดุเหลือใช๎มาประดิษฐ์เป็นของเลํนของใช๎ โดยใช๎รายงานการ
สืบเสาะหาความรู๎ ศึกษาค๎นคว๎า การทางานกลุํม การปฏิบัติงานจริง การบูรณาการและการนาเสนอรูปแบบตํางๆ
เพื่อให๎มีความรู๎เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การค๎นหาความรู๎ด๎วยตัวเอง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อม การใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางประหยัดและคุ๎มคํา มีคุ ณธรรมและคํานิยมเห็นคุณธรรมของทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม นา
ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษา สารวจสถานการณ์ปัญหาขยะในโรงเรียนที่ได๎รับผลกระทบ
และสภาพปัญหาของการจัดการขยะในโรงเรียน โดยใช๎กระบวนการกลุํม การสืบค๎นสารวจ การบูรณาการปฏิบัติ
จริง การนาเสนอรูปแบบตํางๆ มีจิตสานึกตระหนักในคุณคํา มีความรู๎ความเข๎าใจและมีสํวนรํวมในการจัดการขยะ
ในโรงเรียน นาไปสูํการพัฒนาโรงเรียนตํอไป

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษา สารวจสถานการณ์ปัญหาขยะในโรงเรียนที่ได๎รับผลกระทบ
และสภาพปัญหาของการจัดการขยะในโรงเรียน โดยใช๎กระบวนการกลุํม การสืบค๎นข๎ อมูล การสารวจ การ
วิเคราะห์ การบูรณาการปฏิบัติจริง การวางแผนทางานรํวมกันและการนาเสนอรูปแบบตํางๆ มีจิตสานึกตระหนัก
ในคุณคํา มีความรู๎ความเข๎าใจ มุํงมั่นในการทางานและเห็นความสาคัญของการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะใน
โรงเรียน นาไปสูํการพัฒนาโรงเรียนตํอไป
- ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ศึ ก ษา สารวจ วิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ปัญ หาขยะในโรงเรี ย น
สิ่งแวดล๎อมที่ได๎รับผลกระทบและสภาพปัญหาของการจัดการขยะในโรงเรียน โดยใช๎กระบวนการกลุํม การสืบค๎น
ข๎อมูล การสารวจ การวิเคราะห์ การปฏิบัติจ ริง การบูรณาการ การวางแผนท างานรํวมกันและการนาเสนอ
เผยแพรํและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มีจิตสานึกตระหนักในคุณคํา ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการทางานและเห็นความสาคัญ
ของการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะในโรงเรียนให๎เกิดประโยชน์อยํางมีประสิทธิภาพ นาไปสูํการพัฒนาโรงเรียน
ตํอไป
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบจากขยะในโรงเรียน แหลํงกาเนิด
ขยะ ประเภทของขยะ ได๎แกํ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะยํอยสลายได๎ และขยะเป็นพิษ จากสถานการณ์ในวีดิทัศน์
ที่กาหนดให๎ปลูกจิตสานึกในการเพิ่มมูลคํา สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดคิดสร๎างสรรค์
วางแผนออกแบบโครงงาน ลงมื อ ปฏิ บั ติกิ จ กรรมโดยใช๎ ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ โดยใช๎ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการทางานรํวมกัน การสารวจ การปฏิบัติจริง การบูรณาการการนาเสนอใน
รูปแบบตํางๆ เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อ สารสิ่งที่รู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจนา
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบจากขยะภายในโรงเรียน ประเภท
ของขยะ ได๎แกํ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะยํอยสลายได๎ และขยะพิษ จากสถานการณ์ในวีดิทัศน์ที่กาหนดให๎ ปลูก
จิตสานึกในการจัดการขยะ ผลกระทบตํอขยะของสภาพแวดล๎อม การลดการคัดแยกขยะต๎นทางแนวทางการคัด
แยกขยะด๎วยกระบวนการ 3R (Reduce Reuse Recycle) จัดกิจกรรมการสํงเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียน
ขยะแลกของเพิ่มมูลคํา สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ วางแผนออกแบบโครงงาน ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
นาเสนอผลงาน จัดนิทรรศการเผยแพรํ และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในโรงเรียน และประเมินผลการจัดทาโครงการ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการทางานรํวมกัน การสารวจ การปฏิบัติจริง การบูรณาการการ
นาเสนอในรูปแบบตํา งๆ เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
- ระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 ศึ กษา สารวจ วิเ คราะห์ส ภาพปั ญหาและผลกระทบจากขยะใน
โรงเรียน ประเภทของขยะ ได๎แกํ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะยํอยสลายได๎ และขยะพิษ โดยใช๎ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการทางานรํวมกัน การสารวจ การปฏิบัติจริง การบูรณาการการนาเสนอในรูปแบบตํางๆ
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง ที่รู๎ มีค วามสามารถในการตัดสินใจนาความรู๎ ไปใช๎

ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม จากสถานการณ์ในวีดิทัศน์ที่กาหนดให๎
ปลูกจิตสานึกในการจัดการขยะ ผลกระทบตํอขยะของสภาพแวดล๎อม จัดกิจกรรมการสํงเสริมการคัดแยกขยะใน
โรงเรียน รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล๎อม ประชาสัมพันธ์ การนากลับมาใช๎ หลักการทางานของ
เตาแก๏สชีวมวล ออกแบบจาลองความคิดและวิธีการ ขั้นตอนกระบวนการการทาชิ้นงาน สร๎างเครื่องมือแนวทาง
แก๎ปัญหา วางแผนออกแบบโครงงาน และลงมือปฏิบัติกิจกรรม
3. เพื่ อสร้างผลผลิตนักเรียนเด่นเป็นเลิศด้า นการพัฒ นาและแก้ ไขปัญหาด้ วยหลักวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (นวัตบวร) โดยพิจารณาจากต้นทุนที่มีอยู่ไม่ว่าทุนทางกายภาพ ทุนการทรัพยากร
ทุนทางสังคมและความเหมาะสมกับวิถีการดาเนินชีวิตที่ต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่เสนอในคํายความคิด เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ผํานการ
วิจัยแบบโครงงานวิทยาศาสตร์และสร๎างการเรียนรู๎จากแผนการปฏิบัติด๎วยการวิจัย (PAR) จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎รํวมกัน (ยุววิชาการ) ระหวํางโรงเรียนและชุมชนในการพั ฒนาการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการในสาระการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม และสร๎างทัศนคติที่ดีในการใช๎หลัก
วทน. หรือการวิจัยเข๎า ไปจัดการกับปัญหา ผลจากการดาเนินโครงการนักเรียนในโรงเรียนเปูา หมายและภาคี
เครือขําย นาเสนอโครงงานพร๎อมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน จานวน 10 โครงงาน ดังตํอไปนี้
3.1) โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน 5
โครงงาน ได๎แกํ
- โครงงานสุขศึกษาและพละศึกษาชื่อไบโอดีเซลและสบูํจากน้ามันที่ใช๎แล๎ว
- โครงงานสังคมศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องแนวทางปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก
เบญจธรรม
- โครงงาน การศึกษาประสิท ธิภาพของสมุนไพรเพื่อลดเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้าทิ้งของ
เทศบาลนครแมํสอด
- โครงงาน เครื่องเก็บใบไม๎เพื่อสิ่งแวดล๎อม
- โครงงาน การสร๎างสรรค์งานศิลปะผํานชิ้นงานประติมากรรมจากกระดาษรีไซเคิล
3.2) โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี จานวน 2 โครงงาน
- โครงงาน ถังขยะสี่สีดนตรีสี่เสียง
- โครงงาน สร๎างภาพจากขยะ
3.3) โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก๎ว จานวน 2 โครงงาน
- โครงงาน ขยะสร๎างคําเพิ่มคุณคําของเหลือใช๎
- โครงงาน ขยะมีมูลคําแลกผักอินทรีย์

3.4) โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จานวน 1 โครงงาน
- โครงงาน ลดขยะสร๎างสรรค์ศิลปะตามจิตนาการ
4. เพื่อการขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากผลงานปฏิบัติการวิจัยสู่ชุมชนรอบข้างและสังคมวิชาการ
สนับสนุนกิจกรรมสาธิตการจัดการขยะด๎วยหลัก วทน. เพื่อสร๎างเสริมการเรียนรู๎จากการปฏิบัติการวิจัย
(PAR) และสาธิตการจัดการขยะอยํางมีสํวนรํวมด๎วย วทน. ขยายผลแผนงาน/โครงการสูํการปฏิบัติในพืน้ ทีเ่ ทศบาล
นครแมํสอดเพื่อให๎เกิดการดาเนินงานในพื้นที่อยํางตํอเนื่อง ผลจากการดาเนินโครงการมีการขยายผลองค์ความรู๎
จากการจัดกิจกรรมและโครงการจากโรงเรียนผํานนักเรียนในโรงเรียนเปูาหมายและภาคีเครือขํายไปสูํชุมชน ดังนี้
4.1) โครงการผ๎าปุา ขยะ โดยโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ รํวมกับชุมชนในเขตบริการ จัดขึ้นเพื่อให๎
ชุมชนตระหนักถึงความสาคัญและมีความเข๎าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเอง การสร๎างมูลคํา
จากขยะ โดยนาขยะที่ชุมชนคัดแยกแล๎วให๎โรงเรียนนาไปขายที่ร๎านรับซื้อของเกําและนารายได๎ที่ได๎จากการขาย
ขยะมาเป็นทุนการศึกษาให๎กับนักเรียนในโรงเรียน
4.2) กิจกรรมการเลี้ ยงไส๎เดือนดินเพื่อชํวยยํอยขยะ เป็นการขยายผลจากกิจกรรมการจัดคํา ยความ
ความคิดที่นักเรียนได๎จากการเข๎าฐานการเรียนรู๎ แล๎วนาไปขยายผลตํอให๎กับสมาชิกในครอบครัว เป็นการชํวยลด
ปริมาณขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและสร๎างรายได๎เสริมได๎อีกหนึ่งทาง
4.3) กิจกรรมเสียงตามสายสูํชุมชน เพื่อรณรงค์และให๎ความรู๎เรื่องการจัดการขยะผํานเสียงตามสายให๎กับ
โรงเรียนและชุมชน
4.4) ขยายผลของโครงการสูํการปฏิบัติในพื้นที่เทศบาลนครแมํสอด โดยบรรจุแผนงานลงในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ของเทศบาลนครแมํสอด ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม แนวทางที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอย ภายใต๎โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎ก ารบริหารจัดการขยะ
และพลังงานทดแทน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหลํงการเรียนรู๎ให๎กับประชาชน เยาวชน นักเรียน และนิสิตนักศึกษา
โดยมีเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) คือ มีศูนย์การเรียนรู๎ให๎กับประชาชน เยาวชน นักเรียน และนิสิตนักศึกษา
จานวน 1 แหํง
ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการสํงเสริมกิจกรรมให๎เกิดความตํอเนื่อง เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับนักเรียนและครูเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อให๎เกิดการตํอยอด ขยายผลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2.ควรมีการสํงเสริมเวทีงานวิชาการหรือการเสนอผลงานให๎กับนักเรียนให๎มากขึ้นเพื่อให๎เกิดการพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร
3.ควรมีการดาเนินงานที่ใ ช๎เวลาให๎มากขึ้นกวํานี้เพื่อให๎เกิดการขยายผลองค์ความรู๎ที่ได๎รับจากผลงาน
ปฏิบัติการวิจัยสูํชุมชนรอบข๎างและสังคมวิชาการให๎เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นกวํานี้

4.แผนงานยุทธศาสตร์ควรสนับสนุนด๎านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาโครงงานนักเรียนและการ
สํงเสริมเวทีพัฒนาทักษะให๎กับนักเรียนให๎มากขึ้น
5.เพื่อให๎เกิดความยั่งยืนจึงมีความจาเป็นที่ต๎องบรรจุให๎เป็นนโยบาย หรือเทศบัญญัติของเทศบาล เพื่อ
สร๎างกลไกให๎เกิดความตํอเนื่องและยั่งยืน
6.ควรมีการสํงเสริมให๎เกิดความตํอเนื่อง จนทาให๎เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ อยํางเป็นธรรมชาติของ
นักเรียน เพื่อจะทาให๎เกิดการแสวงหาเหตุผล และข๎อมูลในการประกอบการพิจารณาในทุกมิติ
7.ควรมีการพัฒนาครูผู๎สอนในมีความกระตือรือร๎นในการค๎นคว๎าหาโจทย์วิจัย และพัฒนาตัวเองไปสูํครูที่
ปรึกษาที่สามารถดูแลนักเรียนในการทาวิจัยได๎ ซึ่งครูเองก็ควรจะต๎องสามรถทาวิจัยเป็น
8.ควรเกิดแหลํงเรียนรู๎หรือศูนย์แสดงนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม ไว๎นาเสนอแนวคิดและงานวิจัยจองนักเรียน
9.ควรมีเวที ใ ห๎นักเรี ยน และครูได๎นาเสนองานวิจัยอยํา งตํอเนื่อ งเพื่อเป็น การสร๎า งพัฒนาการในการ
นาเสนอ กล๎าแสดงออกในสิ่งที่ควร กระตือรือร๎นในการค๎นคว๎า ค๎นหาคาตอบจากงานวิจัยที่สามารถใช๎แก๎ปัญหาใน
ชุมชนได๎จริงและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันระหวํางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู นั กเรียน ครูกับชุมชน
และยังสามารถขยายผลไปสูํโรงเรียนอื่นผํานการจัดเวทีในลักษณะนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขยายผลของโครงการในทางปฏิบัติไปสูํชุมชนข๎างเคียง ภายใต๎โครงการที่
ใช๎หลัก นวัตบวร เป็นเครื่องมือในการแก๎ปัญหาให๎กับชุมชนโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการขยายผล ผํานงานวิจัย
และโครงงานสาหรับนักเรียน โดยใช๎วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการแก๎ ปัญหา ซึ่งถ๎าจะ
ให๎มีความยั่งยืน ตํอเนื่อง จึงมีความจาเป็นที่จะต๎องสร๎างหลักสูตรมารองรับ เพื่อเป็นกรอบในการเรียนรู๎ ควบคูํไป
กับงานวิจัย ซึ่งต๎องอาศัยครูที่มีความสามารถ มีจิตใจที่รักในการพัฒนาตนเอง และชอบงานวิจัย จึง จะท าให๎
โครงการนี้ดาเนินตํอไปได๎อยํางตํอเนื่อง และสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ นโยบายของผู๎บริหารระดับสูง เชํน ผู๎อานวยการ
โรงเรียน สถานศึกษา เทศบาล หรือองค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น ที่ต๎องบรรจุแนวทางในการพัฒนาท๎องถิ่น หรือ
แก๎ปัญหาท๎องถิ่นโดยใช๎หลักนวัตบวร หรือใช๎หลักเหตุผลผํานงานวิจัยในโรงเรียนเพื่อจะนาไปสูํเปูาหมายรํวมกัน
ทาให๎เกิดผลกระทบตํอสังคมและภาคการศึกษาอยํางองค์รวมได๎แกํ
1. เกิดการสะสมองค์ความรู๎ในการพัฒนาถิ่น
2. เกิดความตระหนักรู๎ และเทําทันโอกาส และปัญหาของถิ่น ของนักเรียนและคนในชุมชน
3. เกิดการถํายทอดจากโรงเรียนไปสูํชุมชนโดยใช๎นักเรียนเป็นตัวนาพาข๎อมูลและองค์ความรู๎ตํางๆ
4. ลดปัญหาการตํอต๎านจากชุมชนเนื่องจากข๎อมูลตํางๆ ไมํใช๎มาจากภาครัฐแตํมาจากบุตรหลานที่ทา
วิจัยในโรงเรียนแล๎วนากลับมาสะท๎อนให๎ครอบครัวรับทราบ
5. เกิดความรํวมมือกันระหวํางโรงเรียน(ตัวแทนภาครัฐ)กับชุมชน ในการแก๎ปัญหารํวมกัน

6. โจทย์หรือปัญหาของงานวิจัยสามารถมาจากปัญหาของชุมชน ซึ่งเทํากับวํา ปัญหาของชุมชนได๎รับ
การเหลียวแล และถูกนามาวิเคราะห์หาแนวทางในการแก๎ปัญหารํวมกัน
7. นักเรียนเมื่อได๎เรียนรู๎ในการพัฒนาภูมิปัญญาถิ่น วัฒนธรรมถิ่น และแก๎ปัญหาถิ่นได๎แล๎ว เชื่อได๎วําจะมี
นักเรียนบางสํวนที่สามารถสร๎างอาชีพจากงานวิจัยของตัวเอง หรือสร๎างโอกาสในการสร๎างอาชีพผําน
สิ่งที่ตัวเองค๎นพบ ซึ่ งเทํากับวําเป็นการลดปัญหาสมองไหล และทาให๎คนกลับมาอยูํกับถิ่นที่ตนเอง
กาเนิดได๎ ซึ่งตรงตามแนวทาง Thailand 4.0 ของรัฐบาล

