
แบบบันทึกกิจกรรมการศกึษาดูงาน 
 

หมู่บ้านเอ้ืออาทร(วังหว้า) ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ชื่อผู้ศึกษาดูงาน  นายไวพจน์  การุณ  ต าแหน่ง ครู 
เรื่องท่ีศึกษาดูงาน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการขยะภายในโรงเรียนเครือข่ายโครงการธนาคาร  ทิ้ง-ไซเคิล 
วันที ่ 31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
1. รายละเอียดของเรื่อง/งานที่ศึกษาดูงาน  
  1.1 การศึกษาดูงานการจัดการขยะ 
   โครงการบ้านเอ้ืออาทรระยอง (วังหว้า) ตั้งอยู่ที่ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็น
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาด 21 ตารางวา จ านวน 522 หน่วยเป็นชุมชนที่ให้ความส าคัญกับการบริหารสิ่งแวดล้อม 
อีกท้ังยังเป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ภายใต้วิสัยทัศน์ชุมชนคือ “พัฒนา พอเพียง ยั่งยืน” ซ่ึง
คณะกรรมการชุมชน ผู้อยู่อาศัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนาชุมชนมาอย่าง
ต่อเนื่องร่วมมือกันท ากิจกรรมเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 

ทั้งนี้ ได้ร่วมใจกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยให้ผู้อยู่อาศัยคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน 2 ถุง คือ ขยะทั่วไป
และขยะรีไซเคิล เป็นการส่งเสริมกิจกรรม 3 R (Reduce Reuse ReCycle) เพ่ือง่ายต่อการคัดแยก โดยจะท า
จุดทิ้งขยะอันตรายไว้ เพื่อเตรียมน าไปสู่หลุมฝังกลบ และน าส่งเทศบาลเมืองแกลงเพ่ือท าลายอย่างถูกวิธี เพื่อเป็น
การลดปริมาณขยะอย่างถาวรและยั่งยืน 

นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการขยะให้เกิดรายได้ผ่านกิจกรรม “กลุ่มออมทรัพย์สัจจะขยะรีไซเคิล” 
น ามาซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในชุมชน พร้อมช่วยลดขยะต้นทางได้ด้วย และยังมีโรงหมักน้ าชีวภาพ เป็น
กิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการคัดแยกขยะ เนื่องจากหลังจากแยกขยะแล้ว จะน าผัก ผลไม้มาท าน้ าหมักชีวภาพ โดย
ชุมชนได้รับการสนับสนุนหัวเชื้อ EM และกากน้ าตาลจากการเคหะแห่งชาติ น ามาปรับสภาพน้ าเสียในชุมชน 

ในโครงการยังมีการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นบ่อหมักปุ๋ยชีวภาพที่ใช้เศษวัชพืชประเภทใบไม้ ต้นหญ้า เศษ
กิ่งไม้ ฯลฯ น ามาใส่บ่อหมักกับมูลวัว โดยใช้การหมักแบบไม่บดย่อย น ามาให้คนในชุมชนใส่ต้นไม้แทนปุ๋ยเคมี 
ตลอดจนได้น ามาใช้ในแปลงผักปลอดสารพิษของชุมชนร่วมด้วย รวมถึงมีแปลงผักปลอดสารพิษ โดยสมาชิกใน
หมู่บ้านร่วมปลูกผักบริเวณรอบอาคารอเนกประสงค์ โดยใช้ปุ๋ยหมักของหมู่บ้านร่วมด้วย และมีการน าไปจ าหน่าย 
ส่วนรายได้ที่ได้รับน ามาพัฒนาชุมชนต่อไป 
ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ ร่วมกัน ซึ่งเป็นต้นแบบของชุมชนที่น่าชื่นชม เนื่องจากมีการ
ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี มีความรักและใส่ใจในประโยชน์ส่วนรวม สร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชน ส่งผลให้
โครงการบ้านเอ้ืออาทรระยอง (วังหว้า) ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง ภายใต้
โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ ประจ าปีงบประมาณ 2559 จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทอาคารแนวราบจาก 
“โครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” ประจ าปี 2559 ของการเคหะแห่งชาติอีกด้วย 
  โดยชุมชนมีจุดเด่นในด้านการบริหารจัดการขยะอย่างชัดเจน ซึ่งรับรองได้จากรางวัลที่ได้รับมากมาย อาทิ 
รางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจ าปี 2559 และปี 2561 ประเภทอาคารแนบ
ราบประกาศนียบัตร รับรองให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางของ
จังหวัดระยอง รางวัลชนะเลิศจากการประกวดชุมชน Zero Waste ชุมชนปลอดขยะของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อีกหลายรางวัล 
ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ของคณะศึกษาดูงานต่างๆ อีกท้ังยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะของประเทศไทย ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เรื่องของผลกระทบของขยะทะเล (impact of 
marine debris) การจัดการขยะจากต้นทางถึงปลายทาง (Land-sea waste management) Thailand plastic 
roadmap การรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว การจัดการขยะโดยชุมชนเอ้ืออาทรวังหว้า จังหวัด
ระยอง และทุ่นกักขยะ SCG - DMCR litter trap 
 

ทั้งนี้ในการศึกษาดูงาน ยังได้เยี่ยมชมการผลิตกระเป๋าจักสานพลาสติกและประดิษฐ์ดอกไม้จากขยะชุมชน
จากกลุ่มแม่บ้าน การคัดแยกขยะรีไซเคิลธนาคารขยะ/ ขยะอินทรีย์ฐาน การจัดการน้ าเสียโดยใช้จุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพ EM การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ และการท ากิจกรรมปุ๋ยไส้เดือน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 ส าหรับโครงการบ้านเอ้ืออาทรจังหวัดระยอง (วังหว้า) เป็นชุมชนที่อยู่ในการ
ดูแลของการเคหะแห่งชาติ มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างชื่อให้กับชุมชน มีการบริหารจัดการชุมชนของเสียใน
ชุมชน ภายใต้โครงการ “Eco – Village” มีการจัดท าแผนชุมชน และจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ตามความต้องการของ
ชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน และด้านการบริหารจัดการชุมชน บริหาร
โครงการด้วยคณะกรรมการชุมชน ก าหนดกฎระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย โดยการจัดตั้งกลุ่ม
ต่าง ๆ ในชุมชน อาทิ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มรักษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพ เป็นต้น 

 
       ลงชื่อ.....................................................ผู้ศึกษาดูงาน 

       (นายไวพจน์  การุณ) 
 

บันทึกความคิดเห็นของผู้บริหาร ............................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................................... ............................... 

 
 

       ลงชื่อ........................................................ผู้บริหาร 
                    (นายชะโลม  เล็ดลอด) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหว้ยโป่ง 



 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 รูปภาพ 

 



 

 
 

 

 

 

 

ฟังบรรยายข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 



 

 

 

 

การก าจัดเศษอาหาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การก าจัด ขยะพืช 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลี้ยงสัตว์ ก าจัดกลิ่นด้วย  สาร EM 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง  
ที่  พิเศษ / 2563          วันที่   8   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
เร่ือง รายงานกจิกรรมการศึกษาดูงาน 
...................................................................................................................................................... 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง 
 

  ตามท่ีข้าพเจ้านายไวพจน์  การุณ ต าแหน่งคร ู ร่วมกับทางบริษัท จีซี ได้ศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการขยะภายในโรงเรียนเครือข่ายโครงการธนาคาร  ทิ้ง-ไซเคิล้ ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร(วังหว้า)  
ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  ในวันจันทร์ที่  31 สิงหาคม 2563  แล้วนั้น  
 

  บัดนี้การด าเนินกิจกรรมได้เสร็จสิ้นแล้ว   จึงแนบมาพร้อมเอกสารนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นายไวพจน์  การุณ) 
          ต าแหน่ง คร ู

 
.......................................................................................................................... ..........................................................
........................................................................ ............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  

 
         ลงชื่อ................................................... 

                                           ( นายชะโลม  เล็ดลอด ) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง 

 


