ศูนยบริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูก
หญา ตนแบบการบริหารจัดการขยะอยางครบวงจร
แหงแรกของจังหวัดระยอง “ความมุงม่น
ั สรรคสราง
ชุมชนใหเขมแข็ง”
นิยามของคําวา “ชุมชน” นัน
้  อาจส่ อ
ื ไดถึง ความรวมแรงรวมใจ ความสมานฉันท ที่ผูอยูอาศัยรวมกันในชุมชนนัน
้ 
ไดชวยกันบริหารจัดการ เพื่อใหชุมชนนัน
้  ๆ เป็ นชุมชนที่นาอยู ชุมชนที่เราจะพาทุกคนเดินทางไปคนหาความหมาย
เพิ่มเติมกันในวัน6626นี้ เป็ นชุมชนเล็ก ๆ ในประเทศของเราแตยิ่งใหญ หรือเรียกวาเป็ นตนแบบดานการบริหาร
จัดการขยะแหงแรกของจังหวัดระยองก็วาได ชุมชนนี้ คือ “ชุมชนวัดชากลูกหญา” แลวอะไรที่ทําใหชุมชนแหงนี้
พรอมใจกันหันมาสนใจเรื่องนี้และเริ่มตนบริหารจัดการขยะ เราไปคนหาคําตอบพรอม ๆ กันเลย

“ชุมชนวัดชากลูกหญา” ตัง้ อยูที่ตําบลหวยโป ง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ชุมชนนี้เป็ นชุมชนก่ งึ เมือง มี
ปริมาณขยะมูลฝอย ถึงประมาณ 8.2 ตันตอวัน พี่เปิ ้ ล นภาพัฒน  อูเจริญ ประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคารคัด
แยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญา เลาใหเราฟังวา “จุดเริ่มตนของการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนเกิด
ขึ้นเมื่อ 2-3 ปี กอน ชาวบานที่อยูอาศัยในชุมชนมาชวยกันคิดวา จะนําขยะที่มีอยูมาทําอะไรใหเป็ นประโยชนไดบาง

ทางเทศบาลจึงไดสงชาวบานใหไปศึกษาดูงานหลายๆ ที่ กลับมาจึงไดแนวคิดและตกผลึกออกมาเป็ น โครงการ
ธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยคณะกรรมการมีกติกาวา ชาวบานที่เป็ นสมาชิกของโครงการ จะตองนําขยะมา
ฝากตามที่กําหนด เพื่อรักษาความเป็ นสมาชิกไว สวนเงินที่ไดจากการเอาขยะมาฝากไว ทุกคนมีมติเป็ นเอกฉันทให
เอาไวดูแลเรื่องของฌาปณกิจ และจัดสรรในเรื่องของสวัสดิการ ทุนการศึกษา คารักษาพยาบาล โดยขยะที่ไดทําการ
คัดแยกจากครัวเรือนมาถึงพี่เปิ้ ล มีประมาณ 2.5 ตันตอเดือน นํ าเขาโครงการฯ และจัดการจนทําใหปริมาณขยะลด
ลงไป”

หลังจากนัน
้  เมื่อโครงการธนาคารคัดแยกขยะฯ ดําเนินการมาไดระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับทางบริษท
ั  พีทีที โกลบ
อล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC ไดสราง “YOUเทิรน แพลตฟอรม” ซึ่งเป็ นระบบจัดการพลาสติกใชแลวแบบ
ครบวงจรข้ น
ึ  ตัง้ แตการรวบรวมและคัดแยกขยะ การขนสงขยะพลาสติกเขาสูระบบกระบวนการรีไซเคิล และ
กระบวนการแปรรูปจนไดกลับมาเป็ นสินคาอัพไซคลิง ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มอีกครัง้ หนึ่ง ตอบสนองการ
ดําเนินชีวิตของผูคนและสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการรีไซเคิล รวมถึงสรางระบบการบริหารจัดการขยะอยางยงั ่ ยืน
GC เล็งเห็นวาแพลตฟอรมนี้นาจะมีประโยชนกับชุมชนแหงนี้ จึงไดเขามาเป็ นพลังเสริม ในการชวยพัฒนาการ
บริหารจัดการขยะของชุมชนใหครบวงจร เชน การบันทึกขอมูลขยะขาเขาจากแหลงตางๆ การจัดการดานบัญชีการ
เงิน ขอมูลขยะในคลัง จนถึงการจัดการดานการขายพลาสติก (ประเภท PET และ HDPE) ใหกับโรงงาน
ENVICCO ของ GC ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลระดับ Food Grade มาตรฐานยุโรปแหงแรกของ
ประเทศไทย ชวยบริหารจัดการดานการขนสง (Logistics) ดวยการวางแผนการขนสงใหมีตนทุนที่ถูกที่สุดอีกดวย
ในที่สุดความรวมมือระหวาง วิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญา GC และ ENVICCO
จึงทําให ศูนยบริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญา เกิดข้ น
ึ เมื่อเดือนธันวาคม ปี ที่ผานมา ซึ่ง
คาดวาจะชวยบริหารจัดการขยะของชุมชนไดถึง 10 ตันตอเดือน นับวาศูนยฯ นี้เป็ นตนแบบการบริหารจัดการขยะ
อยางครบวงจรจากตนทางถึงปลายทางแหงแรกในจังหวัดระยอง

ศูนยบริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญา เป็ นศูนยการเรียนรูและบริหารจัดการขยะอยางครบ
วงจร โดยดึงการมีสวนรวมของคนที่อยูในชุมชนมาชวยกัน และสามารถนํารายไดสวนหนึ่งกลับมาสนับสนุนชุมชน
เป็ นการสรางงานสรางอาชีพใหคนในชุมชน ในสวนของชุมชน ก็ชวยลดปัญหาขยะ ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ทําใหขยะถูกจัดการอยางถูกตอง นํ ากลับมาเพิ่มคุณคาได ซึ่งขอดีมาก ๆ ของการเป็ นศูนยการเรียนรูอีกขอหนึ่ง คือ
จะทําใหคนที่ไดมาเรียนรู สามารถนําไปปรับใชใหเหมาะกับชุมชนของตัวเอง ถือเป็ นการขยายผลการบริหารจัดการ
ขยะอยางยงั ่ ยืนที่แทจริง ซึ่งตรงกับความตองการของชุมชน

“พี่อยากใหศูนยนี้เป็ นศูนยที่ใหชาวบานเขามาเรียนรู เขามาเห็นวา วันนี้ชุมชนกําลังทําอะไรอยู เมื่อเห็นแลวก็อยาก
จะใหทุกคนมีความมุงมน
ั ่ ตงั ้ ใจที่จะรวมมือกับสิ่งที่ชุมชนไดสรางข้ น
ึ มา ชุมชนวัดชากลูกหญาก็ขอฝากถึงพี่นองชาว
ระยอง ใครที่มีเคมีตรงกับเรา อยากเดินทางรวมโครงการนี้ไปกับเรา ทานสามารถเขามารวมเป็ นน้ํ าหนึ่งใจเดียวกัน
ได มาชวยกันสานตอโครงการนี้ใหยงั ่ ยืนและแข็งแรง เพื่อสิ่งแวดลอมของชาวระยอง เราก็จะพยายามสรางศูนยฯ
แหงนี้ใหเป็ นศูนยการเรียนรูใหกับชุมชน เพื่อน ๆ โดยรอบ นักเรียน เด็กรุนใหมๆ เพราะวาอยางนอยสิ่งที่ทางผู
ประกอบการ GC , ENVICCO และหนวยงานตา งๆ ทีเ่ ขาม
 ารว
 มมอ
ื ม
 าชว
 ยกน
ั  ก็ท
 าํ ใหเ รามพ
ี ลังท
 จ
ี่ ะทาํ ใหโ ครงการนี้
ยัง่ ยืนตลอดไป” พี่เปิ ้ ลกลาวทิ ้งทายดวยแววตามุงม่น
ั

จากที่ไดพูดคุยกับพี่เปิ้ ล ประธานวิสาหกิจชุมชน ธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญาในวันนี้ ทําใหเรา
กลับออกมาจากชุมชนดวยความอิ่มเอมใจ พลังความมุงมน
ั ่ และเอาจริงเอาจังของชาวบานชุมชนวัดชากลูกหญาที่มี
ทัง้ ความสํานึกรักบานเกิด ความตองการที่จะเห็นสิ่งแวดลอมที่ดีเกิดข้ น
ึ ในชุมชนของตัวเอง และยังเป็ นแบบอยางที่ดี
ใหกับผูอ่ น
ื  จนทําใหวันนี้ ชุมชนของพวกเขากลายเป็ นชุมชนเขมแข็ง เป็ นตนแบบของศูนยการเรียนรูแหงแรกที่
ครบวงจร สามารถแบงปันองคความรูใหชุมชนใดก็ตามที่สนใจ นํ าไปตอยอดปรับใช และสามารถพ่ งึ พาตนเองได
อยางยงั ่ ยืน เราหวังวา ใครก็ตามที่ไดอานเรื่องราวในวันนี้คงจะไดรับแรงบันดาลใจไมมากก็นอย ในการเริ่มตนทําสิ่ง
ดี ๆ เพื่อถิ่นที่อยูของเรากันนะคะ

#ชุมชนเขมแข็ง #เคมีเดียวกันสรางสรรคทุกความสุข #GCCircularliving #Chemicalforbetterliving

———————————————————————————————————————————

*ศูนยบริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญา เป็ นหนึ่งในโครงการของชุมชนเขมแข็ง ซึ่งมาจาก
แนวคิดของ GC ที่มีความเชื่อวา การพัฒนาความยงั ่ ยืน คือ การสรางความสมดุลระหวาง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดลอม ทําใหเกิดการพัฒนาโดยเชื่อมโยงอยางครบวงจร ตัง้ แตผูที่มีสวนเกี่ยวของทงั ้ หมด นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ความชํานาญ ประสบการณ แนวทางการบริหารจัดการ และองคความรูดานตาง ๆ นับเป็ นการเสริมสราง
ใหชุมชนมีความเขมแข็งและพัฒนาชุมชนใหสามารถพ่ งึ พาตนเองไดอยางยงั ่ ยืน

GC เขาฝากมาบอก : หากชุมชนใดในประเทศนี้ สนใจอยากเปลี่ยนแปลงชุมชนของตัวเองใหดีข้ น
ึ กวาเดิมดวยการ
บริหารจัดการขยะจาก YOUเทิรน แพลตฟอรม สามารถแจงความประสงคของทานมาไดที่ :
youturn@pttgcgroup.com เราพรอมที่จะเป็ นพลังเสริมเล็กๆ ใหทุกคนนะ : )

