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ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นความท้าทายท่ีสําคัญของมนุษยชาติในศตวรรษน้ี แบบจาํลอง
ดา้นสิง่แวดลอ้มตา่งแสดงใหเ้หน็วา่ หากระบบการผลติและการบรโิภคของเรายงัคงไม ่
เปลีย่นแปลงใหเ้ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มและลดการกอ่มลพษิลง สมดลุของระบบนเิวศ
ท่ีเคยหลอ่เลีย้งเราจะเข้าสู่ภาวะวกิฤติ โดยเฉพาะสภาพภมูอิากาศท่ีกําลงัเกิดภาวะโลก
รอ้นจากการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก และระบบนเิวศทางนํ้าท่ีได้รบัผลกระทบจากสภาพ
อากาศท่ีเปลีย่นแปลงไป และขยะพลาสติกจาํนวนมากท่ีไหลลงสู่แมน่ํ้าและมหาสมุทร

การพฒันาทีย่ัง่ยนืใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งความสมดลุระหวา่งการใชท้รพั-
ยากรธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในปัจจบุันกับคนรุน่หลงั ดังน้ัน
เยาวชนจงึเปน็ผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัตอ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื เนื่องจากเปน็คนรุน่ปจัจบุนัท ี่
จะมองผลประโยชน์ของการพฒันาในระยะยาวไปถึงสิ่งแวดลอ้มที่พวกเขาจะต้อง
เติบโตขึ้นมาอาศยัอยูใ่นอนาคต ในปจัจบุนัได้มกีระแสความต่ืนตัวของเยาวชนท่ัวโลกท่ี
ลกุขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงเรยีกรอ้งใหม้กีารแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม อาทิเชน่ Greta
Thunberg นักรณรงค์เรื่องโลกรอ้น และพีน้่อง Wijsen ท่ีรเิริม่โครงการ Bye Bye
Plastic Bags (BBPB) จนนําไปสู่การแบนการแจกถงุพลาสติกท่ีเกาะบาหลี ประเทศ
อนิโดนีเซยี

กลุ่มวจัิยระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีนเพ่ือประเทศไทยปลอดขยะ (Circular
Economy for Waste-free Thailand) หรอื CEWT มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงได้
รว่มกับภาคีเครอืข่าย Chiang Rai Zero Waste ออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิให้
เยาวชนคนรุน่ใหมไ่ดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการเปน็อาสาสมคัรในงานแขง่ขนักฬีาแหง่ชาติ
ครัง้ที่ 46 เจยีงฮายเกมส์ ระหวา่งวนัที่ 18-28 พฤศจกิายน 2561 กจิกรรมการสง่เสรมิ
การคัดแยกขยะใหอ้าสาสมคัรเยาวชนในพื้นที่ผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนกันทําหน้าที่เป็น
ผู้ดแูล (stewards) จดุท้ิงขยะในศูนย์กีฬาต่างๆ และประชาสัมพนัธใ์หผู้้เข้ารว่มงาน

การพฒันาผู้นําด้านส่ิงแวดลอ้มใน
อาสาสมัครเยาวชน
อ.ดร. ปเนต มโนมยัวบูิลย์
สํานักวชิาวทิยาศาสตร์ ศูนย์วจิยัระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง

ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสรมิใหเ้ยาวชนไทยมี
การรบัรูด้า้นสิง่แวดลอ้มและมจีติสาธารณะ
พรอ้มท่ีจะเติบโตไปเป็นคนไทย 4.0 ท่ีเป็น
พลเมอืงท่ีดีของประเทศและของโลก ดังน้ี

1. กระทรวงศึกษาธกิารควรกําหนดใหม้ี
การจดัการสิ่งแวดลอ้มภายในสถานศึกษา
โดยเฉพาะเรื่องการลดและคัดแยกขยะเป็น
ประเดน็สาํคญัสาํหรบันโยบาย “ลดเวลาเรยีน
เพิม่เวลารู”้ เพือ่สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนเปน็ทีบ่ม่
เพาะพฤติกรรมท่ีดีเพิม่เติมจากท่ีบ้าน และ
กระตุ้นใหน้ักเรยีนสนใจพฤติกรรมด้าน
สิง่แวดลอ้มของเพื่อนทีเ่ปน็กลุม่อา้งองิทีม่ ี
อทิธพิลในชว่งวยัน้ี

2. โครงการความรบัผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility หรอื
CSR) ของหน่วยงานและบรษิทัขนาดใหญ่
ที่มนี ักเรยีนในระด ับมธัยมศ ึกษาตอน
ปลายเป็นกลุม่เป้าหมายอาจจะพจิารณา
เชญิผู้มชีื่อเสียงที่กําลงัเป็นที่นิยมมาเป็น
พรเีซนเตอร์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการรบัรูใ้น
หมูเ่ยาวชนเพิม่มากขึ้น

3. การศกึษาในอนาคตควรจะมเีนื้อหาและ
วธิกีารสื่อสารดา้นสิง่แวดลอ้มผา่นสื่อสงัคม
ออนไลนท์ีส่ามารถดงึความสนใจของเยาวชน
และปัจจยัท่ีทําใหเ้กิดผลท่ียั่งยืนมากยิ่งขึ้น



2

POLICY BRIEF

คัดแยกขยะรไีซเคิลเพื่อนําไปใชป้ระโยชน์ใหม่ ผลการดําเนิน
การมนีักเรยีนระดับมธัยมต้นและมธัยมปลายเข้ารว่มเป็น
อาสาสมคัรที่สนามกีฬากลางขององค์การบรหิารส่วน
จังหวัดเชียงราย (อบจ. เชียงราย) จํานวนถึง 654 คน
โดยสามารถคัดแยกขยะไปรไีซเคิลได้ถึง 1,226 กิโลกรมั
และได้รบักระแสตอบรบัที่ดีจากผู้เข้ารว่มกิจกรรมและ
ส่ือมวลชน

ดงันัน้ เพือ่ตอ่ยอดจากความสาํเรจ็ของกจิกรรมนีท้าง
กลุม่วจิยั CEWT จงึมคีวามต้ังใจจะพฒันาชดุกิจกรรม เพื่อ
บม่เพาะอาสาสมคัรเยาวชนด้านส่ิงแวดลอ้ม โดยเพิม่ความร ู ้
ความสามารถและศกัยภาพใหเ้ยาวชนได้เปน็ส่วนสําคัญของ
การพัฒนาอย่างย่ังยืนอย่างเป็นข้ันตอน โดยอาศัยองค์
ความรูด้้านพฤติกรรมศาสตรแ์ละจติวทิยาสิ่งแวดลอ้มให้
เยาวชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาสิ่งแวดลอ้ม
และมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม พรอ้มท้ัง
สรา้งกลุม่อาสาสมคัรเยาวชนด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีมศีักยภาพ
ในการขับเคลื่อนการเปลีย่นแปลงรปูแบบการผลติและการ
บรโิภคที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้มรว่มกับหน่วยงานและ
ผู้ประกอบการในจงัหวดัเชยีงรายต่อไป

วตัถปุระสงค์ของการศึกษา
โครงการวจิยันีม้วีตัถปุระสงคท์ีจ่ะพฒันาศกัยภาพและสรา้ง
โอกาสใหเ้ยาวชนไทยสามารถเปน็ผูน้าํการเปลีย่นแปลงด้าน
สิ่งแวดลอ้มด้วยการแสวงหาวธิกีารและกิจกรรมที่มี
ประสิทธภิาพในการสรา้งเสรมิทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี
ต่อส่ิงแวดลอ้มใหกั้บเยาวชนกิจกรรมวจิยัของโครงการได้
วดัระดับการรบัรูข้้อมูลด้านส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรมด้าน
สิง่แวดลอ้ม ตลอดจน วเิคราะหห์าปจัจยัทัง้ระดบัปจัเจกบคุคล
และระดับโครงสรา้งท่ีมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมของเยาวชน

วธีิการศึกษา
การวจิยัในคร ัง้น ีเ้ปน็การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research)
ท่ีอาศัยระเบียบวธิวีจิยัแบบผสม (Mixed Method) ในการ
ทดลองออกแบบกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชนมพีฤตกิรรม

ทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มและมคีวามสนใจในปญัหาสิง่แวดลอ้ม
กจิกรรมในรอบแรกเนน้ทีต่วัปจัเจกบคุคล ไดแ้ก่ การวดัระดบั
การรบัรูแ้ละพฤติกรรมด้านส่ิงแวดล้อม พรอ้มกับการให้
ความรู้ สรา้งเงื่อนไข และให้แรงจูงใจในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม ส่วนกิจกรรมในรอบท่ี 2 น้ันเน้นไปท่ีการสํารวจ
สภาพแวดลอ้มของสถานศกึษา เพือ่เกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยั
เชงิโครงสรา้งในโรงเรยีนที่ส่งเสรมิใหเ้กิดกิจกรรมด้าน
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งนักเรยีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวดัเชียงราย จํานวน 1,169 คน จากโรงเรยีน 11 แห่ง
เป็นกลุม่เป้าหมายที่เข้ารว่มกิจกรรมหลกัของโครงการ
อนัประกอบไปด้วยการตอบแบบสํารวจการฝึกอบรมให้
ความรู้ การเขา้รว่มกจิกรรมลดการใชพ้ลาสตกิกบั ECOLIFE
การเก็บข้อมูลสถานศึกษาและการติดตั้งอปุกรณ์วดัค่า
มลพษิทางอากาศ

สรปุและอภิปรายผล
ผลการสํารวจจากกลุม่ตัวอย่างนักเรยีนในโรงเรยีนมธัยม
ศึกษา 11 แหง่ในจงัหวดัเชยีงราย พบวา่ ระดับการรบัรู้
เก่ียวกับปัญหาและการทํางานด้านส่ิงแวดลอ้มของเยาวชน
ยังมอียู่ค่อนข้างจาํกัด นักเรยีนส่วนใหญ่ไมท่ราบถึงข้อเท็จ
จรงิที่แสดงถึงความรนุแรงและความเรง่ด่วนที่ต้องแก้ไข
ปญัหาสิง่แวดลอ้มระดบัโลก เชน่ การเปลีย่นแปลงสภาพภมู ิ
อากาศหรอืขยะพลาสตกิในทะเล อยา่งไรกด็ี การรบัรูม้มีากขึ้น
สาํหรบัปญัหาสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูใ่กลต้วั เชน่ มลพษิทางอากาศ
ในจงัหวดัเชยีงรายในชว่งฤดไูฟปา่หมอกควนั

การรบัร ูป้ญัหาที่จาํกัดอาจส่งผลใหเ้ยาวชนขาด
แรงจงูใจในการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมใหเ้ป็นมติรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากไมต่ระหนักวา่ส่ิงท่ีทําอยู่น้ัน สามารถ
ทําใหป้ัญหาสิ่งแวดลอ้มเข้าขั้นวกิฤติและรนุแรงมากขึ้น
ผลการสํารวจแสดงใหเ้หน็วา่วธิกีารหนึ่งที่มปีระสิทธผิลใน
การสรา้งการรบัรูใ้ห้กับเยาวชน คือ การส่ือสารผ่านดารา
นักรอ้ง หรอืบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีกําลังได้รบัความนิยมใน
ปจัจบุนั ซึ่งสามารถสรา้งการรบัรูไ้ดใ้นวงกวา้ง โดยไมจ่าํเปน็
ต้องเป็นบุคคลที่มปีระวตั ิการทํางานด้านสิ่งแวดลอ้ม
อยา่งไรกด็ี วธิกีารนีอ้าจจะเหมาะกบัการรณรงคข์องหนว่ยงาน
หรอืบรษิทัขนาดใหญ่ เน่ืองจากมต้ีนทนุค่อนข้างสูง

การสง่เสรมิกจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มในระดบัปจัเจก
บุคคล พบวา่ นักเรยีนกวา่ครึ่งหน่ึงท่ีเข้ารว่มกิจกรรมให้
ความสนใจและติดตามข้อมูลเพิม่เติม แต่การจะรกัษาระดับ
ความสนใจน้ันจําเป็นต้องคัดเลือกเน้ือหา โดยเยาวชนมี
แนวโน้มที่จะใหค้วามสนใจกับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุม่ของตัวเองหรอืบุคคลที่ร ูจ้กัมากกวา่
เกี่ยวข้องกับกลุม่ของตัวเองหรอืบุคคลที่ร ูจ้กัมากกวา่
กิจกรรมส่งเสรมิท่ีมแีรงจงูใจ ซึ่งได้รบัความสนใจค่อนข้าง
จาํกัด ท้ังน้ี มขี้อสังเกตวา่ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับสัตวป์่าจะ
ได้รับความสนใจจากเยาวชน มากกว่าข่าวสารเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มโดยท่ัวไปในหมวดหรอืหวัข้อเดียวกัน

นิทรรศการงานสัปดาหว์ทิยาศาสตรป์ระจาํปี 2562
ณ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง



การสํารวจพฤติกรรมด้านสิ่งแวดลอ้มของเยาวชน
กอ่นเขา้รว่มโครงการ แสดงใหเ้หน็วา่นกัเรยีนไดร้บัการปลกู
ฝังเรื่องการประหยัดทรพัยากรและส่วนใหญ่มนีิสัยที่ดีใน
การปิดไฟและปิดนํ้าเม่ือไม่ใช้งาน อย่างไรก็ดี สําหรับ
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดลอ้มที่ต้องการความพยายามและ
กระทบต่อความสะดวกสบายในการใชช้วีติ เชน่ การคัดแยก
ขยะ การไมใ่ชห้ลอดดดูนํ้า และการปฏิเสธไมร่บัถงุพลาสติก
น้ัน สัดส่วนเยาวชนท่ีทําเป็นประจาํลดลงอย่างชดัเจนหลัง
การจัดกิจกรรมแต่ละคร้ัง โดยมีไม่ถึงร้อยละ 20 ของ
นักเรยีนท่ีตอบแบบสํารวจท่ีระบุวา่ได้ทําเป็นประจาํ ซึ่งผล
การดาํเนนิการในการเปลีย่นพฤตกิรรมในกลุม่นีข้องโครงการ
โดยการจดัหาถงุผ้าทดแทนและส่งเสรมิใหม้กีารใชง้าน
ECOLIFE เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ในระดับปัจเจกบุคคลน้ัน พบวา่ มีต้นทุนค่อนข้างสูง ทําได้
ยาก และไมก่่อใหเ้กิดการสรา้งนิสัยใหม่

ดังน้ัน วธิกีารท่ีมปีระสิทธภิาพสําหรบัการส่งเสรมิให้
เยาวชนมคีวามพรอ้มในการทาํงานดา้นสิง่แวดลอ้ม คอื การ
สรา้งสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนใหเ้อื้อตอ่การสรา้งพฤตกิรรม
ดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่าจจะตอ้งสละความสะดวกสบายบางสว่น
แต่สามารถทํากิจกรรมรว่มกับกลุม่เพื่อนได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างกิจกรรมท่ีพบในโรงเรยีนท่ีเข้ารว่มโครงการ ได้แก่
การทําธนาคารขยะ การบําเพ็ญประโยชน์ด้วยการรกัษา
ความสะอาดในโรงเรยีนและในชมุชน

การจาํแนกกลุม่ตัวอย่างตามระดับนโยบายและ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงเรยีน พบวา่ พฤติกรรมของ
นักเรยีนในกลุ่มโรงเรยีนท่ีมีความพรอ้มสูง 3 แห่งได้รบั
อทิธพิลจากท้ังการรบัรูเ้ก่ียวกับพฤติกรรมของกลุม่เพื่อน
และการรบัรูก้ารทํางานด้านส่ิงแวดลอ้มของบุคคลต้นแบบ
ภายนอก

ผลการศกึษาของโครงการตอ่คาํถามการวจิยัสามารถ
สรปุได้วา่ยังต้องมกีารส่งเสรมิใหเ้ยาวชนไทยตระหนักถึง
ความสาํคญัของปญัหาสิง่แวดลอ้ม โดยวธิกีารทีม่ปีระสทิธ-ิ
ภาพมากที่สุดคือการสรา้งเง ื่อนไขภายในสถานศึกษาท่ี
กระตุ้นใหน้ักเรยีนหนัมาสนใจกับบทบาทของตนเองและ
บุคคลใกลต้ัวในการที่ชว่ยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม
อยา่งไรก็ดี ในกรณท่ีีโรงเรยีนมขีอ้จาํกัดทางด้านทรพัยากร
ทําใหท่ี้ผ่านมาไมส่ามารถดําเนินการในส่วนน้ีได้ อาจจะอาศัย
การทํางานรว่มกับหน่วยงานที่รบัผิดชอบการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเร่ิม
จากประเดน็ปญัหาสิง่แวดลอ้มใกลต้วั ตวัอยา่งเชน่ โรงเรยีน
เทิงวทิยาคมที่ได้รบัการอนุเคราะหจ์ากเทศบาลตําบล
เวยีงเทิงในการสนับสนุนการเดินทางเข้ารว่มกิจกรรม
บําเพญ็ประโยชน์ในวนั World Clean-up Day กับทาง
โครงการ และต่อมาได้มีการจดักิจกรรมทําความสะอาดใน
ตําบลรว่มกันเป็นประจาํทกุสัปดาหจ์นจบภาคการศึกษา
เป็นต้น

การส่งเสรมิพฤติกรรมท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม
โครงการฯ ไดส้รา้งหนา้ใน Facebook ชื่อ FLY Volunteers
และมกีารใหข้้อมูลกับกลุม่เป้าหมายอย่างต่อเน่ือง โดยจะมี
การวางแผนวเิคราะหเ์นื้อหาและประเมนิความสนใจที่กลุม่
เป้าหมายมต่ีอข้อมูลผ่านจาํนวนการมปีฏิสัมพนัธข์องกลุม่
เป้าหมายออนไลน์ โดยเบ้ืองต้นจําแนกเน้ือหาของข้อมูล
ออกเป็น 4 กลุม่ ดังต่อไปน้ี

ก. ปัญหา (Problems) เชน่ สัตวน์ํ้าท่ีบาดเจบ็ลม้
ตายจากขยะพลาสติก ปญัหาขยะในแหลง่ท่องเท่ียว เปน็ต้น

ข. ต้นแบบ (Role Models) เชน่ เยาวชนท่ีลกุขึ้นมา
เป็นผู้นําด้านส่ิงแวดลอ้ม เชน่ Greta Thunberg โครงการ
Bye Bye Plastic Bags เป็นต้น

ค. ทางออก (Solutions) เชน่ พฤติกรรมท่ีดีของ
กลุม่อา้งองิ เชน่ ตัวอยา่งการลดการใชบ้รรจภัุณฑ์จากกลุม่
Greenery Challenges กิจกรรมของกลุม่ Trash Hero
เป็นต้น

ง. แรงจงูใจ (Motivations) หมายถึง ประโยชน์ท่ี
เกิดขึ้นทั้งกับตัวเองและสังคมจากการเปลีย่นแปลงพฤติ-
กรรม เชน่ ของสมนาคณุ สว่นลด หรอืคณุภาพสิง่แวดลอ้มท่ี
ดีขึ้น เป็นต้น

นอกจากการใหข้้อมูลกิจกรรมในระดับปัจเจกบุคคล
ยงัพยายามสง่เสรมิการลดการใชพ้ลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีว
ทิง้ โดยจะแนะนาํใหน้กัเรยีนและนกัศกึษาสมคัรใชแ้อพลเิคชนั
ECOLIFE (ฟรไีมม่ค่ีาสมคัร) ในการบันทึกพฤติกรรมการ
ลดการใชพ้ลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ โดยใชย้อดการสมคัร
เปน็เครื่องบง่ชีเ้บื้องตน้ถงึความสนใจและความตัง้ใจเปลีย่น
พฤติกรรม ECOLIFE เป็นแอปพลิเคชันท่ีบรษัิทคิด คิด
จาํกดั พฒันามาเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถบนัทกึจาํนวนการลดการ
ใชพ้ลาสติกใชค้รัง้เดียวท้ิงในชวีติประจาํวนั 4 ประเภท ได้แก่
ถงุหิว้ แก้วนํ้า หลอดดดู และชอ้นส้อม โดยพฤติกรรมบาง
ส่วนจะสามารถเปลีย่นเป็นคะแนนเพื่อนําไปแลกของรางวลั
จากทางบรษิทัคิด คิด จาํกัดได้
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หน้าแรกของเพจ FLY Volunteers ใน Facebook

นักเรยีนกับถงุผ้าของโครงการ
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POLICY BRIEF

บทสรปุเชงินโยบายน้ีนําเสนอข้อมูลสําคัญจากรายงาน เรื่อง
“การพัฒนาผู้นําด้านส่ิงแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน”

โดย อ.ดร.ปเนต มโนมยัวบูิลย์
เสนอต่อ สํานักงานการวจิยัแหง่ชาติ(วช.)

ภายใต้แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead)
ด้านสังคม คนไทย 4.0 (2563)

หน่วยส่งมอบผลลพัธแ์ผนงานคนไทย 4.0 (ODU)
แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
239 ถ.หว้ยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 0875138016 E-mail: tejawaree@gmail.com

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศกึษาของโครงการมขีอ้เสนอแนะเพื่อสง่เสรมิให้
เยาวชนไทยมกีารรบัรูด้้านสิ่งแวดลอ้มและมจีติสาธารณะ
พรอ้มท่ีจะเติบโตไปเป็นคนไทย 4.0 ท่ีเป็นพลเมอืงท่ีดีของ
ประเทศและของโลก ดังน้ี
1. กระทรวงศึกษาธกิารควรกําหนดใหม้กีารจดัการส่ิง-

แวดลอ้ม ภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการลดและคัด
แยกขยะเป็นประเด็นสําคัญ สําหรบันโยบาย “ลดเวลาเรยีน
เพิม่เวลารู”้ เพื่อสง่เสรมิใหโ้รงเรยีนเปน็ทีบ่ม่เพาะพฤตกิรรม
ทีด่เีพิม่เตมิจากทีบ่า้น และกระตุน้ใหน้กัเรยีนสนใจพฤตกิรรม
ด้านส่ิงแวดลอ้มของเพื่อนท่ีเป็นกลมุ่ อา้งองิท่ีมอีทิธพิลใน
ชว่งวยัน้ี
2. โครงการความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social

Responsibility หรอื CSR) ของหน่วยงานและบรษัิท
ขนาดใหญ่ที่มนีักเรยีนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายเป็น
กลุม่เป้าหมายอาจจะพจิารณาเชญิผู้มชีื่อเสียงที่กําลงัเป็น
ท่ีนิยมมาเป็นพรเีซนเตอร์ เพื่อใหเ้กิดการรบัรูใ้นหมูเ่ยาวชน
เพิม่มากขึ้น
3. การศึกษาในอนาคตควรจะมเีน้ือหาและวธิกีารส่ือสาร

ด้านสิ่งแวดลอ้มผ่านสื่อส ังคมออนไลน์ท ี่สามารถดึง
ความสนใจของเยาวชน และปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิผลทีย่ัง่ยนืมาก
ยิ่งขึ้น

ท่ีมาภาพปก: @7inchs จาก Pexels

ทางโครงการได้ส่งเสรมิการใชเ้ครื่องมอืนี้โดยใหถ้งุ
ผ้าท่ีมี QR Code และจัดหารางวลัเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแรง
จงูใจในการสรา้งเงื่อนไขภายนอกทีก่ระตุน้ใหเ้ยาวชนเปลีย่น
แปลงพฤติกรรม พรอ้มกับติดตามพฤติกรรมการลดการ
ใชถุ้งและพลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวท้ิงแบบอื่นๆ ของกลุ่ม
เป้าหมายในระดับปัจเจกบุคคล ระดับสถาบัน และระดับ
โครงการตลอดระยะเวลาดําเนนิการ โดยมกีารไปทัศนศกึษา
เชงิอนุรกัษแ์ละรว่มทําความสะอาดชายหาดท่ีหวัหนิกับกลุม่
Trash Hero Hua Hin เป็นของรางวลัใหญ่ โดยเลอืกจาก
เยาวชนท่ีมียอดการใชง้าน ECOLIFE สูงสุดจาํนวนท้ังส้ิน
40 คน

กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมกับ
สถานศึกษา
ในปีท่ี 1 โครงการคัดเลอืกโรงเรยีนในเครอืข่าย เพื่อดําเนิน
กิจกรรมด้านส่ิงแวดลอ้มใน 3 รปูแบบท่ีแตกต่างกันเรยีง
ตามลาํดบัเหตกุารณ์ ไดแ้ก่ การจดักจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน ์
การเป็นตัวแทนไปนําเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ
และกิจกรรมสรา้งแรงบันดาลใจ

สําหรบักิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์นั้นจดัขึ้นในวนัท่ี
21 กนัยายน 2562 ซึ่งเปน็ปทีี่ 2 ทีม่กีารจดักจิกรรมWorld
Cleanup Day ท่ัวโลก โดยในจงัหวดัเชยีงรายกลุม่ Trash
Hero Chiang Rai ไดร้ว่มกนัทาํความสะอาดในพืน้ทีส่าธารณะ
ขา้งแมน่ํ้ากกเปน็เวลา 1 ชัว่โมง เนื่องจากกจิกรรมตอ้งอาศยั
การเดินทางมาเข้ารว่มและจดัขึ้นในวนัหยุดสุดสัปดาห์
ทางโครงการจงึได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนส่วน
ท้องถิ่นที่โรงเรยีนตั้งอยู่เพื่อขอความอนุเคราะหเ์รื่องการ
เดินทาง และได้รบัความรว่มมอืจากเทศบาลตําบลเวยีงเทิง
อาํเภอเทงิ ทีน่าํคณะครแูละนกัเรยีนทีไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมของ
โครงการมาบําเพญ็ประโยชน์ ท้ังน้ี มจีาํนวนผู้เข้ารว่มรวม
ท้ังส้ิน 75 คน เก็บขยะได้ 304 กิโลกรัม โดยในจํานวนน้ี
มนีายกเทศมนตรขีองเทศบาลตําบลเวยีงเทิงและทีมงาน
ใหเ้กียรติเข้ารว่มเก็บขยะในครัง้น้ีด้วย

สําหรบัการนําเสนอผลงานด้านสิ่งแวลด้อมของ
โรงเรยีนนัน้ ทางโครงการไดป้ระสานงานใหต้วัแทนจากโรง-
เรยีนเทศบาล 5 เด่นห้าได้เข้ารว่มจัดนิทรรศการ SEA of
Solution 2019 ระหวา่งวนัท่ี 11-14 พฤศจกิายน 2562
ท่ีศูนย์ประชมุแหง่สหประชาชาติ กรงุเทพมหานคร ซึ่งเป็น
เวทีระดับนานาชาติที่จดัขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดลอ้มแหง่
สหประชาชาติ UNEP/COBSEA โรงเรยีนเทศบาล 5 เด่นหา้
ได้รบัคัดเลอืก เน่ืองจากเป็นโรงเรยีนท่ีมคีวามโดดเด่นด้าน
การจดัการสิง่แวดลอ้มและไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1
ในการประกวดโรงเรยีนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ในปี 2562 ท่ีผ่านมา โดยทางโครงการได้จดัทําส่ือประชา-
สัมพนัธแ์ละวดีีทัศน์แนะนํากิจกรรมของโรงเรยีนเพื่อนําไป
รว่มงาน พรอ้มกนันี้ ทางหวัหนา้โครงการวจิยัไดก้ลา่วแนะนาํ
โครงการในการเสวนาหาทางออกใหก้ับการแก้ไขปัญหา
ขยะพลาสตกิ โดยเนน้ความสาํคญัของการสรา้งความตระหนกั
และส่งเสรมิใหเ้ยาวชนเข้ามามบีทบาทในการจดัการส่ิงแวด
ลอ้มมากขึ้น

การทํากิจกรรมรกัษาความสะอาดรว่มกับ
กลุม่ Trash Hero Hua Hin


