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บทสรุปผู้บริหาร
ปั ญ หาสิ ่ ง แวดล้ อ มจะเป็ น ความท้ า ทายที ่ ส าคั ญ ของมนุ ษ ยชาติ ใ นศตวรรษนี ้ แบบจ าลองด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่างแสดงให้เห็นว่าหากระบบการผลิตและการบริโภคของเรายังคงไม่การเปลี่ยนแปลงให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและลดการก่ อมลพิ ษลง สมดุล ของระบบนิเวศที่เคยหล่ อเลี้ย งเราจ ะเข้าสู่ส ภาวะวิ ก ฤติ
โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศที่กาลังเกิดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และระบบนิเวศทางน้าที่
ได้ร ับ ผลกระทบจากสภาพอากาศที่เ ปลี่ ย นแปลงไปและขยะพลาสติ กจ านวนมากที ่ ไหลลงสู่ แม่ น ้ า และ
มหาสมุทร
การพัฒนาที่ยั่งยืนให้ความส าคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่ างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันกับคนรุ่นหลัง ดังนั้นเยาวชนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เนื่องจากเป็นคนรุ่นปัจจุบันที่จะมองผลประโยชน์ของการพัฒนาในระยะยาวไปถึงสิ่งแวดล้อมที่พวก
เขาจะต้องเติบโตขึ้นมาอาศัยอยู่ในอนาคต ในปัจจุบันได้มีกระแสความตื่นตัวของเยาวชนทั่วโลกที่ลุกขึ้นมาเป็น
กระบอกเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น Greta Thunberg นักรณรงค์เรื่องโลกร้อน
และพี่น้อง Wijsen ที่ริเริ่มโครงการ Bye Bye Plastic Bags (BBPB) จนนาไปสู่การแบนการแจกถุงพลาสติกที่
เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยสามารถเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปีที่ 2 มุ่งสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และใช้
เครื่องมือสนับสนุนให้เยาวชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยมี
โรงเรียนเป้าหมายจานวน 16 แห่งในจังหวัดเชียงราย โดยโรงเรียนนาร่อง 6 แห่งแรกตั้งอยู่ในอาเภอเทิง ที่มี
โรงเรียนต้นแบบจากปีที่ 1 ที่ประสบความสาเร็จในการออกแบบกิจกรรม Trash Hero เก็บขยะและรักษา
ความสะอาดร่วมกับเทศบาล
อย่างไรก็ดี การดาเนินการของโครงการในปีที่ 2 นี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 เป็นอย่างมาก แม้ในช่วงแรกจะยังสามารถจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษานาร่องในอาเภอเทิง
และน าผลงานมาสร้างการรับ รู้อย่างสร้างสรรค์ในจังหวัดได้ แต่ในภาคปลายปี การศึกษา 2564 นั้นทาง
โครงการไม่ส ามารถขยายผลการจัดกิจ กรรมอาสาสมัคร Trash Hero กับโรงเรียนเป้าหมายได้ตามแผน
ดาเนินการ ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการประเมินผลของโครงการ
ดังนั้น เพื่อให้ส ามารถบรรลุว ัตถุประสงค์ของโครงการและได้ผ ลที่ส ามารถน าไปขับเคลื่ อ นกั บ
หน่วยงานอื่นจึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าร่วมของโดยใช้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ

ข

ในการสารวจและเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างที่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สาคั ญประการ
หนึ่งของชุมชน พร้อมทั้งจัดทัศนศึกษาให้นักเรียนได้ความรู้และมีความเป็นผู้นาในช่วงปิดภาคการศึกษา ก่อนที่
จะได้กลับมาร่วมกิจกรรมในสถานศึกษากับทางโครงการในภาคต้นปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาแนวทางการ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของตนที่สามารถนาไปขอประสานงบดาเนินงานได้จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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บทคัดย่อ
โครงการการพัฒนาผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชนในปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา
ศักยภาพและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยสามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่ งแวดล้อม ด้วยการแสวงหา
วิธีการและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน
ผลการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินที่ให้เยาวชนระบุระดับการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของตนเอง
และบุคคลใกล้ชิดจานวน 553 คน พบว่าระดับการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนยังอยู่มีค่อนข้างจากัด แต่
นักเรียนส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร สอดคล้องกับผลการสารวจในปีที่ 1
ของโครงการ การแนะนาและสนับสนุนอุปกรณ์จากโครงการเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมเชิงอาสาที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมนั้นไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ที่ทาให้ทางโรงเรียนจากัดการทากิจกรรมในสถานที่และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็น
แบบออนไลน์ อย่างไรก็ดีพบว่ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนเป็นตัวอย่างที่ดีและสามารถสื่อสารให้เกิด
การรับรู้กับสาธารณะได้
คาสาคัญ: พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม / การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม / ผู้นาการเปลี่ยนแปลง

ง

Abstract
The project “ Fostering Environmental Leadership in Youth Volunteers Year 2” had as
its objectives to develop a capacity for teenagers into a change agent. School students were
encouraged to adopt pro-environmental attitudes and behaviors via activities with their
schools. This was necessary because the preassessment showed that the 553 students had
limited understanding of environmental issues although they were familiar with resource
conservation. This was in line with the findings in the first year of the project. However, the
initiatives in the second year to support the schools with equipment and tools to organize
public services had faced obstacles. During the pandemic of COVID-19, schools were limited
onsite activities and switched to online education. Nevertheless, the youth actions had the
potential to draw in public attention to environmental activities.
Keywords: Environmental behaviors / Environmental awareness / Change agent
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บูธโครงการ FLY Volunteers II ในงาน Chiangrai Sustainable Design
Week 2021
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เปรีย บเทีย บระดับ พฤติกรรมเรื่องไม่รับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้าจาก
ร้านค้า) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 1 และ 2
การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนหนองแรดวิทยา
การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกี๋ยง (คุรุราษฏร์
วิทยา)
การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านบุญนาค
การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแยง
การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม
การให้ ค วามรู ้ ด ้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ มกั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเม็ ง รายมหาราช
วิทยาคม
การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนอบจ.เชียงราย
การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม
การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
กิจกรรม Trash Hero โรงเรียนบ้านเกี๋ยง (คุรุราษฎร์วิทยา)
กิจกรรม Trash Hero โรงเรียนบ้านบุญนาค
กิจกรรม Trash Hero โรงเรียนสันเชียงใหม่วิทยาคม
กิจกรรม Trash Hero โรงเรียนเทิงวิทยาคม
กิจกรรม Trash Hero โรงเรียนบ้านดอนแยง
ภาพงานเยาวชนในกิจกรรมเสนอแนวคิดกับ FLY
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการศึกษาดูงาน Trash Hero Kids ที่
จังหวัดชุมพร
กิจกรรม World Cleanup Day 2021
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Chiangrai Sustainable Design Week 2021
กิจกรรมฟังบรรยายเรื่อง “ปัญหาขยะบนเกาะ” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
กิจ กรรม Trash Hero กับอาสาสมัคร Trash Hero Ko Sichang ณ ท่า
ยายทิม เกาะสีชัง
กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ “ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าเกาะสีชัง”
ภาพบรรยากาศกิจกรรมถอดบทเรียนจากกิจกรรมของตัวแทนเยาวชน
ภาพบรรยากาศการลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมื อง
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน ขยะพลาสติกในทะเล มลพิษทางอากาศ หรือการหมด
ไปของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะนาไปสู่ความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขหรือ
ฟื้นฟูได้ (irreversible damages) ดังนั้นคนรุ่นหลัง (future generations) จึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
โดย “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) หมายถึง “การพัฒนาที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของคนในปัจจุบันโดยที่ไม่ทาให้ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลัง
ลดลง” (WCED 1987)
เสียงของคนรุ่นใหม่ที่จึงมีพลังจากมุมมองทางศีลธรรมของวาทกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และใน
หลายกรณีสามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ดังเช่น Greta Thunberg นักเรียนชาวสวีเดนที่ลุกขึ้นมา
เรียกร้องให้ผู้นาประเทศต่างๆจริงใจและจริงจังกับการรักษาพันธะในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนตามข้อตกลง
Paris Climate Accord จนกลายได้รับความสนใจจากทั่วโลกและได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตัวเลือกของรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพประจ าปี 2019 หรือการลดการใช้ถุงพลาสติกในโครงการ Bye Bye Plastic Bags
(BBPB) ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซียที่ริเริ่มโดย Melati Wijsen ซึ่งอายุเพียง 17 ปีในขณะนั้น หรือการเขียน
จดหมายร้องเรียนถึงผลกระทบต่อสัตว์น ้าจากการใช้หลอดพลาสติกของเด็กหญิงวัย 5 ขวบที่ทาให้บริษัท
Pizza Express ในประเทศอังกฤษยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกในร้านอาหารของตน
สาหรับประเทศไทย การพัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาได้เผาผลาญทรัพยากรพร้อมไปกับปล่อย
มลพิษในอัตราที่สูงขึ้นอย่างมาก รูปที่ 1-1 แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมาระบบเศรษฐกิจของ
ไทยนั้นขาดดุลเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่องจากขนาดของรอยเท้าเชิงนิเวศ (Ecological Footprint) ที่ใหญ่กว่า
ความสามารถของระบบธรรมชาติ (Biocapacity) ในการผลิตทรัพยากรและรองรับมลพิษที่เกิดขึ้นจากการ
ผลิตและบริโภคของคนไทย เช่นเดียวกับอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่
เพิ่มขึ้นจาก 1.6 ตันต่อคนเป็น 3.9 ตันต่อคนระหว่างปี พ.ศ. 2533 และ 2558 (EPPO 2016) หรือปัญหา
การขาดการจัดการขยะในประเทศไทยที่ทาให้มีโอกาสที่ขยะพลาสติกจะลงไปสู่ทะเลถึงปีละ 1 ล้านตัน สูงเป็น
อันดับที่ 6 ของโลก (Jambeck et al. 2015) หรือผลกระทบจากการเผาในที่โล่งที่ทาให้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ
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(Air Quality Index หรือ AQI) ของจังหวัดในภาคเหนือของไทยแย่ที่สุดในโลกในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
ของปี พ.ศ. 2562 นี้เท่าที่มีการวัดและรายงานผลในเครือข่ายของ Air Visual และอาจส่งผลให้อายุขัยโดย
เฉลี่ยของคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายลดลงถึง 3.6-3.9 ปี (Saksornchai 2019)

รูปที่ 1-1 ขนาดรอยเท้าเชิงนิเวศเปรียบเทียบกับความสามารถของระบบธรรมชาติเฉลี่ยต่อหัวของคนไทย
ที่มา: Global Footprint Network 2018 http://data.footprintnetwork.org
รูปที่ 1-2 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจตามแนวคิด
Environmental Kuznets Curve (EKC) ที่เชื่อว่าการพัฒนาในช่วงแรกจะส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม
จนถึงจุดหนึ่งที่คุณภาพสิ่งแวดล้อมจะค่อยๆ กลับมาดีขึ้น ดังที่เห็นในจากประสบการณ์ของประเทศพัฒนาแล้ว
(Uchiyama 2016) ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่เป็นผลจากความตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสังคมที่เพิ่มสูงขึ้นจนนาไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคไปสู่
ระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียน (Circular Economy) หรือ CE การแยก (decoupling) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ออกจากการก่อมลพิษหรือการใช้ทรัพยากรได้กลายเป็นนโยบายและกฎหมายในประเทศอุตสาหกรรมหลาย
ประเทศ อาทิเช่น กฎหมาย Closed Substance Cycle Waste Manaement Act ของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2537 กฎหมาย Fundamental Law for Establishing a Sound MaterialCycle Society ของประเทศญี ่ ป ุ ่ น ที ่ ป ระกาศใช้ ใ นปี พ.ศ. 2543 หรื อ กฎหมาย Circular Economy
Promotion Law ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2551
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รูปที่ 1-2 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่มา: Intelligent Economist 2019 https://www.intelligenteconomist.com/environmentalkuznets-curve/
การสร้างเยาวชนให้เป็น “คนไทย 4.0” ที่มีจิตสาธารณะและภาวะผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นกลไก
หนึ่งที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางและก้าวผ่านไปสู่ครึ่งหลังของ
EKC โดยคนรุ ่ น ใหม่ จ ะเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ส าหรั บ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ งยื น ข้ อ ที ่ 12
(Sustainable Development Goal 12 หรื อ SDG12) เรื ่ อ งการบริ โ ภคและการผลิ ต อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
(responsible consumption and production) ให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบ CE ที่แตกต่างไป
จากปัจ จุบ ัน เยาวชนจะต้องมีว ัฒ นธรรมการบริโ ภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Reduce / Reuse /
Recycle (3Rs) และสามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change agents) ที่จุดประกายและสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางกายภาพ (hard infrastructures) และกฎระเบียบทาง
เศรษฐกิจและสังคม (soft infrastructures) ที่เอื้อต่อรูปแบบการผลิตและการบริโภคดังกล่าว ทั้งในฐานะ
ผู้บริโภคในปัจจุบัน ผู้ผลิตในอนาคต และพลเมืองของประเทศไทยและประชาคมโลก
ศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ (Circular Economy for Waste-free
Thailand) หรือ CEWT ได้ทาโครงการการพัฒนาผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ซึ่งด าเนินการร่วมกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จานวน 11 แห่งภายในจังหวัดเชียงราย การดาเนินงานปีที่ 1 เน้นการสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน โดยการเพิ่มความรู้
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ความสามารถและศักยภาพให้เยาวชนได้เป็นส่วนสาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นขั้นตอน โดยอาศัย
องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์แ ละจิตวิทยาสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่าการทากิจกรรมร่วมกับเยาวชน
จะมีประสิทธิผลหากได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีโรงเรียนเทิงวิทยาคมซึ่งเป็น 1 ใน 11 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ FLY ปีที่ 1 และสามารถพัฒนา
กิจกรรมอาสาสมัครให้นักเรีย นได้มีส่วนร่วมรักษาความสะอาดของชุมชนรอบข้างอย่างต่อเนื่องตลอดภาค
การศึกษา จากการติดตามหลังจบโครงการพบว่าทุกสัปดาห์โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
Trash Hero ในช่วงพักเที่ยง โดยทางเทศบาลต าบลเวียงเทิงจะจัดรถมารับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไป
ช่วยกันเก็บขยะที่ตกค้างและทาความสะอาดชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครบ 7
ครั้งจะได้รับเสื้อ Trash Hero จากเทศบาล กิจกรรม Trash Hero นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เทศบาลตาบล
เวียงเทิงนาเสนอในการส่งประกวดรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ
ในการดาเนินงานในปีที่ 2 นี้ ทางโครงการจึงต้องการจะต่อยอดจากผลการดาเนินการในปีที่ 1 โดย
เน้นการปฏิบัติการมากขึ้นเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงระดับปัจเจกบุคคลในด้านของทัศนคติและพฤติกรรม
ของเยาวชนและการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่หรือชุมชนหลังจากเยาวชนได้เข้าร่วมกิจ กรรมของโครงการตาม
ระยะเวลาที่กาหนดโดยประสานงานร่วมกับสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดเชียงราย
เพื่อจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติให้กับเยาวชนที่เป็นนักเรียนได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการท ากิจกรรม Trash
Hero เพื่อทาความสะอาดพื้นที่ในชุมชนโดยการเก็บขยะผ่ านการสารวจขยะพลาสติกเพื่อรวบรวมข้อมูลในพื้น
ชุมชนและนาไปวิเคราะห์หแนวทางการลดขยะพลาสติกต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.
2.
3.
4.

ส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน
พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้เยาวชนเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม
ประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมกับเยาวชน
ส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

1.3 ขอบเขตและข้อจากัด
การศึกษาครั้งนี้อ้างอิงคานิยาม “เด็กและเยาวชน” ของสหประชาชาติว่า เด็ก หมายถึงผู้ที่มีอายุต่า
กว่า 1 ปี ถึง 14 ปี (0 – 14 ปี) เยาวชน หมายถึง ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ซึ่งเป็นคานิยามที่กว้างกว่าคา
นิยามของเยาวชนตามกฎหมายไทยที่ระบุว่าเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งในทางปฏิบัติทางโครงการจะ
เน้นไปที่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา
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สาหรับขอบเขตเชิงภูมิประเทศในการดาเนินงานปีที่ 2 จะเน้นการทางานในจังหวัดเชียงราย เนื่องจาก
เป็นจังหวัดที่มีต้นทุนที่สาคัญเชิงนิเวศ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว แต่ก็รายล้อมไปด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทั้งภัยจากธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้ให้ความสนใจเป็น
พิเศษในปีที่ 2 คือ การจัดการขยะ เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรม Trash Hero ที่
สามารถนามาเป็นกิจกรรมอาสาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตามตัวอย่างของโรงเรียนเทิงวิทยาคมที่ประสบ
ความสาเร็จในปีที่ 1
สาหรับขอบเขตการดาเนินการจะเริ่มจากการนาร่องกิจกรรมในช่วงภาคการศึกษาตอนต้นระหว่าง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2564 โดยทางโครงการได้ประสานงานไปยังโรงเรียนเทิงวิทยาคมเพื่อเป็น
โรงเรีย นพี่เลี้ย งให้กับ โรงเรียนอื่น ๆ ในอ าเภอเทิง ที่ได้ รับการตอบรับ เข้าร่วมโครงการอีก 5 แห่ง ตาม
รายละเอียดของหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการที่ปรากฏในภาคผนวกที่ 1 โดยทางโครงการมีเป้าหมายในการทา
กิจกรรมกับตัวแทนนักเรียนจานวน 250 คน ตามจานวนอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่จัดหาให้ใช้โรงเรียนใช้จัดกิจกรรม
Trash Hero ดังที่ได้แสดงในตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 รายชื่อโรงเรียนนาร่อง จานวนกลุ่มเป้าหมาย และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
ชื่อโรงเรียน
นักเรียนทั้งหมด กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
2499
50
(โรงเรียนพี่เลี้ยง)
โรงเรียนหนองแรดวิทยา
158
40
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนสักสันเชียงใหม่
วิทยาคม
โรงเรียนบ้านบุญนาค

161

50

171

40

151

40

โรงเรียนบ้านดอนแยง

118

30

เบอร์ติดต่อ
053-669-530

ที่อยู่
278 ม. 1 ต.เวียง อ. เทิง
จ. เชียงราย 57160
0-5395-4180 146 ม. 2 ต. หนองแรด
อ. เทิง จ. เชียงราย 57230
053-178-556 85 ม. 1 ต. แม่ลอย อ.เทิง
จ. เชียงราย 57230
053-795-580 121 ม. 5 ต. งิ้ว อ. เทิง
จ. เชียงราย 57160
053-696-506 8 ม.20 ต. หงาว อ. เทิง
จ. เชียงราย 57160
086-180-7010 9 ม. 18 ต. หงาว อ. เทิง
จ. เชียงราย 57160

จากนั้นโครงการจึงได้ขยายผลการดาเนินการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 10
แห่งที่ร่วมโครงการในปีที่ 1 อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้มีโรงเรียน
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ตอบรับให้ทางโครงการเข้าไปจัดกิจกรรมในสถานศึกษาเพียง 6 แห่ง แบ่งเป็นภาคปลายปีการศึกษา 2564
ตามแผนการดาเนินงานเพียง 2 แห่ง คือ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมและโรงเรียน อบจ.เชียงราย ส่วน
อีก 4 แห่งเป็นการดาเนินการในภาคต้นของปีการศึกษา 2564 ตารางที่ 1-2 แสดงรายชื่อสถานศึกษาและ
จานวนกลุ่มเป้าหมายสาหรับในการดาเนินงานในช่วงที่ 2
ตารางที่ 1-2 รายชื่อโรงเรียนขยายผล จานวนกลุ่มเป้าหมาย และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
ชื่อโรงเรียน
นักเรียนทั้งหมด กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนเม็งรายมหาราช
927
30
วิทยาคม
โรงเรียนอบจ.เชียงราย
2,600
30

เบอร์ติดต่อ
0-5370-5944

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

1067

30

0-5379-1434

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

4000

30

0-5371-1018

โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

277

30

053-696-506

โรงเรียนเทศบาล 5
(เด่นห้า)

690

30

0-5371-1976

0-5371-7788

ที่อยู่
113 ม. 3 บ้านเด่น ต. นางแล อ.
เมือง จ. เชียงราย 57100
ถนนหน้าสนามกีฬา ต. รอบเวียง
อ. เมือง จ.เชียงราย 57000
350 ม. 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.
เชียงของ จ.เชียงราย 57140
159 ถนนบรรพปราการ ต. เวียง
อ. เมือง จ. เชียงราย 57000
ม. 5 ต. ป่าอ้อดอนชัย อ. เมือง
จ. เชียงราย 57000
558 สันโค้งน้อย ต. รอบเวียง อ.
เมือง จ.เชียงราย 57000

1.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย
รูปที่ 1-3 แสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัยที่ได้จากการนาปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมมาออกแบบเป็นทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลง (Theory of
Change) หรือ ToC เพื่อสร้างผู้นาเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมจากการให้ความรู้ การสร้างเสริมทัศนคติ และการ
เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้
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รูปที่ 1-3 กรอบแนวคิดของการวิจัย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม ToC โดยกิจกรรมในช่วงที่ 1 จะเริ่มจากการให้ความรู้และแนะนา
วิธีการเก็บข้อมูลขยะจากนักวิจัยและการแลกเปลี่ยนความรู้โดยเยาวชนจากโรงเรียนเทิงวิทยาคมซึ่งเป็น
โรงเรียนนาร่องและกลุ่มอ้างอิงที่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโครงการในปีที่1 ให้กับเยาวชน
กลุ่มเป้าหมายใน 3 โรงเรียน เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงผลจากการกระทาของตนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนมีความตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร Trash Hero ซึ่งทาความ
สะอาดชุมชน
สาหรับกิจกรรมในช่วงที่ 2 จะมีการขยายกลุ่มเป้าหมายและการสร้างกลุ่มทางสังคม ให้มากขึ้นใน
จังหวัดเชียงราย โดยอาศัยเยาวชนจากโรงเรียนนาร่องในการสื่อสารปัญหาและช่วยขยายผลการดาเนินการ
ผ่านการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งต้องอาศัยทักษะการสื่อสารปัญหา ความคิดริเริ่ม
ในการแก้ไขปัญหา และการสร้างพลังให้กับชุมชน กล่าวอีกนัยหนึ่งเยาวชนในโครงการจะเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.

เกิดความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไขในหมู่เยาวชน
มีกลุ่มเยาวชนที่มีอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม
ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสนใจและพฤติกรรมของเยาวชน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนลดลง เนื่องจากการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นของเยาวชน
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1.6 การนาเสนอรายงาน
รายงานผลการศึกษาเล่มนี้แบ่งการนาเสนอออกเป็น 5 บท เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นความเชื่อมโยง
จากความสาคัญของปัญหาไปไปสู่ผลการวิจัยในปีที่ 1 ที่เป็นการเตรียมความพร้อมและการทดลองทากิจกรรม
เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยสามารถมีบทบาทในด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บทที่ 1 บทนา เป็นการนาเสนอความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขต
กรอบแนวคิดของการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่อธิบาย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของปัจเจกบุคคล อาทิเช่น ทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม ความ
ใกล้ชิดธรรมชาติ ความตั้งใจ และนิสัย เป็นต้น
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย อธิบายกระบวนการจัดกิจกรรมวิจัยของโครงการ 3 ด้าน ได้แก่ การวัด
ระดับการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน การพัฒนากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
และการพัฒนากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยระบุเครื่องมือ วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มเป้าหมาย การเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 นาเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามกิจกรรมวิจัยของโครงการ ได้แก่ ผลการ
วัดระดับการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของของกลุ่มตัวอย่าง ผลการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา และผลการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน
บทที่ 5 สรุป และอภิป รายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในอนาคต เพื่อ
สนับสนุนให้เยาวชนไทยสามารถมีบทบาทในด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎี
บทนี้นาเสนอแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมแนวทางสาหรับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสาคัญใน
บริบทของสถานศึกษา โดยจะนาเสนอตามลาดับ

2.1 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยทัศนคติและพฤติกรรม
ทัศนคติเป็นตัวแปรทางจิตวิทยาที่หลายทฤษฎีให้ความสาคัญในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์รวม
ไปถึงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งอารมณ์ความรู้สึก ( emotion) และ
ความสามารถทางสติปัญญา (cognitive capacity) พฤติกรรมสาคัญที่แสดงออกมาส่วนใหญ่จึงไม่ได้เกิดจาก
ปฏิ ก ิ ร ิ ย าสะท้ อ นกลั บ (reflection) หรื อ สั ญ ชาตญาณ (instincts) เพื ่ อ การอยู ่ ร อดหรื อ ด ารงเผ่ า พั น ธุ์
เช่นเดียวกับสัตว์ประเภทอื่น แต่เป็นผลจากความคิดและ/หรืออารมณ์
ทัศนคติหรือเจตคติ (attitude ซึ่งมาจากภาษาละตินว่า “aptus” แปลว่าความโน้มเอียง) หมายถึง
ความคิดเห็นเชิงตัดสินของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าชอบหรือไม่ชอบ ทัศนคติจึงมีทั้งองค์ประกอบด้านอารมณ์
และองค์ประกอบด้านความรู้ที่สามารถมีอิทธิพลต่อการกระทาของบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบด้านพฤติกรรม
ของทัศนคติตามตัวแบบสามส่วน (tripartite model) ที่มองว่าโครงสร้างของทัศนคติมี 3 มิติ อย่างไรก็ดี พึง
ตระหนักว่าหัวใจสาคัญของทัศนคติคือองค์ประกอบด้านอารมณ์และความรู้ ส่วนองค์ประกอบด้านพฤติกรรม
นั้นเป็นผลของทัศนคติ ดังที่ สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541, 64) นิยามทัศนคติว่าคือ “ผล
ผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด คน
ใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ๆ ซึ่งออกมาในทางประเมินค่าอันอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือ
ปฏิเสธก็ได้ และความรู้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น”
ทัศนคติของบุคคลต่อพฤติกรรมที่มีความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมหนึ่ง เช่น การคัดแยกขยะ การปิ ดไฟ
เมื่อไม่ใช้งาน การเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ อาจจะเป็นการประเมินผลพฤติกรรมนั้นในองค์
รวมหรือคุณสมบัติบางประการของพฤติกรรมนั้น ตัวอย่างเช่น บุคคลหนึ่งอาจจะไม่ชอบการคั ดแยกขยะ
เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งยุ่งยากน่าราคาญหรือมองว่าเป็นเรื่องสกปรก ในขณะที่บุคคลที่ชอบพฤติกรรมนี้อาจจะ
เป็นเพราะเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทาให้บ้านเรือนมีระเบียบหรือมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา
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เพื่อสังคมซึ่งการศึกษาพฤติกรรมเฉพาะด้านมักจะวิเคราะห์ รายละเอียดของทัศนคติต่อพฤติกรรมนั้น แต่
สาหรับการศึกษาที่พิจารณาชุดพฤติกรรมเช่นการศึกษานี้จะอาศัยทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะกว้างกว่า
เช่น ค่านิยมหรือความเชื่อทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ค่านิยม (value) เป็นสิ่งที่บุคคลเชิดชูและใช้เป็นเข็มทิศสาหรับการดาเนินชีวิตในฐานะเป้าหมายทั่วไป
ที่ไม่จากัดอยู่เฉพาะสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง (transsituational goals) และเป็นหลักการอ้างอิงที่ใช้
ประเมินตัวเอง ผู้อื่นและสิ่งต่าง ๆ เนื่องจากค่านิยมเกิดจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) จึง
มีความคงทนสูงและเปลี่ย นแปลงได้ ย าก รูปที่ 2-1 แสดงค่านิยมพื้นฐาน 10 ประการตามตัว แบบของ
Schwartz (1994) ที่สามารถจัดกลุ่มโดยอาศัยคุณลักษณะ 2 คู่ตรงข้าม ได้แก่ การเปิดรับความเปลี่ยนแปลง
(openness to change) และการรักษาสภาพเดิม (conservation) เป็นคู่ที่ 1 และการขยายตัวตนของตน
(self-enhancement) และการก้าวพ้นการยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง (self-transcendent) เป็นคู่ที่ 2 โดยงานวิจัยที่
ผ่ า นมาพบว่ า พบว่ า ค่ า นิ ย มในกลุ ่ ม การก้ า วพ้ น การยึ ด ตั ว เองเป็ น ที ่ ต ั ้ ง โดยเฉพาะความเป็ น สากล
(universalism) นั้นสนับสนุนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Thørgersen and Ölander 2002)

รูปที่ 2-1 ค่านิยมสากลหลัก 10 ประการ
ที่มา: (Schwartz, 1994)
ทฤษฎี value-belief-norm (VBN) (Stern 2000) อธิบายกลไกที่ค่านิยมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผ่าน
ความเชื่อด้านสิ่งแวดล้อมและบรรทัดฐานส่วนบุคคล (personal norms) ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควร
จะทา โดยการศึกษาสามารถทาได้โดยการสร้างชุดคาถาม เพื่อวัดระดับความสอดคล้องของความเชื่อส่วน
บุคคลกับความเชื่อตามโลกทัศน์ใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมที่แสดงในตารางที่ 2-1 อย่างไรก็ดี ทัศนคติส่วนตัวเพียง
ประการเดียวไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น Kals และคณะ (1999)
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พบว่าความรู้สึกรักธรรมชาติ (biophillia) แม้จะมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับพฤติกรรมแต่ก็
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เพียงร้อยละ 47 ซึ่งจากการทบทวน
ทฤษฎีทางจิตวิทยาและงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์สาเหตุที่ท าให้ทัศนคติส่วนบุคคลและพฤติกรรมไม่
สอดคล้องกันอาจจะเกิดจากปัจจัย 3 กลุ่ม ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจ บรรทัดฐานทางสังคม และสภาพบริบท
อื่น ๆ
ตารางที่ 2-1 ตัวอย่างข้อความที่ใช้ที่วัดความสอดคล้องของความเชื่อด้านสิ่งแวดล้อม
New
Environmental
Paradigm (NEP)

1. We are approaching the limit of the number of people the earth can support.
2. Humans have the right to modify the natural environment to suit their needs.
3. When humans interfere with nature it often produces disastrous consequences.
4. Human ingenuity will insure that we do NOT make the earth unlivable.
5. Humans are severely abusing the environment.
6. The earth has plenty of natural resources if we just learn how to develop them.
7. Plants and animals have as much right as humans to exist.
8. The balance of nature is strong enough to cope with the impacts of modern
industrial nations.
9. Despite our special abilities, humans are still subject to the laws of nature.
10. The so-called “ecological crisis” facing humankind has been greatly exaggerated.

ทีม่ า: (Dunlap et al. 2000)
ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมถ้าไม่ถูกกระตุ้น อาจจะมีอิทธิพลน้อยต่อพฤติกรรมที่กลายเป็นความคุ้นเคย
(habits) และอยู่ภายใต้กระบวนการแบบอัตโนมัติ ตัวแบบกระบวนการคู่ขนาน (dual-process model)
เสนอว่าคนเราพัฒนานิสัยและความคุ้นเคยเพื่อลดภาระในการตัดสินใจ ในขณะที่กระบวนการแบบอัตโนมัติที่
สามารถจัดการกับ หลายเรื่องได้พร้อม ๆ กันเพราะท างานไปตามสถานการณ์ที่คุ้นเคยในรูปแบบซ ้า ๆ
กระบวนการที่ใช้ความคิดจะให้ความสนใจกับเรื่องที่ระบบควบคุมความสนใจ (Supervisory Attentional
System, SAS) (Biel and Dahlstrand 2005) เนื่องจากต้องอาศัยพลังความคิด การทางานของกระบวนการ
หลังนี้จะตัดสินใจเป็นเรื่อง ๆ ไป ดังนั้นบุคคลจึงอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติหรือความเชื่อ
ด้านสิ่งแวดล้อมเช่น ทิ้งขยะโดยไม่ได้คัดแยก เปิดไฟหรือน้าทิ้งไว้ ฯลฯ หากไม่ได้ให้ความสนใจกับพฤติกรรมที่
เป็นความเคยชินมาแต่เดิม จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการลดความอ้วนและการส่งเสริมการใช้รถที่มี
ประสิทธิภาพ Verplanken และ Wood (2006) สรุปว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมที่กลายเป็นนิสัยนั้นนอกจาก
จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและให้ความรู้แล้วยังต้องอาศัยการขัดจังหวะแบบแผนที่ตายตัวของสถานการณ์ที่
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คุ้น เคยเพื่อดึงความสนใจของกระบวนการที่ใช้ความคิดและให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีส ติ ( conscious
deliberation)
Focus Theory of Normative Conduct (Cialdini et al. 2006) เสนอว่าบรรทัดฐานจะมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นให้ความสนใจกับบรรทัดฐาน ณ เวลาที่ต้องตัดสินใจ โดยเฉพาะการกระตุ้นด้วย
ข้อมูลเชิงลบ (negative information) ว่าการแสดงพฤติกรรมบางประการจะขัดแย้งกับบรรทัดฐานที่ยึดถือ
(Biel and Dahlstrand, 2005) ซึ ่ ง ในกรณี ข องพฤติ ก รรมด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม Norm-activation Theory
(Schwartz 1977) เสนอว่าการกระตุ้นจะมีผลต่อพฤติกรรมหากสามารถทาให้บุคคลตระหนักถึงผลกระทบ
ด้านลบจากการกระทาของตนที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม (awareness of consequence, AC) และ
ความรับ ผิดชอบของตนที่ส ามารถลดหรือ ป้ องกันผลกระทบนั้น (ascription of responsibility, AR) ซึ่ง
Fortner และคณะ (2000) พบว่า บุคคลที่มีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของภาวะโลกร้อน
จะมีความยินดีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย
นอกจากบรรทัดฐานส่วนบุคคลแล้ว Kallgren และคณะ (2000) เสนอว่ายังมีบรรทัดฐานทางสังคมที่
สามารถแบ่งออกเป็นบรรทัดฐานเชิงพรรณนา (descriptive norms) ที่บุคคลมองว่าเป็นสิ่งปกติที่คนส่วนใหญ่
ในสังคมประพฤติปฏิบัติกันนั้นมีความสาคัญของการแสดงพฤติกรรมในลักษณะ “เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตา
ตาม” และบรรทัดฐานเชิงแนะนา (injunctive norms) ที่บุคคลมองว่าเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังให้ตนปฏิบัติตาม
ซึ่งในกรณีที่บรรทัดฐานทางสังคมทั้งสองไม่ตรงกัน บรรทัดฐานเชิงพรรณนาจะมีอิทธิพลมากกว่าเนื่องจาก
สมาชิกในสังคมจะมีการตอบสนองซึ่งกันและกัน (reciprocity) (Biel and Thørgersen 2007)
สุดท้าย ABC Theory (Guagnano et al. 1995) เสนอว่าความสัมพันธ์ระหว่ างทัศนคติ (attitudes,
A) และพฤติกรรม (behavior, B) นั้นขึ้นอยู่กับสภาพบริบท (context, C) ที่มีกาหนดความยากหรือง่ายและ
ต้นทุนของการแสดงพฤติกรรมของบุคคลภายใต้สถานการณ์หนึ่ง ในลักษณะของรูปตัวยูกลับหัว (รูปที่ 2-2)
กล่าวคือ ทัศนคติจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมากเมื่อบริบทอยู่ในสภาพกลาง ๆ แต่เมื่อสภาพบริบทเอื้อหรือเป็น
อุปสรรคต่อการแสดงพฤติกรรม ทัศนคติจะมีผลต่อพฤติกรรมน้อยลง เนื่องจากพฤติกรรมจะถูกกาหนดด้วย
ปัจจัยเชิงสถานการณ์ที่เป็นอิสระจากความคิดของบุคคล (Tanner 1999) การศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะ
ย่อยสลายได้ในเมือง Herning ประเทศเดนมาร์ก (Ölander and Thørgersen 2006) สนับสนุนทฤษฎี ABC
เนื่องจากหลังการสนับสนุนถังขยะเฉพาะให้กับครัวเรือนและการให้บริการเก็บขนขยะย่อยสลายได้โดยเฉพาะ
ในปีค.ศ. 1999 อิทธิพลของทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการคัดแยกขยะย่อยสลายได้เพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในหมู่ครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่บริเวณสวนที่สภาพเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการไม่เอื้ออานวย
สาหรับการคัดแยกขยะย่อยสลายได้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ด้วยตัวเอง

12

รูปที่ 2-2 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมภายใต้สภาพบริบทตามทฤษฎี ABC

2.2 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
Environmental Intervention Handbook for Resource Managers: A Tool for
Proenvironmental Behavior Change (Burn and Winter 2007) เสนอว่ า ในการออกแบบมาตรการ
ส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นควรจะเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาที่ชัดเจนว่า 1) อะไรคือ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา 2) สถานที่ที่มีปัญหาคือที่ไหน 3) ช่วงเวลาที่ปัญหามักเกิดขึ้นคือเมื่อไร 4) พฤติกรรมที่
มีปัญหานี้พบมากในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือไม่ และ 5) อะไรคือพฤติกรรมใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องการ
จะส่งเสริมในสถานการณ์นั้น ซึ่งการระบุปัญหาที่ชัดเจนจะช่วยให้ส ามารถก าหนดแนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสม โดยมาตรการส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจจะจ าแนกออกเป็น 5
ประเภทตามสาเหตุของพฤติกรรมที่ต้องการแก้ไข ดังนี้
1. การจัดการบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm Interventions) พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลเห็นว่าพฤติกรรมนั้นเป็นที่ยอมรับของสังคม การสังเกตเห็นพฤติกรรมหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์ของการกระทาเช่นเดียวกันนั้นของผู้อื่น เช่น สภาพการทิ้งขยะเรี่ยราดหรือสภาพถังขยะที่ไม่มีการคัด
แยกจะยิ่งสนับสนุนให้บรรทัดฐานเชิงพรรณนาที่ไม่พึงประสงค์นั้นรุนแรงมากขึ้นจนส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมที่จะไปมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้อื่นอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น การส่งเสริมพฤติกรรมที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงต้องตัดวงจรนี้ ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธี อาทิ การให้ผู้บริหารหรือบุคคลที่เป็นที่รู้จัก
เป็นตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (role models) การดูแลแก้ไขปัญหาในทันทีเพื่อไม่ให้พฤติกรรมที่ไม่
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เหมาะสมกลายเป็น ภาพคุ้น ตา หรือในกรณีที่ต้องการเสนอภาพความเสียหายที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมเพื่อสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มเป้าหมายก็จาเป็นจะต้องเน้นย้าว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่เป็นที่
ยอมรับของสังคมและคนส่วนมากไม่ได้มีพฤติกรรมเช่นนี้ (Cialdini et al. 2006) โปรแกรม EcoTeam เป็น
ตัวอย่างของการสร้างกลุ่มที่มีการประชุมติดต่อกันเป็นประจาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างบรรทัดฐานของกลุ่มที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสาเร็จในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิก
หลายด้านไม่ว่าจะเป็น การใช้กระดาษที่ไม่ได้ฟอกขาว การลดการบริโภคเนื้อสัตว์ การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน และการปิดน ้าระหว่างแปรงฟัน (Staats et al. 2004) เช่นเดียวกับการ
ทดลองของ Whitehair และคณะ (2012) ที่พบว่าการใช้โปสเตอร์ที่มีข้อความทั้งแบบเตือน (Prompt-type
Message) และแบบให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback-type Message) สามารถลดปริมาณขยะจากเศษอาหารที่
ยังสามารถนามาบริโภคในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยได้
2. การจัดการทัศนคติที่ขัดแย้งกัน (Competing Attitudes Interventions) เช่นเดียวกับค่านิยมที่มี
หลายด้านที่ทั้งสนับสนุนและขัดแย้งกัน คนเราก็มีทัศนคติหลายตัวที่สามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อการแสดง
พฤติกรรมหนึ่ง การมีพฤติกรรมที่ไ ม่เหมาะสมอาจจะไม่ ได้ห มายความบุ คคลนั้นไม่ มีทั ศนคติที ่ไ ม่ ด ี กั บ
สิ่งแวดล้อม แต่อาจจะเกิดจากอิทธิพลของทัศนคติด้านอื่นที่มีกาลังรุนแรงในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นการรักความ
สะดวกหรือความต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ซึ่งถ้าไม่เข้าใจอาจจะมองว่าเกิดจากความมักง่ายหรือความ
พิเรนทร์ของบุคคล การแก้ไขปัญหาทัศนคติที่ขัดแย้งกันเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้อง
อาศัยการเน้นให้ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมโดดเด่นขึ้นเพื่อลดอิทธิพลของทัศนคติด้านอื่น เช่น การแสดงข้อความ
ที่เน้นย้าความสาคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือการจัดให้มีอาสาสมัครดูแลสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การทา
ข้อตกลงอย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมายก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยเพิ่มความสาคัญให้กับทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม
และใช้ได้ดีในสถานที่เช่นอุทยานธรรมชาติที่สามารถเตือนให้กลุ่มเป้าหมายระลึกได้ว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็น
หัวใจสาคัญของสถานที่เหล่านั้น
3. การจัดการสภาพทางกายภาพ (Setting Design Interventions) ดังเช่นที่ทฤษฎี ABC อธิบายไว้
พฤติกรรมไม่ได้ขึ้นกับทัศนคติเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้ นกับสภาพบริบทที่อาจจะเอื้ออานวยกับพฤติกรรมบาง
ประเภท แต่เป็นอุปสรรคกับพฤติกรรมอื่น ดังนั้นการส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงจาเป็นที่
จะต้องมีการปรับปรุงทางกายภาพให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนั้น เช่น การจัดให้มีภาชนะรองรับวัสดุรีไซเคิลที่
ถูกคัดแยกออกมาจากขยะทั่วไป การสร้างทางเดินและทางจักรยาน ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทาได้ยากขึ้น เช่น การติดตั้งเครื่องกีดขวางหรือจากัดที่
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จอดรถเพื่อลดการใช้ยานยนต์ในบางพื้นที่ หรือแม้แต่การเปลี่ยนขนาดจานในการรับประทาน อาหารแบบ
บุฟเฟต์ก็สามารถช่วยลดปัญหาการตักอาหารเกินความจาเป็นลงได้ (Kallbekken and Saelen 2013)
4. การจัดการความไม่รู้ (Ignorance Interventions) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บางครั้งเกิดจาก
ความไม่รู้ เนื่องจากบุคคลอาจจะไม่ตระหนักถึงผลของการกระทาหรือมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่มีผลสาคัญ
นอกจากนี้บุคคลอาจจะขาดความรู้ที่จาเป็นเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่รู้
ประเภทของขยะจึงไม่สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น การให้การศึกษาจึงเป็นมาตรการที่ดีที่สุด
สาหรับการแก้ไขพฤติกรรมที่ เกิดจากความไม่รู้ โดยอาจจะอาศัยการสื่อสารด้วยการชี้แจง ติดป้ายหรือแจก
ใบปลิวที่ให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงปัญหาและการแสดงความรับผิดชอบด้วยการแสดงพฤติกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมบางประการ นอกจากนี้ยังอาจจะจัดการฝึกอบรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ที่จาเป็นใน
การทางานบางประการเพิ่มเติม (task-specific knowledge) (Thøgersen 2005)
5. การจัดการนิส ัย เสีย (Bad Habit Interventions) สาเหตุประการสุดท้ายของพฤติกรรมที ่ ไ ม่
เหมาะสมคือการกระทาที่เกิดขึ้นจากนิสัยที่ทาเป็นประจาซึ่งจะกลายเป็นปัญหาเมื่อกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงไป
เช่น การห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ หรือบุคคลย้ายไปอยู่ในที่ที่มีแนวการปฏิบัติแตกต่างไป เช่นการที่นักศึกษา
ไทยไปอาศัยอยู่ในประเทศที่ต้องคัดแยกขยะ เป็นต้น มาตรการที่ใช้แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นจาก
นิสัยนั้นนอกจากจะต้องอาศัยการกระตุ้นย้าเตือนถึงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติใหม่แล้ว ยังอาจจะต้องมีการให้
แรงจูงใจด้านบวก (incentives) หรือด้านลบ (disincentives) เช่น การคิดราคาถุงพลาสติก หรือกาหนดปรับ
การทาผิดกฎเพื่อหยุดกระบวนการอัตโนมัติและให้คนฉุกคิด จนทาให้พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลายเป็นนิสัยใหม่ขึ้นมา ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมที่มีปัญหาของคนส่วนน้อย
ตารางที่ 2-2 แสดงรายการเครื่องมือทางสารสนเทศ (informative instruments) ที่ใช้จัดการ
พฤติกรรมตามความเข้าใจพื้นฐานของทฤษฎีทางจิตวิทยาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม
อย่างไรก็ดีเนื่องจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมมีหลายประการ การจัดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ได้ผลจึงต้องอาศัยชุดเครื่องมือที่หลากหลาย (Stern 2000; Lucas et al. 2008) เช่นการแรงจูงใจ
ทางการเงิน (financial incentive) ควบคู่กับการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ถ้วยน้าเพื่อแทนแก้วที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งใน
มหาวิทยาลัยสวอนซี (Swansea) ประเทศสหราชอาณาจักร (Harris & Probert, 2009) เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
ต้องอาศัยการพยายามทาความเข้าใจสถานการณ์จากมุมมองของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถออกแบบการ
รณรงค์ที่เหมาะสม ตารางที่ 2-3 แสดงหลักการอื่น ๆ ที่ส าคัญส าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 2-2 รายการเครื่องมือทางสารสนเทศ
เครื่องมือ
ป้ายเตือน (Prompts &
Reminders)

รายละเอียดและข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้
- เป็นข้อความ รูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่บอกถึงสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำ
- เหมาะสมกับการส่งเสริมพฤติกรรมที่ชัดเจนและทำได้ง่าย
- ข้อความควรจะเฉพาะเจาะจง สุภาพ และเข้าใจได้ง่าย เช่น “กรุณาทิ้ง
ขยะในถังตามประเภทที่ระบุบนฝา” แทน “ทิ้งขยะให้เป็นระเบียบ”
- การเตือนควรทำเป็นประจำให้ถี่ ในสถานที่และเวลาที่มีการแสดง
พฤติกรรม และจะได้ผลมากขึ้นถ้าใช้คู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)

ข้อผูกมัด (commitment)

- เป็นการรับรองของบุคคลด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
- การให้คำสัตย์ต่อหน้าสาธารณะจะมีผลมากขึ้น แต่ต้องไม่เป็นการบังคับ
เนื่องจากจะไม่ทำให้เกิดความรู้สึกผูกมัดกับคำรับรอง
- การให้การรับรองควรจะเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยที่ทำได้ง่ายไปสู่สิ่งที่ใหญ่และ
ยากมากขึ้น

การให้ข้อมูลชักจูง
(informational & persuasive
communications)

- เป็นการให้ข้อมูลเพื่อชักจูงให้คนเปลี่ยนพฤติกรรม
- ผู้สื่อสารและแหล่งที่มามีความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของสาร
- เรื่องราวที่มีสีสัน น่าทึ่ง แต่ไม่เกินความจริงมีพลังในการจูงใจ
- ควรให้เหตุผลที่ชัดเจนประกอบการชักจูงให้เปลี่ยนพฤติกรรม
- การเลือกข้อมูลเพื่อนำเสนอควรเลือกให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
- การสื่อสารซึ่งหน้า (face-to-face) มีพลังในการชักจูงมากที่สุด ในกรณีที่
สื่อสารด้วยการเขียนควรนำเสนอให้ชัดเจน กระชับไม่ยาวเกินไป

ที่มา: (Burn and Winter 2007)
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ตารางที่ 2-3 หลักการสาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. อาศัยเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อจัดการปัจจัยที่เป็นข้อจำกัด โดยตระหนักว่า
1) ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดอาจจะมีหลายอย่าง (เช่น เทคโนโลยี ทัศนคติ ความรู้ เงิน ความสะดวก ความ
เชื่อใจ ฯลฯ
2) ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดอาจจะแตกต่างกันระหว่างบุคคล ระหว่างสถานการณ์ และระหว่างช่วงเวลา
3) ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดอาจจะมีผลส่งเสริมกันและกัน
2. เข้าใจสถานการณ์จากมุมมองของกลุ่มเป้าหมาย
3. เมื่อข้อจำกัดเกิดจากปัจจัยทางจิตวิทยา ให้อาศัยความเข้าใจเรื่องกระบวนการตัดสินใจของคน
1) ต้องดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดภาระทางความคิดหรือความเครียดในการ
ตัดสินใจ
2) ประยุกต์ใช้หลักการของการทำงานร่วมกับชุมชน (สร้างความน่าเชื่อถือ ความผูกมัด สื่อสารแบบซึ่ง
หน้า ฯลฯ)
4. จัดการเงื่อนไขที่อยู่เหนือการควบคุมของกลุ่มเป้าหมายที่จำกัดการแสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม
5. กำหนดเป้าหมายและความคาดหวังที่เป็นไปได้
6. ติดตามผลตอบรับพร้อมปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
7. ไม่เข้าไปแทรกแซงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายมากเกินไปในแต่ละครั้ง
8. ใช้กระบวนการที่อาศัยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ที่มา: (Gardner and Stern 1996, 159)

2.3 บทสรุป
การศึกษาด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของทัศนคติที่ดี
ต่อสิ่งแวดล้อม (pro-environmental attitudes) และเงื่อนไขภายนอก (external conditions) ที่เอื้ออานวย
ในการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (environmental friendly behaviors) การปลูก
จิตสานึกเป็นองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่งของการสร้างทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีค่านิยม (Value)
ตามโครงสร้างของ Schwartz (1994) ที่มีอิทธิพลต่อการมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมคือ ค่านิยมเรื่องความมี
เมตตา (benevolence) ความเสี ย สละเพื ่ อ ส่ ว นรวม (altruism) และความเป็ น สากล (universalism)
เนื่องจากโลกทัศน์เชิงนิเวศแบบใหม่ (new ecological paradigm หรือ NEP) ตั้งอยู่บนฐานความคิดว่ามนุษย์
ไม่ได้มีสถานะเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอย่างอื่น และหากไม่มีการจัดการที่ดีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจจะนาไปสู่วิกฤตทางสิ่งแวดล้อมและความอยู่รอดของมนุษยชาติได้ (Dunlap
et al. 2000) อย่างไรก็ดี การแปลงค่านิยมที่เป็นจิตสานึกสาธารณะเหล่านี้ไปสู่ทัศนคติและพฤติกรรมเฉพาะ
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ด้านนั้น จ าเป็น ต้องอาศั ย การให้ ความรู้เฉพาะด้าน (task-specific knowledge) และการดึงความสนใจ
(attention) กับกลุ่มเป้าหมาย
การศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ต้องทลาย
กาแพงของนิสัย (habit) ของพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม (Verplanken and Wood 2006) เช่น การ
รับถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง การใช้รถส่วนตัว ฯลฯ ส่วนมากเป็นนิสัยที่สั่งสมมานาน ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจึงต้องเริ่มต้นจากการให้ข้อมูล เนื่องจากคนจะมีแรงจูงใจทาตามค่านิยมเชิงจริยธรรม
ของตนเมื่อตระหนักว่าสิ่งที่ท าอยู่เดิมนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบกับผู้อื่น (awareness of adverse
consequeces to others – AC) และยอมรับความรับผิดชอบของตนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน
(an ascription of responsibility to self – AR) (Stern 2000) ตัวอย่างเช่น การรับรู้และยอมรับว่ากิจกรรม
ของมนุษย์เป็นสาเหตุสาคัญของภาวะโลกร้อนที่กาลังทวีความรุนแรงขึ้น (Lehmann 2008; Fortner et al.
2000)
อย่ า งไรก็ ต าม ผลการวิ จ ั ย ก็ ย ้ า เตื อ นว่ า การสื ่อ สารไม่ค วรจะตอกย ้ า ถึง ความผิ ด ( guilt-based
communication) เพียงอย่างเดียวหรือทาให้เกิดความหลาดกลัวซึ่งจะจะนาไปสู่ความรู้สึกต่อต้านหรือภาวะไร้
พลังที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง (helplessness) การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการทาให้คนใกล้ชิดกับธรรมชาติ
และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ที่ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมของกลุ่มอ้างอิงที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีจะช่วย
สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสั งคม (social
norm) ที ่ พ ึ ง ประสงค์ แ ละวิ ธ ี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาอั น เป็ น การเสริ ม พลั ง (empowerment) ให้ ก ั บ ผู ้ บ ริ โ ภค
(Thøgersen, 2005)
เทคนิคการดึงความสนใจก็มีความสาคัญ (Kallgren et al. 2000) เพราะการเปลี่ยนแปลงนิส ัยนั้น
ต้องการพลังจากระบบการควบคุมความสนใจ (Supervisory Attentional System หรือ SAS) เพื่อให้คนหยุด
พฤติกรรมที่เคยทาไปด้วยความคุ้นชินเป็นอัตโนมัติและหันมาตัดสินใจในการทาหรือไม่ทาพฤติกรรมหนึ่งอย่าง
มีสติด้วย SAS (Biel and Dahlstrand 2005) Kallbekken and Sælen (2013) ทดลองใช้ป้ายข้อความใน
การเตือน (nudge) อย่างสุภาพเพื่อให้ลูกค้าของโรงแรมตักอาหารแต่ละครั้งแต่พอดีและท าให้ปริมาณเศษ
อาหารที่เกิดจากห้องอาหารของโรงแรมลดลง เช่นเดียวกันการรณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ
โรงอาหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยการติดป้ายให้ข้อมูลพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับร้านค้า
แต่ละประเภท เช่น สั่งข้าวแต่พอดีสาหรับร้านข้าวแกง การระบุรสชาติที่ชอบและบอกวัตถุดิบที่ไม่รับประทาน
สาหรับร้านอาหารตามสั่งก็ช่วยให้สัดส่วนของผู้ที่รับประทานอาหารหมดไม่เหลือทิ้งเพิ่มขึ้นหลังการรณรงค์
(Manomaivibool et al. 2016)
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สุดท้ายเงื่อนไขภายนอกที่เอื้ออานวยเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตามทัศนคติขึ้น จากเดิมที่ทฤษฎีพฤติกรรมที่เกิดจากการวางแผน (theory of planned behaviour หรือ
TPB) (Ajzan 1991) ได้เสนอว่าทัศนคติน าไปสู่ความตั้งใจ (intention) แต่ยังไม่ใช่พฤติกรรมโดยตรง และ
แบบจ าลองทัศ นคติ - พฤติ กรรม-เงื่ อ นไข (Attitude-Behaviour-Condition หรือ A-B-C) (Ölander and
Thørgersen 2006) ได้ระบุบทบาทของเงื่อนไขภายนอกในฐานะตัวแปรกลาง (moderating factor) ที่มี
อิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม โดยเงื่อนไขภายนอกนี้มีหลากหลาย (Stnacu et al.
2016; Visscher et al. 2016; Tanner 1999) ตั้งแต่แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ (economic incentives) ที่
อาจจะเข้ามาเบียดบังอิทธิพลของปัจจัยด้านศีลธรรมต่อการตัดสินใจของปัจเจกบุ คคลในพฤติกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (crowding-out effect) ระดับความสะดวกสบายจากการให้บริการหรือการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขทางกายภาพ เช่น การส่งเสริมให้ครัวเรือนในจังหวัดเชียงรายท าเสวียน (Manomaivibool et al.
2018) หรือการสร้างกลุ่มเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกันและกัน (Staats et al. 2004)
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่อาศัยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม
(Mixed Method) ในการออกแบบวัดระดับการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน และการ
พัฒนากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความเป็นผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในสถานศึกษาและใน
ระดับชุมชน โดยการดาเนินการในปีที่ 2 นี้ สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่1 เป็น การนาร่องทดสอบ
กิจกรรมกับโรงเรียน 6 แห่งในอ าเภอเทิง และ ช่วงที่ 2 เป็นการขยายผลของกิจกรรมไปยังเครือข่า ยของ
โรงเรียนอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงรายที่เคยได้เข้าร่วมโครงการนี้ในปีที่ 1 บทนี้อธิบายขั้นตอนการดาเนินการทั้ง 2
ช่วงโดยนาเสนอตามกิจกรรมวิจัย 3 ด้าน ด้าน ได้แก่ การวัดระดับการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
เยาวชน การพัฒนากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และการพัฒนากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน

3.1 การวัดระดับการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
3.1.1 การพัฒนาแบบสอบถาม
การวัดระดับการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในปีที่ 2 นี้ใช้แบบสอบถามที่ปรับปรุง
มาจากแบบสอบถามของโครงการในปีที่ 1 จึงยังคงประกอบไปด้วย 4 ตอน แต่มีการปรับเปลี่ยน โดยเพิ่ม
เนื้อหาในตอนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่ง แวดล้อมของกรณีศึกษาใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ และได้ตัดเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินการใช้กระบอกน้ำแบบพกพาได้ในตอน
ที่ 4 ออกเนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในปีนี้ สำหรับตัวอย่างของแบบสอบถามที่ใช้ในปีที่ 2
สามารถพบได้ในภาคผนวกที่ 2 โดยในที่นี้จะนาเสนอเนื้อหาของแบบสอบถามแต่ละตอนโดยสังเขป
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน สอบถามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายเดือน และการใช้เวลาว่าง
ของเรียน ของนักเรียนและข้อมูลของครอบครัว เพื่อให้ทราบถึงภูมิหลังของนักเรียน
ตอนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งย่อยเป็นคาถามเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และบุคคลต้นแบบที่ทางานด้านสิ่งแวดล้อม ที่ปรากฏในตารางที่ 3-3
ตอนที่ 3 พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งย่อยเป็นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจาวันของตัวนักเรียน ของสมาชิกในครอบครัว และของเพื่อนในกลุ่ม ซึ่งในสองกรณีหลังนั้น
เป็นการวัดระดับการรับรู้พฤติกรรมของกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเยาวชน
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ตอนที่ 4 ความสนใจเข้าร่วมกิจ กรรมด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งย่อยเป็นคาถามเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 3-1 คำอธิบายคำถามด้านการรับรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
คำถาม
คำอธิบาย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปล่อยขยะ อ้างอิงจากการศึก ษาของ Jambeck et al. (2015) ซึ่งอาศัยวิธ ีการ
พลาสติ ก ลงสู ่ ม หาสมุ ท รมากเป็ น ประมาณการปริมาณขยะพลาสติกที่ไหลลงทะเลว่าเป้นส่วนหนึ่ งของ
ลำดับที่ 6 โลก
ผลต่างระหว่างปริมาณพลาสติกที่แต่ละประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลใช้ใน
แต่ละปีกับปริมาณขยะที่สามารถเก็บรวบรวมไปกำจัดอย่างปลอดภัยได้
(ตามสั ด ส่ ว นของเศษพลาสติ ก ที่ อ ยู่ ใ นขยะมู ล ฝอย) ซึ ่ ง ในกรณี ข อง
ประเทศไทยนั้นนอกจากจะมีปริมาณการใช้ที่สูงแล้วยังความสามารถ
เก็บรวบรวมขยะได้ค่อนข้างต่ำ ทำให้มีการรั่วไหลของขยะพลาสติกลง
ทะเลสูงเป็นลำดับที่ 6
ในแต่ละสัปดาห์โดยเฉลี่ยเรารับไมโค อ้างอิงจากการศึกษาของ WWF (2019) ซึ่งไมโครพลาสติกสามารถเข้าสู่
รพลาสติ ก เข้ า สู ่ ร ่ า งกายประมาณ ร่างกายได้หลายช่องทาง ทั้งจากเศษพลาสติกขนาดเล็กที่ล่องลอยเป็น
2,000 ชิ้น เทียบเท่าเครดิตการ์ดหนึ่ง ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ และที่ป ะปนอยู่ในน้ำและอาหารที่ ถูก
ใบ
บริโภคเข้าไป โดยผลการสำรวจพบว่าไมโครพลาสติกถูกพบทั้งในอาหาร
ทะเลประเภทต่างๆ ตลอดถึงเกลือจากทะเล
ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออก อ้างอิงจากข้อมูลที่รวบรวมโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
ไซต์ในชั้น บรรยากาศในปัจ จุบ ันสูง เปลี ่ ย นแปลงสภาพภู ม ิ อ ากาศ ( Intergovernmental Panel on
เกิ น กว่ า 400 ppm ซึ ่ ง เป็ น ระดั บ Climate Change หรือ IPCC) โดยค่า ก๊าซเรือนกระจกในปี 2562 อยู่ที่
เดียวกับสภาพภูมิอากาศช่วงเวลาที่ ระดับ 409.8 ppm ทั้งนี้ ข้อตกลงปารีสเกิดจากการประชุมประเทศ
ขั้วโลกใต้เคยมีต้นไม้
สมาชิกของอนุส ั ญญาสหประชาชาติว ่าด้ว ยการเปลี่ย นแปลงสภาพ
ในปี 2030 ปริมาณการปล่อยก๊ า ซ ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate
เรือนกระจกทั่วโลกต้องลดจาก 65- Change) หรือ อนุสัญญา UNFCCC ครั้งที่ 21 (COP 21) ณ กรุงปารีส
68 พันล้านตัน CO2-eq ที่ประมาณ สาธารณรัฐ ฝรั่งเศส ซึ่งประเทศภาคีได้รับรองข้ อตกลงเป็นตราสาร
การไว้ให้เหลือเพียง 40 พันล้านตัน กฎหมายต่ อ จากพิ ธ ี ส ารเกี ย วโตและข้ อ แก้ ไ ขโดฮา โดยมี เ ป้ า หมาย
CO2-eq (ร้อยละ 60) เพื่อควบคุ ม ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส
ไม่ ใ ห้ โ ลกร้ อ นขึ ้ น เกิ น 2 องศา เมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม และมุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้น
เซลเซียสตามเป้าหมายของข้อตกลง ของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งการดำเนินการนี้จำเป็ น
จะต้องควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่ว โลกจากระดั บ
ปารีส
ปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ
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คำถาม
หากใช้มาตรฐานขององค์การอนามัย
โลก (WHO) ระหว่ า งวั น ที ่ 11
มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ไม่
มีวันใดเลยในจังหวัดเชียงรายที่มีค่า
ฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ดี (AQI=50
สีเขียว)

"ญี่ปุ่นผลิต เหรียญรางวัล “โตเกียว
เกมส์2020”จากขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น โดยรีไซเคิลจาก
มือถือ 6.21 ล้านเครื่อง
และขยะอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เกือบ 8
หมื่นตัน"
สิงคโปร์เปิดตัวฟาร์มโซลาร์เซลล์ลอย
น้ ำ สามารถผลิ ต ไฟฟ้ า เพี ย งพอ
สำหรับโรงบำบัดน้ำเสียสิงคโปร์ได้5
โรง และสามารถลดการปล่ อ ย
คาร์บอนไดออกไซด์ได้32 กิโลตันต่อ
ปี เ ที ย บเท่ า กั บ การนำรถออกจาก
ถนน 7,000 คัน

"เกาหลีใต้ใช้ว ิธีการลดฝุ่น PM 2.5
ด้วยต้นไม้ 30 ล้านต้น ซึ่ง
สามารถลดมลพิ ษ ที ่ เ กิ ด จากควั น
รถยนต์ดีเซลเก่าได้ถึง 64,000
คันต่อปี และสามารถผลิ ตออกซิเจน
เทียบเท่าชาวเกาหลีจำนวน 21 ล้าน
คน"

คำอธิบาย
อ้างอิงค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากจุดวัดของกรมควบคุมมลพิษ
ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ซึ่งช่วง
วันที่ 11 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2562 มีค่าอยู่ระหว่าง 35-396
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
ที่กำหนดให้ค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่ควรสูงเกิน 25 ไมโครกรัม
ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร เพื ่ อ จำกั ด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ อย่ า งไรก็ ด ี ค่ า
มาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่ว โมงของประเทศไทยกำหนดไว้ที่ 50
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงกว่าขององค์การอนามัยโลกสองเท่า
อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จาก Olympic Channel Services โดยระบุ ว ่ า เหรี ย ญ
รางวัลของกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 32 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Tokyo 2020
ล้วนถูกทำขึ้นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น โดยเป็นการเปิดรับบริจาค
จากชาวญี่ปุ่นทั่วทั้งประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม สามารถ
รวบรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กต่าง ๆ ได้มากถึง 78,985 ตัน นับเฉพาะ
โทรศัพท์มือถือที่บริจาคผ่าน NTT docomo อย่างเดียวแล้วมีจำนวน
มากถึง 6.21 ล้านเครื่อง
อ้างอิงจากสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า
โครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ ำสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับให้
พลังงานแก่โรงบำบัดน้ำเสียทั้ง 5 แห่งของประเทศ ซึ่งโครงการนี้ เป็น
ส่วนหนึ่งในความพยายามของประเทศ ที่จะบรรลุเป้าหมาย เพิ่มการ
ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 4 เท่า ภายในปี พ.ศ. 2568 เพื่อช่วย
แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก โดยแถลงการณ์ร่วม
ของเซมบ์คอร์ป อินดัสตรีส์ และสำนักงานการประปาแห่งชาติสิงคโปร์
PUB ระบุว่า โรงงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แห่งนี้ สามารถช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอน ได้ปีละประมาณ 32 กิโลตัน หรือเท่ากับนำรถยนต์
ราว 7,000 คันออกจากถนน
อ้างอิงข้อมูลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ได้นำเสนอบทความ
ที่น่าสนใจจากประเทศเกาหลีใต้ ที่ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ให้ได้ 30 ล้านต้น
ภายในระยะเวลา 2 ปี (ไม่เกินปี 2022) เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ
โดยตั้งแต่ช่วงปี 2014 ถึงปัจจุบัน โซลมีโครงการปลูกต้นไม้ 15 ล้านต้น
แต่ล่าสุดมีแผนปลูกเพิ่มอีก 15 ล้านต้น โดยจากการคาดการณ์แ ล้ ว
ต้นไม้จำนวน 30 ล้านต้นจะช่วยลดฝุ่นมลพิษที่เกิดจากควันรถยนต์ดีเซล
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สวีเดนกลายเป็น ประเทศผู้น ำด้ า น
การบริหารจัดการขยะและการผลิ ต
พ ล ั ง ง า น จ า ก ข ย ะ ( Waste- toEnergy) ช่ว ยให้ส ามารถกำจั ด ขยะ
จากประเทศเ พ ื ่ อน บ้ าน ปี ล ะ
800,000 ตั น เพื ่ อ ใช้ ใ นการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า และสามารถป้ อ น
พลั ง งานไฟฟ้ า ให้ ก ั บ บ้ า นเรื อ นได้
มากกว่า 250,000 หลัง

Green Road โครงการของประเทศ
ไทยที ่ ร ั บ บริ จ าคขยะพลาสติ ก มา
แปลงเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า งๆที ่ เ ป็ น
ประโยชน์ภ ายใต้แนวคิดที่ว ่า “รั บ
บริจาคขยะพลาสติกจนกว่าจะหมด
โลก”
เกรต้า ทุนเบิร์ก (Greta Thunberg)
นักเรียนที่หยุดเรียนทุกวันศุกร์เพื่ อ
ประท้วงหน้ารัฐสภาสวีเดนให้รัฐบาล
จริงจังกับ การแก้ไขปัญหาโลกร้อน
มากกว่านี้

คำอธิบาย
เก่าได้ถึง 64,000 คันต่อปี และผลิตออกซิเจนเป็นปริมาตรเทียบเท่ากับ
ที่ประชาชน 21 ล้านคนใช้หายใจในช่วงเวลาหนึ่งปี
อ้างอิงข้อมูลจากรายงานเรื่องขยะของสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน โดยระบุว่าสวีเดนประสบความสำเร็จใน
การจัดการขยะและเพิ่มการนำเข้าขยะเพื่อพลังงานผลิตความร้อนและ
ไฟฟ้า ซึ่งโครงการเผาขยะของสวีเดน (Waste incineration program)
เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2483 ได้จัดการขยะมากกว่า 2
ล้านตันต่อปีทำความร้อนให้กับบ้านเรือนกว่า 810,000 หลัง และสร้าง
กระแสไฟฟ้าสำหรับบ้านอีกกว่า 250,000 หลัง อย่างไรก็ตาม โครงการ
นี้มีกำลังในการเผาขยะที่มากเกินกว่าจำนวนขยะที่มี หรือหมายความว่า
มีจำนวนขยะไม่เพียงพอต่อความต้องการการผลิตพลังงานในปัจจุบัน
สวีเดนจึงแก้ไขปัญหาโดยการเริ่มการนำเข้าขยะจากประเทศเพื่อนบ้าน
ประมาณ 800,000 ตันต่อปี
อ้างอิงข้อมูลจากโพสต์เพจเฟซบุ๊ค Dr.Pow Green Road ซึ่งได้เผยแพร่
ข้อความและรูปภาพการเปิดรับบริจาคขยะพลาสติก ภายใต้แนวคิดที่ว่า
“รับบริจาคขยะพลาสติกจนกว่าจะหมดโลก” ผ่านโครงการ “ขยะแลก
บุญ” เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นสิ่งของมีประโยชน์ และนำไปบริจาคให้กับ
โรงเรียน วัด อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทั่วประเทศ

เกรต้า ทุนเบิร์ก เป็นนักเรียนชาวสวีเดนที่ศึกษาผลกระทบของปัญหา
โลกร้อนและเริ่มรณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาลสวีเดนให้ความสำคัญกับการ
แก้ไขปัญหานี้มากขึ้น โดยการหยุดเรียนทุกวันศุกร์ไปถือป้าย Skolstrejk
för klimatet (แปลว่ า หยุ ด เรี ย นเพื ่ อ สภาพภู ม ิ อ ากาศ) หน้ า รั ฐ สภา
สวีเดนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 จนได้รับความสนใจและกลายเป็น
กระแสการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนทั่วโลก และได้รับเชิญ
ให้เป็นตัวแทนในเวทีระดับนานาชาติต่าง ๆ จนได้รับการยกย่องให้เป็น
1 ใน 100 บุคคลที่มีอิทธิพลของโลกในปี 2561
พี่น ้อง Wijsen ที่เริ่มโครงการ Bye Melati และ Isabel Wijsen ได้เริ่มการรณรงค์ให้สถานประกอบการใน
Bye Plastic Bags ท ี ่ เ ก า ะ บ า ห ลี เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว เมื่อพวกเธออายุ
ประเทศอินโดนีเซีย
ได้ 10 และ 12 ปีจากการศึกษาปัญหาเรื่องขยะพลาสติกในทะเลใน
โครงงานของโรงเรียนนานาชาติที่พวกเธอศึกษาอยู่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
การแบนการแจงถุงพลาสติกบนเกาะบาหลีในปี 2562 และมีการจด
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คำอธิบาย
ทะเบียน BBPB เป็นองค์การเอกชนไม่แสวงหากำไรที่ส่งเสริมการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีเครือข่ายกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

เด็กหญิง ระริน สถิตธนาสาร (ลิลลี่)
ที ่ ย ื ่ น หนั ง สื อ ให้ ร ั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มวิช า eco
education เ ป ็ น ว ิ ช า บ ั ง ค ั บ ใ น
หลักสูตรทุกระดับชั้น

เด็กหญิงระริน เติบโตมาในครอบครัวของนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม
และได้หันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจังหลังจากที่ได้ตระหนักถึงความ
รุนแรงของปัญหาขยะพลาสติกจากการไปเที่ยวที่พัทยาเมื่ออายุ 8 ขวบ
เธอเป็นสมาชิกของ BBPB Bangkok และมีโครงการด้านสิ่งแวดล้ อม
หลายอย่าง อาทิ Green Brands ที่เรียกร้องให้ผู้ผลิตรายใหญ่ใช้วัสดุที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดบรรจุภัณฑ์พลาสติก และการเรียกร้องให้
มีการบรรจุวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้าสู่หลักสูตรโรงเรียน
อเล็กซ์ เป็นนักแสดงและนักร้องลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เกิดที่ประเทศ
อินโดนีเซีย และย้ายมาอยู่ประเทศไทยเมื่ออายุได้ 4 ขวบพร้อมกับเข้า
วงการบันเทิง เขาจบการศึก ษาจากคณะนิเ ทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย และได้ ก ่ อ ตั ้ ง Environmental Education Centre
Thailand (EEC Thailand) ทำค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเยาวชน
ต่ อ มาได้ ร ั บ แต่ ง ตั ้ ง เป็ น ทู ต ด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม ( UNEP Goodwill
Ambassador) จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ใน
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2563
พิพัฒน์ และ ศิรพันธ์ อภิรักษ์ธนากร เป็นนักแสดงและพิธีกรที่ส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านความเชี่ยวชาญ
นอกวงการบันเทิง พิพัฒน์สำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ส่ ว นศิ ร พั น ธ ์ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาจาก คณะว ิ ศ ว กรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ โดยเปิ ด ร้ า น ECOSHOP สำหรั บ ผลิ ต ภั ณฑ์
ออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งบริษัท คิดคิด (Kidkid) จำกัด เป็น
ที่ปรึกษาและออกแบบงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งสองได้จัดงานสมรสแบบ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Wedding) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.
2558
เจษฎาภรณ์ เป็นนักแสดงและพิธ ีกรที่มีงานอดิเรกในการท่องเที่ยว
ธรรมชาติและได้ตั้งบริษัทสบายดีคลับสตูดิโอในปี 2548 เพื่อจัดทำ
รายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนวิเกเตอร์ ออกอากาศทางช่อง 3 และได้
เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับ
หลายหน่วยงาน

อเล็ ก ซ์ เรนเดลล์ นั ก แสดงและ
นักร้องลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ผู้ก่อตั้ง
ศู น ย์ ส ิ ่ ง แว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ า (EEC
Thailand) เพื่อจัดค่ายให้เยาวชนได้
ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

ท็ อ ป พิ พ ั ฒ น์ กั บ นุ ่ น ศิ ร พั น ธ์
อภิรักษ์ธนากร ดาราคู่สามีภรรยาที่
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง แอปฟลิ เ คชั น
ECOLIFE เพื่อส่งเสริมให้คนลดการ
ใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง

เจษฎาภรณ์ ผลดี (ติ๊ก) นักแสดงผู้รัก
การท่ อ งเที ่ ย วธรรมชาติ ผู ้ จ ั ด และ
พิธีกรรายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
“เนวิเกเตอร์”
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คำถาม
อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม)
พรีเซนเตอร์แคมเปญ “ลดวันละถุง
คุณทำได้” ของ 711 เพื่อเปลี่ยนเป็น
เงิ น บริ จ าคสมทบทุ น ซื ้ อ อุ ป กรณ์
การแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลศิ ริ
ราช
ศิลปินกลุ่ม BNK48 ที่ร่วมรณรงค์ลด
การใช้พลาสติ ก กับ 711 ด้ว ยเพลง
บ๊ายบาย...นายพลาสติก(Kami7 Go
Green)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรง
นาวาสวั ส ดิ ์ นั ก วิ ช าการด้ า นทะเล
และสิ่งแวดล้อม ผู้มีบทบาทสำคัญใน
การปฏิ ร ู ป อุ ท ยานทางทะเลและ
ผลักดัน การขึ้ น ทะเบี ย นสั ตว์ ส งวน
ชนิดใหม่ของไทย
สืบ นาคะเสถียร นักธรรมชาติ และ
นักอนุรักษ์ที่ทำงานปกป้องเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และ
พื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทยผู้ทำอัต
วินิบาตเพื่อเรียกร้องให้คนไทยหัน มา
สนใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

คำอธิบาย
อาทิวราห์ เป็นนักร้องที่มีความสนใจด้านกีฬา เป็นนักกีฬาปิงปองและ
นักวิ่ง จนกลายเป็นที่รู้จักในฐานะนักจัดกิจกรรมเพื่อสังคมชาวไทยจาก
โครงการ ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน ในปี 2559 และ
โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยวิ่งจาก
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ถึงอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในปี 2560
และมีโครงการร่วมกับ 711 ในการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อหา
เงินบริจาคให้กับโรงพยาบาล
BNK48 เป็นกลุ่มศิลปินหญิงของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามแนวทางของ
วงAKB48 ในประเทศญี่ปุ่นและได้เ ปิดตัว ในปี 2560 ก่อนที่จะได้รับ
ความนิยมอย่างสูงจากเพลง “คุกกี้เสี่ยงทาย” และได้ร่วมรณรงค์ลดการ
ใช้ พ ลาสติ ก กั บ 711 ผ่ า นสปอตโฆษณา ด้ ว ยเพลง บ๊ า ยบาย...นาย
พลาสติก (Kami7 Go Green)
ผศ.ดร.ธรณ์ เป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และเป็นผู้
ขับเคลื่อนการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการ
ผลักดันการขึ้นทะเบียนสัตว์สงวนชนิดใหม่ 4 ชนิดของไทย การปิดอ่าว
มาหยาเพื่อให้ระบบนิเวศฟื้นตัว การปิดเกาะตาชัย การปรับรูปแบบการ
จัดการอุทยานแห่ งชาติด้ว ยพีพีโมเดล และการสื่อสารประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมทางทะเลกับสังคมผ่านกลุ่มเพื่อนธรณ์
สืบ เป็นข้าราชการประจำกรมป่าไม้ ที่ทำงานปกป้องเขตรักษาพันธุ์สตั ว์
ป่าทุ่งใหญ่ -ห้วยขาแข้ง และพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่งของประเทศไทย
จนกระทั่งทำอัตวินิบาตเพื่อเรียกร้องให้คนไทยหันมาสนใจการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2533 ซึ่งปัจจุบันเป็นวัน
สืบนาคะเสถียร

3.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับโรงเรียนนาร่องทางโครงการได้ความร่วมมือจากโรงเรียนในอาเภอเทิงจานวน 6 แห่ง ในการ
จัดกิจกรรมในสถานศึกษาระหว่างวันที่ 10 และ 17 กันยายน 2564 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและทำ
แบบสอบถามจานวน 273 คน การเก็บข้อมูลทางทีมงานจะแจกแบบสอบถามให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
คนละ 1 ชุด จากนั้นจะอธิบายคำถามและตอบแบบสอบถามไปพร้อมกัน โดยนักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยจะอ่าน
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คำถามและสอบทานกับนักเรียนเพื่อให้มั่นใจว่านั กเรียนเข้าใจคำถามอย่างถูกต้องทีละข้อจนเสร็จสิ้น จากนั้น
ทีมงานจะรับแบบสอบถามที่ตอบแล้วจากนักเรียน รูปที่ 3-1 แสดงภาพกิจกรรมการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ในโรงเรียนนาร่อง

รูปที่ 3-1 การทำแบบสอบถามกับโรงเรียนนำร่องในอำเภอเทิง ภาคต้นปีการศึกษา 2564
ตารางที่ 3-2 แสดงจานวนชุดข้อมูลรวมทั้งสิ้นจานวน 265 ชุดที่สามารถนามาวิเคราะห์ได้จากจานวน
นักเรียนของโรงเรียนนาร่องในอาเภอเทิง 6 แห่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 273 คนโดยในจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดมีนักเรียนหญิง 96 คน และนักเรียนชาย 169 คน ร้อยละ 20 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน
53 คน และนักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.68 มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย และร้อยละ 72.83 อาศัยอยู่กับ
บิดามารดา ร้อยละ 27.17 อาศัยอยู่กับญาติ
ตารางที่ 3-2 จำนวนชุดข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้ในช่วงที่ 1
โรงเรียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน
(คน)
โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
13
โรงเรียนหนองแรดวิทยา
81
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง (คุรุราษฎร์วิทยา)
66
โรงเรียนบ้านบุญนาค
35
โรงเรียนบ้านดอนแยง
63
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
15

จำนวนข้อมูลที่สามารถ
วิเคราะห์ได้ (ชุด)
13
79
63
34
61
15

สาหรับโรงเรียนขยายผลนั้นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างมาก
ทาให้มีโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการในปีที่ 1 ตอบรับเพียง 6 ใน 10 แห่ง และทางโครงการไม่สามารถเข้าทา
กิจกรรมกับทางโรงเรียนได้ในภาคปลายปีการศึกษา 2564 หลังจากที่ทากิจกรรมกับโรงเรียนเม็งรายมหาราช
วิทยาคมและโรงเรียนอบจ.เชียงราย และเกิดการติดเชื้อของบุคลากรในโครงการ ดังนั้นทางโครงการจึงได้ปรับ
แบบสอบถามเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์และขอความร่วมมือครูผู้ประสานงานในการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายเข้าทาแบบสอบถามในช่วงปิดภาคการศึกษา ก่อนที่จะกลับไปทากิจกรรมกับโรงเรียนในภาคต้น
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ปีการศึกษา 2565 ดังนั้นสาหรับโรงเรียนขยายผลที่เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจะมีกลุ่มตัวอย่างทั้งจากการ
การทาแบบสอบถามแบบออนไลน์ด้วยตัวเองและที่ทาแบบสอบถามไปด้วยกันที่โรงเรียน
ตารางที่ 3-3 แสดงผลการตอบแบบสอบถามของนักเรียนจากโรงเรียนขยายผล 6 แห่ง ทั้งจากการทา
แบบสอบถามออนไลน์ด้วยตัวเองและการทากิจกรรมที่สถานศึกษา รวมทั้งสิ้นจานวน 288 ชุด ดังแสดงใน
ตารางที่ 4-2 โดยในจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีนักเรียนหญิง 199 คน นักเรียนชาย 89 คน ร้อยละ 40.97
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 118 คน และนักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 86.81 มีภูมิลาเนาอยู่ใน
จังหวัดเชียงราย และร้อยละ 80.56 อาศัยอยู่กับบิดามารดา
ตารางที่ 3-3 จำนวนชุดข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้ในช่วงที่ 2
โรงเรียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ ผู้ตอบแบบสอบถาม
โรงเรียน (คน)
ออนไลน์ (คน)
โรงเรียนเม็งรายมหาราช
30
วิทยาคม
โรงเรียนอบจ.เชียงราย
30
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
41
38
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
40
22
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
30
23
โรงเรียนเทศบาล5 เด่นห้า
34
-

จำนวนข้อมูลที่สามารถ
วิเคราะห์ได้ (ชุด)
30
30
79
62
53
34

3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลการวัดระดับการรับรู้และพฤติกรรมของเยาวชนจะอาศัยสถิติเชิงพรรณนา ความถี่
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าอัตราส่วนร้อยละ เป็นสาคัญ การนาเสนอสถิติเชิงพรรณนาจะ
รายงานผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามรายข้อซึ่งจะทาให้ได้รายละเอียดดังที่ได้แสดงในตารางที่ 3-4 สาหรับ
การทดสอบทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
นั ก เรี ย นจะอาศั ย Pearson's chi-squared test โดยเปรี ย บเที ย บผลการส ารวจที ่ ไ ด้ จ ากแต่ ล ะช่ ว งที ่ มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนคนละระดับชั้นการศึกษากัน และความแตกต่างของผลการส ารวจของ
โครงการในปีที่ 1 และปีที่ 2
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ตารางที่ 3-4 จำนวนคำถามและลักษณะข้ อ มู ลเชิ ง ปริ มาณสำหรั บการวิเ คราะห์ ร ะดับ การรั บรู ้ แ ละ
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็น
1. การรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

จำนวนคำถาม
5

2. การรับรู้การจัดการปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม

5

3. การรับรู้ข้อมูลบุคคลด้าน
สิ่งแวดล้อม

10

4. พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
(ของตัวเอง)

5

5. การรับรู้พฤติกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม (ของสมาชิกใน
ครอบครัว)

5

6. การรับรู้พฤติกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม (ของเพื่อน
นักเรียน)

5

7. ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านสิง่ แวดล้อม

4

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

สเกลการวัด
รู้ปัญหาและรายละเอียด
พอรู้ปัญหาในภาพรวม
เคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าหนักขนาดนี้
ไม่เคยรู้เลย
รู้และได้ศึกษาในรายละเอียด
พอรู้ข้อมูล
เคยได้ยินแต่ไม่รู้ข้อมูล
ไม่เคยรู้เลย
รู้จักและติดตาม
พอรู้จัก
เคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าเขาทำงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
ไม่เคยรู้เลย
ทุกครั้ง
บ่อยครั้ง
นาน ๆ ครั้ง
ไม่เคย
ทุกครั้ง
บ่อยครั้ง
นาน ๆ ครั้ง
ไม่เคย
ทุกครั้ง
บ่อยครั้ง
นาน ๆ ครั้ง
ไม่เคย
สนใจและเข้าร่วมแน่นอน
สนใจและอาจจะเข้าร่วม
สนใจรับรู้แต่คงไม่เข้าร่วม
ไม่สนใจเลย

3.2 การพัฒนากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
กิจกรรมในสถานศึกษานั้นประกอบไปด้วยการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนอุปกรณ์สาหรับ
ท ากิจกรรม Trash Hero และการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมสุดท้ายจะมีรูปแบบ
แตกต่างไปส าหรั บ โรงเรีย นน าร่ อ ง 6 แห่งที่ส ่ว นใหญ่เ ป็นโรงเรียนขยายโอกาสและมีนั กเรียนในระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น กับโรงเรียนขยายผลที่เป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
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3.2.1 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับเยาวชน
ในการเข้าไปทากิจกรรมกับสถานศึกษาแต่ละครั้งนั้น หลังจากการทาแบบสอบถามวัดการรั บรู้และ
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ทางโครงการได้จัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเนื้อหา
ประกอบการบรรยายทั้งหมดสามารถดูได้ในภาคผนวกที่ 3
การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งเนื้อหาได้เป็น 2 ช่วง เริ่มจากช่วงที่ 1 เป็นการอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเยาวชนในปี ค.ศ. 2030 และ 2050
ตามลาดับ สาหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญของประเทศไทย การบรรยายเน้นปัญหามลพิษทางอากาศเรื่อง
ฝุ่นขนาดจิ๋ว PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือ และปัญหาขยะมูลฝอยที่
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ที่มีปริมาณขยะพลาสติกลงสู่
ทะเลสู ง สุ ด (Jambeck et al. 2015) การบรรยายในช่ ว งนี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบในอนาคตให้กับนักเรียน
จากนั้น ในช่ว งที่ 2 เป็น การบรรยายเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยกกรณีที่ญี่ปุ่นผลิตเหรียญรางวัล โตเกียวเกมส์2020 จากขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น โดยรีไซเคิลจากมือถือ 6.21 ล้านเครื่องและขยะอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เกือบ 8 หมื่นตัน
(International Olympic Committee, 2021) และต่อด้วยการแนะนา Greta Thunberg เยาวชนที่เป็นผู้นา
การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับโลก เพื่อให้เห็นว่ามีคนรุ่นเดียวกันที่ก าลังเรียกร้องให้
ประชาคมโลกหันมาแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง และตัวอย่างของบุคคลสาคัญและเยาวชนที่ทากิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม การบรรยายช่วงที่ 2 นี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้เยาวชนไม่รู้สึกว่า
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มนั ้ น ไม่ ม ี ท างแก้ ไ ข ป้ อ งกั น การน าไปสู ่ ส ภาวะสิ ้ น หวั ง (hopeless) และการเฉื ่ อ ยชา
(inactions) ซึ่งเป็นปัญหาของการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วยกลยุทธ์ทาให้กลัว
เนื้อหาการบรรยายกล่าวถึง จากนั้นจึงจบการบรรยายด้วยกิจกรรมที่เยาวชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ใน
จังหวัดเชียงราย
นอกจากการบรรยายแล้ว ในปีที่ 2 นี้ ทางโครงการยังได้มี กิจกรรมละลายพฤติกรรม “ภารกิจพิชิต
ขยะ” ผ่านระบบออนไลน์ Kahoot! ซึ่งประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับการคัดแยกขยะจานวน 15 ข้อ เพื่อให้
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แข่งขันชิงรางวัล โดยวัดจากความถูกต้องและความเร็วในการตอบคาถาม โดยการ
บรรยายและการทากิจกรรมจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
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3.2.2 กิจกรรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม
ในปีที่ 2 โครงการได้เน้นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับการทาความสะอาดชุมชน โดยผลจาก
โรงเรียนต้นแบบในปีที่ 1 คือ โรงเรียนเทิงวิทยาคม แสดงให้เห็นถึงความจาเป็นของอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า
กิจกรรม ดังนั้นโครงการในปีที่ 2 ได้จัดอุปกรณ์อุดหนุนตามรายการในตารางที่ 3-5 ให้แก่โรงเรียนนาร่องทั้ง 6
โรงเรียน และโรงเรียนขยายผลในเครือข่าย 10 โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย (รูปที่ 3-2 และ 3-3) เพื่อไว้ใช้
ส าหรับการท ากิจกรรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมกับได้อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบและกฎกติกาของ
Trash Hero ให้กับโรงเรียน (รายละเอียดในภาคผนวก 3)

รูปที่ 3-2 การจัดอุปกรณ์อุดหนุนกิจกรรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงเรียนนำร่อง
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รูปที่ 3-3 การจัดอุปกรณ์อุดหนุนกิจกรรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงเรียนขยายผล
ตารางที่ 3-5 รายละเอียดอุปกรณ์กิจกรรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
รายการที่

อุปกรณ์

จำนวน (ชุด)/ โรงเรียน

1

เสื้อ Trash hero (หมุนเวียน)

20

2

อุปกรณ์คีบสิ่งของ 84 ซม.

10

3

อุปกรณ์ที่คีบสแตนเลส

10

4

ถุงมือ ขนาด L 13 นิ้ว สีส้ม

10

5

เจลล้างมือแอลกอฮอล์

10

6

ถุงดำ ( ชนิดรีไซเคิลได้ )

10

3.2.3 กิจกรรมสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
สาหรับโรงเรียนนาร่อง ทางโครงการได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของการสร้างแรงบันดาลใจและทาสื่อ
สร้างจากขยะ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักรกริช ฉิมนอก และคุณภัทรี ฉิมนอก ศิลปินในจังหวัดเชียงราย
มาเป็นวิทยากรพิเศษ โดยจัดที่โรงเรียนบ้านดอนแยงและโรงเรียนเทิงวิทยาคมในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564
เนื่องจากกิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ทางโครงการจึงได้ประสานงานขอความความร่วมมือเข้าร่วม
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กิจกรรมกับ นักเรียนจ านวน 56 คนจาก โรงเรียนน าร่อง 5 แห่ง ส่วนโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนใกล้เคียง
กิจกรรม workshop ในวันแรกที่โรงเรียนบ้านดอนแยงจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้าเริ่ม
จากการละลายพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ควบคู่ไปกับการถอดบทเรียนกิจกรรม Trash Hero
ในส่วนของช่วงบ่าย (รูปที่ 3-4 และ 3-5) ทางวิทยากรพิเศษได้บรรยายเกี่ยวกับ ตัวอย่างผลงานศิลปะและ
แนวคิดวิธีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ จากนั้นก็มีการร่วมกัน ออกแบบชิ้นงานจากถุงพลาสติกใช้แล้วที่ได้
เตรียมมาเบื้องต้น โดยทางทีมวิจัยได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวิธีการจาแนกประเภทถุงพลาสติกอย่างง่ายด้วย
นิ้ว มือเพื่อน าไปรีไซเคิล ชิ้น งานจากขยะพลาสติก ที่ถูกสร้างขึ้นในกิจกรรมนี้ ได้ ถูกน าไปจัดแสดงในงาน
Chiangrai Sustainable Design Week 2021 (รูปที่ 3-6)

รูปที่ 3-4 กิจกรรม workshop สร้างแรงบันดาลใจกับศิลปินและนักออกแบบสร้างสรรค์ ช่วงเช้า
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รูปที่ 3-5 กิจกรรม workshop สร้างแรงบันดาลใจกับศิลปินและนักออกแบบสร้างสรรค์ ช่วงบ่าย

รูปที่ 3-6 กิจกรรม workshop ช่วงการนำเสนอแนวคิดการออกแบบชิ้นงานจากขยะพลาสติก
สาหรับโรงเรียนขยายผลซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษานั้น ทางโครงการได้จัดกิจกรรมเพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เสนอแนวคิดกับ MR.FLY ภายใต้หัวข้อ “พวกเราต้องการที่จะทาอะไร เพื่อโรงเรียนและ
ชุมชน” โดยในการนาเข้ากิจกรรมทางทีมวิจัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาทิ การลดเศษอาหาร ธนาคารความดี การเดินทางอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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และการลดการใช้พลาสติก ฯลฯ ก่อนจะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและ
หาแนวคิดแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมมากขึ้น โดยจะแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม
ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 จะได้รับโจทย์การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ และกลุ่มที่ 2 จะได้รับโจทย์
การขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน ดังที่แสดงในรูปที่ 3-7 ผลของกิจกรรมทางโรงเรียนสามารถ
นาไปพัฒนาต่อยอดเป็นข้อเสนอ เพื่อดาเนินการผ่านงบประมาณของโรงเรียนหรือขอรับงบประมาณสนับสนุน
จากโครงการต้นกล้าของ อบจ.เชียงราย

รูปที่ 3-7 ภาพบรรยากาศกิจกรรมเสนอแนวคิดกับ FLY

3.3 การพัฒนากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3.3.1 การสนับสนุนองค์ความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
นอกจากการท ากิจ กรรมกับ สถานศึกษาแล้ว ทางโครงการฯ ยัง ได้ให้ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมกับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมีเพจ Facebook ชื่อ FLY Volunteers (รูปที่ 3-8) เป็นศูนย์กลาง โดยจะมี
การวางแผนลงเนื้อหาให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังนั้นจึงสามารถ
จาแนกเนื้อหาของข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
ก. ปัญหา (Problems) เช่น สัตว์น้าที่บาดเจ็บล้มตายจากขยะพลาสติก ปัญหาขยะในแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นต้น
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ข. ต้น แบบ (Role Models) เช่น เยาวชนที่ล ุกขึ้นมาเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Greta
Thunberg โครงการ Bye Bye Plastic Bags เป็นต้น
ค. ทางออก (Solutions) เช่น พฤติกรรมที่ดีของกลุ่มอ้างอิง เช่น ตัวอย่างการลดการใช้บรรจุ
ภัณฑ์จากกลุ่ม Greenery Challenges กิจกรรมของกลุ่ม Trash Hero เป็นต้น
ง. แรงจู ง ใจ (Motivations) หมายถึ ง ประโยชน์ท ี ่เ กิด ขึ ้น ทั้ งกั บ ตั ว เองและสั งคมจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น ของสมมนาคุณ ส่วนลด หรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เป็นต้น

รูปที่ 3-8 แสดงหน้าแรกของเพจ FLY Volunteers ใน Facebook

3.3.2 กิจกรรมสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมกับสังคม
นอกจากการทากิจกรรม Trash Hero ในโรงเรียนแล้ว อาสาสมัครของโครงการยังได้เข้าร่วม กิจกรรม
World Cleanup Day ในวันที่ 18 กันยายน 2564 โดยได้รับความร่วมมือจากทางเทศบาลต าบลเวียงเทิง
อาเภอเทิง เป็นเจ้าภาพในการอานวยความสะดวกสาหรับการจัดกิจกรรมตั้งแต่การลงพื้นที่สารวจบริเวณที่จัด
กิจกรรม ณ บริเวณที่ว่าการอ าเภอเทิง โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนน าร่อง 5 แห่งที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้ โรงเรียนหนองแรดวิทยาทาการปิดโรงเรียนเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้ไม่
สามารถเข้ากิจกรรมในครั้งนี้ได้
การทากิจกรรมมีการแบ่งทีมเก็บขยะ 3 กลุ่ม ได้แก่ บริเวณที่ว่าการอาเภอ ถนนหน้าที่ว่าการอาเภอ
ทั้ง 2 ฝั่ง และถนนเส้นตลาดเทิง ดังแสดงในรูปที่ 3-9 ซึง่ ให้เวลาสาหรับทากิจกรรมประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้น
จึงมีการนาขยะที่เก็บรวบรวมได้มาคัดแยกตามวิธีการของสารวจองค์ประกอบขยะ
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รูปที่ 3-9 แผนการจัดกิจกรรม World Cleanup Day ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง
ทางโครงการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ “พลาสติกปิ๊กมาติ๊กติ๊ก ” ในงาน
Chiangrai Sustainable Design Week 2021 ณ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 22- 28
พฤศจิกายน 2564 โดยจัดแสดงชิ้นงานศิลปะจากขยะถุงพลาสติกที่เกิดจากการใช้ในชีวิตประจาวันและจัดทา
โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม workshop สร้างแรงบันดาลใจกับศิลปินและนักออกแบบสร้างสรรค์ ข อง
โครงการ เพื่อกระตุ้น ให้เห็น ถึงความส าคัญของการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use
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Plastics หรือ SUPs) โดยให้คนที่มาเยี่ยมชมบูธได้มีส่วนร่วมในการสร้างงานศิลปะต่อจากเด็ก ๆ ดังที่แสดงใน
รูปที่ 3-10

รูปที่ 3-10 บูธโครงการ FLY Volunteers II ในงาน Chiangrai Sustainable Design Week 2021

3.3.3 กิจกรรมสารวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
สาหรับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทางโครงการได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมจากเดิมที่
จะดาเนินการในรูปแบบของกิจกรรม Trahs Hero นอกสถานศึกษาซึ่งต้องมีการรวมตัว กันทากิจกรรมมาเป็น
การส่งเสริมให้เยาวชนใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของพลเมือง (Citizen Science) สาหรับการระบุตาแหน่งที่
มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางที่พัฒนาขึ้นโดย Geoinformatics Center (GIC) มหาวิทยาลัย Asian Institute
of Technology (AIT) ซึ่งเยาวชนสามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชัน Survey123 เพื่อบันทึกข้อมูล โดยทาง
โครงการได้จัดทาคู่มืออธิบายการใช้งานดังที่ได้แสดงในภาคผนวกที่ 3
โครงการได้จัดกิจกรรม Challenge ในช่วงปิดภาคการศึกษา โดยให้นักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการสารวจปัญหาการจัดการขยะในชุมชนผ่านแอพพลิเคชัน Survey123 ตอบคำถามด้านสิ่งแวดล้อม
และรณรงค์ดา้ นสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายใต้ #volunteersbyyourself จากนั้นให้นำหลักฐานการ
ทำกิจกรรมมาสมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชน FLY Volunteer ที่เกาะสีชังกับทางโครงการ โดยสุดท้ายมี ผ่านการ
คัดเลือกรวมทั้งสิ้น 30 คน ดังนี้
1.
2.
3.

กิจกรรมการใช้งานแอพพลิเคชัน Survey123 จำนวน 20 คน
กิจกรรมตอบคำถามพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 คน
กิจกรรม#volunteersbyyourself จำนวน 2 คน
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
บทนี้นาเสนอการผลการศึกษาของโครงการเริ่มจากการวิเคราะห์ผลการสารวจการรับรู้และพฤติกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อเป็นข้อมูล
ฐานของการดาเนินการต่อไปของโครงการ จากนั้นจะนาเสนอผลของกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
และในชุมชนตามลาดับ

4.1 ผลการสารวจระดับการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน
4.1.1 การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน
ตารางที่ 4-1 แสดงสัดส่วนของนักเรียนตามระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนในโรงเรียนนาร่อง ซึ่งจะเห็นว่าระดับการรับรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในจังหวัดเชียงรายยัง
อยู่ในระดับค่อนข้างต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและอัตราการรับ microplastics เข้าสู่ร่างกายซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ระบุว่าไม่เคยทราบถึงปัญหา
เหล่านี้เลย แต่ส าหรับปัญหาที่มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทย เช่น ความหนักหน่วงของการปล่อยขยะ
พลาสติกลงสู่ทะเลของประเทศไทย และปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในภาคเหนือนั้นนักเรียนมีระดับการรับรู้ที่
สูงขึ้น
ตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่าระดับการรับรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในโรงเรียนขยายผลซึ่ง
เป็นนักเรียนจากระดับชั้นสูงกว่า จะเห็นว่าระดับการรับรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนกลุ่มนี้ อยู่ในระดับที่สูง
กว่าระดับการรับรู้ของนักเรียนในโรงเรียนนาร่อง โดยมีสัดส่วนของนักเรียนที่ไม่เคยทราบถึงปัญหาเหล่านี้ลดลง
และส่วนใหญ่ร้อยละ 40 พอรู้ปัญหาในภาพรวมเกี่ยวกับการปล่อยขยะพลาสติกในทะเล และเกือบร้อยละ 40
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งเรื่องปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) ในปัจจุบันที่สูงเกินไป
และปัญหาค่าฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดเชียงราย
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ตารางที่ 4-1 สัดส่วนนักเรียนตามระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนำร่อง
ระดับการรับรู้ (ร้อยละ)
ข้อที่
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
รู้ปัญหาและ พอรู้ปัญหา เคยได้ยินแต่ไม่รู้
รายละเอียด ในภาพรวม ว่าหนักขนาดนี้ ไม่เคยรู้เลย
ประเทศไทยปล่อยขยะพลาสติกลงสู่
1
ทะเลสูงเป็นที่ 6 ของโลก
10.19
41.51
38.11
10.19
ในแต่ละสัปดาห์โดยเฉลี่ยเรารับ
พลาสติกขนาดจิ๋ว (micro-plastics)
2
เข้าสู่ร่างกายประมาณ 2,000 ชิ้น
เทียบเท่าเครดิตการ์ดหนึ่งใบ
0.75
11.70
18.87
68.68
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์
(CO2) ในปัจจุบันสูงเกิน 400 ppm
3
ซึ่งเป็นระดับเดียวกับช่วงเวลาที่ขั้ว
โลกใต้เคยมีต้นไม้
3.40
22.64
31.32
42.64
ในปี 2030 ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั่วโลกต้องลด ร้อยละ
4 60 เพื่อไม่ให้โลกร้อนขึ้นเกิน 2
องศาเซลเซียสในปลายศตวรรษนี้
ตามข้อตกลงปารีส
3.02
12.83
26.79
57.36
หากใช้มาตรฐานขององค์การอนามัย
โลก (WHO) ระหว่างวันที่ 11
มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2562
5
ไม่มีวันใดเลยในจังหวัดเชียงรายที่มี
ค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์ดี (AQI=
50 สีเขียว)
7.92
29.06
34.34
28.68
ตารางที่ 4-2 สัดส่วนนักเรียนตามระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนขยายผล
ข้อที่
1

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ประเทศไทยปล่อยขยะพลาสติกลงสู่
ทะเลสูงเป็นที่ 6 ของโลก

ระดับการรับรู้ (ร้อยละ)
รู้ปัญหาและ พอรู้ปัญหาใน เคยได้ยินแต่ไม่รู้
รายละเอียด ภาพรวม ว่าหนักขนาดนี้ ไม่เคยรู้เลย

4.86
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48.26

38.54

8.33

ข้อที่

2

3

4

5

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ในแต่ละสัปดาห์โดยเฉลี่ยเรารับ
พลาสติกขนาดจิ๋ว (micro-plastics)
เข้าสู่ร่างกายประมาณ 2,000 ชิน้
เทียบเท่าเครดิตการ์ดหนึ่งใบ
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2)
ในปัจจุบนั สูงเกิน 400 ppm ซึ่งเป็น
ระดับเดียวกับช่วงเวลาที่ขั้วโลกใต้เคยมี
ต้นไม้
ในปี 2030 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั่วโลกต้องลด ร้อยละ 60 เพื่อ
ไม่ให้โลกร้อนขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส
ในปลายศตวรรษนี้ตามข้อตกลงปารีส
หากใช้มาตรฐานขององค์การอนามัย
โลก (WHO) ระหว่างวันที่ 11 มกราคม
ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ไม่มีวันใดเลย
ในจังหวัดเชียงรายที่มีค่าฝุน่ PM2.5 อยู่
ในเกณฑ์ดี (AQI=50 สีเขียว)

ระดับการรับรู้ (ร้อยละ)
รู้ปัญหาและ พอรู้ปัญหาใน เคยได้ยินแต่ไม่รู้
รายละเอียด ภาพรวม ว่าหนักขนาดนี้ ไม่เคยรู้เลย

3.82

26.04

30.90

39.24

6.25

36.81

23.96

32.99

5.21

27.08

28.47

39.24

10.42

43.06

25.69

20.83

การทดสอบสถิติ Pearson's chi-squared test แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างจากช่วงที่ 1 ที่เป็น
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนนำร่องมีแนวโน้มที่จะมีระดับการ
รับรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่ำกว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ กลุ่มตัวอย่างในช่วงที่ 2 หรือ
จากโครงการในปี ที่ 1 นอกจากนี้ ผลการเปรียบเทียบชุดข้อมูลทั้ง 3 ช่วงก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่
น่าสนใจดังนี้
- ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลการศึกษาใหม่ ๆ ออกมา เช่น ระดับการปนเปื้อนของไมโคร
พลาสติกและการเพิ่มขึ้นของระดับ ของก๊าซ CO2 ในชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาโลก
ร้อนนั้นมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นการรับรู้ของนักเรียน เห็นได้จากการที่กลุ่มตัวอย่างจากโครงการปีที่
2 ช่วงที่ 2 มีแนวโน้มจะมีสัดส่วนของนักเรียนที่ทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมดีกว่ากลุ่มตัวอย่างจาก
ช่วงอื่น ๆ รูปที่ 4-1 แสดงตัวอย่างของรับรู้ประเด็นปัญหาเรื่องระดับก๊าซ CO2 ซึ่งเป็นด้านเดียวที่
นอกจากนักเรียนรุ่นใหญ่ในปีที่ 2 จะมีสัดส่วนผู้รับรู้ปัญหามากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแล้ว
ยังไม่ปรากฏความแตกต่างระหว่างนักเรียนรุ่นเล็กในโครงการปีที่ 2 กับนักเรียนรุ่นใหญ่ ใน
โครงการปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย
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รูปที่ 4-1 เปรียบเทียบระดับการรับรู้เกี่ยวกับ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) ในบรรยากาศของ
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 1 และ 2
- ในทางกลับกันระดับการรับรู้ของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงนโยบาย เช่น สถานะของประเทศ
ไทยในการปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเล การบรรลุเป้าหมายว่าด้ว ยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตามข้อตกลงปารีส และการใช้มาตรฐานคุณภาพอากาศนั้น ปรากฏว่ามีความแตกต่าง
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักเรียนรุ่นเล็กจากโครงการปีที่ 2 ช่วงที่ 1 เท่านั้น ส่วนนักเรียนรุ่นใหญ่ในปีที่
1 และปีที่ 2 ไม่ได้มีระดับการรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ รูปที่ 4-2 แสดงตัวอย่างของรับรู้
ประเด็นปัญหาเรื่องมาตรฐานคุณภาพอากาศที่อาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการรับรู้ที่สูงขึ้นตาม
ระดับการศึกษา แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการรับรู้ของนักเรียนรุ่นเดียวกัน
ในโครงการปีที่ 1 และ 2
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รูปที่ 4-2 เปรียบเทียบระดับการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพอากาศของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการในปีที่ 1 และ 2
ตารางที่ 4-3 และ ตารางที่ 4-4 แสดงสัดส่วนของนักเรียนตามระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นชุดคำถามที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในปีที่ 2 จากผลการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าระดับการ
รับรู้ของเยาวชนในจังหวัดเชียงรายเรื่องการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่ ค่อนข้างต่ำ และจาก
การเปรียบเทียบที่นำเสนอในข้อคำถามนั้นพบว่าเยาวชนมีการรับรู้เกี่ยวการผลิตเหรียญรางวัล “โตเกียวเกมส์
2020” จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมากกว่ากรณีศึกษาอื่น ๆ
ความใกล้ชิดทางภูมิประเทศเองก็อาจจะมีผลต่อการรับรู้ของนักเรียน เนื่องจาก Green Road โครงการรับ
บริจาคขยะพลาสติกในประเทศไทยมีสัดส่วนของนักเรียนทีร่ ะบุว่าไม่เคยรู้เลยต่ำที่สุด ทั้งนี้ ยังเห็นถึงแนวโน้มที่
กลุ่มตัวอย่างในช่วงที่ 2 ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นใหญ่กว่าจะมีสัดส่วนการรับรู้สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างของนักเรียนรุ่นเล็ก
กว่าในช่วงที่ 1 เช่นเดียวกับการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีสัดส่วนนักเรียนที่รับรู้เกี่ยวการผลิต
เหรียญรางวัลและโครงการ Green Road ในรายละเอียดมากกว่าในช่วงที่ 1 ถึงร้อยละ 5 และร้อยละ 3
ตามลาดับ
ตารางที่ 4-3 สัดส่วนนักเรียนตามระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อ มใน
โรงเรียนนำร่อง
ข้อที่

1

2

3

ระดับการรับรู้ (ร้อยละ)
รู้และได้ศึกษา
เคยได้ยินแต่ ไม่เคยรู้
ในรายละเอียด พอรู้ข้อมูล ไม่รู้ข้อมูล
เลย

การจัดการปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม
ญี่ปุ่นผลิต เหรียญรางวัล “โตเกียวเกมส์2020”จาก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น โดยรีไซเคิลจากมือถือ
6.21 ล้านเครื่องและขยะอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เกือบ
8 หมื่นตัน
สิงคโปร์เปิดตัวฟาร์มโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ สามารถ
ผลิตไฟฟ้าเพียงพอสำหรับโรงบำบัดน้ำเสียสิงคโปร์
ได้ 5 โรง และสามารถลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 32 กิโลตันต่อปีเทียบเท่ากับ
การนำรถออกจากถนน 7,000 คัน
เกาหลีใต้ใช้วิธีการลดฝุน่ PM2.5 ด้วยต้นไม้ 30 ล้าน
ต้น ซึ่งสามารถลดมลพิษที่เกิดจากควันรถยนต์ดีเซล
เก่าได้ถึง 64,000 คันต่อปี และสามารถผลิต
ออกซิเจน เทียบเท่าชาวเกาหลีจำนวน 21 ล้านคน
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7.55

19.25

26.04

47.17

1.51

22.26

36.23

40.00

3.40

27.92

34.72

33.96

ข้อที่

4

5

ระดับการรับรู้ (ร้อยละ)
รู้และได้ศึกษา
เคยได้ยินแต่ ไม่เคยรู้
ในรายละเอียด พอรู้ข้อมูล ไม่รู้ข้อมูล
เลย

การจัดการปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม
สวีเดนกลายเป็นประเทศผู้นำด้านการบริหารจัดการ
ขยะและการผลิตพลังงานจากขยะ (Waste-toEnergy) ช่วยให้สามารถกำจัดขยะจากประเทศ
เพื่อนบ้าน ปีละ 800,000 ตัน เพื่อใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า และสามารถป้อนพลังงานไฟฟ้าให้กับ
บ้านเรือนได้มากกว่า 250,000 หลัง
Green Road โครงการของประเทศไทยที่รับบริจาค
ขยะพลาสติกมาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ภายใต้แนวคิดที่วา่ “รับบริจาคขยะ
พลาสติกจนกว่าจะหมดโลก”

1.89

14.72

33.96

49.43

2.26

29.06

40.00

28.68

ตารางที่ 4-4 สัดส่วนนักเรียนตามระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อ มใน
โรงเรียนขยายผล
ข้อที่

1

2

3

4

ระดับการรับรู้ (ร้อยละ)
รู้และได้ศึกษา
เคยได้ยินแต่ ไม่เคยรู้
ในรายละเอียด พอรู้ข้อมูล ไม่รู้ข้อมูล
เลย

การจัดการปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม
ญี่ปุ่นผลิต เหรียญรางวัล “โตเกียวเกมส์2020”
จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิน้ โดยรีไซเคิลจากมือ
ถือ 6.21 ล้านเครื่องและขยะอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
เกือบ 8 หมื่นตัน
สิงคโปร์เปิดตัวฟาร์มโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ สามารถ
ผลิตไฟฟ้าเพียงพอสำหรับโรงบำบัดน้ำเสีย
สิงคโปร์ได้ 5 โรง และสามารถลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 32 กิโลตันต่อปีเทียบเท่า
กับการนำรถออกจากถนน 7,000 คัน
เกาหลีใต้ใช้วิธีการลดฝุน่ PM2.5 ด้วยต้นไม้ 30
ล้านต้น ซึ่งสามารถลดมลพิษที่เกิดจากควัน
รถยนต์ดีเซลเก่าได้ถึง 64,000 คันต่อปี และ
สามารถผลิตออกซิเจน เทียบเท่าชาวเกาหลี
จำนวน 21 ล้านคน
สวีเดนกลายเป็นประเทศผู้นำด้านการบริหาร
จัดการขยะและการผลิตพลังงานจากขยะ
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12.85

31.94

26.04

29.17

3.13

20.14

31.25

45.49

4.17

20.49

37.15

38.19

4.17

21.18

31.60

43.06

ข้อที่

5

ระดับการรับรู้ (ร้อยละ)
รู้และได้ศึกษา
เคยได้ยินแต่ ไม่เคยรู้
ในรายละเอียด พอรู้ข้อมูล ไม่รู้ข้อมูล
เลย

การจัดการปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม
(Waste-to-Energy) ช่วยให้สามารถกำจัดขยะ
จากประเทศเพื่อนบ้าน ปีละ 800,000 ตัน เพื่อใช้
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และสามารถป้อน
พลังงานไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนได้มากกว่า
250,000 หลัง
Green Road โครงการของประเทศไทยที่รับ
บริจาคขยะพลาสติกมาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ภายใต้แนวคิดทีว่ ่า “รับบริจาค
ขยะพลาสติกจนกว่าจะหมดโลก”

3.47
25.35
37.50
33.68
สาหรับระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทางานด้านสิ่งแวดล้อม ตารางที่ 4-5 และตารางที่ 4-6
แสดงให้เห็นว่าชื่อเสียงและความนิยมในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในวงกว้าง โดยบทบาทการทางานด้าน
สิ่งแวดล้อมของดาราและนักร้องที่กาลังมีชื่อเสียงโด่งดังในการเป็นพรีเซนเตอร์ ให้กับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทเอกชน เช่น อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) และศิลปินกลุ่ม BNK48 เป็นที่รับรู้มากที่สุด
เช่นเดียวกันในกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงและได้ทางานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนั้น ซึ่งได้รับความสนใจจาก
สื่อในปัจจุบัน เช่น อเล็กซ์ เรนเดลล์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ทูตสันถวไมตรีแห่งชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมคนแรกของ
ประเทศไทย และ เจษฎาภรณ์ ผลดี (ติ๊ก ) ที่มีรายการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นของตัวเอง ในส่วนของนักรณรงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงนั้น นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักไม่ว่าจะเป็นนักสิ่งแวดล้อมทั้งใน
อดีตและในปัจจุบัน รวมทั้งเยาวชนรุ่นเดียวกันที่มีบทบาทการเรียกร้องเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ
ตารางที่ 4-5 สัดส่วนนักเรียนตามระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
นำร่อง
ข้อที่

พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

1

เกรต้า ทุนเบิร์ก (Greta Thunberg) นักเรียน
ที่หยุดเรียนทุกวันศุกร์เพื่อประท้วงหน้ารัฐสภา
สวีเดนให้รัฐบาลจริงจังกับการแก้ไขปัญหาโลก
ร้อนมากกว่านี้

รู้จักและ
ติดตาม
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2.64

ระดับการรับรู้ (ร้อยละ)
เคยได้ยินแต่ไม่รู้
ว่าทำงานด้าน
พอรู้จัก
สวล.ด้วย
ไม่เคยรู้เลย

5.66

14.34

77.36

ข้อที่

2

3

4

5

6

7

8

9

พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

รู้จักและ
ติดตาม

พี่น้อง Wijsen ที่เริ่มโครงการ Bybe Bye
Plastic Bags ที่เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย
1.51
เด็กหญิง ระริน สถิตธนาสาร (ลิลลี่) ที่ยนื่
หนังสือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพิ่มวิชา eco education เป็นวิชาบังคับใน
หลักสูตรทุกระดับชัน้
0.75
อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงและนักร้องลูกครึ่ง
ไทย-อังกฤษ ผู้ก่อตั้งศูนย์สงิ่ แวดล้อมศึกษา
(EEC Thailand) เพื่อจัดค่ายให้เยาวชนได้
ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
7.55
ท็อป พิพัฒน์ กับ นุน่ ศิรพันธ์ อภิรักษ์ธนากร
ดาราคู่สามีภรรยาที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงแอปฟลิเคชั่น ECOLIFE
เพื่อส่งเสริมให้คนลดการใช้พลาสติกครั้งเดียว
ทิ้ง
3.40
เจษฎาภรณ์ ผลดี (ติ๊ก) นักแสดงผู้รักการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ ผู้จดั และพิธกี รรายการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “เนวิเกเตอร์”
3.77
อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) พรีเซน
เตอร์แคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทำได้” ของ
711 เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคสมทบทุนซื้อ
อุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลศิริ
ราช
41.51
ศิลปินกลุ่ม BNK48 ที่ร่วมรณรงค์ลดการใช้
พลาสติกกับ 711 ด้วยเพลง บ๊ายบาย...นาย
พลาสติก(Kami7 Go Green)
13.21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม ผู้มี
บทบาทสำคัญในการปฏิรูปอุทยานทางทะเล
0.75
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ระดับการรับรู้ (ร้อยละ)
เคยได้ยินแต่ไม่รู้
ว่าทำงานด้าน
พอรู้จัก
สวล.ด้วย
ไม่เคยรู้เลย

9.81

24.53

64.15

5.66

26.04

67.55

10.57

38.11

43.77

7.92

26.04

62.64

12.83

28.30

55.09

24.91

17.36

16.23

19.62

37.74

29.43

7.17

18.11

73.96

ข้อที่

10

พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

รู้จักและ
ติดตาม

และผลักดันการขึ้นทะเบียนสัตว์สงวนชนิดใหม่
ของไทย
สืบ นาคะเสถียร นักธรรมชาติและนักอนุรักษ์ที่
ทำงานปกป้องเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่ห้วยขาแข้ง และพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทย
ผู้ทำอัตวินบิ าตเพื่อเรียกร้องให้คนไทยหันมา
สนใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
9.06

ระดับการรับรู้ (ร้อยละ)
เคยได้ยินแต่ไม่รู้
ว่าทำงานด้าน
พอรู้จัก
สวล.ด้วย
ไม่เคยรู้เลย

9.81

17.36

63.77

ตารางที่ 4-6 สัดส่วนนักเรียนตามระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ขยายผล
ข้อที่

1

2

3

4

5

พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

รู้จักและ
ติดตาม

เกรต้า ทุนเบิร์ก (Greta Thunberg) นักเรียนที่
หยุดเรียนทุกวันศุกร์เพื่อประท้วงหน้ารัฐสภา
สวีเดนให้รัฐบาลจริงจังกับการแก้ไขปัญหาโลก
ร้อนมากกว่านี้
พี่น้อง Wijsen ที่เริ่มโครงการ Bybe Bye
Plastic Bags ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
เด็กหญิง ระริน สถิตธนาสาร (ลิลลี่) ที่ยนื่ หนังสือ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มวิชา
eco education เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรทุก
ระดับชัน้
อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงและนักร้องลูกครึ่ง
ไทย-อังกฤษ ผู้ก่อตั้งศูนย์สงิ่ แวดล้อมศึกษา (EEC
Thailand) เพื่อจัดค่ายให้เยาวชนได้ใกล้ชดิ กับ
ธรรมชาติ
ท็อป พิพัฒน์ กับ นุน่ ศิรพันธ์ อภิรักษ์ธนากร
ดาราคู่สามีภรรยาที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
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ระดับการรับรู้ (ร้อยละ)
เคยได้ยินแต่ไม่
รู้ว่าทำงานด้าน
พอรู้จัก
สวล.ด้วย ไม่เคยรู้เลย

4.17

26.39

18.40

51.04

2.08

11.46

13.54

72.92

0.69

14.93

18.06

66.32

5.56

15.97

22.92

55.56

2.78

16.67

20.14

60.42

ข้อที่

6

7

8

9

10

พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

รู้จักและ
ติดตาม

ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงแอปฟลิเคชั่น ECOLIFE
เพื่อส่งเสริมให้คนลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง
เจษฎาภรณ์ ผลดี (ติ๊ก) นักแสดงผู้รักการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ ผู้จดั และพิธกี รรายการ
9.03
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “เนวิเกเตอร์”
อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) พรีเซน
เตอร์แคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทำได้” ของ
711 เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคสมทบทุนซื้อ
อุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช 14.58
ศิลปินกลุ่ม BNK48 ที่ร่วมรณรงค์ลดการใช้
พลาสติกกับ 711 ด้วยเพลง บ๊ายบาย...นาย
12.85
พลาสติก(Kami7 Go Green)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม ผู้มี
บทบาทสำคัญในการปฏิรูปอุทยานทางทะเลและ
ผลักดันการขึ้นทะเบียนสัตว์สงวนชนิดใหม่ของ
1.74
ไทย
สืบ นาคะเสถียร นักธรรมชาติและนักอนุรักษ์ที่
ทำงานปกป้องเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่ห้วยขาแข้ง และพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทย
ผู้ทำอัตวินบิ าตเพื่อเรียกร้องให้คนไทยหันมา
8.68
สนใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ระดับการรับรู้ (ร้อยละ)
เคยได้ยินแต่ไม่
รู้ว่าทำงานด้าน
พอรู้จัก
สวล.ด้วย ไม่เคยรู้เลย

31.25

18.75

40.97

38.89

14.93

31.60

41.67

16.67

28.82

23.26

17.36

57.64

29.17

15.63

46.53

การทดสอบสถิติ Pearson's chi-squared test แสดงให้เห็นว่าการรับรู้เกี่ยวกับบุคคลตัวอย่างด้าน
สิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชนนั้นแตกต่างกันมาก เนื่องจากกระแสความนิยมและบทบาทของบุคลลตัวอย่าง
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ยากแก่การสรุปเป็นการทั่วไป แต่ก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจดังนี้
- แม้ว่าการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของผู้มีชื่อเสียงในสังคม เช่น นักร้อง หรือนักแสดง จะได้รับ
ความสนใจจากสังคมและสร้างการรับรู้ให้กับเด็กและเยาวชนได้มาก แต่กระแสการรับรู้มีแนวโน้ม
จะลดลงไปตามกาลเวลาหากไม่ ไ ด้ ม ี ก ารรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง รู ป ที ่ 4-3
เปรียบเทียบระดับการรับรู้ถึงแคมเปญที่ มีคุณ ตูน บอดี้สแลม เป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งมีการรับรู้อย่าง
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กว้างขวางในกลุ่มตัวอย่างของโครงการในปีที่ 1 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่มีแคมเปญ แต่เมื่อมีการสำรวจ
ใหม่ในอีก 2-3 ปีต่อมาพบว่ามีระดับการรับรู้ลดลงอย่างมาก

รูปที่ 4-3 เปรียบเทียบระดับการรับรู้เกี่ยวกับ การเป็นพรีเซนเตอร์แคมเปญไม่รับถุงพลาสติกของคุณ
อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 1 และ 2
- ในทางกลับกัน แม้ว่าระดับการรับรู้ถึงบทบาทของนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมจะอยู่ต่ำกว่าบทบาท
ด้านสิ่งแวดล้อมของผู้มีช ื่อเสียงในสังคมมาก แต่หากมีการทำงานและได้รับความสนใจจาก
สื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่องก็อาจจะทำให้เกิดการรับรู้ในหมู่เด็กและเยาวชนมากขึ้น เช่นกรณี
ของเกรต้า ทุนเบิร์ก ที่แสดงในรูปที่ 4-4 ที่มีสัดส่วนการรับรู่ในหมู่นักเรียนรุ่นเล็กในปีที่ 2 ช่วงที่
1 เพิ่มขึ้นจนไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากกลุ่มตัวอย่างในปีที่ 1 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาคล้ายคลึงก็พบว่ามีระดับการรับรู้ในปีที่ 2 ที่สูงกว่าอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ
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รูปที่ 4-4 เปรียบเทียบระดับการรับรู้เกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกรต้า
ทุนเบิร์ก (Greta Thunberg) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 1 และ 2

4.1.2 พฤติกรรมและความสนใจกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 4-7 แสดงสัดส่วนของนักเรียนตามระดับพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของตัวเองในช่วงที่ 1 ซึ่ง
จะเห็น ว่าความถี่ของพฤติกรรมการใช้น ้าไฟอย่างประหยัดอยู่ในระดับสูง เกินกว่ าร้อยละ 40 ในขณะที่
พฤติกรรมการรับถุงพลาสติก หลอด และการคัดแยกขยะอยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง
ตารางที่ 4-7 สัดส่วนนักเรียนตามระดับพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของตนในโรงเรียนนำร่อง
ความถี่ / ความบ่อย (ร้อยละ)
ข้อที่
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกครั้ง บ่อยครั้ง นานๆครั้ง ไม่เคย
1 ปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อไม่ใช้งาน
55.85 33.96
6.42
3.77
2 ปิดน้ำระหว่างแปรงฟันและถูสบู่เวลาล้างมือหรืออาบน้ำ
43.77 34.72
11.32
10.19
3 ไม่รับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้า
12.08 33.96
35.85
18.11
4 ไม่ใช้หลอดพลาสติกในการดื่มน้ำจากแก้วหรือขวด
24.15 27.55
32.83
15.47
5 คัดแยกขวดพลาสติก แก้ว กระป๋อง กระดาษจากขยะทั่วไป 24.53 28.30
32.08
15.09
เมื่อเปรียบเทียบกับการรับรู้ถึงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของคนในครอบครัวและเพื่อนซึ่งเป็นกลุ่ม
อ้างอิงที่มีอิทธิพลสาคัญต่อการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมของนักเรียนที่แสดงในตารางที่ 4-8 และ 4-9 จะ
พบว่าพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนใกล้เคียงกับการรับรู้พฤติกรรมของสมาชิกคนอื่นในครอบครัว
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มากกว่ากลุ่มเพื่อน โดยพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวจะมีค่าสูงกว่ากลุ่มเพื่อนในทุกด้านยกเว้นในด้านการ
คัดแยกขยะและการใช้หลอดพลาสติกที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 4-8 สัดส่วนนักเรียนตามระดับพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของครอบครัวในโรงเรียนนำร่อง
ความถี่ / ความบ่อย (ร้อยละ)
ข้อที่
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกครั้ง บ่อยครั้ง นานๆครั้ง ไม่เคย
1 ปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อไม่ใช้งาน
64.15 24.15
8.68
3.02
2 ปิดน้ำระหว่างแปรงฟันและถูสบู่เวลาล้างมือหรืออาบน้ำ
51.70 28.30
10.19
9.81
3 ไม่รับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้า
15.47 26.42
42.26
15.85
4 ไม่ใช้หลอดพลาสติกในการดื่มน้ำจากแก้วหรือขวด
24.53 26.42
30.94
18.11
5 คัดแยกขวดพลาสติก แก้ว กระป๋อง กระดาษจากขยะทั่วไป 32.83 22.26
32.08
12.83
ตารางที่ 4-9 สัดส่วนนักเรียนตามระดับพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเพื่อนในโรงเรียนนำร่อง
ความถี่ / ความบ่อย (ร้อยละ)
ข้อที่
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกครั้ง บ่อยครั้ง นานๆครั้ง ไม่เคย
1 ปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อไม่ใช้งาน
40.00 35.09
17.74
7.17
2 ปิดน้ำระหว่างแปรงฟันและถูสบู่เวลาล้างมือหรืออาบน้ำ
30.94 33.58
18.87
16.60
3 ไม่รับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้า
11.32 28.68
38.87
21.13
4 ไม่ใช้หลอดพลาสติกในการดื่มน้ำจากแก้วหรือขวด
21.89 23.02
33.58
21.51
5 คัดแยกขวดพลาสติก แก้ว กระป๋อง กระดาษจากขยะทั่วไป 24.53 21.89
32.45
21.13
ตารางที่ 4-10 แสดงสัดส่วนของนักเรียนตามระดับพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของตัวเองในช่วงที่ 2 ซึ่ง
จะเห็นว่าความถี่ของพฤติกรรมของเยาวชนในช่วงนี้ มีการใช้น้าไฟอย่างประหยัดอยู่ในระดับสูง เกินกว่าร้อยละ
50 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการรับรู้ถึงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของคนในครอบครัวและเพื่อนในตารางที่ 4-11
และ 4-12 จะพบว่าพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนใกล้เคียงกับการรับรู้พฤติกรรมของสมาชิกคนอื่นใน
ครอบครัวมากกว่ากลุ่มเพื่อน เช่นเดียวกับผลวิเคราะห์ในช่วงแรก
ตารางที่ 4-10 สัดส่วนนักเรียนตามระดับพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของตนในโรงเรียนขยายผล
ความถี่ / ความบ่อย (ร้อยละ)
ข้อที่
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกครั้ง บ่อยครั้ง นานๆครั้ง ไม่เคย
1 ปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อไม่ใช้งาน
63.89 34.38
1.04
0.69
2 ปิดน้ำระหว่างแปรงฟันและถูสบู่เวลาล้างมือหรืออาบน้ำ
54.17 36.46
7.99
1.39
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3 ไม่รับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้า
4 ไม่ใช้หลอดพลาสติกในการดื่มน้ำจากแก้วหรือขวด
5 คัดแยกขวดพลาสติก แก้ว กระป๋อง กระดาษจากขยะทั่วไป

11.11
11.81
27.08

55.56
40.97
51.04

32.64
41.67
20.14

0.69
5.56
1.74

ตารางที่ 4-11 สัดส่วนนักเรียนตามระดับพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของครอบครัวในโรงเรียนขยายผล
ความถี่ / ความบ่อย (ร้อยละ)
ข้อที่
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกครั้ง บ่อยครั้ง นานๆครั้ง ไม่เคย
1 ปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อไม่ใช้งาน
63.89 32.99
3.13
0.00
2 ปิดน้ำระหว่างแปรงฟันและถูสบู่เวลาล้างมือหรืออาบน้ำ
51.74 38.89
7.64
1.74
3 ไม่รับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้า
10.07 50.35
37.85
1.74
4 ไม่ใช้หลอดพลาสติกในการดื่มน้ำจากแก้วหรือขวด
15.28 45.83
32.64
6.25
5 คัดแยกขวดพลาสติก แก้ว กระป๋อง กระดาษจากขยะทั่วไป 27.08 44.44
25.00
3.47
ตารางที่ 4-12 สัดส่วนนักเรียนตามระดับพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเพื่อนในโรงเรียนขยายผล
ความถี่ / ความบ่อย (ร้อยละ)
ข้อที่
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกครั้ง บ่อยครั้ง นานๆครั้ง ไม่เคย
1 ปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อไม่ใช้งาน
50.00 42.36
7.29
0.35
2 ปิดน้ำระหว่างแปรงฟันและถูสบู่เวลาล้างมือหรืออาบน้ำ
40.63 45.49
12.15
1.74
3 ไม่รับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้า
12.15 46.88
38.19
2.78
4 ไม่ใช้หลอดพลาสติกในการดื่มน้ำจากแก้วหรือขวด
13.89 42.71
38.19
5.21
5 คัดแยกขวดพลาสติก แก้ว กระป๋อง กระดาษจากขยะทั่วไป 30.90 41.67
24.31
3.13
การทดสอบสถิติ Pearson's chi-squared test แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
ตัวอย่างในปีที่ 2 นั้นสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในปีที่ 1 ทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเฉพาะในด้านการ
ปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติกซึ่งเป็นประเด็นที่มีการรณรงค์ในระดับประเทศนั้นสัดส่วนของนักเรียนที่ตอบว่าทำเป็น
ประจำในปีที่ 2 นั้นสูงขึ้นกว่าเท่าตัว ดังที่แสดงในรูปที่ 4-5
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รูปที่ 4-5 เปรียบเทียบระดับ พฤติกรรมเรื่องไม่รับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้า ของกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 1 และ 2
ตารางที่ 4-13 และ 4-14 แสดงสัดส่วนของนักเรียนตามระดับการประเมินความยากง่ายของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นว่าความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนอยู่
ในระดับสูง เกือบร้อยละ 20 ที่เยาวชนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแน่นอน ในส่วนของ
กิจกรรม Trash Hero เก็บขยะในสถานที่สาธารณะเยาวชนทั้งช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 มีความสนใจและอาจจะ
เข้าร่วมอยู่ในระดับที่สูงที่สุดเกินกว่าร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ
ตารางที่ 4-13 สัดส่วนนักเรียนตามระดับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนำร่อง
ข้อที่

1
2

ความสนใจ (ร้อยละ)
สนใจและ สนใจและ
เข้าร่วม อาจจะเข้า สนใจรับรู้แต่
แน่นอน
ร่วม
คงไม่เข้าร่วม ไม่สนใจเลย

พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
Trash Hero เก็ บ ขยะที ่ ต กค้ า งในแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วและ
สถานที่สาธารณะ
Earth Hour ปิดไฟในวันและเวลาที่นัดพร้อมกันทั่วโลกเป็น
เวลา 1 ชั่วโมงเพื่อเป้นสัญลักษณ์การลดโลกร้อน
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26.04

41.89

26.42

5.66

25.28

33.21

28.68

12.83

3
4

Chiangrai Fights Smog สร้างความตระหนักถึงผลกระทบ
ของการเผาและฝุ ่ น PM2.5 โดยการแจกหน้ า กากให้
ประชาชน
มือเย็นเมืองเย็น กลุ่มคนเมืองที่ฝันอยากเห็นเมืองร่มเย็น
เต็มไปด้วยต้นไม้และพร้อมจะลุกขึ้นมาปลูกต้นไม้

24.15

41.51

26.42

7.92

41.89

34.72

17.36

6.04

ตารางที่ 4-14 สัดส่วนนักเรียนตามระดับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนขยายผล
ข้อที่

1
2
3
4

ความสนใจ (ร้อยละ)
สนใจและ สนใจและ
เข้าร่วม อาจจะเข้า สนใจรับรู้แต่
แน่นอน
ร่วม
คงไม่เข้าร่วม ไม่สนใจเลย

พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
Trash Hero เก็บขยะที่ตกค้างในแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานที่สาธารณะ
Earth Hour ปิดไฟในวันและเวลาที่นัดพร้อมกันทั่วโลก
เป็นเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อเป้นสัญลักษณ์การลดโลกร้อน
Chiangrai Fights Smog ส ร ้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั กถึ ง
ผลกระทบของการเผาและฝุ ่ น PM2.5 โดยการแจก
หน้ากากให้ประชาชน
มือเย็นเมืองเย็น กลุ่มคนเมืองที่ฝันอยากเห็นเมืองร่มเย็น
เต็มไปด้วยต้นไม้และพร้อมจะลุกขึ้นมาปลูกต้นไม้

19.10

62.15

16.67

2.08

28.13

57.29

13.19

1.39

26.39

59.03

12.85

1.74

27.43

57.64

13.54

1.39

4.2 ผลของกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
4.2.1 การให้ความรูด้ ้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียน
ทางโครงการได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับโรงเรียนนำร่อง 6 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนเทิงวิทยาคม โรงเรียนหนองแรดวิทยา โรงเรียนบ้านเกี๋ยง (คุรุราษฎร์วิทยา) โรงเรียนสักสันเชียงใหม่
วิทยาคม โรงเรียนบ้านบุญนาค และโรงเรียนบ้านดอนแยง และโรงเรียนขยายผล 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเม็ง
รายมหาราชวิทยาคม โรงเรียนอบจ.เชียงราย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียน
ดอนชัยวิทยาคม และโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ดังที่แสดงในรูปที่ 4-6 ถึง รูปที่ 4-17
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รูปที่ 4-6 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม

รูปที่ 4-7 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนหนองแรดวิทยา
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รูปที่ 4-8 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกี๋ยง ( คุรุราษฏร์วิทยา )

รูปที่ 4-9 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านบุญนาค
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รูปที่ 4-10 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแยง

รูปที่ 4-11 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม
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รูปที่ 4-12 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

รูปที่ 4-13 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนอบจ.เชียงราย
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รูปที่ 4-14 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

รูปที่ 4-15 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
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รูปที่ 4-16 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม

รูปที่ 4-17 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
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4.2.2 กิจกรรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
นอกจากการให้ความรู้แล้ว ทางโครงการยังได้ให้อุปกรณ์ โรงเรียนที่เข้าร่ว มโครงการส าหรับ จัด
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ Trash Hero ซึ่งทางโรงเรียนนาร่องสามารถนาไปจัดกิจกรรม โดยมีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด 300 คน สามารถเก็บขยะได้ทั้งหมด 45 ถุง น้าหนัก 116 กิโลกรัม โดยมีรายละเอียดดังตาราง
ที่ 4-15 และรูปที่ 4-18 ถึง รูปที่ 4-22 อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ทาให้การ
รวมตัวในการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร Trash Hero ของแต่ละโรงเรียนเป็นไปได้ยากในภาคปลายปีการศึกษา
2564 ทั้งในโรงเรียนนาร่องและโรงเรียนขยายผล
ตารางที่ 4-15 ข้อมูลการจัดกิจกรรม Trash Hero ของโรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียน

สถานที่

จำนวนเยาวชน
ที่เข้าร่วม (คน)

จำนวนขยะ
(ถุง)

น้ำหนักของขยะ
(กิโลกรัม)

โรงเรียนบ้านเกี๋ยง

ภายในโรงเรียน

60

12

50

โรงเรียนบ้านบุญนาค

ภายในโรงเรียน

20

13

25

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม

ภายในโรงเรียน

187

6

5

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ภายในโรงเรียน

13

10

35

โรงเรียนบ้านดอนแยง

สวนสาธารณะในชุมชน

20

4

1
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รูปที่ 4-18 กิจกรรม Trash Hero โรงเรียนบ้านเกี๋ยง (คุรุราษฎร์วิทยา)

รูปที่ 4-19 กิจกรรม Trash Hero โรงเรียนบ้านบุญนาค
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รูปที่ 4-20 กิจกรรม Trash Hero โรงเรียนสันเชียงใหม่วิทยาคม

รูปที่ 4-21 กิจกรรมTrash Hero โรงเรียนเทิงวิทยาคม
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รูปที่ 4-22 กิจกรรม Trash Hero โรงเรียนบ้านดอนแยง

รูปที่ 4-23 ภาพงานเยาวชนในกิจกรรมเสนอแนวคิดกับ FLY
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รูปที่ 4-23 แสดงผลของการระดมสมองที่ให้นักเรียนได้จัดทาข้อเสนอกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้
หัว ข้อ “พวกเราต้องการที่จ ะท าอะไร เพื่อโรงเรียนและชุมชน” ซึ่งทางโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับเยาวชน ในการประชุมประจาปีของ Trash Hero Thailand 2022 ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม
2565 ที่โรงแรมมรกตทวิน จังหวัดชุมพร กับกลุ่ม Trash Hero Chomphon (รูปที่ 4-24) ซึ่งมีแกนนาเป็นครู
และมีการดาเนินการโครงการ Trash Hero Kids & Trash Hero Teen อย่างเข้มแข็งตั้งแต่ก่อนการระบาด
ของโรคโควิด-19 ครอบคลุมโรงเรียนกว่า 90 แห่ง และนักเรียนกว่า 5,000 คนในจังหวัดชุมพร โดยในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษานอกจากจะมีการฝึกอบรมและสนับสนุนชุดอุ ปกรณ์ท ากิจกรรม Trash Hero แล้วยัง
ร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจั งหวัดชุมพร ส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ Zero Waste School
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทาธนาคารขยะ โดยเป็นตัวชี้วัดของสถานศึกษา

ขอบคุณรูปภาพจาก Trash Hero Chumphon

รูปที่ 4-24 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการศึกษาดูงาน Trash Hero Kids ที่จังหวัดชุมพร
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4.3 ผลของกิจกรรมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
4.3.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ตารางที่ 4-16 แสดงเนื้อหาของข้อมูลที่ได้มีการสื่อสารผ่านเพจของโครงการตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน
2564 ถึง 25 พฤษภาคม 2565 จานวน 53 ครั้ง โดยสามารถจาแนกเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ปัญหา) จานวน 3 ครั้ง ต้นแบบเยาวชนผู้นาด้านสิ่งแวดล้อม (ต้นแบบ) จานวน 4
ครั้ง พฤติกรรมที่ดีหรือทางออกส าหรับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (ทางออก) จานวน 7 ครั้ง แรงจูงใจหรือของ
สมนาคุณในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (แรงจูงใจ) จานวน 4 ครั้ง และภาพจาก
กิจกรรมต่าง ๆ (กิจกรรม) จานวน 35 ครั้ง
ตารางที่ 4-16 รายละเอียดและผลการตอบรับการให้ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
วันที่
เนื้อหา
เผยแพร่
25 พ.ค. 65 ภาพบรรยากาศกิ จ กรรมลงพื ้ น ที ่ วั น ที่ 20 พฤษภาคม
2565 ณ โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
25 พ.ค. 65 ภาพบรรยากาศกิ จ กรรมลงพื ้ น ที ่ วั น ที่ 19 พฤษภาคม
2565 ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
25 พ.ค. 65 ภาพบรรยากาศกิ จ กรรมลงพื ้ น ที ่ วั น ที่ 18 พฤษภาคม
2565 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
25 พ.ค. 65 ภาพบรรยากาศกิ จ กรรมลงพื ้ น ที ่ วั น ที่ 18 พฤษภาคม
2565 ณ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
11 พ.ค. 65 ภาพพิธีเปิดกิจกรรม และฟังบรรยายเรื่องปัญหาขยะบน
เกาะ โดยคุ ณ ภู ว ณั ฎ ฐ์ รอบคอบ (รั ก ษาการ ผอ.กอง
สาธารณสุ ข เทศบาลเกาะสี ช ั ง ) ในกิ จ กรรมเชี ย งราย
อาสาสมัคร ณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
11 พ.ค. 65 ภาพกิจกรรม Trash Hero Chiang Rai x Trash Hero Ko
Sichang
11 พ.ค. 65 ภาพกิ จ กรรมน้ อ งๆอาสาสมั ค รจากจ. เชี ย งราย จาก
โครงการ FLY Volunteers ปีที่ 2 ร่วมทำกิจกรรมเชียงราย
อาสาสมั คร ณ เกาะสี ช ั ง จ.ชลบุ รี กั บ Trash Hero Ko
Sichang
1 พ.ค. 65 พร้อมกันรึยังเอ่ยย ไหนมาดูกันว่าไปสีชังจะได้ทำอะไร
น้องๆกดสุ่มแล้ว แคปหน้าจอ คอมเม้นที่ใต้โพส เพื่อให้ฝั น
เป็นจริงได้เลยจ้าา

65

ประเภท
กิจกรรม

การ
เข้าถึง
98

การมีส่วน
ร่วม
8

กิจกรรม

246

49

กิจกรรม

107

19

กิจกรรม

226

39

กิจกรรม

1815

172

กิจกรรม

810

39

กิจกรรม

270

46

กิจกรรม

255

96

วันที่
เนื้อหา
เผยแพร่
30 เม.ย. 65 รายชื่อน้องๆที่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมเชียงรายอาสาสมัคร ณ
เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
27 เม.ย. 65 เหลื อ เวลาอี ก 3วั น แล้ ว น๊ า น้ อ งๆคนไหนสนใจสามารถ
ลงทะเบียนสมัคร ร่วมกิจกรรมได้นะคะ (กิจกรรม Survey
123 Challenge)
24 เม.ย. 65 กิจกรรมพิเศษ “จิตอาสา by.yourself“เนื่องจากเป็นช่วง
ปิดเทอม ให้น้องๆทำจิตอาสา เก็บขยะบริเวณบ้านหรือ
ชุมชนของตนเอง พร้อมกับเซลฟี่ส่ง โดยให้น้องๆโพสต์ภาพ
ตนเอง และใส่แคปชั่นความรู้สึกในการทำจิตอาสาครั้งนี้
พร้อมติดแฮชแทค #volunteersbyyourself #flyปีที่2
21 เม.ย. 65 กิจกรรม Survey 123 Challenge เป็นกิจกรรมที่อยากจะ
เชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมการใช้ Mobile Application แลก
ของรางวัลลุ้นไปทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ณ เกาะสีชัง จ.
ชลบุรี
20 เม.ย. 65 เฉลยกิจกรรมทที่เชิญชวนน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ FLY
Volunteers มีสิทธิ์ลุ้นไปทำกิจกรรมเชียงรายอาสาสมัคร
ณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ยิ่งร่วมกิจกรรมเยอะยิ่งมีสิทธ์มาก
14 เม.ย. 65 เชิญชวนน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ FLY Volunteers
11 เม.ย. 65 เซอร์ไพรส์~~~!!! เร็วๆนี้จะมีกิจกรรมพิเศษจากโครงการ
FLY Volunteers II
1 เม.ย. 65 สิ ง ห์ อาสาร่ ว มมือแก้ ป ั ญหาไฟป่ า และหมอกควั น สู ่ การ
ป้องกันป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน
26 มี.ค. 65 ดูดไมโครพลาสติกออกจากทราย โครงการ HOOLA ONE
19 ก.พ. 65 ภาพบรรยากาศกิจกรรมลงพื้นที่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
19 ก.พ. 65 ภาพบรรยากาศกิจกรรมลงพื้นที่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
22 ม.ค. 65 #GREENQUOTE: The Eternals เป็ น ภายนตร์ เรื ่ องใหม่
จาก Marvel ที่พูดถึงเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่พยายามช่วยโลก

22 ม.ค. 65 “rFoil” เม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากฟอยล์ วัสดุชนิดใหม่บน
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
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ประเภท
กิจกรรม

การ
เข้าถึง
473

การมีส่วน
ร่วม
82

กิจกรรม

228

9

กิจกรรม

188

3

กิจกรรม

8071

260

กิจกรรม

174

5

กิจกรรม
กิจกรรม

167
156

7
6

ต้นแบบ

94

1

ทางออก
กิจกรรม

107
77

1
30

กิจกรรม

66

52

ต้นแบบ

62

2

ทางออก

64

3

วันที่
เนื้อหา
เผยแพร่
22 ธ.ค. 64 Ryan Hickman หนุ่มน้อยเจ้าของธุรกิจรีไซเคิลขนาดเล็ก
"Ryan's recycling company"
28 พ.ย 64 ภาพบรรยากาศบูธโครงการฯ วันที่ 27 พ.ย. 2564
27 พ.ย 64 ภาพบรรยากาศบูธโครงการฯ วันที่ 26 พ.ย. 2564
26 พ.ย 64 ภาพบรรยากาศบูธโครงการฯ วันที่ 25 พ.ย. 2564
25 พ.ย 64 กิจกรรม #FLYVolunteersII Challenge
25 พ.ย 64 ภาพบรรยากาศบูธโครงการฯ วันที่ 24 พ.ย. 2564
24 พ.ย 64 ภาพบรรยากาศบูธโครงการฯ วันที่ 23 พ.ย. 2564 (2)
24 พ.ย 64 ภาพบรรยากาศบูธโครงการฯ วันที่ 23 พ.ย. 2564
23 พ.ย 64 คลิปเชิญชวนเยี่ยมชมบูธโครงการ FLY Volunteer II
23 พ.ย 64 กิจกรรม #FLYVolunteersII Challenge
23 พ.ย 64 ภาพบรรยากาศบู ธ โครงการ FLY Volunteers วั น ที ่ 22
พ.ย. 2564
19 พ.ย 64 “ The Story of Plastic “
19 พ.ย 64 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Chiangrai Sustainable Design
Week 2021
17 พ.ย 64 กิจกรรมนี้มีชื่อว่า Survey 123 Challenge
11 พ.ย 64 กิจกรรม Trash Hero โรงเรียนบ้านเกี๋ยงคุรุราษฎร์วิทยา
5 พ.ย 64 โครงการ BABA WASTE ที่จังหวัดภูเก็ต
3 พ.ย 64 สอนพับหน้ากากอนามัยใช้แล้ว สำหรับทิ้งที่ถังขยะติดเชื้อ
1 พ.ย 64 ภาพบรรยากาศกิ จ กรรมผู ้ น ำเยาวชน และกิ จ กรรม
Inspiration กั บ ศิ ล ปิ น และนั ก ออกแบบสร้ า งสรรค์ ณ
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1 พ.ย 64 ภาพบรรยากาศกิ จ กรรมผู ้ น ำเยาวชน และกิ จ กรรม
Inspiration กั บ ศิ ล ปิ น และนั ก ออกแบบสร้ า งสรรค์ ณ
โรงเรียนบ้านดอนแยง
1 ต.ค. 64 “พลาสติกคือกับดัก”
23 ก.ย. 64 ขอบคุณเยาวชนจากอำเภอเทิงทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของมหกรรมการเก็บขยะและข้อมูลการทำแบรนด์ออดิท
ทั่วโลกของปี 2564 #BreakFreeFromPlastic
22 ก.ย. 64 เสื้อ Trash Hero Chiang Rai ที่ใช้ผ้าจาก Start-up ด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่าง moreloop
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ประเภท
ต้นแบบ

การ
เข้าถึง
15

การมีส่วน
ร่วม
4

กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
แรงจูงใจ
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
แรงจูงใจ
กิจกรรม

74
93
102
48
76
107
91
69
259
148

3
13
10
4
6
14
11
18
32
19

ปัญหา
กิจกรรม

29
90

2
4

แรงจูงใจ
กิจกรรม
ทางออก
ทางออก
กิจกรรม

105
128
95
52
678

6
13
8
1
120

กิจกรรม

122

9

ปัญหา
ทางออก

73
137

5
14

กิจกรรม

194

33

วันที่
เนื้อหา
เผยแพร่
18 ก.ย. 64 ภาพบรรยากาศกิจกรรม World Cleanup Day 2021 ณ
บริเวณที่ว่าการอำเภอเทิง ( 2 )
18 ก.ย. 64 ภาพบรรยากาศกิจกรรม World Cleanup Day 2021 ณ
บริเวณที่ว่าการอำเภอเทิง
13 ก.ย. 64 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "World Cleanup Day 2021"
11 ก.ย. 64 ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน Survey123
4 ส.ค. 64 สัญลักษณ์รีไซเคิล “เครื่องหมายที่ไร้ความหมาย”
23 ก.ค. 64 เชิ ญ ชวนประกวดวาดภาพตามจิ น ตนาการ ในหั ว ข้ อ
“เกี่ยวกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ”
15 ก.ค. 64 การจัดการขยะ'เสี่ยง'ติดเชื้ออย่าง Rapid Antigen Test
15 ก.ค. 64 moreloop ได้ ร ั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ โลกจาก SEED
Awards!!
26 มิ.ย. 64 ขอความร่ ว มมื อ ประชาชนที ่ จ ะเดิ น ทางเข้ า มาในพื ้ น ที่
จังหวัดเชียงราย กรอกข้อมูลผ่าน “ฮักเจียงฮาย”
18 มิ.ย. 64 ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมใน
อาสาสมัครเยาวชนปีที่ 2

ประเภท
กิจกรรม

การ
เข้าถึง
326

การมีส่วน
ร่วม
64

กิจกรรม

251

50

กิจกรรม
ทางออก
ปัญหา
แรงจูงใจ

78
268
103
94

1
13
9
12

ทางออก
ต้นแบบ

78
80

5
9

กิจกรรม

68

6

กิจกรรม

53

5

4.3.2 การสื่อสารกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 2 มีโอกาสได้สื่อสารกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม 2 ครั้ง ได้แก่
การเข้าร่ว มกิจ กรรม World Cleanup Day และ Chiangrai Sustainable Design Week 2021 ส าหรับ
กิจกรรม World Cleanup Day 2021 นั้นจัดขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ที่มีการจัดกิจกรรม
World Cleanup Day ทั่วโลก ในปีนี้โครงการได้ทางานร่วมกันกับทางเทศบาลตาบลเวียงเทิง อาเภอเทิงใน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยร่วมกันทาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะบริเวณรอบที่ว่าการอาเภอเทิง เป็นเวลา 1
ชั่วโมง เนื่องจากกิจกรรมต้องอาศัยการเดินทางมาเข้ าร่วมและจัดขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์ ทางโครงการจึงได้
ประสานไปยังโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง นาคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มีจานวนผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น
79 คน เก็บขยะได้ 109.2 กิโลกรัม ดังที่แสดงในรูปที่ 4-25 โดยในจานวนนี้มีนายกเทศมนตรีของเทศบาล
ตาบลเวียงเทิงและทีมงานให้เกียรติเข้าร่วมเก็บขยะในครั้งนี้ด้วย
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รูปที่ 4-25 กิจกรรม World Cleanup Day 2021
ในส่วนของกิจกรรม Chiangrai Sustainable Design Week 2021 ถือเป็นเวทีในการนาเสนอผลงาน
ของน้อง ๆ ในการทากิจกรรมของโครงการฯ ในช่วงที่ 1 ทั้งหมด อีกทั้งยังต้องการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และขยายผลในระดับ จังหวัด โดยภายในงานมีคนให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการหรื อ
สถานศึกษาและเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับ การเข้าร่วมเป็น Volunteers หรือสนับสนุนกิจกรรม รวมไปถึงความ
เป็นไปได้ในการขยายผลไปยังพื้นที่สูงของรองประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ดังที่แสดงใน
รูปภาพที่ 4-26
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รูปที่ 4-26 ภาพบรรยากาศกิจกรรม Chiangrai Sustainable Design Week 2021
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4.3.3 การสารวจและเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
เนื่องจากอุปสรรคของการจัดกิจกรรมในภาคปลายปีการศึกษา 2564 จากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ทางจึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนใช้งานแอพพลิเคชัน Survey123 ในการสำรวจปัญหาการทิ้งขยะในจังหวัด
เชียงราย ผ่านเพจ Facebook: FLY Volunteers และคุณครูผู้ประสานงานของโรงเรียนในเครือข่าย และได้รับ
ผลตอบรับอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมทากิจกรรมออนไลน์ครบทุกกิจกรรมจานวน 52 คน และทางโครงการได้
คัดเลือกตัวแทนเยาวชน 30 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาของโครงการ
1. กิจกรรมการใช้งานแอพพลิเคชัน Survey123 จำนวน 20 คน
2. กิจกรรมตอบคำถามพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 คน
3. กิจกรรม#volunteersbyyourself จำนวน 2 คน
ในส่วนของการดำเนินงานในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนมีความตะหนักและเห็นความสำคัญของ
ปัญหาสิ่งแวดลอมและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางโครงการจึงเชิญ คุณภู วณัฎฐ์
รอบคอบ (รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเกาะสีชัง) บรรยายเรื่อง “ปัญหาขยะบนเกาะ” โดย
ใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชังเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม (รูปที่ 4-27) และในช่วงเย็นนักเรียนได้ร่วม
ทำกิจกรรม Trash Hero กับอาสาสมัคร Trash Hero Ko Sichang ณ ท่ายายทิม เกาะสีชัง (รูปที่ 4-28) โดย
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้รวมทั้งสิ้นจานวน 55 คน ขยะที่เก็บได้ทั้งหมด 94 กิโลกรัม สามารถคัดแยกและส่งไป
รีไซเคิลได้ 35 กิโลกรัม

รูปที่ 4-27 กิจกรรมฟังบรรยายเรื่อง “ปัญหาขยะบนเกาะ” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง
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รูปที่ 4-28 กิจกรรม Trash Hero กับอาสาสมัคร Trash Hero Ko Sichang ณ ท่ายายทิม เกาะสีชัง
นอกจากนี้ในยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ เยาวชนได้เรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมรับชมภาพยนตร์สารคดีด้านสิ่งแวดล้อม Wall-e เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การทัศนศึกษาสถานที่และโครงการสาคัญบนเกาะสีชัง คือ “ศูนย์เรี ยนรู้ธนาคารปู
ม้าเกาะสีชัง” (รูปที่ 4-29) โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเล ซึ่งมีผลต่อ
เรื่องความมั่นคงทางอาหารในอนาคต และกิจกรรมสุดท้ายคือการถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ได้ดาเนินการใน
ปีที่ผ่านมา (รูปที่ 4-30) โดยให้อาสาสมัครเยาวชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคที่
พบ อาทิ อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมไม่เพียงพอ (กระสอบ ถุงมือ คราดลากขยะ) มาตราการการจัดการขยะที่
ไม่ได้ประสิทธิภาพมากพอและจัดการไม่ถูกวิธี การขาดการติดตามผลจากการสร้างความรู้ เป็นต้น ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ทางโครงการและสถานศึกษาจะนามาปรับปรุงในอนาคต
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รูปที่ 4-29 กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ “ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าเกาะสีชัง”

รูปที่ 4-30 ภาพบรรยากาศกิจกรรมถอดบทเรียนจากกิจกรรมของตัวแทนเยาวชน

4.4 สรุปผลการดาเนินงาน
ตารางที่ 4-31 สรุปผลกิจกรรมของโครงเรียนเครือข่ายในปีที่ 2 จะเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมเป็นอย่างมาก ทางโครงการสามารถจัดกิจกรรมให้ความรู้กับ
โรงเรียนเครือข่ายจานวน 12 แห่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 561 คน แต่กับโรงเรียนอีก 4 แห่ง โดย
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เฉพาะที่เป็นโรงเรียนประจาไม่สามารถเข้าไปทากิจกรรมในสถานศึกษาได้ในระยะเวลาของโครงการ สาหรับ
กิจกรรม Trash Hero ของโรงเรียนนั้นก็ต้องหยุดไปเนื่องจากความกังวลเรื่องความสัมผัสกับขยะ หลังจากที่
โรงเรียนนาร่อง 5 แห่งได้เริ่มกิจกรรมไป 1 ครั้ง ทาให้ทางโครงการปรับรูปแบบการรณรงค์เป็นการให้เยาวชน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนแทน
ตารางที่ 4-31 สรุปผลกิจกรรมของโรงเรียนเครือข่าย
กิจกรรมของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่
โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของ Trash Hero จำนวนนักเรียน
โครงการ (คน)
(ครั้ง)
(คน)
1. โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
13
1
187
2. โรงเรียนหนองแรดวิทยา
81
3. โรงเรียนบ้านเกี๋ยง (คุรุราษฎร์วิทยา)
66
1
60
4. โรงเรียนบ้านบุญนาค
35
1
20
5. โรงเรียนบ้านดอนแยง
63
1
20
6. โรงเรียนเทิงวิทยาคม
15
1
13
7. โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
30
8. โรงเรียนอบจ.เชียงราย
30
9. โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
79
10. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
62
11. โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
53
12. โรงเรียนเทศบาล5 เด่นห้า
34
13. โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
14. โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
15. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
16. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
รวมทั้งหมด
561
5
300
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
โครงการการพัฒนาผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชนในปีที่ 2 เป็นการดาเนินการต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสแสดงความเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน บทที่ 5 จะสรุปผลการดาเนินการและข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษา
และสร้างเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้และความเป็นผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

5.1 สรุปและอภิปรายผล
ผลการสารวจการรับรู้และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลายและมัธยมศึกษาของโรงเรียน 12 แห่งในจังหวัดเชียงรายในปีที่ 2 ยังพบว่าระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมของเยาวชนยังมีอยู่จ ากัด แต่มีแนวโน้มในการปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่มีผลการศึกษาใหม่ ๆ และกิจกรรมของนักสิ่งแวดล้อมที่ถูกเผยแพร่สู่สังคม ส่วนการรณรงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้น แม้ว่าจะสามารถทาให้เกิดความสนใจในวงกว้าง แต่การรับรู้อาจจะลดลง
อย่างรวดเร็วหากไม่มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเลือกบุคคลที่ทางานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจามา
เป็นกระบอกเสียงของสิ่งแวดล้อมจะทาให้เกิดความยั่งยืน
สาหรับการพัฒนากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในปีที่ 2 นี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 อย่างมาก แม้ในช่วงแรกจะยังสามารถจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษานาร่องในอาเภอเทิง
และนาผลงานมาสร้างการรับรู้อย่างสร้างสรรค์ในจังหวัด แต่ในภาคปลายปีการศึกษา 2564 นั้นทางโครงการ
ไม่ส ามารถด าเนินการจัดกิจ กรรมอาสาสมัคร Trash Hero กับโรงเรียนเป้าหมายได้ตามแผนด าเนินการ
อย่างไรก็ดี ความคุ้นเคยของเยาวชนกับกิจกรรมออนไลน์ก็มีส่วนช่วยให้ทางโครงการสามารถนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็น เครื่องมือในการส ารวจและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างที่เป็นปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญประการหนึ่ง ของชุมชน และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง ทางโครงการสามารถคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนไปร่วมทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้และความเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง โดยได้เห็นปลายทางของปัญหาขยะทะเลและความพยายามในการอนุรักษ์ระบบนิเวศของ
หน่ว ยงานและคนในชุมชน ก่อนที่จ ะได้กลับมาร่ว มกิจกรรมในสถานศึกษากับทางโครงการในภาคต้นปี
การศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของตน
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กิจกรรมของโครงการในปีที่ 2 นี้ แม้จะไม่ได้เป็น ไปตามแผนที่วางไว้ แต่ก็สามารถได้ผลที่น าไป
ขับเคลื่อนการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด โดยเฉพาะทาง อบจ.เชียงรายที่ได้ท า บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาเชียงรายอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน กับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(รูปที่ 5-1) ดังที่ได้แนบมาในภาคผนวก 5 และได้มีโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานด้าน
เยาวชน 2 ส่วน ได้แก่ โครงการต้นกล้าที่ทาง อบจ.เชียงรายจะสนับสนุนงบประมาณจานวน 30,000 บาท
ให้กับโรงเรียนจานวน 50 แห่ง ในการทาโครงการภายในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนในเครือข่ายสามารถนาผลที่ได้
จากกิจกรรมเสนอแนวคิดกับ FLY ไปต่อยอดได้ และการจัดตั้งสภาเยาวชน โดยจะให้มีตัวแทนเยาวชนจากทั้ง
124 ตาบล ที่ทางโครงการสามารถผลักดันให้อาสาสมัครจากโครงการ FLY ที่สนใจเข้าร่วมสภาเยาวชนนี้ได้
รวมไปถึงการประสานงานจาก อบจ.เชียงรายให้ทางโครงการช่วยสนับสนุนการให้ความรู้กับสภาเยาวชนในการ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ระบุปัญหาและพัฒนาข้อเสนอสาหรับการปรับปรุงในชุมชนต่อไป

รูปที่ 5-1 ภาพบรรยากาศการลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองสร้างสรรค์และยั่งยืน
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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5.2 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในปีที่ 1 และ 2 ทางโครงการมีข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีการรับรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะเติบโตไปเป็นคนไทย 4.0 ที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของ
โลก ดังนี้
1) สิ่งแวดล้อมศึกษา ควรถูกบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงปัญ หา
ด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยควรยึดโยงกับกรอบเป้าหมาย
SDGs ของสหประชาชาติ ส าหรับเนื้อหาในระดับประถมศึกษาควรเน้นปัญหาใกล้ตัวในระดับ
ท้องถิ่น ที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดการขยะ หรือไฟป่าหมอกควัน ส่วนปัญหา
สิ่งแวดล้อมในระดับโลกที่ซับซ้อน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เหมาะสมกับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ การจัดทัศนศึก ษาเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่เปิด โอกาสให้เด็กและ
เยาวชนได้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
2) กิจกรรมนอกหลักสูตร ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเรื่อง Zero Waste Schools
อย่างไรก็ดี การถ่ายทอดนโยบายจากระดับจังหวัดมายังสถานศึกษายังทาได้จากัดในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 หลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้วทางกระทรวงควรเพิ่มความเข้มข้น
ของนโยบาย โดยถอดบทเรียนจากจังหวัดที่มีความเข้มแข็ง เช่น จังหวัดชุมพร ที่แสดงให้เห็นถึง
การออกแบบกิจกรรมให้แตกต่างกัน โดยมีกิจกรรมพื้นฐานในการเก็บขยะและรักษาความสะอาด
Trash Hero Kids กับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสและกิจกรรมในรูปแบบ
ของโครงงานของนักเรียน Trash Hero Teens กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าประเด็นด้านการบริโภคและการจัดการขยะเป็นประเด็นพฤติกรรมที่ทางโรงเรียน
สามารถบ่มเพาะโดยสร้างพฤติกรรมในกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันต่อจากประเด็นด้านความประหยัดที่
พบว่านักเรียนจะได้รับการกล่อมเกลาจากครอบครัว
3) การพัฒนาศักยภาพครู ความสาเร็จของ Trash Hero Chumphon แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ
ครูที่มีความส าคั ญต่ อ กิจ กรรมสิ ่ง แวดล้ อ มในสถานศึก ษา ดังนั้นเพื่ อให้ ข้ อ เสนอแนะด้ า น
สิ่งแวดล้อมศึกษาและการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรประสบผลส าเร็จจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ศั ก ยภาพครู ผ ่ า นกระบวนการฝึ ก อบรมผู ้ ส อน (Training of the Trainers) เพื ่ อ ให้ ค รู เ ห็ น
ความส าคัญพร้อมกับออกแบบโครงสร้างแรงจูงใจให้เอื้อและสนับสนุนต่อการเข้ามามีบทบาท
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครู
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4) หน้าที่พลเมือง อปท. ควรส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น อาสาสมัครเยาวชนมีความสามารถและศักยภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสูง และ
สามารถพัฒนาเป็นพลเมืองที่ตื่นตัว (Active Citizens) ในการระบุปัญหาและเข้าร่วมให้ความคิด
เกี่ยวกับการปรับปรุงบริการสาธารณะของท้องถิ่น
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ภาคผนวกที่ 1

ตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์ หนังสือขอความอนุเคราะห์ และประกาศนียบัตรการ
เข้าร่วมกิจกรรม
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ภาคผนวกที่ 2
แบบสอบถามและรหัสการลงข้อมูลการรับรู้ขอ้ มูลด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผล
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย
และแบบฟอร์มเก็บข้อมูลการทากิจกรรม Trash Hero
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แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย
คำชี้แจง:
• การสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน ภายใต้แผนงานคน
ไทย 4.0 ศึ ก ษาโดย กลุ ่ ม วิ จ ั ย ระบบเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นเพื ่ อ ประเทศไทยปลอดขยะ ( CEWT) สำนั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการเข้า
ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครของเยาวชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการออกแบบกิจกรรมให้
เหมาะสมกับอาสาสมัครระดับเยาวชนต่อไป ทั้งนี้ ทางโครงการฯ มีความยินดีที่จะมอบสิทธิประโยชน์ในการลุ้น
รับของรางวัลหากท่านยินดีเปิดเผยข้อมูลรายบุคคลเพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลสำเร็จของ
กิจกรรมของโครงการฯ ในระยะต่อไป ส่วนการนำเสนอทางผลการสำรวจครั้งนี้ผู้วิจัยจะนำเสนอผลสำรวจใน
ภาพรวมเท่านั้น
• หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ หัวหน้าโครงการ โทร 0 5391 6793
• แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอน จำนวน 6 หน้า ใช้เวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 30 นาที

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเยาวชน
กรุณาทำเครื่องหมาย ✔ ในช่ อง □ หรื อเขียนคำตอบลงในช่ องว่ ำง

ข้อที่
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

ประเด็น
เพศ S1Q1
อายุ S1Q2
ระดับการศึกษาของ
ท ่ า น ใ น ป ั จ จ ุ บั น
S1Q3

ข้อมูล
◻ 1) หญิง ◻ 2) ชาย
…………………………. ปี (เศษของปี ถ้าเกิน 6 เดือนคิดเป็น 1 ปี)
◻ 1) มัธยมศึกษาปีที่ 1
◻ 2) มัธยมศึกษาปีที่ 2
◻ 3) มัธยมศึกษาปีที่ 3
◻ 4) มัธยมศึกษาปีที่ 4
◻ 5) มัธยมศึกษาปีที่ 5
◻ 6) มัธยมศึกษาปีที่ 6
◻ 7) อื่นๆ (ระบุ).................................... S1Q3N

จำนวนสมาชิ ก ใน
ครั ว เรื อ นที ่ อ ยู ่ เ ป็ น
รวม ...S1Q40... คน เยาวชน (ต่ำกว่า 18 ปี) ...S1Q4a... คน
ประจำ
ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ◻ 1) 1,000 บาท
◻ 2) 1,001-2,000 บาท
ประจำเดื อ นที ่ ท ่าน ◻ 3) 2,001-3,000 บาท
◻ 4) 3,001-5,000 บาท
ได้ ร ั บ จากที ่ บ ้ า น ◻ 5) 5,001-10,000 บาท
◻ 6) 10,000 บาท ขึ้นไป
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1.6
1.7

1.8

1.9

ทุ น การศึ ก ษา และ
รายได้พิเศษ S1Q5
ภูมิลำเนาดั้งเดิม
อำเภอ… S1Q6a …. จังหวัด... S1Q6b...
ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ◻ 1) อยูก่ ับบิดามารดา
S1Q7
◻ 2) อยูก่ ับญาติ
◻ 3) อยู่หอพักของโรงเรียน
◻ 4) อยู่หอพักของเอกชน
◻ 5) อื่นๆ (ระบุ)...........S1Q7N......................................................................
(ขอให้ ร ะบุ ข นาด มีต้นไม้จำนวนมาก
มีสัตว์เลี้ยง
อยู่ใกล้ธรรมชาติ
พื้นที่ด้วย)
สภาพที่อยู่อาศัย
◻
◻
◻
S1Q8a
ในปัจจุบัน (ในกรณี ◻
ที่ต่างจากภูมิลำเนา
ดั้งเดิม)
การใช้ เ วลาว่ า งใน จันทร์ อังคาร พุธ
กิจกรรมประจำ
เย็น เย็น เย็น
เรียนพิเศษ / ทำงาน
พิเศษ
ในปัจจุบันท่านใช้ ◻ 1) Facebook
โซเชียลมีเดียใดใน ◻ 3) YouTube
การติดตามข่าวสาร ◻ 5) TikTok
มากที่สุด S1Q10

◻

S1Q8b

พฤหัส ศุกร์
เย็น เย็น

เสาร์
เช้า

◻

เสาร์
บ่าย

อาทิตย์ อาทิตย์
เช้า
บ่าย

S1Q9
◻ 2) Instagram
◻ 4) Twitter
◻ 6) อื่นๆ (ระบุ)............S1Q10N............

ท่ า นใช้ โ ซเชี ย ลมี เดี ย ◻ 1) ข้อมูลความรู้
◻ 2) ความบันเทิง
เพื่อประโยชน์ด้านใด ◻ 3) กระแสสังคม (เทรนด์ในปัจจุบัน) ◻ 4) ซือ้ -ขายสินค้าออนไลน์
มากที่สุด S1Q11
◻ 5) ติดตามข่าวสารกลุ่มสังคมของตนเอง (เพื่อน/ครอบครัว/ญาติ)
◻ 6) อื่นๆ (ระบุ)............S1Q11N........................

ตอนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ขอให้ระบุระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ของท่านตามความเป็นจริง
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการรับรู้ของท่าน
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ข้อ
ที่

1.
2.
3.

4.

5.

รู้ปัญหา พอรู้
เคยได้ ไม่เคยรู้
และราย ปัญหาใน ยินแต่ไม่ เลย
ละ
ภาพรวม รู้วา่ หนัก
เอียด
ขนาดนี้
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที ่ ป ล่ อ ยขยะพลาสติ ก ลงสู่
มหาสมุทรมากเป็นลำดับที่ 6 โลก
ในแต่ล ะสัป ดาห์โ ดยเฉลี ่ย เรารั บ ไมโครพลาสติ ก เข้ า สู่
ร่างกายประมาณ 2,000 ชิ้น เทียบเท่าเครดิตการ์ดหนึ่งใบ
ความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซต์ ใ นชั้ น
บรรยากาศในปัจจุบันสูงเกินกว่า 400 ppm ซึ่งเป็นระดับ
เดียวกับสภาพภูมิอากาศช่วงเวลาที่ขั้วโลกใต้เคยมีต้นไม้
ในปี 2030 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกต้อง
ลดจาก 65-68 พันล้านตัน CO2-eq ที่ประมาณการไว้ให้
เหลือเพีย ง 40 พัน ล้านตัน CO2-eq (ร้อยละ 60) เพื่อ
ควบคุ ม ไม่ ใ ห้ โ ลกร้ อ นขึ ้ น เกิ น 2 องศาเซลเซี ย สตาม
เป้าหมายของข้อตกลงปารีส
หากใช้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระหว่าง
วันที่ 11 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ไม่มีวันใดเลย
ในจังหวัดเชียงรายที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ดี (AQI=
50 สีเขียว)

S21Q1
S21Q2
S21Q3

S21Q4

S21Q5

2.2 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
ขอให้ระบุระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ของท่านตาม
ความเป็นจริง
ข้อ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการรับรู้ของท่าน
ที่
รู้และได้ พอรู้
เคยได้ ไม่เคยรู้
ศึกษาใน ข้อมูล ยินแต่ไม่ เลย
รายละ
รู้ข้อมูล
เอียด
1. "ญี่ปุ่นผลิต เหรียญรางวัล “โตเกียวเกมส์2020”จากขยะ
S22Q1
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น โดยรีไซเคิลจากมือถือ 6.21 ล้าน
เครื่องและขยะอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เกือบ 8 หมื่นตัน"
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2.

3.

4.

5.

สิงคโปร์เปิดตัวฟาร์มโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ สามารถผลิ ต
ไฟฟ้าเพียงพอสำหรับโรงบำบัดน้ำเสียสิงคโปร์ได้5 โรง
และสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้32 กิโล
ตันต่อปีเทียบเท่ากับการนำรถออกจากถนน 7,000 คัน
"เกาหลีใต้ใช้วิธีการลดฝุ่น PM 2.5 ด้วยต้นไม้ 30 ล้านต้น
ซึ่งสามารถลดมลพิษที่เกิดจากควันรถยนต์ดีเซลเก่าได้ถึง
64,000 คันต่อปี และสามารถผลิตออกซิเจน เทียบเท่า
ชาวเกาหลีจำนวน 21 ล้านคน"
สวีเดนกลายเป็นประเทศผู้นำด้านการบริหารจัดการขยะ
และการผลิตพลังงานจากขยะ (Waste-to-Energy) ช่วย
ให้ ส ามารถกำจั ด ขยะจากประเทศเพื ่ อ นบ้ า น ปี ล ะ
800,000 ตัน เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และสามารถ
ป้อนพลังงานไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนได้มากกว่า 250,000
หลัง
Green Road โครงการของประเทศไทยที่รับบริจาคขยะ
พลาสติกมาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์
ภายใต้แนวคิดที่ว่า “รับบริจาคขยะพลาสติกจนกว่าจะ
หมดโลก”

S22Q2

S22Q3

S22Q4

S22Q5

2.3 บุคคลต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม
ขอให้ระบุระดับการรับรู้ข้อมูลของท่านเกี่ยวกับบทบาทของบุคคลเหล่านี้ในด้านสิ่งแวดล้อมตามความเป็น
จริง
ข้อ
บุคคลที่มีบทบาทการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการรับรู้ของท่าน
ที่
รู้จัก พอ เคยได้ยินแต่ไม่ ไม่เคย
และ รู้จัก
รู้
รู้เลย
ติดตา
ว่าเขาทำงาน
ม
ด้าน สวล.ด้วย
1. เกรต้า ทุนเบิร์ก (Greta Thunberg) นักเรียนที่หยุดเรียน
S23Q1
ทุกวันศุกร์เพื่อประท้วงหน้ารัฐสภาสวีเดนให้รัฐบาลจริงจัง
กับการแก้ไขปัญหาโลกร้อนมากกว่านี้
2. พี่น้อง Wijsen ที่เริ่มโครงการ Bybe Bye Plastic Bags ที่
S23Q2
เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
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3.

เด็ ก หญิ ง ระริ น สถิ ต ธนาสาร (ลิ ล ลี ่ ) ที ่ ย ื ่ น หนั ง สื อ ให้
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเพิ ่ ม วิ ช า eco
education เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรทุกระดับชั้น
4. อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงและนักร้องลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ผู้
ก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC Thailand) เพื่อจัดค่าย
ให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
5. ท็อป พิพัฒน์ กับ นุ่น ศิรพันธ์ อภิรักษ์ธนากร ดาราคู่สามี
ภรรยาที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
แอปฟลิ เ คชั ่ น ECOLIFE เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค นลดการใช้
พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง
6. เจษฎาภรณ์ ผลดี (ติ๊ก) นักแสดงผู้รักการท่องเที่ยวธรรมชาติ
ผู้จัดและพิธีกรรายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “เนวิเกเตอร์”
7. อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) พรีเซนเตอร์แคมเปญ
“ลดวัน ละถุง คุณทำได้” ของ 711 เพื่อเปลี่ยนเป็ น เงิ น
บริ จ าคสมทบทุ น ซื ้ อ อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ม อบให้ กั บ
โรงพยาบาลศิริราช
8. ศิล ปิน กลุ่ม BNK48 ที่ร ่ว มรณรงค์ล ดการใช้พลาสติกกับ
711 ด้วยเพลง บ๊ายบาย...นายพลาสติก(Kami7 Go Green)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการ
ด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม ผู้มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูป
อุทยานทางทะเลและผลักดันการขึ้นทะเบียนสัตว์สงวนชนิด
ใหม่ของไทย
10. สืบ นาคะเสถีย ร นักธรรมชาติและนัก อนุรั กษ์ท ี่ท ำงาน
ปกป้องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และพื้นที่
อนุรักษ์ของประเทศไทยผู้ทำอัตวินิบาตเพื่อเรียกร้องให้คน
ไทยหันมาสนใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

S23Q3
S23Q4
S23Q5

S23Q6
S23Q7

S23Q8
S23Q9

S23Q10

ตอนที่ 3 พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
3.1 พฤติกรรมปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของท่าน ขอให้ระบุพฤติกรรมของ
ท่านตามความเป็นจริง
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ความถี่ / ความบ่อย
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ข้อ
ที่
1.

ทุกครั้ง

บ่อยครั้ง

นาน ๆ
ครั้ง

ปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อไม่ใช้งาน

S31Q1

2.

ปิดน้ำระหว่างแปรงฟันและถูสบู่เวลาล้างมือหรืออาบน้ำ

S31Q2

3.

ไม่รับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้า

S31Q3

4.

ไม่ใช้หลอดพลาสติกในการดื่มน้ำจากแก้วหรือขวด

S31Q4

5.

คัดแยกขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง กระดาษจาก
ขยะทั่วไป

S31Q5

ไม่เคย

3.2 พฤติกรรมปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของสมาชิกในครอบครัวท่าน ขอให้
ระบุพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว ถ้าไม่ทราบหรือไม่เคยสังเกตให้เว้นว่างไว้
ข้อ
ที่

พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกครั้ง

ความถี่ / ความบ่อย
บ่อยครั้ง นาน ๆ
ครั้ง

1.

ปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อไม่ใช้งาน

S32Q1

2.

ปิดน้ำระหว่างแปรงฟันและถูสบู่เวลาล้างมือหรืออาบน้ำ

S32Q2

3.

ไม่รับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้า

S32Q3

4.

ไม่ใช้หลอดพลาสติกในการดื่มน้ำจากแก้วหรือขวด

S32Q4

5.

คัดแยกขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง กระดาษจาก
ขยะทั่วไป

S32Q5

ไม่เคย

3.3 พฤติกรรมปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของเพื่อนในกลุ่มของท่าน
ขอให้ระบุพฤติกรรมของเพื่อนในกลุ่ม ถ้าไม่ทราบหรือไม่เคยสังเกตให้เว้นว่างไว้
ข้อ
ที่

พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกครั้ง

ความถี่ / ความบ่อย
บ่อยครั้ง นาน ๆ
ครั้ง

1.

ปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อไม่ใช้งาน

S33Q1

2.

ปิดน้ำระหว่างแปรงฟันและถูสบู่เวลาล้างมือหรืออาบน้ำ

S33Q2
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ไม่เคย

3.

ไม่รับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้า

S33Q3

4.

ไม่ใช้หลอดพลาสติกในการดื่มน้ำจากแก้วหรือขวด

S33Q4

5.

คัดแยกขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง กระดาษจาก
ขยะทั่วไป

S33Q5

ตอนที่ 4 ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
ขอให้ประเมินกิจกรรมรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ตามความสนใจของท่าน
ข้อ
ที่

กิจกรรมการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

1.

Trash Hero เก็บ ขยะที่ตกค้างในแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานที่สาธารณะ
Earth Hour ปิดไฟในวันและเวลาที่นัดพร้อมกันทั่วโลก
เป็นเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อเป้นสัญลักษณ์การลดโลกร้อน
Chiangrai Fights Smog ส ร ้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห น ั ก ถึ ง
ผลกระทบของการเผาและฝุ ่ น PM2.5 โดยการแจก
หน้ากากให้ประชาชน
มือเย็นเมืองเย็น กลุ่มคนเมืองที่ฝันอยากเห็นเมืองร่มเย็น
เต็มไปด้วยต้นไม้และพร้อมจะลุกขึ้นมาปลูกต้นไม้

2.
3.

4.

สนใจ
และเข้า
ร่วม
แน่นอน

ความสนใจ
สนใจ
สนใจ ไม่สนใจ
และ
รับรู้แต่
อาจจะ คงไม่เข้า
เข้าร่วม
ร่วม
S41Q1
S41Q2
S41Q3

S41Q4

4.2 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่ อการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น หัวข้อที่สนใจ
รูปแบบกิจกรรม ฯลฯ)
.........................................................S4.2Q1........................................................................................................
............................................................................................................................................................................
*****ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง*****
ขอชื่อและเบอร์ติดต่อ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่
ช ื ่ อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ บ อ ร ์ ต ิ ด ต่ อ
.................................................................................
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ข่วงเวลาที่สะดวกให้โทรกลับ วันธรรมดา ( ) เช้า ( ) กลางวัน ( ) เย็น

วัน

การดำเนินโครงการในช่วงที่ 1
หมายเลขชุดแบบสอบถาม
รหัส 01xxx
รหัส 02xxx
รหัส 03xxx
รหัส 04xxx
รหัส 05xxx
รหัส 06xxx
รวม

โรงเรียน
สักสันเชียงใหม่วิทยาคม
บ้านเกี๋ยง (คุรุราษฎ์วิทยาคม)
หนองแรดวิทยา
บ้านดอนแยง
บ้านบุญนาค
เทิงวิทยาคม

จำนวนชุด
13
63
79
61
34
15
265

การดำเนินโครงการในช่วงที่ 2
หมายเลขชุดแบบสอบถาม
รหัส 07xxx
รหัส 08xxx
รหัส 09xxx
รหัส 10xxx
รหัส 11xxx
รหัส 12xxx
รหัส 13xxx
รหัส 14xxx
รหัส 15xxx
รหัส 16xxx
รวม

โรงเรียน
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
อบจ.เชียงราย
เชียงของวิทยาคม
สามัคคีวิทยาคม
ดอนชัยวิทยาคม
-

จำนวนชุด
30
30
41
40
30

171
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ภาคผนวกที่ 3
การนาเสนอเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมกับ
เยาวชนของโครงการ

105

การนำเสนอช่วงที่ 1
สไลด์

คำอธิบาย
แนะนำทีมงาน จากศูนย์วิจัย CEWT มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้ า หลวง ต่ อ ด้ ว ยการแนะนำโครงการฯ และ
วัตถุประสงค์

อธิบายผลโครงการในปีที่ 1 จึงเป็นที่มาของโครงการ
ในปีนี้ที่ต้องการขยายผลให้เยาวชนไทยเป็นคนรุ่นใหม่
4.0 ที่ใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และสามารถเป็น
ผู้นำในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ปั ญ หาพลาสติ ก ในปัจ จุ บั น ส่ ง ผลกระทบมากมาย
อย่ า งพลาสติ ก ชิ ้ น ใหญ่ เ องที ่ ล งสู ่ แ หล่ ง น้ ำ ก็ ส ่ ง ผล
กระทบต่อการใช้ชีวิตของสัตว์น้ำและนก ทำให้เกิด
การเสียชิต เช่น น้องมาเรียมลูกพะยูนในประเทศไทย
ซึ่งการชันสูตรก็พบเศษพลาสติกในท้อง

และในฝุ่นนั้นก็มีอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กที่เรียกว่า
ไมโครพลาสติกที่ปะปนในระบบนิเวศทุกส่วนทั้งใน
อากาศและในทะเล ซึ่งจากการสำรวจสัตว์น้ำและนก
ทะเลพบว่าส่วนใหญ่มีไมโครพลาสติกที่เข้าสู่ร่างกาย
ผ่านอาหารและการหายใจ
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ในภาคเหนือของประเทศไทยเอง ปัญหามลพิษทาง
อากาศ PM2.5 และ PM10 ส่งผลต่อสุขภาพ โดยมี
การประเมินว่าค่า PM10 ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน ก.พ.
ถึง พ.ค. ของทุกปีจะทำให้คนในจังหวัดเชียงรายอายุ
สั้นลงประมาณ 4 ปี

ส่งผลให้เริ่มมีการเรียกร้องให้เกิด การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากแบบจำลองต่างๆ ล้วนแสดงให้
เห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมจะทวีความรุนแรงขึ้นในอีก
10-30 ปีที่เยาวชนจะโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
โลกร้อน ประชากร การผลิตอาหาร ขยะพลาสติก
ฯลฯ
ในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีหลายๆประเทศให้ความสนใจ
และเริ ่ ม จั ด การปั ญ หาสิ ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หาขยะ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส ่ ง ผลร้ า ยแรงต่ อ
สิ่งแวดล้อม ญี่ปุ่นจึงสร้างแคมเปญ“โอลิมปิกสีเขียว”
โดยการแปรขยะอิเล็กทรอนิกส์ เกือบ 8 หมื่นตัน สู่
เหรียญโตเกียวเกมส์ 2020
อี ก หลายประเทศเริ ่ ม ตระหนั ก ในเรื ่ อ งปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมเช่นกัน สิงคโปร์เปิดตัวฟาร์มโซลาร์เซลล์
ลอยน้ ำ ซึ ่ ง ช่ ว ยลดการปล่ อ ยคาร์บ อนไดออกไซด์
เกาหลีใต้ใช้วิธีการลดฝุ่น PM 2.5 ด้วยต้นไม้ 30 ล้าน
ต้น สวีเดนที่มี การบริห ารจัดการขยะและการผลิต
พลังงานจากขยะ หรือประเทศไทยที่มีโครงการ “รับ
บริจาคขยะพลาสติกจนกว่าจะหมดโลก”
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ตั้งคำถามว่าเยาวชนรู้จักกับเกรต้าหรือไม่ โดยเกรต้า
ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่มีอิทธิพล 1 ใน 100
ของโลกในปี 2562 ทั้งนี้ให้สังเกตที่รองเท้าของเกรต้า

รองเท้าคู่ที่เธอใส่ถ่ายแบบลงนิตยสาร Times เป็นคู่
เดียวกับภาพจำของเกรต้าในการรณรงค์เรียกร้องด้าน
โลกร้ อ นที ่ ห น้ ารั ฐ สภาสวี เดน โดยป้ า ยนั้ น บอกว่า
“หยุดเรียนเพื่อสภาพภูมิอากาศ”

เกรต้าได้เป็นกระบอกเสียงให้กับคนรุ่นใหม่ใ นเวที
ระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการพูด Ted x Talk การ
ประชุมของสหประชาชาติ ฯลฯ

กรณีพี่น้องในเกาะบาหลีที่ริเริ่มโครงการ Bye Bye
Plastic Bags เรี ย กร้ อ งให้ ผ ู ้ ป ระกอบการงดแจก
ถุงพลาสติกจนเกาะบาหลีประกาศแบนการแจกถุงใน
ปี
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ปั จ จุ บ ั น โครงการ BBPB ได้ ข ยายตั ว ไปในกว่ า 50
ประเทศ

รวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ ่ ง สมาชิ ก คนหนึ ่ ง คื อ น้ อ งลิ ล ลี ่ ย ั ง ได้ เ คลื ่ อ นไหว
เรี ย กร้ อ งให้ ม ี ก ารบรรจุ ว ิ ช าสิ ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาใน
ห ล ั ก ส ู ต ร ข อ ง โ ร ง เ ร ี ย น ก ั บ ร ั ฐ ม น ต รี
กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

สิ่งแวดล้อมศึกษาคือกิจกรรมที่พี่อเล็กซ์ดำเนินการอยู่
ซึ่งทางโครงการอาจจะเรียนเชิญมาทำกิจกรรมร่วมกัน
ในจังหวัดเชียงราย
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ท็อป พิพัฒน์ กับ นุ่น ศิรพันธ์ อภิรักษ์ธนากร ดาราคู่
สามีภรรยาในวงการบันเทิงที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงแอปฟลิเคชั่น ECOLIFE
เพื่อส่งเสริมให้คนลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง

ติ๊ก เจษฎาภรณ์ นักแสดงผู้รักการท่องเที่ยวธรรมชาติ
ผู ้ จ ั ด และพิ ธ ี ก รรายการท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง อนุ ร ั ก ษ์
“เนวิเกเตอร์”

ตูน บอดี้สแลม พรีเซนเตอร์แคมเปญ “ลดวันละถุง
คุณทำได้” และศิลปินกลุ่ม BNK48 ที่ร่วมรณรงค์ลด
การใช้พลาสติก ด้วยเพลง บ๊ายบาย...นายพลาสติก
ซึง่ เป็นแคมเปญของ 7-11

ตั้งคำถามว่าเยาวชนรู้จักผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์
ธำรงนาวาสวัส ดิ์ หรือไม่ นักวิช าการด้านทะเลและ
สิ่งแวดล้อม ผู้มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปอุทยาน
ทางทะเลและผลักดันการขึ้นทะเบียนสัตว์สงวนชนิด
ใหม่ของไทย
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สืบ นาคะเสถียร นักธรรมชาติและนักอนุรักษ์ที่ทำงาน
ปกป้องเขตรักษาพันธุ์ส ัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้ว ยขาแข้ ง
และพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทยผู้ทำอัตวินิบาตเพื่อ
เรี ย กร้ อ งให้ ค นไทยหั น มาสนใจการอนุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

แนะนำกิ จ กรรม Trash Hero Chiang Rai ที ่ ม ี ก าร
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในที่สาธารณะเป็นประจำ
ทุกสัปดาห์ โดยยกตัวอย่างโรงเรียนนำร่องอย่างเทิง
วิทยาคมที่มี ก ารนำนั กเรีย นทำกิจ กรรมในช่ ว งพั ก
กลางวัน

กิจกรรมแนะนำอีกประการหนึ่งคือ World Cleanup
Day ที่เชิญชวนทุกคนร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาด
พร้อมกัน ทั่ว โลก ในวันที่ 18 กันยายน 2564 เป็น
เวลา 1 ชั่วโมงเพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อม
แนะนำเพจโครงการเพื่อติดตามข้อมูลและข่าวสาร
ด้านสิ่งแวดล้อม
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ขอบคุ ณ แผนงานคนไทย 4.0 และ วช.สำหรั บ
งบประมาณสนับสนุน

การนำเสนอช่วงที่ 2
สไลด์

คำอธิบาย
แนะนำทีมงาน จากศูนย์วิจัย CEWT มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้ า หลวง ต่ อ ด้ ว ยการแนะนำโครงการฯ และ
วัตถุประสงค์

ให้นักเรียนทำแบบสอบถามโดยการสแกน QR Code
( ทำแบบสอบถามผ่านระบบ Google Form )

อธิบายผลโครงการในปีที่ 1 จึงเป็นที่มาของโครงการ
ในปีนี้ที่ต้องการขยายผลให้เยาวชนไทยเป็นคนรุ่นใหม่
4.0 ที่ใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และสามารถเป็น
ผู้นำในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ รวมทั้งพูดถึงกิจกรรม
ที่ทำในช่วงที่ 1 กับ 6 โรงเรียนที่อำเภอเทิง
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ในภาคเหนือของประเทศไทยเอง ปัญหามลพิษทาง
อากาศ PM2.5 และ PM10 ส่งผลต่อสุขภาพ โดยมี
การประเมินว่าค่า PM10 ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน ก.พ.
ถึง พ.ค. ของทุกปีจะทำให้คนในจังหวัดเชียงรายอายุ
สั้นลงประมาณ 4 ปี
ส่งผลให้เริ่มมีการเรียกร้องให้เกิด การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากแบบจำลองต่างๆ ล้วนแสดงให้
เห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมจะทวีความรุนแรงขึ้นในอีก
10-30 ปีที่เยาวชนจะโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
โลกร้อน ประชากร การผลิตอาหาร ขยะพลาสติก
ฯลฯ
ในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีหลายๆประเทศให้ความสนใจ
และเริ ่ ม จั ด การปั ญ หาสิ ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หาขยะ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ที่ ส ่ ง ผลร้ า ยแรงต่ อ
สิ่งแวดล้อม ญี่ปุ่นจึงสร้างแคมเปญ“โอลิมปิกสีเขียว”
โดยการแปรขยะอิเล็กทรอนิกส์เกือบ 8 หมื่นตันสู่
เหรียญโตเกียวเกมส์ 2020
อี ก หลายประเทศเริ ่ ม ตระหนั ก ในเรื ่ อ งปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมเช่นกัน สิงคโปร์เปิดตัวฟาร์มโซลาร์เซลล์
ลอยน้ ำ ซึ ่ ง ช่ ว ยลดการปล่ อ ยคาร์บ อนไดออกไซด์
เกาหลีใต้ใช้วิธีการลดฝุ่น PM 2.5 ด้วยต้นไม้ 30 ล้าน
ต้น สวีเดนที่มี การบริห ารจัดการขยะและการผลิต
พลังงานจากขยะ หรือประเทศไทยที่มีโครงการ “รับ
บริจาคขยะพลาสติกจนกว่าจะหมดโลก”
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ตั้งคำถามว่าเยาวชนรู้จักกับเกรต้าหรือไม่ โดยเกรต้า
ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่มีอิทธิพล 1 ใน 100
ของโลกในปี 2562 ทั้งนี้ให้สังเกตที่รองเท้าของเกรต้า

รองเท้าคู่ที่เธอใส่ถ่ายแบบลงนิตยสาร Times เป็นคู่
เดียวกับภาพจำของเกรต้าในการรณรงค์เรียกร้องด้าน
โลกร้ อ นที ่ ห น้ ารั ฐ สภาสวี เดน โดยป้ า ยนั้ น บอกว่า
“หยุดเรียนเพื่อสภาพภูมิอากาศ”

เกรต้าได้เป็นกระบอกเสียงให้กับคนรุ่นใหม่ใ นเวที
ระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการพูด Ted x Talk การ
ประชุมของสหประชาชาติ ฯลฯ

กรณีพี่น้องในเกาะบาหลีที่ริเริ่มโครงการ Bye Bye
Plastic Bags เรี ย กร้ อ งให้ ผ ู ้ ป ระกอบการงดแจก
ถุงพลาสติกจนเกาะบาหลีประกาศแบนการแจกถุงใน
ปี
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ปั จ จุ บ ั น โครงการ BBPB ได้ ข ยายตั ว ไปในกว่ า 50
ประเทศ รวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ ่ ง สมาชิ ก คนหนึ ่ ง คื อ น้ อ งลิ ล ลี ่ ย ั ง ได้ เ คลื ่ อ นไหว
เรี ย กร้ อ งให้ ม ี ก ารบรรจุ ว ิ ช าสิ ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาใน
ห ล ั ก ส ู ต ร ข อ ง โ ร ง เ ร ี ย น ก ั บ ร ั ฐ ม น ต รี
กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

สิ่งแวดล้อมศึกษาคือกิจกรรมที่พี่อเล็กซ์ดำเนินการอยู่
ซึ่งทางโครงการอาจจะเรียนเชิญมาทำกิจกรรมร่วมกัน
ในจังหวัดเชียงราย

ท็อป พิพัฒน์ กับ นุ่น ศิรพันธ์ อภิรักษ์ธนากร ดาราคู่
สามีภรรยาในวงการบันเทิงที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงแอปฟลิเคชั่น ECOLIFE
เพื่อส่งเสริมให้คนลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง
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ติ๊ก เจษฎาภรณ์ นักแสดงผู้รักการท่องเที่ยวธรรมชาติ
ผู ้ จ ั ด และพิ ธ ี ก รรายการท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง อนุ ร ั ก ษ์
“เนวิเกเตอร์”

ตูน บอดี้สแลม พรีเซนเตอร์แคมเปญ “ลดวันละถุง
คุณทำได้” และศิลปินกลุ่ม BNK48 ที่ร่วมรณรงค์ลด
การใช้พลาสติก ด้วยเพลง บ๊ายบาย...นายพลาสติก
ซึ่งเป็นแคมเปญของ 7-11

ตั้งคำถามว่าเยาวชนรู้จักผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์
ธำรงนาวาสวัส ดิ์ หรือไม่ นักวิช าการด้านทะเลและ
สิ่งแวดล้อม ผู้มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปอุทยาน
ทางทะเลและผลักดันการขึ้นทะเบียนสัตว์สงวนชนิด
ใหม่ของไทย ยกตัวอย่างกรณีล่าสุดคือ เหตุน้ำมันรั่วที่
ระยอง
สืบ นาคะเสถียร นักธรรมชาติและนักอนุรักษ์ที่ทำงาน
ปกป้องเขตรักษาพันธุ์ส ัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้ว ยขาแข้ ง
และพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทยผู้ทำอั ตวินิบาตเพื่อ
เรี ย กร้ อ งให้ ค นไทยหั น มาสนใจการอนุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
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แนะนำกิ จ กรรม Trash Hero Chiang Rai ที ่ ม ี ก าร
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในที่สาธารณะเป็นประจำ
ทุกสัปดาห์ โดยยกตัวอย่างโรงเรียนนำร่องอย่างเทิง
วิทยาคมที่มี ก ารนำนั กเรีย นทำกิจ กรรมในช่ ว งพั ก
กลางวัน

กิจกรรมละลายพฤติกรรม“ภารกิจพิชิตขยะ” ผ่าน
Kahoot! โดยให้ น ้ อ ง ๆ ร่ ว มตอบคำถามเกี ่ ย วกั บ
ความรู้ทั่วไปเรื่องขยะ
( https: / / create. kahoot. it/ details/ 35c16b60b18c-4f91-894f-e646b1a492ec)
กิจกรรมเสนอแนวคิดกับ FLY ผ่านหัวข้อ “พวกเรา
ต้องการที่จะทำอะไร เพื่อโรงเรียนและชุมชน” โดยให้
ช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวคิดแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน โดยให้นักเรียนเสนอแนวคิดการจัดการปัญหา
ด้วยตัวเองจะทำ ให้เขารู้สึกเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบใน
ปัญหาดังกล่าว และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
แนะนำเพจโครงการเพื่อติดตามข้อมูลและข่าวสาร
ด้านสิ่งแวดล้อม
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ขอบคุ ณ แผนงานคนไทย 4.0 และ วช.สำหรั บ
งบประมาณสนับสนุน
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ภาคผนวกที่ 4
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
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ค่ายเยาวชน FLY Volunteer ที่เกาะสีชัง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-นามสกุล
นายปุลวัชร ติยะธะ
น.ส.นลินทิพย์ ยะอู๋
น.ส.ปวีณ์ธดิ า สุริยะ
น.ส.ศิรญ
ิ ากร กาบแก้ว
น.ส.ยุวรินทร์ ไชยทน
น.ส. วรรณนิสา ตัวขยัน
น.ส.กิดาการ สีสมครุฑ
น.ส.พรรษวรรณ สุทธนะ
น.ส.กัลยรัตน์ กาละวงค์
นายจิรนันท์ ไชยคำ
นายสมยศ กุสุโรม
น.ส.พลอยชมพู แสงงาม
นาย ฤทธิชัย สุวรรณทา
นายรตคีตา บุญเรศ
น.ส กฤษณา สลีสองสม
น.ส.จิตรกัญญา กระทง

ชื่อเล่น
ปุ๊ , ปุณณ์
อังกอร์
แพท
น้ำ ,ศิริ
เดียร์
นุ่น
อุ๋มอิ๋ม
ฝน
ครีม
ภู
ชูก
เตย
ไฟต์
คิม
บิว
เชฟ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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ชื่อ-นามสกุล
น.ส.กวินธิดา กันทะคำ
น.ส.เมธาวดี ถาวรสิริไชย
น.ส.พรชนก เรือนมูล
น.ส.นันทพร กิตติพงศ์เดช
น.ส.พิชญ์สินี โฉมงาม
นาย เชษฐา ตั้งสรรกิจเจริญ
น.ส กัลยา พรมเมือง
น.ส. กรสิริ ลีเฮอร์
น.ส. ชัญญานุช ก๋าเร็ว
น.ส.นันท์นภัส กิตติรักษ์
น.ส.ดุษฎีพร มูลถาแปง
นิพรัตน์ อุ่นติ๊บ
นาย เชษฐา ตั้งสรรกิจเจริญ
น.ส. ปาริฉตั ร เเจ้งสว่าง
น.ส.จิตรกัญญา กระทง
นายญาณวรุตม์ สุวรรณวงศ์

ชื่อเล่น
ขนุน
จอย
ใบเฟิร์น
สายป่าน
ออมสิน
ยู
สตางค์
ลิลลี่
อิ้งค์
แนตตี้
ใบเฟิร์น
นาย
ยู
การ์ตูน
เชฟ
แสตมป์

ภาคผนวกที่ 5
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาเชียงรายอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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