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โครงการการพัฒนาผูนําดานสิ่งแวดลอมในอาสาสมัครเยาวชนนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือวัดระดับการรับรูและ

พฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนไทยและศึกษาวิธีการสงเสริมใหเยาวชนในสถานศึกษามีบทบาทในการแกไข
ปใญหาสิ่งแวดลอมในสังคมมากขึ้นในฐานะอาสาสมัคร การดําเนินงานของโครงการวิจัยในปีที่ 1 นี้สําเร็จลุลวงไปได 
ดวยความอนุเคราะหแจากบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของหลายฝุาย ซึ่งคณะผูวิจัยใครขอขอบพระคุณทุกทานเป็น
อยางสูง ไดแก 

ศ.ดร. มิง่สรรพแ ขาวสอาด ในฐานะประธานบริหารแผนงานคนไทย 4.0 ที่ใหโอกาสดําเนินการศึกษาครั้งนี้ 
และใหคําแนะนําที่เป็นประโยชนแตอการดําเนินการวิจัย ตลอดจนบริหารจัดการองคแความรูใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณแระหวางนักวิจัยในแผนงานและผูทรงคุณวุฒิภายนอกจนทําใหงานวิจั ยมีการพัฒนาแนวคิดอยาง
ตอเนื่อง 

ผูบริหาร คณาจารยแ และบุคลากรของโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรมของโครงการ โดยเฉพาะโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาท้ัง 11 แหงที่อนุญาตและใหความรวมมือในการประสานงานนักเรียน เตรียมสถานที่ อุปกรณแ ใหขอมูล
และติดตามผลการดําเนินการเป็นอยางดี ทั้งนี้ หากกิจกรรมของโครงการสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน
หรือสรางความไมสะดวกประการใด คณะผูวิจัยตองขออภัยมา ณ ที่นี้ 

สมาชิกและผูชวยวิจัยของศูนยแวิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือประเทศไทยปลอดขยะ (CEWT) 
โดยเฉพาะนางสาววิภาวรรณ มัณยานนทแ ที่สละเวลามาชวยเหลือกิจกรรมของโครงการอยางแข็งขัน และสวน
บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง ใหการสนับสนุนประชาสัมพันธแผลการดําเนินงานของโครงการในโอกาส
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ หนวยงาน และบุคคลที่มิไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ สําหรับความรวมมือและ
ความชวยเหลือจนทําใหการศึกษาวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี และขอขอบคุณผูจัดการและเจาหนาที่ประจําแผนงาน
คนไทย 4.0 สําหรับความชวยเหลือและการอํานวยความสะดวกใหนักวิจัยตลอดระยะเวลาที่ดําเนินโครงการ
จนกระท่ังโครงการดําเนินการแลวเสร็จ 
 ทายที่สุด คณะนักวิจัยใครขอขอบพระคุณสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในฐานะหนวยงานใหทุนที่ได
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้  
  

คณะผูวิจัย 
สิงหาคม 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ปใญหาสิ่งแวดลอมจะเป็นความทาทายที่สําคัญของมนุษยชาติในศตวรรษนี้ แบบจําลองดานสิ่งแวดลอม
ตางแสดงใหเห็นวาหากระบบการผลิตและการบริโภคของเรายังคงไมการเปลี่ยนแปลงใหเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม
และลดการกอมลพิษลง สมดุลของระบบนิเวศที่เคยหลอเลี้ยงเราจะเขาสูสภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศ
ที่กําลังเกิดภาวะโลกรอนจากการปลอยก฿าซเรือนกระจก และระบบนิเวศทางน้ําที่ไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงไปและขยะพลาสติกจํานวนมากที่ไหลลงสูแมน้ําและมหาสมุทร 

การพัฒนาที่ยั่งยืนใหความสําคัญกับการสรางความสมดุลระหวางการใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของคนในปใจจุบันกับคนรุนหลัง ดังนั้นเยาวชนจึงเป็นผูที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เนื่องจากเป็นคนรุนปใจจุบันที่จะมองผลประโยชนแของการพัฒนาในระยะยาวไปถึงสิ่งแวดลอมที่พวกเขาจะตอง
เติบโตขึ้นมาอาศัยอยูในอนาคต ในปใจจุบันไดมีกระแสความตื่นตัวของเยาวชนทั่วโลกที่ลุกขึ้นมาเป็นกระบอกเสียง
เรียกรองใหมีการแกไขปใญหาสิ่งแวดลอม อาทิเชน Greta Thunberg นักรณรงคแเรื่องโลกรอน และพ่ีนอง Wijsen 
ที่ริเริ่มโครงการ Bye Bye Plastic Bags (BBPB) จนนําไปสูการแบนการแจกถุงพลาสติกที่เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแที่จะพัฒนาศักยภาพและสรางโอกาสใหเยาวชนไทยสามารถ เป็นผูนําการ
เปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม ดวยการแสวงหาวิธีการและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสรางเสริมทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ดีตอสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชน กิจกรรมวิจัยของโครงการในปีที่ 1 วัดระดับการรับรูขอมูลดาน
สิ่งแวดลอมและพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนวิเคราะหแหาปใจจัยทั้งระดับปใจเจกบุคคลและระดับโครงสรางที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเยาวชน โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงรายจํานวน 1,169 
คนจากโรงเรียน 11 แหงเป็นกลุมเปูาหมายที่เขารวมกิจกรรมหลักของโครงการ อันประกอบไปดวยการตอบแบบ
สํารวจ การฝึกอบรมใหความรู การเขารวมกิจกรรมลดการใชพลาสติกกับ ECOLIFE การเก็บขอมูลสถานศึกษา 
และการติดตั้งอุปกรณแวัดคามลพิษทางอากาศ 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการรับรูดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนไทยเกี่ยวกับสภาพปใญหายังอยูมีอยู
คอนขางจํากัด ซึ่งการไมรูขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณแดานสิ่งแวดลอมอาจจะทําใหเยาวชนมองขามความสําคัญ
ของตนเองและเพ่ือนรุนเดียวทั้งในแงของการแสดงพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและการรักษาสิทธิของตน
ที่อาจจะถูกกระทบจากปใญหาสิ่งแวดลอม อยางไรก็ดี ผลการสํารวจก็แสดงใหเห็นวาแมจะไมไดรูจักบุคคลที่ทํางาน
ดานสิ่งแวดลอมโดยตรง แตเยาวชนสวนใหญก็ใหความสนใจกับกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของดาราและนักรองที่มี
ชื่อเสียงและกําลังเป็นที่นิยม นอกจากนี้การวิเคราะหแการติดตามการใหขอมูลขาวสารผานชองทางสื่อออนไลนแของ
โครงการแสดงใหเห็นวาหากไดรับการกระตุนเยาวชนสวนหนึ่งก็หันมาใหความสนใจกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะเรื่องใกลตัวหรือประเด็นที่เก่ียวของกับสัตวแ ดังนั้นการนําเสนอขอมูลดานสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชนดวยพ
รีเซนเตอรแและเนื้อหาที่นาดึงดูดจึงเป็นกาวแรกท่ีสําคัญในการสรางความสนใจใหกับเยาวชน 

เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมที่มีความสําคัญดานสิ่งแวดลอมพบวา เยาวชนสวนใหญไดรับการปลูกฝใงใหมี
นิสัยที่ดีในการประหยัดทรัพยากรที่ไมจําเป็น เชน การปิดน้ําหรือปิดไฟเมื่อไมใชงาน แตหากจะสงเสริมพฤติกรรมที่
เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ตองอาศัยความพยายามมากขึ้นหรือลดความสะดวกสบายในการใชชีวิตลง เชน การลด
การใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้งหรือการแยกขยะจะทําไดยากขึ้น เนื่องจากตองเปลี่ยนแปลงเยาวชนสวนใหญที่
ยังไมมีนิสัยตรงนี้ ทั้งนี้ ผลการดําเนินกิจกรรมของทางโครงการ ไมวาจะเป็นการใหความรู การใหอุปกรณแเสริม 
หรือการใหแรงจูงใจลวนแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระดับปใจเจกบุคคลทั้งในแงตนทุน



 

ค 

และความยั่งยืนของผลที่รับ ดังนั้นโครงการดานสิ่งแวดลอมที่มีเปูาหมายที่เยาวชนจึงควรดําเนินการรวมกับ
สถานศึกษา โดยเพ่ิมศักยภาพของโรงเรียนในการยกระดับนโยบายและการจัดการดานสิ่งแวดลอมใหชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมอันจะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจในพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของกลุมเพ่ือนซึ่งเป็นกลุมอางอิงที่
สําคัญตอการสรางบรรทัดฐานทางสังคมและกลอมเกลาพฤติกรรมของวัยรุนในที่สุด 

ดังนั้น หากจะสนับสนุนใหเยาวชนไทยสามารถกาวไปสูการเป็นคนไทย 4.0 ที่มีคุณภาพและสามารถมี
บทบาทสําคัญในการรวมแกไขปใญหาสิ่งแวดลอมของประเทศและของโลกแลว ขั้นตนจําเป็นที่จะตองนําใหเยาวชน
เกิดความสนใจและเพ่ิมระดับการรับรูขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมเสียกอน โดยอาศัยเนื้อหาที่เยาวชนสนใจหรือ
บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมเป็นผูสื่อสารควบคูไปกับการจัดการสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาและสรางบรรทัด
ฐานทางสังคมในหมูเยาวชนใหพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมเป็น “ความปกติใหม” (New Normal) 

 
  



 

ง 

บทคัดย่อ 
 

โครงการการพัฒนาผูนําดานสิ่งแวดลอมในอาสาสมัครเยาวชนมีวัตถุประสงคแที่จะพัฒนาศักยภาพและ
สรางโอกาสใหเยาวชนไทยสามารถเป็นผูนําการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม ดวยการแสวงหาวิธีการและกิจกรรม
ที่มีประสิทธิภาพในการสรางเสริมทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีตอสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชน การเก็บขอมูลอาศัยแบบ
ประเมินที่ใหเยาวชนระบุระดับการรับรูและพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของตนเองและบุคคลใกลชิด และการสํารวจ
สภาพแวดลอมของโรงเรียนเพ่ือประเมินระดับนโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา ผลการสํารวจ
จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 1,169 คนจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายทั้งหมด 11 แหง 
พบวา กลุมตัวอยางยังมีระดับการรับรูที่คอนขางจํากัดเกี่ยวกับปใญหาสิ่งแวดลอม เชน ภาวะโลกรอนและมลพิษ
พลาสติก ยกเวนในกรณีที่เกี่ยวของกับดาราหรือนักรองที่กําลังไดรับความนิยมทางสังคม สวนระดับพฤติกรรม
สามารถจําแนกไดเป็น 2 สวนคือพฤติกรรมลดการใชทรัพยากรที่ไมจําเป็นซึ่งนักเรียนสวนใหญมีการทําอยูเป็น
ประจํา กับพฤติกรรมที่ตองเปลี่ยนแปลงเพ่ือสิ่งแวดลอมโดยลดความสะดวกสบายของตนลงที่เยาวชนจํานวนมาก
ยังไมไดทําใหเป็นปกติ ดังนั้นจึงควรมีการนําประเด็นเหลานี้มาบรรจุไวเป็นนโยบายของโรงเรียน เพ่ือกระตุนใหเกิด
การสรางบรรทัดฐานทางสังคมในกลุมเยาวชนที่จะสนับสนุนใหเยาวชนมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
พรอมจะกาวขึ้นมาเป็นผูนําการเปลี่ยนแปลงตอไป 

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม / การรับรูดานสิ่งแวดลอม / บรรทัดฐานทางสังคม / ผูนําการเปลี่ยนแปลง  
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Abstract 
 

The project “Fostering Environmental Leadership in Youth Volunteers” has as its 
objectives to develop a capacity for teenagers into a change agent. It starts with a set of 
measurements for envrionmental behaviors and awareness and a survey to understand the 
conditions at schools. In total 1,169 students from 11 secondary schools in Chiang Rai 
participated in the research activities. The results show that at present the awareness of 
students on key environmental challenges was limited. The students did not know key aspects 
of environment problems such as climate change and plastic pollution with exceptions of 
campaigns promoted by popular celebrities. In terms of stated bahvaiors, the students were 
accustomed to energy and water conservation. But, when it came to actions that would require 
more efforts or reduce convenience, the participation rates dropped. Therefore, we recommend 
that schools can play a ket role in changing these bahvaiors by activating the role of peer 
groups in behavioral changes. This will pave the way for the fostering of a next generation of 
environmental leaders.  

 
Keywords: Envrionmental behaviors / Environmental awareness / Social norm / Change agent
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

 ปใญหาสิ่งแวดลอม ไมวาจะเป็นภาวะโลกรอน แพขยะพลาสติกในทะเล มลพิษทางอากาศ หรือการ
หมดไปของทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดลวนแลวแตเป็นปใจจัยเสี่ยงที่จะนําไปสูความเสียหายที่ไมสามารถแกไขหรือ
ฟ้ืนฟูได (irreversible damages) ดังนั้นคนรุนหลัง (future generations) จึงเป็นผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ โดย 
“การพัฒนาอยางยั่งยืน” (Sustainable Development) หมายถึง “การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการ
ของคนในปใจจุบันโดยที่ไมทําใหความสามารถในการตอบสนองความตองการของคนรุนหลังลดลง” (WCED, 1987) 
 เสียงของคนรุนใหมที่จึงมีพลังจากมุมมองทางศีลธรรมของวาทกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน และใน
หลายกรณีสามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ดังเชน Greta Thunberg นักเรียนชาวสวีเดนที่ลุกขึ้นมา
เรียกรองใหผูนําประเทศตาง ๆ จริงใจและจริงจังกับการรักษาพันธะในการแกไขปใญหาโลกรอนตามขอตกลง Paris 
Climate Accord จนกลายไดรับความสนใจจากทั่วโลกและไดรับการเสนอชื่อใหเป็นตัวเลือกของรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพประจําปี 2019   หรือการลดการใชถุงพลาสติกในโครงการ Bye Bye Plastic Bags (BBPB) ที่
บาหลี ประเทศอินโดนีเซียที่ริเริ่มโดย Melati Wijsen ซึ่งอายุเพียง 17 ปีในขณะนั้น  หรือการเขียนจดหมาย
รองเรียนถึงผลกระทบตอสัตวแน้ําจากการใชหลอดพลาสติกของเด็กหญิงวัย 5 ขวบที่ทําใหบริษัท Pizza Express 
ในประเทศอังกฤษยกเลิกการใชหลอดพลาสติกในรานอาหารของตน 
 สําหรับประเทศไทย การพัฒนาทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาไดเผาผลาญทรัพยากรพรอมไปกับปลอย
มลพิษในอัตราที่สูงขึ้นอยางมาก รูปที่ 1-1 แสดงใหเห็นวาตั้งแตปี พ.ศ. 2529 เป็นตนมาระบบเศรษฐกิจของไทย
นั้นขาดดุลเชิงนิเวศอยางตอเนื่องจากขนาดของรอยเทาเชิงนิเวศ (Ecological Footprint) ที่ใหญกวา
ความสามารถของระบบธรรมชาติ (Biocapacity) ในการผลิตทรัพยากรและรองรับมลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิต
และบริโภคของคนไทย เชนเดียวกับอัตราการปลอยก฿าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกรอนที่เพ่ิมขึ้นจาก 
1.6 ตันตอคนเป็น 3.9 ตันตอคนระหวางปี พ.ศ. 2533 และ 2558 (EPPO, 2016)   หรือปใญหาการขาดการจัดการ
ขยะในประเทศไทยที่ทําใหมีโอกาสที่ขยะพลาสติกจะลงไปสูทะเลถึงปีละ 1 ลานตัน สูงเป็นอันดับที่ 6 ของโลก 
(Jambeck et al, 2015) หรือผลกระทบจากการเผาในที่โลงที่ทําใหคาดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index 
หรือ AQI) ของจังหวัดในภาคเหนือของไทยแยที่สุดในโลกในชวงเดือนมีนาคม-เมษายนของปี พ.ศ. 2562 นี้เทาที่มี
การวัดและรายงานผลในเครือขายของ Air Visual และอาจสงผลใหอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหมและเชียงรายลดลงถึง 3.6-3.9 ปี (Saksornchai, 2019) 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณแ (Final report)  โครงการการพัฒนาผูนําดานสิ่งแวดลอมในอาสาสมคัรเยาวชน 
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รูปที่ 1-1 ขนาดรอยเท้าเชิงนิเวศเปรียบเทียบกับความสามารถของระบบธรรมชาติเฉลี่ยต่อหัวของคนไทย 

ที่มา: Global Footprint Network 2018 http://data.footprintnetwork.org 
  

รูปที่ 1-2 แสดงถึงความสัมพันธแระหวางคุณภาพสิ่งแวดลอมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจตามแนวคิด 
Environmental Kuznets Curve (EKC) ที่เชื่อวาการพัฒนาในชวงแรกจะสงผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม
จนถึงจุดหนึ่งที่คุณภาพสิ่งแวดลอมจะคอย ๆ กลับมาดีขึ้น ดังที่เห็นในจากประสบการณแของประเทศพัฒนาแลว 
(Uchiyama, 2016) ทั้งนี้ ปรากฏการณแดังกลาวไมไดเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แตเป็นผลจากความตระหนักถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของสังคมท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจนนําไปสูการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคไปสูระบบ
เศรษฐกิจที่หมุนเวียน (Circular Economy) หรือ CE การแยก (decoupling) การพัฒนาทางเศรษฐกิจออกจาก
การกอมลพิษหรือการใชทรัพยากรไดกลายเป็นนโยบายและกฎหมายในประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศ อาทิ
เชน กฎหมาย Closed Substance Cycle Waste Manaement Act ของสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนีที่
ประกาศใชในปี พ.ศ. 2537 กฎหมาย Fundamental Law for Establishing a Sound Material-Cycle 
Society ของประเทศญี่ปุุนที่ประกาศใชในปี พ.ศ. 2543 หรือกฎหมาย Circular Economy Promotion Law 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ประกาศใชในปี พ.ศ. 2551  

 

 
รูปที่ 1-2 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ที่มา: Intelligent Economist 2019 https://www.intelligenteconomist.com/environmental-kuznets-
curve

http://data.footprintnetwork.org/
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การสรางเยาวชนใหเป็น “คนไทย 4.0” ที่มีจิตสาธารณะและภาวะผูนําดานสิ่งแวดลอมจึงเป็นกลไกหนึ่งที่

มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยใหหลุดพนกับดักรายไดปานกลางและกาวผานไปสูครึ่งหลังของ EKC  โดย
คนรุนใหมจะเป็นกําลังสําคัญสําหรับการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขอที่ 12 (Sustainable 
Development Goal 12 หรือ SDG12) เรื่องการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน (sustainable production 
and consumption) ใหเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจแบบ CE ที่แตกตางไปจากปใจจุบัน เยาวชนจะตองมี
วัฒนธรรมการบริโภคที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน Reduce / Reuse / Recycle (3Rs) และสามารถเป็นผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (change agents) ที่จุดประกายและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและโครงสราง
พ้ืนฐาน ทั้งทางกายภาพ (hard infrastructures) และกฎระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคม (soft infrastructures) 
ที่เอ้ือตอรูปแบบการผลิตและการบริโภคดังกลาว ทั้งในฐานะผูบริโภคในปใจจุบัน ผูผลิตในอนาคต และพลเมืองของ
ประเทศไทยและประชาคมโลก 

กลุมวิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือประเทศไทยปลอดขยะ (Circular Economy for Waste-free 
Thailand) หรือ CEWT มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวงไดรวมกับภาคีเครือขาย Chiang Rai Zero Waste ออกแบบ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเยาวชนคนรุนใหมไดเขามามีสวนรวมในการเป็นอาสาสมัครในงานแขงขันกีฬาแหงชาติครั้ง
ที่ 46 เจียงฮายเกมสแ ระหวางวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมการสงเสริมการคัดแยกขยะใหอาสาสมัคร
เยาวชนในพ้ืนที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทําหนาที่เป็นผูดูแล (stewards) จุดทิ้งขยะในศูนยแกีฬาตาง ๆ  และ
ประชาสัมพันธแใหผูเขารวมงานคัดแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือนําไปใชประโยชนแใหม ผลการดําเนินการมีนักเรียนระดับ
มัธยมตนและมัธยมปลายเขารวมเป็นอาสาสมัครที่สนามกีฬากลางขององคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย (อบจ.
เชียงราย) จํานวนถึง 654 คน โดยสามารถคัดแยกขยะไปรีไซเคิลไดถึง 1,226 กิโลกรัม และไดรับกระแสตอบรับที่
ดีจากผูเขารวมกิจกรรมและสื่อมวลชน 

ดังนั้นเพ่ือตอยอดจากความสําเร็จของกิจกรรมนี้ ทางกลุมวิจัย CEWT จึงมีความตั้งใจจะพัฒนาชุด
กิจกรรมเพื่อบมเพาะอาสาสมัครเยาวชนดานสิ่งแวดลอม โดยเพ่ิมความรู ความสามารถและศักยภาพใหเยาวชนได
เป็นสวนสําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืนอยางเป็นขั้นตอน โดยอาศัยองคแความรูดานพฤติกรรมศาสตรแและ
จิตวิทยาสิ่งแวดลอมใหเยาวชนไดตระหนักถึงความสําคัญของปใญหาสิ่งแวดลอมและมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีตอ
สิ่งแวดลอม พรอมทั้งสรางกลุมอาสาสมัครเยาวชนดานสิ่งแวดลอมที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานและผูประกอบการในจังหวัดเชียงราย
ตอไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) สงเสริมทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีตอสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชน 

2) พัฒนาศักยภาพและสรางโอกาสใหเยาวชนเป็นผูนําการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม 

3) ประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการรณรงคแดานสิ่งแวดลอมกับเยาวชน 
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1.3 ขอบเขตและข้อจ ากัด 

การศึกษาครั้งนี้อางอิงคํานิยาม “เยาวชน” ของสหประชาชาติวาหมายถึงผูที่มีอายุตั้งแต 15-25 ปี ซึ่งเป็น
คํานิยามที่กวางกวาคํานิยามของเยาวชนตามกฎหมายไทยที่ระบุวาเป็นผูที่มีอายุไมเกิน 18 ปีบริบูรณแ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติทางโครงการจะเนนไปที่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษา 

สําหรับขอบเขตเชิงภูมิประเทศในการดําเนินงานปีที่ 1 จะเนนการทํางานในจังหวัดเชียงราย เนื่องจากเป็น
จังหวัดที่มีตนทุนที่สําคัญเชิงนิเวศ เกษตรกรรม และการทองเที่ยว แตก็รายลอมไปดวยปใญหาสิ่งแวดลอมทั้งภัย
จากธรรมชาติและภัยที่มนุษยแสรางขึ้น  

สําหรับขอบเขตประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่ใหความสําคัญจะกําหนดตามหัวขอของกิจกรรมการใหความรู
ของโครงการ (intervention) และเปูาหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนที่เป็น Call to Action ที่
เฉพาะเจาะจง 2 รอบ ดังตอไปนี้ 

รอบท่ี 1 เนนการประเมินระดับการรับรูและพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนในระดับปใจเจกบุคคล
และจัดกิจกรรมใหความรูที่สถานศึกษาเพ่ือใหเยาวชนเห็นความเชื่อมโยงของปใญหาระดับโลก 2 ประเด็น ไดแก 
ภาวะโลกรอนและขยะพลาสติกในทะเล กับพฤติกรรมการบริโภคสวนบุคคล และมี Call to Action เรื่องการลด
การใชทรัพยากร (Reduce) โดยใหกลุมเปูาหมายประหยัดพลังงาน ลดการใชพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และการ
รักษาความสะอาด (Clean-up) โดยใหกลุมเปูาหมายทําหนาที่เป็นอาสาสมัครชวยดูแลรักษาความสะอาดของ
แหลงทองเที่ยว 

รอบที่ 2 เนนการเก็บขอมูลดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาเพ่ือนํามาวิเคราะหแหาปใจจัยของ
สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเยาวชนอันจะเป็นประโยชนแตอการออกแบบกิจกรรมในอนาคต ทั้งนี้ 
กิจกรรมในรอบที่ 2 มีการปรับเปลี่ยนตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิกอปรกับสถานการณแมลพิษทางอากาศ 
PM2.5 ของจังหวัดเชียงรายและโรคระบาด COVID-19 เป็นอุปสรรคตอการจัดกิจกรรมคายผูนําดานสิ่งแวดลอมที่
เดิมไดวางแผนไว ดังนั้นทําใหมีขอจํากัดในการศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมที่เพ่ิมความใกลชิดกับธรรมชาติใหกับ
เยาวชน 

1.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

รูปที่ 1-3 แสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัยที่ไดจากการนําปใจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมดาน
พฤติกรรมศาสตรแและจิตวิทยาสิ่งแวดลอมมาออกแบบเป็นทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) หรือ 
ToC เพ่ือสรางอาสาสมัครเยาวชนดานสิ่งแวดลอมในครั้งนี้ 
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รปูที่ 1-3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม ToC จะเริ่มจากการใหขอมูลและความรูในรอบที่ 1 เกี่ยวกับปใญหา

สิ่งแวดลอมเพ่ือใหเยาวชนตระหนักถึงผลจากการกระทําของตนที่มีตอสิ่งแวดลอม (AC) และการแสดงความ
รับผิดชอบของตน (AR) ผานกิจกรรมในสถานศึกษาและการเสริมขอมูลเกี่ยวกับบุคคลตนแบบและพฤติกรรมของ
กลุมอางอิง ซึ่งจะมีผลตอความสนใจและความตั้งใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปูาหมาย อยางไรก็ดี การจะ
ใหความตั้งใจเกิดขึ้นจริงจําเป็นตองมีการทําใหเงื่อนไขภายนอกเอ้ือตอการมีพฤติกรรมมากขึ้น โดยในรอบที่ 1 จะ
อาศัยการใหอุปกรณแอํานวยความสะดวก อาทิเชน ถุงผาพับได และของรางวัลที่ใหแรงจูงใจในการเปลี่ยน
พฤติกรรม เชน กระบอกน้ํา หรือ ผลิตภัณฑแที่ทําจากเศษวัสดุ 

สําหรับกิจกรรมในรอบที่ 2 เดิมจะมีการเพ่ิมกิจกรรมที่ใหเยาวชนมีโอกาสไดใกลชิดกับธรรมชาติ เพ่ือใหมี
ทัศนคติที่ดียิ่งขึ้นกับสิ่งแวดลอม และการเป็นอาสาสมัคร (Volunteer) ในการทํากิจกรรมกับกลุม Trash Hero 
Chiang Rai อยางไรก็ดีเนื่องจากสถานการณแมลพิษทางอากาศ PM2.5 ของจังหวัดเชียงรายและโรคระบาด 
COVID-19  เป็นอุปสรรคทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามที่วางแผน ดังนั้นโครงการจึงไดปรับกิจกรรมการวิจัย
โดยเนนไปที่การศึกษาสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเพ่ือเป็นขอมูลในการออกแบบการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสรางตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เกิดความตระหนักถึงปใญหาดานสิ่งแวดลอมและแนวทางแกไขในหมูเยาวชน 
2) มีกลุมเยาวชนที่เป็นอาสาสมัครดานสิ่งแวดลอม 
3) ไดองคแความรูเกี่ยวกับปใจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสนใจและพฤติกรรมของเยาวชน
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1.6 การน าเสนอรายงาน 

รายงานผลการศึกษาเลมนี้แบงการนําเสนออกเป็น 5 บท เพ่ือใหผูอานสามารถเห็นความเชื่อมโยงจาก
ความสําคัญของปใญหาไปไปสูผลการวิจัยในปีที่ 1 ที่เป็นการเตรียมความพรอมและการทดลองทํากิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนใหเยาวชนไทยสามารถมีบทบาทในดานสิ่งแวดลอมมากข้ึน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

บทที่ 1 บทนํา เป็นการนําเสนอความเป็นมาและความสําคัญของการวิจัย วัตถุประสงคแ ขอบเขต กรอบ
แนวคิดของการศึกษา ประโยชนแที่คาดวาจะไดรับ  

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีวาดวยองคแความรูดานจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรแสิ่งแวดลอม ที่อธิบาย
ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของปใจเจกบุคคล อาทิเชน ทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม ความ
ใกลชิดธรรมชาติ ความตั้งใจ และนิสัย เป็นตน 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย อธิบายการไดมาซึ่งกลุมเปูาหมายและการออกแบบกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
พฤติกรรมของเยาวชนพรอมไปกับการเก็บขอมูลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งแบบกิจกรรมออกเป็น 2 
รอบ โดยรอบที่ 1 ใหความสนใจกับเยาวชนในฐานะปใจเจกบุคคลเป็นหลัก สวนรอบที่ 2 ใหความสําคัญกับ
การศึกษาบริบทสภาพแวดลอมของสถานศึกษา กอนที่จะนําผลจากกิจกรรมทั้งหมดมาวิเคราะหแรวมกัน 

บทที่ 4 นําเสนอผลการศึกษา โดยแบงออกเป็น 3 สวน ไดแก ผลการวัดระดับการรับรูและพฤติกรรมดาน
สิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยาง ผลการใหขอมูลดานสิ่งแวดลอมและการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระดับ
ปใจเจกบุคคล และการวิเคราะหแปใจจัยเชิงโครงสรางของนโยบายและการจัดการดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาที่มี
ตอกลไกความสัมพันธแระหวางตัวแปรในระดับปใจเจกบุคคล 

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในอนาคต เพ่ือสนับสนุนใหเยาวชนไทย
สามารถมีบทบาทในดานสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
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บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎ ี

 
 

บทนี้นําเสนอแนวคิดและทฤษฎีวาดวยความสัมพันธแระหวางทัศนคติและพฤติกรรม แนวทางสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของกลุมเปูาหมาย และพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญในบริบท
ของสถานศึกษา โดยจะนําเสนอตามลําดับ 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยทัศนคติและพฤติกรรม 

ทัศนคติเป็นตัวแปรทางจิตวิทยาที่หลายทฤษฎีใหความสําคัญในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษยแรวมไปถึง
พฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากมนุษยแเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งอารมณแความรูสึก (emotion) และความสามารถ
ทางสติปใญญา (cognitive capacity) พฤติกรรมสําคัญที่แสดงออกมาสวนใหญจึงไมไดเกิดจากปฏิกิริยาสะทอน
กลับ (reflection) หรือสัญชาตญาณ (instincts) เพ่ือการอยูรอดหรือดํารงเผาพันธุแเชนเดียวกับสัตวแประเภทอ่ืน 
แตเป็นผลจากความคิดและ/หรืออารมณแ 

ทัศนคตหิรือเจตคติ (attitude ซึ่งมาจากภาษาละตินวา “aptus” แปลวาความโนมเอียง) หมายถึง ความ
คิดเห็นเชิงตัดสินของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาชอบหรือไมชอบ ทัศนคติจึงมีทั้งองคแประกอบดานอารมณแและ
องคแประกอบดานความรูที่สามารถมีอิทธิพลตอการกระทําของบุคคลซึ่งเป็นองคแประกอบดานพฤติกรรมของ
ทัศนคติตามตัวแบบสามสวน (tripartite model) ที่มองวาโครงสรางของทัศนคติมี 3 มิติ อยางไรก็ดี พึงตระหนัก
วาหัวใจสําคัญของทัศนคติคือองคแประกอบดานอารมณแและความรู สวนองคแประกอบดานพฤติกรรมนั้นเป็นผลของ
ทัศนคติ ดังที่ สรอยตระกูล (ติวยานนทแ) อรรถมานะ (2541, 64) นิยามทัศนคติวาคือ “ผลผสมผสานระหวางความ
นึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู และความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด คนใดคนหนึ่ง สถานการณแใด
สถานการณแหนึ่ง ๆ ซึ่งออกมาในทางประเมินคาอันอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได และความรูสึกเหลานี้
มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น”  

ทัศนคติของบุคคลตอพฤติกรรมที่มีความสําคัญตอสิ่งแวดลอมหนึ่ง เชน การคัดแยกขยะ การปิดไฟเมื่อไม
ใชงาน การเลือกซ้ือสินคาท่ีเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม ฯลฯ อาจจะเป็นการประเมินผลพฤติกรรมนั้นในองคแรวมหรือ
คุณสมบัติบางประการของพฤติกรรมนั้น ตัวอยางเชน บุคคลหนึ่งอาจจะไมชอบการคัดแยกขยะเนื่องจากเห็นวา
เป็นสิ่งยุงยากนารําคาญหรือมองวาเป็นเรื่องสกปรก ในขณะที่บุคคลที่ชอบพฤติกรรมนี้อาจจะเป็นเพราะเห็นวาเป็น
สวนหนึ่งของการทําใหบานเรือนมีระเบียบหรือมองวาเป็นสวนหนึ่งของการแกไขปใญหาเพ่ือสังคมซึ่งการศึกษา
พฤติกรรมเฉพาะดานมักจะวิเคราะหแรายละเอียดของทัศนคติตอพฤติกรรมนั้น แตสําหรับการศึกษาท่ีพิจารณาชุด
พฤติกรรมเชนการศึกษานี้จะอาศัยทัศนคติดานสิ่งแวดลอมที่มีลักษณะกวางกวา เชน คานิยมหรือความเชื่อทั่วไป
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

คานิยม (value) เป็นสิ่งที่บุคคลเชิดชูและใชเป็นเข็มทิศสําหรับการดําเนินชีวิตในฐานะเปูาหมายทั่วไปที่ไม
จํากัดอยูเฉพาะสถานการณแใดสถานการณแหนึ่ง (transsituational goals) และเป็นหลักการอางอิงที่ใชประเมิน
ตัวเอง ผูอ่ืนและสิ่งตาง ๆ เนื่องจากคานิยมเกิดจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) จึงมีความ
คงทนสูงและเปลี่ยนแปลงไดยาก รูปที่ 2-1 แสดงคานิยมพ้ืนฐาน 10 ประการตามตัวแบบของ Schwartz (1994) 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณแ (Final report)  โครงการการพัฒนาผูนําดานสิ่งแวดลอมในอาสาสมคัรเยาวชน 
 

8 

ที่สามารถจัดกลุมโดยอาศัยคุณลักษณะ 2 คูตรงขาม ไดแก การเปิดรับความเปลี่ยนแปลง (openness to 
change) และการรักษาสภาพเดิม (conservation) เป็นคูที่ 1 และการขยายตัวตนของตน (self-enhancement) 
และการกาวพนการยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง (self-transcendent) เป็นคูที่ 2 โดยงานวิจัยที่ผานมาพบวาพบวาคานิยม
ในกลุมการกาวพนการยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง โดยเฉพาะความเป็นสากล (universalism) นั้นสนับสนุนพฤติกรรมที่เป็น
มิตรตอสิ่งแวดลอม (Thørgersen and Ölander 2002) 

 

 
ที่มา: (Schwartz, 1994) 

รูปที่ 2-1 คานิยมสากลหลัก 10 ประการ 
 
ทฤษฎี value-belief-norm (VBN) (Stern 2000) อธิบายกลไกที่คานิยมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผาน

ความเชื่อดานสิ่งแวดลอมและบรรทัดฐานสวนบุคคล (personal norms) ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลเห็นวาเป็นสิ่งที่ควรจะ
ทํา โดยการศึกษาสามารถทําไดโดยการสรางชุดคําถาม เพ่ือวัดระดับความสอดคลองของความเชื่อสวนบุคคลกับ
ความเชื่อตามโลกทัศนแใหมดานสิ่งแวดลอมที่แสดงในตารางที่  2-1 อยางไรก็ดี ทัศนคติสวนตัวเพียงประการเดียว
ไมสามารถอธิบายพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาไดทั้งหมด ตัวอยางเชน Kals และคณะ (1999) พบวาความรูสึก
รักธรรมชาติ (biophillia) แมจะมีความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมแตก็สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมไดเพียงรอยละ 47 ซึ่งจากการทบทวนทฤษฎีทางจิตวิทยาและ
งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรแสาเหตุที่ทําใหทัศนคติสวนบุคคลและพฤติกรรมไมสอดคลองกันอาจจะเกิดจากปใจจัย 
3 กลุม ไดแก กระบวนการตัดสินใจ บรรทัดฐานทางสังคม และสภาพบริบทอื่น ๆ 
 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณแ (Final report)  โครงการการพัฒนาผูนําดานสิ่งแวดลอมในอาสาสมคัรเยาวชน 
  

9 

ตารางที่  2-1 ตัวอยางขอความที่ใชที่วัดความสอดคลองของความเชื่อดานสิ่งแวดลอม 
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. 

ที่มา: (Dunlap et al. 2000) 
 

ถาไมถูกกระตุนทัศนคติดานสิ่งแวดลอมอาจจะมีอิทธิพลนอยตอพฤติกรรมที่กลายเป็นความคุนเคย 
(habits) และอยูภายใตกระบวนการแบบอัตโนมัติ ตัวแบบกระบวนการคูขนาน (dual-process model) เสนอวา
คนเราพัฒนานิสัยและความคุนเคยเพ่ือลดภาระในการตัดสินใจ ในขณะที่กระบวนการแบบอัตโนมัติที่สามารถ
จัดการกับหลายเรื่องไดพรอม ๆ กันเพราะทํางานไปตามสถานการณแที่คุนเคยในรูปแบบซ้ํา ๆ กระบวนการที่ใช
ความคิดจะใหความสนใจกับเรื่องที่ระบบควบคุมความสนใจ (Supervisory Attentional System, SAS) (Biel 
and Dahlstrand 2005) เนื่องจากตองอาศัยพลังความคิด การทํางานของกระบวนการหลังนี้จะตัดสินใจเป็นเรื่อง 
ๆ ไป ดังนั้นบุคคลจึงอาจจะมีพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับทัศนคติหรือความเชื่อด านสิ่งแวดลอมเชน ทิ้งขยะโดย
ไมไดคัดแยก เปิดไฟหรือน้ําทิ้งไว ฯล ฯ หากไมไดใหความสนใจกับพฤติกรรมที่เป็นความเคยชินมาแตเดิม จาก
การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการลดความอวนและการสงเสริมการใชรถที่มีประสิทธิภาพ Verplanken และ Wood 
(2006) สรุปวาการเปลี่ยนพฤติกรรมที่กลายเป็นนิสัยนั้นนอกจากจะตองปรับเปลี่ยนทัศนคติและใหความรูแลวยัง
ตองอาศัยการขัดจังหวะแบบแผนที่ตายตัวของสถานการณแที่คุนเคยเพ่ือดึงความสนใจของกระบวนการที่ใช
ความคิดและใหเกิดการตัดสินใจอยางมีสติ (conscious deliberation) 

Focus Theory of Normative Conduct (Cialdini et al. 2006) เสนอวาบรรทัดฐานจะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมก็ตอเมื่อบุคคลนั้นใหความสนใจกับบรรทัดฐาน ณ เวลาที่ตองตัดสินใจ โดยเฉพาะการกระตุนดวยขอมูล
เชิงลบ (negative information) วาการแสดงพฤติกรรมบางประการจะขัดแยงกับบรรทัดฐานที่ยึดถือ (Biel and 
Dahlstrand, 2005) ซึ่งในกรณีของพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม Norm-activation Theory (Schwartz 1977) 
เสนอวาการกระตุนจะมีผลตอพฤติกรรมหากสามารถทําใหบุคคลตระหนักถึงผลกระทบดานลบจากการกระทําของ
ตนที่เกิดขึ้นกับผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม (awareness of consequence, AC) และความรับผิดชอบของตนที่สามารถ
ลดหรือปูองกันผลกระทบนั้น (ascription of responsibility, AR) ซึ่ง Fortner และคณะ (2000) พบวา บุคคลที่
มีขอสงสัยหรือไมแนใจเกี่ยวกับปใญหาและสาเหตุของภาวะโลกรอนจะมีความยินดีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลดการ
ปลอยก฿าซเรือนกระจกนอย  

นอกจากบรรทัดฐานสวนบุคคลแลว Kallgren และคณะ (2000) เสนอวายังมีบรรทัดฐานทางสังคมที่
สามารถแบงออกเป็นบรรทัดฐานเชิงพรรณนา (descriptive norms) ที่บุคคลมองวาเป็นสิ่งปกติที่คนสวนใหญใน
สังคมประพฤติปฏิบัติกันนั้นมีความสําคัญของการแสดงพฤติกรรมในลักษณะ “เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม” 
และบรรทัดฐานเชิงแนะนํา (injunctive norms) ที่บุคคลมองวาเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังใหตนปฏิบัติตาม ซึ่งใน
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กรณีที่บรรทัดฐานทางสังคมทั้งสองไมตรงกัน บรรทัดฐานเชิงพรรณนาจะมีอิทธิพลมากกวาเนื่องจากสมาชิกใน
สังคมจะมีการตอบสนองซ่ึงกันและกัน (reciprocity) (Biel and Thørgersen 2007) 

สุดทาย ABC Theory (Guagnano et al. 1995) เสนอวาความสัมพันธแระหวางทัศนคติ (attitudes, A) 
และพฤติกรรม (behavior, B) นั้นขึ้นอยูกับสภาพบริบท (context, C) ที่มีกําหนดความยากหรืองายและตนทุน
ของการแสดงพฤติกรรมของบุคคลภายใตสถานการณแหนึ่ง ในลักษณะของรูปตัวยูกลับหัว (รูปที่ 2-2) กลาวคือ 
ทัศนคติจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมมากเมื่อบริบทอยูในสภาพกลาง ๆ แตเมื่อสภาพบริบทเอ้ือหรือเป็นอุปสรรคตอ
การแสดงพฤติกรรม ทัศนคติจะมีผลตอพฤติกรรมนอยลง เนื่องจากพฤติกรรมจะถูกกําหนดดวยปใจจัยเชิง
สถานการณแที่เป็นอิสระจากความคิดของบุคคล (Tanner 1999) การศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะยอยสลายได
ในเมือง Herning ประเทศเดนมารแก (Ölander and Thørgersen 2006) สนับสนุนทฤษฎี ABC เนื่องจากหลังการ
สนับสนุนถังขยะเฉพาะใหกับครัวเรือนและการใหบริการเก็บขนขยะยอยสลายไดโดยเฉพาะ ในปีค.ศ. 1999 
อิทธิพลของทัศนคติดานสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมการคัดแยกขยะยอยสลายไดเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะในหมู
ครัวเรือนที่ไมมีพ้ืนที่บริเวณสวนที่สภาพเดิมกอนการเปลี่ยนแปลงการใหบริการไมเอ้ืออํานวยสําหรับการคัดแยก
ขยะยอยสลายไดเพ่ือนําไปใชประโยชนแดวยตัวเอง 

                    
รูปที่ 2-2 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมภายใต้สภาพบริบทตามทฤษฎี ABC 

2.2 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

Environmental Intervention Handbook for Resource Managers: A Tool for 
Proenvironmental Behavior Change (Burn and Winter 2007) เสนอวาในการออกแบบมาตรการสงเสริม
พฤติกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้นควรจะเริ่มจากการวิเคราะหแปใญหาที่ชัดเจนวา 1) อะไรคือพฤติกรรมที่เป็น
ปใญหา 2) สถานที่ที่มีปใญหาคือที่ไหน 3) ชวงเวลาที่ปใญหามักเกิดขึ้นคือเมื่อไร 4) พฤติกรรมที่มีปใญหานี้พบมากใน
กลุมหนึ่งกลุมใดหรือไม และ 5) อะไรคือพฤติกรรมใหมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ตองการจะสงเสริมใน
สถานการณแนั้น ซึ่งการระบุปใญหาที่ชัดเจนจะชวยใหสามารถกําหนดแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม 
โดยมาตรการสงเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมอาจจะจําแนกออกเป็น 5 ประเภทตามสาเหตุของ
พฤติกรรมที่ตองการแกไข ดังนี้ 
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1. การจัดการบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm Interventions) พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลเห็นวาพฤติกรรมนั้นเป็นที่ยอมรับของสังคม การสังเกตเห็นพฤติกรรมหรือหลักฐานเชิง
ประจักษแของการกระทําเชนเดียวกันนั้นของผูอื่น เชน สภาพการทิ้งขยะเรี่ยราดหรือสภาพถังขยะที่ไมมีการคัดแยก
จะยิ่งสนับสนุนใหบรรทัดฐานเชิงพรรณนาที่ไมพึงประสงคแนั้นรุนแรงมากขึ้นจนสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมที่จะไปมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูอ่ืนอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น การสงเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตร
ตอสิ่งแวดลอมจึงตองตัดวงจรนี้ ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธีอาทิ การใหผูบริหารหรือบุคคลที่เป็นที่รูจักเป็นตัวแบบ
พฤติกรรมที่พึงประสงคแ (role models) การดูแลแกไขปใญหาในทันทีเพ่ือไมใหพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกลายเป็น
ภาพคุนตา หรือในกรณีที่ตองการเสนอภาพความเสียหายที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเพ่ือสรางความ
ตระหนักใหกับกลุมเปูาหมายก็จําเป็นจะตองเนนย้ําวาพฤติกรรมดังกลาวไมเป็นที่ยอมรับของสังคมและคนสวนมาก
ไมไดมีพฤติกรรมเชนนี้ (Cialdini et al. 2006) โปรแกรม EcoTeam เป็นตัวอยางของการสรางกลุมที่มีการ
ประชุมติดตอกันเป็นประจําอยางตอเนื่องเพ่ือสรางบรรทัดฐานของกลุมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ประสบ
ความสําเร็จในการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของสมาชิกหลายดานไมวาจะเป็น การใช
กระดาษท่ีไมไดฟอกขาว การลดการบริโภคเนื้อสัตวแ การลดการใชรถยนตแสวนตัวการใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน 
และการปิดน้ําระหวางแปรงฟใน (Staats et al. 2004) เชนเดียวกับการทดลองของ Whitehair และคณะ (2012) 
ที่พบวาการใชโปสเตอรแที่มีขอความทั้งแบบเตือน (Prompt-type Message) และแบบใหขอมูลยอนกลับ 
(Feedback-type Message) สามารถลดปริมาณขยะจากเศษอาหารที่ยังสามารถนํามาบริโภคในโรงอาหารของ
มหาวิทยาลัยได 

2. การจัดการทัศนคติที่ขัดแยงกัน (Competing Attitudes Interventions) เชนเดียวกับคานิยมที่มี
หลายดานที่ทั้งสนับสนุนและขัดแยงกัน คนเราก็มีทัศนคติหลายตัวที่สามารถเขามามีอิทธิพลตอการแสดง
พฤติกรรมหนึ่ง การมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจจะไมไดหมายความบุคคลนั้นไมมีทัศนคติที่ไมดีกับสิ่งแวดลอม 
แตอาจจะเกิดจากอิทธิพลของทัศนคติดานอ่ืนที่มีกําลังรุนแรงในขณะนั้นไมวาจะเป็นการรักความสะดวกหรือความ
ตองการประสบการณแที่แปลกใหมซึ่งถาไมเขาใจอาจจะมองวาเกิดจากความมักงายหรือความพิเรนทรแของบุคคล 
การแกไขปใญหาทัศนคติที่ขัดแยงกันเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมตองอาศัยการเนนใหทัศนคติ
ดานสิ่งแวดลอมโดดเดนขึ้นเพ่ือลดอิทธิพลของทัศนคติดานอ่ืน เชน การแสดงขอความที่เนนย้ําความสําคัญของการ
ดูแลสิ่งแวดลอมหรือการจัดใหมีอาสาสมัครดูแลสิ่งแวดลอม นอกจากนี้การทําขอตกลงอยางเป็นรูปธรรมกับ
กลุมเปูาหมายก็เป็นอีกวิธีที่ชวยเพ่ิมความสําคัญใหกับทัศนคติดานสิ่งแวดลอมและใชไดดีในสถานที่เชนอุทยาน
ธรรมชาติที่สามารถเตอืนใหกลุมเปูาหมายระลึกไดวาคุณภาพสิ่งแวดลอมเป็นหัวใจสําคัญของสถานที่เหลานั้น  

3. การจัดการสภาพทางกายภาพ (Setting Design Interventions) ดังเชนที่ทฤษฎี ABC อธิบายไว
พฤติกรรมไมไดขึ้นกับทัศนคติเพียงอยางเดียว แตขึ้นกับสภาพบริบทที่อาจจะเอ้ืออํานวยกับพฤติกรรมบางประเภท 
แตเป็นอุปสรรคกับพฤติกรรมอ่ืน ดังนั้นการสงเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมจึงจําเป็นที่จะตองมีการ
ปรับปรุงทางกายภาพใหสอดคลองกับพฤติกรรมนั้น ตัวอยางเชน การจัดใหมีภาชนะรองรับวัสดุรีไซเคิลที่ถูกคัด
แยกออกมาจากขยะทั่วไป การสรางทางเดินและทางจักรยาน ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยน
เพ่ือใหการแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแทําไดยากขึ้น เชน การติดตั้งเครื่องกีดขวางหรือจํากัดที่จอดรถเพ่ือลด
การใชยานยนตแในบางพ้ืนที่ หรือแมแตการเปลี่ยนขนาดจานในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟตแก็สามารถชวย
ลดปใญหาการตักอาหารเกินความจําเป็นลงได (Kallbekken and Saelen 2013) 

4. การจัดการความไมรู (Ignorance Interventions) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแบางครั้งเกิดจากความไมรู 
เนื่องจากบุคคลอาจจะไมตระหนักถึงผลของการกระทําหรือมองวาเป็นเรื่องเล็กนอยที่ไมมีผลสําคัญ นอกจาก นี้
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บุคคลอาจจะขาดความรูที่จําเป็นเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน ไมรูประเภทของขยะ
จึงไมสามารถคัดแยกขยะไดอยางถูกตอง เป็นตน การใหการศึกษาจึงเป็นมาตรการที่ดีที่สุดสําหรับการแกไข
พฤติกรรมที่เกิดจากความไมรู โดยอาจจะอาศัยการสื่อสารดวยการชี้แจง ติดปูายหรือแจกใบปลิวที่ใหความรูสราง
ความตระหนักถึงปใญหาและการแสดงความรับผิดชอบดวยการแสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมบาง
ประการ นอกจากนี้ยังอาจจะจัดการฝึกอบรมเพ่ือใหกลุมเปูาหมายมีความรูที่จําเป็นในการทํางานบางประการ
เพ่ิมเติม (task-specific knowledge) (Thøgersen 2005) 

5. การจัดการนิสัยเสีย (Bad Habit Interventions) สาเหตุประการสุดทายของพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
คือการกระทําที่เกิดขึ้นจากนิสัยที่ทําเป็นประจําซึ่งจะกลายเป็นปใญหาเมื่อกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงไป เชน การหาม
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ หรือบุคคลยายไปอยูในที่ที่มีแนวการปฏิบัติแตกตางไป เชน การที่นักศึกษาไทยไปอาศัยอยู
ในประเทศที่ตองคัดแยกขยะ เป็นตน มาตรการที่ใชแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมที่เกิดขึ้นจากนิสัยนั้นนอกจาก
จะตองอาศัยการกระตุนย้ําเตือนถึงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติใหมแลว ยังอาจจะตองมีการใหแรงจูงใจดานบวก 
(incentives) หรือดานลบ (disincentives) เชน การคิดราคาถุงพลาสติก หรือกําหนดปรับการทําผิดกฎเพ่ือหยุด
กระบวนการอัตโนมัติและใหคนฉุกคิด จนทําใหพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมกลายเป็นนิสัยใหมขึ้นมา ให
ความสําคัญกับพฤติกรรมที่มีปใญหาของคนสวนนอย  

ตารางที่ 2-2 รายการเครื่องมือทางสารสนเทศ 
เครื่องมือ รายละเอียดและข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ 
ปูายเตือน (Prompts & 
Reminders) 

- เป็นขอความ รูปภาพหรือสัญลักษณแที่บอกถึงสิ่งที่ควรทําหรือไมควรทํา 
- เหมาะสมกับการสงเสริมพฤติกรรมที่ชัดเจนและทําไดงาย 
- ขอความควรจะเฉพาะเจาะจง สภุาพ และเขาใจไดงาย เชน “กรุณาทิ้งขยะในถังตามประเภท
ที่ระบุบนฝา” แทน “ทิ้งขยะใหเป็นระเบียบ” 
- การเตือนควรทําเป็นประจําใหถ่ี ในสถานท่ีและเวลาที่มีการแสดงพฤติกรรม และจะไดผลมาก
ขึ้นถาใชคูกับการใหขอมูลยอนกลบั (feedback) 

ขอผูกมัด 
(commitment) 

- เป็นการรับรองของบุคคลดวยวาจาหรือเป็นลายลักษณแอักษร 
- การใหคําสัตยแตอหนาสาธารณะจะมีผลมากขึ้น แตตองไมเป็นการบังคับเนื่องจากจะไมทําให
เกิดความรูสึกผูกมัดกับคํารับรอง 
- การใหการรับรองควรจะเริ่มจากสิ่งเล็กนอยที่ทําไดงายไปสูสิ่งที่ใหญและยากมากขึ้น  

การใหขอมูลชักจูง 
(informational & 
persuasive 
communications) 

- เป็นการใหขอมูลเพื่อชักจูงใหคนเปลี่ยนพฤติกรรม 
- ผูสื่อสารและแหลงที่มามีความสาํคัญตอความนาเชื่อถือของสาร 
- เรื่องราวท่ีมีสสีัน นาท่ึง แตไมเกนิความจริงมีพลังในการจูงใจ 
- ควรใหเหตุผลที่ชัดเจนประกอบการชักจูงใหเปลี่ยนพฤติกรรม 
- การเลือกขอมูลเพื่อนําเสนอควรเลือกใหตรงกับความตองการของกลุมเปูาหมาย 
- การสื่อสารซึ่งหนา (face-to-face) มีพลังในการชักจูงมากที่สุด ในกรณีที่สื่อสารดวยการเขียน
ควรนําเสนอใหชัดเจน กระชับไมยาวเกินไป 

ที่มา: (Burn and Winter 2007) 

ตารางที่  2-2 แสดงรายการเครื่องมือทางสารสนเทศ (informative instruments) ที่ใชจัดการพฤติกรรม
ตามความเขาใจพ้ืนฐานของทฤษฎีทางจิตวิทยาวาดวยความสัมพันธแระหวางทัศนคติและพฤติกรรม อยางไรก็ดี
เนื่องจากปใจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมมีหลายประการ การจัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไดผลจึง
ตองอาศัยชุดเครื่องมือที่หลากหลาย (Stern 2000; Lucas et al. 2008) เชนการแรงจูงใจทางการเงิน (financial 
incentive) ควบคูกับการรณรงคแสงเสริมการใชถวยน้ําเพ่ือแทนแกวที่ใชครั้งเดียวทิ้งในมหาวิทยาลัยสวอนซี 
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(Swansea) ประเทศสหราชอาณาจักร (Harris & Probert, 2009) เป็นตน นอกจากนี้ยังตองอาศัยการพยายามทํา
ความเขาใจสถานการณแจากมุมมองของกลุมเปูาหมายเพื่อใหสามารถออกแบบการรณรงคแที่เหมาะสม ตารางที่ 2-3 
แสดงหลักการอื่น ๆ ที่สําคัญสําหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม 
 

ตารางที่ 2-3 หลักการสําหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไมเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม 
1. อาศัยเครื่องมือที่หลากหลายเพ่ือจัดการปใจจัยที่เป็นขอจํากัด โดยตระหนักวา 

1. ปใจจัยที่เป็นขอจํากัดอาจจะมีหลายอยาง (เชน เทคโนโลยี ทัศนคติ ความรู เงิน ความสะดวก ความ
เชื่อใจ ฯลฯ 
2. ปใจจัยที่เป็นขอจํากัดอาจจะแตกตางกันระหวางบุคคล ระหวางสถานการณแ และระหวางชวงเวลา 
3. ปใจจัยที่เป็นขอจํากัดอาจจะมีผลสงเสริมกันและกัน 

2. เขาใจสถานการณแจากมุมมองของกลุมเปูาหมาย 

3. เมื่อขอจํากัดเกิดจากปใจจัยทางจิตวิทยา ใหอาศัยความเขาใจเรื่องกระบวนการตัดสินใจของคน 

1. ตองดึงความสนใจของกลุมเปูาหมาย แตตองไมกอใหเกิดภาระทางความคิดหรือความเครียดในการ
ตัดสินใจ 
2. ประยุกตแใชหลักการของการทํางานรวมกับชุมชน (สรางความนาเชื่อถือ ความผูกมัด สื่อสารแบบซึ่ง
หนา ฯลฯ) 

4. จัดการเงื่อนไขที่อยูเหนือการควบคุมของกลุมเปูาหมายที่จํากัดการแสดงพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

5. กําหนดเปูาหมายและความคาดหวังที่เป็นไปได 
6. ติดตามผลตอบรับพรอมปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง 

7. ไมเขาไปแทรกแซงพฤติกรรมของกลุมเปูาหมายมากเกินไปในแตละครั้ง 

8. ใชกระบวนการที่อาศัยการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ที่มา: (Gardner and Stern 1996, 159) 

2.3 บทสรุป  

การศึกษาดานพฤติกรรมศาสตรแและจิตวิทยาสิ่งแวดลอมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของทัศนคติที่ดีตอ
สิ่งแวดลอม (pro-environmental attitudes) และเงื่อนไขภายนอก (external conditions) ที่เอ้ืออํานวยในการ
สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม (environmental friendly behaviors) การปลูกจิตสํานึกเป็น
องคแประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของการสรางทัศนคติที่ดีตอสิ่งแวดลอม ผูที่มีคานิยม (Value) ตามโครงสรางของ 
Schwartz (1994) ที่มีอิทธิพลตอการมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งแวดลอมคือ คานิยมเรื่องความมีเมตตา (benevolence) 
ความเสียสละเพ่ือสวนรวม (altruism) และความเป็นสากล (universalism) เนื่องจากโลกทัศนแเชิงนิเวศแบบใหม 
(new ecological paradigm หรือ NEP) ตั้งอยูบนฐานความคิดวามนุษยแไมไดมีสถานะเหนือกวาสิ่งมีชีวิตอยางอ่ืน
และหากไมมีการจัดการที่ดีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางเทคโนโลยีอาจจะนําไปสูวิกฤตทาง
สิ่งแวดลอมและความอยูรอดของมนุษยชาติได (Dunlap et al. 2000) อยางไรก็ดี การแปลงคานิยมที่เป็นจิตสํานึก
สาธารณะเหลานี้ไปสูทัศนคติและพฤติกรรมเฉพาะดานนั้นจําเป็นตองอาศัยการใหความรูเฉพาะดาน (task-
specific knowledge) และการดึงความสนใจ (attention) กับกลุมเปูาหมาย  

การศึกษาที่ผานมาแสดงใหเห็นวาการสงเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมสวนใหญตองทลาย
กําแพงของนิสัย (habit) ของพฤติกรรมที่สงผลเสียตอสิ่งแวดลอม (Verplanken and Wood 2006) เชน การรับ
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ถุงพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง การใชรถสวนตัว ฯลฯ สวนมากเป็นนิสัยที่สั่งสมมานาน ดังนั้นจุดเริ่มตนของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจึงตองเริ่มตนจากการใหขอมูล เนื่องจากคนจะมีแรงจูงใจทําตามคานิยมเชิงจริยธรรมของ
ตนเมื่อตระหนักวาสิ่งที่ทําอยูเดิมนั้นกอใหเกิดผลกระทบดานลบกับผู อ่ืน (awareness of adverse 
consequeces to others – AC) และยอมรับความรับผิดชอบของตนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน (an 
ascription of responsibility to self – AR) (Stern 2000) ตัวอยางเชน การรับรูและยอมรับวากิจกรรมของ
มนุษยแเป็นสาเหตุสําคัญของภาวะโลกรอนที่กําลังทวีความรุนแรงขึ้น (Lehmann 2008; Fortner et al. 2000)  

อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยก็ย้ํ า เตือนวาการสื่อสารไมควรจะตอกย้ํ าถึงความผิด (guilt-based 
communication) เพียงอยางเดียวหรือทําใหเกิดความหลาดกลัวซึ่งจะจะนําไปสูความรูสึกตอตานหรือภาวะไร
พลังที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง (helplessness) การศึกษาที่ผานมาพบวาการทําใหคนใกลชิดกับธรรมชาติ และ
การสื่อสารเชิงสรางสรรคแที่ใหความสําคัญกับพฤติกรรมของกลุมอางอิงที่สามารถเป็นตัวอยางที่ดีจะชวยสรางแรง
บันดาลใจและกระตุนใหกลุมเปูาหมายมีความเขาใจใหมเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม (social norm) ที่พึง
ประสงคแและวิธีการแกไขปใญหาอันเป็นการเสริมพลัง (empowerment) ใหกับผูบริโภค (Thøgersen, 2005) 

เทคนิคการดึงความสนใจก็มีความสําคัญ (Kallgren et al. 2000) เพราะการเปลี่ยนแปลงนิสัยนั้นตองการ
พลังจากระบบการควบคุมความสนใจ (Supervisory Attentional System หรือ SAS) เพ่ือใหคนหยุดพฤติกรรมที่
เคยทําไปดวยความคุนชินเป็นอัตโนมัติและหันมาตัดสินใจในการทําหรือไมทําพฤติกรรมหนึ่งอยางมีสติดวย SAS 
(Biel and Dahlstrand 2005) Kallbekken and Sælen (2013) ทดลองใชปูายขอความในการเตือน (nudge) 
อยางสุภาพเพ่ือใหลูกคาของโรงแรมตักอาหารแตละครั้งแตพอดีและทําใหปริมาณเศษอาหารที่เกิดจากหองอาหาร
ของโรงแรมลดลง เชนเดียวกันการรณรงคแใหบุคลากร นักศึกษา และผูมาใชบริการโรงอาหารของมหาวิทยาลัยแม
ฟูาหลวงดวยการติดปูายใหขอมูลพฤติกรรมที่พึงประสงคแที่สอดคลองกับรานคาแตละประเภท เชน สั่งขาวแตพอดี
สําหรับรานขาวแกง การระบุรสชาติที่ชอบและบอกวัตถุดิบที่ไมรับประทานสําหรับรานอาหารตามสั่งก็ชวยให
สัดสวนของผูที่รับประทานอาหารหมดไมเหลือทิ้งเพ่ิมข้ึนหลังการรณรงคแ (Manomaivibool et al. 2016)   

สุดทายเงื่อนไขภายนอกท่ีเอ้ืออํานวยเป็นปใจจัยสําคัญที่ชวยใหเกิดพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมตาม
ทัศนคติขึ้น จากเดิมที่ทฤษฎีพฤติกรรมที่เกิดจากการวางแผน (theory of planned behaviour หรือ TPB) 
(Ajzan 1991) ไดเสนอวาทัศนคตินําไปสูความตั้งใจ (intention) แตยังไมใชพฤติกรรมโดยตรง และแบบจําลอง
ทัศนคติ-พฤติกรรม-เงื่อนไข (Attitude-Behaviour-Condition หรือ A-B-C) (Ölander and Thørgersen 2006) 
ไดระบุบทบาทของเงื่อนไขภายนอกในฐานะตัวแปรกลาง (moderating factor) ที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธแ
ระหวางทัศนคติและพฤติกรรม โดยเงื่อนไขภายนอกนี้มีหลากหลาย (Stnacu et al. 2016; Visscher et al.  
2016; Tanner 1999) ตั้งแตแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ (economic incentives) ที่อาจจะเขามาเบียดบังอิทธิพลของ
ปใจจัยดานศีลธรรมตอการตัดสินใจของปใจเจกบุคคลในพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม (crowding-out 
effect) ระดับความสะดวกสบายจากการใหบริการหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางกายภาพ เชน การสงเสริมให
ครัวเรือนในจังหวัดเชียงรายทําเสวียน (Manomaivibool et al. 2018) หรือการสรางกลุมเพ่ือสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกันและกัน (Staats et al. 2004) 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่อาศัยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed 
Method) ในการทดลองออกแบบกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหเยาวชนมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความ
สนใจในปใญหาสิ่งแวดลอมของจังหวัดเชียงราย โดยการดําเนินการแบงเป็น 2 รอบ กิจกรรมในรอบแรกเนนที่ตัว
ปใจเจกบุคคล ไดแก การวัดระดับการรับรูและพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม พรอมกับการใหความรู สรางเงื่อนไข และ
ใหแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สวนกิจกรรมในรอบที่ 2 นั้นเนนไปที่การสํารวจสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาเพ่ือเก็บขอมูลเกี่ยวกับปใจจัยเชิงโครงสรางในโรงเรียนที่สงเสริมใหเกิดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม  

บทนี้อธิบายขั้นตอนการดําเนินการกิจกรรมวิจัยทั้ง 2 รอบ โดยสวนที่ 3.1 จะบรรยายวิธีการไดมาซึ่ง
กลุมเปูาหมายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงราย สวนที่ 3.2 อธิบายกิจกรรมวิจัยระดับ
ปใจเจกบุคคล ตั้งแตการออกแบบเครื่องมือการวัดการรับรูและพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม การฝึกอบรมใหความรู 
และเครื่องมือที่ใชในการสงเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม สวนที่ 3.3 จะบรรยายถึงกิจกรรมกับ
สถานศึกษา การสํารวจสภาพแวดลอมของโรงเรียน และการติดตั้งอุปกรณแเพ่ือสรางความตระหนักถึงปใญหา
สิ่งแวดลอมใหกับนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการ สําหรับการวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากกิจกรรมทั้ง 2 รอบนั้น
จะไดอธิบายในสวนที่ 3.4 

3.1 การได้มาซึ่งกลุ่มเป้าหมาย 

โครงการไดทําการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายที่มีการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายกวา 40 แหง จากนั้นจึงไดทําการประชาสัมพันธแโครงการไปยังโรงเรียนและติดตอสอบถาม
ถึงความประสงคแจะเขารวมโครงการกอนที่จะทําหนังสืออยางเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง ดัง
รายละเอียดที่ปรากฏในภาคผนวกท่ี 1 

ตารางที่ 3-1 แสดงรายชื่อสถานศึกษาจํานวน 10 แหง ที่ทางโครงการติดตอทาบทามใหเขารวมกิจกรรม
และจํานวนนักเรียนที่ตองการจากแตละโรงเรียน โดยมีเปูาหมายยอดรวมอยูที่ 1,125 คน เพ่ือใหสอดคลองกับ
งบประมาณของโครงการในการจัดหาอุปกรณแสวนบุคคลที่ใชในการสงเสริมการลดการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียว
ทิ้งในกิจกรรมตอไป  
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ตารางท่ี 3-1 รายช่ือโรงเรียนเป้าหมายส าหรับกิจกรรมแนะน าโครงการฯ 

ชื่อโรงเรียน นักเรียนมัธยม
ปลาย (คน) 

เป้าหมาย
โครงการ (คน) 

เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ 

สามัคคีวิทยาคม 1800 75 0-5371-1018 159 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง 
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

เทิงวิทยาคม 1000 100 0-5379-5474 278 หมู 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.
เชียงราย 57160 

โรงเรียน อบจ.เชียงราย 1000 150 0-5371-7788 ถนนหนาสนามกีฬา ต.รอบเวียง 
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ 800 150 0-5377-1932 13 หมู 4 ต.แมจัน อ.แมจัน จ.
เชียงราย 57110 

เชียงของวิทยาคม 500 200 0-5379-1434 350 หมู 10 บานโจโก ต.เวียง อ.
เชียงของ จ.เชียงราย 57140 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย  400 50 0-5317-4551 345 หมู 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง 
จ.เชียงราย 57000 

หวยซอวิทยาคม  300 100 0-5319-1705 139 หมู 9 ต.หวยซอ อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย 57140 

โรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา 250 150 0-5371-1976 558 ถนนสันโคงนอย ต.รอบเวียง 
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

หวยสักวิทยาคม 200 100 0-5367-8723 204 ถนนเชียงราย - เทิง ต.หวย
สัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

เตรียมอุดมศึกษาฯ 
เชียงราย 

200 50 0-5371-3014 หมู 9 บานสันขี้เบา ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
57000 

 

ผลการดําเนินการจริงทางโครงการไดรับความรวมมือจากสถานศึกษาจํานวน 11 แหง โดย 9 แหงเป็น
โรงเรียนที่ไดประสานงานเบื้องตน ยกเวนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ เชียงราย ที่ยกเลิกและไมไดเขาไปทํา
กิจกรรม แตไดมีโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมและโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมที่ไดติดตอเชิญชวนใหเขารวม
โครงการเพ่ิมเติมในภายหลังทําใหไดกลุมเปูาหมายจากโรงเรียน 11 แหงที่จะใชเก็บและวิเคราะหแขอมูล จํานวน
ทั้งสิ้น 1,169 คน 

ตารางที่ 3-2 แสดงผลการสรรหากลุมเปูาหมายของโครงการ ซึ่งนอกจากโรงเรียนทั้ง 11 แหงแลว 
โครงการยังไดมีโอกาสเขารวมใหความรูดานสิ่งแวดลอมกับเยาวชนโดยใชชุดความรูที่จะไดอธิบายในสวนตอไป
ใหกับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 7 แหง ใหกับเยาวชนที่เขารวมชมนิทรรศการ
ในงานสัปดาหแวิทยาศาสตรแประจําปี 2562 ที่มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง ใหกับสามเณร ณ วัดศรีโสดา จังหวัด
เชียงใหมรวมกับกับแผนงานคนไทย 4.0 และเยาวชนจากทั่วประเทศที่เขารวมคายเวทีนักวิทยาศาสตรแรุนเยาวแ ครั้ง
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ที่ 15 กับสมาคมวิทยาศาสตรแแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภแ ณ มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง อยางไรก็ดี ใน
รายงานฉบับนี้จะนําเสนอและวิเคราะหแขอมูลจากโรงเรียน 11 แหงที่ไดมีการดําเนการอยางเต็มรูปแบบเทานั้น 

ตารางท่ี 3-2 กิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับเยาวชนของโครงการวิจัย 
ครั้ง
ที ่

วันที่ สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 

1 1 ส.ค. 62 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม นักเรียน ม.4 และ ม.5 จํานวน 39 คน 
2 2 ส.ค. 62 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม นักเรียน ม.ตน 51 คน ม.ปลาย 68 คน 
3 2 ส.ค. 62 โรงเรียนหวยซอวิทยาคมรัชมังคลา

ภิเษก 
นักเรียน ม.ปลาย 99 คน 

4 13 ส.ค. 62 โรงเรียนเทิงวิทยาคม นักเรียน ม.ตน 49 คน ม.ปลาย 61 คน 
5 13 ส.ค. 62 โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวัด

เชียงราย 
นักเรียน ม.5 จํานวน 123 คน 

6 14 ส.ค. 62 โรงเรียนหวยสักวิทยาคม นักเรียน ม.ปลาย 129 คน 
7 14 ส.ค. 62 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม นักเรียน ม.ปลาย 45 คน ครู 1 คน 
8 17 ส.ค. 62 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นักเรียน ม.ตน 25 คน ม.ปลาย 46 คน 
9 17 ส.ค. 62 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน นักเรียน ม.ตน 4 คน ม.ปลาย 90 คน  
10 27 ส.ค. 62 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นักเรียน ม.4 และ ม.5 จํานวน 72 คน 
11 27 ส.ค. 62 โรงเรียนเทศบาล5 เดนหา นักเรียน ม.4 และ ม.5 จํานวน 173 คน 
12 16 ส.ค. 62 โรงแรมเวียงอินทรแ (อบรมเชิง

ปฏิบัติการ โครงการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน เทศบาลนครเชียงราย)* 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย 
7 แหง จํานวน 124 คน 

13 18-20 ส.ค. 
62 

มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง (นิทรรศการ
งานสัปดาหแวิทยาศาสตรแประจําปี 
2562)* 

นักเรียน ครู และผูปกครอง ผูรวมงาน
สัปดาหแวิทยาศาสตรแ จํานวน 7,094 
คน** 

14 19 ก.ย. 62 วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม (อบรม
สัมนา สามเณรไทยยุคใหม รวมใสใจ
สิ่งแวดลอม)* 

สามเณร วัดศรีโสดา จํานวน 193 รูป 

15 3-5 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง 
(คายเวทีนักวิทยาศาสตรแรุนเยาวแ ครั้ง
ที่ 15)* 

นักเรียนประถม 42 คน 
นักเรียนมัธยมตน 121 คน 
นักเรียนมัธยมปลาย 44 คน 

 หมายเหตุ  *กิจกรรมพิเศษท่ีไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ของโครงการนี้  
 ** อ้างอิงจากจ านวนผู้ลงทะเบยีนเข้าร่วมงาน  

 
รูปที่ 3-1 ถึง รูปที่ 3-11 แสดงภาพกิจกรรมการใหความรูในสถานศึกษาของโครงการทั้ง 11 ครั้ง ซึ่งมี

นักเรียนเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 1,169 คน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพิเศษอีก 4 ครั้งดังที่แสดงในรูปที่ 3-12 ถึง 
รูปที่ 3-15 ที่โครงการจัดรวมกับหนวยงานเจาภาพอ่ืนดังที่ไดกลาวไปแลว 
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รูปที่ 3-1 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 

 
 

   

 

รูปที่ 3-2 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม 
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รูปที่ 3-3 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 
 

   

 

รูปที่ 3-4 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม 
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รูปที่ 3-5 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 

   

 

รูปที่ 3-6 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 
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รูปที่ 3-7 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 
 

 

   

 

รูปที่ 3-8 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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รูปที่ 3-9 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
 

   

 

รูปที่ 3-10 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
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รูปที่ 3-11 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 

 

   

 

รูปที่ 3-12 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลนครเชียงราย 
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ 
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รูปที่ 3-13 นิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจ าปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

   

 

รูปที่ 3-14 อบรมสัมนา สามเณรไทยยุคใหม่ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ 
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รูปที่ 3-15 ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

3.2 กิจกรรมระดับปัจเจกบุคคล 

 กิจกรรมในระดับปใจเจกบุคคลนั้น แบงออกไดเป็น 3 ขั้นตอนยอย ไดแก การทําแบบสอบถามวัดการ
รับรูและพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม การบรรยายใหความรูเกี่ยวกับปใญหาสิ่งแวดลอม และการสงเสริมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การทํากิจกรรมเหลานี้กับโรงเรียน 11 แหงที่เป็น
กลุมเปูาหมายหลักของโครงการในแตละครั้งใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในกรณีสถานที่และเวลาเอ้ืออํานวย
ทางโครงการจะมีกิจกรรมสันทนาการกับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม  
 

3.2.1 การวัดระดับการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมที่สถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายเริ่มตนดวยการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นโดย

โครงการ แบบสอบถามซึ่งอยูในภาคผนวกท่ี 2 ประกอบดวย 4 ตอน  
ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน สอบถามเพศ อายุ ระดับการศึกษา คาใชจายรายเดือน และการใชเวลาวางของ

เรียน ของนักเรียนและขอมูลของครอบครัว เพ่ือใหทราบถึงภูมิหลังของนักเรียน  
ตอนที่ 2 การรับรูขอมูลดานสิ่งแวดลอม แบงยอยเป็นคําถามเกี่ยวกับปใญหาสิ่งแวดลอม และบุคคล

ตนแบบที่ทํางานดานสิ่งแวดลอม ที่ปรากฏในตารางที่ 3-3 
ตอนที่ 3 พฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม แบงยอยเป็นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมปใจจุบันดานสิ่งแวดลอมใน

ชีวิตประจําวันของตัวนักเรียน ของสมาชิกในครอบครัว และของเพ่ือนในกลุม ซึ่งในสองกรณีหลังนั้นเป็นการวัด
ระดับการรับรูพฤติกรรมของกลุมอางอิงที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเยาวชน 

ตอนที่ 4 ความสนใจเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม แบงยอยเป็นคําถามเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การเขารวมกิจกรรมรณรงคแดานสิ่งแวดลอม 
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ตารางท่ี 3-3 ค าอธิบายค าถามด้านสิ่งแวดล้อมในแบบสอบถามนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าถาม ค าอธิบาย 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีปลอย
ขยะพลาสติกลงสูมหาสมุทรมาก
เป็นลําดับที่ 6 โลก 

อางอิงจากการศึกษาของ Jambeck et al. (2015) ซึ่งอาศัยวิธีการประมาณ
การปริมาณขยะพลาสติกที่ไหลลงทะเลวาเปูนสวนหนึงของผลตางระหวาง
ปริมาณพลาสติกท่ีแตละประเทศที่มีพ้ืนที่ติดทะเลใชในแตละปีกับปริมาณ
ขยะที่สามารถเก็บรวบรวมไปกําจัดอยางปลอดภัยได (ตามสัดสวนของเศษ
พลาสติกท่ีอยูในขยะมูลฝอย) ซึ่งในกรณีของประเทศไทยนั้นนอกจากจะมี
ปริมาณการใชที่สูงแลวยังความสามารถเก็บรวบรวมขยะไดคอนขางต่ํา ทําให
มีการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงทะเลสูงเป็นลําดับที่ 6 

ในแตละสัปดาหแโดยเฉลี่ยเรารับ
ไมโครพลาสติกเขาสูรางกาย
ประมาณ 2,000 ชิ้น เทียบเทา
เครดิตการแดหนึ่งใบ 

อางอิงจากการศึกษาของ WWF (2019) ซึ่งไมโครพลาสติกสามารถเขาสู
รางกายไดหลายชองทาง ทั้งจากเศษพลาสติกขนาดเล็กที่ลองลอยเป็นฝุุน
ละอองขนาดเล็กในอากาศ และที่ปะปนอยูในน้ําและอาหารที่ถูกบริโภคเขา
ไป โดยผลการสํารวจพบวาไมโครพลาสติกถูกพบทั้งในอาหารทะเลประเภท
ตางๆ ตลอดถึงเกลือจากทะเล 

ความเขมขนของก฿าซคารแบอนได
ออกไซตแในชั้นบรรยากาศใน
ปใจจุบันสูงเกินกวา 400 ppm 
ซึ่งเป็นระดับเดียวกับสภาพ
ภูมิอากาศชวงเวลาที่ข้ัวโลกใต
เคยมีตนไม 

อางอิงจากขอมูลที่รวบรวมโดยคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate 
Change หรือ IPCC) โดยคา ก฿าซเรือนกระจกในปี 2562 อยูที่ระดับ 409.8 
ppm  
ทั้งนี้ ขอตกลงปารีสเกิดจากการประชุมประเทศสมาชิกของอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change) หรือ อนุสัญญา 
UNFCCC ครั้งที่ 21  (COP 21) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่ง
ประเทศภาคีไดรับรองขอตกลงเป็นตราสารกฎหมายตอจากพิธีสารเกียวโต
และขอแกไขโดฮา โดยมีเปูาหมายควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกใหต่ํากวา 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคกอนอุตสาหกรรม และมุง
พยายามควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิไมใหเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งการ
ดําเนินการนี้จําเป็นจะตองควบคุมปริมาณการปลอยก฿าซเรือนกระจกทั่วโลก
จากระดับปใจจุบันอยางมีนัยสําคัญ 

ในปี 2030 ปริมาณการปลอย
ก฿าซเรือนกระจกท่ัวโลกตองลด
จาก 65-68 พันลานตัน CO2-eq 
ที่ประมาณการไวใหเหลือเพียง 
40 พันลานตัน CO2-eq (รอยละ 
60) เพ่ือควบคุมไมใหโลกรอนขึ้น
เกิน 2 องศาเซลเซียสตาม
เปูาหมายของขอตกลงปารีส 
หากใชมาตรฐานขององคแการ
อนามัยโลก (WHO) ระหวาง
วันที่ 11 มกราคม ถึง 31 
พฤษภาคม 2562 ไมมีวันใดเลย
ในจังหวัดเชียงรายที่มีคาฝุุน PM 
2.5 อยูในเกณฑแดี (AQI=50 สี
เขียว) 

อางอิงคาฝุุน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากจุดวัดของกรมควบคุมมลพิษ ณ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย ซึ่งชวงวันที่ 
11 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2562 มีคาอยูระหวาง 35-396 ไมโครกรัม
ตอลูกบาศกแเมตร สูงกวาคามาตรฐานขององคแการอนามัยโลกที่กําหนดใหคา
ฝุุน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงไมควรสูงเกิน 25 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร 
เพ่ือจํากัดผลกระทบตอสุขภาพ อยางไรก็ดี คามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 
ชั่วโมงของประเทศไทยกําหนดไวที่ 50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร สูงกวา
ขององคแการอนามัยโลกสองเทา 

เกรตา ทุนเบิรแก (Greta เกรตา ทุนเบิรแก เป็นนักเรียนชาวสวีเดนที่ศึกษาผลกระทบของปใญหาโลก
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ค าถาม ค าอธิบาย 
Thunberg) นักเรียนที่หยุดเรียน
ทุกวันศุกรแเพ่ือประทวงหนา
รัฐสภาสวีเดนใหรัฐบาลจริงจัง
กับการแกไขปใญหาโลกรอน
มากกวานี้ 

รอนและเริ่มรณรงคแเรียกรองใหรัฐบาลสวีเดนใหความสําคัญกับการแกไข
ปใญหานี้มากขึ้น โดยการหยุดเรียนทุกวันศุกรแไปถือปูาย Skolstrejk för 
klimatet (แปลวาหยุดเรียนเพื่อสภาพภูมิอากาศ) หนารัฐสภาสวีเดนตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2561 จนไดรับความสนใจและกลายเป็นกระแสการ
เคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนทั่วโลก และไดรับเชิญใหเป็นตัวแทน
ในเวทีระดับนานาชาติตาง ๆ จนไดรับการยกยองใหเป็น 1 ใน 100 บุคคลที่
มีอิทธิพลของโลกในปี 2561 

พ่ีนอง Wijsen ที่เริ่มโครงการ 
Bye Bye Plastic Bags ที่เกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

Melati และ Isabel Wijsen ไดเริ่มการรณรงคแใหสถานประกอบการในเกาะ
บาหลี ประเทศอินโดเนเซียงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว เมื่อพวกเธออายุได 10 
และ 12 ปีจากการศึกษาปใญหาเรื่องขยะพลาสติกในทะเลในโครงงานของ
โรงเรียนนานาชาติที่พวกเธอศึกษาอยูซึ่งเป็นจุดเริ่มตนของการแบนการแจง
ถุงพลาสติกบนเกาะบาหลีในปี 2562 และมีการจดทะเบียน BBPB เป็น
องคแการเอกชนไมแสวงหากําไรที่สงเสริมการแกไขปใญหาสิ่งแวดลอมและมี
เครือขายกวา 50 ประเทศทั่วโลก 

เด็กหญิง ระริน สถิตธนาสาร 
(ลิลลี่) ที่ยื่นหนังสือให
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ิมวิชา 
eco education เป็นวิชาบังคับ
ในหลักสูตรทุกระดับชั้น 

เด็กหญิงระริน เติบโตมาในครอบครัวของนักเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมและ
ไดหันมาใหความสําคัญอยางจริงจังหลังจากท่ีไดตระหนักถึงความรุนแรงของ
ปใญหาขยะพลาสติกจากการไปเที่ยวที่พัทยาเมื่ออายุ 8 ขวบ เธอเป็นสมาชิก
ของ BBPB Bangkok และมีโครงการดานสิ่งแวดลอมหลายอยาง อาทิ 
Green Brands ที่เรียกรองใหผูผลิตรายใหญใชวัสดุที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม
และลดบรรจุภัณฑแพลาสติก และการเรียกรองใหมีการบรรจุวิชาสิ่งแวดลอม
ศึกษาเขาสูหลักสูตรโรงเรียน  

อเล็กซแ เรนเดลลแ นักแสดงและ
นักรองลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ผู
กอตั้งศูนยแสิ่งแวดลอมศึกษา 
(EEC Thailand) เพ่ือจัดคายให
เยาวชนไดใกลชิดกับธรรมชาติ 

อเล็กซแ เป็นนักแสดงและนักรองลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เกิดท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย และยายมาอยูประเทศไทยเมื่ออายุได 4 ขวบพรอมกับเขาวงการ
บันเทิง เขาจบการศึกษาากคณะนิเทศศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัยและ
ไดกอตั้ง Environmental Education Centre Thailand (EEC Thailand) 
ทําคายสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับเยาวชน ตอมาไดรับแตงตั้งเป็นทูตดาน
สิ่งแวดลอม (UNEP Goodwill Ambassador) จากโครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (UNEP) ในวันสิ่งแวดลอมโลก 5 มิถุนายน 2563 

ท็อป พิพัฒนแ กับ นุน ศิรพันธแ 
อภิรักษแธนากร ดาราคูสามี
ภรรยาที่พัฒนาผลิตภัณฑแที่เป็น
มิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึง
แอปฟลิเคชั่น ECOLIFE เพ่ือ
สงเสริมใหคนลดการใชพลาสติก
ครั้งเดียวทิ้ง 

พิพัฒนแ และ ศิรพันธแ อภิรักษแธนากร เป็นนักแสดงและพิธีกรที่สงเสริมการ
อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผานความเชี่ยวชาญนอกวงการ
บันเทิง พิพัฒนแสําเร็จการศึกษาดานการออกแบบผลิตภัณฑแ สวนศิรพันธแ
สําเร็จการศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยเปิด
ราน ECOSHOP สําหรับผลิตภัณฑแออกแบบที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม ตั้ง
บริษัท คิดคิด (Kidkid) จํากัด เป็นที่ปรึกษาและออกแบบงานดาน
สิ่งแวดลอม ทั้งสองไดจัดงานสมรสแบบเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco 
Wedding) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

เจษฎาภรณแ ผลดี (ต๊ิก) นักแสดง เจษฎาภรณแ เป็นนักแสดงและพิธีกรที่มีงานอดิเรกในการทองเที่ยวธรรมชาติ
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ค าถาม ค าอธิบาย 
ผูรักการทองเที่ยวธรรมชาติ ผู
จัดและพิธีกรรายการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษแ “เนวิเกเตอรแ” 

และไดตั้งบริษัทสบายดีคลับสตูดิโอในปี 2548 เพ่ือจัดทํารายการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษแ เนวิเกเตอรแ ออกอากาศทางชอง 3 และไดเป็นวิทยากรรับเชิญ
บรรยายเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแใหกับหลายหนวยงาน  

อาทิวราหแ คงมาลัย (ตูน 
บอดี้สแลม) พรีเซนเตอรแ
แคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทํา
ได” ของ 711 เพ่ือเปลี่ยนเป็น
เงินบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณแ
การแพทยแมอบใหกับ
โรงพยาบาลศิริราช 

อาทิวราหแ เป็นนักรองที่มีความสนใจดานกีฬา เป็นนักกีฬาปิงปองและนักวิ่ง 
จนกลายเป็นที่รูจักในฐานะนักจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมชาวไทยจากโครงการ 
กาวคนละกาวเพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน ในปี 2559 และโครงการกาวคน
ละกาวเพ่ือ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยวิ่งจากอําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
ถึงอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ในปี 2560 และมีโครงการรวมกับ 711 ใน
การรณรงคแลดการใชถุงพลาสติกเพ่ือหาเงินบริจาคใหกับโรงพยาบาล 

ศิลปินกลุม BNK48 ที่รวม
รณรงคแลดการใชพลาสติกกับ 
711 ดวยเพลง บ฿ายบาย...นาย
พลาสติก(Kami7 Go Green) 

BNK48 เป็นกลุมศิลปินหญิงของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามแนวทางของวง
AKB48 ในประเทศญี่ปุุนและไดเปิดตัวในปี 2560 กอนที่จะไดรับความนิยม
อยางสูงจากเพลง “คุกกี้เสี่ยงทาย” และไดรวมรณรงคแลดการใชพลาสติกกับ 
711 ผานสปอตโฆษณา ดวยเพลง บ฿ายบาย...นายพลาสติก (Kami7 Go 
Green) 

ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ธรณแ 
ธํารงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการดาน
ทะเลและสิ่งแวดลอม ผูมี
บทบาทสําคญัในการปฏิรูป
อุทยานทางทะเลและผลักดัน
การข้ึนทะเบียนสัตวแสงวนชนิด
ใหมของไทย 

ผศ.ดร.ธรณแ เป็นอาจารยแประจํา ภาควิชาวิทยาศาสตรแทางทะเล 
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ วิทยาเขตบางเขน และเป็นผู
ขับเคลื่อนการทํางานดานสิ่งแวดลอมหลายโครงการ ไมวาจะเป็นการผลักดัน
การข้ึนทะเบียนสัตวแสงวนชนิดใหม 4 ชนิดของไทย การปิดอาวมาหยาเพ่ือให
ระบบนิเวศฟ้ืนตัว การปิดเกาะตาชัย การปรับรูปแบบการจัดการอุทยาน
แหงชาติดวยพีพีโมเดล และการสื่อสารประเด็นดานสิ่งแวดลอมทางทะเลกับ
สังคมผานกลุมเพ่ือนธรณแ 

สืบ นาคะเสถียร นักธรรมชาติ
และนักอนุรักษแที่ทํางานปกปูอง
เขตรักษาพันธุแสัตวแปุาทุงใหญ-
หวยขาแขง และพ้ืนที่อนุรักษแ
ของประเทศไทยผูทําอัตวินิบาต
เพ่ือเรียกรองใหคนไทยหันมา
สนใจการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สืบ เป็นขาราชการประจํากรมปุาไม ที่ทํางานปกปูองเขตรักษาพันธุแสัตวแปุา
ทุงใหญ-หวยขาแขง และพ้ืนที่อนุรักษแหลายแหงของประเทศไทย จนกระทั่ง
ทําอัตวินิบาตเพ่ือเรียกรองใหคนไทยหันมาสนใจการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2533 ซึ่งปใจจุบันเป็นวันสืบนา
คะเสถียร 

 
ขอคําถามเหลานี้เป็นขอมูลฐาน (baseline) ดวยแบบสอบถาม โครงการวิจัยไดสงรางแบบสอบถามใหผู

ทรงวุฒิของแผนงานคนไทย 4.0 พิจารณาและไดรับขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขการใชคําในตอนที่ 2 ใหเขาใจได
งายขึ้น โดยตัวอยางแบบสอบถามฉบับที่ใชงานจริงอยูในภาคผนวกท่ี 2   

การทําแบบสอบถามวัดทัศนคติและพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม ทีมงานจะแจกแบบสอบถาม ใหกับ
นกัเรียนที่เขารวมกิจกรรมคนละ 1 ชุด จากนั้นจะนํานักเรียนในการตอบแบบสอบถามไปพรอมกัน โดยนักวิจัยหรือ
ผูชวยวิจัยจะอานคําถามและสอบทานกับนักเรียนเพื่อใหมั่นใจวานักเรียนเขาใจคําถามอยางถูกตองทีละขอจนเสร็จ
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สิ้น จากนั้นทีมงานจะรับแบบสอบถามที่ตอบแลวจากนักเรียนพรอมทั้งแจกขนมและน้ําดื่มกับนักเรียนเพ่ือเป็นวัสดุ
ในการทํากิจกรรมตอไป 

3.2.2 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับเยาวชน 

 การบรรยายใหความรูเกี่ยวกับปใญหาสิ่งแวดลอม เริ่มจากการแนะนํา Greta Thunberg เยาวชนที่เป็น
ผูนําการรณรงคแดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเป็นที่รูจักในระดับโลก เพ่ือใหเห็นวามีคนรุนเดียวกันที่กําลังเรียกรองให
ประชาคมโลกหันมาแกไขปใญหาโลกรอนอยางจริงจัง จากนั้นจึงอธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในชวงชีวิตของเยาวชนในปี ค.ศ. 2030 และ 2050 ตามลําดับ สําหรับปใญหาสิ่งแวดลอมที่
สําคัญของประเทศไทย การบรรยายเนนปใญหามลพิษทางอากาศเรื่องฝุุนขนาดจิ๋ว PM2.5 ที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือ และปใญหาขยะมูลฝอยที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศทางทะเล โดย
ประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับที่ 6 ที่มีปริมาณขยะพลาสติกลงสูทะเลสูงสุด (Jambeck et al. 2015) โดยเนื้อหา
ประกอบการบรรยายสามารถดูไดในภาคผนวกท่ี 3 
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เป็นการบรรยายสวนที่ 2 เนื้อหามี
วัตถุประสงคแในการสรางแรงบันดาลใจ เพ่ือใหเยาวชนไมรูสึกวาปใญหาสิ่งแวดลอมนั้นไมมีทางแกไข ปูองกันการ
นําไปสูสภาวะสิ้นหวัง (hopeless) และการเฉื่อยชา (inactions) ซึ่งเป็นปใญหาของการรณรงคแสรางความตระหนัก
ถึงปใญหาดานสิ่งแวดลอมดวยกลยุทธแทําใหกลัว เนื้อหาการบรรยายกลาวถึงตัวอยางของบุคคลสําคัญและเยาวชนที่
ทํากิจกรรมดานสิ่งแวดลอม จากนั้นจึงจบการบรรยายดวยกิจกรรมที่เยาวชนสามารถเขามามีสวนรวมไดในจังหวัด
เชียงราย ไดแก การเก็บขยะและทํา Eco-bricks กับ Trash Hero Chiang Rai การลดการใชพลาสติกแบบใชครั้ง
เดียวทิ้งกับ ECOLIFE และการปิดไฟรวมกันชวง Earth Hour โดยมีการแจกถุงผาของโครงการที่มี QR Code ของ 
ECOLIFE เพ่ือใหเยาวชนสามารถบันทึกกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของตัวเองได 

3.2.3 การส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการฯ ไดสรางหนาใน Facebook ชื่อ FLY Volunteers (รูปที่ 3-16) และมีการใหขอมูลกับ
กลุมเปูาหมายอยางตอเนื่อง โดยจะมีการวางแผนวิเคราะหแเนื้อหาและประเมินความสนใจที่กลุมเปูาหมายมีตอ
ขอมูลผานจํานวนการมีปฏิสัมพันธแของกลุมเปูาหมายออนไลนแ โดยเบื้องตนจําแนกเนื้อหาของขอมูลออกเป็น 4 
กลุม ดังตอไปนี้ 

ก. ปใญหา (Problems) เชน สัตวแน้ําที่บาดเจ็บลมตายจากขยะพลาสติก ปใญหาขยะในแหลงทองเที่ยว 
เป็นตน 

ข. ตนแบบ (Role Models) เชน เยาวชนที่ลุกขึ้นมาเป็นผูนําดานสิ่งแวดลอม เชน Greta Thunberg 
โครงการ Bye Bye Plastic Bags เป็นตน 

ค. ทางออก (Solutions) เชน พฤติกรรมที่ดีของกลุมอางอิง เชน ตวัอยางการลดการใชบรรจุภัณฑแจาก
กลุม Greenery Challenges กิจกรรมของกลุม Trash Hero เป็นตน 

ง. แรงจูงใจ (Motivations) หมายถึง ประโยชนแที่เกิดข้ึนทั้งกับตัวเองและสังคมจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เชน ของสมมนาคุณ สวนลด หรือคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีขึ้น เป็นตน 
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รูปที่ 3-16 แสดงหน้าแรกของเพจ FLY Volunteers ใน Facebook  

 นอกจากการใหขอมูล กิจกรรมในระดับปใจเจกบุคคลยังพยายามสงเสริมการลดการใชพลาสติกแบบใชครั้ง
เดียวทิ้ง โดยจะแนะนําใหนักเรียนและนักศึกษาสมัครใชแอพลิเคชั่น ECOLIFE (ฟรีไมมีคาสมัคร) ในการบันทึก
พฤติกรรมการลดการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง โดยใชยอดการสมัครเป็นเครื่องบงชี้เบื้องต นถึงความสนใจ
และความตั้งใจเปลี่ยนพฤติกรรม ECOLIFE เป็นแอพลิเคชั่น ที่บริษัทคิด คิด จํากัด พัฒนามาเพ่ือใหผูใชสามารถ
บันทึ กจํ านวนการลดการใชพลาสติ กใช ครั้ ง เดี ย วทิ้ ง ในชี วิ ตประจํ าวั น  4 ประเภท ได แก  
ถุงหิ้ว แกวน้ํา หลอดดูด และชอนสอม โดยพฤติกรรมบางสวนจะสามารถเปลี่ยนเป็นคะแนนเพ่ือนําไปแลกของ
รางวัลจากทางบริษัทคิด คิด จํากัดได  

 ทางโครงการไดสงเสริมการใชเครื่องมือนี้โดยใหถุงผาที่มี QR Code ดังที่แสดงในรูปที่ 3-17 และจัดหา
รางวัลเพิ่มเติมเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการสรางเงื่อนไขภายนอกท่ีกระตุนใหเยาวชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พรอมกับ
ติดตามพฤติกรรมการลดการใชถุงและพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้งแบบอื่น ๆ ของกลุมเปูาหมายในระดับปใจเจก
บุคคล ระดับสถาบัน และระดับโครงการตลอดระยะเวลาดําเนินการ โดยมีการไปทัศนศึกษาเชิงอนุรักษแและรวมทํา
ความสะอาดชายหาดที่หัวหินกับกลุม Trash Hero Hua Hin ที่ปรากฏในรูปที่ 3-18 เป็นของรางวัลใหญ โดยเลือก
จากเยาวชนที่มียอดการใชงาน ECOLIFE สูงสุดจํานวนทั้งสิ้น 40  
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รูปที่ 3-17 นักเรียนกับถุงผ้าของโครงการ 

   

 
รูปที่ 3-18 การท ากิจกรรมรักษาความสะอาดร่วมกับกลุ่ม Trash Hero Hua Hin 
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3.3 กิจกรรมระดับสถานศึกษา 

3.3.1 การส ารวจสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

ตารางที่ 3-3 แสดงกิจกรรมการลงพ้ืนที่ในรอบที่ 2 กับโรงเรียนที่เขารวมโครงการทั้ง 11 แหง เพ่ือ
เก็บขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในสถานศึกษาเป็นกิจกรรมที่เพ่ิมขึ้นจากคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิใน
การรายงานความกาวหนาของโครงการ เพ่ือสํารวจสภาพการจัดการสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการจัดการขยะใน
โรงเรียน พรอมทั้งสัมภาษณแกลุมผูนํา ไดแก สมาชิกสภานักเรียน และครูที่ปรึกษา เพ่ือถอดบทเรียนเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดกิจกรรมและปใจจัยเงื่อนไขภายนอกของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยการจัดประชุมกลุม
ยอยกับผูบริหารและคณาจารยแ นําเสนอผลการวิเคราะหแเชิงปริมาณและการวิเคราะหแบริบทของโรงเรียนที่มี
ผลตอพฤติกรรม และใหผูเขารวมอภิปรายถึงแรงจูงใจในการทํากิจกรรม และวางแผนการออกแบบกิจกรรม
ในปีการศึกษาตอไป 

ตารางท่ี 3-3 กิจกรรมเก็บข้อมูลระดับสถานศึกษา 
ครั้ง
ที ่

วันที่ สถานที ่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1 27 ก.พ. 63 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ครูและนักเรียน ม.4 จํานวน 42 คน 
2 28 ก.พ. 63 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการนักเรียน ครูหอพักและครู

พยาบาล จํานวน 60 คน 
3 28 ก.พ. 63 โรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา นักเรียน ม.4 จํานวน 30 คน 
4 2 มี.ค. 63 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม คณะครูฝุายสิ่งแวดลอม จํานวน 6 คน 
5 2 มี.ค. 63 โรงเรียนหวยซอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ครูสิ่งแวดลอมและ IT จํานวน 2 คน 
6 2 มี.ค. 63 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน คณะครู จํานวน 50 คน 
7 3 มี.ค. 63 โรงเรียนหวยสักวิทยาคม คณะครู จํานวน 4 คน 
8 3 มี.ค. 63 โรงเรียนเทิงวิทยาคม นักเรียน ม.4 จํานวน 50 คน 
9 12 มี.ค. 63 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม คณะครู จํานวน 20 คน 
10 12 มี.ค. 63 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะครูวิทยาศาสตรแและสิ่งแวดลอม 

จํานวน 5 คน 
11 13 มี.ค. 63 โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวัด

เชียงราย 
คณะครูสิ่งแวดลอมและ IT จํานวน 4 
คน 

 

การเก็บขอมูลสภาพแวดลอมของสถานศึกษานั้นมีแนวคําถามระบบจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน แบงออกเป็น 4 ดาน ไดแก ดานนโยบาย ดานโครงสรางการทํางาน ดานการดําเนินงานและบันทึกขอมูล 
และดานการติดตามประเมินผล เพ่ือใชเป็นขอมูลพ้ืนฐานใหเขาใจถึงระบบจัดการดานสิ่งแวดลอมและพลังงานที่
โรงเรียนถือปฏิบัติ ณ ปใจจุบัน ซึ่งการสอบถามเนนการพูดคุยโตตอบกับคณะครู มีรายละเอียดของแตละดานดังนี้ 

1. ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม สอบถามถึงมาตรการหรือนโยบายดานพลังงานและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มี
การทบทวนหรือปรับเปลี่ยนใหเขากับโรงเรียนหรือไม มีการสื่อสาร สรางความเขาใจใหกับบุคลากรและ
นักเรียนอยางไร 
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2. ด้านโครงสร้างการท างาน เมื่อโรงเรียนมีนโยบายออกมาแลว มีการมอบหมายหนาที่ใหผูรับผิดชอบ
อยางไรทั้งในสวนของบุคลากรและคณะนักเรียน ลักษณะการทํางานเป็นแบบ Top-down หรือ 
Bottom-up มีการอบรมใหความรูกับคณะทํางานอยางไร 

3. ด้านการด าเนินงานและการบันทึกข้อมูล กิจกรรมสิ่งเสริมการอนุรักษแพลังงานและสิ่งแวดลอมที่เคยทํามี
อะไรบาง มีการเก็บบันทึกขอมูลไวหรือไม เชน ปริมาณขยะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการคัดแยก
ขยะ การลดใชพลาสติก รวมถึงแผนกิจกรรมในอนาคต และเปูาหมายที่โรงเรียนมุงหวัง 

4. ด้านการติดตามและประเมินผล โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมอยางไร 
มีการสรางความตอเนื่องในการตระหนักถึงความสําคัญของประเด็นดานสิ่งแวดลอมและพลังงานหรือไม 
กิจกรรมใดบางที่ทําแลวประสบผลสําเร็จ ความทาทายหรืออุปสรรคที่พบคืออะไร 

เนื่องจากการทํากิจกรรมในรอบท่ี 2 ของโครงการเป็นชวงที่ถสานการณแปใญหามลพิษทางอากาศในจังหวัด
เชียงรายกําลังทวีความรุนแรง ทางโครงการจึงไดมีกิจกรรมรวมกับศูนยแความเป็นเลิศดานปใญญาประดิษฐแแ ละ
เทคโนโลยีกอกําเนิด (AIE) มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวงในการพัฒนาและติดตั้งเครื่องวัดฝุุน M-Care ที่สามารถวัดคา 
PM2.5 ใหกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการทั้ง 11 แหง โดยมีวัตถุประสงคแของการติดตั้งเพ่ือสรางความตระหนักถึง
ผลกระทบตอสุขภาพของฝุุน PM2.5 และการปฏิบัติตัวใหเหมาะสมในสภาวะที่มีฝุุนควันระดับตาง ๆ พรอมกับ
ฝึกอบรมใหครูและตัวแทนนักเรียนสามารถอานคาฝุุนไดโดยตรงบริเวณตัวเครื่องหรือเขาดูผาน Web 
Application:  http://datascience.mfu.ac.th/M-Care/fly/  ดังที่แสดงในรูปที่ 3-19 

 

   

 
รูปที่ 3-19 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาฝุ่น PM2.5 และติดตั้งเครื่อง M-Care  

http://datascience.mfu.ac.th/M-Care/fly/
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3.3.2 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับสถานศึกษา 

ในปีที่ 1 โครงการคัดเลือกโรงเรียนในเครือขายเพ่ือดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมใน 3 รูปแบบที่
แตกตางกันเรียงตามลําดับเหตุการณแ ไดแก การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแ การเป็นตัวแทนไปนําเสนอผลงานใน
เวทีระดับนานาชาติ และกิจกรรมสรางแรงบันดาลใจ 

สําหรับกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแนั้นจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่มีการจัดกิจกรรม 
World Cleanup Day ทั่วโลก โดยในจังหวัดเชียงรายกลุม Trash Hero Chiang Rai ไดรวมกันทําความสะอาดใน
พ้ืนที่สาธารณะขางแมน้ํากกเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เนื่องจากกิจกรรมตองอาศัยการเดินทางมาเขารวมและจัดขึ้นใน
วันหยุดสุดสัปดาหแ ทางโครงการจึงไดประสานไปยังองคแกรปกครองสวนสวนทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยูเพ่ือขอความ
อนุเคราะหแเรื่องการเดินทาง และไดรับความรวมมือจากเทศบาลตําบลเวียงเทิง อําเภอเทิง ที่นําคณะครูและ
นักเรียนที่ไดเขารวมกิจกรรมของโครงการมาบําเพ็ญประโยชนแ ทั้งนี้ มีจํานวนผูเขารวมรวมทั้งสิ้น 75 คน เก็บขยะ
ได 304 กิโลกรัม ดังที่แสดงในรูปที่ 3-20 โดยในจํานวนนี้มีนายกเทศมนตรีของเทศบาลตําบลเวียงเทิงและทีมงาน
ใหเกียรติเขารวมเก็บขยะในครั้งนี้ดวย   

 

   

 
รูปที่ 3-20 กิจกรรม World Cleanup Day 2019  

 
สําหรับการนําเสนอผลงานดานสิ่งแวลดอมของโรงเรียนนั้น ทางโครงการไดประสานงานใหตัวแทนจาก

โรงเรียนเทศบาล 5 เดนหาไดเขารวมจัดนิทรรศการ SEA of Solution 2019 ระหวางวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 
2562 ที่ศูนยแประชุมแหงสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยโครงการ
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สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ UNEP/COBSEA  ดังที่แสดงในรูปที่ 3-21 โรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา ไดรับ
คัดเลือก เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีความโดดเดนดานการจัดการสิ่งแวดลอมและไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
ในการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ในปี 2562 ที่ผานมา  โดยทางโครงการไดจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธแและวีดีทัศนแแนะนํากิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือนําไปรวมงาน พรอมกันนี้ทางหัวหนาโครงการวิจัยได
กลาวแนะนําโครงการในการเสวนาหาทางออกใหกับการแกไขปใญหาขยะพลาสติก โดยเนนความสําคัญของการ
สรางความตระหนักและสงเสริมใหเยาวชนเขามามีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

 

 

 
รูปที่ 3-21 นิทรรศการ SEA of Solution 2019  
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สุดทาย สําหรับกิจกรรมสรางแรงบันดาลใจ ทางโครงการไดรับเกียรติจาก คุณวิทิตนันทแ โรจนพานิช คน
ไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสเดินทางมาเป็นวิทยากรพิเศษที่จังหวัดเชียงรายในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 
2562 เนื่องจากกิจกรรมจัดขึ้นในวันเสารแและวันอาทิตยแ ทางโครงการจึงไดเลือกทํากิจกรรมกับโรงเรียนประจําใน
เครือขายทั้ง 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน โดยมี
ผูเขารวมทั้งสิ้น 100 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เริ่มจากการเลาประสบการณแการพิชิตยอดเขาเอเวอเรสของคุณวิทิต
นันทแในชวงเชาที่แสดงถึงความพยายามไมยอมแพตออุปสรรคในการบรรลุเปูาหมายที่ตั้งใจ จากนั้นวิทยากรได
เชื่อมโยงใหเห็นถึงความสําคัญของปใญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปใญหาขยะที่พบบนยอดเขาและในทะเล จากนั้น
ในชวงบายเป็นการทํากิจกรรมรวมกับนักเรียนโดยการชมวีดีทัศนแสําหรับเด็กเรื่อง Earth’s Ekko: 
https://earthsekko.com/ และใหนักเรียนนําเสนอถึงปใญหาขยะพลาสติกในทะเลผานงานศิลปะ ทั้งในรูปแบบ
ของการวาดรูปและการแสดง ดังที่เห็นในรูปที่ 3-22 

 

   

 
รูปที่ 3-22 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้น าอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม  

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะหแขอมูลในปีที่ 1 ทางโครงการเนนผลการวัดระดับการรับรูและพฤติกรรมของเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกาตอนปลายในจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นขอมูลฐานที่ใชในการติดตามการพัฒนาของเยาวชนที่เขารวม
โครงการในระยะตอไป โดยการวิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถามจะอาศัยสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ 
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาอัตราสวนรอยละ เป็นสําคัญ การนําเสนอสถิติเชิงพรรณนาจะรายงาน
ผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามรายขอซึ่งจะทําใหไดรายละเอียดดังที่ไดแสดงในตารางที่ 1 

 

https://earthsekko.com/
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ตารางท่ี 3-4 การวิเคราะห์และน าเสนอสถิติเชิงพรรณนาระดับการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น จ านวนค าถาม สถิติและสเกลการวัด 
1. การรับรูปใญหาดานสิ่งแวดลอม 5 อัตราสวนรอยละจําแนกกลุมออกเป็น 4 ระดับ 

1) รูปใญหาและรายละเอียด  
2) พอรูปใญหาในภาพรวม  
3) เคยไดยินแตไมรูวาหนักขนาดนี้  
4) ไมเคยรูเลย 

2. การรับรูขอมูลบุคคลดานสิ่งแวดลอม 10 อัตราสวนรอยละจําแนกกลุมออกเป็น 4 ระดับ 
1) รูจักและติดตาม  
2) พอรูจัก  
3) เคยไดยินแตไมรูวาทํางานดาน สวล.ดวย 
4) ไมเคยรูเลย 

3. พฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม (ของ
ตัวเอง) 

5 อัตราสวนรอยละจําแนกกลุมออกเป็น 4 ระดับ 
1) ทุกครั้ง  
2) บอยครั้ง 
3) นาน ๆ ครั้ง 
4) ไมเคย 

4. การรับรูพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม 
(ของสมาชิกในครอบครัว) 

5 อัตราสวนรอยละจําแนกกลุมออกเป็น 4 ระดับ 
1) ทุกครั้ง  
2) บอยครั้ง 
3) นาน ๆ ครั้ง 
4) ไมเคย 

5. การรับรูพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม 
(ของเพื่อนนักเรียน) 

5 อัตราสวนรอยละจําแนกกลุมออกเป็น 4 ระดับ 
1) ทุกครั้ง  
2) บอยครั้ง 
3) นาน ๆ ครั้ง 
4) ไมเคย 

6. การประเมินพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (การพกกระบอกน้ํา
สวนตัว) 

7 อัตราสวนรอยละจําแนกกลุมออกเป็น 4 ระดับ 
1) เห็นดวยมากๆ  
2) คอนขางเห็นดวย  
3) คอนขางไมเห็นดวย  
4) ไมเห็นดวยเลย 

7. ความสนใจเขารวมกิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอม 

4  อัตราสวนรอยละจําแนกกลุมออกเป็น 4 ระดับ 
1) สนใจและเขารวมแนนอน 
2) สนใจและอาจจะเขารวม  
3) สนใจรับรูแตคงไมเขารวม  
4) ไมสนใจเลย 
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 สําหรับการวิเคราะหแขอมูลดวยสถิติเชิงอางอิง เพ่ือทดสอบความสัมพันธแระหวางตัวแบบที่ระบุไวในกรอบ
แนวคิดของการวิจัย (รูปที่ 1-3) นั้นจะอาศัยการสรางการวิเคราะหแการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยนําคาเฉลี่ยของตัวแปรแตละดานที่แสดงในตารางที่ 3-4 มาสรางแบบจําลอง โดยมีคาระหวาง 1 ถึง 
4 และปใจจัยสวนบุคคล เชน จํานวนสมาชิก คาใชจายสวนตัวที่ไดรับตอเดือน การเรียนพิเศษ การทํางาน พิเศษ 
และธรรมชาติของภูมิลําเนาเดิม มาวิเคราะหแรวมกันตามกรอบแนวคิดในการวิเคราะหแที่แสดงในรูปที่ 3-23 

 
รูปที่ 3-23 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะหแเริ่มจากการทดสอบความสัมพันธแของตัวแปรเหลานี้ในภาพรวม โดยใชขอมูลจากกลุม
ตัวอยางทั้งหมด จากนั้นจึงทําการแยกกลุมนักเรียนเพ่ือวิเคราะหแตามขอมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตและ
สัมภาษณแเกี่ยวกับระดับนโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงเรียน เพ่ือวิเคราะหแวาปใจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของนักเรียนแตกตางไปตามสภาพแวดลอมของสถานศึกษาหรือไม อยางไร โดยอาศัยการวิเ คราะหแการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 

 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

- จ านวนสมาชิก  
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไดรั้บต่อเดือน  
- การเรียนพิเศษ  
- การท างานพิเศษ  
- ธรรมชาติของภูมิล าเนาเดิม 

- การรับรู้ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- การรับรู้พฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
สมาชิกในครอบครัว 
- การรับรู้พฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
เพื่อนนกัเรียน 

- การประเมินการพกกระบอกน ้าส่วนตวั 
- ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- พฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
  

บทนี้นําเสนอการผลการศึกษาของโครงการเริ่มจากการวิเคราะหแผลการสํารวจการรับรูและพฤติกรรมดาน
สิ่งแวดลอมของเยาวชนในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือเป็นขอมูลฐานของการดําเนินการตอไปของ
โครงการ จากนั้นจะนําเสนอผลของกิจกรรมการสงเสริมการรับรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนใน
ระดับปใจเจกบุคคลในรอบที่ 1 ซึ่งพบวาไดผลคอนขางจํากัด เมื่อวิเคราะหแอิทธิพลของปใจจัยเชิงโครงสรางจากการ
จําแนกระดับนโยบายและกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาพบวามีบทบาทในการทําใหเกิดเงื่อนไขที่
สงเสริมพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของเยาวชน โดยเฉพาะผานการสรางบรรทัดฐานทางสังคมจากกลุมเพ่ือน ซึ่ง
เป็นขอมูลที่มีความสําคัญในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมของโครงการในรอบที่ 2 ที่เพ่ิมความสําคัญกับการปรับปรุง
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการรับรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนใหมากขึ้น 

 

4.1 ผลการส ารวจระดับการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน 

 โครงการไดรับการตอบแบบสอบถามจากนักเรียนในจังหวัดเชียงรายรวมทั้งสิ้นจํานวน 1,077 ชุด ใน
จํานวนนี้เป็นนักเรียนจากโรงเรียนประจํา (กินนอน) 2 โรงเรียน จํานวน 166 ชุด โดยในจํานวนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดมีนักเรียนหญิง 646 คน และนักเรียนชาย 431 คน นักเรียนสวนใหญรอยละ 50 เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน538 คน รอยละ 89.79 มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเชียงราย และรอยละ 65.27 อาศัยอยู
กับบิดามารดา รอยละ 14.48 อาศัยอยูกับญาติ รอยละ 15.60 อาศัยอยูในหอพักของโรงเรียน และรอยละ 3.25 
อาศัยอยูในหอพักเอกชน  

 ตารางที่ 4-1 แสดงสัดสวนของนักเรียนตามระดับการรับรูขอมูลเกี่ยวกับปใญหาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเห็น
วาระดับการรับรูขอมูลดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนในจังหวัดเชียงรายยังอยูในระดับคอนขางต่ํา โดยเฉพะอยางยิ่ง
ประเด็นปใญหาสิ่งแวดลอมในระดับโลก เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขยะพลาสติก โดยเฉพาะเรื่อง
สถานการณแของภาวะโลกรอนในรายละเอียดเกี่ยวกับระดับก฿าซเรือนกระจกที่นําเสนอในขอคําถามนั้นนักเรียนกวา
รอยละ 40 ระบุวาไมเคยทราบมากอนเลย ทั้งนี้ มีเพียงเรื่องปใญหามลพิษทางอากาศ PM2.5 ที่เกิดขึ้นในจังหวัด
เชียงรายมีนักเรียนเกินรอยละ 10 ที่ระบุวารูปใญหาอยางดี 
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ตารางท่ี 4-1 จ าแนกสัดส่วนนักเรียนตามระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม  

ข้อที่ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

ระดับการรับรู้ (ร้อยละ) 

รู้ปัญหาและ
รายละเอียด 

พอรู้ปัญหา
ในภาพรวม 

เคยได้ยิน
แต่ไม่รู้ว่า
หนักขนาด

นี้ 

ไม่เคย 
รู้เลย 

1. ประเทศไทยปลอยขยะพลาสติกลงสูทะเล
สูงเป็นที่ 6 ของโลก 

5.11 43.08 37.23 12.44 

2. ในแตละสัปดาหแโดยเฉลี่ยเรารับพลาสติก
ขนาดจิ๋ว (micro-plastics) เขาสูรางกาย

ประมาณ 2,000 ชิ้น เทียบเทาเครดิตการแด
หนึ่งใบ 

2.60 19.78 28.97 48.19 

3. ปริมาณก฿าซคารแบอนไดออกไซตแ (CO2) ใน
ปใจจุบันสูงเกิน 400 ppm ซึ่งเป็นระดับ
เดียวกับชวงเวลาที่ข้ัวโลกใตเคยมีตนไม 

3.99 21.08 33.24 41.32 

4. ในปี 2030 ปริมาณการปลอยก฿าซเรือน
กระจกทั่วโลกตองลด รอยละ 60 เพ่ือ

ไมใหโลกรอนขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสใน
ปลายศตวรรษนี้ตามขอตกลงปารีส 

4.92 20.80 29.53 44.20 

5. หากใชมาตรฐานขององคแการอนามัยโลก 
(WHO) ระหวางวันที่ 11 มกราคม ถึง 31 
พฤษภาคม 2562 ไมมีวันใดเลยในจังหวัด
เชียงรายที่มีคาฝุุน PM 2.5 อยูในเกณฑแดี 

(AQI=50 สีเขียว) 

12.63 39.93 27.21 20.15 

 
ผลการวิเคราะหแระดับการรับรูปใญหาสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ เป็นเหตุผลในการสนับสนุนกิจกรรมดาน

สิ่งแวดลอมของโรงเรียนดวยการติดตั้ง M-Care อุปกรณแวัดฝุุน PM2.5 ใหกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการทั้ง 11 
แหง เนื่องจากปใญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงรายเป็นเรื่องใกลตัว ดังนั้นการหยิบประเด็นนี้มาใชเป็น
จุดเริ่มตนจึงเป็นประเด็นที่มีโอกาสมในการขยายผลในสถานศึกษาเหลานี้ไดหากมีการใหขอมูลของพ้ืนที่อยาง
ตอเนื่อง รูปที่ 4-1 แสดงตัวอยางระบบรายงานขอมูลคุณภาพอากาศของโครงการบน Web Application ที่เปิดให
เขาดูอยางเป็นสาธารณะ โดยมีการรายงานคุณภาพอากาศ ณ ขณะนั้นและแนวโนมในรอบ 7 วันที่ผานมา สําหรับ
ขอมูลคาฝุุน PM2.5 จากเครื่องวัดที่โรงเรียนทั้ง 11 แหงตั้งแตการติดตั้งในเดือนกุมภาพันธแ 2563 ไดรายงานใน  
รูปที่ 4-2 โดยจะเห็นวาคามลพิษทางอากาศสูงเกินคามาตรฐานของประเทศไทยตั้งแตเดือนกุมภาพันธแถึงเดือน
เมษายนสอดคลองกับสถานการณแไฟปุาหมอกควันของจังหวัดเชียงราย โดยมีคาสูงสุดที่วัดไดเทากับ 341.39 
มค.ก./ลบ.ม. ที่วัดไดในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน 

 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณแ (Final report)  โครงการการพัฒนาผูนําดานสิ่งแวดลอมในอาสาสมคัรเยาวชน 
  

41 

 
ท่ีมา ระบบ M-Care http://datascience.mfu.ac.th/M-Care/fly/   

รูปที่ 4-1 แสดงตัวอย่างการรายงานผลคุณภาพอากาศของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

 

 
ท่ีมา ระบบ M-Care http://datascience.mfu.ac.th/M-Care/fly/   

รูปที่ 4-2 แสดงค่ามลพิษ PM2.5 ในสถานศึกษาจังหวัดเชียงรายระหว่างเดือน ก.พ. – มิ.ย. 2563 
 

ตารางที่ 4-2 แสดงสัดสวนของนักเรียนตามระดับการรับรูขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทํางานดานสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเห็น
วาชื่อเสียงและความนิยมในปใจจุบันมีอิทธิพลมากกวาความตอเนื่องในการทํางานดานสิ่งแวดลอม โดยบทบาทการ
ทํางานดานสิ่งแวดลอมของดาราและนักรองที่กําลังมีชื่อเสียงโดงดังในการเป็นพรีเซนเตอรแใหกับโครงการดาน
สิ่งแวดลอมของบริษัทเอกชน เชน อาทิวราหแ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) และศิลปินกลุม BNK48 เป็นที่รับรูมาก
ที่สุด เชนเดียวกันในกลุมบุคคลที่มีชื่อเสียงและไดทํางานดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องนั้น ชื่อเสียงและไดรับความ
สนใจจากสื่อในปใจจุบัน เชน การมีรายการเป็นของตัวเองก็มีสวนที่ทําใหการทํางานของเจษฎาภรณแ ผลดี (ติ๊ก) เป็น
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ที่รูจักมากกวาอเล็กซแ เรนเดลลแ และท็อป พิพัฒนแ กับ นุน ศิรพันธแ อภิรักษแธนากร ในสวนของนักรณรงคแดาน
สิ่งแวดลอมท่ีไมไดอยูในวงการบันเทิงนั้น เยาวชนในจังหวัดเชียงรายยังไมคอยรูจักไมวาจะเป็นนักสิ่งแวดลอมทั้งใน
อดีตและในปใจจุบันหรือเยาวชนรุนเดียวกันที่มีบทบาทการเรียกรองเพ่ือสิ่งแวดลอมในประเทศไทยและใน
ตางประเทศ 

ตารางท่ี 4-2 จ าแนกสัดส่วนนักเรียนตามระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อที่ บุคคลที่มีบทบาทการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

ระดับการรับรู้ (ร้อยละ) 

รู้จักและ
ติดตาม 

พอรู้จัก 

เคยได้ยิน 
แต่ไม่รู้ 
งาน 

ด้าน สวล. 

ไม่เคย 
รู้เลย 

1. เกรตา ทุนเบิรแก (Greta Thunberg) นักเรียนที่
หยุดเรียนทุกวันศุกรแเ พ่ือประทวงหนารัฐสภา
สวีเดนใหรัฐบาลจริงจังกับการแกไขปใญหาโลก
รอนมากกวานี้ 

2.23 7.99 14.11 75.02 

2. พ่ีนอง Wijsen ที่เริ่มโครงการ Bye Bye Plastic 
Bags ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

1.49 7.34 12.44 78.09 

3. เด็กหญิง ระริน สถิตธนาสาร (ลิลลี่) ที่ยื่นหนังสือ
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ิมวิชา 
eco education เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรทุก
ระดับชั้น 

2.04 10.21 19.22 67.87 

4. อเล็กซแ เรนเดลลแ นักแสดงและนักรองลูกครึ่ง
ไทย-อังกฤษ ผูกอตั้งศูนยแสิ่งแวดลอมศึกษา (EEC 
Thailand) เพ่ือจัดคายใหเยาวชนไดใกลชิดกับ
ธรรมชาติ 

8.54 24.23 28.41 38.35 

5. ท็อป พิพัฒนแ กับ นุน ศิรพันธแ อภิรักษแธนากร 
ดาราคูสามีภรรยาที่พัฒนาผลิตภัณฑแที่เป็นมิตร
ตอสิ่งแวดลอม รวมถึงแอปฟลิเคชั่น ECOLIFE 
เพ่ือสงเสริมใหคนลดการใชพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง 

3.53 17.36 29.62 48.38 

6. เจษฎาภรณแ ผลดี (ติ๊ก) นักแสดงผูรักการ
ทองเที่ยวธรรมชาติ ผูจัดและพิธีกรรายการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ “เนวิเกเตอรแ” 

14.39 32.96 24.14 27.48 

7. อาทิวราหแ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) พรีเซนเตอรแ
แคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทําได” ของ 711 เพ่ือ
เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณแ
การแพทยแมอบใหกับโรงพยาบาลศิริราช 

40.02 39.93 12.81 6.78 

8. ศิลปินกลุม BNK48 ที่รวมรณรงคแลดการใช
พลาสติกกับ 711 ดวยเพลง บ฿ายบาย...นาย

20.33 35.93 21.54 21.63 
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ข้อที่ บุคคลที่มีบทบาทการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

ระดับการรับรู้ (ร้อยละ) 

รู้จักและ
ติดตาม 

พอรู้จัก 

เคยได้ยิน 
แต่ไม่รู้ 
งาน 

ด้าน สวล. 

ไม่เคย 
รู้เลย 

พลาสติก(Kami7 Go Green) 
9. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ธรณแ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 

นักวิชาการดานทะเลและสิ่งแวดลอม ผูมีบทบาท
สําคัญในการปฏิรูปอุทยานทางทะเลและผลักดัน
การข้ึนทะเบียนสัตวแสงวนชนิดใหมของไทย 

3.25 10.77 22.75 62.58 

10. สืบ นาคะเสถียร นักธรรมชาติและนักอนุรักษแที่
ทํางานปกปูองเขตรักษาพันธุแสัตวแปุาทุงใหญ-หวย
ขาแขง และพ้ืนที่อนุรักษแของประเทศไทยผูทําอัต
วินิบาตเพ่ือเรียกรองใหคนไทยหันมาสนใจการ
อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ 

10.86 17.18 21.82 49.58 

ตารางที่ 4-3 แสดงสัดสวนของนักเรียนตามระดับพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของตัวเอง ซึ่งจะเห็นวาความถี่ของ
พฤติกรรมการใชน้ําไฟอยางประหยัดอยูในระดับสูง ในขณะที่พฤติกรรมการรับถุงพลาสติก หลอด และการคัดแยก
ขยะอยูในระดับนาน ๆ ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับการรับรูถึงพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของคนในครอบครัวและ
เพ่ือนซึ่งเป็นกลุมอางอิงที่มีอิทธิพลสําคัญตอการสรางบรรทัดฐานทางสังคมของนักเรียนที่แสดงในตารางที่ 4-4 
และ 4-5 จะพบวาพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนใกลเคียงกับการรับรูพฤติกรรมของสมาชิกคนอ่ืนใน
ครอบครัวมากกวากลุมเพ่ือน โดยการวิเคราะหแความสัมพันธแเบื้องตนระหวางสองตัวแปร พบวาแมพฤติกรรมของ
เยาวชนและการรับรูถึงพฤติกรรมของกลุมอางอิงในแตละดานทุกคูจะมีสหสัมพันธแกันอยางนัยสําคัญทางสถิติ แต
สหสัมพันธแกับพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวจะมีคาสูงกวากลุมเพ่ือนในทุกดานยกเวนในดานการคัดแยกขยะที่
อยูในระดับใกลเคียงกัน (Pearson’s Correlation = 0.457 และ 0.477)  

ตารางท่ี 4-3 จ าแนกสัดส่วนนักเรียนตามระดับพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของตน  

ข้อที่ พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ความถี่ / ความบ่อย (ร้อยละ) 

ทุกครั้ง บ่อยครั้ง 
นาน ๆ 
ครั้ง 

ไม่เคย 

1. ปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณแตาง ๆ เมื่อไมใชงาน 54.97 36.86 6.69 0.74 

2. ปิดน้ําระหวางแปรงฟในและถูสบูเวลาลางมือหรืออาบน้ํา 46.61 34.82 14.67 3.16 

3. ไมรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินคาจากรานคา 5.76 36.30 50.14 7.15 

4. ไมใชหลอดพลาสติกในการดื่มน้ําจากแกวหรือขวด 13.74 32.68 44.48 8.26 

5. คัดแยกขวดพลาสติก ขวดแกว กระปอง กระดาษจาก
ขยะทั่วไป 

20.52 41.04 34.35 3.34 
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ตารางท่ี 4-4 จ าแนกสัดส่วนนักเรียนตามระดับพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกในครอบครัว  

ข้อที่ พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ความถี่ / ความบ่อย (ร้อยละ) 

ทุกครั้ง บ่อยครั้ง 
นาน ๆ 
ครั้ง 

ไม่เคย 

1. ปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณแตาง ๆ เมื่อไมใชงาน 54.87 35.65 7.52 0.65 

2. ปิดน้ําระหวางแปรงฟในและถูสบูเวลาลางมือหรืออาบน้ํา 47.73 37.14 9.84 1.30 

3. ไมรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินคาจากรานคา 5.94 29.53 51.53 10.03 

4. ไมใชหลอดพลาสติกในการดื่มน้ําจากแกวหรือขวด 14.95 34.35 38.44 8.36 

5. คัดแยกขวดพลาสติก ขวดแกว กระปอง กระดาษจาก
ขยะทั่วไป 

18.01 35.00 35.75 7.52 

 

ตารางท่ี 4-5 จ าแนกสัดส่วนนักเรียนตามระดับพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเพื่อน  

ข้อที่ พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ความถี่ / ความบ่อย (ร้อยละ) 

ทุกครั้ง บ่อยครั้ง 
นาน ๆ 
ครั้ง 

ไม่เคย 

1. ปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณแตาง ๆ เมื่อไมใชงาน 30.55 41.97 20.61 3.44 

2. ปิดน้ําระหวางแปรงฟในและถูสบูเวลาลางมือหรืออาบน้ํา 27.86 42.53 17.36 5.01 

3. ไมรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินคาจากรานคา 6.04 33.15 44.38 12.16 

4. ไมใชหลอดพลาสติกในการดื่มน้ําจากแกวหรือขวด 10.77 29.81 44.20 11.23 

5. คัดแยกขวดพลาสติก ขวดแกว กระปอง กระดาษจาก
ขยะทั่วไป 

18.20 32.96 33.98 11.05 

 

 ตารางที่ 4-6 และ 4-7 แสดงสัดสวนของนักเรียนตามระดับการประเมินความยากงายของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการพกกระบอกน้ําสวนตัวเป็นตัวอยาง และความสนใจในการเขารวม
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเห็นวาสวนมากเห็นดวยกับคุณสมบัติของกระบอกน้ํา และความสนใจในการเขารวม
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับสูง 
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ตารางท่ี 4-6 จ าแนกสัดส่วนนักเรียนตามระดับการประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาพกกระบอกน้ า  

ข้อที่ ข้อความ 

ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
มาก ๆ 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น 
ด้วยเลย 

1. กระบอกน้ํามีความสวยงามนาใชงาน 37.05 53.85 7.71 1.02 
2. กระบอกน้ําใชวัสดุมีความแข็งแรงคงทน 65.09 32.13 2.04 0.28 
3. กระบอกน้ํามีขนาดเหมาะสม (750cc) เพียงพอตอ

ความตองการ 
50.79 42.53 5.20 0.74 

4. กระบอกน้ําพกพาติดตัวไปไดงาย 54.04 34.73 9.56 0.84 
5. กระบอกน้ําสามารถใชสั่งเครื่องดื่มและไดสวนลด 46.24 38.35 12.26 2.41 
6. กระบอกน้ําสามารถนํามาใชงานไดจริง เพราะมีตู

กดน้ําเพียงพอ 
61.37 31.85 5.66 0.56 

7. กระบอกน้ําสามารถลางและนํากลับมาใชซ้ําได 81.06 16.25 1.76 0.28 

 

ตารางท่ี 4-7 จ าแนกสัดส่วนนักเรียนตามระดับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  

ข้อที่ กิจกรรมการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

ความสนใจ (ร้อยละ) 
สนใจ
และ 

เข้าร่วม
แน่นอน 

สนใจ
และ

อาจจะ
เข้าร่วม 

สนใจ
รับรู้แต่
คงไม ่

เข้าร่วม 

ไม่สนใจ 
เลย 

1. Trash Hero เก็บขยะที่ตกคางในแหลงทองเที่ยวและ
สถานที่สาธารณะ 

24.88 75.66 15.51 1.11 

2. Earth Hour ปิดไฟในวันและเวลาที่นัดพรอมกันทั่ว
โลกเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเพ่ือเป็นสัญลักษณแการลดโลก
รอน 

36.95 46.15 11.88 4.09 

3. Chiangrai Fights Smog สรางความตระหนักถึง
ผลกระทบของการเผาและฝุุน PM2.5 โดยการแจก
หนากากใหประชาชน  

43.36 43.73 10.77 1.49 

4. มือเย็นเมืองเย็น กลุมคนเมืองที่ฝในอยากเห็นเมือง
รมเย็น เต็มไปดวยตนไมและพรอมจะลุกขึ้นมาปลูก
ตนไม 

52.18 39.74 6.31 0.93 
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4.2 การส่งเสริมการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน 

4.2.1 การให้ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ในการเพ่ิมการรับรูดานสิ่งแวดลอมใหรูกับเยาวชนผานสื่อสังคมออนไลนแนั้น เพจของโครงการมีจํานวนผู
แสดงความสนใจจากการแสดงเครื่องหมาย “ถูกใจ” (Like) จํานวนทั้งสิ้น 615 คน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากการ
เปลี่ยนแปลงของจํานวนผูแสดงความสนใจในเพจของโครงการที่แสดงในรูปที่ 4-3 จะเห็นวาสวนใหญเกิดขึ้นในชวง
การทํากิจกรรมรอบแรกของโครงการ โดยจํานวนยอดถูกใจเมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนจํานวน 560 ครั้งคิดเป็นรอย
ละ 48 ของจํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมของโครงการทั้งสิ้น 1,169 คน 

 
รูปที่ 4-3 จ านวนผู้ที่กดถูกใจเพจของโครงการ FLY Volunteers 

 
สําหรับเนื้อหาของขอมูลที่ไดมีการสื่อสารผานเพจของโครงการตั้งแตวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 

มิถุนายน 2563 นั้นมีจํานวน 146 ครั้ง โดยสามารถจําแนกเป็นการใหขอมูลเกี่ยวกับปใญหาหรือผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม (ปใญหา) จํานวน 58 ครั้ง ตนแบบเยาวชนผูนําดานสิ่งแวดลอม (ตนแบบ) จํานวน 18 ครั้ง พฤติกรรมที่
ดีหรือทางออกสําหรับปใญหาดานสิ่งแวดลอม (ทางออก) จํานวน 35 ครั้ง แรงจูงใจหรือของสมนาคุณในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม (แรงจูงใจ) จํานวน 8 ครั้ง และภาพจากกิจกรรมตาง ๆ 
(กิจกรรม) จํานวน 27 ครั้ง โดยมีรายละเอียดผลการตอบรับดังที่แสดงในตารางที่ 4-8 

ตารางท่ี 4-8 รายละเอียดและผลการตอบรับการให้ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

วันที่เผยแพร่ เนื้อหา ประเภท การ
เข้าถึง 

การมีส่วน
ร่วม 

30 ม.ิย. 63 แมน้ําโขงปนเปื้อนไมโครพลาสติกอื้อตลอดสาย  ปใญหา 46 7 
25 ม.ิย. 63 “ไมโครพลาสติก” กําลังคุกคามชีวิตเหลานักลาเจาเวหา ปใญหา 40 3 
18 ม.ิย. 63 พาพอพันธุแเตายักษแกลับบานหลังรบัหนาท่ีชวยเพิ่มจํานวนประชากร

เตายักษแ 
ทางออก 54 7 

8 ม.ิย. 63 ไมมีใครอยากใหบานตัวเองสกปรก สัตวแน้ําก็เชนกัน ปใญหา 49 2 
7 ม.ิย. 63 นักดําน้ําขอแลกแกวพลาสติกกับเปลือกหอย ปใญหา 81 13 
5 ม.ิย.63 เราทุกคนอยูในมือคณุ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดลอมโลก แรงจูงใจ 44 2 
4 ม.ิย. 63 รายงานเผยในปี 2019 โลกสูญเสยีผืนปุาขนาด 1 สนามบอลทุก 6 

วินาที  
ปใญหา 33 4 
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วันที่เผยแพร่ เนื้อหา ประเภท การ
เข้าถึง 

การมีส่วน
ร่วม 

28 พ.ค.63 พบจระเขปุวยหนัก! ผาพบพลาสตกิเต็มทอง ถึง 82 ช้ิน ปใญหา 44 9 
15 พ.ค. 63 หมอชวยดึงเอาถุงพลาสติกออกจากเตาทะเล ปใญหา 32 5 
7 พ.ค. 63 ขยะในนํ้าทะเลบางแสน ปใญหา 110 16 
7 พ.ค. 63 บางแสนขยะอวม! หลังผอนปรนวนัแรก ทั้งจากคนในพ้ืนท่ีทิ้งและมา

จากทะเล 
ปใญหา 54 2 

6 พ.ค. 63 ฝูงโลมาปากขวดประมาณ 100 ตัว แหวกวายอวดโฉมบรเิวณใกล
เกาะบอน อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมลิัน 

แรงจูงใจ 62 3 

29 เม.ย. 63 สสส.สนับสนุนโครงการจดัการขยะชุมชนในพะเยาอยางเป็นระบบ ตนแบบ 78 5 
26 เม.ย. 63 ฝูงโลมาอิรวด(ีหัวบาตร) สัตวแใกลสญูพันธุแโผลวายน้ําที่เกาะชาง 

สนุกสนาน ชวงปิดการทองเที่ยว บงช้ีความสมบูรณแทะเล 
แรงจูงใจ 188 25 

18 เม.ย. 63 หนากากอนามัยใชแลว: ขยะอันตรายนับลานช้ิน ปใญหา 114 5 
16 เม.ย. 63 เปลี่ยนถุงหิ้วถุงแกง มาเป็นอิฐบลอ็กปูถนน ทางออก 132 18 
8 เม.ย. 63 10 พื้นที่ฝุุนสูงสดุในประเทศไทย ปใญหา 63 8 
4 เม.ย. 63 ฟื้นไดหากชวยกัน! นักวิทยแช้ีทะเล-สัตวแน้ําท่ัวโลก ฟื้นฟูสมบูรณแได

ภายใน 30 ปี! 
แรงจูงใจ 51 6 

31 ม.ีค 63 เพราะปใญหาสิ่งแวดลอม โลกรอน คือวิกฤตฉุกเฉินสงผลตอชีวิต
เชนกัน 

ปใญหา 71 6 

30 ม.ีค. 63 ไฟปุาสาหสั ใจกลางความเจ็บปวดของชาวเชียงใหม และควันไฟท่ีเขา
ขั้นวิกฤต 

ปใญหา 60 2 

28 ม.ีค. 63 Earth Hour 2020 รวมปิดไฟ ใหโลกพัก กิจกรรม 76 15 
26 ม.ีค. 63 ปอดของโลกกําลังถูกทําลาย ปใญหา 62 8 
24 ม.ีค. 63 แยกขยะ'เสี่ยง'ติดเชื้อ ปใญหา 51 2 
23 ม.ีค. 63 แทงกดปุุมอนามัย ไมตองสัมผัส ลาง-ใชซ้ําไดทําจากวัสดรุีไซเคลิจาก

ขยะแหและอวนในทะเล 
ทางออก 78 20 

11 ม.ีค. 63 วิจัยช้ี มลพิษอากาศทําคนอายสุั้นลง 3 ปี! ตายกอนวัย 8.8 ลานคน/
ปี  

ปใญหา 54 2 

5 ม.ีค. 63 ชาว New South Wales ออสเตรเลยีเฮ ไมมไีฟปุาแลว เป็นครั้งแรก
ตั้งแตกรกฎา 2019 หลังเกิดไฟปุาเกิดตอเนื่องยาว 240 วัน  

ปใญหา 86 10 

2 ม.ีค. 63 พบขยะหนากากอนามัยลอยทะเล-เกลื่อนหาดในฮองกง ปใญหา 80 15 
1 ม.ีค. 63 โลกรอนทําพิษ นักวิทยแช้ีหมีขั้วโลกกินกันเองมากขึ้น ปใญหา 108 17 
18 ก.พ. 63 เพลิงไหมในปุา กระทบเราอยางไร? ทําความเขาใจวิกฤตการณแไฟปุา ปใญหา 55 3 
17 ก.พ. 63 เกิดเหตุไฟไหมปุา บนภูกระดึง ทําเสียหายหนักราว 2,000 ไร  ปใญหา 67 8 
4 ก.พ. 63 ชวนแยกขยะถังสองใหของไดไปเกดิใหม กิจกรรม 68 4 
1 ก.พ. 63 ชวนดู "โครงการปในผาสรางถุง!" นําเสื้อเกา DIY คืนชีพเป็นถุงผาใหม ตนแบบ 84 15 
30 ม.ค 63 RIP ยีราฟท่ีหลุดไประหวางเคลื่อนยาย ปใญหา 134 18 
30 ม.ค 63 พี่นก เชิญชวนนอง ๆ มาเลนสนุก ทบทวนความรูกัน กิจกรรม 78 11 
24 ม.ค. 63 เมืองในสวีเดนตนแบบโลก จัดการขยะเป็นระบบ ตนแบบ 93 13 
24 ม.ค. 63 Mass Extinction การสูญพันธุแหมูครั้งแรกที่เกดิจากน้ํามือมนุษยแ 

ครั้งท่ี 6  
ปใญหา 69 5 

18 ม.ค. 63 ชวนบริจาคขยะที่ไมมีที่ไป ขายไมได รไีซเคลิไมได เชนถุงขนม หลอด
ยาสีฟใน ซอง กลองโฟม สงไปทําเช้ือเพลิงทดแทนถานหินได 

ทางออก 96 10 
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เข้าถึง 

การมีส่วน
ร่วม 

16 ม. ค. 63 ลอนดอนไอเดียกรีน ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ “City Trees” ชวน
ฟอกอากาศไดเทียบเทาตนไม 275 ตน! มุงแกปใญหามลพิษและภาวะ
โลกรอน 

ตนแบบ 89 14 

14 ม.ค. 63 อวสานฉลามปากเป็ดจีน ผลกระทบจากประมงเกินพิกัด ปใญหา 111 7 
8 ม.ค. 63 ไมโครพลาสติก ภยัรายทีม่องไมเหน็ ปใญหา 48 1 
7 ม.ค. 63 จิงโจหนีไฟปุา โคอาลากระหายน้าํ บานเรือนถูกเผา ปใญหา 62 2 
7 ม.ค. 63 ชุดเหยี่ยวดงตรวจบานนครปฐมยดึซากสตัวแสงวน-คุมครอง เขา-

กระโหลกประดับบาน 
อทิ ละมั่ง เลียงผา หอยมือเสือ มลูคารวม 2 แสนบาท 
 

ปใญหา 114 12 

4 ม.ค. 63 ไขเตามะเฟืองถูกขโมยหมดรัง ปใญหา 114 22 
26 ธ.ค. 62 รวมกันปกปูองสัตวแปุาคุมครองเพยีงแค " ไมซื้อ ไมลา ไมฆา ไมขาย 

เพราะคณุคาของสตัวแปุาอยูท่ีตอนมันมีชีวิตอยู " 
ทางออก 116 4 

25 ธ.ค. 62 ทุกๆ ปี มีฉลามมากถึง 100 ลานตวัถูกฆา และในจํานวนนี้ ครีบจาก
ฉลามมากถึง 73 ลานตัว ถูกนําไปทําเป็นซุปหูฉลาม 

ปูัญหา 97 21 

21 ธ.ค. 62 นากาโนะประกาศสภาวะฉุกเฉินดานภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแลว
รวมกับประชาคมโลก 

ปใญหา 74 2 

17 ธ.ค. 62 วิกฤติโลกรอนทําพิษ! น้ําตกวิกตอเรียในซิมบับเวและแซมเบยีแหง
แลงสุดในรอบรอยป ี

ปใญหา 120 24 

14 ธ.ค. 62 ขยะในทะเลที่เมือง Durban ในประเทศแอฟริกาใต ปใญหา 87 8 
12 ธ.ค. 62 "พลังของคนรุนใหม" นิตยสาร TIME ยกยองให “เกรตา ธันเบิรแก” 

เป็นบุคคลแหงปี 2019 
ตนแบบ 70 5 

9 ธ.ค. 62 ดีไซนแเนอรแชาว Kazakhstan เปลีย่นขยะบรรจุภณัฑแพลาสติกใชครั้ง
เดียวท้ิงเป็นกระเบื้องสสีุดสวย 

ทางออก 109 15 

7 ธ.ค. 62 แคมเปญรณรงคแตระหนักโลกรอนสุดเจเงโดย WWF และ พิพิธภัณฑแป
ราโดของสเปน 

ปใญหา 125 43 

6 ธ.ค. 62 ภาพกิจกรรม FLY VOLUNTEERS ครั้งท่ี 2 โรงเรยีนศึกษาสงเคราะหแ
แมจัน. 

กิจกรรม 224 34 

3 ธ.ค. 62 ฮาวทูทิ้ง สงตอสิ่งของอยางไรใหเกิดประโยชนแตอ! ทางออก 103 11 
2 ธ.ค. 62 Tesla เปลี่ยนแดดเป็นไฟฟูา เปดิตัวหลังคาแกวโซลารแ ทางออก 146 14 
2 ธ.ค. 62 FLY Volunteers x ECOLIFE กิจกรรม 454 29 
30 พ.ย. 62 แนะนําฉลากคารแบอน อีกหนึ่งทางเลือกชวยลดโลกรอน ทางออก 109 7 
28 พ.ย. 62 หมีขั้วโลกท่ีโผลใกลแหลงอาศยัมนษุยแเพื่อหาอาหาร นักวิทยแเผย 

25% ของอาหารพวกมันเป็นขยะพลาสติก 
ปใญหา 194 34 

27 พ.ย. 62 ภาพกิจกรรม FLY VOLUNTEERS ครั้งท่ี 2 โรงเรยีนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย. 

กิจกรรม 180 32 

27 พ.ย. 62 ออสเตรเลียไฟปุา ฆาโคอาลานับพัน ปใญหา 107 8 
26 พ.ย. 62 พบพลาสติกมากกวา 7 กิโลกรมัในตัวกวาง ปใญหา 94 14 
25 พ.ย. 62 ภาชนะรักษแโลกจากเปลือกมะพราวเหลือท้ิง COCONUT BIOWARE ทางออก 117 5 
20 พ.ย. 62 ถุงจากมันสําปะหลัง ยอยสลายภายใน 4 เดือน ทางออก 108 9 
18 พ.ย. 62 "ใบตองเทคโนโลย"ี ปรับปรุงเซลลแ-ถนอมใบตองใหสีสดอยูไดนาน 3 ทางออก 166 26 
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ปี ไรสารเคม ี
17 พ.ย. 62 พบปลาฉลามวาฬท่ีมีเชือกพันรัดอยูที่หาง ปใญหา 202 64 
13 พ.ย. 62 How dare you! หนูดูอยูนะ ตนแบบ 128 14 
9 พ.ย. 62 ปลั๊กไฟพลังงานแสงอาทิตยแ ทางออก 205 31 
8 พ.ย. 62 ลดขยะ พกภาชนะสวนตัว ทางออก 135 15 
6 พ.ย. 62 กระเปาแฟนช่ัน ทําจากกาบกลวย ทางออก 134 18 
2 พ.ย. 62 ขวดนมหูหิ้วสงตอใหเด็ก-ชาวบานแมฮองสอนใสน้ําดื่ม ทางออก 168 19 
24 ต.ค. 62 หลอดรับประทานได ทางออก 133 10 
20 ต.ค. 62 ชองทางทําประโยชนแจากขยะพลาสติก ทางออก 153 26 
17 ต.ค. 62 พบไมโครพลาสติกในกระเพาะปลาหมึกไทย ปใญหา 116 13 
15 ต.ค. 62 นิทานมาเรียม ปใญหา 95 10 
14 ต.ค. 62 กลุมคนชวยเก็บขยะหลังงานไหลเรือไฟ ตนแบบ 195 76 
13 ต.ค. 62 อยาลืมคดิถึงทะเลกันบางนะ ปใญหา 112 6 
12 ต.ค. 62 แคชวยกันแยกขยะ ก็ชวยโลกไดแลวนะ ทางออก 110 4 
10 ต.ค. 62 Everything in Plastic bag ปใญหา 125 12 
07 ต.ค. 62 โฟมจากเหด็ ทางออก 158 18 
07 ต.ค. 62 โครงการประกวดปลูกผักในขวดแกวใชแลว แรงจูงใจ 88 12 
06 ต.ค. 62 EcoBrick ขวดแรกมาถึงแลว  กิจกรรม 162 35 
04 ต.ค. 62 ภาพกิจกรรม MFU SciCamp  กิจกรรม 182 31 
03 ต.ค. 62 Jason Momoa กลาวสุนทรพจนแที่สรางความตระหนักเกี่ยวกับ 

‘วิกฤตการณแดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม’  
ตนแบบ 209 21 

01 ต.ค. 62 รับ Ecobricks เพื่อใชสรางเป็นกําแพงพิชิตขยะ กิจกรรม 156 26 
27 ก.ย. 62 ภาพกิจกรรม Fly Volunteers กับนอง ๆ โรงเรียนเทศบาล 5  กิจกรรม 634 124 
26 ก.ย. 62 แซนดแวิชหอใบตอง  ทางออก 162 16 
24 ก.ย. 62 เกรียตา ทุนแบรแย นักกิจกรรมหญงิวัย 16 ปี ตําหนิผูนําโลกในท่ี

ประชุมยูเอ็น 
ตนแบบ 213 55 

20 ก.ย. 62 นองลิลลี่ ไดขึ้นกลาวสุนทรพจนแในเวทีสหประชาชาติ ตนแบบ 163 21 
18 ก.ย. 62 ภาพกิจกรรม Fly Volunteers กับนองๆโรงเรยีนสามัคคีวิทยาคม กิจกรรม 264 162 
17 ก.ย. 62 ประชาสมัพันธแการเก็บขยะในวัน World Cleanup Day กิจกรรม 175 20 
13 ก.ย. 62 เคี้ยวเขียว บริการจัดเลี้ยงสายกรนี ตนแบบ 259 26 
09 ก.ย. 62 ผลการใชงานของ ECOLIFE แรงจูงใจ 99 11 
07 ก.ย. 62 ภาพกิจกรรม FLY Volunteers กับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย 
กิจกรรม 168 35 

04 ก.ย. 62 รับบริจาคหลอด  ทางออก 234 39 
31 ส.ค. 62 ภาพกิจกรรม FLY Volunteers กับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน กิจกรรม 238 133 
30 ส.ค. 62 Trash Hero Kids กลับมาอีกครั้ง ตนแบบ 111 4 
29 ส.ค. 62 วิธีคิดเบื้องหลังการทํางานของ ผศ. ดร.ธรณแ ธํารงนาวาสวัสดิ ์ ตนแบบ 206 11 
27 ส.ค. 62 “ กทม.”ทดลองติดตาขายดักขยะกันลงคลอง ทางออก 264 26 
25 ส.ค. 62 ประชาสมัพันธแกิจกรรม Trash Hero กิจกรรม 151 18 
24 ส.ค. 62 พะยูนนอย “มาเรยีม” ไมใชสัตวแทะเลตัวเดียวท่ีตายเพราะขยะ

พลาสติก 
ปใญหา 256 69 
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วันที่เผยแพร่ เนื้อหา ประเภท การ
เข้าถึง 

การมีส่วน
ร่วม 

24 ส.ค. 62 FLY Volunteers กับ โรงเรยีนเทศบาล ท้ัง 8 โรงเรียน กิจกรรม 861 360 
23 ส.ค. 62 MFU Voice 4 Clean Air  กิจกรรม 169 16 
23 ส.ค. 62 การใชตาขายดักขยะใน Australia ทางออก 262 80 
23 ส.ค. 62 การนําตาขายดักขยะมาใชในประเทศไทย ทางออก 169 55 
22 ส.ค. 62 ปุา Amazon ที่เป็นพ้ืนท่ีผลติออกซิเจนหลักของโลกกําลังแย ปใญหา 159 18 
22 ส.ค. 62 ขาวไฟปุา Amazon ปใญหา 119 13 
22 ส.ค. 62 ปุา Amazon เกิดไฟไหมตอเนื่องมาเป็นเวลา 3 สัปดาหแแลว ปใญหา 52 4 
22 ส.ค. 62 ไฟไหมปาุแอมะซอน นาน 3 สัปดาหแ 

แตสื่อไทยคอนขางเงียบ 
ปใญหา 109 34 

22 ส.ค. 62 พะยูนตายสําคัญตอระบบนิเวศนแยงัไง  ปใญหา 187 42 
22 ส.ค. 62 ภาพจากเหตุการณแไฟไหมปุา AMAZON ปใญหา 164 109 
21 ส.ค. 62 "ขยะที่ทานท้ิงลงทะเล ไดสังหารชีวิตเหลานี้แลว" ปใญหา 218 95 
21 ส.ค. 62 Ocean plastic is estimated to kill millions of marine 

animals 
ปใญหา 153 23 

21 ส.ค. 62 The Amazon is burning and smoke from the fires can be 
seen from space 

ปใญหา 230 37 

21 ส.ค. 62 ตลกราย ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต ปใญหา 205 39 
20 ส.ค. 62 จีวรจากขวดพลาสติก  ทางออก 86 6 
20 ส.ค. 62 Think กอนท้ิง ปใญหา 126 20 
19 ส.ค. 62 ภาพกิจกรรม FLY Volunteers โรงเรียนหวยสักวิทยาคม กิจกรรม 214 104 
19 ส.ค. 62 ภาพจากงานสัปดาหแวิทยาศาสตรแ กิจกรรม 267 100 
19 ส.ค. 62 ขอหนังสือพิมพแท่ีมีพุมออกมา ทางออก 161 31 
19 ส.ค. 62 This is what happens. Every time we throw trash and tell 

our planet  
ปใญหา 256 66 

18 ส.ค. 62 ประชาสมัพันธแชวนเท่ียวงานสัปดาหแวิทยาศาสตรแ กิจกรรม 95 16 
17 ส.ค. 62 ทําไมมาเรียมถึงจากไป ? ปใญหา 197 60 
17 ส.ค. 62 RIP มาเรียม ปใญหา 210 77 
16 ส.ค. 62 ด.ช. ปรีชา จอดนอก นองโอมาน เก็บขวดขาย เพื่อเป็นทุนการศึกษา ตนแบบ 133 14 
16 ส.ค. 62 ภาพกิจกรรม FLY Volunteers โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม กิจกรรม 179 113 
16 ส.ค. 62 ชวนรวมทํา Challenge ใหมใสใจโลก ทางออก 139 28 
15 ส.ค. 62 Rubber Killer ทางออก 138 30 
14 ส.ค. 62 Every year over 100 million marine birds and mammals 

die due to plastic 
ปใญหา 125 16 

14 ส.ค. 62 ภาพกิจกรรม FLY Volunteers โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดั
เชียงราย 

กิจกรรม 158 89 

14 ส.ค. 62 หลอดพลาสติกทีเ่ก็บไดจากหาดบางกระเจาในเวลาแคไมกี่ช่ัวโมง ปใญหา 92 22 
14 ส.ค. 62 เมื่อขยะไมใชขยะ แตคือแหลงทรพัยากร ตนแบบ 83 17 
12 ส.ค. 62 นศ.ม.อุบลฯ วิ่งเทรนดแใหม Plogging Run วิ่งไปเก็บขยะไป ใสใจ

สิ่งแวดลอม 
ตนแบบ 112 24 

12 ส.ค. 62 ประชาสมัพันธแ YouthEN For Climate Change Forum 2019 แรงจูงใจ 80 14 
11 ส.ค. 62 วิธีลดขยะพลาสติกฉบับพระสงฆแ ทางออก 83 18 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณแ (Final report)  โครงการการพัฒนาผูนําดานสิ่งแวดลอมในอาสาสมคัรเยาวชน 
  

51 

วันที่เผยแพร่ เนื้อหา ประเภท การ
เข้าถึง 

การมีส่วน
ร่วม 

09 ส.ค. 62 แกปใญหาขยะ ตองเริ่มดวยเลิกเรียกมันวาขยะ ทางออก 69 18 
09 ส.ค. 62 จักรยานกานากูโลก ทําจากไมไผ ทางออก 63 14 
07 ส.ค. 62 การแปลงขยะพลาสติกใหกลายเปน็ถนน ทางออก 76 12 
06 ส.ค. 62 Ryan Hickman เด็ก 9 ขวบ กูโลก CEO ธุรกิจรีไซเคิล ตนแบบ 69 20 
05 ส.ค. 62 ผลการใชงานของ ECOLIFE แรงจูงใจ 68 12 
05 ส.ค. 62 อบต.อาวนาง จ.กระบี่ รวมกบั มรภ.เชียงใหมแปลงขยะถุงพลาสติก

เป็นบล็อกปูพ้ืนถนนรไีซเคลิ 
ทางออก 77 20 

04 ส.ค. 62 ภาพบรรยากาศบางสวนของกิจกรรม FYL Volunteers กิจกรรม 450 124 
03 ส.ค. 62 ภาพกิจกรรม  FLY Volunteers โรงเรียนหวยซอวิทยาคมรัชมังคลา

ภิเษก 
กิจกรรม 74 28 

03 ส.ค. 62 ภาพกิจกรรม FLY Volunteers โรงเรียนเชียงของวิทยา  กิจกรรม 95 35 
01 ส.ค. 62 ภาพกิจกรรม FLY Volunteers โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม  กิจกรรม 77 20 
01 ส.ค. 62 Speech ของเกรตา ทุนแบรแในท่ีประชุมสหประชาชาต ิ ตนแบบ 53 5 
27 ก.ค. 62 บทความ ธุรกิจจาก ‘ของเหลือ Moreloop ทางออก 48 7 
27 ก.ค. 62 จากยอดดอยสูทองทะเล  กิจกรรม 46 7 

 
 สําหรับขอมูลกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมนั้นมีคาเฉลี่ยการเขาถึงอยูที่ 218 ครั้ง และยอดผูถูกใจ 64 คน และ
พบวาขาวสารของโครงการและรูปภาพกิจกรรมที่ทํากับโรงเรียนไดรับความสนใจมากที่สุด โดยการประชาสัมพันธแ
กิจกรรมพิเศษรวมกับโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 8 แหงในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ไดรับความ
สนใจมากที่สุดมีการเขาถึง 861 ครั้ง และมีจํานวนผูที่ถูกใจถึง 360 คน ตามมาดวยการลงขอมูลในลักษณะ
เดียวกันสําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ที่มีการเขาถึง 634 ครั้ง และมีจํานวนผูที่ถูกใจถึง 162 คนสูงที่สุดในหมู
โรงเรียนที่เขารวมโครงการทั้ง 11 แหง 
 สําหรับขอมูลดานตนแบบของบุคคล กลุมบุคคล หรือองคแการสิ่งแวดลอมที่ทํางานเพ่ือสิ่งแวดลอมและ
ขอมลูทางออกหรือวิธีการแกไขปใญหาสิ่งแวดลอมนั้นไดรับความสนใจใกลเคียงกัน โดยมีคาเฉลี่ยการเขาถึงเทากันที่ 
130 ครั้ง และยอดผูถูกใจ 20 คน และพบวาขาวที่ไดรับความสนใจมากที่สุดคือการติดตั้งตาขายเพือดักขยะ
พลาสติกไมใหไหลจากแมน้ําไปสูทะเลที่เริ่มมีการดําเนินการในปี 2562 ในประเทศไทยหลังจากที่ไดมีตัวอยางการ
ดําเนินการในลักษณะเดียวกันในตางประเทศ โดยมีมีจํานวนการเขาถึงสูงสุด 264 ครั้ง และมีจํานวนผูถูกใจสูงสุด 
80 คน ตามมาดวยการใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัท Start-up “เคี้ยวเขียว” ที่ใหบริการจัดเลี้ยงอาหารดวยวัตถุดิบที่ดี
ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ภาชนะที่ใชซ้ําไดหรือทําจากวัสดุจากธรรมชาติเพ่ือลดขยะที่เกิดขึ้นที่มีการเขาถึงมาก
ที่สุด 259 ครั้ง และขาวการเก็บขยะหลังงานไหลเรือไฟที่มียอดผูถูกใจมากที่สุด 79 คน ทั้งนี้มีขอสังเกตวาขาว
กิจกรรมของนักสิ่งแวดลอมที่เคยอยูในแบบสอบถาม เชน เกรตา ลิลลี่ หรือ ผูชวยศาสตราจารยแ ดร .ธรณแ ไดรับ
ความสนใจคอนขางมากหลังจากไดทํากิจกรรมกับโรงเรียนทั้ง 11 แหงแลว แตขาวเกี่ยวกับตนแบบการจัด
สิ่งแวดลอมในระดับของเมืองที่ไมไดมีบุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นยังไดรับความสนใจคอนขางจํากัด  

สําหรับขอมูลดานปใญหาสิ่งแวดลอมนั้นมีคาเฉลี่ยการเขาถึงอยูที่ 110 ครั้ง และยอดผูถูกใจ 21 คน และ
พบวา สองขาวที่ไดรับความสนใจมากท่ีสุด ไดแก ขาวการตายของพะยูนมาเรียมและสัตวแทะเลอ่ืน ๆ ที่มีการเขาถึง
สูงที่สุด 256 ครั้ง เทากับขาวภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปใญหาขยะพลาสติก ในขณะที่ขาวเกี่ยวกับเหตุการณแไฟปุาที่
ประเทศออสเตรเลียที่มีสัตวแปุาตายจํานวนมากนั้นมียอดผูถูกใจสูงที่สุด 109 ครั้ง เชนเดียวกับขาวเกี่ยวกับการ
กลับมาของฝูงโลมาอิรวดีในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลันที่อยูในกลุมของขอมูลดานแรงจูงใจที่ไดรับความ
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สนใจมากที่สุด โดยมีการเขาถึง 188 ครั้งและมีจํานวนผูที่ถูกใจ 25 ครั้ง แตในภาพรวมขอมูลแรงจูงใจของกิจกรรม
ที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน การประกวดดานสิ่งแวดลอม และผลการลดพลาสติกของโครงการนั้นยังไดรับความ
สนใจคอนขางจํากัดมีคาเฉลี่ยการเขาถึงอยูที่ 85 ครัง้ และยอดผูถูกใจ 11 คนเทานั้น 

 
4.2.2 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ในการทํากิจกรรมรอบที่ 1 กับโรงเรียน 11 แหงในจังหวัดเชียงรายทางโครงการไดผลิตถุงผาที่มี QR 
Code เพ่ือใชบันทึกการลดพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้งผาน Application ECOLIFE บนโทรศัพทแมือถือ และได
ประชาสัมพันธแใหนักเรียนกดถูกใจเพจของโครงการบน Facebook เพ่ือติดตามขอมูลและขาวสารกิจกรรม โดยมี
จํานวนผูใชงาน ECOLIFE ของโครงการ FLY Volunteers จํานวน 575 คน (ไมรวมโรงเรียนเทศบาล 5 เดนหาที่มี
การใชงานอยูแลว 265 คน) ซึ่งใกลเคียงกับยอดผูถูกใจเพจของโครงการหลังจบกิจกรรมรอบที่ 1 ดังที่ไดนําเสนอ
ไปในสวนที่ผานมา 

Application ECOLIFE บันทึกการลดการใชพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง 4 ประเภท ไดแก ถุงพลาสติก แกว
พลาสติก หลอดพลาสติก และชอนสอมพลาสติก ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมแรกที่ทางโครงการ
สงเสริมใหเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในฐานะปใจเจกบุคคล อยางไรก็ดี พบวาอัตราการใชงานของนักเรียนที่
ผานกิจกรรมของโครงการยังอยูในระดับต่ํา จากจํานวนผูใชงาน Application 575 คน มีการลดพลาสติกทั้งสิ้น 
2,560 ชิ้น ดังที่แสดงในรูปที่ 4-4 หรือเฉลี่ยเพียง 4.45 ชิ้นตอคน เปรียบเทียบกับโรงเรียนเทศบาล 5 เดนหาที่มี
การรณรงคแเรื่องนี้ดวยตนเองและมีผูใชงาน ECOLIFE จํานวน 265 คนและสามารถลดการใชพลาสติกไปได 3,223 
ชิ้น หรือเฉลี่ย 12.16 ชิ้นตอคนอาจจะสรุปเบื้องตนไดวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะมีประสิทธิผลมากขึ้นหาก
ไดรับความรวมมือจากสถาบันการศึกษา1 

 
 

รูปที่ 4-4 ยอดการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งผ่าน ECOLIFE ของโครงการ FLY Volunteers 
 

                                                 
1 มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีจํานวนผูใชงานและยอดการใชงาน ECOLIFE สูงทีสุ่ดในประเทศโดยมีจํานวน
ผูใชงาน 3,281 คน (หักจํานวนผูงานโครงการ FLY Volunteers) และมียอดการลดพลาสติก 102,343 ช้ิน เฉลี่ย 31.19 ช้ินตอคน 
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ผลการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระดับปใจเจกบุคคลดวยการใหสิ่งจูงใจ โดยการจัดทัศนศึกษาไป
เป็นอาสาสมัครในการเก็บขยะที่หัวหินใหกับเยาวชนที่ลดพลาสติกไดมากนั้น แมจะทําใหเกิดการใชงานเพ่ิมขึ้น แต
ก็เป็นเพียงในระยะสั้น ๆ เทานั้น สถานการณแปใญหามลพิษทางอากาศ PM2.5 และการระบาดของโรคติดตอ 
COVID-19 ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชชีวิตทําใหสถิติการใชงาน Application ECOLIFE ของนักเรียนใน
โครงการลดลงจนเป็นศูนยแในเดือนมิถุนายน 2563 สะทอนใหเห็นถึงความไมคุมคาในภาพรวมของการลงทุนกับ
การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนในระดับปใจเจกบุคคลที่ตองใชสิ่งจูงใจที่มีมูลคาสูงแตไดผลลัพธแ
ที่ไมยั่งยืน อยางไรก็ดี ขอสังเกตนี้ไมไดพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของเยาวชนที่เขารวมทัศนศึกษาซึ่ง
ควรตองมีติดตามเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแในระยะยาวหลังเสร็จสิ้นโครงการตอไป 

เนื่องจากขอจํากัดของการทํากิจกรรมกับเยาวชนในฐานะปใจเจกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ประกอบกับขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิตอการรายงานความกาวหนาของโครงการที่ใหเพ่ิมมิติของการศึกษา
ปใจจัยเชิงโครงสรางของสถานศึกษาที่มีตอการรับรูและพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักเรียน โครงการจึงไดปรับ
กิจกรรมในรอบที่ 2 ใหสนับสนุนการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมของโรงเรียนมากข้ึน 
 

4.3 การส ารวจและปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา 

4.3.1 ระดับนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
การสํารวจการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เขารวมโครงการทั้ง 11 แหง และการสัมภาษณแคุณครูที่

ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน และคุณครูผูดูแลดานระบบจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงานในโรงเ รียนทําให
สามารถจําแนกโรงเรียนตามนโยบายและกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของโรงเรียนออกไดเป็น 3 ระดับ ไดแก กลุม
โรงเรียนที่มีความพรอมสูง กลุมโรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง และกลุมโรงเรียนที่มีความพรอมนอย  

โรงเรียนที่มีความพรอมสูง ไดแก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา และโรงเรียน
เชียงของวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนโยบายและกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมอยางเขมขนตั้งแตกอนเขารวมโครงการ 
โดยโรงเรียนเทศบาล 5 เดนหาและโรงเรียนเชียงของวิทยาคมเคยผานการประกวดโรงเรียน Zero Waste 
ระดับประเทศของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ในขณะที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนั้นมีความเขมแข็งใน
การบูรณาการองคแความรูดานวิทยาศาสตรแเขากับกิจกรรมทางวิชาการและการใชชีวิตของนักเรียน ดังนั้นโรงเรียน
ทั้ง 3 แหงจึงมีคณะกรรมการนักเรียนที่เขมแข็งที่ดําเนินการกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่ดําเนินการตอเนื่องภายใน
โรงเรียน พรอมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียนและคณาจารยแ ตัวอยางของกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่พบ 
อาทิเชน การใหนักเรียนใชถุงผาและกระบอกน้ํา การคัดแยกขยะ นอกจากนี้ยังขยายขอบเขตการทํากิจกรรมไปถึง
ชุมชนในพ้ืนที่ เชน นําเงินที่ไดจากการขายขยะรีไซเคิลไปสมทบกองทุนหมูบาน คัดแยกกลองนมเพ่ือสงมอบให
กลุมจักสาน และจิดอาสาฟื้นฟูพ้ืนที่รกรางใหเป็นพื้นท่ีสาธารณะ เป็นตน 

โรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง ไดแก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียน อบจ .เชียงราย โรงเรียนเทิง
วิทยาคม โรงเรียนหวยสักวิทยาคม และโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม โดยทั้ง 5 โรงเรียนนี้มีคณะทํางานของนักเรียนที่
มีความกระตือรือรนและมีกลุมตัวแทนที่เคยรวมกิจกรรม FLY Volunteers อยางไรก็ตาม กิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมที่ผานมาโรงเรียนเหลานี้ยังไมเข็มแข็ง สวนหนึ่งเนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญ เชน โรงเรียนสามัคคี
วิทยาคมและโรงเรียน อบจ.เชียงรายมีนักเรียนจํานวนมาก ทีผานมาจึงอาศัยการตั้งกฎตั้งระเบียบหรือขอบังคับ
เพ่ือใหนักเรียนปฏิบัติตามเมื่ออยูในโรงเรียน เชน เก็บขยะที่ตกหลน ไมนําอาหารออกจากเขตโรงอาหาร แตก็
พบวาไมสามารถควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนเมื่อออกนอกพ้ืนที่โรงเรียน นอกจากนั้นโรงเรียนเหลานี้ยังถูกใชเป็น
สถานที่สาธารณะในการจัดสอบของสวนกลางหรือเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนทั่วไปทําใหมีขยะ
ภายนอกเขามาในปริมาณมากและเกิดความคุนชินกับภาพของขยะที่ไมไดมีการคัดแยก สวนโรงเรียนขนาดเล็กที่
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อยูในกลุมนี้มีปใญหาเรื่องการขาดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่ตอเนื่อง โดยกิจกรรมที่ผานมามักจัดเป็นกิจกรรม
รณรงคแหรือประกวดเป็นครั้งคราว หรือบรรจุไวในฐานการเรียนรูวิชาลูกเสือเทานั้น 

โรงเรียนที่มีความพรอมนอย ไดแก โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน โรงเรียนเม็ งรายมหาราชวิทยาคม 
และโรงเรียนหวยซอวิทยาคม กลุมนี้เป็นโรงเรียนที่ไมมีกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่เดนชัด การเขารวมโครงการนี้
ของโรงเรียนแมนักเรียนจะใหความรวมมืออยางดี แตก็เห็นผลจากการกระตุนเพียงชวงระยะเวลาสั้น ๆ นักเรียนยัง
ไมสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตอไดดวยตัวเองจําเป็นตองอาศัยการดูแลใกลชิดและทําเป็นแบบอยางของครู แต
ภาระงานอื่น ๆ ของครูและการขาดการมอบหมายหนาที่ใหชัดเจนก็เป็นอุปสรรคในการทํางาน 

 
4.3.2 สภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียน 

ตารางที่ 4-9 แสดงผลการวิเคราะหแแบบจําลองพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนกลุมตัวอยางซึ่งจะ
เห็นวาถาไมไดจําแนกประเภทสถานศึกษา ปใจจัยที่มีผลบวกตอพฤติกรรมของนักเรียน ไดแก ระดับการรับรูปใญหา
ดานสิ่งแวดลอม ระดับการรับรูขอมูลบุคคลที่ทํางานดานสิ่งแวดลอม การรับรูถึงพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของ
สมาชิกในครอบครัว การรับรูถึงพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของกลุมเพ่ือน และระดับความสนใจในการเขารวม
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม สวนปใจจัยที่มีผลลบตอพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม ไดแกจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
ปใจจัยที่ไมมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value > 0.050) และไมไดระบุในแบบจําลอง ไดแก เพศ ระดับชั้นที่
ศึกษาอยู คาใชจายที่ไดรับตอเดือน การพักอาศัยกับผูปกครองหรือหอพัก การทํางานพิเศษ และภูมิลําเนาที่ใกลชิด
กับธรรมชาติ อยางไรก็ดี แบบจําลองดังกลาวสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมไดจํากัด โดยมีคา R2 
เทากับ 0.347 

ตารางที่ 4-9 แบบจ าลองพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง 
ตัวแปรในแบบจําลอง  
ตัวแปรตาม พฤติกรรม
ดานสิ่งแวดลอม 

คาสัมประสิทธิ์การถดถอย คะแนน
มาตรฐานของ
คาสัมประสิทธิ์
การถดถอย 

คาสถิติ t คา p value 

B Std. Error 

1 คาคงที่ .515 .086  5.970 .000 
จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

-.013 .005 -.064 -2.574 .010 

การรับรูปใญหา 
สวล. 

.042 .020 .058 2.137 .033 

การรับรูขอมูล
บุคคลดาน สวล. 

.099 .021 .128 4.647 .000 

การรับรูพฤติกรรม
สมาชิกในครอบครัว 

.345 .023 .405 15.000 .000 

การรับรูพฤติกรรม
กลุมเพ่ือน 

.123 .018 .186 6.923 .000 

ความสนใจเขารวม
กิจกรรม สวล. 

.124 .022 .143 5.557 .000 

 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ R2 = 0.347 
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เมื่อนําขอมูลเกี่ยวกับระดับนโยบายและการจัดการดานสิ่งแวดลอมของโรงเรียนมาใชในนการแยก
วิเคราะหแอิทธิพลของปใจจัยตาง ๆ ตอพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนพบวา พฤติกรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนที่มีความพรอมสูง 3 แหงนั้นมีปใจจัยที่มีอิทธิพลเพียง 4 ดาน คือ ระดับการรับรูขอมูลบุคคลที่ทํางานดาน
สิ่งแวดลอม การรับรูถึงพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของสมาชิกในครอบครัว การรับรูถึงพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม
ของกลุมเพื่อน และระดับความสนใจในการเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม โดยปใจจัยทั้ง 4 มีแนวโนมจะสงเสริม
พฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม ดังที่แสดงในตารางที่ 4-10 ทั้งนี้ แบบจําลองมีคา R2 และคาสัมประสิทธิ์ของการรับรูถึง
พฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของกลุมเพื่อนสูงกวาแบบจําลองรวม  

 
  ตารางท่ี 4-10 แบบจ าลองพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมสูง 
ตัวแปรในแบบจําลอง  
ตัวแปรตาม พฤติกรรม
ดานสิ่งแวดลอม 

คาสัมประสิทธิ์การถดถอย คะแนน
มาตรฐานของ
คาสัมประสิทธิ์
การถดถอย 

คาสถิติ t คา p value 

B Std. Error 

1 คาคงที่ .404 .113  3.588 .000 
การรับรูขอมูล
บุคคลดาน สวล. 

.109 .029 .157 3.710 .000 

การรับรูพฤติกรรม
สมาชิกในครอบครัว 

.326 .034 .420 9.479 .000 

การรับรูพฤติกรรม
กลุมเพ่ือน 

.159 .033 .223 4.883 .000 

ความสนใจเขารวม
กิจกรรม สวล. 

.135 .034 .166 4.005 .000 

 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ R2 = 0.403 
 
ตารางที่ 4-11 และตารางท่ี 4-12 แสดงแบบจําลองสําหรับอธิบายพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักเรียน

ในโรงเรียนที่มีความพรอมปานกลางจํานวน 5 แหง และโรงเรียนที่มีความพรอมต่ําจํานวน 3 แหงตามลําดับ ซึ่งจะ
เห็นวามีจํานวนปใจจัยที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติลดลง โดยแบบจําลองของกลุมโรงเรียนที่มีความพรอม
ปานกลางมีเพียง 3 ปใจจัย ไดแก ระดับการรับรูขอมูลบุคคลที่ทํางานดานสิ่งแวดลอม การรับรูถึงพฤติกรรมดาน
สิ่งแวดลอมของสมาชิกในครอบครัว การรับรูถึงพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของกลุมเพ่ือน และมีคา R2 ต่ํากวา
แบบจําลองรวม ในขณะที่แบบจําลองของโรงเรียนที่มีความพรอมต่ํานั้นมีเพียง 2 ปใจจัย คือ การรับรูถึงพฤติกรรม
ดานสิ่งแวดลอมของสมาชิกในครอบครัว และระดับความสนใจในการเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม โดยมีคา R2 
ใกลเคียงกบัแบบจําลองรวม 
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ตารางท่ี 4-11 แบบจ าลองพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง 
ตัวแปรในแบบจําลอง  
ตัวแปรตาม พฤติกรรม
ดานสิ่งแวดลอม 

คาสัมประสิทธิ์การถดถอย คะแนน
มาตรฐานของ
คาสัมประสิทธิ์
การถดถอย 

คาสถิติ t คา p value 

B Std. Error 

1 คาคงที่ .697 .140  4.981 .000 
การรับรูขอมูล
บุคคลดาน สวล. 

.168 .036 .183 4.655 .000 

การรับรูพฤติกรรม
สมาชิกในครอบครัว 

.356 .035 .414 10.140 .000 

การรับรูพฤติกรรม
กลุมเพ่ือน 

.093 .025 .150 3.685 .000 

 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ R2 = 0.266 
 

ตารางท่ี 4-12 แบบจ าลองพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมต่ า 
ตัวแปรในแบบจําลอง  
ตัวแปรตาม พฤติกรรม
ดานสิ่งแวดลอม 

คาสัมประสิทธิ์การถดถอย คะแนน
มาตรฐานของ
คาสัมประสิทธิ์
การถดถอย 

คาสถิติ t คา p value 

B Std. Error 

1 คาคงที่ .838 .108  7.791 .000 
การรับรูพฤติกรรม
สมาชิกในครอบครัว 

.423 .048 .482 8.770 .000 

ความสนใจเขารวม
กิจกรรม สวล. 

.210 .046 .253 4.606 .000 

 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ R2 = 0.372 
 
เมื่อเปรียบเทียบแบบจําลองของโรงเรียนทั้ง 3 ระดับจะพบวา ปใจจัยรวมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมดาน

สิ่งแวดลอมของเยาวชนไมวาจะอยูในสถานศึกษาแบบใดก็ตามคือการรับรูถึงพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของสมาชิก
ในครัวเรือน ซึ่งสนับสนุนความคิดที่วาลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่ดีสรางไดจากที่บาน เนื่องจากเยาวชนไดรับการ
กลอมเกลาและสั่งสมวินัยมาจากครอบครัวกอนเขาสูสถานศึกษาและเยาวชนเห็นพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมหลาย
ประการไมวาจะเป็นการประหยัดน้ํา การประหยัดไฟ การซื้อของหรือบริโภคแบบเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมที่บาน
มากกวาที่โรงเรียน 

อยางไรก็ดี ปใจจัยที่มีความแตกตางระหวางกลุมโรงเรียนอยางชัดเจน  คือ การรับรูถึงพฤติกรรมดาน
สิ่งแวดลอมของกลุมเพื่อนซึ่งมีบทบาทสําคัญในหมูนักเรียนที่อยูในโรงเรียนที่มีความพรอมสูง ดังนั้นสามารถสรุปได
วานโยบายและการจัดการดานสิ่งแวดลอมของโรงเรียนทําใหนักเรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญของพฤติกรรม
ดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยเฉพาะดานการแยกขยะที่เป็นประเด็นสําคัญของกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของหลาย
โรงเรียน การทํางานดานขยะยังมีความสนใจเนื่องจากเยาวชนมักจะไมไดเป็นผูรับผิดชอบการจัดการขยะที่บานทํา
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ใหกิจกรรมของโรงเรียนและการรับรูพฤติกรรมของกลุมเพ่ือนมีความเดนชัดมากขึ้น กลาวอีกนัยหนึ่งบริบท
สภาพแวดลอมของโรงเรียนที่ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมมีบทบาทในการกระตุน (activate) พฤติกรรมผานการ
สรางบรรทัดฐานทางสังคมในกลุมเพ่ือนซึ่งเป็นกลุมอางอิงที่มีอิทธิพลสูงตอวัยรุน อยางไรก็ดี หากโรงเรียนไมไดมี
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมอยางเดนชัดกลไกตรงนี้ก็จะยุติลง ดังที่เห็นในกลุมของโรงเรียนที่มีความพรอมต่ํา 

นอกจากนี้ แบบจําลองยังแสดงใหเห็นถึงแนวทางการชักจูงใหเยาวชนที่อยูในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดมากขึ้น โดยในกลุมโรงเรียนที่มีความพรอมปานกลางนั้นการใหขอมูลเกี่ยวกับบุ คคลที่
ทํางานดานสิ่งแวดลอมอาจจะเป็นการสรางแรงจูงใจที่ดีใหกับเยาวชนกลุมนี้ ในณะที่การกระตุนนักเรียนที่อยูใน
โรงเรียนกลุมท่ีมีความพรอมต่ําอาจจะตองอาศัยการออกแบบกิจกรรมที่จะทําใหเยาวชนสนใจเขารวมจึงจะชวยให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมไดมากขึ้น สวนกลุมโรงเรียนที่มีความพรอมสูงนั้นนอกจาก
ครอบครัวและกลุมเพื่อนแลวสามารถสนับสนุนพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักเรียนไดทั้งจากแรงบันดาลใจจาก
บุคคลตนแบบหรือความสนใจตอกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

โครงการการพัฒนาผูนําดานสิ่งแวดลอมในอาสาสมัครเยาวชนในปีที่ 1 ศึกษาระดับการรับรูขอมูลดาน
สิ่งแวดลอมและปใจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นพื้นฐานในการสรางอาสาสมัครเยาวชนที่สงเสริมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมในอนาคต ดังนั้น 
คําถามสําคัญของการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของไทยในปใจจุบันมีความพรอมในการทํา
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมหรือไม และโครงการดานสิ่งแวดลอมจะมีวิธีการสงเสริมกิจกรรมใหเกิดความคุมคาและ
ยั่งยืนในการทํางานกับเยาวชนไดอยางไร 

5.1 สรุปและอภิปรายผล 

ผลการสํารวจจากกลุมตัวอยางนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 11 แหงในจังหวัดเชียงรายพบวาระดับการ
รับรูเกี่ยวกับปใญหาและการทํางานดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนยังมีอยูคอนขางจํากัด นักเรียนสวนใหญไมทราบถึง
ขอเท็จจริงที่แสดงถึงความรุนแรงและความเรงดวนที่ตองแกไขปใญหาสิ่งแวดลอมระดับโลก เชน  การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศหรือขยะพลาสติกในทะเล อยางไรก็ดี การรับรูมีมากขึ้นสําหรับปใญหาสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตัว เชน 
มลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงรายในชวงฤดูไฟปุาหมอกควัน  การรับรูปใญหาที่จํ ากัดอาจจะสงผลให
เยาวชนขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากไมตระหนักวาสิ่งที่ทําอยูนั้น
สามารถทําใหปใญหาสิ่งแวดลอมที่กําลังวิกฤติรุนแรงมากขึ้น ผลการสํารวจแสดงใหเห็นวาวิธีการหนึ่งที่มี
ประสิทธิผลในการสรางการรับรูใหกับเยาวชนคือการสื่อสารผานดารา นักรอง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่กําลังไดรับ
ความนิยมในปใจจุบันซึ่งสามารถสรางการรับรูไดในวงกวาง โดยไมจําเป็นตองเป็นบุคคลที่มีประวัติการทํางานดาน
สิ่งแวดลอม อยางไรก็ดี วิธีการนี้อาจจะเหมาะกับการรณรงคแของหนวยงานหรือบริษัทขนาดใหญเนื่องจากมีตนทุน
คอนขางสูง 

 การสงเสริมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมในระดับปใจเจกบุคคลพบวา นักเรียนกวาครึ่งหนึ่งที่เขารวมกิจกรรม
ใหความสนใจมาติดตามขอมูลเพิ่มเติม แตการจะรักษาระดับความสนใจนั้นจําเป็นตองคัดเลือกเนื้อหา โดยเยาวชน
มีแนวโนมที่จะใหความสนใจกับขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ เกี่ยวของกับกลุมของตัวเองหรือบุคคลที่รูจักมากกวา
กิจกรรมสงเสริมที่มีแรงจูงใจซึ่งไดรับความสนใจคอนขางจํากัด ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาขาวสารที่เกี่ยวของกับสัตวแปุาจะ
ไดรับความสนใจจากเยาวชนมากกวาขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปในหมวดหรือหัวขอเดียวกัน 
 การสํารวจพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนกอนเขารวมโครงการแสดงใหเห็นวานักเรียนไดรับการ
ปลูกฝใงเรื่องการประหยัดทรัพยากรและสวนใหญมีนิสัยที่ดีในการปิดไฟและปิดน้ําเมื่อไมใชงาน อยางไรก็ดี สําหรับ
พฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมที่ตองการความพยายามและกระทบตอความสะดวกสบายในการใชชีวิต เชน การคัด
แยกขยะ การไมใชหลอดดูดน้ํา และการปฏิเสธไมรับถุงพลาสติกนั้น สัดสวนเยาวชนที่ทําเป็นประจําลดลงอยาง
ชัดเจน โดยมีไมถึงรอยละ 20 ของนําเรียนที่ตอบแบบสํารวจที่ระบุวาไดทําเป็นประจํา ซึ่งผลการดําเนินการในการ
เปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมนี้ของโครงการ โดยการจัดหาถุงผาทดแทนและการสงเสรสิมใหมีการใชงาน ECOLIFE 
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เพ่ือสรางแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับปใจเจกบุคคลนั้นพบวามีตนทุนคอนขางสูง ทําไดยากและ
ไมกอใหเกิดการสรางนิสัยใหม เห็นไดจากยอดการใชงานที่ลดลงหลังการจัดกิจกรรมแตละครั้งอยางรวดเร็ว 
 ดังนั้น วิธีการที่มีประสิทธิภาพสําหรับการสงเสริมใหเยาวชนมีความพรอมในการทํางานดานสิ่งแวดลอมคือ
การสรางสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอการสรางพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมที่อาจจะตองสละความ
สะดวกสบายบางสวนแตสามารถทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพ่ือนไดอยางตอเนื่อง ตัวอยางกิจกรรมที่พบในโรงเรียนที่
เขารวมโครงการ ไดแก การทําธนาคารขยะ การบําเพ็ญประโยชนแดวยการรักษาความสะอาดในโรงเรียนและใน
ชุมชน การจําแนกกลุมตัวอยางตามระดับนโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงเรียนพบวาพฤติกรรมของ
นักเรียนในกลุมโรงเรียนที่มีความพรอมสูง 3 แหงไดรับอิทธิพลจากทั้งการรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุมเพ่ือน
และการรับรูการทํางานดานสิ่งแวดลอมของบุคคลตนแบบภายนอก  
 ผลการศึกษาของโครงการตอคําถามการวิจัยสามารถสรุปไดวายังตองมีการสงเสริมใหเยาวชนไทย
ตระหนักถึงความสําคัญของปใญหาสิ่งแวดลอม โดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการสรางเงื่อนไขภายใน
สถานศึกษาที่กระตุนใหนักเรียนหันมาสนใจกับบทบาทของตนเองและบุคคลใกลตัวในการที่ชวยกันแกไขปใญหา
สิ่งแวดลอม อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีโรงเรียนมีขอจํากัดทางดานทรัพยากรทําใหที่ผานมาไมสามารถดําเนินการในสวน
นี้ได อาจจะอาศัยการทํางานรวมกับหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการสิ่งแวดลอม เชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยเริ่มจากประเด็นปใญหาสิ่งแวดลอมใกลตัว ตัวอยางเชนโรงเรียนเทิงวิทยาคมที่ไดรับการอนุเคราะหแจากเทศบาล
ตําบลเวียงเทิงในการสนับสนุนการเดินทางเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแในวัน World Clean-up Day กับทาง
โครงการ และตอมาไดมีการจัดกิจกรรมทําความสะอาดในตําบลรวมกันเป็นประจําทุกสัปดาหแจนจบภาคการศึกษา 
เป็นตน 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาของโครงการมีขอเสนอแนะเพ่ือสงเสริมใหเยาวชนไทยมีการรับรูดานสิ่งแวดลอมและมี
จิตสาธารณะ พรอมที่จะเติบโตไปเป็นคนไทย 4.0 ที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก ดังนี้  

1) กระทรวงศึกษาธิการควรจะกําหนดใหการจัดการสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการ
ลดและคัดแยกขยะเป็นประเด็นสําคัญสําหรับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” เพ่ือสงเสริมให
โรงเรียนเป็นที่บมเพาะพฤติกรรมที่ดีเพ่ิมเติมจากที่บาน และกระตุนใหนักเรียนสนใจพฤติกรรมดาน
สิ่งแวดลอมของเพ่ือนที่เป็นกลุมอางอิงที่มีอิทธิพลในชวงวัยนี้  

2) โครงการความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ของหนวยงาน
และบริษัทขนาดใหญที่มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นกลุมเปูาหมายอาจจะพิจารณา
เชิญผูมีชื่อเสียงที่กําลังเป็นที่นิยมมาเป็นพรีเซนเตอรแ เพ่ือใหเกิดการรับรูในหมูเยาวชน 

3) การศึกษาในอนาคตควรจะมีการเนื้อหาและวิธีการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมผานสื่อสังคมออนไลนแที่
สามารถดึงความสนใจของเยาวชน และปใจจัยที่ทําใหเกิดผลที่ยั่งยืน 
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ภาคผนวกที่ 1 
 

ตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์ หนังสอืขอความอนุเคราะห ์และประกาศนียบัตรการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
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ภาคผนวกที่ 2 
 

แบบสอบถามและรหัสการลงข้อมลูการรับรู้ขอ้มูลด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดลอ้มของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย  



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณแ (Final report)  โครงการการพัฒนาผูนําดานสิ่งแวดลอมในอาสาสมคัรเยาวชน 
 

70 

แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในจงัหวัดเชียงราย 

 

ค าช้ีแจง:  
● การสํารวจนี้เปน็สวนหนึ่งของโครงการการพัฒนาผูนาํดานสิง่แวดลอมในอาสาสมัครเยาวชน ภายใตแผนงานคนไทย 

4.0 ศึกษาโดย กลุมวจิัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ (CEWT) สํานักวชิาวิทยาศาสตรแ 
มหาวิทยาลยัแมฟูาหลวง  

● ขอมูลที่ไดจากการสาํรวจจะนําไปใชในการวิเคราะหแปใจจัยที่มีอทิธิพลตอพฤติกรรมดานสิง่แวดลอมและการเขารวม
กิจกรรมอาสาสมัครของเยาวชน เพื่อพัฒนาองคแความรูที่จะเป็นประโยชนแในการออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับ
อาสาสมัครระดบัเยาวชนตอไป ทั้งนี้ ทางโครงการฯ มีความยินดีที่จะมอบสทิธิประโยชนแในการลุนรับของรางวลัหาก
ทานยนิดีเปิดเผยขอมูลรายบุคคลเพื่อประโยชนแในการติดตามและประเมินผลสําเร็จของกิจกรรมของโครงการฯ ใน
ระยะตอไป สวนการนําเสนอทางผลการสาํรวจคร้ังนีผู้วิจัยจะนําเสนอผลส ารวจในภาพรวมเท่านั้น 

● หากทานมีคําถามหรือขอสงสัย กรุณาติดตอ อาจารยแ ดร.ปเนต มโนมัยวบิูลยแ หัวหนาโครงการ โทร 0 5391 6793  
● แบบสอบถามประกอบดวย 4 ตอน จํานวน 7 หนา ใชเวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 30 นาที   

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเยาวชน 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✔ ในช่อง □ หรือเขียนค าตอบลงในช่องว่าง 
 

ข้อ
ที ่

ประเด็น ข้อมูล 

1.1  เพศ S1Q1 ◻ 1) หญิง      ◻ 2) ชาย 
1.2  อายุ S1Q2 ………………………….ปี (เศษของปี ถาเกิน 6 เดือนคิดเป็น 1 ปี) 
1.3  ระดับการศึกษาของ

ทานในปใจจุบัน S1Q3 
◻ 1) มัธยมศึกษาปีที่ 4                      ◻ 2) มัธยมศึกษาปีที่ 5 
◻ 3) มัธยมศึกษาปีที่ 6                      ◻ 4) อาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. 
อนุปริญญา)   
◻ 5) อ่ืนๆ (ระบุ).................................... S1Q3N 

1.4  จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนที่อยูเป็น
ประจํา  

 

รวม.. S1Q4..คน เป็นผูใหญ . S1Q4a..คน  เด็กและเยาวชน (ต่ํากวา 18 
ปี)..S1Q4b...คน 

1.5  คาใชจายประจําเดือน
ที่ทานไดรับจากท่ีบาน  
ทุนการศึกษา และ
รายไดพิเศษ S1Q5 

◻ 1) 1,000 บาท   ◻ 2) 1,001-2,000 บาท     
◻ 3) 2,001-3,000 บาท                  ◻ 4) 3,001-5,000 บาท     
◻ 5) 5,001-10,000 บาท    ◻ 6) 10,000 บาท ขึ้นไป   

1.6  ภูมิลําเนาดั้งเดิม  อําเภอ… S1Q6a …. จังหวัด... S1Q6b... 
1.7  ที่อยูอาศัยในปใจจุบัน 

S1Q7 
◻ 1) อยูกับบิดามารดา  
◻ 2) อยูกับญาติ  
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(ขอให้ระบุขนาดพ้ืนที่
ด้วย) 

◻ 3) อยูหอพักของโรงเรียน 
◻ 4) อยูหอพักของเอกชน 
◻ 5) อ่ืนๆ (ระบุ)...... 
S1Q7N................................................................................  

1.8  สภาพที่อยูอาศัย 
(ตอบไดหลายขอ) 

มีตนไมจํานวนมาก มีสัตวแเลี้ยง อยูใกลธรรมชาติ 
(ปุาไม ทะเล) 

ภูมิลําเนาดั้งเดิม ◻ ◻ ◻ 

ในปใจจุบัน (ในกรณีท่ี
ตางจากภูมิลําเนา
ดั้งเดิม) 

◻ ◻ ◻ 

1.9  การใชเวลาวางใน
กิจกรรมประจํา 

จันทรแ 
เย็น 

อังคาร 
เย็น 

พุธ 
เย็น 

พฤหัส 
เย็น 

ศุกรแ 
เย็น 

เสารแ 
เชา 

เสารแ 
บาย 

อาทิตยแ 
เชา 

อาทิตยแ 
บาย 

เรียนพิเศษ          

ทํางานพิเศษ          

 

ตอนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
2.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ขอให้ระบุระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ของท่านตามความเป็น
จริง  
ข้อ
ที ่

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ระดับการรับรู้ของท่าน 
รู้ปัญหา

และ
รายละเอี

ยด 

พอรู้
ปัญหาใน
ภาพรวม 

เคยได้ยิน
แต่ไม่รู้ว่า

หนัก
ขนาดนี้  

ไม่เคยรู้
เลย 

1. ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีปลอยขยะพลาสติกลงสู
มหาสมุทรมากเป็นลําดับที่ 6 โลก 

    

2. ในแตละสัปดาหแโดยเฉลี่ยเรารับไมโครพลาสติกเขาสู
รางกายประมาณ 2,000 ชิ้น เทียบเทาเครดิตการแดหนึ่งใบ 

    

3. ความเขมขนของก฿าซคารแบอนไดออกไซตแในชั้น
บรรยากาศในปใจจุบันสูงเกินกวา 400 ppm ซึ่งเป็นระดับ
เดียวกับสภาพภูมิอากาศชวงเวลาที่ขั้วโลกใตเคยมีตนไม 

    

4. ในปี 2030 ปริมาณการปลอยก฿าซเรือนกระจกท่ัวโลกตอง     

S1Q8a 

S1Q8b 

S1Q9a 

S1Q9b 

S21Q1 

S21Q2 

S21Q3 

S21Q4 
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ลดจาก 65-68 พันลานตัน CO2-eq ที่ประมาณการไวให
เหลือเพียง 40 พันลานตัน CO2-eq (รอยละ 60) เพ่ือ
ควบคุมไมใหโลกรอนขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสตาม
เปูาหมายของขอตกลงปารีส 

5. หากใชมาตรฐานขององคแการอนามัยโลก (WHO) ระหวาง
วันที่ 11 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ไมมีวันใดเลย
ในจังหวัดเชียงรายที่มีคาฝุุน PM 2.5 อยูในเกณฑแดี 
(AQI=50 สีเขียว) 

    

 
2.2 บุคคลต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 
ขอให้ระบรุะดับการรับรู้ข้อมูลของท่านเกี่ยวกับบทบาทของบุคคลเหล่านี้ในด้านสิ่งแวดล้อมตามความ
เป็นจริง  
ข้อ
ที ่

บุคคลที่มีบทบาทการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับการรับรู้ของท่าน 
รู้จัก
และ
ติดตา

ม 

พอรู้จัก เคยได้ยินแต่ไม่
รู้ 

ว่าเขาท างาน 
ด้าน สวล.ด้วย 

ไม่เคย
รู้เลย 

1. เกรตา ทุนเบิรแก (Greta Thunberg) นักเรียนที่หยุดเรียน
ทุกวันศุกรแเพ่ือประทวงหนารัฐสภาสวีเดนใหรัฐบาลจริงจัง
กับการแกไขปใญหาโลกรอนมากกวานี้ 

    

2. พ่ีนอง Wijsen ที่เริ่มโครงการ Bybe Bye Plastic Bags ที่
เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

    

3. เด็กหญิง ระริน สถิตธนาสาร (ลิลลี่) ที่ยื่นหนังสือให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ิมวิชา eco 
education เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรทุกระดับชั้น 

    

4. อเล็กซแ เรนเดลลแ นักแสดงและนักรองลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ผู
กอตั้งศูนยแสิ่งแวดลอมศึกษา (EEC Thailand) เพ่ือจัดคาย
ใหเยาวชนไดใกลชิดกับธรรมชาติ 

    

5. ท็อป พิพัฒนแ กับ นุน ศิรพันธแ อภิรักษแธนากร ดาราคูสามี
ภรรยาที่พัฒนาผลิตภัณฑแที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึง
แอปฟลิเคชั่น ECOLIFE เพ่ือสงเสริมใหคนลดการใช
พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง 

    

6. เจษฎาภรณแ ผลดี (ต๊ิก) นักแสดงผูรักการทองเที่ยว
ธรรมชาติ ผูจัดและพิธีกรรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ 
“เนวิเกเตอรแ” 

    

S21Q5 

S22Q1 

S22Q2 

S22Q3 

S22Q4 

S22Q5 

S22Q6 
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7. อาทิวราหแ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) พรีเซนเตอรแแคมเปญ 
“ลดวันละถุง คุณทําได” ของ 711 เพ่ือเปลี่ยนเป็นเงิน
บริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณแการแพทยแมอบใหกับ
โรงพยาบาลศิริราช 

    

8. ศิลปินกลุม BNK48 ที่รวมรณรงคแลดการใชพลาสติกกับ 
711 ดวยเพลง บ฿ายบาย...นายพลาสติก(Kami7 Go 
Green) 

    

9. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ธรณแ ธํารงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการ
ดานทะเลและสิ่งแวดลอม ผูมีบทบาทสําคัญในการปฏิรูป
อุทยานทางทะเลและผลักดันการข้ึนทะเบียนสัตวแสงวนชนิด
ใหมของไทย 

    

10. สืบ นาคะเสถียร นักธรรมชาติและนักอนุรักษแท่ีทํางาน
ปกปูองเขตรักษาพันธุแสัตวแปุาทุงใหญ-หวยขาแขง และพ้ืนที่
อนุรักษแของประเทศไทยผูทําอัตวินิบาตเพื่อเรียกรองใหคน
ไทยหันมาสนใจการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ 

    

 
ตอนที่ 3 พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
3.1 พฤติกรรมปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวันของท่าน 
ขอให้ระบุพฤติกรรมของท่านตามความเป็นจริง  
ข้อ
ที ่

พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความถี่ / ความบ่อย 
ทุกคร้ัง บ่อยคร้ัง นาน ๆ 

คร้ัง  
ไม่เคย 

1. ปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณแตาง ๆ เมื่อไมใชงาน     

2. ปิดน้ําระหวางแปรงฟในและถูสบูเวลาลางมือหรืออาบน้ํา     

3. ไมรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินคาจากรานคา     

4. ไมใชหลอดพลาสติกในการดื่มน้ําจากแกวหรือขวด     

5. คัดแยกขวดพลาสติก ขวดแกว กระปอง กระดาษจาก
ขยะทั่วไป 

    

 
3.2 พฤติกรรมปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวันของสมาชิกในครอบครัวท่าน 
ขอให้ระบุพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว ถ้าไม่ทราบหรือไม่เคยสังเกตให้เว้นว่างไว้  
ข้อ พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความถี่ / ความบ่อย 

S22Q7 

S22Q8 

S22Q9 

S22Q10 

S31Q1 

S31Q2 

S31Q3 

S31Q4 

S31Q5 
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ที ่ ทุกคร้ัง บ่อยคร้ัง นาน ๆ 
คร้ัง  

ไม่เคย 

1. ปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณแตาง ๆ เมื่อไมใชงาน     

2. ปิดน้ําระหวางแปรงฟในและถูสบูเวลาลางมือหรืออาบน้ํา     

3. ไมรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินคาจากรานคา     

4. ไมใชหลอดพลาสติกในการดื่มน้ําจากแกวหรือขวด     

5. คัดแยกขวดพลาสติก ขวดแกว กระปอง กระดาษจาก
ขยะทั่วไป 

    

 
3.3 พฤติกรรมปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวันของเพื่อนในกลุ่มของท่าน 
ขอให้ระบุพฤติกรรมของเพื่อนในกลุ่ม ถ้าไม่ทราบหรือไม่เคยสังเกตให้เว้นว่างไว้  
ข้อ
ที ่

พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความถี่ / ความบ่อย 
ทุกคร้ัง บ่อยคร้ัง นาน ๆ 

คร้ัง  
ไม่เคย 

1. ปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณแตาง ๆ เมื่อไมใชงาน     

2. ปิดน้ําระหวางแปรงฟในและถูสบูเวลาลางมือหรืออาบน้ํา     

3. ไมรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินคาจากรานคา     

4. ไมใชหลอดพลาสติกในการดื่มน้ําจากแกวหรือขวด     

5. คัดแยกขวดพลาสติก ขวดแกว กระปอง กระดาษจาก
ขยะทั่วไป 

    

 
ตอนที่ 4 ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดลอ้ม 
4.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ขอให้ประเมินความยาก-ง่ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้กระบอกน้ าแบบพกพาได้ (ตัวอย่างกระบอก

น้ า Trash Hero ราคาอันละ 220 บาท) ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความคิดเห็นที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของท่าน  
ข้อ
ที ่

ข้อความ ความคิดเห็น 
เห็นด้วย 
มาก ๆ 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น 
ด้วยเลย 

S32Q1 

S32Q2 

S32Q3 

S32Q4 

S32Q5 

S33Q1 

S33Q2 

S33Q3 

S33Q4 

S33Q5 
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1. กระบอกน้ํามีความสวยงามนาใชงาน     

2. กระบอกน้ําใชวัสดุมีความแข็งแรงคงทน     

3. กระบอกน้ํามีขนาดเหมาะสม (750cc) เพียงพอตอความ
ตองการ 

    

4. กระบอกน้ําพกพาติดตัวไปไดงาย     

5. กระบอกน้ําสามารถใชสั่งเครื่องดื่มและไดสวนลด     

6. กระบอกน้ําสามารถนํามาใชงานไดจริง เพราะมีตูกดน้ํา
เพียงพอ 

    

7. กระบอกน้ําสามารถลางและนํากลับมาใชซ้ําได     

 
4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ขอให้ประเมินกิจกรรมรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ตามความสนใจของท่าน 
ข้อ
ที ่

กิจกรรมการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ความสนใจ 
สนใจและ
เข้าร่วม
แน่นอน 

สนใจและ
อาจจะ
เข้าร่วม 

สนใจรับรู้
แต่คงไม่
เข้าร่วม  

ไม่สนใจ 
เลย 

1. Trash Hero เก็บขยะที่ตกคางในแหลงทองเที่ยวและ
สถานที่สาธารณะ 

    

2. Earth Hour ปิดไฟในวันและเวลาที่นัดพรอมกันทั่วโลก
เป็นเวลา 1 ชั่วโมงเพ่ือเปูนสัญลักษณแการลดโลกรอน 

    

3. Chiangrai Fights Smog สรางความตระหนักถึง
ผลกระทบของการเผาและฝุุน PM2.5 โดยการแจก
หนากากใหประชาชน  

    

4. มือเย็นเมืองเย็น กลุมคนเมืองที่ฝในอยากเห็นเมืองรมเย็น 
เต็มไปดวยตนไมและพรอมจะลุกขึ้นมาปลูกตนไม 

    

 
 

4.3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น หัวข้อที่สนใจ รูปแบบกิจกรรม ฯลฯ) 
 

.........................................................S4.3Q1..........................................................................................

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

............................................................................................................................................................ 
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S41Q2 

S41Q3 

S41Q4 
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*****ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง***** 
 

  ขอช่ือและเบอร์ติดต่อ เพือ่สอบถามข้อมูลเพิม่เติมและตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 

ช่ือ.................................................................................เบอร์ติดต่อ

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

ข่วงเวลาท่ีสะดวกใหโ้ทรกลบั   วนัธรรมดา  (  ) เชา้  (  ) กลางวนั   (  ) เยน็  

                                     วนัเสาร์-อาทิตย ์ (  ) เชา้  (  ) กลางวนั   (  ) เยน็ 
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หมายเลขชุดแบบสอบถาม โรงเรียน จ านวนชุด 
รหัส 01xxx สามัคคีวิทยาคม 75 
รหัส 02xxx เทิงวิทยาคม 100 
รหัส 03xxx โรงเรียน อบจ.เชียงราย 150 
รหัส 04xxx โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ 150 
รหัส 05xxx เชียงของวิทยาคม 200 
รหัส 06xxx จุฬาภรณราชวิทยาลัย  50 
รหัส 07xxxx หวยซอวิทยาคม  100 
รหัส 08xxxx โรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา 150 
รหัส 09xxxx หวยสักวิทยาคม 100 
รหัส 10xxxx เตรียมอุดมศึกษาฯ เชียงราย 50 

รวม 1,175 
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ภาคผนวกที่ 3 
 

การน าเสนอเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมกับเยาวชน
ของโครงการ 
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สไลดแ คําอธิบาย 

 

แนะนําโครงการฯ และวัตถุประสงคแ 

 

ตั้งคําถามวาเยาวชนรูจักกับเกรตาหรือไม โดยเกรตา
ไดรับการยกยองใหเป็นบุคคลที่มีอิทธิพล 1 ใน 100 
ของโลกในปี 2562 ทั้งนี้ใหสังเกตท่ีรองเทาของ
เกรตา  

 

รองเทาคูท่ีเธอใสถายแบบลงนิตยสาร Times เป็นคู
เดียวกับภาพจําของเกรตาในการรณรงคแเรียกรอง
ดานโลกรอนที่หนารัฐสภาสวีเดน โดยปูายนั้นบอกวา 
“หยุดเรียนเพื่อสภาพภูมิอากาศ” 

 

เกรตาไดเป็นกระบอกเสียงใหกับคนรุนใหมในเวที
ระดับนานาชาติไมวาจะเป็นการพูด Tedx Talk การ
ประชุมของสหประชาชาติ ฯลฯ  
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สไลดแ คําอธิบาย 

 

สาเหตุที่เกรตาตองออกมาเรียกรองใหมีการแกไข
ปใญหาสิ่งแวดลอม เนื่องจากแบบจําลองตางๆ ลวน
แสงดใหเห็นวาปใญหาสิ่งแวดลอมจะทวีความรุนแรง
ขึ้นในอีก 10-30 ปีที่เยาวชนจะโตเป็นผูใหญ ไมวา
จะเป็นเรื่องโลกรอน ประชากร การผลิตอาหาร ขยะ
พลาสติก ฯลฯ 

 

ในภาคเหนือของประเทศไทยเอง ปใญหามลพิษทาง
อากาศ PM2.5 และ PM10 สงผลตอสุขภาพ โดยมี
การประเมินวาคา PM10 ที่เกิดขึ้นในชวงเดือน ก.พ. 
ถึง พ.ค. ของทุกปีจะทําใหคนในจังหวัดเชียงรายอายุ
สั้นลงประมาณ 4 ปี 

 

และในฝุุนนั้นก็มีอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กท่ีเรียกวา
ไมโครพลาสติกท่ีปะปนในระบบนิเวศทุกสวนทั้งใน
อากาศและในทะเล ซึ่งจากการสํารวจสัตวแน้ําและ
นกทะเลพบวาสวนใหญมีไมโครพลาสติกที่เขาสู
รางกายผานอาหารและการหายใจ 

 

พลาสติกชิ้นใหญเองที่ลงสูแหลงน้ําก็สงผลกระทบตอ
การใชชีวิตของสัตวแน้ําและนก ทําใหเกิดการเสียชิต 
เชน นองมาเรียมลูกพยูนในประเทศไทยซึ่งการ
ชันสูตรก็พบเศษพลาสติกในทอง 
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สไลดแ คําอธิบาย 

 

จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ที่ตองการใหเยาวชนไทย
เป็นคนรุนใหม 4.0 ที่ใสใจกับปใญหาสิ่งแวดลอม 
และสามารถเป็นผูนําในการแกไขปใญหาเหลานี้ 

 

ตัวอยางเชนกรณีพ่ีนองในเกาะบาหลีที่ริเริ่มโครงการ 
Bye Bye Plastic Bags เรียกรองใหผูประกอบการ
งดแจกถุงพลาสติกจนเกาะบาหลีประกาศแบนการ
แจกถุงในปี 2562 

 

ปใจจุบันโครงการ BBPB ไดขยายตัวไปในกวา 50 
ประเทศ 

 

รวมทั้งใน กทม. 
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สไลดแ คําอธิบาย 

 

ซึ่งสมาชิกคนหนึ่งคือนองลิลลี่ยังไดเคลื่อนไหว
เรียกรองใหมีการบรรจุวิชาสิ่งแวดลอมศึกษาใน
หลักสูตรของโรงเรียนกับรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการอีกดวย 

 

สิ่งแวดลอมศึกษาคือกิจกรรมที่พ่ีอเล็กซแดําเนินการ
อยู ซึ่งทางโครงการอาจจะเรียนเชิญมาทํากิจกรรม
รวมกันในจังหวัดเชียงราย 

 

แนะนําเพจโครงการเพ่ือติดตามขอมูลและขาวสาร
ดานสิ่งแวดลอม 

 

แนะนํากิจกรรม Trash Hero Chiang Rai ที่มีการ
บําเพ็ญประโยชนแเก็บขยะในที่สาธารณะเป็นประจํา
ทุกสัปดาหแ 
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สไลดแ คําอธิบาย 

 

แนะนําแอปมือถือ ECOLIFE ที่พัฒนาโดยบริษัท 
KidKid ของคุณท฿อป เพ่ือบันทึกการลดการใช
พลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้งดวยถุงผาที่ไดรับจาก
โครงการ  

 

อธิบายการลงทะเบียนใชงาน ECOLIFE ของ
โครงการ 

 

กิจกรรมแนะนําอีกประการหนึ่งคือ Earth Hour 
การปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมงทั่วโลก เพ่ือแสดง
สัญลักษณแถึงความตระหนักดานสิ่งแวดลอม ที่จะ
เห็นโลกคอยๆ มืดตามโซน 

 

แนะนําทีมงาน จากศูนยแวิจัย CEWT (นารัก) 
มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง 
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สไลดแ คําอธิบาย 

 

ขอบคุณแผนงานคนไทย 4.0 และ วช.สําหรับ
งบประมาณสนับสนุน 
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ภาคผนวกที่ 4 
 

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้น าเยาวชนด้านสิ่งแวดลอ้ม 
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รายช่ือนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้น าอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม 
(FLY Volunteers #2) 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

1 นาย นพรัตนแ  ปูองฉิม 
2 นาย ภาณุพงศแ ออนหวาน 
3 นาย ศรัณยแ คําไทย 
4 นาย พงศกร ชัยแกว 
5 นางสาว ธันยชนก ศิริเศรษฐแโสภณ  
6 นางสาว น้ําทิพยแ  มูลใจทราย 
7 นางสาว วริษา หะวัน  
8 นางสาว สวรส โปรงใจ  
9 นาย คณพล กาจธัญกิจ 
10 นาย พิสิษฐแ บุญแรง  
11 นางสาว วีรภามาศ ฟองจันทรแสม 
12 นางสาว สุวัชญาภรณแ ไชยเนตร 
13 นาย สิรภพ ควรสุวรรณ 
14 นางสาว พิมธิดา เข็มมา  
15 นาย ภานุวัฒนแ  สุภางาม  
16 นางสาว พิณญารัตนแ ผิวผอง  
17 นาย ภัคคภาส น้ําใส 
18 นาย วิทยา แสนศรีอมร 
19 นางสาว นิตา เครือเถาวแ 
20 นางสาว สมปรารถนา รักคํา 
21 นาย ธนกร ทิพยแมณี 
22 นาย สุรพีรแ สุวรรณแ 
23 นาย กิติศักดิ์ สวางพนาพันธุแ 
24 นางสาว เชื่อมรัก เย็นใจมา 
25 นางสาว ชนารดี สมปาน 
26 นางสาว ณัฐชยา จันทะเวียง 
27 นาย รณกร นิแสนสัตยแ 
28 นางสาว สกุลทิพยแ หาญสูงเนิน 
29 นางสาว นันตวรรณ แสงสุก 
30 นาย พรภวิษยแ หมั่นฝึกพันธแ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
31 นาย ธนวัฒนแ ดวงสุข 
32 นางสาว ซากุระ โอกุระ 
33 นาย พิพรรธนแ พินิจสุวรรณ 
34 นางสาว อารียแรัตนแ กัณทวงศแ 
35 นาย เอกพงศแ จอมวงศแ 
36 นาย พีรัช ชุมแกว 
37 นางสาว กุลภรณแ สายลาม 
38 นางสาว วรรณิดา ละมูนกิจ 
39 นางสาว พิกุลทอง กางยาง 
40 นาย ชินวัตร ใยแกนจันทรแ 
41 นาย ธนกฤต มุงจะรส 
42 นางสาว เจนนีเฟอรแ แคลปป 
43 นางสาว ณัฏฐณิชา แกนทาว 
44 นางสาว อรพิชญแ ชัยภูวนารถ 
45 นาย อภิรัฎ วิจารณแ 
46 นางสาว ภัทรวด ี ใจเย็น 
47 นางสาว ปองกานตแ คนชม 
48 นางสาว ณัฐณิชา ยอดดี 
49 นางสาว ธัญชนก ชอบจิตร 
50 นาย นัฏฐวัฒนแ ไกลถิ่น 
51 นางสาว ลลิตา จิตวิศรุตกุล 
52 นาย พิชเยศ  สาริวงคแ  
53 นาย วรัญโู  เคียนทอง  
54 นาย ณลณพรรธนแ  ณัชปใญญาภรณแ  
55 นาย ศุภกร  กันทะวงศแ  
56 นาย รัชภูมิ  ขาวสอาด  
57 นาย สิรภพ  พุทธอาสนแ  
58 นาย ธีรนัย  บัวจันทรแ 
59 นาย กริชกร  หมื่นอินทรแ  
60 นาย สมเด็จ  ปฺอกเเกว  
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วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

1 นางสาว ชัญญา แซพราน 
2 นางสาว ณัฐธิดา แซมัว 
3 นางสาว วันเพ็ญ แซฟูา 
4 นางสาว พนิวัน แซทอ 
5 นางสาว นิลาวัณ วิชัยนําโชค 
6 นางสาว กนกรัตนแ สวางภูมิภักด ี
7 นางสาว ศิริรัตนแ ญาติสวัสดิ์วงศแ 
8 นางสาว รัชฎาภรณแ แซวาง 
9 นางสาว วาสนา มนัสมโนธรรม 
10 นางสาว ยัว แซยา 
11 นางสาว รตินันทแ แซโซง 
12 นางสาว ณิชากร แซลี 
13 นางสาว ศิริวรรณ แซหาญ 
14 นางสาว กรรณิกา แซโซง 
15 นางสาว มณิการแ แซโซง 
16 นางสาว จารุวรรณ เกรียติไพยศ 
17 นางสาว วนิดา แซลี 
18 นาย ภัทรพล เมียะผะ 
19 นางสาว แสงมานี แซโซง 
20 นางสาว สุนิสา เชอะมื่อ 
21 นางสาว นิสา หมอโปฺะกู 
22 นางสาว จริยา ฤดีเลิศโภคิม 
23 นางสาว พิศมัย เลาวิริยะธนชัย 
24 นางสาว สุมิตรา เบเชกู 
25 นางสาว บานชื่น นามหนอ 
26 นางสาว จิรดา ปอแฉ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
27 นางสาว กฤษณา รัศมีบารมี 
28 นางสาว สุนิสา มาเยอะ 
29 นางสาว วิจิตรตรา ราชเสนา 
30 นางสาว อาหนา เวยแม 
31 นางสาว ณิชา ลาบา 
32 นางสาว อาทิตยา ยอลึ 
33 นางสาว ชิติกานตแ ยาแปกู 
34 นางสาว ชนาพร รูตังติ 
35 นางสาว สุภษิณี วิเศษเพ่ิมทรัพยแ 
36 นางสาว วรฤทัย อยูลือ 
37 นางสาว ขนิษฐา ฤทัยนําชัยกุล 
38 นางสาว ปาริชาติ อยูลือ 
39 นางสาว จารุวรรณ แซจัง 
40 นางสาว ศศิธร เวยยือ 
41 นางสาว สุภาพร วิบูธนไพศาล 
42 นางสาว นภิสา จันศรี 
43 นางสาว จีราภรณแ อะโนมา 
44 นางสาว ญาณาธิป พิเศษงามปกรณแ 
45 นางสาว วรนุช ลามอ 
46 นางสาว จิดาภา แลเชอ 
47 นาย วชิรญาณ แซชาง 
48 นาย ดนัย แซฮอ 
49 นาย ธนาวุฒ ิ มุกดาสวรรคแ 
50 นาย รักษิต แซยาง 
51 นาย สุชาติ ยางหาญศิริกุล 
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รายช่ืออาสาสมัครเยาวชนที่เข้าร่วมทริปหัวหิน  
กลุ่มที่ 1 ทีมสภาเด็ก จํานวน 11 คน คละโรงเรียน 

1. นางสาว ภณัฐยาธแ กิติมา (ไอเดีย)  เบอรแติดตอ 083-001-9269 
2. นางสาว ศิริวรรณ  สุริยะวงศแ       
3. นางสาว วชิรญาณแ วงคแใจ       
4. นางสาว อนันตญา วงษา       
5. นาย วริศ อูแม มิน   เบอรแติดตอ 095-194-3235 
6. นาย อภิชาติ หนอแสง       
7. นาย จิรายุ มุขประดับ       
8. นาย บดินทรแ ยอดทองเลิศ       
9. นาย คมสัน เต็มมือ       
10. นาย กันตแภัสสร เชอกอ       
11. นาย จิรเมธ มิตรเจริญ 

 
กลุ่มที่ 2 ทีม HSWK4.1 จํานวน 12 คน โรงเรียนหวยสักวทิยาคม 

1. นาย เจษฎาภรณแ ขันคํา (ตนน้ํา)  เบอรแติดตอ 096-979-8176 
2. นาย พัชระพงษแ คลองแคลว       
3. นางสาว เขมวิกา ใจยา       
4. นางสาว จิราพร ดวงเอย       
5. นางสาว ธัญลักษณแ สุวรรณประภา  
6. นางสาว เจนจิรา สมศรี       
7. นางสาว บงกช คําแสน (พลอย)  เบอรแติดตอ 094-742-1135 
8. นางสาว สุกัญญา สอนออ       
9. นางสาว สุคนทิพยแ กันทะกาศ       
10. นางสาว นุชสรา ผานชมพู       
11. นางสาว น้ําหวาน เทพสิงหแ       
12. นางสาว มัณฑิตา โสภา 

 
กลุ่มที่ 3 ทีม Heppy จํานวน 10 คน โรงเรียน อบจ.เชียงราย 

1. นาย นที ประเสริฐนอก       
2. นาย สิทธิพล ปวนสิงหแ       
3. นางสาว สุภาพร ศรีจันทรแ (บูม)  เบอรแติดตอ 088-285-4178 
4. นางสาว จารุนี มีไกรราช (ไผ)  เบอรแติดตอ 086-335-4681 
5. นางสาว อิสราภรณแ โปรงจิตร       
6. นางสาว ญาณิกา นาละต฿ะ       
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7. นางสาว จางฟง พรทิพยแ       
8. นางสาว พรนัชชา บํารุงจิตร       
9. นาย ณัฐกิตติ ์รอดสุวรรณ       
10. นางสาว อัญญารัตนแ อินทรมงคล 

 
กลุ่มที่ 4 ทีม Trasher girls จํานวน 9 คน คละโรงเรียน 

1. นางสาว จุฑามาศ วรรมณี (ทราย)  เบอรแติดตอ 092-998-0579 
2. นาย อชิระ ใบแสง (ฟลุ฿ค)   เบอรแติดตอ 091-856-6356 
3. นางสาว พรรณพัชนันทแ ชัยชนะ       
4. นางสาว กิตติกา เวียงอินทรแ       
5. นางสาว จือเหลียน เต       
6. นางสาว ปภาวรินทรแ เครือโย       
7. นางสาว อธิศา บุญเรือง       
8. นางสาว เมธาวี ผลพยุง       
9. นาย ธนวัต อางิ 
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