บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันสถานการณปญหาดานสิ่งแวดลอมของทุกประเทศทั่วโลก ที่กําลังไดรับ
ผลกระทบอยูในขณะนี้นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนปญหา อากาศเปนพิษ
ความรอนและความแหงแลง การเกิดภัยธรรมชาติ การสูญเสียปาไม การเสื่อมคุณภาพของดิน
น้ําเสียและการขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลซึ่งนับวันจะเปน
ปญหาใหญทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศตลอดจน
การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอันรวดเร็ว ประกอบกับความตองการปจจัยสี่เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคในชีวติ ประจําวัน ทําใหสิ่งของเหลือใชเหลานั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและทีส่ ําคัญสิ่งของ
เหลือใชเหลานั้นบางชนิดไมสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ จึงกลายเปนปญหาที่จะตองหา
แนวทางในการจัดการลดปริมาณของเหลือใชที่เรียกวา “ขยะ” ใหหมดไป
โลกในยุคปจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน กลายเปนสังคม
อิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรม เปนผลทําใหมีโรงงานและชุมชนเพิม่ ขึ้นอยางรวดเร็วผลพวง
เหลานี้กอใหเกิดขยะปริมาณมากมาย สงผลทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางตอเนื่องเกิดการ
พอกพูนของปญหาการจัดการขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ขยะจึงกลายเปนปญหาสิ่งแวดลอม
ที่มีความสําคัญและจําเปนทีจ่ ะตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนปญหาหนึ่ง ประเทศที่พัฒนาแลว
ทั่วโลกไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาขยะโดยสงเสริมใหมีการลดปริมาณการกอขยะ
(Reduce) การนํากลับมาหมุนเวียนใชใหม (Reuse) และการนํากลับไปผลิตใหม (Recycle)
ซึ่งโดยทั่วไปแลวขยะที่เกิดขึน้ ในชุมชนหรือสถานประกอบการ จะมีองคประกอบของขยะ
ที่สามารถนํากลับมาใชใหมหรือนํากลับไปผลิตใหมได (ธนพรรณ, 2548: 46)
จากสถานการณดังกลาวจะเห็นไดวาประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งทีก่ ําลังเผชิญ
กับปญหาดานสิ่งแวดลอมเชนเดียวกับประเทศอื่น ก็เนื่องดวยมาจากความเจริญเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเรงพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชใน
ชีวิตประจําวัน เพื่ออํานวยความสะดวกสบายใหกับประชาชนภายในประเทศและสิง่ หนึ่งที่ตามมา
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อยางหลีกเลี่ยงไมไดจากการพัฒนาก็คือปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมือง
ขนาดใหญที่มีจํานวนประชากรอาศัยอยูก ันอยางหนาแนน และเปนศูนยกลางของความเจริญ
ทั้งทางดาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การคมนาคมและการศึกษา ฯลฯ
เปนเหตุทําใหมีการใชทรัพยากรเพื่อการผลิตและการบริโภคกันอยางมากมาย สงผลทําใหมีปริมาณ
ของเสียหรือขยะ เพิ่มมากขึน้ ตามไปดวย ดังเชน กรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศ
ไทยและเปนศูนยกลางของกิจกรรมตาง ๆ ทําใหประชาชนจากทองถิ่นอื่นพากันเขามาประกอบ
อาชีพและพักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครเปนจํานวนมาก โดยในปจจุบันกรุงเทพมหานคร
ตองประสบกับปญหาการเพิม่ ขึ้นอยางรวดเร็วของปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จากสรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2547 พบวาขยะมูลฝอยยังคงเปนปญหา
ที่ชุมชนตาง ๆ ตองเผชิญอยูและมีแนวโนมที่จะเปนปญหาสําคัญในอนาคต ในป 2547 มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึน้ ประมาณ 14.6 ลานตัน เพิ่มขึน้ จากป 2546 ประมาณ 0.2 ลานตัน
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไดวนั ละ 9,356 ตัน การจัดการขยะ
มูลฝอยนั้นกรุงเทพมหานครไดวาจางบริษทั เอกชนเปนผูด ําเนินการทั้งหมด ขยะมูลฝอยชุมชนที่
เกิดขึ้น 14.6 ลานตันนั้นมีการนํากลับมาใชประโยชนประมาณ 3.1 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 21
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2548: 24-25)
การคัดแยกขยะมูลฝอยจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยลดปริมาณขยะ โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อการนํากลับไปใชประโยชนหรือนํากลับไปผลิตใหม หรือนําไปกําจัดดวยวิธีการที่เหมาะสม
การคัดแยกขยะมูลฝอยในขัน้ ตอนนี้จะเปนประโยชนในดานการกําจัดขยะมูลฝอยของหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยจะคัดแยกขยะมูลฝอยออกเปนประเภทตาง ๆ เชน ขยะเปยก ขยะแหง
ขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล ซึ่งจะสงผลทําใหการจัดการขยะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยทีด่ ีที่สุดก็คือ การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดเพราะทําไดงาย
ไมสิ้นเปลืองคาใชจายมากนัก เพียงแตใหแตละบานจัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกกันไว
เปนแตละสวน แลวแตวาในทองถิ่นนั้น ๆ มีความตองการที่จะนําเอาขยะมูลฝอยไปใชประโยชน
หรือนําไปกําจัดดวยวิธีตาง ๆ อยางไรแตท้งั นี้ก็จะตองมีการวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกัน
(ปรีดา, 2531: 128-130) ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดผลดีตอการจัดการขยะมูลฝอยแลวยังเปนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของประชาชนที่เหมาะสมอีกดวย สําหรับการดําเนินการ
คัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติขึ้นมาจริง ๆ นั้นจําเปนที่
จะตองสรางความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยใหกับประชาชน เพื่อกอใหเกิด
จิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในการทิ้งขยะมูลฝอย ที่กําลังเปนปญหาอยูใ นปจจุบันนี้ใหหมดไป
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นักเรียนจัดเปนกลุมเปาหมายหนึ่งทีน่ าสนใจ เพราะมีบทบาทในสังคมทั้งในเรื่อง
ของการรับวิทยาการใหม ๆ และเปนตัวกลางในการถายทอดความรูไปสูชุมชน นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จัดเปนนักเรียนที่อยูใ นระดับชั้นการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่ทุกคนตองเรียน
และเปนกลุมที่อยูในวัยเด็กตอนปลาย (อายุ 11-13 ป) เปนวัยที่มีสมาธิและสนใจสิ่งตาง ๆ ไดนาน
รูจักคิดอยางมีเหตุผลสามารถริเริ่มและดําเนินโครงการไดดวยตนเองการแกปญหาและการตัดสินใจ
จะอาศัยประสบการณและคิดอยางไตรตรองมากขึ้น มีความอยากรูอยากเห็น ชอบแสวงหา
ความจริงเกีย่ วกับตนเอง สนใจปญหาสังคมและโลกภายนอก ชอบอภิปราย ชอบแสดง
ความคิดเห็นและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (วัลนิกา, 2535: 14)
จากหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ไดตั้งจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไววา เพือ่ ใหผเู รียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดวยตนเอง และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในบานและชุมชนสามารถปฏิบัติตน
ตามบทบาทและหนาทีใ่ นฐานะสมาชิกทีด่ ีของบานและชุมชน ตลอดจนอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชนรอบ ๆ บาน เนื้อหาเกีย่ วกับสิ่งแวดลอม
ไดกาํ หนดใหเรียนในทุกระดับชั้น โดยบรรจุเนื้อหาไวในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยเรียนรูถึงสภาพปญหา กระบวนการ
แกไขปญหาและสามารถนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตได
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2532: 1-25)
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจยั จึงทําการศึกษาวิจัยในเรื่อง ความรูและความเขาใจเรื่องการคัด
แยกขยะมูลฝอยของนักเรียนระดับชั้นประถมปที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตจตุจกั ร
เพื่อนําผลที่ไดไปประยุกตใชในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงระดับความรูแ ละความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยของนักเรียน
ระดับชั้นประถมปที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย
ของนักเรียนระดับชั้นประถมปที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อนําผลการวิจัยทีไ่ ดมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
การผลิตสื่อการสอน ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย
2. ใชเปนขอมูลพื้นฐานใหแกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและหนวยงานที่เกีย่ วของ
นําไปวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพโปรแกรมทางดานสิ่งแวดลอมศึกษา
ในการใหความรูและความเขาใจเกีย่ วกับการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกตองแกนกั เรียนตอไป
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ความรูและความเขาใจเรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอยของนักเรียนระดับชัน้
ประถมปที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ผูวิจัยจะทําการศึกษาวิจัยเฉพาะ
นักเรียนระดับชั้นประถมปที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จํานวนทั้งสิ้น
6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดเสมียนนารี โรงเรียนวัดเทวสุนทร โรงเรียนบานลาดพราว
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช โรงเรียนเสนานิคมและโรงเรียนประชานิเวศน เพียงเทานั้น
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นิยามศัพท
ความรู หมายถึง การรับรูเรื่องราว กฎเกณฑ ขอเท็จจริงและประสบการณที่เกีย่ วกับ
การคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งนักเรียนระดับชั้นประถมปที่ 6 ไดรับจากประสบการณทางตรง
และทางออม
ความเขาใจ หมายถึง การที่สามารถรับรูในสื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย
และสามารถสื่อความหมายรวมถึงการแปลความ ตีความและขยายความออกมาไดตรงกันกับผูสื่อ
ปจจัยที่มีผลตอความรูและความเขาใจ หมายถึง ตัวแปรทางดาน เพศ อายุ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา การมีสวนรวม
ในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมและการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย ทีส่ นับสนุน
ใหนกั เรียนระดับชั้นประถมปที่ 6 เกิดความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง โรงเรียนที่อยูภ ายใตการกํากับดูแลของ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเสมียนนารี โรงเรียนวัดเทวสุนทร
โรงเรียนบานลาดพราว โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช โรงเรียนเสนานิคม
และโรงเรียนประชานิเวศน
การคัดแยกขยะมูลฝอย หมายถึง การจําแนกมูลฝอยออกเปนประเภทตาง ๆ เชน มูลฝอย
เปยก มูลฝอยแหงและมูลฝอยอันตราย ทัง้ ที่บานและโรงเรียน รวมทั้งการนําขยะมูลฝอยบางชนิด
กลับมาใชประโยชน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของนักเรียนตั้งแต
ระดับชั้นประถมปที่ 5 จนถึงปจจุบัน โดยแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ระหวาง 1.00-1.99 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ํา
2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ระหวาง 2.00-2.99 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปานกลาง
3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ระหวาง 3.00-4.00 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง
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การมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม หมายถึง การเขารวมกิจกรรมอยางใด
อยางหนึ่งทีเ่ กีย่ วกับสิ่งแวดลอมหรือการเปนสมาชิกของชมรมดานสิ่งแวดลอม ทั้งในกิจกรรม
ที่โรงเรียนจัดขึ้นเองหรือการเขารวมกิจกรรมที่หนวยงานภายนอกจัดขึ้น โดยมีรูปแบบของการ
มีสวนรวมในดานตาง ๆ เชน การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมในการวางแผน
การมีสวนรวมในการติดตอประสานงานหรือการมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบ
การไดรับขอมูลขาวสาร หมายถึง ประเภทและความถี่ (จํานวนครั้ง/เดือน) รวมถึง
ความสม่ําเสมอของการไดรับขอมูลขาวสารและเรื่องราวตาง ๆ ที่ทําการเผยแพรความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย และการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน
จากสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ วารสาร/นิตยสาร โปสเตอร
ใบปลิว/แผนพับ วิทยุชุมชน หอกระจายขาว การฝกอบรม และการพูดคุยกับบุคคลอื่น

