J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning Vol. 7 No. 1 (2016)

จากคําอธิบายของนักเรียนสู่แนวทางการออกแบบ
การจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งภาวะโลกร้อน
ลฎาภา ลดาชาติ 1 และลือชา ลดาชาติ 2*
1คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000
*E-mail: ladachart@gmail.com

2วิทยาลัยการศึกษา

รับบทความ: 18 พฤศจิ กายน 2558 ยอมรับตีพิมพ์: 28 มีนาคม 2559

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความเข้าใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายเกีย่ วกับ
ภาวะโลกร้อน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 และ 6 จํานวน 101 คน ซึง่ ยังไม่เคยผ่าน
การจัดการเรียนรูเ้ กี่ยวกับภาวะโลกร้อนอย่างเป็ นทางการมาก่อน ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ซึง่ เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้เขียนบรรยายความเข้าใจของตนเองเกีย่ วกับภาวะโลกร้อน ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธกี ารแบบอุปนัย ผลการวิจยั เปิ ดเผยความเข้าใจของนักเรียน 8 ประเภท ซึ่งครูสามารถ
นํ ามาใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรียนรูเ้ รื่องภาวะโลกร้อนอย่างเป็ นระบบได้ นอกจากนี้ผลการวิจยั
ยังให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับเรือ่ งภาวะโลกร้อน
คําสําคัญ: ภาวะโลกร้อน นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
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Abstract
This research aimed at investigating elementary students’ understandings about
global warming. The informants included 101 fifth and sixth graders, who had not yet received
formal education about global warming. The data were collected using a questionnaire that
asked the students to describe their understanding about global warming. The data were
analyzed using an inductive method. The research results revealed 8 categories of the students’
understandings, which teachers can use as guideline for learning design about global warming
systematically. In addition, the research results also suggest some guideline to improve science
curriculum related to global warming.
Keywords: Global warming, Elementary students, Science learning, Science curriculum
บทนํา
ภาวะโลกร้อ น (global warming) เป็ น
ปรากฏการณ์ทอ่ี ุณหภูมเิ ฉลีย่ ในชัน้ บรรยากาศใกล้
ผิวโลกเพิม่ ขึน้ อย่างมากนับตัง้ แต่ช่วงครึง่ หลังของ
คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็ นต้นมา ปรากฏการณ์น้ีเป็ น
ผลพวงมาจากการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณแก๊สเรือน
กระจก (greenhouse gases) ในชัน้ บรรยากาศใกล้
ผิวโลก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไอนํ้า (H2O)
มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) โอโซน (O3)
สารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (CFCs) โดยเฉพาะ
ในยุคการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรม (ค.ศ. 1750 – 1850)

ทีม่ กี ารเผาไหม้เชือ้ เพลิงและปลดปล่อยคาร์บอน
ไดออกไซด์ส่ชู นั ้ บรรยากาศของโลกเป็ นจํานวน
มาก ในขณะเดียวกัน การตัดไม้ทําลายป่ าที่เพิม่
ขึน้ ส่งผลให้การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้
บรรยากาศลดลงด้วยเช่นกัน โดยปกติแล้ว เมื่อ
พืน้ ผิวโลกได้รบั พลังงานจากดวงอาทิตย์ พืน้ ผิว
โลกจะค่อย ๆ ปลดปล่อยพลังงานกลับสูอ่ วกาศใน
รูปของรังสีอนิ ฟาเรด แต่เนื่องจากแก๊สเรือนกระจก
มีสมบัตสิ ามารถดูดกลืนรังสีอนิ ฟาเรดได้ดี ดังนัน้
เมื่อชัน้ บรรยากาศของโลกมีป ริม าณแก๊ สเรือ น
กระจกเพิม่ มากขึน้ แก๊สเรือนกระจกเหล่านี้จงึ ดูด89
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กลืนรังสีอนิ ฟาเรดให้สะสมอยู่ในชัน้ บรรยากาศใกล้
ผิวโลก และทําให้อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของชัน้ บรรยากาศ
ใกล้พน้ื ผิวโลกเพิม่ สูงขึน้ (Keeling, 1995)
ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และสิง่ มีชวี ติ ในวงกว้าง (Karl et al., 2009) การ
เพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมเิ ฉลีย่ ในชัน้ บรรยากาศใกล้ผวิ โลกส่งผลให้น้ํ าแข็งบริเวณขัว้ โลกหลอมเหลวและ
ลดปริมาณลงเร็วขึน้ ซึง่ ส่งผลให้สงิ่ มีชวี ติ ในบริเวณ
นัน้ เช่น หมีขวั ้ โลก เพนกวิน หาอาหารและขยายพันธุด์ ว้ ยความยากลําบากมากขึน้ แต่ในขณะเดียวกัน อุณหภูมทิ อ่ี ุ่นขึน้ กลับทําให้สงิ่ มีชวี ติ บางชนิด
(เช่น แมลง ยุงลาย ไวรัส) ขยายพันธุไ์ ด้ดขี น้ึ ซึง่
ก่อให้เกิดโรคระบาดได้งา่ ยขึน้ นอกจากนี้ การหลอมเหลวของนํ้าแข็งบริเวณขัว้ โลกยังทําให้ระดับนํ้าทะเลโดยเฉลีย่ เพิม่ สูงขึน้ ทัง้ นี้เพราะนํ้าแข็งทีห่ ลอมเหลวได้ไหลลงสูม่ หาสมุทร การเพิม่ ขึน้ ของระดับ
นํ้าทะเลส่งผลให้พน้ื ทีบ่ ริเวณชายฝั ง่ ได้รบั ผลกระทบ
จากนํ้าทะเลหนุ น กัดเซาะ และรุกลํ้าพืน้ ดินบริเวณ
ชายฝั ง่ ซึง่ ก่อให้เกิดภาวะดินเค็มทีค่ ุกคามสิง่ มีชวี ติ
ต่าง ๆ ในบริเวณนัน้ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ การหลอมเหลวของนํ้าแข็งในบริเวณขัว้ โลกยังทําให้อุณหภูม ิ
เฉลี่ยของนํ้ าทะเลเพิม่ สูงขึน้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สิง่ มีชวี ติ ในทะเล โดยเฉพาะปะการังทีม่ คี วามอ่อนไหวสูง เนื่องจากปะการังเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของสัตว์
ทะเลขนาดเล็ก ซึง่ มีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศ
ทางทะเล การสูญเสียปะการังจึงส่งผลต่อสัตว์ทะเล
จํานวนมาก ภาวะโลกร้อนจึงส่งผลกระทบโดยรวม
ต่อระบบนิเวศของโลก รวมทัง้ มนุษย์ดว้ ยเช่นกัน
ทุกคนจึงควรร่วมกันแก้ปัญหาภาวะโลก
ร้อน เนื่องจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุมาจากการ
เพิม่ ขึน้ ของปริมาณแก๊สเรือนกระจกในชัน้ บรรยากาศใกล้ผวิ โลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ คาร์บอนไดออกไซด์ ดังนัน้ การแก้ปัญหาทีต่ น้ เหตุจงึ ควรเป็ นการ
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ลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกในชัน้ บรรยากาศ ไม่วา่
จะเป็ นการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า ทัง้ นี้เพราะพลังงานไฟฟ้ าส่วนใหญ่ผลิตขึน้ จากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง ซึง่ ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สชู่ นั ้ บรรยากาศ ดังนัน้ การประหยัดพลังงานไฟฟ้ าจึงช่วยลด
การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สชู่ นั ้ บรรยากาศ
ได้ นอกจากนี้ การปรับเปลีย่ นรูปแบบการดํารงชีวติ เพื่อลดการผลิตสิง่ ของหรือการให้บริการต่าง ๆ
เช่น การแยกขยะเพื่อนําขยะบางชนิดกลับไปใช้ใหม่
การปั น่ จักรยานหรือการใช้รถสาธารณะแทนการใช้
รถยนต์สว่ นตัว การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ก็ม ี
ส่วนช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศทาง
อ้อมได้ดว้ ย ทัง้ นี้เพราะกระบวนการผลิตสิง่ ของ
หรือการให้บริการเหล่านี้ลว้ นใช้พลังงานไฟฟ้ าแทบ
ทัง้ สิน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ การปลูกต้นไม้กส็ ามารถช่วย
ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้เช่นกัน ทัง้ นี้เพราะ
ต้นไม้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ดว้ ย
แสง ดังนัน้ จํานวนต้นไม้ท่เี พิม่ ขึน้ จะช่วยดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้มากขึน้
เนื่องจากทุกคนมีสว่ นเร่งให้เกิดและได้
รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน ทุก
คนจึงควรมีสว่ นร่วมในการลดภาวะโลกร้อน ในการ
นี้ ทุกคนจึงจําเป็ นต้องมีความเข้าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับภาวะโลกร้อน ด้วยเหตุน้ี หลักสูตรวิทยาศาสตร์
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 (Bureau
of Academic Affairs and Educational Standards,
2010) จึงได้กําหนดให้นักเรียนทุกคนในระดับการ
ศึกษาขัน้ พื้นฐาน “สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบาย
ปั จจัยทางธรรมชาติและการกระทําของมนุ ษย์ทม่ี ี
ผลต่อการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมขิ องโลก ...” (ว 6.1
ม.1/6) และ “สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของ
ภาวะโลกร้อน ... ทีม่ ตี ่อสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดล้อม”
(ว 6.1 ม.1/7) ความเข้าใจเหล่านี้จะเป็ นพื้นฐาน

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 1 (2559)
สําคัญในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดํารงชีวติ
ทีจ่ ะช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และ
แก๊สเรือนกระจกอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง อันจะนํา
ไปสู่การลดปั ญหาที่เกิดจากภาวะโลกร้อนได้อย่าง
เป็ นรูปธรรมและตรงประเด็น
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ในต่างประเทศ
เปิ ดเผยว่า นักเรียนอาจมีความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ตัวอย่างเช่น Boyes and
Stanisstreet (1997) พบว่า นักเรียน (อายุประมาณ
13 – 14 ปี ) ในประเทศอังกฤษส่วนใหญ่ (80%) มี
แนวโน้มทีจ่ ะเข้าใจว่า ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุมาจาก
รูโหว่โอโซน (ozone layer depletion) ซึง่ เป็ นอีก
ปั ญหาหนึ่งเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม โดยนักเรียนเหล่านี้ให้คําอธิบายว่า รูโหว่โอโซนทําให้รงั สีจากดวง
อาทิตย์เดินทางมาตกกระทบพื้น ผิวโลกมากขึน้
ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมเิ ฉลี่ยของโลกเพิม่ ขึ้นสูงขึน้
และจากการสํารวจความเข้าใจของนิสติ จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ Jeffries et al.
(2001) ก็พบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคล้า ยคลึง
กัน ยิง่ ไปกว่านัน้ นิสติ เหล่านี้ยงั ระบุเพิม่ เติมด้วย
ว่า ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ซึ่ง
แสดงถึงความสันสนระหว่างภาวะโลกร้อนและรูโหว่โอโซน ในทํานองเดียวกัน Kilinc et al. (2008)
ก็พบว่า นักเรียนชาวตุรกีก็มคี วามสับสนนี้ด้วย
เช่นกัน โดยนักเรียนเหล่านี้เข้าใจคลาดเคลื่อนด้วย
ว่า กัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์กเ็ ป็ นสาเหตุ
ของภาวะโลกร้อน และการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้ า
อาจไม่ชว่ ยลดภาวะโลกร้อนได้
นอกจากนี้ งานวิจยั อีกจํานวนหนึ่งเปิ ดเผยด้วยว่า นิสติ ครูกม็ คี วามเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อน
เกีย่ วกับภาวะโลกร้อน ตัวอย่างเช่น Groves and
Pugh (1999) พบว่า นิสติ ครูมากกว่าร้อยละ 80 ให้
คําตอบทีไ่ ม่ถกู ต้องเกีย่ วกับผลของภาวะโลกร้อน

ไม่วา่ จะเป็ นการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง การปนเปื้ อน
ของนํ้าดื่ม และการเกิดแผ่นดินไหวทีบ่ ่อยครัง้ ขึน้
นอกจากนี้ นิสติ ครูหลายคนยังระบุสงิ่ ทีเ่ ป็ นสาเหตุ
ของภาวะโลกร้อนได้ไม่ถกู ต้อง เช่น สารกัมมันตรังสี ฝนกรด และรูโหว่โอโซน ด้วยความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเกีย่ วกับสาเหตุและผลของภาวะโลก
ร้อน นิสติ ครูเหล่านี้จงึ เสนอวิธกี ารลดภาวะโลกร้อน
ได้ไม่ตรงประเด็น ไม่ว่าจะเป็ นการใช้น้ํ ามันไร้สาร
ตะกัว่ การลดใช้พลังงานนิวเคลียร์ การอนุ รกั ษ์
พันธุพ์ ชื และสัตว์ และการรักษาชายหาดให้สะอาด
ในทํานองเดียวกัน Papadimitriou (2004) ก็พบ
ว่า นิสติ ครูสว่ นใหญ่ระบุสาเหตุของภาวะโลกร้อน
ได้อย่างคลาดเคลื่อน โดยการอ้างถึงรูโหว่โอโซน
และปั ญหามลพิษอื่น ๆ ด้วยเหตุน้ี พวกเขาจึงเสนอ
แนวทางการลดภาวะโลกร้อนได้อย่างคลุมเครือ
เช่น การมีสว่ นร่วมในกลุม่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การ
รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงปั ญหาสิง่ แวดล้อม การลดอัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
Pongsophon et al. (2010) ศึกษาความ
เข้าใจเกีย่ วกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนไทยชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จํานวนรวม
31 คน ในระหว่างการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั -ิ
การเป็ นเวลา 7 วัน ที่ซ่งึ นักเรียนเหล่าได้ทํากิจกรรมทีห่ ลากหลาย ได้แก่ การทดลองในห้องปฏิบัตกิ าร การวิพากษ์บทความ การชมวีดทิ ศั น์ และ
การแสดงละครตามบทบาทสมมติ ในตอนแรกของ
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร พวกเขาพบว่า แม้นกั เรียน
ทุกคนเคยได้ยนิ คําว่า “ภาวะโลกร้อน” มาก่อน
หน้านี้ แต่นกั เรียนส่วนใหญ่มแี นวคิดทีค่ ลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน นักเรียนบางคนเข้าใจว่า
ภาวะโลกร้อนเกิดจากคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ฝุ่ นหรือควันรถ และปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์ท่ี
ตกกระทบพืน้ โลกมากขึน้ อันเนื่องมาจากรูโหว่โอ91

J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning Vol. 7 No. 1 (2016)
โซน ในขณะทีน่ กั เรียนบางคนแม้ระบุวา่ คาร์บอน
ไดออกไซด์เป็ นสาเหตุของภาวะโลกร้อน แต่กลับ
เข้าใจว่า คาร์บอนไดออกไซด์เป็ นแก๊สที่มพี ษิ และ
เกิดขึน้ จากฝีมอื ของมนุ ษย์เท่านัน้ นอกจากนี้ นักเรียนส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
“รังสีจากดวงอาทิตย์ทเ่ี ดินทางผ่านชัน้ บรรยากาศ
และตกกระทบพืน้ โลก” กับ “รังสีอนิ ฟาเรดทีพ่ น้ื โลก
ปลดปล่อยพลังงานกลับคืนสูช่ นั ้ บรรยากาศและถูก
แก๊สเรือนกระจกดูดกลืนไว้” นอกจากนี้ นักเรียน
บางส่วนเข้าใจในทํานองเดียวกันกับนักเรียนในต่าง
ประเทศด้วยว่า ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
ผิวหนัง
แม้งานวิจยั ในต่างประเทศหลายเรื่องให้
ผลการวิจยั ทีช่ ไ้ี ปในทิศทางเดียวกันว่า ผูเ้ รียนใน
ระดับการศึกษาต่าง ๆ มีความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะความสับสนระหว่างภาวะโลกร้อนกับรูโหว่โอโซน ซึง่ มีสาเหตุ ผล
กระทบ และแนวทางการลดปั ญหาทีแ่ ตกต่างกัน
(Boyes and Stanisstreet, 1997; Jeffries et al.,
2001; Kilinc et al., 2008) แต่ ง านวิจ ัย ลัก ษณะ
เดียวกันนี้กลับมีปรากฏอยูน่ ้อยมากในประเทศไทย
(Pongsophon et al., 2010) โดยเฉพาะงานวิจยั
ทีศ่ กึ ษาความเข้าใจของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ยิง่ ไปกว่านัน้ การวิจยั หลายเรื่องก่อนหน้า
นี้ยงั ไม่ได้มกี ารศึกษาว่า นักเรียนอธิบาย “กระบวนการ” เกิดภาวะโลกร้อนอย่างไร ด้วยเหตุน้ี งานวิจยั
นี้จงึ มุง่ ศึกษาความเข้าใจของนักเรียนไทยชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 และ ป.6) ซึง่ ยังไม่เคย
ผ่านการเรียนรูเ้ กี่ยวกับภาวะโลกร้อนมาก่อน ทัง้ นี้
เพราะเนื้อหาเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้อมเหล่านี้
ปรากฏอยูใ่ นชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 การวิจยั นี้จงึ จะ
ช่วยสร้างความชัดเจนเกีย่ วกับความเข้าใจของนักเรียนไทยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เพื่อเป็ นแนวทาง
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ในการจัดการศึกษาเรื่องนี้ให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ขึน้ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความ
เข้าใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Ladachart, 2015) เพื่อสํารวจความเข้าใจของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
รายละเอียดของวิธดี าํ เนินการวิจยั มีดงั นี้
เครือ่ งมือวิจยั
เครื่องมือในการวิจยั นี้คอื แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1
เป็ นการสํารวจภูมหิ ลังของนักเรียน เช่น อายุ เพศ
ระดับการศึกษา และส่วนที่ 2 เป็ นการถามเกีย่ วกับภาวะโลกร้อนว่า นักเรียนรูจ้ กั หรือเคยได้ยนิ
คําว่า “ภาวะโลกร้อน” มาก่อนหน้านี้หรือไม่และ
จากแหล่งใด จากนัน้ นักเรียนจะต้องเขียนบรรยาย
ความหมายของคําว่า “ภาวะโลกร้อน” และกระบวนการเกิดภาวะโลกร้อนตามความเข้าใจของตนเอง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั นี้คอื นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 และปี ท่ี 6 (อายุประมาณ 10 – 12
ปี ) จํานวนทัง้ สิน้ 101 คน จากโรงเรียนประถมศึกษาประจําจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ นักเรียน
เหล่านี้ประกอบด้วยนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
5 จํานวน 55 คน (ชาย 24 คน และหญิง 31 คน)
และนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จํานวน 46 คน
(ชาย 20 คน และหญิง 26 คน) นักเรียนเหล่านี้
ได้รบั การคัดเลือกอย่างจําเพาะเจาะจง (purposive

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 1 (2559)
sampling) ให้เข้าร่วมการวิจยั ด้วยเกณฑ์ค วาม
สมัครใจ ทัง้ นี้เพราะนักเรียนเหล่านี้สนใจและสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นกิจกรรม
ใน “โครงการเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว” (Electricity
Generating Authority of Thailand, 2015) ในวัน
เสาร์ท่ี 20 และ 27 มิถุ น ายน 2558 เนื่ อ งจาก
นักเรียนเหล่านี้ยงั ไม่เคยผ่านการจัดการเรียนรูเ้ รื่อง
ภาวะโลกร้อนอย่างเป็ นทางการมาก่อน ดังนัน้ ความ
เข้าใจของนักเรียนเหล่านี้จงึ เป็ นผลมาจากประสบการณ์เดิมของแต่ละคน ในรายงานวิจยั ฉบับนี้ ผู-้
วิจยั อ้างถึงนักเรียนแต่ละคนด้วยตัวอักษร S พร้อม
กับตัวเลข เช่น S1, S2, S3, …, S101 โดย S1 –
S24 เป็ นนักเรียนชายชัน้ ป.5, S25 – S55 เป็ น
นักเรียนหญิงชัน้ ป.5, S56 – S75 เป็ นนักเรียน
ชายชัน้ ป.6, และ S76 – S101 เป็ นนั ก เรีย น
หญิงชัน้ ป.6 ทัง้ นี้เพื่อป้ องกันผลเสียที่อาจเกิด
ขึน้ กับนักเรียนผูใ้ ห้ขอ้ มูล
การเก็บและวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดยการให้นกั เรียนแต่ละ
คนทําแบบสอบถามในวันแรกของกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นช่วงเวลาหลังจากพิธเี ปิ ดก่อน
ทีน่ กั เรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฟั ง
บรรยายจากวิทยากร การเยีย่ มชมนิทรรศการ การ
อภิปรายกลุม่ การระดมสมองเพือ่ เสนอวิธกี ารลด
ภาวะโลกร้อน และกิจกรรมนันทนาการ ในการนี้
นักเรียนทุกคนใช้เวลาในการทําแบบสอบถามประมาณ 10 นาที จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วน
ที่ 1 เกีย่ วกับภูมหิ ลังของนักเรียนโดยการนับความ
ถีแ่ ละการหาค่าร้อยละ และวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนที่ 2
เกีย่ วกับการบรรยายความ หมายและกระบวนการ
เกิดภาวะโลกร้อน ในการนี้ ผูว้ จิ ยั เปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนแต่ละคนกับภาพที่ 1 ซึง่ แสดง

การเกิดภาวะโลกร้อน ทัง้ นี้เพือ่ จัดคําตอบของนักเรียนออกเป็ นกลุม่ ๆ เพือ่ บ่งชีพ้ ฒ
ั นาการทางการ
เรียนรูท้ อ่ี าจเป็ นไปได้
ผลการวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาความเข้าใจเกีย่ วกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 5 และ 6 จํานวน 101 คน ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามทีเ่ ปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้เขียนบรรยายความเข้าใจของตนเอง จากการพิจารณาคําตอบของนักเรียนในเบือ้ งต้น นักเรียนทุกคนระบุวา่
ตนเองรูจ้ กั และเคยได้ยนิ คําว่า “ภาวะโลกร้อน” มา
ก่อนหน้านี้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น โรงเรียนหรือครู
(ร้อยละ 81.19) โทรทัศน์หรือวิทยุ (ร้อยละ 65.35)
อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 54.46) ผู้ปกครอง (ร้อยละ
43.56) หนังสือพิมพ์หรือเอกสารต่ าง ๆ (ร้อยละ
39.60) และแหล่งอื่น ๆ เช่น ป้ ายโฆษณา (ร้อยละ
5.94) และจากการพิจารณาคําตอบของนักเรียน
เกีย่ วกับความหมายและกระบวนการเกิดภาวะโลก
ร้อน ผูว้ จิ ยั พบว่า คําตอบของนักเรียนมีความหลากหลาย โดยคําตอบส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 3.96) ไม่ชดั เจนหรือคลุมเครือ ซึ่งยากต่อการตีความและทํา
ความเข้าใจ ในการนี้ ผู้วิจ ยั จึงไม่นํ าคําตอบส่วน
น้อยเหล่านี้มาวิเคราะห์ และจัดกลุ่มคําตอบส่วน
ใหญ่ทเ่ี หลือ (ร้อยละ 96.04) ออกเป็ น 8 กลุ่ม ซึง่
มีรายละเอียดดังนี้
กลุม่ ที ่ 1 ภาวะโลกร้อนคือปั ญหาทีม่ นุษย์
สร้างขึน้
นักเรียนร้อยละ 3.96 อธิบายภาวะโลก
ร้อนอย่างผิวเผิน โดยการระบุวา่ ภาวะโลกร้อนคือ
ปั ญหาหรือผลทีเ่ กิดจากมนุ ษย์ โดยปราศจากการ
ระบุวา่ ภาวะโลกร้อนคืออะไร และมนุษย์กระทําอะไร
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการเกิดภาวะโลกร้อน
ไรก็ตาม นักเรียนกลุ่มนี้ได้ให้รายละเอียดทีเ่ จาะจงเพิม่ ขึน้ ว่า พฤติกรรมการทําลายสิง่ แวดล้อมโดย
มนุ ษย์เป็ นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจะ
เป็ นการตัดต้นไม้ทําลายป่ า การทิง้ ขยะไม่เป็ นที่
การเผาขยะ การปล่อยของเสียจากอุตสาหกรรม
การไม่ประหยัดไฟฟ้ า การใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม
การฆ่าสัตว์ป่า การใช้รถยนต์ และการไม่รกั ษา
ความสะอาด ถึงกระนัน้ ก็ตาม นักเรียนกลุ่มนี้ยงั
ภาพที่ 2 ภาวะโลกร้อนเป็ นผลมาจากมนุ ษย์
ขาดความชัดเจนว่า ภาวะโลกร้อนคืออะไร และพฤติกรรมทีท่ าํ ลายสิง่ แวดล้อมเหล่านี้สง่ ผลให้เกิดภาวะ
S16: (ภาวะโลกร้อน) คือปั ญหาทีม่ นุ ษย์สร้างขึน้ โลกร้อนได้อย่างไร ดังภาพที่ 3 นักเรียนบางคน
S74: ภาวะโลกร้อนคือสิง่ ทีม่ นุ ษย์สร้างขึน้ แล้วทํา- ในกลุ่มนี้มแี นวโน้มทีจ่ ะมองว่า การทําลายสิง่ แวดให้โลกร้อน
ล้อมและภาวะโลกร้อนเป็ นสิง่ เดียวกัน ดังตัวอย่าง
กลุม่ ที ่ 2 ภาวะโลกร้อนคือผลจากการทํา- คําตอบต่อไปนี้
ลายสิง่ แวดล้อมโดยมนุ ษย์
S2: (ภาวะโลกร้อนคือ) เผาขยะ เผาป่ า ทิง้ ขยะลง
นักเรียนร้อยละ 50.50 อธิบายภาวะโลก
แม่น้ํา (ของเสีย) จากโรงงานอุตสาหกรรม ใช้
ร้อนอย่างผิวเผินเช่นเดียวกับนักเรียนกลุ่มที่ 1 อย่างถุงพลาสติก เผาโฟม
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ให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังในภาพที่ 2 นักเรียนกลุม่
นี้พยายามเชื่อมโยงมนุ ษย์ (สาเหตุ) กับปั ญหาภาวะ
โลกร้อน (ผล) โดยปราศจากความเข้าใจเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผล ดังตัวอย่าง
คําตอบต่อไปนี้
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ภาพที่ 3 ภาวะโลกร้อนเป็ นผลมาจากพฤติกรรมของมนุ ษย์ทท่ี าํ ลายสิง่ แวดล้อม
S12: (ภาวะโลกร้อนคือ) สิง่ ที่คนสร้าง เช่น เผา
ขึน้ เรือ่ ย ๆ
ขยะ ปล่อยนํ้ าอุตสาหกรรม ตัดไม้ทําลายป่ า
ทิง้ ขยะลงแม่น้ํา เผาโฟม ใช้ถุง พลาสติก เผา
ถุงพลาสติก ฆ่าสัตว์ป่า
S30: (ภาวะโลกร้อน) คือการตัดต้นไม้ทาํ ลายป่ า ภาพที่ 4 ภาวะโลกร้อนคือการทีอ่ ุณหภูมขิ องโลก
มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้
ทิง้ ขยะลงแม่น้ํ า โรงงานอุตสาหกรรม เผาโฟม
ใช้ถุงพลาสติก
กลุม่ ที ่ 4 ภาวะโลกร้อนคือผลจากการทํากลุ่มที ่ 3 ภาวะโลกร้อนคืออุณหภูมขิ องโลก ลายสิง่ แวดล้อมทีก่ ่อให้เกิดความร้อน
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อันเนือ่ งมาจากสาเหตุต่าง ๆ
นักเรียนร้อยละ 9.90 มีความเข้าใจเช่นนักเรียนร้อยละ13.86 ให้ความหมายของ เดียวกับนักเรียนกลุ่มที่ 3 ด้วยว่า ภาวะโลกร้อน
คําว่า “ภาวะโลกร้อน” สอดคล้องกับนิยามทางวิทยา- คือการทีอ่ ุณหภูมขิ องโลกมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ใน
ศาสตร์ นัน่ คือ การทีอ่ ุณหภูมขิ องโลกมีแนวโน้ม ขณะเดียวกัน นักเรียนกลุ่มนี้ให้คําอธิบายเกี่ยวเพิม่ สูงขึน้ อย่างไรก็ดี นักเรียนกลุ่มนี้ไม่สามารถ กับภาวะโลกร้อนทีจ่ ําเพาะเจาะจงมากขึน้ กว่านักระบุได้อย่างชัดเจนว่า อะไรเป็ นสาเหตุทแ่ี น่ ชดั ของ เรียนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 โดยนักเรียนกลุ่มนี้ม ี
อุณหภูมขิ องโลกทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ดังภาพที่ 4 การอ้างถึงพฤติกรรมการทําลายสิง่ แวดล้อมของ
นักเรียนบางคนในกลุ่มนี้ระบุว่า สาเหตุเป็ นเพราะ มนุ ษย์ทก่ี ่อให้เกิดความร้อนขึน้ ในโลกโดยตรง (เช่น
ดวงอาทิตย์ท่อี าจเข้าใกล้โลกมากขึน้ หรือส่องแสง การเผาป่ า การเผาถุงพลาสติก การเผาขยะ) และ
มายังโลกมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ มันจึงมีความเป็ นไปได้ ลดบทบาทของพฤติกรรมการทําลายสิง่ แวดล้อม
สูงว่า คําตอบของนักเรียนเหล่านี้เป็ นผลมาจากการ อื่น ๆ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดความร้อนขึน้ ในโลกโดยตรง
ตีความหมายของคําว่า “ภาวะโลกร้อน” ตามตัว- (เช่น การปล่อยของเสีย การทิง้ ขยะ การฆ่าสัตว์)
อักษร โดยปราศจากความเข้าใจเกีย่ วกับคํานี้อย่าง ถึงกระนัน้ ก็ตาม นักเรียนหลายคนในกลุ่มนี้ยงั คง
แท้จริง ดังตัวอย่างคําตอบต่อไปนี้
อ้างถึงการตัดไม้ทําลายป่ าอยู่ ทัง้ นี้เพราะนักเรียน
S7: (ภาวะโลกร้อนคือ) ภาวะทีแ่ สงอาทิตย์สอ่ งแสง มองว่า ต้นไม้สามารถช่วยให้อากาศมีความชืน้ และ
เย็นสบาย การตัดต้นไม้ทําลายป่ าจึงส่งผลต่ออุณหมากเกินไป จนเกิดเป็ นภาวะโลกร้อน
S13: (ภาวะโลกร้อนคือ) ความร้อนทีเ่ กิดจากดวง- ภูมขิ องอากาศได้ ดังนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับภาวะโลกร้อนจึงมีการเชื่อมโยงกันอย่างตรงไป
อาทิตย์อยูใ่ กล้โลกมากขึน้
S19: (ภาวะโลกร้อนคือ) โลกของเราทีก่ าํ ลังร้อน ตรงมาผ่านพฤติกรรมการทําลายสิง่ แวดล้อมทีก่ ่อ95
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ต่าง ๆ ทีท่ าํ ให้รอ้ น เช่น มนุ ษย์ตดั ต้นไม้ทาํ ลายป่ า มนุ ษย์เผากล่องโฟม พลาสติก
S32: ภาวะโลกร้อนเกิดจากเรานําถุงพลาสติกไป S83: (ภาวะโลกร้อน) คืออากาศร้อนเพิม่ ยิง่ ขึน้ ซึง่
ขึน้ อยู่กบั มนุ ษย์ มนุ ษย์ตดั ต้นไม้ทําลายป่ า
เผา แต่ถา้ เราไม่อยากให้โลกร้อน ก็เปลีย่ นจาก
จึงทําให้อากาศร้อน เพราะต้นไม้คายความ
การใช้ถุงพลาสติกเป็ น (การ) ใช้ถุงผ้าแทน
ชืน้ จึงทําให้เย็น
S39: (ภาวะโลกร้อน) คือโลกของเราร้อน มีสงิ่ ให้เกิดความร้อน ดังในภาพที่ 5 ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างคําตอบของนักเรียนกลุม่ นี้

ภาพที่ 5 ภาวะโลกร้อนเป็ นผลมาจากพฤติกรรมของมนุ ษย์ทท่ี าํ ลายสิง่ แวดล้อมและก่อให้เกิดความร้อน
กลุม่ ที ่ 5 ภาวะโลกร้อนคือผลจากการทําลายสิง่ แวดล้อมทีก่ ่อให้เกิดการรบกวนชัน้ บรรยากาศ
นักเรียนร้อยละ 4.95 ให้ความหมายและ
คําอธิบายเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่สอดคล้องกับ
คําอธิบายทางวิทยาศาสตร์มากขึน้ โดยการอ้างถึง
พฤติกรรมการทําลายสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะการ
เผาสิง่ ต่าง ๆ ซึง่ ก่อให้เกิดการรบกวนชัน้ บรรยากาศของโลก ดังภาพที่ 6 นักเรียนกลุ่มนี้มกั อ้างว่า
การเผาสิง่ ต่าง ๆ ก่อให้เกิดควันหรือมลพิษทาง
อากาศทีท่ าํ ให้เกิดภาวะโลกร้อน นักเรียนกลุ่มนี้ให้
ความสําคัญของความร้อนทีเ่ กิดขึน้ จากการเผาสิง่
ต่าง ๆ น้อยลง แต่มแี นวโน้มทีจ่ ะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทําลายสิง่ แวดล้อมโดย
มนุ ษย์กบั ภาวะโลกร้อนในรูปแบบทีซ่ บั ซ้อนมาก
กว่านักเรียนกลุม่ ที่ 4 ตัวอย่างเช่น นักเรียน 2 คน
(S67 และ S68) ในกลุ่มนี้ระบุวา่ การเผาทําให้เกิด
มลพิษทีล่ อยขึน้ ไปรบกวนชัน้ บรรยากาศของโลก
ในรูปแบบของ “รูโหว่โอโซน” ซึ่งเป็ นสาเหตุของ
96

ภาวะโลกร้อนอีกทอดหนึ่ง ดังตัวอย่างคําตอบต่อไปนี้
S8: (ภาวะโลกร้อน) คือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากมนุ ษย์เผา
ขยะ และทําให้เกิดหมอกควัน และทําให้โลก
ระบายอากาศไม่ได้
S67: (ภาวะโลกร้อนคือ) ภาวะทีเ่ กิดจากมลพิษควัน
ที่ขน้ึ บนโอโซนของโลก เป็ นรูโหว่ความร้อน
จากดวงอาทิตย์สอ่ งมายังโลก ทําให้เกิดภาวะ
โลกร้อน
S68: คนตัดต้นไม้และเผาขยะ ... และเมื่อเผาขยะ
ทําให้บนฟ้ ามีรโู หว่โอโซน ทําให้อากาศร้อน
S101: ภาวะโลกร้อนคือควันทีค่ นหรือมนุ ษย์เผา
ขึน้ ไปบนท้องฟ้ า
กลุ่มที ่ 6 ภาวะโลกร้อนคือผลจากปรากฏการณ์เรือนกระจก
นักเรียนร้อยละ 7.92 อธิบายว่า ภาวะโลก
ร้อนเป็ นผลทีเ่ กิดจากปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึง่
สอดคล้องกับคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ดังในภาพ
ที่ 7 อย่างไรก็ดี นักเรียนกลุม่ นี้ไม่ได้ขยายความ
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ภาพที่ 6 ภาวะโลกร้อนเป็ นผลมาจากพฤติกรรมของมนุ ษย์ทท่ี าํ ลายสิง่ แวดล้อมและรบกวนชัน้
บรรยากาศของโลก
ว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจกคืออะไร และมนุ ษย์
มีสว่ นเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์น้ีอย่างไร นักเรียน
เหล่านี้ไม่ได้กล่าวถึงแก๊สเรือนกระจกหรือพฤติกรรมของมนุ ษย์ทก่ี ่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกในชัน้
บรรยากาศของโลก ดังนัน้ มันจึงมีความเป็ นไปได้
สูงว่า นักเรียนเหล่านี้เพียงแค่จดจําคําสําคัญได้ แต่
ยังคงขาดความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการทีก่ ่อให้
เกิดภาวะโลกร้อน ยิง่ ไปกว่านัน้ นักเรียนบางคน

อาจเข้าใจว่า ภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เรือน
กระจกเป็ นเรื่องเดียวกัน ดังตัวอย่างคําตอบต่อไปนี้
S31: โลกเกิดภาวะเรือนกระจก ทําให้โลกร้อน
S43: (ภาวะโลกร้อน) คือการที่โลกของเราร้อนขึน้
ร้อนขึน้ ทุกวัน เพราะภาวะเรือนกระจกและ
มนุ ษย์
S96: ภาวะเรือนกระจกก่อให้เกิดความร้อนต่อโลก

ภาพที่ 7 ภาวะโลกร้อนเป็ นผลมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก
กลุม่ ที ่ 7 ภาวะโลกร้อนคือผลจากการเพิม่
ขึ้นของแก๊สเรือนกระจกอันเป็ นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
นักเรียนร้อยละ 3.96 อธิบายภาวะโลก
ร้อนในรูปแบบทีเ่ จาะจงมากกว่านักเรียนกลุม่ ที่ 5
กล่าวคือ แทนทีน่ กั เรียนกลุม่ นี้จะบอกอย่างกว้าง ๆ
ว่า พฤติกรรมบางอย่างของมนุ ษย์เป็ นการรบกวน
ชัน้ บรรยากาศของโลกเท่านัน้ แต่นักเรียนกลุ่มนี้
มีการเพิม่ เติมว่า การรบกวนนัน้ เป็ นการเพิม่ ปริมาณ
แก๊สเรือนกระจกในชัน้ บรรยากาศของโลก (โดย
เฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์) โดยการเพิม่ ขึน้ ของ

แก๊สเรือนกระจกนี้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ เรือน
กระจก ดังภาพที่ 8 อย่างไรก็ดี นักเรียนกลุม่ นี้ไม่
ได้ขยายความว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจกคืออะไร
และแก๊สเรือนกระจกก่อให้เกิดปรากฏการณ์ เรือน
กระจกได้อย่างไร ดังตัวอย่างคําตอบต่อไปนี้
S63: (ภาวะโลกร้อน) คือการที่โลกมีก๊าซคาร์บอน
(ไดออกไซด์)มากเกินไป
S71: ก๊าซเรือนกระจก(ที่)คนเรา(สร้างขึน้ )ทําให้
เกิดภาวะโลกร้อน คือการตัดต้นไม้ ใช้ไฟฟ้ า
ใช้รถส่วนตัว
S98: ภาวะโลกร้อนคือการทีม่ นุ ษย์ได้ปล่อยคาร์97
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บอนไดออกไซด์สชู่ นั ้ บรรยากาศ ทําให้เกิด ชื่อของปรากฏการณ์ทท่ี าํ ให้เกิดภาวะโลกร้อนเท่านัน้ อย่างไรก็ดี นักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้ระบุอย่างชัดปรากฏการณ์เรือนกระจก ทําให้โลกร้อนขึน้
กลุ่มที ่ 8 ภาวะโลกร้อนคือผลจากการที ่ แจ้งว่า ปรากฏการณ์ทแ่ี ก๊สเรือนกระจกดูดกลืนและ
แก๊สเรือนกระจกดูดกลืนพลังงานให้สะสมอยู่ใน สะสมพลังงานไว้ในชัน้ บรรยากาศของโลกนี้มชี ่อื
ว่าอะไร ดังตัวอย่างคําตอบต่อไปนี้
ชัน้ บรรยากาศของโลก
นักเรียนร้อ ยละ 0.99 อธิบายการเกิด S54: (ภาวะโลกร้อน) คือการทีเ่ ราทําให้คาร์บอน
ไดออกไซด์ก่อตัวห่อหุม้ โลก จึงทําให้อากาศ
ภาวะโลกร้อนในแง่ของการดูดกลืนพลังงานของ
ตอนเช้าทีม่ แี สงแดดจ้า พอตอนกลางคืนคือ
แก๊สเรือนกระจกในชัน้ บรรยากาศของโลก ดังใน
ความร้อนทีพ่ ระอาทิตย์นํามาในโลก จึงกลับ
ภาพที่ 9 ซึ่งบ่งบอกว่า นักเรียนกลุ่มนี้เริม่ เข้าใจ
ออกไปได้ไม่หมด จึงทําให้โลกร้อนขึน้ เพราะ
กระบวนการเกิดภาวะโลกร้อนที่ละเอียดมากขึน้
มนุ ษย์ทาํ ให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์มากขึน้
กว่านักเรียนกลุ่มที่ 6 และ 7 ซึง่ กล่าวถึงเพียงแค่

ภาพที่ 8 ภาวะโลกร้อนเป็ นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของแก๊สเรือนกระจกทีก่ ่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

ภาพที่ 9 ภาวะโลกร้อนเป็ นผลมาจากการดูดกลืนและสะสมพลังงานของแก๊สเรือนกระจกในชัน้
บรรยากาศของโลก
สรุปและอภิ ปรายผล
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อ
ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 และ ป.6)
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จํานวน 101 คน โดยการให้นักเรียนเขียนบรรยาย
ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับความหมายและ
กระบวนการเกิดภาวะโลกร้อน ผลการวิจยั แสดง
ให้เห็นว่า นักเรียนทุกคนรูจ้ กั หรือเคยได้ยนิ คําว่า

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 1 (2559)
“ภาวะโลกร้อน” มาก่อน โดยนักเรียนเหล่านี้ได้รบั
ข้อมูลเกีย่ วกับภาวะโลกร้อนมาจากโรงเรียนหรือ
ครู โทรทัศน์ ห รือวิทยุ อินเทอร์เน็ ต ผู้ป กครอง
หนังสือพิมพ์หรือเอกสารต่าง ๆ และป้ ายโฆษณา
ตามลําดับ ผลการวิจยั นี้จงึ เปิ ดเผยว่า แม้เนื้อหา
เรื่องภาวะโลกร้อนไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในระดับประถม
ศึกษา แต่โรงเรียนและครูมบี ทบาทสําคัญในการ
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับภาวะโลกร้อนกับนักเรียน ซึง่ อาจ
เกิดขึน้ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
เช่น ห้องเรียนสีเขียว การรณรงค์เกีย่ วกับการประหยัดพลังงาน การอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และการ
รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งเป็ นเนื้อหาใน
สาระอื่น ๆ ในระดับประถมศึกษาที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง
กับเรื่องภาวะโลกร้อน ในขณะทีแ่ หล่งข้อมูลอื่น ๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต ผูป้ กครอง หนังสือ
พิมพ์ มีบทบาทในการให้ขอ้ มูลกับนักเรียนน้อยกว่า
ผลการวิจยั นี้จงึ เน้นยํ้าถึงความสําคัญของครูในการ
จัดการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียน
อย่างไรก็ดี ผลการวิจยั นี้เปิ ดเผยว่า ไม่
มีนกั เรียนคนใดเลยสามารถให้ความหมายและอธิบายปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนได้อย่างสมบูรณ์
ซึง่ ไม่ใช่เรื่องทีน่ ่าประหลาดใจแต่อย่างใด ทัง้ นี้เพราะ
นักเรียนเหล่านี้ยงั ไม่เคยเรียนรูเ้ กี่ยวกับภาวะโลก
ร้อนอย่างเป็ นทางการมาก่อน การเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
ภาวะโลกร้อนของนักเรียนทุกคนเกิดขึน้ อย่างไม่
เป็ นทางการผ่านประสบการณ์สว่ นบุคคล ถึงกระนัน้
ก็ตาม ผลการวิจยั นี้เปิ ดเผยว่า นักเรียนส่วนใหญ่
(ร้อยละ 50.50) มีแนวโน้มที่จะเข้าใจในลักษณะ
เหมารวมว่า ปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ มีสว่ น
ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ทัง้ ที่ในความเป็ นจริงแล้ว
ปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมบางอย่างอาจไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับภาวะโลกร้อนเลย ไม่วา่ จะเป็ นการทิง้
ขยะไม่เป็ นที่ การปล่อยนํ้ าเสียลงในแม่น้ํ า การ

ฆ่าสัตว์ป่า และการไม่รกั ษาความสะอาด ผลการ
วิจยั นี้จงึ บอกเป็ นนัยว่า นักเรียนเหล่านี้อาจเลือก
แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ลดภาวะโลกร้อนได้ไม่เหมาะสม
เพราะการขาดความเข้าใจทีล่ กึ ซึ้งเกี่ยวกับสาเหตุ
ของภาวะโลกร้อน (Jeffries et al., 2001; Kilinc
et al., 2008) ดังนัน้ การจัดการเรียนรูเ้ รื่องภาวะโลก
ร้อนในอนาคตจึงต้องสร้างความเข้าใจทีถ่ ่องแท้เกี่ยวกับสาเหตุและกระบวนการเกิดภาวะโลกร้อนให้กบั
นักเรียน
แนวทางการจัดการเรียนรู้
ผลการวิจยั นี้ได้เสนอมุมมองเกีย่ วกับการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลก
ร้อน กล่าวคือ นักเรียนมีแนวโน้มที่จะเข้าใจและ
ยอมรับได้งา่ ยว่า มนุ ษย์มสี ว่ นทําให้เกิดภาวะโลก
ร้อน (กลุ่มที่ 1) ถึงกระนัน้ ก็ตาม การระบุสาเหตุท่ี
แท้จริงของการเกิดภาวะโลกร้อนอาจไม่ใช่เรื่องง่าย
สําหรับนักเรียน นักเรียนอาจเหมารวมว่า ทุกพฤติกรรมของมนุ ษย์ทค่ี ุกคามหรือทําลายสิง่ แวดล้อม
อาจก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (กลุ่มที่ 2) ทัง้ นี้เพราะ
นักเรียนอาจไม่เข้าใจว่า ภาวะโลกร้อนคืออะไร ดังนัน้ ครูอาจมีความจําเป็ นต้องนําเสนอข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ (NASA Earth Observatory, 2015a)
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกับนักเรียนก่อนว่า ภาวะ
โลกร้อนเป็ นปรากฏการณ์ทอ่ี ุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลก
มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ เมื่อนักเรียนเข้าใจแนวคิด
พืน้ ฐานนี้แล้ว (กลุ่มที่ 3) ครูจงึ ตัง้ ข้อสงสัยกับนักเรียนต่อไปว่า พฤติกรรมอะไรบ้างทีม่ นุ ษย์มสี ว่ น
ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน ในการนี้ นักเรียนอาจอธิบายการเกิดภาวะโลกร้อนในรูปแบบทีต่ รงไปตรง
มา โดยการระบุถงึ พฤติกรรมทีก่ ่อให้เกิดความร้อน
ขึน้ ในระบบโลก เช่น การเผาป่ า การเผาขยะ (กลุม่
ที่ 4) มันจึงเป็ นความท้าทายสําหรับครูในการทําให้นกั เรียนเข้าใจว่า แม้พฤติกรรมเหล่านัน้ ก่อให้เกิด
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ความร้อนจริง แต่มนั ก็เกิดขึน้ เพียงช่วงเวลาสัน้ ๆ
ในขณะทีภ่ าวะโลกร้อนเป็ นปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้
อย่างช้า ๆ และใช้เวลานานหลายสิบปี (NASA Earth
Observatory, 2015b) ซึ่งนักเรียนอาจต้องการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพือ่ ยอมรับข้อเท็จจริงนี้
หากนักเรียนก้าวข้ามผ่านข้อจํากัดข้างต้นแล้ว ครูจาํ เป็ นต้องกระตุน้ ให้นกั เรียนได้พจิ ารณา
คําอธิบายทางเลือกอื่น ซึ่งครูสามารถทําได้โดย
การนําเสนอข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับภาวะโลกร้อน
ซึ่งจะพานักเรียนไปสู่การมองหาสมมติฐานใหม่
นัน่ คือภาวะโลกร้อนอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
บางอย่างในชัน้ บรรยากาศของโลก ในการนี้ ครูอาจ
ใช้ “เส้นโค้งคีลงิ ” (Keeling Curve) ซึ่งเป็ นข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ทแ่ี สดงถึงการเปลีย่ นแปลงของ
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้ บรรยากาศใกล้
ผิวโลก (NASA Earth Observatory, 2015c) นักเรียนควรได้สงั เกตเห็นว่า อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลก
และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ คล้ายกันในช่วงหลายสิบปี ทผ่ี ่าน
มา เมือ่ นักเรียนยอมรับการเปลีย่ นแปลงทีส่ อดคล้อง
กันนี้แล้ว ครูอาจให้นกั เรียนอภิปรายต่อไปว่า อะไร
คือสาเหตุของการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และมนุ ษย์มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับ
การเปลีย่ นแปลงนี้หรือไม่ ทัง้ นี้เพือ่ เชื่อมโยงความรู้
เดิมของนักเรียนทีว่ า่ พฤติกรรมทีท่ าํ ลายสิง่ แวดล้อมของมนุ ษย์มสี ว่ นทําให้เกิดภาวะโลกร้อน ใน
ช่วงเวลานี้ ครูอาจจําเป็ นต้องทบทวนว่า การเผาไหม้
ก่อให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ใน
อากาศ ซึ่งเป็ นอีกตัวชี้วดั หนึ่งในชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 1 (ว 3.1 ม.1/2, Bureau of Academic Affairs
and Educational Standards, 2010) ในขณะที่
การลดจํานวนลงของต้นไม้สง่ ผลให้อตั ราการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศช้าลง ทัง้ นี้เพราะ
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ต้นไม้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อการสังเคราะห์
ด้วยแสง ซึง่ เป็ นอีกตัวชีว้ ดั หนึ่งในชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 (ว 1.1 ม.1/5, Bureau of Academic Affairs
and Educational Standards, 2010)
ผลการวิจยั นี้และผลการวิจยั ก่อนหน้านี้
ได้ให้ขอ้ มูลว่า มันมีความเป็ นไปได้สูงเช่นกันที่
นักเรียนจะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า การเผาไหม้ก่อ
ให้เกิดควันหรือมลพิษทีท่ ําลายชัน้ บรรยากาศใน
รูปแบบของรูโหว่โอโซน (กลุ่มที่ 5; Boyes and
Stanisstreet, 1997) ดังนัน้ ครูจงึ จําเป็ นต้องป้ องกันหรือกําจัดความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนนี้ในระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูสามารถทําได้โดยการนําเสนอการแบ่งชัน้ บรรยากาศของโลก ซึง่ เป็ นอีกตัวชีว้ ดั หนึ่งในชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 (Bureau of Academic Affairs and Educational Standards, 2010)
ทัง้ นี้เพื่อให้นักเรียนเห็นว่า รูโหว่โอโซนเกิดในชัน้
สตราโตสเฟี ยร์ (Pekel and Ozay, 2005) ใน ขณะ
ทีภ่ าวะโลกร้อนและเกิดขึน้ ในชัน้ โทรโปสเฟี ยร์ ทัง้ นี้เพื่อลดความน่าเชื่อถือของสมมติฐานทีว่ า่ รูโหว่
โอโซนเป็ นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน และ
ในขณะเดียวกัน ครูควรนําเสนอแนวคิดสําคัญเกีย่ วกับปรากฏการณ์เรือนกระจก (กลุม่ ที่ 6 และ 7) ซึง่
แก๊สเรือนกระจก (โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์) สามารถดูดกลืนรังสีอนิ ฟาเรดหรือพลังงาน
ความร้อนจากพืน้ ผิวโลกได้ (กลุ่มที่ 8) ในช่วงเวลา
สําคัญนี้ นักเรียนอาจจําเป็ นต้องเข้าใจด้วยว่า รังสี
จากดวงอาทิตย์ทเ่ี ดินทางมาตกกระทบพืน้ โลกและ
รังสีทพ่ี น้ื โลกปลดปล่อยกลับสูอ่ วกาศนัน้ เป็ นรังสี
ต่างชนิดกัน ด้วยการร้อยเรียง จัดลําดับ และบูรณาการแนวคิดทางวิทยาศาสตร์พน้ื ฐานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะโลกร้อนอย่างเป็ นระบบ นักเรียนจึง
จะเรียนรูแ้ ละเข้าใจกระบวนการเกิดภาวะโลกร้อน
ได้งา่ ยขึน้

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 1 (2559)
ข้อเสนอแนะด้านหลักสูตร
ความท้าทายในการจัดการเรียนรูเ้ รื่อง
ภาวะโลกร้อนก็คอื ว่า การเรียนรูป้ รากฏการณ์น้ี
อย่างถ่องแท้ตอ้ งอาศัยความรูพ้ น้ื ฐานหลายประการ ถึงแม้ว่าความรูพ้ ้นื ฐานหลายเรื่องเกี่ยวกับ
ภาวะโลกร้อนปรากฏอยูใ่ นสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ต่าง ๆ ในชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่องโครงสร้างชัน้ บรรยากาศของโลก (ว 6.1
ม.1/1) การเผาไหม้เชือ้ เพลิงทีป่ ลดปล่อยคาร์บอน
ไดออกไซด์สู่ชนั ้ บรรยากาศ (ว 3.1 ม.1/2) การ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
จากชัน้ บรรยากาศ (ว 1.1 ม.1/5) การดูดกลืนและ
คายความร้อนของพืน้ ผิวโลก (ว 5.1 ม.1/3) ซึ่งครู
สามารถนํามาบูรณาการร่วมกันได้ในการจัดการ
เรียนรูเ้ รื่องภาวะโลกร้อน แต่ความรูพ้ น้ื ฐานบาง
อย่างปรากฏอยู่ในระดับการศึกษาที่สูงกว่า ตัวอย่างเช่น เนื่องจากปรากฏการณ์น้ีเกี่ยวข้องกับ
รังสีชนิดต่าง ๆ ทัง้ รังสีจากดวงอาทิตย์ทเ่ี ดินทาง
มายังโลก และรังสีทพ่ี น้ื โลกปลดปล่อยกับสูอ่ วกาศ
ซึง่ มีช่วงความถีแ่ ตกต่างกันและถูกดูดกลืนโดยสาร
ต่างชนิดกัน ในขณะทีเ่ นื้อหาเกีย่ วกับสเปกตรัมของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ากลับปรากฏอยู่ในชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ว. 5.1 ม. 4 – 6/4, Bureau of
Academic Affairs and Educational Standards,
2010) ดังนัน้ นักเรียนอาจมีความรูพ้ น้ื ฐานไม่เพียงพอที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนได้
อย่างถ่องแท้
นอกจากนี้ ตัวชีว้ ดั เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
เองก็ถูกผนวกรวมกับปั ญหาสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ ไม่
ว่าจะเป็ นเรือ่ งรูโหว่โอโซน และฝนกรด (ว 6.1 ม.
1/6 – 1/7) ซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกันโดยตรง มันจึงมีความ
เป็ นไปได้สงู ว่า ครูกอ็ าจจัดการเรียนการสอนโดย
การผนวกรวมปั ญหาสิง่ แวดล้อมเหล่านี้เข้าด้วยกัน

ซึง่ จะเป็ นการสนับสนุ นให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจ
ทีค่ ลาดเคลื่อนง่ายยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้เพราะผลการวิจยั นี้
และผลการวิจยั ก่อนหน้านี้ระบุตรงกันว่า นักเรียนมี
แนวโน้มที่จะมองปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมแบบองค์รวม (Boyes and Stanisstreet, 1997; Kilinc et al.,
2008; Pongsophon et al., 2010) โดยนัก เรีย น
ไม่ได้แยกแยะว่า ปั ญหาใดเกิดจากสาเหตุใด หาก
แต่นักเรียนมักมองว่า ทุกปั ญหามีสาเหตุร่วมกัน
จากพฤติกรรมการทําลายสิง่ แวดล้อมโดยมนุ ษย์
ดังนัน้ การจัดลําดับเนื้อหาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอาจจําเป็ นต้องมี
การทบทวน เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ อย่างราบรืน่ มากขึน้
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