
 
 
 
 

 
1.1 ความหมายของการศึกษา 
    นักการศึกษาไดใหความหมายของคําวา “การศึกษา” ไวหลากหลาย  อาจกลาวไดวา 
ความหมายของการศึกษามีมากพอๆ กับจํานวนนักการศึกษา  เหตุที่นักการศึกษาใหนิยามหรือ
ความหมายไวแตกตางกัน  เพราะวาการศึกษาเปนการพัฒนาบุคคล การพัฒนานั้นยอมมุงที่จะ
บรรลุเปาหมายใดเปาหมายหน่ึง เปาหมายยอมถูกกําหนดดวยคา แตสิ่งของมีคาสําหรับแตละคน
ไมเหมือนกัน ดังน้ันแตละคนจึงใหความหมายการศึกษาไมเหมือนกัน เพราะความหมายของแต
ละคนยอมคลอยไปตามสิ่งที่แตละคนถือวามีคาสูงสุด (วิทย วิศทเวทย, 2523 : 27) 
 คําวา ”การศึกษา” (Education) ในภาษาอังกฤษมีรากศัพทมาจากภาษาลาติน 2 คํา ซึ่ง
มีผูใหความเห็นไวตางกัน คือ เชื่อวามาจากคําวา educare ซึ่งหมายถึง การปลูกฝง อบรม กับ
คําวา educere ซึ่งหมายถึง การใหกําเนิด การทําใหเกิดขึ้น (Price, 1940 : 13) รากศัพทคําแรก
หมายถึง การอบรมสั่งสอนใหเกิดความเจริญงอกงามน้ัน เปนความหมายของการศึกษาที่ยึดถือ
อยูปจจุบัน สวนคําหลังน้ันถือวา การศึกษาเปนเพียงการชักนําใหบุคคลรูจักและตระหนักใน
คุณสมบัติที่มีอยูในตัวคนแตละคน เพ่ือจะไดใชความสามารถที่มีอยูตามธรรมชาตินั้นไดเต็มที่ 
(วิจิตร ศรีสอาน, 2525 : 232) 
 คําวา การศึกษาตามความหมายในภาษาไทยนั้น หมายถึง เลาเรียน ศึกษา ตรงกับคํา
วาสิกขาในภาษาบาลี คําวาสิกขาประกอบดวยคําวา สะกับอิกขะ รวมกันเปนสิกขา คําวา      สะ 
แปลวา เอง ตัวเอง อิกขะก็คือการเห็น รวมเปนการเห็นซ่ึงตนเอง เห็นโดยตนเอง เห็นเพ่ือ
ประโยชน (พุทธทาสภิกขุ, 2529 : 46) 
 จากการพิจารณาความหมายของการศึกษาตามรูปศัพทภาษาอังกฤษและภาษาไทยนั้น  
สรุปไดวา  การศึกษาคือการพัฒนามนุษยโดยสงเสริมใหมีความเจริญงอกงามอยางเปนอิสระ 
 ดิวอ้ี (Dewey, 1916 : 2, 53) กลาวถึงการศึกษาวา  การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
ของชีวิตเปนความงอกงามอยางตอเน่ืองไรจุดจบ  และเปนกระบวนการตอเน่ืองทางสังคมของ
ชีวิต 
 นิลล (Neil, 1960 : 24) กลาวถึง ความสัมพันธของการศึกษากับชีวิตวา “ขาพเจาเชื่อวา
เปาหมายของชีวิต คือ การแสวงหาความสุข ฉะนั้นการศึกษาจึงเปน การเตรียมตัวเพ่ือชีวิต
ดังกลาว” 

ความหมายของการศึกษากับส่ิงแวดลอม 

บทที่ 1 
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 กูด (Good, 1959 : 191 อางใน ภิญโญ สาธร, 2514 : 9) ไดใหความหมายของ
การศึกษาไว  ดังนี้ 
 1. การดําเนินการดวยกระบวนการทุกชนิดที่จะทําใหบุคคลพัฒนาความสามารในดาน
ดานตางๆ พัฒนาทัศนคติและพัฒนาพฤติกรรมอยางอ่ืนที่จัดเปนคานิยมหรือคุณธรรมที่จะเปน
ผลดีและเปนที่ยอมรับนับถือของสังคมที่บุคคลน้ันเปนสมาชิก 

2. กระบวนการทางสังคมที่ทําใหบุคคลไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมซึ่งคัดเลือกไว   
แลวหรือส่ิงแวดลอมที่มีการควบคุมเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งแวดลอมที่คัดเลือกหรือ
ควบคุมโดยโรงเรียนเพ่ือสรางประสิทธิภาพทางสังคมหรือพัฒนาการสวนบุคคลที่ดีที่สุดใหบุคคล
เหลาน้ัน 

3. วิชาชีพอยางหนึ่งสําหรับครู เปนวิชาที่สอน หรือเตรียมบุคคลใหเปนครู  วิชาชนิด   
นี้มีสอนอยูในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย วิชาการศึกษาสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา ปรัชญา 
ประวัติการศึกษา หลักสูตร วิธีสอนวิชาเฉพาะ วิธีสอนทั่วไป การสอน การบริหาร     การนิเทศ
การศึกษา และวิชาอยางอ่ืนที่ครูควรรูจักเปนจํานวนมาก รวมความวาเปนวิชาทั้งทางทฤษฎีและ
การปฏิบัติ  ซึ่งจะกอใหเกิดความเจริญงอกงามสําหรับอาชีพครู 

4. การศึกษา หมายถึง ศิลปะในการถายทอดความรูตางๆ ในอดีตซึ่งรวบรวมไวอยาง 
เปนระเบียบสําหรับคนรุนใหมแตละรุน 

พระราชวรมุนี (2518 : 10-13) ไดใหความหมายของการศึกษาไววา การศึกษา      คือ 
ความพยายามแสวงหาจุดมุงหมายใหแกชีวิต คือความเปนอยูอยางดีที่สุด หรือการมีอิสระภาพ 
ทั้งอิสระภายนอก อันหมายถึงการหลุดพนจากอํานาจครอบงําของสิ่งแวดลอม และอิสระภายใน
คือ ความหลุดพนจากอํานาจของกิเลสตัณหา 
 วิทย วิทศเวทย (2525 : 27) ไดกลาวถึงความหมายของการศึกษาไว 2 แง คือ ในแง
กวางและแงแคบ สรุปไดวา ในแงกวางการศึกษาหมายถึงอิทธิพลทุกอยางที่ มีตอชีวิต 
บุคลิกภาพและความรูสึกนึกคิดของมนุษย การศึกษาในแงนี้ไมมีวันส้ินสุด ตั้งแตเกิดจนตาย คือ  
การศึกษาจากประสบการณทั้งหมดของชีวิต สวนในแงแคบ การศึกษาคือ กระบวนการที่สังคม
ถายทอดวัฒนธรรม ความรู ความชํานาญ คานิยมจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง โดยผาน
โรงเรียนหรือสถาบันสังคมอื่น มีการกําหนดแนวทางอยางเปนระบบ เปนกิจจะลักษณะเพื่อที่จะ
ปนใหเด็กเปนไปตามมโนภาพของสังคม 
 สุลักษณ ศิวรักษ (2522 : 6) ไดกลาวถึงความหมายของการศึกษาวา  การศึกษา
หมายถึง 

1. วิธีการตางๆ ที่ถายทอดความรู ทักษะและทัศนคติ 
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2. ทฤษฎีตางๆ ที่พยายามอธิบายหรือใหเหตุผลในการถายทอดนั้นๆ 
3. คุณคาหรืออุดมคติตางๆ ที่มนุษยพยายามจะเขาใหถึงโดยอาศัยความรู ทักษะ 

ทัศนคติ เพราะวาวิธีการฝกหรือการถายทอดขึ้นอยูกับคุณคาหรืออุดมคติที่ตองประสงคนั้นเปน
ผลบั้นปลาย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 2) ไดให 
ความหมาย “การศึกษา” วาหมายถึง กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางรางกาย การสรางองคความรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 จากความหมายของคําวาการศึกษาที่กลาวมาแลวน้ี  พอสรุปไดวาการศึกษา คือ การที่
มนุษยเราไดมีการพัฒนาความรูความสามารถโดยอาศัยการถายทอดความรูและประสบการณ
จากคนรุนเกาไปสูคนรุนใหม ใหสามารถดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพและอยูในสังคมอยางมี
ความสุข (พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท, 2549 : 10-13) 
 

1.2 ความหมายของสิ่งแวดลอม 
สิ่งแวดลอม  มาจากคําภาษาอังกฤษวา Environment ซึ่งมีความหมายกวางขวางมาก   

นักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความ “สิ่งแวดลอม” โดยพิจารณาในหลายมิติทั้งวงกวางและ
วงแคบ ดังนี้ 
 ณรงค  ณ เชียงใหม (2525 : 1) ใหความหมายสิ่งแวดลอมวา หมายถึงทุกส่ิงที่ลอมรอบ
ตัวเราทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต ทั้งที่เปนสสารและพลังงาน 
 อุทัย  หิรัญโต (2526 : 76-77) กลาววา สิ่งแวดลอม คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่เราและมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของคนหรือกลุมคน 
 สมทรง  อินสวาง (2529 : 1) ใหความหมายสิ่งแวดลอมหมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบ   
ตัวเรา สิ่งเหลาน้ีเกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติ หรือเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น หรือเปนสิ่งที่มีชีวิต 
หรือไมมีชีวิต หรือทรัพยากรธรรมชาติก็ได สิ่งแวดลอมมีความสําคัญกับเวลาและชวงของเวลาที่
เกิดขึ้น  สิ่งแวดลอมในธรรมชาติเกือบทั้งหมดจะเก่ียวของกับตัวเราไดทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ
ที่ทําใหความหมายของสิ่งแวดลอมนั้นกวางขวางมาก  และเปนการยากที่จะกําหนดแนนอนลงไป
วา บริเวณที่สิ่งแวดลอมเก่ียวของกับตัวเรานั้นมีจํานวนมากนอยแคไหน 
 กรมสามัญศึกษา (2531 : 8) ใหความหมายบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน     
หมายถึง การรับรูหรือความรูสึกที่สมาชิกในโรงเรียนที่มีตอโรงเรียน และอาจรวมถึงความรูสึกที่
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 สวัสด์ิ  สายประสิทธิ์ (2531 : 628) ใหความหมายสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนวา เปน
การจัดส่ิงแวดลอมรอบๆ ตัวใหผูที่สัมผัสมีความโนมเอียงไปกับสภาพแวดลอมนั้น เปนการปรุง
แตงสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีบรรยากาศโนมนาวความรูสึกของเด็กใหมีความสงบเห็นส่ิงดี
งามในธรรมชาติ สังคม และสิ่งแวดลอมของชีวิต มีความพึงพอใจที่จะเรียน ทําใหการเรียนการ
สอนสัมฤทธิ์ผลไดโดยงาย 
 สมศักด์ิ  โชคนุกูล (2531 : 1) ใหความหมายวา สิ่งแวดลอม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่
อยูรอบตัวมนุษย ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติ ทั้งที่มีลักษณะทางกายภาพ มองเห็นไดหรือไมได
รวมทั้งสิ่งตางๆ ที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยเอง 
 สมิทธิ์  สระอุบล (2532 : 2) ใหความหมาย “สิ่งแวดลอม” หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยาง     ที่
อยูรอบตัวมนุษย ทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกัน  
เปนปจจัยในการเก้ือกูลหนุนนําซ่ึงกันและกัน  ผลกระทบจากปจจัยหน่ึงมีสวนเสริมสรางหรือ
ทําลายปจจัยอ่ืนอยางหลีกเลี่ยงไมไดเปนวงจร และวัฏจักรที่เก่ียวของกันทั้งระบบ 
 พ.  โพธิทัพพะ (2533 : 33) ไดอธิบายความหมายของสิ่งแวดลอมในโรงเรียนวา      
เปนการรับรู หรือความรูสึกและทัศนคติที่โรงเรียนไดรับจากสมาชิกในโรงเรียน ทั้งในทางที่ดีและ
ในทางไมดี ความรูสึกในทางที่ดีนั้นทําใหเกิดความประทับใจ พอใจ และอบอุนใจ            มี
ความรูสึกเปนเจาของ และภาคภูมิใจตอโรงเรียน ความรูสึกที่ไมดีนั้นอาจทําใหขาดความรัก ไมมี
ความผูกพัน ปราศจากความเปนเจาของ เกิดความเฉยเมย ความเบื่อหนาย ความ      เหินหาง 
และความไมรับผิดชอบ 
 นิวัติ เรืองพานิช (2533 : 2) ใหความหมายสิ่งแวดลอมหมายถึง วัตถุ พฤติกรรม และ
สภาพการณตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา เชน ลมฟาอากาศ ดิน และส่ิงมีชีวิตตางๆ สิ่งเหลาน้ีจะทํา
ปฏิกิริยารวมกัน ซึ่งที่สุดส่ิงแวดลอมเหลาน้ีมีอิทธิพลเปนตัวกําหนดรูปรางความเปนอยู รวมทั้ง
การอยูรอดของแตละชีวิตหรือสังคมของสิ่งมีชีวิตน้ัน 
 สิปปนนท เกตุทัต (2534 : 1) ใหความหมาย สิ่งแวดลอม คือ สิ่งที่มีชีวิต สิ่งที่ไมมีชีวิต 
ที่ปรากฏอยูโดยรอบ  สิ่งตางๆ เหลาน้ีมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน อาศัยพ่ึงพากันในบางโอกาส
นับตั้งแตสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวจนกระทั่งถึงสัตวหลายเซลล  และส่ิงมีชีวิตสีเขียวในระยะเร่ิมตนสิ่ง
ตางๆเหลาน้ีอาศัยรวมกันเปนเพียงกลุมเล็กๆ เม่ือเวลาผานไปนานขึ้นกลุมเล็กๆ เหลาน้ีก็เร่ิม
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 อนันต  นามทองตน (2534 : 7) ใหความหมายของสิ่งแวดลอมในโรงเรียนวา เปนการจัด
สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวสมาชิกในโรงเรียน และผูเก่ียวของใหมีผลทําใหเกิดความโนมเอียงไปกับ
สภาพแวดลอมน้ัน เกิดความรูสึกและทัศนคติตอโรงเรียนทั้งในทางบวกและทางลบ  ความรูสึก
ในทางบวกจะทําใหเกิดความประทับใจ อบอุนใจ และพอใจ ความรูสึกมีสวนรวมในการเปน
เจาของ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจที่ไดเขามาอยูรวมเปนสมาชิก สวนทางลบน้ันทําใหรูสึกเบื่อ
หนาย หมางเมิน เกิดความเฉยเมย ปราศจากความเปนเจาของ 
 เต็มดวง รัตนทัศนีย (2535 : 40) ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมหมายถึง สิ่งตางๆ ที่
อยูรอบตัวมนุษย ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือส่ิง  ที่มนุษย
สรางขึ้น ไดแก วัตถุ สถานที่ พฤติกรรมสถานการณ หรือดิน หิน ตนไม ลมฟาอากาศ สังคม 
ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนตน  สิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอสภาพ
ความเปนอยู รูปรางลักษณะของสิ่งที่มีชีวิตและสังคมของสิ่งมีชีวิต 
 ปริญญา  นุตาลัย (2535 : 363) ไดใหความหมายไววา สิ่งแวดลอม หมายถึง สรรพส่ิง
ขอกําหนดกฎเกณฑกิจกรรมทั้งหลายที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ     ที่
มนุษยไดทําขึ้น 
 มีชัย  วรสายัณห (2535) กลาววา สิ่งแวดลอม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัว
มนุษย ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติ เชน ดิน น้ํา อากาศ ภูเขา ฯลฯ    
และที่มนุษยสรางขึ้น เชน สะพาน ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ทั้งที่มองเห็นได และไม
สามารถมองเห็นได เชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ 
 บุญชวย จินดาประพันธ (2536 : 81) กลาววา สิ่งแวดลอม หมายถึง ปจจัยภายนอกทุก
สิ่งทุกอยางที่อาจมีอิทธิพล และผลกระทบตอโอกาสที่สิ่งมีชีวิตตัวใดตัวหนึ่งมีชีวิตรอดและเจริญ
พันธ 
 สมพร  เทพสิทธา (2536 : 33) กลาววา  สิ่งแวดลอม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยู
รอบตัวมนุษยที่มีชีวิตและไมมีชีวิตท่ีเปนรูปธรรม และนามธรรม 
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2537 : 15) ไดใหความหมายไววาส่ิงแวดลอม คือ ทุก
สิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยที่มีชีวิต และไมมีชีวิตที่เปนรูปธรรม (จับตองและมองเห็นได) และ
นามธรรม 
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 อําภา บุญชวย (2537 : 145) ใหความหมายสิ่งแวดลอมในโรงเรียนหมายถึง การจัด
สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวใหผูที่ไดสัมผัส ไดมีความโนมเอียงไปกับสภาพแวดลอมน้ันๆ โรงเรียนจึง
ตองมีการปรุงแตงสภาพแวดลอมตางๆ เพ่ือโนมนาวความรูสึกของนักเรียนใหพอใจที่จะเรียน
และอยากเรียน 
 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคใต (2538 : 6) ใหความหมายไววา สิ่งแวดลอม 
หมายถึง มวลชีวภาพหรือส่ิงที่มีชีวิต (Biosphere) และสิ่งที่ไมมีชีวิตทั้งปวงอันไดแก อากาศหรือ
กาซตางๆ (Atmospheres) น้ํา (Hyphosphere) และแรธาตุดินหินตางๆ 
 ราตรี  ภารา (2538 : 9) ไดอธิบายถึงรากศัพทของ Environment วา สิ่งแวดลอม     มา
จากรากศัพทเคมีภาษาฝรั่งเศสวา “Environs” แปลวา ”Around” ดังน้ัน “Environment”      จึง
หมายถึง Totallity of man’s surroundings” 
 UNESCO (อางมาจาก หนังสือพิมพมติชน, 2538 : 25) ไดนิยามไววาสิ่งแวดลอม  
หมายถึง สิ่งที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่ เปนธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น  โดยรวมทั้ง
สิ่งแวดลอมทางสังคมของมนุษยอีกดวย 
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2540 : 13) ใหความหมายสิ่งแวดลอมคือ ทุกส่ิงทุก
อยางที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต  ทั้งที่เปนรูปธรรม (จับตองและมองเห็นได) และ
นามธรรม (วัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี ความเชื่อ)  มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกัน เปนปจจัยใน
การเก้ือหนุนซ่ึงกัน  ผลกระทบจากปจจัยหน่ึงจะมีสวนเสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่งอยาง
หลีกเลี่ยงไมได  สิ่งแวดลอมเปนวงจรและวัฏจักรที่เก่ียวของกันไปทั้งระบบมี 2 ประเภท 

1. สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ปาไม ภูเขาทุกประเภท ดิน น้ํา อากาศ 
ทรัพยากร 

2. สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น เชน ชุมชนเมือง สิ่งกอสรางโบราณสถาน ศิลปกรรม 
ธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
 รวีวรรณ ชินะตระกูล (2540 : 13) ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมไววา ทุกส่ิงทุกอยาง
ที่อยูรอบตัวเรา ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึง
กัน  ผลกระทบจากปจจัยหน่ึงจะมีสวนเสริมสราง และทําลายอีกสวนหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงไมได  
สิ่งแวดลอมเปนวงจรและวัฏจักรที่เก่ียวของกันไปทั้งระบบ เม่ือส่ิงแวดลอมหน่ึงเปนพิษ ก็ยอมจะ
เกิดปญหากับสิ่งแวดลอมอ่ืนได 
 ถนอม ทองพันชั่ง (2541 : 9) ใหความหมายวา สิ่งแวดลอมหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยาง    
ที่อยูรอบตัวมนุษยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น มีอิทธิพลตอความเปนอยูของ
มนุษยทั้งทางตรงและทางออม 



 สวัสด์ิ  โนนสูง (2543 : 1) ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมไววา สิ่งแวดลอมหมายถึง 
สิ่งที่อยูรอบตัวมนุษย อาจเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น ทั้งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
รูปธรรมหรือนามธรรม และมีความเหมาะสมหรืออาจไมเหมาะสมก็ได เชน แสงแดด แมน้ํา ถนน 
บานเรือน โบราณสถาน ประเพณี และวัฒนธรรม เปนตน 
 เกษม  จันทรแกว (2544 : 1-4) ใหความหมายสิ่งแวดลอมวา หมายถึง สิ่งตางๆ  ที่เปน
ทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต เห็นไดดวยตาเปลา รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษยเปน
ผูสรางขึ้น อีกทั้งอาจเปนทั้งรูปธรรมและนามธรรมหรืออาจกลาวอยางงายๆ วา คือ สิ่งตางๆ    ที่
อยูรอบตัวเรา 
 จากความหมายของสิ่งแวดลอมที่กลาวขางตน  สรุปไดวา  สิ่งแวดลอม คือ สิ่งตางๆท่ี
อยูรอบตัวเรา ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ซึ่งลวนมีอิทธิพลเก่ียวของ
กับการดําเนินชีวิต 
 

 
กรอบแนวคิดความหมายส่ิงแวดลอม 
(สุขณภา สําเนียงสูง, 2546 : 17-20) 

 
 พรชัย สมพงษพันธ (2546 : 11-12) กลาววา สิ่งแวดลอมหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยาง      ที่
อยูรอบตัวมนุษย  ซึ่งจะมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอการดํารงชีวิตและความเปนอยูของ
มนุษย ทั้งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น  ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปน
รูปธรรมและนามธรรม ไดแก บานเรือน ถนน ดิน ปาไม วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ สําหรับ
ประเภทสิ่งแวดลอมนั้นสามารถแบงออกเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภทดังนี้ 
 ประเภทที่ 1 สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Environment)           
อาจแบงเปน 

สิ่งแวดลอมที่เปนพิษและไมเปน

สิ่งแวดลอม 

สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว 

สิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม 

สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
และมนุษยสรางขึ้น 

สิ่งที่เปนกายภาพ ชีวภาพ 
สังคม/วัฒนธรรม 

สิ่งที่เปนของเหลว 
ของแข็ง และกาซ 
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1.  สิ่งมีชีวิต (Biotic Environment) เชน พืช ปาไม สัตว และมนุษย เปนตน 
2.  สิ่งที่ไมมีชีวิต (Abiotic Environment) เชน ดิน น้ํา อากาศ ควัน เมฆ เสียง 

เปนตน 
ประเภทที่ 2 สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น (Man-made Environment) เชน บาน ถนน 

สะพาน โตะ เกาอ้ี วัตถุมีพิษ เสียงอารมณ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา การศึกษา ฯลฯ ซึ่ง
สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นประกอบดวย 

1.  สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น 
และสามารถมองเห็นได เชน ถนน บานเรือน เมือง สะพาน รถ เคร่ืองบิน เจดีย วัด สิ่งกอสราง 
หรือสถาปตยกรรม เปนตน 

2.  สิ่งแวดลอมทางสังคม (Social Environment) อาจสรางขึ้นโดยตั้งใจหรือไม
ตั้งใจ หรือสรางเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของการอยูรวมกัน เชน วัฒนธรรม ประเพณี 
ศาสนา กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ รวมไปถึง การทะเลาะวิวาท การสงเสียงดาทอ 
ลักษณะทาทางนักเลง เปนตน 
 พี  โนไบล และ เจ  ดูดี (Nobile and Dudy, 1972 : 154) ไดกลาววา สิ่งแวดลอมเปน
ผลรวมของสิ่งตางๆท่ีอยูรอบดานสภาวะการณ หรือโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลซ่ึงมีผลตอการคง
อยู หรือการพัฒนาของมนุษยหรือธรรมชาติ 
 กูด (Good, 1973 : 214) ใหความหมายวา  สิ่งแวดลอม หมายถึง วัตถุทุกชนิด และ
สถานการณซึ่งมีอิทธิพลตอบุคคล 
 พจนานุกรมภาษาอังกฤษของเวบสเตอร (Webster 1979 : 760) ไดใหความหมายวา
สิ่งแวดลอม คือ สภาวะการณรอบดานอิทธิพลหรืออํานาจตางๆ  ซึ่งมีอิทธิพลหรือกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศอันสลับซับซอนทั้งหมด  การปรับตัวปจจัยทางชีวภาพอันมีผลตอ
การดํารงชีวิตอยูรอดของสิ่งมีชีวิตหรือระบบนิเวศนตางๆ 
 

1.3 ความหมายของการศึกษาสิ่งแวดลอม 
 นีลและปาลมเมอร (Neal and Palmer, 1990 : 9) ไดใหความหมาย การศึกษา
สิ่งแวดลอม หมายถึง การเรียนรูซึ่งเก่ียวของกับการพัฒนาทักษะที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งทักษะ
พ้ืนฐานของการอานออกเขียนได และในดานการคิดคํานวณ 
 วินัย  วีระวัฒนานนท และบานชื่น สีพันผอง (2537 : คํานํา) ไดใหความหมายวา  
การศึกษาที่มุงเนนเฉพาะเน้ือหาสาระเร่ืองสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ควรคาในการเรียนรู อันจะเปน
พ้ืนฐานความรูที่สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย เชน การศึกษาในเรื่องส่ิงแวดลอมกับการ
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 โครงการส่ิงแวดลอมศึกษาระหวางประเทศ (International Environmental Education 
Programme) (UNESCO-UNEP, 1983 : 14) ไดใหความหมายวา การศึกษาส่ิงแวดลอม 
หมายถึง โปรแกรมและรายวิชาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย (หลังระดับมัธยมศึกษา)     ที่
เก่ียวของกับเรื่องราวหรือปญหาส่ิงแวดลอม บนพ้ืนฐานของสหวิทยาการ ใชรายวิชาจาก
วิทยาศาสตรธรรมชาติ วิทยาศาสตรสังคม วิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยี อักษรศาสตร    
และประวัติศาสตร ใหเปนประโยชนตอการฝกหัดผูเรียน โดยการปรับใหมีความเหมาะสมกับ
วิธีการทั่วไป 
 
 สรุป  การศึกษาสิ่งแวดลอม หมายถึง การศึกษาที่มุงเนนเนื้อหาสาระเรื่องสิ่งแวดลอม 
หรือปญหาส่ิงแวดลอมที่สําคัญ เชน การศึกษาในเรื่องส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา นิเวศวิทยา 
ประชากรกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน ปาไม สัตว พืช อาหาร น้ํา อากาศ           แร 
พลังงาน สารพิษ มลภาวะ เปนตน  เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องสิ่งแวดลอม หรือ
ปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น  อันจะเปนพ้ืนฐานความรูที่สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย      
(สมบุญ ศิลปรุงธรรม, 2547 : 10-12) 
 

1.4 ความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 
 วราพร ศรีสุพรรณ (2532 : 16) ไดอธิบายวา สิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ทางการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งที่อยูโดยรอบทั้งที่เปนธรรมชาติและที่
มนุษยสรางขึ้น และความสัมพันธระหวางประชากร มลภาวะ ทรัพยากร การอนุรักษ           
การคมนาคม เทคโนโลยี การวางแผน เก่ียวกับเมืองและชนบทกับสิ่งแวดลอมของมนุษย 
 เกษม จันทรแกว (2537 : 71) ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง 
กระบวนการใหความรูอยางมีระบบและแบบแผนโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเทคโนโลยีการศึกษา  
นําความรูทางสิ่งแวดลอมสูบุคคลทุกระดับ เพ่ือคงไวซึ่งคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 
 วินัย วีระวัฒนานนท และบานชื่น สีพันผอง (2539 : 15) ไดใหความหมายของ
สิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง กระบวนการการศึกษาที่เนนความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพและสิ่งแวดลอมทางสังคม ปจจัยทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอมนุษย เพ่ือสรางเจตคติ พฤติกรรม    
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 คณิต ธนูธรรม (2540 : 107-111) กลาววา สิ่งแวดลอมศึกษา คือ กระบวนการเรียนรูที่
ทําใหผูเรียนเกิดทัศนคติ คานิยมกับส่ิงแวดลอม  เพื่อมุงสรางพฤติกรรม คานิยม คุณธรรม    
และจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม  ในอันที่จะกอใหเกิดการรักษา และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม      
ในที่นี้ไดดําเนินการศึกษาถึงกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อการทําความเขาใจเก่ียวกับ 
วิธีการ เน้ือหา กิจกรรม ผูถายทอด ผูรับ และการกระทําหนาที่ที่มีตอทรัพยากร ซึ่งมีความสําคัญ
ตอวิถีการดํารงชีวิตของชุมชนเพื่อการยังชีพ ไดแก การทําไร ทํานา จากการศึกษากระบวนการ
เรียนรูของชุมชน ตั้งแตเร่ิมกอตั้งถิ่นฐานชุมชนเปนตนมา แบบแผนการปฏิบัติสืบตอกันมาน้ัน
เกิดขึ้นจากการเรียนรูที่ไดจากภูมิรูที่มีอยูในชุมชนนั้นมากกวาที่จะไดรับขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ 
เพราะลักษณะชุมชนด้ังเดิมคอนขางที่จะปลอดจากอํานาจอิทธิพลและการไดปฏิสัมพันธจากคน
นอกเผาพันธุ ดังน้ันแบบแผน ประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมา จึงถายทอดมาจากบรรพบุรุษและ
สถาบันครอบครัว ซึ่งเปนสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทอยางสูงตอการทําหนาที่ในการอบรม 
ถายทอด คุณลักษณะความสัมพันธภายในเครือญาติที่ใหความเคารพนับถือตอผูอาวุโสที่ทํา
หนาที่ในการถายทอดโดยการอบรมส่ังสอนบุตรหลานครอบคลุมถึงปู ยา ตา ยาย นา อา ลุง ปา 
ฯลฯ 
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2544 : 5) ไดใหความหมาย สิ่งแวดลอมศึกษา คือ 
กระบวนการที่ทําใหเห็นคุณคา เกิดความตระหนัก และเขาใจถึงการอยูรวมกันของสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ดวยการใหโอกาสทุกคนพัฒนาความรู เจตคติ ทักษะ 
การรูจักตัดสินใจ เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม เพ่ือที่จะปกปองและแกไข
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้น ตลอดจนสรางรูปแบบการดําเนินชีวิตใหมเพ่ือสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับบุคคล 
กลุม และสังคม 
 วินัย วีรวัฒนานนท (2546 : 77) ไดกลาวไววา สิ่งแวดลอมศึกษา (Environment 
Education) เปนคําที่คอนขางใหมหรือเปนเนื้อหาวิชาคอนขางใหมในวงการศึกษา เพราะเริ่มจะมี
คําวา “สิ่งแวดลอมศึกษา” เขามาใชในประเทศไทยเม่ือไมนานมาน้ีเองเม่ือปญหาสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทย เชน น้ําเสีย อากาศเสีย การลดลงของปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ อยาง
รวดเร็วจนเปนที่ปรากฏชัดเจน อันเปนปญหาท่ีเกิดจากวิธีการดํารงชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไป
แลวสงผลกระทบมาสูสุขภาพอนามัยและการดํารงชีวิตที่เปนอยูดังเชนในปจจุบัน 
 สมบุญ ศิลปรุงธรรม (2547 : 11) ไดใหความหมายสิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง 
กระบวนการทางการศึกษาที่จัดขึ้น เพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจในเรื่อง
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 รุจนธิชัย เทพตาแสง (2548 : 46) ไดสรุปความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาวา     เปน
กระบวนการทางการศึกษาที่ใหความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม โดยมุงใหผูเรียนเกิดความตระหนัก มี
เจตคติ คานิยม และทักษะ สามารถตัดสินใจในการใช การอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม มีความรับผิดชอบตอสวนรวม รวมมือและบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมไวใหอยูคูโลก
ตลอดไป 
 เพียงเพ็ญ บุญสม (2547 : 22) ไดสรุปความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาวาเปน  
กระบวนการที่ทําใหประชากรของโลกมีความตระหนักในปญหาส่ิงแวดลอม  มีความรู ความ
เขาใจ เก่ียวกับสิ่งแวดลอม  มีทักษะในการแกปญหาสิ่งแวดลอม และมีเจตคติที่ดีตอส่ิงแวดลอม  
ซึ่งจะกอใหเกิดคานิยม จิตสํานึกในการรวมรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ใหเขาใจซาบซึ้งถึง
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  เพื่อใหเกิดความหวงใยตอสิ่งแวดลอม และพรอมที่
จะรวมลงมือปฏิบัติ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
 สแวน (1969 : 26-28) ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาไววา สิ่งแวดลอมศึกษา 
หมายถึง การศึกษาท่ีจัดขึ้น เพ่ือใหพลเมืองมีความรูดานสิ่งแวดลอม รูปญหาที่เกี่ยวของ  
ตลอดจนรับรูถึงโอกาสที่ตองรวมมือกันในการแกปญหาส่ิงแวดลอม และมีการเรงเราบุคคล
ทั้งหลายใหรวมมือกันแกปญหา 
 ชไมเดอร (Schmider, 1977 : 26) ไดใหความหมายสิ่งแวดลอมศึกษาไววา         เปน
กระบวนการปฏิบัติ ที่เก่ียวของกับปฏิสัมพันธที่ไมคงที่  ระหวางมนุษยและธรรมชาติในอันที่จะ  
มุงพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล 
 แสตมปป (Stapp, 1981 : 1) กลาววา สิ่งแวดลอมศึกษาเปนกระบวนการที่มี
จุดมุงหมายที่จะพัฒนาประชากรโลก ใหมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอมและปญหา           ที่
เก่ียวของ รวมทั้งมีความรู เจตคติ และจูงใจปฏิบัติในทักษะที่ชํานาญและถูกตอง 
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 ลัคโก (Lucho, 1982 : 4) ใหคําจํากัดความวา สิ่งแวดลอมศึกษาเปนระบวนการพัฒนา
ประชากรในเรื่อง (1) ความรูเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และทางสังคม
วัฒนธรรม  (2) ความตระหนักถึงปญหาเพ่ือแสวงหาแนวทางแกปญหา  และ (3) เพื่อจูงใจใหมี
การสรางพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมอันจะทําใหชีวิตมีคุณภาพที่ดี 
 กริฟฟช (Griffes, 1983 : 9-10) ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาไววา 
สิ่งแวดลอมเปนกระบวนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ทั้งสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ทําใหทุกคนมีความเขาใจและตระหนักถึงในเรื่อง
ของสิ่งแวดลอมและผลกระทบของปญหาสิ่งแวดลอมที่มีตอคุณภาพของมนุษย 
 IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) 
(Webb อางถึงใน ศิริพร หงสพันธุ, 2542 : 22) ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาไววา  
สิ่งแวดลอมศึกษา คือ กระบวนการที่ทําใหเกิดคานิยมและใหรูถึงแนวความคิดหลัก (concept) 
เพ่ือพัฒนาทักษะ และเจตคติที่จําเปนที่จะทําใหเกิดความเขาใจ และซาบซึ้งถึงความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพและชีวภาพ 
 ผลจากการประชุมที่ทบิลิซิ (Tbilisi Conference, 1977) ไดสรุปความหมายของ
สิ่งแวดลอมศึกษาวา เปนสวนบูรณาการของการศึกษา ซึ่งเปนการเนนปญหาและสหวิทยาการ  
มีเปาหมายในการสรางคานิยม สงเสริมความเปนอยูที่ดีโดยสวนรวม และสํานึกตอส่ิงแวดลอม  
ซึ่งควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงออก และควรเปนแนวทางสําหรับการสรางความสํานึก 
ทั้งในปจจุบันและอนาคต (UNESCO, 1978 : 21) 
 ฟน (Fien อางถึงใน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2541 : 6-7) ไดใหความหมาย
วา สิ่งแวดลอมศึกษา คือ การเรียนรูดวยการศึกษาแบบสหวิทยาการรวม ซึ่งจะชวยใหบุคคลแต
ละคน หรือกลุมบุคคล เกิดความเขาใจในสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายสูงสุดเพ่ือพัฒนา เจตคติใน
การระวังรักษา และความผูกพันหวงใย อันจะชวยเสริมสรางความปรารถนาที่จะปฏิบัติตนอยางมี
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ดังน้ัน สิ่งแวดลอมศึกษา       จึงไมไดเก่ียวของเฉพาะเร่ืองของ
ความรูเทาน้ัน แตยังรวมถึงความรูสึก เจตคติ ทักษะ และการปฏิบัติทางสังคมเขาไปดวย 
 แสตมปป และคอกซ (Stapp and Cox, 1979 : 764) ไดใหความหมายสิ่งแวดลอม
ศึกษา คือ ขบวนการมุงพัฒนาประชากรโลกใหมีความเขาใจตอส่ิงแวดลอมและปญหาที่เกิดขึ้น  
ซึ่งไดแก ความรอบรู ทัศนคติ แรงจูงใจ การยอมรับและทักษะ เพ่ือจะไดนําไปแกไขปญหาตอ
ตนเองและสวนรวม  รวมทั้งแนวทางการปองกันปญหาใหมๆ ที่จะเกิดขึ้น 
 จากความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาดังกลาว สรุปไดวา สิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง 
กระบวนการทางการศึกษาที่ จัดขึ้น เพ่ือมุงพัฒนาผูเ รียนใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง
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 จากการเปรียบเทียบความหมายของการศึกษาสิ่งแวดลอม กับความหมายสิ่งแวดลอม
ศึกษา พบวา มีความแตกตางกัน ในประเด็นตอไปน้ี 
 การศึกษาสิ่งแวดลอม เปนการศึกษาที่มุงเนนเนื้อหาสาระเร่ืองสิ่งแวดลอม หรือปญหา
สิ่งแวดลอมที่สําคัญ เพ่ือใหผู เ รียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องสิ่งแวดลอม หรือปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น อันจะเปนพ้ืนฐานความรูสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย               สวน
สิ่งแวดลอมศึกษา เปนกระบวนการทางการศึกษาที่จัดขึ้น เพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความ
เขาใจในเรื่องสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับส่ิงแวดลอม การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม และสภาพปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น 
จนเกิดความรูสึกเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม ตระหนักและหวงใยถึงปญหาสิ่งแวดลอมมีคานิยม 
เจตคติ และแรงจูงใจที่จะเขาไปมีสวนรวมในการปองกัน และปรับปรุงสภาพแวดลอมใหมีสภาพที่
ดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะในการระบุปญหา และการตัดสินใจหาทางเลือกในการแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม ตลอดจนรวมมือกันรับผิดชอบในการปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นให
บรรเทาลง ทั้งในระดับบุคคล กลุม และสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหยั่งยืนตลอดไป 
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