
 
 
 
 
 

 
2.1 ความสําคัญของสิ่งแวดลอม 
 สวัสด์ิ  โนนสูง (2543 : 6) ไดกลาวถึง ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไวดังนี้  

1. มีความสําคัญตอการคงอยูของสิ่งมีชีวิต โดยเปนองคประกอบของชีวิตและเปน
ปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต เชน คนและสัตวตองการอากาศออกซิเจนเพ่ือการหายใจและการ
เผาผลาญอาหาร หากอากาศเปนพิษก็จะทําใหสิ่งมีชีวิตตายได 

2. มีอิทธิพลตอการตั้งถิ่นฐาน ทําเลท่ีเหมาะสมจะมีมนุษยอยูหนาแนน โดยเฉพาะที่ราบ
ลุมแมน้ําที่ราบชายฝงทะเล และที่ราบตามหุบเขา ถาส่ิงแวดลอมไมเหมาะสมจะมีการอพยพไปสู
สิ่งแวดลอมที่ดีกวา 

3. มีอิทธิพลตอลักษณะที่อยูอาศัย บานเรือนในแตละภูมิภาคจะมีโครงสราง รูปแบบ 
และการใชวัสดุที่แตกตางกันเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เชน ในเขตอบอุนและเขต
หนาวมักเปนบานอิฐ หรือคอนกรีตมุงกระเบื้อง มีประตูหนาตางมิดชิด และมีเตาผิงใหความ
อบอุน  สวนบานคนไทยสมัยกอนจะเปนเรือนไมใตถุนสูง หลังคาจ่ัว มุงหญาคา จาก ใบตองตึง
หรือใบพลวง  ซึ่งหางายเหมาะกับสภาพดินฟาอากาศ และความเปนอยูแบบไทย 

4. เปนตัวกําหนดลักษณะการดํารงชีวิตของมนุษย เชน แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เปนที่ราบลุม มีลมมรสุม ปาไมคอนขางสมบูรณ มนุษยจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอนเหนือ
ของแอฟริกาหรือเอเชียตะวันตกเฉียงใตมีสภาพแหงแลงเปนทะเลทราย มนุษยจะดํารงชีพโดย
เลี้ยงสัตวแบบเรรอนไปตามแหลงนํ้าและหญารอบโอเอซิส สวนบริเวณเสนศูนยสูตร อากาศจะ
รอน ฝนตกตลอดป มีปาดงดิบอุดมสมบูรณ คนจะดํารงชีพดวยการเก็บของปาและลาสัตว มีชีวิต
ลาหลัง 

5. มีความสําคัญตอความเจริญรุงเรือง และความผาสุกแกมนุษยชาติ หากประเทศใดมี
ทรัพยากรมาก รูจักใชอยางเหมาะสม จะทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคง และ
เจริญกาวหนา เพราะทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาสังคมมนุษย 

6. มีความสําคัญทางดานวิชาการและเอกลักษณของชาติ โดยเฉพาะสิ่งแวดลอม 
ศิลปกรรม โบราณสถาน และโบราณวัตถุ  อันแสดงออกถึงวิวัฒนาการและความรุงเรืองของ
มนุษยในอดีต เปนเอกลักษณหรือความภาคภูมิใจของบุคคลในชาติ 

ความสําคัญและความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม            
กับการศึกษา 

บทที่ 2 
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 ความสําคัญของสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
 การจัดสภาพส่ิงแวดลอมในโรงเรียนมีความสําคัญตอการเรียนรูและสมาชิกในโรงเรียน  
ดังน้ัน กรมสามัญศึกษาจึงไดประกาศทิศทางการจัดการศึกษา (กรมสามัญศึกษา, 2531 : 1) ให
โรงเรียนมัธยมศึกษาถือเปนแนวปฏิบัติ คือ บรรยากาศและส่ิงแวดลอมที่ดีของโรงเรียน จะมีสวน
ในการเสริมสรางความคิด จิตใจ และคุณธรรมตางๆ อันพึงประสงคไดมีผูกลาววา ครูอาจ
แบงเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ ครูที่พูดได และครูที่พูดไมได  ครูที่พูดไดเปนที่รูจัก
กันดี ไดรับการยกยอง และยอมรับกันวามีความสําคัญอยางยิ่ง แตครูพูดไมไดมักไดรับการ
กลาวถึงนอย บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ถือวาเปนครูที่พูดไมได เชื่อวาโรงเรียนที่
สะอาด รมร่ืน เรียบงาย สดชื่น สงบแจมใส มีชีวิตชีวา วัสดุอาคารสถานที่ไดรับการดูแล มีความ
เปนปจจุบัน พรอมที่จะใหครูและนักเรียนไดใชตลอดเวลา ยอมจะทําใหครูและนักเรียนไดรับ
อิทธิพลทําใหเปนคนละเอียด จิตใจแจมใส รักสวยรักงาม รักความสงบเรียบงาย และรักความรม
รื่นไปดวย ถือวาคุณธรรมตางๆ อันพึงประสงคของหลักสูตรอันจะเกิดขึ้นในตัวนักเรียน     โดย
ครูประเภทพูดไมไดนี้มีความจําเปนอยางมาก จึงเห็นเปนการสมควรที่โรงเรียนจะตองพยายาม
จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน เพ่ือประโยชนในการที่เด็กจะไดพัฒนาใหเต็มความรู
ความสามารถ 
 ในทางตรงกันขามถาหากโรงเรียนจัดส่ิงแวดลอมไมดี ยอมจะเกิดปญหาได ดังที่      สม
พร สุทัศนีย (2525 : 203) ไดสรุปปญหาท่ีเกิดจากบรรยากาศและส่ิงแวดลอม ไวดังนี้ 

1. บรรยากาศในหองเรียน ควรเปนบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู ถาบรรยากาศที่ผอน
ปรนไมตึงเครียดเกินไปเด็กจะเรียนไดดี  แตถาบรรยากาศตึงเครียด ครูเปนเจาของอารมณ
เขมงวดกวดขัน ชอบดุและทําโทษเม่ือเด็กทําผิด และเขมงวดจนเกินไป เชน กําหนดวันสงงานที่
ไมมีการยืดหยุน ใหงานมากเกินไป ครูบางคนไมยุติธรรมเด็กจะไมอยากเรียน ครูมักใชวิธีสอน
แบบยึดครูเปนศูนยกลาง ไมเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรมบาง จึงทําใหเด็กเบื่อการเรียน 

2. กฎและระเบียบของโรงเรียน ถาโรงเรียนมีกฎและระเบียบเขมงวดกวดขันมาก
เกินไปทําใหเด็กกระดิกตัวไมได เชน มาสายไมได พูดคุยในขณะเรียน ฯลฯ จึงขัดกับพัฒนาการ
ของเด็กเปนอยางยิ่ง 

3. จํานวนครูไมพอ โดยเฉพาะโรงเรียนเล็กๆ รัฐไมสามารถจัดสรรครูใหครบช้ันเรียนได 
ครูบางคนตองรับผิดชอบสอนถึง 2 ชั้น จึงทําใหเกิดความลําบากในการเตรียมการสอน จึงเปน
สาเหตุหน่ึงที่ทําใหคุณภาพการเรียนการสอนต่ํา และครูที่เขาอบรม เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิมักจะไมมี
เวลาเอาใจใสเทาที่ควร เพราะตองแบงเวลาสวนหนึ่งไป จึงทําใหคุณภาพการสอนดอยลง 
(บรรหาร  เนียมเมฆ, 2546 : 9) 
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 บุญเสริม ฤทธาภิรมย (2536 : 23) ใหความสําคัญส่ิงแวดลอมวา งานสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนนั้น  จําเปนตองยึดหลักสูตรหยิบยกขึ้นมาสอนเด็กใหเรียนรูสภาพสิ่งแวดลอมอยาง
จริงจังเพราะเปนเรื่องที่อยูใกลตัวเด็ก มีโอกาสซึมซับตอบสนองการเรียนอยูตลอดเวลา มีอิทธิพล
ตอความเปนอยูสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนเปนอันมาก สิ่งแวดลอมที่ดีงามและ
เหมาะสม ถูกสุขลักษณะถือเปนเรื่องที่โรงเรียนตองปฏิบัติอยางเครงครัด จะชวยเกื้อกูลตอการ
เรียนรูตามหลักสูตร จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
 สมศักด์ิ หลาบมาลา (2539 : 35) ใหความสําคัญของสิ่งแวดลอม ซึ่งมีแนวคิดสอดคลอง
กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนโยบายกําหนดบัญญัติ 10 ประการ    ที่ตองการให
ทุกโรงเรียนพัฒนาใหสะอาด มีระเบียบ รมรื่น สวยงาม เนนสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดลอมดี
แลว สุขภาพกายและสุขภาพจิตทั้งหมดของครู นักเรียนและผูปกครองก็ยอมดีไปดวย  เปน
ปจจัยหนึ่งที่จะสงเสริมใหคุณภาพทางการศึกษาดีขึ้นและมีความทัดเทียมกัน 
 

2.2 ความจําเปนและเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 

 ความจําเปนของสิ่งแวดลอมศึกษา 
องคการสหประชาชาติ (UNESCO อางถึงใน เกษม  จันทรแกว และประพันธ   โกย

สมบูรณ,2525 : 15-17) ไดกลาวถึงความเปนมา และความจําเปนในการศึกษาส่ิงแวดลอมไว
หลายๆ ประเด็นที่สําคัญ คือ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานโลกไดรอยหรอ และเกิดปญหาอยาง
มาก จนเปนเร่ืองที่นาเปนหวง เพราะการเพ่ิมขึ้นของประชากรอยางรวดเร็ว จําเปนตองใช
ทรัพยากรมากขึ้นไปดวย ยิ่งในภาวะสังคมที่มีการแกงแยงกันมากแลวการแกงแยงทรัพยากร
เพ่ือตนเองจะมีมากขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนส่ิงที่หลีกเลี่ยงไมได ที่อาจมีการใชทรัพยากร
อยางขาดหลักการ ไมระมัดระวัง และอาจมีผลทําใหเกิดการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคตได  
และอาจมีมลพิษเกิดขึ้นจากการใชทรัพยากร มีผลกระทบตอทรัพยากรที่เหลืออยู อาจสูญพันธุ
ไปได  อยางไรก็ตามจากการศึกษาถึงสถานภาพสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปของประเทศไทยและจาก
เอกสารทั่วโลก  อาจสรุปถึงความจําเปนของสิ่งแวดลอมศึกษาได ดังนี้ 
 1. ความจําเปนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมวลมนุษย ใหอยูดีกินดีขึ้นกวา         ที่
เปนอยู สิ่งแวดลอมศึกษานาจะเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหคุณภาพประชากรไทยดีขึ้น และเปน
แนวทางที่จะเสริมสรางใหทัศนคติในการใชทรัพยากรไดถูกตอง คุณภาพชีวิตก็คงจะดี        
ตามมาดวย 
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 2.  สิ่งแวดลอมศึกษา เปนหลักการที่จะชวยเสริมสรางความเขาใจของประชากร       ตอ
ปญหาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนอยางดี ทั้งน้ีหลักการหรือแนวทางใหการศึกษา
สิ่งแวดลอมศึกษานั้น จะตองสอดคลองกับสภาพทั่วไปและสภาพสิ่งแวดลอมนั้นๆ 
 3.  สิ่งแวดลอมศึกษา เปนแนวทางที่จะใหผูเรียน สามารถมีความเขาใจในการเสริมสราง
แนวความคิดที่จะปองกันสิ่งแวดลอม มิใหเกิดมลพิษสิ่งแวดลอมขึ้น ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 4.  สิ่งแวดลอมศึกษา มีวัตถุประสงคที่จะเพ่ิมทักษะใหแกผูเรียน ในการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมทั้งโดยการแกไขปญหาเพ่ือตนเองและเพื่อสวนรวม 
 5.  สิ่งแวดลอมศึกษา จะชวยเสริมสรางสมรรถภาพของประชากร ในการประเมินแผน
ตางๆ เพ่ือการพัฒนาในแงสังคม การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา 
 6.  สิ่งแวดลอมศึกษา สามารถทําใหประชาชนรวมทําการตัดสินใจบางอยางเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม เพ่ือชุมชนและเพ่ือตนเองไดอยางดีและถูกตองมากย่ิงขึ้น 

7. สิ่งแวดลอมศึกษา เปนกระบวนการใหความรูที่ทําใหเกิดความรู ความสัมพันธตอกัน
ของเศรษฐศาสตร การเมือง และนิเวศวิทยา ดียิ่งขึ้น  ทําใหการอนุรักษสิ่งแวดลอมสัมฤทธิ์ผลดี
ขึ้น 

ดังน้ัน สรุปไดวา สิ่งแวดลอมศึกษามีความจําเปนตอการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมวล
มนุษย ชวยเสริมสรางความเขาใจของประชาชนตอปญหาสิ่งแวดลอม และการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม สรางแนวคิดที่จะปองกันสิ่งแวดลอม ทักษะในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใหกับประชาชน เพ่ือใหการอนุรักษสิ่งแวดลอมสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น 
(สมบุญ ศิลปรุงธรรม, 2547: 18) 
 

 เปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 
 จากการประชุมปฏิบัติการสิ่งแวดลอมศึกษาระหวางประเทศ (The International 
Environment Education Workshop) ที่กรุงเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวียค.ศ.1975 
(UNESCO, 1976: 2) ไดมีการวางเปาหมายของสิ่งแวดลอมไววา เพ่ือพัฒนาประชากรให
ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอม และปญหาที่เกิดขึ้นใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และพรอมที่
จะทํางานทั้งสวนบุคคลและสวนรวม เพ่ือหาทางแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน และปองกัน
ปญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต 
 ตอมาไดมีการประชุมสิ่งแวดลอมศึกษาระหวางประเทศ (The Intergovernment 
Conference on Environmental Education) ที่เมือง (Tbilisi) ประเทศรัสเซีย ค.ศ.1977 
(UNESCO, 1978 : 26) ไดวางเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังตอไปน้ี 
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1. เพ่ือสงเสริมใหมีความตระหนักชัดเจนในเรื่องราว และความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และระบบนิเวศทั้งในเมืองและชนบท 

2. เพ่ือใหทุกคนมีโอกาสไดรับความรู คานิยม เจตคติ และทักษะที่จําเปน เพ่ือปองกัน
และปรับปรุงสิ่งแวดลอม 

3. เพ่ือสรางแบบแผนพฤติกรรมเก่ียวกับสิ่งแวดลอมทั้งของบุคคล กลุมและสังคม 
 วินัย วีระวัฒนานนท และคณะ (2540 : 9) ไดกลาวถึงเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 
ไวดังตอไปน้ี 

1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักในความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง      และ
นิเวศวิทยา ทั้งในเมือง และชนบท 

2. เพ่ือใหทุกคนมีโอกาสไดรับรู คานิยม เจตคติ ความผูกพัน และทักษะท่ีจําเปนในการ
ปองกัน และปรับปรุงสิ่งแวดลอม 
 จากความหมายของเปาหมายส่ิงแวดลอมศึกษาดังกลาว สรุปไดวา มีเปาหมายเพ่ือ
พัฒนาประชากรใหตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอมและปญหาท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนมีความรู เจตคติ 
แรงจูงใจ คานิยม และทักษะที่จําเปนสําหรับปรับปรุงส่ิงแวดลอม สามารถทํางานรวมกับบุคคล
และสวนรวม เพ่ือหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และปองกันปญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต 
 ปฏิญญาสากลเบลเกรด ไดกําหนดจุดมุงหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาไว สําหรับบุคคล
และกลุมบุคคล ดังตอไปน้ี (UNESCO, 1976 : 2) 

1. ความตระหนัก (Awareness) ใหมีความตระหนักและความรูเร่ืองสิ่งแวดลอมทั้งมวล 
รวมทั้งปญหาที่เก่ียวของดวย 

2. ความรู (Knowledge) ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางสิ่งแวดลอมทั้งมวล  
รวมทั้งปญหาและหนาที่ความรับผิดชอบและบทบาทของมนุษยที่มีตอส่ิงแวดลอม 

3. เจตคติ (Attitude) ใหมีคานิยมและความรูสึกในเรื่องของสิ่งแวดลอมเปนอันมาก    
และพรอมที่จะเขามามีสวนรวมในการปองกันและปรับปรุงส่ิงแวดลอมดวยทักษะ (Skill) ใหมี
ทักษะในการแกปญหาทางดานสิ่งแวดลอม 

4. ความสามารถในการประเมิน (Evaluation Ability) ใหรูจักประเมิน มาตรการ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งศึกษาโครงการในสวนที่เก่ียวของกับปจจัยทางนิเวศวิทยา การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 

5. การมีสวนรวม (Participation) ใหมีการพัฒนาความรูสึกรับผิดชอบตอการหากลวิธีที่
เหมาะสม  เพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นอยางเรงดวน 
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 สําหรับการประชุมสิ่งแวดลอมศึกษาระหวางประเทศ (The Intergovernment 
Conference on Environmental Education) ที่เมือง (Tbilisi) ประเทศรัสเซีย ค.ศ.1977 
(UNESCO, 1978 : 26-27) ไดกําหนดจุดมุงหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา ไวสําหรับบุคคลและ
สังคม ดังตอไปน้ี 

1. ความตระหนัก (Awareness) เกิดความตระหนักและไวตอปญหาสิ่งแวดลอม  
2.  ความรู (Knowledge) มีประสบการณ และความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับสภาพแวดลอม  

และปญหาสิ่งแวดลอม 
3.  เจตคติ (Attitude) ใหมีคานิยมและความรูสึกในการจะรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  และ

ชักจูงใหเขาไปมีสวนรวมในการปองกันและปรับปรุงสิ่งแวดลอม 
4. ทักษะ (Skill) ใหมีทักษะในการระบุปญหาและทางเลือกในการแกปญหาทางดาน

สิ่งแวดลอม 
5. ความสามารถในการประเมิน (Evaluation Ability) ใหรูจักประเมินมาตรการ

สิ่งแวดลอม รวมทั้งศึกษาโครงการในสวนที่เก่ียวของกับปจจัยทางนิเวศวิทยา การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 

6. การใหความรวมมือ (Participation) เพ่ือใหมีโอกาสรวมกันในการแกปญหา
สิ่งแวดลอม  
 นอกจากนี้ ไดมีนักวิชาการบางทาน ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาไวดังนี้ 
 แสตมปป (Stapp, 1974 : 232-241) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาไววา  
การจัดส่ิงแวดลอมศึกษานั้น จะเนนใหความรู ความเขาใจตอไปน้ี 

1. ใหเกิดความเขาใจวา มนุษยเปนสวนหนึ่งที่มิอาจแยกตัวออกมาไดจากระบบอัน
ประกอบดวยตัวมนุษยเอง รวมทั้งสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมทางชีวกายภาพ  
ทั้งใหเขาใจวากิจกรรมของมนุษยนั้น สงผลกระทบตอระบบความสัมพันธในสิ่งแวดลอมไดเสมอ 

2. ใหมีความเขาใจสิ่งแวดลอมทางชีวกายภาพ  ทั้งที่มีอยูโดยธรรมชาติ และที่มนุษย
สรางขึ้น  และใหเขาใจอิทธิพลของสิ่งแวดลอมดังกลาวตอสภาพสังคมปจจุบัน 

3. ใหมีความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับปญหาส่ิงแวดลอมทางชีวกายภาพที่มนุษยกําลัง
เผชิญอยู มองเห็นวิถีทางแกไข และเขาใจบทบาทความรับผิดชอบของรัฐและประชาชนตอ
ปญหานี้ 

4. ใหมีเจตคติมองเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมที่ดีมีคุณภาพ ทั้งน้ีเพื่อจะไดเปนแรง
กระตุนใหเขามามีสวนรวม ในการสรางสรรคสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น 
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5. การเขามีสวนรวม สนับสนุนใหบุคคลและสังคม ไดมีโอกาสเขารวมงานที่เก่ียวของกับ
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทุกระดับอยางจริงจัง 
 จากความหมายของจุดมุงหมายส่ิงแวดลอมศึกษาดังกลาว สรุปไดวา สิ่งแวดลอมศึกษา 
มีจุดมุงหมายดังน้ี 

1. เพ่ือใหบุคคลเกิดความรู เร่ืองความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ประสบการณและความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและปญหาสิ่งแวดลอม 

2. เพ่ือใหบุคคลรูคุณคาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงสถานภาพและ
แนวทางการใชทรัพยากร โดยมิใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งมลพิษทาง
สิ่งแวดลอม 

3. เพ่ือใหบุคคลมีเจตคติ คานิยม และความรูสึกในการอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
ชักจูงใจใหเขาไปมีสวนรวมในการปองกันและปรับปรุงสภาพแวดลอม 

4. เพ่ือใหบุคคลมีทักษะในการระบุปญหา คิดอยางมีวิจารณญาณ และตัดสินใจหา
ทางเลือกในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

5. เพ่ือใหบุคคลมีความรูสึกรับผิดชอบตอสถานภาพสิ่งแวดลอมของชุมชน ประเทศ และ
ของโลก  ตลอดจนรวมกันลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
 

 หลักการของสิ่งแวดลอมศึกษา 
 ปฏิญญาเบลเกรด (Belgrade Charter) (UNESCO, 1976 : 2) ไดกําหนดหลักการ
สิ่งแวดลอมศึกษา เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการดําเนินงานสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังนี้ 

1. สิ่งแวดลอมศึกษา ควรจะไดรับพิจารณาสิ่งแวดลอมทั้งมวล (Totality) ทั้งสิ่งแวดลอม
ตามธรรมชาติ และมนุษยสรางขึ้น ทั้งในแงนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม 
กฎหมาย วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ 

2. สิ่งแวดลอมการศึกษา ควรจะเปนกระบวนการตลอดชีวิต  ทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียน 

3. สิ่งแวดลอมศึกษาควรมีลักษณะเปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
4. สิ่งแวดลอมศึกษาควรจะเนนการเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกปญหา

สิ่งแวดลอม 
5. สิ่งแวดลอมศึกษาควรจะพิจารณาเรื่องราวของสิ่งแวดลอมในวงกวางจากระดับโลก  

พรอมทั้งคํานึงถึงความแตกตางของแตละภูมิภาคดวย 
6. สิ่งแวดลอมศึกษาควรเนนสถานการณสิ่งแวดลอมปจจุบันและอนาคต 
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7. สิ่งแวดลอมควรพิจารณาการพัฒนาความเจริญกาวหนาทั้งมวล  จากสัดสวนของ
สิ่งแวดลอม 

8. สิ่งแวดลอมศึกษาควรสงเสริมใหเห็นคุณคา และความจําเปนในการที่จะรวมมือ
แกปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก 

จากการประชุมที่เมืองทบิลิซิ (Tbilisi) ค.ศ.1977 (UNESCO, 1978 : 27) ไดวาง
หลักการที่เปนแนวทางสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังนี้ 

1. พิจารณาส่ิงแวดลอมทั้งมวล (Totality) ทั้งที่เปนสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และมนุษย
สรางขึ้นในดานเทคโนโลยีและสังคม (เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร 
ศีลธรรม สุนทรียภาพ) 

2.  สิ่งแวดลอมการศึกษา เปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต  โดยเริ่มตั้งแตวัยเด็กใน
วัยกอนเขาโรงเรียนไปเรื่อยๆ ทั้งระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา 

3. สิ่งแวดลอมศึกษาเปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยเอาเน้ือหาแตละวิชามา
รวมกัน  เพ่ือใหเห็นภาพรวมของสิ่งแวดลอม 
  4. ใหมองเห็นสิ่งแวดลอมตั้งแตระดับทองถิ่น ประเทศ จนถึงระดับภูมิภาค            
เพ่ือนักเรียนจะไดมีความเขาใจในสภาพแวดลอมสวนอ่ืนของโลกไดอยางลึกซ้ึง 
  5. เนนสถานการณสิ่งแวดลอมที่เปนอยู โดยคํานึงถึงสภาพในอดีตดวย 
 6. สงเสริมใหเห็นคุณคาและความจําเปนในการรวมมือปองกัน และหาขอยุติปญหา
สิ่งแวดลอม ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระหวางประเทศ 
  7. แสดงใหเห็นวาในการวางแผนการพัฒนา เพ่ือความกาวหนาใดๆ นั้น ควรจะไดมีการ
พิจารณาเรื่องของสิ่งแวดลอมดวย 
  8. ทําใหผูเรียนไดมีบทบาทในการวางแผนประสบการณการเรียน พรอมใหโอกาส
ตัดสินใจและยอมรับในผลที่เกิดขึ้นดวย 
  9. สรางความสัมพันธดานความรูสึกตอส่ิงแวดลอม ความรู ทักษะ ในการแกปญหา  
และรูสึกเลือกสรรคานิยมในบุคคลทุกวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งเนนความรูที่มีตอสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนของเด็ก 
 10. ชวยใหผูเรียนรูจักคนควาเร่ืองราว และสาเหตุที่แทจริงของปญหาสิ่งแวดลอม 
  11. เนนความซับซอนและปญหาสิ่งแวดลอม ดังน้ันจําเปนที่จะตองพัฒนาความคิดใน
เชิงวิพากษ (Critical Thinking) และทักษะในการแกปญหา 
  12. ตองใชสิ่งแวดลอมใหเปนประโยชนในการเรียนรู โดยถือวาเปนวิธีทางการศึกษาวิธี
หนึ่งมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับสิ่งแวดลอม และใหผูเรียนมีประสบการณตรง 
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 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2535 : 52-53) ไดกลาวถึง
คุณลักษณะของสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังนี้ 

1. เปนการศึกษาเพ่ือชีวิต สิ่งแวดลอมและทรัพยากร ใหปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต
ของมนุษยในปจจุบัน กิจกรรมของมนุษยไดกอใหเกิดความเสื่อมทรามแกสภาพแวดลอม  การ
เรียนรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมจึงนับเปนความจําเปนสําหรับชีวิต 

2. เปนการศึกษาตลอดชีวิต ประชาชนทุกคนเปนผูที่จะตองไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมโดยตรง  และในปจจุบันมักมีสถานการณเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมเกิดขึ้นเสมอ ประชาชนจึงควรไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 

3. เปนการเรียนรูเพ่ืออยูรวมกันของมนุษยชาติ ปญหาหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับส่ิงแวดลอมน้ัน จะมีผลกระทบไปสูสิ่งแวดลอมทั้งในระบบไดดีที่สุด จึงไมมีประเทศใด    
จะหลีกเลี่ยงหรือแกปญหาสิ่งแวดลอมไดโดยลําพัง 

4. เปนการเรียนเหตุการณปจจุบันและอนาคต การเรียนสิ่งแวดลอมผูเรียนจะตอง
ติดตามเหตุการณปจจุบันอยางกวางขวาง และเขาใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและ
สิ่งแวดลอมในอนาคต 

5. เปนการสรางจริยธรรม การเรียนสิ่งแวดลอมเปนการมุงสรางจริยธรรมความสํานึก 
รูจักรับผิดชอบตอการกระทําของตนที่อาจสงผลกระทบไปสูคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยสวนรวม 
หรือคุณภาพชีวิตของผูอ่ืน 

6. เปนการเรียนในเชิงระบบ เน่ืองจากสิ่งตางๆ  ที่อยูในโลกมีความสัมพันธซึ่งกันและ
กัน หรือระบบทั้งหลายจะอยูไดดวยองคประกอบยอยหลายๆ ชนิด การเรียนรูเ ก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมหรือระบบนิเวศ จะชวยสงเสริมการคิดอยางเปนระบบขึ้น 

7. เปนการบูรณาการเน้ือหาการเรียน ปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ลวนมา
จากทั้งสวนที่เปนวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และคานิยม การเรียน
เก่ียวกับส่ิงแวดลอมจึงจําเปนที่จะตองมีความเขาใจเน้ือหาท่ีเก่ียวของทั้งหมดรวมกัน โดยมี
นิเวศวิทยาเปนพ้ืนฐานความรูที่สําคัญ 

8. เปนการเรียนรูที่ผูเรียนจะตองมีสวนรวมในบทเรียน เน้ือหาในการเรียนมุงใหผูเรียน
ไดนําไปใชในชีวิตประจําวัน หรือนําไปปรับปรุงการดํารงชีวิตของตนเอง ผูเรียนจึงจําเปนตองมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนและตัดสินใจเลือกวิธีการดํารงชีวิตดวยตนเอง 

9. เปนการเรียนที่มุงสรางความตระหนัก ทัศนคติ และคานิยมเก่ียวกับสิ่งแวดลอม  
การเรียนสิ่งแวดลอมจะตองมุงสรางความตระหนักตอปญหา และคุณคาทางส่ิงแวดลอม สราง
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10. เปนกระบวนการเรียนที่เนนการปฏิบัติของผูเรียน ในสถานการณสิ่งแวดลอมตาง 
ๆ ที่เปนปญหา 

 
 
 
สรุปไดวา  สิ่งแวดลอมศึกษามีหลักการ  ดังนี้ 
1. สิ่งแวดลอมศึกษา ควรจะไดพิจารณาส่ิงแวดลอมทั้งมวล (Totality) ทั้งเปน

สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น  ทั้งในแงนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี สังคม กฎหมาย ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ศีลธรรม และสุนทรียภาพ 

2.  สิ่งแวดลอมศึกษา ควรเปนกระบวนการตลอดชีวิต ทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 

3. สิ่งแวดลอมศึกษา เปนการศึกษาเพ่ือชีวิต (Learning for Lift) 
4. สิ่งแวดลอมศึกษา ควรมีลักษณะเปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  
5. สิ่งแวดลอมศึกษาควรจะพิจารณาเรื่องราวของสิ่งแวดลอมในวงกวาง ตั้งแตระดับ

ทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จนถึงระดับโลก 
  6.  สิ่งแวดลอมศึกษาควรเนนสถานการณสิ่งแวดลอมปจจุบันและอนาคต 
  7. สิ่งแวดลอมศึกษาควรสงเสริมใหเกิดการรวมมือปองกันแกปญหาสิ่งแวดลอม    
ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก 
  8.  ชวยใหผูเรียนรูจักคนควาเร่ืองราว และสาเหตุที่แทจริงของปญหาสิ่งแวดลอม 
  9.  เนนความซับซอนและปญหาส่ิงแวดลอม พัฒนาความคิดในเชิงวิพากษ (Critical 
Thinking) และทักษะในการแกปญหา 
  10. ใชสิ่งแวดลอมใหเปนประโยชนในการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนมีประสบการณตรง 
  11. สิ่งแวดลอมศึกษา เปนกระบวนการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถใน   การ
วางแผนและตัดสินใจอนุรักษและปองกันสิ่งแวดลอม ยอมรับผลทุกกรณีที่เกิดจากการตัดสินใจ
นั้น 
  12. สิ่งแวดลอมศึกษาสงเสริมใหผูเรียนเกิดความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม 
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  13. สิ่งแวดลอมศึกษา เปนการสรางจริยธรรม (Environmental Ethics) 
  14. เปนการเรียนเชิงระบบ (System Approach) 
  15. เปนการเรียนรูที่ผูเรียนตองมีสวนรวมในบทเรียน(Active Participation) เน้ือหา
ในการเรียนมุงใหผูเรียนนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  16. เปนการเรียนที่มุงสรางความรู ความตระหนัก เจตคติ และคานิยม ทักษะการ
แกปญหา และคุณคาทางสิ่งแวดลอม 
 
  แนวคิดเรื่องส่ิงแวดลอมศึกษาที่กลาวมา  สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. สิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่จัดขึ้น เพ่ือมุงพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในเรื่องสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น 
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และสภาพปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น จนเกิดความรูสึกเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม ตระหนักและหวงใยถึงปญหา
สิ่งแวดลอม มีคานิยม เจตคติ และแรงจูงใจที่จะเขาไปมีสวนรวมในการปองกัน  และปรับปรุง
สิ่งแวดลอมใหมีสภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะในการระบุปญหา และการตัดสินใจหาทางเลือกใน
การแกปญหาไดอยางเหมาะสม ตลอดจนรวมมือกันรับผิดชอบในการปกปองและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นใหบรรเทาลง ทั้งในระดับบุคคล กลุม และสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณภาพสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนตลอดไป 

2. สิ่งแวดลอมศึกษา มีความจําเปนตอการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมวลมนุษย ชวย
เสริมสรางความเขาใจของประชาชน ตอปญหาส่ิงแวดลอมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม  สราง
แนวคิดที่จะปองกันสิ่งแวดลอม ทักษะในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมใหกับประชาชน เพ่ือใหการอนุรักษสิ่งแวดลอมสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น 

3. การจัดสิ่งแวดลอมศึกษาของประเทศไทย ไดกําหนดทิศทางและนโยบายไวดังนี้  
ใหมีการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบโรงเรียน ทั้งในรูปแบบเปนวิชาเฉพาะ และรูปแบบการสอดแทรกบูรณาการเขากับวิชาการ
ตางๆ กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา เนนกระบวนการ
เรียนรูที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจแนวคิด ในเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
สภาวะสิ่งแวดลอมของทองถิ่น และภูมิภาค ประชากร น้ําด่ืมและอาหารท่ีปลอดภัย การ
สุขาภิบาล และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมจากการใชทรัพยากร คุณคาของ
สิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และในเรื่องการพัฒนามนุษย ไดเรียนรูสภาพสิ่งแวดลอม
พ้ืนฐานที่สําคัญของประเทศและโลก เนนสภาพสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาเฉพาะของแตละทองถิ่น 
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4. สิ่งแวดลอมศึกษามีเปาหมายเพื่อพัฒนาประชากรใหตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอม 
และปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีความรู เจตคติ แรงจูงใจ คานิยม และทักษะที่จําเปนสําหรับ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอมสามารถทํางานรวมกับบุคคลและสวนรวม เพ่ือหาทางแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น
ในปจจุบัน และปองกันปญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต 

5. สิ่งแวดลอมศึกษามีจุดมุงหมาย เพื่อใหบุคคลเกิดความรู เร่ืองความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม รวมทั้งมีประสบการณและความเขาใจพ้ืนฐาน เก่ียวกับ
สภาพแวดลอมและปญหาสิ่งแวดลอม รูคุณคาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม และตระหนักถึง
สถานภาพและแนวทางการใชทรัพยากร โดยมิใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมตามมา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งมลพิษทางสิ่งแวดลอม มีเจตคติ คานิยม และความรูสึกในการอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอม 
และชักจูงใจใหเขาไปมีสวนรวมในการปองกัน และปรับปรุงสภาพแวดลอม  มีทักษะในการระบุ
ปญหา คิดอยางมีวิจารณญาณ และตัดสินใจหาทางเลือกในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม มี
ความรูสึกรับผิดชอบตอสถานภาพสิ่งแวดลอมของชุมชน ประเทศ และของโลก  ตลอดจน
รวมกันลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 

6. หลักการของส่ิงแวดลอมศึกษา คือ ควรจะไดพิจารณาสิ่งแวดลอมทั้งมวล ควรเปน
กระบวนการตลอดชีวิต เปนการศึกษาเพ่ือชีวิต มีลักษณะเปนสหวิทยาการ ควรจะพิจารณา
เร่ืองราวของสิ่งแวดลอมในวงกวาง ตั้งแตระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จนถึง
ระดับโลก  เนนสถานการณสิ่งแวดลอมปจจุบันและอนาคต สงเสริมใหเกิดการรวมมือกัน
แกปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ชวยใหผูเรียนรูจักคนควา
เร่ืองราว และสาเหตุที่แทจริงของปญหาส่ิงแวดลอม เนนความซับซอนและปญหาส่ิงแวดลอม 
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2.3 กรอบงานศึกษาดานส่ิงแวดลอม 
 การจัดการส่ิงแวดลอมในโรงเรียนที่ดีนั้น ควรคํานึงถึงหลักสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การที่เด็กจะตองใชเวลาอยูอาศัยในโรงเรียนแตละวัน
เปนเวลาหลายชั่วโมง ยอมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้นได  ถาโรงเรียนจัดสภาวะสิ่งแวดลอมไม
ปลอดภัย อุบัติเหตุที่พบบอยในโรงเรียนมีลักษณะตาง ๆ กัน ไดแกการพลัดตกหกลม การถูก
ของแหลมของมีคมบาด อุบัติเหตุจากกิจกรรมการเรียนการสอน การเลนกีฬา การทดลองทาง
วิทยาศาสตร อุบัติเหตุจากการชํารุดทรุดโทรมของอาคารเรียน และสิ่งกอสรางในโรงเรียน  
อุบัติเหตุจากการจราจรบริเวณทางเขาออกโรงเรียนและภายในโรงเรียน เปนตน 
  การจัดการปองกันอุบัติเหตุในโรงเรียน  อาจดําเนินการไดโดย 

  1)  จัดสถานที่ตัวอาคาร  และสภาพแวดลอมใหปลอดภัยและถูกหลักสุขาภิบาล                  
   2)  หม่ันตรวจสอบอาคารเรียน สิ่งกอสราง และสภาวะแวดลอมเสมอๆ ถาพบสิ่ง
ชํารุดทรุดโทรม ควรรีบซอมแซมแกไขทันที 
   3)  ติดปายประกาศเตือนใจนักเรียน ใหรูจักระมัดระวังอุบัติเหตุตางๆ เชน อันตราย
จากการจราจร 

  4)  จัดหาอุปกรณปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในโรงเรียน เชน เคร่ืองมือดับเพลิง 
  5)  จัดใหมีการเรียนการสอนสวัสดิการศึกษาในโรงเรียน 

  2.  ความปลอดภัยจากโรคติดตอ เน่ืองจากโรงเรียนเปนที่ชุมนุมของนักเรียน ซึ่งมาจาก
ครอบครัวที่อยูในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ถานักเรียนคนหน่ึงคนใดเปนโรคติดตอยอมมี
โอกาสแพรกระจายในหมูนักเรียนดวยกันไดงาย นอกจากน้ี นักเรียนยังอาจนําโรคติดตอจาก
โรงเรียนไปสูบาน และชุมชนที่ตนอาศัยอยูไดอีกดวย โรคติดตอที่พบเสมอในเด็กวัยเรียนมีหลาย
โรค คือ 
   โรคผิวหนัง เชน หิด เหา กลาก เกลื้อน 
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  โรคตา  เชน โรคตาแดง ตาอักเสบ ริดสีดวงตา 
  โรคของระบบทางเดินอาหาร  เชน อุจจาระรวง ไทฟอยด 
  โรคหนอนพยาธิลําไสตางๆ เชน พยาธิไสเดือน พยาธิเสนดาย พยาธิปากขอ 
       โรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสบางอยาง  เชน หวัด ไขหวัดใหญ หัด อีสุกอีใส คางทูม และ
ตับอักเสบ 
  โรคท่ีมีแมลงเปนพาหนะนําโรค เชน ไขเลือดออก ไขมาลาเรีย 

      นอกจากนี้ ยังมีโรคอ่ืนๆ ที่ไมใชโรคติดตอ ที่พบมากในโรงเรียน คือ โรคฟนผุ โรค
ขาดสารอาหาร 

      ในการจัดสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน เพ่ือใหปลอดภัยจากโรคติดตอน้ัน จะตอง
ดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

    1)  น้ําด่ืมน้ําใช  จัดใหมีน้ําด่ืมน้ําใชที่สะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําด่ืม มี
ปริมาณพอเพียงไวใชในโรงเรียน  การมีน้ําด่ืมนํ้าใชที่สะอาด เปนการชวยปองกันโรคติดตอทาง
น้ําได 
    2)  อาหาร ควบคุม ดูแลการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน หรือการจําหนายอาหาร
ภายในโรงเรียน โดยอาหารที่นํามาจําหนายควรมีลักษณะสด สะอาด ถูกหลักอนามัย มีคุณคา
ทางอาหารและมีราคาพอสมควรที่เด็กนักเรียนจะซื้อรับประทานได ผูปรุงและผูปฏิบัติงาน
เก่ียวของกับอาหารจะตองมีสุขภาพอนามัยดี ไมเปนโรคติดตอ มีสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
รักษารางกายใหสะอาดอยูเสมอ เล็บมือตัดใหสั้น ใชผาเช็ดหนาปดปากเวลาไอหรือจาม   สวมตา
ขายคลุมผม และมีผากันเปอน 

   3)  การกําจัดอุจจาระปสสาวะ โรงเรียนควรจัดใหมีสวมและที่ปสสาวะที่สะอาดถูก
หลักสุขาภิบาล และมีจํานวนเพียงพอดวย  หองสวมตองหม่ันดูแลความสะอาดอยูเสมอ 
    4)  การกําจัดขยะมูลฝอยโรงเรียน ควรมีถังรองรับขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะไวใช  
ลักษณะของถังควรทําดวยวัสดุที่คงทนถาวรแข็งแรง ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด ขยะมูลฝอยที่
รวบรวมไว จะตองนําไปกําจัดใหถูกหลักสุขาภิบาลทุกวัน 
    5)  การกําจัดนํ้าทิ้ง โรงเรียนควรมีระบบระบายน้ําทิ้ง และระบบบําบัดนํ้าทิ้งที่ถูก
หลักสุขาภิบาล 
    6)  การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนําโรค โรงเรียนควรมีวิธีการควบคุมและ
ปองกันแมลง และสัตวนําโรคดวย เชน จัดบริเวณโรงเรียนใหเปนระเบียบเรียบรอย รักษาความ
สะอาดอาคาร สิ่งกอสราง และบริเวณโดยรอบ เพ่ือมิใหเปนแหลงที่พักอาศัยของสัตวพาหนะนํา
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3. ความรมร่ืนสวยงาม และสะดวกสบาย การจัดโรงเรียนใหมีความรมร่ืนสวยงาม 
สะอาด และสะดวกสบาย จะมีสวนชวยสงเสริมสุขภาพทางกาย และสุขภาพจิตของเด็ก ดังน้ัน 
จึงควรตกแตงอาคาร บริเวณและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเกิดความรมรื่น สวยงาม สะอาด  โดย
การจัดทําสนามหญา สวนหยอม ปลูกไมยืนตน ไมดอก และไมประดับ  เพ่ือใหความสวยงาม
และรมเงา นอกจากนั้นโรงเรียนควรจัดส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆไวใหเด็กตามสมควร เชน มี
แสงสวางและน้ําสะอาดใชในโรงเรียน  มีสนามเด็กเลน สนามกีฬา หองพยาบาล หองน้ํา หอง
สวม มาน่ังสําหรับพักผอน เปนตน สิ่งเหลาน้ีจะชวยใหเด็กคลายความเครงเครียดและเด็กจะ
ไดรับความสบายใจ และมีสุขภาพจิตดีดวย 

4. ความเหมาะสมกับพัฒนาการทางรางกายของเด็ก การจัดสภาพสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนจะตองชวยสงเสริมความเจริญเติบโต และพัฒนาการทางรางกายของเด็กดวย เชน การ
จัดโตะเรียน และเกาอ้ีใหพอดีกับขนาดรางกายของนักเรียน จัดใหมีแสงสวางและระบายอากาศ
ที่พอเพียงในหองเรียน จัดใหมีการเลนกีฬา การออกกําลังกาย และมีอุปกรณกีฬาที่เหมาะสม
กับนักเรียนแตละวัย เปนตน (ชัชวาล  จันทรศรี, 2547 : 46-48) 

 

2.4 สภาพการจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาในประเทศไทย 
 สภาพการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาในประเทศไทย แบงเปน 3 สวน คือ 

1.  สิ่งแวดลอมศึกษาในระบบโรงเรียน 
2.  สิ่งแวดลอมศึกษานอกระบบโรงเรียน 
3.  การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาหนวยงานตางๆ 
 

 สิ่งแวดลอมศึกษาในระบบโรงเรียน 
 รัฐบาลใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หรือที่ เ รียกวา 
“สิ่งแวดลอมศึกษา” เน่ืองจากเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การใหการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
เปนแนวทางแกปญหาที่ตอเน่ืองระยะยาว ถือไดวาเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกรูปแบบหนึ่ง ในการ
ปองกัน แกไข และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยไดกําหนดเปนนโยบายของ
ประเทศ ที่จะจัดส่ิงแวดลอมศึกษาใหแกประชาชน ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน 
ไวในแผนงานตางๆ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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แหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) เปนตนมา แผนหลักและแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอมศึกษา 
(ระดับประเทศ) พ.ศ.2540-2544 ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมและนโยบาย ทิศทาง และ
แผนแมบทโครงการสิ่งแวดลอมศึกษา (พ.ศ.2534-2539)                     ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปนตน 
 ผลจากการกําหนดแนวนโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษาดังกลาว ทําใหหนวยงานตางๆ 
ไดจัดใหมีการศึกษา อบรม และกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบ
โรงเรียน สําหรับการจัดส่ิงแวดลอมศึกษาในระบบโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหกับเยาวชนของชาติ ไดใหความสนใจในการจัด
หลักสูตรและการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา โดยบรรจุเน้ือหาสาระดานส่ิงแวดลอมศึกษาไวใน
หลักสูตรระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เปนตนมา ทั้งในรูปแบบของการสอดแทรกเนื้อหา
สาระและการจัดเปนรายวิชาส่ิงแวดลอมศึกษาโดยเฉพาะ  ตลอดจนการปรับปรุงสถานศึกษาให
เอ้ือตอการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเนนใหนักเรียนได
สัมผัสกับปญหา และเขาใจปญหาส่ิงแวดลอมที่เปนจริงในชุมชน และทองถิ่นของตนเอง 
(ปริญญา กรวยทอง, 2542 : 3) พรอมทั้งประกาศนโยบาย ทิศทางดานส่ิงแวดลอมศึกษา และ
จัดทําแผนแบบแมบทโครงการส่ิงแวดลอมศึกษา (พ.ศ.2534-2539) ขึ้น (สมบุญ  ศิลปรุงธรรม, 
2547 : 3-4) 
 สิ่งแวดลอมศึกษาในระบบโรงเรียน  หมายถึง  สิ่งแวดลอมศึกษาในระบบการศึกษาที่มี
หลักสูตรกํากับชัดเจนของโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เพ่ือใหประโยชนตอการ
ดําเนินงานการจัดสิ่งแวดลอมในอนาคต 
 สิ่งแวดลอมศึกษาในระบบโรงเรียน ไดบรรจุไวในหลักสูตรตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ถึง
มหาวิทยาลัย  ลักษณะโครงสรางของการใหการศึกษาสิ่งแวดลอม จําเปนตองมีความตอเน่ืองทั้ง
สาระเน้ือหาวิชา และความยากงาย ในหลายๆ ประเทศไดบรรจุหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาไวใน
หลักสูตร เชน ประเทศอินเดีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุน และประเทศไทย ฯลฯ   
อยางไรก็ดี สวนใหญแลวเปนที่นาสังเกตวา สิ่งแวดลอมศึกษาน้ันเปนสวนที่สอดแทรกอยูในวิชา
ตางๆ เทาน้ัน  มีหลายประเทศที่บรรจุไวเปนวิชาเลือก และบางประเทศที่กําหนดเปนวิชาบังคับ 
สําหรับประเทศไทยไดบรรจุวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา ทั้งสอดแทรกวิชาอ่ืน เปนวิชาเลือก  และเปน
วิชาบังคับ วิชาที่ใหเรียนมีเพียงสถาบันผลิตครูเทาน้ัน ที่ระบุวาเปนวิชาสิ่งแวดลอม  สวนสถาบัน
อ่ืนหรือการศึกษาระดับอ่ืนมักจะเปนรูปแบบของวิชาคลายคลึงกัน เชน ทรัพยากรธรรมชาติการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หลักการอนุรักษวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรือ
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 สิ่งแวดลอมศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 บุคคลทั่วไปมีความคิดเสมอวา เม่ือออกจากโรงเรียนแลว จะมุงแตประกอบอาชีพ ทําให
ความสํานึกและทัศนคติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมไมไดรับความสนใจ สิ่งที่ตามมาคือ บุคคลเหลาน้ีจะ
เปนผูกอปญหาส่ิงแวดลอมเสมอ ไมวาจะโดยความตั้งใจ หรือดวยความไมตั้งใจก็ตาม จึงพบ
เสมอที่มีผูคนทําอะไรงายๆ เชน เทขยะมูลฝอยลงในคลองหรือแมน้ําทิ้งเศษขยะจากรถยนตลง
บนถนน หรือการแสดงความเห็นแกตัวในลักษณะตางๆ เปนตน 
 ดวยเหตุดังกลาว การศึกษานอกระบบโรงเรียน จึงควรจะมีขึ้น เพ่ือเปนเคร่ืองเตือนสติ
แกผูออกจากโรงเรียน ใหมีจิตสํานึกที่ดีตอไป สิ่งแวดลอมศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดมีการจัด
อยูในรูปแบบตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสารตางๆ นิทรรศการ การประชุม
วิชาการ ฯลฯ ดังนี้ 
 สื่อมวลชน 
 โทรทัศน  มีการแบงเวลาใหกับรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ประเภทของ
รายการมีทั้งภาพยนตรสารคดีชีวิตสัตว ขาว เกมโชวตอบปญหาเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของสัตว  
รายการที่พาผูชมไปเยี่ยมกลุมอนุรักษตางๆ และรายการเสริมสรางความรูทางสิ่งแวดลอม เชน 
การประหยัดพลังงาน การอนุรักษตนน้ํา ลําธาร ฯลฯ  ปจจุบันโทรทัศนหลายชอง แพรภาพและ
เรื่องราวส่ิงแวดลอมที่ทันตอเหตุการณดีมาก 
 วิทยุ มีรายการที่จัดเพ่ือสิ่งแวดลอมโดยตรง และจัดโดยการนําเอาเร่ืองของสิ่งแวดลอม
ไปเปนสาระประกอบในการสนทนากับผูฟงมากขึ้น รายการเหลาน้ีมีทั้งของสถานีวิทยุใน
สวนกลางและสวนทองถิ่น 
 หนังสือพิมพ  หนังสือพิมพหลายฉบับ แบงเนื้อที่ใหเปนคอลัมนสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ  
มีการรายงานขาวสิ่งแวดลอมเปนระยะๆ ทันตอเหตุการณ  มีการทําสกูปขาวพิเศษ เก่ียวกับ
ปญหาสิ่งแวดลอมที่อยูในความสนใจของประชาชน เชน เ ร่ืองการทํานาเกลือในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เหตุการณอุทกวาตภัยครั้งยิ่งใหญในภาคใต ฯลฯ เปนตน 
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 นิตยสารและวารสาร เปนสิ่งพิมพอีกประเภทหนึ่ง ปจจุบันกลุมผูอานที่สนใจเรื่อง
เก่ียวกับสิ่งแวดลอมเฉพาะทาง เชน นิตยสารประเภททองเที่ยว ผจญภัย โบราณคดี แคมปง ตก
ปลา ดํานํ้า การแตงสวน และเลี้ยงสัตว เปนตน 
 กลุมหนวยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
 กลุมน้ีเปนอีกกลุมหน่ึงที่ใหบริการเผยแพรความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมไปสูประชาชน
อยางกวางขวาง มีทั้งที่จัดทําส่ือเผยแพรเอง เชน การไฟฟาฝายผลิต การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย กรมปาไม กรมประมง ฯลฯ และสนับสนุนทุนใหผู อ่ืนทําสื่อที่ผลิต มีทั้งที่เปนหนังสือ 
เอกสารเผยแพร ภาพยนตร เทปโทรทัศน โปสเตอร สติกเกอร คําขวัญตางๆ 
 กลุมเอกชนและองคกรอิสระ 
 ในกลุมน้ีแบงได 2 กลุมยอยๆ คือ กลุมที่ใหการศึกษาส่ิงแวดลอม โดยไมหวัง
ผลตอบแทนในรูปของกําไร กลุมน้ีการรณรงคเปนเร่ืองๆ เชน ลดควันพิษ เลิกสูบบุหร่ี อยาทิ้ง
ขยะ ฯลฯ กลุมน้ีมักประกอบดวย คนที่มีความรู และมีประสบการณคอนขางมาก บางกลุม
เผยแพรผานส่ือมวลชน บางกลุมเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมายโดยตรง กลุมน้ีรวมทั้งศิลปน 
ดารา นักรอง นักแตงเพลง กลุมยอยอีกกลุมหนึ่งเปนพวกที่ใหสิ่งแวดลอมศึกษา โดยหวัง
ผลประโยชนทางการคา การประชาสัมพันธ หรือการเมือง มักเปนกลุมที่จับเอาเรื่องที่กําลังเปนที่
สนใจ เปนที่วิพากษวิจารณหรือเรื่องที่เก่ียวกับผลิตภัณฑที่ขายมาพลอท (Plot) เปนเรื่องราวเพื่อ
นําเสนอแกบุคคลทั่วไป                                                                                                     
 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของหนวยงานตางๆ 
 ปจจุบันหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมศึกษา
ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน มีดังนี้ 

1. โครงการโรงเรียนสีเขียว 
โครงการโรงเรียนสีเขียว เปนโครงการหนึ่งที่สํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ  มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ (Wildlife Fund Thailand) จัดทําขึ้นโดยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนคุมครอง
สัตวปาโลกแหงสหราชอาณาจักร (World Wide Fund For Nature – United Kingdom) (WWF-
UK) และ The British Overseas Development Administration (OAD) 
 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปน้ี 
          1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิถีชีวิตปกติของครู อาจารย และนักเรียน ภายใน
หองเรียน บริเวณโรงเรียน และบริเวณใกลเคียงโรงเรียน 
 2)  สรางนิสัย จิตสํานึกการอนุรักษ และการจัดการส่ิงแวดลอมใหกับเยาวชน 
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3)  เสริมจุดประสงคดานสิ่งแวดลอมศึกษา เขาไปผสมผสานกับจุดประสงคการ 
เรียนการสอนตามปกติในหลักสูตร 

4)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน ชมรม กลุมสนใจ ที่ใหนักเรียนไดคิดทํา 
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เชน การแยกขยะและการนํากลับมาใชใหม การประหยัดไฟฟาการลด
มลพิษในโรงเรียน เปนตน 

5)  มีการประเมินผลกระทบของโรงเรียนที่มีตอสภาพแวดลอมในทองถิ่น 
6)  จัดใหมีแหลงการเรียนรูภายนอกหองเรียน (Learning Station) ใหนักเรียนไดเรียนรู

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในบรรยากาศจริงๆ 
2. โครงการนํารองเพ่ือเสริมสรางความรู และปลูกฝงจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม

แกเยาวชน 
โครงการนํารองเพื่อเสริมสรางความรู และปลูกฝงจริยธรรมดานส่ิงแวดลอมแกเยาวชน 

เปนโครงการของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปน้ี 

1)  เสริมสรางความรู สรางจิตสํานึก และปลูกฝงจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมแกเยาวชน 
2)  กระตุนใหทองถิ่น มีบทบาทในการอนุรักษและปกปองทรัพยากรธรรมชาติ 
3)  คิดคนกลวิธีใหมๆ ดานการเรียนการสอน 

 4)  จัดทําคูมือและส่ือการเรียนการสอนแผนใหม เนนการมีสวนรวมของนักเรียนและ
ชาวบาน 

5)  จัดอบรมครู 
6)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน การจัดนิทรรศการ 

 7 )   ประสานความร วม มือ กับบ ริษัท เอกชน  สื่ อมวลชน  และส วนราชการ                   
ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมในโรงเรียน
และชุมชน 

3. โครงการนักสืบสายนํ้า 
โครงการนักสืบสายน้ํา  เปนโครงการสิ่งแวดลอมศึกษาระยะยาว 3 ป (กันยายน 2541 – 

สิงหาคม 2544) บริหารงานโดยมูลนิธิโลกสีเขียว และไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานความ
รวมมือทางดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ประเทศเดนมารก (DANCED) 

 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปน้ี 
1)  สรางศักยภาพแกครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใหสามารถตรวจสอบ ประเมิน

คุณภาพลํานํ้า 
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2)  ประสานกับชุมชนในพื้นที่ ทําใหเกิดทัศนคติที่ดี  อันจะนําไปสูการรวม รับผิดชอบ
ดูแลคุณภาพน้ําในทองถิ่นตอไป 

3)  ประสานงานเครือขายโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
ความรู ในการจัดและพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา เพ่ือดูแลลํานํ้าในทองถิ่น 

4)  ครูสามารถนํากิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาเก่ียวกับคุณภาพนํ้าไปประยุกตใช 
สอนในวิชาตางๆ ได 

                   5)  จัดทําคูมือสํารวจและดูแลนํ้า โดยความรวมมือของคณะครู นักการศึกษา ผูมีความรู
ในทองถิ่น นักนิเวศวิทยา รวมทั้งผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศสัตวน้ําจืด ทั้งชาว
ไทยและเดนมารก 

6)  มุงเนนกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศและสภาพของ
ทองถิ่น 

7)  ครูและนักเรียนสํารวจเรื่องที่เก่ียวกับคุณภาพนํ้าและสภาพลํานํ้าทองถิ่น 
8)  ครูสามารถเชื่อมโยงเรื่องคุณภาพน้ําใหเขากับวิชาตางๆ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร

อ่ืนๆ ได  โดยไมเปนการเพ่ิมภาระแกครูมากเกินไป 
 
9)  มุงเนนใหนักเรียนเกิดความตระหนัก รูจักการใชวิจารณญาณ ประเมินเหตุและผล

อยางรอบคอบและรูจักระดมความคิดอยางสรางสรรค 
 10) ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนขอมูลและองคความรูกับชุมชน 

4.  โครงการโรงเรียนสรางสรรคสิ่งแวดลอมดีเดน เฉลิมพระเกียรติ 
    โครงการโรงเรียนสรางสรรคสิ่งแวดลอมดีเดน เฉลิมพระเกียรติ เปนโครงการที่กลุม

บริษัทฮอนดาในประเทศไทยและพนักงาน ไดมอบหมายใหสมาคมสรางสรรคไทย หรือตาวิเศษ  
เปนผูดําเนินโครงการภายใตความรวมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และกระทรวงมหาดไทย 
 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปน้ี 
 1)  ครู นักเรียน เสนอโครงการในดานการดูแล รักษา พัฒนา ตลอดจนหาแนวทางแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมที่โรงเรียนและชุมชนเผชิญอยู 
 2)  มุงเนนใหชุมชนและผูปกครองเขามามีสวนรวมในโครงการ เพ่ือใหการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมเปนไปอยางยั่งยืน 
 3)  บูรณาการโครงการเขาสูหองเรียนใหเด็กๆ ไดเรียนรูและมีสวนรวม 
 4)  โรงเรียนมีบทบาทสําคัญตอการจัดกระบวนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 
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 5)  เนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการของนักเรียน ใหสามารถเผชิญ
สถานการณและประยุกตความรู มาใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 6)  ดําเนินการโดยสรางการมีสวนรวมจากแกนหลักสําคัญ 4 ฝาย ไดแกผูบริหาร ครู 
นักเรียน และชุมชน 

5. โครงการรุงอรุณ (ระยะที่ 1) 
    โครงการรุงอรุณ (ระยะที่ 1) เปนโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ และมูลนิธิสิ่งแวดลอมไทย ไดรวมมือกันดําเนิน
โครงการ โดยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปน้ี 
         1)  เสริมสรางและพัฒนากระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการในหลักสูตรการศึกษา เพ่ือให
นักเรียนมีความตระหนักและจิตสํานึก มีความรูความสามารถและพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสม 
ในการอนุรักษ พลังงานและสิ่งแวดลอม 

2)  วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 
3)  วิจัยและพัฒนา ทดสอบส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน  เพ่ืออนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 
4)  ฝกอบรม สัมมนาผูบริหาร ศึกษานิเทศก ครู และบุคลากรที่เก่ียวของกับการอนุรักษ

พลังงานและสิ่งแวดลอม 
5)  สงเสริมกิจกรรมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

          6)  เนนหลักการมีสวนรวม (Participation) ไดแก การรวมวางแผน การรวมดําเนินการ 
การรวมประเมินผล และการรวมรับผลประโยชนที่เกิดขึ้น 

7)  หลักการบูรณาการ (Integration) เปนการบูรณาการการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม เขาไปในกระบวนการทางการศึกษา 

8)  หลักการเรียนรู (Learning) ใหทุกคนที่เก่ียวของในโครงการ เกิดการเรียนรู 
ซึ่งกันและกัน 

9)  หลักของการบริหารโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) 
 10) โรงเรียน สถานศึกษา และชุมชน จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานการอนุรักษ
พลังงาน และสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเน่ือง 

6. โครงการรุงอรุณ (ระยะที่ 2) 
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 โครงการรุงอรุณ (ระยะที่ 2) เปนโครงการที่สมาคมสรางสรรคไทย (ตาวิเศษ) ไดรับการ
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการอนุรักษพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ 
 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปน้ี 

1)  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ฝกทักษะกระบวนการคิด เชื่อมโยงองคความรูของ
เนื้อหาวิชากับการปฏิบัติจริง 

2)  สงเสริมการเรียนรูจากการลงมือทํากิจกรรมของโรงเรียนที่ทุกฝายรวมกันคิด 
และทํา 
 3)  สรางเสริมจิตสํานึกดานอนุรักษที่สอดคลองกับสถานการณ และความตองการของ
ทองถิ่น 

4)  ใชกิจกรรมในชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น  สรางเปนแหลงเรียนรูรวมกัน 
 5)  เนนการเรียนรูที่บูรณาการความรูเร่ืองการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เขาไปใน
ทุกระดับชั้นอยางนอยระดับชั้นละ 1 กลุมประสบการณตอรายวิชา 
 6)  จัดกิจกรรมการเรียนรูจากประสบการณตรง (Experiential Learning) ที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
 7)  เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการแกปญหาสิ่งแวดลอมและพลังงานของ
นักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน สถาบันการศึกษา หนวยงานทองถิ่น เครือขายประชาสังคม 
 8)  เสริมสรางความรู ความเขาใจ กระตุนจิตสํานึก ทัศนคติและพฤติกรรมในการใช
พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ 
 9)  จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ  และพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหกับโรงเรียน 

 10) สงเสริมกระบวนการเรียนรูใหนักเรียน ครู โรงเรียน สังคม ชุมชน มีสวนรวมในการ
เรียนรูและจัดกิจกรรมตางๆ 
 11) สรางคูมือในหัวขอการประหยัดพลังงาน การจัดการขยะ และการอนุรักษน้ํา ใหครู
นําไปใชเสริมในการเรียนการสอนในหองเรียน 
 12) พัฒนาหลักสูตรใหมีการเรียนรูจากประสบการณตรง ปฏิบัติไดจริงทั้งในโรงเรียน 
และสามารถขยายสูครอบครัว โดยมีผูเรียนเปนสําคัญ 
 13) มุงเนนการพัฒนาเครือขายการทํางานในทองถิ่น เปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญและผูมี
ความรูความสามารถในทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการสงเสริมใหกระบวนการเรียนรู 
 14)  มีการนําภูมิปญญาชาวบานไปปรับใชและปฏิบัติไดจริงอยางยั่งยืน 
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7.  โครงการสรางความเขมแข็งส่ิงแวดลอมศึกษาในประเทศไทย  
(Strengthening Environmental Education in Thailand Programme) (SEET) 

โครงการสรางความเขมแข็งสิ่งแวดลอมศึกษาในประเทศไทย (SEET) เปนโครงการของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยความรวมมือจาก 
DANIDA  

 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปน้ี 
1)  บูรณาการกระบวนการเรียนรูสิ่ งแวดลอมศึกษาโดยยึดผู เรียนเปนสําคัญ            

บนพื้นฐานของการพัฒนาผูเรียนใหสามารถปฏิบัติการแกปญหาสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน 
2)  แลกเปลี่ยนประสบการณ แนวคิด ความรูที่หลากหลาย ตลอดจนการมีสวนรวม และ

ความรวมมือ ระหวางองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) องคกรภาครัฐ โรงเรียน ศึกษานิเทศก ชุมชน
ในทองถิ่น หนวยงานทางการศึกษาระดับทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมศึกษา วิทยากร 
นักวิจัย อาจารย มหาวิทยาลัย และองคกรระหวางประเทศ ในการทํางานในโรงเรียน 

3)  คนหาแนวคิดดานสิ่งแวดลอมศึกษา เชน การจัดการโรงเรียนทั้งระบบ การจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน การมีสวนรวมและความ
รับผิดชอบ และการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ 

4)  ผลิตและเผยแพรสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม ดานสิ่งแวดลอมศึกษาแก
ศึกษานิเทศก  คณะผูบริหารโรงเรียน และครู 

5)  ฝกอบรมเรื่องความคิดรวบยอด และยุทธวิธีดานส่ิงแวดลอมศึกษา แกกลุมเปาหมาย 
ไดแก ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน และครู 

6)  ใหขอมูลส่ิงแวดลอมศึกษาแกผูปกครอง คณะกรรมการโรงเรียน และสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล 

7)  พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาและบูรณาการการเรียนรูสิ่งแวดลอม
ศึกษา  เขาสูกระบวนการเรียนรูในโรงเรียนและสามารถจัดกิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษารวมกับ
ชุมชน 

8)  พัฒนาฐานขอมูลที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมศึกษา รวมถึงตัวอยางสื่อดานส่ิงแวดลอม
ศึกษาและขอมูลทางคอมพิวเตอรเก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษา 

9)  พัฒนาระบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) และประเมินผลขอมูลเก่ียวกับ
ประสบการณดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
 10) พัฒนาและจัดโครงการสารสนเทศดานสิ่งแวดลอมศึกษา ใหแก เขตการศึกษา    
ผูปกครอง คณะกรรมการโรงเรียน และสมาชิก อบต. ในเขตพื้นที่เปาหมาย 
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8.  โครงการศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาระดับจังหวัด 
โครงการศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาระดับจังหวัด เปนโครงการของกรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รวมกับกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปน้ี 
1)  มุงสรางเยาวชนและชุมชนใหมีความรู จิตสํานึก รวมทั้งทักษะในการปฏิบัติ        

และดํารงชีวิตอยางมีความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2)  พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกับส่ิงแวดลอมศึกษา ทั้งในและนอกระบบ

โรงเรียน 
3)  สงเสริมและพัฒนาเทคนิควิธีการเรียนการสอน  และการจัดกิจกกรรม สิ่งแวดลอม

ศึกษา หลักสูตร คูมือและสื่อการสอน ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในทองถิ่น 
4)  สงเสริมและพัฒนางานสิ่งแวดลอมศึกษารวมกับชุมชน และหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือใหมี

การดําเนินงานในลักษณะเครือขาย 
5)  เปนศูนยบริการสื่อ การฝกอบรม และอุปกรณดานส่ิงแวดลอมศึกษา แกสถาบันและ

ชุมชนในระดับจังหวัด 
9.  โครงการหองเรียนสีเขียว (Green Learning Room) 
โครงการหองเรียนสีเขียว เปนโครงการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปน้ี 
         1)  เสริมสรางลักษณะนิสัยและทัศนคติในการประหยัดไฟฟา แกเยาวชนที่อยูในโรงเรียน 

2)  สงเสริมใหเยาวชน เกิดทัศนคติในการประหยัดไฟฟาและพลังงาน 
3)  เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง นําไปปฏิบัติจนเปนปกตินิสัย 
4)  จัดการเรียนรูและกิจกรรมดานพลังงาน ทั้งในหองเรียนและที่บานโดยนักเรียนและ

ผูปกครอง 
5)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สนับสนุนการสอนของครู 
6)  จัดทําคูมือครูและใบงาน สําหรับครูผูสอนในวิชาตางๆ ที่สามารถสอดแทรกเนื้อหา

เก่ียวกับการประหยัดไฟฟา และนํามาใชกับกิจกรรมในหองเรียนสีเขียวได 
7)  จัดกิจกรรมเสริมการเรียนนอกหองเรียน  เชน ประกวดคําขวัญ จัดนิทรรศการ 
8)  จัดทําส่ือตางๆ เพ่ือใชประกอบการเรียนรู เชน หนังสือ โปสเตอร ใบงาน เทป 

เพลง 
          9)  สอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกับการประหยัดไฟฟาและพลังงานตางๆ ตั้งแตระดับ 
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ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา 
 10.  โครงการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเพ่ือส่ิงแวดลอมโลก(GLOBE) 
               (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) เปนโครงการ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมนานาชาติ ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปน้ี 
         1) นักเรียนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู และนักวิทยาศาสตร  
รวมมือกันในการศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในธรรมชาติ ดวยกระบวนการ
วิทยาศาสตร 

                   2)  สงเสริมใหนักเรียนตระหนักถึงสภาพและปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับทองถิ่นและ
ระดับโลก   และเขาใจถึงความสัมพันธของระบบตางๆของโลก 
         3) การเรียนรูเนนการสังเกต ตรวจวัดภาคสนาม วิเคราะหตัวอยางในหองปฏิบัติการ  สง
ขอมูลที่ไดผานอินเตอรเน็ต  เพ่ือการวิจัยคนควาของนักวิทยาศาสตร GLOBE และนักเรียนอ่ืนๆ 
ทั่วโลก และการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูล GLOBE ทั่วโลก 

11. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปนโครงการของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการ มีแนวดําเนินการดังตอไปน้ี 

1)  พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  สํารวจสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 
มุงเนน 5 เรื่อง ไดแก การกําจัดขยะ น้ําด่ืม–น้ําใช สวม อาหารและสภาพแวดลอม 

2)  พัฒนาสิ่งแวดลอมทางสังคม ดานความรู ทัศนคติ การมีสวนรวมกับชุมชน และดาน
พฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดลอมของเด็กนักเรียน 

3)  ใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ  วางแผน 
การดําเนินงานรวมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ระหวางหนวยงานของ
กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียน ชุมชน วัด ผูปกครอง และองคการบริหารสวนทองถิ่น 

4)  ใหกลุมเด็กวัยเรียนและโรงเรียนเปนศูนยกลาง  การจัดทํากิจกรรมพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมและเปนผูไดรับผลประโยชน 
 สรุป สภาพการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาในประเทศไทย 

1. สิ่งแวดลอมศึกษาในระบบโรงเรียนใหความรูดานสิ่งแวดลอมศึกษาแกประชาชน ผาน
สื่อมวลชน หนวยงานของรัฐ กลุมเอกชน และองคกรอิสระ และกลุมศาสนา 
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2. สิ่งแวดลอมศึกษานอกระบบโรงเรียนจัดทําสิ่งแวดลอมศึกษา สอดแทรกเนื้อหาสาระ
ดานสิ่งแวดลอมไวในหลักสูตร ทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบการบูร
ณาการเขาไปในกลุมประสบการณและรายวิชาตางๆ และการจัดเปนรายวิชาดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา 

3. การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาหนวยงานตางๆ    
 

 สภาพการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของโครงการหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  มีการดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

1. หลักการมีสวนรวม (Participation)  ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดส่ิงแวดลอมศึกษา 
ไดแก ครู นักเรียน ผูปกครอง โรงเรียน วัด ชุมชน องคการบริหารสวนทองถิ่น องคกรพัฒนา
เอกชน (NGO) องคกรภาครัฐ ศึกษานิเทศก หนวยงานทางการศึกษาระดับทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา วิทยากร นักวิจัย อาจารยมหาวิทยาลัย และองคกรระหวางประเทศ 
รวมมือกันดําเนินงานสิ่งแวดลอมศึกษาทั้งในโรงเรียนและชุมชน ในดานการวางแผน ดําเนินการ 
รับผิดชอบ ประเมินผล และรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานรวมกัน 

2. หลักการเรียนรู (Learning)  ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดส่ิงแวดลอมศึกษาตามขอ 
1. รวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ แนวคิด องคความรูที่หลากหลาย  เพ่ือเรียนรูซึ่งกันละกัน ใน
ลักษณะเครือขายการเรียนรู  

3. หลักของการบริหารโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ในดานการ
ปรับปรุงสถานศึกษา การฝกอบรมบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร คูมือ สื่อการสอน เทคนิค
วิธีการเรียนการสอน กิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสงเสริมการจัด
สิ่งแวดลอมศึกษา 

4. หลักการบูรณาการ (Integration) สอดแทรกเนื้อหาสาระ กิจกรรม ดานสิ่งแวดลอม
ศึกษาเขาไปในหลักสูตรการศึกษา ในรายวิชาตางๆ ทุกระดับชั้น ใหนักเรียนไดเรียนรูและมีสวน
รวม 

5. จัดการเรียนรูดานส่ิงแวดลอมศึกษาทั้งในหองเรียน บริเวณโรงเรียน และนอก
หองเรียน ใหนักเรียนเรียนรูจากประสบการณตรง (Experiential Learning) 

6. มุงเนนกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศ และสภาพทองถิ่น  
มีการนํากิจกรรมในชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น มาสรางเปนแหลงการเรียนรู 

7. จัดส่ิงแวดลอมศึกษา โดยเนนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ จิตสํานึกทัศนคติ  
ปลูกฝงจริยธรรม รู จักการใชวิจารณญาณ ประเมินเหตุและผลอยางรอบคอบฝกทักษะ
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8. พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ใหมีการเรียนรูจากประสบการณตรง ปฏิบัติไดจริง
ทั้งในโรงเรียน และชุมชน 

9. มีการฝกอบรมเรื่องความคิดรวบยอด และยุทธวิธีดานส่ิงแวดลอมแกกลุมเปาหมาย 
ไดแก ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน และครูพัฒนาระบบสารสนเทศดานส่ิงแวดลอมศึกษา
ใหแกผูปกครอง โรงเรียน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
 10. ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
 11.ใหกลุมเด็กนักเรียนและโรงเรียนเปนศูนยกลางการจัดทํากิจกรรมดานส่ิงแวดลอม
ศึกษา (สมบุญ ศิลปรุงธรรม, 2547 : 44-45) 
 


	  การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของโครงการ มีแนวดำเนินการดังต่อไปนี้

