
 
 
 
 

 
3.1 การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2522 : 893) ไดใหความหมายของการอนุรักษ หมายถึง การรักษา
ใหคงเดิม 
 ทวี และทัศนีย ทองสวาง (2523 : 67) กลาววา “การอนุรักษ” หมายถึงการรักษาสิ่งที่มี
อยูรอบๆ ตัวเรา ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงสภาพไวมิใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สูญเสีย และการทําลายเกิดขึ้น 
 สุรพล สุดารา (2523 :  11) ไดใหความหมายการอนุรักษวา หมายถึง การใชและการ
บํารุงรักษาทรัพยากรน้ันๆ อยางมีหลักเกณฑและบังเกิดประสิทธิภาพ รูจักใชเม่ือควรใช เก็บไว
เม่ือควรเก็บ ฟนฟูบูรณะเพ่ือใหคงทนถาวร 
 เกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา (2529 : 9) กลาววา การอนุรักษ เปนการจัดการของมนุษย 
ในการใชชีวบริเวณ  เพ่ือใหผลประโยชนที่ดีที่สุด 
 เกษม จันทรแกว (2530 : 140) ไดใหความหมายการอนุรักษสิ่งแวดลอมวา เปนการใช
ทรัพยากรทั้งหลายในโลกนี้อยางมีเหตุผลและเปนไปตามหลักอนุรักษวิทยา เพื่อจะทําให
สิ่งแวดลอมอยูในลักษณะดี มนุษยสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพตลอดไป 
 ศิริพรต ผลสินธุ (2531 : 196) กลาววาการอนุรักษ หมายถึง รูการใชทรัพยากร  
ธรรมชาติอยางชาญฉลาดมีการส้ินเปลืองหรือสูญเสียนอยที่สุดแตไดประโยชนและใชไดนานที่สุด  
โดยมีจุดมุงหมายท่ีสงเสริมใหเกิดสวัสดิภาพทางสังคม และคงไวซึ่งปริมาณคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ประภาพรรณ เส็งวงษ (2536 : 12) ไดใหความหมาย การอนุรักษสิ่งแวดลอมวา 
หมายถึง การใชสิ่งแวดลอมอยางฉลาด เกิดประโยชนสูงสุดและปองกันไมใหเกิดมลพิษที่เปน
อันตรายตอสิ่งมีชีวิตทั้งมวล 
 นิวัติ  เรืองพานิช (2537 : 34) กลาววา การอนุรักษ หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรอยาง
ฉลาดและประหยัด โดยใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด เกิดการสูญเปลานอยที่สุด ยาวนานที่สุด 
ถูกตองตามกาลเทศะ (Time and Space) รวมทั้งการกระจายการใชประโยชนใหแกมหาชนโดย
ทั่วถึงกัน 

บทบาทของการศึกษาเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม 

บทที่ 3 
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 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2540 : 111) ไดใหความหมายการอนุรักษสิ่งแวดลอม
วา หมายถึง การใชธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยความชาญฉลาดและกอใหเกิดประโยชนตอ
มวลมนุษยใหมากที่สุด และมีระยะเวลาในการใชงานยาวนานที่สุด 
 

 ความจําเปนของการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2540 : 114-115) ไดกําหนดวัตถุประสงคหลักของการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมไว 4 ประการ  ดังนี้ 

1. เพ่ือธํารงไวซึ่งปจจัยสําคัญของระบบสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอมนุษย สัตว และระบบ
การสนับสนุนการดํารงชีวิต เปนการปรับปรุง ปองกันพ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูก   การหมุนเวียนแร
ธาตุ อาหารพืช ตลอดจนการทํานํ้าใหสะอาด 

2. เพ่ือสงวนรักษาการกระจายของชาติพันธุ ซึ่งขึ้นกับโครงการยายพันธุตางๆ  ที่
จําเปนตอการปรับปรุง การปองกันธัญพืช สัตวเลี้ยง และจุลินทรียตางๆ รวมทั้งสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนการคุมครองอุตสาหกรรมนานาชนิด ที่ใชทรัพยากรท่ีมีชีวิต
เปนวัตถุดิบ 

3. เพ่ือเปนหลักประกันในการใชพันธพืช สัตว และระบบนิเวศ เพ่ือประโยชน ในการ    
ยังชีพตามความเหมาะสม และอุตสาหกรรมหลักตางๆ 

4. เพ่ือสงวนรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรม ซึ่งเปนมรดกล้ําคา ไวสําหรับ
อนุชนรุนหลัง รวมทั้งระบบสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ที่มนุษยสรางขึ้น 

จรูญ  สุภาพ และคณะ (2522 : 57-76) ไดกลาวถึงหลักการอนุรักษสิ่งแวดลอมไววา 
การรักษาสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาวะที่เปนประโยชนตอการอยูรอดของมนุษย ทําไดดังนี้ 

1. มีการวางแผนครอบครัว  เพ่ือไมใหมีการใชทรัพยากรส้ินเปลือง 
2. ควบคุมความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหเหมาะสม เพ่ือไมใหทําลายส่ิงแวดลอมหรือ

ปรับปรุงวิธีการไมใหกอมลพิษทางน้ําหรืออากาศ 
3. ใหการศึกษาแกประชาชนในดานสิ่งแวดลอม เชน การรักษาดินใหมีความอุดม

สมบูรณ การไมทิ้งส่ิงสกปรกลงสูแหลงนํ้าตางๆ ควบคุมการใชเชื้อเพลิงไมใหกอมลพิษทาง
อากาศ 

อํานาจ  เจริญศิลป (2528 : 85)  ไดสรุปหลักการส่ิงแวดลอมไวดังนี้ 
1. การถนอม  เปนการรักษาทั้ งปริมาณและคุณภาพทําใหคงอยู ใหนานที่สุด            

โดยพยายามใชอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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2. การบูรณะซอมแซม ไดแก การบูรณะซอมแซมทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหาย ใหกลับ
ฟนเหมือนเดิมหรือเกือบเทียบเทา 

3. การนํากลับมาใชใหม  ไดแก การนําทรัพยากรที่ใชแลวมาปรับปรุงซอมแซม เพ่ือใช
ประโยชนใหม 

4. การปรับปรุงธรรมชาติ ไดแก การสรางเขื่อนก้ันนํ้าไมใชน้ําไหลทิ้งโดยเปลาประโยชน
แลวนําพลังงานหรือนํ้าที่ไดมาใชในการผลิตกระแสไฟฟา การอุตสาหกรรมหรือการเกษตร 

5. การใชวัสดุ อ่ืนทดแทน ใชพลาสติกแทนในอุตสาหกรรม การใชใบตองแทน
ถุงพลาสติก 

6. การสํารวจแหลงทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนเพ่ิมเติม เชน การผลิตพลังงานไฟฟาจาก
แสงแดด การใชพลังงานลม เปนตน 

7. การคิดคนประดิษฐของเทียมขึ้นมาใช เชน การผลิตยางเทียม ไหมเทียม เพ่ือลดการ
ใชวัสดุธรรมชาติ 

เกษม  จันทรแกว (2530 : 100) เสนอหลักการอนุรักษสิ่งแวดลอมไวดังนี้ 
1. ตองใชอยางฉลาด กลาวคือ การใชทรัพยากรแตละอยางน้ันตองพิจารณาอยาง

รอบคอบถึงผลไดผลเสีย  ความขาดแคลนหรือความหายากในอนาคต อีกทั้งพิจารณาทางหลัก
เศรษฐศาสตรอยางถี่ถวนดวย 

2. ประหยัด (เก็บ รักษา สงวน) ของที่หายาก หมายถึงวา ทรัพยากรใดที่มีนอยหรือ หา
ยาก ควรอยางยิ่งที่จะเก็บรักษาเอาไวมิใหสูญไป บางครั้งถามีของบางชนิดที่พอจะใชไดก็ตองใช
อยางประหยัดไมฟุมเฟอย 

3. หาวิธีการฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ไมดีหรือเสื่อมโทรมใหดีขึ้น (ซอมแซมปรับปรุง) กลาวคือ 
ทรัพยากรใดก็ตามมีสภาพลอแหลมตอการสูญเปลาหรือจะหมดไปถาดําเนินการไมถูกตองตาม
หลักวิชา ควรอยางยิ่งที่จะไดหาทางปรับปรุงใหอยูในลักษณะที่ดีขึ้น 

 
แนวทางการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 แนวทา งก า รอนุ รั กษ สิ่ ง แ วดล อม  ต อ ง ค รอบคลุ มปญหา ใหญ  คื อปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ปญหาส่ิงแวดลอมเปนพิษ และปญหาส่ิงแวดลอมที่มนุษยสราง
ขึ้นถูกทําลาย ทั้งน้ีเพราะปญหาส่ิงแวดลอมดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งและตัวการสําคัญที่
กอใหเกิดปญหาคือ มนุษย สําหรับแนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปมีดังนี้ 
 ปราณี  รอดโพธิ์ทอง (2535 : 43)  ไดเสนอวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไว 2 วิธีคือ 
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 1. มาตรการอนุรักษโดยตรง เปนวิธีการปฏิบัติตอทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง เพ่ือ
ถนอมรักษาและใชทรัพยากรอยางฉลาดที่สุด ดังนี้ 
 1.1 การถนอม หมายถึง การใชอยางประหยัด เพ่ือใหมีทรัพยากรไวใชนานๆ เปน
การคงสภาพของทรัพยากรทั้งในดานปริมาณและคุณภาพใหมีอยูตลอดไป 
 1.2 การบูรณะหรือใหกลับฟนตัว คือ บูรณะทรัพยากรท่ีเกาและเส่ือมคุณภาพเสื่อม
ประโยชนแลว ใหกลับมีคุณภาพเหมือนเดิม สามารถใชประโยชนไดอีก 
 1.3 การปรับปรุงใหมีสภาพดีกวาธรรมชาติ หมายถึง พยายามนําทรัพยากรที่มีอยูมา
ใชใหเกิดประโยชนมากขึ้น เชน ปรับปรุงดินใหมีผลผลิตตอไรสูงขึ้น ทําใหเพาะปลูกพืชไดปละ    
2-3 คร้ัง 
 1.4 การผลิตและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คือ ปรับปรุงกระบวนการผลิต 
การขนสง เปนตน โดยพยายามใหเกิดการสูญเสียนอยที่สุด 
 1.5 การนําเอาของเกามาประดิษฐใหม 
 1.6 การใชสิ่งอ่ืนแทน 
 1.7 การสํารวจตรวจสอบคุณภาพและคนหาทรัพยากร 
 2. มาตรการทางสังคม 
    มาตรการอนุรักษทรัพยากร โดยตรงอยางเดียว ไมสามารถอนุรักษทรัพยากรได  
จําเปนตองใชมาตรการทางสังคม หรือความรวมมือปฏิบัติจากทุกฝาย คือ 
 2.1 การใหการศึกษา ใหความรูตลอดจนสรางทัศนคติที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากร    
แกประชาชนทุกคน ทุกระดับอาชีพ ทุกวัย ใหรักหวงแหนและเห็นความจําเปนในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
 2.2 ผนึกกําลังของผูสนใจทั้งกําลังกาย ความคิด กําลังทรัพย จัดตั้งชมรมเพื่อ         
การอนุรักษทรัพยากร 
 2.3 ใชมาตรการกฎหมายควบคุม 
 สรุปไดวาแนวทางการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมมีดังนี้ 

1.  การใหการศึกษา ความรูเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แก
ประชาชนทุกคน ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ในโรงเรียนเร่ิมตั้งแตระดับอนุบาล
เปนตนไป เพ่ือใหทุกคนไดตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม 

2. การรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน รูจักใชอยาง
ประหยัด บูรณะและปรับปรุงใหมีสภาพดีขึ้น 
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3. สนับสนุนปรับปรุงคุณภาพของประชากร โดยวิธีการตางๆ เชน สงเสริมการศึกษา 
จัดอบรม จัดประชุมสัมมนา ฝกปฏิบัติ จัดตั้งองคกรเพ่ือใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษ พัฒนา 
ปองกัน และแกไขสิ่งแวดลอมใหคงความสมดุลของธรรมชาติและในการหาแนวทางการอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม สวนมากจะพบวา การศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ เพราะผลการใหการศึกษาจะเปนแนวทางนําไปสูพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีเหมาะสม ซึ่งเปนเปาหมายในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (สุขณภา สําเนียงสูง, 2546 : 
25-26) 

 

3.2  นโยบายส่ิงแวดลอมศึกษา 
       นโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษาของประเทศไทย ไดกําหนดไวในแผนงานตางๆ  ดังตอไปน้ี 
       นโยบายสิ่ งแวดลอมศึกษาของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่ งแวดลอมระทรวง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร  ไดกําหนดแผนหลักและ
แผนปฏิบัติการส่ิงแวดลอมศึกษา (ระดับประเทศ) พ.ศ. 2540 -2544 ไวดังน้ี (กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม, 2540 : 5-14) 

                   1.  นโยบายดานการบริหารและการจัดการเก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษา 
     สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือสรางความตระหนักและ

การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ 
             2.  นโยบายการสรางเครือขายขอมูลส่ิงแวดลอมเพ่ือการศึกษา 

     การสงเสริมและสนับสนุนใหมีเครือขายขอมูลสิ่งแวดลอมในระดับชุมชนและ            
ในระดับประเทศที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม ขอมูลส่ิงแวดลอม และปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนตางๆ 

 
            3.  นโยบายการศึกษาและฝกอบรมบุคลากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา 

    สงเสริมใหมีการศึกษาและสนับสนุน ใหมีการฝกอบรมบุคลากรดานส่ิงแวดลอมศึกษา  
ทั้งกอนประจําการและขณะประจําการ (Preservice training and inservice training) แก
กลุมเปาหมายในการฝกอบรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
             4.  นโยบายการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่
เก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษา 



                 EF 323 46 

     สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมศึกษา โดยใหเนนที่กระบวนการเรียนรูที่มุงสรางจิตสํานึก และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการใชและการบริโภคส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
             5.  นโยบายการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาดวยการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

     สงเสริมและสนับสนุนใหจัดส่ิงแวดลอมศึกษา ในการศึกษานอกระบบโรงเรียน        
ดวยการจัดหลักสูตรที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมแบงเปนวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ และดวยการบูรณาการ
เขาไปในเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ ที่มีอยูแลวในหลักสูตรระดับตางๆ ของการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
และสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 6.  นโยบายการสงเสริมบทบาทของสื่อมวลชน หรือองคกรเอกชนในการจัดการเรียนรู
สิ่งแวดลอมศึกษา 

     สงเสริมและสนับสนุนใหสื่อมวลชนหรือองคกรเอกชน ไดเขามามีสวนรวมในการ
จัดการและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
             7.  นโยบายการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพของสถานที่และชุมชน 
       สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาหรือชุมชน พัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย สะอาด รมร่ืน โดยมีการจัดสภาพแวดลอมใหเปนธรรมชาติใหมากที่สุด 
              8.  นโยบายการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษา 

      สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษา เชน การบริหาร
จัดการ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการใหบริการ
ขอมูลและสื่อการเรียนการสอน เปนตน 
              9.  นโยบายความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา 

      สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการรวมมือดานสิ่งแวดลอมศึกษา กับนานาประเทศใน
ระดับทวิภาคี (Bilateral) และพหุภาคี (Multilateral) กับประเทศในภูมิภาคตางๆของโลก     และ
กับองคกรระหวางประเทศ ที่มีกิจกรรมเก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษา 

 
  นโยบายสิ่งแวดลอมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดทิศทางและนโยบายสิ่งแวดลอมศึกษา ดังนี้         (ธนา
ลัย สุขพัฒนธี, 2535 : 63-66) 

1. จัดการศึกษาใหเยาวชนและประชาชน ไดเรียนรูสภาพสิ่งแวดลอมพ้ืนฐานที่สําคัญ
ของประเทศและของโลก เนนสภาพสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาเฉพาะของแตละทองถิ่น และของแต
ละกลุมบุคคล ใหตระหนักในความสําคัญ ปฏิสัมพันธ  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 พัฒนาหลักสูตรใหมีการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาทุกระดับทุกประเภท
การศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปใหไดเรียนรูสิ่งแวดลอมใกล
ตัว ไปสูสิ่งแวดลอมของครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก ตามลําดับ ทั้งในรูปแบบเปน
วิชาเฉพาะ และรูปแบบบูรณาการกับวิชาตางๆ ตามความเหมาะสม ใหมีความตอเนื่อง
สอดคลองประสานสัมพันธ และเหมาะสมตามระดับและวัยของผูเรียน และสภาพของแตละ
ทองถิ่น 

 พัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมในเรื่องสิ่งแวดลอม
ศึกษา  เนนกระบวนการใหมีประสบการณตรง และการแกปญหาใหผูเรียนตระหนักในปญหา 
และความตองการรูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห กําหนดทางเลือกและตัดสินใจในการดําเนินการ
อยางเหมาะสม และเกิดคุณคาตอส่ิงแวดลอมและตอการดํารงชีวิต 

 จัดทําและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ให มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ไปใชใหเหมาะสมสอดคลองทันตอเหตุการณ ปญหาและความ
ตองการในปจจุบัน และเกื้อกูลกับรูปแบบวิธีการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการศึกษา  
โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสม 

 พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของกับส่ิงแวดลอมศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ครู อาจารย เจาหนาที่โรงเรียน รวมทั้งบุคลากรหลักของ
ทองถิ่นและประชาชนทั่วไป ใหตระหนักถึงบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ รวมมือกันจัด
สิ่งแวดลอมศึกษาและรวมมือกันดําเนินการเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการวิจัย ศึกษา คนควาการจัดระบบขอมูล ขอสารสนเทศ   การ
วิเคราะห และการติดตามปญหาการสราง และพัฒนาบุคลากรทางดานสิ่งแวดลอมศึกษา  
โดยเฉพาะการนําเอาความรู ความสามารถและประสบการณของเชี่ยวชาญที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอม
ตางๆ รวมทั้งนโยบายและวิธีการขององคกรตางๆ เก่ียวกับสิ่งแวดลอม มาเพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดลอมศึกษา และการดําเนินการเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ใหประสานสัมพันธและเก้ือกูลกันทั้ง
ระบบงานภายในประเทศและรวมมือกับนานาประเทศ 

3. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษการเสริมสรางสิ่งแวดลอมที่สูญเสียไปแลว  
การแกปญหาและการพัฒนาสิ่งแวดลอม  ในสวนที่เปนงานของกระทรวงศึกษาธิการเอง และใน
สวนที่เปนการรวมมือกับองคกร หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน
โดยทั่วไป 
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4. จัดใหมีแผนปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ชัดเจนสืบ
ตอเน่ืองอยางถาวร โดยกําหนดใหมีวัตถุประสงค เปาหมาย โครงสรางการบริหารงาน         
การประสานงาน การรวมมือกันทั้งภายใน และกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรในการดําเนินการมาตรการ โครงการ และกิจกรรมตางๆ     
การนําเอานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เขามาดําเนินการใหเขาถึงเยาวชนและ
ประชาชน และเจาะลึกถึงกลุมเปาหมายบุคคลที่กําลังเปนปญหา หรือตัวแปรที่สําคัญเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม การกําหนดเรงรัดการดําเนินงานทั้งระยะสั้น ใหมีผลถึงบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ
ปรากฏการณตางๆ ในปจจุบันและระยะยาว ใหมีผลตอเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป  รวมทั้ง
การติดตามการนิเทศ การยกยองเชิดชูเกียรติ ผลงานดีเดน  การสรางขวัญกําลังใจในการ
ดําเนินงาน การประเมินผลการรายงาน และการประชาสัมพันธ เพ่ือพัฒนางานสิ่งแวดลอมของ
กระทรวงศึกษา 
 
 แผนแมบทโครงการสิ่งแวดลอมศึกษา (พ.ศ. 2535 – 2539)  
 คณะทํางานโครงการสิ่งแวดลอมศึกษา ไดกําหนดแผนแมบทโครงการสิ่งแวดลอมศึกษา 
โดยกําหนด เปาหมาย ยุทธศาสตร ไวดังนี้ 
            เปาหมายในแผนแมบทโครงการสิ่งแวดลอมศึกษา คือ ป พ.ศ.2539 นักเรียนทุกคน
และประชาชนรอยละ 60 เกิดความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
อีกทั้งรวมมือแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยวิธีการท่ีถูกตองและดวยความภาคภูมิใจ เพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนาอยางถาวร 
 เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ไดมีการวางยุทธศาสตรไว 4 ประการ คือ 

1. เลือกปญหาที่วิกฤตที่สุดดานสิ่งแวดลอมในประเทศ มาเปนเน้ือหาในการสอน    
และรณรงค 

2. บูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษา เขาไปในหลักสูตรที่มีอยูทุกชั้น ทุกระดับทั้งในระบบ 
และนอกระบบ 

3. เนนกระบวนการแกปญหา โดยเร่ิมปญหาที่ใกลตัวไปสูปญหาที่ไกลตัว 
4. มุงแกนิสัยในการปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 
 ยุทธศาสตร/กลวิธี 
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1. นําปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นในระดับทองถิ่น ชุมชน ประเทศ และโลก มาจัดการ
เรียนการสอน และรณรงคโดยเนนใหเห็นภาพรวมของความสัมพันธ และผลกระทบซึ่งกันและกัน
ของแตละปญหา 

2. พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ทุกระดับชั้นการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
เพ่ือใหการศึกษามีสวนชวยในการปองกันและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ใชศักยภาพของผูเรียนและประชาชนในทองถิ่น ใหมีสวนรวมในการอนุรักษและ
พัฒนาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และศิลปะ วัฒนธรรม 

4. พัฒนาบุคลากรทางสิ่งแวดลอมศึกษา ทั้งในระดับการบริหารและปฏิบัติการ 
5. เนนกระบวนการแกปญหา  โดยเริ่มจากปญหาที่ใกลตัวไปสูปญหาที่ไกลตัว      

โดยเนนบทบาทของผูเรียน 
6. ปลูกฝงลักษณะนิสัย จิตสํานึก และการปฏิบัติงานส่ิงแวดลอมของผูเรียน ระชาชน

ทั่วไป 
7. ประชาสัมพันธและรวมมือระหวางสถานศึกษากับหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งของรัฐและ

เอกชน 
 
นโยบายสิ่งแวดลอมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ และสังคม

แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2525 – 2529 ได

กําหนดสาระดานส่ิงแวดลอมศึกษา ไวดังน้ี (วินัย วีระวัฒนานนท และบานชื่น สีพันผอง, 2539 : 
19)  

1.  ใหมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสิ่งแวดลอมในทุกระดับ 
2.  ใหมีการผลิตบุคลากรดานส่ิงแวดลอมในระดับอุดมศึกษา 
3.  ใหมีการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาในลักษณะผสมผสานในหลายสาขาวิชา 
4.  ใหมีการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีสอน 
5.  ใหมีการศึกษาดานส่ิงแวดลอมแกประชาชนทั่วไป 

               6.  ใหมีการจัดหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นแก ผูปฏิบัติงานพัฒนาส่ิงแวดลอมทั้ง
ในภาครัฐบาลและเอกชน 
               แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535 - 2539          
ไดกําหนดสาระดานสิ่งแวดลอมศึกษา (วินัย วีระวัฒนานนท และบานชื่น สีพันผอง, 2539 : 20)  
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   เพ่ือปรับปรุงการบริหาร การใช และบูรณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่เนนการแกปญหา
สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพ่ือสงเสริมให
ประชาชนธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ตลอดจนองคกรของรัฐ ทั้งในสวนกลางและสวน
ทองถิ่น  สามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดอยาง
กวางขวางยิ่งขึ้น และจัดการศึกษาใหเยาวชนมีจิตสํานึกตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใน
หลักสูตรการศึกษาตอไป 

   แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 – 2544         
ไดกําหนดสาระดานสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังนี้  
    รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนและองคกร
ชุมชน ใหตระหนักถึงผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
รวมทั้งใหความรวมมือในการปองกัน ติดตาม เฝาระวัง และแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
               แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549         
ไดกําหนดสาระดานสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2544 : 66) 
     สรางจิตสํานึกใหคนไทยตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสรางความรู ความเขาใจในเรื่องส่ิงแวดลอม โดยสอดแทรกเร่ือง
สิ่งแวดลอมศึกษา ไวในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกระบบ เพ่ือปลูกฝงทัศนคติและ
คานิยมที่ถูกตอง ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม รวมทั้งสราง
พฤติกรรมการบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางความตระหนักถึงสิทธิหนาที่ในการมีสวน
รวมบริหารจัดการส่ิงแวดลอม  
     แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแผนพัฒนาฉบับที่ 9 
    เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในชวงระยะเวลา 5 ป 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
แนวทางการพัฒนาจึงมุ ง ใหความสําคัญกับการปรับกลไกและกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศใหมีประสิทธิผลโดยเนนระบบการบริหารงาน    
ที่โปรงใสและการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชน อนุรักษฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน มีการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการในระดับพ้ืนที่ลุมนํ้า ฟนฟูชายฝง และทะเล 
อนุรักษพ้ืนที่ปา จัดการทรัพยากรดินที่มีปญหาและเสื่อมโทรม อนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอม
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            1.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเอ้ือตอ
การอนุรักษฟนฟูและอํานวยประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ดังนี้       

     1.1 ปรับกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยู ดังนี้ 
     1.1.1  ใหมีการถายโอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ระดับชุมชน จากหนวยงานสวนกลางใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควบคูไปกับการพัฒนา
ขีดความสามารถใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานขอมูล วิชาการ กฎหมาย และ
แนวทางการจัดการ ใหพรอมรับการถายโอนภารกิจตามกฎหมาย 

     1.1.2  ใหองคกรส่ิงแวดลอมระดับชาติมีบทบาทในการกํากับดูแลกลั่นกรอง
นโยบาย จัดสรรการใชทรัพยากร และประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานตางๆ ตลอดจน
ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและรายงานผลตอสาธารณะ 
                     1.1.3  แบงอํานาจหนาที่ในการอนุญาตและตรวจสอบออกจากกันใหชัดเจน 
เพ่ือใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลซ่ึงกันและกัน และเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ 
                     1.1.4  สรางกระบวนการประสานงานและการทํางานรวมกันระหวางหนวย
ราชการที่เก่ียวของทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหเอ้ือประโยชนตอประชาชน
ในพ้ืนที่  โดยกําหนดนโยบาย การจัดสรรทรัพยากร การบริหาร และหนาที่ของหนวยงาน
สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นใหชัดเจน 
                     1.1.5  ผลักดันใหประเด็นสิ่งแวดลอมเปนเรื่องสําคัญในกระบวนการทาง
การเมือง       ใหมีประชาคมดานส่ิงแวดลอมทั้งในระดับจังหวัดและระดับชุมชนตามศักยภาพ
และความพรอม  สําหรับเสนอขอคิดเห็นและประสานงานกับกลไกและหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือ
ผลักดันใหการอนุรักษ ปองกัน และแกไขปญหาตางๆ บังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
                1.2  พัฒนากลไกและกระบวนการจัดการเชิงบูรณาการที่เนนการมีสวนรวมของทุก
ฝาย ในการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ  ดังนี้  
                      1.2.1 ปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนทองถิ่นและประชาชนใหมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รับรองสิทธิชุมชน และใหมีสวนรวมในการพัฒนาทุก
ขั้นตอน อาทิ การออกพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พระราชบัญญัติปาชุมชน แกไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติประมง พ.ศ.2490 แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เพ่ือสนับสนุนการกระจายอํานาจการบริหารจัดการและ
ประสิทธิผลของการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งทบทวนกฎหมายปาไมเพ่ือใหคน
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      1.2.2  เสริมสรางเครือขายการประสานงานและการทํางานรวมกันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน องคกรพัฒนาชุมชน และประชาชนในทองถิ่น ในการ
อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยให
ความสําคัญกับการฝกอบรมใหความรูแกแกนนําชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสราง
กระบวนการเรียนรูและริเริ่มในชุมชน พัฒนาระบบรวบรวมและจัดทําขอมูลระดับทองถิ่นให
สอดคลองกัน รวมทั้งใหมีเวทีประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็น สรางกระบวนการเรียนรู การมี
สวนรวมคิดรวมทํา พรอมกับเผยแพรขอมูลขาวสารและแนวคิดอยางตอเน่ือง 
                    1.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายในการกํากับ ควบคุม และตรวจสอบ 
การดําเนินงานอนุรักษฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย 

       1.3.1 สนับสนุนเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ประชาชน และ
อาสาสมัคร ใหสามารถเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานจัดการและการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเฝาระวังการกอมลพิษ การบุกรุก
พ้ืนที่อนุรักษ พ้ืนที่สาธารณะ แหลงน้ําธรรมชาติ รวมทั้งการทําเหมืองแร 

       1.3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบ โดยมี
บทลงโทษที่เขมงวดรุนแรงเพ่ือปองปรามใหไดผล สนับสนุนกลไกประสานงานระหวางชุมชนและ
โรงงานอุตสาหกรรมในการเฝาระวังสิ่งแวดลอมและการกอมลพิษ ตลอดจนการใชมาตรการทาง
สังคมในการตอตานการผลิตที่กอมลพิษ โดยใหมีการรายงานและเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ
เก่ียวกับผูประกอบการที่กอผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และยกยองผูประกอบการที่ปองกัน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง 

        1.3.3  พัฒนาและใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่เหมาะสมเพ่ือจูงใจใหมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และใหมีการจายคาการ
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือนําไปลงทุนฟนฟูและบําบัดสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมให
ภาคเอกชนลงทุนหรือรวมลงทุนกับภาครัฐ เพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอมในเมืองและชุมชนโดยใช
มาตรการจูงใจดานภาษี 
                     1.3.4  ปรับปรุงการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ใหไดมาตรฐานและเปาไปตามหลักวิชาการ สนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมใน
กระบวนการจัดทําโครงการในทุกขั้นตอน ตลอดจนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกร
ชุมชนเปนแกนกลางในการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะกอนดําเนินโครงการและกิจกรรมที่
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     1.4  สรางจิตสํานึกใหคนไทยตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
       1.4.1 สรางความรู ความเขาใจในเรื่องส่ิงแวดลอม โดยสอดแทรกเรื่อง
สิ่งแวดลอมศึกษาไวในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกระบบ เพ่ือปลูกฝงทัศนคติและคานิยม
ที่ถูกตองในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม รวมทั้งสรางพฤติกรรม
การบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
       1.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินนโยบายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ โดย
จัดใหมีกลไกทํางานรวมระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือสรางความรูความเขาใจรวมกันในดาน
การคา การลงทุน ผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการแขงขันในเวทีโลก เพ่ือเปนขอมูลใน
การเจรจาตอรอง และประสานความรวมมือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ 
     1.5   พัฒนาและจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        1.5.1 พัฒนาฐานขอมูลระดับพ้ืนที่ อาทิ ขอมูลทรัพยากรดินและการใช
ประโยชนที่ดิน  ขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและพ้ืนที่ชุมนํ้าใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางทันการ รวมทั้งเปนเคร่ืองมือในการปองกันและปราบปรามการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางผิดกฎหมาย 
        1.5.2 ใหมีการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางภูมิคุมกันและมีการติดตามขอมูลผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมโลก อาทิ ภาวะเรือนกระจก เพ่ือวางแผนเตรียมพรอม
รับปญหาดานอุทกภัย ปญหาดานการผลิตภาคการเกษตรและปญหาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
 2.  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเดทศใหมีความอุดมสมบูรณ  เพ่ือ
ความสมดุลของระบบนิเวศและใชประโยชนในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอยาง
ยั่งยืน  ดังนี้ 
                2.1  คุมครองและกําหนดเขตพ้ืนที่อนุรักษเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศและมีการ
ใชประโยชนที่สอดคลองกับสมรรถนะ  ดังนี้ 

       2.1.1 ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ไดกําหนดเปนพ้ืนที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 ให
แลวเสร็จ และประกาศใหพ้ืนที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 ทั้งหมด เปนเขตอนุรักษหรือพ้ืนที่คุมครอง จัดทํา
แนวเขตพื้นที่ปาอนุรักษและปาชายเลนอนุรักษใหเสร็จสมบูรณ รวมทั้งแนวกันชนรอบนอกพื้นที่
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2.1.2  ใหชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมกับภาครัฐในการฟนฟูและปลูกปา 
ตลอดจนมีสวนรวมในการบริหารจัดการปาชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ    

2.1.3  ประกาศเขตสงวนรักษาพืชพันธุ เขตอนุรักษพันธุสัตวน้ํา และกําหนด
เขตและมาตรการคุมครองการทําประมงพื้นบานใหชัดเจน 

       2.1.4  กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ที่สมควรอนุรักษเปนพื้นที่
เกษตรกรรม ควบคูไปกับการสรางแรงจูงใจผานมาตรการดานสินเชื่อ ภาษี และระบบตลาด เพ่ือ
กระจายสิทธิการถือครองที่ ดินในพ้ืนที่ที่ เหมาะสมตอการเกษตรแตมิไดใชประโยชนทาง
การเกษตร พรอมทั้งใหมีกลไกสนับสนุนดานการเงิน เพ่ือรับซื้อที่ดินซ่ึงเจาของประสงคจะ
จําหนายจายโอนและนํามาใหเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินเชาทําการเกษตร  
                        2.1.5  จัดระบบพ้ืนที่คุมครองแหงชาติเพ่ือการอนุรักษ รวมทั้งกําหนด
มาตรการคุมครองระบบนิเวศที่สําคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งผืนปาขนาดใหญและระบบนิเวศพื้นที่
ชุมนํ้า 
                  2.2  ฟนฟูชายฝงและทะเลไทยใหคืนความอุดมสมบูรณ โดยจัดทําแผนหลักฟนฟู
ทะเลไทย ใหครอบคลุมทั้งในดานการอนุรักษ ฟนฟูและการใชประโยชนทรัพยากรชายฝง 
ทรัพยากรทางทะเล แหลงทองเที่ยวทางทะเล และประมงพื้นบาน สนับสนุนการออกกฎหมาย
ยกเลิกเครื่องมือประมงทะเลที่ทําลายระบบนิเวศชายฝง โดยเฉพาะอยางยิ่งอวนรุน อวนลาก  
ประกาศเขตและกําหนดการใชประโยชนพ้ืนที่ตลอดแนวชายฝงทะเล การคุมครองปะการัง หญา
ทะเล และสาหรายทะเล รวมทั้งฟนฟูชายฝงทะเลที่เส่ือมโทรมจากกระบวนการกัดเซาะ ตลอดจน
จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบกําจัดขยะจากชุมชนและกิจกรรมการพัฒนาตามแนวชายฝง 

 2.3   อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  
โดยจัดใหมีเครือขายขอมูลและการลงทุนวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งกําหนด
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุมครองชนิดพันธุพืชและสัตวที่มีความสําคัญ ควบคูไปกับการสราง
ความรวมมือในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ใหชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการ
คุมครองพันธุพืชและพันธุสัตว 

2.4  สนับสนุนการใชทรัพยากรนํ้าอยางมีประสิทธิภาพใหมีการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม โดย 
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2.4.1  บริหารจัดการแหลงน้ําที่มีอยู ใหมีการนํามาใชประโยชนดาน
เกษตรกรรม  การผลิต การบริโภค อยางเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับระบบการผลิตทางเกษตร
ไปสูพืชที่ใชน้ํานอย ควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา 

2.4.2  จัดหาแหลงน้ําอเนกประสงคโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนตั้งแตขั้นตอนการจัดทําโครงการ และใหประชาชนผูไดรับประโยชนมีสวนรวมรับภาระ
การลงทุน 

2.4.3  ศึกษาและกําหนดแนวทางการจัดการคุณภาพนํ้าใตดินและการใช
ประโยชนน้ําใตดินใหสอดคลองกับศักยภาพ รวมทั้งสํารวจและติดตามสถานการณแผนดินทรุด
เพ่ือประกาศเขตควบคุมการใชน้ําบาดาลและแกปญหาการลดลงของน้ําใตดิน 

2.4.4  ใหมีการเก็บคาบริการใชน้ําดิบ โดยเร่ิมจากการใชน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม  
พานิชยกรรมและการประปา ควบคูกับการรณรงคและสรางแรงจูงใจใหระชาชนมีจิตสํานึกในการ
รักษาคุณภาพแหลงน้ําและใชน้ําอยางคุมคา 

2.4.5  พัฒนาระบบการพยากรณทรัพยากรนํ้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ เอ้ืออํานวยตอการแกไขปญหานํ้าขาดแคลน การปองกันนํ้าทวม และการจัดหานํ้า 

2.4.6  จัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการในระดับ
ลุมน้ํา  โดยใหความสําคัญกับการจัดการคุณภาพนํ้าและการจัดการพ้ืนที่ลุมน้ําวิกฤตพรอมกับ
เนนการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนในการดําเนินการ 

2.5  ฟนฟูทรัพยากรดินที่มีปญหาและเส่ือมโทรม ใหมีความอุดมสมบูรณและ
เหมาะสมกับการใชประโยชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยสนับสนุนกิจกรรมการเกษตร
แบบยั่งยืนหรือเกษตรเชิงอนุรักษ เพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและลดการตกคางของสารเคมี
ในดินและน้ํา  โดยใหชุมชนมีบทบาทหลักและภาครัฐสนับสนุนดานวิชาการ 

2.6  ใชประโยชนทรัพยากรแรเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตโดยไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม  โดยกําหนดแนวทางในการใชประโยชนทรัพยากรแรในกระบวนการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ควบคูไปกับการประเมินศักยภาพแหลงแรนอกเขตอนุรักษ ปรับปรุง
กระบวนการทําเหมืองแรและควบคุมสัมปทานทรัพยากรแรมิใหมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม
สําหรับการใหสัมปทานรายใหม ควรอนุญาตเฉพาะทรัพยากรที่มีการขาดแคลนเทาน้ัน รวมทั้ง
ใหมีการบังคับใชกฎระเบียบเพื่อฟนฟูพ้ืนที่ที่ผานการทําเหมืองแลว ตลอดจนกําหนดมาตรการ
ควบคุมการทําเหมืองแรที่ผิดกฎหมาย 

2.7  สงเสริมใหมีการอนุรักษและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 
โดยใชมาตรการดานราคา มาตรการบังคับ มาตรการจูงใจ และการสรางจิตสํานึก  พรอมกับเรง
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3. อนุรักษฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และ              แหลง
ทองเท่ียว ใหเก้ือหนุนตอคุณภาพชีวิตและเปนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ดังนี้ 3 . 1  
ฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมโบราณคดี 
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญตอการพิจารณาสมรรถนะในการรองรับ
ของระบบนิเวศในแหลงทองเที่ยว ตลอดจนปองกันมิใหวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นไดรับ
ผลกระทบจากการทองเที่ยว ใหหนวยงานหลักที่เก่ียวของรวมกันกําหนดแนวทางบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของแหลงทองเที่ยว กําหนดเขตอนุรักษและเขตพัฒนาสําหรับแหลง
ทองเท่ียวทางประวัติศาสตรและศิลปกรรมใหชัดเจน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมใน
การกําหนดและควบคุมการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหบริการแกนักทองเที่ยวอยาง
เหมาะสม และสามารถจัดเก็บรายไดเพ่ือใชในการฟนฟูอนุรักษมรดกวัฒนธรรม และแหลง
ทองเท่ียวในทองถิ่น 

 3.2  ใชผังเมืองเปนกลไกประสานการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง ใหเกิดความนาอยู
และยั่งยืน โดยนําผังเมืองทุกระดับเปนกรอบในการจัดทําแผนการลงทุนดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ใหความสําคัญตอการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่  
ควบคุมการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและกิจกรรมการผลิตที่กอมลพิษหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
อยางเขมงวด โดยใหอยูในเขตการใชที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและใหมีการจัดการของเสียและ
มลพิษอยางเปนระบบ ตลอดจนใชมาตรการทางภาษีและกฎหมายผังเมืองควบคุมใหมีการ
ปฏิบัติตามผังเมืองอยางเครงครัด 

 3.3  อนุรักษ ฟนฟู และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือดํารงไวซึ่งวิถีชีวิตที่เปน
เอกลักษณของสังคมไทย โดยสรางคานิยมใหชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น และมีสวนรวมในการอนุรักษ พัฒนาและสืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนอยางตอเน่ือง 
 4.  รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยใหความสําคัญกับการลดมลพิษ เพ่ือใหเมืองและ
ชุมชนมีความนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดตนทุนทางเศรษฐกิจในการปองกันและ
แกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

4.1  สงเสริมการพัฒนาระบบกําจัดของเสียอันตรายที่เปนที่ยอมรับของชุมชน โดย
เรงออกกฎหมายและมาตรการพิเศษในการจัดการของเสียอันตราย ขยะ และนํ้าเสียของ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งออกกฎหมายควบคุมมิใหมีการนําเขาของเสียอันตราย กฎหมาย
ควบคุมมาตรฐานและความรับผิดชอบของผูประกอบการ ใหผูประกอบการรับผิดชอบความ
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4.2  สนับสนุนการลดปริมาณขยะและของเสีย และการนําของเสียกลับมาใช
ประโยชนใหม โดยใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร รวมทั้งมาตรการผูกอมลพิษเปนผูจายและใหมี
ระบบเรียกคืนซากของเสียอันตราย ซากบรรจุภัณฑ วัสดุเหลือใช ตลอดจนสงเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมที่รองรับการนําของเสียกลับมาใชใหม 

4.3  สนับสนุนใหจังหวัดมีศูนยรวมกําจัดขยะมูลฝอยที่มีระบบครบวงจรโดยลงทุน
และดําเนินงานรวมกับภาคเอกชน รวมทั้งจัดใหมีระบบจัดการขยะติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 
  4.4  ฟนฟูโครงการบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่แลวเสร็จใหใชงานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบและรับภาระคาใชจาย และให
ประชาชนมีสวนรวมรับภาระคาบริการ และคาธรรมเนียม 

4.5  กํากับ ควบคุม และจํากัดเขตอุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูงใหอยูในพื้นที่ที่
กําหนด เพ่ือลดผลกระทบตอชุมชนและสามารถควบคุมมลพิษไดอยางเปนระบบ โดยรัฐกําหนด
มาตรการสนับสนุนและจูงใจทั้งบวกและทางลบใหเกิดผลในการปฏิบัติอยางจริงจัง  
 4.6  พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษควบคูกับการสงเสริม
กระบวนการผลิตที่สะอาด ลดการใชวัสดุและสงเสริมการแปรรูปของเสียเพ่ือกลับมาใชใหม  โดย
ใหมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอม กระตุนใหภาคเอกชนเขารวม
พัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและกวางขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนดานการเงิน
แกสถานประกอบการเพื่อปรับสูกระบวนการผลิตที่สะอาด 

4.7  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมลพิษ ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล         
เพ่ือรองรับเง่ือนไขและมาตรการทางการคาและสิ่งแวดลอม ควบคูกับการปรับปรุงมาตรฐาน
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2544 : 63-70) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550 – 2554) ไดกลาวถึง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสรางความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะเปนจุดเร่ิมตนของการปรับทิศทางการพัฒนาใหกลับมาสู
รากฐานที่เปนจุดแข็งและเปนศักยภาพท่ีแทจริงของคนในสังคม  อันเปนที่มาของขอเสนอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสรางความม่ันคงของฐาน
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1. เพ่ืออนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และยกระดับการสรางคุณคา และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. เพ่ือเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเปนฐานการพัฒนาประเทศที่ม่ันคง สมดุลและยั่งยืน 

3. เพ่ือปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระยะยาว 
 

หลักการและแนวทางพัฒนา 
หลักการสําคัญที่ใชในการกําหนดแนวทางพัฒนาประการแรก คือ ตองใหความสําคัญ

กับการอนุรักษฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง
โดยตอเน่ือง  ประการที่สองจะตองระมัดระวังการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชน การสรางกิจกรรมและการผลิตทางเศรษฐกิจ ใหเปนไปอยางรูคุณคา
โดยการมีสวนรวมของผูไดรับผลประโยชนและผูไดรับผลกระทบจากการใชทรัพยากร ประการที่
สาม คือ การนําจุดแข็งและโอกาสของประเทศ คือ ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมา
สรางกระบวนการพัฒนาประเทศอยางสมดุล ดวยการวางรากฐานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจที่
จะนําไปสูการพัฒนาท่ีผสมผสานใหเกิดพลังรวมระหวางทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และประการสุดทาย คือ การบริหารจัดการความขัดแยงใน
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยสันติ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 

1.  การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือรักษาสมดุลระหวาง
การอนุรักษและการใชประโยชน การปองกันความเสียหายของระบบนิเวศที่ไมสามารถฟน
คืนกลับมาได  กรอบการพัฒนาจะตองคํานึงถึงขอจํากัดและขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศ ดูแลฟนฟู ดิน ลุมนํ้า ปาไม ชายฝงทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพ  โดย
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหมีลักษณะกระจายอํานาจ สงเสริสิทธิชุมชนและการมีสวนรวม  
สรางความเปนธรรมในการเขาถึงและการจัดการทรัพยากร สงเสริมมภูมิปญญาและชุมชน
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2.  การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท่ียั่งยืน เริ่มจาก
การปรับแนวคิดและทิศทางการกําหนดนโยบายสาธารณรัฐเพ่ือสงเสริมใหเกิดการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน ใหความสําคัญกับการจัดการดานอุปสงค โดยปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิต ทั้ง
ในภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ ลดการใชพลังงาน และลดปริมาณของเสีย ดวยกระบวนการผลิตที่สะอาดและ
ปลอดภัยตอสุขภาพ ควบคูไปกับการปรับพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมใหมุงสูความ
พอเพียงและความยั่งยืนมากขึ้น การสรางตลาดรองรับสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
มีการจัดการมลพิษอยางมีประสิทธิภาพ ควบคุมมลพิษที่จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ทั้งขยะ น้ําเสีย อากาศเสีย และของเสียอันตราย  เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมที่อยูดีมีสุขตลอดไป 

3.  การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสําคัญ การพัฒนาจะตองดําเนินการอยางเปนขั้นตอน คือ เร่ิมตน
จากการสรางองคความรูและภูมิคุมกัน พรอมทั้งปองกันการคุกคามจากภายนอก เม่ือมีความ
เขมแข็งพึ่งตนเองไดอยางม่ันคง แลวจึงขยายโอกาสสรางเครือขาย ยกระดับ  ภูมิปญญาและการ
ผลิต พัฒนานวัตกรรม จนสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับประเทศและการสงออกไดตาม
ศักยภาพที่แทจริง โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะเปนการวางพื้นฐาน  เพื่อนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว 
ใหความสําคัญกับการเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพที่เชื่อมโยงกับภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น เพ่ือใหเกิดกระบวนการพึ่งตนเองของชุมชน  โดยเฉพาะในเร่ืองการสราง
ความม่ันคงดานอาหารและสุขภาพ จนถึงการสงเสริมการผลิตที่อยูบนฐานความรู ภูมิปญญา 
และความสามารถในการจัดการของชุมชน โดยมีนโยบายการเสริมสรางสุขภาพ การสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน เปนเง่ือนไขสนับสนุนสําหรับกิจกรรมที่
เก่ียวของกับการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ไดแก บริการสุขภาพ การแพทย
แผนไทย อาหาร เกษตรอินทรีย เกษตรยั่งยืน การทองเท่ียวเชิงนิเวศ เปนตน  
 4.  การบริหารจัดการองคความรู เปนการสรางพ้ืนฐานของการพัฒนาทั้งในดานการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
อาศัยพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น รวมกับความรูใหม นําไปสูการยกระดับความสามารถ สรางองค
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สําหรับบทบาทภาคีการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร จะตองยอมรับและให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน การสรางองคความรูและ
กระบวนการเรียนรู การสนับสนุนสิทธิในการเขาถึงและการคุมครองทรัพยากรของชุมชน การ
สรางสมดุลในการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรดวยการสรางมูลคาและคุณคาจาก
ทรัพยากรดวยการยกระดับ ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนแบงปนผลประโยชนใหเปนที่
ยอมรับ รวมถึงการสรางจิตสํานึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549 : 10-12) 

 
 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2542 – 2549 
 แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2542 -2549 ไดกําหนดสาระดานส่ิงแวดลอม
ศึกษา ดังนี้ (ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ, 2542 : 56) 

ดานการศึกษาและประชาสัมพันธ 
1)  พัฒนาหลักสูตรและวิธีการถายทอดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมและนําไปปฏิบัติ ที่

เนนการปรับเปลี่ยนคานิยมของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกระดับชั้น ใหเกิดความ
ตระหนัก มีทักษะในการรวมคิด รวมทํา และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ     
และคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางจริงจังเพ่ิมมากขึ้น 

2)  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ และเครือขายสารสนเทศสิ่งแวดลอมของประเทศ 
ใหมีประสิทธิภาพ เปนเอกภาพ และสามารถใชเปนแนวทางดําเนินงานรวมกันของทุกหนวยงาน
ที่เก่ียวของ เพ่ือใหผลของการประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม เขาถึงประชาชน และชุมชนทุก
ระดับชั้นอยางแทจริง 

3)  ประชาชนทั่วไปมีความรู จิตสํานึก ความตระหนัก และสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากขึ้น 

 
 นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540 
– 2549 
 แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540 – 2549 กําหนด
สาระดานสิ่งแวดลอมศึกษา ดังนี้ (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, ม.ป.ป. : 85 -88)  
 เปาหมาย 
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 ชุมชนทุกระดับและประชาชน มีจิตสํานึก และจิตวิญญาณ รวมทั้งมีความพรอมในการ
มีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมในระดับที่เหมาะสม 
 นโยบายและแนวทางดําเนินการ 

1. นโยบายสงเสริมการใหการศึกษา เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ การรวมคิด    
รวมทํา และเรียนรูในเรื่องสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

2. นโยบายสงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธ  เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ และ
ความตระหนักในความสําคัญของสิ่งแวดลอม ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดแนวรวมกับประชาชน 

3. นโยบายสงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชน องคกรเอกชน และประชาชนมีสวนรวม
สงเสริมการใหการศึกษาและประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น และใหเปนไปอยางตอเน่ือง 

4. นโยบายพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม    
ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ 
 

แผนปฏิบัติการ 21 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แผนปฏิบัติการ 21 หรือ Agenda 21 เปนแผนแมบทสําหรับการดําเนินงานที่จะทําให

เกิดการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงความเปนอยูของประชาชนใหดียิ่งขึ้น 
สวนที่ 3 ในหัวขอ “เด็กและเยาวชนในการพัฒนาอยางยั่งยืน” สวนที่ 4 ในหัวขอ 

“การศึกษาและฝกอบรม และการตระหนักของสาธารณชน” ไดกลาวไว ดังนี้ (กระทรวงการ
ตางประเทศ และสมาคมเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดลอม, 2537 : 73-74) 

1. เด็กและเยาวชนในการพัฒนาอยางยั่งยืน (Children and Youth in Sustainable 
Development) 

 เยาวชนจําเปนตองแสดงความเห็นเพ่ือกําหนดอนาคตของตนเอง บทบาทท่ี
เขมแข็งของเยาวชนในการคุมครองสิ่งแวดลอม และการเขามามีสวนรวมเพ่ือการตัดสินใจใน
เรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

 การศึกษาควรไดรับการยกระดับใหสูงขึ้นเพ่ือที่ภายใน ค.ศ.2000 คนในวัยหนุม
สาวมากกวาครึ่งหนึ่งของแตละประเทศ จะไดรับโอกาสเขาศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา  หรือ
อาชีวศึกษา เยาวชนควรไดรับการศึกษาอบรมในเรื่องส่ิงแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ตลอดระยะเวลาของการศึกษาในโรงเรียน 

2. การศึกษาและฝกอบรม และการตระหนักของสาธารณชน (Education, Training 
and Public Awareness) 
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 ประชาชนเปนจํานวนมากยังขาดความเขาใจในเรื่องความสัมพันธที่ใกลชิดระหวาง
กิจกรรมของมนุษยกับสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนที่จะเพ่ิมพูนความรูสึก (Sensitivity)  และการ
มีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาทางดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
 การศึกษาจะชวยใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดลอม และจริยธรรม 
การมีคานิยม ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรม ที่จะสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน ในการน้ี
การศึกษาควรใหความรูแกประชาชน ไมเฉพาะในเรื่องส่ิงแวดลอมทางชีวภาพและกายภาพ
เทาน้ัน แตรวมถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม  และในเรื่องการพัฒนามนุษย 
(Human development) 
 การปรับปรุงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรดําเนินการดังนี้ 

1)  ใหประชาชนทุกๆ วัยไดรับความรูและการศึกษาในเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
2)  นําเอาแนวคิดเร่ืองสิ่งแวดลอมและการพัฒนา รวมทั้งเรื่องประชากร รวมไวใน 

โครงการทางดานการศึกษาทุกระดับ โดยมีการวิเคราะหถึงสาเหตุในประเด็นปญหาที่สําคัญๆ  
และควรเนนพิเศษที่จะใหความรูในเรื่องดังกลาวกับผูมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ (Decision 
 makers) 
 3)  ใหเด็กนักเรียนศึกษาในเรื่องสภาวะส่ิงแวดลอมของทองถิ่นและภูมิภาค รวมทั้ง 
ในเรื่องการมีน้ําด่ืมและอาหารที่ปลอดภัย การสุขาภิบาล และผลกระทบทางเศรษฐกิจและ 
สิ่งแวดลอมจากการใชทรัพยากร 

สรุปไดวา การจัดส่ิงแวดลอมของประเทศไทยและตางประเทศ ไดกําหนดทิศทางและ
นโยบายไวดังนี้  คือ ใหมีการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
การศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ในรูปแบบเปนวิชาเฉพาะ และรูปแบบการ
สอดแทรกบูรณาการเขากับวิชาตางๆ กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในเรื่อง

สิ่งแวดลอมศึกษา เนนกระบวนการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจแนวคิด  ในเร่ือง
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน สภาวะสิ่งแวดลอมของทองถิ่นและภูมิภาค ประชากร น้ํา
ด่ืมและอาหารที่ปลอดภัย การสุขาภิบาล และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมจากการใช
ทรัพยากร คุณคาของสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และในเรื่องการพัฒนามนุษยไดเรียนรู
สภาพสิ่งแวดลอมพ้ืนฐานที่สําคัญของประเทศและโลก เนนสภาพสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาเฉพาะ
ของแตละทองถิ่น มุงปลูกฝงนิสัย สรางจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม จริยธรรม และพฤติกรรมใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงผลกระทบความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม เนนกระบวนการใหมีประสบการณตรงและแกปญหา มีทักษะในการรวมคิด รวม
ทํา กําหนดทางเลือกและการตัดสินใจในการดําเนินการไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการ
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3.3   หลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษา  
 การจัดระบบใหการศึกษาอบรมแกบุคคลภายในชาติใหเกิดความรักความหวงแหนตอการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมีจิตสํานึกที่ดีในการชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอมซ่ึงมีความสําคัญ
และจําเปนอยางยิ่ง ในทัศนะที่มีลักษณะการจัดการศึกษาของไทย ทานพุทธทาสภิกขุไดใหความ
คิดเห็นไววาเปน “ระบบการศึกษาแบบสุนัขหางดวน” (พุทธทาสภิกขุ,2525 : 23-24) เพราะการ
เรียนเพียงเพ่ือใหรูหนังสือ รูวิชาชีพแตในดานที่ดําเนินชีวิตแบบใดมีความทุกขนอยที่สุดกลับไมมี
การเรียนการสอนหรือมีการฝกฝนเลย ดังน้ันผลพวงของการศึกษาชนิดน้ีทําใหเกิดความเห็นแก
ตัวเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เอารัดเอาเปรียบสรางปญหาตอเพ่ือนมนุษย และสิ่งแวดลอม
จนกระทั่งทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมติดตามมาเปนผลใหตองติดตามแกไขอยูตลอดเวลา  ใน
การปองกันเพ่ือไมใหเกิดปญหาและสงผลใหมีการพัฒนาส่ิงแวดลอมไปในแนวทางที่ดี ปจจุบันมี
นักวิชาการหลายสาขาไดนําแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืนมาใช ขั้นกําหนดลักษณะ
ของหลักปรัชญาการพัฒนาแบบยั่งยืน  โดยเนนการวางนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ตองคํานึงถึง
อนาคตเพราะหากไมมีการแกปญหาในวันนี้ แตผลักดันใหเกิดขึ้นในอนาคตตอไปอีกเทากับวา
เปนการสรางวิกฤตการณมากขึ้น และในระยะยาวสงผลใหธรรมชาติเสื่อมโทรมไมอาจฟนคืนสู
สภาพเดิมได การพัฒนาแบบย่ังยืนตองมีการอนุรักษพรอมกับการพัฒนาควบคูกันไป เพ่ือใหเกิด
ความสมดุลของธรรมชาติโดยการปรับปรุงแกไขสวนที่เปนปญหาหรือขอบกพรองใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น  เปนการตอบสนองความตองการของผูคนในสังคมปจจุบัน และไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
โอกาสความสามารถของคนรุนตอๆไปที่มาใชประโยชนจากทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในภาย
ภาคหนาและตอไปได (ศักดา ศุภพงศพิเชษฐ, 2534 : 24) 
 หลักสูตรมัธยมศึกษาฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2533 ของกรมวิชาการกระทรวง-
ศึกษาธิการ ไดนําเน้ือหาลักษณะวิชาสิ่งแวดลอมศึกษาสอดแทรกเขาไปไวตามหมวดวิชาตางๆ 
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ประจําป 2535  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการคิดและการแกปญหาสูงสุด คิดไดรอย
ละ 56.54 การพัฒนาสังคม รอยละ 55.59 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2538 : 1) ซึ่งอยูในเกณฑที่ไม
นาพอใจ และมีแนวโนมคงที่อันเนื่องมาจากครูผูสอนใหความรูดวยการบรรยายเนนเนื้อหา ขาด
ทักษะในการใชสื่อ ขาดการฝกคิดวิเคราะหปญหาจากสถานการณที่เกิด และขาดการปลูกฝง
คานิยมคูไปกับการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 
 ปจจุบันวิชาสังคมศึกษามีลักษณะพิเศษที่ไมมุงเนนแตความรูความจําเปนหลัก  ผูเรียน
ตองมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยผูเรียนตองศึกษาคนควารวบรวมประสบการณ และ
จัดระบบการเรียนรู ในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตดวยตนเอง             
สิ่งสําคัญที่ทําใหนักเรียนไดวิเคราะหสาเหตุของปญหา และเขาใจสิ่งแวดลอมก็จากการมีสวนรวม
ในการเรียน การปฏิบัติกิจกรรมมีความคิดที่ตองแกไขปญหาตามขั้นตอนตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ตลอดจนการเห็นสภาพของปญหาจริงๆ หรือจากวีดีทัศน หรือส่ือประเภทตางๆ
มากข้ึน จนสามารทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกหวงแหน เอาใจใส ระมัดระวังตอการกระทําตางๆ 
ที่สงผลใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม สิ่งเหลาน้ีไดพัฒนาเปนคานิยมในดานการอนุรักษที่เกิดขึ้นแก
ตัวนักเรียนตลอดไป ดังน้ันในการใหความรูเร่ืองสิ่งแวดลอมจึงตองใชวิธีการทางวิทยาศาสตรมา
ใชในการเรียนการสอน คือ การเรียนรูดวยการปฏิบัติหลายแนวทางเลือก จากการระดมความคิด
ของนักเรียนเองที่สามารถนําไปปฏิบัติเปนตัวนําในวิธีการเรียนรูเริ่มจากศึกษาปญหาที่อยูใกลตัว
มากที่สุด เชน ในครอบครัว โรงเรียน หมูบาน ตําบล และสวนที่ขยายออกไปถึงระดับโลก 
นักเรียนมีสวนในการกําหนดปญหา ตั้งสมมติฐาน รวบรวม วิเคราะหขอมูลและสรุปปญหา  เพ่ือ
พิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุง และการเขาไปมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม           
ดวยความสามารถของตนเองใหมากที่สุด โดยครูทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ผูชี้แนะเทาน้ัน (นพพร 
ทิพยสุวรรณ, 2543 : 2-4) 
 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการเรียน  การ
สอนส่ิงแวดลอมศึกษาเพ่ือบรรลุเปาหมายในการเสริมสรางพฤติกรรมดานความรู  ความ
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 ความหมายของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
 แพร็ท (Pratt อางถึงใน ภัทรบูลย พิชญไพบูลย, 2539: 7) ไดใหวามหมายวา หลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษา เปนแผนการเรียนรู หรือกรอบงานที่เปนเอกสารหลักสูตรปรากฏชัดเจน 
เก่ียวกับการเรียนการสอนเปนหมวดหมู จัดเปนสิ่งพิมพประกอบดวยเน้ือหาสาระซ่ึงมีกลุมวิชา
พ้ืนฐาน และกลุมวิชาทางสิ่งแวดลอมศึกษา ประกอบดวยวิชาแกน วิชาเชื่อมประสานและวิชาชีพ 
กลาวคือ การจัดการเรียนเปนหมวดหมูตามระบบการศึกษา โดยจัดเปนเอกสารสิ่งพิมพ 
ประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญ กิจกรรมการเรียนรู วิธีการสอน สื่อการเรียน กระบวนการ
ประเมินผล และคุณสมบัติของครู 
 เวปป (Webb อางถึงใน ภัทรบูลย พิชญไพบูลย, 2539 : 7) อางอิงจาก Webb, 1980 : 
10) ไดใหความหมายวา หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง แผนการเรียนรูที่ปรากฏเปน
เอกสารหลักสูตร ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาเจตคติ และทักษะ กอใหเกิดความรูความเขาใจถึงความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทั้งทางดานชีวภาพและกายภาพ 
 อินทิรา ชัยรัตน (2543 : 7) ไดใหความหมาย หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาหมายถึง 
แนวทางหรือแผนการจัดการศึกษาที่จัดใหแกผูเรียน  เพ่ือใหเกิดความรูความตระหนักถึงปญหา
สิ่งแวดลอม มีการพัฒนาทักษะ เจตคติ ประสบการณตางๆ ในการตัดสินใจแกปญหาหรือปฏิบัติ
ตัว ใหมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
 สรุปไดวา หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง แผนการจัดส่ิงแวดลอมศึกษาที่เปน
เอกสารหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยปรัชญาของหลักสูตร คุณลักษณะของผูเรียน จุดมุงหมายของ
หลักสูตร รูปแบบและโครงสรางของหลักสูตร สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมที่
สนับสนุนการเรียนรู สื่อที่สนับสนุนการเรียนรู และการวัดและประเมินผล 
 
 
 
 ความสําคัญของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  
 เกษม จันทรแกว (2536, 85-91) ไดกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตร สิ่งแวดลอม
ศึกษา ดังตอไปน้ี 
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1. สรางความพรอมของผูเรียนตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาทุกประเภท เน้ือหาสาระทุกระดับของผูเรียน และทุก

กระบวนการเรียนรู มีจุดมุงหวังและวางแนวทางใหผูเรียนมีความรู (Knowledge) ทัศนคติ 
(Attitude) ความสํานึก (Awareness) ความรูสึก (Sensitivity) และทักษะ (Skills) ทางสิ่งแวดลอม
อยางถูกตอง  เพ่ือจะไดนําส่ิงเหลาน้ีติดตัวตลอดเวลา ในการปกปอง ปรับปรุง พัฒนา ฟนฟู และ
พิทักษสิ่งแวดลอม เพ่ือตนเองและสาธารณะ ไมวาจะอยูตามลําพัง (Individuals) หรืออยูในกลุม
ชนใดๆ (Collective)ก็ตาม  พฤติกรรมเหลาน้ีจะตองนํามาปฏิบัติในลักษณะที่เหมือนๆกัน คือ 
เปนการสรางความพรอมของผูเรียนดานสิ่งแวดลอม ทั้งน้ีเพ่ือใหตัวเองมีคุณคาอยางยิ่ง ซึ่งจะ
เปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการดํารงสิ่งแวดลอมใหดีตลอดไปได  การสรางความพรอมของประชาชน 
ผูเรียน นอกจากตองการใหเปนคนที่มีความรูและความเขาใจแลว การชี้นํา (Directive) ใหทําใน
สิ่งที่ถูกตองเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งหมายถึงวา การใหความรูเพียงเพ่ือรูเทาน้ันเปนสิ่งที่ยังไม
เพียงพอ เพราะรูเพียงเน้ือหาแตไมรูจะทําอยางไร  นอกจากน้ียังตองสรางทักษะในการกระทําที่
ชี้แนะไวใหถูกตอง ไมผิดพลาด มีความชํานาญในการทํา รูในแตละเรื่องน้ันๆ นอกจากมีความรูดี
แลว ควรชี้ทางทําดวยตัวอยางไปตามความรูนั้นๆ ซึ่งสามารถทําไดถูกตองและชํานาญอีกดวย 

 เคร่ืองมือและอุปกรณ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เก่ียวของ การไมเขาใจในการใชและ
กลไกของเทคโนโลยี ยอมไมสามารถจะเปนคนอนุรักษสิ่งแวดลอมได การมีความรูและทักษะใน
การแกไข ในกรณีที่เคร่ืองมือและอุปกรณขัดของหรือเสียหายไมมาก จะทําใหคนที่พรอมมาก
ยิ่งขึ้นไปอีก 

 ดังนั้น หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา จึงมีความสําคัญในการสรางความพรอมใหแก
บุคลากร ประชาชน แตเปนเรื่องที่ยุงยาก และสรางความหนักใจใหแกผูจัดหลักสูตรและบริหาร
หลักสูตร เพราะมีความหลากหลายของเนื้อหาสาระ และการมีขีดความสามารถท่ีตองกําหนดไว
ในหลักสูตรดวย 

2. สรางความรวมมือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
    การใหทุกๆคนมีความรู ทัศนคติ ความสํานึก ความรูสึกตอบโต และทักษะในทาง

ปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม กอใหเกิดความพรอมทางการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดความรวมมือ
อันเปนผลตามมา ความรวมมือรวมใจเปนส่ิงจําเปนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม เน่ืองจากงานทาง
สิ่งแวดลอมเปนสหวิทยาการหลายสาขาวิชา มีบุคลากรท่ีจะทํางานรวมกันอยางใกลชิด เชน 
กลุมบุคคลทางปาไม การอนุรักษดิน การอนุรักษน้ํา และการประมงน้ําจืดธรรมชาติ   ลวนตอง
ทํางานรวมกันในการอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือใหน้ําในลํานํ้ามีตลอดป มีคุณภาพที่ดี เหมาะแกสัตว
น้ําจะอาศัยอยู ทุกฝายตองวางแผนรวมกันและทํางานใหสอดคลองกัน เปนตน 
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3. ใหมีการสรางแผนปฏิบัติที่เปนไปไดตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
    สิ่งแวดลอมศึกษา สามารถใหความรูและความเขาใจทางสิ่งแวดลอม ที่สามารถ

นําไปปฏิบัติได เพราะสิ่งแวดลอมศึกษาสอนคนใหคิดทุกส่ิงทุกอยางอยางรอบคอบ สอนใหคิดถึง
ผลกระทบที่จะเกิดจากการกระทําทุกอยางที่ถูกกําหนดขึ้น และหาทางแกไขสิ่งที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น สิ่งเหลาน้ีจะเทากับเปนการสรางคนใหมีความสามารถในการวางแผน ดังนั้น สิ่งแวดลอม
ศึกษาจึงมีความสําคัญในการสรางคนใหเปนนักวางแผนที่สามารถจะปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. สรางแผนการจัดการทรัพยากรที่มีศักยภาพ 
    สิ่งแวดลอมศึกษา ทําใหบุคลากร ประชาชนที่เรียนรูมีความพรอม มีความรวมมือ

เกิดขึ้น จนทําใหการวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอม ทรัพยากรเฉพาะที่ มีประสิทธิภาพ 
หมายความวา สิ่งแวดลอมจะมีศักยภาพในการเอ้ือตอมนุษยอยางดี ระบบสิ่งแวดลอมน้ันๆ    จะ
มีโครงสราง คือ ชนิด ปริมาณ สัดสวน และการกระจายที่ไดสมดุล มีการทํางานของสรรพสิ่งที่
เปนธรรมชาติดวย สามารถใหผลอยางยั่งยืน (Sustained yield) ตอมนุษยและสิ่งแวดลอมอ่ืนๆที่
ดี เพราะมีการจัดการที่ถูกตองตามหลักวิชาการ แมวาระบบสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ นั้น จะมีความ
สลับซับซอนมากนอยเพียงใดก็ตาม ผูวางแผนการจัดการสามารถจะผสมผสานแผนแตละแผน
ของแตละทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง และเปนไปไดทั้งส้ิน ดังน้ัน สิ่งแวดลอมศึกษาจึงมี
ความสําคัญ เปนพ้ืนฐานที่สรางศักยภาพของการจัดการทรัพยากรที่ละเอียดรอบคอบ 
 ภัทรบูลย พิชญไพบูลย (2539 : 10) กลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษา ไวดังนี้ 

1.  กําหนดแนวทางในการจัดประสบการณใหมีความรู ทักษะ มีเจตคติตอส่ิงแวดลอมที่
ถูกตอง 

2. กําหนดวิธีการใหผูเรียนเกิดคานิยมในการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
3. กําหนดความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
4. กําหนดความมุงหมาย วิธีสอน และกิจกรรมในการสอนของแตละวิชา 
5.  กําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการแกปญหาส่ิงแวดลอม     

และปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้นอีก 
6. แนะนําเก่ียวกับการวัดผล เพ่ือวัดวาไดบรรลุวัตถุประสงคของการสอน หรือของ

หลักสูตรนั้นหรือไม 
สรุปไดวา หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีความสําคัญตอการกําหนดความมุงหมาย               

วิธีสอน และกิจกรรม แนวทางในการจัดประสบการณ รวมทั้งความรู เจตคติ และทักษะตอ
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จุดมุงหมายของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
จุดมุงหมายของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  แบงเปน 3 ประการ ดังนี้ 
1. พัฒนาสมรรถนะการคนควา (Investigative) การประมาณคุณคา(Evaluative)     

และทักษะการปฏิบัติ (Action Skills) เพ่ือชวยในการแกปญหา(Problem Solving)              
และกระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Process) ในการคงไว ระบบนิเวศที่มีผลผลิต     
ที่สามารถใหการค้ําจุนตอระบบนิเวศอ่ืนๆ 

2. พัฒนาและดําเนินการในการสราง ริเริ่มสรางวิชาเด่ียว หรือกลุมวิชาทางส่ิงแวดลอม
ศึกษา ในลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary) และการนําแกนนําวิชาเฉพาะทางสิ่งแวดลอม
มารวมกัน ในลักษณะพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) อันเปนศาสตรสําคัญที่ทําใหผูเรียน มี
ความรูทั้งแนวนอนและแนวตั้งอยางดี สามารถนําไปใชในการแกไขปญหา           และตัดสินใจ
กับอาชีพทางสิ่งแวดลอม อาชีพสาขาอ่ืนที่ตองใชความรูทางสิ่งแวดลอมตัดสินใจ และใชประกอบ
กับงานในหลายลักษณะอ่ืนๆ 

3. สิ่งแวดลอมศึกษา มีความมุงม่ันที่จะนําความรูที่ไดในหองเรียน สถานศึกษา        ใน
ลักษณะอ่ืนไปสูกระบวนการตัดสินใจตลอดชีวิตของผูเรียน โดยมิใหเกิดความผิดพลาดตอตนเอง
และสาธารณะ 

ภัทรบูลย พิชญไพบูลย (2539 : 16) ไดกลาววา จุดมุงหมายของหลักสูตร ตั้งอยูบน
พ้ืนฐานทางปรัชญาสิ่งแวดลอมศึกษา รวมทั้งสังคมวิทยา และธรรมชาติของความรู อีกทั้งสนอง
ความตองการของผูเรียน ของสังคมและของประเทศชาติ โดยมุงสรางเสริมคานิยม วัฒนธรรม 
และการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

1. เพ่ือสงเสริมการสรางคานิยม วัฒนธรรมโดยใหความรูความเขาใจ และคานิยมในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

2. เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ มีเจตคติในดานการพัฒนา และการประมาณคุณคาและ
กระบวนการตัดสินใจเพ่ือการปองกันดูแล มิใหเกิดปญหาการทําลายสิ่งแวดลอมขึ้นอีกตอไป 

3. เพ่ือพัฒนาประชากร ใหตระหนักถึงปญหา และแกปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ไปสู
กระบวนการตัดสินใจเพ่ือการปองกันดูแล มิใหเกิดปญหาการทําลายสิ่งแวดลอมขึ้นอีกตอไป 
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4. เพ่ือดําเนินบูรณาการ ในการจัดสัดสวนของเนื้อหาสาระวิชาหลาแขนงสาขา เขาไป
เปนหนวยเดียวกัน ใหเปนเน้ือหาสาระใหม ซึ่งจะมีความเขมขนในแตละสวน เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของบุคคลและสังคม ในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 

สรุปไดวา หลักสูตรสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาประชากรใหมีความรูความ
เขาใจในดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม มีคานิยมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ตระหนักถึงปญหา   
และแกปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น และมีสมรรถนะในการคนควา การประมาณคุณคา ทักษะ
ปฏิบัติในการปองกันดูแล มิใหเกิดปญหาการทําลายสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีทักษะในการตัดสินใจ
เพ่ือการคงไวซึ่งระบบนิเวศที่สามารถใหการค้ําจุนตอระบบนิเวศอ่ืนๆ 

 
โครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
เกษม  จันทรแกว (2536 : 87) ไดกลาววา  โครงสรางของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา

ประกอบดวยองคประกอบ ดังตอไปน้ี 
1. เน้ือหาสาระ (Contents) หรือความรูที่จะถูกบรรจุไวในหลักสูตรอยางมีขั้นตอน        

สิ่งใดควรรูกอนหลังมากนอยเพียงใด หรือมีสัดสวนเทาไรน้ัน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 
2. สื่อทางการศึกษา หมายถึง เครื่องมือชวยในการเรียนการสอน  ซึ่งเปนการเนน

เครื่องมือที่มีสาระเน้ือหาที่ชวยใหการสอนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เชน โทรทัศน วีดีโอ สไลด 
แผนใส ภาพยนตร โปสเตอร เปนตน 

3. กระบวนการเรียนการสอน หรือกระบวนการถายทอด หมายถึง การใหความรูนั้น 
เปนการบรรยาย ฝกงาน ฝกอบรม ศึกษาของจริงในลักษณะอ่ืนๆ และการถกปญหาเหลาน้ี 
ผูบริหารหลักสูตรตองเขาใจวาส่ิงใดเหมาะสมกับเนื้อหาสาระอะไร ตองใชเทคโนโลยีอะไรชวย 

4. วัสดุการสอน หมายถึง วัสดุที่ใชประกอบและบางชนิดขาดไมได เชน เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร วัสดุเคมี เอกสารคูมือ และภาพประกอบ 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน มีความสําคัญและควรพิจารณา คือ ใหมีความสัมพันธกับ
การดํารงชีพที่เปนสุขในชีวิตประจําวันไดแก การคนควาทํารายงาน การปฏิบัติและการบริหาร
สิ่งแวดลอม การฝกอบรม และการดูแลงานระบบโครงสรางของสิ่งแวดลอม 

5.1  ใหจัดประสบการณที่จะกอใหเกิดทักษะ และความเชี่ยวชาญโดยใหมีโอกาส
วางแผนงานลําดับขั้นตอนในการทํางาน และการใชจินตนาการสรางสรรคกิจกรรมตางๆ 

6. กิจกรรมเสริม หมายถึง กิจกรรมที่สรางขึ้น เพ่ือใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาสาระอยางดี 
และปฏิบัติไดดียิ่งขึ้น 
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เน้ือหาส่ิงแวดลอมศึกษา 
เน้ือหาสิ่งแวดลอมศึกษา เปนสวนสําคัญในการถายทอดแนวคิดพ้ืนฐาน ดานส่ิงแวดลอม

ศึกษาไปสูผูเรียน การจัดเน้ือหาสิ่งแวดลอมศึกษาที่ดีนั้น ควรไดรับการวางแผน ในการกําหนด
เน้ือหาของสิ่งแวดลอมศึกษา ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา
ที่กําหนดไว ตลอดจนสนองตอบความตองการ ความสนใจของผูเรียนและเหมาะสมกับสภาพ
ปญหาส่ิงแวดลอมภายใตบริบทของสังคม จากความสําคัญของเน้ือหาส่ิงแวดลอมศึกษาดังกลาว 
จึงไดมีนักวิชาการกําหนดขอบเขตของเนื้อหาสิ่งแวดลอมศึกษา  ไวดังนี้ 

ยูเนสโก (UNESCO อางถึงใน ปริญญา นุตาลัย, 2535 : 373) กลาวถึงขอบเขตของ
เน้ือหาสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังนี้ 

1. มโนทัศนของสิ่งแวดลอมศึกษา 
2. โครงสรางและบทบาทของระบบนิเวศ 
3. การหมุนเวียนของพลังงานในบรรยากาศ 
4. การหมุนเวียนของพลังงานและวัฏจักรของอาหารในระบบชีวภาพ 
5. พลวัตรของประชากรในระบบนิเวศ 
6. ผลกระทบเนื่องจากกิจกรรมของมนุษยที่มีตอส่ิงแวดลอม : ปญหาระดับโลก 
7. มลพิษ ผลกระทบตอมนุษยและระบบนิเวศ 
8. ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศปา : ผลกระทบถึงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
9. ผลกระทบของระบบนิเวศตอทรัพยากรนํ้าและระบบชีวภาพในน้ํา 
10. ผลกระทบของการใชพลังงานและการทําเหมือง 
11. การจัดการส่ิงแวดลอมในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
12. การจัดการส่ิงแวดลอมและการประเมินผลกระทบ 
เต็มดวง  รัตนทัศนีย (2539 : 186-191) ไดกลาวถึงลักษณะของเนื้อหาส่ิงแวดลอม

ศึกษาไวดังนี้ 
1. ความคิดรวบยอดดานพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา 

 มนุษยเปนสวนประกอบที่สําคัญของระบบนิเวศ จึงควรเขาใจสวนประกอบสําคัญ
ตางๆ และความเกี่ยวพันของระบบนิเวศ 

ในการที่จะซอมแซมรักษาความสมดุลตามธรรมชาติ มนุษยจะตองประเมินทัศนคติ
แบบแผนพฤติกรรม และมาตรฐานทางจริยศาสตรเสียใหม 
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 ธรรมชาติจะคืนสภาพของมันเขาสูสมดุลเสมอ แตตองอาศัยเวลามากขึ้น ถามีสิ่ง
สกปรกปนเปอนเขาไปในสิ่งแวดลอมในปริมาณที่เขมขนมากขึ้น 

 พฤติกรรมสวนบุคคล และพฤติกรรมของประชากรในสังคมสงผลกระทบ        ตอ
สภาพแวดลอม 

 ในระบบนิเวศหนึ่งๆ สังคมของพืชและสัตวในพื้นที่นั้นๆ มีปฏิสัมพันธตอกัน   
และกัน และมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม 

 ปฏิสัมพันธของพืช สัตว และสิ่งไมมีชีวิต กอใหเกิดการหมุนเวียนของสสาร   และ
พลังงานในระบบนิเวศ 

 ทรัพยากรธรรมชาตินั้น เปนสิ่งที่มีอยู จํากัด ไมสามารถใชอยางฟุมเฟอยได     
และยังตองคํานึงถึงการอนุรักษ และการควบคุมภาวะมลพิษ 

 วัฒนธรรมของมนุษยชาติ รวมทั้งกิจกรรมทางเทคโนโลยี กอใหเกิดความไมสมดุล
ในระบบนิเวศ 

 คานิยมบางอยางที่เปนที่ยอมรับกันในปจจุบัน ขัดแยงกับความรับผิดชอบตอการ
รณรงคและพฤติกรรมทางสิ่งแวดลอม 

2. ความคิดรวบยอดดานพลังงาน 
 ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานแรกที่สนับสนุนชีวิตบนโลกดวงอาทิตยเปนแหลง

พลังงานพื้นฐาน สําหรับสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในทุกระบบนิเวศ 
  พืชปรับเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตยเปนพลังงานเคมี 

 พลังงานไดถูกเคลื่อนยายจากผูผลิตไปสูผูบริโภคท่ีหนึ่ง และสูผูบริโภคท่ีสองใน
เครือขายอาหาร 

 ในการสงผานพลังงานแตละครั้งในระบบนิเวศ พลังงานบางสวนจะสูญเสียไป 
 วงจรการถายทอดพลังงาน ถายิ่งสั้นการสูญเสียพลังงานจะยิ่งนอย 

 พลังงานจากแสงอาทิตยบางสวน ถูกเก็บสะสมไวในรูปถานหิน ปโตรเลียม    
กาซธรรมชาติ และพลังงานรูปอ่ืนๆ 

 พลังงานไมสามารถสรางขึ้นใหมหรือทําลายใหสูญสิ้นไปได แตสามารถเปลี่ยน
จากรูปแบบหนึ่งไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง 

 สารพิษบางอยางถายทอดสูวงจรอาหาร และจะถายทอดไปสูมนุษยในที่สุด 
 การขาดแคลนพลังงานกอใหเกิดปญหาตางๆ ดานสังคมเศรษฐกิจ และการเมือง 

3.  ความคิดรวบยอดทางประชากรมนุษย 
3.1  พฤติกรรมของมนุษยในชุมชนมีปฏิสัมพันธอยางใกลชิดกับสภาพแวดลอม  
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3.2  มนุษยเปนตัวการสําคัญที่สุดในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 
 3.3  วิถีการดํารงชีวิตของมนุษยสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในหลาย
ลักษณะ 
 3.4  มนุษยเปนผูบริโภคทรัพยากรธรรมชาติในระดับสูงสุด 
 3.5  ประชากรในประเทศที่พัฒนาแลว บริโภคทรัพยากรในสัดสวนที่มากกวา
ประชากรในประเทศดอยพัฒนาหลายเทา 

3.6  การเติบโตของประชากร นําไปสูปจจัยทางกายภาพ มีปจจัยทางชีวภาพ และ
ปจจัยทางวัฒนธรรม สังคม 
 3.7  ความจําเปนในการควบคุมประชากร ถูกกําหนดโดยสถานการณประชากรโลก
ในปจจุบันและสมรรถนะการรองรับไดของสิ่งแวดลอม 
 3.8  เมืองใหญเปนตัวอยางของระบบนิเวศที่ซับซอน 

4.  ความคิดรวบยอดเก่ียวกับเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
 4.1  วิถีการดํารงชีวิตและการบริโภคสินคาของประชาชน สงผลกระทบตอปริมาณ
และคุณภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 4.2  อุตสาหกรรมการโฆษณา ประชาสัมพันธ สงผลใหประชาชนเกิดการบริโภค
นิยม ในสิ่งที่ฟุมเฟอยเกินความจําเปน ทําใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว 
 4.3  การผลิตสินคาของโรงงานอุตสาหกรรม และการบริโภคสินคาของประชาชนที่
มากเกินความจําเปน มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 4.4  คาใชจายเก่ียวกับปญหามลพิษ บางคร้ังไมสามารถตีคาเปนตัวเงินได 
 4.5  ความพึงพอใจในระบบเศรษฐกิจ เปนปจจัยในการกําหนดคุณภาพชีวิตของ
บุคคลและสังคม ในระบบเศรษฐกิจนั้นๆ 
 4.6  ธุรกิจบริการและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เก็บเก่ียวผลประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และยังหากําไรโดยการทําลายสภาพแวดลอม 
 4.7  มนุษยสามารถยกระดับสมรรถนะในการรองรับของสิ่งแวดลอม โดยการนํา
หลักทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาปรับใหเขาสูระดับที่ตองการได 
 4.8  กิจกรรมของเทคโนโลยี มีผลกระทบตอมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
 4.9  เทคโนโลยีในการถนอมอาหาร มักจะใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 4.10  การใชปุยและสารกําจัดศัตรูพืชในการเพ่ิมผลผลิตทางอาหารกอใหเกิดผลตอ
สุขภาพของมนุษยและเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม 

5.  ความคิดรวบยอดดานความตระหนักตอคานิยมและประเด็นทางสิ่งแวดลอม 
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 5.1  กิจกรรมทางวัฒนธรรม คานิยมความเปนอยูของมนุษย เชน ศาสนา 
เศรษฐกิจ การเมือง ความเปนอยูมีอิทธิพลตอนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 

 5.2  มนุษยจําเปนตองมีความรับผิดชอบตอพฤติกรรมของตนเอง ในการหาวิธี
แกปญหาทางสิ่งแวดลอม เพ่ืออนุรักษคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม กอนที่จะ
สายเกินไป 

 5.3  พฤติกรรมของแตละบุคคล ยอมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแตกตางกัน       
ตามความรู ความตระหนัก คานิยมทางดานนิเวศวิทยา 

 5.4  คานิยมของการประหยัด เปนคานิยมที่จําเปนตองปลูกฝงใหกับเด็กและ
เยาวชน เพราะการไมประหยัดกอใหเกิดการบริโภคอยางฟุมเฟอย และเปนผลใหนําทรัพยากร
มาใชเกินความจําเปน 

6.  แนวความคิดรวบยอดในการสืบเสาะประเด็นและการประเมินผลทางสิ่งแวดลอม 
 6.1  ความรูและทักษะที่จําเปนในการแยกแยะการสืบเสาะประเด็นและการรวบรวม

ขอมูลทางสิ่งแวดลอม 
 6.2  ทักษะในการสืบเสาะประเด็นและการประเมินหาทางเลือกดาน 
 6.3  สิ่งแวดลอมของแตละบุคคล มีความจําเปนตองปลูกฝงใหมีประสบการณ     

เพราะการตัดสินใจหาทางเลือกของแตละคน มีผลกระทบตอระบบนิเวศในชุมชนที่เขาอาศัยอยู 
เน่ืองมาจากความรูสึกนึกคิด รวมทั้งทัศนคติและคานิยมของผูตัดสินใจ 
 6.4  กระบวนการในการพัฒนาคานิยม ไปสูลักษณะประจําตัวของมนุษย                
มีความสําคัญมาก การประเมินคาที่จะเลือกคานิยมของตนเอง มีอิทธิพลตอความสมดุลระหวาง
คุณภาพชีวิต กับคุณภาพประชากร 

7.  ความคิดรวบยอดในการตัดสินใจทางสิ่งแวดลอม 
 7.1  การตัดสินใจทางสิ่งแวดลอม ควรกระทําดวยความรอบคอบจากทางเลือก

ตางๆ และคํานึงถงึผลลัพธที่จะตามมาของแตละทางเลือก 
 7.2  ไมวาจะตัดสินใจดวยทางเลือกอ่ืนๆก็ตาม ในการแกปญหาสิ่งแวดลอม ผลที่

ตามมายอมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในดานอ่ืนเสมอ ดังนั้น จึงตองตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สุด 

 7.3  ในการตัดสินใจทางสิ่งแวดลอม มีความจําเปนตองพิจารณาปจจัยดานตางๆ 
คือ ปจจัยดานนิเวศวิทยา ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานสังคม และวัฒนธรรม 

 7.4  การตัดสินใจทางสิ่งแวดลอมใดๆ ควรมุงพัฒนาวิถีการดํารงชีวิตของบุคคลและ
สังคม  โดยคํานึงถึงคุณคาทางนิเวศวิทยาเปนสําคัญ มากกวาคุณคาทางเศรษฐกิจ 
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 7.5  การตัดสินใจทางสิ่งแวดลอมที่ดีและเหมาะสม ตองพิจารณาอยางรอบคอบทั้ง
ดานสนับสนุนและคัดคานในทุกทางเลือก เพ่ือหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาน้ันๆ 

8.  ความคิดรวบยอดเก่ียวกับจรรยาบรรณทางสิ่งแวดลอม 
 8.1  ในการอยูรวมกันในสังคม มนุษยควรไดรับการพัฒนาความรูสึกนึกคิดใหมี

พฤติกรรมที่เหมาะสมถูกตอง  เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูในโลกไดอยางผสมกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมดวยความผาสุก 

 8.2  มนุษยไมควรคิด จะเอาแตไดฝายเดียวจากธรรมชาติ โดยคิดวา
ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทดิน น้ํา อากาศ เปนสาธารณสมบัติที่ไดมาจากธรรมชาติ โดยไม
ตองลงทุนเทาไร และมีใชในธรรมชาติใชไดอยางไมรูจักหมดส้ิน ซึ่งเปนความคิดที่ไมถูกตอง และ
คิดแตจะเอาเปรียบธรรมชาติเสมอ 

 8.3  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางๆในโลก มีไวเพ่ือส่ิงมีชีวิตทั้งมวล มิใช
แตเพียงมนุษยเทาน้ัน 

 8.4  การอยูรวมกันในสังคม มนุษยควรเปนทั้งผูใหและผูรับ ไมวามนุษยดวยกันเอง
หรือกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 8.5  มนุษยโดยธรรมชาติมีความตองการอยางไมสิ้นสุด การแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมใหสําเร็จเปนเรื่องยากถาหากไมควบคุมความตองการของมนุษย 

9.  ความคิดรวบยอดดานทักษะพฤติกรรมทางสิ่งแวดลอม 
 9.1  การพัฒนาทักษะที่สงเสริมสนับสนุนสิ่งแวดลอม เปนสิ่งจําเปนที่ตองฝกฝน
ประชาชนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการรักษาสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
 9.2  การใหการศึกษาสิ่งแวดลอม มุงจะใหผูเรียนมีความรูประสบการณ ทักษะ 
ทัศนคติ เก่ียวกับสิ่งแวดลอมทั้งธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางขึ้น อันไดแก นิเวศวิทยา ธรรมชาติ
วิทยา รวมทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 9.3  สิ่งแวดลอมศึกษา มุงใหผูเรียนรูสถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน และ
ศักยภาพปญหาสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพัฒนาความคิดที่สลับซับซอน และทักษะ
การหาแนวทางการปองกันแกไขปญหา 
 9.4  สิ่งแวดลอมศึกษา มีโครงสราง แนวทางการใหการศึกษาที่เนนใหเห็นปญหา
สิ่งแวดลอมและสงเสริมใหเกิดความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมที่ดียิ่งขึ้น 

10.  ความคิดรวบยอดดานมลพิษ 
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 10.1  มลพิษทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม และมีผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต
และสิ่งไมมีชีวิต 

 10.2  ปญหามลพิษเปนปญหาที่เก่ียวกับกิจกรรมการพัฒนา และอาจตองเสีย
คาใชจายเพ่ิมขึ้นในอนาคตหลายเทาตัว 

 10.3  ผลของมลพิษทําลายพืช สัตว และชีวิตมนุษย ตลอดจนทรัพยสมบัติของ
มนุษย 

 10.4  การขาดการพิจารณาการใชทรัพยากรนํ้าอยางเหมาะสม และการจัดการที่
ผิดพลาดของทรัพยากรนํ้า สืบเนื่องมาจากความเห็นแกตัวของมนุษย เปนผลใหเกิดมลพิษทาง
น้ําของโลก 
 จากเน้ือหาส่ิงแวดลอมศึกษาดังกลาว สรุปไดวา สิ่งแวดลอมศึกษาประกอบดวยเนื้อหา 
ดังนี้ 

1. มโนทัศนของสิ่งแวดลอมศึกษา 
2. โครงสรางและบทบาทของระบบนิเวศ 
3. ผลกระทบของระบบนิเวศตอทรัพยากรนํ้าและระบบชีวภาพในน้ํา 
4. การหมุนเวียนของพลังงานในบรรยากาศ 
5. การหมุนเวียนของพลังงานและวัฏจักรของอาหารในระบบชีวภาพ 
6. ผลกระทบของการใชพลังงานและการทําเหมือง 
7. พลวัตรของประชากรในระบบนิเวศ 
8. ผลกระทบเนื่องจากกิจกรรมของมนุษยที่มีตอส่ิงแวดลอม : ปญหาระดับโลก 
9. มลพิษ ผลกระทบตอมนุษยและระบบนิเวศ 
10. เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
11. ความตระหนักตอคานิยมและประเด็นทางสิ่งแวดลอม 
12. การสืบเสาะประเด็นและการประเมินผลทางสิ่งแวดลอม 
13. การตัดสินใจทางสิ่งแวดลอม 
14. จรรยาบรรณทางสิ่งแวดลอม 
15. ทักษะพฤติกรรมทางสิ่งแวดลอม 
16. ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศปา : ผลกระทบถึงเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม 
17. การจัดการส่ิงแวดลอมในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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18. การจัดการส่ิงแวดลอมและการประเมินผลกระทบ (สมบุญ  ศรีรุงธรรม, 2547 : 
56-66) 
 

การจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนหลักสูตรตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1-6 รวมทั้งสิ้น 12 ป  สาระในการเรียนรูในชวงชั้นที่ 1 และ 2 ไดแก ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-3 และประถมศึกษาปที่ 4-6 มุงเนนใหผูเรียนรูพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กระบวนการเรียนรูทางสังคม ทักษะพ้ืนฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิด
วิเคราะห การติดตอสื่อสารและพื้นฐานความเปนมนุษย  ในชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
มุงเนนใหผูเรียนสํารวจความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม สามารถสราง
เสริมสุขภาพสวนตนและชุมชน มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  ตลอดจนใชเปนพ้ืนฐานใน
การประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ สวนชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 มุงเนนการเพ่ิมพูน
ความรูและเทคโนโลยีเพ่ือใหเกิดการคิดริเริ่มสรางสรรคทั่วไปใชประโยชนในการศึกษาตอและ
การประกอบอาชีพ พัฒนางานและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนําและใหบริการ
ชุมชนในดานตางๆ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถนําสาระการเรียนรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอมศึกษา
เขาไปเปนสาระการเรียนรูไดดังนี้ 

ชวงชั้นที่ 1 และ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 และประถมศึกษาปที่ 4-6) คุณภาพชีวิต
กับคุณภาพส่ิงแวดลอม กระบวนการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การอานและเขียน สาระเก่ียวกับสิ่งแวดลอม การคิดคํานวณและประเมินตอความเสียหาย
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางหยาบ การใชเคร่ืองมือส่ือสารแสวงหาสาระความรู
สิ่งแวดลอมและความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม 
 ชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3) วิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอ
ตนเองและชุมชน การคนหาปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน บทบาทของตนเองในการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนและการศึกษาไดประยุกตใชภูมิปญญาของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การปรับเปลี่ยนคานิยมและพฤติกรรมของตนเอง และชุมชนเกี่ยวกับการใช 
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
 ชวงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6) การประยุกตใชวิทยาการและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการแกไขปญหาสารพิษ ขยะ สิ่งปฏิกูล และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมของชุมชน 
การพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใชใชในชีวิตประจําวันที่มีประสิทธิภาพในการอนุรักษพลังงานและ
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 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถทําได
ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.  การเสริมสาระส่ิงแวดลอมเขาไวในสาระและมาตรฐานที่กําหนดไวแลว ในสาระการ
เรียนรูที่ มุงพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษาและการคิดคํานวณ  สามารถนําเอาสาระของ
สิ่งแวดลอมไปเสริม เชนภาษาไทย การอานและเก็บความรูที่เปนสาระของสิ่งแวดลอมจาก
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน การเขียนและการยอความสาระทางสิ่งแวดลอม การเขียนรายงาน
ขอมูลสารสนเทศและเหตุการณสิ่งแวดลอมและติดตามสิ่งแวดลอมในชุมชน การใชกระบวนการ
คิดเชิงวิจารณ (Critical thinking) ในการวิเคราะหขาวและบทความสิ่งแวดลอม คณิตศาสตร การ
นับและแสดงจํานวนประชากร ไรนา สวน ครัวเรือน รายได สัตวเลี้ยงและพืชชนิดตางๆในชุมชน 
การเพ่ิมและลดของจํานวนและการใชคํานวณพยากรณปริมาณดังกลาวในอนาคต การวัดวงรอบ
และคํานวณความสูงของตนไม การจัดและคํานวณพื้นที่เปนตารางวา-ตารางเมตร  การใช
เครื่องมือวัดนํ้าหนักและปริมาณกวาง-ยาว การสังเกตรูปทรงและกิ่งกานของตนไม การใชกราฟ
และแบบจําลองแสดงปริมาณของสิ่งตางๆในชุมชน ศิลปะ การวาดภาพเหมือนจริงและภาพ
จินตนาการ การทรัพยากรสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่ สวน ไรนาและภูมิทัศนของชุมชน การใช
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปในการสื่อสารเก่ียวกับสาระสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนขอมูลส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ การใชเทคโนโลยีการผลิตและ
การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่ประหยัดและรักษาสิ่งแวดลอม 
 2.  การขยายสาระที่เก่ียวของกับส่ิงแวดลอมตามสาระและมาตรฐานที่กําหนดไวแลว 
ในสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในวิชาวิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสุข
ศึกษาและพลศึกษา สามารถขยายสาระใหกวางขึ้นได ดังนี้ 

 วิทยาศาสตร  ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม วิวัฒนาการของระบบ
นิเวศของชุมชน และวิวัฒนาการของพืชและสัตวในชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชน การส่ือสารสาระสิ่งแวดลอมของชุมชน การใชทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญาของ
ชุมชนในการผลิตอาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน 
ทั้งในอดีตและปจจุบัน พลังงานและการใชพลังงานในทองถิ่นตางๆในอดีตและปจจุบัน การใช
พลังงานและผลกระทบตอเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชน การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติใน
ชุมชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกและชุมชน การใชเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรศึกษา
คุณภาพทรัพยากรของชุมชน เชน ดิน น้ํา และการแพรกระจายของสารพิษ การใชเทคโนโลยี
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 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ธรรมของพระพุทธศาสนากับชีวิตและ
ธรรมชาติ การใชหลักธรรมของศาสนา เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคานิยมในการ
ดํารงชีวิตที่เก่ียวกับการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม สิทธิและหนาที่ของชุมชนและบุคคลในการ
ดูแลรักษาสภาพแวดลอม การรวมมือในการออกระเบียบอํานาจหนาที่และการใชทรัพยากรของ
ชุมชนอยางยั่งยืน การจัดการผลิตและบริโภคทรัพยากรอยางยั่งยืนและรับผิดชอบตอผูบริโภค 
เศรษฐกิจแบบพอเพียง และการดํารงชีวิตของชุมชนอยางมีดุลยภาพ การเปลี่ยนสภาพทาง
ภู มิ ศ าสตร แ ล ะวัฒนธร รมของชุ มชน  เ อกลั กษณท า งวัฒนธร รม  ภู มิ ปญญาและ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การใชขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพ่ือการวางแผนและการ
จัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน 

 สุขศึกษาและพลศึกษา ธรรมชาติและวิวัฒนาการของมนุษยที่มีความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธของสุขภาพอนามัยและคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 3.  การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมชุมชน  เปนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา โดยใช
สาระการเรียนรูจากชุมชนทั้งหมด มุงใหเกิดการเรียนรูชุมชนแบบองครวม และเปนการบูรณา
การความรูขึ้นมาใหม โดยใชหลักสูตรสิ่งแวดลอมชุมชนแตละแหงจะมีสาระที่แตกตางกัน ใช
ชุมชนเปนแหลงเรียนรูและทรัพยากรบุคคลเปนผูถายทอดความรู สาระสําคัญของหลักสูตร
สิ่งแวดลอมชุมชนจะมีดังนี้ 

ประวัติและวิวัฒนาการของชุมชน สภาพทางภูมิทัศน สิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน คุณภาพทรัพยากร เชน ดิน น้ํา อากาศและพืชพรรณในชุมชน สภาพประชากร 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา การศึกษาและการปกครองของชุมชน บุคคลและสถานที่
สําคัญของชุมชน ปญหาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ อาชญากรรม ยาเสพติดและ
สุขภาพอนามัยของชุมชน การวางแผนและการจัดการชุมชนแบบบูรณาการ การพัฒนาของ
ขอมูลขาวสาร การสื่อสารและเผยแพรวัฒนธรรม ผลผลิตโดยใชสื่อชนิดตางๆ เชน วิทยุชุมชน 
การจัดทําเอกสารเผยแพร การจัดนิทรรศการ ฯลฯ และการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและ
นันทนาการในชุมชน (เพียงเพ็ญ บุญคุม, 2547 : 26-28) 

 
 สิ่งแวดลอมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 



EF 323  79 

สิ่งแวดลอมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแก เน้ือหาท่ีปรากฏในกลุมสาระ
และมาตรฐานการเรียนรูกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  และกลุมสุขศึกษาและพละศึกษา  มีรายละเอียดดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 
1-11)  

 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตร 
 ความสําคัญ 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร
เก่ียวของกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เคร่ืองมือ
เครื่องใช ตลอดจนผลผลิตตางๆ ที่คนไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและในการทํางาน 
ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ ความรู
วิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมาก  ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญ
มากที่จะใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้นอยางไมหยุดยั้ง 
 วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค     คิด
วิเคราะหวิจารณ มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยาง
เปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบได  
วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงความรู (Knowledge based 
society) ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (Scientific literacy for all) 
เพ่ือที่จะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น และนําความรู
ไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม ความรูวิทยาศาสตร ไมเพียงแตนํามาใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี แตยังชวยใหคนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการใชประโยชน การดูแล
รักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน และที่สําคัญ
อยางยิ่งคือ ความรูวิทยาศาสตรชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจสามารถแขงขัน
กับนานาประเทศและดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
 ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร 
 ความรูทางวิทยาศาสตร   ไดมาดวยความพยายามของมนุษย ที่ใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู (Scientific Inquiry) การสังเกต สํารวจตรวจสอบ ศึกษาคนควาอยางเปนระบบ 
และการสืบคนขอมูล ทําใหเกิดองคความรูใหมเพ่ิมพูนตลอดเวลา ความรูและกระบวนการ
ดังกลาวมีการถายทอดตอเน่ืองกันเปนเวลายาวนาน 
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 ความรูวิทยาศาสตรตองสามารถอธิบายและตรวจสอบได เพ่ือนํามาใชอางอิงทั้งในการ
สนับสนุนหรือโตแยงเม่ือมีการคนพบขอมูลหรือหลักฐานใหม หรือแมแตขอมูลเดิมเดียวกันก็อาจ
เกิดความขัดแยงขึ้นได  ถานักวิทยาศาสตรแปลความหมายดวยวิธีการหรือแนวคิดที่แตกตางกัน 
ความรูวิทยาศาสตรจึงอาจเปลี่ยนแปลงได 
  วิทยาศาสตรเปนเรื่องที่ทุกคนสามารถมีสวนรวมไดไมวาจะอยูในสวนใดของโลก 
วิทยาศาสตร จึงเปนผลจากการสรางเสริมความรูของบุคคล การสื่อสารและการเผยแพรขอมูล
เพ่ือใหเกิดความคิดในเชิงวิเคราะหวิจารณ  มีผลใหความรูวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้นอยางไมหยุดยั้ง
และสงผลตอคนในสังคม การศึกษาคนควาและการใชความรูทางวิทยาศาสตรจึงตองอยูภายใน
ขอบเขต คุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม 
 ความรูวิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเปน
กระบวนการในงานตางๆ หรือกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ โดยอาศัยความรู
วิทยาศาสตรรวมกับศาสตรอ่ืนๆ ทักษะ ประสบการณ จินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรค
ของมนุษย เทคโนโลยีเก่ียวของกับทรัพยากร กระบวนการ และระบบการจัดการ จึงตองใช
เทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
 วิสัยทัศน 
 วิสัยทัศนเปนมุมมองภาพในอนาคตที่มุงหวังวาจะมีการพัฒนาอะไร อยางไร          ซึ่ง
สอดคลองกับการปรับเปลี่ยนของสังคม วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตรกําหนดไวเพ่ือให
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชนรวมกันพัฒนาการศึกษา
วิทยาศาสตร และปฏิบัติรวมกันสูความสําเร็จ 
 วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตรกําหนดขึ้นภายใตกรอบความคิดในเรื่องของการ
พัฒนาการศึกษา เพ่ือเตรียมคนในสังคมแหงความรูและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 กลาวคือ 

1. หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจะเชื่อมโยงเนื้อหา แนวคิดหลัก และ
กระบวนการที่เปนสากล แตมีความสอดคลองกับชีวิตจริงทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ และ
มีความยืดหยุนหลากหลาย 

2. หลักสูตรและการเรียนการสอนตองตอบสนองผูเรียนที่มีความถนัดและความสนใจ
แตกตางกันในการใชวิทยาศาสตรสําหรับการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพที่เก่ียวของกับ
วิทยาศาสตร 
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3. ผูเรียนทุกคนจะไดรับการสงเสริมใหพัฒนากระบวนการคิด ความสามารถในการ
เรียนรู กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการแกปญหา และการคิดคนสรางสรรคองค
ความรู 

4. ใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น โดยถือวามีความสําคัญควบคูกับการเรียนในโรงเรียน 
5. ใชยุทธศาสตรการเรียนการสอนหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการ ความ

สนใจ และวิธีเรียนที่แตกตางกันของผูเรียน 
6. การเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญที่ทุกคนตองไดรับการพัฒนาเพ่ือใหสามารถ

เรียนรูตลอดชีวิต จึงจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต 
7. การเรียนการสอนตองสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม ที่เหมาะสมตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอม 
 วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตรตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด
ไวดังนี้ 
 ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาและสรางความเขาใจวา
วิทยาศาสตร เปนทั้งความรูและกระบวนการสืบเสาะหาความรู  ผูเรียนทุกคนควรไดรับการ
กระตุนสงเสริมใหสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนรูวิทยาศาสตร มีความสงสัย เกิดคําถามในสิ่ง
ตางๆ ที่เก่ียวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุงม่ันและมีความสุขที่จะศึกษาคนควา     สืบ
เสาะหาความรูเพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล นําไปสูคําตอบของคําถาม สามารถตัดสินใจดวย
การใชขอมูลอยางมีเหตุผล สามารถสื่อสารคําถาม คําตอบขอมูลและสิ่งที่คนพบจากการเรียนรูให
ผูอ่ืนเขาใจได 
 การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการเรียนรูตลอดชีวิต เน่ืองจากความรูวิทยาศาสตรเปน
เรื่องราวเก่ียวกับโลกธรรมชาติซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงตองเรียนรูเพ่ือนําผล
การเรียนรูไปใชในชีวิตและการประกอบอาชีพ เม่ือผูเรียนไดเรียนวิทยาศาสตรโดยไดรับการ
กระตุนใหเกิดความตื่นเตน ทาทายกับการเผชิญสถานการณหรือปญหา มีการรวมกันคิด ลงมือ
ปฏิบัติจริง ก็จะเขาใจและเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตรกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและชีวิต 
ทําใหสามารถอธิบาย ทํานาย คาดการณสิ่งตางๆ ไดอยางมีเหตุผล การประสบความสําเร็จใน
การเรียนวิทยาศาสตรจะเปนแรงกระตุนใหผู เรียนมีความสนใจมุงม่ันที่จะสังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ สืบคนความรูที่มีคุณคาเพ่ิมขึ้นอยางไมหยุดยั้ง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึง
ตองสอดคลองกับสภาพจริงในชีวิต โดยใชแหลงเรียนรูหลากหลายในทองถิ่นและคํานึงถึงผูเรียน
ที่มีวิธีการเรียนรู ความสนใจ และความถนัดแตกตางกัน 
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 การจัดใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เปนการเรียนรูเพ่ือเขาใจ ซาบซึ้ง และ
เห็นความสําคัญของปรากฏการณทางธรรมชาติของโลก สิ่งแวดลอม ตลอดจนใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรูและส่ือสาร  ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีความเขาใจ สามารถเชื่อมโยง
องคประกอบทั้งหมดแบบองครวม สรางความรูเปนของตนเอง เพ่ือสรางความเขมแข็งใหผูเรียน
มีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล สรางสรรคสิ่งตางๆ โดยอาศัยความรูวิทยาศาสตร 
จินตนาการ และศาสตรอ่ืนๆ รวมดวย สามารถนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และรวมกัน ดูแลรักษาโลกธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 
 คุณภาพของผูเรียน  
 การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงหวังใหผูเรียน
ไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการไปสูการสรางองคความรู โดยผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนทุกขั้นตอน ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมหลากหลาย ทั้งเปนกลุมและเปนรายบุคคลในการ
สังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัว ตั้งคําถามหรือปญหาเก่ียวกับส่ิงที่จะศึกษา ไดพัฒนากระบวนการคิด
ขั้นสูง มีการคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติ การสํารวจตรวจสอบดวยกระบวนการที่หลากหลาย 
จากแหลงเรียนรูทั้งสวนที่เปนสากลและทองถิ่น คิดและตัดสินใจเลือกขอมูลที่เปนประโยชนไปใช
ในการตอบคําถามหรือแกปญหา ซึ่งจะนําไปสูองคความรูแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร แลว
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูหรือองคความรูในรูปแบบตางๆ ใหผูอ่ืนรับรูกระบวนการเรียนรูดังกลาวจะทํา
ใหผูเรียนสรางองคความรูและเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร คุณธรรม และคานิยมที่ดี
ตอวิทยาศาสตร โดยครูผูสอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู กระตุนแนะนํา ชวยเหลือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู 
 เพ่ือใหการศึกษาวิทยาศาสตรบรรลุผลตามที่มุงหวังไว  จึงไดกําหนดคุณภาพของ
ผูเรียนกลุมวิทยาศาสตรที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ชั้นป และแตละชวงชั้นไวดังนี้ 
 คุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ชั้นป 

1. เขาใจเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

2. เขาใจสมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลงของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน 
3. เขาใจโครงสรางและองคประกอบของโลก ความสําคัญของทรัพยากรทางธรณี 

ดาราศาสตรและอวกาศ 
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4. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการแกปญหา ในการเรียนรูวิทยาศาสตร
ดวยการลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาคนควา สืบคนจากแหลงเรียนรูหลากหลาย และจากเครือขาย
อินเทอรเน็ต และสื่อสารความรูในรูปแบบตางๆ ใหผูอ่ืนรับรู 

5. เชื่อมโยงความรูกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําไปใชในชีวิตประจําวัน และ
ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ทําโครงงานวิทยาศาสตร หรือสรางชิ้นงาน 

6. มีเจตคติทางวิทยาศาสตรหรือจิตวิทยาศาสตรดังนี้ 
6.1 ความสนใจใฝรู 
6.2 ความมุงม่ัน อดทน รอบคอบ 
6.3 ความซื่อสัตย ประหยัด 
6.4 การรวมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
6.5 ความมีเหตุผล 
6.6 การทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค 

7. มีเจตคติ คุณธรรม คานิยมที่ดีตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
7.1  มีความพอใจ ความซาบซึ้ง ความสุขในการสืบเสาะหาความรูและรักที่จะ

เรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต 
7.2  ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชใน

การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
7.3  ตระหนักวาการใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลตอชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 
7.4  แสดงความชื่นชม ยกยองและเคารพในสิทธิของผลงานที่ผูอ่ืนและตนเอง

คิดคนขึ้น 
7.5  แสดงความซาบซ้ึงในความงามและตระหนักถึงความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและในทองถิ่น 

7.6  ตระหนักและยอมรับความสําคัญของการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและการ
ทํางานตางๆ 

 
 คุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรเม่ือจบชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่1-3) 
 ผูเรียนที่เรียนจบชวงชั้นที่ 1 ควรมีความรู ความคิด ทักษะ กระบวนการ และจิต
วิทยาศาสตร ดังนี้ 
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1. เขาใจลักษณะทั่วไปและการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดลอม
ทองถิ่น 

2. เขาใจลักษณะ สมบัติ การเปลี่ยนแปลงของวัตถุรอบตัว แรงในธรรมชาติ รูปของ
พลังงาน 

3. เขาใจสมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ํา อากาศ ดวงอาทิตย และดวงดาว 
4. ตั้งคําถามเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตและปรากฏการณตางๆ รอบตัว สังเกต สํารวจ

ตรวจสอบโดยใชเคร่ืองมืออยางงาย และสื่อสารส่ิงที่เรียนรูดวยการเลาเร่ือง เขียน หรือวาดภาพ 
5. ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรู

เพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กําหนดให หรือตามความสนใจ 
6. แสดงความกระตือรือรน สนใจที่จะเรียนรู และแสดงความซาบซึ้งตอส่ิงแวดลอม

รอบตัว แสดงถึงความมีเมตตา ความระมัดระวังตอส่ิงมีชีวิตอ่ืน 
7. ทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยความมุงม่ัน รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย จนเปน

ผลสําเร็จและทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
 

คุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรเม่ือจบชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6) 
ผูเรียนที่เรียนจบชวงชั้นที่ 2 ควรมีความรู ความคิด ทักษะ กระบวนการและจิตวิทยา

ศาสตร ดังนี้ 
1. เขาใจโครงสรางและการทํางานของระบบตางๆของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธของ

สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน 
2. เขาใจสมบัติของวัสดุ สถานะของสาร การแยกสาร การทําใหสารเกิดการ         

เปลี่ยนแปลง  
3. เขาใจผลท่ีเกิดจากการออกแรงกระทํากับวัตถุ หลักการเบื้องตนของแรงลอยตัว 

สมบัติและปรากฏการณเบื้องตนของแสง เสียง และวงจรไฟฟา 
4. เขาใจลักษณะ องคประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธของ

ดวงอาทิตยโลก และดวงจันทรที่มีผลตอการเกิดปรากฏการณธรรมชาติ 
5. ตั้งคําถามเก่ียวกับสิ่งที่จะเรียนรู คาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง วางแผนและ

สํารวจตรวจสอบ  โดยใชเครื่องมือ อุปกรณ วิเคราะหขอมูล และสื่อสารความรูจากผลการสํารวจ
ตรวจสอบ 

6. ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต และการศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กําหนดใหหรือตามความสนใจ 
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7. แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตยในการสืบเสาะหา
ความรู 

8. ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แสดงความชื่นชอบ         
ยกยองและเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน 

9. แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา 
 10.  ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 

คุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรเม่ือจบชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3) 
1. เขาใจลักษณะและองคประกอบที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของการทํางาน

ของระบบตางๆ การถายทอดทางพันธุกรรม  วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  
พฤติกรรมการอยูรวมกันของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตในสิ่งแวดลอม 

2. เขาใจสมบัติและองคประกอบของสารละลาย สารบริสุทธิ์ การเปลี่ยนแปลงของสาร
ในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

3. เขาใจแรงเสียดทาน โมเมนต การเคลื่อนที่แบบตางๆ ในชีวิตประจําวัน กฎการ
อนุรักษพลังงาน การถายโอนพลังงาน สมดุลความรอน การสะทอน การหักเห และความเขม
ของแสง 

4. เขาใจความสัมพันธระหวางปริมาณทางไฟฟา  หลักการตอวงจรไฟฟาในบาน   
การคํานวณหาพลังงานไฟฟา และหลักการเบื้องตนของวงจรอิเล็กทรอนิกส 

5. เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แหลงทรัพยากรธรณี ปจจัยที่มี   
ผลตอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ และผลที่มีตอสิ่งตางๆ      
บนโลก ความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 

6. เขาใจความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยี การพัฒนาและผลของการ
พัฒนาเทคโนโลยีตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

7. ตั้งคําถามที่มีการกําหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง 
วางแผนและลงมือสํารวจตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของขอมูล และสราง
องคความรู 

8. สื่อสารความคิด ความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง 
หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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9. ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต 
การศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามความสนใจ 

10. แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตยในการสืบเสาะหา
ความรู โดยใชเคร่ืองมือและวิธีการที่ใหไดผลถูกตองเช่ือถือได 

11. ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจําวัน
และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกยอง และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน 

12. แสดงถึ งความซาบซึ้ งห ว ง ใย  มีพฤติ กรรม เกี่ ยวกับการใช และ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

13. ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟง
ความคิดของผูอ่ืน 
 

คุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรเม่ือจบชวงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6) 
ผูเรียนที่เรียนจบชวงชั้นที่ 4 ควรมีความรู ความคิด ทักษะ กระบวนการ และจิต

วิทยาศาสตร ดังนี้ 
1. เขาใจกระบวนการทํางานของเซลลและกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 
2. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผัน มิวเทชัน วิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และปจจัยที่มีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตใน
สิ่งแวดลอมตางๆ 

3. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอคน สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดลอม 

4. เขาใจชนิดและจํานวนอนุภาคที่ เปนสวนประกอบในโครงสรางอะตอมธาตุ                
การเกิดปฏิกิริยาเคมี การเขียนสมการเคมี ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

5. เขาใจชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคและสมบัติตางๆ ของสารที่ มี
ความสัมพันธกับแรงยึดเหนี่ยว 

6. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาที่สําคัญของพอลิเมอรและของสารชีวโมเลกุล 
7. เขาใจความสัมพันธระหวางปริมาณที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่แบบตางๆ คุณภาพของ

เสียงและการไดยิน สมบัติ ประโยชนและโทษของคลื่นแมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสีและ
พลังงานนิวเคลียร 

8. เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและปรากฏการณทางธรณีที่มีผลตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
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9. เขาใจการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ และความสําคัญ
ของเทคโนโลยีอวกาศ 

10. เขาใจความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ 
และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สงผลใหมีการคิดคนความรูทางวิทยาศาสตรที่กาวหนา ผลของ
เทคโนโลยีตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

11. ระบุปญหา ตั้งคําถามที่จะตรวจสอบ โดยมีการกําหนดความสัมพันธระหวางตัว
แปรตางๆ สืบคนขอมูลจากหลายแหลง ตั้งสมมติฐานที่เปนไปไดหลายแนวทาง ตัดสินใจเลือก
ตรวจสอบสมมติฐานที่เปนไปได 

12. วางแผนการสํารวจตรวจสอบเพื่อแกปญหาหรือตอบคําถาม วิเคราะห เชื่อมโยง 
ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ โดยใชสมการทางคณิตศาสตรหรือสรางแบบจําลองจากผลหรือ
ความรูที่ไดรับจากการสํารวจตรวจสอบ 

13. สื่อสารความคิด ความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง 
หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

14. ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ 

15. แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตยในการสืบเสาะหา
ความรู โดยใชเคร่ืองมือและวิธีการที่ใหไดผลถูกตองเช่ือถือได 

16. ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจําวัน 
การประกอบอาชีพ แสดงถึงความช่ืนชม ภูมิใจ ยกยอง อางอิงผลงาน ชิ้นงานที่เปนผลจากภูมิ
ปญญาทองถิ่นและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

17. แสดงถึ งความซาบซึ้ ง  หวงใย  มีพฤติกรรมเ ก่ียว กับการใช และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา เสนอตัวเองรวมมือปฏิบัติกับชุมชนในการ
ปองกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 

18. แสดงถึงความพอใจ ซาบซ้ึงในการคนพบความรู พบคําตอบ หรือแกปญหาได 
19. ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นโดยมีขอมูลอางอิงและ

เหตุผลประกอบเกี่ยวกับผลของการพัฒนาและการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมี
คุณธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 
 สาระ 
 สาระที่เปนองคความรูของกลุมวิทยาศาสตร  ประกอบดวย 



                 EF 323 88 

สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร 
สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่ 
สาระที่ 5 : พลังงาน 
สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
สาระที่ 7 : ดาราศาสตรและอวกาศ 
สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

 มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง     และ
หนาที่ระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารส่ิงที่
เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารส่ิงที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 

สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
 มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับทองถิ่น ประเทศ และโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน 

สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร 
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 มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารส่ิง
ที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่ 
 มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 
 มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ          มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

สาระที่ 5 : พลังงาน 
 มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปล่ียนรูป
พลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม    มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธของกระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศและ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนํา
ความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ 7 : ดาราศาสตรและอวกาศ 
 มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐาน ว 7.2 เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนํามาใชในการสํารวจ
อวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรู
ไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 
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สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการวิทยาศาสตร  ในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา 
รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบไดภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา   ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

ความสําคัญ 
 กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่ผูเรียนทุกคน        
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตองเรียน ทั้งน้ีเพราะกลุมสาระการเรียนรูนี้วาดวยการอยู
รวมกันบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซ่ึง
แตกตางกันอยางหลากหลาย การปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม ทําใหเปนพลเมือง         
ที่รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม     
โดยใหผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามในแตละดาน ดังนี้ 
 1.  ดานความรู 
     กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะใหความรูแกผูเรียนในเนื้อหาสาระ 
ความคิดรวบยอด และหลักการสําคัญๆในสาขาวิชาตางๆ ทางสังคมศาสตร ไดแก ภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร รัฐศาสตร จริยธรรม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร กฎหมาย ประชากรศึกษาและ
สิ่งแวดลอมศึกษา ตามขอบเขตที่กําหนดไวในแตระดับชั้น โดยจัดการเรียนรูในลักษณะบูรณา
การหรือสหวิทยาการ 
 2. ดานทักษะและกระบวนการ 
    ในการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมน้ัน ผู เรียนควรจะไดพัฒนา
กระบวนการตางๆ จนเกิดทักษะและกระบวนการดังนี้ 
 2.1  ทักษะการคิด เชน การสรุปความคิด การแปลความ การวิเคราะหหลักการและ
การนําไปใช ตลอดจนการคิดอยางมีวิจารญาณ 
 2.2  ทักษะการแกปญหา ตามกระบวนการทางสังคมศาสตร กระบวนการสืบสอบ  
เชน ความสามารถในการตั้งคําถามและการตั้งสมมติฐานอยางมีระบบ การรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูล การทดสอบสมมุติและสรุปเปนหลักการ 
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 2.3  ทักษะการเรียนรู เชน ความสามารถในการแสวงหาขอมูลความรูโดยการอาน 
การฟง และการสังเกต ความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด การเขียน และการนําเสนอ 
ความสามารถในการตีความ การสรางแผนภูมิ แผนที่ ตารางเวลา และการจดบันทึก รวมทั้งการ
ใชเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศตางๆ ใหเปนประโยชนในการแสวงหาความรู 
 2.4  ทักษะกระบวนการกลุม เชน ความสามารถในการเปนผูนําและผูตามในการ
ทํางานกลุม มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานของกลุม ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมายดวยความรับผิดชอบ สรางสรรคผลงาน ชวยลดขอขัดแยง และแกปญหาของกลุมได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  ดานเจตคติและคานิยม 
     กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะชวยพัฒนาเจตคติ และคานิยมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและความเปนมนุษย เชน รูจักตนเอง พ่ึงตนเอง ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความ
กตัญู รักเกียรติภูมิแหงตน มีนิสัยในการเปนผูผลิตที่ดี มีความพอดีในการบริโภค เห็นคุณคา
ของการทํางาน รูจักคิดวิเคราะห การทํางานเปนกลุม เคารพสิทธิของผูอ่ืน เสียสละ เห็นแก
ประโยชนสวนรวม มีความผูกพันกับกลุม รักทองถิ่น รักประเทศชาติ เห็นคุณคาอนุรักษและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา และการปกครองของ
ศาสนา และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 4.   ดานการจัดการและปฏิบัติ 
      กิจกรรมการเรียนในกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะชวยใหผูเรียนเกิด
ทักษะในการทํางานเปนกลุม สามารถนําความรู ทักษะ คานิยม และเจตคติที่ไดรับการอบรมบม
นิสัยมาใชในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผูเรียนได 
     เม่ือมองในภาพรวมๆ แลวจะพบวา ความสําคัญของกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  นอกจากจะชวยใหผูเรียนมีความรูในเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของกับสภาพแวดลอมทั้งทาง
ธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรม  มีทักษะกระบวนการตางๆ ที่สามารถนํามาใชประกอบการ
ตัดสินใจอยางรอบคอบในการดําเนินชีวิต และมีสวนรวมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ในฐานะพลเมืองดีแลว  ยังชวยใหนําความรูทางจริยธรรม หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเอง
และสังคมได ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

วิสัยทัศน 
 1. กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนศาสตรบูรณาการที่มุงใหเยาวชนเปนผู
มีการศึกษา พรอมที่จะเปนผูนํา เปนผูมีสวนรวม และเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบโดย 
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 1.1  นําความรูจากอดีตมาสรางความเขาใจในมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ 
เพ่ือการตัดสินใจในการเปนพลเมืองดี 
 1.2  นําความรูเก่ียวกับโลกของเรามาสรางความเขาใจในกระบวนการกอเกิด
สภาพ-แวดลอมของมนุษย เพ่ือการตัดสินใจในการดํารงชีวิตในสังคม 
 1.3  นําความรูเรื่องการเมืองการปกครองมาตัดสินใจเกี่ยวกับการปกครอง ชุมชน 
ทองถิ่น และประเทศชาติของตน 
 1.4  นําความรูเร่ืองการผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ มา
ตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพ่ือการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการอยู
ในสังคม 
 1.5  นําความรูเก่ียวกับคุณคาของจริยธรรม ศาสนา มาตัดสินใจในการประพฤติ
ปฏิบัติตนและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
 1.6  นําวิธีการทางสังคมศาสตรมาคนหาคําตอบเกี่ยวกับประเด็นปญหาในสังคม
และกําหนดแนวทางประพฤติปฏิบัติที่สรางสรรคตอสวนรวม 
 เยาวชนจําเปนตองศึกษาสาระการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
เพ่ือใหเขาใจสังคมโลกที่ซับซอน สามารถปกครองดูแลตนเอง รับผิดชอบ เอาใจใสตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของโลกได 
 ดังน้ันตลอดระยะเวลาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรแสดงใหเห็นวาผูเรียนกลุมสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดใชความรูอยางมีความหมาย เพ่ือการตัดสินใจ การสํารวจ 
ตรวจสอบ การสืบคน การสรางสรรคสิ่งตางๆ และนําทางตนเองและผูอ่ืนเชื่อมโยงความรูที่
เรียนรูสูโลกแหงความเปนจริงในชีวิตได 

2. กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดบูรณาการสรรพความรู กระบวนการ
และปจจัยตางๆ เพ่ือการเรียนรูตามเปาหมายของทองถิ่นและประเทศชาติ การเรียนการสอนตอง
ใชขอมูล ความรูทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศชาติ และระดับโลกเชื่อมโยงเขาดวยกัน 

3. ผูเรียนไดอภิปรายประเด็นปญหารวมสมัย รวมกับเพ่ือนและผูใหญสามารถแสดง
จุดยืนในคานิยม จริยธรรมของตนอยางเปดเผยและจริงใจ ขณะเดียวกันก็รับฟงเหตุผลของผูอ่ืน
ที่แตกตางจากตนเองตั้งใจ 

4. การเรียนการสอนเปนบรรยากาศของการสงเสริมการคิดขั้นสูงในประเด็นหัวขอ     
ที่ลึกซึ้ง ทาทาย ผูสอนปฏิบัติตอผูเรียน ที่จะใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางมี
ความหมาย ใหผูเรียนไดรับการประเมินที่เนนการนําความรูมาประยุกตใชทุกรายวิชา 
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5. กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีการจัดเตรียมโครงงานที่สอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงของสังคมที่ใหผูเรียนไดนําส่ิงที่เรียนไป ใชไดจริงในการดําเนินชีวิต 

 
 พื้นฐานแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนกลุมสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเปนศาสตรแหงบูรณาการ หลักสูตรและการ
เรียนการสอนกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีลักษณะของการเชื่อมโยงสาระการ
เรียนรูตางๆ ในหลักสูตรเขาดวยกัน เชน วิธีการและแนวคิดของนักวิทยาศาสตร กระบวนการ
ของนักคณิตศาสตร ความคิดสรางสรรคของศิลปน นักดนตรี ประสบการณของ นักศิลปะ และ
ทักษะการสื่อสารถายทอดภาษาออกมา 
 กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสามารถบูรณาการกับกลุมอ่ืนดังนี้ 

1.  กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเชื่อมโยงไดดีกับการเรียนกลุมภาษา 
ผูเรียนที่เรียนกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ตองใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไดเปนอยาง
ดี ใชภาษาในการใหเหตุผลและแกปญหา ปกปองรักษาวัฒนธรรมใหคงไว การพัฒนาทักษะทาง
ภาษา ในการเรียน กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดแก การอาน เขียน พูด ฟง 
เรื่องราว และพิจารณาวรรณกรรมตางๆ จะเปดโลกทัศนใหผูเรียนไดเขาใจโลกดวยการศึกษา
วรรณกรรมเหลาน้ีในเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  วรรณกรรมจากสิ่งพิมพ       ที่ปรากฏอยู
ในชีวิตประจําวันของผูเรียนมีมากมายที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาได มิใชแตเฉพาะจากหนังสือ
เรียน ทั้งน้ีเพ่ือขยายประสบการณทางสังคมที่เปนจริงของผูเรียนใหกวางขวางขึ้น  สื่อเทคโนโลยี
ตางๆ และคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมืออีกทางหนึ่งที่ทําใหผูเรียนพัฒนาภาษาเพ่ือการส่ือสารได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2.  กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเชื่อมโยงไดกับการเรียนกลุมศิลปะ ศิลปะ
ชวยผูเรียนไดเขาใจมุมมองตางๆเก่ียวกับโลก งานศิลปะสะทอนใหเห็นความเปนจริงของสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจในยุคสมัยตางๆได  ศิลปะสะทอนความคิด จิตวิญญาณ ความหวังของ
มนุษยชาติ เปนเสมือนบันทึกหลักฐานวามนุษยเรามีชีวิต มีความคิดคํานึงอยางไร ดวยการ
นําเสนอมุมมองที่เปนเอกลักษณของผูสรางงานศิลปะนั้น  ศิลปะจึงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูโลก
กวางที่เขาอาศัยอยู การศึกษาสังคมจากงานศิลปะยังทําใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดสรางสรรค 

3.  กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเชื่อมโยงไดกับการเรียนกลุมคณิตศาสตร 
คณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผูเรียนไดตรวจสอบและแกปญหาตางๆ ผูเรียนไดใชแนวคิด
ทางคณิตศาสตรในการจัดระบบ วิเคราะห และนําเสนอขอมูลตางๆ   ที่สัมพันธกับเหตุการณ
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4.  กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเชื่อมโยงไดกับการเรียนกลุมวิทยาศาสตร 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรชวยใหผูเรียนไดสํารวจองคประกอบทางการเมือง เศรษฐกิจ 
ลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมที่เก่ียวของกันและที่ปรากฏอยูในสังคม  ที่เขาอยู  กลุม
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และวิทยาศาสตรเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดเก่ียวกับการศึกษา
โลก  ทั้งทางกายภาพและทางสังคม  การตรวจสอบผลของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
การดํารงชีวิตในสังคม การนําแนวคิดทางวิทยาศาสตรมาใชและผล  ที่เกิดขึ้น ทั้งสองวิชา
สามารถเชื่อมโยงใหผูเรียนเห็นปญหาที่เกิดขึ้นจริง และมองเห็นการปฏิบัติเพ่ือกิจกรรมทาง
สังคมได 

5.  กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเช่ือมโยงไดกับการเรียนกลุมศิลปะพล
ศึกษาและสุขศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษาชวยใหผูเรียนไดพัฒนาเจตคติ คานิยม จริยธรรม 
และวิธีการตางๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการแกปญหา และการตัดสินใจในเรื่องราวตางๆได  
ผูเรียนสามารถใชทักษะและปฏิบัติตนทางพลศึกษาและสุขศึกษามาดํารงชีวิตเพื่อพัฒนารางกาย 
อารมณ และจิตใจใหมีคุณภาพ จึงเปนการเช่ือมโยงระหวางคุณคาทางรางกายและสติปญญา 

6.  กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเชื่อมโยงไดกับการเรียนกลุมการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี การเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีมุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ 
และประสบการณในงานที่เปนพื้นฐานของวิชาอาชีพ มีทักษะในการทํางาน  มีเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรมในการทํางาน และสามารถนําความรู ทักษะและกระบวนการ
เทคโนโลยีไปใชในการดําเนินชีวิต  ซึ่งเชื่อมโยงสัมพันธกับการเรียนกลุมสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ที่เนนการดําเนินชีวิตในสังคมบนพ้ืนฐานของสัมมาอาชีพที่กอปรดวยคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน  เนนการพัฒนาความเปนพลเมืองดีที่ตองประกอบ
อาชีพที่สุจริต และเปนประโยชนตอตนและสังคมรวมดวย 
 ดังน้ันการเรียนการสอนกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึงมิใชการเรียนแต
เน้ือหาความรู แตตองการใหผูเรียนเปนนักแกปญหา นําความรูไปใชในสถานการณตางๆ ไดจัด
โอกาสใหผูเรียนไดสํารวจความเปนไปในสังคมและในโลก  พิจารณาวามนุษย พูด เขียน 
ประเมิน คิดคํานวณ วิเคราะห แกปญหา สรางจินตนาการ และพากเพียรพยายามในเร่ือง
ตางๆกันอยางไร สังคมศึกษาเชื่อมโยงกิจกรรมที่มนุษยทํา ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคตเขา
ดวยกัน 
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 กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงเนนการเรียนการสอนที่บูรณาการ ความรู
จากสาระการเรียนรูตางๆ มาหลอมรวมเขาดวยกันในประเด็นปญหาหรือเร่ืองที่จะศึกษาการ   
จัดหลักสูตรและหนวยการเรียนของกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงมักเปนประเด็น
ปญหาที่เปนการบูรณาการ ลักษณะหนวยการเรียนแบบนี้จะนํามาจากแนวคิด ความคิดรวบยอด 
ปญหาหรือโครงงาน ที่ตองการใหผูเรียนไดเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ที่เขาตองแสวงหารวบรวมมา 
ประเด็นปญหาหรือโครงงานเหลาน้ันอาจเปนเรื่องที่เก่ียวของกับสาระตางๆ ในกลุมสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมภาษาไทย กลุมคณิตศาสตร กลุมวิทยาศาสตร กลุมศิลปะ กลุมพล
ศึกษาและสุขศึกษา และกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตัวอยางหนวยการเรียนในลักษณะนี้ 
เชน เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ความรับผิดชอบ การพ่ึงพา ความขัดแยง ความสมดุล และ
ความขาดแคลน เปนตน จะเห็นไดวา การนําหนวยการเรียนมาใหผูเรียนเรียน เปนเรื่องที่ครูตอง
คนหา ตองออกแบบเอง มิใชนํามาจากหัวขอของหนังสือเรียน หนวยการเรียนในลักษณะนี้จะมี
ลักษณะสะทอนใหเห็นภาพรวมของแนวคิดตางๆ ไดอยางกวางขวางและลึกซึ้ง มองเห็นวิธีการ
จัดการเรียนรูเพ่ือใหไดความรูในหนวยการเรียนนั้นไดหลากหลายวิธี ไมวาจะดวยการเรียนเปน
กลุม เปนรายบุคคล การศึกษาวิจัย การลงมือปฏิบัติงาน การสํารวจภาคสนาม การทดลองใน
หองปฏิบัติการและการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เปนตน หนวยการเรียนลักษณะนี้จึงตองใช
เวลาในการศึกษานานพอสมควร สิ่งที่เรียนจึงจะมีความหมายตอตัวผูเรียน 
 

คุณภาพผูเรียน 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดใหกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เปนกลุมสาระพ้ืนฐานที่ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ประกอบดวย ศาสตรสาขาตางๆ หลายแขนง  มีลักษณะเปนพหุวิทยาการ  มุงเนนใหผูเรียนมี
ความรู มีทักษะ กระบวนการ มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค รวมทั้งไดแสดง
บทบาทและความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสภาพแวดลอม 
 จากองคประกอบดังกลาวจึงทําใหกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีจุดเนนใน
การสรางคุณภาพของผูเรียน ดังนี้ 

1. ยึดม่ันในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสามารถนํา
หลักธรรมคําสอนไปใชปฏิบัติในการอยูรวมกันได เปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนา
ตนเองอยูเสมอ รวมทั้งบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคมสวนรวม 

2. ยึดม่ัน ศรัทธา และธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม
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3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการดํารงชีวิต
อยางมีดุลยภาพ และสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ภาคภูมิใจในความเปนไทย
ทั้งในอดีตและปจจุบัน สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยาง
เปนระบบ และนําไปสรางองคความรูใหมได 

5. มีปฏิสัมพันธที่ดีงามระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับส่ิงแวดลอม เปนผูสราง
วัฒนธรรม มีจิตสํานึก อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดระยะเวลา
ที่ผูเรียนไดเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ไดมีสวนสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและมีจุดเนน เม่ือผูเรียนเรียนจบป
สุดทายของแตละชวงชั้น ดังนี้ 
 ชวงชั้นที่ 1 (จบชั้นประถมศึกษาปที่ 3) 

1. ไดเรียนรูเรื่องเก่ียวกับตนเองและผูที่อยูรอบขาง ตลอดจนสภาพแวดลอมในทองถิ่น 
ที่อยูอาศัย และเชื่อมโยงประสบการณไปสูโลกกวาง 

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะกระบวนการ และขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนาให
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความเปน
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ การอยูรวมกันและการทํางานกับผูอ่ืน มีสวนรวมในกิจกรรมของ
หองเรียน และไดฝกหัดการตัดสินใจ 

3. ไดศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองครอบครัว โรงเรียนและชุมชนในลักษณะการ  
บูรณาการ ผูเรียนไดเขาใจแนวคิดเก่ียวกับปจจุบันและอดีต มีความรูพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ     
ไดขอคิดเก่ียวกับรายรับ-รายจายของครอบครัว เขาใจถึงการเปนผูผลิต ผูบริโภค รูจักการออม
ขั้นตน และวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ไดรับการพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมหนาที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจในขั้น         
ที่สูงตอไป 
 
 
 

ชวงชั้นที่ 2 (จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
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1. ไดเรียนรูเร่ืองของจังหวัด ภาค และประเทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร 
ลักษณะทางกายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง และสภาพ
เศรษฐกิจ โดยเนนความเปนประเทศไทย 

2. ไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  รวมทั้งมีสวนรวมศาสนพิธีและพิธีกรรมทาง
ศาสนามากยิ่งขึ้น 

3. ไดศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหนาที่ในฐานะพลเมืองดีของ
ทองถิ่น จังหวัด ภาค และประเทศ  รวมทั้งไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมของทองถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น 

4. ไดศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองราวของจังหวัดและภาคตางๆ ของประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน 

5. ไดรับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตรเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่
พลเมือง เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร เพ่ือขยายประสบการณไปสูการทําความ
เขาใจในภูมิภาคซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสูปจจุบัน 

ชวงชั้นที่ 3 (จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) 
1. ไดเรียนรูและศึกษาเก่ียวกับความเปนไปของโลก  โดยการศึกษาประเทศไทย 

เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคตางๆในโลก  เพ่ือพัฒนาแนวคิดเรื่องการอยูรวมกันอยางสันติ
สุข 

2. ไดเรียนรูและพัฒนาใหมีทักษะที่จําเปนตอการเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณ 
3. ไดรับการพัฒนาแนวคิดและขยายประสบการณเปรียบเทียบระหวางประเทศไทย

กับประเทศในภูมิภาคตางๆในโลก  ไดแก เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ 
อเมริกาใต ในดาน ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และ
ภูมิศาสตร ดวยวิธีการทางประวัติศาสตรและสังคมศาสตร 

4. ไดรับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะหเหตุการณในอนาคต สามารถนํามาใชเปน
ประโยชนในการดําเนินชีวิต และวางแผนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 
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ชวงชั้นที่ 4 (จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6) 
1. ไดเรียนรูและศึกษาเก่ียวกับความเปนไปของโลกอยางกวางขวางและลึกซ้ึงย่ิงขึ้น 
2. ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหพัฒนาตนเองเปนพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งคานิยมอันพึงประสงค สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพ่ือการศึกษาตอในชั้นสูงตาม
ความประสงคได 

3. ไดเรียนรูเรื่องภูมิปญญาไทย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ประวัติศาสตรของ
ชาติไทย ยึดม่ันในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

4. ไดรับการสงเสริมนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคไดอยางเหมาะสม 
มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมไทย และส่ิงแวดลอม  มีความรัก
ทองถิ่นและประเทศชาติ มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหกับสังคม 

5. เปนผูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูของตนเอง ชี้นําตนเองได        
และสามารถแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ในสังคมไดตลอดชีวิต 
 

สาระ 
 สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประกอบดวย 
 สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 สาระที่ 2 : หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
 สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร 
 สาระที่ 4 : ประวัติศาสตร 
 สาระที่ 5 : ภูมิศาสตร 

 
มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน ส 1.1  : เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา    หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถนําหลักธรรมของศาสนา มาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน 
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 มาตรฐาน ส 1.2  : ยึดม่ันในศีลธรรม การกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม และศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
 มาตรฐาน ส 1.3 : ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม และศาสนพิธีของ
พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ คานิยมที่ดีงาม และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนาตน บําเพ็ญประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอม เพ่ือการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

สาระที่ 2 : หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 : ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณี 

และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 2.2  : เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ันศรัทธา 
และธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร  
 มาตรฐาน ส 3.1  : เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการ
บริโภค การใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจ หลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
 มาตรฐาน ส 3.2  : เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธของ
ระบบเศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ 4 : ประวัติศาสตร 
 มาตรฐาน ส 4.1 : เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตรและสามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรบนพ้ืนฐานของความเปนเหตุเปนผลมา
วิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 
 มาตรฐาน ส 4.2  : เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในแง
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 มาตรฐาน ส 4.3  : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย  มี
ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

สาระที่ 5 : ภูมิศาสตร 
 มาตรฐาน ส 5.1 : เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  ตระหนักถึงความสัมพันธของ
สรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่ ซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะนําไปสูการใชและการจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 มาตรฐาน ส 5.2  : เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่
กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม และมีจิตสํานึก อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 1-10) 
 สําหรับแนวคิดส่ิงแวดลอมศึกษา  เม่ือนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พบวา มีความสอดคลองกับ
รายละเอียดแสดงในตาราง ตอไปน้ี 
 

สิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. เปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
2. เปนการเรียนรูแบบสหวิทยาการ 
 3. ชวยใหผูเรียนสามารถแสดงบทบาทในการ
วางแผนประสบการณการเรียนรูของตน และ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดตัดสินใจ และยอมรับ
ผลที่เกิดขึ้น จากการตัดสินใจนั้น  
4. เนนเรื่องความรูสึกตอส่ิงแวดลอมในชุมชน
ของตนเองใหกับผูเรียนตั้งแตวัยเยาว 
5. เรียนรูจากส่ิงแวดลอม โดยเนนกิจกรรม
และประสบการณตรงอยางเหมาะสม 
6. ใหบุคคลมีความตระหนัก (Awareness) ไว
ตอปญหาสิ่งแวดลอม มีความรู (Knowledge) 
ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
และปญหาสิ่งแวดลอม มีเจตคติ (Attitude) 
คานิยมและความรูสึกในการจะรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม มีทักษะ (Skill) ในการระบุปญหา
และทางเลือกในการแกปญหาสิ่งแวดลอม และ
ใหความรวมมือในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
7. พัฒนาความคิดในเชิงวิพากษ (Critical 
Thinking) และทักษะในการแกปญหา 

1.สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
2. ตองพยายามนํากระบวนการการจัดการ 
กระบวนการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
กระบวนการคิดและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ไปสอดแทรกในการเรียนการ
สอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
3. การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญสุด 
4. จัดทําสาระของหลักสูตร ในสวนที่เก่ียวของ
กับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
5. ควรใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เนน
การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การ
เรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การ
เรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง 
6. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
7. มุงปลูกฝงดานปญญา พัฒนาการคิดของ
ผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค 
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การจัดรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
 การจัดรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีประเด็นที่ตองพิจารณาดังตอไปน้ี 

1. รูปแบบของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา อาจเปนไดสองลักษณะ คือ นําแขนงวิชาที่
เก่ียวของมารวมกัน ทําใหเกิดแนวคิดเปนสิ่งแวดลอมศึกษาขึ้น หรือในทางตรงกันขาม อาจทําให
ไดรูปแบบที่ตั้งแนวทางการศึกษาส่ิงแวดลอมศึกษาขึ้น แลวกําหนดวิชาเรียนใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม รูปแบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษานั้น เปนเรื่องที่
ตองพิจารณาอยางถี่ถวน อยาใหเกิดชองวางระหวางสาขาวิชาหรือแขนงวิชา มิฉะน้ัน จะทําให
หลักสูตรนั้นไมไดรับความสําเร็จได 

2. การกําหนดรูปแบบการศึกษา ควรอยางยิ่งที่จะตองเปนไปตามสภาพสังคมและ
ปญหาของสังคม กลาวคือ เน้ือหาสาระของวิชาที่กําหนดและวางรูปแบบนั้น ตองสามารถทําให
ผูเรียนมีความเขาใจสภาพท่ัวไปของสิ่งแวดลอมของสังคมน้ัน ปญหาและสาเหตุของปญหาก็
จําเปนตองเขาใจ  อีกทั้งความเปนไปไดในการแกไขปญหาใหเขากันไดกับสังคมดวย  โดยทั่วไป
แลวหลักการศึกษาทั่วไปนั้น จะไดรับความสําเร็จหรือลมเหลว จะขึ้นอยูกับโครงรางและรูปแบบ
การศึกษา ตองสอดคลองกับสภาพสังคมและปญหาของสังคมนั้น 

3. อายุ ระดับสติปญญา ฐานะทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของผูเรียนเปนสิ่งสําคัญ 
เพราะหลักสูตรจะตองเปนไปตามอายุ ระดับสติปญญา ฐานะทางการเงิน และวิถีชีวิตของผูเรียน 
ถาเนื้อหาสาระและความตอเนื่องของเนื้อหาสาระวิชาไมดี และไมเปนไปตามลําดับ     จะทําให
ผูเรียนไมสามารถไดความรูตามที่ตองการได 

4. หลักสูตรที่จะกําหนดขึ้นมานั้น จะตองแนใจวา มีองคประกอบของหลักสูตร           
ที่สําคัญที่สามารถใหความรอบรู ความสํานึก ทัศนคติ ทักษะ การจูงใจ ความรูสึก  ซึ่งผูเรียน
สามารถจะไดรับ ทั้งทางตรงและทางออม ที่จะนําไปใชเพ่ือชวยใหตนเองมีความรูและความ
เขาใจ สามารถทําใหคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน 

5. การกําหนดรูปแบบของหลักสูตร ตองเปนแนวทางการใหการศึกษา สามารถจะ
เอ้ืออํานวยใหผูเรียนนําไปใชในการตัดสินใจตอปญหาสิ่งแวดลอม ดังน้ัน การใหการศึกษาเรื่อง
สิ่งแวดลอมนั้น คงจะตองมีทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติอยางเพียงพอ มิฉะน้ันแลวผูเรียนจะไม
สามารถตัดสินใจได 

6. รูปแบบของหลักสูตร จําเปนตองใชศาสตรหลายๆ สาขา จําเปนอยางยิ่งในการ
กําหนดหลักสูตร หรือกําหนดเน้ือหาของวิชาน้ัน  จะตองมีวิชาแกน หรือเนื้อหาสาระแกนกอน  
ตอจากน้ันจึงคอยเพ่ิมใสเน้ือหาที่จําเปนและสําคัญใหสอดคลองกับหลักสูตรหรือของวิชานั้น 
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7. เน้ือหาสาระของวิชาในส่ิงแวดลอมศึกษา ควรจะตองใหความรู เกิดความสํานึก
ดวยตนเอง และเปนประสบการณจริงในชีวิตที่เกิดขึ้น 

8. เนื่องดวยสิ่งแวดลอมมีทั้งทางสังคม หรือทางนามธรรม และทางชีวภาพ           
แตผูเรียนมีความตองการทุกชั่วอายุคน ทุกระดับสติปญญา และทุกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนั้น หลักสูตรที่จะกําหนดขึ้นมาน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดใหชัดเจนวา อายุ 
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมใดที่จะตองมีสิ่งแวดลอมนามธรรม สิ่งแวดลอมทางชีว
กายภาพเทาใด ทั้งน้ีจะไดทําใหการเรียนการสอนดีขึ้น สามารถทําใหสรางความเขาใจดีขึ้นใน
กลุมผูเรียน เปนตน ดังน้ัน การทดสอบไอคิว การยอมรับของผูเรียน จึงเปนสิ่งที่นาจะไดรับ
พิจารณากอนสอน หรือกําหนดรูปแบบการสอน 

จากการจัดรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาดังกลาว สรุปไดวา การจัดรูปแบบ
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ควรพิจารณาถึงรูปแบบของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา อาจเปนได
สองลักษณะ คือ นําแขนงวิชาที่เก่ียวของมารวมกัน ทําใหเกิดแนวคิดเปนสิ่งแวดลอมศึกษาขึ้น 
หรือในทางตรงกันขาม อาจทําใหไดรูปแบบที่ตั้งแนวการศึกษาส่ิงแวดลอมศึกษาขึ้น  แลว
กําหนดวิชาเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว  รูปแบบการศึกษาที่กําหนดขึ้นควร
สอดคลองกับสภาพสังคม และปญหาของสังคม อายุ ระดับสติปญญา ฐานะทางเศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของผูเรียน และหลักสูตรที่จะกําหนดขึ้นมานั้น รวมทั้งมีองคประกอบของหลักสูตรที่
ทําใหผูเรียนมีความรู ความสํานึก ทัศนคติ ทักษะ การจูงใจ ความรูสึก ที่จะนําไปประยุกตใชเพ่ือ
ชวยใหตนเองมีความรูและความเขาใจ สามารถทําใหคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน ในการ
กําหนดหลักสูตรจะตองมีวิชาแกน หรือเนื้อหาสาระแกนกอน ตอจากน้ันจึงคอยเพ่ิมใสเนื้อหาที่
จําเปนและสําคัญใหสอดคลองกับหลักสูตรหรือของวิชาน้ันๆ โดยเนื้อหาสาระของวิชาใน
สิ่งแวดลอมศึกษา ควรเนนการใหความรู ความสํานึก และเปนประสบการณจริงในชีวิตที่เกิดขึ้น
แกผูเรียน ดวยกําหนดสัดสวนเนื้อหาดานส่ิงแวดลอมนามธรรม สิ่งแวดลอมทางชีวกายภาพให
สอดคลองกับอายุ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของผูเรียน 

   
 สิ่งแวดลอมศึกษาในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2533) 

สิ่งแวดลอมศึกษาในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ไดสอดแทรกเน้ือหาไว
ในกลุมประสบการณตางๆ ไดแก กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย มีเน้ือหาสอดแทรกในแขนงวิชาจ
ริยศึกษา และศิลปศึกษา กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ มีเน้ือหาสอดแทรกในแขนงงานบาน 
งานเกษตร และงานเลือก แตเนื้อหาสวนมากบูรณาการอยูในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
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 โครงสรางเน้ือหาสิ่งแวดลอมศึกษาในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ตามหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง.) 
 จากแนวคิดสิ่งแวดลอมศึกษาในหลักสูตรประถมศึกษาดังกลาว สรุปไดวาสิ่งแวดลอม
ศึกษาในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ไดสอดแทรก
เน้ือหาไวในกลุมประสบการณตางๆ ไดแก กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย กลุมการงานและพื้นฐาน
อาชีพ  แตเน้ือหาสวนมากบูรณาการอยูในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ในหนวยสิ่งที่อยู
รอบตัว ชาติไทย พลังงานและสารเคมี และประชากรศึกษา 
 
 สิ่งแวดลอมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2533) และมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2533) (ปริญญา นุตาลัย, 2535 : 367-372) 
 สิ่งแวดลอมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา ไดแก เน้ือหาที่ปรากฏอยูในหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีรายละเอียดดังนี้ 
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน ไดจัดแบงกลุมวิชาตางๆ ออกเปน 5 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมวิชาภาษา 
2. กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
3. กลุมวิชาสังคมศึกษา 
4. กลุมวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ 
5. กลุมวิชาการงานและอาชีพ 

 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดจัดแบงกลุมวิชาตางๆ ออกเปน 6 กลุม ดังนี้ 
1. กลุมวิชาภาษา 
2. กลุมวิชาสังคมศึกษา 
3. กลุมวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ 
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
5. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาอาชีพ 
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6. กลุมวิชาอาชีพ 
 
 
แนวคิดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาดังกลาวขางตน  สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 
1. หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง แผนการจัดการศึกษาที่เปนเอกสารหลักสูตร 

ประกอบดวย เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู วิธีการสอน สื่อการเรียน และกระบวนการ
ประเมินผล ที่จัดใหแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจถึงความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ทั้งดานชีวภาพและกายภาพ มีความตระหนักถึงปญหา
สิ่งแวดลอม เกิดเจตคติ และทักษะในการตัดสินใจแกปญหา มีพฤติกรรมที่รับผิดชอบ           
ตอส่ิงแวดลอม 

2. หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  มีความสําคัญตอการกําหนดความมุงหมาย วิธีการสอน 
กิจกรรม แนวทางในการจัดประสบการณ รวมทั้งความรู เจตคติ และทักษะตอสิ่งแวดลอมที่
ถูกตอง คานิยมในการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ความสามารถ เจตคติ และทักษะในการปองกัน
และแกปญหาส่ิงแวดลอม ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ือสรางความพรอมในการรวมมือ
กันอนุรักษสิ่งแวดลอมใหแกผูเรียน 

3. หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาประชากร ใหมีความรูความ
เขาใจในดานการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีคานิยมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ตระหนักถึง
ปญหาและแกปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น และมีสมรรถนะในการคนควา การประมาณคุณคา 
ทักษะปฏิบัติในการปองกันดูแลมิใหเกิดปญหาการทําลายสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีทักษะในการ
ตัดสินใจเพ่ือการคงไวซึ่งระบบนิเวศที่สามารถใหการค้ําจุนตอระบบนิเวศอ่ืนๆ 

4. หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา มีโครงสรางประกอบดวย เน้ือหาสาระ สื่อทางการศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอน วัสดุการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5. เนื้อหาส่ิงแวดลอมศึกษา ประกอบดวย มโนทัศนของสิ่งแวดลอมศึกษาโครงสราง
และบทบาทของระบบนิเวศ ผลกระทบของระบบนิเวศตอทรัพยากรนํ้าและระบบชีวภาพในน้ํา 
การหมุนเวียนของพลังงานในบรรยากาศ การหมุนเวียนของพลังงานและวัฏจักรของอาหารใน
ระบบชีวภาพ ผลกระทบของการใชพลังงานและการทําเหมือง พลวัตรของประชากรในระบบ
นิเวศ ผลกระทบเน่ืองจากกิจกรรมของมนุษยที่มีตอส่ิงแวดลอม : ปญหาระดับโลก มลพิษ-
ผลกระทบตอมนุษยและระบบนิเวศ เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ความตระหนักตอคานิยมและ
ประเด็นทางสิ่งแวดลอม  การสืบเสาะประเด็นและการประเมินผลทางสิ่งแวดลอม การตัดสินใจ
ทางสิ่งแวดลอม จรรยาบรรณทางสิ่งแวดลอม ทักษะพฤติกรรมทางสิ่งแวดลอม ความเสื่อมโทรม
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ประกอบดวย การนําปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในระดับทองถิ่น ชุมชน ประเทศ และโลก มาจัดการเรียนและรณรงค     
โดยเนนใหเห็นภาพรวมของความสัมพันธและผลกระทบซึ่งกันและกันของแตละปญหา ปลูกฝง
ลักษณะนิสัย ความตระหนัก และการปฏิบัติตนตอส่ิงแวดลอมของผูเรียน ใชศักยภาพของผูเรียน 
รวมคิดรวมทํา  รวมตัดสินใจในการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ                   
และศิลปวัฒนธรรม สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน แนวทางการเรียน
การสอน ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก การเรียนรูในสิ่งแวดลอม การเรียนรูเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม และการเรียนรูเพ่ือสิ่งแวดลอม การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาของโรงเรียน               
จะบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายของ
โรงเรียนและชุมชน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม  ตองนําหลักสูตรและ
ภารกิจของโรงเรียน และสภาพการณที่เปนปญหาความตองการดานส่ิงแวดลอม ของแตละพ้ืน
ที่มาจัดใหสอดคลองกัน ในการจัดการเรียนการสอน ควรจัดในลักษณะบูรณาการ ทั้งการบูรณา
การในกลุมประสบการณเดียวกัน และกลุมประสบการณการเรียนรูอ่ืนๆ ทุกกลุมประสบการณ 
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรพิจารณารวมกับชุมชนในการจัดทําแผน   หรือทางเลือกใน
การดําเนินการ และตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับวัยนักเรียน การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอม
ศึกษาที่สมบูรณแบบควรจัดใหครบถวนทั้ง 3 มิติ โดยพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะ Think 
Globally, Think for the Future Life, But Act Locally on Today  การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอม
ศึกษาในโรงเรียน จึงควรเนนที่การปฏิบัติของผูเรียนในสถานการณตางๆ  ที่เปนปญหา 

7. กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานสิ่งแวดลอมศึกษา ไดแก การทัศนศึกษา การเปนสมาชิก
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบําเพ็ญประโยชน การศึกษาคนควาจาก
หองสมุด กิจกรรมอ่ืนๆ ที่จัดขึ้นตามวาระและโอกาสที่สําคัญ จัดนิทรรศการใน   วันสิ่งแวดลอม 
เชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวขอพิเศษ จัดทําจุลสาร โปสเตอรขึ้นในโรงเรียน   การรณรงคการ
ใชน้ํา ไฟฟา อยางประหยัด 

8. สื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา เนนในเรื่องของรูปธรรม ที่เปนจริง หรือ
ภาพพลิก แผนภาพ ฯลฯ สื่อที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุด คือ สิ่งแวดลอมที่มีอยูรอบตัวผูเรียน ของจริง 
สถานการณจริง  รองลงไปคือ ภาพหรือสถานการณจําลอง บูรณาการสอดแทรกไดทุกวิชา  โดย
ยึดผลการเรียนรูเปนหลัก ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง มีปฏิสัมพันธ ยืดหยุน และสามารถปรับให
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและผูเรียน มีกระบวนการหรือขั้นตอนซับซอน เพ่ือกระตุนให
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9. การวัดและประเมินผลสิ่งแวดลอมศึกษา จะวัดและประเมินผลในเรื่องเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติจริงคุณลักษณะที่พึงประสงค เชน การทํางานรวมกับผูอ่ืน ความรับผิดชอบ การไมเห็นแก
ตัว ใฝหาความรูอยูเสมอ ฯลฯ  ผลสําเร็จของโครงการ กิจกรรม มโนทัศนและเจตคติตอการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม การประเมินผลตามสภาพจริง ผูประเมิน ไดแกผูสอน เพ่ือน ตัว
นักเรียน ผูปกครองและชุมชน  เคร่ืองมือที่ใชวัดผล ไดแก แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ แบบตรวจสอบการปฏิบัติ และแฟมสะสมงาน เปนตน 

10. การกําหนดโครงสรางหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ควรยึดหลักการในดานทิศทาง
และเนื้อหาสาระของหลักสูตร ดวยการทําความเขาใจหลักสูตร วัตถุประสงค ผูเรียน และเน้ือหา
สาระ ทั้งในมุมกวางและในมุมลึก การกําหนดวิธีการสืบคนขอมูล ใหผูเรียนเขาใจวิธีการ และ
สรางกระบวนการที่จะสืบเสาะหาขอมูล การสรางทักษะเนนใหเกิดความสามารถในการวิเคราะห
และการประเมินตัวเลข (จํานวน) ใหทําได ทําเปน เนนใหผูเรียนมีความสามารถในการวางแผน
งานสิ่งแวดลอม สรางขีดความสามารถเชิงบริหาร โดยบรรจุเน้ือหาท่ีผูเรียนมีโอกาสไดเรียนหรือ
ฝกการบริหาร และคํานึงถึงความเหมาะสมตอผูเรียน 

11. ปจจุบันไดมีการแบงรูปแบบการจัดหลักสูตร ออกเปน 2 รูปแบบ คือรูปแบบของ
วิชาเดียวทางสิ่งแวดลอมศึกษา ดวยการรวมศาสตรและเนื้อหาสาระตางๆ หลายสาขาวิชา
ผสมผสานกันเปนสาขาวิชารายวิชาทางสิ่งแวดลอมศึกษา และรูปแบบการรวมวิชาอ่ืน ดวยการ
นําความรูทางสิ่งแวดลอมศึกษา ไปสอดแทรกไวในศาสตรหรือรายวิชาอ่ืนๆ ที่มีสาระสัมพันธ
เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมศึกษา และเปนวิชาที่มีอยูแลวในหลักสูตร 

12. ในการจัดรูปแบบหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ควรพิจารณาถึงรูปแบบของหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษา อาจเปนไดสองลักษณะ คือ นําแขนงวิชาที่เก่ียวของมารวมกัน  ทําใหเกิด
แนวคิดเปนส่ิงแวดลอมศึกษาขึ้น หรือในทางตรงขามอาจทําใหไดรูปแบบที่ตั้งแนวการศึกษา
สิ่งแวดลอมศึกษาขึ้น  แลวกําหนดวิชาเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว  รูปแบบ
การศึกษาที่กําหนดขึ้นควรสอดคลองกับสภาพสังคมและปญหาของสังคม อายุ ระดับสติปญญา 
ฐานะทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของผูเรียน และหลักสูตรที่จะกําหนดขึ้นมานั้น  รวมทั้งมี
องคประกอบของหลักสูตรที่ทําใหผูเรียนมีความรู ความสํานึก ทัศนคติ ทักษะ การจูงใจ 
ความรูสึก ที่จะนําไปประยุกตใชเพ่ือชวยใหตนเองมีความรูและความเขาใจ สามารถทําใหคิดเปน 
ทําเปน แกปญหาเปน เอ้ืออํานวยใหผูเรียนนําไปใชในการตัดสินใจตอปญหาส่ิงแวดลอม ในการ
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 13. แบบจําลองของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา แบงออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับแนวคิด
ทางนิเวศวิทยา ระดับความรอบรู ระดับกระบวนการใหทักษะ และระดับการดําเนินการทาง
ทักษะของสิ่งแวดลอม (สมบุญ ศิลปรุงธรรม, 2547 : 80-82,90-92) 
 
 การจําแนกกิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษา 
 สวัสด์ิ โนนสูง (2543 : 179-180) ไดจําแนกลักษณะของกิจกรรมไดดังตอไปน้ี 

1. กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของอาคารสถานที่ เพ่ือ
ความสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย และนาอยูอาศัย เชน การทําความสะอาดอาคารสถานที่ 
การจัดระเบียบการจราจรในหนวยงาน การปลูกตนไม และการจัดภูมิทัศน 

2. กิจกรรมการศึกษาของจริง คือ การศึกษาสถานที่จริง หรือตัวอยางจริง เชน               
การทัศนศึกษาภายในหนวยงาน การทัศนศึกษานอกสถานที่ การศึกษาสิ่งแวดลอมในชุมชน 
และการจัดคายพักแรมหรือคายสิ่งแวดลอม 

3. กิจกรรมการศึกษาจากสื่อ สวนใหญจะไดแก สื่อสิ่งพิมพและสื่อโสตทัศน เชน            
การชมสไลด วีดีทัศน แผนใส นิทรรศการ และการรายงานขาวจากหนังสือพิมพหรือวารสาร 

4. กิจกรรมในลักษณะการแสดงความคิดเห็นของตนซึ่งอาจเปนความรูสึกนึกคิด       
ที่เกิดขึ้นเองหรือความคิดเห็นที่เกิดจากการใชขอมูลจากแหลงอ่ืนเปนพื้นฐาน เชน การตอบ
ปญหา การแตงเพลง การแตงคําขวัญ การแตงกลอน การเขียนเรียงความหรือเร่ืองสั้น  การ
บันทึกความจํา การเขียนรายงาน การรายงานสรุป การอภิปรายกลุม การวาดภาพ การจัดทํา
โปสเตอร และการจัดนิทรรศการ 

5. กิจกรรมในลักษณะนันทนาการ เปนการจัดในรูปแบบของการละเลนหรือการแสดง 
ถาหากวางแนวโครงเร่ืองดี ก็เปนวิธีการที่ทําใหผูรวมกิจกรรมไดรับความสนุกสนานควบคูไปกับ
การไดรับความรูดวย เชน การเลนเกมและการเลนละคร เปนตน 

6. การทดลองหรือวิจัย เปนกิจกรรมที่หาความรูและประสบการณโดยอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร เชน การศึกษาความสมดุลของธรรมชาติโดยการเลี้ยงปลาในตูกระจก   การตรวจ
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7. การประดิษฐสิ่งของ ไดแก กิจกรรมประเภทที่ฝกใหมีการนําเอาทรัพยากรหรือ
สิ่งของที่ไมใชแลวมาใชประโยชนอีกเพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและลดปญหาสิ่งแวดลอม 
เชน การทํากระดาษจากเศษผักพืช การประดิษฐเคร่ืองตีน้ําเพ่ือเพ่ิมออกซิเจน การประดิษฐ
อุปกรณหุงตมอาหารดวยพลังงานแสงอาทิตย 
 
 ขอคิดเห็นในการจัดกิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษา 
 สวัสด์ิ โนนสูง (2543 : 179-181) ไดเสนอขอคิดเห็นในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมไว
ดังนี้ 

1. หากเปนไปไดควรพิจารณาจัดเปนกลุมสนใจ หรือชมรม มีรูปแบบการดําเนิน
กิจกรรมที่ชัดเจนอํานวยประโยชนอยางตอเน่ือง ทั้งประโยชนที่จะเกิดกับสถานศึกษาและสมาชิก
ของกลุม 

2. ควรเลือกจัดกิจกรรมหลักที่สามารถจัดกิจกรรมเสริมไดหลายลักษณะในคราว
เดียวกัน เชน  การจัดคายสิ่ งแวดลอมศึกษา  สามารถแบงเวลาทํากิจกรรมเหลา น้ีได                 
คือ การศึกษาระบบนิเวศ การศึกษาพืชพรรณ การชมนก การชมสัตวที่หากินตอนกลางคืน การ
ชมสไลด การชมวีดีทัศน การเลนเกม การเลนละคร การรองเพลง และการประกวดสิ่งประดิษฐ
จากของปา 

3. ควรมีกิจกรรมที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาสําคัญและเปนที่นาสนใจของ
ทองถิ่น เพราะจะจูงใจใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินกิจกรรมไดดีกวาปญหาที่อยูไกลชุมชน 

4. ควรมีการสรางแรงจูงใจใหกับผูรวมกิจกรรม เชน มีการมอบเกียรติบัตรยกยอง
ชมเชย มีการประกวดและใหรางวัล และมีการประชาสัมพันธกิจกรรม 

5. พยายามแสวงหาความรวมมือหรือการสนับสนุนจากองคกรภายนอกเพราะปจจุบัน
มีหนวยงานของรัฐและหนวยงานเอกชนหลายแหงใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอม
ศึกษา หากสามารถขอรับการสนับสนุนไดจะทําใหกิจกรรมเจริญกาวหนา และมีความนาสนใจ
ยิ่งขึ้น 

6. ดําเนินกิจกรรมใหถูกตองตามระเบียบ กิจกรรมบางอยางจะมีระเบียบหรือขอบังคับ
มาเก่ียวของ ซึ่งผูจัดจะตองดําเนินการใหถูกตอง เชน การนํานักศึกษาไปทัศนศึกษาตางจังหวัด
จะตองไดรับการอนุญาตจาก ผูปกครอง หรือการขอตั้งคายแรมในเขตอุทยานแหงชาติจะตอง
ไดรับการอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานที่ดูแลเสียกอน 
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7. ควรประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรมทุกคร้ัง เพ่ือใหทราบขอดีและสิ่งที่ควร
ปรับปรุงเพ่ือพัฒนางาน 

8. เนนใหนักศึกษาสามารถทํางานรวมกันดวยดี มีความเปนประชาธิปไตย มีวินัย     
มีความเปนผูนํา รูจักคิด กลาพูด กลากระทําในสิ่งที่ถูกตอง และมีเหตุผลที่ดี 
 วินัย วีระวัฒนานนท (2530 : 20-24) ไดเสนอขอคิดเห็นในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอม
ศึกษาไวดังนี้ 

1. เปนการศึกษาเพื่อชีวิต (Learning for life) สิ่งแวดลอมและทรัพยากรเปน
ปจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต และกิจกรรมทุกอยางของมนุษยก็มีผลตอส่ิงแวดลอมการเรียนรู
เก่ียวกับสิ่งแวดลอมจึงนับวาเปนความจําเปนสําหรับชีวิต 

2. เปนการศึกษาตลอดชีพ (Life-long education) ทุกคนเปนผูที่จะตองไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดยตรงและตลอดเวลา ทุกคนจึง
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

3. เปนการเรียนรูเพ่ืออยูรวมกันของมนุษย (Human learning) ปญหาหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมน้ันจะเปนผลกระทบสูสิ่งแวดลอมทั้งระบบไดในที่สุดจึงไมมี
ประเทศใดที่จะหลีกเลี่ยง หรือแกปญหาสิ่งแวดลอมไดเพียงลําพัง การจัดการศึกษาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม จะตองเรียนรูตั้งแตระดับชุมชน ประเทศ และโลกไปพรอมกัน 

4. เปนการเรียนเหตุการณปจจุบัน และอนาคต (Present/Future Oriented)  การเรียน
สิ่งแวดลอมเปนการเรียนรูที่ผูเรียนจะตองติดตามเหตุการณปจจุบันอยางกวางขวาง และเขาใจ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเอง และสิ่งแวดลอมในอนาคต 

5. เปนการสรางจริยธรรม (Environmental ethics) การเรียนสิ่งแวดลอมเปนการมุง
สรางจริยธรรม ความสํานึกรู จักรับผิดชอบตอการกระทําของตนที่อาจสงผลตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมโดยสวนรวม หรือคุณภาพชีวิตของผูอ่ืน 

6. เปนการเรียนในเชิงระบบ (System approach) เน่ืองจากสิ่งตางๆ ในโลกมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน หรือระบบทั้งระบบ จะอยูไดดวยองคประกอบยอยหลายชนิด      
การเรียนรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม หรือระบบนิเวศจะชวยสงเสริมการคิดอยางเปนระบบขึ้นได 

7. เปนการบูรณาการเน้ือหาการเรียน (Interdisciplinary approach) ปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ลวนมาจากทั้งสวนที่ เปนวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และคานิยม 

8. เปนการเรียนรูที่จะตองมีสวนรวมในบทเรียน (Active participation) เน้ือหาใน
บทเรียนมุงเนนใหผูเรียนไดนําไปใชในชีวิตประจําวัน หรือนําไปปรับปรุงการดําเนินชีวิตของ
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9. เปนการเรียนรูที่มุงสรางความตระหนัก ทัศนคติ และคานิยม เก่ียวกับส่ิงแวดลอม 
(Awareness, attitudes and values) การเรียนสิ่งแวดลอมจะตองมุงสรางความตระหนักตอ
ปญหา และคุณคาของสิ่งแวดลอม สรางทัศนคติที่ดีตอสิ่งแวดลอม และเพ่ือกอใหเกิดคานิยมที่ดี
ตอสังคม ในอันที่จะธํารงรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอมไว  ดังน้ันกระบวนการเรียน และการ
ประเมินผลการเรียน จึงมุงที่ความตระหนักทัศนคติ และคานิยมมากกวาการเรียนที่มุงความรู 
ความจํา 

10. เปนกระบวนการเรียนแบบแกปญหา (Problem solving oriented) ดวยความ
จําเปนในการเรียนสิ่งแวดลอมนั้น เกิดขึ้นดวยจุดมุงหมายที่จะแกปญหาสิ่งแวดลอม ดังนั้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงตองเนนกระบวนการเรียนแบบแกปญหา โดยมีเนื้อหาท่ีจะ
นําไปแกปญหาคือ เรื่องของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรที่ผูเรียนเผชิญอยูในสังคมปจจุบัน 

วราพร ศรีสุพรรณ (2536 : 66) ไดเสนอหลักการในการจัดสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังนี้ 
1. ใหความสําคัญกับผูเรียน  โดยเนนใหผูเรียนตระหนักวาตนเองมีบทบาทตอสังคม

และทองถิ่นของคนในการแกปญหาสิ่งแวดลอม ในการนี้การศึกษาจะตองเปดโอกาสใหผูเรียน
รู จักและเห็นคุณคาของตนเอง รู จักทองถิ่นและสังคมของตนเอง และตระหนักวาปญหา
สิ่งแวดลอมจะมีผลกระทบถึงตัวเขาอยางหลีกเลี่ยงไมได 

2. ใหความสําคัญกับการจัดประสบการณทางสังคม เพ่ือใหผูเรียนสามารถวิเคราะห
ปญหาในสังคมและสิ่งแวดลอมของตนได และเปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหาแนวคิด และเทคนิค
วิธีใหมๆ ที่จะนํามาใชในการแกปญหาสังคม และสิ่งแวดลอมของตน 

3. เน้ือหาสาระจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดบูรณาการ โดยสามารถประสานแนวคิด
ของศาสตรตางๆ ในการอธิบายความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆท่ีอยูตามธรรมชาติ 

4. กระบวนการเรียนการสอนเนนการสืบสวนสอบสวน โดยมองความเปนเหตุเปนผล
อยางตอเน่ือง เพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาถึงปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ที่ปรากฏอยู 
เขาถึงลักษณะของสิ่งแวดลอมและสามารถเขาถึงที่มา และสาเหตุของปญหาไดอยางแทจริง 

5. ใหความสําคัญกับวัฒนธรรม และมนุษยธรรมในการที่จะสงเสริมใหบุคคลมีเจตคติ 
และพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะดํารงชีวิตอยูในระบบนิเวศของโลก (รุจนธิชัย เทพตาแสง,2548 : 
47-52) 

 
3.4  การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
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 วินัย วีระวัฒนานนท (2530 : 2-6) ไดกลาวถึง เปาหมายและกระบวนการสอน
สิ่งแวดลอมศึกษาไววา การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา มีอยู 2 ประเภท คือ 

1. ใหความรู และความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และปญหาทางสิ่งแวดลอม  รวมทั้ง
รูจักการวิเคราะหถึงผลกระทบที่ไดรับจากปญหาสิ่งแวดลอม 

2. ให มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการตัดสินใจโดยตนเอง                 
เพ่ือประโยชนในการธํารงรักษาสภาวะแวดลอม 

ในการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ควรจะผานเกณฑตางๆ ดังนี้ 
1. ความรู หรือขอมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม เปนการแสวงหาหรือใหขอมูลที่เปน

ความจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน ความรูเกี่ยวกับนิเวศวิทยา ปญหานํ้าเสียที่มี
ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในน้ําและตอมนุษย ฯลฯ 

2. สังกัป (Concept) เม่ือผูเรียนไดรับขอมูลทางสิ่งแวดลอมมากพอ จะทําใหเกิดความ
เขาใจขึ้นมาทันที เม่ือไดไปพบเห็นปญหาส่ิงแวดลอมนั้นๆขึ้นอีก เปนการรับรู (Perception) ที่
เกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน 

3. การวิเคราะห เปนความสามารถที่ผูเรียนสามารถแยกแยะปญหานําไปสูตนเหตุของ
ปญหาผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรูจักแนวทางในการแกปญหาน้ันๆได แมเปน
ปญหาสิ่งแวดลอมที่ตนยังไมเคยรูจักมากอน 

4. ความตระหนักและการตัดสินใจ เม่ือผูเรียนเขาใจปญหาสิ่งแวดลอมในแงมุมตางๆ 
แลว จะทําใหมองเห็นอันตรายของปญหา ที่เกิดขึ้นในปจจุบันและในอนาคต ทั้งที่จะเปนอันตราย
ตอตนและผูอ่ืน รวมถึงสังคมมนุษยดวย ทําใหเกิดความพยายามที่จะมีสวนรวมในการแกปญหา
นั้นๆ อยางใดอยางหนึ่งอันจะเปนผลดีตอสภาวะแวดลอม 

5. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เม่ือผูเรียนผานมาถึงขั้นน้ีจะมีความรูสึกวาพฤติกรรมที่
ตนปฏิบัติอยูบางอยางนาจะเปลี่ยนแปลง 

6. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนิน
ชีวิตของสังคม  ซึ่งเปนสิ่งทําใหสังคมตระหนักถึงปญหา และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงแบบแผน
ของชีวิตบางอยาง เพ่ือดํารงรักษาสิ่งแวดลอมไว 

ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ (2534 : 6) ไดเสนอขั้นตอนในการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนสิ่งแวดลอมศึกษา ไวดังนี้ 

1. เลือกแนวความคิดหลัก (Concept) ที่เปนประโยชน ซึ่งจะนํามาใหความรูแกผูเรียน 
โดยเลือกความรูที่เก่ียวของและที่เปนปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดขึ้นในสังคมหรือทองถิ่น และ
จัดลําดับแนวความคิดหลัก ตามระดับของผูเรียน 
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2. เลือกวิธีการสอนที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา โดยควร
ประกอบดวยวิธีการตางๆ ดังนี้ 

  จัดกิจกรรมเขาไปในหลายๆวิชา ในลักษณะผสมผสานหรือบูรณาการสิ่งแวดลอม
เขาไปในวิชาตางๆ 

 พยายามจัดกิจกรรมนอกหองเรียน และกิจกรรมภาคสนามใหมากที่สุด 
 ใชกิจกรรมในลักษณะเกม และสถานการณจําลองในโอกาสที่เหมาะสม กิจกรรมนี้

เหมาะท่ีจะใชในการฝกทักษะการตัดสินใจและการจัดการส่ิงแวดลอม 
 ยกประเด็นขอขัดแยงเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ที่เกิดขึ้นทองถิ่นน้ันๆ ขึ้นมาศึกษา และ

ใชกรณีตัวอยางในการฝกทักษะการตัดสินใจและการจัดการส่ิงแวดลอม 
 วิทยากรในเรื่องสิ่งแวดลอม ไมจําเปนตองใชวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทาน้ัน แต

ควรที่จะพิจารณาวิทยากรที่ เปนสมาชิกของชุมชนน้ันๆดวย จะทําใหการเรียนการสอน
สิ่งแวดลอมนาสนใจ และประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น 

 ในการจัดใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสํารวจตางๆ ควรใหทําทั้งรายบุคคลและเปน
กลุมตามความเหมาะสม 

 สงเสริมและกระตุนนักเรียนใหฝกแกปญหา และตัดสินใจเกี่ยวกับปญหา
สิ่งแวดลอม ยกตัวอยางปญหาส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน  ควรฝกนักเรียนใหสํารวจปญหาและ
ชวยกันคิดวาจะทําอยางไรโรงเรียนของเราจึงจะมีสภาพแวดลอมที่ดี 

 สงเสริมและกระตุนใหนักเรียนลงมือกระทําการแกปญหา และปองกันปญหา
สิ่งแวดลอมจริงๆ แมแตจะเปนการกระทําเล็กๆ นอยๆ ก็ตาม 

  สงเสริมและกระตุนใหนักเรียนไดตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตและพฤติกรรมที่เหมาะที่
ควรอันจะทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี เชน ใหนักเรียนตัดสินใจ และตกลงใจดวยตัวของเขาเองวา 
ตอไปน้ีจะประหยัด จะซ้ือของแตเฉพาะที่จําเปน จะไมทิ้งขยะไมเปนที่ จะเลือกใชถุงพลาสติก 
ฯลฯ เปนตน 

ปราณี รอดโพธิ์ทอง (2535 : 53-55) ไดเสนอกระบวนการเรียนการสอนที่เปนกิจกรรม
หลักในการจัดส่ิงแวดลอมศึกษา ใหประสบความสําเร็จได ดังนี้ 

1. นําปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นในระดับทองถิ่น ชุมชน ประเทศ และโลก มาจัดการ
เรียนและรณรงค โดยเนนใหเห็นภาพรวมของความสัมพันธและผลกระทบซึ่งกันและกันของแต
ละปญหา ดังนี้ 
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 นําเหตุการณจริงหรือสภาพปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในระดับทองถิ่น ชุมชน 
ประเทศ และโลก จากส่ือมวลชนตางๆ เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ และภาพยนตร เปนตน  
มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและรณรงค 

 ใหนักเรียนไปสํารวจและศึกษาสภาพแวดลอมที่เปนปญหาในทองถิ่น 
2. ปลูกฝงลักษณะนิสัย ความตระหนัก และการปฏิบัติตนตอส่ิงแวดลอมของผูเรียน 

โดย 
 เนนกระบวนการแกปญหา โดยเริ่มจากปญหาใกลตัวไปสูปญหาที่ไกลตัว      โดย

เนนบทบาทของผูเรียนเปนสําคัญ 
 เนนใหผูเรียนปฏิบัติตนอยางถูกตองตอส่ิงแวดลอม ในชีวิตประจําวันดวยตนเอง

กอน เชน การประหยัดนํ้า ไฟฟา ทิ้งขยะใหถูกที่ การไมรังแกสัตว ไมทําลายตนไม ดอกไม 
 ใหผูเรียนวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง ใหเอ้ือตอการอนุรักษ

และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 ใหผูเรียนรณรงคผูเกี่ยวของ ไดแก เพื่อน สมาชิกครอบครัวและชุมชน ใหมี

จิตสํานึกและพฤติกรรมที่เอ้ือตอการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม เชน การปลูกตนไม         ใช
ทรัพยากรคุมคา 

 จัดสภาพแวดลอมในบาน สถานศึกษา ชุมชน ใหสะอาด รมร่ืน เพ่ือใหเอ้ือตอการ
ปลูกฝงจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม 

 ผลิตสื่อเพ่ือชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 สรรหาตัวแบบที่ดีเดนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ใหผูเรียนไดยึดถือเปน

แนวทางในการปฏิบัติตน ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ 
3. ใชศักยภาพของผูเรียน รวมคิดรวมทํา รวมตัดสินใจในการอนุรักษและพัฒนา

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
ใหผูเรียนศึกษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมในโรงเรียนและ

ทองถิ่นดวยวิธีการตางๆ เชน สํารวจ สัมภาษณ และสัมผัสกับสถานการณจริง 
 ใหผู เรียนคิดวิเคราะหหาทางเลือกหลากหลาย ในการอนุรักษและพัฒนา

สภาพแวดลอมในโรงเรียนและทองถิ่น 
 ประเมินผลทางเลือกในการอนุรักษและพัฒนา 
 ปฏิบัติตามทางเลือกดวยความชื่นชม และทําอยูเสมอจนกลายเปนกิจนิสัย 
 ปรับปรุงแกไขวิธีการปฏิบัติที่เลือกมา 
 ประเมินผล 
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4. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน ดังนี้ 
 จัดตั้งชมรม หรือกลุมสนใจ เพ่ืออนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 จัดปายนิเทศขอมูลขาวสารทางดานสิ่งแวดลอม 

 สรางกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน เพ่ือรณรงคดานส่ิงแวดลอมโดยสวนรวม เชน 
จัดกิจกรรมวันสําคัญๆทางส่ิงแวดลอม จัดวันปลูกตนไม หรือรวมกับชุมชนพัฒนาสิ่งแวดลอม
ตางๆ ของโรงเรียน และชุมชน 

 จัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมที่ดีในโรงเรียน บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดี 
เปรียบเสมือนครูที่พูดไมได แตมีบทบาทอยางลึกซึ้งในการสงเสริมความคิดและเอื้อใหนักเรียน
พัฒนาไดเต็มความรูความสามารถ กลอมเกลาจิตใจใหเปนคนละเอียดออน รักธรรมชาติ 
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

  จัดโอกาสใหครู นักเรียน ไดพบปะกับผูปกครอง ผูนําชุมชน หรือกลุมสนใจตางๆ
ในทองถิ่น เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิด และรวมกันสนับสนุนนักเรียนในการจัดทํากิจกรรม
สิ่งแวดลอมในชุมชน 

 ขอความรวมมือจากบุคคลสําคัญในชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐ ตลอดจนองคกร
เอกชนตางๆในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาใหนักเรียน เชน ขอเชิญเปนวิทยากร 
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2541 : 8-9) กลาววา แนวทางการเรียนการสอน
สิ่งแวดลอมศึกษา ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ การเรียนรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
(Learning about the environment) การเรียนรูในส่ิงแวดลอม (Learning in the environment) 
และการเรียนรูเพ่ือส่ิงแวดลอม (Learning for the environment) 

1. การเรียนรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม (Learning about the environment) หมายถึง การ
จัดการศึกษาที่เนนประสบการณตรงในสิ่งแวดลอม เชน การเรียนรูบนถนน ในเมือง         ใน
สวนสาธารณะ หมูบาน ชนบท หาดทราย ปา ฯลฯ  เพ่ือศึกษาสถานการณจริงอยางเหมาะสม 
ประสบการณจากการเรียนรูในสิ่งแวดลอม นับเปนวิธีการที่ทรงพลังในการเรียนรู และสรางความ
ประทับใจกับการทํางานของโลกธรรมชาติ 

 การศึกษานอกชั้นเรียน ควรนํามาใชเพ่ือพัฒนาทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล เชน 
การสังเกต การใชสื่ออุปกรณวิทยาศาสตร และทักษะการสัมภาษณ เชนเดียวกับการพัฒนา
ทักษะทางสังคม เชน การทํางานเปนกลุม ความรวมมือ ความซาบซึ้งในความงดงามของ
ธรรมชาติ เปนตน ความตระหนักและความหวงใยในสิ่งแวดลอม สามารถสรางเสริมไดโดยการ
เชื่อมโยงการเรียนรูกับประสบการณตรงในธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ใหผูเรียนประทับใจใน
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 1.1  จัดการศึกษา โดยใหโอกาสผูเรียนไดมีประสบการณเชิงปฏิบัติในชีวิตจริง      
โดยการสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรง 

 1.2  พัฒนาทักษะท่ีสําคัญและจําเปน ในการเก็บรวบรวมขอมูลและการสํารวจ
ภาคสนาม 

 1.3  พัฒนาความซาบซึ้งเชิงสุนทรียนิยม 
 1.4  เพ่ิมพูนความรูสึกหวงใย และความตระหนักในสิ่งแวดลอม 
 
 
2. การเรียนรูในสิ่งแวดลอม (Learning in the environment) 

 ถาเปาหมายของการศึกษา คือ การดําเนินชีวิตอยางมีความรับผิดชอบ ภายใต
สิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนแลว การมีความรูสึกหวงใยตอส่ิงแวดลอมอยางเดียวไมเพียงพอ      
ความหวงใยนั้น จะตองเปลี่ยนเปนรูปแบบของพฤติกรรมและการกระทําอันเหมาะสม แต
พฤติกรรมและการกระทําเชนน้ันจะเกิดขึ้นกับผูเรียนได ผูเรียนจะตองเขาใจถึงการทํางานของ
ระบบธรรมชาติ และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ดังน้ัน ผูเรียนจึงตองเรียนรูเก่ียวกับ
การเมือง เศรษฐกิจ และปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม รวมถึงนิเวศวิทยา อันสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจใชประโยชนสิ่งแวดลอมอยางรับผิดชอบ ความรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอมจึงมีความจําเปน
เพ่ือใหประชาชนสามารถจะเขาไปมีสวนรวม ในการหาหนทางแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก การเรียนรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม มีลักษณะสําคัญ คือ  

 2.1 กอใหเกิดความเขาใจวา ระบบธรรมชาติมีการทํางานอยางไร 
 2.2 กอใหเกิดความเขาใจวากิจกรรมของมนุษยสงผลกระทบตอระบบธรรมชาติ

อยางไร 
 2.3 พัฒนาทักษะการสํารวจ และทักษะการคิดเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

 3.  การเรียนรูเพ่ือส่ิงแวดลอม (Learning for the environment) 
     การศึกษาเพื่ อสิ่ งแวดลอม  มี จุด มุ งหมายเ พ่ือเสริมสร างความสมัครใจ                 

และความสามารถในการรับเอาวิถีการดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับการใชทรัพยากรสิ่งแวดลอม
อยางชาญฉลาด การปฏิบัติดังกลาวจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการศึกษาใน  และเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม เพ่ือชวยพัฒนาความรูสึกหวงใยและความสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยการ
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  3.1  มีพ้ืนฐานอยูบนการเรียนรูในการศึกษาและเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
 3.2  พัฒนาความรูสึกรับผิดชอบและหวงใยในสิ่งแวดลอม 

 3.3  สอนใหผูเรียนใชวิธีการสืบสอบเพื่อแกไขปญหา และใชทักษะในการตัดสินใจ
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง 
 3.4  สงเสริมความพยายาม และความสามารถในการปรับวิถีชีวิต หรือพฤติกรรม
ในการดํารงชีวิตใหมีการใชทรัพยากรส่ิงแวดลอมอยางฉลาด 

หนวยศึกษานิเทศก (อางถึงในบุญลอม นามบุตร, 2543 : 21)  ไดเสนอหลักการและ
แนวความคิดในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาไวดังนี้ 

1. ครูผูสอนถือไดวาเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่ง ที่จะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสิ่งแวดลอมศึกษาบรรลุความสําเร็จได 

2. การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาของโรงเรียน จะบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายของโรงเรียนและชุมชน 
นับตั้งแตผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย นักเรียน เจาหนาที่อ่ืนๆ และผูนําชุมชนรวมกันอยาง
จริงจัง 

3. ผูบริหารและครูสามารถทําหนาที่ตามบทบาทดังกลาวได จะตองมีความรูความ
เขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั่วไป และสภาพการณของสิ่งแวดลอมของชุมชน หรือทองถิ่น
อยางชัดเจนเสียกอน 

4. ความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญา หลักการ แนวคิด และวัตถุประสงคของ
สิ่งแวดลอมศึกษา ชวยใหโรงเรียนกําหนดภารกิจการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาของโรงเรียน
ไดชัดเจนขึ้น 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม ตองนําหลักสูตรและภารกิจ
ของโรงเรียนและสภาพการณที่เปนปญหาความตองการดานส่ิงแวดลอมของแตละพ้ืนที่ มาจัดให
สอดคลองกัน 

6. การศึกษาหลักสูตรเพ่ือทําความเขาใจอยางชัดเจนถึงความจําเปนเบื้องตน สําหรับ
ผูบริหารและครูผูสอนทุกคนของโรงเรียน เพ่ือวิเคราะหวัตถุประสงค เน้ือหา กิจกรรมที่ได
กําหนดไวในหนวยการเรียนในระดับชั้นตางๆ ทั้งที่เปนหนวยการเรียนเฉพาะ และท่ีสอดแทรก
ไวในหนวยการเรยีนอ่ืนๆ ในกลุมประสบการณเดียวกันและกลุมประสบการณอ่ืนๆ 
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7. ครูและผูบริหารตองมีความรูความเขาใจกระบวนการและขั้นตอนในการนําหลักสูตร
ไปจัดทําแผนการสอน จนถึงบันทึกการสอน 

8. ในการจัดการเรียนการสอน ควรจัดในลักษณะบูรณาการ ทั้งการบูรณาการในกลุม
ประสบการณเดียวกัน และกลุมประสบการณเรียนรูอ่ืนๆ ทุกกลุมประสบการณ 

9. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรพิจารณารวมกับชุมชนในการจัดทําแผน      
หรือทางเลือกในการดําเนินการแตละปการศึกษา ทั้งนี้ตองเลือกจากปญหาความตองการที่ได
จัดลําดับแลว ของแตละพื้นที่และตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

วราพร ศรีสุพรรณ (2536 : 75) ไดอภิปรายถึงการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา      ที่
สมบูรณแบบวา ควรจัดใหครบถวนทั้ง 3 มิติ ดังนี้ 

1. มิติทางวิทยาศาสตร ทําหนาที่ในการอธิบายธรรมชาติ การจัดการศึกษาในมิตินี้ควร
มีบทบาทสําคัญ ทําใหบุคคลมีทัศนะที่กวางขวาง มองเห็นความสัมพันธของตน           กับ
องคประกอบตางๆในธรรมชาติ ทั้งองคประกอบที่ปรากฏในทองถิ่น ประเทศ โลก          และ
จักรวาล ดังคํากลาวที่วา “Think Globally” 

2. มิติทางศาสนา ทําหนาที่อธิบายเปาหมาย และการไดมาซ่ึงความสุขแหงชีวิต 
นอกจากน้ีควรมีบทบาทสงเสริมใหบุคคลเห็นคุณคาของชีวิตในอนาคต ทั้งชีวิตในอนาคตของ
ตนเองและชีวิตที่จะเกิดใหมในเบื้องตน เสมือนหนึ่งการทําบุญในวันน้ี เพ่ือชีวิตใหมใน           
วันขางหนา ดังคํากลาวที่วา “Think for the Future Life” 

3. มิติทางสังคม ทําหนาที่ในการอธิบายบทบาท และการอยูรวมกันของมนุษย        
และสงเสริมใหบุคคลมองเห็นบทบาทของตนเองในสังคม เห็นคุณคาและอํานาจของตนเองที่จะ
แกปญหาที่มีอยู และท่ีจะปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น มิติทางสังคมน้ี ควรจะรวมไปถึง
กระบวนการทางสังคม ที่จะสงเสริมใหพลังงานของบุคคลปรากฏออกมาเปนการปฏิบัติ ในการน้ี
จําเปนอยางยิ่งจะตองมีการประสานความคิดและการปฏิบัติรวมกัน ตั้งแตระดับทองถิ่น               
หรือชุมชน ดังคํากลาวที่วา “Act Locally” 
 นอกจากน้ีครูผูสอน ควรชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเก่ียวกับความเชื่อมโยงของ
กิจกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติกับทฤษฎีที่เก่ียวของกับการปฏิบัตินั้น เชน เม่ือนักเรียนปลูกตนไมแลว 
ควรรูวาตนไมใหประโยชนอะไรตอผูเรียนและแกโลก ใหประโยชนไดอยางไร จะมีการพิสูจนกัน
บางก็ได 
 สรปุไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา มีลักษณะดังตอไปน้ี 
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1. นําปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นในระดับทองถิ่น ชุมชน ประเทศ และโลกมาจัดการ
เรียนและรณรงคโดยเนนใหเห็นภาพรวมของความสัมพันธและผลกระทบซึ่งกันและกันของแตละ
ปญหา 

2. ปลูกฝงลักษณะนิสัย ความตระหนัก และการปฏิบัติตนตอส่ิงแวดลอมของผูเรียน 
3. ใชศักยภาพของผูเรียนรวมคิดรวมทํา รวมตัดสินใจในการอนุรักษและพัฒนา

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
4. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน 
5. แนวทางการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก 

5.1  การเรียนรูในสิ่งแวดลอม 
5.2  การเรียนรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม  
5.3  การเรียนรูเพ่ือส่ิงแวดลอม  

6. การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาของโรงเรียน จะบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายของโรงเรียนและชุมชน 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม ตองนําหลักสูตรและภารกิจของ
โรงเรียน และสภาพการณที่เปนปญหาความตองการดานสิ่งแวดลอมของแตละพ้ืนที่มา    จัดให
สอดคลองกัน 

8. ในการจัดการเรียนการสอน ควรจัดในลักษณะบูรณาการทั้งการบูรณาการในกลุม
ประสบการณเดียวกัน และกลุมประสบการณการเรียนรูอ่ืน ๆ ทุกกลุมประสบการณ 

9. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ควรพิจารณารวมกับชุมชนในการจัดทําแผนหรือ
ทางเลือกในการดําเนินการ และตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
 10. การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาที่สมบูรณแบบวา ควรจัดใหครบถวนทั้ง 3 มิติ 
โดยพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะ Think Globally ,Think for the Future Life, 
Act Locally 
 11. การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน จึงควรเนนที่การปฏิบัติของผูเรียน 
(Action Oriented) ในสถานการณสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่เปนปญหา 

ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมนั้น ตองเนนใหผูเรียนรับรูสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้น
อยางแทจริงและลงมือปฏิบัติเพ่ือหาแนวทางในการแกปญหา โดยจัดกิจกรรมที่กอใหเกิดการรับรู
หรือสัมผัสกับสภาพปญหา การฝกการแกปญหา ลงมือปฏิบัติเพ่ือแกปญหา  ซึ่งมีนักวิชาการ
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา ไดนําเสนอแนวทางไว ดังนี้ 
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน โดยใชกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนกิจกรรมที่มุงสงเสริมให

ผูเรียนมีความคิดริเร่ิมในการทํากิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรน้ี ไมเพียงแต
จะเสริมสรางความรูดานเนื้อหาวิชาเทาน้ัน แตยังชวยใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดี เกิดความ
เพลิดเพลิน และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบตางๆ ที่ใชในการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา               
ในประเทศไทย ไดแก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2528 : 123-136) 

1. กิจกรรมเก่ียวกับการทัศนศึกษา 
2. กิจกรรมเก่ียวกับสมาชิกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. กิจกรรมเกี่ยวกับการบําเพ็ญประโยชน เชน กลุมอาสาปลูกตนไม กลุมรักษาความ

สะอาดที่สาธารณะ เปนตน 
4. กิจกรรมการศึกษาคนควาจากหองสมุด 
5. กิจกรรมอ่ืนๆที่จัดขึ้นตามวาระและโอกาสที่สําคัญ เชน วันสิ่งแวดลอมโลกเปนตน 
วินัย วีระวัฒนานนท (2530 : 80) กลาววา โรงเรียนควรจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นเปนคร้ัง

คราวหรือตอเนื่องกันตลอดป เพ่ือใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ตามความสนใจ เชน 

 
1. จัดนิทรรศการในวันสิ่งแวดลอม 
2. เชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวขอพิเศษ 
3. จัดทําจุลสาร โปสเตอรขึ้นในโรงเรียน 
4. จัดตั้งชุมนุมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
5. นํานักเรียนออกทําความสะอาดชุมชน 
ปริญญา นุตาลัย (2535 : 380) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสิ่งแวดลอม

ศึกษาที่สงเสริมคุณภาพการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในดานตางๆ ไวดังนี้  
1. การรณรงคการใชน้ํา ไฟฟา อยางประหยัด 
2. การสํารวจความสะอาด และประโยชนของอาหารที่ขายในโรงเรียน 
3. การจัดการขยะ 
4. การบํารุงรักษาตนไมภายในโรงเรียน และการปลูกเพ่ิม 
5. ระบบนิเวศของโรงเรียน 
สรุปไดวา กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานสิ่งแวดลอมศึกษา มีลักษณะดังนี้ 
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1. กิจกรรมเก่ียวกับการทัศนศึกษา 
2. กิจกรรมเก่ียวกับสมาชิกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. กิจกรรมเกี่ยวกับการบําเพ็ญประโยชน เชน กลุมอาสาปลูกตนไม กลุมรักษาความ

สะอาดที่สาธารณะ เปนตน 
4. กิจกรรมการศึกษาคนควาจากหองสมุด 
5. กิจกรรมอ่ืนๆที่ จัดขึ้นตามวาระและโอกาสที่สําคัญ เชน วันคุมครองสัตวปา               

วันสิ่งแวดลอมโลก วันตนไมแหงชาติ เปนตน 
6. จัดนิทรรศการในวันสิ่งแวดลอม 
7. เชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวขอพิเศษ 
8. จัดทําจุลสาร โปสเตอรขึ้นในโรงเรียน 
9. การรณรงคการใชน้ํา ไฟฟา อยางประหยัด 
 
สื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
สื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา  เปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนได

เรียนรูอันจะนําไปสูจุดหมายของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา สื่อการเรียนการสอนที่จะนํามาใชกับ
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ควรเนนในเรื่องของรูปธรรม ที่เปนจริง หรือภาพพลิก  แผนภาพ 
ฯลฯ 

สื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด คือ สิ่งแวดลอมที่มีอยู
รอบตัวผูเรียน ของจริง สถานการณจริง รองลงไปก็คือ ภาพหรือสถานการณจําลอง สื่อการเรียน
การสอนนี้อาจจะเปนส่ือที่ชวยจูงใจใหนักเรียนสนใจบทเรียน หรือทําใหเรียนรูบทเรียนไดงายขึ้น 
หรือชวยใหเกิดกระบวนการเรียนรู ฯลฯ สิ่งสําคัญที่คํานึงถึง คือ การใชสื่อที่สอดคลองกับสภาพ
ของทองถิ่น หนวยศึกษานิเทศก (อางถึงในบุญลอม นามบุตร,2543 : 23) 

ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอนที่ใชประกอบกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม มีลักษณะดังนี้ (ชนาธิป พรกุล, 2544 : 59) 
1. เปนสื่อที่มีลักษณะบูรณาการสอดแทรกไดทุกวิชา โดยยึดผลการเรียนรูเปนหลัก 
2. เปนสื่อที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
3. เปนสื่อที่ มีลักษณะปฏิสัมพันธ ยืดหยุน และสามารถปรับใหสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรูและผูเรียน 
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4. เปนสื่อที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนซับซอน เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิด
วิเคราะห 

5. เปนสื่อที่ใหประสบการณตรง สามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น    
และปญหาในชุมชน ประเทศ และโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต 

6. เปนสื่อที่มีรูปแบบหลากหลาย เชน หนังสือเสริมความรู วีดีทัศน สื่อมัลติมีเดีย เกม 
แผนภาพ สถานการณจําลอง แผนที่แผนภูมิและคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน 

สรุปไดวา สื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา มีลักษณะดังตอไปน้ี 
1. เปนสื่อที่เนนในเรื่องของรูปธรรม ที่เปนจริง หรือภาพพลิก แผนภาพ ฯลฯ 
2. เปนสื่อที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด คือ สิ่งแวดลอมที่มีอยูรอบตัวผูเรียน ของจริง 

สถานการณจริง รองลงไปก็คือ ภาพหรือสถานการณจําลอง 
3. เปนสื่อที่มีลักษณะบูรณาการสอดแทรกไดทุกวิชา โดยยึดผลการเรียนรูเปนหลัก 
4. เปนสื่อที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
5. เปนสื่อที่ มีลักษณะปฏิสัมพันธ ยืดหยุน และสามารถปรับใหสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรูและผูเรียน 
6. เปนสื่อที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนซับซอน เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิด

วิเคราะห 
7. เปนสื่อที่ใหประสบการณตรง สามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น     

และปญหาในชุมชน ประเทศ และโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต 
8. เปนสื่อที่มีรูปแบบหลากหลาย เชน หนังสือเสริมความรู วีดีทัศน สื่อมัลติมีเดีย เกม 

แผนภาพ สถานการณจําลอง แผนที่ แผนภูมิ และคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน 
 


	วิสัยทัศน์

