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1. แนวคิดและความสําคัญของการศึกษาและการประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม 

การศึกษาและการประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอมไมเปนเพียงภารกิจระดับประเทศเทานั้น 
แตเปนงานและภารกิจระดับโลกและระดับนานาชาติ  เราไดเห็นความความพยายามในระดับ
นานาชาติที่ใหความสําคัญของานสิ่งแวดลอมศึกษา โดยเริ่ม องคการ International Union for 
Conservation of Nature and National Resource ได จัดการประชุมดานสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับ
นานาชาติเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) ซึ่งมีผลตอ การพัฒนาแนวคิดและหลักการ
ส่ิงแวดลอมศึกษา จนกระทั่งในป ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) องคกาสหประชาชาติ จากการประชุม
ดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ณ กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน ไดมีการกําหนดบทบาทของ
ส่ิงแวดลอมศึกษาใหเปนหัวใจสําคัญของกลยุทธของนานาประเทศในการตอสูกับวิกฤติของปญหา
ส่ิงแวดลอมโลก และในป ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) ที่ประชุมองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และ
วัฒนาธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ไดสรุปเปาหมายและหลักการของสิ่งแวดลอมศึกษาวา 
ตองเปนการศึกษาตลอดชีวิต และไมควรแยกตัวออกมาจากรายวิชาอื่นๆ ดังน้ี 

                                                        
1  รายงานการศึกษาน้ีเปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 2

“ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนแนวทางของการสงเสริมเปาหมายการปองกันส่ิงแวดลอม 

ส่ิงแวดลอมศึกษาไมไดเปนสาขาวิชาที่แยกตัวมาจากวิชาวิทยาศาสตร หรือวิชาอื่นๆ 

และจําเปนตองดําเนินการสิ่งแวดลอมศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามหลักการเบื้องตน 

ในรูปแบบของการผสมผสานตลอดชีวิต” 

ตอมาในป พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) องคการสหประชาชาติไดจัดตั้งโครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติ (United Nations Environment Program: UNEP) ขึ้นเพื่อดําเนินการในเรื่องการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมโดยตรง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความตระหนักตอปญหาและความสําคัญของ
ส่ิงแวดลอม และในการนี้ไดมีการเสนอใหใชมาตรการทางการศึกษาในการแกปญหาสิง่แวดลอมและ
การรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทั้ง UNEP และ UNESCO ตางไดจัดทําโครงการสิ่งแวดลอม
ศึกษานานาชาติ  จนถึงในป ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518)  ผลจากการประชุมดานสิ่งแวดลอมศึกษาที่
จัดโย UNESCO ณ เมืองเบลเกรด ประเทศสวีเดน ไดเอกสารสําคัญ คือ กฎบัตรเบลเกรด (Belgrade 
Charter) ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ การเรียกรองใหรัฐบาลของแตละประเทศไดกําหนดใหการดําเนินการ
ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนนโยบายของชาติ  พรอมกันนี้ที่ประชุมไดระบุเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา
ไวดังน้ี 

“ส่ิงแวดลอมศึกษา คือ กระบวนการที่ทําใหบุคคลเห็นคุณคา เกิดความตระหนัก 

และเขาใจการอยูรวมกันของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ และการเมือง 

ดวยการใหโอกาสทุกคนพัฒนาความรู เจตคติ ทักษะ และความสามารถในการ 

ตัดสินใจ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อปกปอง และแกไข 

ส่ิงแวดลอมใหดีขึ้น  ตลอดจนรูปแบบใหมในการดําเนินชีวิตใหม ทั้งในระดับ 

บุคคล ระดับกลุม และสังคม เพ่ือส่ิงแวดลอม” 

ตอมาในปพ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) องคการสหประชาชาติ ไดจัดการประชุม ดานมนุษย
และการพัฒนา  ณ  เมืองทบิลิซิ ประเทศสหภาพโซเวียต  โดยวัตถุประสงค เพ่ือกําหนดหลักการ
และแนวปฏิบัติของส่ิงแวดลอมศึกษา  เพ่ือใหมีความชัดเจนและเปนแนวทางในการดําเนินการของ
นานาประเทศ  ซึ่งที่ประชุมไดกําหนดหลักการสําคัญของสิ่งแวดลอมศึกษาไวดังน้ี 
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“ส่ิงแวดลอมศึกษา ถือเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในระบบ และ นอกระบบ 

การศึกษา  การจัดส่ิงแวดลอมศึกษาควรพิจารณาสิ่งแวดลอมในองครวม ใหความ 

สนใจตอความซับซอนของปญหาสิ่งแวดลอม และความจําเปนที่ตองพัฒนาทักษะ 

การคิดเชิงวิพากษ ตลอดจนทักษะการแกปญหา และควรใชสภาพแวดลอมที่หลากหลาย 

เพ่ือการเรียนรู” 

การประชุมที่สําคัญที่มีผลตอการขับเคลื่อนสิ่งแวดลอมศึกษาอยางจริงจัง คือ การประชุม      
สุดยอดของสหประชาชาติ วาดวยเรื่อง ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา ณ เมือง ริโอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซิล เม่ือป ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2535) ที่ไดประกาศแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21: 
The Rio Declaration on the Environment and Development) ซึ่งเปนแผนปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และในแผนปฏิบัติดังกลาวนี้ ไดกําหนดมาตรการทางการศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอมใน
โดย ใหส่ิงแวดลอมศึกษาเปนทางออกของการพิทักษส่ิงแวดลอมในระยะยาว โดยเนนวา เปน
การศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน และในแผนปฏิบัติการ บทบาทของสิ่งแวดลอมศึกษาจะปรากฏอยู
ในบทปฏิบัติการที่ 36  ที่ไดระบุความสําคัญของการสงเสริมการศึกษา  การสรางจิตสํานึก
สาธารณะ และการฝกอบรมใหแกประชากรของประเทศ  สาระสําคัญของบทปฏิบัติการที่ 36   มี
ดังน้ี 

“  ... ใหรัฐจัดการดําเนินการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ  การสราง 

จิตสํานึกใหแกสาธารณะ และการฝกอบรม โดยมุงหวังใหการศึกษาเปนเครื่องมือ 

สําคัญในการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเสริมสรางศักยภาพของบุคคลให 

สามารถมองเห็นประเด็นส่ิงแวดลอมตางๆ  

...โดยที่การศึกษาในระบบจะตองทําหนาที่ในการจัดการศึกษาทางดานสิ่งแวดลอม 

และการพัฒนาควบคูกันไป และตองจัดใหเปนสวนสําคัญของการเรียนรู  การศึกษา 

ในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตองทําหนาที่ในการพัฒนา 

ทัศนคติของประชาชนใหเปนบุคคลที่มีความหวงใยตอส่ิงแวดลอม  เปนบุคคลที่มี 

คานิยม คุณธรรมและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม และการปฏิบัติตนที่สอดคลองกับ 

ระบบคานิยม” 
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เม่ือพิจารณาสาระสําคัญของบทปฏิบัติการที่ 36 จะเห็นวา เปาหมายสําคัญของการจัด
การศึกษาดานสิ่งแวดลอม ก็เพ่ือสรางและปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก และการ
รูจักรับผิดชอบตอการกระทําของตนที่อาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม หรือ ตอชีวิตของผูอื่นโดย
สวนรวม   และการดําเนินการศึกษาส่ิงแวดลอมที่มีประสิทธิภาพนั้น ตองมีการดําเนินการและการ
จัดการใหมีความสมดุลระหวางส่ิงแวดลอมและการพัฒนา ความสมดุลระหวางส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพ ทางชีวภาพ และมิติทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดลอมศึกษาใน
โรงเรียนนั้น ควรใหเด็กนักเรียนไดมีโอกาสและมีสวนรวมในการเรียนรูเกี่ยวกับ ดานสาธารณสุข
ส่ิงแวดลอม  ไดแก  นํ้าดื่มที่สะอาด  การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  อาหาร และ ระบบนิเวศ   ซึง่ในการ
ดําเนินการจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมนั้น จําเปนตองมีการ บูรณาการระหวางศาสตรตางๆ  อีก
ทั้งตองมีการดําเนินการในทุกระดับของการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งภาคประชาชน 

การดําเนินการศึกษาดานสิ่งแวดลอมนั้นเปนภารกิจที่รัฐบาลแตละประเทศที่จะกําหนดเปน
นโยบายระดับชาติ  และกําหนดกิจกรรมในการพัฒนาประชาชนของตนใหมีความตระหนักตอ
ส่ิงแวดลอม และการพัฒนาในทุกสวนของสังคมในระดับโลก อีกทั้งการระบุความตองการจําเปน 
และวิธีการดําเนินการจัดการศึกษาและประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอมของแตละประเทศ สาระใน
การดําเนินการจัดการศึกษา ที่นอกจากตองมีความสมดุลระหวางสาระดานสิ่งแวดลอมกับการ
พัฒนา  โดยใหมีเน้ือหาที่ครอบคลุมทั้งดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ  มิติ
ดานเศรษฐกิจ สังคม และประชากร  และเปาหมายของการดําเนินการไมไดจํากัดเฉพาะเยาวชนใน
สถานศึกษาเทานั้น แตตองพัฒนาประชาชนทุกกลุมอายุ และทุกกลุมอาชีพ  เพ่ือใหเปนประชากรที่
มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม  และที่สําคัญ คือ แตละประเทศควรที่จะทําการศึกษา
วิจัยเพื่อแสวงหาวิธีการที่เหมาะสม ในการดําเนินการศึกษาดานสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ   

ตอมาในป พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1977) องคการยูเนสโกไดจัดประชุม เรื่องการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainability) ณ ประเทศกรีซ ก็ไดตอกย้ําถึงความสําคัญและความ
จําเปนเรงดวนของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ จากการประชุมสหประชาชาติ ดาน
ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาครั้งลาสุด เม่ือป พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ณ กรุงโจฮันเนสเบอรก 
ประเทศแอฟริกาใต  จากการประชุมไดขอตกลงในการบูรณาการ การพัฒนาที่ยั่งยืนสูระบบ
การศึกษาทุกระดับ เพ่ือสงเสริมใหการศึกษาเปนกลไกหลักของการเปลี่ยนแปลง และตอกย้ํา
ความสําคัญของแผนปฏิบัติการ 21 และประกาศใหนับระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2548-2557  เปน
ทศวรรษแหงการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Decade of Environmental for Sustainability) โดย
เนนความสําคัญของการพัฒนาสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับปวงชนทั้งในระบบการศึกษา  นอกระบบ
การศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังกลาวลวนแลวแตย้ําใหเห็นถึงความสําคัญและความ
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จําเปนในการจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม จึงจําเปนที่ตองตระหนักวาบทบาทของสิ่งแวดลอมศึกษา
ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก และเปนภารกิจที่สําคัญของนานาประเทศทั่วโลก  ซึ่งตอมายูเนสโก ใน
ฐานะที่ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานในเรื่องนี้ ไดกําหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไวดังน้ี 

1. การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตองไดรับการบรรจุไวในการศึกษาตามระบบ ตั้งแตระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในการการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และ การเรียนรูในชุมชน 

2. การจัดการศึกษาจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง โดยตองสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี
ความสามารถในการยกประเด็นปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่
กําลังเผชิญอยูในศตวรรษที่ 21 

3. การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น เปนการจัดการศึกษาสําหรับทุกคน ทุกกลุมอายุ 
และในทุกพ้ืนที่ 

4. การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรใชความเปนหุนสวนระหวางหนวยงาน และ
องคกรตางๆ ทางสังคม รวมทั้งส่ือสารมวลชน และภาคเอกชน โดยไมจํากัดรูปแบบ และ
วิธีการในการจัดการศึกษา และการฝกอบรม ในอันที่จะสรางความตระหนัก และสงเสริมให
เกิดความเขาใจการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากการทบทวนสะทอนใหเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา และการประชาสัมพันธ 
ดังน้ัน กอนที่จะไปสูการกําหนดนโยบายนั้น ควรทําความเขาใจสถานการณที่เปนอยูเพ่ือการกาวไป
ขางหนา  รายงานสวนตอไป จึงขอนําเสนอสถานการณการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาและ
ประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอมของประเทศดังน้ี 
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2. สถานการณการดําเนินการดานการศึกษาและประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม 

แผนปฏิบัติการที่ 36 ไดระบุความสําคัญและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการศึกษาและ
ประชาสัมพันธไวคอนขางชัดเจน  การดําเนินการศึกษาในระบบ การประชาสัมพันธน้ี อีกนัย
หน่ึง คือ การดําเนินการสิ่งแวดลอมศึกษา  ซึ่งอยากจะกลาววาในหลายประเทศไดใชคําวา การ
เรียนรูส่ิงแวดลอม  และ จากการประชุมสหประชาชาติ ดานสิ่งแวดลอมและพัฒนาไดประกาศให 
ทศวรรษแหงการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเริ่มในป พ.ศ. 2548-2557   ดังน้ี  

2.1. การดําเนินการศึกษาดานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา  

จากการประชุมที่เมืองทบิลิซิ  ไดเสนอกําหนดใหโรงเรียนหรือสถานศึกษามีบทบาทสําคัญ
ในการดําเนินงานสิ่งแวดลอมศึกษา และเสนอหลักการในการดําเนินงานสิ่งแวดลอมศึกษาใน
โรงเรียนนั้น ใหดําเนินการตั้งแตอนุบาล  ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือที่นอกจากใหผูเรียนเกิดความประทับใจในความงดงามของธรรมชาติแลว ตองเห็น
คุณคา และเขาใจความสัมพันธระหวางตนเองกับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ น่ันคือ การพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมทั้งทางกายภาพ และชีวภาพ มีทัศนคติ และจิตสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนทักษะในการมีสวนรวมในการปกปองและรักษา
ส่ิงแวดลอม  

สําหรับการดําเนินการศึกษาดานสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษานั้น มี 3 กิจกรรมหลัก 
คือ การจัดการศึกษาตามหลักสูตร  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ การจัดสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา ดังน้ัน ในที่น้ีจึงขอนําเสนอการดําเนินการสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาตาม 3 
กิจกรรมหลักดังกลาว โดยแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา  
ดังรายละเอียดตอไปนี้  

2.1.1. การจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถานการณการจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในระดับประถม
ศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เปนดังตอไปนี้ 
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 2.1.1.1 การจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544 ซึ่งเปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปจจุบัน และในเอกสารหลักสูตร 
ไดระบุไวใหมีการบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษาในทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยเฉพาะกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูศาสนา สังคม และวัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรู    
สุขศึกษาและพลศึกษา   อีกทั้งสงเสริมใหสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยการจดัทาํหนวย
บูรณาการที่ใชส่ิงแวดลอมเปนหัวขอหลัก  

อยางไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษาในระบบการศึกษานั้นไดมีการ
ดําเนินงานสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากอนการประกาศใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2444 ดังน้ี 

 ระดับประถมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการไดบรรจุสาระเนื้อหาที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไวใน
หลักสูตร โดยบรรจุไวในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ซึ่งเปนการจัดหลักสูตรในลักษณะ       
บูรณาการระหวางวิทยาศาสตรกับสังคมศึกษา  ซึ่งแนวคิดดังกลาว สอดคลองกับหลักการการ
ดําเนินงานสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาที่เสนอใหการสอนวิ่งแวดลอมศึกษานั้นบูรณาการใน
รายวิชาตางๆ แตขอสังเกต คือ การสอดแทรก หรือการบรรจุสาระดานสิ่งแวดลอม น้ัน ไมไดถูก
บรรจุไวในหลักสูตรทุกชั้นป  ซึ่งสะทอนใหเห็นการการจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลลอมในสถานศึกษา
น้ัน ไมไดมีการดําเนินการที่ตอเนื่อง 

สําหรับระดับมัธยมศึกษานั้น  กอนการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2544 
ซึ่งเปนหลักสูตรฉบับปจจุบันนั้น มีการเคลื่อนไหวเปน 2 ระยะ  ระยะแรก เม่ือมีการประกาศใช
หลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2522 น้ัน สาระเนื้อหาดานสิ่งแวดลอมถูกบรรจุโดยแฝงไวใน หลาย
รายวิชา อาทิเชน วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา ประชากรศึกษา วิชาทองถ่ินของเรา เปนตน ตอมาเมื่อ
หลักสูตรการศึกษาฉบับนี้มีการปรับปรุงเม่ือป พ.ศ. 2533 น้ัน กระทรวงศึกษาธิการไดพัฒนา
รายวิชา ส่ิงแวดลอมศึกษา ขึ้นมาเปนวิชาเฉพาะโดยตรง  แตกําหนดเปนรายวิชาเลือก ภายในกลุม
วิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ดังน้ัน การจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมของประเทศ
ไทยจึงอยูภายใตการดําเนินการ และความรับผิดชอบของหมวดวิชาสังคมศึกษาเปนหลัก นอกจากนี้ 
สาระเนื้อหาดานสิ่งแวดลอมยังถูกสอดแทรกอยูในรายวิชาอื่นๆ ดวย เชน ประเทศของเรา  ทองถ่ิน
ของเรา ประชากรกับส่ิงแวดลอม เปนตน การที่วิชาสิ่งแวดลอมศึกษาถูกําหนดใหเปนวิชาเลือก 
ดังน้ันจะพบวามีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกลาว ในโรงเรียนที่มีความพรอม 
กลาวคือ มีครูผูสอนที่ไดผานการพัฒนาในเรื่องนี้ หรือ ผูบริการสถานศึกษามีความสนใจดาน
ส่ิงแวดลอม  
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ตอมา ประมาณ ป  พ.ศ. 2540 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทํารายวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมขึ้น และกําหนดใหเปนรายวิชา
บังคับสําหรับนักเรียนทุกคนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งทําใหม่ันใจวา นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนตองไดรับประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  
ถึงแมวา หลักสูตรฯ จะไมไดบรรจุการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมไวในหลักสูตรทุกชั้นปก็ตาม 

ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
น้ันครูผูสอนใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมแตกตางกัน กลาวคือ ครูยังเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรู ทําหนาที่ถายทอดความรู โดยการบรรยาย และ มอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษา
คนควาและจัดทํารายงาน  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญยังไมไดถูกนํามาใช
อยางถูกตองและเหมาะสม เชน การใชกิจกรรมนอกสถานที่ไมวาจะเปนการเรียนรูจากแหลงเรียนใน
สถานศึกษา หรือ การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เปนการไปเรียนรูส่ิงมีชีวิต และลักษณะของ
ส่ิงแวดลอมเชิงความรู มากกวา การจะใชสภาพแวดลอมเปนการกระตุนกระบวนการเรียนรู วาจะ
เปนการศึกษา วิเคราะหปญหา หรือ การการทําความเขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตทั้งปวง
รวมทั้งมนุษย กับ ความ สัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ และความ
เชื่อมโยงสัมพันธระหวางมิติของสิ่งแวดลอมทั้งปวงกับ มิติทางเศรษฐกิจและสังคม  กิจกรรมการ
อภิปรายถูกนํามาใชนอยมากทั้ งๆ ที่ เปนกิจกรรมที่ สําคัญในการพัฒนากระบวนการคิด  
กระบวนการแกปญหา และ การพัฒนาเจตคติ   

  ตอมา เม่ือมีการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 น้ี  ซึ่งหลักสูตร
ฉบับปจจุบันมีความแตกตางจากหลักสูตรฉบับกอนโดยสิ้นเชิง  กลาวคือ  หลักสูตรการศึกษาฉบับ
กอนมีการกําหนดทั้งวัตถุประสงค เน้ือหาบทเรียน และมีการเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอน
แตละเรื่องคอนขางชัดเจน  แตสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปจจุบันนี้ หลักสูตรเพียง
กําหนด ส่ิงที่เรียกวามาตรฐานการเรียนรู ซึ่งคือ คุณลักษณะของผูเรียนดานความรู ความเขาใจ 
ทักษะ แล เจตคติที่พึงประสงคที่คาดวาจะใหเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเรียนรูในแตละรายกลุมวิชา  ซึ่ง 
เรียกวา กลุมสาระการเรียนรู  ซึ่งแบงเปน 8 กลุมสาระ แตละกลุมสาระการเรียนรูมีการกําหนด
มาตรฐานการเรียนรู 12 ป และ มาตรฐานการเรียนรูของแตละชวงชั้นซึ่งมีดวยกัน 4 ชวงชั้น 
จากนั้น สถานศึกษาตองพัฒนาหลักสูตร คือ การกําหนดรายวิชา เน้ือหา และ กิจกรรมการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรูของแตละ
กลุมสาระการเรียนรู  ซึ่งหลักสูตรฉบับปจจุบันนี้  คุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลอง และสงเสริม
เปาหมายของการศึกษาดานสิ่งแวดลอมในระดับนานาชาติน้ัน จะปรากฏชัดใน 2 กลุมสาระการ
เรียนรู คือ กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตร และ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ดังน้ี 
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ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูที่
ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจศาสตรดานสิ่งแวดลอม โดยระบุมาตรฐานการเรียนรูไวดังน้ี 

...  เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิตตางๆ...  

        (มาตรฐาน ว 2.1) 

... เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการใชทรัพยากรในระดับทองถ่ิน 

ประเทศ และโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในทองถ่ินอยางยั่งยืน 

        (มาตรฐาน ว 2.2) 

และในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม น้ันไดกําหนดมาตรฐานการ
เรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหประพฤติปฏิบัติตนเพื่อสังคม ส่ิงแวดลอม และการอยูรวมกันอยางสันติ
สุข การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และคํานึงถึงเศรษฐกิจพอเพียง ดังระบุไวใน
มาตรฐานการเรียนรูตางไวดังน้ี 

... ประพฤติปฏิบัติตน.... คานิยมที่ดีงาม และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน 

 บําเพ็ญประโยชนตอสังคม ส่ิงแวดลอม เพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

        (มาตรฐาน ส 1.3) 

 

... เขาใจและสามารถบริหารการจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การใช 

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา รวมทั้งเศรษฐกิจ 

อยางเพียงพอเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

        (มาตรฐาน ส 3.1) 

 

... เขาใจลักษณะของโลกกายภาพ ตระหนักความสัมพันธของสรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่  

ซึ่งมีผลตอกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา 

ขอมูลสารสนเทศอันจะนําไปสูการใช และการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

        (มาตรฐาน ส 5.1) 
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... เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด
การสรางสรรควัฒนธรรม และมีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
        (มาตรฐาน ส 5.2) 

 

นอกจากนี้ หลักสูตรยังไดระบุใหมีการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใหบูรณา
การในทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดยเฉพาะใน 3 กลุมสาระหลัก คือ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 
และพลศึกษา  จากการ ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาของชาติ จากอดีตถึงปจจุบันจะเห็นไดวา 
ประเทศไทยไดมีการจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด เพียงแตการนําเสนอสิ่งแวดลอมนั้น
ในหลักสูตรนั้นยังขาดความตอเนื่อง ที่จะบรรจุ และจัดใหมีการเรียนการสอนทุกชั้นป  โดยเฉพาะ
หลักสูตรฉบับปจจุบันที่กําหนดเพียงมาตรฐานการเรียนรูเปนกรอบในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษานั้น สถานศึกษาตางๆ ยังขาดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะ การบูรณาการ
ส่ิงแวดลอมในหลักสูตรรายวิชาตางๆ ใหมีความตอเนื่องทุกชั้นป  

  
  2.1.1.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

สําหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตร  สถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดมี
การจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมเรื่อยมา โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษานั้นหลักสูตรกําหนดให
โรงเรียน ดําเนินกิจกรรมชมรมเพื่อเปนการพัฒนาผูเรียน ดังน้ัน จะพบวาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตางๆ ไดมีการจัดตั้งชมรมตางๆ ขึ้น รวมทั้งชมรมดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมีชื่อเรียกตางๆ กัน ตามแตละ
โรงเรียนจะกําหนด ตัวอยางเชน ชมรมสิ่งแวดลอม  ชมรมอนุรักษส่ิงแวดลอม  เปนตน  การดําเนิน
กิจกรรมของชมรมดานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาตางๆ มักไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมี
กิจกรรมที่ขยายผลไปสูสังคมภายนอก ในรูปแบบตางๆ  ไมวาจะเปนการเขารวมกิจกรรมดาน
ส่ิงแวดลอมที่ชุมชนจัด เชนกิจกรรมณรงคดานสิ่งแวดลอมในโอกาสตางๆ  หรือ อาจเปนกิจกรรมที่
ริเริ่มโดยสถานศึกษา เพ่ือเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหา และพัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชน เชน 
การปลูกปา  การปลูกตนไมในชุมชน  การรณรงคเรื่องความสะอาด  การคัดแยกขยะ  หรือ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนอื่นๆ  

สําหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับประถมศึกษา น้ัน โรงเรียนตางๆ ไดมีการดําเนิน
โครงการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโครงการ ทีโ่รงเรยีน
ดําเนินการ 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 11

นอกจากโครงการสิ่งแวดลอมตางๆ ที่โรงเรียนริเริ่มดําเนินการแลว  ยังมีหนวยงานและ
องคกรตางๆ ที่ไดริเริ่มและเขาไปดําเนินโครงการดานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ซึ่งมีทั้งที่เปน
โครงการที่ดํา เนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ   โครงการที่ เปนความรวมมือระหวาง
กระทรวงศึกษาธิการรวมกับหนวยงานตางๆ เชนสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐอื่นๆ หรือ 
รวมกับองคกรเอกชนตางๆ  หรือโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ  ภาคเอกชน และองคกรพัฒนา
เอกชน   พบวา ชวงระยะเวลากอนการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   
สถานศึกษาตางๆ มีการดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดลอมในโรงเรียนในรูปแบบตางๆ มากมาย มีโครงการ
ที่ริเริ่มจากหนวยงานภายนอกไมนอย ซึ่งตางจากสถานการณปจจุบันที่การดําเนินการสิ่งแวดลอมไม
กวางขวาง เชนในชวงกอนปพ.ศ. 2444 ในที่น้ีขอยกโครงการสิ่งแวดลอมที่โดดเดนที่มีผลตอการ
เคลื่อนไหวและการพัฒนางานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมจะเปนเพียง
ชวงระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม  

โครงการบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาเพื่อการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม หรือเรียกกันวา โครงการรุงอรุณ  โครงการนี้จัดเปนโครงการ
ส่ิงแวดลอมขนาดใหญ เปนโครงการความรวมมือระหวาง 3  หนวยงาน คือ สถาบันส่ิงแวดลอมไทย  
กระทรวง ศึกษาธิการ และ สํานักงานนโยบายพลังงานแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานที่สนับสนุน
งบประมาณสําหรับการดําเนินการ   ลักษณะกิจกรรมโครงการ คือ ความพยายามในการพัฒนาบุ
คลการทางการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ศึกษานิเทศก  และหัวหนาหนวยงาน
การศึกษาในทองถ่ิน รวมทั้งผูนําชุมชน เพ่ือใหบุคคลเหลานี้ สงเสริม  และดําเนินงานการจัด
การศึกษาดานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ซึ่งเนนเรื่องการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมตามหลักสูตร 
โดยมุงพัฒนาครูใหสามารถบูรณาการเนื้อหาและสาระดานสิ่งแวดลอมในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
สอน และ การจัดทําหนวยบูรณาการสิ่งแวดลอมรวมกับครูผูสอนรายวิชาอื่นๆ กับ การพัฒนาใหครู
มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ การดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปน
การพัฒนาทั้งทางดานความรู ความตระหนัก เจตคติ และ ทักษะในการดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดลอม
ในสังคม   โครงการดังกลาวนี้มีโรงเรียนเขารวมโครงการถึง 600 โรง แตตอมาเมื่อมีการเยี่ยม
โรงเรียนเหลานี้ เพ่ือศึกษาบทเรียน พบวา กิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการในชวงของโครงการนนั้นได
ลด และ เลิกดําเนินการไปเกือบหมด แตส่ิงที่ติดอยูกับครูผูสอนและผูบริการที่เขารวมโครงการใน
ระยะที่ 1 คือ ความเขาใจในเรื่องการจัดทําหลักสูตรแบบบูรณาการ และ เจตคติของการทํางานเปน
หมูคณะ 
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โครงการตอมา เปนโครงการขนาดใหญเชนเดียวกัน แตแตกตางจากโครงการรุงอรุณ คือ 
เปนโครงการที่ตองใชงบประมาณในการลงทุนการกอสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อส่ิงแวดลอม เชน
ระบบการบําบัดน้ําเสีย  การจัดการขยะ และการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา คือ การเพิ่ม
พ้ืนที่สีเขียว  โครงการนี้ จัดเปนโครงการนํารอง มีโรงเรียนเขารวมโครงการนํารองเพียง 15 โรง ซึ่ง
แตละโรงใชงบประมาณนับหลายลานบาทในการดําเนินการ ดังที่กลาวมา โครงการนั้น คือ 
โครงการการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO)  ซึ่ง โครงการนี้ สงมีผลดีตอการ
จัดระบบบริหาร  การกํากับ และการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ทั้งน้ีเพราะ นอกจากการ
ดําเนินการมุงเนนการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอม โดยเนนการลดการใชทรัพยากร 
การกําจัดขยะ และการบําบัดน้ําเสีย   แตไมไดละเลยการพัฒนาดานความรู ความเขาใจตอการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิงแวดลอม 

นาเสียดายที่การดําเนินการเรื่องนี้เปนเพียงกระแส  ซึ่งปจจุบันความสนใจไดลดลงเนื่องจาก
โรงเรียนใหความสนใจในการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการ
พัฒนาผูเรียนในเรื่องอื่นๆ เชนทักษะการคิด   

อยางไรก็ตาม ในชวงป พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการโครงการสิ่งแวดลอม
ศึกษาอีกโครงการหนึ่ง เรียกกันอยางยอวา โครงการ SEET  หรือ โครงการเสริมความเขมแข็ง
ส่ิงแวดลอมศึกษาของประเทศไทย ซึ่งลักษณะของกิจกรรมโครงการ คือ ความพยายามพัฒนา
ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา คือ ศึกษานิเทศก ใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการ
ดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดลอม ที่ใชสภาพแวดลอมเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการศึกษา วิเคราะห และ 
แกปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชน โดยใหชุมชนมีสวนรวม  ทั้งน้ีกระบวนการแกปญหาและการ
ดําเนินการนั้นตองตั้งอยูบนวิถีของประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของทุกฝาย มุงพัฒนาผูเรียนให
เปนประชาชนที่เขมแข็งในระบอบประชาธิปไตยเพื่อส่ิงแวดลอม  แตพบวาผูดําเนินการ บุคลากร
ทางการศึกษา และครูผูสอนไมสามารถจับประเด็นสาระที่ที่สําคัญที่เปนหัวใจของโครงการนี้ กลับมุง
การศึกษาบทเรียน การทําวิจัยชั้นเรียนซึ่งสาระเกี่ยวของกับสาระหลักส่ิงแวดลอมศึกษาคอนขางนอย 

2.1.1.3 การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 

นอกจากหลักสูตรการศึกษา การดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งของโรงเรียน และ การ
ดําเนินโครงการตางๆ ดังกลาวขางตนแลว พบวา  กิจกรรมที่โรงเรียนทุกแหงตางดําเนินการ คือ 
การจัดสภาพ -แวดลอมในโรงเรียน โดยเนน การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีความสวยงาม 
สะอาด และเปนระเบียบ การจัดสภาพภูมิทัศนของโรงเรียนเนนส่ิงแวดลอม การจัดใหมีพ้ืนที่สีเขียว
ใหมีบรรยากาศของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เนนความรมรื่น และการใชพ้ืนที่ใหเปนประโยชน โดย
การจัดอุทยานการศึกษา จัดสวนหยอมเปนมุมพักผอนธรรมชาติ การติดปายรณรงคการประหยัด



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 13

ทรัพยากร ไดแก พลังงาน นํ้า  การอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนตน การติดปายนิเทศ เพ่ือใหความรูดาน
พฤกษศาสตร  การเนนการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนใชเปนแหลงเรียนรู  มี
บรรยากาศทางวิชาการควบคูไปกับความสวยงาม รมรื่น    

2.1.2. การจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2.1.2.1 การจัดการเรียนรายวิชาในหลักสูตร 

เน่ืองจากการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น แตละสถาบันมีอิสระในการกําหนด
โปรแกรมการศึกษาของแตละสถาบันภายใตกรอบหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิตการเรียนขั้นต่ําใน
แตละหมวดและจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด  
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชน พบวา มี
รายวิชาที่ใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะปรากฏอยูใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งมีชื่อวิชาที่ใกลเคียงกัน เชน มนุษยกับส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอม  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม เปนตน  และพบวา หลายสถาบันไดกําหนดใหวิชานี้
เปนวิชาบังคับ โดยเฉพาะสถาบันครุศึกษา กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไดมีการกําหนดรายวานี้ให
เปนวิชาบังคับ  แตเน่ืองจาก รายวิชานี้อยูในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งเปนหมวดวิชาที่ผูเรียนทั้ง
สถาบัน มีโอกาสในการเลือกเรียน แตก็เปนจุดออนในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู กลาวคือ 
การเปนวิชาเลือกในหมวดวิชานี้ ซึ่งมีผูเรียนเลือกลงทะเบียนจํานวนมาก ดังน้ัน จึงมีผลตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีแนวโนมที่จะเปนการบรรยาย ประกอบสื่อ เชน วีดิทัศน สไลด และ
มีการมอบหมายงานใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง ซึ่งมักจะเปนงานกลุม โอกาสในการจัด
กิจกรรมที่พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห และแกปญหาจะพบนอยมาก เน่ืองจากเปนกลุมขนาด
ใหญ และ มีจํานวนกลุมมาก และมีผูสอนจํานวนจํากัด จึงไมสามารถแบงกลุมผูเรียนใหมีขนาดเล็ก
ได และ จํานวนผูสอนไมพอที่จะดําเนินกิจกรรมกลุมขนาดเล็ก  อยางไรก็ตาม การที่สถาบันตางๆ 
ไดจัดใหมีรายวิชาเหลานี้ นับเปนจุดเริ่มตนที่ดี ที่สถาบันอุดมศึกษาเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้   
แตดวยรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาว ไมอาจกระตุน หรือสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหแก
เยาวชนไดอยางเต็มที่ 

2.1.2.2  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

นอกจากการเรียนรูตามหลักสูตรแลว  สถาบันอุดมศึกษายังไดใชแนวทางการสงเสริมให
ผูเรียนไดมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียนในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม เพ่ือ
สังคมในรูปแบบของกิจกรรมชมรมตางๆ ที่ผูเรียนสามารถสมัครเปนสมาชิกตามความสนใจของ
ตนเอง และพบวาสถาบันตางๆ มีการดําเนินกิจกรรมชมรมดานสิ่งแวดลอม ซึ่งกิจกรรมชมรมนั้นไม
แตกตางไปกวาระดับมัธยมศึกษา เพียงแตขอบขายการดําเนินการ และการลงมือปฏิบัติน้ัน ผูเรียน
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ในระดับอุดมศึกษามีโอกาสมากกวา เน่ืองดวยวุฒิภาวะของผูเรียน  ในหลายสถาบัน ที่มีการ
ดําเนินการอยางจริงจังและดําเนินการตอเนื่องและเห็นผลในเชิงรูปธรรม แตกิจกรรมที่มักพบเสมอ 
เชน การจัดคายสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชนในสถานศึกษา หรือ สําหรับเยาชนจากชุมชนตางๆ  
กิจกรรมการรณรงคดานสิ่งแวดลอม หรือ การเขารวมกับกิจกรรมของชุมชนในการอนุรักษ และการ
ดูแลสิ่งแวดลอม  

2.1.2.3 การจัดสภาพแวดลอม 

การจัดสภาพแวดลอมของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ใหความสนใจและความสําคัญในการ
จัดสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถาบัน  ดังน้ัน จึงพบวาสถาบันแตละแหงไดจัดสภาพแวดลอมที่     
เปนมิตรกับธรรมชาติ  มีการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว  เชน การปลูกตนไมทั้งประเภทไมยืนตนที่ใหรมเงา 
และไมพุมที่ใหความสวยงาม  เปนตน  นอกจากนี้ มีการรณรงคลดการนํารถยนตสวนตัวเขาไปวิ่งใน
บริเวณสถาบัน สวนที่เปนอาคารเรียน โดยการสงเสริมและการจัดบริการขนสงภายในสถาบันเพื่อ
ลดการใชรถยนตสวนตัว ซึ่งเปนการสงเสริมการดูและและรักษาส่ิงแวดลอมดวยทางหนึ่ง แต
กิจกรรมที่ยังพบนอย หรือยังดําเนินการไมตอเนื่อง คือ การลดการใชทรัพยากร ทั้งเรื่องน้ํา  
พลังงาน และ กระดาษ 

สวนที่กลาวขางตนเปนการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนในระดับอุดมศึกษาทั่วไป เม่ือ
พิจารณาการจัดการศึกษาระดับนี้ที่เปนสาขาวิชาเฉพาะนั้น พบวา มีสถาบันเพียงไมกี่แหงที่
ดําเนินการจัดการศึกษาในสาขาวิชานี้ ซึ่งสถาบันที่จัดการเรียนการสอนนั้น ทางดานวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม เนนการบริหารจัดการ และแกไขส่ิงแวดลอมดวยหลักการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   ซึ่งในระดับปริญญาบัณฑิตนั้น ยังไมมีสถาบันใดที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน
สาขา การจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม จะพบเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา คือ ในระดับปริญญาโท 
ซึ่งมีสถาบันเพียง 3 แหงเทานั้นที่ดําเนินการสอน ส่ิงแวดลอมศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งเม่ือ
เทียบกับจํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู และ สาขาวิชาที่เปดสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีผลตอ
การขาดแคลนบุคลากรที่จะมาทําหนาที่ในดานนี้ และทายสุดสงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และคุณภาพของงาน 
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2.1.3. การจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม 

นอกจากการดําเนินการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ดําเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันอุดมศึกษาแลว  ยังพบวา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชนที่ให
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมซึ่งเขาไปดําเนินการทั้งในสถานศึกษา หนวยงาน 
องคกรตางๆ ชุมชน และรวมทั้งประชาชน  เชน สมาคมสรางสรรคไทย  มูลนิธิคุมครองสัตวแหง
ประเทศไทย  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   มูลนิธิซีเมนตไทย มูลนิธิโลกสีเขียว เปนตน 
องคกรที่เสนอตัวอยางเหลานี้ เปนองคกรที่ไดลงทุนและดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาที่เปน
รูปธรรม มีความตอเนื่อง  ถึงแมวา  องคกรและหนวยงานภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน
เหลานี้ไดกําหนด กลุมเปาหมายวาเปนประชาชนทั่วไปก็ตาม แตจากการติดตามการดําเนิน
กิจกรรมขององคกรเหลานี้ พบวา กลุม เปาหมายหลัก  คือ เยาวชน ทั้งน้ีเพราะตางเห็นความสําคัญ
ของการปลูกฝงคุณลักษณะ และจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหแกเยาวชนที่จะเติบโตเปนกําลังสําคัญ
ของสังคมตอไป ลักษณะของกิจกรรมที่ดําเนินการมี  2 ลักษณะ คือ การดําเนินกิจกรรมเชิงตั้งรับ 
คือ การใหบริการในหนวยงาน และ การใหบริการตามคําขอของผูที่มาขอรับบริการ และ การดาํเนนิ
กิจกรรมเชิงรุก คือ การเริ่มดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ จากหนวยงาน มีกลุมเปาหมายที่
ชัดเจน และเขาไปติดตอหนวยงาน หรือ กลุมเปาหมาย และรวมปฏิบัติการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
รวมกัน หรือ กระตุน สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงาน หรือ กลุมเปาหมายไดดําเนินกิจกรรมเพื่อ
นําไปสูเปาหมายของโครงการ หรือ ของงานนั้นๆ หนวยงานหลักๆ ที่ดําเนินการทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ องคกรพัฒนาเอกชนที่ ขอนําเสนอในรายงานนี้ โดยแบงเปน หนวยงานภาครัฐ 
และหนวยงานภาคเอกชนและองคกรพัฒนาเอกชนดังน้ี 

2.1.4. หนวยงานภาครัฐ 

องคกรและหนวยงานภาครัฐที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมนั้น สวนใหญจะตั้ง
หนวยงานยอยเพื่อใหบริการดานขอมูล ขาวสารดานสิ่งแวดลอมที่หนวยงานนั้นรับผิดชอบศึกษา แก
ผูที่มาขอรับบริการ ไมวาจะเปนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป องคกรตางๆ  
นอกเหนือจากการประชาสัมพันธหนวยงาน  แตทั้งน้ี การดําเนินงานสวนใหญเปนไปในรูปของการ
ตั้งรับ คือใหบริการเมื่อมีผูมาขอรับบริการ ณ หนวยงาน 

อยางไรก็ตามหนวยงานหลักที่ดําเนินการดานการศึกษาและประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม
โดยตรงของประเทศที่ นอกจากกระทรวงศึกษาธิการ  คือ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดเปนหนวยงานหลักของรัฐที่รับภารกิจในการ
ดําเนินงานในเรื่องนี้โดยตรง  ภารกิจที่กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดดําเนินการในการจัด
การศึกษาดานสิ่งแวดลอมไดแก  
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(1)  การจัดทําส่ือการเรียนรูทางดานสิ่งแวดลอม  

กรมสงเสริมดําเนินการจัดทําสื่อการเรียนรู หรือ ส่ือทางการศึกษาดานสิ่งแวดลอมในรูปแบบ
ตางๆ  ทั้งที่อยูในรูปเอกสาร ส่ิงตีพิมพ  ในรูปของสื่อเทคโนโลยี เชน ซีดีรอม วีดิทัศน  สาระที่จัดทํานั้น
ไดแก เอกสารคูมือการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษา หนังสืออานประกอบ  หนังสือความรูดาน
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตโปสเตอรเพื่อใชประกอบเปนสื่อการเรียนการสอนเรื่อง
ตางๆ  นอกจากนี้ ไดจัดพิมพหนังสือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โครงการเนื่องจาก
พระราชดําริดานสิ่งแวดลอม  ส่ือตางๆ เหลานี้ ใหบริการหนวยงาน สถานศึกษาที่มาขอรับบริการ 

(2)การจัดทําฐานขอมูลและเว็บไซท 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดจัดทําฐานขอมูลและเว็บไซทเพ่ือเปนแหลงเรียนของ
บุคคลกลุมตางๆ  เพ่ือใหเปน  เครือขายส่ิงแวดลอม   โดยมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือใชเปนแหลงใน
การคนควาหาขอมูลดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยนําเสนอสาระเกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารสิ่งแวดลอม  ขาวเหตุการณปจจุบัน  เกร็ดความรูดานสิ่งแวดลอม และ (2) การจัดทําชุมชน
สีเขียว โดยใชเว็บบอรดเปนส่ือกลางในการตั้งกระทูถาม-ตอบ และขอเสนอแนะดานสิ่งแวดลอม  

สาระที่นําเสนอบนเว็บไซทน้ี แบงเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 ความรูเกี่ยวกับทรัพยากร -
ธรรมชาติ ไดแก ดิน ปาไม นํ้า สัตวปา อากาศ ชายฝงทะเลและทะเล   กลุมที่ 2  สาระที่นําเสนอ
เปนเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย และกฎหมายสิ่งแวดลอม  และกลุมที่ 3 นําเสนอเกี่ยวกับศาสตรดาน
ส่ิงแวดลอม ไดแก แนวทางการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอม และผลงานการวิจัยดานสิ่งแวดลอม  

(3) การจัดทํารายการโทรทัศน 

รายการโทรทัศนที่จัดทํานั้น มีวัตถุประสงค เพ่ือนําเสนอนโยบาย ความเคลื่อนไหวดาน 

ส่ิงแวดลอมในระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกทั้งนําเสนอกิจกรรม โครงการ ผลงานดีเดน
ของบุคคล องคกร หนวยงานตางๆ  

(4)การฝกอบรม 

นอกจากนี้ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ยังไดดําเนินการฝกอบรมใหแกบุคลากรที่
รับผิดชอบดานการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา ทั้งที่มาจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรพัฒนาเอกชน  รวมทั้ งครู  อาจารย  ผูสอนและรับผิดชอบ  รวมทั้ งผู นําชุมชน เชน 
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีทั้งการฝกอบรมทั่วไปเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพดานความรู
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและกิจกรรมทางดานสิ่งแวดลอมศึกษา  และการฝกอบรมเพื่อใหกลุมเปาหมาย
สนับสนุน และ เขารวมดําเนินกิจกรรมโครงการ 
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(5) โครงการศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาจังหวัด 

ในชวงปพุทธศักราช 2539 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีความพยายามที่จะสงเสริม
การใหมีการดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดลอมเพ่ือการอนุรักษและการแกปญหาสิ่งปวดลอมในชุมชุมใน
ทองถ่ินตางๆ ทั่วประเทศไทย จึงไดดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาจังหวัดขึ้น  โดย
แตงตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมศึกษาระดับจังหวัด ที่ประกอบดวยบุคลากรจากทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน และใชโรงเรียนที่มีผลงานดีเดนดานสิ่งแวดลอมเปนศูนยกลางการ
ปฏิบัติงาน ในโครงการนี้ กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมไดมีการประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียม
บุคลากร และสนับสนุนงบประมาณการดําเนินกิจกรรม และมีการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางศูนยฯ ตางเปนระยะๆ  ขอสังเกตเกี่ยวกับขอจํากัดในการดําเนินกิจกรรมของศูนย
ส่ิงแวดลอมระดับจังหวัด คือ การใหโรงเรียนเปนศูนยปฏิบัติงาน พบวา มีเฉพาะครูผูสอนเพียง 1-2 
คนเทานั้นที่ดําเนินกิจกรรม และเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียน และ ไมสอดคลองกับกิจกรรม
กาเรียนการสอนตามหลักสูตร ซึ่งภารกิจของศูนยฯ กลายเปนภาระงานที่เพ่ิมขึ้นของครูผูสอน เม่ือ
เวลาผานไป จึงไมสามารถขยายผลงานได มีแตลดลงเพราะครูไมสามารถที่จะรับภาระงานทั้งการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา และกิจกรรมของศูนยฯ และผูที่ควรไดรับผลประโยชนควรเปน
นักเรียนและสถานศึกษาแตกลับเปนกลุมที่ไดรับผลประโยชนนอยที่สุดจากโครงการนี้ ซึ่งนาจะเปน
บทเรียนในการดําเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ตอไปในอนาคต 

นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ที่ทํางานดานสิ่งแวดลอม เชน  กองอุทยานแหงชาติ    
กรมสงเสริมวิชาการการเกษตร สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสถาบันทหาร หนวยงานและองคกร
เหลานี้ตางก็มีสวนสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาดานสิ่งแวดลอมเพื่อปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทุกลุม
อาชีพของประเทศ และเยาวชนของชาติ ไดมีความรู ความตระหนัก และเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม 
โดยดําเนินกิจกรรม เชน  

1. การจัดตั้งศูนยการเรียนรูในรูปตางๆ เชนพิพิธภัณฑทางธรรมชาติ ซึ่งดําเนินการโดยกอง
อุทยานแหงชาติ และ สถาบันอุดมศึกษา เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลับบูรพา 

2. การจัดคายสิ่งแวดลอมตางๆ ซึ่งเปนกิจกรรมที่นิยมแพรหลายอยางมาก โดยเฉพาะชวง
ปดภาคการศึกษา  

3. การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ซึ่งองคกรหลักที่ทําหนาที่สงเสริมการทองเที่ยว       
เชิงอนุรักษน้ี คือองคกรสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยทําการประชาสัมพันธ ใหความรู 
สรางความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และชีวิตสัตว  
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2.2. หนวยงานภาคเอกชนและองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม 
ประเทศไทยมีจํานวนหนวยงาน องคกรตางๆ ที่อุทิศตนทํางานดานสิ่งแวดลอมไมนอยกวา 

150 แหงทั่วประเทศ ซึ่งมีการดําเนินการทั้งในระดับประเทศ และ ระดับทองถ่ิน ประเด็นที่
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมมีหลากหลาย ตั้งแตมีความเฉพาะเจาะจง เชน ใหความสนใจกับชีวิตสัตว
เชน  นก  ชาง  หรือ องคกรที่ใหความสําคัญทรัพยากรเฉพาะดานเชน นํ้า ปาไม  มีหนวยงานที่ให
ความสนใจและดําเนินการเกี่ยวกับพืชพรรณไมเปนการเฉพาะ  บางหนวยงานดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรวมสิ่งแวดลอม  ถึงแมวาแตละหนวยงานและองคกรมี
ขอบขายการทํางานเฉพาะของตน   และมักจะระบุกลุมเปาหมาย ไดแกประชาชน และเยาวชนก็ตาม 
แตการดําเนินการสวนใหญมุงเปาหมายไปที่เยาวชนในสถานศึกษา และในชุมชนบาง  กิจกรรมของ
องคกร มีตั้งแตการจัดทําวารสาร ส่ือส่ิงพิมพเพ่ือเผยแพรความรู และการประชาสัมพันธองคกรแลว  
หลายหนวยงาน/ องคกร 

เริ่มจัดทําเว็บไซทฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม เชนกัน กิจกรรมที่พบวามีการดําเนินงานมาก 
คือ การจัดคายสิ่งแวดลอมใหแกเยาวชนในรูปแบบตางๆ ตอไปนี้ตัวอยางกิจกรรมขององคกรที่มี
บทบาทในการดําเนินการศึกษาและประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอมเปนภารกิจหลักขององคกร ดังน้ี 

(1) สถาบันส่ิงแวดลอมไทย  

สถาบันส่ิงแวดลอมไทยเปนองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม บริหารจัดการงานในการ
กํากับดูแลของมูลนิธิส่ิงแวดลอมไทย งานหลักขององคกรนอกเหนือจากการวิจัย การพัฒนา
บุคลากรขององคกรแลว กิจกรรมสําคัญของสถาบัน คือ การจัดหองสมุด ซึ่งเปนหองสมุดเฉพาะ
ทางดานสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยสื่อส่ิงพิมพ รายงานผลการวิจัย เอกสารทางวิชาการ เอกสาร
ทางเทคนิค วารสาร จดหมายขาว วีดิทัศน  ซีดี-รอม การจัดทําระบบสารสนเทศดานสถานการณ
ส่ิงแวดลอมของประเทศ  ซึ่งเปนประโยชนในการนําไปใชในการอางอิง การจัดทําส่ือและสิ่งพิมพที่ให
ความรูทางดานสิ่งแวดลอม  

นอกจากการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อใหบริการสารสานเทศดานสิ่งแวดลอมแลว สถาบัน
ฯยังมีโครงการและกิจกรรมในการรณรงคเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน กิจกรรมคืนคลองสวยน้ําใส โครงการ
ฉลากสีเขียว ซึ่งจัดเปนกิจกรรมฉลากเขียวสัญจรตามโรงเรียนตางๆ  

(2) มูลนิธิโลกสีเขียว   

มูลนิธิโลกสีเขียว  เปนองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอมที่ทํางานครอบคลุมทั้งประเทศ  
วัตถุประสงคในการดําเนินงานของมูลนิธิ คือ การทําหนาที่เปนศูนยขอมูลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
นอกจากนี้ มูลนิธิยังไดมีการจัดทําเอกสาร คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม  อีกทั้ง
ยังดําเนินโครงการตางๆ รวมกับโรงเรียนเพื่อรวมกันพัฒนาเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาทั้ง
ทางดานความรู เจตคติ และทักษะในการดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมศึกษาในชมุชน 
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เพ่ือนํามาสูการแกปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชน ซึ่งมีการฝกอบรมนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายและ
ใหมีการขยายผลในสถานศึกษาที่อยูในพื้นที่เดียวกัน  ทั้งน้ี มูลนิธิโลกสีเขียวมีความเชี่ยวชาญดาน
การศึกษาคุณภาพของแหลงนํ้า 

นอกจากการดําเนินกิจกรรมการศึกษากับกลุมเปาหมายโดยตรงแลว มูลนิธิโลกสีเขียวยังได
ออกวารสารโลกสีเขียว ซึ่งเปนวารสารออกทุก 2 เดือน มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอขาวสารดาน
สภาพ-แวดลอมทั้งดานสภาวการณ นโยบาย วิชาการ โครงการตางๆ และความเปนไปไดดาน
สภาวะแวดลอม และมุงหวังใหเปนส่ือในการกระตุนใหทุกฝายเกิดความตระหนัก และเขามามีสวน
รวมในการรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอม ของประชาชน  

(3) สมาคมสรางสรรคไทย 

สมาคมสรางสรรคไทย  เปนอีกหน่ึงองคกรพัฒนาเอกชนที่มีผลงานโดดเดนในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม นับตั้งแตกอตั้งสมาคมมาจนถึง
ปจจุบันไดดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ กวา 400 โครงการ ทํางานในวงกวางทั้งบริษัท 
สถานศึกษา ชุมชน ครอบคลุมกลุมเปาหมายหลากหลายกลุม โครงการเดนของสมาคม เชน 
โครงการโรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือใหโรงเรียนไดนําเสนอโครงการ
เพ่ือดูแล รักษา พัฒนา และหาแนวทางในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่โรงเรียนและชุมชน ดําเนิน
กิจกรรมโรงเรียนเรือรักเจาพระยากับโครงการตาวิเศษ ซึ่งเปนโครงการรณรงคการรักษาความ
สะอาดที่ไดผล นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมอนุรักษลุมเจาพระยา และโครงการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม  เปนตน   

(4)  หนวยงานภาคเอกชน 

นอกจากององคกรพัฒนาเอกชนดังกลาวแลว ยังมีองคกรเอกชน เชน การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย การปโตรเลียมประเทศไทย  บริษัทไบเออรประเทศไทยจํากัด  ซึ่งหนวยงานและ
บริษัทเหลานี้ไดดําเนินกิจกรรมโครงการสงเสริมส่ิงแวดลอมมาโดยตลอด เชน  

* การไฟฟาฝายผลิต ไดดําเนินการโครงการหองเรียนสีเขียว เพ่ือใหนักเรียนในสถานศึกษา
ไดเรียนรูเกี่ยวกับขั้นตอนการผิตไฟฟา แหลงพลังงาน และการใชประโยชนจากไฟฟา และการใช
ไฟฟาอยางประหยัด  ซึ่งขอใหความรูยังมีขอจํากัด กลาวคือ การนําเสนอ เนนกระบวนการผลิต แต
ขาดการนําเสนอผลกระทบที่เกิดจากการผลิต เพ่ือเปนการนําเสนอขอมูลที่ครอบคลุม และนําไปสู
การสรางความตระหนักใหแกเยาวชนในการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ  
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* การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ไดดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมการปลูกฝงเจตคติการรัก
ส่ิงแวดลอมแกประชาชนทุกกลุมอายุ รวมทั้งเยาวชน โดยการประกวดภาพถาย เรียงความ และ
ผลงานการดําเนินงานสิ่งแวดลอมในระดับบุคลและระดับองคกร 

* บริษัทไบเออรแหงประเทศไทย สงเสริมการสรางความตระหนัก ใหแกเยาวชนในเรื่อง
ความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม  โดยการเขาคาย และ ศึกษาดูงานการ
ดําเนินงานอุตสาหกรรมที่คํานึงถึงการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ  ในประเทศเยอรมัน  
โดยคาดหวังวา เยาวชนจะนําประสบการณที่ไดรับมาเผยแพรและเปนแนวทางปฏิบัติของตนเอง 

3. ลักษณะกิจกรรมการศึกษาและการประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอมระดับ
ประชาชน 

การดําเนินการประชาสัมพันธ เชน การจัดเอกสารเผยแพร  การจัดทําวารสาร นิตยสาร 
หนังสือพิมพ และ โทรทัศน หนวยงานและองคกรตางๆ ไดมีการจัดทําส่ือส่ิงพิมพเพ่ือเปนการ
เผยแพรขอมูล ขาวสารดานสิ่งแวดลอมในรูปแบบตางๆ เชน แผนพับ วารสาร รายงาน เพ่ือเปนการ
เผยแพรความรูใหแกประชาชน ดังน้ี 

3.1. กลุมวารสาร หนังสือ 
ส่ือส่ิงพิมพในหมวดนี้ แบงเปนวารสาร และหนังสือ พบวา วารสารที่เสนอขาวสารดาน

ส่ิงแวดลอมโดยตรง เชน วารสารโลกสีเขียว วารสารสิ่งแวดลอม วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 
นิตยสารใกลหมอ  นิตยสารอนุสารอสท.  นิตยสารNational Geographic   ซึ่งสาระในเลมเปนการ
นําเสนอสาระดานสิ่งแวดลอม ทั้งทางดานทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ปาไม นํ้า ดิน ชีวิตสัตว 
พันธุพืช รายงานสถานการณส่ิงแวดลอม รายงานการวิจัย การนําเสนอเพื่อประชาสัมพันธโครงการ 
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของหนวยงานตางๆ การเชิดชูเกียรติบุคคลดีเดนดานสิ่งแวดลอมเปนตน  
ส่ือประเภทนี้เขาถึงประชาชนจํากัดเฉพาะกลุม นักวิชาการ ผูปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมมากกวา
ประชาชนทั่วไป 

สําหรับกลุมหนังสือ จากการสํารวจรานหนังสือและหองสมุดมหาวิทยาลัย  สามารถ
แบงกลุมหนังสือดานสิ่งแวดลอมออกเปน 3 กลุม ดังน้ี  

กลุมที่ 1 หนังสือวิชาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม นําเสนอสาระดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ระบบ
นิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ สถานการณส่ิงแวดลอม มลภาวะ  สาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม และ
วิธีการแกไข  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ความยั่งยืน ซึ่งมีการเรียกตางๆ กัน 
เชน ส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน การพัฒนาที่ยั่งยืน  และที่พบประปราย คือ การจัดการสิ่งแวดลอม เชน 
การจัดการของเสีย เปนตน   
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หนังสือวิชาการกลุมน้ี จัดเปนประเภทเอกสารตํารา ดานสิ่งแวดลอมที่จําหนายในทองตลาด 
และในหองสมุดตางๆ น้ัน ยังไมหลากหลาย สวนใหญเปนเอกสารที่ผลิตขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียน
การสอนรายวิชาที่ผูแตงรับผิดชอบสอนในสถาบันอุดมศึกษา  สาระที่นําเสนอจึงเปนความรู 
หลักการทางวิชาการ ซึ่งสวนใหญเปนแนวคิด หลักการทั่วไปที่เปนสากล พบวายังขาดตัวอยางและ
ความเฉพาะเจาะจงสําหรับสถานการณของประเทศไทย โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
บุคคลและสังคมซึ่งเปนสาเหตุสําคัญ และการเขาใจประเด็นนี้จะเปนหัวใจสําคัญในการเขาใจและ
แกไขปญหา 

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษามีหนังสือประเภทนิทาน
ส่ิงแวดลอมประปราย ในระดับที่สูงขึ้นมา กระทรวงศึกษาธิการก็ไดผลิตหนังสืออานประกอบสําหรับ
เยาวชน ซึ่งสาระที่นําเสนอไมแตกตางจากกลุมหนังสือตําราเอกสารในระดับอุดมศึกษา  

กลุมที่ 2  หนังสือคูมือเกี่ยวกับการทองเที่ยว เปนกลุมหนังสือแนะนําแหลงทองเที่ยว 
ขณะเดียวกันก็ใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของสภาพแวดลอมนั้น  รวมทั้งการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ  วัตถุประสงคของหนังสือกลุมน้ี นาจะนอกจากจะเปนการเชิญชวนการทองเที่ยว
ธรรมชาติแลว ยังเปนการสงเสริมใหรูจักและรักธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 

กลุมที่ 3  ส่ิงแวดลอมศึกษา  หนังสือในกลุมน้ีนําเสนอ แนวคิด หลักการการดําเนินการ
ส่ิงแวดลอมศึกษา ซึ่งใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผูแตงและหนวยงาน องคกรที่ผลิตหนังสือกลุมน้ีจํากัด   

3.2. หนังสือพิมพรายวัน 

สําหรับส่ือที่ประชาชนเขาถึงไดงาย เชน หนังสือพิมพรายวันนั้น จากการสํารวจหนังสือพิมพ
รายวันฉบับยอดนิยมของประชาชน เชนไทยรัฐ  พบวา มีการจัดคอลัมนดานสิ่งแวดลอม หรือ 
เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม ซึ่งมีความหลากหลายตามกลุมอายุ เชน คอลัมนสําหรับเกษตรกร ซึ่งมีการ
นําเสนอเปนประจําทุกวันจันทรถึงพฤหัสบดี คอลัมนชีวิตกับสัตวโลก ซึ่งกลุมเปาหมาย เปนเยาวชน  
เปนคอลัมนประจําวันอาทิตย  คอลัมนที่เสนอเรื่องราว โครงการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเปนครั้งคราว 
เชน แนะนําโครงการกิจกรรมสิ่งแวดลอมของหนวยงานตางๆ  

สําหรับหนังสือพิมพเดลินิวส มีคอลัมนที่นําเสนอเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมที่ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
คือ จัดคอลัมนสําหรับเกษตรกรโดยเฉพาะ 1 คอลัมน คือ คอลัมนแวดวงการเกษตร เปนคอลัมน
ประจําวัน  สําหรับคอลัมนโลกหลากสี และคอลัมนฟากวาง เปนคอลัมนประจําสัปดาห ในวัน
อาทิตย ใหความรูเกี่ยวกับสัตว การดํารงชีวิต การอนุรักษ และความเชื่อมโยงสูชีวิตสัตวใน
สภาพแวดลอมตางๆ การอนุรักษสัตว เปนตน 
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3.3. รายการวิทยุ/ โทรทัศน 

ส่ือมวลชนดานนี้ พบวาสถานีโทรทัศนแตละสถานีตางก็ไดจัดสรรเวลาออกอากาศเพื่อเปน
บริการสาธารณะโดยรวมมือกับภาครัฐ ในการนําเสนอขอมูล ขาวสาร กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
ใหแกหนวยงานและองคกรตางๆ เนนทั้งเรื่องการดําเนินกิจกรรมการศึกษาที่เปนรูปแบบ และการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธดานขอมูลขาวสาร  สําหรับการดําเนินการตามอัธยาศัยนั้น คือ การ
จัดการใหความรู การสรางความเขาใจ แกบุคคลกลุมตางๆ  รวมทั้งการปลุกจิตสํานึก และ
ปรับเปลี่ยนคานิยม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ใหบุคคลมีพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตที่
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม  นอกจากบริการสาธารณะแลว สถานีโทร ทัศน ไดมีการจัดชวงเวลา
สําหรับเกษตรกร  ชวงเวลาสําหรับนักทองเที่ยวธรรมชาติ ซึ่งเปนการแนะนําแหลงทองเที่ยวตาม
ธรรมชาติพรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวนั้น 

3.4. การจัดทําเว็บไซท 

กิจกรรมประชาสัมพันธที่เปนกระแสตอนนี้  คือ การใชเทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศ  หรือ 
การทําเว็บไซทเพ่ือเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมของหนวยงาน/ องคกรเปนหลัก แตมีบาง
หนวยงาน เชน สถาบันส่ิงแวดลอมไทย  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่จัดทําเว็บไซทเครือขาย
ส่ิงแวดลอมไทย เพ่ือเปนแหลงขอมูลที่ใหประชาชน เยาวชน มาศึกษาหาความรูดานสิ่งแวดลอม   

3.5.  กิจกรรมชุมชนและการรณรงคดานส่ิงแวดลอม 

กิจกรรมในสวนนี้จะพบเห็นมีการดําเนินการเปนเนื่องในโอกาส หรือ เทศกาล เชน การ
รณรงคทําความสะอาด หรือ การกําจัดขยะของชุมชน กิจกรรมการปลูกตนไม ซึ่งจะการดําเนินการ
ในสวนนี้มีทั้งที่ริเริ่มโดยชุมชนเอง หรือ องคกร หนวยงานที่ประสงคจะทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน จึงพบวา กิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมชั่งครั้งชั่วคราว ไมมีการวางแผน ขาดความตอเนื่อง 
จึงไมมีผลตอ การสรางจิตสํานึก หรือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อส่ิงแวดลอมของประชาชน 

การรณรงคโดยการประชาสัมพันธ ดวยแผนปาย สปอตประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุ โทรทัศน 
เชนกัน คือเปนกิจกรรมชั่งครั้งชั่วคราว ตามกระแส มากกวาการวางแผนงานเพื่อผลตอการการ
แกปญหาสิ่งแวดลอมในเรื่องนั้นอยางจริงจัง สาระของแผนปาย สปอตประชาสัมพันธน้ันเปนการ
กําหนดใหบุคคลปฏิบัติ มากกวาการใหขอมูล ขอความรูที่กระตุนการสรางความตระหนัก และ
จิตสํานึกเพ่ือใหบุคคลปฏิบัติเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน เรื่องพลังงาน เปนตน ที่การรณรงคยังไมอาจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมที่ถาวรและยั่งยืนได  นอกจากนี้เม่ือดูเสมอนวาปญหา หรือ
สถานการณคลี่คลาย การรณรงคก็ส้ินสุด ทั้งๆ ที่พฤติกรรมบางอยางจะตองมีความคงทน และ เปน
การปองกันปญหา ซึ่งในความเปนจริงแลวปญหานั้นก็ยังไมไดหมดไป  
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4. การเขาถึงของประชาชน และเยาวชน 
การเขาถึงของประชาชนและเยาวชน อาจแบงไดเปน 2 สวน คือ การดําเนินกิจกรรมของ

หนวยงานที่เขาถึงประชาชนและเยาวชน และ การจัดแหลงเรียนรู และ การดําเนินการของ
หนวยงานที่ประชาชนและเยาวชนสามารถเขาถึง หรือ มาขอรับบริการตามที่ตั้งวัตถุประสงคไว  

1. ในสวนแรก การดําเนินกิจกรรมที่เขาถึงประชาชนและเยาวชน จากการศึกษาและ
ติดตามการดําเนินการใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอมและประชาสัมพันธขององคกรและหนวยงาน
ตางๆ พบวา เยาวชนเปนกลุมเปาหมายหลักของทุกองคกรและหนวยงาน   เน่ืองจากเยาวชนคือผูที่
จะเติบโตเปนกําลังสําคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอม และการพัฒนาประเทศใน
อนาคต  ทุกฝายเห็นความสําคัญและความจําเปนที่ตองปลูกฝงคุณลักษณะที่สําคัญจําเปนดาน
ส่ิงแวดลอมใหแกเยาวชน ซึ่งในสวนของเยาวชนนี้  กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักที่
ดําเนินการในเรื่องนี้ โดยการบรรจุสาระการเรียนที่เกี่ยวของส่ิงแวดลอมในหลักสูตรการศึกษาระดับ
การศึกษาพ้ืนฐานมาโดยตลอด  ดังน้ันจึงเชื่อวา เยาวชนของชาติไมวาจะจบการศึกษาในระดับใดก็
ตาม นาจะมีความรูดานสิ่งแวดลอมในระดับหนึ่ง 

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม เปนหนวยงานหลักภาครัฐที่ดําเนินการในเรื่องนี้ การจัดทําเอกสารคูมือการจัดกิจกรรม
ส่ิงแวดลอมศึกษา การจัดทําและผลิตส่ือ แต ส่ือตางๆ เหลานี้มีจํานวนจํากัด ไมไดเผยแพรไปยัง
สถานศึกษาทุกแหง  

นอกจากนี้ ยังไดจัดโครงการจัดตั้งและดําเนินการศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาจังหวัด ซึ่งแมวา 
ศูนยดังกลาวะตั้งอยูในสถานศึกษาก็ตาม แตสถานศึกษา และนักเรียนไดรับประโยชนจากโครงการ
น้ีในระดับนอย  

สําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น วิชาที่เรียนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเปนวิชาเลือก  ดังน้ัน 
จึงมีผูเรียนเพียงกลุมหน่ึงเทานั้นมีไดศึกษา และเรียนรูในเรื่องนี้ 

เชนเดียวกัน  การดําเนินการของหนวยงาน และองคกรตางๆ ที่ดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดลอม
ศึกษาในสถานศึกษาน้ันพบวา ก็ยังอยูในวงจํากัด เน่ืองจากขอจํากัดในดานขนาดขององคกร 
งบประมาณและอื่นๆ การดําเนินการของหนวยงาน องคกรภาคเอกชน  และองคกรพัฒนาเอกชนจึง
จํากัดในพื้นที่บริการ หรือ ดําเนินการ โรงเรียนที่เขารวมกิจกรรมโครงการยังมีจํานวนไมมาก เม่ือ
เทียบกับจํานวนสถานศึกษาของประเทศ และ การเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษานั้นของ
สถานศึกษาตางๆ น้ัน ก็ยังไมแพรกระจายในกลุมนักเรียนในสถานศึกษาตางๆ เหลานั้น 
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ภาคประชาชน ในสวนนี้ ภาคประชาชนเปนเปาหมายรองในการดําเนินกิจกรรมดาน
ส่ิงแวดลอม กิจกรรมที่ดําเนินการสําหรับประชาชนมักดําเนินการโดยอาศัยส่ือส่ิงพิมพ เชน 
หนังสือพิมพ แผนพับ วารสาร เปนตัวกลางในการใหความรู สรางความเขาใจและความตระหนัก
ใหแกประชาชน 

กลุมเปาหมายหลักในการดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาที่ชัดเจนอีกกลุมหน่ึง  คือกลุม 
เกษตรกร ซึ่งหนังสือพิมพรายวันมักจะจัดใหมีคอลัมนสําหรับกลุมน้ีโดยเฉพาะ โดยเนนการฟนฟู
สภาพแวดลอม การประกอบอาชีพที่ไมสงผลเสีย หรือ อันตรายตอส่ิงแวดลอม ถึงแมวาจะมีการ
นําเสนอเว็บไซทตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาไปสืบคนขอมูลก็ตาม แตเม่ือพิจารณาถึงการเขาถึง
ระบบเครือขายตางๆ น้ันนั้น ยังเปนขอจํากัดในการใชฐานขอมูลจากสวนนี้  

2. การใชบริการของเยาวชนและประชาชน ลักษณะการดําเนินกิจกรรมแบบตั้งรับนั้น 
พบวา ผูที่มาขอใชบริการไมวาจะเปนเรื่องขอมูลขาวสาร หรือ การฝกอบรมนั้น จากการประเมินของ
หนวยงานที่ใหบริการ พบวา กลุมใหญที่มาขอรับบริการ คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษาเพื่อใชขอมูลใน
การศึกษาคนควาทํารายงาน สําหรับประชาชน กลุมเกษตรกรนั้นพบวามีนอยมาก  ซึ่งเปนลักษณะ
ของประชาชนไทยที่ไมคุนเคยกับขอรับบริการจากหนวยงานตางๆ 

ดังน้ันจึงอาจสรุปไดวา กลุมที่ไดรับการศึกษา จะเปนเยาวชนในสถานศึกษาเปนหลัก 
เยาวชนนอกสถานศึกษา และประชาชนทั่วไปจะไดรับขอมุ,ขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนิน
กิจวัตรในชีวิตประจําวันเพื่อส่ิงแวดลอม มีเพียงจํานวนนอย  จากการสัมภาษณนิสิต นักศึกษาใน
สถาบันระดับ อุดมศึกษา เกี่ยวกับการอานคอลัมนดานสิ่งแวดลอมทั้งจากวารสาร และหนังสือพิมพ 
พบวา มีผูที่สนใจอาน อานแลวเขาใจ อานแลวใหความสนใจนั้นมีนอยมาก และสําหรับการรณรงค 
ประชาสัมพันธ ในการปฏิบัติเพ่ือส่ิงแวดลอมนั้น พบวา แทบจะไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลและองคกร ยกเวน เม่ือมีมาตรการ บทลงโทษ จึงมีการเปลี่ยนแปลง กระนั้นก็
ตาม การกํากับในเรื่องนี้ก็ยังละหลวม และไมตอเนื่อง 
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5. จุดแข็งและจุดออนในการดําเนินงานการศึกษาและประชาสัมพันธดาน
ส่ิงแวดลอม 

ประเทศไทยมีความพยายามในการดําเนินการจัดการศึกษาและประชาสัมพันธดาน
ส่ิงแวดลอมมาเปนเวลานาน  โดยเฉพาะในชวงหลังน้ีที่ไดพยายามดําเนินการที่ตอบสนองหลักการ
ในระดับนานาชาติ  ซึ่งจากการดําเนินการที่ผานมา พบจุดแข็งและจุดออนที่นาจะเปนบทเรียนใน
การพัฒนางานดานนี้ของประเทศตอไปดังน้ี 

5.1. จุดแข็ง 

การดําเนินงานการจัดการศึกษาและประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย มี
ประเด็นที่ จุดแข็งของการดําเนินงาน ดังน้ี คือ 

1.  มีองคกรและหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ องคกรพัฒนาเอกชน รวมทั้ง
ส่ือสารมวลชน ที่ดําเนินงานดานการจัดการศึกษาและประชาสัมพันธ ทั้งในระดับประเทศและใน
ทองถ่ินกวา 100 แหง  ซึ่งถาหนวยงานตางๆ เหลานี้ไดมีการวางแผนการปฏิบัติงานรวมกัน มีการ
ประสานการทํางานอยางลงตัว จะเปนการชวยเสริมความเขมแข็งใหแกการดําเนินงานดาน
การศึกษาและประชาสัมพันธไดอยางครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

2.  มีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบและสงเสริมการจัดการศึกษาและประชาสัมพันธที่ชัดเจน 
คือ กระทรวงศึกษาธิการที่ไดกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาใหแกเยาวชน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม  รวมทั้งมีนโยบายที่ใหมีการบูรณาการสาระการ
เรียนรูดานสิ่งแวดลอมในทุกกลุมสาระการเรียนรู รวมทั้งมีนโยบายใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม
ใหมีพ้ืนที่สีเขียวและการจัดแหลงเรียนรูในสถานศึกษา  อีกทั้งสถานศึกษาเองก็ไดมีการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริม และปลูกฝงทัศนคติและคานิยม ดานสิ่งแวดลอมและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน การดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือการการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การลดปริมาณขยะในสถานศึกษา การประหยัดทรัพยากร 
เชน การประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ เปนตน 

นอกจากกระทรวงศึกษาธิการแลว  ยังมีหนวยงานภาครัฐที่ดําเนินการดานการศึกษาและ
ประชาสัมพันธดานนี้อยางตอเนื่องและจริงจัง คือ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ดําเนินการทั้งการสงเสริมการจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
ทั้งในการศึกษาในระบบ นอกระบบ  และการประชาสัมพันธ  เชน การจัดทําคูมือการจัดกิจกรรม
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ส่ิงแวดลอมศึกษา หนังสือ ความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และสิ่งแวดลอมศึกษา จัดทําโปสเตอร
การศึกษา จัดทําเว็บไซทเพ่ือเปนแหลงศึกษาของเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรใหมีศักยภาพดานการดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโครงการตางๆ  

5.2. จุดออนและขอจํากัด 

แมวาประเทศไทยมีองคกรและหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงาน
องคกรเอกชนที่ดําเนินงานดานการศึกษาและประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอมจํานวนกวา 100 แหง
น้ันก็ตาม แตกระนั้น ส่ิงที่เปนจุดออนที่มีความเกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอม ดวยเหตุผลที่วาสาเหตุของปญหาส่ิงแวดลอมนั้นเกี่ยวของสัมพันธโดยตรงกับความเชื่อ 
ทัศนคติ คานิยม ตลอดจนความรู และความเขาใจดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจของ
บุคคลในการแสดงพฤติกรรมในการอนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอม หรือทําลายสิ่งแวดลอม ซึ่งจากการ
ที่สถานการณดานสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ที่อยู ความรู ความเขาใจ เจต
คติและคานิยม ตลอดจนพฤติกรรมของประชาชนยังไมกลาวไดวาเปนสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และจุดที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อนํามาสูการแกไขตอไป มีดังน้ี 

 1. ถึงแมวาจะมีหนวยงานจํานวนมากที่ดําเนินการนี้ แตพบวา การดําเนินงานของ
หนวยงานตางๆ มีลักษณะที่ตางฝายตางดําเนินการ มีนโยบายและวิธีการดําเนินการเฉพาะของ
องคกรและหนวยงานของตนเอง ขาดการประสานงานทั้งในเรื่องของการจัดทําแผนงานและการ
ดําเนินงาน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของการดําเนินงานดานจัดการศึกษาและประชาสัมพันธ
ดานสิ่งแวดลอม ทําใหขาดน้ําหนักในการดําเนินงานถาเมื่อเทียบกับการทํางานแบบรวมมือ
ประสานงาน 

นอกจากขาดการประสานงานที่เปนรูปธรรมแลว พบวาบอยครั้งที่การดําเนินกิจกรรมดาน
ส่ิงแวดลอมนั้น ยังขาดความตอเนื่อง กลาวคือ การดําเนินการจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธ
น้ันดําเนินการในสถานการณเฉพาะกิจ เมือสถานการณน้ันไดรับการแกไข หรือดูแลการดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาวก็จะจางหายไป ซึ่งการดําเนินการที่ผานมายังไมสามารถสรางจิตสํานึกและคานิยมที่
ถาวรที่นํามาสูพฤติกรรมที่ม่ันคงของบุคคล  ดังน้ัน พบวา บุคคลจะกลับไปมีพฤติกรรมเชนเดิม 

นอกจากนี้ ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมยังซ้ําซอนกัน  ทุกหนวยงานจะดําเนินการ
ครอบคลุมทุกเรื่องทุกดาน ทําใหการดําเนินงานไมลึกเทาที่ควร  และขาดฐานขอมูลสนับสนุน  
ภารกิจของแตละองคกรดําเนินการโดยใชกิจกรรมในลักษณะเดียวกันทําใหไมแพรหลายเทาที่ควร 
แตละหนวยงานนาจะกําหนดขอบขายของตนเองใหชัดเจน เชน ทําดานประชาสัมพันธ  การผลิต
ส่ือการศึกษา  จัดทําแหลงสืบคนขอมูลทั้งทางดานวิชาการการศึกษาดานสิ่งแวดลอม และขอมลูดาน
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ส่ิงแวดลอม สําหรับครู สําหรับนักเรียน และประชาชนทั่วไป หนวยงานใดที่จะใหการศึกษาแก
เกษตรกร เปนตน 

จากที่กลาวขางตน เกี่ยวกับการดําเนินงานในรูปโครงการตางๆ โดยหนวยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน โดยดูเสมือนวาแตละโครงการประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน แตเม่ือติดตามผล พบวา เม่ือโครงการสิ้นสุด ไมวาจะเปนสถานศึกษา หนวยงาน หรือ
อง๕กรที่ไดรับการพัฒนานั้นก็ไดยุติกิจกรรมตางๆ เหลานั้นตามไปดวย แสดงวา การดําเนินงาน
ขาดความยั่งยืน อีกทั้งการดําเนินโครงการตางๆ น้ัน จะพบสภาพและเผชิญปญหาเดิม ซึ่งไมปรากฏ
วามีการวิเคราะหบทเรียนทั้งภาคความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการเพื่อการเรียนรู 

2.  การจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษานั้นจําเปนตองเปนการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ซึ่งหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรูดานสิ่งแวดลอมของประเทศยังขาดการสรางความเขาใจ และ การเชื่อมโยงระหวาง
องคประกอบเหลานี้ 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเรื่องการจัดทําคูมือการจัดการศึกษาดานนี้พบวา ยังมีจํานวนจํากัด และ 
ไมหลากหลาย อีกทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบดานนี้โดยตรงก็ยังไมไดจัดทําคูมือและตัวอยางการจัด
การศึกษาโดยการบูรณาการไวอยางชัดเจน ที่เปนแนวทางที่กอใหเกิดความเขาใจ ความชัดเจนใน
การดําเนินงาน  คูมือการดําเนินการสิ่งแวดลอมศึกษามาจากผลงานการดําเนินโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ซึ่งจํากัดเฉพาะในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ  ดังน้ันการขาดแคลนคูมือและการ
ชี้แจงดังกลาวจึงมีผลตอการจัดทําหลักสูตร และการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนดานนี้ 
นอกจากนี้ ครูและบุคลากรดานสิ่งแวดลอมไดรับการอบรมจากโครงการหรือ หนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ องคกรเอกชน ที่ยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  นอกจาก ขาดการจัดทํา
คูมือในการดําเนินการแลว  รัฐ โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการยังผลิตส่ือเพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอนดานสิ่งแวดลอมไดไมเพียงพอกับความตองการของสถานศึกษา  

 3.  รูปแบบวิธีการในการจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมที่ถูกนํามาใชใน  เปนวิธีการที่หยิบ
ยืมมาจากตางประเทศมากกวามาจากพื้นฐานการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมกับ
ประเทศซึ่งตรงสวนนี้ เปนประเด็นสําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับนานาประเทศ ที่ได
ระบุวา แตละประเทศควรมีการศึกษาวิจัยดานวิธีการ และการดําเนินการที่เหมาะสมกับประเทศของ
ตน  ซึ่งพบวา การดําเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
น้ันจํากัดอยูในสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดทางการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งยังไมสงผลตอการดําเนินงานดานนี้อยางชัดเจน  
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูในสถานศึกษานั้นที่ควรเนนการแกปญหาเปนหลักและการ
พัฒนาผูเรียนใหมีโอกาสและมีสวนรวมในการเลือกและตัดสินใจ โดยตั้งอยูบนหลักเกณฑเหตุผลและ
คุณธรรม  อีกทั้งควรเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง  นักเรียนควรมีโอกาสไดสัมผัสกับความ
เปนจริงที่ใหประสบการณที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งทางดานจิตสํานึก การปฏิบัติ และ
การประเมินคาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม อีกทั้ง การจัดการเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอมศึกษานั้นยังไม
เปนไปอยางสม่ําเสมอ  และตอเนื่อง 

4. การขาดแคลนบุคลากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา การขาดแคลนบุคลากรทางดาน
ส่ิงแวดลอมศึกษานี้ไมจํากัดเฉพาะครูผูสอนในสถานศึกษาเทานั้น  ถาจะสงเสริมการดําเนินการ
การศึกษาดานสิ่งแวดลอมนี้ผานหนวยงานและองคกรตางๆ จําเปนตองเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพ
ของบุคลากรดานนี้ที่มีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการจัดและดําเนินการดานนี้
โดยตรง  กลาวคือ เปนผูม่ีมีความรูความเขาใจเนื้อหาตางๆ ดานสิ่งแวดลอม รวมกับ การจัดการ
ศึกษาดานสิ่งแวดลอมศึกษาซึ่งจะขาดดานใดดานหนึ่งไมไดเชนกัน   

จากการศึกษางานวิจัยที่ สํารวจสภาพการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาใน
สถานศึกษา พบวา การจัดกิจกรรมการศึกษาดานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษายังไมประสบผลสําเร็จ
เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค ผูเรียนยังขาดความรู ความเขาใจ ทัศนคติและคานิยมดาน
ส่ิงแวดลอม ซึ่งสาเหตุประการหนึ่ง พบวา ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา และ
วัตถุประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษา ขาดความรูและทักษะเกี่ยวกับวิธีการและการจัดการกิจกรรมการ
เรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา  ขาดแคลนสื่อที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน  ขาด
แคลนบุคลากรและวิทยากรที่จะชวยครูในการพัฒนา ทั้งดานความรู และทักษะในการจัดการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา   

การดําเนินการพัฒนาครูในดานนี้ที่เปนอยู น้ันเปนการดําเนินการของโครงการตางๆ 
มากกวามาจากกําหนดเปนนโยบายและแผนงานการพัฒนาครูในเรื่องนี้  ซึ่งเม่ือพิจารณาจาก
หลักสูตรครุศึกษาของสถาบันตางๆ จะพบวา ไมมีการเตรียมครูกอนประจําการใหมีความรู ความ
เขาใจ ตลอดจนทักษะ และการรับรูบทบาทของครูที่ครูทุกคนตองสามารถบูรณาการสิ่งแวดลอม
ศึกษาในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบได  และในผลิตครูกอนประจําการในระดับปริญญาบัณฑิตนั้น ไมมี
สถาบันใดที่ผลิตครูดานสิ่งแวดลอมศึกษาโดยตรง  ที่เปนเชนนี้เพราะกระทรวงศึกษาธิการไมมีการ
บรรจุตําแหนงอาจารยผูสอนในสาขาวิชา ส่ิงแวดลอมศึกษา  นอกจากขาดการเตรียมครูกอน
ประจําการแลว ยังพบวาในการวางแผนพัฒนาครูประจําการดานสิ่งแวดลอมศึกษาน้ัน ไมมีสถาบัน
ใดที่มีโครงการในเรื่องนี้อยางเปนระบบ และตอเนื่อง  
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ปญหาเกี่ยวกับการขาดความรู ความเขาใจ และทักษะดานสิ่งแวดลอมนี้ ไมไดพบเฉพาะใน
สถาบันการศึกษาเทานั้น แตจากการประชุมเสวนา พบวา ในหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะในระดับ
ทองถ่ิน รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งตองทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานสิ่งแวดลอมทั้ง
ทางตรงและทางออมนั้น พบวาบุคลากรที่ตองเขามารับผิดชอบงานเหลานี้ ตองเผชิญปญหาเดียวกัน 
คือ ขาดความรูที่จําเปนเพื่อการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม  หรือ แมแตเจาหนาที่องคกรพัฒนาอก
ชนดานสิ่งแวดลอม ก็ไมไดรับการเตรียมการ หรือ มีภูมิหลังทางการศึกษาดานสิ่งแวดลอม อาศัย
ความสนใจ และการเรียนรูจากงาน ซึ่งเหตุการณตางๆ เหลานี้มีผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม 

 5. การขาดแคลนขอมูลที่ทันสมัย ทันเหตุการณและสอดคลองสถานการณปญหาที่เปนอยู 
การจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมจําเปนตองใชขอมูลที่ชัดเจนเพื่อนําไปสูการสรางความตระหนัก 
ตอสภาพปญหา และ การวางแผนในการดําเนินการแกไขปญหา  ซึ่งในสวนนี้ พบวา ฐานขอมูลดาน
ส่ิงแวดลอมของประเทศคอนขางออน  ขาดการนําเสนอขอมูลที่นาเชื่อถือ และขอมูลที่มีอยูไมอาจ
นําไปสูการพัฒนา หรือ การกําหนดแผนงานนโยบาย และโครงการประชาสัมพันธ  ลักษณะของ
ขอมูลผิวเผินไมนําไปสูการสรางความเขาใจที่ลึกซึ้งตอประเด็นสภาพแวดลอม ถึงความสําคัญของ
การดูแลและปองกันปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ ในวงกวางจิตสํานึกใหแกประชาชน ปญหาพื้นฐาน เชน 
การทิ้งขยะ การรักษาความสะอาด  

6.  การดําเนินการจัดการศึกษา และการประชาสัมพันธยังไมสามารถสรางความตระหนัก
และจิตสํานึกใหแกประชาชน และสงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอมส่ือส่ิงพิมพที่ปรากฏของนั้นยังขาดความหลากหลายทั้ งทางดานเนื้อหาและ
กลุมเปาหมาย ดานอาชีพและอายุ 

ทั้งน้ี การดําเนินการประชาสัมพันธเนนการรณรงคมากกวาการใหขอมูลขาวสาร การ
รณรงคที่ดําเนินการนั้นเปนไปตามกระแสและเหตุการณ ซึ่งเปนเรื่องเฉาพะหนา และขาดความ
ตอเนื่องดังน้ันพฤติกรรมของประชาชนจึงมีการเปลี่ยนแปลงในชวงระยะเวลานั้น เม่ือเหตุการณ 
หรือ สถานการณส่ิงแวดลอมในเรื่องนั้นคลี่คลาย  การปฏิบัติตัวของประชาชนก็กลับสูสภาพเดิม  

7.  ความพยายามใชเทคโนโลยีสารสานเทศในการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้น ยังไมอาจ
ทั่วถึง เน่ืองจากขอจํากัดในการเขาถึงเครือขายยังจํากัด รวมทั้งการเชื่อมโยงฐานขอมลูตางๆ ซึง่ยงัคง
จํากัดซึ่งไมเอื้อตอการสืบคนขอมูล  รวมทั้งลักษณะของขอมูลที่นําเสนอยังขาดความทันสมัย และ
นาสนใจ 
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6. ขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย 

จากการศึกษาสถานการณการดําเนินงาน จุดออนในการดําเนินดานนี้ และจากการศึกษา
การดําเนินงานดานนี้ในระดับนานาชาติ ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบาย แบงเปน 3 เรื่องหลัก 
ดังตอไปนี้ 

6.1. สงเสริมความเขมแข็งเครือขายองคกรดานส่ิงแวดลอมศึกษา 

จากการที่มีหนวยงานจํานวนมากที่ดําเนินการการใหการศึกษาและประชาสัมพันธ  แตละ
หนวยงานคอนขางอิสระในการกําหนดประเด็นและวิธีการในการดําเนินการ ทําใหเกิดความซ้ําซอน
ในการดําเนินการ และไมกอใหเกิดความเขมแข็งเทาทีควร  ดังน้ัน จึงจําเปนที่จะตองมีองคกร หรือ
หนวยงานกลางเพื่อทําหนาที่เปนที่ปรึกษาและประสานงานการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม  
หนวยงานนี้จะทําหนาที่ในการประสานงานระหวางองคกรตางๆและในฐานะเปนหุนสวนในการ
ทํางานรวมกันดานสิ่งแวดลอม  นอกจากนี้ หนวยงานนี้ จะทําหนาที่ในการกําหนดเปาหมาย 
จัดลําดับความสําคัญประเด็นส่ิงแวดลอมของประเทศ รวมทั้งทําหนาที่เปนปรึกษาในการดําเนิน
กิจกรรมดานนี้เพ่ือใหการดําเนินงานการศึกษาและประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม เปนไปในทิศทาง
เดียวกันและกอใหเกิดความเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ   

ทั้งน้ีบุคคลที่จะมาทําหนาที่น้ี ควรประกอบดวยบุคลการที่มาจากความหลายหลายทั้ง
ทางดานวิชา และหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดความเปนกลางในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

6.2. สงเสริมจัดทําฐานขอมูลและเครือขายโดยกระบวนการวิจัยและวิธีการที่ได
มาตรฐาน 

การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และนําไปสูเปาหมายการในการปรับเจตคติและคานิยม
ของบุคคลที่นําไปสูการเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลนั้น จําเปนตองอาศัยขอมูลขอเท็จจริงที่ทันสมัย 
ตรงประเด็น และ สัมพันธกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย ทั้งน้ีเพ่ือเปนการสรางความตระหนัก 
ความเขาใจ และสรางความเชื่อมโยงตนเองกับปญหาสิ่งแวดลอมนั้น ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติในที่สุด  
ดังน้ันการจัดทําฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมที่ทันสมัย ตรงประเด็นและสอดคลองกับเหตุการณและ
พฤติกรรมของบุคคลที่จะชวยในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจึงเปนส่ิงที่สําคัญจําเปน เชน  
ประเทศจีนไดมีการจัดตั้งจัดทําเครือขาย/ ฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Information system) ที่
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพและปญหาสิ่งแวดลอมในแตละพื้นที่   การจัดทํารายงานขอมูล
เกี่ยวกับสถานการณและมลภาวะทางสิ่งแวดลอมที่ทันสมัยทุกสัปดาห   ประเทศเกาหลี ไดออก
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กฎหมายขอมูลขาวสารสําหรับสาธารณะ อีกทั้งรัฐบาลไดตีพิมพเผยแพร   ตัวบงชี้คุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในเรื่องตางๆ เชน คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ เปนตน   

ดังน้ัน จึงจําเปนที่มีการสงเสริมการดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมทั้งระดับบุคคลและ 
ระดับองคการ ตลอดจนการประมวลผลการวิจัยเพื่อนํามาสูการทําจัดทําฐานขอมูลดวยวิธีการที่ได
มาตรฐาน  อีกทั้งวางฐานการเก็บและการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลเปนส่ิงที่สําคัญจําเปนไมนอยกวา
กัน เพ่ือเอื้อประโยชน และอํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ที่จะเปนประโยชน
ในการเรียนรูและการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม  

6.3. การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นปญหาส่ิงแวดลอม 

ส่ิงที่เปนจุดออนประการหนึ่งของการดําเนินงานสิ่งแวดลอมศึกษาของประเทศ คือ แตละ
หนวยงานตางมีจุดยืน และประเด็นในการดําเนินงานของหนวยงานของตนเอง ทําใหผลจากการ
ดําเนินงานนั้นไมอาจกอใหเกิดความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงได จะพบวาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุน ไดมีการกําหนดประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมรวมกันโดยมีพ้ืนฐานจาก
การวิจัยและการตกลงรวมกัน เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกัน
และกอใหเกิดผลทีเปนรูปธรรม และชัดเจน  ซึ่งประเด็นส่ิงแวดลอมนี้ตองเปนรูปธรรม สอดคลอง
และตอบสนองตอปญหา สถานการณส่ิงแวดลอมของประเทศ  ซึ่งไมใชเพียวการกําหนดภาพกวาง
ดังที่ปฏิบัติกันมา หรือ ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่เกา (พ.ศ.
2545-2549) ซึ่งที่ยังไมชัดเจนเพียงพอตอการดําเนินการรวมกันของทุกฝาย 

6.4. การกําหนดเปาหมายและหลักการสิ่งแวดลอมศึกษาของประเทศ 

สืบเนื่องมาจากขอนี้ ในเรื่องการจัดตั้งองคกรที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา และเปนหนวย
ประสานงานที่จะทําหนาที่ในการกําหนดเปาหมายและหลักการส่ิงแวดลอมศึกษา  ทั้งน้ีสืบเนื่องจาก
สาเหตุปญหาส่ิงแวดลอมนั้นเกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษยเปนสวนใหญ  การแกปญหา
ส่ิงแวดลอมจึงตองเริ่มที่บุคคล  ซึ่งการจะแกไขปญหาพฤติกรรมของบุคลนั้น จําเปนที่ตองศึกษา
ลักษณะ รูปแบบพฤติกรรม เพ่ือนํามาสูกระบวนการแกไขปญหา  ดังน้ัน แตละประเทศจําเปนที่ตอง
ทําความเขาใจแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลในชาติ  และ การกําหนดรูปแบบ หรือ แบบแผน
พฤติกรรมที่พึงประสงคที่สอดคลองกับลักษณะวิถีชีวิตและปญหาของประเทศ  น่ีจึงเปนที่มาของ
ความจําเปนในการกําหนดเปาหมายและหลักการสิ่งแวดลอมของประเทศ  ถึงแมวาในระดับ
นานาชาติจะไดกําหนดเปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาไวแลวก็ตาม แตส่ิงที่กําหนดนั้น เชนกัน คือ
เปนภาพรวมที่กวางยังขาดความเฉพาะของแตละสังคม ของแตละประเทศที่จําเปนตองทําการศึกษา 
และกําหนเปนเปาหมายและหลักการของประเทศของตนเอง 
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6.5. สงเสริมการพัฒนาการพัฒนากิจกรรมและสื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ  

ส่ิงที่เปนปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม คือ การขาดแคลน
ส่ือการศึกษา และวิธีการที่ใชอยูคอนขางจํากัด ไมหลากหลาย และไมนําไปสูการสรางความความ
ตระหนัก การพัฒนาเจตคติและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังน้ันจึงจําเปนที่ตองสนับสนุนและ
พัฒนากิจกรรมและสื่อการศึกษาประเภทตางๆ เพ่ือนํามาใช และควรที่จะเอื้อใหทุกฝายสามารถ
เขาถึงและมาใชประโยชนได  ทั้งน้ีการพัฒนากิจกรรม และสื่อการศึกษานี้จะตองใหครอบคลุมทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยผานการตรวจสอบแลว  ส่ือที่ดีจะชวยสงเสริมการ
เรียนรูใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6.6. การจัดดําเนินการใหกระบวนการศึกษาประชาสัมพันธท่ีตองควบคูไปกับมาตรการ
ทางการศึกษา และการใชกฎหมายใหเกิดประสิทธิภาพ   

กฎหมายสิ่งแวดลอมนั้นจะตองกํากับทั้งระดับบุคคลและองคกรและเทคโนโลยีดาน
ส่ิงแวดลอมเพื่อเปนเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติตนและตัวบงชี้เพ่ือใชในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา และทั้ง 3 สวนจะ ตองคูขนานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

6.7. การพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพดานส่ิงแวดลอมศึกษา 

การจะดําเนินงานในดานนี้ใหบรรลุเปาหมายจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีทั้งความรู ความ
เขาใจศาสตรดานสิ่งแวดลอม และกระบวนการทางดานสิ่งแวดลอมศึกษา ซึ่งจากสถานการณที่
เปนอยูของประเทศที่ไดกลาวขางตนที่พบ การขาดแคลนบุคลากรทางดานนี้ อีกทั้งบุคลากรที่ทํางาน
ดานนี้สวนใหญไมไดรับการเตรียมตัวมาดานนี้โดยตรง   ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาควรมีการเพิ่ม
ขยายการผลิตบุคลากรทางดานนี้  และการพัฒนาบุคลากรที่ทํางานดานนี้อยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง  ทั้งน้ีบุคลากรที่กลาวถึงน้ี รวมบุคลากรที่ทํางานในหนวยงานและองคกรตางๆ และครูที่
สอนในสถานศึกษา   

6.8. การประสานงานกับส่ือสารมวลชน  

สําหรับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นซึ่งเปนการจัดการศึกษาภาคประชาชนที่มี
ความสําคัญอยางยิ่ง และในการจัดการศึกษาในสวนนี้ จําเปนตองอาศัยส่ือสารมวลชนแขนงตางๆ  
หนวยงานภาครัฐจําเปนตองประสานและประชาสัมพันธเกี่ยวกับเปาหมายและประเด็นส่ิงแวดลอมที่
กําหนด ทั้งน้ีเพ่ือใหส่ือสารมวลชนแขนงตางๆ เหลานั้นไดดําเนินกิจกรรมที่สนับสนุนและสอดคลอง
กับเปาหมายที่รัฐกําหนดจัดพิมพหนังสือที่หลากหลาย  อีกทั้งการนําเสนอขอมูลขาวสารใหควรที่จะ



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 33

สอดคลองเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่หลากหลายทั้งดานอาชีพ และกลุมอายุ  รวมทั้งบุคลการที่
ดําเนินการดานสิ่งแวดลอม  ตองควบคูกับการศึกษาตามระบบ 
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     http://www.gov.bc.ca/bvprd 
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