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คำนำ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มีเป้าประสงค์สำคัญคือเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในทุกระดับ เพือ่ ให้ประเทศมีการพัฒนาทีส่ มดุลทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
โดยยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ของแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถ
ดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษาได้หลายรูปแบบทั้งในการด้านการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เห็นความสำคัญของการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทาง
การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือ
จากมหาวิทยาลัยนเรศวรในการดำเนินโครงการวิจัยฯ ศึกษาบริบทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
การศึกษาและการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นการให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่
เพื่อนำบทเรียนที่ได้นำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา นำไปปรับใช้เพื่อให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักในการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมให้กบั ผูเ้ รียน สำนักงานฯ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
นเรศวร รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร และคณะ ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ครู-อาจารย์ นักเรียน
ประชาชนในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ฯลฯ ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนิน
โครงการวิจัย ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะนักวิจัย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
ฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

(นายสุภัทร จำปาทอง)
เลขาธิการสภาการศึกษา
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(ก)

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
“แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

“Education Development Guidelines for Environmentally Friendly Growth”
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ ได้ให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2560, คำนำ) ยุทธศาสตร์หลัก 4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระบุว่า ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นจุดอ่อน
สำคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง การดำรงชีวิตของคนไทย
จากสภาพปัญหาและความท้าทายทีป่ ระเทศไทยกำลังเผชิญในการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาซึ่งการศึกษาวิจัยและนำเสนอรูปแบบ
แนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอแนวทางการให้การศึกษาและ
สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบท
คล้ายคลึงกัน โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในการทำงานแบบมีส่วนร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกับโรงเรียนและชุมชนในบริบทพื้นที่มีลักษณะ
เฉพาะของปัญหาในพื้นที่ของบางระกำโมเดลเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยจริงที่จะนำผล
ไปใช้ ใ นการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการให้ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายที่ประเทศไทย
กำลังเผชิญในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่อง
การให้ ก ารศึกษาและสร้างความตระหนั ก ในเรื่ อ งความหลากหลายทางชี ว ภาพ แก่ ผู้ เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพืน้ ทีอ่ ำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 2) ศึกษาและนำเสนอ
รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 3) ศึกษา
ผลการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
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(ข)

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ให้ แ ก่ ผู้ เรี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา และมั ธ ยมศึ ก ษาในพื้ น ที่ อ ำเภอบางระกำ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
4) นำเสนอแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน
ระเบียบวิธวี จิ ยั ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ดำเนินการ
เป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในการ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการให้การศึกษา
ทีส่ ร้างความตระหนักในเรือ่ ง ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) และสร้างสมรรถนะการเป็น
พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนมี
จุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดตัวบ่งชี้ด้านสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ของความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และกำหนดแนวทางการให้การศึกษา
และสร้ า งความตระหนั ก ในเรื่ อ งความหลากหลายทางชี ว ภาพแก่ ผู้ เรี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่
ขั้ น ตอนที่ 2 การศึ ก ษาและนำเสนอรู ป แบบแนวทางการให้ ก ารศึ ก ษาและสร้ า งความ
ตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและนำเสนอรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนัก เรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความ
ตระหนักในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และศึกษาผลด้านสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดี
ด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
ขั้นตอนที่ 4 การนำเสนอแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
นำเสนอแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่
ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกับอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สรุปข้อมูลจัดทำ
เป็นรายงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ฉบับสมบูรณ์
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(ค)

กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหาร และตัวแทนครูจาก 3 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกุลา โรงเรียนวัดพรหมเกษร และโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. บริบทของประเทศไทย ยังคงพบประเด็นปัญหาทางด้านการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพของระบบนิเวศ
ที่จะรองรับ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ขยะและของเสียอันตรายยังเกิน
ค่ามาตรฐาน ระบบการบริหารจัดการเพื่อการบังคับ ควบคุม การให้สิ่งจูงใจยังไม่สามารถทำให้
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติยังคงมีความรุนแรงขึ้น ทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ Green
Economy Index/Sustainability Index มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายยังขาด
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม พันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศทีม่ คี วามซับซ้อนและเข้มข้นมากขึน้
จากมาตรการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน จึงเป็น
ความท้าทายที่จะสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร แนวทางการให้
การศึกษาที่เสริมสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนและชุมชน ในส่วน
ของสถานศึกษาเองต้องมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในความตระหนักถึง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นชนิดพันธุ์พืช สัตว์ รวมไปถึงความหลากหลายของสิ่งไม่มี
ชีวิตที่มีความสัมพันธ์และต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นจะต้อง
มีการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ ซึ่งจะต้องเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวเข้ามามีบทบาทและ มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง
และความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตจริงทั้งของผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมและปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่
ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง และเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้
ที่จะช่วยเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในความตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
2. ผลการศึกษาและนำเสนอรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีดังต่อไปนี้
		 2.1 รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัด
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(ง)
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พิษณุโลก ได้กระบวนการทีเ่ ป็นวงจร ประกอบด้วย 1) การร่วมประชุมสือ่ สารถึงความสำคัญเป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาร่วมกันทั้งผู้บริหาร ครู ชุมชน และนักวิจัยพี่เลี้ยง 2) ศึกษาปัญหาและบริบท
ด้านความหลากหลายในชุมชนพื้นที่นำมาสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน 3) นำปัญหาและบริบทมาร่วม
ระดมความคิดถึงประเด็นเรื่องที่สำคัญในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 4) พัฒนารูปแบบ
แนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและตรวจสอบ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสีย 5) สร้างความเข้าใจของผู้บริหาร ครู และชุมชนที่มีต่อรูปแบบ
แนวทางที่พัฒนาขึ้น 6) พัฒนาทักษะความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบบทเรียนเพื่อสร้าง
ความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของครู 7) วัดพื้นฐานก่อนเรียนของนักเรียนด้วยแบบ
ประเมินความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และแบบประเมินสมรรถนะการเป็นพลโลก
ที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 8) ครูจัดการเรียนรู้/กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทาง
ของรูปแบบร่วมกับชุมชน 9) นักวิจัยพี่เลี้ยงนิเทศติดตามบนการปฏิบัติงานจริงของครูที่โรงเรียน
10) วัดความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนและชุมชน 11) มีกิจกรรมสะท้อนคิดและถอดบทเรียนที่จะนำ
รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่
ผู้ เรี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา และชุ ม ชน ที่ มี อ งค์ ป ระกอบสำคั ญ ได้ แ ก่ หลั ก การ
วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยดำเนินการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ดังนี้
			 2.1.1 หลักการ
				
1) มุ่ ง ให้ ผู้ เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา และชุ ม ชนเกิ ด ความ
ตระหนั ก เรื่ อ งความหลากหลายทางชี ว ภาพ เป็ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิต
แนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ด้วยหลัก 3 ประการ ประกอบด้วย
1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) ภูมิคุ้มกัน และ 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย เงื่อนไขความรู้
และเงื่อนไขคุณธรรม มีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการเป็นผู้ที่มีความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
				
2) มุ่งให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้มคี ณ
ุ ภาพ เป็นการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิต
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(จ)

			 2.1.2 วัตถุประสงค์
				
1) เพื่อสร้างเสริมความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
				
2) เพื่ อ สร้ า งเสริ ม สมรรถนะการเป็ น พลโลกที่ ดี ด้ า นการมี จิ ต สำนึ ก รั ก ษ์
์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
			 2.1.3 เนื้อหา สาระการเรียนรู้
				
สาระการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาทุกระบบเพื่อปลูกฝังทัศนคติ
และค่านิยมที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม รวมทั้งสร้าง
พฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
			 2.1.4 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้น
ใช้วิธีการ ดังนี้ การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย การฝึกคิด แบบฝึกสืบสาว
หาเหตุปัจจัย การสำรวจชุมชน เพื่อเรียนรู้ถึงสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ด้วยกระบวนการแผนที่
คนดี “People Mapping” การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง การเรียนรู้ที่ได้มีการสะท้อนกลับ (Reflect)
ทบทวนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ เหตุการณ์ ความคิด และความรูส้ กึ การฝึกเสียสละทีไ่ ม่หวังผล ฝึกเป็นผูบ้ ริหาร
ผู้นำ ผู้ตาม การเรียนรู้กันเอง ผ่านการคิดร่วมกัน ไม่แบ่งวัย เพศ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจ มีกลุ่ม
ที่รวมกันแบบสมัครใจ เสวนากันอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้มีองค์ความรู้ กระบวนวิธี มีอำนาจต่อรอง
ต่อหน่วยอื่น ๆ ของสังคม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์รวมให้เกิด
ทั้งสามฐาน ดังนี้ ฐานใจ ใช้นำเพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการเคารพกฎ กติกา ยอมรับมติ มีหัวใจ
ประชาธิปไตยและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และ/หรือป้องกัน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ฐานคิด เน้นความมีเหตุผลและรับฟังผู้อื่น ฐานปฏิบัติ และ/หรือทำ เน้นให้เกิดการปฏิบัติ และ/หรือ
ทำด้วยการเคารพกฎ การรับฟังผู้อื่น การยอมรับมติ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เคารพในสิทธิและ
เสรีภาพผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ/หรือป้องกัน
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
			 2.1.5 การวั ด และประเมิ น ผล มุ่ ง วั ด ความตระหนั ก เรื่ อ งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
		 2.2 รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีความเหมาะสม
นำไปปฏิบัติได้ในลักษณะของการสร้างมีส่วนร่วมในการรับรู้และนำไปปฏิบัติร่วมกัน
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3. ผลการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้
		 3.1 ครูมีบทเรียนตามรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 11 ผลงาน โดยมีตัวอย่างผลงานดังนี้ หน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ เรือ่ ง วิถชี มุ ชนคนบางบ้า หน่วยที่ 1 ขยะกับชุมชน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ โครงงาน
คุณธรรม “ขยะกับชุมชน” บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
เวลา 8 ชัว่ โมง โครงงานเยาวชนไทย ใจอาสาพัฒนาบวร หน่วยที่ 2 น้ำกับวิถชี มุ ชน โครงงานคุณธรรม
“น้ำ วิถีชุมชน”บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : น้ำกับความ
หลากหลายการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา ว 30110 พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม เรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมการเขียนเรียงความ เรื่อง
ผลกระทบของน้ำท่วมต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรียงร้อยถ้อยคำนำสื่อความหมาย
		 3.2 นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีความตระหนักเรือ่ ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หลังเรียนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน ได้แก่
ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และด้านการปกป้องคุ้มครอง การลดภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกด้าน
		 3.3 ความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของชุมชนโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านการปกป้องคุ้มครอง การลด
ภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พบว่า อยู่ในระดับมากจนถึง
มากที่สุดเช่นเดียวกัน
		 3.4 นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้าน
การมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังเรียนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนทั้งภาพรวมและ
รายด้านทุกด้าน คือ สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ สมรรถนะด้านทักษะสังคมและ
การทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ
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4. ผลการนำเสนอแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรือ่ งความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน มีดังนี้
		 4.1 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่สร้างให้เกิดสมรรถนะเป็น
พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน ควรบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
หลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับที่มีอยู่แล้วให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใน
ลักษณะการจัดตั้งโครงการที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจในวิถีชีวิตชุมชนของตน เน้นจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการองค์รวมให้เกิดทัง้ สามฐาน โดยใช้ฐานใจ ฐานคิด และฐานการปฏิบตั ิ
และลงมือทำ หรือสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ซึ่งเป็นการบูรณาการในหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือ
กระทำด้วยตนเอง โดยเน้นในเรื่องของประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ในชุมชนท้องถิ่นของตน ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ส่งผลกระทบต่อพืช และสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ หรือแม้กระทัง่ คนในชุมชน เริม่ จากการสร้างความตระหนักและการให้ความรูด้ า้ นความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวอย่างชัดเจน
		 4.2 แนวทางการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
			 4.2.1 ด้านนโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการ ต้องกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์
และโครงสร้างการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ชัดเจนและเอื้อต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ภายในโรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงาน
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทำให้ ทุ ก ฝ่ า ยเกิ ด ความตระหนั ก ในเรื่ อ ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ที่ มี
ความสำคัญและมีคณ
ุ ค่าต่อวิถกี ารดำรงชีวติ และการพัฒนาเศรษฐกิจ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างประหยัด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
			 4.2.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาครู
ครูผู้สอนควรศึกษา วิเคราะห์ สภาพความต้องการและปัญหา ตลอดจนศึกษาหลักสูตร แนวทาง
การใช้หลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร และเอกสารต่าง ๆ เพื่อรู้จุดดีจุดด้อย หรือปัญหาความ
ต้องการและความสนใจ แล้วนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้ครูเข้ารับ
การฝึกอบรมวิธีการสอนสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพโดยตลอด การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น รวมถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้
ควรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมการเรียนรู้ใน 3 มิติ คือ Learning ABOUT - IN - FOR
Environment เชื่อมโยงเป็นองค์ความรู้ในลักษณะบูรณาการ
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			 4.2.3 ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา การผลิตและการจัดหาสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ในการสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
			 4.2.4 ด้านการวัดและประเมินผลการบรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาเพื่อรองรับ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมการออกแบบและเลือกใช้
วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นที่ ห ลากหลาย และมี ค วามเหมาะสมกั บ บริ บ ทที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การนำรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพือ่ รองรับการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในประเทศไทยต้องใช้ควบคู่กับการบังคับใช้เป็น
กฎหมาย ผู้นำปฏิบัติควรจะต้องเริ่มที่ระดับผู้นำนโยบาย ให้นโยบายและกำกับติดตามนำการศึกษา
ที่มุ่งสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้าน
การมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แนวนโยบายในการจัดการศึกษาทุกระดับต้องคำนึงถึงความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน
2. การนำรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพือ่ รองรับการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ไปสู่การปฏิบัติควรดำเนินการแบบมีส่วนร่วมแบบรับผิดชอบร่วมกันโดยความร่วมมือของกระทรวง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับความตระหนักเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกทีด่ ดี า้ นการมีจติ สำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ
ให้ความสำคัญในการนำปฏิบัติแบบมีภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานระดับนโยบาย ได้แก่ สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมกับกระทรวงศึกษาธิการกำกับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสมรรถนะ
การเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ทั้งโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกชน และการศึกษานอกระบบ
3. การนำรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพือ่ รองรับการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ไปสู่การปฏิบัติ ควรมีการเพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็น
แกนหลักสำคัญกับภาคการศึกษา เพื่อต่อยอดการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชน
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แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(ฌ)

ข้อเสนอแนะในการนำรูปแบบแนวทางไปปฏิบัติ
1. การนำรู ป แบบแนวทางไปปฏิ บั ติ จ ะต้ อ งมุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก เรื่ อ งความ
หลากหลายทางชีวภาพ ยึดหลักการจัดการศึกษาที่เน้นให้เกิดกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้
เพื่อสร้างเสริมการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปลีย่ นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิต
2. การนำรูปแบบแนวทางไปสู่การปฏิบัติ ของสถานศึกษาและครูควรเริ่มจากการวิเคราะห์
บริบท วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม กำหนดประเด็นการพัฒนาให้ชัดเจน จากนั้นนำไป
ออกแบบบทเรียนที่มุ่งส่งเสริมความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะ
การเป็ น พลโลกที่ ดี ด้ า นการมี จิ ต สำนึ ก รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม นำไปจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น
และชุมชนให้บรรลุตามเป้าหมาย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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(ญ)

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สารบัญ
			
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ			
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ		
บทที่ 1 บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
ความสำคัญของการวิจัย
คำถามการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กรอบแนวคิดการวิจัย

หน้า
(ก)
(ญ)
(ฑ)
(ณ)
1
1
5
6
6
7
12
14
16

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 	
กรอบแนวคิดการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
		 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
		 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
		 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
		 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
		 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
สมรรถนะการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
		 สมรรถนะการเป็นพลโลก
		 สมรรถนะการเป็นพลเมืองไทย
แนวทางการพัฒนาการศึกษา
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

17
18
18
23
24
26
32
34
34
40
47
51
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(ฎ)
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สารบัญ (ต่อ)
			
แนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรือ่ ง ความหลากหลายทางชีวภาพ
		 ความหลากหลายทางชีวภาพ
		 กรอบการศึกษาบริบทด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
บริบทของโรงเรียน และชุมชนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 ในประเทศ
		 ต่างประเทศ

หน้า
53
53
54
69
73
73
78

บทที่ 3 	วิธีดำเนินการวิจัย
81
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
81
ขั้นตอนที่ 1 	การศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายที่ประเทศไทย
84
		
กำลังเผชิญในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
		
กับสิ่งแวดล้อมโดยเน้นเรื่องการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนัก
		
ในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างสมรรถนะ
		
การเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
		
แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน			
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิจัยและนำเสนอรูปแบบแนวทางการให้การศึกษา
87
		
และสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
		
ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน			
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่
92
		
สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
		
ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่
		
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก			
ขั้นตอนที่ 4 การนำเสนอแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
101
		
ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชน
		
ในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน			
สถิติที่ใช้ในงานวิจัย
103
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แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สารบัญ (ต่อ)
			
หน้า
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
104
ตอนที่ 1 การศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายที่ประเทศไทย
105
		
กำลังเผชิญในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
		
กับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่อง
		
ความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดี
		
ด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา
		
มัธยมศึกษา และชุมชน			
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาวิจัยและนำเสนอรูปแบบแนวทางการให้การศึกษา
138
		
และสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
		
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน		
ตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
142
		
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
		
มัธยมศึกษา และชุมชน
ตอนที่ 4 การนำเสนอแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
152
		
ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่
		
ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน			
บทที่ 5 	บทสรุป
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะในการนำรูปแบบแนวทางไปปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
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174
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(ฐ)

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สารบัญ (ต่อ)
			
ภาคผนวก		
เครื่องมือวิจัย
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
		 (Standard Deviation) ของความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
		 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบแนวทางฯ สำหรับผู้เรียนในระดับ
		 ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หน้า
177
179
180

บรรณานุกรม

193
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สารบัญตาราง
ตาราง		
หน้า
1 แสดงบทบาทของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5
29
		 สู่การปฏิบัติ	
2 สรุปแสดงคุณลักษณะของความเป็นพลโลก
39
3 สรุปแสดงคุณลักษณะของความเป็นพลโลกของไทย
45
4 แสดงประเด็นความตระหนักและพฤติกรรมบ่งชี้ ตามแต่ละบริบทของ
118
		 ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่	
5 แสดงผลงาน/บทเรียนของครูตามรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและ
142
		 สร้างความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
6 แสดงค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความตระหนักเรื่อง
145
		 ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
		 โรงเรียนบ้านหนองกุลา (ก)
7 แสดงค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความตระหนักเรื่อง
146
		 ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
		 โรงเรียนวัดพรหมเกษร (ก)
8 แสดงค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความตระหนักเรื่อง
147
		 ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
		 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา (ก)
9 แสดงค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความตระหนักเรื่อง
148
		 ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับชุมชน (ก)
10 แสดงค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของสมรรถนะการเป็น
149
		 พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
		 โรงเรียนบ้านหนองกุลา (ก)
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		 โรงเรียนวัดพรหมเกษร (ก)
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		 พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
		 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา (ก)
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บทที่ 1
บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้น้อมนำหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนือ่ งจาก แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความ
สมดุลและยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำ
บนพืน้ ฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึง่ เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ ได้ให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับ
ประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน” (สศช, 2560, คำนำ) โดยกำหนดสาระสำคัญด้านที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์
หลัก 4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ระบุว่า ปัจจุบัน
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการ
ให้บริการ รวมทัง้ การดำรงชีวติ ของคนไทย ซึง่ ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพืน้ ทีป่ า่ ไม้ ทรัพยากร
ดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำใน
อนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากร
ธรรมชาติ การสร้างความมัน่ คงด้านน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มปี ระสิทธิภาพ การสร้าง
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ลดมลพิ ษ และลดผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนและระบบนิ เวศ 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และ
ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย
(1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (6) การบริหารจัดการเพือ่ ลดความเสีย่ งด้านภัยพิบตั ิ (7) การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และ (8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (สศช, 2560, หน้า 11-14)

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา
ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุ
เป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ 5 : 

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 5.1 คนทุก
ช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่อง

1-80.indd 2

5/17/19 2:00:09 PM

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึ ง ความตระหนั ก ในความสำคั ญ ของการดำรงชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความมี
คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
และสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น 5.2 หลักสูตร แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และ
การนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น สถานศึกษา/
สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น 5.3 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัด
ที่สำคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขาต่าง ๆ 

เพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช่น โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
และเพิม่ ศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า ช-ฐ)
จากการประเมินการจัดการโรงเรียนสีเขียวในจังหวัดพิษณุโลก ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
สี เขี ย วของกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม (กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม, 2555) จำนวน 

200 โรงเรียน พบว่า ในสภาพปัจจุบัน ลักษณะการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม ยังไม่มี
ความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนพื้นฐานโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก บุคลากร
ของโรงเรียนส่วนใหญ่มีจำนวนครูที่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนยังต้องการ
บุ ค ลากรครู อี ก มาก เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนสำหรั บ เยาวชนของชาติ โดยเฉพาะโรงเรี ย น
ขนาดเล็กที่มีจำนวนครูน้อยและต้องมีภาระรับผิดชอบสอนในหลายชั้นเรียน จึงทำให้มีเวลาจำกัด
ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีครูไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา สำหรับการสอดแทรก
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ยังไม่มีความชำนาญในด้านการเรียนการสอน
แบบบู ร ณาการ ไม่ ส ามารถสอดแทรกความรู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มได้ ใ นวิ ช าอื่ น ๆ อี ก ทั้ ง อาจจะไม่ มี
งบประมาณในการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม จึงยังไม่มีการจัดกิจกรรม
ในด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม นอกจากนีก้ ารบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนในด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ของโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเห็นได้จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือ
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ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

การจัดการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือด้านกิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับ
หน่วยงาน และองค์กรอื่น ๆ ในช่วงระยะ2 ปี ที่ผ่านมานั้น มีการดำเนินงานตามปัจจัยพิจารณา
ดังกล่าวไม่ถึงร้อยละ 50 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุมชนดังกล่าวไม่มีการจัดตั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์
หรือส่งเสริมในด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนจึงไม่ได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนดังกล่าว หรืออาจเป็น
เพราะทางโรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม หรืออาจจะเป็นผลมาจากโรงเรียนขนาดเล็ก
มักอยู่ในพื้นที่ชนบทซึ่งชุมชนยังไม่ค่อยมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนในชุมชนขนาดใหญ่ ทำให้
ไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมมาก ดังนั้น การที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนนั้น
ควรให้ความสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้พัฒนา เพื่อให้โรงเรียนดังกล่าวมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางวิชาการ และสิ่งแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคน ชุมชน และประเทศต่อไปในอนาคต
บริบทของอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ประสบปัญหาน้ำท่วม พืชผล
ทางการเกษตรได้รบั ความเสียหายทุกปี จนทำให้เกิดนโยบายจากรัฐบาลทีใ่ ห้ความสำคัญในการแก้ปญ
ั หา
และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจากหลายภาคส่วน เกิดโครงการบางระกำโมเดล การบริหาร
จัดการน้ำ บางระกำโมเดล 60 การส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายสินค้าเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
ผ่านกลไกระบบสหกรณ์ มีพื้นที่ 4 อำเภอ จำนวน 265,000 ไร่ เกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ 97% 

โดยทุกหน่วยงานและประชาชนได้ร่วมกันบริหารจัดการน้ำ ได้ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหา โดยใช้
แนวคิดประชารัฐให้ประชาชนมีส่วนร่วมการดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมและภัยแล้งร่วมกับ
วิถีธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าควบคุมธรรมชาติ โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือน้ำเพาะปลูกและ
น้ำท่วมต้องมาตามเวลา ด้วยการจัดปฏิทินการเพาะปลูกซึ่งจะเริ่มปลูกข้าวช่วงเดือนเมษายน และจะ
เกี่ยวข้าวประมาณเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นไม่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วม กระบวนการ
ดำเนินงานของโครงการบางระกำโมเดล มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนในการบริหารจัดการน้ำ มีระยะเวลา 

9 เดือนต่อปี “พื้นที่นา 8 เดือน พื้นที่น้ำ 4 เดือน” ซึ่งเป็นโอกาสที่เกษตรกรได้ใช้พื้นที่อย่างเต็ม
ศักยภาพ ดังนี้ 1) เดือนมีนาคม การเตรียมพื้นที่ทำการส่งน้ำ 2) เดือนเมษายน – กรกฎาคม เริ่ม
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว 3) เดือนสิงหาคม – ตุลาคม เริ่มการหน่วงน้ำให้เกษตรกรมีอาชีพใหม่ จาก
การเกษตรเป็นการทำประมง และ 4) เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการเร่งระบายน้ำ แต่จากการถอด
บทเรียนบางระกำโมเดลจาก “โครงการบางระกำโมเดล 60” มีผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (biodiversity) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ ส่งผลต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน โดยเฉพาะ
การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย การปลูกพืชซ้ำซาก ฉะนั้น การสร้างจิตสำนึกของ
การเป็นพลโลกทีด่ ี (Building awareness to be a good global citizens) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อสรรพสิ่งมีชีวิตบนโลก ซึ่งรวมถึงมนุษย์ การปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่เกิดจิตสำนึกใน
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ความสำคัญของธรรมชาติ การเรียนรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การเรียนรู้ถึงประเภท
ของทรัพยากรธรรมชาติ และเข้าใจถึงวิธีการบริหารจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่อย่างมี
คุณภาพ จึงมีความสำคัญยิ่งในปัจจุบัน บทบาทหน้าที่ของครู นอกจากจะเป็นผู้ให้และผู้ถ่ายทอด
ความรู้แล้วนั้น บทบาทสำคัญอีกด้านหนึ่งคือ ผู้สร้างความเข้าใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และยังเป็น
ผู้ลงมือทำในอุดมการณ์เดียวกัน เป็นบทบาทที่สำคัญมากขึ้นจากเดิมที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนของตน รวมทั้งขยายผลในทางบวก
ออกไปสู่ชุมชนโดยรอบให้เกิดขึ้นจริง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา มีคณะปฏิรูปการศึกษาในโครงการ
ประชารัฐ รวมถึงเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน เป็นผู้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและสานต่อโครงการ
ต่าง ๆ ที่ถือกำเนิดขึ้น โดยครูเป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการเชื่อมโยงองค์คณะเหล่านี้เพื่อที่จะหล่อหลอม
นักเรียน ชุมชน ให้กลายเป็นพลโลกทีด่ ี (โครงการทรูปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com/
knowledge/content/50214/-edu-t2s1-t2-t2s2-)
จากสภาพปั ญ หาและความท้ า ทายที่ ป ระเทศไทยกำลั ง เผชิ ญ ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาซึ่งการศึกษาวิจัยและนำเสนอ
รูปแบบ แนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอแนวทางการให้การศึกษา
และสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบท
คล้ายคลึงกัน โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในการทำงานแบบมีส่วนร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกับโรงเรียนและชุมชนในบริบทพื้นที่มีลักษณะ
เฉพาะของปัญหาในพื้นที่ของบางระกำโมเดลเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยจริงที่จะนำผล
ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการให้การศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่

2. จุดมุ่งหมายของการวิจัย
การดำเนินการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. 	เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการให้การศึกษาและสร้างความ
ตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2. 	เพื่อศึกษาวิจัยและนำเสนอรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
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3. 	เพื่อศึกษาวิจัยผลการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอ
บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
4. 	เพื่อนำเสนอแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน

3. ความสำคัญของการวิจัย
การดำเนินงานในครั้งนี้จะทำให้ได้
1. 	รายงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
2. 	สมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
3. 	ความตระหนักที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐต้องมุ่งให้ความสำคัญกับการสร้าง
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน โดยเฉพาะการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน

4. คำถามการวิจัย
1. 	บริบทที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเน้ น เรื่ อ งการให้ ก ารศึ ก ษาและสร้ า งความ
ตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นอย่างไร
2. 	รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
มีองค์ประกอบ และมีความเหมาะสม เป็นอย่างไร
3. 	ผลการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก เป็นอย่างไร
4. 	แนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน มีลักษณะเป็นอย่างไร
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5. ขอบเขตของการวิจัย
การดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มุ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเฉพาะเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ ทำให้ภาครัฐต้องมุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน โดยเฉพาะการให้ความรู้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ โดยการวิจัย
ครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งขั้นตอน
การวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในการ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการให้การศึกษา
ที่สร้างความตระหนักในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดี
ด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา
		 1.1 ศึ ก ษาบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความท้ า ทายที่ ป ระเทศไทยกำลั ง เผชิ ญ ในการจั ด
การศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 		 1.2 	ศึ ก ษากรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
 		 1.3 	ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและบริบทของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนและชุมชน
		 1.4 	ศึกษาข้อมูลประเด็น ปัญหา ความท้าทายสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เช่น ปริมาณ
ป่าไม้ การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว และโครงการ Eco School ฯลฯ
		 1.5 	ศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของการศึกษาเรือ่ งความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

และแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพที่ดำเนินการ
อยู่ ใ นปั จ จุ บั น เช่ น พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดค่ายเยาวชน การจัดแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
		 1.6 	ศึกษาบริบทของพื้นที่ เอกสารหลักสูตร สาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาผู้เรียน
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
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		 1.7 	ศึกษาข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเสนอรูปแบบในการให้การศึกษาและสร้าง
ความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ชุมชน
2) ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
		 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในขั้ น ตอนที่ 1 เป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทสำคั ญ ต่ อ การให้ ก ารศึ ก ษาที่ ส ร้ า งความ
ตระหนักในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการ
มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอ
บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย
		 2.1 	ผู้บริหารโรงเรียนจากทั้ง 3 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
โรงเรียนบ้านหนองกุลา โรงเรียนวัดพรหมเกษร และโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
		 2.2 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่สอนในสาระที่ 1
2 5 6 และ 8
		 2.3 	ตัวแทนครูจากทัง้ 3 โรงเรียน กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่สอนในสาระที่ 3 และ 5
		 2.4 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที่สอนในสาระที่ 1
		 2.5 	ผู้แทนชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
3) ขอบเขตด้านตัวแปร
		 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
		 3.1 	แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม และบริบทของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
แก่ผู้เรียนและชุมชน
		 3.2 	แนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาและนำเสนอรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนัก
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน ในพื้นที่
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
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1) ขอบเขตด้านเนื้อหา
		 เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน ผู้วิจัยได้
กำหนดขอบเขตเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) มีเนื้อหาดังนี้
		 1.1 	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในสาระที่ 1 2 5 6 และ 8
		 1.2 	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระที่ 3 และ 5
		 1.3 	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในสาระที่ 1
2) ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
		 ผู้ให้ข้อมูลในการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบที่นำเสนอ
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ ประกอบด้วย
		 2.1 	ผู้บริหารโรงเรียนจากทั้ง 3 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
โรงเรียนบ้านหนองกุลา โรงเรียนวัดพรหมเกษร และโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
		 2.2 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่สอนในสาระที่ 1
2 5 6 และ 8
		 2.3 	ตัวแทนครูจากทัง้ 3 โรงเรียน กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่สอนในสาระที่ 3 และ 5
		 2.4 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที่สอนในสาระที่ 1
		 2.5 	ผู้แทนชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
		 2.6 	คณะที่ ป รึ ก ษา นั ก วิ จั ย อาวุ โ สด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม จบการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า ระดั บ
ปริญญาเอก มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี นักวิจัยอาวุโสด้านการศึกษา จบการศึกษาไม่น้อยกว่า
ระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี นักวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 6 คน
		 2.7 	ผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิจัยอาวุโสด้านเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จบการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 1 คน
		 2.8 	ผู้แทนจากภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือมีความเกี่ยวข้องและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน
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3) ขอบเขตด้านตัวแปร
		 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
		 3.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความ
ตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา
		 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนัก
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
2) ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
		 กลุ่มตัวอย่างได้แก่
		 2.1 	โรงเรียนที่ไม่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมโดยตรง แต่นักเรียนในโรงเรียนบางส่วนได้รับ
ผลกระทบจากน้ำท่วมที่อยู่อาศัยโดยตรง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง และมัธยมศึกษา 1
แห่ง ได้แก่
			 2.1.1 โรงเรียนบ้านหนองกุลา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 			 2.1.2 	โรงเรี ย นบางระกำวิ ท ยศึ ก ษา ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จั ง หวั ด
พิษณุโลก
		 2.2 	โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมโดยตรง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง
ได้แก่
 			 2.2.1 	โรงเรี ย นวั ด พรหมเกษร ตำบลชุ ม แสงสงคราม อำเภอบางระกำ จั ง หวั ด
พิษณุโลก
		 2.3 	ชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม
โดยตรง
3) ขอบเขตด้านตัวแปร
		 3.1 	ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาที่
สร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
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		 3.2 	ตัวแปรตาม ได้แก่
			 3.2.1 	ความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
 			 3.2.2 	สมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 4 การนำเสนอแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา
		 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อถอดบทเรียน และสรุปแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความ
ตระหนักในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียน และชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน
2) ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
		 ผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนที่ 4 การนำเสนอแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
ในเรือ่ งความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผเู้ รียนและชุมชนในพืน้ ทีท่ มี่ บี ริบทคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย
		 2.1 	ผูบ้ ริหารระดับสูง นักวิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 2.2 	ผู้บริหารโรงเรียนจากทั้ง 3 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
โรงเรียนบ้านหนองกุลา โรงเรียนวัดพรหมเกษร และโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
		 2.3 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่สอนในสาระที่ 1
2 5 6 และ 8
		 2.4 	ตัวแทนครูจากทัง้ 3 โรงเรียน กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่สอนในสาระที่ 3 และ 5
		 2.5 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที่สอนในสาระที่ 1
		 2.6 	ผู้แทนชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
		 2.7 	ตัวแทนจากโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่อื่น ๆ
3) ขอบเขตด้านตัวแปร
		 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
		 แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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6. นิยามศัพท์เฉพาะ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวความคิดที่น้อมนำมาจากพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และ
ปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ด้วยหลัก 3 ประการ และ 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย 1) ความ
พอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ 3) ภูมิคุ้มกัน หมายถึง
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึง
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี เงื่อนไขของการตัดสินใจ
และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้ 1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย
ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ และ 2) เงื่อนไข
คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
สิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา หมายถึ ง กระบวนการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ที่ ก ระตุ้ น ให้ ผู้ ค นเกิ ด ความ
ตระหนัก ความรู้ เกิดทัศนคติ ทักษะ และลงมือปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา โดยสอดแทรกสิ่งแวดล้อม
ศึ ก ษาไว้ ใ นหลั ก สู ต รการศึ ก ษาทุ ก ระบบเพื่ อ ปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ แ ละค่ า นิ ย มที่ ถู ก ต้ อ งในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าทีใ่ นการมีสว่ นร่วมบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกำหนดไว้ในจุดหมายของหลักสูตรข้อที่ 5 

มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสาระที่ 1 2 5 6 และ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระที่ 3 และ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ในสาระที่ 1 หรือบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) หมายถึง แนวทางการพัฒนาที่มุ่ง
ไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นหลักการ
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความสมดุลในการพัฒนาทั้ง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ
สิง่ แวดล้อม ทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับทีเ่ หมาะสมและมีเสถียรภาพ มุง่ ดำเนินการ
และเคลือ่ นไหวเรือ่ งการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มีเป้าประสงค์การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม 

และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเติบโตสีเขียว รวมทั้งกรณีศึกษาเศรษฐกิจสีเขียว
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ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่
ร่วมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง อันเกิดจากการสะสมความแตกต่างของ
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ในระยะเวลานานและเป็นผลจากการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยการเกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มจากการเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม เป็นผลให้เกิดความ
หลากหลายทางชนิดพันธุ์ บนความแตกต่างหลากหลายของระบบนิเวศ ทั้งนี้สามารถจัดแบ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Species Diversity)
ความหลากหลายของพั น ธุ ก รรม (Genetic Diversity) และความหลากหลายของระบบนิ เวศ
(Ecosystem Diversity)
แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปลีย่ นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิต มีองค์ประกอบย่อย
สามประการที่สำคัญ ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาให้เกิดความตระหนักเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการจัดปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยแนวทาง
ของรูปแบบเน้นผลลัพธ์เป็นฐาน ประกอบด้วย สมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม และความตระหนัก เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
สมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลที่แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมตามระบอบประชาธิปไตย 

มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งบนพื้นฐานวัฒนธรรมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยคำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสำคัญ รู้และเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
บนพื้นฐานคุณธรรม และมีอิสรภาพและบทบาทตามวิถีวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคม เกี่ยวกับ
ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม โดยเห็นความสำคัญของปัญหาที่มี
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อตนเองและสังคมโดยรวม ที่สามารถวัดได้จากแบบประเมินสมรรถนะ
การเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดสมรรถนะของผู้เรียนระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่เป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทักษะ
สังคมและการทำงานแบบร่วมมือร่วมพลัง และด้านคุณลักษณะ
ความตระหนัก เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ ที่มีความเข้าใจ ความประจักษ์แจ้งในเรื่อง
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ความหลากหลายทางพันธุกรรม และความหลากหลายของระบบ
นิเวศ มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนในสภาพแวดล้อมและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตอยู่ของ
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สิ่งมีชีวิตบนโลก โดยกำหนดตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ตามประเด็นแต่ละด้านเพื่อวัดความตระหนักของ
ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ จากแบบประเมินความตระหนัก เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็น
มาตราส่ ว นประมาณค่ า โดยกำหนดค่ า ออกเป็ น 5 ระดั บ ประเด็ น ความตระหนั ก ประกอบด้ ว ย 

4 องค์ประกอบ ดังนี้
		 - ด้านการเสริมสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
		 - ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
		 - ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
		 - ด้านการปกป้องคุ้มครอง และการลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. 	ได้แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
แนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของประเทศตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
2. 	เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้าน
การมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. 	เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะภาครัฐต้องมุง่ ให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อมให้กบั เยาวชน โดยเฉพาะ
การให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ แก่ผู้เรียนระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาพโดย: นายมนูญ สิทธิประเสริฐ
ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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8. กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาจากเอกสาร การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
และฐานข้ อ มู ล ต่ า งๆ เช่ น หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี 

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน แผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560-2579 แนวโน้มของการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิง่ แวสดล้อมของประเทศ ฯลฯ
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. กรอบแนวคิดการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
		 1.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
		 1.2 	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
		 1.3 	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	 	 1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
	 	 1.5 	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
2. 	สมรรถนะการเป็นพลเมืองไทย และพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
		 2.1 	สมรรถนะการเป็นพลโลก
	 	 2.2 	สมรรถนะการเป็นพลเมืองไทย
3. 	แนวทางการพัฒนาการศึกษา
4. 	การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. 	แนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
		 5.1 	ความหลากหลายทางชีวภาพ
		 5.2 	กรอบการศึกษาบริบทด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
6. 	บริบทของโรงเรียน และชุมชนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
7. 	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 7.1 	ในประเทศ
		 7.2 	ต่างประเทศ
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1. กรอบแนวคิดการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
		 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่น้อมนำมาจากพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตนของแต่ละบุคคล
และองค์กรทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยคำนึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพตนเองและ
สภาวะแวดล้อม ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองโดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันและร่วมมือปรองดองกันในสังคม ซึ่งนำไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้
1.1.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
			
“...คำว่า พอเพียง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึง การมีพอสำหรับ
ใช้ของตัวเอง มีความหมายว่า “พอมีพอกิน”...วันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีนี้
ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง ถ้าแต่ละคนมี พอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดี
พอเพียงหมายความว่า มีกินมี อยู่ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอเพียงก็คือ พอเท่านั้นเอง คนเรา
ถ้าพอในความต้องการมันก็จะมีความโลภน้อย ก็จะเบียดเบียนคนอื่นน้อย พอเพียงนี้อาจจะมีมาก
อาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็
พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผล...”
			
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ณ พระตำหนัก
จิตรลดารโหฐาน (กรมการปกครอง, 2542, หน้า 1) จากกระแสพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้
เกิดการระดมความคิดในวงกว้างจากทุกฝ่าย อาทิ นักวิชาการ ข้าราชการ ปราชญ์นักคิดทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยน้อมนำเอากระแสพระราชดำริมาปฏิบัติและ
หาวิธีการที่จะผลักดันให้บังเกิดผลสำเร็จ
			
ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี (2550, หน้า 11) กล่าวว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็ น หลั ก ที่ประชาชน หน่วยงานหรือองค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนสามารถนำไปปฏิ บั ติ แ ละ
ประยุกต์ใช้ให้ เหมาะกับบริบทของตนได้ โดยสาระสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ความพอประมาณ ความมีเหตุมผี ล การมีระบบภูมคิ มุ้ กันทีด่ ี รวมไปถึงการมีความรูแ้ ละการมีคณ
ุ ธรรม 

ประกอบกั น ด้ ว ยองค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ ช่ ว ยให้ ป ระชาชนสามารถดำรงชี พ ในสภาวะสั ง คมที่ มี
การเปลีย่ นแปลงรวดเร็วเช่นทุกวันนี้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักทีม่ าจากประสบการณ์จริง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนา และมีพื้นฐานจากพระราชกรณียกิจ โครงการหลวง 

โครงการในพระราชดำริต่าง ๆ ซึ่งพระองค์มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่คน พัฒนาความเป็นอยู่ของปัจเจกใน
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ครอบครั ว และชุ ม ชน ทรงให้ เ กษตรกรกำหนดวิ ถี ข องตนเอง เช่ น ลดการพึ่ ง พิ ง เฉพาะ น้ ำ ฝน 

ลดผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เน้นความพออยู่พอกิน ตัวอย่างที่ ชัดเจน 

จะเห็นได้จากทฤษฎีใหม่ ที่เป็นการพัฒนาการเกษตรที่พึ่งตนเอง
			
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (2550, หน้า 31) ได้กล่าวถึง
ความหมาย ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการ
ดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ 

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจำเป็นทีต่ อ้ งมีภมู คิ มุ้ กันในตัวทีด่ พี อสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลง
ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่ง
ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงานทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ
ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน
ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี
			
สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิคุ้มกัน ในการดำเนินงานหรือประกอบกิจการงานใด ๆ มีความเพียงพอ พออยู่ พอกินในการ
ดำรงชีวติ ทัง้ ในระดับครอบครัวและชุมชน อีกทัง้ จะต้องมีความรอบรูเ้ กีย่ วกับวิชาการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในการปฏิบัติ และคุณธรรม มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตและมี
ความเข้มแข็ง มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนในศาสนา เพื่อสังคมที่สงบสุข
กินดีอยู่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
		 1.1.2 กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
			
กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด “3 ห่วง 

2 เงื่อนไข” กล่าวคือ 3 ห่วง ประกอบไปด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตัว โดยที่ทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ การมีความรู้และคุณธรรม สามารถดำเนิน
กิ จ กรรมด้ า นต่ า ง ๆ อย่ า งสมดุ ล สามารถจำแนกได้ ดั ง นี้ (สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ . 

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง, 2551, หน้า ข)
			
1) 	ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
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2) 	ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
			
3) 	การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
			
โดยมี เงื่ อ นไข ของการตั ด สิ น ใจและดำเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ
พอเพียง 2 ประการ ดังนี้
			
1) 	เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในการปฏิบัติ
			
2) 	เงื่อนไขคุณธรรม ที่ จ ะต้ อ งเสริ ม สร้ า ง ประกอบด้ ว ย มี ค วามตระหนั ก ใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่โลภและ
ไม่ตระหนี่
		 1.1.3 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
			
แนวทางปฏิบัติในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
คือ การทำให้เกิดทั้งแนวทางพัฒนา และผลของการพัฒนา และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ
การพัฒนาที่สมดุล และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านวัตถุหรือเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยมุ่งผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้รอดพ้นจากภัยและวิกฤตใน
แต่ละช่วงเวลา เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา สิ่งสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับเป้าหมาย
ของความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง คือ การพัฒนาในแต่ละขั้นตอนนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึง
องค์ประกอบของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อย่างเป็น
องค์รวม คือไม่แยกส่วนแต่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลทั้ง 4 มิติ ซึ่งสามารถจำแนก
รายละเอียดของแต่ละมิตไิ ด้ ดังนี้ (ศาลินา บุญเกือ้ และนันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์, 2557, หน้า 18-19)
			
วัตถุ หมายถึง วัตถุต่าง ๆ เชิงกายภาพที่มนุษย์สร้าง หรือประดิษฐ์ขึ้น เช่น
วัตถุดิบ สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไม้สอย เสื้อผ้าอาภรณ์ ที่อยู่อาศัยต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งนอกจาก
จะผลิตไว้ใช้เองได้หรือใช้วิธีแลกเปลี่ยนกันดังเช่นในอดีต ในยุคปัจจุบันก็สามารถซื้อ หามาเพื่อบริโภค
ได้โดยเงินทุน องค์ประกอบนี้จึงเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ (ในความหมายแคบ) หรือ
เงินทุนเป็นหลัก แต่ในกระบวนการผลิตวัตถุต่าง ๆ เหล่านี้ ก็จำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรด้านอื่น ๆ 

ที่มีอยู่อย่างจำกัด เป็นปัจจัยประกอบร่วมด้วย
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สังคม หมายถึง สภาพการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ความสัมพันธ์ของคนใน
สังคม เช่น การไว้เนื้อเชื่อใจกัน การช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีวินัย เคารพกฎเกณฑ์
ระเบียบ กติกาการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเคร่งครัด การมีกฎหมายและระบบยุติธรรมที่เชื่อถือได้ว่า
เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ การมีความผูกพัน รักใคร่ สามัคคี ปรองดอง ของหมู่คณะและในสังคม
การมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง เช่น ครอบครัวอบอุ่น เครือญาติสามัคคี การจัดระบบสวัสดิการทาง
สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในยาม
วิกฤตให้กับสมาชิกในสังคม เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เพราะมีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากมายในหลายประเทศ ทั้งในอดีตและปัจจุบันว่า ปัจจัยทางด้านสังคม
เป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการพัฒนา เพราะการพัฒนาไม่ว่าจะด้านใด ๆ จะไม่สามารถดำเนินไปได้
ด้วยดีหรือราบรื่น หรือไม่สามารถนำมาซึ่งประโยชน์ และความสุขอย่างต่อเนื่องได้ หากสังคมอ่อนแอ
พื้นฐานจิตใจของคนในสังคมไม่ตั้งอยู่บนหลักศีลธรรม กฎหมายไม่ศักดิสิทธิ์ คนไม่สามัคคีกัน เป็นต้น
			
สิ่งแวดล้อม รวมถึง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของชุมชน สังคม
ประเทศชาติ และโลกโดยรวม ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน น้ำ ป่า แร่ธาตุ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความเป็นปกติของภูมิอากาศ กระแส/ทิศทางลม คลื่น พลังงานแสงอาทิตย์
เป็ น ต้ น ซึ่ ง สิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ นี้ นอกจากจะเป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต และบริ ก ารแล้ ว ยั ง เป็ น
สภาพแวดล้อมที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิต และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายบนโลก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงควรเป็นไปด้วยความ
เคารพและระมัดระวังด้วยความรับผิดชอบต่อคนรุ่นหลัง ที่จำเป็นต้องพึ่งพิงทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านี้
ในการดำรงชีวิตเช่นกัน
			
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดำเนินชีวิต และการดำรงชีวิต ซึ่งรวมถึง ความเชื่อ
ศาสนา ระบบคุณค่า ภูมิปัญญา การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมการกิน อาหารพื้นเมือง การอยู่ของ
ผู้คน การรักษาสุขภาพ การแต่งตัว ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ การแสดง โบราณสถานต่าง ๆ
เป็นต้น วัฒนธรรม มีความสำคัญอย่างมากในการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นตัวตน การดำรงอยู่
ในสังคมที่มีความหลากหลายอย่างมีศักดิ์ศรี นอกจากวัฒนธรรมจะเป็นต้นทุนสำคัญ ที่เป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละท้องถิ่น ทั้งในการผลิต การให้บริการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะเฉพาะ (Product
Identity/Differentiation) ในระยะยาว การพัฒนาที่สมดุลนั้น ก็ควรสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่
ค่านิยม ความเชื่อ ของคนในท้องถิ่น แล้วจึงค่อย ๆ ต่อยอดพัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้วิถีการพัฒนา สร้างความแตกแยก หรือความแปลกแยก
ขึ้นในสังคม และในขณะเดียวกัน ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น/ชุมชน/ชนชาติ ไม่ให้ถูกกลืนหายไป
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริเป็นหลักการเพื่อการพัฒนาคนให้มี
หลักคิดและมีมนุษย์สัมพันธ์ในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อพัฒนาตนเอง/ครอบครัว/ชุมชน/
สังคม/ประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลตลอดจนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้คุณธรรมกำกับความรู้ เป็นการฝึกคิด-พูด-ทำ อย่างพอเหมาะ พอควร เน้น
หลักเหตุผล ไม่ประมาท โดยใช้สติ และปัญญาในการที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มทางเลือกและพัฒนาศักยภาพ
ของแต่ละคน ให้สามารถอุ้มชู ตัวเราและครอบครัวได้ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ นื่ ในสังคมได้อย่างสงบสุข-รูร้ กั สามัคคี อยูร่ ว่ มกับประเทศชาติได้อย่างสมดุลและยัง่ ยืน และมีคา่ นิยม
ที่ดีงาม ร่วมรักษาคุณค่าของความเป็นไทย การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีเป้าหมายสำคัญคือ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรูจ้ กั การใช้ชวี ติ ทีพ่ อเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากร
ต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อมและ
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์/ความเป็นไทย การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การบริหารสถานศึกษา 2) การจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยการสอดแทรก สาระเศรษฐกิจพอเพียงในสาระการเรียนรู้ในห้องเรียนและ
การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
			
ศาลินา บุญเกื้อ และนันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์ (2557, หน้า 19-25) ได้ทำ
การศึกษาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา วิเคราะห์อตั ลักษณ์ศนู ย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา พบว่า กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อนำมาสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวิถีชีวิตในการเข้าสู่เส้นทางของอุปนิสัยพอเพียง ของบุคลากรทุกคน ตั้งแต่
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง และชุมชน ทั้งนี้เมื่อศูนย์การเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ได้ดำเนินการขับเคลือ่ นมาอย่างต่อเนือ่ งแล้ว จึงพบว่า
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน และชุมชน โดยเฉพาะในมิติด้าน
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
			
1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ให้มีความสะอาด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ให้เกิดความร่มรื่น และจัดบรรยากาศใน
โรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเองในครัวเรือน
			
2) การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ รักษาความสะอาด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกสถานที่
และใช้ถุงผ้าในการจ่ายตลาดอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเองในครัวเรือน
			
3) การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก เรี ย น มี ก ารอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
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4) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน มีการปรับสภาพภูมิทัศน์ในชุมชนให้
สะอาด น่าอยู่อาศัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นโดยความร่วมมือกันประชาชนในหมู่บ้าน
การรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าจ่ายตลาด การทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น และปลูกพืชผักปลอด
สารพิษไว้ทานเองในครัวเรือน
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
		 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, หน้า 101-104) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
		 1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งปกป้อง
รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุกทำลายป่าอย่างเข้มงวด
ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้บนพื้นฐานให้คนและ
ชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศและ
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
		 2. 	วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนและแหล่งชะลอน้ำที่เพียงพอ เพิ่มขีดความ
สามารถในการเก็บกักน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการผันน้ำ และการพัฒนาคลัง
ข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ ตลอดจนการปรับปรุง
องค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ
		 3. 	พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด กำหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไก
ให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
		 4. 	พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนา
พื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุให้เป็นแผนพัฒนาของ
จังหวัดและพื้นที่สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้
เอือ้ ต่อการพัฒนาเพิม่ ศักยภาพเมืองด้านสิง่ แวดล้อมอย่างมีสว่ นร่วม โดยเฉพาะในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการของเสีย เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน พัฒนาพื้นที่เพื่อ
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
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		 5. 	การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยลดการก่ อ ก๊ า ซเรื อ นกระจก เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ส่งเสริมการทำแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
1.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
		 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2545, หน้า 1-2) ได้กล่าวถึง
ลักษณะที่สำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ว่าจะต้องคำนึงถึงขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและสนองความต้องการในปัจจุบันโดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่ออนาคตคำนึงถึงความเป็น
องค์รวม และการนำเทคโนโลยีและความรู้ใหม่มาใช้ควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์และเอื้อประโยชน์
อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ดังนั้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องประกอบไปด้วย
การพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านสังคม (Social) เศรษฐกิจ (Economic) และ
สิ่งแวดล้อม (Environmental) โดยการพัฒนาในทุกมิติจะต้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันโดยแนวทาง
ในการพัฒนาความยั่งยืนใน 3 มิติ มีรายละเอียดดังนี้ (เฟื่องอรุณ ปรีดิลก, 2555, หน้า 36-38)
		 1) 	มิติการพัฒนาด้านสังคม เป็นการพัฒนาคนและสังคมให้เชื่อมโยงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล โดยพัฒนาคนให้มีผลิตภาพสูงขึ้น และ
พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึก พฤติกรรม และวิถีชีวิตที่
ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีระบบการจัดการทางสังคมที่สร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่าย เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความสมานฉันท์เอื้ออาทรกัน
		 2) 	มิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพ
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มี
คุณภาพโดยการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต้องเป็นไปอย่างสมดุลและเอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่
อย่างยั่งยืนในระยะยาว
		 3) 	มิติการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ขอบเขตหรือปริมาณที่สามารถพลิกฟื้นให้กลับสู่สภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด เพื่อให้คน
รุ่นหลังได้มีโอกาสและมีปัจจัยใช้ในการดำรงชีพต่อไปอย่างยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ มุง่ การจัดการให้เกิดสมดุล มีการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ให้มากทีส่ ดุ การปล่อย
มลพิษสู่สิ่งแวดล้อมในระดับที่ระบบนิเวศสามารถดูดซับได้
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		 ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนเน้นจึงเป็นการพัฒนาที่คำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในท้องถิ่นอย่าง
ระมัดระวัง โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นความหลากหลายทาง
ชีวภาพของโครงการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
				 เป้าหมาย ที่ 2 	 ขจัดความหิวโหย
				 เป้าหมาย ที่ 4 	 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
				 เป้าหมาย ที่ 6 	 การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
				 เป้าหมาย ที่ 11 สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย
				 เป้าหมาย ที่ 13 การสร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
				 เป้าหมาย ที่ 14 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
				 เป้าหมาย ที่ 15 การใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก

ภาพโดย: นายยงยุทธ คงมหาพฤกษ์
ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
		 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560,
หน้า 127-171) กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
		 - เป้าหมายและตัวชี้วัด
		 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ นำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
			 ตัวชี้วัด
			 1) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมที่สร้าง ความ
ตระหนักในความสำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
			 2) 	ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก
ในความสำคั ญ ของการดำรงชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
				 2.1 	ร้ อ ยละของจำนวนนั ก เรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม/โครงงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
 				 2.2 	ร้อยละของจำนวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม คุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
 				 2.3 	ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
			 3) ร้ อ ยละของครู / บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การอบรม/พั ฒ นาในเรื่ อ งการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
			 4) 	จำนวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียวเพิ่มขึ้น
			 5) 	จำนวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้น
			 6) 	จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกเพิ่มขึ้น
		 2. 	หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่
การปฏิบัติ
			 ตัวชี้วัด
			 1) 	จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
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			 2) 	จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น
			 3) 	จำนวนแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาให้ ส ามารถจั ด การศึ ก ษา/จั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
			 4) 	จำนวนสื่อการเรียนรู้ในสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
		 3. 	การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
			 ตัวชี้วัด
			 1) 	จำนวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เพิ่มขึ้น
			 2) 	จำนวนสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนา ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
			 3) 	จำนวนฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ใน
สาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
- แนวทางการพัฒนา
		 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
			 1.1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทุกระดับ
			 1.2) 	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
 			 1.3) 	พัฒนา/อบรมครูผสู้ อนทัง้ การศึกษาในระบบและนอกระบบในเรือ่ งการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
 			 1.4) 	ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรในสาขาเฉพาะที่ต้องใช้ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญระดับสูงในศาสตร์/สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
 			 1.5) 	ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและการจัดการในสถานศึกษา/สถาบัน
การศึกษาที่สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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		 2. 	ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ สื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
			 2.1) 	จัดทำ/พัฒนาหลักสูตรในระดับการศึกษาต่าง ๆ ทั้งการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ ที่สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ส่งเสริมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่นให้กับคนทุกช่วงวัย
 			 2.2) 	จัดทำ/พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดกิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
 			 2.3) 	ส่งเสริมการผลิตสื่อ สื่อการเรียนการสอน ตำรา สิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ สื่อดิจิทัล
สำหรับคนทุกช่วงวัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม
จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิต
 			 2.4) 	ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน
ในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
		 3. 	พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
			 3.1) 	ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 			 3.2) 	สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศในเรือ่ งการวิจยั และพัฒนา ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 			 3.3) 	พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน
		 1.4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ
			
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ สร้ า งจิ ต สำนึ ก ปลู ก ฝั ง
ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของคนทุกช่วงวัยในพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสร้าง
ความตระหนัก และเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อจัดการในเรื่อง
ภัยธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ รวมทั้งพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ จึงได้มีการกำหนดบทบาทของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สู่การปฏิบัติ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ดังแสดงในตาราง
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ตารางที่ 1 บทบาทของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 สู่การปฏิบัติ
ระดับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบดำเนินการ

ส่วนกลาง
- กระทรวงศึกษาธิการ 	
1) กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน
		
- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 		 ให้คนทุกช่วงวัยมีพฤติกรรม และทักษะที่สร้างเสริม
		
- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 		 คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
			 นโยบาย แผนการสร้างเสริม 	
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนพัฒนาการวิจัย
			 คุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม	 	 องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
					 คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 				
3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
					 แหล่งเรียนรู้ ที่มีมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างความรู้
					 ความเข้าใจ และจิตสำนึก เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับ
					 คนทุกช่วงวัย
				
4) สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน
					 สังคม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างจิตสำนึก
					 ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของคนทุกช่วงวัย
					 ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
				
5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน
					 และนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
				
6) ส่งเสริมการนำแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตตาม
					 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรม
					 ของศาสนาไปปฏิบัติ ในชีวิตจริง
				
7) ดำเนินการในภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
		
- สำนักงานคณะกรรมการ 	
1) พัฒนาหลักสูตรในระดับการศึกษาต่าง ๆ ทั้งการศึกษา
			 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 		 ในระบบและนอกระบบที่สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก
		
- สำนักงานคณะกรรมการ  		 และพฤติกรรม ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
			 การอาชีวศึกษา 		 สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึง บริบทที่แตกต่างกัน
		
- สำนักงานคณะกรรมการ  		 ของแต่ละท้องถิ่น
			 การอุดมศึกษา 	
2) จัดการศึกษาและการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่สร้างเสริม
		
- หน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาระดับ  		 คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
			 การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา  	 3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมทั้งใน
			 และอุดมศึกษา 		 และนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
					 และจิตสำนึก ความรับผิดชอบ
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ตารางที่ 1 บทบาทของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 สู่การปฏิบัติ (ต่อ)
ระดับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบดำเนินการ

		
- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการจัด 4) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
			 การศึกษาสำหรับ กลุ่มเป้าหมาย 		 สื่อการเรียนรู้ ในการนำแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิต
			 เฉพาะด้าน เฉพาะทางในระดับต่าง ๆ		 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรม
					 ของศาสนาไปปฏิบัติ ในชีวิตจริง
				
5) พัฒนาและอบรมครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
					 ในเรือ่ งการจัดการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมการสร้างเสริม
					 คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม
					 จริยธรรม และแนวปฏิบัติ ในการดำรงชีวิตตาม
					 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
				
6) ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียน/บัณฑิตให้มีพฤติกรรม
					 คุณลักษณะ และทักษะที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
					 ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และสามารถประพฤติปฏิบตั ติ น
					 เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่น ๆ ได้
				
7) ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้ผลิตบุคลากรสาขา
					 เฉพาะด้าน หรือมีความเชี่ยวชาญระดับสูง
					 ด้านสิ่งแวดล้อม
				
8) ศึกษา วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม และ
					 สร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับต่างประเทศเกี่ยวกับ
					 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
					 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ
					 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน
				
9) ดำเนินการในภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนภูมิภาค - สำนักงานศึกษาธิการภาค/ 	
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
			 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/  		 ให้มีพฤติกรรม และทักษะที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
			 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 		 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
		
- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  	
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
			 ในระดับภูมิภาค/พื้นที่		 ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง
					 กับบริบทของสังคม และวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่
					 ให้กับคนทุกช่วงวัย
				
3) สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
					 ในการมีส่วนร่วม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน
					 ในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
					 สิ่งแวดล้อมให้กับคนทุกช่วงวัย
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ตารางที่ 1 บทบาทของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 สู่การปฏิบัติ (ต่อ)
ระดับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบดำเนินการ

				
4) พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษา
					 ที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
					 กับสิ่งแวดล้อม
				
5) กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานของ
					 สถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
					 บรรลุผลตามเป้าหมาย ของการจัดการศึกษาเพื่อ
					 สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
				
6) ดำเนินการในภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษา 	 ทุกสังกัดและทุกระดับการศึกษา
1) ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และห้องเรียน				 ทั้งในและ นอกห้องเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้
					 ร่วมกันของครอบครัว กลุ่มสนใจ และชุมชน
					 ทีส่ อดแทรกการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝัง ทัศนคติ ค่านิยม
					 วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
					 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
				
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
					 คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีกิจกรรม
					 ที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และสามารถพัฒนา
					 คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ต่าง ๆ ได้
				
3) ดำเนินการในภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง
		 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 (สศช, 2560,
หน้า 107-121) ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเป็น
แผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยระบุถึงสภาวะปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็น
จุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้งการดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพ
ถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ 

มีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศทวีความเข้มข้น ซึง่ จะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต การพัฒนาในระยะต่อไป
จึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจาก
สาธารณภัย แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย
		 1) 	การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
		 2) 	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน
		 3) 	การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
		 4) 	ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
		 5) 	สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
		 6) 	การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
		 7) 	การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 8) 	การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
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		 ซึ่งในโครงการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและ
สามารถผลักดันสู่การปฏิบัติในบริบทพื้นที่ ประกอบด้วย
			 1. การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ ยืนและเป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟืน้ ตัว 

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม รวมทั้ง ผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จาก
การอนุรักษ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้
				 1.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ ปกป้องและฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หยุดยั้งการทำลายป่า
				 1.2) 	อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ปกป้อง
และอนุรกั ษ์ทรัพยากรพันธุกรรม อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สนับสนุนธนาคารพันธุกรรม
อย่างเป็นระบบ ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร
ชีวภาพและให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
			 2. 	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล
และยั่งยืน ทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรน้ำในทุกมิติโดยคำนึงถึงศักยภาพ และข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพื้นที่
ลุ่มน้ำ
			 ดังนั้น โครงการวิจัยในครั้งนี้จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็น กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เน้นให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมมีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ ม มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และนำแนวคิ ด ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาสู่
การปฏิบัติในการดำรงชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรูต้ า่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม พัฒนาองค์ความรู 
้
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้ผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ เกิดสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้าน
การมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และความตระหนักในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
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ภาพโดย: นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์
ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2. สมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.1 สมรรถนะการเป็นพลโลก
2.1.1) ความหมายของความเป็นพลโลก
			
Oxfam (2006, pp. 5) กล่าวว่า ความเป็นพลโลก (global citizenship) หมายถึง 

ความเข้าใจความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความอยุติธรรมและความไม่เท่าเทียม ความต้องการและ
ความสามารถในการทำงานอย่างตั้งใจปฏิบัติ รวมถึงความตระหนักในเอกลักษณ์และคุณค่าของโลก
ปกป้องอนาคตของโลกเพื่อประชากรรุ่นต่อไป พลโลกเป็นวิธีการคิดและพฤติกรรม ซึ่งเป็นมุมมอง
เกี่ยวกับชีวิตที่เป็นความเชื่อว่าเราสามารถสร้างความแตกต่าง
			
Steven and Campbell (2006, pp. 536) กล่าวว่า ความเป็นพลโลก หมายถึง 

ประชาชนผู้ซึ่งตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างท้องถิ่นและระดับโลกซึ่งเขาจะค้นหาให้
เข้าใจถึงความสัมพันธ์กบั ท้องถิน่ ไปสูร่ ะดับนานาชาติ เช่น รูปแบบการใช้ทรัพยากรบนพืน้ ฐานการขัดแย้ง 

พลโลกจะค้ น หาข้ อ มู ล ภายในโลกที่ พ วกเขาสามารถทำให้ ดี ขึ้ น ตามหลั ก จรรยา และรั บ ผิ ด ชอบ
ในการตัดสินใจ
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Ingebritsen (2007, pp. 1) กล่าวว่า ความเป็นพลโลก หมายถึง การที่พวกเขา
เข้าใจ และเคารพในการเรียนรู้จากความแตกต่างทางวัฒนธรรม พวกเขาตระหนักถึงความเชื่อมโยงกัน
และความไม่เสมอภาคที่กำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิตในโลก พวกเขาคิดและมีความรับผิดชอบ
ในฐานะที่เป็นสมาชิกของโลก และชุมชนท้องถิ่น รวมถึง 1) มีความรู้ใหม่อย่างน้อย 1 ภาษาและ 

1 วัฒนธรรม 2) การตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยกันในสังคม 3) การเคารพสถานที่และวัฒนธรรมอื่น
และ 4) ความรู้ในการวิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นและปัญหาข้ามประเทศ เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน 	
			
บารัค โอบาม่า ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดความของพลโลกไว้ใน
สุนทรพจน์ที่เมืองเบอร์ลิน ในปี 2008 ว่า พลโลก หมายถึง การจัดการคุณธรรมและจริยธรรม
ที่สามารถแนะนำให้เข้าใจเป็นรายบุคคล ชุมชน และในบริบทของโลก รวมถึงความสัมพันธ์ของ
ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในชุมชนที่หลากหลาย (Barak Obama, 2008)
			
Hendershot and Sperandio (2009, pp. 45) กล่าวว่า ความเป็นพลโลก
หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท/หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในสังคม เปิดใจ ยอมรับ และอดทนต่อความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมอื่น ด้วยความเคารพไม่ตัดสินไปตามกระแสด้วยการแสวงหาความรู้และ
ความเข้าใจ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์ และมีความสามารถในการตระหนักรู้ไม่เพียงแต่
มีความตระหนักในตนเอง หากยังตระหนักเชื่อมโยงถึงปัญหาระหว่างท้องถิ่นและระดับโลก และ
ผลกระทบของการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งบนโลก
		 2.1.2) คุณลักษณะความเป็นพลโลก
			
The Education Department : Hong Kong (1996, pp. 37) ได้พัฒนา
หลักสูตรเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองของประเทศที่มีประเด็นความเป็นพลโลกรวมอยู่ด้วย เนื้อหา
หลักสูตรมีประเด็นเรื่อง ชุมชนนานาชาติ คือ ความเป็นนานาชาติเกี่ยวกับเด็กจากหลายภูมิภาค
ทั่วโลก เรื่องอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย การขนส่ง กีฬา ประเพณีต่าง ๆ ในหลาย ๆ ประเทศ กิจกรรม
ที่ร่วมกันของหลาย ๆ ชาติ เช่น กีฬาโอลิมปิก การแข่งขันกีฬาระหว่างชาติ องค์กรนานาชาติ เช่น
สภากาชาดสากล องค์การสหประชาชาติ ความเป็นมิตร ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาโลก เช่น ปัญหา
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สงครามและสันติภาพ สถานภาพสตรี ความยากจน อารยธรรมของมนุษย์
เหตุการณ์สำคัญของโลก เป็นต้น
			
มโนทั ศ น์ เรื่ อ งความเป็ น พลโลกที่ มี หั ว ข้ อ เรื่ อ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หมู่ บ้ า นโลก
(Global Village) ความรับผิดชอบที่มีต่อโลก อีกส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศจีนเรื่อง
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ การปกครอง วัฒนธรรมและประเพณี ปัญหาสำคัญของประเทศ ระบบ
การเมืองการปกครอง ระบบกฎหมาย ความเป็นคนจีน อุดมการณ์ทางการเมือง ระบบเศรษฐกิจและ
สังคม สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง เนื้อหาเกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่นเดิม เน้นเรื่องฮ่องกงเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และสังคม ระบบกฎหมาย สังคมที่มีความยุติธรรม และโครงสร้างการเมืองการปกครอง
ของฮ่องกง เป็นต้น
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Cogan and Derricott (2000, pp. 16) ได้เสนอคุณลักษณะของความเป็น
พลโลก ไว้ 8 ประการ ดังนี้
			
1) ความสามารถในการมองเห็นและเข้าถึงปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมโลก
			
2) 	ความสามารถทีจ่ ะทำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ในเชิงความร่วมมือและความรับผิดชอบ
ในบทบาทหน้าที่ทางสังคม
			
3) 	ความสามารถที่จะเข้าใจ ยอมรับ เห็นคุณค่าและเปิดกว้างสำหรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
			
4) 	ความสามารถที่จะคิดเชิงวิพากษ์ และคิดอย่างเป็นระบบ
			
5) 	ความมุ่งมั่นที่จะทำให้ความขัดแย้งหมดไปด้วยสันติวิธี
			
6) 	ความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนการดำเนินชีวิตและอุปนิสัยการบริโภคเพื่อที่จะดูแล
ปกป้องสิ่งแวดล้อม
			
7) 	ความสามารถที่จะสำนึกและต้องการสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิของผู้หญิง
ชาติพันธุ์ของชนกลุ่มน้อย
			
8) 	ความมุง่ มัน่ และความสามารถทีจ่ ะมีสว่ นร่วมทางการเมือง ทัง้ ในระดับท้องถิน่  

ระดับชาติ และระดับสากล
			
คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นทั้ง 8 ประการจะเป็นตัวชี้วัดการดำเนินชีวิตของ
พลโลกในอนาคต การปฏิสัมพันธ์กันทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้วิถีชีวิตของประชาชนเป็นพลโลก
มากขึน้ เกิดการส่งผ่านแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรม ทำให้แนวคิดของความเป็นพลเมืองซับซ้อนมากยิง่ ขึน้  

ซึ่งความซับซ้อนนี้จะทำให้พลเมืองสามารถทำหน้าที่ของพวกเขาได้ประสบความสำเร็จ สมาชิกใน
ประชาคมโลกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้น ต้องมีพลเมืองที่เข้าใจ ยอมรับและเปิดกว้าง
สำหรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความคิดเชิงวิพากษ์อย่างเป็นระบบ เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
กระทำบางสิ่ง ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองจะเป็นตัวชี้วัดทิศทางของประชาคมโลก
			
Quisumbing (2002, pp. 6) ได้กล่าวว่า คุณสมบัติของเยาวชนในสังคมโลก
ควรมี ดังนี้
			
1) 	มีความสามารถที่จะมองและมีวิธีการแก้ปัญหาในฐานะที่เป็นสมาชิกของ
สังคมโลกได้
			
2) 	มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะเพื่อนร่วมงาน และจะต้อง
รับผิดชอบโดยมีบทบาทหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในสังคม
			
3) 	มีความสามารถในการที่จะเข้าใจ ยอมรับ และอดทนต่อความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
			
4) 	มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และคิดอย่างเป็นระบบ
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5) 	มีความเต็มใจที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งในลักษณะที่ปราศจากความรุนแรง
			
6) 	มี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะเปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต บางส่ ว นของชี วิ ต และนิ สั ย การบริ โ ภค
ในการปกป้องสภาพแวดล้อม
			
7) 	มี ค วามสามารถในการที่ จ ะแสดงความรู้ สึ ก เพื่ อ ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน 

สิทธิสตรี ชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ
			
8) 	มี ค วามเต็ ม ใจและความสามารถในการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งในระดั บ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
			
Oxfam (2006, pp. 7) ได้ ศึ ก ษาและให้ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
ความเป็นพลโลก ดังนี้
			
1) 	ใส่ใจในปัญหาของโลกโดยมีความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก
			
2) 	เคารพและเห็นคุณค่าในความหลากหลาย
			
3) 	เข้าใจในการเป็นไปของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม
			
4) 	ไม่ยอมรับความอยุติธรรมในสังคม
			
5) 	มีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือในระดับชุมชนจนถึงระดับสังคมโลก
			
6) 	ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการทำให้โลกมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
			
7) 	มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง
			
Quittner (2008, pp. 6) ได้กล่าวว่า คุณสมบัติของเยาวชนในสังคมโลก ควรมี
ดังนี้
			
1) 	มีความตระหนักรู้ในความเป็นไปของสังคมที่กว้างไกลกว่าที่อาศัยอยู่ และ
มีความรู้สึกร่วมเป็นสมาชิกของสังคมโลก
			
2) 	พร้อมรับผิดชอบในผลที่สืบเนื่องจากการกระทำของตนเอง
			
3) 	เคารพและเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
			
4) 	พร้อมที่จะร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่วางอยู่บนพื้นของความเคารพในสิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคทางสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
			
ACIC : CICA (2010, pp. 4) กล่าวว่า ความเป็นพลโลก หมายถึง การที่เรา
มองเห็นหนทางที่เราจะเชื่อมต่อ แสดงความรับผิดชอบ และรู้ถึงทุก ๆ สิ่งที่เราสามารถมีส่วนร่วม
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนทั่วโลก และคุณลักษณะของความเป็นพลโลก หมายถึง หนทางที่จะเข้าใจ
ความเป็ น ไปในโลก การเชื่ อ มโยงระหว่ า งชี วิ ต เราและคนอื่ น ๆ ในโลก วิ ถี ข องมุ ม มองในเรื่ อ ง
ความยุติธรรมในสังคมและความเท่าเทียม ความเป็นจริงในสังคม ความหลากหลาย ความเชื่อมโยง
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ถึงกัน ซึ่งแตกต่างกันไปในมุมมองแต่ละคน รวมถึงการแสดงออกในการใช้สิทธิทางการเมือง การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และคัดค้านความอยุติธรรม
			
หนังสือ Developing Global Citizens within Curriculum for Excellence
(2011, pp. 2) ของ Learning and Teaching Scotland กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะของพลโลก 

หมายถึง เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี มีความยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง
ติดต่อสื่อสารได้อย่างมั่นใจ มีแรงจูงใจที่จะลงมือทำ มุ่งมั่นที่จะรักษาสิทธิมนุษยชนและมีการใช้ชีวิต
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดวิถีชีวิตชุมชน คิดอย่างมีวิจารณญาณและตระหนักถึงความอคติของตน ห่วงใย
และความเคารพผู้อื่น เห็นคุณค่าในความเสมอภาคและความหลากหลาย พัฒนาเกี่ยวกับมุมมองทาง
จริยธรรมของปัญหาที่ซับซ้อน มีความชื่นชมวัฒนธรรมที่หลากหลายของสกอตแลนด์ รวมถึงมรดก
ทางวัฒนธรรมและสถานที่ในโลก มีการใส่ใจและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม สามารถเชือ่ มต่อและเชือ่ มโยงการเรียนรูถ้ งึ ปัญหาในชีวติ จริง มีความเข้าใจ
ถึงความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เชื่อมั่นในการสร้างความแตกต่าง ตระหนักถึงการพึ่งพา
ซึ่งกันและกันของผู้คนและธรรมชาติ มีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย
			
จากการศึกษาแนวคิด เอกสาร งานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านจะเห็นได้ว่า
คุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น พลโลกของนั ก วิ ช าการแต่ ล ะท่ า นมี ค วามสอดคล้ อ งใกล้ เ คี ย งกั น มากว่ า
คุณลักษณะความเป็นพลโลก ประกอบด้วย การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเข้าใจ
และสามารถจัดการกับปัญหาความรุนแรงด้วยสันติวิธี ความตระหนักและใส่ใจต่อประเด็นปัญหาโลก
รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าใจว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกที่ทุกคนมีความเท่าเทียม ดังนั้น
จึงสามารถที่จะสรุปคุณลักษณะของความเป็นพลโลกได้ดังแสดงในตาราง
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Learning and Teaching
Scotland (2011)

ACIC : CICA (2010)

Quittner (2008)

Oxfam (2006)

Quisumbing (2002)

Cogan and Derricott (2000)

คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลโลก

The Education Department :
Hong Kong (1996)

ตารางที่ 2 สรุปแสดงคุณลักษณะของความเป็นพลโลก

1. 	การพึ่งพาอาศัยกัน							
2. 	การมองโลกอย่างกว้าง ๆ 				

/			

3. 	การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

/

/				

/

/

4. 	การร่วมมือกันระหว่างประเทศ

/					

/

/

5. 	ระบบความสัมพันธ์โลก							

/

6. 	สงครามและสันติภาพ

/						

7. 	ใส่ใจประเด็นสำคัญและปัญหาโลก

/

/					

8. 	การวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูล เหตุการณ์โลก						
9. 	กลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกันมีความเข้าใจอันดี

/

12. 	เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

/

/						

10. 	ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน							
11. 	การมีความรับผิดชอบในฐานะเป็นพลเมืองดี
		 ของประเทศ

/

/

/					

/

/

/

/

/

/			

/

13. 	เข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา		
		 ที่ยั่งยืน

/				
/		

14. 	ยอมรับในการนับถือศาสนาที่ต่างกัน							
15. 	ยอมรับแนวคิดทางการเมืองของแต่ละสังคม

/					

16. 	เข้าใจในสภาวะเศรษฐกิจโลก

/						

17. ให้ความร่วมมือส่งเสริมสันติภาพ
		 และความเท่าเทียมกัน
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/					

/

/				

/

Quittner (2008)

/

/		

Oxfam (2006)

/

Quisumbing (2002)

Learning and Teaching
Scotland (2011)

/

ACIC : CICA (2010)

18. 	ทำงานร่วมกับผู้อื่นตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

Cogan and Derricott (2000)

คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลโลก

The Education Department :
Hong Kong (1996)

ตารางที่ 2 สรุปแสดงคุณลักษณะของความเป็นพลโลก (ต่อ)

/		

		 ในฐานะพลเมืองและในฐานะพลโลก
19. 	คิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และคิดอย่างเป็นระบบ		
20. 	มีความเต็มใจและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเมือง 	
		 ในระดับต่าง ๆ

/

/

21. 	มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี							
22. 	นำความรูไ้ ปใช้ในการสร้างงานสร้างประโยชน์ให้สงั คม							

/

23. 	ภาคภูมิใจในชาติและพระมหากษัตริย์							

/

24. 	ยอมรับมาตรฐานและคุณค่าในความหลากหลาย

/

/			

/		

/

2.2 สมรรถนะการเป็นพลโลกของไทย
		 2.2.1) ความหมายของการเป็นพลโลก 	
			
สิริวรรณ ศรีพหล (2551, หน้า 6) กล่าวว่า ความเป็นพลโลก หมายถึง การเป็น
พลเมืองดีของสังคมโลก นอกเหนือจากการเป็นพลเมืองดีของประเทศ
			
วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2553, หน้า 4) กล่าวว่าความเป็นพลโลก หมายถึง
การเป็นพลเมืองของประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาศัยอยู่ในทวีปต่าง ๆ ในโลก ทุกคนเป็นหนึ่งในจำนวนพลโลก
นับพันล้านคน ในขณะที่ทุกคนเป็นพลเมืองของประเทศด้วย และทุกคนต่างมีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในโลกที่เหมือนกัน
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (2554, หน้า 21) กล่าวว่า
ความเป็นพลโลก หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติในการอยู่ร่วมกัน
ของประชาคมโลกโดยเข้าใจถึงความหลากหลาย ความยุติธรรมและเท่าเทียมกันในสังคม การพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน สันติภาพและปัญหาความขัดแย้ง รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้การคิดเชิงสร้างสรรค์
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อสังคมและโลก
			
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554, หน้า 111) กล่าวว่า
ความเป็นพลโลก หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และสถาบัน การมีบทบาท
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในฐานะสมาชิ ก ของสั ง คมทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ประเทศ และระดั บ โลก ตลอดจน
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย
			
ดังนัน้ จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถสรุปได้วา่ ความหมาย
ของสมรรถนะการเป็นพลโลก หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก
มีความตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึง่ ของโลก ไม่ได้เป็นแค่พลเมืองของประเทศใดประเทศหนึง่ มีความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติในการอยู่ร่วมกันของประชาคมโลกโดยเข้าใจถึงความหลากหลายทาง
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ความยุติธรรมและเท่าเทียมกันในสังคม การพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

การมีบทบาทและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และ
ระดับโลก รวมไปถึงมีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ บนโลก โดยการอนุรักษ์ทรัพยากร
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
		 2.2.2) คุณลักษณะความเป็นพลโลกของไทย 	
			
ลักษณะความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย ในสังคมไทย รวมทั้งในสังคมโลก
ที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขและอยู่อย่างมีคุณภาพ สุมน อมรวิวัฒน์ ได้ชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติของ
พลเมืองดี ดังนี้
			
1) เป็นผู้มีความเข้าใจในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ใช้สิทธิของตนภายในขอบเขตของกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
			
2) 	เป็นผู้มีศีลธรรม มีความภาคภูมิในความเป็นไทย รู้จักรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีรวมถึงวัฒนธรรมไทย สามารถที่จะถ่ายทอดคุณค่าและความภาคภูมิใจไปสู่ลูกหลาน
			
3) 	เป็นผู้ที่จัดระบบชีวิตของตนได้อย่างเหมาะสมกับฐานะ รู้จักใช้จ่ายพอเหมาะ
กับรายได้ รู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปรับตัวเองให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ดี
			
4) 	เป็นผู้มีความรักชาติ ศาสนา จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์
			
5) 	เป็นผู้ที่รักความสงบ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น มีวิจารณญาณที่พิจารณาตัดสินว่า
สิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว มีเหตุผล (สุมน อมรวิวัฒน์, 2545, หน้า 18)
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เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546, หน้า 52-107) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ
สำคัญที่พึงประสงค์ของคนไทย 10 ประการ โดยตั้งอยู่บนฐานของแนวคิดที่ว่า คุณลักษณะดังกล่าว
จะต้องมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งจะมีส่วนในการนำพา
บุคคลและประเทศชาติให้ประสบความสำเร็จได้ ดังนี้
			
1) 	มีความสามารถในการคิด
			
2) 	มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และรักความถูกต้อง
			
3) 	ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี และสูงใหญ่
			
4) 	รักการเรียนรู้
			
5) 	มีสุขภาพจิตดี
			
6) 	ขยัน อดทน ทุ่มเท ทำงานหนัก
			
7) 	มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
			
8) 	มีระเบียบวินัย
			
9) 	รู้รอบด้านและเท่าทันเหตุการณ์
			
10) เห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ไทย 		
			
สิริวรรณ ศรีพหล (2547, หน้า 15-16) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของความเป็น
พลโลก ดังนี้
			
1) 	ตระหนักในความหลากหลาย ในเรื่องของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อ
สภาพแวดล้อมของพลเมืองในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
			
2) 	ตระหนักว่าพลเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกต่างก็มีความต้องการพื้นฐาน
เพื่อการดำรงชีวิตที่คล้ายคลึงกัน
			
3) 	ตระหนักว่าโลกของเราจะอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
			
4) 	ตระหนักว่าบทบาทหรือท่าทีของพลเมืองในภูมิภาคหนึ่งหรือของประเทศใด
ประเทศหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบไปยังพลเมืองในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกทั้งหมด
			
5) 	มีความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ถูกต้องว่าสิ่งต่าง ๆ หรือสภาพการณ์
ต่าง ๆ ของโลกย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้
			
6) 	มีความรูค้ วามเข้าใจอย่างถูกต้อง ตลอดจนมีเจตคติทดี่ เี กีย่ วกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ในโลกและพร้อมที่จะแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีสันติ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ และโลก
			
7) 	สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างประสานสัมพันธ์และอย่างมีประสิทธิภาพ
			
8) 	เป็นผู้มีเหตุผล มีความยุติธรรม และขันติธรรม
			
9) 	เป็นผู้ที่ยอมรับความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน
			
10) 	เป็นผู้ที่มีความสนใจและใฝ่รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ
			
11) 	เป็นผู้ที่มีทรรศนะกว้างในการมองโลก
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12) 	เป็นผู้ที่มีความสำนึกอันเหมาะสมในเรื่องรอบตัว และมีความเต็มใจในการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อม
			
13) 	เป็นผูเ้ ห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม ยอมรับในการปฏิบตั ติ ามกติกาและกฎเกณฑ์
ของสังคม รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
			
14) 	เป็ น ผู้ รู้ จั ก แสวงหาและใช้ แ หล่ ง ความรู้ ตลอดจนสามารถรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
			
15) 	เป็นผู้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
			
16) เป็นผู้ที่มีการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพภายในสังคม
			
สาระในเอกสาร มาตรฐานการศึกษาของชาติ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2548, หน้า 3-4) ได้กำหนดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

ไว้ในมาตรฐานที่ 1 ดังนี้
			
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทย
เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น
“คนเก่ง คนดี และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ตรงตามความต้องการ ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
ทักษะ คุณธรรมและจิตสำนึกที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีตัวบ่งชี้ คือ
			
1) 	กำลังกาย กำลังใจที่สมบูรณ์
			
2) 	ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวติ และการพัฒนาสังคม
			
3) 	ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว
			
4) 	ทักษะทางสังคม
			
5) 	คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
			
วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2553, หน้า 43-44) กล่าวว่า คุณลักษณะของ
พลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 (Good Citizen Characteristics of the 21st Century) ที่ได้มาจาก
ผลการวิจยั นานาชาติเรือ่ ง Citizenship Education Policy Study ในปี 1997 สรุปได้วา่ คุณลักษณะ
ของพลเมื อ งดี ใ นศตวรรษที่ 21 สะท้ อ นได้ ถึ ง การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ข องประเทศและพลโลก 

มี 8 คุณลักษณะ ดังนี้
			
1) 	มีความสามารถในการมองปัญหาและหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาในฐานะ
สมาชิกของสังคมโลก
			
2) 	มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และรู้จักรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตนในสังคม
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3) 	มี ค วามสามารถที่ จ ะเข้ า ใจ ยอมรั บ รู้ จั ก คุ ณ ค่ า และอดทน ใจกว้ า งต่ อ
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง
			
4) 	มีสมรรถภาพในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ
			
5) 	มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
			
6) 	มีความตั้งใจในการที่จะปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต และลักษณะนิสัยใน
การบริโภคส่วนตนเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
			
7) 	เป็นผู้มีความรู้สึกไวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและต่อสู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชน
			
8) 	มีความตัง้ ใจและมีความสามารถในการมีสว่ นร่วมในเรือ่ งการเมือง การปกครอง 

ทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ
			
จากการศึกษาแนวคิด เอกสาร งานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านจะเห็นได้ว่า
คุณลักษณะของการเป็นพลโลกของนักวิชาการแต่ละท่านมีความสอดคล้องใกล้เคียงกันมากกว่า
คุณลักษณะความเป็นพลโลก ประกอบด้วย การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเข้าใจ
และสามารถจัดการกับปัญหาความรุนแรงด้วยสันติวิธี ความตระหนักและใส่ใจต่อประเด็นปัญหาโลก
รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าใจว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกที่ทุกคนมีความเท่าเทียม ดังนั้น
จึงสามารถที่จะสรุปคุณลักษณะของความเป็นพลโลกได้ ดังแสดงในตาราง

ภาพโดย: นายอรรถ สาหร่าย
ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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1. 	การพึ่งพาอาศัยกัน			

/		

2. 	การมองโลกอย่างกว้าง ๆ 			

/		

3. 	การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

/

/		

4. 	การร่วมมือกันระหว่างประเทศ			

วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2553)

การศึกษามาตรฐานของชาติ
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2548)

ฃสิริวรรณ ศรีพหล (2547)

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546)

คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลโลก

สุมน อมรวิวัฒน์ (2545)

ตารางที่ 3 สรุปแสดงคุณลักษณะของความเป็นพลโลกของไทย

/

/

/		

/

5. 	ระบบความสัมพันธ์โลก					
6. 	สงครามและสันติภาพ					
7. 	ใส่ใจประเด็นสำคัญและปัญหาโลก		

/

/		

/

8. 	การวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูล เหตุการณ์โลก		

/

/

/

/

9. 	กลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกันมีความเข้าใจอันดี					
10. 	ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

/		

/		

11. 	การมีความรับผิดชอบในฐานะเป็นพลเมืองดีของประเทศ

/

/

/

/

/

12. 	เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

/

/

/		

/

13. 	เข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน

/		

/

/

/

14. 	ยอมรับการนับถือศาสนาที่ต่างกัน		

/			

15. 	ยอมรับแนวคิดทางการเมืองของแต่ละสังคม		

/

/

/

/

16. 	เข้าใจในสภาวะเศรษฐกิจโลก					
17. 	ให้ความร่วมมือส่งเสริมสันติภาพและความเท่าเทียมกัน

/		

/

/		

/

/

/

19. 	คิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และคิดอย่างเป็นระบบ			

/

/

18. 	ทำงานร่วมกับผู้อื่นตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
		 ในฐานะพลเมืองและในฐานะพลโลก
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2548)

/

/

/

/

21. 	มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี				

/

22. 	นำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานสร้างประโยชน์ให้สังคม

/

/

/

/

23. 	ภาคภูมิใจในชาติและพระมหากษัตริย์

/

/		

/

24. 	ยอมรับมาตรฐานและคุณค่าในความหลากหลาย		

/

/		

วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2553)

ฃสิริวรรณ ศรีพหล (2547)

20. 	มีความเต็มใจและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเมือง 	
		 ในระดับต่าง ๆ

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546)

คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลโลก

สุมน อมรวิวัฒน์ (2545)

ตารางที่ 3 สรุปแสดงคุณลักษณะของความเป็นพลโลกของไทย (ต่อ)

/

/

			
ดังนั้น โครงการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกคุณลักษณะหลักของความเป็นพลโลก
ที่ดีในด้านการเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาเป็นสมรรถนะ
การเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม อันเป็น กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมจัดและ
สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ ดำรงชี วิ ต อย่ า งเป็ น สุ ข สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในการ
ดำรงชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้ผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ เกิดสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้าน
การมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลที่แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ
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ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมตามระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งบนพื้นฐานวัฒนธรรม
และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ รู้และเข้าใจในสิทธิและ
หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานคุณธรรม มีอิสรภาพและ
บทบาทตามวิถีวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคม เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และการ
ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม โดยเห็นความสำคัญของปัญหาที่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อตนเองและ
สังคมโดยรวม สามารถวัดได้จากแบบประเมินสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม

3. แนวทางการพัฒนาการศึกษา
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา
		 ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ในที่นี้จะนำเสนอ 2 แนวคิด ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of
Planned Behavior : TPB) และทฤษฎี Norm-activation Theory ซึ่งจะอธิบายพอสังเขป ดังนี้
		 3.1.1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB)
			
เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) พัฒนามาจากทฤษฎี
การกระทำด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) ซึ่งอธิบายการแสดงพฤติกรรมของ
มนุษย์แต่ละบุคคลว่าจะเกิดการชีน้ ำโดยความเชือ่ 3 ประการทีเ่ ป็นตัวกำหนดการกระทำ คือ 1) ทัศนคติ
ที่มีต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude Towards Behavior) 2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงหรือคนรอบข้าง
(Subjective Norms) และ 3) การรับรู้หรือเชื่อว่าตนสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นได้ (Percieved
Behavioral Control) ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 นี้ จะเกิดขึ้นได้ต้องมีความเชื่อเป็นพื้นฐานและทั้ง 3 ปัจจัยนี้
จะส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจหรือเจตนาที่จะแสดงพฤติกรรม (Intention) และเจตนาของบุคคล
เมื่อประกอบกับการควบคุมพฤติกรรมจริง (Actual Behavioral Control) ไม่ใช่แค่เพียงเชื่อว่าจะ
ควบคุมได้เท่านั้นจะผลักดันให้เกิดการแสดงพฤติกรรม (มนตรี พิริยะกุล, 2551) โดยความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยตามทฤษฎี TPB แสดงในรูปของแบบจำลอง ดังรูป
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ภาพที่ 1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB)
(Mok WK and Lee AYK, 2013, pp.2)

		 3.1.2 	ทฤษฎี Norm-activation Theory
			
Schwart (1977) ได้ น ำเสนอทฤษฎี ที่ ใช้ ส ำหรั บ อธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของบุคคล โดยมีสมมติฐานว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อสิ่งที่ดีขึ้น โดยในมุมมองของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว บุคคลต่าง ๆ จะเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่ง
ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมก็ต่อเมื่อรับรู้ถึงผลกระทบดังกล่าวว่า ได้ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
หรือสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนอกเหนือจากมนุษย์ โดยจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่สนับสนุน
เป้าหมายของตนก็ตอ่ เมือ่ บุคคลนัน้ มีจติ สำนึกทีถ่ กู ต้องและส่งผลไปถึงความคาดหวังทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา 

โดยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมจะเกิดขึน้ ได้ขนึ้ กับปัจจัยทีส่ ำคัญ 3 ประการ คือ 1) การยอมรับในคุณค่า
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปในสังคมให้ความสำคัญ (Personnal Values) 2) การที่บุคคล
เชือ่ ว่าสิง่ สำคัญนัน้ ก่อให้เกิดคุณค่า อยูท่ กี่ ารตระหนักถึงผลกระทบทีต่ ามมาต่อบุคคลอืน่ (Awareness 

of Consequence) และ 3) การตระหนักถึงความรับผิดชอบในผลของการกระทำที่มีต่อบุคคลอื่นซึ่ง
สามารถบรรเทาได้ดว้ ยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ให้เกิดสิง่ ทีด่ ขี นึ้ (Ascription of Responsibility)
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ภาพที่ 2 ทฤษฎี Norm-activation Theory

3.2 องค์ประกอบเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
		 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ (2556) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มปป.) ได้อธิบายองค์ประกอบการพัฒนาการศึกษาของไทย เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสรุปพอสังเขปได้ ดังนี้
		 3.2.1 การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี) เป็นองค์ประกอบ
สำคัญที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของหลักสูตรทั้งเนื้อหา สมรรถนะ
(ทักษะ) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยหลักสูตรมีโครงสร้างกระชับ มีความยืดหยุ่น
เน้นกระบวนการคิดขั้นสูงและบูรณาการ ดังเช่น แนวคิดหลักและคำถามสำคัญในสาระการเรียนรู้
เรียนรู้ผ่านโครงงานและการทำงานเป็นทีม และการใช้ ICT ในการเรียนรู้
			
การใช้วิธีการบูรณาการอย่างองค์รวมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถเสริม
ประสานกันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หลีกเลี่ยงความทับซ้อน และป้องกันการไม่สอดคล้องกันของ
วั ต ถุ ป ระสงค์ กั บ การพั ฒ นาระบบการศึ ก ษา นอกจากนี้ จ ะต้ อ งเน้ น การพั ฒ นาประสบการณ์ ใ น
ห้องเรียน อีกทั้งการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีการทดลองนำร่องและ
ทดลองปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องสร้างฉันทามติจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง เข้าใจถึงเหตุผลเบื้องหลัง และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
		 3.2.2 	ระบบการประเมินผลผู้เรียน เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการวัดคุณภาพผู้เรียน
โดยใช้การทดสอบมาตรฐานในระดับประเทศ ซึ่งควรเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะ (Literacy-based Test) โดยประยุกต์เนื้อหาเข้ากับโจทย์จริงในชีวิตประจำวันได้และการนำ
ผลการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศไปสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในระบบการศึกษา เช่น 
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การประเมินผลงานของครูการประเมินสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและเข้าช่วยเหลือสถานศึกษา
ที่ มี ปั ญ หา รวมถึงการประเมินผลและให้ ร างวั ล แก่ ผู้ บ ริ ห าร สถานศึ ก ษา นอกจากนี้ ยั ง เกี่ ย วกั บ
การมีระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายของรัฐ และการเลือกสถานศึกษา
ของผู้ปกครอง สำหรับในระดับโรงเรียน นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักเรียนในระดับห้องเรียน
ควรมีวิธีหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการประเมินผลเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และวิเคราะห์
ผู้เรียน (Formative Test)
			
เน้นการประเมินผลการศึกษาทีอ่ งิ กับเป้าประสงค์ทางการศึกษา โดยเน้นการประเมิน
ที่ ส อดรั บ กั บ เป้ า ประสงค์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งมี ก ารออกแบบ
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน และสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเรื่องเป้าประสงค์
การศึกษากับโรงเรียน โดยจุดประสงค์ของการประเมินคือ การมุ่งสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
และประสบการณ์จากห้องเรียน ในการประเมินและวัดผลพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ควรให้
นักเรียนหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ควรทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน การประเมินและวัดผลจำเป็นต้องสร้าง
สมดุลที่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติตามเป้าประสงค์ทางการศึกษาจากส่วนกลาง และการบริหาร
จัดการให้เหมาะสมกับความต้องการระดับภูมิภาค ระดับจังหวัดหรือระดับโรงเรียน กล่าวคือ กำหนด
ตัวชี้วัดประเมินผลให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ระดับประเทศ แต่ก็มีวิธีการที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับ
ส่วนท้องถิ่นด้วย
		 3.2.3 	ระบบประเมินและพัฒนาคุณภาพครู เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการพัฒนาครู
แบบใหม่ ซึ่ ง สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ระบบชุ ม ชนเรี ย นรู้ ท างวิ ช าการร่ ว มกั น (Professional Learning
Community) แทนการฝึกอบรมครูที่รัฐเป็นผู้กำหนด ให้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้กำกับดูแลคุณภาพ
และส่งเสริมการจัดการความรู้ โดยให้โรงเรียนเป็นหน่วยพัฒนาหลักได้รับการจัดสรรงบประมาณ และ
มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกหลักสูตรและผู้อบรมเอง และให้ความสำคัญกับการนำความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติจริง นอกจากนี้ ระบบการประเมินครูเพื่อให้ผลตอบแทน ต้องขึ้นอยู่กับพัฒนาการของผลการ
ทดสอบมาตรฐานระดับประเทศของนักเรียน และควรใช้วิธีสังเกตการณ์ร่วมกับการพิจารณาเอกสาร
ทั้งนี้กำหนดให้มีการประเมินคงสภาพวิทยฐานะทุก 5 ปี และปรับลดงานธุรการของครู ให้เน้นหน้าที่
ในการสอนเป็นสำคัญ
		 3.2.4 	ความเชื่อมโยงกับชุมชน (Community Connectedness) การเรียนรู้จะต้อง
เชื่อมโยงกันระหว่างผู้คน และสถานที่นอกโรงเรียน ดังนั้น ครอบครัว ผู้ปกครอง อุตสาหกรรม และ
ผู้นำชุมชนจึงถือเป็นแหล่งของความรู้ที่มีศักยภาพ เป็นแรงบันดาลใจ โมเดล ต้นแบบที่ช่วยเสริมสร้าง
โอกาสการเรียนรู้
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ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งเน้น
ให้เกิดความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนและชุมชนตามที่คาดหวังซึ่งเป็นจุดหมายของหลักสูตรที่กำหนด
ไว้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในข้อที่ 5 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการอนุรักษ์ เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้าง
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสร้ า งความตระหนั ก ในสิ ท ธิ ห น้ า ที่ ใ นการมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม การพัฒนาการศึกษาเพือ่ รองรับการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม 

ต้องอาศัยความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในสถานศึกษา และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึง
องค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี)
การประเมินผลผู้เรียน การประเมินและพัฒนาคุณภาพครู และการเรียนรู้ที่จะต้องเชื่อมโยงกัน
ระหว่างผู้คน และสถานที่นอกโรงเรียน

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของ
การรักษาฐานการผลิตและให้บริการ รวมทั้งการดำรงชีพที่ยั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกนำไปใช้
ในการพัฒนาจำนวนมากก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดิน
เสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตาม
ความต้องการ และมีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นจากการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่
เป็นธรรม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและ
รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิต
ภายในประเทศ และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความ
เข้มข้น ทำให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแส
การแข่งขันทางการค้า ขณะที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ.2015 ซึ่งเป็นการกำหนด
ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า (ค.ศ. 2016-2030) จะส่งผลกระทบต่อ
แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
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ดังนั้น ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษ
ที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลด
การปล่อยก๊ า ซเรื อ นกระจกและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
1. 	การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการ
อนุรกั ษ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ได้แก่
		 1.1 อนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น ปกป้ อ งและ
อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนธนาคารพันธุกรรมที่มี
การดำเนินการอยู่แล้วอย่างเป็นระบบ ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพ และให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จัดทำชุดการวิจัย
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ผลักดันให้มีการนำงานวิจัยที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรที่เป็นยาและเครื่องสำอางที่มีศักยภาพและมีความต้องการ
ของตลาด เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่ที่มีนวัตกรรมและมีมูลค่าสูงกับกระบวนการ
พัฒนาสินค้าชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยค้นหาเอกลักษณ์และศักยภาพที่แท้จริงของทรัพยากร
ชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและมีมูลค่าสูง
2. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและกลไกแก้ ไขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ด้ า นทรั พ ยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
		 2.1 	สร้างจิตสำนึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยไม่จำกัดแค่เพียงการรับฟังความคิดเห็น แต่ควรสร้างการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดทำ
โครงการ เพื่อสร้างการยอมรับและลดความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความมั่นใจ
ให้กับทุกภาคส่วนในการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
การมีสว่ นร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีสว่ นร่วม
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ในการสนับสนุนงบประมาณ และสามารถนำงบประมาณที่ได้จากการระดมทุนมาจัดการแก้ไขปัญหา
รวมทั้งพัฒนากระบวนการติดตามโครงการที่ดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาชน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลไกเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการยุติธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

5. แนวทางการให้ ก ารศึ ก ษาและสร้ า งความตระหนั ก ในเรื่ อ ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
5.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
		 ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
หลากหลายชนิดมาอยู่ร่วมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพมี 3 ระดับ ได้แก่ (โยธิน สุริยพงศ์, 2559, หน้า 10-12)
		 1. 	ความหลากหลายของระบบนิเวศ/ถิ่นอาศัย (Ecosystem Diversity/Land Use
Type) โลกแต่ละส่วนมีความแตกต่างของชนิดและจำนวนของสิ่งมีชีวิต รวมไปถึงลักษณะความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกัน และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัย
		 2. 	ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic Diversity) ในระบบนิเวศหนึง่ ๆ จะประกอบ
ด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด แม้ในสิ่งมีชีวิตเดียวกันก็ยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่
ทำให้เกิดสายพันธุต์ า่ ง ๆ อันเป็นรากฐานสำคัญทีเ่ อือ้ อำนวยให้สงิ่ มีชวี ติ สามารถดำรงชีวติ ให้สอดคล้อง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำรง
เผ่าพันธุ์ได้ต่อไป
		 3. 	ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Species Diversity) สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลก
ใบนี้มีมากมายหลายชนิด ซึ่งมีการจัดแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยแต่ละกลุ่มที่มีการจัดกลุ่มย่อยที่เล็กลง
ไปตามลำดับจนถึงกลุ่มย่อยพื้นฐานที่สุดในระบบจำแนกสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า สปีชีส์ คือ กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่
เป็นประชากรเดียวกันผสมพันธุ์กันแล้วได้ลูกหลานสืบทอดต่อไป สิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันจะมีลักษณะ
เฉพาะตัวที่ต่างไปจากสปีชีส์อื่น แต่ความหลากหลายภายในสปีชีส์เดียวกันก็มีสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะ
ภายนอกที่คล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างทางพฤติกรรมและพันธุกรรมมากจะไม่จัดเป็นสปีชีส์
เดียวกัน นอกจากนี้เมื่อสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างทางสปีชีส์ซึ่งมีความใกล้ชิดกันสามารถผสมพันธุ์กันก็จะได้
ลูกผสม ซึ่งส่งผลให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายชนิดทั้งในพืชและสัตว์
		 การศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
(นักเรียน โรงเรียน และชุมชนเป้าหมาย) จำเป็นต้องให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจถึงความหมายของ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างแท้จริง เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological
Diversity หรือ Biodiversity) มีความหมายกว้างไกลมากกว่าคำว่า สิ่งมีชีวิต (Life) (วิสุทธิ์ ใบไม,
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2545, หน้า 1) โดยมาตรา 2 แห่ง อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on
Biological Diversity) ได้ให้ความหมายว่า “ความแตกต่างในระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งที่อยู่บนบกหรือ
ในน้ำ รวมทั้งความแตกต่างของระบบนิเวศ ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์เดียวกัน หรือ
ต่างชนิดพันธุ์กัน” (United Nations, 1992, pp. 3) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้สามารถกำหนดระดับ
การศึกษาสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
		 1) 	ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic Diversity) หมายถึง ความหลากหลาย
ทางพั น ธุ ก รรมที่ สิ่ ง มี ชี วิ ต แต่ ล ะชี วิ ต ได้ รั บ การถ่ า ยทอดมาจากรุ่ น พ่ อ แม่ แ ละส่ ง ต่ อ ไปยั ง รุ่ น ต่ อ ไป
ลักษณะทางพันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายทอด นั้นผ่านทางยีน (gene) ที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด 

ซึ่งส่งผลให้สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาจมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกันไปตามยีนที่ได้รับ
การถ่ายทอดมา เช่น ความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะม่วงที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะ
ของผล ใบ สี รส กลิ่น
		 2) 	ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Species Diversity) เป็นความหลากหลายที่มี
การเปลี่ยนแปลงมีจุดเริ่มมาจากความหลากหลายทางพันธุกรรม แต่เกิดขึ้นสะสมความแตกต่าง เป็น
ระยะเวลาที่ยาวนานหลายชั่วรุ่น และผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากการ
คั ด เลื อ กพั น ธุ์ โ ดยมนุ ษ ย์ ท ำให้ เ กิ ด สิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด พั น ธุ์ ใ หม่ เช่ น ปลาบางชนิ ด มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั น 

แต่ผสมพันธุ์กันไม่ได้ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละชนิด
		 3) 	ความหลากหลายของระบบนิเวศ หรือรูปแบบการใช้ที่ดินในปัจจุบัน (Ecosystem
Diversity หรือ Land use type) เป็นความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นผลจาก กลไกทาง
พันธุกรรม ซึ่งการแปรผันที่เกิดขึ้น ลักษณะใดที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม จะทำให้
ลักษณะดังกล่าวถูกคัดเลือกให้สืบพันธุ์และดำรงอยู่ต่อไป ดังนั้น สภาพแวดล้อมย่อมมีผลต่อทิศทาง
และการเปลีย่ นแปลงและแนวโน้มของความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ บนโลก สิง่ แวดล้อมทีห่ ลากหลาย
เป็นผลมาจากความหลากหลายของระบบนิเวศในโลกมีระบบนิเวศมากมายหลายชนิด กระจัดกระจาย
ตามภูมศิ าสตร์ตา่ ง ๆ ระบบนิเวศแต่ละประเภทจะมีชนิดของสิง่ มีชวี ติ ทีพ่ บไม่เหมือนกัน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
มีปัจจัยทางกายภาพที่สิ่งมีชีวิตต้องการไม่เหมือนกัน จากข้อมูลดังกล่าว ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ เป็นองค์ประกอบ
สำคัญ ที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดความสมดุล
ของโลก
5.2 กรอบการศึกษาบริบทด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
		 กำหนดประเด็นในการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สอดคล้องกับองค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และแนวโน้มของ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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		 5.2.1) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO,
2014, pp. 5-11) ได้ประมวลการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยวิธีการที่ใช้มุมมองอย่าง
หลากหลาย สรุปได้ดังนี้
			
เครื่องมือหลายมุมมองเป็นกรอบที่มีค่าสำหรับการสอนปัญหาการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การใช้มุมมองหลายด้านสำหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) ต่อประเด็นความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ได้รับการจัดลำดับความสำคัญจากประเทศสมาชิก รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่และต่อเนื่อง ความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ มีความสำคัญต่อสุขภาพและ
ความยืดหยุน่ ของมนุษย์ ตลอดจนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ความมุง่ มัน่ ทางการเมือง การกระทำ
ของชุมชนและปัจจัยอื่น ๆ รวมทั้งอิทธิพลจากสาขาวิชาวัฒนธรรมและการศึกษา บ่งชี้ถึงคุณค่าของ
ความหลากหลายทางชีวภาพในหลายมุมมอง
			
ความหลากหลายทางชีวภาพ (รวมถึงผู้คนและการบริการระบบนิเวศ) เป็น
ประเด็นหลักในหัวข้อสหวิทยาการหลายหัวข้อในหลักสูตรและในวิชาชีววิทยา การศึกษาเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพควรจัดให้ทั้งในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและในการศึกษานอกระบบ 

(ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ สวนสัตว์ ตู้ปลา สวนพฤกษศาสตร์ ฯลฯ) เพื่อให้ครูและ
นักเรียนสามารถชื่นชมคุณค่าที่แท้จริงของความหลากหลายทางชีวภาพได้ ความสำคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพสำหรับมนุษย์และระบบนิเวศและตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้พวก
เขาสามารถเลือกที่จะดำเนินการเพื่อปรับปรุงสถานะของความหลากหลายทางชีวภาพได้
			
การสอนผ่านวิธีการหลายมุมมองเป็นวิธีที่มีค่าในการให้คำแนะนำแบบองค์รวม
เกี่ยวกับระบบที่ซับซ้อนโดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม วิธีมุมมองหลายมุมมองบ่งบอกถึงความ
สัมพันธ์แบบเป็นส่วน ๆ แบบไดนามิก ซึ่งประกอบด้วยระบบที่ซับซ้อน เช่นความหลากหลายทาง
ชีวภาพของโลก กระบวนการต่าง ๆ หลากหลายและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากธรรมชาติและ
มนุษย์ ล้วนมีอิทธิพลต่อความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้และมีความหมายต่อ
ผู้เรียน นักเรียนมีแนวทางในการทำความเข้าใจด้วยมุมมองต่าง ๆ ทั้ง 8 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้าน
วิทยาศาสตร์ มุมมองด้านประวัติศาสตร์ มุมมองด้านภูมิศาสตร์ มุมมองด้านสิทธิมนุษยชน มุมมอง
ด้านความเท่าเทียมทางเพศ มุมมองด้านคุณค่า มุมมองด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมุม
มองด้านความยั่งยืน และมองถึงความสัมพันธ์ภายในระบบธรรมชาติและระหว่างระบบธรรมชาติกับ
สังคมมนุษย์
			
มุมมองทางวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นบริบทที่นำเสนอการพิจารณาที่อิงตามข้อมูล
หรือการวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองทางวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด มุมมองทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็น “ความจริง” และเป็นประโยชน์ในการตั้งค่าใด ๆ
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การเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าประเด็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์
สร้างขึ้นได้ถูกนำมาใช้ในช่วงเวลาที่ยาวนานเช่นเดียวกับในปัจจุบัน ผู้เรียนควรวิเคราะห์การตอบสนอง
ต่อปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพในบริบทของความรู้เทคโนโลยีการรับรู้หรือความคาดหวังทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่ การใช้หลักฐานจากสถานการณ์ในอดีตและปัจจุบัน ผู้เรียนควรเข้าใจว่าชุมชน
ท้องถิ่นและชุมชนทั่วโลกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและ
ผลกระทบจากการตัดสินใจเหล่านั้นอย่างไร
			
การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ความหลากหลายทางชี ว ภาพผ่ า นมุ ม มองทางภู มิ ศ าสตร์ 

จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดจากธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น
และอาจเกิดขึ้นอีกครั้งในชุมชนภูมิภาค ประเทศ ทวีปหรือโลก เหตุการณ์ (ตามธรรมชาติและที่เกิด
จากมนุษย์) หรือความท้าทายที่เกิดขึ้นในความซับซ้อนที่แตกต่างกันเมื่อตรวจสอบในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ เมื่อศึกษาขอบเขตทางภูมิศาสตร์และการเกิดปัญหาขึ้นอีกครั้ง
นักเรียนจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับที่มาของปัญหาและแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้น
			
มุมมองด้านสิทธิมนุษยชน เน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึงทรัพยากรที่
เพียงพอและโอกาสในการเข้าถึงสิทธิสากลอื่น ๆ โดยเฉพาะการศึกษาสุขภาพและการมีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันในการปกครอง ผู้เรียนควรเข้าใจว่าผลกระทบของความหลากหลายทางชีวภาพอาจส่งผล
กระทบต่อการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร กิจกรรมของมนุษย์อาจปรับปรุงหรือทำให้โอกาส
ของกลุ่มมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในสิทธิสากลอื่น ๆ และทรัพยากรทางการเงินของแต่ละบุคคลหรือ
ชุมชนจะส่งผลกระทบต่อผลกระทบจากธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น ประเด็นความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เรียนรู้ว่าความพร้อมของความสามารถของมนุษย์และสถาบันการกำกับดูแลที่เพียงพอส่งผล
กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ อาจช่วยปรับปรุงการเก็บรักษา นอกจากนี้มุมมองด้าน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยั ง สอนว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต จะได้ รั บ ผลกระทบจากสุ ข ภาพที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างไร โดยไม่คำนึงแต่เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ควรคำนึง
ถึงการเป็นสิ่งที่ดีทางสังคมและวัฒนธรรม
			
ระหว่ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ผู้ เรี ย นจะสำรวจวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ท างสั ง คมและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อาจส่งผลกระทบต่อทั้งชายและหญิง
แตกต่างกันไป รวมทั้งบทบาทเพศในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ในการใช้และปกป้อง
ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนต่าง ๆ ผู้เรียนควรพิจารณาว่าการเข้าถึงและการปฏิบัติที่
ยาวนานเกี่ยวกับทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ภายในประเทศ อาจมีผลต่อผลกระทบ
ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้จากบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมรวมทั้งการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและ
การทำงานที่แตกต่างกัน นักเรียนอาจพิจารณาด้วยว่าความก้าวหน้าในการจัดการความหลากหลาย

1-80.indd 56

5/17/19 2:00:16 PM

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

57

ทางชีวภาพ (เช่น เทคโนโลยี) อาจมีการเปลีย่ นแปลงบริบทของบทบาทเพศทีเ่ กีย่ วกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพแบบดั้งเดิม
			
สำหรับมุมมองด้านคุณค่า ผู้เรียนควรเข้าใจว่าความต้องการเฉพาะหรือมุมมอง
ที่บุคคลหรือกลุ่มใดยึดถือสามารถครอบงำความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ผู้เรียนควรตระหนักว่าการอภิปรายแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพควรแสวงหา
ความเข้าใจในคุณค่าต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อหาตำแหน่งหรือการกระทำที่เป็นเอกฉันท์
			
มุมมองด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้เรียนควรเข้าใจว่าประเด็นความ
หลากหลายทางชีวภาพอาจตีความได้จากมุมมองโลกทัศน์ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งสร้างขึ้นจากวิธีการที่เกี่ยวกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์หรือเหนือกว่า มุมมองทางวัฒนธรรมมักเป็นการรับรู้ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งเกี่ยวข้อง
กับชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่งที่อาจช่วยแยกชุมชนออกจากชุมชนทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ได้ มุมมองความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมพิจารณาบทบาทของความหลากหลายทางชีวภาพในมุมมองโลกทัศน์ของ
ชุมชนวัฒนธรรม
			
มุมมองด้านความยั่งยืน ผู้เรียนควรคำนึงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์ แ ละสั ง คมเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ต่ อ ระบบนิ เวศและคนในปั จ จุ บั น และในอนาคต
ประเด็นคุณภาพชีวิตควรได้รับการพิจารณาในบริบทของทรัพยากรธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 

ทุกสังคมต้องมีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนสากล
ความต้องการที่คาดการณ์ไว้ของคนในอนาคตควรได้รับการพิจารณาด้วยการวางแผนเพื่อการใช้และ
การเติบโตในอนาคตเป็นองค์ประกอบสำคัญของการตัดสินใจอย่างยั่งยืน
		 5.2.2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
			
กรอบแนวทางที่สำคัญของการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักของประเด็นด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ข้อที่ 5 “ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (สศช, 2561, หน้า 52)
			
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
				 มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความ
สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นำไปสู่
การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้
			
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
				 มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ปรับปรุง
การบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและ
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ปรับตัวเพือ่ ลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
			
(3) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
				 มีข้อกำหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ตาม
ศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนา
พื้นที่ต้นแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์
และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
			
(4) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
				 มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผล
ในเรื่องการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน ดูแลภัยพิบัติจากน้ำทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทาง
พลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่
คำนึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกในพืน้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด พัฒนาความมัน่ คงการเกษตรทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม 

ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง
		 5.2.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560 - 2564)
			
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ แรกที่ ใช้ เ ป็ น กลไกเชื่ อ มต่ อ กั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ มีการกำหนดแผนงาน/
โครงการสำคัญทีต่ อ้ งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ 

ซึ่งการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น กรอบในการกำหนดเป้าหมาย
ที่ จ ะบรรลุใน 5 ปี โดยที่ เป้าหมายและตั ว ชี้ วั ด ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ กรอบเป้ า หมายการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศกำหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้น เป็นต้น (สศช,
2559, หน้า 18)
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ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการวิจัยนี้ ได้แก่
			
• ประเด็นที่ 12 การสร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
				 - เน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
				 - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
				 - สนับสนุนการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
				 - เร่งแก้ไขวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค
				 - พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม
				 - ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
				 - เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มความ
สามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
				 - บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
			
โดยการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มี ก ารกำหนดกรอบดำเนิ น งานในการประเมิ น
สภาพแวดล้อมของพื้นที่เป้าหมายทั้งระดับโรงเรียนและระดับชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยเบื้องต้น กรอบการประเมินมีดังนี้
การประเมินสภาพแวดล้อมของพื้นที่ศึกษา
• สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
		 - สถานการณ์ด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น 

			 (สถานภาพปัจจุบนั การเข้าถึง การจัดสรร การใช้ประโยชน์ ความเหลือ่ มล้ำ ความขัดแย้ง 

			 เป็นต้น)
		 - สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น
		 - การเติ บ โตของชุ ม ชน นโยบายการพั ฒ นาระดั บ ท้ อ งถิ่ น และแนวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
			 ในอนาคต
• สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
		 - ด้านเศรษฐกิจ สังคม
		 - ด้านสิ่งแวดล้อม
		 - การพัฒนาและนโยบายการพัฒนาระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภาค/ประเทศ
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		 5.2.4) ยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
			
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่สอดคล้อง
กับประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญสูง
และสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการวิจัย ดังนี้
			
1. การรักษาฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
				 ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟืน้ ตัว 

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จาก
การอนุรักษ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
			
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง
สมดุล และยั่งยืน
				 ทัง้ ในมิตเิ ชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในทุกมิติ โดยคำนึงถึงศักยภาพ และข้อจำกัดด้าน
สิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพื้นที่ลุ่มน้ำ
			
3. การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
				 ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสีย
อันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว เพื่อสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน
			
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 				 โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต
			
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
			
6. การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพื่อให้เกิดความเสียหาย
น้อยที่สุดและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
			
7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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		 5.2.5) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
			
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เน้ น การพั ฒ นาที่ ค ำนึ ง ถึ ง มิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในท้องถิ่นอย่าง
ระมัดระวัง โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นความหลากหลายทาง
ชีวภาพของโครงการวิจัยในครั้งนี้ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
2560, หน้า 1-17) ได้แก่
			
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ ยกระดับ
โภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
				 2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจน
และอยู่ในภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหาร ที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอ
ตลอดทั้งปี ภายในปี 2573
				 2.2 	ยุ ติ ภ าวะทุ พ โภชนาการทุ ก รู ป แบบและแก้ ไขปั ญ หาความต้ อ งการ 

สารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 รวมถึงบรรลุ
เป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ ว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
ภายใน ปี 2568
				 2.3 	เพิ่ ม ผลิ ต ภาพทางการเกษตรและรายได้ ข องผู้ ผ ลิ ต อาหารรายเล็ ก 

โดยเฉพาะผู้หญิง คนพื้นเมือง เกษตรกร แบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 

2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากร และปัจจัยนำเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทาง
การเงิน ตลาด และโอกาสสำหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้าง งานนอกฟาร์ม อย่างปลอดภัยและ
เท่าเทียม ภายในปี 2573
				 2.4 	สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและดำเนินการ
ตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มี ภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบ
นิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง
ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนา ที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายใน
ปี 2573
				 2.5 	คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชที่ใช้เพาะปลูก
สัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้น
รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่มีการ จัดการที่ดีและมีความหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่
เกิ ด จากการใช้ ท รั พ ยากรทางพั น ธุ ก รรมและองค์ ค วามรู้ ท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเป็ น ธรรมและ
เท่าเทียม ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี 2573
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แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

				 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
					 1) เพิ่มการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในชนบท การวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี
และการทำธนาคารยีนของพืชและสัตว์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรใน
ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
					 2) แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาด
เกษตรโลก รวมถึงทางการขจัดการ อุดหนุนสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการเพื่อ
การส่งออกทุกแบบที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา
					 3) 	เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหาร
และตลาดอนุพันธ์ สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของ
ตลาดและข้อมูลสำรองอาหารได้อย่างทันการณ์ เพื่อจำกัดความผันผวนของราคาอาหารอย่างรุนแรง
		
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อย่างครอบคลุม
และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
				 4.1 	สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน
ที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573
				 4.2 	สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า เด็ ก ชายและเด็ ก หญิ ง ทุ ก คนเข้ า ถึ ง การพั ฒ นา 

การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายใน
ปี 2573 เพื่อให้เด็ก เหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
				 4.3 	ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มีราคา ที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573
				 4.4 	เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทาง
เทคนิคและอาชีพ สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573
				 4.5 	ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่า
กลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ
อย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573
				 4.6 	สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและ
หญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573
				 4.7 	สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า ผู้ เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ ความรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ ำเป็ น
สำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมี
วิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข
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และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
				 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
					 1) 	สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา ที่อ่อนไหว
ต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศสภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความ
รุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผล สำหรับทุกคน
					 2) 	ขยายจำนวนทุ น การศึ ก ษาในทั่ ว โลกที่ ใ ห้ ส ำหรั บ ประเทศกำลั ง
พัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนา น้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศใน
แอฟริกา ในการสมัครเข้าศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้ว
และประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ภายในปี 2563
					 3) 	เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรม ครูในประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะ ขนาดเล็ก ภายในปี 2573
			
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัย สำหรับ
ทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
				 6.1 	บรรลุเป้าหมายการให้ทกุ คนเข้าถึงน้ำดืม่ ทีป่ ลอดภัยและมีราคา ทีส่ ามารถ
ซื้อหาได้ ภายในปี 2573
				 6.2 	บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและ เป็นธรรม
และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อ ความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิงและ
กลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
				 6.3 	ยกระดับคุณภาพน้ำ โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อย
สารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วน น้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนำกลับมา
ใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573
				 6.4 	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วน และสร้างหลักประกันว่าจะ
มีการใช้น้ำและจัดหาน้ำที่ยั่งยืน เพื่อ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนที่ประสบ
ความทุกข์จากการขาดแคลนน้ำ ภายในปี 2573
				 6.5 	ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึง
ผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573
				 6.6 	ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ รวมถึงภูเขา ป่าไม้
พื้นที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ ชั้นหินอุ้มน้ำ และทะเลสาบ ภายในปี 2563
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				 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
					 1) 	ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถให้แก่ประเทศ กำลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสุขอนามัย
ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้ำ การขจัดเกลือ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเสีย เทคโนโลยี
การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
					 2) 	สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนาการจัดการน้ำและ สุขอนามัย
			
เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม
ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน
				 11.1 	สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการ พื้นฐาน
ที่พอเพียง ปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับ ชุมชนแออัด ภายในปี 2573
				 11.2 	จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย 

ในราคาที่สามารถจ่ายได้ สำหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่ง
สาธารณะ และคำนึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573
				 11.3 	ยกระดั บ การพั ฒ นาเมื อ งและขี ด ความสามารถให้ ค รอบคลุ ม และ
ยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและ
ยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี 2573
				 11.4 	เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติของโลก
				 11.5 	ลดจำนวนการตายและจำนวนคนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และลดการสูญเสีย
โดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่ง
รวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ โดยมุ่งเป้าปกป้อง คนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายใน
ปี 2573
				 11.6 	ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร โดย
รวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อ คุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของเทศบาลและอื่น ๆ
ภายในปี 2573
				 11.7 	จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและ
เข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะ ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายใน
ปี 2573
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				 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
					 1) 	สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทาง
บวกระหว่างพื้นที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนา
ในระดับชาติและระดับภูมิภาค
					 2) 	ภายในปี 2563 เพิ่มจำนวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์ที่เลือกใช้และดำเนินการตาม นโยบายและแผนที่บูรณาการ เพื่อนำไปสู่ความครอบคลุม 

ความมี ป ระสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ ให้พัฒนาและดำเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
แบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
พ.ศ. 2558 – 2573
					 3) 	สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการ ในการ สร้างอาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น
			
เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
				 13.1 	เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตราย
และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
				 13.2 	บูรณาการมาตรการด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศใน นโยบาย 

ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ
				 13.3 	พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถ
ของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ การปรับตัว 

การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า
				 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
					 1) 	ดำเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมัดต่อประเทศพัฒนาแล้ว
ซึ่งเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีเป้าหมายร่วมกัน
ระดมทุนจากทุกแหล่ง ให้ได้จำนวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี 2563 เพื่อจะแก้ปัญหา
ความจำเป็นของประเทศกำลังพัฒนาในบริบทของการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ
และมีความ โปร่งใสในการดำเนินงาน และทำให้กองทุน Green Climate Fund ดำเนินงานอย่างเต็มที่
โดยเร็วที่สุดผ่านการให้ทุน (Capitalization)
					 2) 	ส่ ง เสริ ม กลไกที่ จ ะเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการวางแผนและ
การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด และให้ความสำคัญต่อ ผู้หญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นและชายขอบ
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เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและ ทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
				 14.1 	ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะจากกิจกรรม
บนแผ่นดิน รวมถึงซากปรักหักพังทางทะเลและมลพิษของสารอาหาร (Nutrient Pollution) ภายใน
ปี 2568
				 14.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่ เพือ่ หลีกเลีย่ ง
ผลกระทบทางลบที่มีนัยสำคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทาน และปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุ
การมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมี ผลิตภาพ ภายในปี 2563
				 14.3 	ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึง
ผ่านทางการเพิ่มพูนความร่วมมือ ทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
				 14.4 	ภายในปี 2563 ให้กำกับอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเกี่ยวและ
ยุติการประมงเกินขีดจำกัด การประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม และ
แนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไป ในทางทำลาย และดำเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหาร
จัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อจะฟื้นฟูมวลปลา (Fish Stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้
อย่างน้อยทีส่ ดุ ในระดับทีส่ ามารถไปถึงจุดสูงสุดทีใ่ ห้ ผลตอบแทนแบบยัง่ ยืน (Maximum Sustainable 

Yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้ำเหล่านั้น
 				 14.5 ภายในปี 2563 อนุรกั ษ์พนื้ ทีท่ างทะเลและชายฝัง่ อย่างน้อยร้อยละ 10 

ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายระหว่ า งประเทศและภายในประเทศ และอยู่ บ นพื้ น ฐานของข้ อ มู ล ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่
				 14.6 	ภายในปี 2563 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที่มี
ส่วนทำให้เกิดการประมงเกิน ขีดจำกัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย 

ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนัก
ว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก
				 14.7 	ภายในปี 2573 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐกำลังพัฒนา
ที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึง
ผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในเรื่อง การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยว
				 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
					 1) 	เพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหว่างรัฐบาล เพื่อจะพัฒนาคุณภาพของ
มหาสมุ ท รและเพิ่ ม พู น ให้ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพในทะเล มี ส่ ว นสนั บ สนุ น การพั ฒ นาของ
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ประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในรัฐกำลัง พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด
					 2) 	จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดสำหรับชาวประมง
พื้นบ้านรายเล็ก
					 3) 	เพิ่มพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้น
อย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการให้เกิดผลตามกฎหมายระหว่างประเทศ ตามที่สะท้อนใน UNCLOS
ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายสำหรับ การอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน
ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 158 ของ เอกสาร The Future We Want
			
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก อย่าง
ยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็น ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ
ฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และ หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
				 15.1 	สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบ
นิเวศบนบกและในน้ำจืด ในแผ่นดิน รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้
พื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไป ตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ
ภายในปี 2563
				 15.2 ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่าง
ยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมและเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าทั่วโลก
ภายในปี 2563
				 15.3 	ต่อสูก้ ารกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ ฟูแผ่นดินและดินทีเ่ สือ่ มโทรม 

รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบ จากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย
และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกที่ไร้ความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภายในปี 2573
				 15.4 	สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า จะมี ก ารอนุ รั ก ษ์ ร ะบบนิ เวศภู เขาและความ
หลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ เหล่านัน้ เพือ่ จะเพิม่ พูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านัน้
ที่จะให้ผลประโยชน์อันสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
				 15.5 	ปฏิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่
ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 จะปกป้องและ
ป้องกันการสูญพันธ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
				 15.6 	สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง เท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้น
อย่างเหมาะสม
				 15.7 	ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืช
และสัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหาทั้ง อุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย
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				 15.8 นำมาตรการมาใช้เพื่อป้องกันการนำเข้าและลดผลกระทบของชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศ บกและน้ำ และควบคุมหรือขจัด Priority Species ภายใน
ปี 2563
				 15.9 	บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
เข้าไปสู่การวางแผน กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ ภายในปี 2563
				 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
					 1) 	ระดมและเพิ่มทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพื่อการอนุรักษ์
และการใช้ความหลากหลายทาง ชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
					 2) 	ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพื่อสนับสนุนเงินแก่
การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และจัดหาแรงจูงใจที่เหมาะสมสำหรับประเทศกำลังพัฒนาให้เกิด
ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกป่า
					 3) 	เพิ่มพูนการสนับสนุนในระดับโลกสำหรับความพยายามที่จะต่อสู้
การล่าและการเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครอง รวมถึงโดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น

ภาพที่ 3 แสดงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ
ของโครงการวิจัย
ที่มา : http://www.harvardasia.co.th/wp-content/uploads/2016/12/SustainableDevelopment-Goals-SDGs-Full-1.pdf. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2561)
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6. บริบทของโรงเรียน และชุมชนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
6.1) โรงเรียนบ้านหนองกุลา
		 โรงเรียนบ้านหนองกุลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
		 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
		 โรงเรียนพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการดำเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลายโดย
“มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน”
		 พันธกิจของโรงเรียน
		 โรงเรียนบ้านหนองกุลาได้กำหนดพันธกิจเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุจุดหมายปลาย
ทางแห่งวิสัยทัศน์ ดังนี้
		 1. 	พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ธรรมนำความรู้ และน้ อ มนำปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่
การปฏิบัติ
		 2. 	พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น และสร้ า งโอกาส
ทางการศึกษาให้ทั่วถึง
		 3. 	พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและสาระการเรี ย นรู้ ท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของชุมชน
		 4. 	พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานในทุกด้าน
		 5. 	พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการพัฒนาองค์กร
		 6. 	พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการส่งเสริมผู้เรียนเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้
		 7. 	พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
		 8. 	พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา
		 9. 	พัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
		 10. ประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา
		 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
		 กลยุทธ์ที่ 1
			 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
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		 กลยุทธ์ที่ 2
			 ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม ความสำนึ ก ในความเป็ น ชาติ ไ ทย และวิ ถี ต ามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
		 กลยุทธ์ที่ 3
			 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
		 กลยุทธ์ที่ 4
 			 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
		 กลยุทธ์ที่ 5
 			 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
		 เป้าหมายของโรงเรียน
		 โรงเรี ย นบ้ า นหนองกุ ล า จั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวปฏิ รู ป อย่ า งหลากหลาย โดยใช้
กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการประกันคุณภาพภายใน และการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง ดำรงชีวิตตามวิถีไทยอย่างมีความสุข 

มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและวัฒนธรรม รู้จักการบริโภคด้วยปัญญา
พึ่ ง พาตนเองได้ รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม จั ด สภาพแวดล้ อ มในสถานศึ ก ษาให้ น่ า อยู่ น่ า ดู 

น่าเรียน เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ผู้เกี่ยวข้องเกิดความ
พึงพอใจในผลผลิต ให้การสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
		 บริบทของโรงเรียนบ้านหนองกุลา เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรง
กล่าวคือ บริเวณโรงเรียนน้ำไม่ท่วม แต่นักเรียนในโรงเรียนบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่อยู่
อาศัยโดยตรง เช่น พื้นที่ทำกินด้านเกษตรกรรม เป็นต้น โดยผู้บริหารและครูในโรงเรียนเต็มใจที่จะ
ได้รับการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.2) โรงเรียนวัดพรหมเกษร
		 โรงเรียนวัดพรหมเกษร ตั้ง อยู่ ที่ ห มู่ 1 บ้ า นบางบ้ า ตำบลชุ ม แสงสงคราม อำเภอ
บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
		 โรงเรียนวัดพรหมเกษรเป็นโรงเรียนขยายโอกาส และเป็นโรงเรียนวิถีพุทธโดยมีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษากับพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับทางชุมชน
ใกล้เคียงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของทางโรงเรียนมีความครบถ้วนทางหลักภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
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ได้แก่ การทำสวนผัก การเล่นดนตรี และศิลปหัตกรรม ในส่วนของความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน
หรือชุมชนนอกโรงเรียน อาทิ หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดวิทยากรเข้ามาให้ความรู้
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาลเข้ามาจัดบริการสุขภาพภายในโรงเรียน ตำรวจ
เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องกฎหมาย ยาเสพติด วัดพรหมเกษรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอบรมบ่มเพาะ
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
		 บริบทของโรงเรียนวัดพรหมเกษร เป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรง
เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้แม่น้ำยม ประกอบกับเป็นพื้นที่รับน้ำบางระกำโมเดล จึงประสบ
อุทกภัยน้ำท่วมแทบทุกปี ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียน และผู้ปกครองในชุมชน
ข้างเคียง เช่น นักเรียนต้องมาเรียนท่ามกลางน้ำท่วม ทำให้การสัญจรไปมาจะต้องใช้เรือเป็นพาหนะ
ในการมาเรียน น้ำท่วมที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินด้านเกษตรกรรม ทำให้ผู้ปกครองในชุมชนต้องเปลี่ยน
วิถีการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ เป็นต้น ดังนั้นผู้บริหารและครูในโรงเรียนเต็มใจที่จะได้รับ
การพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถดำรง
ชีวิตในสภาพปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3) โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
		 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 19 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
		 วิสัยทัศน์
		 คุณธรรมนำความรู้ สู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข
		 พันธกิจ
 		 1. 	ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ความรู้คู่คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห่างไกลจากยาเสพติด
และอบายมุข
 		 2. 	พัฒนาครูให้มคี ณ
ุ ภาพด้านวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศกั ยภาพ
ในการวิจัย การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระดับสากล
 		 3. 	พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล
		 4. 	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สภาพแวดล้อม ให้มี
คุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
		 5. 	ส่งเสริมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษา
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		 เป้าประสงค์
		 1. 	ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ความรู้คู่คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ ดำรงตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห่างไกลจากยาเสพติดและ
อบายมุข และผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
 		 2. 	ครูมีคุณภาพด้านวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพใน
การวิจยั การใช้สอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
 		 3. 	สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล
 		 4. 	สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สภาพแวดล้อม 

ที่มีคุณภาพเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
 		 5. 	สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง
		 บริบทของโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ในปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับผลกระทบ
จากน้ำท่วมโดยตรง กล่าวคือ บริเวณโรงเรียนน้ำไม่ท่วม เนื่องจากบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนมีคันดินกั้น
ทำให้น้ำไม่สามารถเข้าท่วมพื้นที่ในโรงเรียนได้ แต่นักเรียนในโรงเรียนบางส่วนได้รับผลกระทบจาก
น้ำท่วมที่อยู่อาศัยโดยตรง เช่น พื้นที่ทำกินด้านเกษตรกรรม เป็นต้น โดยผู้บริหารและครูในโรงเรียน
เต็มใจที่จะได้รับการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.4) ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
		 ชุ ม ชนบ้ า นหนองกุ ล า ตั้ ง อยู่ ที่ ห มู่ ที่ 4 ตำบลหนองกุ ล า อำเภอบางระกำ จั ง หวั ด
พิษณุโลก ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านหนองกุลาเป็นที่ราบสูง ไม่มีน้ำท่วมถึง ไม่มีแม่น้ำลำธาร
ไหลผ่าน จะมีแหล่งน้ำอยู่บ้าง ก็เป็นเพียงสภาพหนองน้ำเล็ก ๆ บึงและธารน้ำไหลเล็ก ๆ รอบ ๆ
หมู่บ้าน ชุมชนอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติจากน้ำฝนทำการเพาะปลูก อุปโภค บริโภค และเลี้ยงสัตว์
ปัจจุบันได้อาศัยน้ำบาดาลจากใต้พื้นดินมาช่วยบ้าง
		 การประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนบ้านหนองกุลาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม ทำนา ทำสวน/ ทำไร่เป็นหลัก โดยมีอาชีพเสริมคือ ค้าขาย/ เลี้ยงสัตว์ ปลาร้า น้ำพริก
หัวปลีหนองกุลา ถึงแม้ว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม
โดยตรง แต่ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว พบว่ามีประเด็นปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม ได้แก่ ปัญหาการปลูกพืช
ซ้ำซาก เช่น การปลูกอ้อย ซึ่งเป็นพืชที่ไม่เหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรมในพื้นที่บางระกำ เพราะ
พื้นที่บางระกำเป็นที่ราบลุ่มและเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก ทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่ดี แต่เนื่องจากอ้อยเป็นพืช
เศรษฐกิจที่สามารถขายได้ในราคาดี เพราะมีโรงงานน้ำตาลรับซื้อในบริเวณใกล้เคียง ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ
ในอำเภอบางระกำถูกใช้เพื่อการปลูกอ้อยเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ความหลากหลายในการใช้พื้นที่
ในการประกอบอาชีพในพื้นที่ลดลง รวมทั้งเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะมีการเผาอ้อยเพื่อดำเนินการจัดเก็บ
และขนส่งไปยังโรงงานก็จะส่งผลกระทบทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ อีกทั้งในประเด็นนี้จะรวมไปถึง
การใช้สารเคมีในพื้นที่ที่ทำการเกษตรกรรม ทำให้เกิดการสะสมของสารเคมีในแหล่งน้ำ รวมทั้งเกิด

1-80.indd 72

5/17/19 2:00:18 PM

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

73

มลภาวะทางอากาศเมื่ อ เวลาที่ ช าวบ้ า นในพื้ น ที่ มี ก ารฉี ด พ่ น สารเคมี ดั ง กล่ า วในแปลงหรื อ พื้ น ที่
เกษตรกรรม และปัญหาการจัดการขยะ พื้นที่บางระกำเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีวิธีการจัดการ การจัดเก็บ
และการทิ้งขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม ทำให้ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ดังกล่าวต้องมีการเผาขยะ หรือ
ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำทำให้ส่งผลกระทบต่อชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ เกิดมลภาวะทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในพื้นที่ และยังก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา และพัฒนาแนวทาง
การศึกษาเพื่อรองรับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวเกิดความ
ตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการศึกษาและสร้าง
ความตระหนักในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7.1 ในประเทศ
		 เดชา ทาปัญญา และพรทิพย์ จันทรมงคล (2546) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพและการอนุรกั ษ์แมลงในพืน้ ทีป่ า่ ริมน้ำบนภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 

โดยทำการสำรวจพื้นที่ป่าริมน้ำ 3 บริเวณในพื้นที่ลุ่มน้ำเดียวกัน บนดอยสุเทพ-ปุย และดอยอินทนนท์
พบว่าทั้งสองภูเขามีลักษณะของกลุ่มประชากรของแมลงทั้งสองกลุ่มได้แก่ แมลงหนอนปลอกน้ำ และ
ผีเสื้อกลุ่มหนอนคีบแตกต่างกัน จึงได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า ดอยสุเทพ-ปุยแทนลักษณะของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ที่อยู่นอกทิวเขาหิมาลัย ขณะที่ดอยอินทนนท์เป็นภูเขาที่อยู่ในแนวหิมาลัย ซึ่งมีชนิดของสิ่งมีชีวิตที่
คล้ายกับสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยอยูบ่ นทิวเขาหิมาลัย การสำรวจนีม้ กี ารบันทึกครัง้ แรกของการพบแมลงหนอน
ปลอกน้ำวงศ์ Ecnomidea บนดอยอินทนนท์และผีเสื้อกลุ่มหนอนคีบจำนวน 15 ชนิด นอกจากนี้
ยังมีตัวอย่างที่ไม่สามารถจัดจำแนกได้ของแมลงหนอนปลอกน้ำและผีเสื้อกลุ่มหนอนคีบเป็นจำนวน
13 และ 21 ตัวอย่าง ตามลำดับ ซึ่งคาดว่าตัวอย่างเหล่านี้อาจเป็นชนิดใหม่
		 ศุภชัย สมัปปิโต และคณะ (2547) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพกับชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำชี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพใน
บริเวณลุ่มแม่น้ำชีเปลี่ยนแปลงไป คือ ความต้องการขั้นพื้นฐานของปัจจัยสี่ กล่าวคือ ความต้องการ
ด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม ทั้งนี้มีมูลเหตุมาจากฐานะความยากจนของคน
และสภาพภูมิประเทศที่แห้งแล้ง ทำให้การทำมาหากินของคนยากลำบาก ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสิ้นเปลือง โดยวิธีการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพอย่างง่าย
คือ การบุกรุก แผ้วถาง ตัดโค่น และการเผาทำลายป่าทั้งในเขตชุมชนและป่าสาธารณะของชาติ
นอกจากนี้ยังมีการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรจากภูมิภาคต่าง ๆ ไปสู่พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการได้ซึ่งที่ดินสำหรับทำกินนั่นเอง ภายหลังจากการที่มีการตั้งถิ่นฐานที่
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มั่นคงแล้ว การบุกรุกหรือการทำลายทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไร
ก็ตามจะสังเกตเห็นว่าการกระทำของประชาชนในแต่ละพื้นที่นั้นต้องการเพื่อความมั่นคงของปัจจัยสี่
สำหรับใช้ในการดำรงชีวิตเท่านั้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มี
มากขึ้น ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวต่อสู้เพื่อความอยู่รอด อีกทั้งต้องมีการแข่งขันกับคนในสังคมรอบข้าง
ตลอดจนสังคมโลกภายนอก ทำให้คนในแต่ละท้องถิ่นเริ่มมีพฤติกรรมที่เหินห่างจากการอยู่แบบพึ่งพา
อาศัยกันของสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ไปสู่การอยู่แบบสังคมเมืองชนบท มีการปลูกพืชและเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และในที่สุดเมื่อทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งเป็นทุน
ของสังคมเกษตรกรรมได้ถูกแย่งชิงออกไปจากแหล่งกำเนิดเป็นจำนวนมาก ทำให้คนที่อยู่อาศัยใน
สังคมที่เป็นผู้สร้าง เริ่มวิตกกังวลและหาแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่มีความต้องการหวนกลับคืนมาสู่การฟื้นฟูสภาพวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตแบบสมัยใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการปรับตัวของคนในลุ่มแม่น้ำชียังต้อง
มีการเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเกษตรกรรมลุ่มแม่น้ำชีอยู่
อย่างเป็นสุขยั่งยืนสืบไป
		 เฟื่ อ งอรุ ณ ปรี ดี ดิ ล ก (2555) ได้ ท ำการศึ ก ษาถึ ง การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในวิ ถี ชี วิ ต ชาว
เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี พบว่าชาวเบอร์ลินได้มีการบูรณาการการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ความ
มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม พาหนะในการเดินทาง และความตระหนัก
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า ความสำเร็จในการบูรณาการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ากับ
วิถีชีวิตชาวเบอร์ลินนั้นเกิดมาจากการปลูกจิตสำนึกของประชาชนในทุกกลุ่มโดยใช้ระบบการศึกษา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม ซึ่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จะเกิดขึ้นได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
		 อมรศรี บุญสุข (2556) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในป่าชายเลนของโรงเรียนบ้านหนองจิก จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้านไหนหนัง และนำองค์ความรู้มาสื่อสารโดยผ่านศูนย์เรียนรู้
หาประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้ ศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนที่มีต่อศูนย์เรียนรู้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในป่าชายเลน ของโรงเรียนบ้านหนองจิก จังหวัดกระบี่ ผลการวิจยั พบว่า ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของป่าชายเลนมีค่า 1.79 พบพืช 8 ชนิด พบสัตว์ 24 ชนิด นำข้อมูลมาสร้างองค์ความรู้
กำหนดกิจกรรม สื่อ ถ่ายทอดความรู้และสื่อสารผ่านศูนย์เรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเข้า
ศึกษาสูงกว่าก่อนเข้าศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจของเยาวชนที่มีต่อ
ศูนย์เรียนรู้หลังเข้าศึกษาในศูนย์เรียนรู้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
ศูนย์เรียนรู้สามารถสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เป็นแนวทางในการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
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75

		 พอล เจ โกรดิ และคณะ (2556) ได้ทำการศึกษาเกีย่ วกับความหลากหลายของพรรณพืช 

โครงสร้างป่าและปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดิน ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ำพุง
จ.สกลนคร และในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา จากการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบ
และโครงสร้ า งป่ า ในพื้ น ที่ ป กปั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อพ.สธ. เขื่ อ นน้ ำ พุ ง จั ง หวั ด สกลนคร จำนวน 

11 แปลง พบว่าป่าเบญจพรรณมีความหลากหลายของชนิดต้นไม้มากกว่าในป่าเต็งรัง โดยป่าเบญจพรรณ
พบพรรณไม้ 57 ชนิด สามารถหาชือ่ วิทยาศาสตร์ได้ 46 ชนิด ใน 43 สกุล และ 27 วงศ์ ชนิดพรรณไม้
ในวงศ์ ANACARDIACEAE, BURSERACEAE, EUPHORBIACEAE, LEGUMINOSAE (FABACEAE) CAESALPINIOIDEAE, RUBIACEAE และ TILIACEAE พบมากที่สุด ในขณะที่ป่าเต็งรังพบพรรณไม้
25 ชนิด สามารถทราบชื่อวิทยาศาสตร์ได้ 24 ชนิด 22 สกุล และ 18 วงศ์ ชนิดพรรณไม้ที่พบ
มากที่สุดอยู่ในวงศ์ ANACARDIACEAE และ DIPTEROCARPACEAE พรรณไม้มีความหนาแน่นและ
ความเด่ น มากในป่าเบญจพรรณ ได้แก่ ตะแบก และมะกอกเกลื้ อ น ส่ ว นพรรณไม้ ป่ า เต็ ง รั ง ที่ มี
ความหนาแน่นและความเด่นมาก ได้แก่ พลวง มะกอกเกลื้อน และ แดง นอกจากนั้น ป่าเบญจพรรณ
มี ป ริ ม าณคาร์ บ อนสะสมในพื ช ทั้ ง บนดิ น และใต้ ดิ น มากกว่ า ในป่ า เต็ ง รั ง โดยมี ค่ า 157.8 และ 

112.9 ตัน/แฮกแตร์ ตามลำดับ ทำให้พื้นที่ศึกษาแห่งนี้มีการสะสมคาร์บอนในป่าไม้ รวมทั้งสิ้น
50,886 ตัน
		 จิตเจริญ ศรขวัญ (2557) ได้ ท ำการศึ ก ษาถึ ง รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี
มี พ ฤติ ก รรมการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ มากที่ สุ ด ทุ ก ด้ า น รู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีค่า
สัมประสิทธ์อิทธิพลรวมสูงสุดเท่ากับ 0.41 รองลงมา ได้แก่ บรรยากาศในโรงเรียน แรงจูงใจสัมฤทธิ์
ทัศนคติ และตัวแปรการได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง โดยตัวแปรเหตุทุกตัวสามารถทำนาย
พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดปทุมธานี ได้ร้อยละ 77
		 ชลพรรณ ออสปอนพันธ์ (2557) ได้ทำการศึกษาถึงการบูรณาการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลนพื้นที่บ่อกุ้งร้าง
บ้านท่าใต้ ด้วยปุย๋ อินทรียช์ วี ภาพชนิดน้ำและสารสกัดจากสะเดา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลการวิจัยพบว่า 1) สาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงจากการลดลงของความ
หลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนบ้านท่าใต้ มี 3 สาเหตุสำคัญ ได้แก่ เกิดจากป่าชายเลนลดลง
นากุ้งเพิ่มขึ้น พื้นที่ชุมชนขยายตัว เป็นเหตุให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง นาข้าว นากกหายไป
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จากวิถีชีวิต และคุณภาพชีวิตเปลี่ยนไป 2) รูปแบบวิธีการและการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝั่งเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้นำ
ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน 3) แนวทางการเพิ่มศักยภาพขององค์กรบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า 

กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพพบว่า
สามารถนำกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) มาใช้กับการเพิ่ม
ศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้าได้ 4) ลักษณะการนำนโยบายไปปฏิบัติฯ พบว่าองค์กร
ชุมชนสามารถนำนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปขับเคลื่อนได้
		 จักรกฤษณ์ จันทะคุณ และคณะ (2558) ได้นำเสนอการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
จิตสำนึกในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีความรู้ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
ใช้หลักสูตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีทักษะในการเตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบัติหลังการทดลองใช้หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 70.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอยู่ในระดับจัดระบบ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.87 ทั้งนี้นักเรียนทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกจากระดับต่ำไปสูง
นักเรียนมีจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช้
หลักสูตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน ได้แก่ นักเรียนมีความตระหนักรู้ในตนเอง มีมุมมองเกี่ยวกับสาเหตุและการลดภัยพิบัติที่
ชัดเจนขึ้น เข้าใจถึงสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมของชุมชนบางระกำที่ยั่งยืน และนักเรียน
มีจิตสำนึกร่วมต่อการจัดการภัยพิบัติในโรงเรียนและชุมชน เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสติ 

มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีภาวะผู้นำ กล้าเผชิญกับความ
เสี่ยง และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
		 ตรีชฎา เลาแก้วหนู และแสงสรรค์ ภูมิสถาน (2558) ได้ทำการศึกษาถึงความตระหนัก
ถึงสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้มาเยือน
ส่วนใหญ่มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมในระดับมาก พฤติกรรมทางบวกที่ผู้มาเยือนส่วนใหญ่ปฏิบัติ
มากที่สุด คือการแยกขยะตามภาชนะที่อุทยานแห่งชาติได้จัดไว้ให้ ส่วนพฤติกรรมทางลบที่ผู้มาเยือน
ส่วนใหญ่ปฏิบัติมากที่สุด คือการนำเอาภาชนะประเภทกล่องโฟมเข้ามาในอุทยานแห่งชาติ และจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยอันดับพบว่า ความรู้และทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม
มี อิทธิพลต่อความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ รวมทั้งพบว่าความ
ตระหนั ก ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มของผู้ ม าเยื อ นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี
นัยสำคัญทางสถิติ
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77

		 ลักษิกา นาไข่ (2559) ได้ทำการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและจิตสำนึกต่อ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก นักเรียนเกิด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนสามารถสร้างคำตอบและคำถาม
โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมกับสามารถนำความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์มา
อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทำโครงการได้และแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้
		 ซารูนี อีซอ (2559) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
หนอนปลอกน้ำเพื่อประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ บริเวณอุทยานแห่งชาติบางลาง ผลการวิจัย
พบว่า ความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยจากพื้นที่ศึกษาที่เป็นป่าธรรมชาติและ
พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากชุมชนเพื่อการเกษตร พบว่าแมลงหนอนปลอกน้ำที่มีความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นแมลงหนอนปลอกน้ำที่พบในบริเวณพื้นที่ป่าธรรมชาติ จะพบน้อย
หรือไม่พบชนิดแมลงหนอนปลอกน้ำดังกล่าวในบริเวณพืน้ ทีท่ มี่ กี ารใช้ประโยชน์จากชุมชนเพือ่ การเกษตร 

แสดงให้เห็นว่าชนิดของแมลงหนอนปลอกน้ำดังกล่าวมีความทนทานได้น้อยต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม จะพบได้แหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี ดังนั้นควรมีการอนุรักษ์ในพื้นที่ที่เป็นป่าธรรมชาติให้คง
ความอุดมสมบูรณ์ของป่า รักษาคุณภาพน้ำ ลักษณะพืน้ ทีร่ วมไปถึงลักษณะพืน้ ท้องน้ำ การเปลีย่ นแปลง
ของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าธรรมชาติ อาจทำให้แมลง
หนอนปลอกน้ำบางชนิดที่มีจำนวนน้อยมีโอกาสสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ ดังนั้น ไม่ควรที่จะมีการทำ
กิจกรรมใด ๆ หรือมีการใช้ข้อจำกัดในการบังคับใช้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนของการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและ
ต่อเนื่อง หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพื่อให้
เกิดความสมดุลของธรรมชาติในเขตชุมชน และมีการรณรงค์ให้ตระหนักถึงมลพิษทางน้ำ การปล่อย
ของเสียลงในแหล่งน้ำ การใช้ปุ๋ยที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำเสียในชุมชนต่อไป
ทั้งนี้ ต้องดำเนินการใช้มาตรการแบบผสมผสาน โดยการสร้าง “แนวร่วม” ทั้งจากหน่วยงานของ
ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาเพื่อช่วยในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำต่อไป
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7.2 ต่างประเทศ
		 Benjamin et al. (2006) ได้ทำการศึกษาเพื่อตรวจสอบความรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมและการรับรู้ทางสังคมด้วยการเอาใส่ใจต่อปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะ
โลกร้อนที่เพิ่มมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนประถมศึกษา 

5 โรงเรียนซึ่งสุ่มจากโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตเมืองสหรัฐอเมริกา การศึกษานี้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
การวิเคราะห์การตอบสนองของนักเรียนโดยการเขียนถึงการจัดการปัญหาการเพิ่มของปรากฏการณ์
เรื อ นกระจกและภาวะโลกร้ อ นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นที่ มี ค วามรู้
วิทยาศาสตร์พอจะมีแนวโน้มการแสดงออกทางสังคมถี่กว่า และการแสดงออกจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับ
ความรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีมากกว่าหลังเรียน ผลการศึกษาเน้นความสำคัญของผลการสอนของนักเรียน
K-12 ซึ่งเป็นคนทันสมัยและชอบโต้แย้ง เพื่อว่าพวกเขาจะกลายเป็นคนตระหนักรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับ
สังคม เข้าร่วมการแก้ปัญหาและกลายเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
		 Rosario (2008) ได้ศึกษาจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยในกระบวนการจัดการเรียนรู้จะมีการ
เน้นการปฏิสัมพันธ์ของปัจจัย 4 ด้าน คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จะได้จากการศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การเรียนรู้คุณค่าของสภาพภูมิอากาศ
ซึ่ ง ในงานวิ จั ย ได้ ใช้ ก ารสั ง เกตและการสั ม ภาษณ์ ผลการวิ จั บ พบว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนว
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาผลการเรียนและการตัดสินใจที่จะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนได้ดีเท่ากัน
		 Bulatovic and Rajovic (2013) ได้ทำการศึกษาถึงความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนในเมือง Brace Jerkovic ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 44.17 ของกลุ่มตัวอย่างมีการแยกขยะ
และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 42.15 ไม่ทราบข้อมูลการรณรงค์ของรัฐบาลท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 31.6 ของผู้ตอบในกลุ่มนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญในประเด็น
ดังกล่าว โดยผู้ตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ 84.75 ระบุว่าถังขยะสำหรับการคัดแยกขยะ มูลฝอย
ประเภท แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋อง ฯลฯ ในพื้นที่ยังมีไม่เพียงพอ
		 Abbas and Singh (2014) ได้ทำการศึกษาถึงความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย Lovely Professional University (LPU) ในประเทศอินเดีย โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาระดับความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษาจำนวน 250 ตัวอย่าง 

ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาร้อยละ 63.9 มีความตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม แต่ในทางตรงข้ามผลการศึกษา
กลั บ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาเหล่ า นั้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 74 มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ ต่ ำ
นอกจากนั้น ผลการศึกษาพบว่า ความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมสูงจะส่งผลต่อทัศนคติที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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		 Connell and Kozar (2014) ได้ทำการศึกษาถึงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ผู้ บ ริ โ ภคเกี่ ย วกั บ การเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้ า โดยคำนึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น โดยพิ จ ารณาตั้ ง แต่
กระบวนการผลิต การบริโภค และการกระจายสินค้า รวมทั้งวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ของผู้บริโภค ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้า ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลือกซื้อเสื้อผ้าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ได้แก่ การศึกษาที่ผู้บริโภคได้รับและความรู้ของผู้บริโภค โดยความรู้ต่าง ๆ ตั้งแต่กระบวนการผลิต
การกระจายสินค้า และการบริโภคนั้นจะส่งผลให้ผู้บริโภคคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังนั้น
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ที่ชัดเจนแก่ผู้บริโภค
เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ การบริโภค รวมทั้งขั้นตอนการกำจัดเสื้อผ้าที่ไม่ต้องการใช้แล้ว
		 Atthirawong (2016) ได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครในการคัดแยกขยะมูลฝอย ระดับความรู้ของประชาชนและปัจจัยที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 400 ราย สุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน และแบ่งกรุงเทพมหานครออกเป็น 3 โซน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทั้งสถิติ
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า ประมาณ 2 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวม ได้แก่
การอบรมและประชาสัมพันธ์ในชุมชนและอายุ
		 จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง จะเห็นได้วา่ แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพือ่ รองรับ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เน้นให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมมีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิตขององค์ประกอบย่อยสามประการที่สำคัญ ประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาให้เกิดความตระหนักเรือ่ งความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู 
้
และการจัดปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยแนวทางของรูปแบบเน้นสมรรถนะเป็นฐาน ผลลัพธ์ที่มุ่ง
ให้เกิด ประกอบด้วย สมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และความ
ตระหนัก เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
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		 แนวทางการให้การศึกษาที่สำคัญจะต้องเน้นการสร้างความตระหนักในเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีแนว
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ ดำเนินกิจกรรมทัง้ ในลักษณะของการบูรณาการ
หลักการจัดการศึกษาเพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนัก ความรู้ เกิดทัศนคติ ทักษะ และลงมือปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา โดยสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมโดยสอดแทรกสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระบบ เพื่อปลูกฝังทัศนคติ
และค่านิยมที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างพฤติกรรมการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
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บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research   and   Development) ผู้วิจัย
ได้ดำเนินการโดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน  ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 	การศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในการ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการให้การศึกษาที่
สร้างความตระหนักในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และสร้างสมรรถนะการเป็น
พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 	การศึ ก ษาและนำเสนอรู ป แบบแนวทางการให้ ก ารศึ ก ษาและสร้ า งความ
ตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 	การศึกษาผลการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ขั้นตอนที่ 4 	การนำเสนอแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
แนวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ในครั้ ง นี้
สามารถสรุปขั้นตอนการดำเนินการเป็นแผนภาพได้ ดังต่อไปนี้

81-202.indd 81

5/17/19 1:59:28 PM

82

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ครูจากทั้ง 3 โรงเรียน

จากทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่
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ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาบริบททีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ ความท้ า ทายที่ ป ระเทศไทย
กำลั ง เผชิ ญ ในการจั ด การศึ ก ษา
ขั้นที่ 2 การศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อ
รองรับการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและบริบทของประเทศไทย
ที่ เ กี่ ย วกั บ การให้ ก ารศึ ก ษาที่ ส ร้ า งความตระหนั ก ในเรื่ อ งความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ และสมรรถนะการเป็ น พลโลกที่ ดี ด้ า น
การมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนและชุมชน
ข้นที่ 3 การเก็บรวมรวบข้อมูลเชิงคุณภาพในพื้นที่ที่ศึกษา เพื่อให้ได้

2. ตั ว บ่ ง ชี้ ข องสมรรถนะการเป็ น
พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์
3. ตัวบ่งชีข้ องความตระหนักในเรือ่ ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ภาพ 4 แสดงลำดับขั้นตอนกระบวนการดำเนินการวิจัย การพัฒนารูปแบบแนวทางการพัฒนา
การศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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2. รายงานวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทาง
การพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับ
การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม 

ฉบับสมบูรณ์

ภาพ 4 แสดงลำดับขั้นตอนกระบวนการดำเนินการวิจัย การพัฒนารูปแบบแนวทางการพัฒนา
การศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในการ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการให้การศึกษา
ที่สร้างความตระหนักในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างสมรรถนะการเป็นพลโลก
ที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
การศึกษาในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดตัวบ่งชี้ด้านสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดี
ด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตัวบ่งชี้ของความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
และกำหนดแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
ขัน้ ที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยั และข้อมูลเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาการศึกษา
เพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและต่างประเทศ
ในการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์รูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษา
และวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อมของประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 
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20 ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 แนวโน้มของการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ ฯลฯ จากนั้นได้นำแนวคิดหรือสาระที่สอดคล้องกันมากำหนด
เป็นแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่อง
การให้ ก ารศึ ก ษาและสร้ า งความตระหนั ก ในเรื่ อ งความหลากหลายทางชี ว ภาพแก่ ผู้ เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบวิเคราะห์เอกสาร
ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและบริบทของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่อง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่
ผู้เรียนและชุมชน
ผู้วิจัยศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อ
รองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบริบทของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาและ
สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนและชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
		 - ข้อมูลประเด็น ปัญหา ความท้าทายสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เช่น ปริมาณป่าไม้
การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม โรงเรียนสีเขียวและ Eco School ฯลฯ
		 -   	 จุดเด่น จุดด้อยของการศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  
		 -  	แนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดค่ายเยาวชน 

การจัดแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบวิเคราะห์เอกสาร
ขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในพื้นที่ที่ศึกษา   เพื่อให้ได้สมรรถนะการเป็นพลโลก
ที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนเป้าหมายใน
พื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
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ผู้ วิ จั ย ได้ ด ำเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพในพื้ น ที่ ที่ ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส มรรถนะ
การเป็ น พลโลกที่ ดี ด้ า นการมี จิ ต สำนึ ก รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และแนวทางการให้ ก ารศึ ก ษาและสร้ า ง
ความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1) ศึกษาบริบทของพื้นที่ เอกสารหลักสูตร สาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ 

ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งการให้ ก ารศึ ก ษาและสร้ า งความตระหนั ก เรื่ อ งความหลากหลายทางชี ว ภาพ
แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน โดยดำเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
จากระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงสำรวจข้อมูลเบื้องต้นแบบ
ไม่เป็นทางการ ด้านกายภาพ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ด้านความร่วมมือที่จะสามารถผลักดัน
ให้เกิดการขับเคลื่อนได้ จากนั้นประสานนัดหมายกับโรงเรียนทั้งสามโรงเรียน คณะทีมงานที่ปรึกษา 

และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนลงดำเนินการศึกษาบริบท โดยยึดความต้องการของโรงเรียนที่จะ
สามารถดำเนินการได้อย่างร่วมมือร่วมใจ
2) 	ศึกษาข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเสนอรูปแบบในการให้การศึกษาและสร้าง
ความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ชุมชน
3) จัดประชุม สัมภาษณ์/สนทนากลุม่ (Focus group) กับผูจ้ ดั ทำนโยบาย ผูบ้ ริหารระดับสูง 

นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและครู และ/หรือ Key Informants ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนภาคส่วนอื่นทั้งที่เป็นภาครัฐและท้องถิ่น ฯลฯ ที่มีบทบาทสำคัญต่อ
การให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้สมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่บางระกำ
และแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนบางระกำ
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลในขั้นที่ 3 เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักใน
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่
เพือ่ ให้ได้สมรรถนะการเป็นพลโลกทีด่ ดี า้ นการมีจติ สำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม และแนวทางการให้การศึกษา
และสร้ า งความตระหนั ก ในเรื่ อ งความหลากหลายทางชี ว ภาพแก่ ผู้ เรี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา และชุมชนบางระกำ ประกอบด้วย
1) 	ผู้บริหารโรงเรียนจากทั้ง 3 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
โรงเรียนบ้านหนองกุลา โรงเรียนวัดพรหมเกษร และโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
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2) 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่สอนในสาระที่ 1 2 5 6

3) 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่สอนในสาระที่ 3 และ 5
4) 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่สอน
ในสาระที่ 1
5) 	ผู้แทนชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
3.1 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาการศึกษาเพือ่ รองรับการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม 

และบริบทของประเทศไทยทีเ่ กีย่ วกับการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรือ่ งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนและชุมชน
3.2 	แนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
สมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) แบบวิเคราะห์ประเด็นสนทนาเพื่อกำหนดตัวบ่งชี้ด้านสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้าน
การมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนเป้าหมาย
ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2) 	ประเด็นสนทนาเพื่อกำหนดแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนเป้าหมาย
ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาและนำเสนอรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความ
ตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ชุมชน
การศึกษาในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและนำเสนอรูปแบบแนวทางการให้การศึกษา
ที่ ส ร้ า งความตระหนั ก เรื่ อ งความหลากหลายทางชี ว ภาพ ให้ แ ก่ ผู้ เรี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา
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มั ธ ยมศึ ก ษา และชุ ม ชนในพื้ น ที่ อ ำเภอบางระกำ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยมี ร ายละเอี ย ดขั้ น ตอน
การดำเนินการ ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การยกร่างรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอ
บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
การออกแบบและสร้างรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอ
บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้   ผู้วิจัยนำองค์ประกอบของรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาที่
สังเคราะห์ได้ มาจัดเรียงลำดับ จากนั้นเชื่อมโยงสาระสำคัญของการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนัก
ในเรื่ อ งความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็ น พลโลกที่ ดี ด้ า นการมี จิ ต สำนึ ก รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ ดังนี้
      	 1. 	หลั ก การและเหตุ ผ ล เป็ น ส่ ว นที่ น ำวิ สั ย ทั ศ น์ ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า หมาย และแนวทาง
การพัฒนาของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มากำกับแนวทางการดำเนินงานของ
รูปแบบตามแผน
2. 	หลักการของรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาทีส่ ร้างความตระหนักในเรือ่ งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มาสังเคราะห์
เป็นหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนฯ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งหลักการของ
รูปแบบจะเป็นตัวชี้นำในการกำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหากิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงานใน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
3. 	จุ ด มุ่ ง หมาย เป็ น ส่ ว นที่ ร ะบุ ถึ ง ความคาดหวั ง ที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช้ รู ป แบบ
การจัดการเรียนการสอน
4. 	สาระการเรียนรู้ เป็นส่วนที่ร ะบุ ต ามเนื้ อ หาและกระบวนการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รใน
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ในสาระที่ 1 2 5 6 และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในสาระที่ 3 และ 5 และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในสาระที่ 1 โดยบูรณาการในระดับสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ซึ่งนักเรียนจะได้
เรียนเนื้อหาและฝึกทักษะที่มีความสอดคล้องกันของวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมกันผ่านกิจกรรม ช่วยให้
นักเรียนได้เล็งเห็นความสอดคล้องและความสัมพันธ์กันของวิชาเหล่านั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นส่วนที่ระบุถึงวิธีการปฏิบัติ กระบวนการจัดการเรียนรู้ เมื่อนำ
รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และ
สมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ ซึ่งมีการดำเนินการดังนี้
		 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดย
การนำหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนมาวิเคราะห์ เพื่อจะเชื่อมโยงถึงแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นไปตามหลักการนั้น และนำสาระสำคัญของการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้น
เรื่องการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะ
การเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ชุมชน ที่สังเคราะห์ไว้ มาเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบแนวทาง
การให้การศึกษา
		 5.2 วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดขั้นตอน
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
6. 	การวัดผลและประเมินผล เป็นส่วนที่วัดการเกิดความตระหนักในเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. 	ปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จ เป็นส่วนที่กำหนดถึงแนวทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะ
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อรูปแบบแนวทาง รวมทั้งดำเนินการเพื่อแสดงถึงบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบอะไร และอย่างไรบ้าง จึงจะทำให้เกิดความสำเร็จและประสิทธิภาพของรูปแบบ
แนวทาง
สรุปร่างรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตามองค์ประกอบ
และรายละเอียดรูปแบบที่สังเคราะห์ได้ และออกแบบและยกร่างคู่มือการนำรูปแบบแนวทางการ
ให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลก
ที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนใน
พื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 2 การพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบแนวทางการให้
การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และคู่มือการนำรูปแบบ
แนวทางที่พัฒนาขึ้นไปสู่การปฏิบัติ

81-202.indd 89

5/17/19 1:59:30 PM

90

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลในการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบที่นำเสนอ เป็น
ผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ ประกอบด้วย
1) ผู้บริหารโรงเรียนจากทั้ง 3 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
โรงเรียนบ้านหนองกุลา โรงเรียนวัดพรหมเกษร และโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
2) 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่สอนในสาระที่ 1 2 5 6
และ 8
3) 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่สอนในสาระที่ 3 และ 5
4) 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่สอนใน
สาระที่ 1
5) 	ผู้แทนชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
6) 	คณะทีป่ รึกษา นักวิจยั อาวุโสด้านสิง่ แวดล้อม สำเร็จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าระดับปริญญาเอก 

มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี นักวิจัยอาวุโสด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับ
ปริญญาเอก มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี นักวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 6 คน
7) 	ผู้เชี่ยวชาญ เป็นนักวิจัยอาวุโสด้านเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 1 คน
8) 	ผู้แทนจากภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือมีความเกี่ยวข้องและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน
ขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบที่นำเสนอ
1. 	นำเสนอรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และคู่มือการใช้
รูปแบบฯ โดยการจัดประชุม สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม (Focus Group)  กับผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการ
ให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็น
พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ชุมชนในพืน้ ทีอ่ ำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อันประกอบด้วยผูบ้ ริหาร ผูแ้ ทนครูจากทัง้ 3 โรงเรียน 

และผู้แทนชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยดำเนินการแบบสร้างการมี
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ส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ ความพร้อม และประสบการณ์แห่งการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการนำรูปแบบแนวทางที่นำเสนอโดยกำหนด
กระบวนการเป็น  3 ระยะ ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 การประชุมระดมความคิดเชิงวิพากษ์ที่มีจุดเน้นการพิจารณาและตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบแนวทางและคู่มือการนำรูปแบบแนวทางให้แก่ผู้เรียนในระดับประถม
ศึกษาและชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองกุลา
ระยะที่ 2 การประชุมระดมความคิดเชิงวิพากษ์ที่มีจุดเน้นการพิจารณาและตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบแนวทางและคู่มือการนำรูปแบบแนวทางให้แก่ผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาและชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนบางระกำ
วิทยศึกษา
ระยะที่ 3 พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบแนวทางและคู่มือ
การนำรูปแบบแนวทางให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาและชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก แบบวัด/ประเมินความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน แบบวัด/ประเมินสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมี
จิตสำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ เป็นนักวิจยั อาวุโสด้านเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม จำนวน 1 คน คือ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ  ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้แทนจากภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่มี
บทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือมีความเกี่ยวข้องและให้ความ
สำคัญกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน ได้แก่ ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข  หัวหน้ากลุ่มวิจัยและส่งเสริม
คุณธรรม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
นายสมภพ เจริญจิตร์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอ็นราฟโนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด
ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาแบบความร่วมมือโครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น และมีแผน
ดำเนินการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสุขภาพดี ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยดำเนินการ
ในหลายรูปแบบทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก การปฏิสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ และเอกสาร ระหว่าง
วันที่ 10-26 สิงหาคม 2561
2. 	ปรับปรุง แก้ไขและจัดพิมพ์รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักใน
เรื่ อ งความหลากหลายทางชี ว ภาพ และสมรรถนะการเป็ น พลโลกที่ ดี ด้ า นการมี จิ ต สำนึ ก รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก และคู่มือการใช้รูปแบบฯ เป็นรูปเล่มสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้จริงในภาคสนามกับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ต่อไป
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) 	แบบวิเคราะห์ประเด็นสนทนาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของรูปแบบ และ
คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2) 	แบบวิเคราะห์ประเด็นสนทนาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของเครื่องมือวัด
ผลการเรียนรู้หลังจากใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ และสมรรถนะการเป็ น พลโลกที่ ดี ด้ า นการมี จิ ต สำนึ ก รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม 

แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก ประกอบด้วย
		 2.1) 	แบบประเมินสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
		 2.2) 	แบบประเมินความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive Analysis)
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนัก
ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ขั้นที่ 1 การใช้รปู แบบแนวทางการให้การศึกษาทีส่ ร้างความตระหนักในเรือ่ ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ให้กับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้ดำเนินการภายหลังจากได้นำรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาฯ ไปประเมิน
ความถูกต้องเหมาะสมโดยผู้บริหาร ผู้แทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน ผู้แทนชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้
		 1.1 	การนำรู ป แบบแนวทางและคู่ มื อ การนำรู ป แบบแนวทางให้ แ ก่ ผู้ เรี ย นในระดั บ
มัธยมศึกษาและชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก แบบประเมินสมรรถนะการเป็น
พลโลกที่ ดี ด้ า นการมี จิ ต สำนึ ก รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ผู้ เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา แบบประเมิ น ความ
ตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา สร้างความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมการลงภาคปฏิบัติการนำรูปแบบแนวทางฯไปใช้ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2561
โดยจัดที่ห้องประชุมโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 โดยคณะที่ปรึกษา โดยมี Mentor ประจำโรงเรียนในการลงตรวจเยี่ยมนิเทศติดตาม ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร และรองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร  บุญญานุภาพ
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		 1.2 	การนำรูปแบบแนวทางและคู่มือการนำรูปแบบแนวทางให้แก่ผู้เรียนในระดับประถม
ศึกษาและชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก แบบประเมินสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดี
ด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา แบบประเมินความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และชุมชน สร้างความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมการลงภาคปฏิบัติการนำรูปแบบแนวทางฯไปใช้ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2561
โดยจัดที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองกุลา ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 

พ.ศ. 2561 โดยคณะที่ปรึกษา โดยมี Mentor ประจำโรงเรียนในการลงตรวจเยี่ยมนิเทศติดตาม ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ประจัญบาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  กอนพ่วง
		 1.3 	การนำรูปแบบแนวทางและคู่มือการนำรูปแบบแนวทางให้แก่ผู้เรียนในระดับประถม
ศึกษาและชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก แบบประเมินสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดี
ด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา แบบประเมินความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
การลงภาคปฏิบัติการนำรูปแบบแนวทางฯ ไปใช้ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยจัดที่
ห้องประชุมโรงเรียนวัดพรหมเกษร ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
โดยคณะที่ ป รึ ก ษา โดยมี Mentor ประจำโรงเรี ย นในการลงตรวจเยี่ ย มนิ เ ทศติ ด ตาม ได้ แ ก่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย และ ดร.สุริยา  ชาปู่
		 1.4 Mentor ประจำโรงเรียนในการลงตรวจเยีย่ มนิเทศติดตาม ณ โรงเรียนทีเ่ ป็นเป้าหมาย
ดำเนินการ ด้วยกลวิธีเน้นโรงเรียนเป็นฐาน โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 3-21 กันยายน พ.ศ. 2561
ประมาณ 2 ครั้ง โดยจะต้องดำเนินการไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
		 1.5 	จัดระบบการมีปฏิสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบสังคม
ออนไลน์ ใ นหลายลั ก ษณะ ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม ของที ม คณะที่ ป รึ ก ษาส่ ว นบุ ค คลต่ อ หั ว หน้ า คณะ
ที่ปรึกษา ส่วนบุคคลต่อส่วนบุคคล ทีมคณะ กลุ่มโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย
		 1.6 	วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จัดประชุมนำเสนอผลงานการนำรูปแบบแนวทางการ
ให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง
3 โรงเรียน ระดมความคิดเชิงวิพากษ์ที่มีจุดเน้นเพื่อถอดบทเรียนในการนำไปสู่การปฏิบัติในวงกว้าง
ต่อไป โดยมีการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านเป้าหมายของการนำเสนอผลงานในเวที
ประชาคมใหญ่เพื่อการขยายผลในโครงการกิจกรรมวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561
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ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
1. 	โรงเรี ย นที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบน้ ำ ท่ ว มโดยตรง แต่ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นบางส่ ว นได้ รั บ
ผลกระทบจากน้ำท่วมที่อยู่อาศัยโดยตรง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง และมัธยมศึกษา 

1 แห่ง ได้แก่  
   		 1.1 	โรงเรียนบ้านหนองกุลา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
   		 1.2 	โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2. 	โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมโดยตรง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่
    		 2.1 	โรงเรียนวัดพรหมเกษร ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
3. 	ชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมโดยตรง
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความ
ตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ตัวแปรตาม  ได้แก่
1) 	ความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ  
2) 	สมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
แบบแผนการทดลอง
แบบแผนที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ One – Group Pretest – Posttest Design ดังนี้
(รัตนะ  บัวสนธ์, 2551, หน้า 65)
O1   X   O2
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
O1  คือ การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest)
X    คือ การจัดการเรียนรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่
โดยใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
O2  คือ การทดสอบหลังการทดลอง  (Posttest)
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ขั้นตอนการทดลอง
ขั้นตอนการทดลองเพื่อศึกษาการนำรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนัก
ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ไปใช้กับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนใน
พื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้
1. 	จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละโรงเรียน โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความคิด ความรู้ และทักษะปฏิบัติแก่ครูเพื่อนำรูปแบบไปสู่การปฏิบัติทั้ง
3 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนจะมีคณะผู้วิจัยแต่ละท่านเป็น Coach และ Mentor ของแต่ละโรงเรียน
ดังนี้
		 - 	โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา : รศ.ดร.วารีรตั น์ แก้วอุไร และ รศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
		 - 	โรงเรียนวัดพรหมเกษร : รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย และ ดร.สุริยา ชาปู่
		 - 	โรงเรียนบ้านหนองกุลา : รศ.ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน และ ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง
2. 	ผู้วิจัยทำการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษา
3. 	ดำเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้าง
ความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ แก่ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา โดยในขณะดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะผู้วิจัยจะลงพื้นที่เพื่อดำเนิน
กระบวนการนิเทศในแต่ละโรงเรียน ประมาณสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน
4. 	หลังเสร็จสิ้นการทดลอง ผู้วิจัยทำการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบ
ประเมินความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และแบบประเมินสมรรถนะการเป็นพลโลก
ที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. 	จัดประชุมเพื่อถอดบทเรียนการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนัก
ในเรื่ อ งความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็ น พลโลกที่ ดี ด้ า นการมี จิ ต สำนึ ก รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ ลงสู่ชุมชน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ใน
การทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
1. 	เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการทดลอง ได้ แ ก่ รู ป แบบแนวทางการให้ ก ารศึ ก ษาที่ ส ร้ า งความ
ตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ชุมชน ประกอบด้วย
		 1.1 	คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาฯ
		 1.2 	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาฯ
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2. 	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่   
		 2.1 	แบบประเมินสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
		 2.2 	แบบประเมินความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยมีวิธีดำเนินการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
		 2.1 แบบประเมินสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
			 ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบประเมิ น สมรรถนะการเป็ น พลโลกที่ ดี ด้ า นการมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
			 1. 	กำหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบประเมินสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้าน
การมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในการวิจัย
			 2. 	ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดสมรรถนะการเป็น
พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์และกำหนดสมรรถนะของผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย
				 1) 	สมรรถนะด้านความรู้ เป็นความสามารถในวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ
ของเหตุการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและความรู้เกี่ยวกับโลก การพึ่งพาอาศัยและ
ความร่วมมือ ความหลากหลาย การพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งและสันติภาพ
ความเท่าเทียมและความยุติธรรม ได้แก่ การพึ่งพาอาศัยและการร่วมมือ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ความขัดแย้ง ความเท่าเทียมและความยุติธรรม
ความเป็นพลเมืองโลก  
				 2) 	สมรรถนะด้ า นทั ก ษะ เป็ น ความสามารถในการคิ ด เชิ ง ระบบ การคิ ด เชิ ง
อนาคต การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ได้แก่ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง การคิดย้อนกลับและ
วางแผนเพื่อกำหนดอนาคต การกำหนดและวิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการแก้ปัญหา การวิเคราะห์
ผลจากการแก้ปัญหา การคิดไตร่ตรอง การเข้าถึงและเข้าใจสื่อและสารสนเทศ การประเมินสื่อสาร
สนเทศ การใช้สื่อและจัดการสื่อและสารสนเทศ
				 3) 	ด้านทักษะสังคมและการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง เป็นความสามารถใน
การจัดการกับความขัดแย้งและอารมณ์ การทำงานกลุ่มอย่างร่วมมือรวมพลัง ได้แก่ การจัดการกับ
ความขัดแย้งและอารมณ์ การทำงานกลุ่มอย่างร่วมมือรวมพลัง
				 4) 	สมรรถนะด้านคุณลักษณะ เป็นความสามารถในการนำตนองและความใฝ่รู้
การปฏิบัติตน  ในฐานะพลเมืองพลโลก ได้แก่ การเรียนรู้และหาความรู้ด้วยตนเอง การกำหนดวิธีและ
ปฏิบัติการเรียนรู้ที่เหมาะสม การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง การยอมรับความหลากหลายทาง
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ความคิด สังคมและวัฒนธรรม ความสนใจและใส่ใจในการแก้ปัญหา การสร้างสังคมแห่งการพึ่งพา
และสังคมสันติ
			 3. 	นำแบบประเมิ น ให้ ผู้ ที่ มี บ ทบาทสำคั ญ ต่ อ การให้ ก ารศึ ก ษาและสร้ า งความ
ตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก อันประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้แทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน และผู้แทนชุมชนในพื้นที่
เป้าหมาย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และความชัดเจนของ
ข้อคำถาม
			 4. 	ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และจัดพิมพ์แบบประเมินสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดี
ด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์
			 การวิเคราะห์ข้อมูล
			 ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
			 1. 	คำนวณค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน สำหรับสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม จากการเรียนด้วยรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ สำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก
		 2.2 แบบประเมินความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
			 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีขั้นตอนการสร้าง
ดังนี้
			 1. 	กำหนดจุดมุง่ หมายในการสร้างแบบประเมินความตระหนักเรือ่ ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สำหรับใช้ในการวิจัย
			 2. 	ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดความตระหนัก
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์และกำหนดองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้
ของความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และชุมชน เป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย
				 1) 	ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
					 - เข้าใจความเชื่อมโยงของผลกระทบจากสภาพปัญหาในพื้นที่ที่มีผลทำให้
เกิดการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งผลต่อเนื่องไปยังความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
และระบบนิเวศตามธรรมชาติของพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
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					 - ยอมรับความจริงต่อผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการลดลงของความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและระบบนิเวศตามธรรมชาติของพืช สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อม
					 - เห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนและระบบนิเวศตามธรรมชาติของพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
				 2) 	ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
					 - ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจต่อทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นจากการเลือกวิธีการ
รักษาหรือทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อวิถีชีวิต การประกอบ
อาชีพ และสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน รวมถึงลดการเกิดลดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ 

การรักษาคุณภาพของดิน และอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ตามธรรมชาติ รวมถึงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมตามธรรมชาติ
					 - ส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิดและร่วมวางแผนเพื่อค้นหาทางเลือกในการคงไว้
หรือทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ (เช่น การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลายตาม
ธรรมชาติ ลดพื้นที่การปลูกพืชซ้ำซาก หลีกเลี่ยงการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ฯลฯ) ภายใต้
สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน และการทำงานร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
					 - ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การร่ ว มเสนอทางเลื อ กในการคงไว้ ห รื อ ทำให้ เ กิ ด ความ
หลากหลายทางชีวภาพ (เช่น การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลายตามธรรมชาติ ลดพื้นที่
การปลูกพืชซ้ำซาก หลีกเลี่ยงการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ฯลฯ)   ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของ
คนในชุมชน และการทำงานร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
					 - ส่งเสริมให้เกิดการร่วมติดตามและประเมินผลการตัดสินใจดำเนินการ
ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติ ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน
และการทำงานร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
					 - ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การร่ ว มรั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ทางที่ ดี แ ละไม่ ดี จ าก
การตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ที่มุ่งให้เกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติ ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน และการทำงานร่วมกัน
ระหว่างผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
				 3) 	ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
					 - ริเริ่มให้มีการประเมินผลเพื่อทบทวนวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติลดลง
					 - ตัดสินใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงวิธกี ารดำเนินการต่าง ๆ ทีท่ ำให้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพตามธรรมชาติลดลง เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติกลับคืนมาในพื้นที่
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				 4) 	ด้ า นการปกป้ อ งคุ้ ม ครอง และการลดภั ย คุ ก คาม และใช้ ป ระโยชน์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
					 - คงไว้หรือรักษาไว้ซงึ่ การดำเนินการ/การดำเนินชีวติ ทีท่ ำให้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพตามธรรมชาติคงอยู่
					 - รณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองการดำเนินการ/การดำเนินชีวิตที่ทำให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติคงอยู่
					 - ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นได้ประจักษ์ในการดำเนินการ/การดำเนิน
ชีวิตที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติคงอยู่
					 - เผยแพร่ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติที่ส่งผล
ต่อความเป็นอยู่อย่างมีความสุขของคนในชุมชน และการรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติของพืช สัตว์
และสิ่งแวดล้อม
			 3. นำแบบประเมิ น ให้ ผู้ ที่ มี บ ทบาทสำคั ญ ต่ อ การให้ ก ารศึ ก ษาและสร้ า งความ
ตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก อันประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้แทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน และผู้แทนชุมชนในพื้นที่
เป้าหมาย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และความชัดเจนของ
ข้อคำถาม
			 4. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และจัดพิมพ์แบบประเมินความตระหนักเรื่อง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ฉบับสมบูรณ์
			 การวิเคราะห์ข้อมูล
			 ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
			 1. 	คำนวณค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน สำหรับความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ จาก
การเรียนด้วยรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก
			 2. 	คำนวณค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สำหรับความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับชุมชนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอ
บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
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ขั้นที่ 2 การประชุม สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม เพื่อถอดบทเรียนแนวทางการให้การศึกษาที่
สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการ
มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอ
บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดประชุม สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม กับผู้จัดทำนโยบาย ผู้บริหารระดับสูง
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและครู และ/หรือ Key Informants ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนภาคส่วนอื่นทั้งที่เป็นภาครัฐและท้องถิ่น ฯลฯ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการ
ให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็น
พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ชุมชนในพืน้ ที่ เพือ่ ถอดบทเรียนแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรือ่ งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลในขั้นที่ 4 เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการนำรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่
สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปใช้กับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอ
บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย
1) 	ผู้บริหารโรงเรียนจากทั้ง 3 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
โรงเรียนบ้านหนองกุลา โรงเรียนวัดพรหมเกษร และโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
2) 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่สอนในสาระที่ 1 2 5 6
และ 8
3) 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่สอนในสาระที่ 3 และ 5
4) 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่สอน
ในสาระที่ 1
5) ผู้แทนชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) 	แบบวิเคราะห์ประเด็นสนทนากลุ่มแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
2) 	แบบวิเคราะห์ถอดบทเรียนแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย
ขั้นตอนที่ 4 การนำเสนอแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน
ผู้วิจัยได้ดำเนินการนำเสนอแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกับอำเภอบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลจัดทำเป็นรายงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา
การศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การประชุม สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม เพื่อสรุปแนวทางการให้การศึกษาที่สร้าง
ความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน
ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดประชุม สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม กับผู้จัดทำนโยบาย ผู้บริหารระดับสูง
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและครู และ/หรือ Key Informants ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนภาคส่วนอื่นทั้งที่เป็นภาครัฐและท้องถิ่น ฯลฯ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการ
ให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ แก่ผู้เรียนในระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และตัวแทนจากโรงเรียนและ
ชุมชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อระดมสมองถอดบทเรียนแนวทางการให้
การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในระดับ
ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา และชุ ม ชนในพื้ น ที่ ที่ มี บ ริ บ ทคล้ า ยคลึ ง กั บ อำเภอบางระกำ จั ง หวั ด
พิษณุโลก
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ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลในขั้นที่ 1 เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการนำรูปแบบแนวทางการให้การศึกษา
ที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ไปใช้กับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และตัวแทนจากโรงเรียนและชุมชน
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆ ประกอบด้วย
1) 	ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) 	ผู้บริหารโรงเรียนจากทั้ง 3 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
โรงเรียนบ้านหนองกุลา โรงเรียนวัดพรหมเกษร และโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
3) 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอนในสาระที่ 1 2 5 6
และ 8
4) 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่สอนในสาระที่ 3 และ 5
5) 	ตัวแทนครูจากทั้ง 3 โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่สอนใน
สาระที่ 1
6) 	ผู้แทนชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
7) 	ตัวแทนจากโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆ
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกับอำเภอ
บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย
1) 	แบบวิเคราะห์ประเด็นสนทนากลุ่มแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
2) 	แบบวิเคราะห์ถอดบทเรียนแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
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ขั้นที่ 2 การจัดทำรายงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์
ขั้นที่ 3 การจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา
การศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็น
ผู้ดำเนินการจัดประชุม ฯ และปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของที่ประชุม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน
		 1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร (อนุวัติ คูณแก้ว, 2552, หน้า 200)

			

เมื่อ             แทน  	 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

		              	

แทน  	 ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

				

แทน  	 จำนวนข้อมูลทั้งหมด

		 1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (อนุวัติ คูณแก้ว, 2552,
หน้า 201)

			

เมื่อ 	

แทน  	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

		                   	 แทน  	 คะแนนแต่ละตัว
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

โดยคณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. 	ผลการศึ ก ษาบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความท้ า ทายที่ ป ระเทศไทยกำลั ง เผชิ ญ ในการจั ด
การศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการให้การศึกษาที่สร้าง
ความตระหนักในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และสร้างสมรรถนะการเป็น
พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
2. 	ผลการศึกษาและนำเสนอรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
3. 	ผลการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนัก เรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก
4. ผลการนำเสนอแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรือ่ งความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน
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1. ผลการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการให้การศึกษาที่สร้าง
ความตระหนักในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และสร้างสมรรถนะ
การเป็นพลโลกทีด่ ดี า้ นการมีจติ สำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม แก่ผเู้ รียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และชุมชน มีดังนี้
1) 	ผลการศึ ก ษาบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความท้ า ทายที่ ป ระเทศไทยกำลั ง เผชิ ญ ในการจั ด
การศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
		 จากสภาพการณ์ของโลกาภิวัตน์ และการเปิดเสรีทางการค้าและการเงิน ส่งผลให้โลกมี
การเชื่อมโยงกันมากขึ้นในรูปของ Digital Revolution การเปิดเสรีทางการเงิน และการเชื่อมโยงกัน
ระดับโลกของห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลกระทบทางบวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การลดลงของต้นทุน
การขนส่งและเดินทางข้ามประเทศ/ข้ามทวีป การเกิดข้อตกลงทางการค้าแบบทวิภาคีและพหุภาคี
การจัดตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้
กับประเทศกำลังพัฒนา ช่วยให้คนนับล้านพ้นจากความยากจน เพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจจาก
การผลิตตามความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ และการแพร่ขยายของบรรทัดฐานและแนวคิดเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการเป็นพลโลก
		 แต่ว่าความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตโดยไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืน
ส่งผลให้โลกมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม มีความขัดแย้งและสงคราม โดยเฉพาะมีปัญหา
ความเสื่อมโทรมทางด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นจาก
สภาพปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในบริบทสากลและในบริบทของ
ไทยที่ จ ะส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม (ชล บุนนาค, ม.ป.ป., หน้า 1-57)
		 สำหรับประเทศไทยได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตสีเขียว (Green Growth) 

เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ของเสี ย และก๊ า ซเรื อ นกระจกในปริ ม าณที่ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจนเกิดความเสื่อมโทรมและสูญเสียสมดุลในการค้ำจุนการดำรงชีพ ตลอดจนสนับสนุน
วิถชี วี ติ ของประชาชนในทุกสาขาการผลิต (ลดาวัลย์ คำภา, 2558, หน้า 1-31) แต่บริบทของประเทศไทย 

ก็ยังคงพบประเด็นปัญหาทางด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น
		 - การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพของระบบนิเวศที่จะรองรับ
		 - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ขยะและของเสียอันตราย
ยังเกินค่ามาตรฐาน
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		 - ระบบการบริหารจัดการเพื่อการบังคับ ควบคุม การให้สิ่งจูงใจยังไม่สามารถที่จะทำให้
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
		 - ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติยังคงมีความ
รุนแรงขึ้น ทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง
		 - การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ Green Economy index/Sustainability Index
มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิภาพและเป็นธรรม
		 - พั น ธกรณี แ ละข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและเข้ ม ข้ น มากขึ้ น จาก
มาตรการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน
		 ประเด็ น ท้ า ทายคื อ ทำอย่ า งไรจึ ง จะสามารถสร้ า งแนวทางการเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับบริบทในประเทศไทยที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่
		 - รักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า
เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ ดิ น และแก้ ไขการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น คุ้ ม ครองทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง วางแผนบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรแร่ และจัดให้มีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมระหว่างหน่วยงาน
		 - บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ และจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ การบริหารจัดการน้ำ
โดยเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ มีแผนบริหารจัดการน้ำในระดับภูมิภาคของภาคเกษตรกรรม
		 - การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society สร้างองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
		 - การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว ยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการทำเกษตรพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพ
อย่างเหมาะสม
		 - การให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤต เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ
ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ส่งเสริมการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างการยอมรับและลดความขัดแย้งใน
พื้นที่
		 - การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มที่มีความ
อ่อนไหว
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		 - การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ บูรณาการการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผนทั้งระดับชาติ ระดับชุมชนท้องถิ่น พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ
ในภาวะฉุกเฉิน ที่มีความแม่นยำ น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ
		 - การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน
2) ผลการศึ ก ษากรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน พบว่า
		 ประเด็นในการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
และแนวโน้มของการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังแสดงรายละเอียดต่อไปนี้
		 2.1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
			 กรอบแนวทางทีส่ ำคัญของการศึกษาเพือ่ สร้างความตระหนักในเรือ่ ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ศึกษา ได้แก่ ข้อที่ 5 “ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” โดยมีกรอบแนวทางดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2560, หน้า 52)
			 1) 	การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
			 2) 	การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
			 3) 	การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
			 4) 	การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
			 5) 	การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
			 6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
		 2.2) 	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
			 เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่ใช้เป็นกลไกเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้น
การแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ มีการกำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการ
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
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			 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560, หน้า 107121) ได้มีการกำหนด เป้าหมายและตัวชี้วัด ในด้านต่าง ๆ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น กรอบในการ
กำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่ เป้าหมายและตัวชี้วัด ต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศกำหนดขึ้น อาทิ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้น เป็นต้น
			 ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการวิจัยนี้ ได้แก่ ประเด็นที่ 12 การสร้างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
			 1) 	เน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
			 2) 	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
			 3) 	สนั บ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน
			 4) 	บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
		 2.3) ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
			 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทีส่ อดคล้องกับประเด็นด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยมี แ นวทางการพั ฒ นาที่ ส ำคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดำเนิ น งานของ
โครงการวิจัย ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, หน้า 18)
			 แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ
			 - การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
			 - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล
และยั่งยืน
			 - การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
			 - ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
			 - สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
			 - การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
			 - การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและกลไกแก้ ไขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
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		 2.4) 	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
			 การพัฒนาที่ยั่งยืนเน้นการพัฒนาที่คำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ไปด้วยกัน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในท้องถิ่นอย่างระมัดระวัง โดย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพของโครงการ
วิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ (สำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม, 2560, 

หน้า 1-17)
			 เป้าหมายที่ 2 ยุตคิ วามหิวโหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ 

และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
			 เป้าหมายที่ 4 	 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
			 เป้าหมายที่ 6 	 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า จะมี ก ารจั ด ให้ มี น้ ำ และสุ ข อนามั ย สำหรั บ
ทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
			 เป้าหมายที่ 11 	ทำให้ เ มื อ งและการตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ มี ค วามครอบคลุ ม
ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
			 เป้าหมายที่ 13 	ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ต่ อ สู้ กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
			 เป้าหมายที่ 14 	อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
			 เป้าหมายที่ 15 	ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ
ฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
			 ประเด็นท้าทายคือควรจะสร้างแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนใน
ฐานะที่จะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยเน้นการพัฒนาที่คำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในท้องถิ่น
อย่างระมัดระวัง
3) 	ผลการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและบริบทของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนและชุมชน พบว่า
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		 จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการให้
การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนและชุมชน ในส่วน
ของสถานศึกษาเองได้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในความตระหนักถึง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นชนิดพันธุ์พืช สัตว์ รวมไปถึงความหลากหลายของสิ่งไม่มี
ชีวิตที่มีความสัมพันธ์และต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นจะต้องมี
การสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ ซึ่งจะต้องเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและ
ความต้องการของท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตจริงทั้งของผู้เรียน
และชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ของตนเองอย่างแท้จริง และเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในความ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
4) 	ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ โดยมีข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์

ได้แก่
		 4.1) 	ผลการศึกษาข้อมูลประเด็น ปัญหา ความท้าทายสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
เช่น ปริมาณป่าไม้ การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม โรงเรียนสีเขียวและ Eco School ฯลฯ พบว่า
			 4.1.1) โรงเรียนสีเขียว
				
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ของปิยะดา วชิระวงศกร และวิภาภรณ์ สุดนุม่  

(2016, หน้า 349-360) ที่ทำการประเมินการจัดการความเป็นโรงเรียนสีเขียวในจังหวัดพิษณุโลก ตาม
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,
2555, หน้า 22) จำนวน 200 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และโรงเรียน
ขนาดใหญ่ โดยมีผลการศึกษาที่พบปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
				
4.1.1.1) นโยบาย และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ในการบริหารงาน
ของโรงเรียน
					
- การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี ก ารจั ด ตั้ ง ส่ ว นงาน หรื อ ชมรมด้ า น
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน พบได้น้อยมากในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีเพียงร้อยละ 39

81-202.indd 110

5/17/19 1:59:32 PM

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

111

					
- ในเรื่ อ งการมอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบกำกั บ ดู แ ลการ กำหนด
ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม การแต่งตั้งหน่วยงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน รวมไปถึงการจัดทำแผนงาน
และงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม ก็พบว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กผ่านการประเมินตามปัจจัยดังกล่าวไม่ถึง
ร้อยละ 50
				
4.1.1.2) 	การประเมินการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม
					
- บุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็ กส่ว นใหญ่ยัง ไม่มี ความพร้ อม
สำหรับการเรียนการสอนพื้นฐาน โดยมี โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินนี้เพียงร้อยละ 19 ในขณะที่
โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่จะมีความพร้อม สำหรับการเรียนการสอนพื้นฐานมากกว่า 3 เท่า
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีโรงเรียนจำนวนมากที่มีจำนวนครูที่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนยังต้องการบุคลากรครูอกี มาก เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน สำหรับเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนครูน้อย และต้องมีภาระรับผิดชอบสอนในหลายชั้นเรียน ทั้งนี้อัตราครูต่อ
โรงเรียนนั้นขึ้นกับจำนวนนักเรียนทำให้การที่จะเพิ่มจำนวนครูในโรงเรียนขนาดเล็กจึงเป็นไปได้ยาก
เช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณาครูที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา ก็จะเห็นได้ว่ามี โรงเรียน
ขนาดเล็กมากกว่าร้อยละ 80 ที่ยังมีครูไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา ทำให้การเรียนการสอน
ทีม่ กี ารสอดแทรกความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ จะเห็นได้วา่ โรงเรียนขนาดเล็ก
มีการดำเนินงานตามปัจจัยพิจารณาดังกล่าวเพียงร้อยละ 38 ทั้งนี้อาจเนื่องจากครูที่มีจำนวนน้อย
และอาจจะยังไม่มีความชำนาญในด้านการเรียนการสอนแบบบูรณการและจะเห็นได้จากการที่มีครู
จำนวนมากในโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานการศึกษา ซึ่งในโรงเรียนขนาดเล็กนั้น ครู 1 คน
อาจจะต้องดูแล และสอนหลายชั้นเรียนในเวลาเดียวกัน จึงทำให้มีเวลาจำกัดในการจัดการเรียน
การสอน และไม่สามารถสอดแทรกความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมได้ในวิชาอืน่ ๆ อีกทัง้ อาจจะยังไม่มงี บประมาณ
ในการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมในด้ า น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
				
4.1.1.3) 	การประเมินการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนใน
ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ
					
- โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่ง
เห็นได้จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือส่งเสริมสิ่งแวดล้อมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดการอบรมให้ความรู้
แก่ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือด้านกิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ใน
ช่วงระยะ 2 ปี ที่ผ่านมานั้น มีการดำเนินงานตามปัจจัยพิจารณาดังกล่าวไม่ถึงร้อยละ 50 ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะชุมชนดังกล่าวไม่มีการจัดตั้ง กิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือส่งเสริมในด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนจึงไม่ได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนดังกล่าว หรืออาจเป็นเพราะทางโรงเรียนขาดงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว หรืออาจจะเป็นผลมาจากโรงเรียนขนาดเล็กมักอยู่ในพื้นที่ชนบทซึ่งชุมชน
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ยังไม่ค่อยมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนใน ชุมชนขนาดใหญ่ทำให้ไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านสิ่งแวดล้อมมาก
				
4.1.1.4) การประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารโรงเรียนสีเขียว
					
- การจัดทำอาคารสีเขียว การวางผัง และการจัดภูมิสถาปัตย์ของ
อาคาร การจัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารสีเขียวทั้งในด้านการจัดการใช้น้ำ และพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการขยะมูลฝอย อย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดแยก จัดเก็บ รวบรวม และการจัด
ตามหลักสุขาภิบาล รวมถึงมีสุขอนามัย และความปลอดภัยในอาคาร สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กตาม
ปัจจัยพิจารณาย่อย ดังที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินครบทุกปัจจัยไม่ถึง
ร้อยละ 50
				
ดังนั้น เมื่อสรุปผลการประเมินความเป็นโรงเรียนสีเขียวของโรงเรียนใน
จังหวัดพิษณุโลกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสีเขียวของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2555, หน้า 22) ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ซึ่งจัดอยู่ในระดับดีเยี่ยมถึงร้อยละ 82 และร้อยละ 62 

ตามลำดับ สำหรับโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนสีเขียวส่วนใหญ่จะเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยปัจจัยที่ต้องปรับปรุงเพื่อยกระดับให้อยู่ในมาตรฐานโรงเรียนสีเขียวจะเป็นเรื่อง
ของการจัดการสิง่ แวดล้อมอาคารสีเขียวมากทีส่ ดุ รองลงมาจะเป็นเรือ่ งของโรงเรียนทีย่ งั ไม่ผา่ นการรับรอง
มาตรฐานการศึกษารวมไปถึงขาดความพร้อมด้านบุคลากร ซึ่งจะเห็นได้ว่ายังมีสถาบันการศึกษา
ขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ไม่ผ่านมาตรฐานอีกร้อยละ 36 และร้อยละ 11 ตามลำดับ ที่ควรให้ความ
สำคั ญ ในการส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ พั ฒ นา เพื่ อ ให้ โรงเรี ย นดั ง กล่ า วมี ค วามพร้ อ มทั้ ง ทางด้ า น
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางวิชาการ และสิ่งแวดล้อมทางการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาคน ชุมชน และประเทศต่อไปในอนาคต
				
สอดคล้องกับสุนิศา ธรรมบัญชา (2551, หน้า ง) ที่ศึกษาสภาพและปัญหา
การจัดการเรียนการสอน เรื่องการอนุรักษ์พลังงานในระดับอนุบาลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ห้องเรียนสีเขียว ผลการวิจัย พบว่า
				
ด้านนโยบายการจัดการเรียนการสอน : ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย
โครงการห้องเรียนสีเขียวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกฟผ.เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทางกฟผ.ได้มีการจัดสรรงบประมาณปีละ 7,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในการจัดเตรียมและซ่อมแซมสื่อ
				
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม : มีการจัดพื้นที่และบริเวณการใช้สื่อ อุปกรณ์
อย่างเป็นสัดส่วน มีการจัดเตรียมและคัดเลือกสื่อตามวัยของเด็ก ให้มีความสอดคล้องกับหน่วย
การเรียนรู้ ปัญหาที่พบ คือ สื่อ วัสดุที่ชำรุด ไม่มีการซ่อมแซมและไม่มีการจัดหาสื่อให้เพียงพอกับเด็ก
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ด้านหลักสูตร : มีการนำเรื่องการอนุรักษ์พลังงานมาบูรณาการเป็นหน่วย
การเรียนรู้และนำมาประยุกต์เป็นกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็ก ปัญหาที่พบ คือ ครูไม่มีความรู้เรื่อง
การบูรณาการหลักสูตรไม่มีการใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยตรง
			
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน : การเรียนการสอนจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ
ในศูนย์การเรียนเป็นหน่วยการเรียนรู้หน่วยละ 1 สัปดาห์ มีการจัดมุมเพิ่มเติม ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นผู้ให้ความรู้ในศูนย์การเรียนทั้ง 5 ศูนย์แก่เด็ก เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าและพลังงานน้ำ ปัญหาที่พบ คือ ครูมีภาระงานมากจึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการสอน
				
ด้านการวัดและประเมินผล : ผู้บริหารเป็นผู้มอบหมายให้ครูเป็นผู้ประเมิน
โดยใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์ ร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวาดภาพระบายสี และ
การรวบรวมผลงานของเด็ก เพื่อนำไปสะท้อนถึงความคิดของเด็กเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ปัญหา
ที่พบ คือ ไม่มีการออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผล
			 4.1.2) 	Eco School (โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
				
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยของชัชวาล ลิ้มรัชตะกุล (2554, หน้า ง) 

ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับอนุบาลของโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยปัญหาที่พบมีรายละเอียดดังนี้
				
4.1.2.1) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ปัญหาและอุปสรรค คือ บุคลากร
ครูอนุบาลมีการโยกย้ายบ่อยทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมศึกษาและขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดำเนินงาน รวมทั้งขาด
งบประมาณในการจัดสรรพื้นที่และออกแบบอาคารเรียน
				
4.1.2.2) 	ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรค คือ มีปัญหา
ในเรื่องของการวัดและการประเมินผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็ก
อนุบาล และแบบวัดและประเมินที่ออกแบบไม่สามารถทำการวัดผลได้จริง
				
4.1.2.3) 	ด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หาและ
อุปสรรค คือ ขาดแคลนงบประมาณในการปรับสภาพอาคารและสถานที่ สื่อและอุปกรณ์ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดสนับสนุนให้มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาสื่อและ
อุปกรณ์
				
4.1.2.4) 	ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา ปัญหาและ
อุปสรรค คือ ผู้ปกครองมีปัญหาในการใช้หรือการได้รับประโยชน์จากเครือข่ายทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
ศึกษา วันเวลาในการจัดอบรมให้ความรู้ของเครือข่ายไม่เหมาะสม ภายในพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ไม่มี
ป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายบอกทางที่ชัดเจน และกิจกรรมที่เครือข่ายจัดขึ้นมีค่าใช้จ่ายสูงและสร้างภาระ
ให้กับผู้ปกครอง

81-202.indd 113

5/17/19 1:59:32 PM

114

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

				
สอดคล้องกับสุทธิพงศ์ นิพัทธนานนท์ และมนัส สุวรรณ (2557, หน้า 102109) ที่ศึกษาปัจจัยสนับสนุนการเป็นโรงเรียน สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขต
ภาคเหนือตอนบน โดยทำการสำรวจทุนเดิมและสภาพพืน้ ฐานด้านสิง่ แวดล้อมของโรงเรียนสิง่ แวดล้อม
ศึ ก ษา เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ในเขตภาคเหนื อ ตอนบน ตามกรอบของกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสรุปได้ดังนี้
				
พันธกิจที่ 1 : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ
พบว่า โรงเรียนมีคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและนักเรียน โดย
บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ PDCA และโรงเรียนได้มีนโยบาย ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโรงเรียน ในขณะที่โรงเรียน ไม่แน่ใจว่ามี
การประเมินผลเพื่อการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนและ
โรงเรียนมีผู้แทนจากชุมชนร่วมด้วยหรือไม่ และโรงเรียนไม่มีการประเมินผล เพื่อการพัฒนาด้าน
“ทัศนคติและความคิดเห็นของผู้ปกครอง หรือชุมชน ต่อการดำเนินงาน ของโรงเรียน ตลอดจนไม่มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนงานร่วมกัน และผู้ปกครอง หรือชุมชนไม่มีความรู้ความ
เข้าใจกระบวนการ PDCA
				
พันธกิจที่ 2 : การจัดกระบวนการเรียนรู้พบว่าโรงเรียนมีการจัดกระบวน
การเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยชุมชนกับโรงเรียนร่วมกันพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้มากที่สุด และโรงเรียนมีการบูรณาการแนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้า 

ในกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น และเข้ า ในหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน แต่ โรงเรี ย นไม่ แ น่ ใ นว่ า มี ก าร 

จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริงในชุมชนหรือไม่ และโรงเรียน
ไม่มีสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ เหมาะสมในแต่ละช่วงชั้น
มากที่สุด
				
พันธกิจที่ 3 : ระบบการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 

3 ประเด็น ได้แก่การจัดการขยะโดยใช้หลัก 5R พบว่า โรงเรียนมีการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการ ขยะเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอน ในขณะที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนไม่แน่ใจว่ามี
การนำขยะมาใช้ซ้ำ (Reuse) และได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรือหน่วยงานอื่น ๆ
ในการจัดการขยะโดยใช้หลัก “5R” หรือไม่ แต่โรงเรียนไม่มีการนำขยะมาใช้ซ้ำ (Reuse) และไม่มี
การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ (Reject), การจัดการน้ำพบว่าโรงเรียนมีระบบการใช้น้ำอย่าง
คุ้มค่าในโรงเรียนและชุมชน และมีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/ หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำในชุมชนมากที่สุดในขณะที่โรงเรียนไม่แน่ใจว่ามีการบูรณาการเกี่ยวกับ
การจัดการน้ำเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอน หรือในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือไม่
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โรงเรียนไม่มีระบบการบำบัดน้ำเสียในโรงเรียนและชุมชนมากที่สุด การใช้
พลังงาน พบว่า โรงเรียนมีการบูรณาการเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์พลังงานเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอน
และในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากที่สุดในขณะที่โรงเรียนไม่แน่ใจว่ามีระบบการลดการใช้พลังงานใน
โรงเรียนมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ทุกฝ่ายในโรงเรียน และ
ชุมชน และมีการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ในการอนุรักษ์
พลังงานในชุมชนหรือไม่ แต่โรงเรียนไม่มีระบบการลดการใช้พลังงานน้ำในโรงเรียนมากที่สุด การฟื้นฟู
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพบว่า ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการ
ฟื้นฟูอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด ในขณะที่โรงเรียนไม่แน่ใจว่ามีการสำรวจพันธุ์พืช
และพั น ธุ์ สั ต ว์ เ พื่ อ การเรี ย นรู้ ธ รรมชาติ ใ นโรงเรี ย น (ทั้ ง พั น ธุ์ ทั่ ว ไป และพั น ธุ์ พื้ น เมื อ ง), โรงเรี ย น
มีแผนการเพิ่มจำนวนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียน (ทั้งพันธุ์ทั่วไปและ
พันธุ์พื้นเมือง) และครูนักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน และดำเนินการฟื้นฟูอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดเท่ากัน แต่พบว่าครูนักเรียน และชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน
และดำเนินการฟื้นฟูอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด
				
พันธกิจที่ 4 : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่าโรงเรียน
มีกลไกในการพัฒนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษามากที่สุด และโรงเรียนมีสมาชิกเครือข่ายสิ่งแวดล้อม
ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู่ โรงเรี ย นสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาและการสื่ อ สารในโรงเรี ย นมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชน ในขณะที่โรงเรียนไม่แน่ใจว่ามีการ
จัดสรรเวลาและช่องทางเพื่อให้ทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน ให้ข้อเสนอแนะ และ
พัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาแต่โรงเรียนไม่มีการจัดสรรเวลาและช่องทาง เพื่อให้
ทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน ให้ข้อเสนอแนะและพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
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ภาพโดย: นายสุวัฒน์ สกุลชัยพรเลิศ
ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

		 4.2) 	ผลการศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของการศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย พบว่า
			 การจัดการศึกษาเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดด้านจุดเด่นและจุดด้อยดังนี้
			 4.2.1) 	จุดเด่น
				
- การนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีในแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ผสมผสานเชื่ อ มโยงความรู้ สู่ ภ ายนอก โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างธรรมชาติ ใ นการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม
การเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกับการใช้แผนการเรียนรู้แบบแบบบูรณาการ เช่น สาระภูมิศาสตร์
สาระเศรษฐศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในธรรมชาติตลอดจนการศึกษาเทคโนโลยีแบบชาวบ้านโดยใช้ธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก เรี ย นเป็ น คนดี คนเก่ ง มี ค วามสุ ข คิ ด เป็ น ทำเป็ น 

แก้ปัญหาได้ นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยใช้โครงการต่าง ๆ เป็น
แกนกลางในการบูรณาการ เช่น การทำปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลาใน บ่อพลาสติก
ปลู ก ข้ า วในแกลลอนพลาสติก การจัดสวนในโรงเรี ย น การปลู ก ผั ก ในโดมช่ ว ยลดภาวะโลกร้ อ น 

มีโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพนักเรียน ในโครงการ ฟ ฟันสวยยิ้มสวย น้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพร
และการหีบอ้อยด้วยพลังนักเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ด้วยโครงการข้าวก้นบาตร ข้าวต้มเช้ามื้อละบาท และโครงการ
นักเรียนอยู่ประจำพักนอนในโรงเรียน
				
- เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนักเรียนและท้องถิ่น มีการบูรณาการสาระ
การเรี ย นรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ นักเรียนได้เรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ต รงจากการสั ม ผั ส แหล่ ง เรี ย นรู้ ต าม
ธรรมชาติได้คิด วิเคราะห์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เกิดทัศนคติที่ดีนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนสืบไป กิจกรรม
การเรียนรู้นี้เน้นให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติจริง ๆ โดยมีการฝึกปฏิบัติการ
เยาวชน การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมคิด และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วย
การให้เยาวชนทำหน้าที่เป็นวิทยากร หรือพี่เลี้ยงในการนำเพื่อน ๆ เยาวชนและผู้สนใจเข้าไปสัมผัส
เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติในสถานที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน นอกจากจะเป็นการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชนและคนในชุมชนได้อีกด้วย
			 4.2.2) 	จุดด้อย
				
- การขาดความตระหนักและความรู้ความเข้าใจในเรื่องความสำคัญและ
ผลประโยชน์ที่รับจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงวิธีการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่าจะมีการใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมหรือ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตที่อิงอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งส่งผลให้ยังอาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และความใส่ใจเกี่ยวกับการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หรือความจำเป็นในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
				
- ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรและการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ถึงแม้ว่าข้อมูลทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจะมีอย่างหลากหลาย
แต่บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านความหลากหลายทางชีวภาพยังขาดแคลนจำนวนมาก
รวมทั้งงบประมาณในการสนับสนุนทำให้การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ยังคงมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง
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		 4.3) 	ผลการศึกษาแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรือ่ งความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดค่าย
เยาวชน การจัดแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
			 จากการศึกษากรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความตระหนักเรื่อง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทั้งเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทของโรงเรียนและชุมชน
เป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้กำหนดรูปแบบการประเมินความ
ตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
โดยกำหนดประเด็นความตระหนัก และพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละประเด็นตามแต่ละบริบทของปัญหา
ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ดังแสดงในตารางที่ 4
ตาราง 4 แสดงประเด็นความตระหนักและพฤติกรรมบ่งชี้ ตามแต่ละบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่
บริบทของปัญหา

ประเด็นความตระหนัก

พฤติกรรมบ่งชี้

1. ปัญหาน้ำท่วม
ด้านที่ 1 การสร้างความตระหนัก - 	เข้าใจความเชื่อมโยงของผลกระทบจากสภาวะ
			
และการให้ความรู้		 น้ำท่วมที่มีต่อที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่
			
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ		 การเดินทางคมนาคม การประกอบอาชีพ
					 ด้านการเพาะปลูกพืช/การเลี้ยงสัตว์
					 การประกอบอาชีพด้านการประมง
					 (การจับสัตว์น้ำเพื่อบริโภคและขาย)
					 และสัมพันธภาพของคนในชุมชน
				
- 	ยอมรับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมที่มีต่อ
					 ที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ การเดินทาง
					 คมนาคม การประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูก
					 พืช/การเลี้ยงสัตว์ การประกอบอาชีพด้าน
					 การประมง (การจับสัตว์น้ำเพื่อบริโภคและขาย)  
					 และสัมพันธภาพของคนในชุมชน
				
- เห็นความสำคัญของความหลากหลาย
					 ของทางเลือกในการประกอบอาชีพ  
					 ความหลากหลายของทางเลือกในการเพาะปลูก
					 พืช/การเลี้ยงสัตว์ ในสภาวะน้ำท่วมและ
					 น้ำไม่ท่วม
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ตาราง 4 แสดงประเด็นความตระหนักและพฤติกรรมบ่งชี้ ตามแต่ละบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ (ต่อ)
บริบทของปัญหา

ประเด็นความตระหนัก

			
ด้านที่ 2 การส่งเสริม
			
การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ		
			
ความหลากหลายทางชีวภาพ		
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พฤติกรรมบ่งชี้
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจทางเลือก
และผลที่เกิดขึ้นจากการเลือกปรับเปลี่ยน
วิธีการประกอบอาชีพ การเพาะปลูกพืช
และการเลี้ยงสัตว์ที่หลากหลายตามธรรมชาติ
ให้สอดคล้องกับในสภาวะน้ำท่วมและน้ำไม่ท่วม
เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และรักษา
สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน
ส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิดและวางแผนร่วมกับ
ผูร้ บั ผิดชอบและผูท้ เี่ กีย่ วข้องเพือ่ ค้นหาทางเลือก
ในการปรับเปลี่ยนวิธีการประกอบอาชีพ  
การเพาะปลูกพืช และการเลีย้ งสัตว์ทหี่ ลากหลาย
ตามธรรมชาติให้สอดคล้องกับในสภาวะน้ำท่วม
และน้ำไม่ท่วมเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
และรักษาสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน
ส่งเสริมให้เกิดการร่วมเสนอทางเลือก
ในการปรับเปลี่ยนวิธีการประกอบอาชีพ  
การเพาะปลูกพืช และการเลีย้ งสัตว์ทหี่ ลากหลาย
ตามธรรมชาติให้สอดคล้องกับในสภาวะน้ำท่วม
และน้ำไม่ท่วมเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
และรักษาสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน
ส่งเสริมให้เกิดการวางแผนการติดตามและ
ประเมินผลการปรับเปลีย่ นวิธกี ารประกอบอาชีพ  
การเพาะปลูกพืช และการเลีย้ งสัตว์ทหี่ ลากหลาย
ตามธรรมชาติให้สอดคล้องกับในสภาวะน้ำท่วม
และน้ำไม่ท่วมเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
และรักษาสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและยอมรับผลกระทบ
ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวที่เกิดขึ้น
จากการปรับเปลี่ยนวิธีการประกอบอาชีพ  
การเพาะปลูกพืช และการเลีย้ งสัตว์ทหี่ ลากหลาย
ตามธรรมชาติให้สอดคล้องกับในสภาวะน้ำท่วม
และน้ำไม่ท่วมเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
และรักษาสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน
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ตาราง 4 แสดงประเด็นความตระหนักและพฤติกรรมบ่งชี้ ตามแต่ละบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ (ต่อ)
บริบทของปัญหา

ประเด็นความตระหนัก

			
ด้านที่ 3 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู 			
ความหลากหลายทางชีวภาพ		
					
					
				
					
					
					

พฤติกรรมบ่งชี้
ริเริ่มให้มีการประเมินผลเพื่อทบทวนวิธีการ
ประกอบอาชีพ การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์
ฯลฯ ให้เกิดความหลากหลายสอดคล้องกับ
สภาวะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังตามฤดูกาล
ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการประกอบอาชีพ
การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับสภาวะ
ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังตามฤดูกาล

			
ด้านที่ 4 การปกป้องคุ้มครอง 	 - 	(แสดงเจตนารมณ์ที่จะ...) รักษาวิธีการ
			
และการลดภัยคุกคามและ 		 ประกอบอาชีพ การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์
			
ใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 		 ฯลฯ ที่มีความหลากหลายตามธรรมชาติ
			
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน		 สอดคล้องกับสภาวะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง
					 ตามฤดูกาลเอาไว้อย่างเหนียวแน่น
				
- (แสดงเจตนารมณ์ที่จะ...) รณรงค์เพื่อปกป้อง
					 คุม้ ครองวิธกี ารประกอบอาชีพ การเพาะปลูกพืช
					 การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ที่มีความหลากหลาย
					 ตามธรรมชาติสอดคล้องกับสภาวะในพื้นที่ที่มี
					 น้ำท่วมขังตามฤดูกาล
				
- (แสดงเจตนารมณ์ที่จะ...) ปฏิบัติตน
					 เป็นต้นแบบของการเลือกประกอบอาชีพ
					 การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
					 ที่มีความหลากหลายตามธรรมชาติสอดคล้อง
					 กับสภาวะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังตามฤดูกาล
					 ให้ผู้อื่นได้ประจักษ์
				
- (แสดงเจตนารมณ์ที่จะ...) เผยแพร่ประโยชน์
					 ของการเลือกประกอบอาชีพ การเพาะปลูกพืช
					 การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ที่มีความหลากหลาย
					 ตามธรรมชาติสอดคล้องกับสภาวะในพื้นที่
					 ที่มีน้ำท่วมขังตามฤดูกาลให้ผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
					 และเป็นรูปธรรม
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ตาราง 4 แสดงประเด็นความตระหนักและพฤติกรรมบ่งชี้ ตามแต่ละบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ (ต่อ)
บริบทของปัญหา

ประเด็นความตระหนัก

พฤติกรรมบ่งชี้

2. ปัญหาการปลูกพืช
ด้านที่ 1 การสร้างความตระหนัก 		 ซ้ำซาก
และการให้ความรู้		
			
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ		
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
					
					
					
					
					

เข้าใจความเชื่อมโยงของผลกระทบ
จากการปลูกพืชซ้ำซาก(อ้อย) ที่มีต่อการลดลง
ของความหลากหลายของการประกอบอาชีพ
การเพาะปลูกพืชตามฤดูกาลและการเลี้ยงสัตว์
ทำให้สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชนลดลง
(ใช้แรงงานนอกพื้นที่) เกิดอาชญากรรม
จากคนนอกพื้นที่ และเกิดมลพิษทางอากาศ
(จากการเผาอ้อยและจากการใช้สารเคมี
ปราบศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง) ส่งผลต่อมลพิษ
ทางน้ำทำให้อาหารตามธรรมชาติ (กุ้ง หอย
ปู ปลา) หมดไป ดินเสื่อมคุณภาพ และป่าไม้
ตามธรรมชาติถูกทำลาย (การตัดต้นไม้เพื่อ
ปลูกอ้อย) ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง ส่งผล
ต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรอื่น ๆ
และการเดินทางคมนาคมไม่สะดวกและ
ไม่ปลอดภัยจากรถบรรทุกขนาดใหญ่
ยอมรับความจริงต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการปลูกพืชซ้ำซาก(อ้อย) และเห็น
ความสำคัญของความหลากหลาย
ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
ทั้งด้านการเพาะปลูกพืช/การเลี้ยงสัตว์ที่มีผล
ต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

			
ด้านที่ 2 การส่งเสริม
			
การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ		
			
ความหลากหลายทางชีวภาพ		
					
					
					
					
					
					
					

ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจต่อทางเลือก
และผลที่เกิดขึ้นจากการเลือกปลูกพืช
อย่างหลากหลายตามฤดูกาลเพื่อส่งผล
ต่อการใช้แรงงานในพื้นที่ ทำให้เกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีของคนในชุมชน ลดการเกิดอาชญากรรม
จากคนนอกพื้นที่ และลดมลพิษทางอากาศ
(จากการเผาและจากการใช้สารเคมีปราบ
ศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง) ลดมลพิษทางน้ำ
ทำให้อาหารตามธรรมชาติ (กุ้ง หอย ปู ปลา)
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ส่งเสริมคุณภาพ

81-202.indd 121

5/17/19 1:59:33 PM

122

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตาราง 4 แสดงประเด็นความตระหนักและพฤติกรรมบ่งชี้ ตามแต่ละบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ (ต่อ)
บริบทของปัญหา

ประเด็นความตระหนัก

			
ด้านที่ 2 (ต่อ)		
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พฤติกรรมบ่งชี้
ของดิน (ปลูกพืชหมุนเวียน) และอนุรักษ์ป่าไม้
ตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติ และลดปัญหาจากอุบัติเหตุ
จากรถบรรทุกขนาดใหญ่
ส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิดและวางแผนเพือ่ ค้นหา
ทางเลือกในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
ที่หลากหลาย ลดพื้นที่การปลูกพืชซ้ำซาก
อย่างเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมา
ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน
และการทำงานร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้เกิดการร่วมเสนอทางเลือก
ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
ทีห่ ลากหลายตามธรรมชาติ ลดพืน้ ทีก่ ารปลูกพืช
ซ้ำซากอย่างเข้าใจและตระหนักถึงปัญหา
ที่จะตามมา ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของคน
ในชุมชน และการทำงานร่วมกันระหว่าง
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้เกิดการร่วมติดตามและประเมินผล
การตัดสินใจปรับเปลี่ยนแนวทางการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรทีห่ ลากหลายตามธรรมชาติ
และลดพื้นที่การปลูกพืชซ้ำซากอย่างเข้าใจ
และตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมา ภายใต้
สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน และการทำงาน
ร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้เกิดการร่วมรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้งที่ดีและไม่ดีจากการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การปรับเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแนวทาง
การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย
ตามธรรมชาติ และการลดพื้นที่การปลูกพืช
ซ้ำซาก ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน
และการทำงานร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ตาราง 4 แสดงประเด็นความตระหนักและพฤติกรรมบ่งชี้ ตามแต่ละบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ (ต่อ)
บริบทของปัญหา

ประเด็นความตระหนัก

พฤติกรรมบ่งชี้

			
ด้านที่ 3 การอนุรักษ์ฟื้นฟู
			
ความหลากหลายทางชีวภาพ		
					
					
				
					
					
					

ริเริ่มให้มีการประเมินผลเพื่อทบทวนวิธีการ
ประกอบอาชีพ การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์
ฯลฯ ให้เกิดความหลากหลายตามธรรมชาติ
สอดคล้องกับสภาวะในพื้นที่ตามฤดูกาล
ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการประกอบอาชีพ
การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
ให้มีความหลากหลายตามธรรมชาติสอดคล้อง
กับสภาวะในพื้นที่ตามฤดูกาล

			
ด้านที่ 4 การปกป้องคุ้มครอง 	 			
และการลดภัยคุกคาม 		
			
และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย		
			
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน		
				
					
					
					
				
					
					
					
					
				
					
					
					
					

รักษาวิธีการประกอบอาชีพ การเพาะปลูกพืช
การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ที่มีความหลากหลาย
ตามธรรมชาติสอดคล้องกับสภาวะในพื้นที่
ตามฤดูกาลเอาไว้อย่างเหนียวแน่น
รณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองวิธีการ
ประกอบอาชีพ การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์
ฯลฯ ที่มีความหลากหลายตามธรรมชาติ
สอดคล้องกับสภาวะในพื้นที่ตามฤดูกาล
ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบของการเลือก
ประกอบอาชีพ การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์
ฯลฯ ที่มีความหลากหลายตามธรรมชาติ
สอดคล้องกับสภาวะในพื้นที่ตามฤดูกาล
ให้ผู้อื่นได้ประจักษ์
เผยแพร่ประโยชน์ของการเลือกประกอบอาชีพ
การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
ที่มีความหลากหลายตามธรรมชาติสอดคล้อง
กับสภาวะในพื้นที่ตามฤดูกาลให้แก่ผู้อื่น
อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
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ตาราง 4 แสดงประเด็นความตระหนักและพฤติกรรมบ่งชี้ ตามแต่ละบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ (ต่อ)
บริบทของปัญหา

ประเด็นความตระหนัก

พฤติกรรมบ่งชี้

3. 	ปัญหาการจัดการขยะ ด้านที่ 1 การสร้างความตระหนัก 			
และการให้ความรู้		
			
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ		
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
					
					
				
					

เข้าใจความเชื่อมโยงของผลกระทบ
จากการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธีที่มีต่อ
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทั้งคน พืช และสัตว์
ทำให้สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) ในระบบนิเวศ
ได้รับผลกระทบ เช่น การทิ้งขยะลงแม่น้ำ
ทำให้น้ำเน่า สัตว์น้ำ (กุ้ง หอย ปู ปลา)
ตามธรรมชาติตาย พืชอาหารตาย ฯลฯ
คนที่ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำตามฤดูกาล
จึงลดลง เกิดมลพิษทางอากาศ (ขยะส่งกลิ่น
เหม็น) ส่งผลกระทบต่อคนที่ประกอบอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
(กลิ่นเหม็นทำให้คนไม่เข้ามาท่องเที่ยง
เชิงธรรมชาติ) คนในชุมชนมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่มากับความสกปรก
เพราะสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคเพิ่มขึ้น เช่น
ยุง แมลงสาบ หนู ฯลฯ และสัมพันธภาพที่ดี
ของคนในชุมชนลดลง
ยอมรับความจริงต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธีที่ส่งผลต่อคน
พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
เห็นความสำคัญของการจัดการขยะที่ถูกวิธี
ที่ส่งผลต่อคน พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

			
ด้านที่ 2 การส่งเสริม
			
การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ		
			
ความหลากหลายทางชีวภาพ		
					
					
					
					

ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจต่อทางเลือกและ
ผลที่เกิดขึ้นจากการเลือกวิธีจัดการขยะ
ที่เหมาะสม เช่น การคัดแยก การจัดเก็บ
การทำลาย ฯลฯ เพื่อส่งผลต่อระบบนิเวศ
ทั้งคน พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น  
รวมถึงการประกอบอาชีพและการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน
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ตาราง 4 แสดงประเด็นความตระหนักและพฤติกรรมบ่งชี้ ตามแต่ละบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ (ต่อ)
บริบทของปัญหา

ประเด็นความตระหนัก

พฤติกรรมบ่งชี้

			
ด้านที่ 2 (ต่อ)
					
					
					
					
					
				
					
					
					
					
					
				
					
					
					
					
					
				
					
					
					
					
					

ส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิดและวางแผน
เพื่อค้นหาทางเลือกในการจัดการขยะ
ที่เหมาะสมเพื่อส่งผลต่อการรักษาระบบนิเวศ
ที่หลากหลายตามธรรมชาติ ภายใต้สัมพันธภาพ
ที่ดีของคนในชุมชน และการทำงานร่วมกัน
ระหว่างผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้เกิดการร่วมเสนอทางเลือก
ในการจัดการขยะที่เหมาะสมเพื่อส่งผลต่อ
การรักษาระบบนิเวศที่หลากหลาย
ตามธรรมชาติ ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของคน
ในชุมชน และการทำงานร่วมกันระหว่าง
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้เกิดการร่วมติดตามและประเมินผล
การตัดสินใจปรับเปลี่ยนแนวการจัดการขยะ
ที่เหมาะสมเพื่อส่งผลต่อการรักษาระบบนิเวศ
ที่หลากหลายตามธรรมชาติ ภายใต้สัมพันธภาพ
ที่ดีของคนในชุมชน และการทำงานร่วมกัน
ระหว่างผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้เกิดการร่วมรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทัง้ ทีด่ แี ละไม่ดจี ากการตัดสินใจเกีย่ วกับแนวการ
จัดการขยะที่เหมาะสมเพื่อส่งผลต่อการรักษา
ระบบนิเวศที่หลากหลายตามธรรมชาติ ภายใต้
สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน และการทำงาน
ร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง

			
ด้านที่ 3 การอนุรักษ์ฟื้นฟู
			
ความหลากหลายทางชีวภาพ		
					
					
					
				
					
					
					

ริเริ่มให้มีการประเมินผลเพื่อทบทวนวิธีการ
จัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศที่หลากหลายตามธรรมชาติภายใต้
สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน และการทำงาน
ร่วมกัน
ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการขยะ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
ที่หลากหลายตามธรรมชาติภายใต้สัมพันธภาพ
ที่ดีของคนในชุมชน และการทำงานร่วมกัน
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ตาราง 4 แสดงประเด็นความตระหนักและพฤติกรรมบ่งชี้ ตามแต่ละบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ (ต่อ)
บริบทของปัญหา

ประเด็นความตระหนัก

พฤติกรรมบ่งชี้

			
ด้านที่ 4 การปกป้องคุ้มครอง 	 - รักษาวิธีการจัดการขยะที่เป็นมิตร
			
และการลดภัยคุกคาม 		 กับสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศที่หลากหลาย
			
และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย		 ตามธรรมชาติภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของคน
			
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน		 ในชุมชน และการทำงานร่วมกัน
				
- รณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองวิธีการจัดการขยะ
					 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
					 ที่หลากหลายตามธรรมชาติภายใต้สัมพันธภาพ
					 ที่ดีของคนในชุมชน และการทำงานร่วมกัน
				
- ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบของการเลือกวิธีการ
					 จัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
					 และระบบนิเวศที่หลากหลายตามธรรมชาติ
					 ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน
					 และการทำงานร่วมกัน
				
- เผยแพร่ประโยชน์ของการเลือกวิธีการ
					 จัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
					 และระบบนิเวศที่หลากหลายตามธรรมชาติ
					 ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน
					 และการทำงานร่วมกัน
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ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

5) 	ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในพื้นที่ที่ศึกษา
		 5.1) 	ผลการศึกษาบริบทของพื้นที่ เอกสารหลักสูตร สาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนา
ผู้เรียน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพแก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน พบว่า
			 การลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเบื้องต้นกับโรงเรียน 3 โรงเรียนและชุมชนเพื่อศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในพื้นที่ที่ศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 โดยมีการจัดประชุม
สัมภาษณ์/สนทนากลุม่ (Focus Group) กับผูบ้ ริหารโรงเรียน ตัวแทนครูกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ที่สอนในสาระที่ 1 2 5 6 และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระที่ 3
และ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในสาระที่ 1 ซึ่งอาจเป็นหัวหน้าวิชาการหรือ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละโรงเรียน โดยมีการศึกษาและเก็บข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้
			 - ศึกษาบริบทของพื้นที่ เอกสารหลักสูตร สาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาผู้เรียน
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
			 - ศึกษาข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเสนอรูปแบบในการให้การศึกษาและ
สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และชุมชน

81-202.indd 127

5/17/19 1:59:34 PM

128

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

			 ซึ่ ง จากการที่ ค ณะผู้ วิ จั ย ได้ ด ำเนิ น การลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ไปศึ ก ษาบริ บ ทของโรงเรี ย น 

3 โรงเรียน พบว่าแต่ละโรงเรียนได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
โรงเรียน ดังนี้
			 5.1.1) โรงเรียนบ้านหนองกุลา มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปอย่าง
หลากหลาย โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง ดำรงชีวิตตามวิถีไทย
อย่างมีความสุข มีความสมดุลทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปญ
ั ญาและวัฒนธรรม รูจ้ กั การบริโภค
ด้วยปัญญา พึ่งพาตนเองได้ รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้น่าอยู่
น่าดู น่าเรียน เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ผู้เกี่ยวข้องเกิด
ความพึงพอใจในผลผลิตให้การสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
				
บริบทของโรงเรียนบ้านหนองกุลา เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก
น้ำท่วมโดยตรง กล่าวคือ บริเวณโรงเรียนน้ำไม่ท่วม แต่นักเรียนในโรงเรียนบางส่วนได้รับผลกระทบ
จากน้ำท่วมที่อยู่อาศัยโดยตรง เช่น พื้นที่ทำกินด้านเกษตรกรรม เป็นต้น โดยผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนเต็มใจที่จะได้รับการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบัน
ทางโรงเรียนได้มีแนวทางในการจัดการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความรู้ในสิ่งแวดล้อม
ศึกษา โดยทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
				
- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ามาปรับใช้ภายในโรงเรียน
				
- การจัดกิจกรรม การจำลองจัดตัง้ บริษทั ให้กบั ผูเ้ รียนเพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้
กระบวนการของบริษัท โดยนำพันธุ์ข้าวสารเข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้มีโอกาสใน
การนำข้าวสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนของตนมาทำการปรับปรุง และพัฒนาเพื่อให้ได้ข้าวสารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น เช่น ข้าวสารสมุนไพร วิธีการหุงข้าวที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของสายพันธุ์ข้าวที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ของตน
				
- โครงการสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้รบั งบประมาณ
ในการจัดตัง้ แหล่งเรียนรูเ้ ชิงระบบนิเวศ โดยเลือกพรรณพืชทีม่ ลี กั ษณะเด่นและหายากในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
มาให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ เช่น ต้นจามจุรี ประดู่ ยางนา เป็นต้น โดยจะจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการ
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และศิลปะ ผู้เรียนจะศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของพืช
ต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่วิธีการที่จะขยายพันธุ์ของพืชดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเรียนรู้
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วิธีการจัดเก็บ การจัดการของพืชพรรณที่มีลักษณะเด่นหรือหายากดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิด
ความตระหนักและมีจิตสำนึกรักษ์ในพืชพรรณที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง
			 5.1.2) โรงเรียนวัดพรหมเกษร เป็นโรงเรียนขยายโอกาส และเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษากับพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ทางชุมชนใกล้เคียงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของทางโรงเรียนมีความครบถ้วนทางหลักภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติได้แก่ การทำสวนผัก การเล่นเครื่องดนตรี และศิลปหัตถกรรม ในส่วนของความร่วมมือกับ
องค์กร หน่วยงาน หรือชุมชนนอกโรงเรียน อาทิ หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้จัด
วิทยากรเข้ามาให้ความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาลเข้ามาจัดบริการสุขภาพ
ภายในโรงเรียน ตำรวจเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องกฎหมาย ยาเสพติด วัดพรหมเกษรได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการอบรมบ่มเพาะ คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
				
บริบทของโรงเรียนวัดพรหมเกษร เป็นโรงเรียนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากน้ำท่วม
โดยตรง เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้แม่น้ำยม ประกอบกับเป็นพื้นที่รับน้ำบางระกำโมเดล จึง
ประสบอุทกภัยน้ำท่วมแทบทุกปี ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียน และผู้ปกครอง
ในชุมชนข้างเคียง เช่น นักเรียนต้องมาเรียนท่ามกลางน้ำท่วม ทำให้การสัญจรไปมาจะต้องใช้เรือเป็น
พาหนะในการมาเรียน น้ำท่วมที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินด้านเกษตรกรรม ทำให้ผู้ปกครองในชุมชนต้อง
เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ เป็นต้น ดังนั้นผู้บริหารและครูในโรงเรียนเต็มใจที่
จะได้รับการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
ดำรงชีวิตในสภาพปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันทางโรงเรียนได้มีแนวทาง
ในการจัดการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความรู้ในสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยทางโรงเรียน
ได้มีการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
				
- โครงการทัศนศึกษาทางธรรมชาติ ณ แหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ เช่น แหล่งเรียนรู้
การเกษตรแบบผสมผสาน แหล่งเรียนรู้สวนลูกหม่อน เป็นต้น
				
- โครงการธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแยกประเภทของ
ขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ หรือการแยกฝาขวดมาปรับประยุกต์ใช้ทำเป็นอุปกรณ์ที่เก็บแปรงสีฟัน
ส่วนขยะบางประเภทที่ใช้ไม่ได้ก็จะดำเนินการฝังกลบให้เรียบร้อยอย่างถูกสุขลักษณะ
			 5.1.3) 	โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 4 โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ความรู้คู่คุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดำรงตนโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ครูมี
คุณภาพด้านวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศกั ยภาพในการวิจยั การใช้สอื่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล สถานศึกษาบริหารจัด
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การศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล มีแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สภาพแวดล้อม ที่มีคุณภาพเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและมีภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง
				
บริบทของโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ในปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรง กล่าวคือ บริเวณโรงเรียนน้ำไม่ท่วม เนื่องจากบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน
มีคนั ดินกัน้ ทำให้นำ้ ไม่สามารถเข้าท่วมพืน้ ทีใ่ นโรงเรียนได้ แต่นกั เรียนในโรงเรียนบางส่วนได้รบั ผลกระทบ
จากน้ำท่วมที่อยู่อาศัยโดยตรง เช่น พื้นที่ทำกินด้านเกษตรกรรม เป็นต้น โดยผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนเต็มใจที่จะได้รับการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบัน
ทางโรงเรียนได้มีแนวทางในการจัดการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความรู้ในสิ่งแวดล้อม
ศึกษา โดยทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
				
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทาง
โรงเรี ย นบางระกำวิ ท ยศึ ก ษาร่ ว มกั บ กองอำนวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก 

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัด
กิจกรรมที่ให้นักเรียนเข้าไปศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนได้นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การดำเนินชีวิตประจำวัน
				
- กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จัดกิจกรรม 

“ค่ า ยอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม” ณ ศู น ย์ ศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละสั ต ว์ ป่ า พิ ษ ณุ โ ลก ตำบล
วังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวมีสว่ นช่วยให้นกั เรียนได้ศกึ ษาธรรมชาติ
ซึ่งเป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติ ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่า
นานาชนิ ด ชื่ น ชมวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ สั ม ผั ส อากาศที่ เ ย็ น สบาย เพื่ อ เป็ น การฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะทาง
วิทยาศาสตร์ การสังเกต การแก้ปญ
ั หาและสร้างความตระหนักในการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 

นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
				
- โรงเรี ย นบางระกำวิ ท ยศึ ก ษา ได้ จั ด กิ จ กรรมโครงการพลั ง งานสั ญ จร
“พัฒนาการพลังงานไทย สู่อนาคต” โดยร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ลักษณะของกิจกรรมนั้นจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมฐาน
ต่าง ๆ เช่น ฐานน้ำมันดิบ ฐานพลังงานทดแทน และฐานการประหยัดพลังงาน เป็นต้น เพื่อให้
นักเรียนได้มีความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
				
- โครงการบูรณาการทางด้านเนื้อหาสาระ ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ 

ในการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งทางโรงเรียนได้เริ่มจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่บรรจุ
เนื้อหา สาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยมีแนวทางการดำเนินงานซึ่งใช้ปลาเป็น
ตัวหลักในการจัดกิจกรรม เนื่องจากบริเวณพื้นที่อำเภอบางระกำเป็นพื้นที่รองรับน้ำจึงส่งผลให้เกิด
น้ำท่วมบริเวณที่อยู่อาศัยของนักเรียนทุก ๆ ปี ทำให้มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของครอบครัว
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นักเรียนในระยะเวลาที่เกิดน้ำท่วม ทางโรงเรียนจึงจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อต้องการให้นักเรียน
ได้ เรี ย นรู้ ศึ ก ษาทำความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ชนิ ด ของปลาที่ อ าศั ย ในลุ่ ม น้ ำ ยม พร้ อ มทั้ ง มี ค วามรู้
ความสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพหรือการผลิต แปรรูปปลาที่อยู่ในท้องถิ่นจนเกิดเป็นสินค้าที่มี
มูลค่าเพิ่มได้ โดยทางโรงเรียนได้แบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็นแต่ละระดับชั้นเรียน ดังนี้
					 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 	กิ จ กรรม มั จ ฉามี ที่ ม า เพื่ อ เรี ย นรู้ แ หล่ ง
						
ที่อยู่อาศัยของปลา
					 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 	กิ จ กรรม นานาสายพั น ธุ์ เพื่ อ เรี ย นรู้ ช นิ ด 

						
สายพันธุ์ของปลา
					 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 	กิ จ กรรม บริ โ ภคคั ด สรร เพื่ อ เรี ย นรู้ แ ละ
						
สามารถเลื อ กบริ โ ภคปลาที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
						
โภชนาการที่เหมาะสมกับตนเอง
					 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 	กิจกรรม สารพันวิธี เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
						
วิธกี ารต่าง ๆ ทีจ่ ะนำปลาชนิดต่าง ๆ ไปแปรรูป
						
เป็นสินค้าต่าง ๆ
					 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 	 กิจกรรม เชีย่ วชาญ Product (ประชาสัมพันธ์) 

						
เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดความเชีย่ วชาญ และชำนาญ
						
ในวิ ธี ก ารแปรรู ป ปลาเป็ น สิ น ค้ า พร้ อ มทั้ ง
						
มี วิ ธี ก ารที่ ช่ ว ยให้ ผู้ อื่ น รู้ จั ก สิ น ค้ า ของตน
						
มากขึ้น
					 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 	กิจกรรม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเป้าหมาย
						
ที่สำคัญที่สุดที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อ
						
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปลาใน
						
ลุ่ ม น้ ำ ยมแล้ ว จะต้ อ งมี ส่ ว นสำคั ญ ที่ จ ะมี
						
ส่วนร่วมในการตระหนักถึงความสำคัญ และ
						
ช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์ ส ายพั น ธุ์ ป ลาที่ อ าศั ย ใน
						
ลุ่มน้ำยม
		 5.2) ผลการศึกษาข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเสนอรูปแบบในการให้การศึกษา
และสร้ า งความตระหนั ก ในเรื่ อ งความหลากหลายทางชี ว ภาพให้ แ ก่ ผู้ เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา และชุมชน พบว่า รูปแบบในการให้การศึกษาต้องเน้นไปที่การสร้างความตระหนักให้แก่
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โดยผ่านกิจกรรมในลักษณะที่มุ่งให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่กระตุ้นให้ผู้คนเกิดความตระหนัก ความรู้ เกิดทัศนคติ ทักษะ และลงมือปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
โดยสร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงความ สำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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โดยสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มโดยสอดแทรกสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาไว้ ใ นหลั ก สู ต ร
การศึกษาทุกระบบเพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 

สิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรมรวมทัง้ สร้างพฤติกรรมการบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม สร้างความตระหนัก
ในสิทธิหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ในจุดหมายของหลักสูตรข้อที่ 5 มีจิตสำนึกในการ
อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาไทย การอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
้
โดยเฉพาะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ใ นสาระที่ 1 2 5 6 และ 8 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระที่ 3 และ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในสาระที่ 1 หรือบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรม
นักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ 

การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน
กัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน
ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วยกิจกรรม
ชุมนุม ชมรม และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
			 ดังนั้นในการดำเนินการโครงการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเพื่อสร้างความ
ตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน โรงเรียน และชุมชน
เป้าหมาย) โดยกำหนดระดับการศึกษาสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพออกเป็น 2 ระดับ
ได้แก่
			 1) 	ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต (Species Diversity) โดยกำหนด
ขอบเขตการให้ศึกษาเพียงชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์บางประเภทเท่านั้น
			 2) 	ความหลากหลายของระบบนิเวศ/ถิ่นอาศัย หรือ รูปแบบการใช้ที่ดินในปัจจุบัน
(Ecosystem diversity หรือ Land use type)
			 ความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง 2 ระดับ ดังกล่าว สามารถดำเนินการศึกษา
สถานภาพ ติดตามการเปลี่ยนแปลง และประเมินผลกระทบต่อบริบทของพื้นที่เป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจนและมีความสะดวกภายใต้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน
			 ทั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ (Spatial Boundaries) ของการศึกษาสถานภาพ
ของความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยใช้บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนหรือ
ในเขตชุมชนเป้าหมายเป็นหลัก หรือสามารถปรับขนาดพื้นที่การศึกษาให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและ
ข้อจำกัดของโครงการวิจัย
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133

			 สำหรับขอบเขตด้านเนื้อหา (Content Scope) ของการศึกษาความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้ใช้การประชุมเฉพาะกลุ่มของกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียหลักและผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key stakeholder groups and key informants เช่น ผู้บริหารของ
โรงเรียน ครูที่สอนวิชาด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการนักเรียน ตัวแทนชมรมในโรงเรียน ตัวแทน
ผูป้ กครองนักเรียน ผูน้ ำชุมชนโดยตำแหน่ง/ผูน้ ำทางสังคม ผูบ้ ริหาร อปท. และผูบ้ ริหารของหน่วยงาน
ในพื้นที่ เป็นต้น) เพื่อร่วมกันพัฒนาตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ในการศึกษาฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินการ
ในพื้นที่อำเภอบางระกำ โดยในเบื้องต้นคณะผู้วิจัยอาจกำหนดตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ตามประเด็นแต่ละ
ด้านเพื่อวัดความรู้และความตระหนักของนักเรียนและชุมชนท้องถิ่นในขั้นต้น ได้แก่
			 • ด้านการเสริมสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
			 • ด้ า นการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
			 • ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
			 • ด้านการปกป้องคุม้ ครอง และการลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
			 นอกจากนี้อาจมีดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity health index)
เพื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันของพื้นที่เป้าหมายแต่ละแห่ง ในด้านการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพของท้องถิ่นในเขตอำเภอบางระกำ โดยใช้องค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้
			 (1) องค์ประกอบด้านแหล่งที่อยู่อาศัย
				 - พื้นที่ทางธรรมชาติ
				 - การคุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เช่น การดูแลรักษาพื้นที่
ทางธรรมชาติ
				 - การลดภั ย คุ ก คามและมลพิ ษ ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการสูญเสียแหล่งอาศัยของสิง่ มีชวี ติ เช่น ภัยคุกคามด้านคุณภาพน้ำและการคงอยูแ่ หล่งน้ำ
				 - ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วมและภัยแล้ง
			 (2) องค์ประกอบด้านชนิดพันธุ์
				 - ชนิดพันธุ์หายากในท้องถิ่น
				 - ชนิดพันธุ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น
				 - ชนิดพันธุ์ที่มีคุณค่าทางเชิงนิเวศและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
				 - ชนิดพันธุ์ที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาและการเรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียน
				 - การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่น
				 - การควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
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			 (3)
				
				
				
				

องค์ประกอบด้านการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
- การเก็บหาผลผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ
- ภาคีความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
- ความต่อเนื่องของการอนุรักษ์ (การมีโครงการ/หรือกิจกรรมร่วมกัน)
- งบประมาณท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

		 5.3) 	ผลการจัดประชุม สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม (Focus group) กับผู้จัดทำนโยบาย 

ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและครู และ/หรือ Key Informants ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนภาคส่วนอืน่ ทัง้ ทีเ่ ป็นภาครัฐและท้องถิน่ ฯลฯ ทีม่ บี ทบาท
สำคัญต่อการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้สมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้าน
การมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่
บางระกำ และแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนบางระกำ ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ส.ค. 2561 พบว่า
			 การจัดประชุม สัมภาษณ์/สนทนากลุม่ (Focus group) กับผูจ้ ดั ทำนโยบาย ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและครู และ/หรือ Key Informants ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอนใน
สาระที่ 1 2 5 6 และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระที่ 3 และ 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในสาระที่ 1 ตลอดจนภาคส่วนอื่นทั้งที่เป็น
ภาครัฐและท้องถิ่น ฯลฯ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้
สมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่บางระกำ และแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักใน
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนบางระกำ
โดยมีประเด็นคำถาม และรายละเอียดที่สำคัญต่อการดำเนินการ ดังนี้
			 1) ความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนในระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน ควรเป็นเรื่องใดบ้าง อย่างไร
				 บริบทที่ 1 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรง
				 ประเด็นที่ 1 ปัญหาการจัดการขยะ พื้นที่บางระกำเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีวิธีการ
จัดการ การจัดเก็บ และการทิ้งขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม ทำให้ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ดังกล่าวต้องมี
การเผาขยะ หรือทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำทำให้ส่งผลกระทบต่อชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ เกิดมลภาวะทางอากาศ
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				 ประเด็นที่ 2 ปัญหาน้ำท่วม ในอดีตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั้นเป็น
พื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมโดยธรรมชาติ จึงสามารถที่จะคาดการณ์และบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม โดยมี
ระยะเวลาในการท่วมประมาณ 1 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและท่วมในระดับที่ไม่ส่งผล
ให้เกิดความเสียหายในระดับที่มากเกินต่อการดำรงชีวิตของชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งในระยะเวลาที่เกิด
น้ำท่วมยังส่งเสริมให้ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพการหาปลา ทำให้มีรายได้เสริมนอกจากการ
ประกอบอาชีพทำนาในระยะเวลาที่เกิดน้ำท่วมได้ แต่ในปัจจุบันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เป็นผลกระทบ
ที่ไม่ได้เกิดจากน้ำท่วมโดยธรรมชาติ เนื่องจากมีการจัดสรรพื้นที่ที่เป็นแปลงนาในพื้นที่บางระกำเป็น
พื้นที่รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก เพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่
สำคัญของจังหวัดอืน่ เช่น พิจติ ร นครสวรรค์ กรุงเทพฯ โดยจัดทำโครงการบางระกำโมเดล แต่เนือ่ งจาก
มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ไ ม่ เ หมาะสม ทำให้ ร ะยะเวลาในการเกิ ด น้ ำ ท่ ว มมี ร ะยะเวลานานมากขึ้ น
ประมาณ 4 เดือน และมวลน้ำที่รองรับเกิดการไหลย้อนกลับไปท่วมพื้นที่ในหมู่บ้าน ทำให้ส่งผล
กระทบต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ใน
พื้นที่ที่เกิดน้ำท่วม
				 บริบทที่ 2 พื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรง
				 ประเด็นที่ 1 การปลูกพืชซ้ำซาก เช่น การปลูกอ้อย ซึ่งเป็นพืชที่ไม่เหมาะสม
ต่อการทำเกษตรกรรมในพื้นที่บางระกำ เพราะพื้นที่บางระกำเป็นที่ราบลุ่มและเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก
ทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่ดี แต่เนื่องจากอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถขายได้ในราคาดี เพราะมีโรงงาน
น้ำตาลรับซื้อในบริเวณใกล้เคียง ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ในอำเภอบางระกำถูกใช้เพื่อการปลูกอ้อยเพียง
อย่างเดียว จึงส่งผลให้ความหลากหลายในการใช้พื้นที่ในประกอบอาชีพในพื้นที่ลดลง รวมทั้งเมื่อถึง
ฤดูเก็บเกี่ยวจะมีการเผาอ้อยเพื่อดำเนินการจัดเก็บและขนส่งไปยังโรงงานก็จะส่งผลกระทบทำให้เกิด
มลพิษทางอากาศ อีกทั้งในประเด็นนี้จะรวมไปถึงการใช้สารเคมีในพื้นที่ที่ทำการเกษตรกรรม ทำให้
เกิดการสะสมของสารเคมีในแหล่งน้ำ รวมทั้งเกิดมลภาวะทางอากาศเมื่อเวลาที่ชาวบ้านในพื้นที่มี
การฉีดพ่นสารเคมีดังกล่าวในแปลงหรือพื้นที่เกษตรกรรม
				 ประเด็นที่ 2 ปัญหาการจัดการขยะ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับใน
บริบทที่ 2
			 2) 	สมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่บางระกำ ควรมีองค์ประกอบและตัวชี้วัดใดบ้าง
				 สำหรับสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพื้นที่บางระกำนั้น จะกำหนดสมรรถนะของผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพื้นที่ เป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย
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				 2.1) สมรรถนะด้ า นความรู้ เป็ น ความสามารถในการวิ เ คราะห์ ส าเหตุ แ ละ
ผลกระทบของเหตุการณ์ปจั จุบนั และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงและความรูเ้ กีย่ วกับโลก การพึง่ พาอาศัย
และการร่ ว มมื อ ความหลากหลาย การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และการเปลี่ ย นแปลง ความขั ด แย้ ง และ
สันติภาพ ความเท่าเทียมและความยุติธรรม ได้แก่
					 - การพึ่งพาอาศัยและการร่วมมือ
					 - ความหลากหลายทางชีวภาพ
					 - การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
					 - ความขัดแย้ง
					 - ความเท่าเทียมและความยุติธรรม
					 - ความเป็นพลโลก
				 2.2) 	สมรรถนะด้านทักษะ เป็นความสามารถในการคิดเชิงระบบ การคิดเชิง
อนาคต การคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การใช้เทคโนโลยีเพือ่ การสือ่ สาร 

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ทักษะสังคมและการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง ได้แก่
					 - การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
					 - การคิดย้อนกลับและวางแผนเพื่อกำหนดอนาคต
					 - การกำหนดและวิเคราะห์ปัญหา
					 - การเสนอวิธีการแก้ปัญหา
					 - การวิเคราะห์ผลจากการแก้ปัญหา
					 - การคิดไตร่ตรอง
					 - การเข้าถึงและเข้าใจสื่อและสารสนเทศ
					 - การประเมินสื่อสารสนเทศ
					 - การใช้สื่อและจัดการสื่อและสารสนเทศ
				 2.3) ด้านทักษะสังคมและการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง เป็นความสามารถ
ในการจัดการกับความขัดแย้งและอารมณ์ การทำงานกลุ่มอย่างร่วมมือรวมพลัง ได้แก่
					 - การจัดการกับความขัดแย้งและอารมณ์
					 - การทำงานกลุ่มอย่างร่วมมือรวมพลัง
				 2.4) 	สมรรถนะด้านคุณลักษณะ เป็นความสามารถในการนำตนเองและความ
ใฝ่รู้การปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองพลโลก ได้แก่
					 - การเรียนรู้และหาความรู้ด้วยตนเอง
					 - การกำหนดวิธีและปฏิบัติการเรียนรู้ที่เหมาะสม
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การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การยอมรับความหลากหลายทางความคิด สังคมและวัฒนธรรม
ความสนใจและใส่ใจในการแก้ปัญหา
การสร้างสังคมแห่งการพึ่งพาและสังคมสันติ

			 3) 	แนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพแก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนบางระกำ เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
การเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ควรทำอะไรบ้างและอย่างไร
				 ระดับประถมศึกษา ควรจัดการศึกษาทีส่ ร้างความตระหนักในเรือ่ งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยจัดกิจกรรมที่เน้นในเรื่องการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พืชพรรณ พันธุ์สัตว์ที่มี
อยู่ในระบบนิเวศภายในท้องถิ่นของตนเอง รู้จักพืชพรรณ พันธุ์สัตว์ และระบบนิเวศในท้องถิ่นของ
ตนเอง ผ่านกิจกรรมในลักษณะที่ให้นักเรียนได้สำรวจความหลากหลายของพืชพรรณ พันธุ์สัตว์ 

ในระบบนิเวศของท้องถิ่น (Survey Research) นำข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำ แบ่งประเภท และจัด
หมวดหมู่ของพืชพรรณ และพันธุ์สัตว์ดังกล่าว โดยอาจจะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวในรูปของสมุดภาพ
มีกิจกรรมวาดภาพระบายสี มีสื่อประกอบการจัดกิจกรรม หรือกิจกรรมโครงงานระดับเล็ก
				 ระดับมัธยมศึกษา ควรจัดการศึกษาทีส่ ร้างความตระหนักในเรือ่ งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยจัดกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของวิถีชีวิตในการเลือกอุปโภค บริโภคสิ่งต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการปฏิบัติตนที่แสดงถึง
เจตจำนงในการที่จะเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การเลือกบริโภคอาหาร
ที่ปลอดสารพิษ การจัดตั้งกิจกรรม/เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นต้น ผ่านกิจกรรมในลักษณะ Project citizens (โครงการสร้างสำนึกความเป็นพลโลก) โดยให้
นักเรียนได้สำรวจว่าในท้องถิน่ ของตนมีปญ
ั หาด้านสิง่ แวดล้อมอะไรบ้าง จากนัน้ ดำเนินการศึกษาเกีย่ วกับ
แผนงาน นโยบายต่าง ๆ ที่จะมีบทบาทในการแก้ปัญหานั้น ๆ ซึ่งนักเรียนก็จะได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้นำในภาคส่วนอื่น ๆ ในท้องถิ่นของตน จัดกิจกรรมในลักษณะ
PBL ทั้ง Project-based Learning หรือ Problem-based Learning กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
หรือกิจกรรม PTA (Parent Teacher Association) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน
				 ระดับชุมชน ควรจัดการศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จัดกิจกรรมที่เน้นส่งเสริมในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยอาจจะเลือก
พันธุ์พืช/สัตว์ที่เป็นจุดสนใจหรือทีแ่ ปลกใหม่ไม่เหมือนในพืน้ ทีอ่ นื่ ภายในท้องถิน่ ของตนเอง มาดำเนินการ 

ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้ ซึ่งจะทำให้สมาชิก
ภายในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรู้สึกรักษ์และตระหนักถึงพันธุ์พืช/สัตว์ชนิดนั้น ๆ ที่มีคุณค่าและ
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ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของชุมชน หรืออาจจะมีกิจกรรมที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน หรือ
หมอชาวบ้านผู้ที่มีความรู้ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำเป็นแหล่ง
เรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา และองค์ความรู้ท้องถิ่นไปสู่คนรุ่นต่อไป
2. ผลการศึกษาและนำเสนอรูปแบบแนวทางการให้ ก ารศึ ก ษาและสร้ า งความตระหนั ก เรื่ อ ง
ความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
2.1) รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน ควรมีกระบวนการเป็นวงจร ดังนี้
		 1. การร่วมประชุมสื่อสารถึงความสำคัญเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ทั้ง
ผู้บริหาร ครู ชุมชน และนักวิจัยพี่เลี้ยง
 		 2. 	ศึกษาปัญหาและบริบทด้านความหลากหลายในชุมชนพื้นที่นำมาสะท้อนการเรียนรู้
ร่วมกัน
 		 3. 	นำปัญหาและบริบทมาร่วมระดมความคิดถึงประเด็นเรื่องที่สำคัญในพื้นที่แบบมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
 		 4. 	พัฒนารูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรือ่ งความหลากหลาย
ทางชีวภาพและตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสีย (รูปแบบ)
 		 5. 	สร้างความเข้าใจของผู้บริหาร ครู และชุมชนที่มีต่อรูปแบบแนวทางที่พัฒนาขึ้น
 		 6. 	พัฒนาทักษะความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบบทเรียนเพื่อสร้างความ
ตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของครู
 		 7. วัดพืน้ ฐานก่อนเรียนของนักเรียนด้วยแบบประเมินความตระหนักเรือ่ ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และแบบประเมินสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
 		 8. 	ครูจัดการเรียนรู้/กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางของรูปแบบร่วมกับชุมชน
 		 9. 	นักวิจัยพี่เลี้ยงนิเทศติดตามบนการปฏิบัติงานจริงของครูที่โรงเรียน
 		 10. 	วัดความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็น
พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนและชุมชน
 		 11. 	มีกิจกรรมสะท้อนคิดและถอดบทเรียน
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ประชุมสื่อสารถึงความสำคัญ
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ร่วมกันทั้งผู้บริหาร ครู ชุมชน
และนักวิจัยพี่เลี้ยง

กิจกรรมสะท้อนคิดและ
ถอดบทเรียน

ครูออกแบบบทเรียน และ
จัดการเรียนรู้/กิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามแนวของ
รูปแบบร่วมกับชุมชน

นำปัญหาและบริบทด้าน
ความหลากหลายในพื้นที่มาสะท้อน
การเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒนารูปแบบแนวทางการให้
การศึกษาและสร้างความตระหนัก
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
และตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้น

ภาพ 5 กระบวนการการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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1. ความตระหนักเรือ่ ง ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. สมรรถนะการเป็นพลโลกทีด่ ดี า้ นการมีจติ สำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มุง่ เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ และเน้นใช้วธิ กี าร ดังนี้
1. การเรียนรูแ้ บบโครงงาน
2. การเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการวิจยั
3. การฝึกคิด แบบฝึกสืบสาวหาเหตุปจั จัย (หนึง่ ในวิธเี รียนแบบโยนิโสมนสิการ)
4. การสำรวจชุมชน เพือ่ เรียนรูถ้ งึ สิง่ แวดล้อมทีม่ ชี วี ติ และไม่มชี วี ติ ด้วยกระบวนการแผนทีค่ นดี “people mapping”
5. การเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริง มิใช่เรียนในตำราหรือจำลองเหตุการณ์
6. การเรียนรูท้ ไี่ ด้มกี ารสะท้อนกลับ (reflect) ทบทวนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ เหตุการณ์ ความคิด และความรูส้ กึ
7. การฝึกเสียสละทีไ่ ม่หวังผล ฝึกเป็นผูบ้ ริหาร ผูน้ ำ ผูต้ าม
8. การเรียนรูก้ นั เอง ผ่านการคิดร่วมกัน ไม่แบ่งวัย เพศ ชนชัน้ สถานะทางเศรษฐกิจ มีกลุม่ ทีร่ วมกันแบบสมัครใจ
เสวนากันอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้มอี งค์ความรู้ กระบวนวิธี มีอำนาจต่อรองหน่วยอืน่ ๆ ของสังคม
โดยกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เป็นกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการองค์รวมให้เกิดทัง้ สามฐาน ดังนี้
ฐานใจ ใช้นำเพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการเคาระกฎกติกา ยอมรับมติ มีหัวใจประชาธิปไตยและเห็นแก่
ประโยชน์สว่ นรวม เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูอ้ นื่ มีความรับผิดชอบ มีสว่ นร่วมในกิจกรรม มีสว่ นร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและ/หรือป้องกัน เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ฐานคิด เน้นความมีเหตุผล และรับฟังผูอ้ นื่
ฐานปฏิบัติและ/หรือทำ เน้นให้เกิดการปฏิบัติและ/หรือทำด้วยการเคารพกฎ การรับฟังผู้อื่น การยอมรับมติ 

การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เคารพในสิทธิและเสรีภาพผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาและ/หรือป้องกัน เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม

ภาพ 6 (ร่าง) รูปแบบแนวการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน

เนือ้ หา สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรูเ้ ป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาทุกระบบเพือ่ ปลูกฝัง
ทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างพฤติกรรมการบริโภค
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าทีใ่ นการ
มีสว่ นร่วมบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม ดังหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีการบูรณาการการจัดสาระ
การเรียนรูต้ ามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้
1. กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ในสาระที่ 1 2 5 6 และ 8
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ในสาระที่ 3 และ 5
3. กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ในสาระที่ 1

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างเสริมความตระหนักเรือ่ ง ความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้แก่ผเู้ รียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
2. เพือ่ สร้างเสริมสมรรถนะการเป็นพลโลกทีด่ ดี า้ นการมีจติ สำนึก
รักษ์สงิ่ แวดล้อมให้แก่ผเู้ รียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

มีดงั นี้
1. มุง่ ให้ผเู้ รียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนเกิดความตระหนักเรือ่ งความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดการศึกษาทีเ่ น้นให้เกิดกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริม
การดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม มีคณุ ธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูก่ ารปฏิบตั ใิ นการดำรงชีวติ แนวการดำรงอยู่
และปฏิบตั ติ นให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ด้วยหลัก 3 ประการ ประกอบด้วย 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) ภูมคิ มุ้ กัน และ 2 เงือ่ นไข ประกอบด้วย 1) เงือ่ นไขความรู้ 2) เงือ่ นไข
คุณธรรม มีการดำเนินชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมด้วยการเป็นผูท้ มี่ คี วามตระหนักเรือ่ ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีสมรรถนะการเป็นพลโลกทีด่ ดี า้ นการมีจติ สำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม
2. มุ่งให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูก่ ารปฏิบตั ใิ นการดำรงชีวติ

หลักการ
รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรือ่ งความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผเู้ รียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
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2.2) 	ผลการพิจารณาและตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเหมาะสมของรู ป แบบแนวทางการให้
การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลก
ที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนใน
พื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น ผู้บริหาร และครูวิชาการ ให้
ความเห็นว่า รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีความเหมาะสม
นำไปปฏิบัติได้ในลักษณะของการสร้างมีส่วนร่วมในการรับรู้และนำไปปฏิบัติร่วมกัน
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3. ผลการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
การนำรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ไปใช้กับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก กระทำขึ้นโดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นลำดับขั้นตอนตามบทเรียน
หรือกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยทดลองใช้กับผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีผลดังนี้
3.1) 	ครูมีบทเรียนตามรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่อง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 11 ผลงาน ดังนี้
ตาราง 5 แสดงผลงาน/บทเรียนของครูตามรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
		 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
โรงเรียน

ชื่อผลงาน

โรงเรียนวัดพรหมเกษร
1) โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
			 เรื่อง วิถีชุมชนคนบางบ้า
			 หน่วยที่ 1 ขยะกับชุมชน การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ขยะกับชุมชน
			 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โครงงานคุณธรรม  
			 “ขยะกับชุมชน” บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
			 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เวลา 8 ชั่วโมง
			 ครูผู้สอน นายจำลอง ทองดอนง้าว
		
2) โครงงานเยาวชนไทย ใจอาสาพัฒนาบวร  
			 ครูผู้สอน นายวิสูตร แซ่ตัน
		
3) 	หน่วยที่ 2 น้ำกับวิถีชุมชน
			 โครงงานคุณธรรม “น้ำ วิถีชุมชน”บูรณาการปรัชญาของ
			 เศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 :  
			 น้ำกับความหลากหลาย  
			 ครูผู้สอน นางวรรณภา เผือกอ่อน
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
4) การจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 เรื่อง ฉันคือแห้วนา กลุ่มสาระ
			 การเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
			 ครูผู้สอน นางสาวชิศภมนต์ คำภา
		
5) การจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
			 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
			 ครูผู้สอน นางทัศนีย์ แก้วกองทรัพย์
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ตาราง 5 แสดงผลงาน/บทเรียนของครูตามรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
		 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (ต่อ)
โรงเรียน

ชื่อผลงาน

โรงเรียนบ้านหนองกุลา (ต่อ)
6) 	โครงการอนุรักษ์การทำขนมท้องถิ่น (วุ้นแห้วน้ำกะทิ)   
			 โรงเรียนบ้านหนองกุลา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ   
			 จังหวัดพิษณุโลก
			 ครูผู้สอน นายทวี วิชัย
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
7) 	การจัดการเรียนรู้บูรณาการตามโครงการศึกษาแนวทาง  
			 การพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตร  
			 กับสิ่งแวดล้อม รายวิชา
			 ว 30110 พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลาย  
			 ทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
			 ครูผู้สอน นางสาวอุทัยวรรณ แสนอุ่น
		
8) 	การเขียนเรียงความ เรื่อง ผลกระทบของน้ำท่วม  
			 ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
			 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียงร้อยถ้อยคำนำสื่อความหมาย
			 ครูผู้สอน นางสาวจิตรลดา ศักดิ์นิติจารุชัย
		
9) 	การจัดการเรียนรู้ เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ การบำเพ็ญประโยชน์  
			 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
			 หน่วยที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ   
			 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
			 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
			 ครูผู้สอน นางสีดา มณีกูล
		
10) 	การจัดกิจกรรมการศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์  
			 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และอุทยานหลวงราชพฤกษ์   
			 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
			 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
			 ครูผู้สอน นายพีระพงษ์ ปัญญา
		
11) 	กิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างงานมัลติมีเดีย   
			 ความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
			 และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
			 ครูผู้สอน นางสาวณัฐพร ทิมจันทร์

81-202.indd 143

5/17/19 1:59:36 PM

144

81-202.indd 144

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5/17/19 1:59:36 PM

81-202.indd 145

2.30
2.26

ด้านที่ 3 	ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านที่ 4 	ด้านการปกป้องคุ้มครอง การลดภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์
		
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

0.40

0.50

0.34

0.48

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

ปานกลาง

0.35

0.33

0.35

0.33

4.54		 0.26

4.54

4.56

4.50

4.61

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

จากตาราง พบว่า โดยภาพรวม สำหรับความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกุลา
หลังเรียนด้วยรูปแบบแนวทางฯ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54 S.D. = 0.26) และสูงกว่าก่อนเรียนในทุก ๆ ด้าน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ( X = 4.61 S.D. = 0.33) รองลงมาคือ 

ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ( X = 4.56 S.D. = 0.33) และด้านการปกป้องคุ้มครอง การลดภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ( X = 4.54 S.D. = 0.35) ตามลำดับ

2.34		 0.37

2.30

ด้านที่ 2 	ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลาย
		
ทางชีวภาพ

รวม

2.55

ด้านที่ 1 	ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลาย
		
ทางชีวภาพ

		ก่อนเรียน ระดับพฤติกรรม
หลังเรียน ระดับพฤติกรรม
รายการประเมิ
น
					 หรือความตั้งใจ				 หรือความตั้งใจ
(X)
(X) (S.D.)
				(S.D.)
ที่จะปฏิบัต			
ิ
ที่จะปฏิบัติ

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย  
(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุลา (ก)

3.2) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  
(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
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2.86
2.87

ด้านที่ 3 	ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านที่ 4 	ด้านการปกป้องคุ้มครอง การลดภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์
		
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

0.82

0.90

0.72

0.83

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

0.77

0.85

0.74

0.73

3.99		 0.74

4.18

3.90

3.92

3.93

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

จากตาราง พบว่า โดยภาพรวม สำหรับความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดพรหมเกษร
หลังเรียนด้วยรูปแบบแนวทางฯ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.99 S.D. = 0.74) และสูงกว่าก่อนเรียนในทุก ๆ ด้าน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการปกป้องคุ้มครอง การลดภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ( X = 4.18 

S.D. = 0.77) รองลงมาคือ ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ( X = 3.93 S.D. = 0.73) และด้านการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ( X = 3.92 S.D. = 0.74) ตามลำดับ

2.84		 0.75

2.74

ด้านที่ 2 	ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลาย
		
ทางชีวภาพ

รวม

2.94

ด้านที่ 1 	ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลาย
		
ทางชีวภาพ

		ก่อนเรียน ระดับพฤติกรรม
หลังเรียน ระดับพฤติกรรม
รายการประเมิ
น
					 หรือความตั้งใจ				 หรือความตั้งใจ
(X)
(X) (S.D.)
				(S.D.)
ที่จะปฏิบัต			
ิ
ที่จะปฏิบัติ

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย  
(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพรหมเกษร (ก)
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3.63
3.63

ด้านที่ 3 	ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านที่ 4 	ด้านการปกป้องคุ้มครอง การลดภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์
		
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

0.74

0.76

0.71

0.67

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

0.65

0.75

0.63

0.59

4.02		 0.50

4.06

3.95

3. 97

4.15

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

จากตาราง พบว่า โดยภาพรวม สำหรับความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบางระกำ
วิทยศึกษา หลังเรียนด้วยรูปแบบแนวทางฯ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.02 S.D. = 0.50) และสูงกว่าก่อนเรียนในทุก ๆ ด้าน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ( X = 4.15 S.D. = 0.59) รองลงมา
คือ ด้านการปกป้องคุ้มครอง การลดภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ( X = 4.06 S.D. = 0.65) และด้านการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ( X = 3.97 S.D. = 0.63) ตามลำดับ

3.64		 0.54

3.57

ด้านที่ 2 	ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลาย
		
ทางชีวภาพ

รวม

3.77

ด้านที่ 1 	ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลาย
		
ทางชีวภาพ

		ก่อนเรียน ระดับพฤติกรรม
หลังเรียน ระดับพฤติกรรม
รายการประเมิ
น
					 หรือความตั้งใจ				 หรือความตั้งใจ
(X)
(X) (S.D.)
				(S.D.)
ที่จะปฏิบัต			
ิ
ที่จะปฏิบัติ

ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย  
(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา (ก)

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

147

5/17/19 1:59:37 PM

81-202.indd 148

4.48
4.46

ด้านที่ 3 	ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านที่ 4 	ด้านการปกป้องคุ้มครอง การลดภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

0.46

0.53

0.45

0.50

0.57

มาก

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

จากตาราง พบว่า โดยภาพรวม ความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของชุมชนอยู่ในระดับมาก ( X = 4.48 S.D. = 0.46) 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

( X = 4.56 S.D. = 0.57) รองลงมาคือ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ( X = 4.48 S.D. = 0.45) และด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (X = 4.46 S.D. = 0.50) ด้านการปกป้องคุ้มครอง การลดภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ( X = 4.46 S.D. = 0.53) ตามลำดับ

4.48

4.46

ด้านที่ 2 	ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

รวม

4.56

ด้านที่ 1 	ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

				 ระดับพฤติกรรม
รายการประเมิน		
(S.D.) หรือความตั้งใจ				
(X)
				
ที่จะปฏิบัต			
ิ

ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย  
(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับชุมชน (ก)

(X) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของความตระหนั ก เรื่ อ ง ความหลากหลาย
3.3) ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย   
ทางชีวภาพ สำหรับชุมชนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
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3.85
3.76

สมรรถนะด้านทักษะสังคมและการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง

สมรรถนะด้านคุณลักษณะ

0.73

0.81

0.75

0.72

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

0.28

0.27

0.20

0.20

4.56		 0.17

4.54

4.55

4.54

4.61

มากที่สุด	

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

จากตาราง พบว่า โดยภาพรวม สำหรับสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุลา หลังเรียนด้วยรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 

( X = 4.56 S.D. = 0.17) และสูงกว่าก่อนเรียนในทุก ๆ ด้าน เมื่อพิจารณาสมรรถนะในแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สมรรถนะ
ด้านความรู้ ( X = 4.61 S.D. = 0.20) รองลงมาคือ สมรรถนะด้านทักษะสังคมและการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง ( X = 4.55 S.D. = 0.27) และ
สมรรถนะด้านทักษะ ( X = 4.54 S.D. = 0.20) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ ( X = 4.54 S.D. = 0.28) ตามลำดับ

3.73		 0.67

3.53

สมรรถนะด้านทักษะ

รวม

3.79

สมรรถนะด้านความรู้

		ก่อนเรียน
ระดับ
ระดับ
หลังเรียน
รายการประเมิ
น
					
ความคิด				
ความคิด
(X)
(X) (S.D.) หรือการปฏิบัติ
				(S.D.)
หรือการปฏิบัติ			

ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย  
(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
		 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกุลา (ก)

(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์
3.4) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  
สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
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2.82
2.74

สมรรถนะด้านทักษะสังคมและการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง

สมรรถนะด้านคุณลักษณะ

0.74

0.70

0.54

0.53

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

0.66

0.55

0.52

0.61

4.09		 0.56

4.12

4.10

4.05

4.10

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

จากตาราง พบว่า โดยภาพรวม สำหรับสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพรหมเกษร หลังเรียนด้วยรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับมาก 

( X = 4.09 S.D. = 0.56) และสูงกว่าก่อนเรียนในทุก ๆ ด้าน เมื่อพิจารณาสมรรถนะในแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะ ( X = 4.12 S.D. = 0.66) รองลงมาคือ สมรรถนะด้านทักษะสังคมและการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง ( X = 4.10 S.D. = 0.55)
สมรรถนะด้านความรู้ ( X = 4.10 S.D. = 0.61) และสมรรถนะด้านทักษะ ( X = 4.05 S.D. = 0.52) ตามลำดับ

2.78		 0.57

2.76

สมรรถนะด้านทักษะ

รวม

2.81

สมรรถนะด้านความรู้

		ก่อนเรียน
ระดับ
ระดับ
หลังเรียน
รายการประเมิ
น
					
ความคิด				
ความคิด
(X)
(X) (S.D.) หรือการปฏิบัติ
				(S.D.)
หรือการปฏิบัติ			

(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย  
		 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดพรหมเกษร (ก)
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3.68
3.71

สมรรถนะด้านทักษะสังคมและการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง

สมรรถนะด้านคุณลักษณะ

0.76

0.76

0.73

0.70

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

0.57

0.61

0.61

0.56

4.01		 0.53

4.04

4.06

3.91

4.02

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

จากตาราง พบว่า โดยภาพรวม สำหรับสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา หลังเรียนด้วยรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับมาก 

( X = 4.01 S.D. = 0.53) และสูงกว่าก่อนเรียนในทุก ๆ ด้าน เมื่อพิจารณาสมรรถนะในแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สมรรถนะ
ด้านทักษะสังคมและการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง ( X = 4.06 S.D. = 0.61) รองลงมาคือ สมรรถนะด้านคุณลักษณะ ( X = 4.04 S.D. = 0.57) และ
สมรรถนะด้านความรู้ ( X = 4.02 S.D. = 0.56) ตามลำดับ

3.66		 0.67

3.53

สมรรถนะด้านทักษะ

รวม

3.60

สมรรถนะด้านความรู้

		ก่อนเรียน
ระดับ
ระดับ
หลังเรียน
รายการประเมิ
น
					
ความคิด				
ความคิด
(X)
(X) (S.D.) หรือการปฏิบัติ
				(S.D.)
หรือการปฏิบัติ			

ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย  
(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
		 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา (ก)
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4. ผลการนำเสนอแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน
4.1) แนวทางการนำรูปแบบการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรือ่ งความหลากหลาย
ทางชีวภาพจากโรงเรียนแกนนำไปสู่โรงเรียนเครือข่าย หรือชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน
		 แนวทางการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ห รื อ ประสบการณ์ ที่ ส ร้ า งให้ เ กิ ด สมรรถนะเป็ น
พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน ควรเน้นให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะการจัดตั้งโครงการที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจในวิถีชีวิต
ชุมชนของตน เน้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์รวมให้เกิดทั้งสามฐาน โดยใช้ฐานใจ 

ฐานคิด และฐานการปฏิบัติและลงมือทำ หรือสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
		 การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งเป็นการบูรณาการในหลักสูตร รวมทั้ง
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือกระทำด้วยตนเอง โดยเน้นในเรื่องของประเด็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนท้องถิ่นของตน ส่งผลให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ ทางน้ำ ส่งผลกระทบต่อพืช และสัตว์ชนิดต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งคนในชุมชน เริ่มจากการสร้าง
ความตระหนักและการให้ความรูด้ า้ นความหลากหลายทางชีวภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ
ตัวอย่างชัดเจน จนตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ มีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู เรียนรู้
จากปราชญ์ชาวบ้านในการรักษาและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลกับความเป็นอยู่ เห็นคุณค่า
และตระหนักถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรม
ที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติเดิม ได้แก่
		 - กิจกรรมขยะกับชุมชน เป็นกิจกรรมเพือ่ ให้นกั เรียนมีความรู้ และทราบถึงผลกระทบ
ต่าง ๆ จากการเผาขยะ การทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ พืชและ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ ในชุมชน มีนักเรียนแกนนำที่เป็นนักเรียนจิตอาสาทำการสำรวจขยะในบ้านของ
ตนเอง ขยะในบ้านใกล้เคียง และในชุมชนของตนเอง มีการนำขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่มาทำการ
แปรรูปขยะ (Recycle) เพื่อสร้างเป็นของใช้ต่าง ๆ ถือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดสร้างสรรค์
ประดิษฐ์สงิ่ ใหม่ ๆ จากขยะขึน้ มา ส่งผลให้ลดมลพิษทางน้ำ และอากาศทีเ่ กิดจากการทิง้ ขยะบนพืน้ ฐาน
ความไม่รู้และความไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ ของคนในชุมชน นักเรียนได้สร้างความตระหนัก
และปลูกจิตสำนึกของคนในชุมชนได้ต่อไป
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		 - กิจกรรมน้ำกับวิถีชุมชน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ลอกแดง ที่ใช้ในการจับสัตว์น้ำ โดยสร้างความตระหนักและให้
ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ถึงการจับสัตว์น้ำตามฤดูกาล ไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่ให้กับ
นักเรียน เนื่องจากจะได้อนุรักษ์ฟื้นฟู รักษาระบบนิเวศของสัตว์น้ำ และช่วยเผยแพร่จิตสำนึกไปยัง
ครอบครัวและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ได้ต่อไป
		 - โครงการมัจฉาลุ่มน้ำยม ซึ่งได้มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 

4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย
ดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดที่ว่าชุมชนบางระกำเป็นชุมชนที่มีความใกล้ชิด และผูกพันกับแม่น้ำ
ลำคลอง คนในชุมชนทั้งในอดีตและปัจจุบันอาศัยพึ่งพาธรรมชาติ ประกอบกับมีอาชีพการทำประมง
เป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ที่สามารถ
จับต้องได้ ลงมือปฏิบตั ไิ ด้จริง ส่งผลให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้มากขึน้ จากการลงมือปฏิบตั มิ ากกว่าการนัง่ เรียน
ในห้องเรียน ทั้งนี้ในโครงการที่จัดขึ้นมีกระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการ โดยใช้กระบวนการ
ที่เรียกว่า “QSCCS” ประกอบด้วย 1) Question : Q การคิดปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 2) Search : S
การพูดคุยกับคนในชุมชน เพือ่ ค้นหาข้อมูล 3) Construct : C การสร้างองค์ความรู้ 4) Communicate : 

C การสื่อสารกับคนในชุมชน และ 5) Serve : S การบริการชุมชน
		 - โครงการมหัศจรรย์แห้วนา โดยได้มีการนำมาบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ฉันคือแห้วนา การแปรรูป (ตลาดนัดอาชีพ) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักรักษ์
สิ่งแวดล้อม และชีวิตสิ่งแวดล้อม เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนรู้จักและหวงแหนพืชท้องถิ่น
ของตนเอง สอนให้รู้จักคุณลักษณะทางกายภาพของแห้วนา วิธีการปลูกแห้วนา โดยการทำแปลง
เกษตรอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยคอก ลดสารเคมี ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาได้จากแปลงปลูกแห้วนาในโรงเรียน
ถือได้ว่า เป็นสื่อการเรียนการสอนอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากพื้นที่จริง และที่สำคัญ
ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน มีปราชญ์ชาวบ้านได้เข้ามาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจกับครูและ
นักเรียนมากขึ้น
- โครงการอนุรักษ์การทำขนมท้องถิ่น โดยได้มีการนำมาบูรณาการในกลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กีย่ วกับแห้วนาโดยปราชญ์ชาวบ้าน 

ซึ่งโครงการอนุรักษ์การทำขนมท้องถิ่นนี้ ได้มีการนำแห้วนามาแปรรูป อาทิ แห้วนาน้ำกะทิ แห้วคลุก
ผัดไทแห้วนา ฯลฯ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแห้วนา ทั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
จริ ง ได้ เรี ย นรู้ / ลองผิ ด ลองถู ก ด้ ว ยตนเอง โดยมี ค รู แ ละปราชญ์ ช าวบ้ า นคอยให้ ค ำแนะนำอย่ า ง
ใกล้ชดิ ประกอบกับยังสามารถเผยแพร่ให้กบั คนในชุมชนและบุคคลภายนอกทีส่ นใจ ถือเป็นการขยาย
องค์ความรู้ และเผยแพร่เรื่องการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นแห้วนาต่อไป
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4.2) แนวทางการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
		 4.2.1) ระดับนโยบาย ควรมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
			
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนัก เรื่อง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนและ
ชุมชน
			
2) 	ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
และชุมชนเกิดความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และผู้เรียนเกิดสมรรถนะการเป็น
พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
		 4.2.2) 	ระดับสถานศึกษา ควรมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
			
1) 	ด้านนโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการ
				 ปัญหาเกิดจากการขาดความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน
ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงบประมาณในการสนับสนุนการทำกิจกรรมต่าง ๆ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษามีน้อย ทำให้ขาดความพร้อมในการดำเนินงาน รวมถึงนักเรียน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนในระดับน้อย
				 ดังนั้น จึงต้องกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และโครงสร้างการบริหารงานด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษาที่ชัดเจนและเอื้อต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายในโรงเรียนและชุมชน เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทุกฝ่าย
เกิดความตระหนักในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อวิถีการดำรง
ชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจ จำเป็นต้องใช้อย่างประหยัด เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบำรุงรักษาให้
สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ส่ ว นการบริ ห ารจั ด การต้ อ งยึ ด หลั ก การจั ด การเชิ ง นิ เวศ 

สร้างพลังความร่วมมือทางสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กร
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในท้องถิ่นให้เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน
			
2) 	ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
				 ปัญหาเกิดจากการสอนของครูจะใช้เนื้อหาตามหนังสือเรียน แบบเรียนและ
คู่มือครู ครูส่วนใหญ่สอนเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันและเนื้อหาที่เกี่ยวกับท้องถิ่นค่อนข้างน้อย สอนโดยวิธี
บรรยาย มีสื่อประกอบการสอนเป็นครั้งคราว นักเรียนได้ปฏิบัติการจริง หรือได้ลงมือทำกิจกรรมด้วย
ตนเองน้อย ครูไม่ได้เน้นเรื่องจิตสำนึกและการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม ครูบางท่านเห็นว่าเนื้อหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่สอนนั้นเป็นเรื่องยากมาก วิธีการสอนที่ครูใช้มักจะใช้วิธีการที่เสนอแนะในคู่มือครู 

ซึ่งเน้นการบรรยาย การอภิปราย การทดลองเป็นหลัก ครูมีโอกาสพานักเรียนออกไปศึกษานอก
สถานที่น้อย ครูยอมรับว่าไม่รู้ว่าจะสอนให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงได้อย่างไร
และครูส่วนใหญ่อยากเข้าอบรมวิธีการสอนสิ่งแวดล้อม
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				 ดังนั้น ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาครู ครูผู้สอนควรศึกษา วิเคราะห์
สภาพความต้องการและปัญหา ตลอดจนศึกษาหลักสูตร แนวทางการใช้หลักสูตร เอกสารประกอบ
หลักสูตร และเอกสารต่าง ๆ เพื่อรู้จุดดีจุดด้อย หรือปัญหาความต้องการและความสนใจ แล้วนำไป
เป็ น ข้ อ มู ล สำหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอน และส่ ง เสริ ม ให้ ค รู เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมวิ ธี ก ารสอน
สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพโดยตลอด
				 การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ สิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย เน้ น การจั ด
การเรียนรูท้ เี่ ชือ่ มโยงกับประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่ รวมถึงการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ควรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
การเรียนรู้ใน 3 มิติ คือ Learning ABOUT - IN - FOR Environment เชื่อมโยงเป็นองค์ความรู้ใน
ลักษณะบูรณาการ ซึ่งจำเป็นต้องสังเคราะห์องค์ความรู้ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกด้าน จัดกิจกรรม
ทีน่ กั เรียนได้รบั ประสบการณ์ตรง และได้สมั ผัสสภาพความเป็นจริง การฝึกปฏิบตั ติ ามภาคสนาม การไป
ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ การเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน โดยครูผู้สอนควรจะมีโครงการ 

มีแผนดำเนินการที่ดี มีทีมงานที่จะร่วมมือกันรับผิดชอบ มีการสำรวจแหล่งที่จะไปศึกษาหรือแหล่ง
วิทยาการในท้องถิน่ เพือ่ ทีจ่ ะได้นำเอาแหล่งวิทยาการในท้องถิน่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน
			
3) 	ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน
				 ปัญหาเกี่ยวกับการขาดสื่อการสอนสิ่งแวดล้อม เนื่องจากงบประมาณที่
จัดสรรในการจัดซื้อและจัดทำสื่อมีจำกัด สื่อด้านโสตทัศนูปกรณ์ เช่น สไลด์ภาพยนตร์ วิดีทัศน์
เป็นต้น มีไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียน การติดต่อกับหน่วยงาน
ที่ผลิตสื่อบางครั้งเป็นไปได้ยากเนื่องจากห่างไกลหน่วยงาน หนังสือเอกสาร สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
มีให้ค้นคว้าน้อย ทำให้ครูผู้สอนไม่สามารถจะหาความรู้เพิ่มเติมในการจัดทำสื่อประกอบการเรียน
การสอนได้
				 ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา การผลิตและการจัดหาสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ในการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษา นอกจากนี้ ต้องมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่
เอื้อให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนเกิดการเรียนรู้และฝึกฝนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ให้
ส่งผลหรือส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ โรงเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุ ก ต์ ใช้ ไ ด้ เ พื่ อ นำไปสู่ ก ารอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มใน
โรงเรียนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
			
4) 	ด้านการวัดและประเมินผลการบรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาเพื่อรองรับ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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				 ปัญหาเกิดจากครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างแบบทดสอบ
แบบวั ด ที่ มีคุณภาพเพื่อวัดในด้านพุทธิพิ สั ย จิ ต พิ สั ย ทั ก ษะพิ สั ย การประเมิ น ผลการนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน การติดตามสังเกตพฤติกรรมบางครั้งทำได้ยาก ตลอดจน
การนำผลการเรียนการสอนของนักเรียนไปปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพ บางครั้งครูผู้สอนมี
ชั่วโมงสอนมากจึงไม่มีเวลาที่จะปรับปรุงการสอนของตน รวมทั้งการใช้วิธีวัดผลด้วยแบบทดสอบใน
ลักษณะข้อสอบอัตนัย การตรวจข้อสอบต้องใช้เวลามาก ครูผู้สอนบางคนจึงไม่นิยมวัดและประเมินผล
การเรียนด้วยวิธีนี้เนื่องจากต้องใช้เวลา และบางครั้งอาจเกิดความลำเอียงในการให้คะแนนได้
				 ดังนั้น จึงต้องมีการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมการออกแบบและเลือก
ใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับบริบทที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนจะต้องมีการนำความรู้ทางทฤษฎีที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อสร้างแบบทดสอบ แบบวัดที่มีคุณภาพเพื่อวัดและประเมินผลในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะ
พิสัย ตลอดจนการนำผลการเรียนการสอนของนักเรียนไปปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพ พร้อม
ทั้งมีการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายระหว่างครูผู้สอนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความคิด และประสบการณ์เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพโดยตลอด

ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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บทที่ 5
บทสรุป

การวิ จั ย แนวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม 

เป็นกระบวนการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบบมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานและบุคคล ประกอบด้วย ผู้จัดทำนโยบาย ผู้บริหาร
ระดับสูง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือ Key Informants ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตลอดจนภาคส่วนอื่นทั้งที่เป็นภาครัฐและท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ทำหน้าที่
จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และผู้แทนชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. 	เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการให้การศึกษาและสร้างความ
ตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2. 	เพื่ อ ศึ ก ษาและนำเสนอรู ป แบบแนวทางการให้ ก ารศึ ก ษาที่ ส ร้ า งความตระหนั ก เรื่ อ ง
ความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอ
บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
3. 	เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนัก เรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอ
บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
4. 	เพื่อนำเสนอแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน
ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในการ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการให้การศึกษา
ที่สร้างความตระหนักในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และสร้างสมรรถนะ
การเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ชุมชน
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ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาและนำเสนอรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนัก
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ขั้นตอนที่ 4 การนำเสนอแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการให้การศึกษา
ที่สร้างความตระหนักในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และสร้างสมรรถนะ
การเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และชุมชน
		 ประเทศไทยมีการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตสีเขียว (Green Growth) ซึง่ เป็นการพัฒนา
ที่มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมภายใต้
แนวทางการพัฒนาดังกล่าว มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดของเสียและก๊าซ
เรือนกระจกในปริมาณทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจนเกิดความเสือ่ มโทรม
และสูญเสียสมดุลในการค้ำจุนการดำรงชีพ ตลอดจนสนับสนุนวิถชี วี ติ ของประชาชนในทุกสาขาการผลิต
		 บริบทของประเทศไทย ยังคงพบประเด็นปัญหาทางด้านการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพของระบบนิเวศ
ที่จะรองรับ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ขยะและของเสียอันตรายยังเกิน
ค่ามาตรฐาน ระบบการบริหารจัดการเพื่อการบังคับ ควบคุม การให้สิ่งจูงใจยังไม่สามารถที่จะทำให้
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติยังคงมีความรุนแรงขึ้น ทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ Green
Economy Index/Sustainability Index มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายยังขาด
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม พันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและเข้มข้นมาก
ขึ้นจากมาตรการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน 

จึงเป็นความท้าทายที่จะสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
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		 ดังนั้น สำหรับบริบทของประเทศไทยที่จะพัฒนาแนวทางการให้การศึกษาที่เสริมสร้าง
ความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนและชุมชน ในส่วนของสถานศึกษาเอง
ต้องมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่
อยู่ในพื้นที่ของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในความตระหนักถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นชนิดพันธุ์พืช สัตว์ รวมไปถึงความหลากหลายของสิ่งไม่มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์
และต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาจะต้องมีการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งจะต้องเปิด
โอกาสให้บุคคลดังกล่าวเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและความต้องการของ
ท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตจริงทั้งของผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่
อีกทั้งหลักสูตรที่พัฒนาจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เข้ามามีส่วนร่วมและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้
ตามธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง
และเป็นวิธกี ารจัดการเรียนรูท้ จี่ ะช่วยเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในความตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน
2. ผลการศึกษาและนำเสนอรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนใน
พื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
		 2.1 	ผลการสร้างรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอ
บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
			 ผลการสร้าง ได้กระบวนการที่เป็นวงจร ประกอบด้วย
			 1. การร่วมประชุมสื่อสารถึงความสำคัญเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาร่วมกัน
ทั้งผู้บริหาร ครู ชุมชน และนักวิจัยพี่เลี้ยง
			 2. 	ศึกษาปัญหาและบริบทด้านความหลากหลายในชุมชนพืน้ ทีน่ ำมาสะท้อนการเรียนรู้
ร่วมกัน
			 3. 	นำปัญหาและบริบทมาร่วมระดมความคิดถึงประเด็นเรื่องที่สำคัญในพื้นที่แบบ
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
			 4. 	พัฒนารูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพและตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสีย
			 5. 	สร้างความเข้าใจของผู้บริหาร ครู และชุมชนที่มีต่อรูปแบบแนวทางที่พัฒนาขึ้น
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			 6. 	พัฒนาทักษะความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบบทเรียนเพื่อสร้าง
ความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของครู
			 7. 	วัดพื้นฐานก่อนเรียนของนักเรียนด้วยแบบประเมินความตระหนักเรื่อง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และแบบประเมินสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
			 8. 	ครูจัดการเรียนรู้/กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางของรูปแบบร่วมกับชุมชน
			 9. 	นักวิจัยพี่เลี้ยงนิเทศติดตามบนการปฏิบัติงานจริงของครูที่โรงเรียน
			 10. วัดความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็น
พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนและชุมชน
			 11. มีกิจกรรมสะท้อนคิดและถอดบทเรียนที่จะนำรูปแบบแนวทางการให้การศึกษา
และสร้ า งความตระหนั ก เรื่ อ งความหลากหลายทางชี ว ภาพ ให้ แ ก่ ผู้ เรี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา และชุมชน ที่มีองค์ประกอบสำคัญ โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เป็นลำดับ
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ดังนี้
				 1. หลักการ
					 1.1) มุ่งให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนเกิดความ
ตระหนั ก เรื่ อ งความหลากหลายทางชี ว ภาพ โดยจั ด การศึ ก ษาที่ เ น้ น ให้ เ กิ ด กระบวนการคิ ด และ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิต 

แนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ด้วยหลัก 3 ประการ ประกอบด้วย 

1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) ภูมิคุ้มกัน และ 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย 1) เงื่อนไขความรู้
และ 2) เงื่อนไขคุณธรรม มีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการเป็นผู้ที่มีความตระหนัก
เรื่ อ ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และมี ส มรรถนะการเป็ น พลโลกที่ ดี ด้ า นการมี จิ ต สำนึ ก รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
					 1.2) 	มุง่ ให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมมีสว่ นร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้มคี ณ
ุ ภาพ ดำรงชีวติ อย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลีย่ นแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิต
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				 2. 	วัตถุประสงค์
					 2.1) 	เพื่อสร้างเสริมความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน
					 2.2) 	เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
				 3. 	เนื้อหา สาระการเรียนรู้
					 สาระการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาทุกระบบเพื่อปลูกฝังทัศนคติ
และค่านิยมที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม รวมทั้งสร้าง
พฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ดังหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีการบูรณาการการจัดสาระการเรียนรู้ตามสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้
					 3.1) 	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในสาระที่ 1 2 5 6 และ 8
					 3.2) 	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระที่ 3
และ 5
					 3.3) 	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในสาระที่ 1
				 4. 	แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ
เน้นใช้วิธีการ ดังนี้
					 4.1) 	การเรียนรู้แบบโครงงาน
 					 4.2) 	การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
 					 4.3) 	การฝึ ก คิด แบบฝึ ก สื บ สาวหาเหตุ ปั จ จั ย (หนึ่ ง ในวิ ธี เรี ย นแบบโยนิ
โสมนสิการ)
					 4.4) 	การสำรวจชุมชน เพื่อเรียนรู้ถึงสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ด้วย
กระบวนการแผนที่คนดี “people mapping”
					 4.5) 	การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง มิใช่เรียนในตำราหรือจำลองเหตุการณ์
					 4.6) 	การเรียนรู้ที่ได้มีการสะท้อนกลับ (reflect) ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้ง
เหตุการณ์ ความคิด และความรู้สึก
					 4.7) 	การฝึกเสียสละที่ไม่หวังผล ฝึกเป็นผู้บริหาร ผู้นำ ผู้ตาม
					 4.8) 	การเรียนรู้กันเอง ผ่านการคิดร่วมกัน ไม่แบ่งวัย เพศ ชนชั้น สถานะ
ทางเศรษฐกิจ มีกลุ่มที่รวมกันแบบสมัครใจ เสวนากันอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้มีองค์ความรู้ กระบวน
วิธี มีอำนาจต่อรองต่อหน่วยอื่น ๆ ของสังคม
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						 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์รวม
ให้เกิดทั้งสามฐาน ดังนี้
						 ฐานใจ ใช้นำเพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการเคารพกฎกติกา ยอมรับ
มติ มีหัวใจประชาธิปไตยและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ/หรือป้องกัน เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม
						 ฐานคิด เน้นความมีเหตุผล และรับฟังผู้อื่น
						 ฐานปฏิบัติและ/หรือทำ เน้นให้เกิดการปฏิบัติและ/หรือทำด้วยการ
เคารพกฎ การรับฟังผู้อื่น การยอมรับมติ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เคารพในสิทธิและเสรีภาพ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ/หรือป้องกัน เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม
				 5. 	การวัดและประเมินผล
					 5.1) ความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
					 5.2) 	สมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
		 2.2 	ผลการพิ จ ารณาและตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเหมาะสมของรู ป แบบแนวทางการ
ให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลก
ที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนใน
พื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น ผู้บริหาร และครูวิชาการ ให้ความ
เห็นว่า รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีความเหมาะสมนำไป
ปฏิบัติได้ในลักษณะของการสร้างการมีส่วนร่วมในการรับรู้และนำไปปฏิบัติร่วมกัน
3. ผลการใช้รปู แบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรือ่ งความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้
		 3.1 	ครูมีบทเรียนตามรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 11 ผลงาน
		 3.2 	นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีความตระหนักเรือ่ ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หลังเรียนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน ได้แก่
ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูความหลากหลาย
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ทางชีวภาพ และด้านการปกป้องคุ้มครอง การลดภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุก ๆ ด้าน
		 3.3 	ความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านการปกป้องคุ้มครอง การลดภัย
คุกคาม และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พบว่า อยู่ในระดับมากจนถึง
มากที่สุดเช่นเดียวกัน
		 3.4 	นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้าน
การมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังเรียนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อพิจารณาแยก
เป็นสมรรถนะรายด้าน คือ สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ สมรรถนะด้านทักษะสังคม
และการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ในทุก ๆ ด้าน
4. ผลการนำเสนอแนวทางการให้ ก ารศึ ก ษาและสร้ า งความตระหนั ก ในเรื่ อ งความ
หลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน
		 4.1 	แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่สร้างให้เกิดสมรรถนะเป็น
พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน ควรเน้นให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะการจัดตั้งโครงการที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจในวิถีชีวิต
ชุมชนของตน เน้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์รวมให้เกิดทั้งสามฐาน โดยใช้ฐานใจ 

ฐานคิด และฐานการปฏิบัติและลงมือทำ หรือสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งเป็นการบูรณาการในหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ 

ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือกระทำด้วยตนเอง โดยเน้นในเรื่องของประเด็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนท้องถิ่นของตน ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ 

ทางน้ำ ส่งผลกระทบต่อพืช และสัตว์ชนิดต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งคนในชุมชน เริ่มจากการสร้างความ
ตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบตัวอย่างชัดเจน จนตระหนักและเห็นคุณค่าของสิง่ แวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

มีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านในการรักษาและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
อย่างสมดุลกับความเป็นอยู่ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติเดิม ได้แก่
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- กิ จ กรรมขยะกั บ ชุ ม ชน เป็ น กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ และทราบถึ ง
ผลกระทบต่าง ๆ จากการเผาขยะ การทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ที่มีต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พืชและสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในชุมชน มีนักเรียนแกนนำที่เป็นนักเรียนจิตอาสาทำการสำรวจขยะ
ในบ้านของตนเอง ขยะในบ้านใกล้เคียง และในชุมชนของตนเอง มีการนำขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่
มาทำการแปรรูปขยะ (Recycle) เพื่อสร้างเป็นของใช้ต่าง ๆ ถือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
คิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ จากขยะขึ้นมา ส่งผลให้ลดมลพิษทางน้ำ และอากาศที่เกิดจากการ
ทิ้งขยะบนพื้นฐานความไม่รู้และความไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ ของคนในชุมชน นักเรียนได้
สร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกของคนในชุมชนได้ต่อไป
			 - กิจกรรมน้ำกับวิถีชุมชน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ลอกแดง ที่ใช้ในการจับสัตว์น้ำ โดยสร้างความตระหนักและ
ให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ถึงการจับสัตว์น้ำตามฤดูกาล ไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่ให้กับ
นักเรียน เนื่องจากจะได้อนุรักษ์ฟื้นฟู รักษาระบบนิเวศของสัตว์น้ำ และช่วยเผยแพร่จิตสำนึกไปยัง
ครอบครัวและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ได้ต่อไป
			 - โครงการมัจฉาลุ่มน้ำยม ซึ่งได้มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 

4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย
ดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดที่ว่าชุมชนบางระกำเป็นชุมชนที่มีความใกล้ชิด และผูกพันกับแม่น้ำ
ลำคลอง คนในชุมชนทั้งในอดีตและปัจจุบันอาศัยพึ่งพาธรรมชาติ ประกอบกับมีอาชีพการทำประมง
เป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ที่สามารถ
จับต้องได้ ลงมือปฏิบตั ไิ ด้จริง ส่งผลให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้มากขึน้ จากการลงมือปฏิบตั มิ ากกว่าการนัง่ เรียน
ในห้องเรียน ทั้งนี้ในโครงการที่จัดขึ้นมีกระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการ โดยใช้กระบวนการที่
เรียกว่า “QSCCS” ประกอบด้วย 1) Question : Q การคิดปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 2) Search : S
การพู ด คุ ย กั บ คนในชุ ม ชน เพื่ อ ค้ น หาข้ อ มู ล 3) Construct : C การสร้ า งองค์ ค วามรู้ 

4) Communicate : C การสื่อสารกับคนในชุมชน และ 5) Serve : S การบริการชุมชน
		
- โครงการมหัศจรรย์แห้วนา โดยได้มีการนำมาบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ฉันคือแห้วนา การแปรรูป (ตลาดนัดอาชีพ) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักรักษ์
สิ่งแวดล้อม และชีวิตสิ่งแวดล้อม เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนรู้จักและหวงแหนพืชท้องถิ่น
ของตนเอง สอนให้รู้จักคุณลักษณะทางกายภาพของแห้วนา วิธีการปลูกแห้วนา โดยการทำแปลง
เกษตรอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยคอก ลดสารเคมี ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาได้จากแปลงปลูกแห้วนาในโรงเรียน
ถือได้ว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากพื้นที่จริง และที่สำคัญ
ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน มีปราชญ์ชาวบ้านได้เข้ามาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจกับครูและ
นักเรียนมากขึ้น
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- โครงการอนุรักษ์การทำขนมท้องถิ่น โดยได้มีการนำมาบูรณาการในกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี มี ก ารถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ แห้ ว นาโดยปราชญ์
ชาวบ้าน ซึ่งโครงการอนุรักษ์การทำขนมท้องถิ่นนี้ ได้มีการนำแห้วนามาแปรรูป อาทิ แห้วนาน้ำกะทิ
แห้ ว คลุ ก ผั ด ไทแห้ ว นา ฯลฯ เป็ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ แห้ ว นา ทั้ ง นี้ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ จ าก
การลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้/ลองผิดลองถูกด้วยด้วยตนเอง โดยมีครูและปราชญ์ชาวบ้านคอยให้
คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ประกอบกับสามารถเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนและบุคคลภายนอกที่สนใจ 

ถือเป็นการขยายองค์ความรู้ และเผยแพร่เรื่องการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นแห้วนาต่อไป
		 4.2 	แนวทางการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
			 4.2.1) ด้านนโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการ
				
ต้องกำหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ และโครงสร้างการบริหารงานด้านสิง่ แวดล้อม
ศึกษาที่ชัดเจนและเอื้อต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายในโรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทุกฝ่ายเกิดความ
ตระหนักในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อวิถีการดำรงชีวิต และ
การพัฒนาเศรษฐกิจ จำเป็นต้องใช้อย่างประหยัด เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบำรุงรักษาให้สามารถ
ใช้ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ดังนั้น การบริหารการจัดการต้องยึดหลักการจัดการเชิงนิเวศ สร้าง
พลั ง ความร่วมมือทางสังคม โดยเปิดโอกาสให้ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ร รวมถึ ง
การแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน
ของโรงเรียน
			 4.2.2) 	ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
				
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครู ครูผู้สอนควรศึกษา วิเคราะห์ สภาพความ
ต้องการและปัญหา ตลอดจนศึกษาหลักสูตร แนวทางการใช้หลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร และ
เอกสารต่าง ๆ เพื่อรู้จุดดีจุดด้อย หรือปัญหาความต้องการและความสนใจ แล้วนำไปเป็นข้อมูล
สำหรับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการสอนสิ่งแวดล้อม เพื่อ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพโดยตลอด
				
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ
ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น รวมถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ควรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมการเรียนรู้ใน 3 มิติ
คือ Learning ABOUT - IN - FOR Environment เชื่อมโยงเป็นองค์ความรู้ในลักษณะบูรณาการ 

ซึ่งจำเป็นต้องสังเคราะห์องค์ความรู้ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกด้าน จัดกิจกรรมที่นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง และได้สัมผัสสภาพความเป็นจริง การฝึกปฏิบัติตามภาคสนาม การไปทัศนศึกษา
สถานทีส่ ำคัญ การเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน โดยครูผสู้ อนควรจะมีโครงการ มีแผนดำเนินการ
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ที่ดี มีทีมงานที่จะร่วมมือกันรับผิดชอบ มีการสำรวจแหล่งที่จะไปศึกษาหรือแหล่งวิทยาการในท้องถิ่น
เพื่อที่จะได้นำเอาแหล่งวิทยาการในท้องถิ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน
			 4.2.3) 	ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน
				
ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา การผลิตและการจัดหาสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ในการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษา นอกจากนี้ ต้องมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
ที่เอื้อให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนเกิดการเรียนรู้และฝึกฝนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ไม่ให้ส่งผลหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โรงเรียนสามารถนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาประยุกต์ใช้ได้เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
			 4.2.4) 	ด้านการวัดและประเมินผลการบรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาเพื่อรองรับ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
				
การส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมการออกแบบและเลือกใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
รู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ ครูผู้สอนจะต้องมีการนำความรู้ทางทฤษฎีที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างแบบ
ทดสอบ แบบวัดที่มีคุณภาพเพื่อวัดและประเมินผลในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย ตลอดจน
การนำผลการเรียนการสอนของนักเรียนไปปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการสร้าง
ความร่วมมือภาคีเครือข่ายระหว่างครูผู้สอนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพโดยตลอด
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการดำเนินการพัฒนารูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน มีประเด็น
การอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการให้การศึกษาที่
สร้างความตระหนักในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และสร้างสมรรถนะ
การเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และชุมชน
		 บริบทของประเทศไทย ที่เป็นประเด็นปัญหาความท้าทายทางด้านการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีอยู่ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกิน
ศักยภาพของระบบนิเวศที่จะรองรับ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ขยะและ
ของเสียอันตรายยังเกินค่ามาตรฐาน ระบบการบริหารจัดการเพื่อการบังคับ ควบคุม การให้สิ่งจูงใจ
ยังไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติยังคงมีความรุนแรงขึ้น ทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง การจัดทำระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ (Green Economy index/Sustainability Index) มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
บังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิภาพและเป็นธรรม พันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีความ
ซั บ ซ้ อ นและเข้ ม ข้ น มากขึ้ น จากมาตรการด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ การแข่ ง ขั น
ทางการค้าและการลงทุน
		 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องให้ความสำคัญ
กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ำ
และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2545) ทีก่ ล่าวถึงลักษณะสำคัญของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนไว้วา่ จะต้องคำนึงถึงขีดจำกัด
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและสนองความต้องการในปัจจุบนั โดยจะต้องไม่สง่ ผลกระทบ
ต่ออนาคตคำนึงถึงความเป็นองค์รวม และการนำเทคโนโลยีและความรู้ใหม่มาใช้ควรเป็นไปในทาง
สร้างสรรค์และเอื้อประโยชน์อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกลับสภาพท้องถิ่น เช่นเดียวกับสำนักงาน
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เลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ที่ได้กล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นยุทธศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของคนทุกช่วงวัยในพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การจัดทำฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักและเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนสามารถนำองค์ ความรู้
ไปใช้เพื่อจัดการในเรื่อง ภัยธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติได้ รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้
		 ดังนั้น บริบทของประเทศไทยที่จะพัฒนาแนวทางการให้การศึกษาที่เสริมสร้างความ
ตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนและชุมชน ในส่วนของสถานศึกษาเองต้องมี
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน
พื้นที่ของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในความตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
ไม่ว่าจะเป็นชนิดพันธุ์พืช สัตว์ รวมไปถึงความหลากหลายของสิ่งไม่มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์และต้อง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นจะต้องมีการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ต้องเปิดโอกาส
ให้บุคคลดังกล่าวเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและความต้องการของท้องถิ่น
ในการพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตจริงทั้งของผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ อีกทั้ง
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เข้ามามีส่วนร่วมและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้
ตามธรรมชาติทอี่ ยูใ่ นพืน้ ทีข่ องตนเอง ซึง่ จะส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง มีความรู 
้
ความเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง และ
เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในความตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2560-2579 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ที่ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรในระดับการศึกษาต่าง ๆ ทั้งการศึกษาในระบบและนอก
ระบบ ที่สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ส่งเสริมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่นให้กับคนทุกช่วงวัย ส่งเสริมการผลิต
สื่อการเรียนการสอน ตำรา สิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ สื่อดิจิทัลสำหรับคนทุกช่วงวัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน ในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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		 เช่นเดียวกับงานวิจัยของจักรกฤษณ์ จันทะคุณ อมรรัตน์ วัฒนาธร วารีรัตน์ แก้วอุไร และ
เอือ้ มพร หลินเจริญ (2558) พบว่า ขัน้ ตอนแรกของการจัดทำหลักสูตรทีเ่ สริมสร้างจิตสำนึกในการเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในชุมชน นอกจากนี้จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพบริบทท้องถิ่นของตนเอง เห็นความเชื่อมโยงของสาเหตุและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่ทุกคนควรมีส่วนร่วม ตระหนักและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน ปลูกฝัง
ให้มีจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ มีจิตอาสาและมีความรักความเมตตาต่อผู้อื่น
และส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
2. ผลการศึกษาและนำเสนอรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนใน
พื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
		 รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรือ่ งความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน ได้ดำเนินการสร้างรูปแบบแนวทางฯ และ
นำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยมีการประชุมระดมสมองในกลุ่มคณะนักวิจัย
ร่วมกันสร้างรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้แก่ผู้เรียน และชุมชน มีการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและแนวทางการนำรูปแบบไปใช้
ในประเด็นความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของรูปแบบแนวทางฯ จากความสอดคล้อง สัมพันธ์กันระหว่างทฤษฎี หลักการ แนวคิด ที่สนับสนุน
รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่
ผู้เรียน และชุมชน องค์ประกอบและรายละเอียด กระบวนการต่าง ๆ ขององค์ประกอบที่ก่อให้เกิด
แนวทางสู่การปฏิบัติที่ดี และมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบขององค์ประกอบที่มุ่งสู่สัมฤทธิ์ผล
และพิจารณาความเป็นไปได้ของรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน และชุมชน โดยใช้กลุ่มสัมภาษณ์ โดย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูผู้สอน ผู้แทนชุมชน คณะที่ปรึกษา นักวิจัยอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากภาครัฐหรือภาคเอกชน
ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือมีความเกี่ยวข้องและให้ความ
สำคัญกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อองค์ประกอบของรูปแบบแนวทางการให้
การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน และชุมชน ที่
ประกอบด้วยหลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการของรูปแบบ ผลการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบในด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบแนวทางการ
ให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียน และชุมชน

81-202.indd 169

5/17/19 1:59:39 PM

170

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ผลการใช้ รู ป แบบแนวทางการให้ ก ารศึ ก ษาและสร้ า งความตระหนั ก เรื่ อ งความ
หลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่อำเภอ
บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
		 3.1 	ครูมีบทเรียนตามรูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 11 ผลงาน
		 3.2 	นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีความตระหนักเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หลังเรียนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน ได้แก่
ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และด้านการปกป้องคุ้มครอง การลดภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุก ๆ ด้าน
		 3.3 	ความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของชุมชนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านการปกป้องคุ้มครอง การลด
ภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พบว่า อยู่ในระดับมากจนถึง
มากที่สุดเช่นเดียวกัน
		 3.4 	นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้าน
การมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังเรียนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อพิจารณาแยก
เป็นสมรรถนะรายด้าน คือ สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ สมรรถนะด้านทักษะสังคม
และการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ในทุก ๆ ด้าน
			 การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องมาจากรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาที่พัฒนาขึ้น 

มีสาระการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาทุกระบบ เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมรวมทั้งสร้างพฤติกรรมการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ดังหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดจุดหมายของหลักสูตร
ข้อที่ 5 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

จึงเป็นกรอบที่สามารถนำไปบูรณาการการจัดสาระการเรียนรู้ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

โดยเฉพาะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ใ นสาระที่ 1 2 5 6 และ 8 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระที่ 3 และ 5 กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ในสาระที่ 1 สร้างความคิดและวิถีการดำเนินชีวิตในลักษณะการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อัน
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เป็นแนวทางการพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความสมดุล
ในการพัฒนาทั้ง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพ (เฟื่องอรุณ ปรีดิลก, 2555) มีแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่สร้างให้เกิดความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 

และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นใช้
วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนด้วยกระบวนการวิจัย การฝึกคิด แบบฝึกสืบสาวหาเหตุปัจจัย 

(หนึ่งในวิธีเรียนแบบโยนิโสมนสิการ) การสำรวจชุมชน เพื่อเรียนรู้ถึงสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
ด้วยกระบวนการแผนที่คนดี “People Mapping” การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง มิใช่เรียนในตำรา
หรือจำลองเหตุการณ์ รวมทั้งการเรียนที่ได้มีการสะท้อนย้อนกลับ (reflect) ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น 

ทั้งเหตุการณ์ ความคิด และความรู้สึก
			 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Benjamin et al. (2006) ทำการศึกษาทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
การวิเคราะห์การตอบสนองของนักเรียนโดยการเขียนถึงการจัดการปัญหาการเพิ่มของปรากฏการณ์
เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน พบว่า นักเรียนที่มีความรู้วิทยาศาสตร์พอจะมีแนวโน้มการแสดงออก
ทางสังคมถี่กว่า เป็นคนตระหนักรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับสังคม เข้าร่วมการแก้ปัญหาและพัฒนาเป็น
เยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่นเดียวกับงานวิจัยของจักรกฤษณ์ จันทะคุณ และ
คณะ (2558) ที่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติ และเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม
ทางสังคมด้วยการทำงานเชิงอาสาสมัครโดยจัดกิจกรรมจิตอาสา ปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
เชิงสร้างสรรค์ด้วยการวาดภาพ ปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านกระบวนการเชิงความสัมพันธ์ด้วยการทำ
สุนทรียสนทนาการฟังอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสได้พูดและฟังกันหรือกิจกรรม
ถอดบทเรียนจากการเขียนบันทึกการเรียนรู้สำหรับใช้ในการสะท้อนการเรียนรู้ ความรู้ ความคิด
ความรู้ สึ ก มุ ม มองโลกทั ศ น์ ข องผู้ เรี ย น เพื่ อ สะท้ อ นการเปลี่ ย นแปลงตนเองและการมี จิ ต สำนึ ก
ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
4. ผลการนำเสนอแนวทางการให้ ก ารศึ ก ษาและสร้ า งความตระหนั ก ในเรื่ อ งความ
หลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน
		 4.1 	แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่สร้างให้เกิดสมรรถนะเป็น
พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน ควรบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
หลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับที่มีอยู่แล้วให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใน
ลักษณะการจัดตั้งโครงการที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจในวิถีชีวิตชุมชนของตน เน้นจัด

81-202.indd 171

5/17/19 1:59:39 PM

172

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการองค์รวมให้เกิดทัง้ สามฐาน โดยใช้ฐานใจ ฐานคิด และฐานการปฏิบตั ิ
และลงมือทำ หรือสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ซึ่งเป็นการบูรณาการในหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือ
กระทำด้วยตนเอง โดยเน้นในเรื่องของประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ในชุมชนท้องถิน่ ของตน ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ส่งผลกระทบต่อพืช และสัตว์ชนิดต่าง ๆ 

หรือแม้กระทั่งคนในชุมชน เริ่มจากการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวอย่างชัดเจน จนตระหนักและเห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านในการรักษาและอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้อย่างสมดุลกับความเป็นอยู่ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติเดิม
			 สอดคล้องกับงานวิจยั ของเฟือ่ งอรุณ ปรีดลิ ก (2555) พบว่า ความสำเร็จในการบูรณาการ
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ากับวิถีชีวิตชาวเบอร์ลินนั้น เกิดจากการปลูกจิตสำนึกของประชาชนใน
ทุกกลุ่ม โดยใช้ระบบการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งคำนึ ง ถึ ง เนื้ อ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของชุ ม ชนและเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม ซึ่ ง
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่รัฐบาล
กลางและรัฐบาลท้องถิ่น
		 4.2 	แนวทางการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
			 ควรมีการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนัก เรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้
แก่ผู้เรียนและชุมชนที่ชัดเจนและเอื้อต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายในโรงเรียนและชุมชน เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
โรงเรียน รวมถึงความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิน่ ให้เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน สอดคล้อง
กับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ที่ 5: การจัดการศึกษาเพือ่
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจิตสำนึก ปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของคนทุกช่วงวัยในพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสร้างความ
ตระหนัก และเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนสามารถนำองค์ความรูไ้ ปใช้เพือ่ จัดการในเรือ่ ง ภัยธรรมชาติ 

ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ รวมทั้งพัฒนา แหล่งเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้องให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน
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ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ โดยมีการกำหนดบทบาทของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ที่ 5 สู่การปฏิบัติ
			 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
เป็นองค์ความรู้ในลักษณะบูรณาการ เชื่อมโยงกับประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น รวมถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมที่นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และได้สัมผัสสภาพความเป็นจริง การฝึกปฏิบัติตาม
ภาคสนาม การไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ การเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน เพื่อที่จะได้นำ
เอาแหล่งวิทยาการในท้องถิ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
จักรกฤษณ์ จันทะคุณ และคณะ (2558) ที่เสริมสร้างจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของนักเรียน เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติ และ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านการทำกิจกรรมทางสังคมด้วยการทำงานเชิงอาสาสมัครโดยจัดกิจกรรม
จิตอาสา ปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านกระบวนการเชิงสร้างสรรค์ด้วยการวาดภาพ ปฏิบัติและเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการเชิงความสัมพันธ์ด้วยการทำสุนทรียสนทนาการฟังอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนทุกคนมี
โอกาสได้พูดและฟังกันหรือกิจกรรมถอดบทเรียนจากการเขียนบันทึกการเรียนรู้สำหรับใช้ในการ
สะท้ อ นการเรี ย นรู้ ความรู้ ความคิ ด ความรู้ สึ ก มุ ม มอง โลกทั ศ น์ ข องผู้ เรี ย น เพื่ อ สะท้ อ นการ
เปลี่ยนแปลงตนเองและการมีจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติได้
			 มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการผลิตและการจัดหาสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
อุปกรณ์ พร้อมทั้งมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อให้นักเรียน
ครู และบุคลากรในโรงเรียนเกิดการเรียนรู้และฝึกฝนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ให้ส่งผลหรือ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ที่ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อ สื่อการเรียน
การสอน ตำรา สิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ สื่อดิจิทัลสำหรับคนทุกช่วงวัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
			 และการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมการออกแบบและเลือกใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทีห่ ลากหลาย และมีความเหมาะสมกับบริบททีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน ทัง้ ในด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั ทักษะพิสยั สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอบรมครูผู้สอนทั้งการศึกษาในระบบและนอก
ระบบในเรือ่ งการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมสูก่ ารปฏิบตั ใิ นการดำเนินชีวติ ส่งเสริม
ให้สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรในสาขาเฉพาะที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญระดับสูงในศาสตร์
และสาขาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตร กับสิง่ แวดล้อม และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. 	การนำรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพือ่ รองรับการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม 

ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในประเทศไทยต้องใช้ควบคู่กับการบังคับใช้เป็น
กฎหมาย ผู้นำปฏิบัติควรจะต้องเริ่มที่ระดับผู้นำนโยบาย ให้นโยบายและกำกับติดตามนำการศึกษา
ที่มุ่งสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้าน
การมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แนวนโยบายในการจัดการศึกษาทุกระดับต้องคำนึงถึงความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม 

เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน
2. 	การนำรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพือ่ รองรับการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ไปสู่การปฏิบัติ ควรดำเนินการแบบมีส่วนร่วมแบบรับผิดชอบร่วมกันโดยความร่วมมือของกระทรวง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับความตระหนักเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และกระทรวง
ศึกษาธิการให้ความสำคัญในการนำปฏิบัติแบบมีภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานระดับนโยบาย ได้แก่
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมกับกระทรวงศึกษาธิการกำกับการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
สมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา 

ทั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกชน และการศึกษานอกระบบ
3. 	การนำรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพือ่ รองรับการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ไปสู่การปฏิบัติ ควรเพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นแกนหลัก
สำคัญกับภาคการศึกษา เพื่อต่อยอดการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพสู่ชุมชน
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ข้อเสนอแนะในการนำรูปแบบแนวทางไปปฏิบัติ
1. 	การนำรู ป แบบแนวทางไปปฏิ บั ติ จ ะต้ อ งมุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก เรื่ อ งความ
หลากหลายทางชีวภาพ ยึดหลักการจัดการศึกษาที่เน้นให้เกิดกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้
เพื่อสร้างเสริมการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปลีย่ นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิตแนวการดำรงอยู่
และปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ด้วยหลัก 3 ประการ และ 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย 

1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) ภูมิคุ้มกัน โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้ 1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้
เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ และ 2) เงื่อนไขคุณธรรม 

ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความ
อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นผู้ที่มี
ความตระหนัก เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมี
จิ ต สำนึ ก รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมุ่ ง ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มจั ด และสนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษาให้มีคุณภาพ
2. 	การนำรูปแบบแนวทางไปสู่การปฏิบัติ วิชาการของสถานศึกษาและครูควรเริ่มจากการ
วิเคราะห์บริบท วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม กำหนดประเด็นการพัฒนาให้ชัดเจน จากนั้น
ออกแบบบทเรียนที่มุ่งส่งเสริมความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และสมรรถนะ
การเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม นำไปจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
ชุมชนให้บรรลุตามเป้าหมาย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. 	ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบแนวทางการให้การศึกษาที่เสริมสร้างความตระหนัก
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ขยายผลให้มีการนำสู่การปฏิบัติในโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และท้องถิ่น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืน และบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
2. 	ควรมีการวิจัยถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
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เครื่องมือวิจัย
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แบบวิเคราะห์ประเด็นสนทนาเพื่อกำหนดแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนัก
ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และตัวบ่งชี้ด้านสมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดี
ด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และชุมชนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ประเด็นคำถามสำคัญ
ชื่อผู้ให้ข้อมูล : .....................................................................................................................................
1. 	ความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และชุมชน ควรเป็นเรื่องใดบ้าง อย่างไร
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. 	สมรรถนะการเป็นพลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนในพื้นที่บางระกำ ควรมีองค์ประกอบและตัวชี้วัดใดบ้าง
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. 	แนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชนบางระกำ เพื่อให้เกิดสมรรถนะการเป็น
พลโลกที่ดีด้านการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ควรทำอะไรบ้างและอย่างไร
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ของความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ
แนวทางการให้การศึกษาที่สร้างความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
สำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
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0.60

0.53

ปานกลาง

น้อย

ปานกลาง

0.52

0.54

4.61		 0.33

4.66

4.43

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลาย
		
ทางชีวภาพ						
		
2.1 	นักเรียนได้รบั การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจจากการเลือกวิธกี ารรักษาพืช 	 2.25 0.62
น้อย
4.43 0.75
มาก
			 และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ
			 และสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน รวมถึงลดการเกิดมลพิษ
			 ทางอากาศ มลพิษทางน้ำ การรักษาคุณภาพของดิน และอนุรักษ์ป่าไม้

2.55		 0.48

2.38

		
1.3 	นักเรียนเห็นความสำคัญของพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อ
			 ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
รวม

2.60

					
2.68 0.61
ปานกลาง
4.74 0.52

		
1.2 	นักเรียนยอมรับว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงของพืช 	
			 และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

ด้านที่ 1 ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลาย
		
ทางชีวภาพ
		
1.1 นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของผลกระทบที่เกิดจากปัญหาในพื้นที่
			 ที่มีผลทำให้เกิดการลดลงของพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น
			 และส่งผลต่อเนื่องไปยังความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

		ก่อนเรียน ระดับพฤติกรรม
หลังเรียน ระดับพฤติกรรม
รายการประเมิ
น
					 หรือความตั้งใจ				 หรือความตั้งใจ
(X)
(X) (S.D.)
				(S.D.)
ที่จะปฏิบัต			
ิ
ที่จะปฏิบัติ

(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย  
		 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกุลา (ข)
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2.28

2.23

		
2.4 	นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมติดตามและประเมินผล
			 การตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความหลากหลายของพืช
			 และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น โดยการทำงานร่วมกับชุมชน ผู้รับผิดชอบ
			 และผู้ที่เกี่ยวข้อง

		
2.5 	นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
			 ทั้งทางที่ดีและไม่ดีจากการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
			 หรือไม่เปลีย่ นแนวทางการดำเนินการต่างๆ ทีม่ งุ่ ให้เกิดความหลากหลาย
			 ของพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น โดยการทำงานร่วมกับชุมชน
			 ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

0.58

0.53

0.48

0.53

2.30		 0.34

2.34

		
2.3 	นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมเสนอทางเลือกในการคงไว้
			 ของพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น โดยการทำงานร่วมกับชุมชน
			 ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รวม

2.40

		
2.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผนเพื่อค้นหา
			 ทางเลือกในการคงไว้ของพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น โดยการทำงาน
			 ร่วมกับชุมชน ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

0.60

0.47

0.54

0.52

4.50		 0.35

4.28

4.68

4.43

4.66

มาก

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

		ก่อนเรียน ระดับพฤติกรรม
หลังเรียน ระดับพฤติกรรม
รายการประเมิ
น
					 หรือความตั้งใจ				 หรือความตั้งใจ
(X)
(X) (S.D.)
				(S.D.)
ที่จะปฏิบัต			
ิ
ที่จะปฏิบัติ

ตาราง 13 (ต่อ)
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0.69

0.69

น้อย

น้อย

น้อย

0.60

0.61

4.56		 0.33

4.62

4.47

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

0.58

		
4.3 	นักเรียนพยายามปฏิบตั ติ นเป็นต้นแบบให้ผอู้ นื่ ได้ประจักษ์ในการดำเนินการ/
			 การดำเนินชีวิตที่ทำให้พืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่นคงอยู่

2.26		 0.40
2.34		 0.37

รวม
รวมเฉลี่ย

2.32

0.65

		
4.2 	นักเรียนร่วมรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองการดำเนินการ/การดำเนินชีวิต 2.25
			 ที่ทำให้พืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่นคงอยู่

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

0.54

0.57

4.54		 0.26

4.54		 0.35

4.49

4.55

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ด้านที่ 4 ด้านการปกป้องคุ้มครอง การลดภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์
		
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน						
		
4.1 	นักเรียนปฏิบัติตนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นในการคงไว้ 	
2.32 0.64
น้อย
4.58 0.50
มากที่สุด
			 หรือรักษาให้พืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่นคงอยู่

2.30		 0.50

2.28

		
3.3 	นักเรียนสามารถหยุดพฤติกรรมที่จะส่งผลเสียต่อการทำลายพืช 	
			 และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น
รวม

2.43

		
3.2 	นักเรียนสามารถบอกวิธีการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้พืช และสัตว์
			 ในชุมชนท้องถิ่นกลับคืนมาในชุมชนได้

ด้านที่ 3 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ						
		
3.1 นักเรียนสามารถประเมินสิง่ ทีส่ ง่ ผลให้พชื และสัตว์ในชุมชนท้องถิน่ ลดลง 2.19 0.68
น้อย
4.58 0.53

		ก่อนเรียน ระดับพฤติกรรม
หลังเรียน ระดับพฤติกรรม
รายการประเมิ
น
					 หรือความตั้งใจ				 หรือความตั้งใจ
(X)
(X) (S.D.)
				(S.D.)
ที่จะปฏิบัต			
ิ
ที่จะปฏิบัติ

ตาราง 13 (ต่อ)

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

183

5/17/19 1:59:40 PM

81-202.indd 184

1.10

0.94

ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลาย
		
ทางชีวภาพ		
		
2.1 นักเรียนได้รบั การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจจากการเลือกวิธกี ารรักษาพืช 2.86
			 และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ
			 และสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน รวมถึงลดการเกิดมลพิษ
			 ทางอากาศ มลพิษทางน้ำ การรักษาคุณภาพของดิน และอนุรักษ์ป่าไม้

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

0.89

0.93

3.93		 0.73

4.05

3.65

				
0.96
ปานกลาง
4.05 0.83

2.94		 0.83

3.00

		
1.3 	นักเรียนเห็นความสำคัญของพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น ที่ส่งผล
			 ต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
รวม

2.76

		
1.2 	นักเรียนยอมรับว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงของพืช 	
			 และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

มาก

มาก

มาก

มาก

ด้านที่ 1 ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลาย
		
ทางชีวภาพ						
		
1.1 	นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของผลกระทบที่เกิดจากปัญหาในพื้นที่
3.05 0.97
ปานกลาง
4.10 0.72
มาก
			 ที่มีผลทำให้เกิดการลดลงของพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น
			 และส่งผลต่อเนื่องไปยังความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

		ก่อนเรียน ระดับพฤติกรรม
หลังเรียน ระดับพฤติกรรม
รายการประเมิ
น
					 หรือความตั้งใจ				 หรือความตั้งใจ
(X)
(X) (S.D.)
				(S.D.)
ที่จะปฏิบัต			
ิ
ที่จะปฏิบัติ

(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ย  
		 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดพรหมเกษร (ข)
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2.86

		
2.5 	นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
			 ทั้งทางที่ดีและไม่ดีจากการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
			 หรือไม่เปลีย่ นแนวทางการดำเนินการต่างๆ ทีม่ งุ่ ให้เกิดความหลากหลาย
			 ของพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น โดยการทำงานร่วมกับชุมชน
			 ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

0.96

1.02

0.94

2.74		 0.72

2.67

		
2.3 	นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมเสนอทางเลือกในการคงไว้
			 ของพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น โดยการทำงานร่วมกับชุมชน
			 ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รวม

2.76

		
2.2 	นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผนเพื่อค้นหา
			 ทางเลือกในการคงไว้ของพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น โดยการทำงาน
			 ร่วมกับชุมชน ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

1.02

1.10

0.69

3.92		 0.74

4.10

3.95

3.95

มาก

มาก

มาก

มาก

		ก่อนเรียน ระดับพฤติกรรม
หลังเรียน ระดับพฤติกรรม
รายการประเมิ
น
					 หรือความตั้งใจ				 หรือความตั้งใจ
(X)
(X) (S.D.)
				(S.D.)
ที่จะปฏิบัต			
ิ
ที่จะปฏิบัติ

ตาราง 14 (ต่อ)
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2.76

		
3.3 	นักเรียนสามารถหยุดพฤติกรรมที่จะส่งผลเสียต่อการทำลายพืช 	
			 และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น

0.89

1.14
ปานกลาง

ปานกลาง
3.80

4.05

0.77

0.94

มาก

มาก

0.97
1.21

		
4.3 นักเรียนพยายามปฏิบตั ติ นเป็นต้นแบบให้ผอู้ นื่ ได้ประจักษ์ในการดำเนินการ/ 2.95
			 การดำเนินชีวิตที่ทำให้พืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่นคงอยู่

		
4.4 	นักเรียนเผยแพร่ประโยชน์ของพืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่น 	
			 ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่อย่างมีความสุขของคนในชุมชน

2.87		 0.82
2.84		 0.75

รวม
รวมเฉลี่ย

2.81

0.96

		
4.2 	นักเรียนร่วมรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองการดำเนินการ/การดำเนินชีวิต 2.86
			 ที่ทำให้พืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่นคงอยู่

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

0.94

1.00

1.07

3.99		 0.74

4.18		 0.77

4.45

4.05

4.10

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ด้านที่ 4 ด้านการปกป้องคุ้มครอง การลดภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์
		
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน						
		
4.1 	นักเรียนปฏิบัติตนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นในการคงไว้ หรือรักษา
2.86 1.39
ปานกลาง
4.10 0.91
มาก
			 ให้พืช และสัตว์ในชุมชนท้องถิ่นคงอยู่

2.90

		
3.2 	นักเรียนสามารถบอกวิธีการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้พืช และสัตว์
			 ในชุมชนท้องถิ่นกลับคืนมาในชุมชนได้

ด้านที่ 3 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ						
		
3.1 	นักเรียนสามารถประเมินสิง่ ทีส่ ง่ ผลให้พชื และสัตว์ในชุมชนท้องถิน่ ลดลง 2.90 1.22
ปานกลาง
3.85 1.23
มาก

		ก่อนเรียน ระดับพฤติกรรม
หลังเรียน ระดับพฤติกรรม
รายการประเมิ
น
					 หรือความตั้งใจ				 หรือความตั้งใจ
(X)
(X) (S.D.)
				(S.D.)
ที่จะปฏิบัต			
ิ
ที่จะปฏิบัติ

ตาราง 14 (ต่อ)
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ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลาย
		
ทางชีวภาพ
		
2.1 	นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจจากการเลือกวิธีการรักษา
			 ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะส่งผลต่อการดำรงชีวิต
			 การประกอบอาชีพ และสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน รวมถึง
		
ลดการเกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ การรักษาคุณภาพของดิน
			 และอนุรักษ์ป่าไม้

0.87

0.87

มาก

มาก

มาก

0.87

0.84

4.15		 0.59

4.13

4.06

					
3.76 0.96
มาก
4.07 0.89

3.77		 0.67

3.90

		
1.3 	นักเรียนเห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลต่อ
			 ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
รวม

3.70

					
3.70 0.84
มาก
4.26 0.66

		
1.2 	นักเรียนยอมรับว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงของ
			 ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

ด้านที่ 1 ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลาย
		
ทางชีวภาพ
		
1.1 	นักเรียนเข้าใจความเชื่อมโยงของผลกระทบจากสภาพปัญหาในพื้นที่
			 ที่มีผลทำให้เกิดการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
			 และส่งผลต่อเนื่องไปยังความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

		ก่อนเรียน ระดับพฤติกรรม
หลังเรียน ระดับพฤติกรรม
รายการประเมิ
น
					 หรือความตั้งใจ				 หรือความตั้งใจ
(X)
(X) (S.D.)
				(S.D.)
ที่จะปฏิบัต			
ิ
ที่จะปฏิบัติ

(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ย  
		 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา (ข)
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1.02

1.04

		
2.4 นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมติดตามและประเมินผล
3.54
			 การตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
			 โดยการทำงานร่วมกับชุมชน ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

		
2.5 	นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
3.53
		
ทัง้ ทางทีด่ แี ละไม่ดจี ากการตัดสินใจเกีย่ วกับการปรับเปลีย่ นหรือไม่เปลีย่ น
			 แนวทางการดำเนินการต่างๆ ที่มุ่งให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
			 โดยการทำงานร่วมกับชุมชน ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.57		 0.71

0.88

		
2.3 	นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมเสนอทางเลือกในการคงไว้
3.49
			 ของความหลากหลายทางชีวภาพ (เช่น การประกอบอาชีพ
			 ทางการเกษตรที่หลากหลาย ลดพื้นที่การปลูกพืชซ้ำซาก หลีกเลี่ยง
			 การสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ฯลฯ) โดยการทำงานร่วมกับชุมชน
			 ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รวม

1.00

3.56

		
2.2 	นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผนเพื่อค้นหา
			 ทางเลือกในการคงไว้ของความหลากหลายทางชีวภาพ
		
(เช่น การประกอบอาชีพทางการเกษตรทีห่ ลากหลาย ลดพืน้ ทีก่ ารปลูกพืช
			 ซ้ำซาก หลีกเลี่ยงการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ฯลฯ)
			 โดยการทำงานร่วมกับชุมชน ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

0.88

0.94

0.82

0.88

3.97		 0.63

4.02

3.88

3.93

3.93

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

		ก่อนเรียน ระดับพฤติกรรม
หลังเรียน ระดับพฤติกรรม
รายการประเมิ
น
					 หรือความตั้งใจ				 หรือความตั้งใจ
(X)
(X) (S.D.)
				(S.D.)
ที่จะปฏิบัต			
ิ
ที่จะปฏิบัติ

ตาราง 15 (ต่อ)
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3.63		 0.76

มาก

3.95		 0.75

มาก

3.63		 0.74
3.64		 0.54

รวม
รวมเฉลี่ย

มาก

มาก

4.02		 0.50

4.06		 0.65

มาก

มาก

ด้านที่ 4 ด้านการปกป้องคุ้มครอง การลดภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์
		
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน						
		
4.1 	นักเรียนปฏิบัติตนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นในการคงไว้ หรือรักษา
3.59 1.00
มาก
4.05 0.85
มาก
			 ให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่
		
4.2 	นักเรียนร่วมรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองการดำเนินการ/การดำเนินชีวิต 3.67 0.94
มาก
3.89 0.99
มาก
			 ที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่
		
4.3 	นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ นเป็นต้นแบบให้ผอู้ นื่ ได้ประจักษ์ในการดำเนินการ/ 3.72 0.86
มาก
4.18 0.82
มาก
			 การดำเนินชีวิตที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่
		
4.4 	นักเรียนเผยแพร่ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ส่งผล
3.54 0.96
มาก
4.12 0.84
มาก
			 ต่อความเป็นอยู่อย่างมีความสุขของคนในชุมชน

รวม

ด้านที่ 3 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ						
		
3.1 	นักเรียนสามารถประเมินสิง่ ทีส่ ง่ ผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 3.56 0.93
มาก
3.94 0.92
มาก
		
3.2 	นักเรียนสามารถบอกวิธีการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ความหลากหลาย
3.65 0.97
มาก
3.97 0.96
มาก
			 ทางชีวภาพกลับคืนมาในชุมชนได้
		
3.3 	นักเรียนสามารถหยุดพฤติกรรมที่จะส่งผลเสียต่อการทำลาย
3.67 1.07
มาก
3.92 0.94
มาก
			 ความหลากหลายทางชีวภาพ

		ก่อนเรียน ระดับพฤติกรรม
หลังเรียน ระดับพฤติกรรม
รายการประเมิ
น
					 หรือความตั้งใจ				 หรือความตั้งใจ
(X)
(X) (S.D.)
				(S.D.)
ที่จะปฏิบัต			
ิ
ที่จะปฏิบัติ

ตาราง 15 (ต่อ)
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4.56

รวม

4.55
4.31

		
2.2 	ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้ลดการเกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ 	
			 การรักษาคุณภาพของดิน และอนุรักษ์ป่าไม้

		
2.3 	ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิดการร่วมคิด และร่วมวางแผนเพื่อค้นหา
			 ทางเลือกในการคงไว้หรือทำให้เกิดความหลากหลายของพืชและสัตว์ (เช่น การประกอบอาชีพทางการเกษตร
			 ที่หลากหลาย ลดพื้นที่การปลูกพืชซ้ำซาก หลีกเลี่ยงการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ฯลฯ) ภายใต้
			 การทำงานร่วมกันของคนในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.62

4.55

		
1.3 ท่านมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุน้ ให้เห็นความสำคัญของสัตว์และพืช และส่งผลต่อเนือ่ ง
			 ไปยังความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและสภาพแวดล้อม

ด้านที่ 2 ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
		
2.1 	ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจต่อทางเลือกและผลที่เกิดขึ้น
			 จากการเลือกวิธีการรักษาหรือทำให้เกิดความหลากหลายของพืชและสัตว์ ซึ่งจะส่งผลต่อวิถีชีวิต
			 การประกอบอาชีพ และสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน

4.43

		
1.2 	ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้ยอมรับความจริงต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น		
			 จากการลดลงของสัตว์และพืช และส่งผลต่อเนื่องไปยังความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและสภาพแวดล้อม

ด้านที่ 1 ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ			
		
1.1 	ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เห็นความเชื่อมโยงของผลกระทบจากสภาพปัญหา 4.69
			 ในพื้นที่ที่มีผลทำให้เกิดการลดลงของสัตว์และพืช และส่งผลต่อเนื่องไปยังความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
			 และสภาพแวดล้อม

0.80

0.75

0.62

0.57

0.71

0.65

0.63

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

				 ระดับพฤติกรรม
รายการประเมิน		
(S.D.) หรือความตั้งใจ				
(X)
				
ที่จะปฏิบัต			
ิ

(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความตระหนักเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับชุมชน (ข)
ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ย  
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4.40

		
2.6 	ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิดการร่วมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางที่ดี
			 และไม่ดีจากการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ที่มุ่งให้เกิด
			 ความหลากหลายของพืชและสัตว์ ภายใต้การทำงานร่วมกันของคนในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รวม

		
3.2 	ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการ		
			 ดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำให้ความหลากหลายของพืชและสัตว์ลดลง

ด้านที่ 3 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ			
		
3.1 	ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิดการริเริ่มให้มีการประเมินผลเพื่อทบทวน
			 วิธีการดำเนินการต่างๆ ที่ทำให้ความหลากหลายของพืชและสัตว์ลดลง

4.48

4.34

4.62

4.46

4.48

		
2.5 	ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิดการร่วมติดตามและประเมินผลการตัดสินใจ
			 ดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความหลากหลายของพืชและสัตว์ ภายใต้การทำงานร่วมกันของคนในชุมชน
			 และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รวม

4.40

		
2.4 	ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิดการร่วมเสนอทางเลือกในการคงไว้		
			 หรือทำให้เกิดความหลากหลายของพืชและสัตว์ (เช่น การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย
			 ลดพื้นที่การปลูกพืชซ้ำซาก หลีกเลี่ยงการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ฯลฯ) ภายใต้การทำงานร่วมกัน
			 ของคนในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

0.45

0.66

0.52

0.50

0.70

0.63

0.65

มาก

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

				 ระดับพฤติกรรม
รายการประเมิน		
(S.D.) หรือความตั้งใจ				
(X)
				
ที่จะปฏิบัต			
ิ

ตาราง 16 (ต่อ)
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4.45
4.40
4.55
4.46
4.48

		
4.2 	ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครอง		
			 การดำเนินการ/การดำเนินชีวิตที่ทำให้ความหลากหลายของพืชและสัตว์คงอยู่

		
4.3 	ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นได้ประจักษ์
			 ในการดำเนินการ/การดำเนินชีวิตที่ทำให้ความหลากหลายของพืชและสัตว์คงอยู่

		
4.4 	ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิดการเผยแพร่ประโยชน์ของความหลากหลาย
			 ของพืชและสัตว์ ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่อย่างมีความสุขของคนในชุมชน
รวม
รวมเฉลี่ย

0.46

0.53

0.63

0.79

0.65

ด้านที่ 4 ด้านการปกป้องคุ้มครอง การลดภัยคุกคาม และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน			
		
4.1 	ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนกระตุ้นให้เกิดการคงไว้หรือรักษาไว้ซึ่งการดำเนินการ / 	
4.45 0.75
			 การดำเนินชีวิตที่ทำให้ความหลากหลายของพืชและสัตว์คงอยู่

มาก

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

				 ระดับพฤติกรรม
รายการประเมิน		
(S.D.) หรือความตั้งใจ				
(X)
				
ที่จะปฏิบัต			
ิ

ตาราง 16 (ต่อ)

192
แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5/17/19 1:59:41 PM

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

193

บรรณานุกรม
กรมการปกครอง. (2542). พออยู่ พอกิน (เศรษฐกิจพอเพียง). กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม. (2555). รายงานผลงานวิ จั ย ศู น ย์ วิ จั ย และฝึ ก อบรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม.
ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2555). คู่มือเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสีเขียว. 

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2546). ภาพอนาคตคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์. กรุงเทพฯ: 

วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). กรุงเทพฯ.
จั ก รกฤษณ์ จั น ทะคุ ณ , อมรรั ต น์ วั ฒ นาธร, วารี รั ต น์ แก้ ว อุ ไร, เอื้ อ มพร หลิ น เจริ ญ . (2558). 

“การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ตามแนวคิด
จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา สำหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ” วารสารศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2558 : 1-13.
จิตเจริญ ศรขวัญ. (2557). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลพฤติกรรมการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในจั ง หวั ด
ปทุมธานี. ปทุมธานี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.
ชัชวาล ลิ้มรัชตะกุล. (2554). สภาพและปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับ
อนุบาลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.
ค.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยานิพนธ์ปัญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต.
ชล บุนนาค. (ผู้บรรยาย). (ม.ป.ป.). ความยั่งยืนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับโลก. 

ใน TU103: ชีวิตและความยั่งยืน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (หน้า 1-57)
ชลพรรณ ออสปอนพันธ์. (2557). การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ กรณศีกษาการอนุรกั ษ์
และฟืน้ ฟูความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลนพืน้ ทีบ่ อ่ กุง้ ร้างบ้านท่าใต้ ด้วยปุย๋ อินทรีย์
ชีวภาพชนิดน้ำและสารสกัดจากสะเดา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ชาวบ้าน. จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

81-202.indd 193

5/17/19 1:59:41 PM

194

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ซารูนี อีซอ. (2559). ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหนอนปลอกน้ำเพื่อประยุกต์ใช้
ในการอนุรกั ษ์ปา่ ต้นน้ำ บริเวณอุทยานแห่งชาติบางลาง. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.
ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี. (2550). ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็นมาและความหมายปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
เดชา ทาปัญญา และ พรทิพย์ จันทรมงคล. (2546). โครงการ “ความหลากหลายทางชีวภาพและ
การอนุรักษ์แมลงในพื้นที่ป่าริมน้ำบนภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย”. รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ตรีชฎา เลาแก้วหนู และ แสงสรรค์ ภูมิสถาน. (2558). “ความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือน
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี”. วิทยาสารเกษตรศาสตร์. 36(1), 36-46.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
ปิยะดา วชิระวงศกร และ วิภาภรณ์ สุดนุ่ม. (2559). การประเมินการจัดการความเป็นโรงเรียนสีเขียว
ในจังหวัดพิษณุโลก (Assessment of Green School Management in Phitsanulok
Province). วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 4(3), 349 – 360.
พอล เจ โกรดิ และคณะ. (2556). ความหลากหลายของพรรณพืช โครงสร้างป่าและปริมาณ
คาร์บอนเหนือพื้นดิน ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ำพุง จ.สกลนครและ
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา. รายงานการวิจัย. นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก. 2555. “การพัฒนาที่ยั่งยืนในวิถีชีวิตชาวเบอร์ลิน”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์.
8(2), 33-42.
มนตรี พิริยะกุล. (2551). ตัวอย่างกรอบแนวความคิด. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง.
มูลนิธิมั่นพัฒนา. 2558. Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2561. จาก http://www.manpattanalibrary.com/
newsdetail.php?id=48
โยธิ น สุ ริ ยพงศ์. (2559). ความหลากหลายทางชี ว ภาพ = (Biodiversity). นครราชสี ม า :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัตนะ บัวสนธ์. (2551). วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : คำสมัย.

81-202.indd 194

5/17/19 1:59:41 PM

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

195

ลดาวัลย์ คำภา. (ผู้บรรยาย). Research Gap On Thailand Green Economy. ในสัมนาวิชาการ
(1 ธันวาคม 2558). (หน้า 1-31). กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ลักษิกา นาไข่. (2559). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หา และจิ ต สำนึ ก ต่ อ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร,
พิษณุโลก.
วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2553). แนวทางการสงเสริมความเปนพลเมืองโลก : ประสบการณ
นานาชาติ. กรุงเทพฯ : สภาการศึกษา.
วิสุทธิ์ ใบไม. (2545). ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย (biodiversity in Thailand
e-learning). สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม.
ศุภชัย สมัปปิโต และคณะ. (2547). โครงการวิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับชุมชนท้อง
ถิ่นลุ่มน้ำชี. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศาลินา บุญเกื้อ และนันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์. (2557). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การถอดบท
เรียนและวิเคราะห์อัตลักษณ์. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง. (2551). ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ และแบ๊งค์ งามอรุณโชติ. (2555). “ระบบการบริหาร
และการเงิน เพือ่ สร้างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา”. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ
ประจำปี 2554 เรื่อง ยกเครื่องการศึกษาไทย: สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง. วันที่
15 กุมภาพันธ์2555 ณ ห้อง บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและเครือข่าย.
สมุน อมรวิวัฒน์. (2545). รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องระดับชาติเรื่อง การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนนำร่อง: รูปแบบที่คัดสรร. กรุงเทพฯ: เอส ดีเค เปเปอร์
แอนด์ฟอร์ม.
สุทธิพงศ์ นิพัทธนานนท์ และ มนัส สุวรรณ. “ปัจจัยสนับสนุนการเป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนบน”. วารสารปาริชาติ. 26(2), 2557. 96-111.

81-202.indd 195

5/17/19 1:59:41 PM

196

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สุนิศา ธรรมบัญชา. (2551). สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
ในระดับอนุบาลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2554). พัฒนาการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2554). การประกวดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
อนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น . สื บ ค้ น เมื่ อ 15
มิถุนายน 2561, จาก http://www.social.obec.go.th/library/document/else/
130753/course-activity-contest.pdf
สำนั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ . (2559). ร่ า งยุ ท ธศาสต์ ช าติ
(ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ). กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579). อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.
สำนั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ . (2561). ร่ า งยุ ท ธศาสต์ ช าติ
(ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ). กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2545). เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs). สื บ ค้ น เมื่ อ 14 มิ ถุ น ายน 2561, จาก http://www.nesdb. go.th/
article_attach/article_file_20170331122407.pdf
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). กรุงเทพฯ.
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ.   (2550). รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย
ปี 2550 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน. กรุงเทพฯ.
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2560). เป้าหมายการพัฒนา
ที่ ยั่งยืน (SDGs). สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2561, จาก http://www.onep.go.th/
wpcontent/uploads/sustainable_development_20160320.pdf
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2559). รายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชัน.

81-202.indd 196

5/17/19 1:59:41 PM

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

197

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2554).
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตจรแห่งประเทศไทย.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, (2548). มาตรฐานการศึกษาของชาติ. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน
จำกัด สหายบล็อกและการพิมพ์.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2558). แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความ
พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด.
สำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา. (2560). แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560-2579.
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด.
สิริวรรณ ศรีพหล. (2547). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลโลก สำหรับ
เยาวชนตามแนวพุทธธรรม. นนทบุรี : สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สิริวรรณ ศรีพหล. (2551). การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาลักษณะความเป็นพลโลกของนักเรียน สำหรับครูสงั คมศึกษา. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
อนุวัติ คูณแก้ว. (2552). การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุชิต จุรีเกษ และสรสิริ วรวรรณ. (5 ตุลาคม 2559). การสร้างจิตสำนึกของการเป็นพลโลกที่ดี
(Building Awareness to Be a Good Global Citizens). โครงการทรูปลูกปัญญา.
สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2561, จาก http://www.trueplookpanya.com/knowledge/
content/50214/-edu-t2s1-t2-t2s2อมรศรี บุญสุข. (2556). การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนของ
โรงเรียนบ้านหนองจิก จังหวัดกระบี่. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 10(1),
2556. 79-95.
AREIAC, CHRISTIAN AID AND DFLD. (2000). An RE Curriculum for Global Citizenship.
London, AREIC, Christian Aid and Department for International Development.
Barak Obama. (30 July 2008). Obama a Citizen of the World. REAL CLEAR POLITICS, 10.
Benjamin et al. (2006). Social Activism in Elementary Science Education: A Science,
Technology, and Society Approach to Teach Global Warming. International
Journal of Science Education. 28(4), 315-339.

81-202.indd 197

5/17/19 1:59:41 PM

198

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Cogan, J. (2000). “Citizenship Education for the 21st Century: Setting the
Context”. In Cogan, J. and Derricott, R. (eds) Citizenship for the 21 st
Century. New York, Kogan Page.
Connell K.Y.H., Kozar J.M. (2014). Environmentally Sustainable Clothing
Consumption: Knowledge, Attitudes, and Behavior. In: Muthu S. (eds)
Roadmap to Sustainable Textiles and Clothing. Textile Science and
Clothing Technology. Springer, Singapore.
Education Department. (1996). Guidelines on Civic Education in Schools: Draft.
Hong Kong, Education Department.
Hendershot, K. a. S., Jill., . (2009). Study Abroad and Development of Global Citizen
Identity and Cosmopolitan Ideals. Undergraduates Current Issue in
Comparative Education, Teachers College, Columbia University. 12
(Comparative Education), 45-55.
Ingebritsen, C. (2007). Global Citizenship Task Force Report: How Should We
Promote and Structure Global Engagement at the University of
Washington? How Should We Recognize and Reward Students as Global
Learner?. Washington : University of Washington.
Jelisavka Bulatovic and Goran Rajovic. (2013). Environmental Awareness for
Sustainability: A Pilot Survey in the Belgrade Settlement Brace Jerkovic.
International Journal of Advances in Management and Economics. 2(1),
20-27.
John W. Best. (1970). Research in Education. (2nd ed.). Englewood Cliffs, N.J. :
Prentice-Hall.
Learning and Teaching Scotland. (2011). Developing Global Citizens Within
Curriculum for Excellence. Learning and Teaching Scotland.
Maria Rosário do Partidário et al. 2008. Sustainability Assessment of Future Scenarios:
Methodology and Application to Mountain Areas of Europe. Environmental
Management. 41(2), 282–299.

81-202.indd 198

5/17/19 1:59:41 PM

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

199

Mohammed Yahaya Abbas and Ripudaman Singh. 2014. A Survey of Environmental
Awareness, Attitude, and Participation Amongst University Students: A
Case Study. IJSR, 5(3), 1755-1760.
Mok WK, Lee AYK. (2013). A Case Study on Application of the Theory of Planned
Behaviour: Predicting Physical Activity of Adolescents in Hong Kong.
J Community Med Health Educ. 3(5). 1-6.
Oxfam. (2006b). Getting started with Global Citizenship: A Guide for
New Teachers 2006.
Quisumbing, L. R. (2002). CITIZENSHIP EDUCATION FOR BETTER WORLD SOCIETIES:
A Holistic Approach Paper read at the 8th Paper presented at the
UNESCO APEID International Conference on Education.
Schwartz, S. H. (1997). Normative influences on altruism. In: L. Berkowitz (Ed.),
Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 10. pp. 221–279.
Stevens, C. R. a. C., Patricia J. (2006). Collaboration to connect global citizenship,
Information Literacy, and Lifelong Learning in the Global Studies
Classroom. Retrieved June, 25, 2018, from http://www.emeraldinlight.com/
0090-7324.html
UNESCO. (2014). Biodiversity in UNESCO – unesdoc. Retrieved June, 25, 2018, from
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001514/151402e.pdf
United Nations. (1992). The Convention on Biological Diversity (CBD). Retrieved
July, 21, 2018, from https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf
Walailak Atthirawong. (2016). FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD PARTICIPATION IN
SOLID WASTE MANAGEMENT SEGREGATION AND RECYCLING IN BANGKOK,
THAILAND. Bangkok : Department of Statistics, Faculty of Science King
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.

81-202.indd 199

5/17/19 1:59:41 PM

200

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คณะผู้ดำเนินงาน
ที่ปรึกษา                                                                                             
นายสุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการสภาการศึกษา
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์  	
เลขาธิการสภาการศึกษา (กันยายน ๒๕๖๐ – พฤศจิกายน ๒๕๖๑)                 
นายสมศักดิ์  ดลประสิทธิ์
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (พฤษภาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)
นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ           	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา                               
คณะผู้พิจารณา
ศ.ดร.สุจริต  เพียรชอบ
รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล
รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ
นายชานนท์ คำทอง
ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี
ดร.สมพร สามทองกล่ำ                                                                                        	
คณะนักวิจัย		
รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง
ที่ปรึกษาประจำโครงการวิจัย
รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ  	
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ผู้ร่วมโครงการวิจัย
รศ.ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
ดร.สุริยา ชาปู่
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
นายประทีป ดงเจริญ
ผู้ช่วยนักวิจัย

81-202.indd 200

5/17/19 1:59:41 PM

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ
นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล  	

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย
และแผนการศึกษาแห่งชาติ 	
นางสาวสายรุ้ง แสงแจ้ง 	
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
		
นางสาวโรจนา ถัดทะพงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวชลาลัย ทรัพย์สัมพันธ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  	
นางสาวตวงดาว ศิลาอาศน์ 	 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  	
นางสาวพรรณงาม ธีระพงศ์    	 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 	
นายวิทยาศาสตร์ ดลประสิทธิ์  	 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ประสานการจัดพิมพ์
นางสาวสายรุ้ง แสงแจ้ง  	

201

ผู้อำนวยการโครงการ                                                             
ผู้วางแผนและกำหนด
กรอบแนวทางการวิจัย
ผู้วางแผนและกำหนด
กรอบแนวทางการวิจัย	 
นักวิชาการประจำโครงการวิจัย  
นักวิชาการประจำโครงการวิจัย            
นักวิชาการประจำโครงการวิจัย            
นักวิชาการประจำโครงการวิจัย            
นักวิชาการประจำโครงการวิจัย            

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษา     
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 	
			

81-202.indd 201

5/17/19 1:59:41 PM

81-202.indd 202

5/17/19 1:59:41 PM

