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ดรุ ณี จาปาทอง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ สิ่งแวดล้ อม
Learning Activities for Environment
ดรุ ณี จาปาทอง*
บทคัดย่ อ
สถานการณ์ภยั พิบตั ิที่มนุษย์เผชิญทุกวันนี้ ประจักษ์ชดั ว่า ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของโลกได้แสดง
ศักยภาพของตัวมันเอง โดยส่ งผลกระทบต่อความเป็ นอยูข่ องมนุษย์อย่างสาคัญ ทาให้ทุกคนเห็ นถึงมหันตภัยของปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมที่มีต่อความอยูร่ อดของคนในสังคมนี้ และในโลกใบนี้ ชดั เจนขึ้น สาหรับประเทศไทยนั้น ได้เผชิ ญปั ญหาภัย
ธรรมชาติอย่างรุ นแรงทั้งน้ าท่วม ฝนแล้ง สภาพความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้อมและภาวะการขาดแคลนทรัพยากรอันเป็ น
พื้นฐานของการพัฒนาประเทศ ซึ่งนับวันปั ญหาจะทวีความรุ นแรงมากขึ้น ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
ทาให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสู งขึ้น 0.7 องศาเซลเซี ยสในปั จจุบนั โดยนักวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าหากโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1.5-2
องศาเซลเซี ยส จะเกิดผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ การสร้างความตระหนักในปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
เป็ นสิ่ งสาคัญมาก ดังนั้น บทบาทของครู ในการฝึ กอบรมเยาวชนของชาติหลายล้านคนในวันนี้ยอ่ มส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
สภาพแวดล้อมและการดารงชีพร่ วมกันของเราในอนาคตอย่างแน่นอน
The disasters that people have been continuously facing are obvious, indicating that the nature has
expressed its enormous impact to the survival of human. Thailand has been encountering various natural disasters at
times: flooding, draught, environmental deterioration and shortages of natural resources, which is the basis for the
country development. Those environmental problems are violently growing. Also, they have become the main cause of
the increasing of the global warming. The NASA indicates that the world temperature has climbed 0.7 degree Celsius
currently. The scientists believed that if the world temperature would climb 1.5-2.0 degree Celsius, it would dangerously
affect the mankind. Increase awareness of environmental issues is important. Thus, the teachers’ role of training millions
students nowadays could certainly have positive impact to our living and environment in the future.

* อาจารย์ ดร. ประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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บทความนี้ มีความประสงค์นาเสนอ
แนวคิ ด การจั ด การเรี ยนรู ้ สิ่ งแวดล้อ มและน าเสนอ
ตัวอย่างการจัดการเรี ยนรู ้สิ่งแวดล้อมศึ กษาแบบบู รณา
การระหว่างกลุ่มสาระหรื อสหวิทยาการโดยมีกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาเป็ นแกน และเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรม
ที่เป็ นประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอนสิ่ งแวดล้อม
ของครู ที่สามารถประยุกต์ใช้ตามบริ บทที่เหมาะสม ทั้งนี้
เพื่ อให้ นักเรี ยนได้บ รรลุเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ ที่ กาหนด
อย่างไรก็ ต าม การเรี ย นการสอนสิ่ ง แวดล้อ มศึ ก ษาที่
ได้ผลมักเริ่ มต้นจากการให้นักเรี ยนมีประสบการณ์ ตรง
หรื อ เรี ย นรู ้ ใ นสิ่ ง แวดล้อ มจริ งเกี่ ย วกับ มโนมติ ห รื อ
ประเด็น ปั ญ หาสิ่ งแวดล้อม แล้วให้นักเรี ยนได้สังเกต
วิเคราะห์ และสะท้อนความคิ ดเห็ นต่อประเด็นที่ ศึกษา
และหาแนวทางแก้ไขปั ญหา การเรี ยนลักษณะนี้ จะทา
ให้ นั ก เรี ยนมี ค วามเข้า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ งเกี่ ย วกั บ ระบบ
ธรรมชาติ และผลกระทบที่ มนุ ษย์สร้างขึ้น และการให้
นักเรี ยนได้สะท้อนความคิดเห็นต่อประเด็นสิ่ งแวดล้อม
ต่าง ๆ ท าให้นักเรี ยนได้รับข้อมูล หรื อความเห็ นต่างๆ
อย่า งรอบด้านมากขึ้ น และสามารถดึ ง ความเห็ น ร่ ว ม
(common ideas) เกี่ยวกับประเด็นปั ญหาได้

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อสิ่ งแวดล้อม
ดรุ ณี จาปาทอง
มี จิ ต ส านึ ก แ ล ะเห็ น ถึ งคุ ณ ค่ าค วาม ส าคั ญ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3) เจ ต ค ติ แ ล ะ ค่ า นิ ย ม ที่ ดี ต่ อ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นความตั้งใจจริ งและมุ่งมัน่ ที่ จะปกป้ อง
รักษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อมให้คงสภาพที่ ดี แก้ไขปั ญหา
สิ่ ง แวดล้อ มที่ เป็ นอยู่ และป้ องกัน ปั ญ หาใหม่ ที่ อ าจ
เกิดขึ้นในอนาคต
4) ทั ก ษะส าคั ญ ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม
ศึ กษา ได้แก่ ทักษะการสังเกต การชี้ บ่งปั ญหา การเก็บ
ข้อมูล การตรวจสอบ การวางแผน การคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา รวมถึงทักษะในการตัดสิ นใจซึ่ งเป็ นทักษะที่
สาคัญ อย่างยิ่งส าหรั บ สถานการณ์ ปั ญ หาความขัดแย้ง
ด้านสิ่ งแวดล้อมของสังคมในปั จจุบนั และ
5) การมีส่วนร่ วมทั้งในระดับบุคคล
และในระดับสังคม ซึ่ งจะช่วยให้มนุ ษย์มีประสบการณ์
ในการนาความรู ้และทักษะที่ ได้รับมาใช้ในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และสามารถทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2 ก าร จั ด ก าร เรี ย น ก าร ส อ น
สิ่ งแวดล้อมศึ กษามิใช่เป็ นเพียงแค่การให้ขอ้ มูล ความรู ้
หรื อให้การศึ กษาเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่ อยูร่ อบ ๆ ตัวเรา
เท่านั้น แต่จะครอบคลุมถึงการใช้เทคนิ ค วิธีการ หรื อ
กระบวนการที่ จะพัฒ นาคนให้เกิ ดจิ ต สานึ กห่ วงใยต่ อ
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้น มีเจตคติที่ดี มีความตั้งใจและ
มุ่งมัน่ ที่ จะป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาสิ่ งแวดล้อม โดย
ก าหนดประเด็ น หรื อ เนื้ อ หาสาระให้ ส อดคล้อ งและ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย เนื่ องจากในแต่ละบุคคลคน
จะมีระดับความสามารถในการรับรู ้และเรี ยนรู ้ที่แตกต่าง
กัน ขึ้ นอยู่กับอายุ และระดับความสนใจ ตลอดจนการ
เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารหรื อกระบวนการให้ เหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้ าหมาย
1.3 การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื่ อ
พัฒนามโนมติและหลักการในวิชาสิ่ งแวดล้อมศึกษาใน

1. แนวคิดสาคัญการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้ อมศึกษา
1.1 สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ ามุ่ ง เน้ น
วัตถุประสงค์ที่สาคัญในการพัฒนานักเรี ยน 5 ประการ
คือ ด้านความรู ้ความเข้าใจ ความตระหนัก เจตนคติและ
ค่านิยม ทักษะ และการมีส่วนร่ วม ดังนี้
1) ค วาม รู ้ ความ เข้ า ใจ เกี่ ยวกั บ
พื้ น ฐ าน ก ารท างาน ข อ งธรรม ช าติ ระ บ บ นิ เวศ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม สาเหตุของ
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบที่ เกิ ดจากการกระทาของ
มนุษย์ รวมทั้งแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
2) ความตระห นั ก ถึ ง ปั ญ หาและ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม รวมไปถึงความรู ้สึกรัก หวงแหน
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วิชาสังคมศึ กษาที่ ได้ผลมักเริ่ มต้นจากการให้นักเรี ยนมี
ประสบการณ์ตรงหรื อเรี ยนรู ้ในสิ่ งแวดล้อมจริ งเกี่ยวกับ
มโนมติหรื อประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม แล้วให้นกั เรี ยน
ได้สังเกต วิเคราะห์และสะท้อนความคิดเห็นต่อปั ญหา
หาแนวทางแก้ไขปั ญหา และการเรี ยนการสอนจะได้ผล
ทันทีและมีความยัง่ ยืนเมื่อนักเรี ยนมีการลงมือปฏิบตั ิและ
เรี ยนรู ้ร่วมกันทั้งโรงเรี ยน (whole school commitment)

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อสิ่ งแวดล้อม
ดรุ ณี จาปาทอง
อาชีพและเทคโนโลยีและโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาระที่ 5
ภู มิ ศาสตร์ ใน กลุ่ ม สาระการเรี ยน รู ้ สั ง คมศึ กษ า
มาตรฐาน ส. 5.2 เข้าใจปฏิ สัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ ก่อให้เกิ ดการสร้างสรรค์
วัฒ นธรรม มี จิ ต สานึ ก และมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
แนวความคิ ด เกี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้อ ม
ศึกษา มุ่งหวังให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ขณะเดี ยวกัน นับเป็ นความสาคัญอย่างยิ่งด้วยเช่นกันที่
จะต้องเรี ยนรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ ส่งผล
กระทบต่ อ จิ ต ส านึ ก และความเป็ นอยู่ข องมนุ ษ ย์ เช่ น
ธรรมชาติอนั สงบและสวยงามช่วยรักษา ฟื้ นฟูจิตใจของ
มนุ ษ ย์ใ ห้ ส ดชื่ น และคลายเครี ยด เป็ นต้ น ดั ง นั้ น
สิ่ งแวดล้อมศึกษาจึงมุ่งพัฒนานักเรี ยน สาระสาคัญ ดังนี้

2. หลักสู ตรเกีย่ วกับสิ่งแวดล้ อมศึกษา
การจัด สิ่ ง แวดล้อ มศึ ก ษาในระดับ
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ข อ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย นั้ น
กระทรวงศึ กษาธิ การได้ให้ความสาคัญ ในสิ่ งแวดล้อม
ศึกษาโดยกาหนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็ นหลักประกันว่าอย่าง
น้ อ ยที่ สุ ด นั ก เรี ย นทุ ก คนควรได้ เรี ยนรู ้ แ ละมี ทั ก ษะ
สิ่ งแวดล้อมศึกษาตามที่กาหนด
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น
พื้น ฐาน พุท ธศักราช 2551 เป็ นหลักสู ต รอิ งมาตรฐาน
(Standard-based curriculum) ไม่ ใช่ ห ลัก สู ต รอิ ง เนื้ อ หา
(Content-based curriculum) เ ห มื อ น ใ น อ ดี ต
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ก าหนดเฉพาะเป้ าหมายการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนว่า “นักเรี ยนควรรู ้อะไร และทาอะไร
ได้” โดยก าหนดเป็ นมาตรฐานและตัวชี้ ว ดั การเรี ยนรู ้
เท่ านั้น สาหรับเนื้ อหาและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
ถื อ เป็ นการตัด สิ น ใจของครู แ ละโรงเรี ย น เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความยื ด หยุ่น เหมาะสมกับ บริ บ ท สิ่ ง แวดล้อ ม และ
วัฒนธรรมของนักเรี ยน โดยครู ผูส้ อนควรกาหนดหรื อ
ออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้อย่างบูรณาการและสอดคล้อง
กัน เพื่อให้นักเรี ยนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน เป็ น
องค์รวม (Individual holistic development)
สิ่ ง แวดล้อ มศึ ก ษาถู ก ก าหนดไว้ใ น
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ หลาย
กลุ่ ม เช่ น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ การงาน

1. เพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้พฒ
ั นา
องค์ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อ ม โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง เกี่ ยวกั บ การท างานของระบบนิ เวศ และ
ผลกระทบจากการกระท าของมนุ ษ ย์ต่ อ ธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม
2. เพื่ อ สร้ างเสริ ม ทัศ นคติ ที่ ดี เกี่ ย วกับ
คุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อสร้างหรื อพัฒนาอุปนิ สัยให้เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (eco-friendly habits) เช่น กิจกรรมรี
ไซเคิล การพลังงานอย่างประหยัด และการลดปริ มาณ
ขยะให้นอ้ ยลง
4. เพื่ อดึ งดู ดให้ นั ก เรี ยน มุ่ ง มั่ น ใน
โครงการหรื อกิจกรรมทางสิ่ งแวดล้อม
5. เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ นั ก เรี ยนเกิ ด ความ
ผูกพันกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
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3. การจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้ อมศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อสิ่ งแวดล้อม
ดรุ ณี จาปาทอง
2. ความห ม ายของสิ่ งแวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
4. การประกอบอาชีพ
5. การนาสิ่ งของเครื่ องใช้กลับมาใช้ใหม่
6. ทักษะการเขียนบรรยาย
กิจกรรมการเรี ยนรู้ (กิ จกรรมนาสู่ การเรี ยน กิ จกรรม
พัฒนาการเรี ยนรู ้ กิจกรรมรวบยอด)
กิจกรรมนาสู่ การเรียน
1. ให้นกั เรี ยนชมวีดิทศั น์ หรื อ คลิป
เกี่ยวกับการดารงชีวติ ของคนเมือง และในชนบท พร้อม
ทั้งนาสนทนาเกี่ ยวกับการดาเนิ นชีวิตของนักเรี ยน และ
ครอบครัว
2. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นสั ง เกตดู ล ัก ษณะ
เฉพาะที่แสดงความเป็ นเมือง และลักษณะเฉพาะที่แสดง
ความเป็ นชนบทตลอดจนการสนทนาเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
ด ารงชี วิ ต ของคนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ งแวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติในการตอบสนองต่อความต้องการ
พื้นฐานของคน และการประกอบอาชีพต่าง ๆ
3. ใช้คาถามเพื่อกระตุน้ ให้ นักเรี ยน
คิด และเชื่ อมโยงเข้าสู่ เนื้ อหาที่ จะให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้
ตัวอย่างคาถาม เช่น
- นักเรี ย นเห็ น ว่า ความเป็ นเมื อ งมี
ลักษณะเป็ นเช่นไร และความเป็ นชนบทมีลกั ษณะเป็ น
เช่นไร
- นักเรี ยนเห็ นว่า ปั จจัยพื้นฐานของ
การดารงชีวติ ของคน คือ อะไรบ้าง
- การใช้ทรัพยากรในการดารงชี วิต
ของคนในปั จจุบนั เป็ นเช่นไร
- คนในท้ อ งถิ่ น ประกอบอาชี พ
อะไรบ้าง

โรงเรี ยนและครู สามารถจั ด การ
เรี ยนรู ้สิ่งแวดล้อมศึกษาที่สาคัญ 3 ลักษณะได้แก่
1) การจั ด การเรี ยน การสอน ใน
รายวิชาพื้นฐาน
2) การจั ด การเรี ยน การสอน ใน
รายวิชาเพิ่มเติม
3) การจัดการเรี ยนรู ้โดยผ่านกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน
อย่ า งไรก็ ต าม ในบทความนี้ จะ
นาเสนอตัวอย่างเฉพาะการกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน
ชั้นเรี ยนตามมาตรฐานและตัวชี้วดั ที่หลักสู ตรได้กาหนด
เป็ นเป้ าหมายของการเรี ยนการสอน และตั ว อย่ า ง
กิ จ กรรมต่ างๆ เพื่ อ เป็ นแนวทางในการออกแบบการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งครู จาเป็ นต้องกาหนดเป้ าหมายของการเรี ยน
การสอนของแต่ละหน่วยการเรี ยนว่าต้องการให้นกั เรี ยน
“รู ้อะไร และทาอะไรได้”

ตัวอย่ างที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบ
บูรณาการในสิ่งแวดล้ อมศึกษา
หลั ก การ 1. การพึ่ งพาสิ่ งแวดล้ อ ม และทรั พ ยากร
ธรรมชาติ ใ นการสนองความ ต้อ งการพื้ น ฐานของ
มนุษย์ และการประกอบอาชีพ (สังคมศึกษา)
2. เมื อ ง และชนบทมี ค วามแตกต่ า งกั น
(สังคมศึกษา)
3. นักเรี ยนสามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่งได้อย่างชัดเจน (ภาษาไทย)
4. สิ่ งของเครื่ องใช้สามารถนากลับมาใช้ซ้ า
ได้ (การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี)
มโนมติ
1. ลักษณะของเมือง และชนบท
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การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อสิ่ งแวดล้อม
ดรุ ณี จาปาทอง
- ด้านเครื่ องนุ่งห่ม
- ด้านที่อยูอ่ าศัย
- ด้านยารักษาโรค
7. ให้ นั ก เรี ยนแต่ ล ะกลุ่ ม น าเสนอ
รายงาน ผลการศึกษาค้นคว้า
8. นักเรี ยนแต่ละคนบันทึ กสรุ ปสิ่ งที่
เพื่อนรายงาน และครู แจกใบความรู ้ (ภาษาไทย)
9. ให้นักเรี ยนน าข้อ มูลทั้งหมดจาก
มาออกแบบเพื่ อ จัด นิ ท รรศการหน้าห้อ งเรี ยน โดยน า
วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน ที่ เกี่ ย วข้อ งมาแสดง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนาเศษวัสดุเหลือใช้ หรื อสิ่ งของที่
ใช้แล้วนามาประยุกต์ใช้ในการจัดนิ ทรรศการ (การงาน
อาชีพ และเทคโนโลยี)
10. ให้ นั ก เรี ยนเชิ ญ ชวนครู และ
นักเรี ยนชั้นอื่น ๆ ชมนิทรรศการ
11. ให้ นั ก เรี ยน ท าแบบทดสอบ
เกี่ ยวกับความแตกต่างของเมืองและชนบท และการพึง
พาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรในการสนองความต้องการ
พื้นฐานของมนุ ษย์และการประกอบอาชี พ จานวน 10
ข้อ
กิจกรรมรวบยอด
ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม ออกแบบและ
จัด นิ ท รรศการ หัวข้อ “สิ่ งแวดล้อ มและทรั พยากรเพื่ อ
ชี วิ ต ” ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ที่ เกิ ด จากการพึ่ ง พา
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในการสนองความ
ต้องการพื้นฐานของมนุ ษย์ท้ งั ในเมื องและชนบท และ
การประกอบอาชี พของคน ในภู มิ ภาคต่ า ง ๆ ที่ มี
ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อ มต่ างกัน ทั้ง นี้ ให้ นั ก เรี ย น
ออกแบบการนาสิ่ งของเครื่ องใช้กลับมาใช้ซ้ า หรื อการ
นาเศษวัสดุมาประยุกต์ใช้ในการจัดนิทรรศการ

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. แบ่ ง นั ก เรี ยนออกเป็ น 4 กลุ่ ม
ศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด หรื อจากอินเทอร์ เน็ตเกี่ยวกับ
ประเด็น ดังนี้
- ลักษณะของเมือง และชนบท
- ความหมายของสิ่ งแวดล้อ ม
และทรัพยากรธรรมชาติ
- ความต้อ งการพื้ น ฐานของ
มนุษย์
- การประกอบอาชีพของคนใน
ภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ของประเทศ
ไทย
2. ให้นักเรี ยนนาเสนอผลการศึ กษา
ค้น คว้าของกลุ่ม ครู ช่วยน าสนทนาและสรุ ปบทเรี ยน
จากการรายงาน
3. นักเรี ยนแต่ละคนบันทึ กสรุ ปสิ่ งที่
เพื่อนรายงาน
4. น านัก เรี ย นออกไปสั งเกตการณ์
สภาพชุ มชน ทั้งด้านกายภาพ และสภาพการดารงชี วิต
ด้ ว ยสิ่ งแวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นการ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน และการประกอบอาชีพ
5. นักเรี ยนและครู ร่วมอภิปรายอาชีพ
ต่าง ๆของสมาชิกชุมชน และการนาทรัพยากรมาใช้เพื่อ
อาชีพนั้น ๆ
6. แบ่ งนักเรี ยนออกเป็ น 4 กลุ่ มน า
ประสบการณ์ ที่ ได้ จ ากข้ อ 4 และศึ ก ษาค้ น คว้า ใน
ห้ อ งสมุ ด หรื อ จากอิ น เทอร์ เน็ ต เกี่ ย วกับ ประเด็ น การ
พึ่งพิงทรัพยากรในการ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ
คน ดังนี้
- ด้านอาหาร
91

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555 – ธันวาคม 2555
ตัวอย่ างการประเมินผล
1. การประเมินภาระงาน (รวบยอด)
นา้ หนัก
คะแนน
3
2
1
/เกณฑ์
- การให้
ให้ขอ้ มูล ให้ขอ้ มูล
ให้ขอ้ มูล
ข้อมูลด้าน ด้านการใช้ ด้านการใช้ ด้านการใช้
การใช้
ทรัพยากร ทรัพยากร ทรัพยากร
ทรัพยากร เพื่อ
ตอบสนอง ตอบสนอง
เพื่อ
ตอบสนอง ความ
ความ
ตอบสนอง ความ
ต้องการ
ต้องการ
ความ
ต้องการ
พื้นฐาน
พื้นฐาน
ต้องการ
พื้นฐาน
อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน
พื้นฐาน
อย่าง
พอควร
เพียง
ชัดเจนมาก
เล็กน้อย
- การ
นาเสนอ
นาเสนอ
นาเสนอ
นาเสนอ
อาชีพต่าง อาชีพต่าง อาชีพต่าง
อาชีพต่าง ๆ อย่าง
ๆ อย่าง
ๆ อย่าง
ๆ อย่าง
หลากหลาย หลากหลาย หลากหลาย
หลากหลาย โดยแสดง โดยแสดง โดยแสดง
โดยแสดง ให้เห็น
ให้เห็น
ให้เห็น
ให้เห็น
ความสัมพั ความสัมพั ความสัมพั
ความสัมพั นธ์กบั
นธ์กบั
นธ์กบั
นธ์กบั
สิ่ งแวดล้อม สิ่ งแวดล้อม สิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อม 5 อาชีพขึ้น 3-4
เพียง 1-2
ไป
อาชีพ
อาชีพ
- การให้
ให้ขอ้ มูล ให้ขอ้ มูล
ให้ขอ้ มูล
ข้อมูล
แสดงความ แสดงความ แสดงความ
แสดงความ แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
ระหว่าง
ระหว่าง
ระหว่าง
ระหว่าง
เมืองกับ
เมืองกับ
เมืองกับ
เมืองกับ
ชนบทได้ ชนบทได้ ชนบทได้
ชนบทได้ ชัดเจน และ ชัดเจน แต่ ไม่ชดั เจน

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อสิ่ งแวดล้อม
ดรุ ณี จาปาทอง
นา้ หนัก
คะแนน
/เกณฑ์

3

2

1

สมเหตุผล ไม่สม
และไม่สม
มาก
เหตุผลนัก เหตุผล
- การจัด
จัด
จัด
จัด
นิทรรศการ นิทรรศการ นิทรรศการ นิทรรศการ
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ได้อย่าง
สร้างสรรค์ แปลกใหม่ แปลกใหม่ น่าสนใจ
โดยนา
มีความคิด มีความคิด เล็กน้อย
สิ่ งของ
ริ เริ่ ม
ริ เริ่ ม
เครื่ องใช้
น่าสนใจ
น่าสนใจ
กลับมาใช้ มาก
พอควร
ซ้ า
2) การท าแบบทดสอบ จานวน 2 ชุ ด ๆ
ละ 10 ข้อ
นอกจากการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้
ในห้ อ งเรี ยนแล้ว นั ก เรี ยนควรได้เรี ยนรู ้ ทั ก ษะทาง
สิ่ งแวดล้อ มผ่านกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ล ักษณะต่างๆโดย
การปฏิ บั ติ จ ริ ง และสามารถน าไปประยุก ต์ใ ช้ใ นวิ ถี
ชีวิตประจาวัน การออกแบบการเรี ยนรู ้จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ
และสามารถท าได้ห ลากหลายรู ปแบบ เช่ น การเรี ยนรู ้
แบ บ โครงงาน (project- based learning) แบ บ เน้ น
ประสบการณ์ (experiential learning) หรื อแบบเน้ น
สถานที่ใดที่หนึ่งเป็ นฐาน (place-based learning) ซึ่งเป็ น
การเรี ยนการสอนที่ทาให้นกั เรี ยนรู ้และมีส่วนร่ วมในวิถี
ชี วิต ของชุ ม ชน เป็ นต้น ทั้งนี้ นักเรี ย นควรได้รั บ การ
ปลูกฝั งทั้งความรู ้ ความตระหนัก ทัศนคติ และค่านิ ยม
ทักษะ และการมีส่วนร่ วมแก้ไขปั ญหา เช่น
- ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ตนเองที่ยงั เป็ นปั ญหาต่อสิ่ งแวดล้อม และควรปรับปรุ ง
แก้ไขปั ญหาอย่างไร
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- ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์พฤติกรรมของ
คนในชุ ม ชนที่ ยงั เป็ นปั ญ หาต่อ สิ่ งแวดล้อ ม และควร
ร่ วมกันแก้ปัญหาอย่างไร
- ให้นกั เรี ยนจัดโครงการเพื่อรณรงค์
การแก้ไขปั ญ หาสิ่ งแวดล้อ มในชุ ม ชนด้านต่ างๆ ด้ว ย
รู ปแบบหลากหลาย
- ให้ นั ก เรี ย นวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรม
ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนว่า พฤติกรรมใดที่ยงั เป็ นปั ญหา
ต่อสิ่ งแวดล้อม และควรร่ วมกันแก้ปัญหาอย่างไร
- ให้ นั ก เรี ย นวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรม
ของคนในครอบครัวที่ยงั เป็ นปั ญหาต่อสิ่ งแวดล้อม และ
ควรร่ วมกันแก้ปัญหาอย่างไร
ฯลฯ
นัก เรี ย นควรได้รั บ การปลู ก ฝั ง การ
สั ง เกตและวิ เ คราะห์ พ ฤติ กรรม ที่ เป็ น ปั ญ ห าต่ อ
สิ่ งแวดล้อมของตนเอง ของคนในครอบครัว โรงเรี ยน
และชุมชน และนักเรี ยนควรได้การลงมือปฏิบตั ิงานเพื่อ
แก้ไขปั ญ หาสิ่ งแวดล้อม การหาทางเลื อกใหม่ในการ
ปฏิ บตั ิตน เช่น หลีกเลี่ยงการใช้กระป๋ องฉี ด ลดการใช้
โฟมและถุ ง พลาสติ ค ใช้พ ลัง งานอย่า งประหยัด ลด
ปริ มาณขยะ ประดิ ษฐ์สิ่งของจากวัสดุ เหลือใช้ มี การรี
ไซเคิล เป็ นต้น โดยตระหนักรู ้วา่
- การเลือกทาหรื อไม่ทาสิ่ งใด ย่อม
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
- การเลือกทาหรื อไม่ทาสิ่ งใดช่วย
รั ก ษา หรื อท าร้ า ยสิ่ งแวดล้อ ม
อย่างไร
- สิ่ งที่เขาจาเป็ นต้องทาทั้งโดยส่วน
บุ ค คลหรื อ ในฐานะสมาชิ กของ
ชุ ม ชนจะรั ก ษาทรั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนเพื่อการมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีจนถึงลูกหลาน

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อสิ่ งแวดล้อม
ดรุ ณี จาปาทอง
ทั้งนี้ ลักษณะการตระหนักรู ้ดงั กล่าว
ถื อ ว่ า เป็ นคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ รู้ เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้อ ม
(Environmental literate person)
ตั วอ ย่ าง ที่ 2 ก ารกิ จ กรรม ก ารเรี ยน รู ้
สิ่ งแวดล้อมศึกษา
หลักการ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในชุมชนสามารถแก้ไข
ได้ หากทุกคนหาสาเหตุของปั ญหา และริ เริ่ มลงมือ
แก้ไข
มโนมติ
1. ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
2. สาเหตุของปั ญหา
3. วิธีการแก้ไข
กิจกรรม
1. ครู ให้นกั เรี ยนดูวีดิทศั น์ หรื อคลิป
เกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในชุมชนต่าง ๆ
2. ครู แ บ่ ง นั ก เรี ย นออกเป็ นกลุ่ ม ๆ
โดยสมาชิกของแต่ละกลุ่มมีบา้ นอยูล่ ะแวกเดียวกัน แล้ว
ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มระบุปัญหาสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณที่
อาศัยอยู่
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มสังเกตการณ์
สภาพบริ เวณที่อยูอ่ าศัยของตนเอง โดยให้บนั ทึกข้อมูล
ต่อไปนี้

ปั ญหา
สิ่ งแวดล้อม

สาเหตุ

1

……

แนว
ทางแก้ไข
……

วิธีการลงมือ
ปฏิบตั ิ
(ด้วยตนเอง/
กลุ่ม)
……

2

4. ให้นกั เรี ยนนาเสนอรายงานในชั้น
โดยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนช่วยแก้ปัญหาร่ วมกัน
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5. ให้นักเรี ยนจัดแสดงผลการศึ กษา
ของแต่ละกลุ่มที่ป้ายนิ เทศของโรงเรี ยนว่าแต่ละพื้นที่ใน
ชุมชนมีปัญหาสิ่ งแวดล้อมอย่างไร และนักเรี ยนได้เสนอ
แนวทางแก้ไขปั ญหาอย่างไร โดยควรมีการลงมือปฏิบตั ิ
อย่างไร ซึ่ งโรงเรี ย นอาจต่ อยอดท าเป็ นโครงการของ
โรงเรี ย นรองรั บ เพื่ อ แก้ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ มในชุ ม ชน
ต่อไป
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กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนยัง มี อี ก
มากมาย ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ครู สามารถออกแบบการเรี ยนการ
สอนให้ น่ า สนใจ และตอบสนองกั บ สภาพปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมของแต่ ละชุ มชนโดยให้ นักเรี ยนได้ล งมื อ
ปฏิบตั ิจริ งได้ และโรงเรี ยนควรให้การสนับสนุนและต่อ
ยอดโดยจัดเป็ นโครงการสิ่ งแวดล้อมของโรงเรี ยน ซึ่ ง
หลายโรงเรี ย นได้ ด าเนิ น โครงการต่ า งๆได้ ป ระสบ
ผลส าเร็ จ และควรด าเนิ น โครงการอย่า งต่ อ เนื่ อ งและ
จริ งจังต่อไป เช่น โครงการรี ไซเคิลกระดาษใช้แล้วทา
เป็ นกระดาษสาสี สันต่างๆใช้ในโรงเรี ยน โครงการจิ ต
อาสาดูแลสภาพแวดล้อมของชุ มชน โครงการแยกขยะ
โครงการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ โครงการปุ๋ ยหมัก
การจัดภูมิทศั น์ของโรงเรี ยนอย่างสวยงาม สะอาด ร่ มรื่ น
ปลอดภัย เป็ นต้น การด าเนิ น การจัด การเรี ย นรู ้ แ ละ
กิจกรรมสิ่ งแวดล้อมศึกษาลักษณะต่างๆ นั้นเพื่อปลูกฝั ง
ใ ห้ นั ก เรี ย น เป็ น บุ ค ค ล ที่ รู ้ เรื่ อ ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
(Environmental literate person) แ ล ะ ถื อ ไ ด้ ว่ าเป็ น
แนวคิดการศึ กษาเพื่อการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน (Education for
Sustainable Development) ได้อย่างแท้จริ ง
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