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ค าน า 

เอกสารทีท่่านถืออยู่ในมือฉบับนี้  ใช้เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมบุคลากรครูของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมอืงทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นกิจกรรมที ่ 2 ภายใต้โครงการพฒันาการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง...ก้าวสูส่ังคมคาร์บอนต่่า  ซึ่งเป็นนโยบายส่าคัญของผูบ้รหิารเทศบาล ที่น่าโดย  
นายทรงชัย  วงษ์วัชรด่ารง  ในการมุ่งพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่ “เมืองชุมทางน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  และมีสังคมทีผ่าสุก
อย่างยั่งยืน”  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายทีส่่าคัญในการปลกูฝงัวิถีสังคมคาร์บอนต่่าน้ัน   คือ  โรงเรียนในสงักัดเทศบาล 
ทั้ง 6 แห่ง   จึงนับว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลที่ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน ที่ได้ใส่ใจน่าเอาประเด็นปัญหาระดบัโลกในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาพยายามท่าความเข้าใจกับทกุภาคส่วนในเมือง ตั้งแต่ผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาล  ครู  นักเรียน  และชุมชน  เพื่อให้เข้าใจว่าทุกคนมีส่วนในการสร้างภาวะนี้ให้กับโลก  โดยการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประจ่าวัน  และได้พยายามใหโ้รงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ในเรือ่งดังกล่าวนี้  เพื่อเป็น
แหล่งปลกูฝงัใหเ้ยาวชนลูกหลานชาวทุ่งสงมีวิถีการด่าเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและสภาพภูมิอากาศโลก
มากขึ้น  

กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรครูในครั้งนี้  ถือเป็นก้าวส่าคัญในการสร้างความรู้ ความใจในเรือ่งนี้อย่าง
ถ่องแท้แก่ “แมพ่ิมพ์”  เพื่อน่าไปขยายผลต่อกับ “ผูเ้รียน” และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบวิถีคาร์บอน
ต่่า  ซึ่งกิจกรรมฝกึอบรมที่จะจัดข้ึนระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2559  นี้  ไดม้กีารคัดเลือกแกนน่าครจูาก 6 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมโรงเรียนละ 10 ท่าน รวมเป็น 60 ท่าน  โดยหวังว่าผลจากกิจกรรมนี้ นอกจาก
บุคลากรครจูะได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อสาเหตุ  กระบวนการเกิด และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างถ่องแท้แล้ว   แต่ละโรงเรียนจะทราบปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก หรือคารบ์อนฟุตพริ้นท์
ของโรงเรียนตนเองได้  เพื่อน่าข้อมลูดังกล่าวมาร่วมกับคิดแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผูเ้รียน และโรงเรียนสูก่ารเป็นต้นแบบวิถีสังคมคาร์บอนต่่าอย่างแท้จริง 

เอกสารเล่มนี ้  จงึเป็นความพยายามในการรวบรวมเนื้อหาเรือ่งราวที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  และปฏิบัติการเพื่อรับมือกบัปรากฏการณ์นี้ ทั้งในระดับโลก  ระดับ  ประเทศ  ระดับท้องถ่ิน 
และระดบัโรงเรียนมาเป็นตัวอย่างให้ครผูู้เข้าร่วมอบรมได้เหน็ความส่าคัญของประเด็นนี้มากยิง่ข้ึน  

บรษัท กรีนอะมิตี้ จ่ากัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ  ใคร่ขอขอบพระคุณผู้บริหารเทศบาลและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทีม่ีส่วนให้โครงการและกิจกรรมนีส้่าเร็จลุล่วงลงดว้ยน้ี  และหากเอกสารนีม้ีความผิดพลาดประการใด  
ทางทีมงานขอน้อมรับที่จะแก้ไข ปรับปรงุให้ดีข้ึนในล่าดับต่อไป 
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-1. ร1. รายละเอียดโครงการ- 
 
เหตุผลและความส าคัญของโครงการ 

ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงไว้ใน 3 ประเด็นส่าคัญ  
คือ  เป็นเมืองชุมทางน่าอยู่  มีชุมชนเข้มแข็ง  และมีสังคมที่ผาสุกอย่างยั่งยืนน้ัน โดยมีนโยบายส่าคัญที่สอดคล้อง
และจะท่าให้บรรลุวิสยัทัศน์ดังกลา่ว  คือ นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ต้องการให้คนทุ่งสงอยู่ดีมีสุข อยู่เย็น
เป็นสุข อย่างยั่งยืน    

ทั้งนี้  ทั้งสองนโยบายดังกล่าวข้างต้น  คณะผู้บริหารเทศบาล  ได้ต้องการเปลี่ยนเทศบาลเมืองทุ่งสงในอีก 
5-10 ปีข้างหน้าให้เป็น  

 “เมืองแห่งการเรียนรู้”  โดยให้ “โรงเรียน” เป็นฐานการเรียนรู้และพัฒนาในทุกๆ ด้าน  ซึ่งสอดคล้อง
อย่างยิ่งกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561)  ที่รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ  
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย   
2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ  
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารการศึกษา   

 “เมืองคาร์บอนต่่า”  โดยสนับสนุนให้มีทั้งคนและเมืองมีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาระดับโลกที่ยิ่งใหญ่  และได้ส่งผลกระทบโดยตรงมายังมนุษย์โลก
ในรูปแบบต่างๆ  โดยเฉพาะด้านการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงข้ึน  โดยจะมุ่งพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่สังคมคาร์บอน
ต่่าที่ผาสุกอย่างยั่งยืน  ตามแนวทาง 4 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งสู่ทุ่งสง “เมืองแห่งต้นไม้” ด่าเนินการและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง โดย
การปลูกต้นไม้ใหม่และดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอยู่เดิมในเมืองให้คงอยู่ (เพื่อเป็นแหล่งดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ  และเพื่อสร้างเมอืงทุ่งสงให้ร่มเย็นเป็นสุข สวยงามแก้
ผู้อยู่และผู้มาเยือน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสู่ทุ่งสง“เมืองไร้มลพิษ”เพื่อดูแลจัดการเรื่องขยะและน้่าเสีย ฌาปนสถาน ให้เกิด
มลพิษน้อยที่สุด (เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากการย่อยสลายของขยะและน้่าเสีย  
รวมทั้งจากการเผาโดยตรง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่ทุ่งสง “เมืองพิชิตพลังงาน” เพื่อบริหารจัดการเรื่องการลดการใช้พลังงานฟอสซิล 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมพลังงานสะอาด (เพื่อลดการใช้น้่ามันเช้ือเพลิง 
และไฟฟ้า อันเป็นการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนทั้งทางตรงและทางอ้อม  



 

 

 
 

-เอกสารประกอบ-กิจกรรมที่ ๒- 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองทุ่งสง...ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต ่า 
 
 
 

-5- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่ทุ่งสง “เมืองที่มีการบรโิภคอย่างยั่งยืน” ส่งเสริมการจดัซื้อจดัจ้างสนิค้าที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม   รวมทั้ง สนับสนุนการท่าเกษตรเมือง สวนผักในเมือง เพื่อใช้ในการบริโภค
บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

จากนโยบายส่าคัญทั้งสองด้าน และผลลัพธ์ที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงต้องการให้เกิด  จึงเป็น
โจทย์ส่าคัญว่าจะท่าอย่างไรในการน่ายุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่่ามาเช่ือมโยงการพัฒนาการศึกษาใน
ระบบโรงเรยีน  เพื่อโรงเรียนเป็น “ฐานในการเรียนรู้และพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่สงัคมคารบ์อนต่่า”  จึงมีความจ่าเป็นที่
จะต้องด่าเนินการ  “พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่่า”  ดังมี
รายละเอียดตามล่าดังต่อไปนี้ 
 
หลักการและแนวทางในการด าเนินโครงการ 

ด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  มีเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 แห่ง  สู่
การเป็นโรงเรียนเทศบาลยุคใหม่ ที่ทันสมัยและใส่ใจในการช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นร่วมระดับ
โลก คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน  ดังนั้น  แนวคิดแรกที่ควรต้องด่าเนินการ คือ การ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน  นักเรียน  รวมทั้งชุมชนรอบ
ข้าง ให้สามารถบริหารจัดการโรงเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน  เพื่อให้โรงเรียนเป็น
ต้นแบบของการบริหารจัดการและการปฏิบัติ  (School Based Management for Local Development , 
SBMD) ในการปล่อยคาร์บอนออกสู่บรรยากาศให้น้อยที่สุด  รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตส่านึกให้แก่
ชุมชน และเยาวชนของเมืองทุ่งสง  จนน่าไปสู่ความตระหนักในการมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วย
พิทักษ์สภาพภูมิอากาศโลก 

 
ทั้งนี้  ในการด่าเนินโครงการนี้  คณะที่ปรึกษาจะได้น่าหลักการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ หรือ 

Whole – School Approach, WSA)  มาประยุกต์ใช้ในการด่าเนินงาน กล่าวคือ หากต้องการให้โรงเรียนเป็นฐาน
การสร้างคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่่ามีความยั่งยืนตลอดไป โดยไม่ เลือนหายไปตามโครงการฯ นั้น  
บุคลากรทุกฝ่ายต้องรับรู้ เข้าใจ และร่วมมือกันอย่างจริงจัง  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นแกนน่าในการด่าเนินงาน  
โดยมีแนวทางในการด่าเนินงาน  7 ประการ ได้แก่ 
1) ด่าเนินงานโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานโรงเรียน ไม่คิดว่าเป็นงานฝากหรืองานส่วนเกิน 
2) ด่าเนินงานอย่างครบวงจร  ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การวางแผน  ลงมือปฏิบัติ และติดตาม

ประเมินผล 
3) ด่าเนินงานอย่างครอบคลุม และสอดคล้องกันในทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร  ฝ่ายวิชาการและฝ่ายอื่นๆ 
4) วางพื้นฐานงานในการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่่าในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  ตั้ งแต่การก่าหนดนโยบาย  

เป้าหมาย  มีการวางแผนและมีแนวทางการดาเนินงานอย่างชัดเจน 
5) ส่งเสริมการประเมินตนเอง ทั้งก่อนและระหว่างด่าเนินงาน  รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
6) ด่าเนินงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  การบูรณาการและการเรียนรู้ 



 

 

 
 

-เอกสารประกอบ-กิจกรรมที่ ๒- 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองทุ่งสง...ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต ่า 
 
 
 

-6- 

7) ทุกๆ คนในโรงเรียนเข้าใจ ยอมรับ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการลดคาร์บอนตามแนวทาง 4 ยุทธศาสตร์  
ตามบทบาทหน้าที่ของตน ตั้งแต่ต้น และตลอดระยะเวลาการท่างานและมีส่วนร่วมรับรู้และภาคภูมิใจใน
ผลส่าเร็จของงาน 

 
ทั้งนี้  นิยามของการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  คือ การด่าเนินงานเพื่อปรับปรุงและ/หรือเปลี่ ยนแปลง  

เพื่อให้เกิดผลที่คาดหวังตามเป้าหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (หรือหลายเรื่อง) โดยการด่าเนินการอย่างครอบคลุมทก
องค์ประกอบของโรงเรียน ในทุกขั้นตอนของกระบวนการและอาศัยการมีสว่นร่วมของผูม้ีสว่นเกี่ยวของทุกฝาย  ซึ่ง
หากแปลงมาเป็นหลักการในการด่าเนินงานโครงการนี้ คือ โรงเรียนทั้ง 6 แห่งในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จะต้องมี
การด าเนินงานเพื่อปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้เกิดผลที่คาดหวังตามเป้าหมาย คือ การเป็นโรงเรียน
คาร์บอนต่ าที่มีการด าเนินการพัฒนาใน 4 แนวทาง ได้แก่มุ่งสู่การโรงเรียนแห่งต้นไม้  โรงเรียนไร้มลพิษ  โรงเรียน
พิชิตพลังงาน  และโรงเรียนแห่งการบริโภคที่ยั่งยืน   โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวของทุกฝายในทุก
ข้ันตอนของกระบวนการ  และมีการด าเนินการอย่างครอบคลุมทุกองค์ประกอบของโรงเรียน ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1   เป้าหมาย นโยบาย และการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  ที่ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 
6 แห่ง จะต้องก่าหนดเป้าหมายและนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองทุ่งสง ที่เน้นการพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่สังคมคาร์บอนต่่าที่ผาสุก
อย่างยั่งยืน โดยค่านึงถึงการปล่อยคาร์บอนที่น้อยที่สุด  ผ่านการก่าหนดในธรรมนูญ
โรงเรียน และการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการภายใน รวมไปถึงการจัดอาคาร สถานที่  
สภาพแวดล้อม การเดินทาง  การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ ให้เป็นมิตรต่อชุมชนและ
สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน และสภาพภูมิอากาศโลก เพื่อสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้
เป็นแบบอย่างของการพัฒนาที่ปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุด 

องค์ประกอบที่ 2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ที่ครูผู้สอนจะต้องเน้นไปที่การจดัสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใน 4 ยุทธศาสตร์ และยึดผู้เรียนเป็นส่าคัญ  โดยมุ่งสร้างผู้เรียนให้
เก่ง-ดี-มีความสุข-และวิถีชีวิตที่ ค่านึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดยครูผู้สอน 
สามารถใช้กิจกรรม/โครงการที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ได้ด่าเนินการอยู่ภายใต้ 4 
ยุทธศาสตร์มาพัฒนาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในทุกสาระการเรียนรู้ 
และวิชาที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และวัดผลได้อย่างชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดกิจกรรมในโรงเรียน  ที่ครูและบุคลากรในกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จะต้องเน้นการบูรณาการแนวคิดการปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุด และการพัฒนาตาม
แนวทาง 4 ยุทธศาสตร์ในการด่าเนินกิจกรรมประจ่าวัน กิจกรรมประจ่าภาคการศึกษา  
กิจกรรมในวันส่าคัญ  กิจกรรมนอกหลักสูตรที่โรงเรียนต้องจัดข้ึน 

องค์ประกอบที่ 4  การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์   ที่ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน จะต้องร่วมกัน
จัดการเรียนรู้ใน 4 ยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนตั้งแต่ การคิดประเด็นการ
เรียนรู้-การวางแผนการเรียนการสอน-การจัดการเรียนรู้-การประเมินผลการเรียนรู้   
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บูรณาการเข้าสู่
ระบบงาน 

ด่าเนินงาน 
ครบวงจร 

ครอบคลุมทุกส่วน
ของระบบ 

มีปัจจัยพ้ืนฐานที่
เอ้ืออ่านวย 

กระตุ้นส่งเสริม
พัฒนาตนเอง 

เข้าใจ ยอมรับ  
มีส่วนร่วม 

 

เป้าหมาย 
ธรรมนูญโรงเรียน 
คณะกรรมการโรงเรียน 
แผนการพัฒนาโรงเรียน (ยาว-สั้น) 
ระบบและภาระงานของแต่ละฝ่าย 
การพัฒนาบุคลากร 
การนิเทศและประเมินภายใน 
การสร้างแรงจูงใจ 
อาคาร สถานที่  
วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การเดินทาง คมนาคม 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

 กรอบหลักสูตร 
แผนการสอน 

องค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
กระบวนการเรียนการสอน 

การใช้สื่อและเทคโนโลย ี
การวัดและประเมินผล 
การจัดสภาพห้องเรียน 

การนเิทศติดตาม 
การพัฒนาบุคลากร 

 
 

   
กิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง 
กิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า 
กิจกรรมร่วมกับชุมชน 
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
กิจกรรมร่วมกับองค์กรประชาสังคม 
ศูนย์การเรียนรู้ 

 กิจกรรมประจ่าวัน 
กิจกรรมประจ่าภาคการศึกษา 

กิจกรรมในวันส่าคัญ 
กิจกรรมนอกหลักสูตร 

กิจกรรมชุมนุม 

 
 

 

การมสี่วนร่วม 
PARTICIPATION 

การบรูณาการ 
INTEGRATION 

การเรียนรู ้
LEARNING 

 

รูปที่ 1 แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach-WSA)  
เพื่อการมุ่งสู่โรงเรียนคารบ์อนต่่า 
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วัตถุประสงค์โครงการ 

โครงการนี้มีทั้งวัตถุประสงค์หลักในภาพรวม และวัตถุประสงค์ย่อยในระยะเวลา 5 เดือนที่จะด่าเนินการ ดังนี้ 

-วัตถุประสงค์หลัก- 
เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนทั้ง 6 แห่งในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  เป็นโรงเรียนยุคใหม่ที่สามารถเป็นฐานการ

เรียนรู้และพัฒนาแบบบูรณาการ(School Based Management for Local Development, SBMD) เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Climate Change Mitigation)  สู่สังคม
คาร์บอนต่่าได้อย่างเป็นรูปธรรม   

 
-วัตถุประสงค์ย่อย-  

1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรยีน  ครู  รวมทั้งบุคลากรเทศบาลที่มสี่วนเกีย่วข้อง
ในการจัดการศึกษา และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ต่อหลักการ  แนวคิด และแนวทางในการด่าเนิน
โครงการ  รวมทั้ง ความรู้พื้นฐานที่จ่าเป็นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทาง
การก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่่าในบทบาทของสถานศึกษา 

2) เพื่อร่วมกันพัฒนาร่างแผนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาโรงเรียนแบบบูรณาการ เพื่อการก้าวสู่
การเป็นฐานการเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่่าในอนาคต 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

 

5 เดือน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 11  พฤษภาคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 

 

 ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70   ระบุว่ามีความรู้ ความเข้าใจต่อในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และภาวะโลกร้อน และระบุว่าโรงเรยีนจ่าเป็นอย่างมากในการมุ่งสู่การเป็น
โรงเรียนคาร์บอนต่่าร่วมกับเทศบาล  

 ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 70  มีความเข้าใจการบูรณาการ 4 ยุทธศาสตร์คาร์บอนต่่าลงสู่
การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 

 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 4 แห่งจากทั้งหมด  6  แห่ง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบ สู่การเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่่าได้อย่างชัดเจน  
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แผนการด าเนนิงานโดยละเอียด 

เพื่อให้บรรลุในแต่ละวัตถุประสงค์ย่อยภายในระยะเวลาที่ก่าหนดไว้จ่านวน 5 เดือน  ตามขอบเขตการ
ด่าเนินงานที่ก่าหนด  จะประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารเทศบาลและผู้บริหารโรงเรียน (ก่าลังด่าเนินการในขณะนี้) 
กิจกรรมที่ 2   การฝึกอบรมครูและบุคลากรเทศบาล (เดือนกรกฎาคม) 
กิจกรรมที่ 3   เวทีน่าเสนอและเสนอแนะต่อแผนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่่าทั้ง

ระบบ (เดือนสิงหาคม-ต้นกันยายน) 

ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้ก่าหนดแผนการด่าเนินงานโดยละเอียดไว้ดังตารางนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด่าเนินงาน (เดือน/สปัดาหท์ี่) 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

เตรียมการ/จัดท่าแผนงานโดย
ละเอียด 

                    

เตรียมการส่าหรับการจัด
กิจกรรมที่ 1  

                    

กิจกรรมที่ 1 การประชุมท่า
ความเข้าใจกับผู้บริหาร 

      

X 
              

เตรียมการในการส่าหรบั
กิจกรรมที่ 2 การฝกึอบรมคร ู

                    

จัดกิจกรรมที่ 2  การจัด
ฝึกอบรมครูและผู้แทนชุมชน 

          

x 
 

 
         

แต่ละโรงเรียนจัดท่าแผนฯ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

                    

ผู้เช่ียวชาญศึกษาและให้
ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนฯ  

                    

กิจกรรมที่ 3  จัดเวทีน่าเสนอ
และให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแผน 

                  

x 
  

ส่งรายงาน 
 

  1 

* 
        2 

* 
       3 

* 
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-2. ร2. รายละเอียดและก าหนดการ- 

กิจกรรมการฝึกอบรมครูจาก 6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เพือ่การเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรูก้ารพฒันาสูส่ังคมคาร์บอนต่ า 

 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 1.เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจให้แก่กลุม่เป้าหมายต่อค่าว่าสงัคมคาร์บอนต่่า รวมถึงแนวคิด หลักการ  แผนการ

ด่าเนินงาน การจัดท่าบญัชีก๊าซเรือนกระจกระดับโรงเรียน  และการบูรณาการเรื่องคารบ์อนต่่าเข้าสู่การพัฒนา
โรงเรียนทัง้ระบบ 

2. เพื่อให้แตล่ะโรงเรียนร่วมกันจัดท่าร่างแผนพฒันาโรงเรียนคาร์บอนต่่าทัง้ระบบ ในปีการศึกษาต่อไปได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

  
วันที่และสถานที่จดั 
 วันที่ 5-7  กรกฎาคม 2559  ณ ชุมทางลดโลกร้อน  เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช   
  
จ านวนและกลุ่มเป้าหมาย 
 ประมาณ 60 คน  ประกอบด้วย  ผู้บรหิารโรงเรียน แกนน่าครูในทุกสาระการเรียนรู้ แกนน่าชุมชน จากโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมืองทุง่สงทัง้ 6 แห่งๆ ละ 10 คน รวม 60 คน 
  
ตัวชี้วัดผลทีค่าดว่าจะได้รบั และวิธีการประเมิน 
1) ร้อยละ 70 ของผูเ้ข้าร่วมสามารถผ่านการทดสอบความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และภาวะโลกร้อน และสังคมคาร์บอนต่่า  โดยจะประเมนิใช้แบบทดสอบความรูเ้ป็นเครื่องมือ  ซึ่งจะก่าหนด
คะแนนผู้ที่ถือว่าผ่านการทดสอบ คือ ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

2) ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจต่อจัดท่าบัญชีก๊าซเรอืนกระจกระดบัโรงเรียน และการบรูณาการเรื่อง
คาร์บอนต่่าเข้าสู่การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ในระดับมากข้ึนไป โดยจะประเมินโดยใช้แบบประเมินหลงักิจกรรม
เป็นเครื่องมือ 

3) ทุกโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมสามารถจัดท่าร่างแผนปฏิบัติการสู่การเป็นโรงเรียนคารบ์อนต่่า ตามแนวทาง 4 
ยุทธศาสตร์บนหลกัการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบได้  โดยจะประเมินจากความสมบรูณ์ ครบถ้วนของการส่งใบงาน
ของแต่ละโรงเรียน 
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ก าหนดการการฝกึอบรมแกนน าครูจาก 6 โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เพือ่การเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรูก้ารพฒันาสูส่ังคมคาร์บอนต่ า 

วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2559 
ณ ชุมทางลดโลกรอ้น  เทศบาลเมืองทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 

 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 

1330--1400  ลงทะเบียน/รบัเอกสาร 
1400-1430  พิธีเปิดการฝึกอบรม 
   โดย นายทรงชัย  วงษ์วัชรด่ารง  นายกเทศมนตรเีมืองทุ่งสง 
1430-1500 ช้ีแจงโครงการและภาพรวมและพฒันาสูส่ังคมคาร์บอนต่่า ระดับโลก  ระดับประเทศ 

และระดบัท้องถ่ิน  รวมทั้งตัวอย่างปฏิบัติการมุ่งสู่สงัคมคารบ์อนต่่าในท้องถ่ินและใน
โรงเรียน  โดย  นางธารี  กาเมือง  ผู้จัดการโครงการ 

1500-1515  พักอาหารว่าง 
1515-1615  กิจกรรมวิเคราะห์ตนเอง 

ประเด็นที่ 1  สิ่งที่เราอยากเห็นในการเป็นโรงเรียนต้นแบบสังคมคารบ์อนต่่า 
ประเด็นที่ 2  โรงเรียนเราท่าอะไรไปแล้วบ้างในการก้าวสูส่ังคมคาร์บอนต่่า 
ประเด็นที่ 3  อะไรที่เป็นอุปสรรคปญัหาที่ท่าใหโ้รงเรียนเราก้าวไปสู่ประเด็นที่ 1 ไม่ได้ 

1615-1630  สิ่งช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรม  ก่าหนดการกิจกรรมในวันต่อไป 
1630    เดินทางกลับบ้าน 

 
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 

0800-0845  พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อลงทะเบียนและแบ่งกลุ่มแรลลี่  
0845-1200  กิจกรรมแรลลี่โลว์คาร์บอน 
1200-1300  อาหารกลางวันแบบคารบ์อนต่่า 
1300-1400  สรปุความรู้ที่ได้จากกิจกรรมแรลลี่โลว์คาร์บอน 
1400-1530 คลี่ข้อมูลเพื่อค่านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละโรงเรียน…โรงเรียนเราปล่อยก๊าซเรือน

กระจกมากนอ้ยเท่าไร? โดย  นางสาววรากร  น้อยพันธ์ และนายธนภัทร  สุขเกษม  
นักวิจัยและผู้ประสานงานโครงการ 

1530-1545  พักอาหารว่าง 
1545-1645 หลักการ แนวคิด และแนวทางการจัดท่าแผนบรูณาการเรื่องสิ่งแวดลอ้มและคาร์บอนต่่า

...เข้าสูก่ารพฒันาโรงเรียนทัง้ระบบ  โดย  อาจารยจ์ันทร์เพญ็  พรมจันทร์ ข้าราชการ
บ่านาญ อดีตศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ  ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 

1645-1700  สรปุ/ช้ีแจงกจิกรรมวันต่อไป 
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วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 
 

0830-0845  ทบทวนสิง่ที่ได้เรียนรู้ และได้รับจากกจิกรรมทีผ่่านมา 
0845-0900  กิจกรรมกระตุ้นความพร้อมผูเ้ข้าร่วม 
0900-1200 ปฏิบัติการจัดท่าแผนบรูณาการเรื่องสิง่แวดล้อมและคารบ์อนต่่า...เข้าสูก่ารพฒันา

โรงเรียนทัง้ระบบ   
   (รับประทานอาหารว่างระหว่างการเข้าร่วมกจิกรรม) 
1200-1300    อาหารกลางวัน 
1300-1400  แต่ละโรงเรียนน่าเสนอร่างแผนฯ 
1400-1500  รับฟงัมุมมองของผูเ้ช่ียวชาญต่อร่างแผนฯ ของแต่ละโรงเรียน 

 นายสมชาย  จริยเจรญิ  ที่ปรกึษาโครงการ 
 อาจารยจ์ันทร์เพญ็  พรมจันทร์ ข้าราชการบ่านาญ อดีตศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ  

ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
1500-1515  สรปุสิง่ที่ได้รบัทั้งหมด 
1515-1530  ท่าแบบทดสอบหลังกจิกรรม และแบบประเมินกจิกรรม 
1530-1600  มอบรางวัลแรลลี่โลว์คาร์บอน และรางวัลผูเ้ข้าร่วมตลอดกระบวนการทัง้ 3 วัน 
1600-1615  ปิดการประชุม/ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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ท่ีมา : https://www.co2.earth/) 

3. 3. ที่ที่มาและควมาและความส่าคัญามส่าคัญ….  

ในการมุ่งสู่สัในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่่างคมคาร์บอนต่่า  

 
ดร.เจมส์ แฮนเซน แห่งองค์การนาซ่า ได้

ระบุว่า  ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในช้ันบรรยากาศ ท่ีไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ  และไม่เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อ
การด่ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ในระบบ
นิเวศ คือ ท่ีระดับ 350 ส่วนในอากาศล้านส่วน
หรือต่่ากว่า  แต่จากกราฟรูปน้ี ได้แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนแล้วว่า ความเข้มข้นของก๊าซน้ีในช้ัน
บรรยากาศล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยู่ท่ี 
404.16 ส่วนในอากาศล้านส่วน ซึ่งสูงกว่าระดับ
ท่ี ดร.เจมส์ แฮนเซน ระบุ   

ท้ังน้ี  การเพิ่มข้ึนของระดับความเข้มข้น
ของคาร์บอนไดออกไซด์จนมาถึงระดับปัจจุบัน  ได้ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิของโลก  
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกได้เพิ่มข้ึนแล้ว 0.85 องศาเซลเซียสเทียบจากช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม  ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการเกิดปรากฏการณ์โลกร้อนน้ี ได้ส่งผลกระทบกลับมาสู่มนุษย์
เราโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้ต่่าและในกลุ่มประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น ( IPCC, 2001) 
ซึ่งผลกระทบดังกล่าว  สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มท่ี 1. ผลกระทบ “ทางตรง” จากความรุนแรงของสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง  เช่น  การ
คลื่นความร้อน   ภาวะความหนาวเย็นในฤดูหนาว  และการเกิดภัยพิบัติ เช่น พายุ  น่้าท่วม  ภัยแล้ง  
เป็นต้น 

กลุ่มท่ี 2. ผลกระทบ “ผ่าน” กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและการรบกวนระบบ
นิเวศ ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่าใหอุ้ณหภูมิโดยรวมอบอุ่นข้ึนและเหมาะกับการ
ขยายตัวของเช้ือโรคและแมลงท่ีเป็นพาหะน่าโรค ส่งผลให้เพิ่มจ่านวนมากข้ึนอย่างรวดเร็วกว่าปกติ 
อาทิ  โรคไข้เลือดออก  โรคหวัดสายพันธุ์ต่างๆ  เช้ือโรคท่ีปนเปื้อนในน่้าและอาหาร  เป็นต้น  รวมท้ัง
การเปลี่ยนแปลปงอุณหภูมิของน่้าทะเล  ส่งผลให้ระบบนิเวศทางทะเลเปลี่ยนแปลง  เกิด
ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว หรือปะการังตายลง  ส่งผลต่อการลดลงของแหล่งอาหารของมนุษย์  
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กลุ่มท่ี 3. ผลกระทบ “ผ่าน” การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  ผลกระทบในกลุ่มน้ี
เป็นผลพวงจากกลุ่มท่ี 1 และ 2  เพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือโรคภัย ท่าใหม้นุษย์ไม่สามารถท่ามาหา
กินได้ตามปกติ เศรษฐกิจในทุกระดับชะลอตัว  หรือเกิดภาวะความขัดแย้ง (เช่น การแย่งชิงน่้า)  จน
ท่าใหส้ังคมเกิดความอ่อนแอ การบาดเจ็บ การติดเช้ือ  ภาวะขาดแคลนอาหารหรือทุพโภชนาการ 
ปัญหาสุขภาพจิตและอื่นๆ ท่ีเกิดจากประชากรท่ีขาดความมั่นใจ เสียขวัญ และอพยพย้ายถ่ินฐานท่ีอยู่
และท่ีประกอบอาชีพ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เมือง หรือประเทศท่ีประสบ
ภาวะน้ีจึงมีน้อย 

ผลท่ีเกิดข้ึนท้ังทางตรงและทางอ้อมอย่างมหาศาลน้ี ท่าให้ท่ีผ่านมา นานาชาติจึงมีการรณรงค์
ให้ทุกประเทศ ทุกภาคส่วน ช่วยกันลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศให้ต่่าลงจนอยู่ในระดับท่ีปลอดภัย ต่อการด่ารงชีวิตของมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศท่ัวโลก  รวมท้ัง พยายามเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ด้วยการ  “มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่่าและสังคมรู้สู้ภัยพิบัติ 
(Low Carbon and Resilient Society) ซึ่งจะเป็นหนทางท่ีนักวิทยาศาสตร์เช่ือว่า  หากมนุษย์เรา
ร่วมมือกัน ก็จะช่วยกอบกู้โลกของเราให้พ้นหรือช่วยบรรเทาผลกระทบท่ีเป็นผลพวงของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทางหน่ึง... 
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4. 4. ข้ข้อตกลงอตกลงและและโครงการรณรงค์โครงการรณรงค์ระดับโลกระดับโลกที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง...  
โอกาสโอกาสและความท้าทายและความท้าทายของทอ้ของทอ้งถิน่ถิน่ 

 

เมื่อโลกของเราต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อน และมีความเสี่ยงท่ีจะเผชิญกับ “ภัยพิบัติ” อันเป็น
ผลกระทบของการท่ีภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง ซึง่ได้ปรากฏผลชัดเจนข้ึนเรื่อยๆ ได้ส่งผลให้ผู้น่า
ประเทศต่างๆ อยู่น่ิงเฉยไม่ได้  และต้องลุกข้ึนมาหารือกันเพื่อหาแนวทางและวิธีการในการจัดการและ
รับมือ โดยมี “องค์การสหประชาชาติ (United Nations)”  เป็นหัวหอก   เริ่มจากการบรรเทาปัญหา
ช้ันโอโซนท่ีถูกท่าลายจากการใช้สารประเภทคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ด้วยการก่าหนดมาตรการทาง
กฎหมายระหว่างประเทศ คือ อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการคุ้มครองชัน้โอโซน ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 
2528) (Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer) และพิธีสาร 
มอนทรอีอลว่าด้วยสารท าลายช้ันบรรยากาศโอโซน (Montreal Protocol on Substances 
that Deplete the Ozone Layer) ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530)  จนมีการเลิกใช้สารท่าความเย็น
แบบเดิมๆ มาเป็นสารตัวใหม่ท่ีไม่ท่าปฏิกิริยากับโอโซนในบรรยากาศ 

ต่อมานานาชาติยังได้มีการร่วมกันลงนามในข้อตกลงส่าคัญที่เปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนา
โดยสิ้นเชิง น่ันคือ “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (United 
Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 
2535) และพธิีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540)  เพื่อร่วมกันแก้ไข
วิกฤติปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก   

ปัจจุบัน เราจึงได้เห็นข้อตกลง  โครงการรณรงค์  และแนวทางในการพัฒนาต่างๆ  อันถือเป็น
กติกาท่ีนานาชาติก่าหนดร่วมกัน เพื่อแก้ไขและรับมือวิกฤติการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน  ท่ีส่าคัญท่ีเราควรรู้จัก ได้แก่ 
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ข้อตกลง Rio+20 : เป็นการฉลองครบรอบ 20 ปี ของการ
ประชุม Earth Summit ในปี 1992 ได้จัดขึ้นในช่วงระหว่าง
วันท่ี  4-6 มิถุนายน 2012 (พ.ศ. 2555) ท่ีเมืองรีโอเดอจาเนโร 

ประเทศบราซิล โดยมีหัวหน้ารัฐบาลจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชุมกว่า 150 ประเทศ ซึ่งผลจาก
การประชุมในครั้งดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกระแสแนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จนได้รับการยอมรับ
ต่อสาธารณชนในวงกว้าง  โดยมีข้อตกลงล าดับท่ี 190 ได้เน้นว่าความสามารถในการปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องท่ีโลกต้องให้ความส าคัญอย่างเร่งด่วนและต้องลงมือ
ปฏิบัติทันที และข้อ 191 ได้ระบุว่า 150 ประเทศจะร่วมมือกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้ได้ในปี ค.ศ 2020 (พ.ศ. 2563) และพยายามควบคุมมิให้อุณหภูมิของโลกมิให้เพ่ิมขึ้นเกิน 1.5-
2.0 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม 
 

ค าม่ันของนายกเทศมนตรี (Compact of Mayors) :  
เกิดขึ้นจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ในปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) เป็นข้อตกลงของสมาชิกเครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากท่ัวโลกในการให้การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพ่ือลด
ความเสี่ยงและเพ่ิมความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีสอดคล้องและเกื้อกูลต่อ
ปฏิบัติการระดับชาติในการพยายามปกป้องสภาพภูมิอากาศ    

เมืองปลอดภัยจากภัยพบิัติ (Making Cities Resilient 
Campaign):  เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)  
โดยUNISDR ร่วมกับภาคีเครือข่าย  เพ่ือรับมือกับประเด็นความเสี่ยง

ด้านภัยพิบัติท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐบาลท้องถิ่นและเมือง
ต้องเผชิญ สู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยต้องการสนับสนุนให้ผู้บริหารเมืองในระดับท้องถิ่น 
รวมถึงเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในระดับประเทศ แสดงบทบาทร่วมกัน เพ่ือสร้างเมืองปลอดภัยจากภัยพิบัติ 
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างเมืองอย่างยั่งยืน   
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กรอบการด าเนนิงานเซนได เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบตัิ พ.ศ. 2558-2573 :  เป็นผลจากการประชุม
สหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้ง
ท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 13-14 มีนาคม 2558 ณ เมืองเซนได 

ประเทศญ่ีปุ่น  มีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และ
สุขภาพ ตลอดจนความสูญเสียต่อสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ  กายภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม ของ
บุคคล ธุรกิจ ชุมชน และประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  ด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง กฎหมาย 
สุขภาพ วัฒนธรรม การศึกษา สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การเมือง รวมถึงมาตรการเชิงสถาบัน ท่ีมี
การบูรณาการและลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือป้องกัน และท าให้ความล่อแหลมและเปราะบางต่อภัยพิบัติ
ลดน้อยลง ตลอดจนช่วยให้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเผชิญเหตุและฟ้ืนฟูท่ีดียิ่งขึ้น อัน
น าไปสู่ความสามารถท่ีจะรับมือและฟ้ืนคืนกลับได้ในระยะเวลาท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development 
Goals):  เมื่อปี 2543 ประเทศไทยและประเทศต่างๆท่ัวโลกรวม 
189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติท่ี
มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการ
ตั้งเป้าหมายการพัฒนา ท้ังในระดับชาติและระดับสากลท่ีทุก
ประเทศจะด าเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 โดยเป้าหมาย

ดังกล่าวเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals 
(MDGs) อันประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก ซึ่งไดส้ิ้นสุดลงแล้วในปี 2015 ท่ีผ่านมา ดังน้ัน เพ่ือให้
เกิดความต่อเน่ืองของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติ จึงได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดย
อาศัยกรอบความคิดท่ีมองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ให้มีความเชื่อมโยงกัน  เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ Sustainable Development 
Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 
2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายท่ี 13 ได้ก าหนดให้มี
การด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
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ข้อตกลงปารีส :  เป็นผลจากการประชุม Conference of Parties ครั้งท่ี 
21 หรือ COP 21 จัดขึ้น ณ กรุงปารีส  ประทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันท่ี 30 
พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2558  โดยผู้น าประเทศท่ีเข้าร่วมประชุมได้ให้
การรับรองข้อตกลงน้ีในวันท่ี 12 ธันวาคม ค.ศ. 2015 และจะผลบังคับใช้
ภายใน 30 วันหลังจากมีการให้สัตยาบันโดยรัฐภาคีอย่างน้อย จ านวน 55 

รัฐภาคี ซึ่งครอบคลุมการปล่อยก๊าซฯ อย่างน้อย 55%  โดยมีเป้าหมายควบคุมการเพ่ิมขึ้นของ
อุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้น้อยกว่า 2 องศาเซลเซียส (“well below 2 °C”) เหนือระดับก่อนการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม และมุ่งมั่นความพยายามในการจ ากัดการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้อยู่ท่ี 
1.5 องศาเซลเซียส  รวมท้ัง เพ่ิมศักยภาพในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในลักษณะท่ีไม่กระทบต่อการผลิตอาหาร  และจัดให้ทิศทางการลงทุนสอดคล้องกับ
แนวทางสู่การพัฒนาแบบคาร์บอนต่ าท่ีมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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5. 5. ปปฏิบัติฏิบัติการการตอบสนองต่อพันธะสัญญาตอบสนองต่อพันธะสัญญา ......  

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยของประเทศไทย  

 
ประเทศไทย  ได้ลงนามในข้อตกลงส่าคัญๆ ท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้นทุกฉบับ ได้ตระหนักถึง

ความจ่าเป็นในการเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภาวะโลกร้อน  โดยได้ร่วมให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโต เมื่อวันท่ี 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2545  อย่างไรก็ตาม  ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มนอกภาคผนวกท่ี 1 (Non-Annex 
Party)  ของอนุสัญญาฯ  หรือเป็นประเทศท่ีไม่ได้ถูกบังคับให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง
เข้มข้นเหมือนประเทศพัฒนาแล้วท่ีถูกจัดไว้ในกลุ่มภาคผนวกท่ี 1  ดังน้ัน การด่าเนินงานของประเทศ
ไทย  ถือเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกตามความสมัครใจ แต่มี “พันธกรณี”1 ท่ีต้องด่าเนินการภายใต้
อนุสัญญาและพิธีสารดังกล่าว  

หลังจากลงนาม  ประเทศไทยก็ ได้ด่าเนินการต่างๆ  เพื่อบรรเทาและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สรุปเป็นเรื่องราวได้ดังน้ี 

 
 

                                                             
1 พันธกรณีส าหรับประเทศไทย คือ  

1) การจัดท ารายงานแห่งชาติ (National Communication, NC) ทุก 4 ปี โดยเป็นข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี ซ่ึงที่ผ่านมา
ประเทศไทยส่งรายงานแล้ว 2 ฉบับ คือ รายงานแห่งชาติฉบับที่ 1 (Initial NC, INC) เม่ือปี พ.ศ. 2543 และ รายงาน
แห่งชาติ ฉบับที่ 2  (Second NC, SNC) เม่ือปี พ.ศ. 2554  และก าหนดส่งครั้งต่อไปคือ TNC (Third NC) ส่งในปี พ.ศ. 
2560 

2) การจัดท ารายงานความก้าวหน้าราย 2 ปี (Biennial update report, BUR) โดย BUR ฉบับที่ 1 ก าหนดส่งปลายปี พ.ศ. 
2558 และ BUR ฉบับที่ 2 ก าหนดส่งในปี พ.ศ. 2560 

3) การจัดท าแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมส าหรับประเทศ (Nationally  Appropriate Mitigation Actions, 
NAMAs)   
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2537 ประเทศไทยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ หรือ UNFCCC 

2543 ประเทศไทยส่งรายงานแห่งชาตฉิบับที่ 1 (Initial National 
Communication, INC) 

2545 ประเทศไทยให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโต (พันธกรณีระยะแรก เริ่ม พ.ศ. 
2551 – 2555) 

2547 ส่านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. 
ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยประสานงานกลางของประเทศไทยตามอนุสัญญา 
(National Focal Point) 

2549 ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้ง “คณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ” และส่านักงานประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2550 ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ “คณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ”  และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง       
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 2550 

2552 คณะกรรมการนโยบายฯ มีค่าสั่งแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศด้านวิชาการ และคณะอนุกรรมการฯ ด้านการประสานท่าที
ไทยในการเจรจา ตามค่าสั่งคณะกรรมการนโยบายฯ” และ  ครม. เห็นชอบ
ในหลักการจัดตั้ง “ผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change Officer, CCO)” ประกอบด้วย 30 หน่วยงานของรัฐ 

2553 ประเทศไทยให้การรับรอง กฎบัตรโตรอนโตเพื่อกิจกรรมทางกาย ร่วมกับอีก 
35 ประเทศ  ในการประชุมประจ่าปีครั้งที่ 3 ของเครือข่าย Global 
Advocacy for Physical Activity (GAPA) ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2553  ณ  Metro Toronto Convention Centre เมืองโตรอนโต 
ประเทศแคนาดา    

2554 ประเทศไทยส่งรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 2  (Second National 
Communication, SNC) 

2555 ส่านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นทางการ 

2556 คณะกรรมการนโยบายฯ มีค่าสั่งแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศด้านการจัดท่าแนวทางการแสดงเจตจ่านง (Pledge) การ
ด่าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs)” 
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9 ธันวาคม 2557   ประเทศไทยประกาศเจตจ่านงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศลง
ร้อยละ 7-20  ในภาคพลังงานและภาคการขนส่ง ให้ต่่ากว่าระดับการปล่อย
ในการด่าเนินงานตามปกติ ภายในปี 2563  

14 กรกฎาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593” 

10 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยร่วมรับรองร่างเอกสาร 2 
ฉบับ คือ ร่างกรอบการด่าเนินงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ หลังปี 2558 
(Post-2015 Framework for Disaster Risk Reduction) และร่าง
ปฏิญญาเซนได (Sendai Declaration) โดยที่สาระส่าคัญของร่างเอกสารทั้ง 
2 ฉบับดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบกฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การจัดการภัยพิบัติ 

13-14 มีนาคม 2558 ประชาคมโลกรวมทั้งประเทศไทย ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันเรียกว่า กรอบ
การด่าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573  
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030) 
และลงนามในปฏิญญาเซนได (Sendai Declaration) ณ เมืองเซนได 
ประเทศญี่ ปุ่น  ส่าหรับประเทศไทยนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี   เ ป็นผู้น่ าคณะจากไทย เข้าร่วมประชุมและได้แสดง
เจตนารมณ์ของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือจัดการภัยพิบัติ ร่วมกับ
ประเทศต่างๆ ในทุกภูมิภาค 

31 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมอบหมายให้กระทรวง กรม องค์กรและ
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อ่าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืนๆ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 
 

1 กันยายน 2558 ประเทศไทยส่งสารตรายอมรับการแก้ไขพิธีสารเกียวโต ณ กรุงโดฮา (Doha 
Amendment to the Kyoto Protocol) ซ่ึงเป็นพันธกรณีระยะที่ 2 ของ
พิธีสาร ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 

31 พ.ย.-12 ธ.ค. 2558 คณะจากประเทศไทย น่าโดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาล 
(Leaders’ event) ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
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Convention on Climate Change – UNFCCC) สมัยที่ 21 (COP 21) 
และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 11 เพื่อแสดงเจตนารมณ์อัน
แนวแน่ของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยไทยได้ก่าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายในปี ค.ศ. 2030 ที่
ร้อยละ 20 ถึง 25 
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6. 6. แแผนผนและนโยบายและนโยบายระดับชาติระดับชาติ  
ที่เกี่ยวขอ้งกัที่เกี่ยวขอ้งกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ บการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ   

 
นอกจากประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองพันธะสัญญาในเชิงโครงสร้างและการ

ประสานงานต่างๆ ดังกล่าวไปแล้วข้างต้น  ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผน ท้ังแผนระดับชาติ แผนเฉพาะประเด็น แผนงานย่อยต่างๆ อีกมากมาย  โดยท่ีส่าคัญมีดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.  2551-2555 
ยุทธศาสตร์แห่งชาติน้ีมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความพรอมใหกับประเทศใน
การรับมือและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
โดยด่าเนินการบนพื้นฐานของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการบูรณาการจากทุก
ภาคสวนใน กระบวนการวางแผนและการด่าเนินงานเพื่อแกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอยางเปนระบบ  ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร ์ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดความ
ล่อแหลมต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่ม
แหล่งดูดซับก๊าซบนพื้นฐานของการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจท่ี
ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การด่าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาการด่าเนินงานในกรอบความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559  
ให้ความส่าคัญกับการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเปน็ฐานการผลิตภาคเกษตร  มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนต่่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   รวมท้ังการเตรียมความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  

การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยัง 

เป็นหน่ึงในเป้าหมายในการพัฒนาประเทศท่ีส่าคัญในอีก 5 ปีข้างหน้า  โดย  

ประเทศไทยจะมุ่งรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม   ขับเคลื่อนสู่
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และเพิ่มขีดความสามารถใน
การรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  แต่ท่ีน่าสนใจคือ 
เป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ  ได้ระบุแนวปฏิบัติ
ไว้ว่า “จะมุ่งสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เหมาะสม 
สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ใน
ระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  

 
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593  

วิสัยทัศน์ของแผนน้ีคือ ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและมีการเติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนต่่าตามแนวทางการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน  แบ่งแผนการด่าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น (2559)  
ระยะกลาง (2563) และระยะยาว (259)  พันธกิจหลักมี 2 ประการ คือ 
การมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
ประเทศ  โดยผลักดันให้เกิดการบูรณาการแนวทางและมาตรการในการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกภาค  และลดอัตรา
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และสร้างกลไกให้เกิดการเติบโตแบบ
ปล่อยคาร์บอนต่่าอย่างยั่งยืน 
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เจตจ านงในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย (Thailand’s NAMAs Pledge) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวง  

คมนาคม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ 
ส่านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ
หน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ ได้ข้อสรุปว่า ประเทศไทยควรแสดง
เจตจ่านง NAMAs Pledge ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ในภาค
พลังงาน (สาขาผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม และพลังงานจากขยะ) และภาคการ
ขนส่ง ในปี พ.ศ. 2563 โดยประเทศไทยมีศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก
ประมาณ 7 – 20% เมื่อเทียบกับธุรกิจปกติ (Business As Usual : BAU)  
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77..  โโครงการที่สนับสนุนบทบาทครงการที่สนับสนุนบทบาทของท้องถิน่ของท้องถิน่และโรงเรียนและโรงเรียน  
ในการบรรเทาและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการบรรเทาและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 

จากข้อตกลงระดับโลก  จนมาถึงแผนและนโยบายของประเทศต่อการบรรเทาและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  ได้ระบุถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” ท่ีถูกให้ความส่าคัญว่าเป็น ผู้มีบทบาทหลัก หรือ Main Actor 
ในการน่าข้อตกลง  แผน  นโยบาย และกติกาต่างๆ  ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   จึงมีหลายหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐ  องค์กรพัฒนาเอกชน  สถาบันการศึกษา  สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ภาคเอกชน ท้ังในลดต่างประเทศ ได้พยายามเข้ามาส่งเสริมผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ
ประเทศไทย  ได้มีศักยภาพและขีดความสามารถในเรื่องน้ีมากข้ึน ดังจะขอยกบางโครงการไว้เป็น
ตัวอย่าง ดังน้ี 
  

โครงการเมืองปกป้องสภาพภูมอิากาศ  หรือ  Cities for Climate Protection 
(CCP) Campaign : ริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536  โดยองค์กรท้องถิ่นเพ่ือความ
ยั่งยืน หรือ ICLEI  นับเป็นโครงการแรกๆ ท่ีเข้ามาสง่เสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศต่างๆ กว่าง 1,000 แห่ง ท่ัวโลกในการลดปริมาณการปล่อยกา๊ซ
เรือนกระจกอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมาย  โดยในประเทศไทยน้ัน ICLEI ได้ร่วมกับ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยด าเนินโครงการน้ี โดยมีเทศบาลเข้าร่วม 5 แห่งในขณะน้ัน 
ได้แก่  เทศบาลนครภูเก็ต  เทศบาลนครเชียงใหม่  เทศบาลนครระยอง  เทศบาลนคร
นครราชสีมา  และเทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง   

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ได้ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยความร่วมมือ
ระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
มุ่งเน้นกิจกรรมปลูกจิตส านึก และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
เยาวชนในการร่วมด าเนินกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ และร่วมรักษาสภาพ
ภูมิอากาศ ด าเนินการมาแล้วอยา่งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 11 ร่วมกับเทศบาล 194 แห่ง 
ชุมชน 100 แห่ง และโรงเรียน 248 แห่ง  
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โครงการเพือ่พัฒนาการก าหนดนโยบาย และด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของไทย เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ กระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครอง
ธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภัยทางปรมาณู (BMUB) และองค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation -GIZ)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการแปลงแผนแม่บท เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 ลงสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่นน าร่อง โดย
ระยะแรกได้ด าเนินงานใน 2 จังหวัดและ 2 เทศบาลน าร่อง คือ จังหวัดน่านและเทศบาล
เมืองน่าน จังหวัดระยองและเทศบาลต าบลเมืองแกลง ต่อมาในเดือนมกราคม 2557  
ได้มีการขยายผลไปสู่จังหวัดและเทศบาลอ่ืนๆ ภายใต้ชื่อ “โครงการสนับสนุนการพัฒนา
และด าเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Support to 
the Development and Implementation of the Thai Climate Change 
Policy)” วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการแปลงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระดับชาติ (แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)  สู่การปฏิบัติ
ภายใต้บริบทการพัฒนาของพ้ืนท่ี โดยได้คัดเลือกพ้ืนท่ีจ านวน 17 จังหวัดและ 32 
เทศบาล ซึ่งคลอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย ขณะน้ีโครงการน้ีอยู่ระหว่าง
การด าเนินการ  โดยมีระยะเวลาด าเนินการจนถึงเดือนมกราคม 2560 
 

โครงการปลุกเมืองให้โลกเปล่ียน  หรือ Earth 
Hour City Challenge (EHCC)  ริเริ่มโดย 
ECLEI และ WWF  โดยต้องการจะยกย่องเชิดชู 

และมอบรางวัลใหก้ับเมืองที่มีความพยายามที่จะต่อสู้กบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย่างยั่งยืน เพียงเมอืงร่วมสง่รายงานการด่าเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของเมืองทีป่ระกอบด้วยกจิกรรม (Action) และความมุ่งมั่น (Commitment) ในหัวข้อของ
พลังงานหมุนเวียน  ความยั่งยืนและสภาพเศรษฐกิจที่มีความพร้อมรับมือกบัการเปลี่ยนแลง
สภาพภูมิอากาศ โดยเน้นเรื่องของความมั่นคงด้านอาหาร น้่า และพลังงาน  หลักในการเข้า
ร่วมกิจกรรมคือการรายงานการด่าเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของเมือง
ผ่าน carbonn Climate Registry ซึ่งเกณฑ์ข้ันต่่าของการเป็นผู้เข้าแข่งขันของ EHCC คือ 
การรายงานอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และส่าหรับการเป็น
เมืองที่เข้ารอบสุดท้ายและการเป็นเมืองผู้ชนะนั้นจะต้องมีการายงานผลที่ยอดเยี่ยมและมี
ข้อมูลทีเ่พียงพออย่างเห็นได้ชัด โดยบริษัททีป่รึกษาซึ่งเป็นทีรู่้จักระดบัชาติจะเป็นผู้
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ตรวจสอบข้อมลูของเมืองทีเ่ข้ารวมกจิกรรมทั้งหมด เพื่อคัดเลือกเมืองทีจ่ะเข้าไปสูร่อบ
สุดท้าย  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่าการเลือก National Earth Hour Capitals 
จากเมืองที่มีการรายงานถึงระดบัเกณฑ์ที่ก่าหนด การเข้ารว่มกิจกรรม EHCC นั้นจะได้รับ
การสนบัสนุนในการเผยแพร่ทางสื่อรวมทัง้การเข้าร่วมของคนในเมืองผ่านแคมเปญ “เมืองนี้
ที่ฉันรัก หรือ We Love Cities” อีกด้วย 

 
ศูนย์วิชาการนานาชาตดิ้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
change International Technical and Training Center, CITC):  
ด าเนินการโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. 
ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น (Japan International 
Cooperation Agency, JICA) โดยได้เปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการในวันท่ี 8 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่าย องค์
ความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารและสารสนเทศ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  และเพ่ือความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของประชาคมอาเซียนท่ี
มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก เพ่ือเรียนรู้และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ รวมท้ังเวทีเจรจาระดับโลกด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
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โครงการสนับสนนุกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support 
Scheme, LESS) :  เป็นโครงการท่ี อบก. พัฒนาขึ้นและเปิดตัวไปเมื่อวันท่ี 25 
สงิหาคม 2558 ท่ีผ่านมา เพ่ือยกย่องผู้ท่ีท าความดีให้เป็นท่ียอมรับ โดยการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition, LoR) ให้แก่ผู้ด าเนินกิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจก รวมถึงส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม และการสนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกในองค์กรหรือพ้ืนท่ีต่างๆ  ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกไปสู่ระดับท่ีสามารถซื้อ-ขาย เครดิตได้ในอนาคต ท้ังน้ี ใน
กระบวนการการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกน้ัน จะต้อง
ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินทางเทคนิควิชาการ ตามท่ี อบก. ได้พัฒนาขึ้นด้วย 
 
โครงการส่งเสริมการจัดท าคารบ์อนฟุตพริน้ท์ขององคก์ร (Carbon 
Footprint for Organization, CFO) : เป็นโครงการของ อบก. ท่ีช่วยเตรียม
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวัดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรในรูปแบบ การ
วัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  โดยเริ่มมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 ท่ีผ่านมามีเทศบาลท่ี
ผ่านการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปแล้วท้ังสิ้น 75 แห่ง และก าลังด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2559 ประมาณ 30 แห่ง  รวมเทศบาลท่ีเข้าร่วมโครงการแล้ว 105 
แห่ง 
 

โครงการจดัท าข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดบัเมือง (City 
Carbon Footprint, CCF) : อบก. พัฒนาโครงการน้ีขึ้นเมื่อปี 2557 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการประเมินการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ในพ้ืนท่ีตามขอบเขตการ
ปกครองของ “เมือง” ตามภูมิศาสตร์ทางการเมือง (Geopolitical Territory) หรือ
พ้ืนท่ีตามเขตการปกครอง ผ่านการการเรียนรู้ในการจัดท าบัญชีรายการปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก  (Greenhouse Gas Inventory) ท่ีการแสดงให้เห็นถึงแหล่งปล่อยและ
แหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก รวมท้ังปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ของเมือง โดยมีเทศบาลท่ีผ่านการด าเนินโครงการน้ีไปแล้ว 16 เทศบาล และในปีพ.ศ. 
2559 อยูร่ะหว่างการด าเนินงานเพ่ิมอีกประมาณ 30 เทศบาล โดยด าเนินงานควบคู่ไป
กับโครงการการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงการเทศบาลไทยมุ่งสูเ่มืองคารบ์อนต่ า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  84  พรรษา  ด าเนินการโดย สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสหภาพยุโรปหรืออียู  มุ่งหวังท่ีจะรวมพลังเทศบาลไทย
ในการบรรเทาความรุนแรงของวิกฤตโลกร้อน โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
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แนวทางในการพัฒนาเมือง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในวาระมหามงคลท่ี
พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ใน พ.ศ. 2554 โครงการน้ีเริ่มต้นเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2555  และสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2558  รวมระยะเวลาด าเนินการ 39 
เดือน เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้เทศบาลท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  ได้มีความรู้ เข้าใจถึงสาเหตุและ
กระบวนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ในภาคเมืองอย่างถูกต้อง  
จนเกิดความตระหนักท่ีจะปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาสู่  “เทศบาลคาร์บอนต่ า”  ตาม
แนวทาง 4 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ เมืองแห่งต้นไม้  เมืองไร้มลพิษ  เมืองพิชิตพลังงาน  และ
เมืองแห่งการบริโภคท่ียั่งยืน  มีเทศบาลเขา้ร่วมท้ังสิ้น 173 แห่ง  สามารถลดก๊าซเรือน
กระจกจากกิจกรรมท่ีเทศบาลด าเนินการได้ท้ังสิ้นกว่า 19 ล้านกิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  และเกิดศูนย์การเรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต่ าขึ้น จ านวน 
15 แห่ง กระจายอยู่ทุกภูมิภาค  
 

โครงการสร้างเมืองคารบ์อนต่ า  เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพบิัติ  เป็น
โครงการต่อเน่ืองจากโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ าฯ  โดยการผสานพลังระหว่าง 4 
หน่วยงาน ได้แก่  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ
แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)  ส านักงานเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNISDR) และองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.  โดยมุ่งหวังท่ีจะสร้างรูปแบบการ
พัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
เป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเน้นใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ เมืองมีการพัฒนาแบบคาร์บอน
ต่ า เมืองท่ีมีการใช้การเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์  และเมืองท่ีมีการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ในระยะเวลาด าเนินงาน 
24 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2558  และจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2560  มี
เทศบาลเขา้ร่วมพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบท้ังสิ้น 15 แห่ง  และจะรับสมัครเทศบาลอีก 
15 แห่งมาเป็นเมืองอาสาในการถอดแบบแนวปฏิบัติสู่การพัฒนา  
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โครงการโรงเรียนคารบ์อนต่ าสู่ชุมชน เป็นโครงการท่ีริริเริ่มโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.)  โดยได้เปิดรับสมัครโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวและ
โรงเรียนท่ัวประเทศ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมคาร์บอน
ต่ า (Low Carbon Society) ในสถานศึกษา และ ขยายผลการด าเนินงานสู่ชุมชนและ
ครอบครัวนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  รวมท้ังเพ่ือให้เยาวชนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ
โครงการ เรียนรู้และตระหนักถึงความส าคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเพ่ือให้เกิดการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในครัวเรือน 
ท้ังน้ี  โครงการน้ี  จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ  
ท ากิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน  โดยก าหนดให้ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม  2559 เปรียบเทียบกับเดือน
มิถุนายน 2559   ซึ่งโรงเรียนจะเป็นผู้รวบรวมใบงาน และส าเนาใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2559 ของบ้านนักเรียน (เฉพาะบ้านนักเรียนท่ีลดการใช้
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)  จากน้ันโรงเรียนจัดท ารายงานการด าเนินงานของ
โรงเรียนสู่ครอบครัวนักเรียน  ส่งมายังผู้ประสานงานโครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
โดยกฟผ. จะมีรางวัลมอบให้ในกรณีท่ีโรงเรียนน้ันสามารถด าเนินการลดการใช้ไฟฟ้าใน
บ้านเรือนของนักเรียนได้ตามเป้าหมาย 

 
 

  
 

 
 
โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเลก็ เป็นโครงการท่ีมุ่งหวังถึงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันของนักเรียนท่ีร่วมโครงการทุกคน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป็นการลดรอยเท้าเชิงนิเวศ (Ecological Footprint) ท่ีแต่ละคนได้กระท าต่อ
สิ่งแวดล้อม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึง
เรียนรู้วิธีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการเรียนการ
สอนในการใช้พลังงานอย่างสรา้งสรรค์ พอเพียง (Smart Energy) ให้กับเยาวชน  
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รวมท้ัง  ผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้แนวทางด้านการใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์ พอเพียง (Smart Energy) เพ่ือ
น าไปสู่การเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ า  และสรา้งเครือข่ายโรงเรียนคาร์บอนต่ า และขยายสู่
ชุมชนใกล้เคียง  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน16 โรงเรียน  (ประถมจ านวน 10 แห่ง มัธยมศึกษา 6 แห่ง) จาก 6 เขต ท่ี
กรุงเทพมหานครจะด าเนินโครงการน าร่องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอยา่งเข้มข้น   
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8. คความหมายของค าที่ครคูวรทราบ 

 
 

คารบ์อนฟตุพริน้ท์ขององค์กร  คือ ปรมิาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ล่อยออกมาจากกจิกรรมต่างๆ ในขอบเขต
ความรับผิดชอบขององค์กรนั้นๆ  เช่น การเผาไหม้ของเช้ือเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการ
ขนส่ง สามารถวัดปริมาณก๊าซเรอืนกระจกที่ปล่อยออกมานี้ในหน่วย “ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า”   

ที่มา : องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 
สังคมคาร์บอนต่ า (Carbon Society) เป็นสงัคมทีผู่้คน (ส่วนใหญ่) ในสงัคมหันมาร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในทุกรปูแบบหรือในกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กิดจากการด่ารงชีวิตปกติ  โดยเฉพาะการลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีป่ล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตและบริโภคของทุกภาคส่วน  เพื่อจะได้
อยู่ร่วมกันในสังคมทีม่ีคุณภาพชีวิตที่ดี  ดังนั้น  สังคมคาร์บอนต่่า  จึงต้องท่าใหผู้้คนในสงัคมมีความ
ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณคารบ์อนต่่า  โดยผู้คนในสังคมมีความ
ยึดโยงกับการเลือกใช้เทคโนโลยีหรือการพฒันาเทคโนโลยีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่ส่าคัญก็คือ 
จะต้องเป็นสังคมที่มีการวางผงัเมืองให้สอดคล้องกับระบบนิเวศที่สมดุลด้วย ดังนั้น สังคมคารบ์อนต่่า จึงมี
ลักษณะดังนี ้
(1) สังคมที่ต้องช่วยกันลดความต้องการใช้พลังงาน 
(2) สังคมที่ต้องหลีกเลี่ยงการใช้เช้ือเพลงิฟอสซลิหรือน้่ามัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 
(3) สังคมตอ้งมมีาตรการความมั่นคงทางพลังงานและเป็นสงัคมที่มีการพบปะหารอืกันในเรื่องความต้องการ
ของคนทุกกลุ่มในสังคม 

ที่มา : ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง่ชาติ (สวทน.) 
 

เมืองสังคมคารบ์อนต่ า คือ เมืองที่มกีารวิเคราะหก์ารเกดิคาร์บอนจากกิจกรรมต่างๆ ของเมือง ของชุมชน และ
ประชาชน จากสภาพของเมอืงแล้วสามารถสร้างแผนระบบหรือมาตรการลดคาร์บอนในทกุภาคส่วนของ
เมืองได ้  จากความหมายดังกล่าว การลดคารบ์อนในทุกภาคส่วนของเมอืงจงึต้องวิเคราะห์การเกิดคารบ์อน
ในเขตเมืองจากกิจกรรมส่าคัญๆ ได้แก่ การใช้พลังงานเช่ือมโยงกจิกรรมการขนส่งการ ใช้ไฟฟ้า กิจกรรม
ของชุมชน การเกิดขยะมลูฝอย น้่าเสียของเมอืง ซึ่งระบบการสร้างกจิกรรมของการลดคารบ์อนในชุมชน
เมืองควรพิจารณาดังนี ้

 การวิเคราะห์การบริโภคของประชาชน จากการใช้พลังงานเช้ือเพลงิฟอสซลิทีผ่ลิตก๊าซเรือนกระจก 
 การวิเคราะห์ปริมาณของเสียที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ น้่าเสียที่มีความเน่าเหม็นขยะที่เกิดข้ึน

จากกจิกรรมต่างๆ ของชุมชน 

http://www.sti.or.th/th/
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 สร้างกิจกรรมมาตรการรองรบัจากการวิเคราะหก์ารเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยฐานคิดจากปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดท์ี่เมืองผลิตข้ึน 

 สร้างกระแสความรบัผิดชอบร่วมกันทุกภาคส่วน ในการลดการบรโิภคอย่างฟุ่มเฟือย จากกจิกรรมที่ลด
การเกิดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง 

ที่มา รัฐเรือง โชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช่านาญการพเิศษ 
ศูนย์เทคโนโลยสีะอาด  ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมด้านสิ่งแวดลอ้ม  

กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม 

 

“เทศบาลคารบ์อนต่ า” หมายถึง เมืองที่มีด่าเนินการใดๆ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่
บรรยากาศให้น้อยกว่าทีเ่คยปล่อยในปีฐาน  โดยปฏิบัติการภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ “เมืองแหง่ต้นไม้   
เมืองไร้มลพิษ เมืองพิชิตพลงังาน   และเมอืงทีม่ีการบรโิภคอย่างยั่งยืน” 

ท่าไมต้องเมืองแห่งต้นไม้ (City of Trees) :  สารคลอโรฟลิล์ในใบไมส้ีเขียวจะท่าหน้าที่ตรึง 
“คาร์บอนไดออกไซด”์ จากอากาศมาใช้ในกระบวนการสงัเคราะห์แสงของพืชเพื่อสร้างอาหารและ
การเจรญิเตบิโต   นี่จึงเป็นเหตุผลว่าท่าไมต้นไมจ้ึงเป็นแหล่งดูดซับคารบ์อนราคาถูกที่ทรง
ประสิทธิภาพตามธรรมชาติ  อย่างไรก็ตาม พื้นทีส่ีเขียวตามยุทธศาสตร์ “เมืองแหง่ต้นไม”้ นั้นต้อง
เป็น “พื้นที่สเีขียวยั่งยืน” ด้วย ซึ่งในทางวิชาการหมายถึง “พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยไม้ยืนต้น(ต้นไม้ที่
ความสูงอย่างนอ้ย ๑.๓ เมตรจากระดบัพื้นดิน  และเส้นรอบวงอย่างน้อย  14.1 เซนติเมตร) และ
พืชพรรณทีห่ลากหลาย มีการดูแลรักษาใหส้มบูรณ์ ร่มรื่น  สามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เพื่อเอื้อต่อ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่พงึประสงค์”  

ท่าไมต้องเมืองไร้มลพิษ (City of Waste Minimization):  ทั้งขยะและน้่าเสียเป็นแหลง่ปล่อย “มีเธน”  
จากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ของแบคทเีรียในขยะและน้่าเสีย   ก๊าซมเีธนเป็นก๊าซเรือน
กระจกตัวส่าคัญที่แม้สัดส่วนในบรรยากาศจะมีน้อย แตม่ีอายุคงอยู่ในบรรยากาศได้นานประมาณ  
๑๐ ปี และมีศักยภาพในการกักเกบ็ความร้อน (Global Warming Potential: GWP) ได้มากกว่า
คาร์บอนได้ออกไซด์ถึง ๒๐ เท่า  ดังนั้น  “ยุทธศาสตร์เมอืงไร้มลพิษ”  จึงหมายถึง การทีเ่ทศบาลมี
ความพยายามด่าเนินการใดๆ  ในการลดปริมาณขยะและน้า่เสียก่อนน่าไปก่าจัดลงให้เหลอืน้อยทีสุ่ด
เท่าทีจ่ะท่าได้  รวมทั้ง น่าก๊าซมเีธนที่เกิดข้ึนจากกระบวนการบ่าบัดมาใช้ประโยชน์ให้มากทีสุ่ด  ซึ่ง
จะยิ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเธนข้ึนสู่ช้ันบรรยากาศได้มากเท่านั้น 

ท่าไมต้องเป็นเมืองพิชิตพลังงาน (City of Energy Efficiency) : วิถีชีวิตประจ่าวันของคนในเมืองมักผูกโยง
และพึ่งพากับการใช้พลงังานทัง้ไฟฟ้าและน้่ามันสงู  ซึ่งพลงังานเหล่าน้ันส่วนใหญผ่ลิตจากเช้ือเพลิง
ฟอสซลิ  (น้่ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ) การเผาไหม้น้่ามัน  ถ่านหิน  เพื่อเป็นเช้ือเพลิงหรือ
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ผลิตไฟฟ้า  จะได้ผลผลิตเป็นก๊าซหลายชนิด  และหนึ่งในน้ันคือ “ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด”์  ดังนั้น  
หากเมืองสามารถยิ่งลดการใช้ไฟฟ้าและลดการใช้น้่ามันในภาคการเดินทางได้มากเท่าใด  จะยิ่งช่วย
ลดการปลอ่ยคาร์บอนออกสู่บรรยากาศได้มากเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม “ยุทธศาสตร์เมืองพิชิต
พลังงาน”  ไม่เพียงเป็นการด่าเนินการในการสง่เสรมิคนในเขตเทศบาล ลดการใช้พลงังาน  โดยการ
ประหยัดไฟฟ้าและน้่ามันเท่านั้น   หากแต่ยังรวมถึงการรณรงค์ให้ใช้พลงังานทางเลือกหรอืพลงังาน
ทางเลือกอื่นๆ มาทดแทนพลังงานจากฟอสซลิด้วย เช่น พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ 

ท่าไมต้องเป็นเมืองบริโภคยั่งยืน (City of Sustainable Consumption) : องค์การสหประชาชาติได้ให้
นิยาม“การผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ยืน”ว่าหมายถึง  “การผลิตและการบริโภคทีส่ามารถ
ตอบสนองความจ่าเป็นของคนรุ่นปจัจบุันได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สร้างข้อจ่ากัดต่อความจ่าเป็นของคน
รุ่นถัดไป ภายใต้สภาวะที่มีอยู่อย่างจ่ากัดของทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์
และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมที่เกิดข้ึน”  ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อน่ามา
จ่าหน่ายเป็นสินค้าที่ใช้ในการด่ารงชีวิตของคนทุกชนิด  มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมา เช่น  น้่า ป่า  
แร่ธาตุ  ฯลฯ  มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ กระบวนการผลิตยังต้องใช้พลงังานทัง้ไฟฟ้าและ
น้่ามัน มาเป็นเช้ือเพลงิ  และมีการปล่อยน้่าเสีย  อากาศเสยี และขยะ ออกมาเป็นผลิตผลข้างเคียงที่
ไม่พึงประสงค์  ดังนั้น  การส่งเสรมิการบริโภคอย่างพอเพียง (บริโภคแต่พอดีกับเงินในกระเป๋า และมี
เหตุมผีลในการบริโภค)  จึงเป็นการลดทั้งการใช้พลงังาน และลดการปล่อยมลพิษในทุกขั้นตอนตั้งแต่ 
การผลิต การขนส่ง จนถึงการบริโภค  อันเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศ
ในทางอ้อมด้วย ดังนั้น “ยุทธศาสตร์เมอืงทีม่ีการบรโิภคอย่างยั่งยืน” จึงไม่เพียงแต่การส่งเสริมให้น่า
หลักเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการบริโภค คือ การบริโภคอย่างพอเพียงไม่มากไม่น้อยเกินไป มีเหตุมี
ผลในการบริโภค แต่ยังเป็นการสง่เสริมการเลอืกบริโภคสินค้าและบรกิารที่มีกระบวนการผลิต  การ
ขนส่ง และการก่าจัดหลังการบริโภคทีส่่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยทีสุ่ดอีกด้วย   ซึ่งในทาง
ปฏิบัติน้ัน  เทศบาลสามารถด่าเนินการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนได้หลากหลายวิธี   อาทิ  การ
จัดซื้อจัดจ้าง “สีเขียว”  กล่าวคือ   การสนับสนุนการซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  บริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม   การซ่อมแซมหรอืใช้ของเดิมแทนการจัดซื้อใหม่ การใช้ของมือสอง  การรณรงค์ลดใช้
บรรจุภัณฑ์   การส่งเสรมิการบรโิภคสินค้าหรอืบริการจากแหลง่ผลิตภายในเมืองหรือใกล้เมืองเพื่อ
ลดการขนส่ง เป็นต้น 

ที่มา : โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคารบ์อนต่่า  
เพื่อเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา 

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
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โรงเรียนคาร์บอนต่ า  คือ โรงเรียนที่มกีารวิเคราะหก์ารเกิดก๊าซเรอืนกระจกจากกจิกรรมการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาต่างๆ  ภายในโรงเรียน  แล้วสามารถสร้างแผน  หรือมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอย่าง
บูรณาการในทุกระบบของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมกบับรบิทของชุมชนและเมอืง    โดยค่านึงถึงพฒันาทั้ง
ในเชิงกายภาพ  อาคาร สถานที่  การพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน  การพฒันากิจกรรมประจ่าวัน  
ประจ่าเดือน  ประจ่าปี และกจิกรรมร่วมกบัชุมชน  เพื่อน่าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่
บรรยากาศให้น้อยกว่าทีเ่คยปล่อยในปีฐาน โดยยึดแนวทางการพัฒนาใน 4 ยทุธศาสตร์  ได้แก่ การมุง่สู่ 
“โรงเรียนแห่งต้นไม้   โรงเรียนไร้มลพิษ  โรงเรียนพิชิตพลังงาน   และโรงเรียนทีม่ีการบรโิภคอย่างยั่งยืน 

 

โรงเรียนแหง่ตน้ไม้ คือ โรงเรียนที่ยงัมีต้นไม้ยืนต้นและพื้นทีส่ีเขียวส่าหรบัเป็นแหล่งดูดซับคารบ์อน  
สร้างความร่มรื่น  สวยงาม  ลดการใช้พลังงาน  รวมทัง้เอื้อต่อการให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณค่าของ
ต้นไม้ใหญ่ในชีวิตประจ่าวัน  ทั้งการให้รม่เงา  การแสดงถึงอตัลักษณ์ของสถาบัน   การช่วยลดการใช้
พลังงานในอาคารเรียน  การช่วยสร้างภูมทิัศน์ทีส่วยงามของโรงเรียน  รวมถึงคุณของต้นไม้ในด้าน
อื่นๆ ในเชิงปจัจัย 4 และคุณค่าต่อระบบนเิวศและสิ่งแวดลอ้ม   

โรงเรียนไร้มลพิษ  คือ  โรงเรียนที่ค่านึงถึงการกอ่มลพษิ (ขยะและน้่าเสีย) น้อยทีสุ่ด และมีการจัดการ
มลพิษทีเ่กิดข้ึนแล้วได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ  โดยการใช้หลัก 5 R ได้แก่  Reject ปฏิเสธการใช้  
Reduce .ใช้น้อยลง   Reuse  ใช้ซ้่า  Repair  ซ่อมแซม/บ่าบัดให้ใช้ได้ใหม่ และ Recycle น่าไป
จ่าหน่ายเพื่อแปรรปูมาใช้ใหม ่

โรงเรียนพิชิตพลังงาน คือ โรงเรียนที่เน้นให้มีการใช้พลงังานอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด รวมทั้งมีการ
แสวงหาพลังงานสะอาดในรูปแบบอื่นๆ มาทดแทนพลังงานที่เคยใช้  โดยมีการสร้างวัฒนธรรม
โรงเรียนให้ครู นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่าย ให้มีนสิัยปิดเมือ่ไม่ใช้  และใช้อย่างรู้ค่า   

โรงเรียนบริโภคยั่งยนื คอื โรงเรียนทีม่ีการใช้ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ ทุกอย่างตามรอยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่ คือ ไม่ใช้ทิ้งใช้ขว้าง  ค่านึงถึงแหล่งที่มาของอาหารและของใช้นั้นว่ามีวัฎจักรการเกิดและ
ก่าจัดอย่างไร  รวมทั้งมีการเดินทางมาถึงเราได้อย่างไร  เนน้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงเรียน ชุมชน  หรอื
ในท้องถ่ินเอง เพือ่ลดระยะทางการขนส่ง  รวมทั้งฉลาดทีจ่ะเลือกใช้สินค้นและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อสุขภาพมาใช้ในโรงเรียน 
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9. เครื่องมือเครื่องมือและกระบวนการด าเนินงาน 

เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนคาร์บอนต่่า 
 
 
 โครงการ “พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุ่งสง ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่่า” มุ่งหวังให้
โรงเรียนทั้ง ๖ แห่งในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นโรงเรียนยุคใหม่ที่สามารถเป็นฐานการเรียนรู้และพัฒนาแบบ
บูรณาการเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดข้ึน โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่
สังคมคาร์บอนต่่าได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในระยะที่ ๑ (ช่วง ๕ เดือน พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๙) มุ่งหวังให้
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดและแนวทาง ในการด่าเนินโครงการ รวมทั้งความรู้พื้นฐานที่จ่าเป็นในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่่าในบทบาทของสถานศึกษา รวมถึง
ร่วมกันพัฒนาร่างแผนการจัดการเรียนรู้และแผนพัฒนาโรงเรียนแบบบูรณาการ เพื่อก้าวสู่การเป็นฐานการเรียนรู้
โรงเรียนคาร์บอนต่่าในอนาคต 

การพัฒนาสู่โรงเรียนคาร์บอนต่่า   ที่มีการวิเคราะห์การเกิดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาต่างๆ ภายในโรงเรียน แล้วสามารถสร้างแผนหรือมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง
บูรณาการในทุกระบบของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและเมือง โดยค่านึงถึ งพัฒนาทั้งในเชิง
กายภาพ อาคาร สถานที่  การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  การพัฒนากิจกรรมประจ่าวัน  ประจ่าเดือน  
ประจ่าปี และกิจกรรมร่วมกับชุมชน  เพื่อน่าไปสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศให้น้อย
กว่าที่เคยปล่อยในปีฐาน โดยยึดแนวทางการพัฒนาใน 4 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ การมุ่งสู่ “โรงเรียนแห่งต้นไม้  
โรงเรียนไร้มลพิษ  โรงเรียนพิชิตพลังงาน และโรงเรียนที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืนได้น้ัน  บุคลากรในโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียนและครู ต้องมีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภาวะโลกร้อน และผลกระทบที่เกิดข้ึน  สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน รวมถึงชุมชนรอบโรงเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและช่วยพิทักษ์สภาพภูมิอากาศโลก ภายใต้การเรียนรู้และเข้าใจท้องถ่ินและการมสี่วนรว่มของผูบ้รหิาร  
ครู นักเรียน บุคลากรเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และชุมชน ให้
สามารถบริหารจดัการโรงเรยีนและจดักิจกรรมการเรยีนรูอ้ย่างมีสว่นร่วมกับชุมชน เพื่อให้โรงเรียนเป็นต้นแบบของ
การบริหารจัดการและการปฏิบัติในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศให้น้อยที่สุด โดยโครงการฯได้น่า
เครื่องมือและกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เช่ือมโยง
และเป็นระบบ ภายใต้การมุ่งเน้นกระบวนการท่างานทั้งระบบโรงเรียนซึ่งจะน่าไปสู่การด่าเนินงานที่ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน  
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 เครื่องมือและกระบวนการที่ส่าคัญที่โรงเรียนสามารถน่าไปปรับใช้ไดเ้พือ่มุ่งสู่โรงเรียนคารบ์อนต่่า ได้แก่ 
การจัดท่าคาร์บอนฟุตปริ้นขององค์กร (Carbon  Footprint for Organization, CFO)  แผนที่สเีขียว (Green 
Map)  แนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Lifecycle Assessment, LCA) และการจัดการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดลอ้มสู่คาร์บอนต่่าทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach, WSA)   มีรายละเอียด
ตามล่าดับ ดังนี ้

 

9.1 คารบ์อนฟตุปริน้ขององคก์ร : วิเคราะห์ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นฐานการพัฒนา 
 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร(Carbon Footprint for Organization, CFO)  คือ ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ปล่อยออกมาจากการด่าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร วัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า   

“โรงเรียน” จัดว่าเป็นองค์กรประเภทหนึ่ง จึงสามารถน่าหลักการจัดท่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรมา
ปรับใช้ได้ เพื่อแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการด่าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน อัน
จะน่าไปสู่การก่าหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดท่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร พิจารณาข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 3 ขอบเขต
(SCOPE) ได้แก่ 

 ขอบเขตที่ 1 (SCOPE 1) : การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Emissions) จากกจิกรรมต่างๆ 
ขององค์กรโดยตรง เช่น การเผาไหม้ของเครื่องจักร การใช้พาหนะขององค์กร (ที่องค์กรเป็นเจ้าของเอง) 
การใช้สารเคมีในการบ่าบัดน้่าเสีย การรั่วซมึ/รั่วไหล จากกระบวนการหรือกิจกรรม เป็นต้น  

 ขอบเขตที่ 2 (SCOPE 2): การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มจากการใช้พลงังาน (Energy Indirect 
Emissions) ได้แก่ การซื้อพลังงานมาใช้ในองค์กร ได้แก่ พลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อน พลังงานไอน้่า 
เป็นต้น 

 ขอบเขตที่ 3 (SCOPE 3): การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มด้านอื่นๆ (Other Indirect Emissions) 
เช่น การเดินทางของพนักงานด้วยพาหนะที่ไม่ใช่ขององค์กร  การเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่  การใช้
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 
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ประโยชน์ของการท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร มีดังนี ้
1. ภาคธุรกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/โรงเรียน : สามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่

ปล่อยออกมาจากกจิกรรมขององค์กร สามารถจ่าแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีม่ี
นัยส่าคัญและหาแนวทางเพื่อลดขนาดของคาร์บอนฟุตพริ้นท์  และปรมิาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดลง อาจน่าไปขายเป็นคาร์บอนเครดิตหรอืท่าการชดเชยคาร์บอนกบัองค์กรอื่นๆ  

2. ภาครัฐ : สามารถใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดการบรหิารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กร เพือ่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 

 
9.2  แผนที่สเีขียว : เรียนรู้ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ท้องถ่ิน  
 

แผนที่สีเขียวเป็นเครื่องมือและกระบวนการที่ชุมชนได้เรียนรู้สภาพพื้นที่ของตนได้ชัดข้ึน  เข้าใจใน
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ น่าไปสู่การเช่ือมโยงแผนทีชุ่มชนกับการจัดกระบวนการเรยีนรูข้องครูทีส่อดคลอ้ง
กับบริบทท้องถ่ิน เป็นเครื่องมือช่วยค้นหาประเด็นเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
ได้ สาระส่าคัญขององค์ความรู้เกี่ยวกับแผนที่สีเขียว พอสรุปได้ดังนี้ 
 

ความหมายของแผนท่ี 

แผนที่ หมายถึง การน่าเอารูปภาพ สิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก ทั้งสิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น ภูมิ
ประเทศ ภูเขา แม่น้่า และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน เช่น เส้นทางคมนาคม อาคาร สถานที่ส่าคัญ มาย่อส่วนให้เล็กลง
แล้วน่ามาเขียนลงบนกระดาษแผ่นราบ สิ่งเหล่านี้แสดงบนแผนที่โดยใช้สี เส้น หรือรูปร่างต่างๆ เป็นสัญลักษณ์
แทน (ที่มา : แหล่งการเรียนรู้สาระวิชา “ภูมิศาสตร์” ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕) 

องค์ประกอบของแผนท่ี 

องค์ประกอบของแผนที ่คือ สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้แผนที่ได้ทราบรายละเอยีดเกี่ยวกบั
การใช้แผนที่นั้น โดยองค์ประกอบที่ส่าคัญของแผนที่ประกอบด้วย 

๑) ชื่อแผนท่ี เป็นสิ่งที่มีความจ่าเป็นส่าหรับให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าเป็นแผนที่เรื่องอะไร  แสดงรายละเอียด
อะไรบ้าง เพื่อให้ผู้ใช้น่าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และตรงความต้องการ โดยปกติช่ือแผนที่จะมีค่าอธิบายเพิ่มเติมแสดง
ไว้ด้วย เช่น แผนที่ประเทศไทยแสดงเนื้อที่ป่าไม้ แผนที่ระเทศไทยแสดงการแบ่งภาคและเขตจังหวัดเป็นต้น 

๒) ทิศทาง มีความส่าคัญต่อการค้นหาต่าแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆ โดยในสมัยโบราณใช้วิธีดูทิศทางตามการ
ข้ึนและตกของดวงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และการดูทิศทางของดาวเหนือในเวลากลางคืน ต่อมามีการประดิษฐ์
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เข็มทิศ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการหาทิศ และเนื่องจากเข็มของเข็มทิศจะช้ีไปทางทิศเหนือตลอดเวลาการใช้
ทิศทางในแผนที่ประกอบกับเข็มทิศ หรือการสังเกตดวงอาทิตย์และดาวเหนือจึงช่วยให้เราสามารถเดินทางไปยัง
สถานที่ ที่เราต้องการได้ ในแผนที่จะต้องมีภาพเข็มทิศหรือลูกศรช้ีไปทางทิศเหนือเสมอ  ถ้าหากแผนที่ใดไม่ได้
ก่าหนดภาพเข็มทิศหรือลูกศรไว้ ก็ให้เข้าใจว่าด้านบนของแผนที่คือทิศเหนือ 

๓) สัญลักษณ์ และค าอธิบายสัญลักษณ์  สัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนสิ่งต่างๆ ในภูมิประเทศ
จริง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านและแปลความหมายจากแผนที่ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในแผนที่จะต้องมีค่าอธิบาย
สัญลักษณ์ประกอบไว้ด้วยเสมอ 

๔) สีท่ีใช้ในแผนท่ี เพื่อแสดงรายละเอียดบนแผนที ่ซึ่งสีที่ใช้เป็นมาตรฐาน ม ี๖ ส ีได้แก่ 

(๑) สีด่า ใช้แสดงรายละเอียดที่เกิดจากแรงงานของมนุษย ์เช่น วัด โรงเรียน หมูบ่้าน 

(๒) สีแดง ใช้เป็นสัญลักษณ์ทีเ่ป็นถนน 

(๓) สีน้่าเงิน ใช้เป็นสญัลกัษณ์ที่เป็นน่้า เช่น แม่น้่า ล่าคลอง บึง ทะเล ฯลฯ 

(๔) สีน้่าตาล ใช้เป็นสัญลักษณ์ทีเ่กี่ยวกับความสูงและทรวดทรงของพื้นทีสู่งๆ ต่่าๆ 

(๕) สีเขียว ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับทีร่าบ ป่าไม้ บริเวณที่ท่าการเพาะปลกู พืชสวน 

(๖) เหลือง ใช้เป็นสญัลกัษณ์ที่เกี่ยวกบัทีร่าบสูง 

(๗) สีอื่นๆ บางโอกาสอาจใช้สีอื่นนอกจากที่กล่าวมาเพื่อแสดงรายละเอียดพเิศษบางอย่าง 

๕) มาตราส่วน คือ อัตราส่วนระหว่างระยะทางที่ย่อส่วนลงมาในแผนที่กบัระยะทางจรงิในภูมิประเทศ 
มาตราส่วนช่วยให้ผู้ใช้แผนที่ทราบว่าแผนที่นั้นๆ ย่อส่วนมาจากสภาพภูมปิระเทศจริงในอัตราส่วนเท่าใด 
 

ระบบแผนท่ีสีเขียว (Green Map System: GMS) เครื่องมือเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในชุมชน 

การจัดท่าแผนที่สีเขียว หรือ Green Map เป็นเครื่องมือและกระบวนการทีชุ่มชนได้เรียนรูส้ภาพพื้นที่ของ
ตนได้ชัดข้ึน เข้าใจในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ และยังเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการวิเคราะห์และ
สามารถเข้าใจถึงจุดเด่น ข้อด้อย และปัญหาส่าคัญของพื้นที่ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยว และการอนุรักษ์คุ้มครองพื้นที่เพื่อความน่าอยู่และยั่งยืน อีกทั้งประเด็นส่าคัญต่างๆ ที่ระบุในแผนที่สี
เขียว ยังสามารถบูรณาการไปสู่การจัดท่าแผนพัฒนาชุมชนและการจัดล่าดับความส่าคัญของการพัฒนาพื้ นที่ได้
ด้วย 



 

 

 
 

-เอกสารประกอบ-กิจกรรมที่ ๒- 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองทุ่งสง...ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต ่า 
 
 
 

-41- 

ความหมายและความเป็นมา 

ระบบแผนที่สีเขียว (Green Map System, GMS) ริเริ่มโดยกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า Modern World 
Design ณ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนที่ ที่มีการเช่ือมโยงระบบนิเวศของ
เมืองในมิติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมของเมืองเข้าด้วยกัน เพื่อสะท้อนภาพเมืองที่ด่า รงอยู่อย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ถือเป็นเครื่องมือที่ส่าคัญในการน่า เสนอภาพของเมืองต่อสาธารณะในมุมมองของการ “อนุรักษ์” ทั้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม แผนที่สีเขียวฉบับแรกที่จัดท่าข้ึนคือ “Green Apple Map” เป็นแผนที่ 
น่าเสนอภาพนิเวศเมืองนิวยอร์ก ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Rio Summit) ณ กรุงริโอเด
จาเนโร ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 Green Map  แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “แผนที่สีเขียว” หรือ“แผนที่สิ่งแวดล้อม” เป็นแผนที่ซึ่งแต่ละ
ท้องถ่ินจัดท่าข้ึนเพื่อสะท้อนภาพเมืองของตนในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมและ ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งแผนที่สีเขียวนี้มี
ความแตกต่างจากแผนที่ทั่วๆ ไปคือ มีการใช้สัญลักษณ์รูปภาพ (icons) ประกอบด้วย ๑๒๕ สัญลักษณ์ แบ่งเป็น ๓ 
หมวดหลักคือ สัญลักษณ์เชิงทรัพยากร สัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมและสัญลักษณ์เชิงสังคม นอกเหนือจากการแสดง
ต่าแหน่งของเส้นทางและสถานที่ส่าคัญของเมือง 

 

Green Map ถือเป็นแผนที่ที่เป็นมากกว่าเอกสารแสดงเส้นทาง เป็นแผนที่ที่สร้างมาจากความร่วมมือร่วม
ใจของประชาชนจากทุกกลุ่มอายุและทุกอาชีพ ซึ่งได้ร่วมกันก่าหนดแหล่งธรรมชาติที่ยังด่ารงความเป็นธรรมชาติ 
แหล่งที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และสถานที่ที่มีความส่าคัญทางสังคมของแต่ละชุมชนลงในแผนที่สิ่งแวดล้อมนี้  
Green Map จัดท่าข้ึนเพื่อให้ทุกคนสามารถ ช่ืนชมกับธรรมชาติที่มีอยู่ในเมือง โดยรู้ว่าร้านค้าพืชผักปลอดสารพิษ
อยู่ที่ไหน ร้านไหนมีอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จุดไหน ที่มีจราจรติดขัด หรือจุดใด มีมลพิษอากาศสูงเพื่อที่เราจะได้
หลีกเลี่ยง และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มาจัดการแก้ไขปัญหาได้ต่อไป 
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คุณลักษณะของแผนท่ีสีเขียว (Green Map) 

๑)  ใช้สัญลักษณ์รูปภาพท่ีเป็นสากล 

สัญลักษณ์ของ Green Map ถูกออกแบบข้ึนโดยคนหลากหลายอาชีพ ที่มีความสนใจในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมโดยใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย ถึงสถานที่ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อเด็ก
และผู้สูงอายุ รวมถึงสื่อความหมาย ถึงสถานที่ที่เป็นมลพิษ ของเมือง โดยเมืองต่างๆ ทั่วโลกที่เป็นเครือข่ายของ 
Green Map ก็ใช้สัญลักษณ์ ที่เป็นสากลนี้ร่วมกัน 

๒)  ช่วยสร้างจิตส านึก และความตระหนักในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 

Green Map ช่วยให้ผู้ที่อาศัยในเมืองตระหนักถึงความส่าคัญของสิ่งแวดล้อมและสถานที่ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน สัญลักษณ์ที่สื่อถึงร้านค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งสินค้ามือสอง หรือแหล่งพลังงาน
ทดแทนในเมือง จะช่วยสร้างจิตส่านึกให้ประชาชนเห็นความส่าคัญและความจ่าเป็นที่จะต้องเอื้ออาทรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และจะได้ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นการบริโภคที่ค่านึงถึงสิ่งแวดล้อมมาก
ข้ึน 

๓)  สามารถปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของเมืองได้ 

เนื่องจากความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมและความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละ
ท้องถ่ิน Green Map จึงเปิดโอกาสให้ผู้จัดท่าแผนที่สามารถคิดค้นสัญลักษณ์ท้องถ่ินของตนเองได้  เพื่อที่จะ
สามารถสื่อสารถึงเอกลักษณ์ของเมืองตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นผู้จัดท่าแผนที่สามารถจัดท่า Green Map 
ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เช่น แผนที่แสดงเส้นทางจกัรยานและทางเดินเท้าของเมือง แผนที่เพื่อการบูรณะ
โบราณสถานของเมือง หรือแผนที่เพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๔) เป็นฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

 กระบวนการจัดท่า Green Map ถือเป็นการจัดท่าข้อมูลพื้นฐานของเมืองในด้านสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม  Green Map จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนภาพทั้งสิ่งแวดล้อมด้านบวก  และด้านลบ และยังช่วย
สื่อสารถึงผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเมืองได้ใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่ อให้เกิดการแก้ไขและ
พัฒนาเมืองให้เป็นไปอย่างยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ขั้นตอนกำรท ำ Green Map  
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ประโยชน์ของการจัดท าแผนท่ีสีเขียว 

๑) เพื่อแสดงให้เห็นภาพเสมือนของชุมชน วิถีชีวิต รวมถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ภายในชุมชนนั้นๆ จาก
การจัดท่าของผู้จัดท่าภายในชุมชนเอง 

๒)  สะท้อนให้เห็นถึงสภาพของเมืองโดยรวมที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน เพื่อน่าไปสู่แผนที่อนาคต และ
แผนที่การพัฒนาและปรับปรุงอย่างยั่งยืน 

๓) น่าไปบูรณาการในหลักสูตรการศึกษาท้องถ่ิน เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ขับเคลื่อน และก่อเกิดความ
เคลื่อนไหวในการพัฒนา และแก้ไขแผนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
9.3 แนวคดิการประเมินวัฏจักรชีวิตผลติภณัฑ์ (Life Cycle Assessment, LCA)  
 

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ เป็น “หลักคิด” ที่ส่าคัญ ในการวิเคราะห์ทางเลือกของการใช้
ทรัพยากรเพื่อลดการใช้พลังงานทางตรงและทางอ้อม โดยหลักคิดนี้ได้พัฒนาและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการ
ใช้งานในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ่าวันและในการวิเคราะห์องค์ประกอบของการตัดสินใจจะต้องมีเรื่องการ
ประหยัดพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นหลักเสมอ มีรายละเอียดดังนี้ 

ก่อนใช้/บริโภค ต้องคิดหน้า คิดหลังและตั้งค าถาม 

แนวคิดเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตในการใช้/บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น มีตัวอย่าง
การตัดสินใจเลือกซื้อ เลือกบริโภค เลือกปฏิบัติที่ค่านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น  เมื่อเรากระหายน้่า
ร่างกายต้องการดื่มน้่า 1 แก้ว ต้องค่านึงว่าดื่มน้ าอะไรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งทางเลือกเพื่อดับ
ความกระหายในท้องตลาดมีมากมาย เช่น น้่าผลไม้ น้่าอัดลม น้่าดื่มบรรจุขวด น้่าแร่ เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 
ชากาแฟร้อนหรือเย็น เป็นต้น เครื่องดื่มแต่ละอย่างยังมีให้เลือกบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุด้วยแก้ว พลาสติก กระป๋อง 
กล่องกระดาษ ถุงพลาสติก ฯลฯ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องดื่มชนิดไหนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ากัน 
เพื่อตอบค่าถามนี้เราจึงจ่าเป็นต้องทราบถึงเส้นทางชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลายทาง 
ดังตัวอย่างในแผนภูมิ 1 - 2  
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แผนภูมิ ๑ : วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าอัดลม 
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แผนภูมิ ๒ : วัฏจักรการผลิตเครื่องดื่มน้ าอัดลม 

 

จากแผนภูมิดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันเรานิยมดื่มน้่าอัดลมหรือน้่าดื่มบรรจุขวดที่ผ่านกระบวนการ
ต่างๆ หลายข้ันตอน ซึ่งแตกต่างจากอดีต ที่แต่ละบ้านดื่มน้่าฝนจากธรรมชาติ โดยก่อนน่าน้่าฝนมาดื่มนั้ น 
กระบวนการที่จะได้มาเป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่ต้องใช้พลังงานหรือเครื่องจักรเครื่องกลอะไร นอกจากแรงงานคน 
เช่น ท่ารางน้่าฝน รองน้่าฝนใส่โอ่งหรือภาชนะเกบ็น้่า บรรจุขวดเปล่าที่ล้างเก็บไว้ผนึกด้วยจุกมีผ้าขาวห่อหุ้ม น่ามา
รับรองผู้มาเยือนและบริโภคใช้เองในบ้าน สามารถดื่มได้โดยตรงหรือผ่านกระบวนการกรอง การต้มตามข้ันตอน
ง่ายๆ ซึ่งแตกต่างอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตน้่าดื่มและน้่าอัดลมในปัจจุบัน ท้ายที่สุดผลที่
ได้รับคือ ลดความกระหายน้่าเช่นเดียวกัน แต่แตกต่างกันตรงกระบวนการที่ได้มา จนถึงการทิ้งของเสียเท่านั้น 

ขัน้ตอนการผลิต 
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สิ่งส่าคัญที่ควรพจิารณาตัดสินใจในทางเลือกทีห่ลากหลายของการบรโิภค คือ เลือกทีม่ี ขั้นตอนน้อย
ท่ีสุดหรือสั้นท่ีสุด จะเป็นทางเลือกท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด โดย  มีแง่คิดเพื่อประกอบการพิจารณา
คือ “ก่อนบริโภค ต้องคิดหน้า คิดหลัง” คิดให้ตลอดชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และสร้างจิตส่านึก
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็คือ การเลือกซื้อ เลือกใช้  เลอืกบริโภคผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตรงกับความต้องการหรือ
ความจ าเป็นมากท่ีสุด มิใช่การเลือกตามกระแสโฆษณาหรอืแฟช่ันหรือความต้องการเทียมเพียงอย่างเดียว 

คิดหน้า หมายถึง พิจารณาก่อนที่จะซื้อสินค้า พิจารณาการได้มาซึ่งวัตถุดิบของสินค้าหรอืบริการเหล่าน้ัน
ว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ดังประเด็นต่อไปนี้อยา่งไร  

 พลังงานความร้อน ไฟฟ้า ฯลฯ 
 ทรัพยากรน้่า 
 การใช้วัตถุดิบและการเกิดขยะมูลฝอย 
 การใช้สารประกอบหรือสารเคมอีันตราย 
 การปล่อยมลสารออกสูอ่ากาศ น้่า ดิน 
 การย่อยสลายของสารเคม ี

คิดหลัง หมายถึง ขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ และใช้หมดแล้วทิง้ไปส่งผลกระทบต่อไปอย่างไรบ้าง 

 การใช้พลงังาน 
 การย่อยสลายของสารเคม ี
 การปล่อยมลสารสู่ดิน น้่า อากาศ 
 การเกิดขยะมูลฝอย 

ดังนั้น จึงมีค่าถามเพื่อใช้ในการพจิารณาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมและบริการต่างๆ 10 ข้อ เพื่อให้
สามารถน่าค่าถามเหล่าน้ีไปใช้ในการตัดสินใจบริโภคได้จรงิ ได้แก่  

๑) ผลิตภัณฑ์นั้นใช้วัสดุทดแทนได้หรือไม่  
๒) ผลิตภัณฑ์นั้นใช้หมุนเวียนได้หรือไม่  
๓) ผลิตภัณฑ์นั้นน่ามาใช้ใหม่ได้หรือไม่  
๔) เมื่อใช้แล้วสิง่ทีเ่หลือน่าไปผลิตหรือสร้างเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้หรือไม ่
๕) ข้ันตอนการผลิตใช้พลงังานมากน้อยเพียงใด  
๖) ข้ันตอนการผลิตใช้สารเคมีอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด  
๗) การขนสง่มีการใช้พลังงานมากนอ้ยเพียงใด (พาหนะ ระยะทาง ชนิดเช้ือเพลิง) 
๘) ในขณะขนส่งมีผลกระทบต่อดิน น้่า อากาศหรอืไม่อย่างไร  
๙) มีบรรจุภัณฑ์/ช้ินส่วนผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงมากนอ้ยเพียงใด 
๑๐) หลงัจากเลกิใช้ผลิตภัณฑ์นั้นไปไหน ผลกระทบเป็นอย่างไร  
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ขั้นตอนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมกับ LCA 

ข้ันตอนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมกับ LCA มีประเด็นการพิจารณาดังนี ้

๑. ก าหนดประเด็นหรอืสิง่ที่จะต้องคิดวิเคราะห:์ ในการตัดสินใจครั้งนีเ้ป็นการตัดสินใจในเรื่อง
อะไร เช่น ต้องการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ หรอืตัดสินใจเลอืกกิจกรรม หรือตัดสินใจเลือกเรียนรู้ 

๒. ก าหนดทางเลือกที่หลากหลาย : จากประเด็นในข้อ 1 มีทางเลือกอะไรบ้าง เช่น 
มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง มีกิจกรรมอะไรบ้าง หรือมีแหล่งเรียนรู้อะไรบ้าง 

๓. วิเคราะห์วัฏจักรชีวิต: (การผลิตหรือการท่างาน) มีวัฏจักรชีวิตเป็นอย่างไร เช่น กรณีเป็น
ผลิตภัณฑ์ เริม่ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบ การผลิต การขนสง่ การจ่าหน่าย การใช้งานและการก่าจัดทิ้ง กรณีเป็นการ
ท่างานหรือกจิกรรม กจ็ะมีข้ันการเตรียมงาน การท่างาน หลังเลิกท่างาน  เป็นต้น 

๔. วิเคราะห์การใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกข้ันตอน ในการด่าเนินงานแต่ละ
ข้ันตอนของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ได้มีการน่าเอาพลังงานมาใช้หรือไม่ อย่างไร และของเสียที่เกิดข้ึนนั้นส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านใดบ้าง มากน้อยเพียงใด เช่น  

 ถ้าเป็นการพิจารณาผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น อาหารทุกประเภท ขนมที่จ่าหน่ายใน
โรงเรียน โทรศัพท์มือถือ ชนิดของปากกา กระดาษ  ชนิดของเสื้อผ้า บะหมี่ส่าเร็จรูป เครื่องดื่ม
ชนิดต่างๆ เป็นต้น ต้องเริ่มวิเคราะห์จากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การขนส่ง กระบวนการผลิต 
การขนส่ง การจัดวางจ่าหน่าย การขนส่ง การบริโภค   การก่าจัดทิ้ง   
 ถ้าเป็นการจัดกจิกรรมในโรงเรียน เช่น การแข่งขันกีฬาส ี การเข้าค่ายนักเรียน    งาน

ประเพณี เป็นต้น เริม่วิเคราะห์จากการใช้วัสดุอปุกรณ์ เครือ่งมือสื่อสาร อาหารเครื่องดื่ม ระบบ
แสงสเีสียง การประชาสัมพันธ์ การใช้อาคารสถานที่ การจดัท่าเอกสาร การแสดง ยานพาหนะ 
การขนสง่ ในทุกขั้นตอนของการเตรียมการ การท่ากิจกรรมและหลังเลกิท่ากจิกรรม  

๕. การวิเคราะห์องค์ประกอบอื่นๆ: พิจารณาว่าหากจะต้องตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์หรอืวิธีการ
นั้นๆ แล้ว มีองค์ประกอบอื่นๆ อีกหรือไม่ ซึ่งในการตัดสินใจข้ันตอนที่ ๔ และข้ันตอนที่ ๕ จะพิจารณาในประเด็น
ของการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ในการตดัสินใจยังคงต้องคิดถึงองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น 

 ๑) ราคาถูก  
 ๒) คงทน  
 ๓) ใช้ได้หลายโอกาส  
 ๔) เก็บรักษาและท่าความสะอาดง่าย  
  ๕) ขณะใช้ไม่ก่อให้เกิดขยะหรือมลพิษ  
 ๖) เลิกใช้ไม่ก่อให้เกิดขยะหรือมลพิษ  
 ๗) น่ากลับมาใช้ใหม่ได้  
 ๘) แหล่งที่จัดหาอยู่ในท้องถ่ิน  
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๖. ตัดสินใจพร้อมเหตุผล: ในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ ต้องบอกให้ได้ว่าอยู่บน
พื้นฐานของเหตุผลเรื่องใด โดยควรพิจารณาเหตุผลการประหยัดพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุดเป็นอันดับแรก 

๗. น าเสนอผลในการตัดสินใจ: ในการน่าเสนอข้ันตอนการตัดสินใจ จะใช้วิธีใด อย่างไร จากการ
การตัดสินใจโดยอาศัย LCA จะช่วยให้การตัดสินใจมีความรอบคอบและค่านึงถึงการใช้พลังงานและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่าคัญ 

ทางเลือกในการตัดสินใจ 
เมื่อใช้ LCA ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรอืของใช้ต่างๆ ทีเ่ราใช้ในชีวิตประจ่าวันแล้ว มีทางเลอืก

ปฏิบัติเพื่อการอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม คือ 
 ปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงการใช้ (ถ้าท่าได)้      Reject / Avoid 
 ลดการใช้ให้น้อยลง      Reduce 
 น่ามาใช้ใหม่หรือซ่อมแซมใช้ใหม่หรือเตมิใหม ่   Re-use / Repair / Refill 
 น่าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตต่อไป (ไม่ทิ้งเสีย)  Recycle 

 
ปัญหาท่ีพบเมื่อน ากระบวนการประเมินวัฏจักรชีวิตมาใช้  
๑) ไม่ทราบวัฏจกัรชีวิตที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์นั้น  

๒) ในแต่ละข้ันตอนของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ใช้พลังงานอะไร และมีปริมาณเท่าใด   

๓) ไม่ทราบอย่างชัดเจนว่าวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์มมีลพิษอะไรออกมาบ้าง และมีปริมาณเท่าใด 

 

9.4  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 

การพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่่าจ่าต้องปรับเปลี่ยนวิถีการด่ารงชีวิตของคนในสังคมที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงได้น้อมน่าพระราชด่าริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และแสดงออกมาเป็นรูปธรรมในสังคม โดย
เป็นการเพิ่มเติมมุมมองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตประจ่าวัน  ซึ่งความพอเพียงภายใต้บริบทของ
โครงการมีความหมาย ดังต่อไปนี้ 

1) ความพอประมาณ คือ การด่าเนินชีวิตที่ค่านึงถึงความพอประมาณ การกินอยู่แต่พอดีโดยให้
ความส่าคัญกับผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ินตามฤดูกาล ลดการใช้สารเคมี และการผลิตที่เรียบง่ายไม่มีข้ันตอนที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน รวมถึงการน่าขยะที่เกิดข้ึนมาใช้ประโยชน์ เช่น การท่าไร่นาสวนผสม ศูนย์ชีววิถี สินค้าภายในชุมชน 
ธนาคารขยะ ศูนย์เรียนรู้คาร์บอนต่่าเป็นต้น 

2) มีเหตุผล คือ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับระดับความพอเพียง ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจาก
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท่าน้ันๆ อย่างรอบคอบ เช่นบุคคล กลุ่ม 
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หรือองค์กรที่มีความคิดในการควบคุมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้อง  หรือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดโดยเพิ่มมิติของ
สิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยคาร์บอนออกสู่บรรยากาศให้น้อยที่สุด ปฏิเสธสิ่งที่เกินความจ่าเป็น ยอมรับในความ
พอดีและพอเพียง รวมถึงเห็นคุณค่าในของทุกสิ่งเพราะสิง่ต่างๆ ล้วนมีที่มาจากการใช้พลังงานและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น 

3) การมีภูมิคุ้มกันภายในชุมชน คือ กลุ่ม หรือองค์กรที่มีความถึงพร้อมในการรับมือกับ สิ่งภายนอกที่เข้า
มากระทบตัวเรา เพื่อก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ในทุกสถานการณ์ ท่าให้คนในชุมชนมองเห็นถึงแก่นแท้ของ
สรรพสิ่ง เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด่าเนินชีวิตสู่สังคมคาร์บอนต่่า 

4) ความรู้ คือ คน หรือกลุ่มคน หรือองค์กร หรือสถานที่ที่ก่อให้เกิดปัญญาในการด่าเนินชีวิต    ไม่ว่าจะ
เป็นความรู้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้คิดเป็น หรือความรู้ในวัฒนธรรม ที่ช่วยให้ด่าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม การรับฟัง การเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นจะช่วยให้เข้าถึงกระบวนการและวิธีการของการ
พัฒนาที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และที่ส่าคัญการเรียนรู้ควรอยู่ภายใต้การคิด วิเคราะห์ และตรึกตรองอย่างรอบ
ด้าน 

5) คุณธรรม คือ การที่บุคคลหรือกลุ่มคนมีลักษณะเป็นผู้ให้ (ให้ความรู้ ให้หลักคิด ให้สติ ฯลฯ) มีจิตใจ
อาสา มีความเป็นกัลยาณมิตร มีการแบ่งปันเกื้อกูล และพึ่งพา ก่อให้เกิดพลังในตนเองและแบ่งปันสู่ชุมชน  มี
จิตส่านึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

9.5 การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach, WSA)  
 

หลักการเบื้องต้นเพื่อการด่าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ โดยก่าหนดให้กระบวนการ
ด่าเนินกิจกรรมของโครงการ อาศัยหลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole – School Approach, WSA) เป็น
พื้นฐาน ด้วยเหตุผลส่าคัญที่ว่าในการบูรณาการกระบวนการศึกษาเพื่อ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่
โรงเรียนคาร์บอนต่่า จ่าต้องอาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ มาส่งเสริมสนับสนุนในทุกด้านของ
ระบบโรงเรยีน ทั้งด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ และ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
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ความหมายของการพัฒนาสถานศึกษาท้ังระบบ  

โครงการรุ่งอรุณ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (๒๕๔๔ : ๑๗) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
ว่า หมายถึง การด่าเนินการเพื่อจัดต้ัง ปรับปรุง และ / หรือ เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดผลที่คาดหวังตามเป้าหมาย 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง โดยด่าเนินการอย่างครอบคลุม ทุกองค์ประกอบของโรงเรียน ในทุกข้ันตอน
ของกระบวนการ และอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

ส่านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๓ : ๑๐) ได้ให้ความหมายของการพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบไว้ว่า หมายถึง การพัฒนาโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพนักเรียนให้ได้ตามเป้าหมายของโรงเรียน ทุก
ข้ันตอนของกระบวนการ และอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ , เบญจลักษณ์  น้่าฟ้า และชัดเจน  ไทยแท้ (๒๕๔๕ : ๒๐) ได้ให้       
ความหมายว่า หมายถึง การด่าเนินงานในทุกองค์ประกอบของโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ คุณภาพของ
นักเรียนตามวิสัยทัศน์ที่โรงเรียนก่าหนด 

 

แนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาท้ังระบบ 

ส่านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๒ : ๑)  ได้ให้ความเห็นว่าสถานศึกษาเป็นฐาน
ส่าคัญในการปฏิรูปการศึกษา การที่จะปฏิรูปการศึกษาให้ส่าเร็จจะต้องพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ ซึ่งได้แก่การ
ปฏิรูประบบบริหารจัดการ การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา หากสามารถพัฒนากระบวนการเหล่าน้ีโดยเช่ือมโยงกันอย่างต่อเนื่อง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพ มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  มีการประกันคุณภาพผลผลิตของสถานศึกษา คือ ผู้เรียน
ก็ย่อมได้รับการพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด่ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

โครงการรุ่งอรุณ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (๒๕๔๔ : ๙–๑๐) ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการการศึกษาเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้น่าแนวคิดหลักการในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole – School 
Approach, WSA) มาใช้ในการด่าเนินโครงการเพื่อให้เกิดสัมฤทธ์ิผลตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยโรงเรียนเป็น
องค์กรส่าคัญ และผู้ที่มีบทบาทส่าคัญในการผลักดันให้การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ด่าเนินไปด้วยความราบรื่น ก็
คือ ผู้บริหารโรงเรียน โดยมีรายละเอียดของการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ จ่าแนกออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ ๑ คือ การบริหารจัดการ เป็นบทบาทหน้าที่ที่ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องท่าหน้าที่
อ่านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานนิเทศ ควบคุม ก่ากับติดตาม ประเมิน แก้ไข พัฒนา ปรับปรุงการ
ด่าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบโรงเรียน ทั้งการวางแผน การบริหาร งานธุรการการเงิน อาคารสถานที่ 
งานบริการต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาตามบทบาทหน้าที่ 

ส่วนที่ ๒  คือ การจัดการเรียนการสอน เป็นบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน มีหน้าที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตร โดยการศึกษากรอบหลักสูตร 
จัดท่าแผนการสอนที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยยึดผู้เรียนเป็นส่าคัญ มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง และจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน 

ส่วนที่ ๓ คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นบทบาทของบุคลากรทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมจัดข้ึน 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนทั้งกิจกรรมประจ่าวัน ประจ่า
สัปดาห์ ประจ่าภาคเรียน ประจ่าปี กิจกรรมวันส่าคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ ๔ คือ การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่บุคลากรในโรงเรียนจัดข้ึนเพื่อ    ส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทุกข้ันตอน และเป็นเครื่องมือ
ส่าคัญในการเช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน มุ่งขยายการเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

 

หลักการพัฒนาสถานศึกษาท้ังระบบ 

ส่านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๒ : ๒) ได้กล่าวถึงหลักการพัฒนาสถานศึกษาทัง้
ระบบไว้ดังนี้ 

๑. ทุกฝ่ายในสถานศึกษาสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน การสร้างวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาสถานศึกษาอาจจัดก่าหนดเป็นปรัชญาสถานศึกษา แผนกลยุทธ์ หรือธรรมนูญสถานศึกษาก็ได้ 

๒. การพัฒนาสถานศึกษาจะต้องด่าเนินการพัฒนาทั้งระบบ ได้แก่ การปฏิรูปการบริหารและการจัดการ 
การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาทุกขั้นตอน 
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๔. ทุกระบบงานย่อยของสถานศึกษาจะต้องเคลื่อนสู่เป้าหมายร่วมกัน 

๕. ทุกกิจกรรมในสถานศึกษาจะต้องน่าไปสู่วิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษา 

๖. สถานศึกษาจะต้องมีการประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ เพื่อน่าผลการประเมินไปปรับปรุงสถานศึกษา 

๗. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาจะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกัน
ตลอดเวลาที่พัฒนาสถานศึกษา 

ส่านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๓ : ๖๑) ได้กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ในการน่า
มาตรฐานโรงเรียนและห้องเรียนที่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่ต้องด่าเนินงานในรูปแบบของการ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ โดยมีลักษณะส่าคัญ ดังนี้ 

๑.  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ต้องสร้างวิสัยทัศน์ก่าหนดเป้าหมายของการพัฒนาร่วมกัน 

๒.  การพัฒนา เกิดข้ึนทุกระบบของโรงเรยีน ได้แก่  ระบบบริหารจัดการ  ระบบการเรียนการสอนการจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมชุมนุมสัมพันธ์ ฯลฯ 

๓.  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่วางแผนการด่าเนินงานก่ากับ 

ติดตาม ประเมิน ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และรายงานผล 

๔.  ทุกระบบย่อยของโรงเรียน มีการพัฒนาสู่เป้าหมายเดียวกัน 

๕.  กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนทุกกิจกรรม มุ่งไปสู่ความส่าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก่าหนด 

๖.  โรงเรียนต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  บุคลากรทุกฝ่ายเป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ 

แสวงหาค้นพบเทคนิควิธีการบริหารโรงเรียน และจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน 

๗.  มีการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียนทุกฝ่ายทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียน  

ครู อาจารย์ กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ฯลฯ 

๘.  มาตรฐานผู้บริหาร ที่เป็นจุดเน้นส่าคัญคือภาวะความเป็นผู้น่าทางวิชาการ 
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โครงการรุ่งอรุณ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (๒๕๔๔ : ๑๙ – ๒๐) ยังได้เสนอว่าในการพัฒนาโรงเรียนทั้ง
ระบบ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของโครงการ มีหลักการที่ควรยึดถือเป็นเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

๑.   บูรณาการเข้าสู่ระบบงาน (Built – In) ด่าเนินการโดยให้การอนุรักษ์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน
และภาระงาน ไม่ใช่ภาระเพิ่มเติมหรือโครงการช่ัวคราวเฉพาะกิจ 

๒. ด่าเนินงานครบวงจร (Complete Cycle) ด่าเนินการโดยให้การอนุรักษ์ฯ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ข้ันตอนต่าง ๆ ของระบบและภาระงานตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น เป็นส่วนหนึ่งนับแต่การคิดวางแผนไปจนถึงการ
ประเมินผล 

๓. ครอบคลุมทุกส่วนของระบบ (Total Development) ด่าเนินการโดยให้การอนุรักษ์ฯ เป็นส่วนหนึ่ง
ของทุกองค์ประกอบของระบบโรงเรียน ไม่ใช่แยกออกเป็นโครงการที่เป็นเอกเทศสัมพันธ์กับเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
ของระบบ 

๔. มีปัจจัยพื้นฐานเอื้ออ่านวย (Basic Requirement) ด่าเนินการโดยการให้ความส่าคัญต่อการพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐาน ในส่วนระบบงานกระบวนการท่างานและบุคลากร ซึ่งมีความจ่าเป็นต่อการด่าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาปัจจยัพื้นฐานในสว่นโครงสร้างพื้นฐานทาง      กายภาพของโรงเรียน เช่น อัตราส่วนพื้นที่
สีเขียวในสถานศึกษา การติดต้ังและปรับปรุงระบบการใช้พลังงานและทรัพยากรด้านต่าง ๆ การจัดระเบียบโรง
อาหาร สนาม สวนหย่อม ถนนและทางเดินฯลฯ เพื่อให้เป็นไปอย่างเอื้ออ่านวยต่อกิจกรรมอนุรักษ์ฯ 

๕. กระตุ้นและส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง (Self Development) ด่าเนินการโดยมีการกระตุ้นย้่า
ความส่าคัญของการอนุรักษ์ฯ เพื่อให้เกิดการประเมินตนเองและพัฒนาตนเองของฝ่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

๖. เข้าใจ ยอมรับและมีส่วนร่วม (Full Participation) ด่าเนินการโดยให้ทุกฝ่ายทุกภาคีที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการอนุรักษ์ฯ บนพื้นฐานของความเข้าใจ ก ารยอมรับและความ
ตระหนักในความส่าคัญ 

นอกจากนี้ นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์, เบญจลักษ์  น้่าฟ้า และชัดเจน  ไทยแท้ (2545 : 20-21) ได้
กล่าวถึงตัวบ่งช้ีที่แสดงถึงการพัฒนาทั้งระบบของโรงเรียนว่า ประกอบด้วย 

๑. การก่าหนดเป้าหมายในการพัฒนาที่มีจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างชัดเจน 

๒. การก่าหนดแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับเป้าหมาย 
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๓. การก่าหนดแผนการด่าเนินงานในทุกองค์ประกอบของโรงเรียนสอดคล้องกับเป้าหมายและเป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

๔. การจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 

๕. การจัดท่ารายงานประจ่าปีเพื่อรายงานผู้เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพจาก
ภายนอก 

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงจุดเน้นในการด่าเนินงานของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ เน้นถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้น ในการด่าเนินการของ
โรงเรียนจึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ ร่วมก่าหนดเป้าหมายและจัดท่าแผนยุทธศาสตร์ 
ร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ร่วมประเมินผล เป็นต้น 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่่า  จึงน่าการ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ มาประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนพิจารณาแนวคิด
การพัฒนาโรงเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในลักษณะองค์รวม โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท่า 
น่าไปสู่การเรียนรู้ โดยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole – School Approach: WSA) ประกอบด้วย 

๑) การบริหารจัดการ  ๒) การจัดการเรียนการสอน 

๓) กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้  ๔) กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

 

การบริหารจัดการ  

ผู้บริหาร รวมถึงกระบวนการในการบริหารสถานศึกษา มีส่วนส่าคัญในการผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพ
และความส่าเร็จในโครงการที่มุ่งสร้างจิตส่านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนคาร์บอนต่่า โดย
ผู้บริหารเป็นผู้น่าในการก่าหนดเป้าหมาย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือทุ่งสง ที่เน้นการพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่สังคมคาร์บอนต่่าที่ผาสุกอย่างยั่งยืน
ตามแนวทาง ๔ ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน อ่านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน 
นิเทศ  ก่ากับติดตาม ประเมิน แก้ไข พัฒนา ปรับปรุงการด่าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบโรงเรียน ทั้งการ
วางแผน การบริหารงานธุรการ การเงิน อาคารสถานที่ งานบริการต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ให้ มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสู่โรงเรียนคาร์บอนต่่า 
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ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจ จนเกิดจิตส่านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แล้วปรับ
พฤติกรรมของตนเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้อง (ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน) ไป
ในทิศทางที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือของโครงการ เช่น การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) 
แผนที่สีเขียว (Green Map) / คาร์บอนฟุตปริ้นท์ / การมีส่วนร่วม /การบูรณาการ /การเรียนรู้ร่วมกัน และหลัก
ของความเป็นกัลยาณมิตร มาปรับใช้ในกระบวนการบริหารได้อย่างเหมาะสม 

การจัดการเรียนการสอน 

ครู พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตร 
โดยการศึกษากรอบหลักสูตรท้องถ่ิน แนวทาง ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่สังคมคาร์บอนต่่าที่ผาสุกอย่าง
ยั่งยืน บูรณาการเช่ือมโยงเนื้อหาสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดข้ึน 
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนคาร์บอนต่่า  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
ที่เน้นการจัดการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ  จัดท่าหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการวัดประเมินผลตามสภาพ
จริงที่สะท้อนความ เก่ง ดี มีสุขและวิถึชีวิตที่ค่านึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างชัดเจน  และใน
ขณะเดียวกันเพื่อให้การบูรณาการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสามารถน่าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ่าวัน 
จึงได้น่าการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Asessmant, LCA) มาใช้ และน่าไปสอดแทรกใน
กิจกรรมการเรียนการสอนแทนที่จะเป็นกิจกรรมเฉพาะพลังงานทางตรงเพียงอย่างเดียว   

 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้อง สามารถใช้กระบวนการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไข LCA ในการด่าเนินกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การวิเคราะห์
งานหรือโครงการ การน่าหลัก LCA ไปใช้ในกิจกรรม และการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริม
การปฏิบัติจริงตามแนวทาง ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงทุง่สงสู่สงัคมคารบ์อนต่่าทีผ่าสกุอย่างยั่งยืน โดยบุคลากร
ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมจัดข้ึน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนทั้ง
กิจกรรมประจ่าวัน ประจ่าสัปดาห ์ประจา่ภาคเรียน ประจ่าปี กิจกรรมวันส่าคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

เป็นกิจกรรมที่บุคลากรในโรงเรียนจัดข้ึนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรี ยนและ
ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามแนวทาง ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่สังคม
คาร์บอนต่่าที่ผาสุกอย่างยั่งยืน ให้เกิดจิตส่านึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด่าเนินชีวิตประจ่าวัน รู้จักตัดสินใจ
เลือกท่าในสิ่งที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
น้อยที่สุด อันจะน่าสู่การลดการปล่อยคาร์บอนให้น้อยที่สุด โดยให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการ ทุกข้ันตอน และเป็นเครื่องมอืสา่คัญในการเช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
มุ่งขยายการเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งควรจะเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนด้วย ดังนั้น การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู ้แหล่งเรยีนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิทยากรชุมชน จะเป็น
เครื่องมือเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้มแข็ง 
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กรอบแนวคดิการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (WSA) 

กจิกรรมประจ ำวนั 

กจิกรรมประจ ำภำคกำรศกึษำ 

กจิกรรมในวนัส ำคญั 

กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

        กจิกรรมชุมนุม   

กจิกรรมร่วมกบัผูป้กครอง 

กจิกรรมร่วมกบัศษิยเ์ก่ำ 

กจิกรรมร่วมกบัชุมชน 

กจิกรรมร่วมกบัหน่วยรำชกำร 

กจิกรรมร่วมกบัองคก์รทำงสงัคม 

 เป้ำหมำย นโยบำย พนัธกจิ 

 แผนพฒันำโรงเรยีน 

 คณะกรรมกำรของโรงเรียน 

 แผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 

 ระบบงำนและภำระงำนของฝำ่ยต่ำงๆ   

 กำรพฒันำบุคลำกร 

 กำรนิเทศและประเมนิภำยใน 

 กำรสรำ้งแรงจูงใจ 

อำคำร สถำนที่  อุปกรณ์  

กำรเดนิทำง คมนำคม 

กำรสื่อสำรสมัพนัธ ์

ยุทธศาสตรห์ลกัของโครงการ 

กรอบหลกัสตูร 

หน่วยกำรเรยีนรูแ้ละแผนกำรจดักำรเรยีนรู้ 

  ควำมรูด้ำ้นพลงังำนและสิง่แวดลอ้ม 

กำรบรูณำกำร 

กระบวนกำรเรยีนรูแ้ละเทคนิคกำรสอน 

กำรใชส้ือ่และเทคโนโลย ี 

แหล่งเรยีนรูแ้ละภมูปิญัญำทอ้งถิน่ 

กำรวดัผลและประเมนิผล 

กำรจดับรรยำกำศกำรเรยีนรู ้

 

กำรนิเทศกำรเรยีนสอน 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วม (Participation)    การบรูณาการ (Integration)    การเรียนรู้ (Learning) 

 

การพฒันาโรงเรยีนทัง้ระบบเพ่ือการอนุรกัษ์พลงังานและส่ิงแวดล้อม สู่โรงเรยีนคารบ์อนต า่ 

 

การบริหาร 
จดัการ 

การจดัการเรียนรู้ 
  

กิจกรรมส่งเสริม 
การเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ชุมชน 

PIL 

เกณฑ์ในการด าเนินการ 

 

บรูณำกำร 

เขำ้สู่ระบบงำนปกต ิ

 

ด ำเนินงำนครบวงจร 

 

ครอบคลุมทุกส่วน
ของระบบ 

 

มปีจัจยัพืน้ฐำน 

เอือ้อ ำนวย 

 

กระตุน้ส่งเสรมิ 

พฒันำตนเอง 

 

เขำ้ใจ ยอมรบั  
มส่ีวนร่วม 
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9.6  แนวทางการบูรณาการเรื่องสิ่งแวดลอ้มและคารบ์อนต่ า สู่การพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ 
 

การบรูณาการเรื่องสิง่แวดล้อมและคารบ์อนต่่า สู่การพฒันาโรงเรียนทัง้ระบบ มีประเด็นส่าคัญที่ควรระบุ
กิจกรรมและแนวทางการจัดกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ใน ๔ ด้าน ซึ่งอาจเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม ดังนี้  

๑. การบริหารจัดการโรงเรยีนท้ังระบบ 

เป้าหมาย: ผู้บรหิาร ครูและบุคลากร ด่าเนินงานด้านการอนรุักษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม สู่สงัคมคารบ์อนต่่าทั้งระบบ
โรงเรียนอย่างต่อเนือ่ง 

หัวข้อ รายละเอียด 

๑.๑ การก่าหนดวิสัยทัศน์ และประกาศให้การ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสูส่ังคมคาร์บอน
ต่่า เป็นนโยบายหรือพันธกิจของโรงเรียน 

- มีการก่าหนดในวิสัยทัศน์ นโยบาย และ/หรือพันธกจิของ
โรงเรียน 

- มีระบุในแผนพฒันาโรงเรียน 
- นโยบายโรงเรียนสอดคล้องกับบรบิทชุมชน/โรงเรียน 

๑.๒ แผนงาน และ/หรือ โครงการ กิจกรรมเพือ่
ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม                     
สู่สงัคมคารบ์อนต่่า  

- มีการก่าหนดแผนงาน กิจกรรม และ/หรือ โครงการอย่าง
เป็นรปูธรรม 

- ให้ความส่าคัญกบัการใช้ทรัพยากรและพลงังานอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้บรบิทของโรงเรียน 

- น่าแผนที่สเีขียว แนวคิด LCA ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
และคาร์บอนฟุตปริ้นท์มาประยุกต์ใช้ในการบรหิารจัดการ 

- มีแนวทางติดตามประเมินผล 
๑.๓ บุคลากร ผู้รบัผิดชอบและงบประมาณใน
การด่าเนินงาน 

- ก่าหนดบุคลากรที่รบัผิดชอบ และมีโครงสร้างในการ
บรหิารงานที่ชัดเจน 

- การจัดสรรงบประมาณทีส่อดคล้องกบัแผนงาน/กจิกรรม 
- มีการพฒันาบุคลากรด้านพลังงานและสิง่แวดล้อม สู่สังคม

คาร์บอนต่่า 
๑.๔ การประเมินภายในและการขยายผล - มีการด่าเนินงานทัง้ระบบโรงเรียน 

- มีผลการด่าเนินงานเป็นรปูธรรม/ต่อเนื่อง  
- บรรยากาศโรงเรียนรม่รื่น สะอาด เป็นระเบียบ เป็นมิตร

กับสิง่แวดล้อม 
- มีการติดตามประเมินผล 
- มีการวิเคราะห์/วางแผนขยายผลการด่าเนินงานสู่ชุมชน 

ฯลฯ  
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๒. การจัดการเรยีนการสอน 
 

เป้าหมาย: นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก รู้คุณค่า มีจิตส่านึกในการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมสู่
สังคมคารบ์อนต่่า  

หัวข้อ รายละเอียด 

๒.๑ มีการบูรณาการเรื่องการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สู่สงัคมคารบ์อนต่่าเป็นแกนในแต่
ละสาระการเรียนรูท้ี่เกี่ยวข้อง ทั้ง
สาระการเรียนรู้หลัก 
(วิทยาศาสตร์  สังคมศกึษาฯ 
และการงานอาชีพฯ) และสาระ
การเรียนรูร้องอื่น ๆ 

- แผนงานการบรูณาการ “การอนรุักษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม                   
สู่สงัคมคารบ์อนต่่า” เข้าสูส่าระการเรียนรู้ตามบรบิทของโรงเรียน 

๒.๒ มีหน่วยการเรียนรู้/แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
การอนุรกัษ์พลงังานและ
สิ่งแวดล้อมสูส่ังคมคาร์บอนต่่า 

- เนื้อหาของแผนการเรียนรูส้่งเสริมจิตส่านึกและพฤติกรรมดา้นการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสูส่ังคมคาร์บอนต่่า 

- น่าแผนที่สเีขียว (Green Map)  LCA  คาร์บอนต่่า หลักปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง และแนวทาง 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงทุ่งสงสู่
สังคมคารบ์อนต่่าทีผ่าสกุอย่างยัง่ยืน  บูรณาการเข้าสูห่ลกัสตูรและ
การเรียนรูอ้ย่างน้อย 3 กลุม่สาระการเรียนรูห้ลกั  

- เน้นจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ                 
สรปุความรู้ด้วยตนเอง 

- เน้นการสอนแบบบรูณาการ การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem – Based – Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project – Based – Learning 

- กิจกรรมการเรียนรู้เน้น Active Learning  
- มีความสอดคล้องกบับริบทของโรงเรียนและให้ความส่าคัญกบั

ประเด็นพลงังานและสิง่แวดล้อมในท้องถ่ิน 
- มีการประเมินผลงานและพฤติกรรมด้านการอนุรกัษ์พลงังานละ 

สิ่งแวดล้อมที่แสดงใหเ้ห็นอย่างชัดเจน 
- สะท้อนการมสี่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการจัดท่าหลักสูตร

และการจัดการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับทอ้งถ่ินของโรงเรียน 
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หัวข้อ รายละเอียด 

๒.๓ มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้พลงังาน/ 
พลังงานทดแทน                 
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ                        
แหล่งทรัพยากรทางสังคมใน
ชุมชน 

- การคัดเลือกแหล่งการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้/
บริบทของท้องถ่ิน 

- ก่าหนดให้ใช้ แผนทีส่ีเขียว LCA และแนวทาง 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมอืงทุง่สงสูส่ังคมคาร์บอนต่่าที่ผาสุกอย่างยั่งยืน ในกจิกรรม
พัฒนาผูเ้รียน 

- ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และท้องถ่ิน 

๒.๔ การจัดการพื้นทีเ่รียนรู้ใน
โรงเรียน 

 

 

 

- มีแหลง่เรียนรูท้ี่สง่เสรมิแนวคิด “การพัฒนาสู่สงัคมคารบ์อนต่่าฯ”  
- การปรับปรงุข้อมลูของแหล่งเรียนรู้ใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์

ปัจจุบัน และสอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน ผ่านการแสดงผลใน 
แผนที่สเีขียว   

- นักเรียนมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการและดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้ 
- เปิดโอกาสให้ชุมชน/ผู้ปกครองได้ใช้แหล่งเรียนรู้ 

ฯลฯ -  
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๓.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน 
 

เป้าหมาย :  เพื่อให้นักเรียนได้มกีารปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม สูส่ังคมคาร์บอนต่่า 

หัวข้อ รายละเอียด 

๓.๑ การอนุรกัษ์พลงังาน  

(การใช้ไฟฟ้า และน้่ามันเช้ือเพลิง 
กระดาษ การบริโภคทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม) 

- ครู บุคลากรและนกัเรียนมีส่วนร่วม 
- มีมาตรการ แนวทาง และกจิกรรมส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงานที่เป็น

รูปธรรมและเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 
- มีการด่าเนินงานตามมาตรการที่วางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
- มีนวัตกรรมในการประหยัดพลังงาน 

๓.๒ การจัดการทรัพยากรน้่า - ครู บุคลากรและนกัเรียนมีส่วนร่วม 
- มีมาตรการ แนวทางและกิจกรรมสง่เสรมิการลดการใช้น้่า ที่เป็นรปูธรรม

และเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 
- มีการด่าเนินงานตามมาตรการที่วางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
- มีนวัตกรรมด้านการลดใช้ปรมิาณน้่าที่สามารถประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 

๓.๓ การจัดการขยะ 

(ขยะขวดน่้าพลาสติก , ขยะ
กระดาษ, ขยะเศษอาหาร) 

- ครู บุคลากรและนกัเรียนมีส่วนร่วม 
- มีมาตรการ แนวทาง และกจิกรรมส่งเสริมการการลดปรมิาณขยะใน

โรงเรียนอย่างเป็นรปูธรรม และเหมาะสมกับบรบิทของโรงเรียน 
- มีการด่าเนินกิจกรรมเพื่อลด และ/หรือ จัดการขยะอย่างมีประสทิธิภาพ 
- มีนวัตกรรมในการจัดการขยะที่สามารถประยุกต์ใช้ในโรงเรยีน 

๓.๔ พื้นที่สเีขียวในโรงเรียน 

(การดูแลไม้ยืนต้น และ/การขยาย
พื้นที่สเีขียวใน-นอกโรงเรียน) 

- ครู บุคลากรและนกัเรียนมีส่วนร่วม 
- มีมาตรการ แนวทาง และกจิกรรมส่งเสริมการการอนรุักษ์ไม้ยืนต้นใน

โรงเรียนอย่างเป็นรปูธรรม และเหมาะสมกับบรบิทของโรงเรียน 
- มีการด่าเนินกิจกรรมเพื่อเพิม่พื้นทีส่ีเขียว การปลกูต้นไม้เพิม่เติม และการ

ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 

๓.๕ การบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

- ครู บุคลากรและนกัเรียนมีส่วนร่วม 
- มีมาตรการ แนวทางและกิจกรรมสง่เสรมิการบริโภคที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม ที่เป็นรปูธรรมและเหมาะสมกบับริบทของโรงเรยีน 
- มีการด่าเนินงานตามมาตรการที่วางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
- มีนวัตกรรมด้านการบริโภคทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมที่สามารถประยุกต์ใช้

ในโรงเรียน 

ฯลฯ -  
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๔. การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น 
เป้าหมาย: นักเรียนและชุมชนมสี่วนร่วมในการพฒันา/แก้ปญัหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

หัวข้อ รายละเอียด 

๔.๑ การศึกษาสภาพปญัหา
และข้อมลูของชุมชนโดยใช้
แผนที่สเีขียว 

- ครู นักเรียน และชุมชนใช้แผนที่สเีขียว  
- มีการส่ารวจและพฒันาแผนที่สเีขียวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือ

จากชุมชน 
- การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อสรุปสภาพปญัหาและจุดเด่นของชุมชน 
- การเผยแพร่ข้อมูลให้ชุมชนรับทราบ 

๔.๒ การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนท้องถ่ินแบบมี
ส่วนร่วม 

- นักเรียนจัดท่าโครงงาน/โครงการ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่สเีขียวของ
ชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้ 

- การสร้างเสริมการมสี่วนร่วมจากผูป้กครอง และชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาและพฒันาชุมชนที่ร่วมปฏิบัติโครงการ 

- การจัดกจิกรรมจิตอาสาด้านการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม สู่
สังคมคารบ์อนต่่า ทีส่อดคล้องกับสภาพปญัหาการใช้ทรพัยากรและวิถี
ชีวิตชุมชน ตามแนวทาง 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาเมอืงทุง่สงสู่สงัคม
คาร์บอนต่่าทีผ่าสกุอย่างยัง่ยืน  

๔.๓ การขยายผลสง่เสรมิการ
เรียนรู้และเสริมสร้างจิตส่านึก
พลังงานเพื่อพัฒนาเมืองทุ่งสง
สู่สงัคมคารบ์อนต่่าทีผ่าสุก
อย่างยั่งยืนใหก้ับชุมชน 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา ส่ารวจชุมชน จัดท่าและพฒันา  แผนที่สี
เขียวของชุมชน 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดแนวทางการแก้ไขปญัหาและ
พัฒนาชุมชน 

- การจัดท่าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ หรือบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่
แนวทาง องค์ความรู ้และผลการด่าเนินงาน 

ฯลฯ -  
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9.7 หัวขอ้ส าคัญในการเขียนโครงการพฒันาโรงเรียนคาร์บอนต่ า  
 

หัวข้อ แนวทางการเขียน 

๑.หลกัการและเหตผุล 

 

- มีการเช่ือมโยงสภาพปญัหาและบริบทของชุมชนมาเพิ่มเติมในหลักการและเหตุผล 
เพื่อแสดงใหเ้ห็นทีม่าของโครงการ 
- ความส่าคัญกับการด่าเนินงานที่มุง่เน้นให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรยีน/ผู้ร่วมโครงการ ใน

ด้านการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม เช่น การใช้พลังงานอย่างฉลาดและ
คุ้มค่า มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้เข้าใจทอ้งถ่ิน ภายใต้
กระบวนการด่าเนินงานทั้งระบบโรงเรียน 
 

๒.วัตถุประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ให้ครอบคลมุผลลพัธ์โครงการ  ชัดเจน วัดได้  

๓.เป้าหมาย 

 

 ก่าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

๔.กิจกรรม/               
โครงการย่อยระยะเวลา
ด่าเนินการ  

 

- มีรายละเอียดกิจกรรม เพื่อให้เห็นภาพการปฏิบัติพอสังเขป 

- มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  

- จัดท่าผังบรูณาการพลงังานและสิง่แวดล้อมสูส่ังคมคารบ์อนต่่า อย่างน้อย 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ที่ระบุรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้ และวิธีประเมินผล 

- จัดท่าแผนงานใหเ้ห็นชัดเจน ทั้ง 4 ด้าน  ของ WSA คือ การบรหิารจัดการ  การ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรมสง่เสรมิการเรียนรู้  และกจิกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

- ระบุระยะเวลาในการด่าเนินกจิกรรมและผู้รบัผิดชอบ 

- มีตัวช้ีวัด และผลที่คาดว่าจะไดร้ับใหส้อดคล้องกบัวัตถุประสงค์กจิกรรมของ
โรงเรียน 
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หัวข้อ แนวทางการเขียน 

๕.แนวทางการวัด/
ประเมินผล 

 

- มีการวัดประเมินผลทีมุ่่งไปสูผ่ลลัพธ์ของโครงการ (พจิารณาที่การตั้งวัตถุประสงค์
โครงการด้วย) 

- วิธีการและเครื่องมือวัดใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ/กจิกรรมย่อย 

- ระบุแนวทางการวัด/ประเมินผลผู้เรียน/ผูร้่วมโครงการที่ชัดเจน 

๖.ผลที่คาดว่าจะได้รบั  - ก่าหนดผลต่อเนื่องจากความส่าเรจ็ของโครงการตามวัตถุประสงค์ 

๗.งบประมาณ - แจกแจงการใช้งบประมาณโดยการประมาณการ 

๘. เอกสารประกอบ   

  ๘.๑ แผนทีส่ีเขียว 
(Green Map) 

 

 

  ๘.๒ แนวทางการ
บรหิารงานทั้งระบบ
โรงเรียน (Whole 
School 
Approach:WSA) 

 

- แผนที่ฯ มีความสมบรูณ์ครบตามองค์ประกอบทีส่่าคัญ ตรงตามสภาพจรงิของ
ชุมชน 

- การวิเคราะห์ SWOT โดยให้เป็นการวิเคราะหส์ภาพชุมชนที่อยู่โดยรอบของ
โรงเรียน และเช่ือมโยงกับ Green Map 

-  ผังบูรณาการ พลังงานเพื่อชีวิตฯ อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทีร่ะบุ
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และวิธีประเมินผล 

-  แผนงานทางการบรหิารงานทั้งระบบโรงเรียนทีเ่ห็นชัดเจน ทั้ง 4 ด้าน  ของ 
WSA คือ  การบรหิารจัดการ / การจัดการเรียนรู้ / กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ / 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  
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9.8 การจัดการเรียนรู้บรูณาการการอนุรกัษพ์ลังงานและสิ่งแวดลอ้มสู่สังคมคารบ์อนต่ า 
 

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายโรงเรียนคาร์บอนต่่า 
มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้บูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๒๑  เป็นหลัก ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหนุนเสริมด้วยการเรียนรู้
ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โดย
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงความสอดคล้องของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับหลักสูตร หลักการจัดการเรียนรู้ และกรอบเนื้อหาด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึง  ในขณะเดียวกันเพื่อให้การบูรณาการการอนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมสามารถน่าไปปฏิบัติ
ได้จริงในชีวิตประจ่าวัน โครงการจึงได้น่าเครื่องมือส่าคัญ ได้แก่  แผนท่ีสีเขียว (Green Map) มาใช้ให้ผู้เรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในบริบทท้องถ่ิน เข้าใจท้องถ่ิน การให้ความส่าคัญกับการพัฒนาองค์
ความรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมความยั่งยืนในระดับท้องถ่ิน น า
แนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment, LCA) ซึ่งเป็นการคิดวิเคราะห์ถึงการใช้
พลังงานทางอ้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ่าวันมาใช้ และน่าไปสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สามารถใช้
กระบวนการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไข LCA ในการด่าเนินกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์  การ
วิเคราะห์งานหรือโครงการ  การน่า  LCA ไปใช้ในกิจกรรม แทนที่จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องพลังงานทางตรงเพียง
อย่างเดียว และเพื่อให้การเรียนรู้สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียนและบริบทของท้องถ่ิน  ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จึงควรเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนท่ากิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน เพื่อให้เกิดจิตส่านึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ว่าจะกิน จะใช้ หรือท่าอะไรในชีวิตประจ่าวัน  ควรรู้จัก
ตัดสินใจเลือกท่าในสิ่งที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ
ชุมชนน้อยที่สุด  และเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการของชุมชน ดังนั้น การศึกษา
ชุมชน จัดท่าแผนที่สีเขียว และใช้แผนที่สีเขียวในการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน เช่น  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้  แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิทยากรชุมชน จะเป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้มแข็ง 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

 หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ก่าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ปรากฏเนื้อหาสาระด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  ซึ่งการบูรณาการเนื้อหาสาระ “การเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดข้ึน 
การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ๔ ยุทธศาสตร์ฯ สู่สังคมคาร์บอนต่่า” ที่มี
ความเกี่ยวข้องกัน สามารถท่าได้ทั้งการบูรณาการภายในวิชา เป็นการน่าเนื้อหาสาระในวิชาเดียวกันหรือกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้เดียวกันมาสัมพันธ์กัน เช่น น่าเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สาระที่ 3 เรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสาระที่ 5 เรื่องการจัดการทรัพยากร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมาสัมพันธ์กัน และการบูรณาการระหว่างวิชา เป็นการน่าเนื้อหาสาระในหลาย ๆ วิชาหรือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกัน เช่น  น่าเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ มาประสานสัมพันธ์เป็นเรื่อง
เดียวกัน ภายใต้หัวข้อเรื่อง “theme” ที่เลือก เช่น เรื่องภาวะโลกร้อน ประกอบด้วยเนื้อหาสาระของวิทยาศาสตร์ 
คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ท่าให้มีผลต่อการแตกตา ออกดอกของ
พืช ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ท่าให้มีการแพร่ระบาดของโรคบางอย่างในคน สัตว์ และพืชต่างๆ จะเห็นว่าเรื่องภาวะโลก
ร้อนไม่ได้จ่ากัดความรู้อยู่ในสาระวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับสุขศึกษาและสังคมศึกษาด้วย ซึ่งการบูร
ณาการภายในวิชา หรือระหว่างวิชาเนื้อหาสาระ   ต้องมี  “หัวข้อเรื่อง” หรือ “theme” เป็นหัวข้อในการเรียนรู้ 
ซึ่งสามารถตั้งช่ือได้หลายลักษณะ เช่น หน่วยการเรียนรู้ที่อาจตั้งตามหัวข้อเนื้อหาสาระ ตัวอย่างเช่น หน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง  “การอนุรักษ์พลังงาน” หรืออาจตั้งตามงานที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น โครงการบ้าน
ประหยัดพลังงาน” หรืออาจตั้งตามประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียน เช่น “แผนที่สีเขียวกับการพัฒนาชุมชนของเรา” 
หรือ “แผนที่อนาคตเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”  

การจัดการเรียนรู้บูรณาการ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดข้ึน  การอนุรักษ์
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ๔ ยุทธศาสตร์ ฯ สู่สังคมคาร์บอนต่่า” ใช้การบูรณาการ
ตามลักษณะส่าคัญของการบูรณาการ ทั้งการบูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการ
ระหว่างวิชาต่าง ๆ   การบูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจ่าวันของผู้เรียน  
การบูรณาการระหว่างความรู้และการกระท่า และการบูรณาการระหว่างพัฒนาการทางความรู้และพัฒนาการทาง
จิตใจ  ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการตามกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ น่าเนื้อหาสาระด้านพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาเช่ือมโยงให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ซึ่งการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ อาจจัดได้หลายลักษณะดังนี้ 

๑. การบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion Instruction) หรือการบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว การ
จัดกระบวนการเรียนรุ้ตามรูปแบบนี้ครูผู้สอนในวิชาหนึ่งสอดแทรกเนื้อหาของวิชาอื่นๆ เข้าในการเรียนการสอน
ของตน โดยเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ต่างๆ กับหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตจริง หรือสาระที่ก่าหนดข้ึนมา เช่น 
เรื่องพลังงาน สิ่งแวดล้อม น้่า ฯลฯ  ผู้สอนสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาสาระและกระบวนการต่าง ๆ  เช่น การอ่าน การ
เขียน การคิดค่านวณ การคิดวิเคราะห์ต่าง ๆ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา ท่าให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะและ
กระบวนการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ความจริงจากหัวข้อเรื่องที่ก่าหนด 
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๒. การบูรณาการแบบขนาน (Parallel Instruction) การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบนี้             
ครูตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไปสอนวิชาต่าง ๆ  ต่างคนต่างสอน แต่ต้องวางแผนเพื่อสอนร่วมกัน โดยมุ่งสอน            หัว
เรื่อง / ความคิดรวบยอด / ปัญหาเดียวกัน ระบุสิ่งที่ท่าร่วมกัน และตัดสินในร่วมกันว่าจะสอนหัวเรื่อง / ความคิด
รวบยอด และ ปัญหาน้ัน ๆ อย่างไร ในวิชาของแต่ละคนใครควรสอนก่อน-หลัง งานหรือการบ้านที่มอบหมายให้
ผู้เรียนท่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละวิชา แต่ทั้งหมดจะต้องมีหัวเรื่อง / ความคิดรวบยอด / ปัญหาร่วมกัน การสอน
แต่ละวิชาจะเสริมซึ่งกันและกัน ท่าให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันระหว่างวิชา เช่น ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ เรียนเรื่องน้่าเพื่อชีวิต  ให้ส่ารวจตรวจสอบสมบัติของน้่า คุณภาพน้่า การก่าจัดน้่าเสีย ครูสังคมให้มี
การเรียนรู้เรื่องแหล่งน้่า  ครูคณิตศาสตร์ให้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการคิดค่านวณกระแสน้่า ปริมาณน้่า เป็นต้น 

๓. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) การจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
รูปแบบนี้คล้ายกับการบูรณาการแบบขนาน กล่าวคือ ครูตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป สอนต่างวิชากันมาวางแผนเพื่อสอน
ร่วมกัน โดยก่าหนดว่าจะสอนหัวเรื่อง/ ความคิดรวบยอด/ปัญหา   เดียวกัน ต่างคนต่างแยกกันสอนตามแผนการ
สอนของตน แต่มอบหมายให้ผู้เรียนท่างานหรือโครงการร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเช่ือมโยงความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันจนสร้างช้ินงานได้ ครูแต่ละวิชาก่าหนดเกณฑ์เพื่อประเมินผลช้ินงานของผู้เรียนในวิชาที่ตนสอน เช่น เรื่อง 
วันสิ่งแวดล้อมของชาติ ผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้ภาษา ค่าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
เรียงความเกี่ยวกับ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” หรือ  “โรงเรียนคาร์บอนต่่า” ผู้สอนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค้นคว้า
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนสังคมศึกษาให้ผู้เรียนค้นคว้าและน่าเสนอชุมชนเกี่ยวกับแผนที่สีเขียวของชุมชน หรือ
ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ท่ากิจกรรมชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และผู้สอนสุขศึกษาอาจจัดให้ท่ากิจกรรม
เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น 

๔. การบูรณาการแบบข้ามวิชา หรือสอนเป็นคณะ (Transdisciplinary Instruction) หรือการบูรณา
การแบบโครงการ การจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบนี้ครูที่สอนวิชาต่าง ๆ ร่วมกันวางแผนปรึกษาหารือ ก่าหนด
หัวเรื่อง/ความคิดรวบยอด/ปัญหาเดียวกัน  จัดท่าแผนการสอนร่วมกัน แล้วร่วมกันสอนเป็นคณะ (Team) โดย
ด่าเนินการสอนผู้เรียนกลุ่มเดียวกัน มอบหมายงาน/โครงการให้นักเรียนท่าร่วมกัน ครูทุกวิชาร่วมกันก่าหนดเกณฑ์
เพื่อประเมินผลช้ินงานของผู้เรียนร่วมกัน เช่น  ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสร้างสรรค์โครงการข้ึน โดยใช้เวลาการ
เรียนต่อเนื่องกันได้หลายช่ัวโมงด้วยการน่าเอาจ่านวนช่ัวโมงของวิชาต่าง ๆ ที่ผู้สอนเคยสอนแยกกันนั้นมารวมเป็น
เรื่องเดียวกัน   มีเป้าหมายเดียวกัน  ในลักษณะของการสอนเป็นทีม  เรียนเป็นทีม ในกรณีที่ต้องการเน้นทักษะ
บางเรื่องเป็นพิเศษ ผู้สอนสามารถแยกกันสอนได้ เช่น กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเข้าค่ายดนตรี 
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ เป็นต้น 

การด่าเนินการบรูณาการทั้ง ๔ รูปแบบสรปุได้ดังตาราง 
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แบบท่ี รูปแบบ 

บูรณาการ 

วิธีการ กิจกรรม การประเมิน ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 

๑ สอดแทรก 

(Infusion) 

- ครูคนเดียววางแผนและ
ก่าหนดหัวเรื่อง โดย
สอดแทรกเนื้อหาวิชาอื่นๆ 
เข้าไปในวิชาของตน 

- มอบหมายงาน
ตามที่วางแผนไว้ 

- ครูคนเดียว
ประเมิน 

- ผู้เรียนได้รบัความรู้จากครู
คนเดียวและสามารถ
มองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างวิชาได ้

 

๒ ขนาน 

(Parallel) 

 

- ครูหลายคนวางแผนการ
สอนร่วมกันและก่าหนดสิ่ง
ต่อไปนี้ในลักษณะเดียวกัน 

    - หัวเรื่อง (Theme) 

    - ความคิดรวบยอด 

    - ปัญหา 

- ครูแต่ละคนต่างสอนใน
วิชาของตนเองภายใน          
หัวเรื่องเดียวกัน 

- งานที่ 
มอบหมายให ้   
นักเรียนไปท่า
แตกต่างกันไปใน
แต่ละวิชา 

- คร ู แยกกัน
ประเมิน 

ผู้เรียนได้รับความรู้จากครู
แต่ละคนในเรือ่งเดียวกัน 
ท่าให้มองเห็นความ 
สัมพันธ์เช่ือมโยงกันและ
กัน   น่าความรู้ในวิชา
ต่างๆ มาใช้แก้ปัญหา
ร่วมกันได ้

๓ สหวิทยาการ 

(Multidis – 
ciplinary)  

- ครูหลายคนวางแผน  การ
สอนร่วมกันและก่าหนดสิ่ง
ต่อไปนี้ในลักษณะเดียวกัน 

    - หัวเรื่อง (Theme) 

    - ความคิดรวบยอด 

    - ปัญหา 

- ครูหลายคนสอนวิชา 
ต่างกันโดยแยกกันสอน

-มอบหมายงาน
หรือ โครงงานให้
นักเรียนท่าและ
ก่าหนดว่าจะแบง่
โครงการนั้น
ออกเป็น 
โครงงานยอ่ยๆ 
ให้   นักเรียนท่า
ในแต่ละรายวิชา 

- ครู
ประเมินผล
งานแต่ละช้ิน
ในส่วนที่ตน
สอนโดย
ก่าหนดเกณฑ์
เอง 

- ผู้เรียนได้รบั ความรู้จาก
ครูหลายคนในหัวเรือ่งหรือ
ปัญหาเดียวกัน    ท่าให้
สามารถ เช่ือมโยงความรู้
จากวิชาต่าง ๆ มา 
สร้างสรรค์งานได ้



 

 

 
 

-เอกสารประกอบ-กิจกรรมที่ ๒- 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองทุ่งสง...ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต ่า 
 
 
 

-70- 

แบบท่ี รูปแบบ 

บูรณาการ 

วิธีการ กิจกรรม การประเมิน ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 

ภายใต้หัวเรื่องเดียวกัน 

- ครูร่วมกันก่าหนด ช้ินงาน /
โครงงาน  โดย เช่ือมโยงวิชาต่าง ๆ  

๔ ข้ามวิชาหรือ
สอนเป็นคณะ  

(Trans -
disciplinary)  

- ครูหลายคนวางแผน    
ร่วมกันสอนเป็นคณะ 
(Team Teaching) 

    - หัวเรื่อง (Theme) 

    - ความคิดรวบยอด /  

     จุดประสงค์ 

    - ปัญหา 

    - เนื้อหา 

- ครูร่วมกันสอนเป็นคณะใน
หัวเรื่องเดียวกันตามที่
วางแผนไว้ให้กับนักเรียน
กลุ่มเดียวกัน 

- ครูร่วมกันก่าหนดช้ินงาน /
โครงงานให้นักเรียนท่า
ร่วมกัน 

- มอบหมายงาน
หรือ โครงงานให้
นักเรียนท่า
ร่วมกันเป็นงาน
ช้ินเดียว 

- จัดกิจกรรมและ
หาแหลง่ข้อมลู
ความรู้ให้นักเรียน
เพื่อศึกษา   
ค้นคว้าและ
ปฏิบัติงานในกลุ่ม
เดียวกัน 

- ครูประเมิน 
ผลร่วมกันใน
งานช้ิน
เดียวกันโดยมี
เกณฑ์การ
ตัดสิน    
ร่วมกัน 

- ผู้เรียนได้รบั ความรู้ที่
เป็นการเช่ือมโยงสาขาวิชา
ต่างๆ เข้าด้วยกันสามารถ
น่าความรู้ไปประยุกต ์   
สร้างสรรค์ช้ินงานได ้
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กระบวนการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้  
 
  กระบวนการจั ดการ เรี ยนรู้  “การ เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและผลกระทบที่ เ กิด ข้ึน                       
การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ๔ ยุทธศาสตร์ ฯ สู่สังคม        คาร์บอน
ต่่า”  เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้กระบวนการเรียนรู้ เทคนิค 
วิธีการสอน อย่างหลากหลาย ตามธรรมชาติวิชาและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  โดยเน้นการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–Based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project–Based 
Learning) ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active 
Learning)  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทั้งในเชิงทักษะต่าง ๆ เช่น การทดลอง  
การส่ารวจตรวจสอบ และปฏิบัติเพื่อพัฒนาเชาว์ปัญญา เช่น การคิดแก้ปัญหา วิเคราะห์ วิจารณ์ หรือการตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ เพื่อแทนที่การเรียนการสอนที่ผู้สอนบอกเล่าให้ผู้เรียนฟังเพียงด้านเดียว  ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถ
ทางสมอง ที่ควรพัฒนาให้เกิดความสมดุลทั้งสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา พัฒนาการคิด ผู้สอนเป็นผู้ด่าเนินการ
กระตุ้น ยั่วยุให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ปฏิบัติกิจกรรม แสดงออกถึงวิธีการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เผชิญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการเรียนรู้ เชน่  กระบวนกำรเรยีนรูแ้บบบรูณำกำร 

กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร ์   กระบวนกำรสรำ้งควำมตระหนกั   

กระบวนกำรสรำ้งค่ำนิยม   กระบวนกำรสรำ้งนิสยั   

กระบวนกำรแกป้ญัหำ   กระบวนกำรกลุ่ม  

กระบวนกำรวจิยั   กระบวนกำรทำงสงัคม 

กระบวนกำรปฏบิตัิ   กระบวนกำรจดักำร ฯลฯ 

วิธีการสอน/วธิกีำรจดักำรเรยีนรู ้ เชน่   

 กำรเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหำเป็นฐำน (Problem–Based Learning)   

 กำรเรยีนรูแ้บบใชโ้ครงงำนเป็นฐำน (Project–Based Learning) 

 วธิสีอนโดยใชก้ำรบรรยำย  วธิสีอนโดยใชก้ำรสำธติ  

 วธิสีอนโดยใชก้ำรทดลอง   วธิสีอนโดยใชก้ำรแสดงละคร 

 วธิสีอนโดยใชศ้นูย์กำรเรยีน  วธิสีอนโดยใชส้ถำนกำรณ์จ ำลอง 

 วธิสีอนโดยใชก้ำรอภปิรำยกลุ่มย่อย วธิสีอนโดยใชเ้กม 

 วธิสีอนโดยใชก้ำรไปทศันศกึษำ  วธิสีอนโดยใชก้รณีตวัอย่ำง ฯลฯ 
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เทคนิคการสอน   เช่น 

- เทคนิคกำรช่วยคดิ เช่น กำรตัง้ค ำถำม กำรระดมควำมคดิ Five Why 
แผนภมูกิำ้งปลำ เทคนิคหมวกหกใบ  

- เทคนิคแผนทีค่วำมคดิ (thinking map) เช่น ผงัควำมคดิ (mind map)    
แผนทีว่งกลม แผนทีล่กูโปง่ แผนทีต่น้ไม ้แผนทีเ่รยีนอนัดบั แผนทีแ่บบ
สะพำน ผงัมโนทศัน์ (concept map)กำรทบทวนดว้ยภำพ (graphic 
review)  

- เทคนิคกำรใชผ้งักรำฟิก เชน่ ผงับนัไดดำรำ  Vann diagram               
ผงักำรแกป้ญัหำ  ผงัเหตุกำรณ์  ผงัประกอบกำรเขยีนบรรยำย ฯลฯ 

 

 ฯลฯ 
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9.9 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้ บูรณาการโรงเรียนคาร์บอนต่ า  
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 

 สะท้อนให้เห็นสาระส่าคัญของหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ได้ในระดับหนึ่ง น่าสนใจ 
เหมาะสมกับวัย มีความหมาย และสอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน 
 

สาระส าคัญ 

 ระบุองค์ความรู้ที่เป็นความคิดรวบยอด แนวความคิดหลัก แก่นความรู้  หรือหลักการของเรื่องที่
ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ  ที่เกิดจากการพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

● ก่าหนดให้ตรงตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร สะท้อนเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนของโครงการพลังงาน
เพื่อชีวิตฯ และครอบคลุมในด้านความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 
สาระการเรียนรู้ 

 ●  ระบุองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์       ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดและจุดประสงค์การเรียนรู้   

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

 ระบุสมรรถนะส่าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที
สัมพันธ์กับตัวช้ีวัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยระบุความสามารถย่อยให้เฉพาะเจาะจง 

 

หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงาน ภาระงาน) 

 ระบุภาระงานการปฏิบัติ ช้ินงาน พร้อมทั้งลักษณะงานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถของผู้เรียนตาม
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดของหน่วยการเรียนรู้ และตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยระบุกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก่าหนดไว้ โดยใช้ LCA  และ หรือ Green-Map เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมที่
หลากหลาย โดยมุ่งสู่โรงเรียนแห่งต้นไม้ โรงเรียนไร้มลพิษ  โรงเรียนพิชิตพลังงาน  โรงเรียนแห่งการบริโภคอย่าง
ยั่งยืน ที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 กิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active Learning) ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด การสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหาและการปฏิบัติจริงทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล ให้ผู้เรียนได้สรุปและสร้างความรู้ด้วยตนเอง  

 ใช้เทคนิคการสอนหรือกลวิธีการเรียนการสอนต่าง ๆ และเครื่องมือช่วยคิดอย่างเหมาะสม เน้น 
 ออกแบบข้ันตอนส่าคัญ ๆ ของกระบวนการการเรียนรู้และกิจกรรมตามธรรมชาติวิชา ดังนี้ 
๑) การเริ่มต้นบทเรียน / น่าเข้าสู่บทเรียน 
๒) กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติเพื่อส่ารวจ ค้นหา ทดลอง สร้างค่าอธิบาย สรุป และขยายความรู้ 
๓) การสะท้อนความคิด คิดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือสิ่งที่ค้นพบ จากการเรียนรู้และคิดท่าต่อไป / น่าความรู้

ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา/พัฒนา 
 
สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

 ระบุสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่จะใช้ในการท่ากิจกรรมให้ชัดเจนและสอดคล้อง เหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยเน้นสื่อ/แหล่งเรียนรู้ในบริบทท้องถ่ิน แผนที่สีเขียวของเมืองทุ่งสง และสื่อที่หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาข้ึน 
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 

 
การประเมินผล 

 ระบุวิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือวัดผลและประเมินผล และเกณฑ์การประเมิน โดยเน้นการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากผลงานและประจักษ์พยานการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
การลงมือปฏิบัติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ / จิตวิทยาศาสตร์ / จิตพิสัย 

 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู้/บันทึกผลหลังสอน 
 เมื่อด่าเนินการสอนจบแผนการจัดการเรียนรู้/หน่วยการเรียนรู้และประเมินผลตามที่ก่าหนดในแผน ฯ 

และหน่วยฯ เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกหลังการสอนเพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาแผนฯ/หน่วยฯ นี้ หัวข้อการบันทึก เช่น 

• นักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวช้ีวัด / มาตรฐานการเรียนรู้ ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลที่ก่าหนดมากน้อยเพียงใด  นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับใด 

• กิจกรรมใดที่สามารถเพิ่มคุณภาพผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและกิจกรรมใดเป็นจุดอ่อนพัฒนา 
• ปัญหา อุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้  
• บทเรียนที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้  
• แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
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