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ค่ายวิทยาศาสตรโ์ลกรอ้น 
ณ ศนูยร์วมตะวนั อ.เมือง จ.กาญจนบรุ ี

 
 

 
ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ มเีป้าหมายการพฒันาที่

ส าคญัเพือ่พฒันาคนไทยในทุกมติแิละในทกุชว่งวยัใหเ้ป็นคนด ี เกง่ และมคีณุภาพ รวมทัง้มทีกัษะทีจ่ าเป็นใน
ทกุดา้น เพือ่ใหส้ามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งมมีาตรฐาน ทา่มกลางโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ในศตวรรษที ่
21 ดงันัน้ การจดัการศกึษาในโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาต่างๆ ในทกุชว่งวยั จงึตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบ
การเรยีนการสอน หรอืเพิม่เตมิกจิกรรมทีค่าดหวงัว่า น่าจะสามารถหนุนเสรมิใหน้กัเรยีนมคีณุลกัษณะต่างๆ 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตรช์าต ิ เชน่ การปรบัเปลีย่นการเรยีนจากทีเ่คยเรยีนเฉพาะในหอ้งเรยีน เป็น
จดัใหม้กีารเรยีนนอกหอ้งเรยีนเพิม่มากขึน้ ทัง้ในรปูของการออกนอกโรงเรยีนเพือ่เรยีนรูจ้ากปัญหา หรอื
เรยีนรูจ้ากชมุชนในพืน้ที ่ (Problem หรอื Area Based Learning)  หรอืในรปูของการจดัคา่ยเยาวชนเพือ่
เสรมิสรา้งวนิยัหรอืทกัษะชวีติดา้นต่างๆ  ใหก้บันกัเรยีน การใชห้ลกัสะเตม็ศกึษาเพือ่หนุนเสรมิศกัยภาพทาง
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 

คา่ยวทิยาศาสตรโ์ลกรอ้น เป็นหนึ่งในคา่ยเยาวชนหลกัสตูรวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม ของศนูยร์วม
ตะวนั ทีถ่กูออกแบบใหม้สีาระ กระบวนการ และกจิกรรม ทีห่นุนเสรมิการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรข์อง
โรงเรยีน โดยเฉพาะการสรา้งเสรมิประสบการณ์ในการประยกุตใ์ชห้ลกัการหรอืทฤษฎทีางวทิยาศาสตร ์ มา
วเิคราะหปั์ญหาและสถานการณ์ทางดา้นโลกรอ้นหรอืการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ ทีเ่ป็นอยูใ่น
ปัจจบุนัรวมทัง้แนวโน้มในอนาคต ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ภมูภิาค และระดบัโลก รวมทัง้ใชห้ลกัการทาง
วทิยาศาสตรด์งักล่าว ในการวเิคราะหห์รอืท าความเขา้ใจกบัแนวทางหรอืวธิกีารรบัมอืหรอืแกไ้ขปัญหาโลก
รอ้นทีเ่กดิขึน้ ทัง้นี้ เพือ่หนุนเสรมิโอกาสทีน่กัเรยีนจะไดใ้ชค้วามรูจ้ากการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน มา
ทดลองกบัสถานการณ์ต่างๆ ในสถานทีจ่รงิ อกีทัง้ยงัไดเ้พิม่พนูความรูท้ีเ่กีย่วกบัสถานการณ์จรงิทางดา้น
สิง่แวดลอ้มอยา่งเป็นองคร์วม ท าใหค้าดหมายไดว้่า นกัเรยีนทีไ่ดผ้า่นกระบวนการคา่ยวทิยาศาสตร์โลกรอ้น 
จากศนูยร์วมตะวนั จะเพิม่พนูความเขา้ใจต่อความรูท้ีไ่ด้รบัจากการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน และเกดิ
กระบวนการเรยีนรู ้ ทีจ่ะสามารถพฒันาเป็นทกัษะดา้นต่างๆ เชน่ ทกัษะการใช้
ความรู ้ทกัษะการปฏบิตั ิและทกัษะชวีติ ไดใ้นทีส่ดุ  
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เพิม่พนูความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรโ์ลกรอ้น 
2. เพือ่สง่เสรมิการพฒันาทกัษะความรู ้(การใชค้วามรู)้ และทกัษะปฏบิตัทิี่

มหีลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตรเ์ป็นฐาน  
3. เพือ่สง่เสรมิการพฒันาทกัษะชวีติ ไดแ้ก ่ทกัษะการใชช้วีติ (การเสยีสละ จติอาสา เอือ้เฟ้ือ แบ่งปัน 

ความรบัผดิชอบ) ทกัษะการเป็นผูน้ า ทกัษะการท างานเป็นทมี (การยอมรบัฟัง กระบวนการกลุ่ม 
การแบ่งงาน) 

กลุ่มเป้าหมาย  นกัเรยีนทกุระดบัชัน้  
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สถานท่ีจดัท าค่าย ศนูยร์วมตะวนั อ.เมอืง จ.กาญจนบุร ี 

ระยะเวลา 3 วนั 2 คนื  

แนวคิดในการจดัค่าย “วิทยาศาสตรโ์ลกร้อน” 
1. เป็นคา่ยทีม่คีวามเพลดิเพลนิ ทา้ทาย สนุกสนาน เพือ่สรา้งความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้
2. เป็นคา่ยทีม่กีารจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย มคีวามเชือ่มประสานและรอ้ยเรยีงของสาระ (ตลอด 3 วนั 2 

คนื) เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นขัน้เป็นขัน้เป็นตอน และพฒันาเป็นทกัษะความรู้
และทกัษะปฏบิตั ิในทีส่ดุ 

3. เป็นคา่ยทีม่กีารเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ (Experiential Learning) และในสถานการณ์จรงิ ที่
นกัเรยีนไดม้โีอกาสจบัตอ้ง สมัผสั จนเกดิความรูส้กึหวงแหน ใหค้ณุคา่ ใหค้วามส าคญัต่อสิง่ทีไ่ด้
เรยีนรู ้ น าไปสูก่ารสงสยั ตัง้ค าถาม คน้หาค าตอบดว้ยการส ารวจ ทดลอง และสรปุผล  

4. เป็นคา่ยทีส่ง่เสรมิการพึง่พาตนเอง การท าดว้ยตวัเอง การมวีนิยั การมสีว่นรว่ม การแสดงออกของ
นกัเรยีน 

กิจกรรมเรียนรู้ (จดักิจกรรมตามระดบัชัน้ของนักเรียน) 
1. กจิกรรมส ารวจ ทดลอง ในธรรมชาตจิรงิ  

- เดนิป่าบนเสน้ทางศกึษาธรรมชาติในพืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าสลกัพระ เพื่อฝึกส ารวจเกบ็
ข้อมูลและเรยีนรู้บทบาทส าคญัของป่าไม้ที่ท าหน้าที่กกัเก็บคาร์บอนไดออกไซด์  รวมทัง้
ผลกระทบของโลกรอ้นต่อความหลากหลายทางชวีภาพ 

2. กจิกรรม 10 สหายอนัตรายโลกรอ้น เรยีนรูเ้กีย่วกบัประเภทและแหล่งทีม่าของก๊าซเรอืนกระจก ซึง่
เป็นสาเหตุของภาวะโลกรอ้น ซึง่ผูเ้รยีนรูจ้ะตอ้งปฏบิตัภิารกจินี้ภายในหอ้งทีเ่ป็นสถานการณ์จ าลอง  

3. ท ากิจกรรม Rally โลกร้อน ในฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 
3.1 ฐาน หลุมพรางโลกรอ้น เรยีนรูเ้กีย่วกบัปัจจยัต่างๆ ทีท่ าโลกรอ้นขึน้  
3.2 ฐาน Time line โลกรอ้น เรยีนรูเ้กีย่วกบักระบวนการเกดิโลกรอ้น 
3.3 ฐาน รูไ้หมใครใหญ่ เรยีนรูแ้ละเปรยีบเทยีบ Carbon Footprint ทีเ่กดิจากกระบวนการผลติสนิคา้

ชนิดต่างๆ 
3.4 ฐาน สมการเปลีย่นโลก เรยีนรู้เกี่ยวกับสมดุลคาร์บอน (Carbon Positive, Carbon Neutral, 

Carbon Negative, Carbon Sink) ทีเ่กดิจากการดดูซบัและปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ 
3.5 ฐาน จ าเลยโลกรอ้น เรยีนรูเ้กีย่วกบัปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

4. กจิกรรมในหอ้งปฏบิตักิาร The Day After Tomorrow เพื่อเรยีนรูร้ะบบภูมอิากาศโลก (บรรยากาศ 
น ้าแขง็ อุทกภาค ธรณีภาค ชวีภาค) และการเปลีย่นแปลงเมื่อโลกรอ้นขึน้ (ปรากฏการณ์แอลนิโญ่ 
ลานิญ่า) 

5. กจิกรรม เทา้ใครใหญ่ทีส่ดุ เรยีนรูว้ธิกีารค านวณรอยเทา้คารบ์อน (Carbon Footprint) จากกจิกรรม
ต่างๆ ในชวีติประจ าวนั 

6. กจิกรรมเกมส์สร้างสรรค์ที่ส่งเสรมิความเป็นผูน้ า ความสามคัค ีการท างานเป็นทมี ทกัษะในการ
สือ่สาร การแกปั้ญหา และไดค้วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม 
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- กจิกรรมประลองทมีรปูแบบต่างๆ 
- The Tower หอคอยจบัก๊าซเรอืนกระจก 
- กจิกรรม Hoo la hoop 
- กจิกรรม space for living 

7. กจิกรรมแสดงรอบกองไฟ เพื่อตรวจสอบระดบัความเขา้ใจของนักเรยีนต่อ
การกจิกรรมการเรยีนรูท้ีผ่่านมา เพื่อความเพลดิเพลนิ ส่งเสรมิการท างานเป็นทมีและส่งเสรมิการ
แสดงออกของนกัเรยีน รวมทัง้เป็นสว่นหนึ่งของกจิกรรมสนัทนาการ 

 
ร่างก าหนดการ 

เวลา กิจกรรมวนัท่ี 1 กิจกรรมวนัท่ี 2 กิจกรรมวนัท่ี 3 
ภาคเชา้ 

07.30 - 13.00 น. 
 เดนิทางถงึศนูยร์วมตะวนั  
 ตอ้นรบั แบ่งกลุ่มแนะน าตวั 
 ประเมนิความรู ้
 รบัประทานอาหารกลางวนั 

 กจิกรรมปลุกพลงัก่อนการเรยีนรู ้
 รบัประทานอาหารเชา้ 
 กจิกรรมสนัทนาการ 
 กจิกรรม The Day After Tomorrow  

- บรรยากาศ 
- น ้าแขง็ 
- อุทกภาค 
- ธรณภีาค 

 รบัประทานอาหารกลางวนั 

 รบัประทานอาหารเชา้ 
 กจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม 
 กจิกรรม เทา้ใครใหญ่ทีสุ่ด  
 รบัประทานอาหารกลางวนั 

ภาคบ่าย 
13.00 - 18.00 น. 

 เตรยีมความพรอ้มและชีแ้จงกจิกรรม 
 กจิกรรม Rally โลกรอ้น 
 พกัผ่อนหรอืเดนิชมแหล่งเรยีนรูอ้ืน่ๆ 
ในศนูยร์วมตะวนัตามอธัยาศยั 

 กจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม 
 เดนิป่าส ารวจการกกัเกบ็
คารบ์อนไดออกไซดโ์ดยตน้ไมใ้นป่า และ
สงัเกตความหลากหลายทางชวีภาพของ
ป่าสลกัพระ (ชวีภาค) 
 กจิกรรมสรา้งสมัพนัธท์มีพชิติโลกรอ้น 
 พกัผ่อนหรอืเดนิชมแหล่งเรยีนรูอ้ืน่ๆ 
ในศนูยร์วมตะวนัตามอธัยาศยั 

 สรุปกจิกรรม  
 พธิปิีดการฝึกอบรม 
 เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 
 

ภาคค ่า 
18.00 – 21.00 น. 

 

 รบัประทานอาหารเยน็ 
 กจิกรรมสนัทนาการ 
 กจิกรรม 10 สหายอนัตรายโลกรอ้น  

 นอนหลบัพกัผ่อน 

 รบัประทานอาหารเยน็ 
 กจิกรรมสนัทนาการ 
 ชมสารคดทีางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 สรุปกจิกรรมและน าเสนอผลการส ารวจ 
 นอนหลบัพกัผอ่น 
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ประโยชน์ท่ีได้รบั 
 นกัเรยีนทีไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมคา่ยวทิยาศาสตรโ์ลกรอ้น จะเกดิความรูค้วามเขา้ใจในความเชือ่มโยง
สมัพนัธเ์ชงิเหตุและผลของปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อความสมดุลในระบบนิเวศ ตลอดจนกลไกทีท่ าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงทางดา้นสิง่แวดลอ้ม และแนวทางแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่น้นการมสีว่นรว่มของตวัเยาวชน
หรอืนกัเรยีน นอกจากนี้ การรว่มกจิกรรมคา่ยวทิยาศาสตรโ์ลกรอ้น ยงัท าใหน้กัเรยีน 

• มวีนิยัในการอยูแ่ละท างานรว่มกนัทา่มกลางความแตกต่างของสมาชกิในกลุ่ม 
• รูจ้กัการเสยีสละ 
• ชา่งสงัเกต 
• รูว้ธิกีารจดบนัทกึ 
• รูจ้กัการตรวจสอบ ตรกึตรอง วเิคราะหปั์ญหาทางดา้นสิง่แวดลอ้ม  
• รูจ้กัการหาขอ้สรปุรว่มกนัในเชงิวทิยาศาสตร์ 
• รูว้ธิกีารแกปั้ญหาดว้ยความพรอ้มเพรยีง 
• ฟังซึง่กนัและกนั และเคารพในความคดิเหน็ของกนัและกนั 
• ยอมรบัความคดิเหน็ผูอ้ืน่ และเคารพในมตขิองทมีงาน 
• มปีระสบการณ์ในการมสีว่นรว่มแกไ้ขปัญหา และ 
• มนี ้าใจนกักฬีา 

ค่ายวิทยาศาสตรโ์ลกร้อนจดัโดย ทมีงานจากสมาคมพฒันาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


