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หลกัสตูรเยาวชน Zero Waste  
ศนูยร์วมตะวนั อ.เมือง จ.กาญจนบรุ ี

 
 
 

การพฒันาและเจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิ และวถิชีวีติของคนไทยทีเ่ปลีย่นไปในทศิทางทีต่อ้งการ
ความสะดวกสบายในทกุดา้น สง่ผลใหป้รมิาณขยะทเีกดิขึน้ในประเทศเพิม่มากขึน้จนเป็นปัญหาวกิฤตใินการ
จดัการในทกุพืน้ที ่จากขอ้มลูของกรมควบคมุมลพษิ ในปี 2561 คนไทยผลติขยะวนัละ 74,073 ตนั หรอืผลติ
ขยะปีละประมาณ 27.8 ลา้นตนั ปรมิาณขยะทัง้หมด มกีารจดัเกบ็และก าจดัอยา่งถกูตอ้ง 10.88 ลา้นตนั หรอื
รอ้ยละ 39 ในขณะทีร่อ้ยละ 34 ของขยะ (9.58 ลา้นตนั) ถกูน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ สว่นทีเ่หลอืเป็นขยะทีถ่กู
ก าจดัอยา่งไมถ่กูตอ้งประมาณ 7.36 ลา้นตนั (รอ้ยละ 27) โดยเป็นขยะในสว่นทีถ่กูปล่อยใหต้กคา้งอยูใ่นพืน้ที่
หรอืไมถู่กน าไปก าจดัอยา่งถกูตอ้ง เชน่ ก าจดัแบบเทกองหรอืเผากลางแจง้ กองทิง้เอาไวห้รอืลกัลอบทิง้ใน
พืน้ทีส่าธารณประโยชน์หรอืลกัลอบทิง้ลงสูแ่หล่งน ้า ท าใหม้ขียะมลูฝอยจากบกปะปนและตกคา้งอยู่ในทะเล 
รวมถงึการทิง้ขยะในทะเลโดยตรง ซึง่ส่วนใหญเ่ป็น ขยะพลาสตกิ ทีส่ง่ผลกระทบกบัสตัวท์ะเล กลายเป็น
ปัญหาใหญ่ของระบบนิเวศในทะเลและทรพัยากรชายฝัง่ทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อหว่งโซ่อาหารและสง่ผลต่อมนุษย์
ในทีส่ดุ  

ในรอบหลายปีทีผ่า่นมา การแกไ้ขปัญหาขยะจงึเป็นวาระแหง่ชาตทิีทุ่กภาคสว่นตอ้งหนัมารว่มมอืกนั
จดัการ โดยเฉพาะการใหค้วามส าคญักบัการลดขยะตัง้แตต่น้ทาง ดว้ยการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภค 
และการผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ในขณะทีย่ทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (ยทุธศาสตรท์ี ่ 5) กไ็ดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันาทีส่ าคญัทีจ่ะตอ้งเป็นการน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals หรอืเรยีกชือ่ย่อว่า SDG) ในทกุมติ ิ 
และใหท้กุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในแบบทางตรงใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ ดงันัน้ การ
เสรมิสรา้งทกัษะในการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะการปรบัเปลีย่นวถิกีารกนิการใช ้ การผลติ
ทีน่ าไปสูส่งัคมทีป่ลอดขยะขงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งบ่มเพาะใหเ้กดิขึน้กบัเยาวชนไทย โดยเฉพาะในนกัเรยีน
ทีอ่ยูใ่นชว่งของการศกึษาเรยีนรูใ้นสถานศกึษาต่างๆ 

คา่ยเยาวชน Zero Waste ทีศ่นูยร์วมตะวนั อ.เมอืง จ.กาญจนบุร ี เป็นคา่ยเยาวชนทีม่กีารออกแบบ
กระบวนการเรยีนรูใ้หม้สีาระ และกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ะชว่ยเพิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจของนกัเรยีนต่อปัญหา 
สถานการณ์ขยะมลูฝอย และของเสยีอนัตราย ทัง้ในโรงเรยีน ในชมุชน และภาพรวมของประเทศ  และ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัระบบนเิวศ เศรษฐกจิ และสงัคม ทีจ่ะน าไปสูก่ารเสรมิสรา้งจติส านึกของนักเรยีนหรอื
เยาวชน ต่อการจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายโดยเริม่จากตวัเอง ในขณะเดยีวกนั นกัเรยีนทีเ่ขา้คา่ย 
Zero Waste ทีศ่นูยร์วมตะวนั จะไดท้ ากจิกรรมต่างๆ ทัง้ในฐานการเรยีนรู ้ และทดลองท าในสถานการณ์
สมมต ิ และในสถานการณ์จรงิ ท าใหรู้ว้ธิกีารจดัการขยะแต่ละประเภททัง้ตน้ทางและปลายทางโดยเฉพาะการ
จดัการขยะในชวีติประจ าวนั รวมทัง้สามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปใชใ้นการขยายผลดว้ยการ
ออกแบบหรอืปฏบิตักิารสือ่สารรณรงคใ์นโรงเรยีนและชมุชน หรอืคดิคน้ วจิยั ออกแบบ นวตักรรมทีส่ง่เสรมิ
การใชซ้ ้า การหมนุวยีนกลบัมาใชใ้หม ่หรอืการใชว้สัดุธรรมชาตเิพือ่ลดขยะ 
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วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่เพิม่พนูความรูค้วามใจเกีย่วกบัปัญหาและสถานการณ์ขยะ รวมทัง้ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

เศรษฐกจิและสงัคม  
2. เพือ่สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูข้องนกัเรยีน เกีย่วกบัวถิกีารด าเนินชวีติทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิขยะ และการ

จดัการขยะในระดบับุคคล 
3. เพือ่สง่เสรมิการพฒันาทกัษะชวีติ ไดแ้ก ่ทกัษะการใชช้วีติ (การเสยีสละ จติอาสา เอือ้เฟ้ือ แบ่งปัน 

ความรบัผดิชอบ) ทกัษะการเป็นผูน้ า ทกัษะการท างานเป็นทมี (การยอมรบัฟัง กระบวนการกลุ่ม 
การแบ่งงาน) 

กลุ่มเป้าหมาย  นกัเรยีนทกุระดบัชัน้  

สถานท่ีจดัท าค่าย ศนูยร์วมตะวนั อ.เมอืง จ.กาญจนบุร ี 

ระยะเวลา 3 วนั 2 คนื  

แนวคิดในการจดั “ค่ายเยาวชน Zero waste” 
1. เป็นคา่ยทีม่คีวามเพลดิเพลนิ ทา้ทาย สนุกสนาน เพือ่สรา้งความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู้ 
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  
1. กจิกรรมทดลองท าในสถานการณ์จรงิ  

- กจิกรรมเดนิป่าบนเสน้ทางศกึษาธรรมชาตเิขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าสลกัพระ เพื่อเรยีนรูเ้กีย่วกบั
การท างานของระบบธรรมชาตทิีไ่มก่อ่ใหเ้กดิขยะ  

- กจิกรรมปฏบิตักิารอาหารจานเดด็กบั LCA  
2. กจิกรรม Rally เปิดโลกขยะ 

- ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัชนิด ประเภทและลกัษณะของขยะแต่ละประเภท 
- สถานการณ์ปัญหาขยะในปัจจุบนั 
- ผลกระทบของปัญหาขยะต่อสขุภาพ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
- การจดัการขยะในปัจจุบนั 
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3. กจิกรรมเรยีนรูใ้นฐานเรยีนรู ้ดงันี้ 
3.1 ฐานเรยีนรูเ้รือ่งขยะพลาสตกิ 

- ประวตัแิละความเป็นมาของพลาสตกิ 
- ประเภทของพลาสตกิ 
- กระบวนการผลติพลาสตกิ 
- เรยีนรูพ้ลาสตกิในชวีติประจ าวนั 
- ผลระทบจากพลาสตกิทีม่ตี่อสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 
- วธิกีารจดัการพลาสตกิตามหลกัการ 1A3R 

3.2 ฐานเรยีนรูเ้รือ่งวสัดุแกว้ โลหะ กระดาษ 
- ประเภทของวสัดปุระเภทแกว้ โลหะ กระดาษ 
- เรยีนรูข้ ัน้ตอนและกระบวนการผลติ 
- ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 
- วธิกีารจดัการขยะประเภทแกว้ โลหะ กระดาษตามหลกัการ 

1A3R 
3.3 ฐานเรยีนรูเ้รือ่งขยะเปียก 

- ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัขยะเปียก 
- ปัญหาและผลกระทบจากการก าจดัขยะเปียกแบบผดิวธิ ี
- กจิกรรมฝึกปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการขยะเปียกด้วยวธิตี่างๆ เช่น การท าน ้าหมกัชวีภาพ 

การท าปุ๋ ยหมกั การท าถงัหมกัเศษอาหาร เป็นตน้ 
 

4. กจิกรรมเกมสรา้งสรรค์ทีส่่งเสรมิความเป็นผูน้ า ความสามคัค ีการ
ท างานเป็นทีม ทักษะในการสื่อสาร การแก้ปัญหา และได้ความรู้
เกีย่วกบัการจดัการขยะ  

- กจิกรรมเขาวงกตขยะ 
- กจิกรรม The Tower หอคอยพชิติปัญหาขยะ 
- กจิกรรมคลายปมไมค่ลายมอื  
- กจิกรรมชงิธง 

 

5. กจิกรรมแสดงรอบกองไฟ เพื่อตรวจสอบระดบัความเขา้ใจของนักเรยีนต่อการกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
ผ่านมา เพื่อความเพลิดเพลนิ ส่งเสรมิการท างานเป็นทมีและส่งเสรมิการแสดงออกของนักเรยีน 
รวมทัง้เป็นสว่นหนึ่งของกจิกรรมสนัทนาการ 
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ร่างก าหนดการ 

เวลา กิจกรรมวนัท่ี 1 กิจกรรมวนัท่ี 2 กิจกรรมวนัท่ี 3 
ภาคเชา้ 

07.30 - 13.00 น. 
 เดนิทางถงึศนูยร์วมตะวนั  
 ตอ้นรบั แบ่งกลุ่มแนะน าตวั 
 ประเมนิความรูก้่อนเรยีน 
 รบัประทานอาหารกลางวนั 

 กจิกรรมปลุกพลงัก่อนการเรยีนรู ้
 รบัประทานอาหารเชา้ 
 กจิกรรมสนัทนาการ 
 กจิกรรม Walk Rally เปิดโลกขยะ 
 รบัประทานอาหารกลางวนั 

 รบัประทานอาหารเชา้ 
 กจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม 
 กจิกรรมปฏบิตักิารอาหารจานเดด็
กบั LCA 
 ระดมความคดิและน าเสนอผลงาน 
 รบัประทานอาหารกลางวนั 

ภาคบ่าย 
13.00 - 18.00 น. 

 เตรยีมความพรอ้มและชีแ้จงกจิกรรม  
 กจิกรรมเดนิป่าศกึษาธรรมชาต ิ
 พกัผ่อนหรอืเดนิชมแหล่งเรยีนรูอ้ืน่ๆ 
ในศนูยร์วมตะวนัตามอธัยาศยั 

 กจิกรรมเขา้สถานีความรู ้ทางออก
ปัญหาขยะ 

- การจดัการขยะพลาสตกิ แกว้ 
กระดาษ โลหะ 

- การจดัการขยะเปียก  
 ซอ้มการแสดง 

 สรุปกจิกรรม  
 พธิปิีดการฝึกอบรม 
 เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

ภาคค ่า 
18.00 – 21.00 น. 

 

 รบัประทานอาหารเยน็ 
 กจิกรรมสนัทนาการ 
 กจิกรรมพชิติเขาวงกตขยะ (หอ้งมดื) 

 นอนหลบัพกัผ่อน 

 รบัประทานอาหารเยน็ 
 กจิกรรมสนัทนาการ 
 ชมสารคดทีางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 กจิกรรมการแสดงรอบกองไฟ 
 นอนหลบัพกัผอ่น 

 

 
ประโยชน์ท่ีได้รบั 
1. เกดิความรูค้วามเขา้ใจต่อปัญหา สถานการณ์ขยะ และผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัระบบนิเวศ เศรษฐกจิ และ

สงัคม  
2. เกดิทศันคตทิีด่ ีและมคีวามเขา้ใจในเรือ่งการจดัการขยะทีถ่กูตอ้ง (เน้นการลดขยะตัง้แต่ตน้ทาง) 
3. สามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปต่อยอดการเรยีนรูข้องตนเอง เชน่ การท าโครงการสือ่สาร

รณรงคเ์พือ่ขบัเคลื่อน Zero Waste School หรอืการท าโครงงานดา้นนวตักรรมทีจ่ะน าไปสูก่ารลดขยะ  
นอกจากนี้ การรว่มกจิกรรมคา่ยเยาวชน Zero waste ยงัท าใหน้กัเรยีน 
• มวีนิยัในการอยูแ่ละท างานรว่มกนัทา่มกลางความแตกต่างของสมาชกิในกลุ่ม 
• รูจ้กัการเสยีสละ 
• ชา่งสงัเกต 
• รูว้ธิกีารจดบนัทกึ 
• ฟังซึง่กนัและกนั และเคารพในความคดิเหน็ของกนัและกนั 
• ยอมรบัความคดิเหน็ผูอ้ืน่ และเคารพในมตขิองทมีงาน 
• มปีระสบการณ์ในการมสีว่นรว่มแกไ้ขปัญหา 
• มนี ้าใจนกักฬีา 

ค่ายเยาวชน Zero Waste จดัโดย  
ทมีงานจากสมาคมพฒันาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 


