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หลกัสตูรเยาวชนอนรุกัษพ์ลงังาน 
ศนูยร์วมตะวนั อ.เมือง จ.กาญจนบรุ ี

 
 

 
 

“พลงังานเป็นฐานของชวีติ” นอกจากเราตอ้งอาศยัพลงังานในการด ารงชวีติแลว้ พลงังานยงัชว่ยให้
เราสามารถด าเนินชวีติไดอ้ยา่งสะดวกสบาย และถอืเป็นปัจจยัส าคญัในการชว่ยขบัเคลื่อนและพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมอยา่งต่อเนื่อง อยา่งไรกต็าม ในรอบหลายปีทีผ่า่นมา สถานการณ์ดา้นพลงังานและ
สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ ไดส้ง่สญัญาณเตอืนถงึภาวะการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้กบัโลกเรานี้ในทกุรปูแบบ ไมว่่า
จะเป็นขดีจ ากดัดา้นปรมิาณ ซึง่สง่ผลต่อราคาเชือ้เพลงิพลงังานทีไ่มแ่น่นอนและมคีวามออ่นไหวต่อเหตุการณ์
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ผลกระทบของการใชพ้ลงังานต่อสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ ทีเ่กดิจากการสะสมของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นชัน้บรรยากาศ จากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ
พลงังานจนท าใหโ้ลกรอ้นขึน้ และสง่ผลต่อการเกดิภยัพบิตัติ่างๆ ไมว่่าจะเป็นอทุกภยั ทีท่ าใหเ้กดิภาวะน ้า
ทว่ม ดนิถล่ม การเกดิภยัแลง้ หมอกควนั การเกดิโรคระบาดทัง้โรคอบุตัใิหม ่ และโรคอบุตัซิ ้า รวมทัง้การ
ท าลายความหลากหลายของทรพัยากรทางชวีภาพ ซึง่ทัง้หมดนี้ ลว้นแต่มคีวามเชือ่มโยงต่อความมัน่คง
ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม และกระทบกบัความอยูร่อดของเราทกุคน จงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีทุ่กฝ่าย
จะตอ้งหนัมาเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว และรว่มกนัปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการผลติและบรโิภค 
ของตนเอง ดว้ยการใชพ้ลงังานและทรพัยากรต่างๆ อยา่งรูค้ณุคา่ เพือ่ชะลอและลดความรนุแรงของการ
เปลีย่นแปลงต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้  

คา่ยเยาวชนหลกัสตูร อนุรกัษ์พลงังาน เป็นคา่ยทีถ่กูออกแบบใหเ้ยาวชนทีเ่ขา้คา่ย เกดิกระบวนการ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัความจ าเป็นในการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม โดยใชก้ระบวนการ Active learning ที่
แทรกกจิกรรมทีห่นุนเสรมิใหเ้ยาวชนเกดิความตระหนกัและใหค้ณุคา่ต่อการอนุรกัษ์พลงังาน รูว้ธิเีลอืกใช้
อปุกรณ์ต่างๆ ทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการใชพ้ลงังานอยา่งรูค้ณุคา่ รูว้ธิกีารใชพ้ลงังานอยา่งชาญฉลาด จนสามารถ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชพ้ลงังานไปในทศิทางทีม่คีณุค่า ในทีส่ดุ  
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เพิม่พนูความรูพ้ ืน้ฐานทางดา้นทรพัยากรพลงังาน 
2. เพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชนมจีติส านึกดา้นการอนุรกัษ์พลงังานน าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชใ้ห้

มปีระสทิธภิาพมากขึน้  
3. เพือ่สง่เสรมิการพฒันาทกัษะชวีติ โดยเฉพาะทกัษะทางดา้นการใชพ้ลงังานอยา่งรูค้ณุคา่ และเป็น

มติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

กลุ่มเป้าหมาย  นกัเรยีนทกุระดบัชัน้  

สถานท่ีจดัท าค่าย ศนูยร์วมตะวนั อ.เมอืง จ.กาญจนบุร ี 

ระยะเวลา 3 วนั 2 คนื  
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แนวคิดในการจดัค่าย “เยาวชนอนุรกัษ์พลงังาน” 
1. เป็นคา่ยทีเ่น้นการเรยีนรูค้วบคูก่บัการทีไ่ด ้ “ทดลองท าจรงิ” (learning by doing) และเน้นความ

สนุกสนานเพลดิเพลนิพรอ้มๆ กบัการเรยีนรู ้
2. เป็นคา่ยทีม่กีารจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย มคีวามเชือ่มประสานและรอ้ยเรยีงของสาระ เพือ่ให้

นกัเรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นขัน้เป็นขัน้เป็นตอน และพฒันาเป็นทกัษะความรูแ้ละทกัษะ
ปฏบิตั ิ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. กจิกรรมเรยีนรูส้ายใยอาหารและการรกัษาสมดุลพลงังานในระบบนิเวศ  

- เดนิป่าบนเสน้ทางศกึษาธรรมชาตใินพืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าสลกัพระ เพือ่เรยีนรูก้ารสรา้ง
สมดุลของพลงังานในระบบนิเวศ 

2. กจิกรรมเรยีนรูก้ระบวนการผลติไฟฟ้า ณ เขือ่นศรนีครนิทร์  
3. กจิกรรมภารกจิพชิติโลกไรพ้ลงังาน 

- ฐานจ าลองสถานการณ์เมื่อโลกไรพ้ลงังาน โดยมภีารกจิสุดทา้ทายใหส้มัผสัถงึช่วงเวลาทีไ่ม่มี
พลงังานและแสงสว่าง เพื่อสะท้อนถงึขอ้จ ากดัของทรพัยากรพลงังานและปัญหาของการใช้
พลงังานเกนิความจ าเป็น  

4. กจิกรรม Walk rally พลงังาน 
- เรยีนรูค้วามจ าเป็นในการอนุรกัษ์พลงังานทีส่อดแทรกความรูพ้ื้นฐานดา้นทรพัยากรพลงังาน 

รวมทัง้เรยีนรูผ้ลกระทบจากการใชพ้ลงังาน ซึง่ภารกจินี้ตอ้งอาศยักระบวนการท างานเป็นทมี 
5. กจิกรรมเรยีนรู้ในสถานีความรู ้เกีย่วกบัแนวทางการประหยดัพลงังานในชวีติประจ าวนั เน้นการ

เรยีนรูท้ีอ่าศยัการปฏบิตัจิรงิ เพือ่รว่มกนัหาทางออกของปัญหาพลงังาน ไดแ้ก ่
- สถานี รูใ้ชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
- สถานี แสงสว่างเพือ่โลกสวย 
- สถานี รูใ้ชร้ะบบปรบัอากาศ 
- สถานี บา้นประหยดัพลงังาน 

6. กจิกรรมท าภารกจิปรบัเปลีย่นหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อช่วยประหยดัพลงังานและเชื่อมโยง
ภารกจิสูก่ารบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าในประเทศ 

7. กจิกรรมเกมสรา้งสรรค์ที่ส่งเสรมิความเป็นผู้น า ความสามคัค ีการท างานเป็นทีม ทกัษะในการ
สื่อสาร การแก้ปัญหา และได้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ The Tower 
หอคอยรกัษ์พลงังาน, Pipe line ขนสง่พลงังาน 

8. กจิกรรมแสดงรอบกองไฟ เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรยีนต่อการเรยีนรูท้ีผ่่านมา เพื่อความ
เพลดิเพลนิ ส่งเสรมิการท างานเป็นทมีและส่งเสรมิการแสดงออกของนักเรยีน รวมทัง้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกจิกรรมสนัทนาการ 
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ร่างก าหนดการ 
เวลา กิจกรรมวนัท่ี 1 กิจกรรมวนัท่ี 2 กิจกรรมวนัท่ี 3 
ภาคเชา้ 

07.30 - 13.00 น. 
 เดนิทางถงึศนูยร์วมตะวนั  
 ตอ้นรบั แบ่งกลุ่มแนะน าตวั 
เยีย่มชมกระบวนการผลติไฟฟ้า ณ 
เขือ่นศรนีครนิทร ์
 ประเมนิความรู ้
 รบัประทานอาหารกลางวนั 

 กจิกรรมปลุกพลงัก่อนการเรยีนรู ้
 รบัประทานอาหารเชา้ 
 กจิกรรมสนัทนาการ 
 กจิกรรม Walk Rally พลงังาน 
 รบัประทานอาหารกลางวนั 

 รบัประทานอาหารเชา้ 
 กจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม 
 กจิกรรมอนุรกัษ์พลงังานท าไดไ้ม่
ยาก  
 รบัประทานอาหารกลางวนั 

ภาคบ่าย 
13.00 - 18.00 น. 

 เตรยีมความพรอ้มและชีแ้จงกจิกรรม 
 กจิกรรมเดนิป่าเรยีนรูก้ารถ่ายเท
พลงังานในระบบนิเวศ 
 พกัผ่อนหรอืเดนิชมแหล่งเรยีนรูอ้ืน่ๆ 
ในศนูยร์วมตะวนัตามอธัยาศยั 

 กจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม 
 เรยีนรูส้ถานีอนุรกัษ์พลงังาน 

- รูใ้ชพ้ลงังาน 
- รูเ้ลอืกเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
- แสงสว่างเพือ่โลกสวย 
- บา้นประหยดัพลงังาน 

 ซอ้มการแสดง 
 พกัผ่อนหรอืเดนิชมแหล่งเรยีนรู้
อื่นๆ ในศนูยร์วมตะวนัตามอธัยาศยั 

 สรุปกจิกรรม  
 พธิปิีดการฝึกอบรม 
 เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 
 

ภาคค ่า 
18.00 – 21.00 น. 

 

 รบัประทานอาหารเยน็ 
 กจิกรรมสนัทนาการ 
 กจิกรรม พชิติโลกไรพ้ลงังาน  

 นอนหลบัพกัผ่อน 

 รบัประทานอาหารเยน็ 
 กจิกรรมสนัทนาการ 
 ชมสารคดทีางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 กจิกรรมการแสดงรอบกองไฟ 
 นอนหลบัพกัผอ่น 

 

 
ประโยชน์ท่ีได้รบั 
 นกัเรยีนทีไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมคา่ยเยาวชนอนุรกัษ์พลงังาน จะเกดิความรูค้วามเขา้ใจในความ
เชือ่มโยงสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผลของปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อความสมดุลในระบบนิเวศ ตลอดจนกลไกทีท่ าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากกการใชพ้ลงังานของแต่ละคน ท าใหเ้กดิความตระหนกัและ
ใหค้ณุคา่ต่อการอนุรกัษ์พลงังาน นอกจากนี้ นกัเรยีนยงัไดรู้แ้นวทางในการใชพ้ลงังานอยา่งรูค้ณุคา่ ทัง้
ทางดา้นการเลอืกใชอ้ปุกรณ์หรอืเทคโนโลย ี การปรบัวธิกีารใช ้ รวมทัง้การบ ารงุรกัษาอปุกรณ์ไฟฟ้าอยา่ง
เหมาะสม นอกจากนี้ การรว่มกจิกรรมคา่ยเยาวชนอนุรกัษพ์ลงังาน ยงัท าใหน้กัเรยีน 

• มวีนิยัในการอยูแ่ละท างานรว่มกนัทา่มกลางความแตกต่างของสมาชกิในกลุ่ม 
• รูจ้กัการเสยีสละ 
• รูว้ธิกีารแกปั้ญหาดว้ยความพรอ้มเพรยีง 
• ฟังซึง่กนัและกนั และเคารพในความคดิเหน็ของกนัและกนั 
• ยอมรบัความคดิเหน็ผูอ้ืน่ และเคารพในมตขิองทมี 
• มปีระสบการณ์ในการมสีว่นรว่มแกไ้ขปัญหา และมนี ้าใจนกักฬีา 

หลกัสตูรเยาวชนอนุรกัษ์พลงังาน จดัโดย ทมีงานจากสมาคมพฒันาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
 
 


