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ค่ายกลางวนัสญัจร 
หลกัสตูรสายตรวจส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 ในสถานการณ์ที ่ “การใชพ้ลงังาน” มขีอ้จ ากดัทางดา้นการจดัหามาใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งพอเพยีงและในราคา
ทีไ่มก่ระทบต่อการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้มขีอ้จ ากดัต่อการสรา้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ในรอบหลายปีทีผ่า่นมาประเดน็การใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ หรอื “การอนุรกัษ์พลงังาน” จงึถกูใชเ้ป็นประเดน็หลกั ในการสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้กดิ
ขึน้กบันกัเรยีนในโรงเรยีน ในรปูของการบรูณาการหรอืผนวกในการเรยีนการสอนในระดบัชัน้ต่างๆ ซึง่สว่น
ใหญ่มกัจดัในรปูของการจดักจิกรรมสือ่สารรณรงคเ์พือ่ปลกูสรา้งจติส านึกของนกัเรยีนหรอืเยาวชน ต่อการ
อนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม ซึง่พบว่า การจดักจิกรรมเรยีนรูใ้นรปูของการสือ่สารรณรงคเ์พยีงอยา่งเดยีว 
มกัมขีอ้จ ากดัในการสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้กบันกัเรยีนอยา่งต่อเนื่องและเป็นวงกวา้ง ในระดบัทีท่ า
ใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชพ้ลงังานของนกัเรยีนอยา่งยัง่ยนื ในขณะทีโ่รงเรยีนมอีาคารสถานที ่
อปุกรณ์ เครือ่งใชไ้มส้อยต่างๆ ทีม่กีารใชพ้ลงังานและทรพัยากรอืน่ๆ ทีส่ามารถใชเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้ เพือ่ให้
นกัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิเสมอืนเป็นหอ้งทดลองทางดา้นการใชพ้ลงังานและทรพัยากรอืน่ๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ หากทัง้ครแูละนกัเรยีนรูแ้ละเขา้ใจในวธิกีารส ารวจตรวจวดัการใชพ้ลงังาน หรอืทรพัยากรต่างๆ  

ค่ายกลางวนัสญัจร หลกัสูตร“สายตรวจสิ่งแวดล้อม” จงึเป็นค่ายที่ถูกออกแบบมาเพื่อสรา้งความรู้
ความเขา้ใจของนกัเรยีน ต่อการส ารวจตรวจวดัและประเมนิการใชพ้ลงังาน (Energy Auditing) และทรพัยากร
อืน่ๆ อยา่งเป็นระบบ น าไปสูก่ารสรา้งโอกาสใหน้กัเรยีนได้กระท าสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเอง ผา่นการปฏบิตักิารจรงิ 
ในสภาพสิง่แวดลอ้มจรงิ ไดฝึ้กคดิและลงมอืท าสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเอง นอกจากนี้ การไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมเรยีนรู้
ในค่ายกลางวนัสายตรวจสิง่แวดล้อม ยงัท าให้นักเรยีนได้เห็น สมัผสั ตรวจ วดั และทราบถึงว่า ในการใช้
พลงังาน (รวมทัง้ทรพัยากรอืน่ๆ ) ในแต่ละวนัของตนเอง รวมทัง้สงัคมรอบขา้ง โดยเฉพาะในโรงเรยีน มกีาร
สญูเสยีรัว่ไหล หรอืใชอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพอย่างไร น าไปสู่การปลูกสรา้งจติส านึกต่อการอนุรกัษ์พลงังาน
ของนักเรยีนไปพรอ้มๆ กนั ซึง่โรงเรยีนทีม่กีารจดัท าโครงการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม หรอืมชีุมนุม/
ชมรมสิ่งแวดล้อม จะสามารถส่งเสรมินักเรยีนเหล่านี้ให้เป็นแกนน าอนุรกัษ์พลังงานและสิง่แวดล้อมของ
โรงเรยีน ทีจ่ะกลบัไปเป็นผูน้ าในการปฏบิตักิารส ารวจการใชท้รพัยากรและปัญหาสิง่แวดล้อมของโรงเรยีน 
น าไปสูก่ารสรา้งทกัษะในการแกไ้ขปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มและอืน่ๆ อยา่งเป็นระบบต่อไป  

 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เพิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจต่อวธิกีารส ารวจพลงังานและสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 
2. เพือ่ปลกูสรา้งจติส านึกของนกัเรยีนต่อการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
3. เพือ่สง่เสรมิการพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ า ทกัษะการท างานเป็นทมีของนกัเรยีน  
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กลุ่มเป้าหมาย นกัเรยีนทีถ่กูคดัเลอืกใหเ้ป็นแกนน าดา้นการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
จ านวนไมเ่กนิ 60 คนต่อ 1 ค่าย  

สถานท่ีจดัท าค่าย จดัทีโ่รงเรยีน  

ระยะเวลา 1 วนั  

แนวคิดในการจดัค่ายกลางวนั “สายตรวจส่ิงแวดล้อม” 
1. เป็นคา่ยทีม่คีวามเพลดิเพลนิ ทา้ทาย สนุกสนาน เพือ่สรา้งความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้
2. เป็นคา่ยทีม่กีารจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย ผูเ้รยีนรูไ้ดร้บัการพฒันาทกัษะอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน และ

พฒันาใหม้คีวามสามารถในการจดัการสิง่แวดลอ้มในทีส่ดุ 
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. กจิกรรมเรยีนรูอ้ปุกรณ์ไฟฟ้า อปุกรณ์ใชน้ ้าชนิดต่างๆ   
2. กจิกรรมเรยีนรูว้ธิกีารส ารวจการรัว่ไหลสญูเสยีจากการใชพ้ลงังาน ใชน้ ้า และขยะในโรงเรยีน 

- เรยีนรูว้ธิกีารส ารวจพลงังานและสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนทีถู่กตอ้ง ตลอดจนวธิกีารน าเสนอขอ้มลู
ทีม่พีลงั เพือ่ใหส้ามารถต่อยอดสูก่ารจดัการสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

3. กจิกรรมทดสอบการส ารวจพลงังานและสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน   
- ฝึกปฏบิตักิารส ารวจพลงังาน น ้า ขยะ ในโรงเรยีนจากสถานการณ์จ าลอง และออกแบบวธิกีาร

น าเสนอขอ้มลูใหน่้าสนใจ 
4. กจิกรรมเกมสรา้งสรรค์ที่ส่งเสรมิความเป็นผู้น า ความสามคัค ีการท างานเป็นทีม ทกัษะในการ

สือ่สาร การแกปั้ญหา  
 
ร่างก าหนดการ 

เวลา กิจกรรม 
ภาคเชา้ 

09.00 - 12.00 น. 
 กจิกรรม Check in แบ่งกลุ่มแนะน าตวั 
 เรยีนรูเ้กีย่วกบัการสญูเสยีร ัว่ไหลทรพัยากรในโรงเรยีน (ไฟฟ้าแสงสว่าง, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, เครือ่งปรบัอากาศ, 
น ้าใช,้ ขยะ) 

12.00 – 13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั 

ภาคบ่าย 
13.00 - 16.00 น. 

 ส ารวจการรัว่ไหลสญูเสยีทรพัยากรชนิดต่างๆ ใน โรงเรยีน 
 สรุปผลการส ารวจและหาแนวทางแกไ้ข  
 น าเสนอผลทีไ่ดจ้ากการส ารวจ และแนวทางแกไ้ข 
 Check out ปิดค่าย 
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ประโยชน์ท่ีได้รบั 
 นกัเรยีนทีไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมหลกัสตูรสายตรวจสิง่แวดลอ้ม จะสามารถเป็นนกัส ารวจพลงังานและ
สิง่แวดลอ้มภายในโรงเรยีนได ้ ตลอดจนมจีติส านึกในการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม จะเกดิความรูค้วาม
เขา้ใจในความเชือ่มโยงสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผลของปัจจยัต่างๆ และแนวทางแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่น้นการ
มสีว่นรว่มของตวัเยาวชนหรอืนกัเรยีน นอกจากนี้ การรว่มกจิกรรมหลกัสตูรสายตรวจสิง่แวดลอ้ม ยงัได้
ประโยชน์ดงันี้ 

• ชา่งสงัเกต 
• รูว้ธิกีารจดบนัทกึ 
• รูจ้กัการตรวจสอบ ตรกึตรอง วเิคราะหปั์ญหาทางดา้นสิง่แวดลอ้ม  
• รูว้ธิกีารแกปั้ญหาดว้ยความพรอ้มเพรยีง 
• ฟังซึง่กนัและกนั และเคารพในความคดิเหน็ของกนัและกนั 
• ยอมรบัความคดิเหน็ผูอ้ืน่ และเคารพในมตขิองทมีงาน 
• มปีระสบการณ์ในการมสีว่นรว่มแกไ้ขปัญหา และมนี ้าใจนกักฬีา 

ค่าใช้จ่าย  
ในการจดักจิกรรมคา่ยกลางวนั จะมคีา่ใชจ้่ายคา่ยละ 29,000 บาท (ไมร่วมคา่อาหารนกัเรยีน และ

เป็นอตัราคา่ใชจ้า่ยทีจ่ดัในเขตกรงุเทพและปรมิณฑลเทา่นัน้ กรณีจดัในจงัหวดัอืน่ๆ จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตาม
ความจ าเป็น)  

หลกัสตูรสายตรวจส่ิงแวดล้อม จดัโดย ทมีงานจากสมาคมพฒันาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 


