
 
กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

  
กิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมกําลังเปนที่นิยมมากยิ่งขึน้ภายในระยะเวลาเมื่อไมกี่ปมานี้  

แตปญหาในการกิจกรรทที่มกัจะพบทุกแหงก็คือ  การไมสามารถหากิจกรรมที่ทําใหเยาวชนสนใจได  เร่ืองนี้เปน
เร่ืองที่มีความสําคัญมาก  เพราะถาหากเราสามารถทําใหเยาวชนมาสนใจและตื่นตวัเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมมาก
เทาใด  กจ็ะยิ่งเปนผลดีตอสังคมเทานั้น 

ผูเขียนเคยทํากจิกรรมดานนีม้าบาง  และจากการออกแบบกิจกรรมดวยตวัเองหลายตวัอยาง  ก็อยากจะนํามา
เสนอไวเพื่อเปนประโยชนแกผูที่ตองการศึกษา  แตเนื่องจากผูเขียนมเีวลาไมมากนัก  จึงไมสามารถใชเวลาในการคิด
และเขียนเรื่องนี้ไดอยางเต็มที่  แตก็หวังอยางยิ่งวา  แมกิจกรรมเพียงนอยนิดแตก็เปนประโยชนสําหรับผูเร่ิมตนแลว
เปนอยางยิ่ง 

ผูอานสามารถอานพอเปนแนวทางในการทํากิจกรรมไดเพียงบางสวน  ดังนั้น ในการทํากิจกรรมจรงิๆ  
ผูอานตองสรางรูปแบบกิจกรรมเพิ่มเติมเองดวย  อาจจะตองประยุกตพลิกแพลงไปบาง  ก็หวังวาผูอานคงไมทอแท
กับความพยายามในการที่จะจัดกิจกรรมที่มีคุณคาตอสังคม 

 

       ขอสงแรงใจใหเต็มเปยม 
        ห่ิงหอย 
                 ๑  ก.พ.  ๓๘  
 

 
กิจกรรมที่นาสนใจที่ผูเขียนจะนําเสนอ  สามารถแบงเปน 5 กิจกรรมไดดังนี ้

 

1. การลงไปสัมผัสกับปญหา 
 เยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา  จะมีความรูสึกไวตอการสรางจิตสํานึกที่ดี  เพราะเยาวชนใน
ระดับนี้จะไมมีจิตใจทีแ่ข็งกระดางและไมมีภาระหรือผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ  ดงันั้นกิจกรรมนี้จึงเปนการสราง
จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมไดโดยงาย 
 บริเวณที่สามารถศึกษาปญหานั้นหาไดไมยากนัก  เพราะในปจจุบันปญหานี้ไดเกิดทัว่ทุกหนทกุแหง  จะ
ลองยกตัวอยางปญหาในปจจุบันซึ่งพบเปนประจําก็คอื  ปญหาการตัดไมทําลายปา  ปญหาการทิ้งและกําจดัขยะมูล
ฝอย  ปญหาน้าํเสีย  ปญหาอากาศเปนพษิ ฯลฯ 
 ในการศึกษาปญหา  ถาตองการใหไดสาระและทําใหเร่ืองนาสนใจมากยิ่งขึ้น  ก็ควรหาผูมีความรูและความ
เขาใจดีมาอธบิายใหฟง  โดยอธิบายผลกระทบที่เกดิจากปญหา  สาเหตขุองปญหา  วธีิการแกไขทั้งในสวนของ
ผูสรางปญหา,ผูรับผิดชอบปญหาและตวัผูฟงทุกๆคน 
 ถาใหดียิ่งขึน้กอ็าจจะมกีารอภิปรายถึง  ผลกระทบ  สาเหตุ  และวิธีแกไขกันเอง  แลวใหวทิยากรชวยสรุปให
ทีหลัง  ระหวางศึกษาปญหาอาจแจกแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลตางๆที่นาสนใจดวย 
 
 



2. การฟงบรรยาย 
 กิจกรรมอีกกจิกรรมหนึ่งซึ่งจัดไดงายๆก็คอื  การบรรยาย  แตปญหาทีเ่กิดขึ้นก็คือ  นกัเรียนจะไมคอยสนใจ
ฟงเทาที่ควร  เร่ืองนี้ตองแกที่ตัวผูบรรยาย  การบรรยายตองเนนใหผูฟงมีสวนในการรวมคิดและแสดงความคิดเห็น  
โดยอาจจะถามคําถามงายๆที่ผูฟงสามารถตอบไดไมยากนัก  การที่ถามผูฟงจะเปนการสรางบรรยากาศใหเปนกนัเอง
ระหวางผูพดูและผูฟงอีกดวย 
 การบรรยายทีด่ีนั้นไมจําเปนตองเปนการบรรยายที่มีเนื้อหามาก  และเรงรีบพูดใหไดเนื้อความทั้งหมด  
เพราะถาเปนเชนนี้ผูฟงแทบจะไมไดรับความรูมากเทาใด  เพราะวาคดิไมทันหรือรูสึกไมนาฟงจึงไมฟง 
 การบรรยายกเ็หมือนการเรยีนการสอน  ตองคอยๆพูดและใหนกัเรียนคิดตาม  ตลอดจนใหนักเรียนชวย
อธิบายดวย  ผิดถูกไมเปนไร  แมจะผิดแตจะทําใหนักเรยีนอยากรูวาที่ถูกคืออะไร  และบอกนกัเรียนวา “เร่ืองนี้เปน
เร่ืองใหมที่เราไมเคยรู อาจจะผิดไปบางแตก็สามารถคิดไดในระดับดีทีเดียว และชวงแรกๆที่ผูบรรยายศกึษาเรื่องนี้ก็
เขาใจผิดๆถูกๆเหมือนกัน”  แตถาหากผูฟงอธิบายถูกผูบรรยายไมควรละโอกาสในการกลาวชมผูฟง  เพราะจะทําให
ผูฟงรูสึกวาตังเองมีความสามารถ  และอยากมีสวนรวมในการตอบครั้งตอๆไป  สวนเพื่อนคนอื่นๆก็อยากจะตอบได
บาง  ก็เปนการใหกําลังใจผูฟงนั่นเอง 

สําหรับการบรรยายถามีภาพ  สไลด  วีดีโอ  หรือส่ืออ่ืนๆมาประกอบดวย  ก็จะทําใหการบรรยายนัน้
นาสนใจยิ่งขึ้น  และกิจกรรมนี้อาจจะใหนักเรียนผลัดกันมาเสนอปญหาสิ่งแวดลอมก็ได 
 

3. การแขงขนั 
 อาจจะมกีิจกรรมที่มุงเนนแขงขันเพื่อใหเกดิความกระตือรือรน  เชน แขงขันตอบปญหาสิ่งแวดลอม  แขง
เสนอปญหาสิ่งแวดลอม  แขงจัดนิทรรศการ  แขงเก็บขยะ ฯลฯ 
 แตกิจกรมเชนนี้  แมจะสรางความกระตือรือรนไดดี  แตอาจสรางความบาดหมางและไมปรองดองกันได  
ซ่ึงเปนผลเสียในระยะยาว (หมายถึงการแขงขันที่เนนการแพชนะมากเกินไป) 
 

4. การทดลอง 
 อาจมีการทดลองเล็กๆนอยๆ  ซ่ึงจะตองออกแบบการทดลอง  โดยการทดลองจะเนนใหเขาใจสิ่งแวดลอม
และปญหาสิ่งแวดลอมดยีิ่งขึน้  ดังตัวอยางดังตอไปนี้ คือ 
 
 1) เร่ืองวิธีการอาบน้ําแบบประหยัดท่ีสุด 

ก็อาจใหนักเรียนชายเตรียมอุปกรณอาบน้าํมา  เพื่อมาทดลองอาบน้ําดหูลายๆ 
รูปแบบ เชน ใชฝกบัว (อาจหาฝกบัวมาตอกับสายยางทีโ่รงเรียน)  อาบแบบเปดจากสายยาง  อาบแบบตักน้ํา
(จากโอง)อาบ ฯลฯ  แลวใหวดัปริมาณน้ําทีใ่ช  โดยอาจวดัจากน้าํที่ไหลออกมาจากหองน้ํา (หาอะไรมารอง
น้ํา)  หรือวัดจากน้ําที่ไหลเขาหองน้ํา (ดูจากมิเตอร-ถามี) 

เมื่อไดขอมูล  ก็นํามาใหนักเรียนชวยกนัสรุปวา  การอาบน้ําวิธีไหนประหยดัที่สุด  วิธีไหนเปลือง
ที่สุด  และบานใครใชวิธีอาบน้ําแบบไหน  และจากนี้เราจะเปลี่ยนมาอาบน้ําแบบไหนดี  เพื่อชวยกนั
ประหยดัน้ํา 

 
 



 2) เร่ืองน้ําท่ีสญูเปลา 
ใหพากันไปทีก่อกน้ํา  แลวเปดน้ําใหไหลออกมาชาๆ (ทําคลายกับวาเราปดน้ําไมสนิท)  จากนั้นก็

ใหนองๆวดัอตัราการไหลของน้ํา  โดยออกแบบเอง  ซ่ึงนักเรียนอาจใชภาชนะที่ทราบปริมาตรแนนอนมาวดั
ปริมาตรและจบัเวลาที่ใช เชน น้ําเต็มขวดขนาด 250 cc.  โดยใชเวลา 30 นาที ดังนั้นก็แสดงวาน้ําไหลดวย
อัตรา 0.5 ลิตร/ชม. 

คราวนี้ใหนักเรียนหาวา  ถาเราปดน้ําไมสนิทเชนนีห้รือกอกน้ําในบานรั่วและเราไมไดทําการ
ซอมแซม  เราก็จะสูญเสียน้ําไปวันละเทาไหร  เดือนละเทาไหร  และปละเทาไหร  ซ่ึงถาเสียน้ําไปมากอาจ
นํามาเปรียบเทยีบกับปริมาตรหองเรียนกไ็ด เชน ใชเปน 2 เทาของหองเรียนทีเดยีวนะ 

 
3) การศึกษาการพังทลายของดินเมื่อฝนตก 

ทํากระบะสัก 3-4 อัน แลวปลูกหญาในปรมิาณมากนอยตางกันและมีอันหนึ่งไมมหีญาเลย นํา
กระบะทกุอันมาเอียงซัก 30 องศา จากนั้นเอาฝกบัวใสน้ํามารด (เปรียบเปนฝนที่ตก) แลวใหวัดปริมาณดิน
และน้ําที่ไหลออกมาสวนทายของกระบะ 

จากนั้นใหสรุปวา  การที่มีตนไมอยูบนหนาดิน  เมื่อมีฝนตกลงมาแลวจะมีผลการพังทลายของดิน
มากนอยอยางไร  และน้ําจะถูกดูดซึมไดมากนอยตางกันอยางไร 

 
สวนการทดลองอื่นๆ เชนการเปดไฟฟา 1 ดวงทิ้งไวทุกคืน จะสูญเสียไฟไปเทาไหร คิดเปนเงินเปน

พลังงานเทาใด นักเรยีนมัธยมใชกระดาษเฉลี่ยคนละเทาใดตอปและเทียบเทากับการทําลายตนไมไปเทาใด 
การวัดปริมาณสิ่งมีชีวิตบริเวณที่น้ําดแีละน้าํเสียวาตางกันอยางไร การทดสอบพืชที่เปนยาสมุนไพรวา
สามารถรักษาโรคไดดีเพียงใด (เร็วไหม , มผีลอันตรายไหม) 

ในกจิกรรมนี้   อาจจะใหนกัเรียนแตละกลุมไปออกแบบการทดลองมาก็ได  แลวทําการทดลองโชว
ผลงาน  จากนัน้เอาไปจดัแสดงใหนักเรยีนในโรงเรียนไดชมผลงานที่คิดกันก็ได 

กิจกรรมนี้อาจจะตองปรึกษาอาจารยในหมวดวิทยาศาสตรหรือคนที่มีความคิดสรางสรรคที่ดีให
ชวยออกไอเดยีให 

 

5. สันทนาการ 
 กิจกรรมสันทนาการสามารถเลนไดทุกชวง  โดยอาจจะจดัเปนกจิกรรมซึ่งสื่อความหมายเรื่องสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะ  หรืออาจจะใชเปนกิจกรรมกระตุนความตื่นตวัและทําใหผอนคลาย  ในการที่จะนําไปสูการทํากิจกรรม
อ่ืนๆตอไป 
 สันทนาการทีใ่ชนาจะเกีย่วของกับเรื่องสิ่งแวดลอมไมมากก็นอย  แตเกมที่เปนลักษณะนี้จะไมคอยมี  ดังนั้น
จึงมีความจําเปนที่ผูอาน  จะตองประยุกตมาจากเกมตางๆที่มีอยู  หรือคดิมาใหมเลยกไ็ด  ซ่ึงตอไปนี้จะเปนเกมที่
ผูเขียนใชในกจิกรรมสันทนาการเสมอๆในกิจกรรมอนุรักษ อาทิเชน 
 
 1) 20 คําถาม 

- ผูนําเกมส  จะสมมุติอะไรมาสักอยางหนึง่ในใจ  อาจเปนบุคคล  สัตว  พืช  สถานที่  เชน ถาเลือก 
“กวาง” ก็อาจจะใบวาเปนสัตวชนิดหนึ่ง 



- จากนี้นองๆมีโอกาสตอบคําถามแบบใชหรือไมใชแค 20 คร้ัง ถาถามครบแลวตอบไมไดก็ถือวา
ทายไมถูก เชน อาจถามวา “เปนสัตว 4 ขาใชไหม” 

- จากนั้นอาจใหนักเรยีนในหองมาเปนผูตอบคําถามหนาชั้นเองก็ได  โดยใหนักเรียนนึกสิ่งที่
ตองการใหทายเอาเอง 

 
 2) นิทานลูกโซ 

- ใหแบงกลุม 10-15 คน แลวใหทุกคนชวยกันเลานิทาน โดยใหพูดเวยีนไปทางใดทางหนึ่งของ
วงกลม เชน ทางขวามือ โดยแตละคนจะพดูไดแคคนละ 1 ประโยค ในการพูดใหกําหนดคนที่จะพูดตอน
สุดทาย (ซ่ึงเขาตองพยายามสรุปใหจบ) 

- ในการเลนอาจวนซ้ําประมาณ 2 รอบ 
- ในการเลาเรื่อง  อาจจะมกีารกําหนดชื่อเร่ืองให  เชน “ชุมนุมอนุรักษโรงเรียน....ที่นาสงสาร” หรือ

อาจจะกําหนดประโยคแรกให เชน “มีโรงงานแหงหนึ่งไดปลอยน้ําเสียลงในแมน้ํา” หรืออาจจะกําหนด
ประโยคสุดทายให เชน “เรามาชวยกันปลกูตนไมกันเถอะ” หรืออาจจะมีการกําหนด ช่ือเร่ือง ประโยคแรก
และประโยคสดุทาย ทั้งสามอยางดวยกนั 

 
 3) ใบคํา 

- เลียนแบบรายการมาตามนดั  ซ่ึงมี 3 แบบคือ  
แบบวาด = หามพูด หามเขยีนตัวหนังสือ วาดภาพไดอยางเดียว 
แบบพูด = ใหอธิบายดวยคําพูด แตหามออกเสียงพยางคใดๆที่มีในคํานัน้ 
แบบทําทา = ใหแสดงทาทาง แตหามอธบิายใหฟง 
- กรรมการจะเตรียมบัตรคําพูด มาซัก 20 คํา และอาจใหเวลา 1-1½  นาทีในการใบคํา ถาทีมไหนใบ

ไดมากที่สุดกจ็ะเปนผูชนะ 
- การเลือกคําใบ  ช่ือของสัตว  พืช  นกัอนรัุกษปญหาสิ่งแวดลอม  ศัพทอนุรักษ (เชน Recycle) ฯลฯ 

ถาวันนั้นจะมบีรรยาย อาจเลือกคําที่จะมีในการบรรยายมาใบก็ได ซ่ึงจะเปนการดีตอการบรรยายดวย 
 

 4) แขงแตงกลอน 
- ผูนําเกมส  ตองเตรียมภาพธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอมทีส่วยงามและเปนปญหา  มาไวจํานวนหนึง่ 
- แสดงภาพใหนักเรยีน  และแตงกลอนบรรยายภาพในเวลา 1-2 นาที โดยใหแตงไดโดยไมจํากัด

ความคิด อาจใสอารมณความรูสึก หรือสาระความรูแทรกก็ได สวนคําที่แตง อาจเปนกลอนแปด กลอนเปลา 
คําพูดกินใจ หรือยกสุภาษิตคําพังเพยใดๆมาชวยเปรยีบเปรยก็ได 

- เมื่อหมดเวลา  ก็ใหนักเรยีนอาสาสมัครพูดกลอนของตนเองใหเพื่อนๆฟง  ถาไมมีอาสาสมัคร  เรา
ก็อาจเลือกคนที่แตงดีๆซ่ึงเราอาจจะไดไปเดินดูมาแลว  หรือสุมเอาก็ได 

- เมื่อนักเรียนพูดเสร็จ  ตองใหความชมเชยนักเรยีนตามความสามารถ เชน มีความกลาหาญ
(อาสาสมัครพูด)  แตงกลอนไดเพราะ  แตงเนื้อหาสาระดมีาก  ใหความรูสึกตอภาพไดดีมากถึงอารมณและ
นาประทับใจจริงๆ ฯลฯ  การทําเชนนี้ จะทาํใหผูอ่ืนอยากเสนอผลงานตนเองและเปนกําลังใจแกผูเสนอ
ผลงานอีกดวย 



 
 5) ทายปญหาสิ่งแวดลอม 

- ผูนําเกมส  จะเตรียมคําถามไวใหนกัเรียนตอบ  อาจเปนคําถามที่เปนชอยเลือก(ก,ข,ค,ง) หรือเปน
คําถามถูกผิด หรือเปนคําถามอัตนัย 

- การตอบคําถาม  อาจตอบคนเดียว  หรืออาจตอบเปนกลุมก็ได  ถาทําเปนกลุมก็มีวตัถุประสงค
เพื่อใหเกิดการแสดงความคิดเห็นในกลุม  และนอกจากนีอ้าจทํา 2 อยางดวยกันก็ได กค็อืเมื่ออานคําถาม
เสร็จใหตอบคาํถามดวยตวัเองกอน (เขยีนไวในกระดาษ) และเมื่อตอบเสร็จก็ใหหาคําตอบของกลุมอีก
คําตอบหนึ่ง ดงันั้นในขอหนึง่ๆก็จะมีคําตอบอยู 2 คําตอบ (ซ่ึงคําตอบอาจเหมือนกันกไ็ด) 

- เมื่อเฉลย  ใหคอยๆเฉลยทีละขอ  และอธิบายใหนักเรยีนเขาใจดวยวาทําไมจึงเฉลยเชนนั้น  ถาใคร
มีขอสงสัยก็ใหยกมือถามไดวา  ทําไมคําตอบของตนจงึไมถูก  เมื่อเสร็จแตละขอก็ลองถามดูวามีใครถูกบาง  
เมื่อเสร็จสิ้นหมดทุกขอก็ตรวจดวูาใครไดคะแนนเยอะทีสุ่ด  และกลุมไหนไดคะแนนเยอะที่สุด 

- ถามีเวลามากพอสมควร   การเฉลยอาจจะเปนการใหนักเรียนทั้งหองชวยกันคิดและหาขอสงสัย
ใหได  โดยผูนาํเกมสก็อาจจะคุมสถานการณเฉยๆ  หรือออกความคิดเหน็ดวยกไ็ด  และถาประเดน็ไหนถา
ผูนําเกมสใหคาํตอบชัดเจนไมได  ก็อาจจะใหขอนี้เปนโมฆะ  หรือใหคะแนนกบัทุกคนก็ได 

 
 6) โตวาที 

- ใหแบงสมาชิกในชัน้เปน 2 กลุม แลวชวยกันตั้งญัตติทีจ่ะพดู หรือผูนาํเกมสอาจจะเตรียมญัตติมา
เองก็ได 

- ใหแตละฝายผลัดกันโต  โดยในแตละครัง้จะพดูไดแค 1 คน พูดได 12 ประโยค และถาพูดแลวก็
หามพูดอีก จนกวาทุกคนจะไดพูดหมดทั้งกลุม 

- ถามีเวลามากพออาจพูด 2 รอบก็ได 
 

 7) เกมสใหคําปรึกษา 
- ใหผูนําเกมสเตรียมคําถามเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  โดยใหปญหานั้นเปนการใหนกัเรียนแตละคนได

ฝกแสดงความคิดเห็นและฝกการใชเหตุผลอีกดวย  ตวัอยางเชน “ผมเปนชาวบานทีเ่ขื่อนปากมูล ตอนนี้ผม
โดนไลที่ออกมาและไดรับเงินชดเชยแค 5000 บาท และที่ทํากินใหมผมก็ไมสามารถทํามาหากินได ผมไป
ขอความเปนธรรมแตก็ไมเคยไดรับความเปนธรรม คุณคิดวาผมควรทาํอยางไรด”ี 
 - นักเรยีนในหองจะถูกจดัเปนกลุมละ 4-5 คน จากนัน้กใ็หบัตรคําถามแกนักเรยีนกลุมละประมาณ 

10-20 ใบ โดยคําถามของแตละกลุมจะเหมอืนกัน 
 - นักเรยีนคนหนึ่งจะหยิบบตัรคําถามขึ้นมาถามเพื่อนๆ  จากนั้นเพื่อนทุกๆคนก็พยายามให
คําแนะนํา  เมือ่พูดครบทุกคนแลวใหคนถอืบัตรมอบบัตรใหแกผูที่ตอบคําถามไดดีทีสุ่ด  จากนัน้ก็ใหคน
อ่ืนๆหยิบบัตรขึ้นมาถามบางจนบัตรหมด 
 - สุดทายของเกมส  ถาใครมีบัตรมากที่สุดก็ถือวาเปนผูชนะ 
 

หมายเหตุ: ผูเขียน (อติชาต เกตตะพนัธุ) เขยีนบทความนีข้ณะเปนนักศกึษาชั้นปที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร 
                   มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 


