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โครงการนักสืบสิ่งแวดล้อม

“เพราะเราอยากสอนให้เดก็ “รัก”ธรรมชาติ
เมื่อพวกเขาเติบโต 

พวกเขาจะปกป้องทรัพยากรด้วยตัวเขาเอง”



ECO TEAM ของนิคมอุตสหกรรมหนองแคจัดทํา “โครงการนักสืบสิ่งแวดล้อม” ร่วมกับผู้ประกอบการ, 

เครือข่าย Eco Green Network, โรงเรียนวัดหนองผักชี, โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่, โรงเรียนบ้านหนองจิก และ

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม เพื่อดําเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน CSR ตามกลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับความ

พึงพอใจของชุมชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้าน CSR ของกนอ. (CSR After Process) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูก

จิตสํานึกเยาวชน และชุมชน ในการให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม รู้ประโยชน์ของแหล่งนํ้ากับอากาศ และเพื่อให้

ตรวจสุขภาพแหล่งนํ้าเบื้องต้นที่รับนํ้าผ่านการบําบัดจากนิคมฯหนองแค และตรวจสภาพสภาพอากาศรอบๆนิคม

อุตสาหกรรมหนองแค ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชน เฝ้าระวังและสังเกตุการณ์แหล่งนํ้ากับอากาศ ซึ่งมีความสําคัญ

ต่อการดํารงชีวิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อการอุปโภคของชุมชน

ความเป็นมา - วัตถุประสงค์

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพื่อให้ความรู้เกีย่วกบัการตรวจสุขภาพแหล่งนํ้าและสุขภาพอากาศให้เยาวชน และชุมชน ผ่านการเรียนรู้จาก

กิจกรรมนักสืบสิ่งแวดล้อม

2. ปลูกจิตสํานึกและปลูกฝงัให้ชุมชน และเยาวชน เห็นประโยชน์ของแหล่งนํ้าและอนุรักษ์แหล่งนํ้าทีอ่ยู่ในเขตพื้นทีข่อง

ตัวเอง โดยการดูแลรักษาสภาพแหลง่นํ้าสภาพอากาศ และร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพ และวิเคราะห์แหล่งนํ้ากบั

อากาศ เบื้องต้นที่อยู่รอบนิคม ชุมชน และโรงเรียน

3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัและสังเกตกุารณ์สภาพแหล่งนํ้าสาธารณะและสภาพอากาศทีอ่ยู่รอบๆนิคมฯ ชุมชน โรงเรียน  



การดําเนินงานของโครงการ

ECO- Team

Eco green network
และโรงเรียน

มูลนิธิโลกสีเขียว
กลุ่มใบไม้
Nature Feels

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ปี 2017-2021

ปี 2021

ปี 2021

ปี 2017



ขอบเขตของโครงการ



กลุ่มเป้าหมาย

ปี1

นักเรียน 
รร.หนองผักชี
ป.1 – ป.6  =  60 คน
ป.4 – ป.6 = 31 คน

เครื่อข่าย 
จํานวน 10 คน

ปี 2560-2561

ปี2

นักเรียน 
รร.วัดหนองจอกใหญ่
ป.1 – ป.6  =  103 คน
ป.4 – ป.6 = 49 คน

เครื่อข่าย 
จํานวน 10 คน

ปี 2562

ปี3

นักเรียน 
รร.บ้านหนองจิก
ป.1 – ป.6  =  97 คน
ป.4 – ป.6 = 37 คน

เครื่อข่าย 
จํานวน 10 คน

ปี 2563 ปี4

นักเรียน 
รร.ชุมชนวัดไทยงาม
ป.1 – ป.6  =  300 คน
ป.4 – ป.6 = 150 คน
ม.1 - ม.3 = 130 คน

เครื่อข่าย 
จํานวน 10 คน

ปี 2564



รู้จักนักสืบ

คุ้ยตัวอ่อนแมลงในคลองเพื่อประเมินคุณภาพนํ้า

อุ่นเครื่อง
1. ทีมงานสํารวจแหล่งนํ้าแหล่งนํ้าเบื้องต้นที่รับนํ้าผ่านการบําบัดจากนิคมฯหนองแค และแหล่ง

นํ้าที่ชุมใช้อุปโภคและโรงเรียนรอบนิคมฯและโรงเรียน 
2. ให้ความรู้ชุมชนและนักเรียนในการตรวจคุณภาพนํ้าเบื้องต้น

กิจกรรม
1. แบ่งกลุ่มนักเรียน + ชุมชน ตามความเหมาะสม และแจกอุปกรณ์
2. นําแต่ละกลุ่มไปตักสัตว์ในนํ้า 
3. ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองนําสัตว์ที่ตักได้มาวิเคราะห์ผล
4. ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอสรุปผลการตรวจคุณภาพนํ้า
5. สรุปกิจกรรม

กิจกรรมนักสบืสายนํ้า



ตัวบ่งชี้
คุณภาพนํ้าดีมาก คุณภาพนํ้าดี



ตัวบ่งชี้
คุณภาพนํ้าพอใช้ คุณภาพนํ้าแย่



รู้จักนักสืบ

ส่องไลเคนตามต้นไม้ เพื่อบ่งชี้
คุณภาพอากาศ

รอบนิคมฯหนองแค
กิจกรรมนักสบืสายลม

อุ่นเครื่อง
1. ทีมงานสํารวจต้นไม้ในพื้นที่รอบนิคมฯเบื้องต้นโดยเน้นพื้นที่ โรงเรียนและชุมชนรอบนิคมฯ
2. ให้ความรู้ชุมชนและนักเรียนในการตรวจคุณภาพอากาศเบื้องต้น

กิจกรรม
1. แบ่งกลุ่มนักเรียน + ชุมชน ตามความเหมาะสม และแจกอุปกรณ์
2. นําแต่ละกลุ่มไปออกสํารวจต้นไม้
3. ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองวิเคราะห์ผล
4. ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอสรุปผลการตรวจคุณภาพอากาศ
5. สรุปกิจกรรม



ตัวบ่งชี้
ทนทานมลพิษทนทานมลพิษสูง

ไม่ทนทามลพิษ



Performance for 2017



ปี 2560 ให้ความรู้ ครั้งที่ 1 นักสืบสายนํ้า โรงเรียนวัดหนองผักชี
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

รร.วัดหนองผักชีรร.วัดหนองผักชี
1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

- Eco Team  7  คน
    - ชุมชน  7  คน
    - อาจารย์  5  คน
    - นักเรียน 52  คน
รวม  71  คน

สรุปผลการประเมินคุณภาพนํ้า

คุณภาพนํ	าดมีาก
30%

คุณภาพนํ	าดี
50%

คุณภาพนํ	าพอใช้
20%

คุณภาพนํ	าแย่
0%



ปี 2560 

รร.วัดหนองผักชีรร.วัดหนองผักชี
1

ให้ความรู้ ครั้งที่ 1 นักสืบสายลม  โรงเรียนวัดหนองผักชี

 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

- Eco Team  7  คน
    - ชุมชน  9  คน
    - อาจารย์  5  คน
    - นักเรียน 52  คน
รวม  73  คน

สรุปผลผลการตรวจคุณภาพอากาศเบื้องตน้

อากาศดมีาก
0%

อากาศพอใช้
80%

อากาศแย่
20%



Performance for 2018



ปี 2561 ให้ความรู้และตรวจคุณภาพนํ้า ครั้งที่ 2 นักสืบสายนํ้า
โรงเรียนวัดหนองผักชี
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

รร.วัดหนองผักชีรร.วัดหนองผักชี
1

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- Eco Team  8  คน

    - ชุมชน  8  คน
    - อาจารย์  5  คน
    - นักเรียน 58  คน
รวม  79  คน

สรุปผลการประเมินคุณภาพนํ้า

คุณภาพนํ	าดมีาก
12%

คุณภาพนํ	าดี
37%

คุณภาพนํ	าพอใช้
38%

คุณภาพนํ	าแย่
13%



ปี 2561 

รร.วัดหนองผักชีรร.วัดหนองผักชี
1

ให้ความรู้และตรวจคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 2 นักสืบสายลม  
โรงเรียนวัดหนองผักชี
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- Eco Team  7 คน

    - ชุมชน  12  คน
    - อาจารย์  5  คน
    - นักเรียน 58  คน
รวม  82  คน

อากาศดมีาก
25%

อากาศพอใช้
75%

อากาศแย่
0%

สรุปผลผลการตรวจคุณภาพอากาศเบื้องตน้



Let's go to Nong Chok Yai School 



Performance for 2019



ปี 2562 ให้ความรู้และตรวจคุณภาพนํ้า ครั้งที่ 1 นักสืบสายนํ้า
โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

รร.วัดหนองจอกใหญ่รร.วัดหนองจอกใหญ่
1

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- Eco Team  10  คน

    - ชุมชน  2  คน
    - อาจารย์  10 คน
    - นักเรียน 67  คน
รวม  89  คน

สรุปผลการประเมินคุณภาพนํ้า

คุณภาพนํ	าดมีาก
17%

คุณภาพนํ	าดี
50%

คุณภาพนํ	าพอใช้
33%

คุณภาพนํ	าแย่
0%


