
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม 

คณะศิลปกรรมศาสตร ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม โดยให

บุคลากรศึกษาเรียนรูและเยี่ยมชมโครงการดานพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม ณ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย 

2 กิจกรรม ซ่ึงเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของโครงการดานวัฒนธรรมองคกรคณะศิลปกรรมศาสตร 

กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาเรียนรูและเย่ียมชมอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร จงัหวัดเพชรบุร ีเม่ือวันท่ี 2 

มีนาคม 2563 ซ่ึงมีบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตรเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 28 คน 

ผลท่ีไดรับจากการทํากิจกรรมทําใหเกิดความรูความเขาใจและตระหนักถึงการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการใชพลงังานทดแทน โดยไดรับการถายทอดความรูในเรื่องของพลังงาน และการนํา

พลงังานทดแทนมาใชงานจรงิ 

 

พลังงานลม 
การเรียนรูเก่ียวกับการใชพลังงานลมในการใชประโยชนดานการ เกษตร มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการ

เรียนรูความเขาใจในการเลือกใชพลังงาน สะอาด และสามารถขยายผลตอยอดการใชพลังงานลมเปนพลังงาน
ทางเลือกไดในอนาคต โดยในพ้ืนท่ีอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ไดทําการติดตั้งกังหันลมในบริเวณพ้ืนท่ี 2 
จุด คือ 

(1) กังหันลมผลิตไฟฟา บริเวณคลองบางตรานอย ไดทําการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟาความเร็วลมต่ํา 
ขนาด 1 กิโลวัตต (1,000 วัตต) จํานวน 3 ชุด แบบระบบทุงกังหันลม (Mini Wind Farm System) โดยผลิต
กระแสไฟฟาประจุในแบตเตอรี่จํานวน 12 ลูก สําหรับใชเปนไฟแสงสวางในชวงเวลากลางคืน 



  (2) กังหันลมเพ่ือการสูบน้ํา เพ่ือใชประโยชนในแปลงพ้ืนท่ีฟนฟูปาบกของพ้ืนท่ีอุทยานสิ่งแวดลอมนานา 
ชาติสิรินธร โดยไดทําการติดตั้งกังหันลม แบบ 30 ใบพัด และแบบ 24 ใบพัด จํานวน 2 ชุด กําลังงานของกังหัน
ลม ประมาณ 40 วัตต ปริมาตรน้ําท่ีสูบได ประมาณ 21 ลกูบาศกเมตรตอวัน 

พลังงานแสงอาทิตย 
ในพ้ืนท่ีอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ไดมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย จํานวน 

8 จุด คือ 
  (1) แผงเซลลแสงอาทิตย ศูนยพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม ขนาดกําลังผลิตรวม 28.86 กิโลวตัต โดยไดติดตั้ง 
2 ระบบ คือ ระบบเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟาของประเทศ (Grid connected) ใชแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 185 
วัตต ตออนุกรมกัน 12 กลุมๆ ละ 11 แผง กําลังผลิตรวม 24.42 กิโลวัตต และระบบอิสระ (Stand alone) ใชแผง
เซลลแสงอาทิตยขนาด 185 วัตต ตออนุกรมกัน 8 กลุมๆ ละ 3 แผง รวมกําลังผลิตไฟฟา 4.44 กิโลวัตต พรอม
แบตเตอรี่ จํานวน 32 ลูก 

(2) แผงเซลลแสงอาทิตย คายการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ขนาดกําลังผลิตรวม 16.095 กิโลวัตต 
โดยไดติดตั้ง 2 ระบบเชนกัน คือ ระบบเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟาของประเทศ (Grid connected) ใชแผงเซลล
แสงอาทิตยขนาด 185 วัตต ตออนุกรมกัน 6 กลุมๆ ละ 11 แผง กําลังผลิตรวม 12.21 กิโลวัตต และระบบอิสระ 
(Stand alone) ใชแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 185 วัตต ตออนุกรมกัน 7 กลุมๆ ละ 3 แผง รวมกําลังผลิตไฟฟา 
3.885 กิโลวัตต พรอมแบตเตอรี่ จํานวน 24 ลูก 

(3) ชุดโคมไฟสองถนน (Solar Street Light) ดานหนาศูนยพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม ขนาด 50 วัตต 
พรอมแบตเตอรี่ 3 ลูก จํานวน 3 ชุด โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย เปนโคมไฟท่ีใชสําหรับสองสวางบริเวณ
ทางเดิน ถนนเขาหมูบาน ตรอก ซอย ลานจอดรถ โดยใชไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ไมตองเดินสายและงายตอ
การติดตั้ง และสามารถเปดปดไดเองอัตโนมัติ โดยจะเปดในเวลากลางคืน 12 ชั่วโมง และปดในเวลากลางคืน เพ่ือ
ประหยัดพลังงาน แมในวันท่ีไมมีแสงแดดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยยังมีพลังงานสํารอง สามารถท่ีจะทํางาน
ใหแสงสวางตอเนื่องไดอีก 2-3 วัน 

(4) ชุดโคมไฟจราจร (Solar Traffic Light) ดานหนาศูนยพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม ขนาด 6 วัตต พรอม
แบตเตอรี่ 2 ลูก จํานวน 2 ชดุไฟสัญญาณจราจรกะพริบใหสัญญาณดวยพลังงานแสงอาทิตย ไมตองใชไฟฟา ติดตั้ง
กับเสาเหล็กหรือฐานตั้ง 

(5) แผงเซลลแสงอาทิตย ใชสําหรับสูบน้ําเพ่ือการฟนฟูปาเบญจพรรณ ติดตั้งบริเวณอางเก็บน้ําจืด ศูนย
พลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม กําลังผลิตขนาด 600 วัตต (จํานวน 12 แผงๆ ละ 50 วัตต) 

(6) แผงเซลลแสงอาทิตย ใชสําหรับสูบน้ําเพ่ือการฟนฟูปาเบญจพรรณ ติดตั้งบริเวณสนามยิงปน (เกา) 
กําลังผลิตขนาด 500 วัตต (จํานวน 10 แผงๆ ละ 50 วัตต) 

(7) แผงเซลลแสงอาทิตย ใชสําหรับสูบน้ํารดน้ําตนไมบริเวณสวนปามฤคทายวัน (ขางโรงเรียนสื่อสารฯ) 
กําลังผลิตขนาด 600 วัตต จํานวน 3 แผงๆ ละ 200 วัตต 

(8) แผงเซลลแสงอาทิตย ใชสําหรับสูบน้ําเพ่ือการฟนฟูปาบก กําลังผลิตขนาดขนาด 650 วัตต (จํานวน 5 
แผงๆ ละ 130 วัตต) 

 
 
 
 
 



ภาพประกอบกิจกรรม 
การศึกษาเรียนรูและเยี่ยมชมอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

การรับฟงการบรรยายใหความรู 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชมบานประหยัดพลังงาน 

และการใชเครื่องใชไฟฟาภายในบานดวยพลังงานจากแผงเซลลแสงอาทิตย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชพลังแสงอาทิตยในการถนอมอาหารและอบใบชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชพลังงานแสงอาทิตยในการตมน้ํารอน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัฟงคาํบรรยายและชมรูปแบบเตาหุงตมความรอนสูงจากเช้ือเพลิงชีวมวลแตละประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขจัดขยะในครัวเรือน (เศษอาหาร) มาเปนปุยปรบัสภาพดนิ 

 



กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาเรียนรูและเย่ียมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ แหลมผักเบ้ีย จังหวัดเพชรบุรี เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2563 ซ่ึงมีบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตรเขา

รวมกิจกรรมท้ังหมด 28 คน 

 ผลท่ีไดรับจากการทํากิจกรรมทําใหเกิดความตระหนักถึงสภาวะแวดลอมในปจจุบันและผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอม โดยในโครงการไดมีการแนะนําและใหความรูเก่ียวกับการบําบัดน้ําเสียจากชุมชน 

ดวยวิธีธรรมชาติบําบัด 2 ระบบ คือ  

ระบบแรกคอื ระบบบอบําบัดน้ําเสีย หรือท่ีภาษาอังกฤษใชคําวา Lagoon Treatment คําวา Lagoon 

แปลตรงตัวจะหมายความวาทะเลสาบ หรือจะหมายความวา ทะเลสาบเล็กๆ บึง บอน้ํา ซ่ึงคําวา lagoon ก็แปลวา

ทะเสสาบขนาดเล็ก หรือบอน้ําไดดวยนั่นเอง สวนคําวาบําบัดภาษาอังกฤษใชคําวา treatment ซ่ึงคําวา treat 

แปลไดหลายความหมายแตอีกความหมายหนึ่งก็คือ รักษา หรือบําบัดก็ได ระบบนี้ใชวิธีการพ่ึงพาธรรมชาติ ให

สาหรายสังเคราะหแสงเพ่ือเติมออกซิเจนใหจุลินทรียหายใจและยอยสลายสารอินทรีย (organic matter) ในน้ํา

เสีย ซ่ึงบอบําบัดมีท้ังหมด 5 บอ ประกอบไปดวย บอตกตะกอน 1 บอ บอผึ่ง 3 บอ และบอปรับสภาพ 1 บอ 

ระบบท่ีสองคือ ระบบพืชและหญากรองน้ําเสีย หรือ Plant and Grass Filtration ซ่ึงคําวา plant และ 

grass แปลวาพืชและหญา การบัดบัดน้ําเสียแบบนี้ใชพืชและหญาเปนตัวกรองน้ําเสีย คําวา filtrate แปลวากรอง 

ดังนั้น คําวา filtration จึงแปลวาการกรอง ซ่ึงแปลงหรือบอจะเก็บกักน้ําเสีย และปลูกธูปฤาษี กกกลม และหญา

แฝกอินโดนีเซีย หรือปลูกหญาอาหารสัตว พืชเหลานี้มีคุณสมบัติกรองและดูดซับของเสียท่ีอยูในน้ํา 

 

 

 

 



ภาพประกอบกิจกรรม 
ศึกษาเรียนรูและเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี 
 

 
ระบบบอบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือนภายในจังหวัดเพชรบุรี 

 

 
ระบบพืชและหญากรองน้ําเสีย 



 

 
 
 

 
 

น้ําเสียท่ีบําบัดดวยระบบบําบัดน้ําเสีย ปลอยลงสูทะเลดวยการอาศัยน้ําข้ึนและลง ผานปาชายเลน 



 ตอนท่ี 1  ข้อมูลของผู้ประเมิน
เพศ ชาย 6 คน ร้อยละ 28.57 %

หญิง 15 คน ร้อยละ 71.43 %
สถานภาพ บุคลากรสายสนับสนุน 19 คน ร้อยละ 90.48 %

บุคลากรสายวิชาการ 2 คน ร้อยละ 9.52 %
ผู้บริหาร 0 คน ร้อยละ 0.00 %

 ตอนท่ี 2  ความเห็นของผู้ประเมิน
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

5 4 3 2 1
10 11 0 0 0 21 4.48

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
47.62 52.38 0.00 0.00 0.00 100.00 89.52

13 8 0 0 0 21 4.62
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
61.90 38.10 0.00 0.00 0.00 100.00 92.38

11 10 0 0 0 21 4.52
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
52.38 47.62 0.00 0.00 0.00 100.00 90.48

8 10 3 0 0 21 4.24
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
38.10 47.62 14.29 0.00 0.00 100.00 84.76

8 10 1 2 0 21 4.14
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
38.10 47.62 4.76 9.52 0.00 100.00 82.86
13.00 7.00 1 0 0 21 4.57
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
61.90 33.33 4.76 0.00 0.00 100.00 91.43

4.43
88.57

สรุปผลการประเมิน

ค่าเฉล่ีย

3.ความตระหนักต่อความสําคัญและคุณค่าของการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า, นํ้าประปา, กระดาษ และความสําคัญของพลังงานทดแทน

4.ระยะเวลาในการจัดทํากิจกรรมมีความเหมาะสม

1. กิจกรรมท่ีได้รับมีความเหมาะสม

ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม
ค่าเฉลียร้อยละรวม

แแบบประเมินผลกิจกรรมเข้าชมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

6. สถานท่ีและบริการอื่นๆ

รวม

วันที 2 มีนาคม 2563 ณ เวลา 14.30 น. 

หัวข้อประเมิน

5. เอกสารประกอบและอุปกรณ์ท่ีได้รับในการจัดกิจกรรม

2.ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิมขึนและพร้อมทีจะร่วมมือกันลดการก่อ
เกิดของเสียท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาาวะ
ภูมิอากาศ






