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บทคัดย่อ 

 โครงการ “การจัดการความรู้ในการใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับ
ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่”  มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการถ่ายทอดและ
เผยแพร่ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนให้ แก่ชุมชนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ด้วยการใช้ขยะชีวมวลภายในพ้ืนที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาชีวมวล
สำหรับระบบผลิตน้ำร้อน เพ่ือใช้กิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเตาชีวมวลขนาดเล็กระดับครัวเรือน  

ระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวลนั้น เป็นการนำเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมาประยุกต์ใช้กับเตา 
ชีวมวลที่ออกแบบและสร้างโดยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ทำให้เตาชีวมวลนั้นสามารถผลิตน้ำร้อนได้จากการเผาเศษชีวมวล นอกจากนี้ ยังได้มีการตรวจวัด
อุณหภูมิน้ำร้อนที่ได้จากการเผา ด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำร้อนจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อใช้
สำหรับพื้นที่ที่กระแสไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ถือเป็นระบบต้นแบบในการนำพลังงานทดแทนทั้งพลังงานชีวมวล และ
พลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน 

ผลการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทน
สำหรับชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” สำหรับชุมชน 5 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านตุงติง ชุมชนบ้านห่างหลวง 
ชุมชนบ้านแม่ต๋อม ชุมชนบ้านยางเปา และชุมชนบ้านสบอมแฮด ภายในตำบลอมก๋อย พบว่า ผู้เข้าอบรม
ประกอบด้วยผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ตัวแทน อบต. อมก๋อย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสิ้น 167 
คน พร้อมทั้งได้มอบระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวลให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ๆ ละ 1 ระบบ และ
เตาชีวมวลขนาดเล็กระดับครัวเรือนจำนวน 25 ตัว ให้แก่ชุมชนๆ ละ 5 ตัว ทั้งนี้ จากผลประเมินการอบรม
พบว่า ผู้เข้าอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ขยะชีวมวลเพื่อเป็นพลังงานทดแทนมากขึ้นร้อยละ 30 และ 
ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากสำหรับการอบรมในครั้งนี้ 

ในส่วนของการติดตามและประเมินผลหลังการใช้งาน พบว่า เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 
ศูนย์ มีความพึงพอใจในระดับมากร้อยละ 100 สำหรับการใช้งานระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวล เนื่องจาก
ระบบฯ ช่วยลดเวลา ลดภาระในการเตรียมน้ำร้อนเพื่อใช้ชำระร่างกายให้แก่เด็กเล็กภายในศูนย์ได้จริง ทำให้
เด็กเล็กภายในศูนย์ฯ มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ ้น ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังการรักษาความสะอาด
ร่างกายให้แก่เด็กเล็ก ป้องกันการเกิดโรคติดต่อ โรคผิวหนัง ที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายในเด็กเล็ก และในส่วนของเตา
ชีวมวลระดับครัวเรือนที่ได้มอบให้แก่ตัวแทนชุมชนนั้น ผู้ใช้งานร้อยละ 88 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
สำหรับการใช้งานเตาชีวมวลขนาดเล็กระดับครัวเรือนเพื่อการประกอบอาหารภายในครัวเรือนและเพื ่อใช้ 
ผิงไฟในฤดูหนาว นับเป็นวิธีที่ใช้กำจัดขยะชีวมวลในพ้ืนที่ ลดปัญหาการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง ปัญหามลภาวะทาง
อากาศ และลดปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี  
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บทที่ 1  

บทนำ 

 

1.1 ความสำคัญและท่ีมาของปัญหา 

อำเภออมก๋อย เป็นอำเภอหนึ่งใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัด ห่างจาก

ตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 180 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,099.831 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,365,177.812 ไร่ 

โดยลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ 2,153.83 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 79.84 ของพื้นที ่ทั ้งหมดภายในอำเภออมก๋อย และสภาพป่าไม้โดยรวมยังคงมี  

ความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ และป่าดิบสมบูรณ์ จึงทำให้มีอากาศค่อนข้างเย็น

ตลอดทั้งปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 15-20 องศาเซลเซียส (องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย, 2562) 

จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นเขตภูเขาสูง การคมนาคมเข้าถึงได้ยาก และชาวบ้านตั้งถิ่นฐานกระจายตัว

อยู่ตามพื้นที่ห่างไกล ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า 

และพลังงานความร้อนสำหรับใช้ภายในครัวเรือน จึงทำให้เกิดแนวคิดในการนำของเหลือใช้จากวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตรหรือขยะชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพ่ือใช้ในพ้ืนที่อำเภออมก๋อย การใช้ขยะชีวมวลเพ่ือใช้

เป็นพลังงานทดแทน สามารถทำได้หลายภาพแบบ เช่น การนำเศษใบไม้ไปอัดแท่งเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

ก๊าซ LPG การผลิตถ่านไม้จากเศษไม้ หรือการผลิตน้ำร้อนโดยใช้เตาชีวมวลที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ หรือ

การใช้เตาชีวมวลผลิตความร้อนสำหรับใช้ในครัวเรือน  

ทั้งนี้ ในงบประมาณปี 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุ มชนแห่งเอเชีย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย (อบต.อมก๋อย) และพลังงานจังหวัด

เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวล

เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน และลดปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้งในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่ โดยได้รับความ

สนใจจากตัวแทนหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ชาวบ้านเป็นอย่างดีในการเข้ารับการอบรมฯ เชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทน” และได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 

“การใช้ขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน” ในพื้นที่ ต.อมก๋อย เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา และทดลองใช้

เทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน รวมถึงได้ติดตั้งเตาผลิตน้ำร้อนจากเชื้อเพลิ ง 

ชีวมวลไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บ้านสบอมแฮด หมู่ 18 ในการผลิตน้ำร้อนเพื่อใช้ใน

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ การใช้น้ำร้อนในการทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับเด็กเล็ก
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เพ่ือเป็นการฆ่าเชื้อโรค การใช้น้ำร้อนผสมกับน้ำให้เป็นน้ำอุ่นเพ่ือใช้ทำความสะอาดร่างกายเด็กเล็ก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในฤดูหนาว สภาพอากาศในพ้ืนที่ อ.อมก๋อย มีอากาศที่หนาวเย็นมาก ยิ่งมีความต้องการใช้น้ำร้อนเป็น

อย่างมาก เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กมีสุขลักษณะที่ดีในการดำเนินชีวิต และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

ในการนี้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย (อบต.อมก๋อย) จึงมีแนวคิดที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนหันมาใช้พลังงาน

ทดแทนที่สามารถผลิตได้เอง ในพื้นที่ตามบริบทของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ อชุมชน และท้องถิ่น 

จึงมีแนวคิดสำหรับโครงการ “การจัดการความรู้ในการใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทน

สำหรับชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่” ที่เป็นโครงการต่อยอดและขยายผลจาก

โครงการ“ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทน และลดปัญหาการเผาในที่โล่ง

แจ้งในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่” ที่ได้ดำเนินไปเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอด รวมทั้ง

สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ขยะชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร โดยการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อน

ด้วยเตาชีวมวล ซึ่งเป็นระบบต้นแบบที่ผสมผสานทั้งพลังงานชีวมวลและพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เข้าด้วยกัน 

ในการผลิตน้ำร้อนพร้อมระบบตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมด้วยเตาชีวมวลขนาดเล็กระดับครัวเรือน สำหรับการใช้

งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน จำนวน 5 แห่งภายในอำเภออมก๋อย ทั้งนี้ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 

5 แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานชีวมวลต้นแบบของตำบลอมก๋อย เพื่อให้ตำบลอมก๋อยเป็นตำบล

ต้นแบบด้านการใช้ขยะชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนแก่พ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือเผยแพร่ ถ่ายทอด สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ขยะชีวมวลเป็นพลังงานทดแทน โดยการอบรม

เชิงปฏิบัติการจากวิทยากร และการใช้งานจริงสำหรับชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ อ.อมก๋อย  

จ.เชียงใหม่ 

2) เพื่อต่อยอดและขยายผลการใช้พลังงานชีวมวลเป็นพลังงานทดแทน ในการนำขยะชีวมวลมาใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ และปัญหาหมอกควันในพื้นท่ี อ.อมก๋อย ได้  

1.3 ขอบเขตการดำเนินโครงการ 

1) ขอบเขตของเทคโนโลยีที่ทำการถ่ายทอด 

รายละเอียดของการใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนที่จะทำการถ่ายทอด

และเผยแพร่ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นของพลังงานทดแทนและพลังงานชีวมวล โดยใช้ระบบผลิตน้ำร้อนด้วยเตา
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ชีวมวล ที่มีระบบตรวจวัดอุณหภูมิน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ และเตาชีวมวลขนาดเล็กระดับครัวเรือน เป็น

เทคโนโลยีต้นแบบในการถ่ายทอดในครั้งนี้ 
 

2) ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

 ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่ อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
 

3) ขอบเขตการศึกษา 

 ดำเนินถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ขยะชีวมวลแบบครบ

วงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทน” แก่ชาวบ้านและผู้ที่สนใจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ชุมชน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่ อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

 รายละเอียดของการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ในช่วงเช้าเป็นภาค

บรรยาย และช่วงบ่ายเน้นการฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง ซึ่งในส่วนของบรรยายนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและพลังงานชีวมวล ประโยชน์ต่อชุมชน แนวทางการผลิตและใช้

พลังงานชีวมวลในระดับครัวเรือน และวิธีการประยุกต์ใช้ขยะชีวมวลเพื่อเป็นพลังงานทดแทน และสำหรับ

ภาคปฏิบัติจะเป็นการสาธิตวิธีการใช้งานระบบผลิตน้ำร้อนด้วยเตาชีวมวล และเตาชีวมวลขนาดเล็ก ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีหลักในการถ่ายทอดในครั้งนี้ โดยการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือให้ชุมชนเข้าใจหลักการทำงาน วิธีการใช้งาน

อย่างถูกต้อง การดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตลอดจนสามารถนำไปใช้งานได้จริง 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ 

1) ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงาน

ทดแทนมาก และมีการใช้พลังงานชีวมวลในระดับครัวเรือนมากขึ้น 

2) ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับแก่ผู้ที่สนใจภายในชุมชน และสามารถเป็น

ต้นแบบการใช้พลังงานชีวมวลของชุมชนได้ ตลอดจนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่การบริหารจัดการ

ขยะชีวมวลภายในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยลดปัญหาขยะ และปัญหาหมอกควันได้ต่อไป 

3) เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีการใช้พลังงานชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนมากขึ้นในพื้นที่

ห่างไกล 

4) เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสุขอนามัยทีดี่ขึ้น 

 

 



บทที่ 2  
องค์ความรู้และเทคโนโลยี 

 

2.1 เตาผลิตน้ำร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล   

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ออกแบบ

และสร้างเตาผลิตน้ำร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล โดยการนำเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) มา

ติดตั้งกับปล่องไอเสียของเตาชีวมวลที่ออกแบบเป็นพิเศษให้สามารถเผาเศษชีวมวลและผลิตน้ำร้อนได้พร้อมกัน  

หลักการของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับถ่ายเทความร้อน

จากของไหลชนิดหนึ่งไปยังของไหลอีกชนิดหนึ่งที่มีอุณหภูมิต่างกัน โดยที่ของไหลไม่จำเป็นต้องผสมกัน เพ่ือ

เพิ่มหรือลดอุณหภูมิของของไหล โดยใช้หลักการพาความร้อน การนำความร้อน และการส่งผ่านความร้อน 

รวมทั้งหลักกลศาสตร์ของไหล  

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท โดยแบบที่นำมาใช้กับเตาผลิตน้ำร้อนจาก

เชื้อเพลิงชีวมวล เป็นลักษณะของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบที่ของไหลมีทิศทางตั้งฉากกัน (Cross flow) 

ซึ่งเป็นลักษณะที่ของไหลทั้งสองชนิดจะไหลในทิศทางตั้งฉากกัน ดังภาพ  
 

 

  ของไหลชนิดที่ 1 

 

 

 

       ของไหลชนิดที่ 2 

ภาพที่  2-1 การแลกเปลี่ยนความร้อนแบบที่ของไหลสองชนิดมีทิศทางตั้งฉากกัน 

หากจัดประเภทของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เตาผลิตน้ำร้อนจากเชื้อเพลิง  

ชีวมวลนี้ จัดได้ว่าอยู่ในประเภทเครื่องทำให้ร้อน (Heater) ซึ่งเป็นการเพ่ิมอุณหภูมิให้กับของไหลให้มีอุณหภูมิที่

สูงขึ้น  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558) 

นอกจากนี้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนยังสามารถแบ่งประเภทตามสภาวะของไหลที่ใช้ โดยเตาผลิต

น้ำร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลนี้ จัดเป็นแบบการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างก๊าซและของเหลว ที่ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะ ในส่วนที่เป็นก๊าซนั้น เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้ที่ใช้เศษกิ่งไม้ขนาดเล็ก ใบไม้ และ
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เศษวัสดุเหลือใช้อ่ืนๆ เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาชีวมวล โดยอาศัยหลักการทำงานแบบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจาก

ชีวมวล (Gasifier) แบบอากาศไหลขึ้น (Updraft Gasifier) เป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงในที่ที่จำกัดปริมาณอากาศ

ให้เกิดความร้อนบางส่วน แล้วไปเร่งปฏิกริยาต่อเนื่องอ่ืนๆ เพ่ือเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งให้กลายเป็นแก๊สเชื้อเพลิงที่

สามารถติดไฟได้ ซึ่งก๊าซที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไฮโดรเจน (H2) และก๊าซ

มีเทน (CH4) ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 400 C มาทำการแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำที่ไหลผ่านเตา ทำให้สามารถ

ผลิตน้ำร้อนไดท้ี่อุณหภูมิ 65 – 90 C   

จากการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตน้ำร้อนของเตาผลิตน้ำร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล พบว่า สามารถ

ผลิตน้ำร้อนได้ที่อุณหภูมิ 65 – 90 C เป็นจำนวน 100 - 180 ลิตรต่อชั่วโมง ต่อการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเฉลี่ย

ครั้งละ 30 กิโลกรัม/ชั่วโมง (วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย , 2560) ทั้งนี้ อุณหภูมิ

และปริมาณของน้ำร้อนที่ผลิตได้ ขึ้นอยู่กับชนิดเชื้อเพลิงชีวมวล ความสม่ำเสมอของความร้อนที่เกิดจากการเผา

ไหม้ภายในเตา และอัตราการไหลของน้ำเย็นที่ปล่อยเข้าระบบ 

 

  

ภาพที่  2-2 เตาผลิตน้ำร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล   

 เตาผลิตน้ำร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลนี้ ใช้ขยะชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในการเผาเพื่อผลิตน้ำร้อน จึง

สามารถใช้ขยะชีวมวลได้หลายประเภท ได้แก่ กิ่งไม้ที่ขนาดเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ซม. เศษใบไม้

แห้ง และเศษวัชพืชต่างๆ ซึ่งจากคุณลักษณะพิเศษของเตาชีวมวลจะสามารถเผาเชื้อเพลิงชีวมวลได้ดีกว่าการ



13 
 

 
 

เผาในที่โล่งแจ้ง เนื่องจากการออกแบบของเตาที่มีการควบคุมปริมาณอากาศที่ใช้อย่างเหมาะสม จึงก่อให้เกิด

มลพิษต่ำ และมีควันน้อย นับเป็นวิธีการกำจัดเศษขยะชีวมวลเหลือใช้จากการเกษตร หรือพ้ืนที่มีปัญหาขยะชีว

มวลเป็นปริมาณมาก ที่จะช่วยลดปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้ง และลดปัญหาหมอกควันได้ 

 การใช้ประโยชน์ของน้ำร้อนที่ผลิตได้จากเตาผลิตน้ำร้อนจากเชื้อเพลิงนี้ สามารถนำไปใช้สำหรับ

การทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ ภาชนะบรรจุอาหาร จานชาม ช้อน ส้อม ตลอดจนการชำระล้างร่างกาย 

ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มี

หน้าที่ในการดูแลและพัฒนาสุขภาวะของเด็กเล็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ  ตลอดจนเตรียม

ความพร้อมด้านการศึกษาในระดับก่อนปฐมวัย โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ที่มีความต้องการใช้น้ำร้อน

ในปริมาณมาก สำหรับการทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ ขวดนม จานชาม ช้อนส้อม และภาชนะบรรจุ

อาหารต่างๆ สำหรับเด็กเล็ก เพ่ือลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคและแบคทีเรียที่ทำให้เกิดภาวะท้องเสียท้องร่วงใน

เด็กเล็ก และการใช้น้ำร้อนสำหรับผสมกับน้ำเย็นเป็นน้ำอุ่น สำหรับใช้ชำระล้างร่างกายของเด็กเล็ก เพื่อความ

สะอาด ถูกสุขอนามัย และสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยู่ของเด็กก่อนปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

นอกจากนี้ หากต้องใช้เตาผลิตน้ำร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อการประกอบอาหารสามารถทำได้

เช่นเดียวกับเตาชีวมวลทั่วไป ดังภาพที ่2-3 

 

ภาพที่ 2-3 การใช้เตาผลิตน้ำร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลในการประกอบอาหาร 

2.2 เตาชีวมวลขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน  

เตาชีวมวลขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน เป็นเตาที่สร้างข้ึนเพื่อใช้สำหรับประกอบอาหารภายในครัวเรือน 

โดยใช้เศษไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง โดยมีหลักการทำงานแบบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
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จากชีวมวล (Gasifier) แบบอากาศไหลขึ้น (Updraft Gasifier) เป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงในที่ที่จำกัดปริมาณ

อากาศให้เกิดความร้อนบางส่วนแล้วไปเร่งปฏิกริยาต่อเนื่องอื่นๆ เพื่อเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งให้กลายเป็นแก๊ส

เชื้อเพลิง ที่สามารถติดไฟได้ ได้แก่ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) แก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สมีเทน (CH4) 

เป็นต้น  

เตาชีวมวลขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนนี้ มีลักษณะเป็นเตาผนัง 2 ชั้น คือ ส่วนของการเผาไหม้และช่อง

สําหรับให้อากาศไหลผ่านออกสู่ด้านบนของเตา นอกจากนั้นยังมีช่องระบายขี้ เถ้าออก และช่องด้านบนสําหรับ

ใส่ชีวมวล แก๊สชีวมวลที่ได้จะลอยขึ้นสู่ด้านบน และเกิดการสันดาปด้านบนของเตา โดยอาศัยอากาศร้อน 

(อากาศส่วนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความร้อนจากห้องเผาไหม้) ที่ไหลจากด้านล่างของเตาเข้าสู่ช่องอุ่นอากาศ 

และไหลออกทางช่องด้านบนของเตา เมื่ออากาศที่ไหลออกจากด้านบนของช่องอุ่นอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้ น  

การติดไฟของก๊าซชีวมวลในห้องสันดาปก็จะดีขึ้น  

 

ภาพที่  2-4 เตาเชื้อเพลิงชีวมวลขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน 

ประโยชน์ของการใช้เตาชีวมวลขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนนี้ สามารถใช้ทดแทนเตาแก๊สหุงต้ม ช่วยลด

ต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับครัวเรือนได้เป็นอย่างดี จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการประกอบอาหารในระดับ

ครัวเรือน หรือประกอบกิจการร้านอาหารขนาดเล็ก นอกจากนี้ การใช้เตาชีวมวลยังมีส่วนช่วยลดการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เตาแก๊สหุงต้มท่ีใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงอีกด้วย 

 และจากการออกแบบเตาชีวมวลขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนให้มีลักษณะเป็นทรงลูกบาศก์ น้ำหนักเบา 

มีความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานมากกว่า 3 ปี ใช้งานง่าย และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย  
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วิธีการใช้งานเตาชีวมวลขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน 

1. เตรียมเชื้อเพลิงชีวมวลได้แก่ เศษไม้แห้งขนาดเล็ก 

2. นำเศษไม้แห้ง บรรจุในช่องป้อนเชื้อเพลิงทั้งด้านล่าง และด้านบน โดยไม่ให้แน่นจนเกินไป 

  

3. นำเศษไม้แห้งใส่ด้านบน แล้วทำการจุดไฟ รอให้เชื้อเพลิงติดไฟให้ทั่วห้องเผาไหม้ 
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4. เมื่อเชื้อเพลิงติดไฟดีแล้ว จึงนำกระทะหรือหม้อต้มมาวางเพ่ือใช้ประกอบอาหารต่อไป ในระหว่างที่

ประกอบอาหาร สามารถเติมเชื้อเพลิงได้ที่ช่องป้อนเชื้อเพลิงด้านล่าง หรือบริเวณช่องว่างระหว่างเตากับภาชนะ

ด้านบน 

  

 

วิธีการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมเตาชีวมวล 

1. เชื้อเพลิงชีวมวลที่นำมาใช้งาน ควรเป็นเศษชีวมวลที่มีความชื้นน้อยที่สุด หากมีความชื้นในปริมาณ

มากจะทำให้เกิดควันไฟขณะที่เกิดการเผาไหม้  

2. สถานที่สำหรับการใช้งานเตาชีวมวล ควรเป็นที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

3. ควรสวมถุงมือกันความร้อนขณะใช้งานเตาชีวมวล และหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวเตาโดยตรง  

4. หลังการใช้งานเตาชีวมวลที่ยังมีความร้อนอยู่ ควรปล่อยให้เตาค่อยๆ เย็นลง ไม่ควรใช้น้ำเพื่อลด

อุณหภูมิเตา จะทำให้เตาผุกร่อนได้ง่าย 

5. การเก็บรักษาเตาชีวมวล ควรเก็บไว้ที่แห้ง ไม่อับชื้นเพื่อป้องกันการเกิดสนิม 
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2.3 ระบบผลิตน้ำร้อนด้วยเตาชีวมวล 

 เป็นการพัฒนาเตาผลิตน้ำร้อนด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำร้อนที่ออกจาก

เตาชีวมวล เพื่อให้สามารถใช้งานน้ำร้อนได้อย่างเหมาะสม และเป็นการป้องกันอันตรายจากน้ำร้อนที่อาจ

เกิดขึ้นได้ การตรวจวัดอุณหภูมิน้ำร้อนนั้น จะแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขดิจิตอลผ่านจอแสดงผล จากอุปกรณ์

ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำร้อนท่ีอยู่ภายในถังเก็บน้ำร้อน ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมด้วย

ชุดประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-5 องค์ประกอบของระบบผลิตน้ำร้อนด้วยเตาชีวมวล 

 ระบบเตาผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวล ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่  

1) เตาผลิตน้ำร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล และถังเก็บน้ำร้อน ขนาด 200 ลิตร สำหรับรองรับน้ำร้อนที่

ผลิตได้ พร้อมหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนเพื่อช่วยเก็บรักษาอุณหภูมิของน้ำร้อนไว้ใช้งานภายในระยะเวลา 1-2 

วัน  

2) ชุดตรวจวัดอุณหภูมิน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ คืออุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำร้อนภายใน

ถังเก็บน้ำร้อน สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ในช่วง 0 ~ 110 ° C มีความแม่นยำสูง ความคลาดเคลื่อนของ

น้ำเย็นเข้าระบบ 

ใบไม้แหง้ 

น้ำร้อนออก 

โซล่าเซลล์ 50 W 

เซนเซอร์วัด

อุณหภูม ิ
กิ่งไม้แห้ง 

น้ำร้อนพรอ้ม 
ใช้งาน 

ถังเก็บน้ำร้อน  

ตู้เก็บอุปกรณ์

ตรวจวัด

ส่วนที่ 1 ส่วนที่  2 



18 
 

 
 

อุณหภูมิ เท่ากับ  ± 1 ° C และแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลผ่านจอแสดงผล ความละเอียดจอแสดงผลอุณหภูมิ 

เท่ากับ 0.1 

การทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัดนั ้นอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ โดยมีระบบกักเก็บพลังงานมายังแบตเตอรี่ผ่านชุดประจุไฟฟ้า (solar charger) เพื่อเก็บสำรอง

ไฟฟ้าไว้ใช้งาน ชุดตรวจวัดอุณหภูมปิระกอบด้วย 

2.1)  แผงโซล่าร ์เซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 1 แผง สำหรับผลิต

กระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล  

2.2)  ตู้เก็บอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิในส่วนของหน้าจอ

แสดงผลอุณหภูมิที ่ตรวจวัดได้ ชุดประจุไฟฟ้า ขนาด 12V/ 24V, 20A ซึ ่งจะช่วยให้

แบตเตอรี่เก็บแรงดันไฟฟ้าได้เต็มที่ รวมทั้งป้องกันการลัดวงจร และแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 

สำหรับการสำรองไฟฟ้าไว้ใช้งาน 

2.3)  เซนเซอร์วัดอุณหภูมิซึ่งอยู่ภายในถังเก็บน้ำร้อน เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำร้อนที่ผลิตได้  

 

 
ภาพที่ 2-6 ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวล 
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2.3.1 หลักการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวล 
1)  เตาน้ำร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล 

การติดตั้งเตาน้ำร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล ควรติดตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทได้

สะดวก และอยู่ห่างจากตัวอาคารพอสมควร เพื่อป้องกันควันไฟเข้าไปในอาคาร และป้องกันการเกิดอัคคีภัย

จากประกายไฟ และความร้อนที่ออกจากตัวเตา และควรพิจารณาถึงระยะห่างจากท่อส่งน้ำที่จะใช้นำน้ำเย็น

เข้าสู่ระบบ และท่อน้ำร้อนที่จะออกจากระบบด้วยเช่นกัน  

 

2)  ท่อส่งน้ำร้อน 
การติดต้ังท่อส่งน้ำร้อนใช้ท่อส่งน้ำแบบ PPR ซึ่งนิยมใช้

ในระบบการจ่ายน้ำ ระบบประปา และสุขาภิบาล ผลิตจากพลาสติก
คุณภาพสูง มีความทนทาน และสะอาด ใช้ได้กับทั้งน้ำร้อน และน้ำเย็น  
เชื่อมระหว่างต่อกับท่อน้ำร้อนออกจากเตาผลิตน้ำร้อน และถังเก็บน้ำ
ร้อน เพื่อใช้งานต่อไป      

ภาพที ่2-7 ตัวอย่างท่อส่งน้ำร้อนแบบ PPR 

3)  ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
การจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พิจารณาตามความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็น

สำคัญ ดังนั้นสำ หรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ขนาด 5 W และไฟส่องสว่าง

เวลากลางคืน จำนวน 1 ดวง จึงได้เลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 50 W พร้อมด้วยชุดประจุไฟฟ้า ขนาด 12V/ 

24V, 20A และแบตเตอรี่ ขนาด 12 V อย่างละจำนวน 1 ชิ้น 

สำหรับการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพของ

พลังงานแสงอาทิตย์สูง โดยมีค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ (จากการวัด) อยู่ที่ 18.4 MJ/m2 ในขณะที่ค่าเฉลี่ย

ของความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทยอยู่ที ่ 18.2 MJ/m2 ต่อวัน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน, 2554) 

โดยทั่วไป แผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งได้ทั้งบนหลังคาบ้าน หลังโรงจอดรถ และบนพื้นดิน  

ตำแหน่งที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องเป็นตำแหน่งที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดีตลอดทั้งวัน ตลอดทั้งปี ต้อง

ไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของอื่นใดมาบังแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน ไม่ควรเป็นสถานที่ที่มีฝุ่นหรือไอเสียระเหยจาก

น้ำมันมากเกินไป สำหรับทิศทางในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานโดยทั่วไป จะ

ติดตั้งให้ด้านหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปทางทิศใต้ และแผงเซลล์เอียงเป็นมุมประมาณ 10-15 องศากับ

พ้ืนโลก (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2554) 
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ดังนั้น ในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในแต่ละพ้ืนที่ จึงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็น

รายกรณีไป 

 

 
ภาพที่ 2-8 ตัวอย่างการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวล 

4)  ชุดตรวจวัดอุณหภูมิน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
เป็นการตรวจวัดอุณหภูมิน้ำร้อนที่อยู่ภายในถังเก็บน้ำร้อน โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิที่

ใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมด้วยชุดประจุไฟฟ้า และแบตเตอรี่ ที่ติดตั้ง

อยู่ภายในตู้เก็บอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ  

 

 

ภาพที่ 2-9 ตัวอย่างการติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ 
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ภาพที่ 2-10 การเชื่อมต่อระบบตรวจวัดอุณหภูมิน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

5)  การเชื่อมต่อระบบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำร้อน 
5.1)  ต่อสายไฟ โดยต่อข้ัวบวกและข้ัวลบของแผงโซล่าเซลล์         เข้ากับขั้วบวกและขั ้วลบ

ของชุดประจุไฟฟ้า     ตามลำดับ  

5.2)  ต่อสายไฟ โดยต่อขั้วบวกและข้ัวลบของชุดประจุไฟฟ้า       เข้ากับขั ้วบวกและขั้วลบ

ของแบตเตอรี่          ตามลำดับ 

5.3)  ต่อสายไฟ โดยต่อขั้วขั้วบวกและขั้วลบของชุดประจุไฟฟ้า          เข้ากับขั้วบวกและขั้ว

ลบของเครื่องวัดอุณหภูมิ    ตามลำดับ 

5.4)  ต่อสายไฟ โดยต่อข้ัวขั้วบวกและข้ัวลบของเครื่องวัดอุณหภูมิ      เข้ากับขั้วบวกและ

ขั้วลบของเซนเซอร์วัดอุณหภูม ิ        ตามลำดับ 

5.5)  เมื่อได้ทำการต่อสายไฟ ตามข้อ 5.1) ถึง 5.4) เรียบร้อยแล้ว แล้วจึงนำเซนเซอร์วัด

อุณหภูมิ         ใส่ลงไปในถังเก็บน้ำร้อน พร้อมใช้งานได้  

1 

2 

2 

4 

2 

3 

3 

5 

5 

1 

2 3 

4 5
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2.3.2 ขั้นตอนการใช้งานของระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวล 

1)  เตรียมเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ กิ่งไม้แห้งขนาดเล็ก ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ซม. เศษ

ใบไม้แห้ง รวมถึงเศษใบไม้ก่ิงไมจ้ากการตัดแต่งต้นไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะชีวมวลที่มีอยู่ทั่วไป และชาวบ้านนิยม

กำจัดทิ้งด้วยการเผาในที่โล่ง 

 

ภาพที่ 2-11 ตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลทีอ่ยู่ภายในพืน้ที่ 
 

2)  นำเศษชีวมวลที่เตรียมไว้ มาบรรจุใส่ในช่องป้อนเชื้อเพลิงด้านล่าง โดยใส่กิ่งไม้เล็กมีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่เกิน 10 ซม. ในช่องด้านล่าง และเศษกิ่งไม้ขนาดเล็กและเศษใบไม้แห้งใส่ในช่องด้านบน แต่ต้องไม่

แน่นจนเกินไป  
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ภาพที่ 2-12 การบรรจุขยะเชื้อเพลิงใส่ในช่องป้อนเชื้อเพลิง 

3)  ทำการจุดไฟบริเวณช่องใส่ใบไม้แห้งด้านบน เมื่อเชื้อเพลิงติดไฟให้ทั่วห้องเผาไหม้แล้วจึงทำ

การเปิดก๊อกน้ำทีละน้อย เพื่อปล่อยให้น้ำเย็นทะยอยไหลเข้าเตาอย่างช้าๆ ในช่วงแรกของการผลิตน้ำร้อนนั้น 

อุณหภูมิของน้ำที่ได้จะไม่คงที่ เมื่อเตาเผาไหม้เชื้อเพลิงไประยะหนึ่ง อุณหภูมิของน้ำร้อนจะเริ่มคงท่ี 

  
ภาพที ่2-13 การจุดเตาชีวมวลเพ่ือผลิตน้ำร้อน 

4)  เมื่อสามารถผลิตน้ำร้อนได้แล้ว ต้องคอยสังเกตเปลวไฟที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ภายในเตา

อยู่เสมอ และหมั่นเติมเชื้อเพลิงเป็นระยะ เพ่ือรักษาระดับการเผาไหม้ให้คงท่ี จะช่วยให้รักษาระดับอุณหภูมิของ
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น้ำร้อนและสามารถผลิตน้ำร้อนได้อย่างคงที่และต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถเติมเชื้อเพลิงได้ที่ ช่องใส่เศษใบไม้และ

ช่องใส่เศษกิง่ไม้ขนาดใหญ่  

5)  อุณหภูมิของน้ำร้อนที่ผลิตได้ สามารถดูได้จากตู้เก็บอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งจะมีหน้าจอ

แสดงอุณหภูมขิองน้ำ ณ ขณะนั้น หากอุณหภูมิของน้ำร้อนที่ได้สูงเกินไป ควรผสมกับน้ำเย็นก่อนนำไปใช้งาน 

 

ภาพที่ 2-14 อุณหภูมิน้ำร้อนที่ผลิตได้แสดงที่เก็บอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ 

6)  น้ำร้อนพร้อมใช้งานสำหรับการชำระร่างกายแก่เด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ภาพที ่2-15 น้ำร้อนที่ผลิตได้จากระบบน้ำร้อนจากเตาชีวมวล นำไปใช้ในชำระร่างกายให้แก่เด็กเล็ก 
ภายในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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ภาพที ่2-16 เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ใช้น้ำจากระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวลเพื่อชำระร่างกาย 

 

2.3.3 ข้อดีของระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวล 

1)  ขณะใช้งานระบบ สามารถติดตามและทราบถึงอุณหภูมิน้ำร้อนที่อยู่ภายในถังเก็บน้ำร้อน 

เพื่อจะได้นำน้ำร้อนไปใช้ชำระร่างกายให้แก่เด็กหรือกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม และเป็นการป้องกัน

อันตรายจากการใช้น้ำร้อนที่อาจเกิดข้ึนได้ 

2)  เป็นระบบที่มีการทำงานไม่ซับซ้อน ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย 

3)  เป็นระบบต้นแบบในการนำพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์

มาใช้งานร่วมกัน 

4)  ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์อาทิตย์ขนาด 50 W สามารถนำไปใช้งาน

สำหรับไฟส่องสว่างจำนวน 1 ดวง บริเวณห้องน้ำ และใช้งานในเวลากลางคืนได้ เนื่องจากมีระบบเก็บสำรอง

ไฟฟ้า 

5)  ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้แก๊สหุงต้มในการต้มน้ำเพ่ือใช้ชำระร่างกาย หรือการใช้ไฟฟ้าจากการ

ใช้เครื่องทำน้ำอุ่น 

6)  เป็นการกำจัดขยะชีวมวลที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ ด้วยการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง 
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7)  เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในการชำระล้างและทำความสะอาดร่างกายให้แก่ เด็กเล็กใน

พ้ืนที่ที่มีอากาศหนาวเย็น  

2.3.4 การดูแลรักษาและข้อควรระวังในการใช้งานระบบ 

1)  สำหรับแผงโซล่าร์เซลล์  

1.1) ดูแลเรื่องความสะอาดของแผงอยู่เสมอ ไม่ควรให้มีสิ่งสกปรกอยู่บนแผงเป็นเวลานาน 

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

1.2) กระจกบนแผงไม่ควรมีรอยแตก จะทำให้วงจรไฟฟ้าเสียหายได้  

1.3) หมั่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแผงอยู่เสมอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการยึดติด

ด้วยน็อต 

1.4) หมั่นตรวจสอบคุณภาพของสายไฟที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่เสมอ 

2)  ชุดประจุไฟฟ้า แบตเตอรี่ และเครื่องวัดอุณหภูมิที่อยู่ภายในตู้เก็บอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ  

2.1)  ตรวจสอบการทำงานของชุดประจุไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน เพื ่อป้องกันไฟฟ้า

ลัดวงจร 

2.2)  ตรวจสอบแบตเตอรี่เป็นประจำทุกเดือน เพ่ือป้องกันการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ 

2.3)  ตรวจสอบการทำงานของเครื ่องวัดอุณหภูมิสำหรับความถูกต้องในการตรวจวัด

อุณหภูมิ โดยเปรียบเทียบจากการวัดจากเทอร์โมมิเตอร์ทุก 6 เดือน 

3)  สำหรับถังเก็บน้ำร้อน 

3.1)  ดูแลทำความสะอาดภายในถังอยู่เสมอ เนื่องจากอาจมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนมากับน้ำ 

อยู่ภายในถังได้ 

3.2)  หมั่นตรวจสอบรอยรั่วของถังเก็บน้ำ และท่อส่งน้ำร้อนที่ได้อาจจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ 

และเพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจากน้ำร้อนรั่ว 

4)  สำหรับเตาน้ำร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล 

4.1)  เชื ้อเพลิงชีวมวลที่นำมาใช้งาน ควรเป็นเศษชีวมวลที่มีความชื้นน้อยที่สุด หากมี

ความชื้นในปริมาณมากจะทำให้เกิดควันไฟขณะที่เกิดการเผาไหม้  

4.2)  สถานที่สำหรับการใช้งานเตาชีวมวล ควรเป็นที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

4.3)  ควรสวมถุงมือกันความร้อนขณะใช้งานเตาชีวมวล และหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวเตา

โดยตรง  

4.4)  หลังการใช้งานเตาชีวมวลที่ยังมีความร้อนอยู่ ควรปล่อยให้เตาค่อยๆ เย็นลง ไม่ควร

ใช้น้ำเพ่ือลดอุณหภูมิเตา จะทำให้เตาผุกร่อนได้ง่าย  



บทที่ 3  
วิธีการดำเนินงาน 

 
 โครงการการจัดการความรู้ในการใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทน สำหรับชุมชน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีวีธีการดำเนินงานดังนี้ 

 
ภาพที่ 3-1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

3.1 การศึกษาและสำรวจพื้นที่ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะทำงานของโครงการฯ ได้แก่ นายวรพจน์ โพธาเจริญ อ.ดร. 

ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท นางสาวรุ่งนภา จุลศักดิ์  และนายโชคชัย คงอุดมทรัพย์ ได้ประชุมหารือร่วมกับนาย

คัมภีร์  สมัยอาทร รองนายก อบต. อมก๋อย  นางสาวณัฐธิดา ปวัตน์วงศ์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา นางสาวอัมพร 

ศรีศตวรรษ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  สิบโทประสงค์ สมคำหล้า นักวิชาการเกษตร  เพื่อคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่มีความต้องการ ความพร้อม และความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งเตาผลิตน้ำร้อนจากเชื้อเพลิง ชีวมวล 

จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดจำนวน 16 แห่งที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ อบต.อมก๋อย (แสดงดังตารางที่ 3-1)  

ศกึษาและส ารวจพืน้ท่ีในอ าเภออมก๋อย

ตดิตัง้ระบบผลิตน า้รอ้นดว้ยเตาชีวมวล พรอ้มทดสอบการใช้
งาน ส าหรบัชมุชนตน้แบบทัง้ 5 แหง่

จอัอบรมเชิงปฏิบตักิาร "การใชข้ยะชีวมวลแบบครบวงจรเพ่ือ
เป็นพลงังานทดแทน"

ตดิตามและประเมินผลหลงัการใชง้าน พรอ้มสรุปผลโครงการฯ 
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ภาพที่ 3-2 การประชุมร่วมกับตัวแทน อบต.อมก๋อย 

ตารางที่ 3-1 ข้อมูลจำนวนเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.อมก๋อย ปี พศ. 2561 

ลำดับที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็ก จำนวนครู 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสบอมแฮด หมู่ 18 36 2 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านยางเปาใต้ หมู่ 2 51 3 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาปูน หมู่ 16 16 2 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมังปอย  27 2 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะหินหลวง หมู่ 19 8 1 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตุงติง หมู่ 11 23 1 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขุน หมู่ 20 16 1 
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกะเบอะดิน หมู่ 12 20 1 
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห่างหลวง หมู่ 6 21 1 
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านยองกือ หมู่ 8 26 2 
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตุงลอย หมู่ 4 13 1 
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตุงลอยเก่า หมู่  29 2 
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ต๋อมบน หมู่ 13 37 2 
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ต๋อม หมู่ 5 33 2 
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งจำเริง หมู่ 3 20 2 
16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งดินและยางแก้ว หมู่ 10 25 2 

รวม 401 27 

ที่มา: (องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย, 2562) 
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 จากการประชุม ได้คัดเลือก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 

สบอมแฮด 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตุงติง 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 

ห่างหลวง  และ 5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ต๋อม ดังนั้น คณะทำงานโครงการและตัวแทนจาก อบต. อมก๋อย 

จึงได้เข้าสำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง ดังนี้ 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสบอมแฮด ต้ังอยู่ที่หมู่ 18 อยู่ใกล้กับที่ทำการ อบต.อมก๋อย เป็นศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ที่ได้ทำการติดตั้งเตาผลิตน้ำร้อนจากเชื้อเพลิงไปเมื่อปีงบประมาณท่ีแล้ว พบว่า ได้มีการใช้งานเตาผลิต

น้ำร้อนเพื ่อใช้ชำระร่างกายให้แก่เด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู ่เสมอ แต่เนื ่องจากตัวเตามีการ

เสื่อมสภาพ ในปีนี้ จึงได้ทำการเปลี่ยนเตาผลิตน้ำร้อนตัวใหม่ ซึ่งได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 

  

 

 

ภาพที่ 3-3 การสำรวจพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบอมแฮด 
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2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 อยู่ห่างจากที่ทำการ อบต.อมก๋อย เป็นระยะทาง 4 

กิโลเมตร  

  

 

 

ภาพที่ 3-4 การสำรวจพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา 

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตุงติง ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 อยู่ห่างจากที่ทำการ อบต.อมก๋อย เป็นระยะทาง 

19 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาท ี
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ภาพที่ 3-5 การสำรวจพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตุงติง 

4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ต๋อมตั้งอยู่ที่หมู่ 5 อยู่ห่างจากที่ทำการ อบต.อมก๋อย เป็นระยะทาง 38 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาท ี

  

 

 

ภาพที่ 3-6 การสำรวจพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ต๋อม 

 

5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห่างหลวง ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 อยู่ห่างจากที่ทำการ อบต.อมก๋อย เป็นระยะทาง 

50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท ี
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ภาพที ่ 3-7 การสำรวจพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห่างหลวง 

หลังจากได้ทำการสำรวจพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ จึงได้ทำการติดตั้งระบบผลิตน้ำ

ร้อนจากเตาชีวมวล ดังภาพที่ 3-8 ถึง 3-12 
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1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสบอมแฮด  

  
ภาพที่ 3-8 การติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบอมแฮด 

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา  
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ภาพที่ 3-9 การติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา 

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตุงติง  
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ภาพที่ 3-10 การติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตุงติง 

4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ต๋อม  

 



36 
 

 
 

 

ภาพที ่3-11 การติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ต๋อม 

5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห่างหลวง  

 



37 
 

 
 

 
ภาพที่  3-12 การติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห่างหลวง 

 

3.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทน”  

เมื่อได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนด้วยเตาชีวมวล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง พร้อม
ทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว จะได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ขยะชีวมวลแบบครบ
วงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทน” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำชุมชนทั้ง 5 แห่งๆ ละ 1 วัน โดยรายละเอียดของ
การการอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาคเช้าเป็นการบรรยายด้านพลังงานทดแทน และ
พลังงานชีวมวล และภาคบ่ายเป็นการสาธิตการใช้งานระบบการผลิตน้ำร้อนด้วยเตาชีวมวล และเตาชีวมวล
ขนาดเล็กระดับครัวเรือน ตามกำหนดการวันที่อบรมดังตารางที่ 3-2  

ตารางที่ 3-2 กำหนดการวันที่อบรม 

วัน/เดือน/ปี ชุมชน/สถานที ่
28 ตุลาคม 2562 ชุมชนบ้านตุงติง/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตุงติง 
29 ตุลาคม 2562 ชุมชนห่างหลวง/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห่างหลวง 
30 ตุลาคม 2562 ชุมชนบ้านแม่ต๋อม/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ต๋อม 
26 ธันวาคม 2562 ชุมชนบ้านยางเปา/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางเปา 
27 ธันวาคม 2562 ชุมชนบ้านสบอมแฮด/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบอมแฮด 
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3.3 สรุปผลของโครงการจากการติดตามและประเมินผลหลังการใช้งาน 

 เมื่อได้ทำการอบรม “การใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทน” แก่ชุมชนทั้ง 5 แห่ง 

จะมีการติดตามผลการใช้งาน เพื่อประเมินผลหลังการใช้งาน ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน เพื่อนำมา

ปรับปรุงแก้ไขและสรุปผลการดำเนินโครงการต่อไป 

 



บทที่ 4  
ผลการดำเนินงาน 

 

 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทน” แก่ชุมชนทั้ง 

5 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านตุงติง ชุมชนบ้านห่างหลวง ชุมชนบ้านแม่ต๋อม ชุมชนบ้านยางเปา และชุมชนบ้านสบ

อมแฮด ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ในการใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพ่ือเป็นพลังงานทดแทน สำหรับ

ชุมชนและศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดการดังภาพที่ 4-1  

 

 กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทน” 

เวลา กำหนดการ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 09.30 น. การบรรยายเรื่อง “สถานการณ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศไทย”  

09.30 – 10.30 น. การบรรยายเรื่อง “สถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่”  

10.30 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง  

11.00 – 12.00 น. การบรรยายเรื ่อง “การใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื ่อเป็นพลังงานทดแทน” และ
บรรยายวิธีการใช้งาน การดูแล บำรุงรักษา และการซ่อมแซมเบื้องต้น  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. การสาธิตวิธีการใช้เตาชีวมวล ได้แก่ ระบบผลิตน้ำร้อนด้วยเตาชีวมวล และเตาชีวมวลขนาด
เล็กระดับครัวเรือน 

14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง  

15.00 – 16.30 น. การสาธิตวิธีการใช้เตาชีวมวล (ต่อ) 

16.30 – 17.00 น. ตอบคำถาม-รับฟังข้อเสนอแนะ และปิดการอบรม 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

ภาพที่ 4-1 กำหนดการอบรม   
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4.1 ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทน”   

1) ชุมชนบ้านตุงติง 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดอบรมฯ สำหรับชุมชนบ้านตุงติง ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านตุงติง มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ตัวแทน อบต. และเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก รวมทั้งสิ้น 28 คน รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแสดงดังภาคผนวก ก  และภาพประกอบการจัดอบรม แสดง

ดังภาพที่ 4-2 – ภาพที่ 4-5 

  
ภาพที่ 4-2 การบรรยาย “การใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพ่ือเป็นพลังงานทดแทน” สำหรับชุมชนบ้านตุงติง 

  
  

  
ภาพที่  4-3 การสาธิตการใช้งานระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวล ณ ศพด.บ้านตุงติง 
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ภาพที่ 4-4 การสาธิตวิธีการใช้เตาชีวมวลขนาดเล็กระดับครัวเรือนสำหรับชุมชนบ้านตุงติง 

  
ภาพที่ 4-5 การจัดอบรมฯ สำหรับชุมชนบ้านตุงติง  

 

2) ชุมชนห่างหลวง 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดอบรมฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห่างหลวง ซึ่งมี

ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ตัวแทน อบต. และเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม

ทั้งสิ้น 28 คน รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแสดงดังภาคผนวก ก  และภาพประกอบการจัดอบรม แสดงดังภาพที่ 4-6 

– ภาพที่  4-8 
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ภาพที่ 4-6 การบรรยาย “การใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพ่ือเป็นพลังงานทดแทน” สำหรับชุมชนบ้านห่างหลวง 

  
  

  
ภาพที่  4-7 การสาธิตวิธีการใช้ระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวล ณ ศพด. บ้านห่างหลวง 

  
ภาพที่ 4-8 การสาธิตการใช้งานเตาชีวมวลระดับครัวเรือน สำหรับชุมชนบ้านห่างหลวง  
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3) ชุมชนบ้านแม่ต๋อม 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดอบรมฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ต๋อม ซึ่งมี

ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ตัวแทน อบต. และเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม

ทั้งสิ้น 35 คน รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแสดงดังภาคผนวก ก และภาพประกอบการจัดอบรม แสดงดังภาพที่ 4-9 

ถึงภาพที ่4-11 

  
  

  
ภาพที่ 4-9 การบรรยาย “การใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพ่ือเป็นพลังงานทดแทน” ณ บ้านแม่ต๋อม 

  
ภาพที่  4-10 การสาธิตวิธีการใช้ระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวล ณ ศพด. บ้านแม่ต๋อม 
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ภาพที่  4-11 การสาธิตการใช้งานเตาชีวมวล สำหรับชุมชนบ้านแม่ต๋อม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ต๋อม 

4) ชุมชนบ้านยางเปา 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดอบรมฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา ซึ่งมี

ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ตัวแทน อบต. และเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม

ทั้งสิ้น 48 คน รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแสดงดังภาคผนวก ก  และภาพประกอบการจัดอบรม แสดงดังภาพที่  

4-12 ถึงภาพท่ี 4-15  

  
ภาพที่ 4-12 การบรรยาย “การใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทน” ณ บ้านยางเปา 

  
ภาพที่ 4-13 การสาธิตวิธีการใช้เตาชีวมวลขนาดเล็กระดับครัวเรือนสำหรับชุมชนบ้านยางเปา 
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ภาพที ่4-14 การสาธิตวิธีการใช้ระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวล ณ ศพด. บ้านยางเปา 

  

ภาพที่ 4-15 การจัดอบรมฯ สำหรับชุมชนบ้านแม่ต๋อม 

5) ชุมชนบ้านสบอมแฮด 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดอบรมฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบอมแฮด ซึ่งมี

ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ตัวแทน อบต. และเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม

ทั้งสิ้น 28 คน รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแสดงดังภาคผนวก ก  และภาพประกอบการจัดอบรม แสดงดังภาพที ่4-6 
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ภาพที่ 4-16การบรรยาย “การใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพ่ือเป็นพลังงานทดแทน” ณ บ้านสบอมแฮด 

  
ภาพที่ 4-17 การสาธิตวิธีการใช้เตาชีวมวลขนาดเล็กระดับครัวเรือนสำหรับชุมชนบ้านตุงติง 
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ภาพที่ 4-18 การสาธิตวิธีการใช้ระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวล ณ ศพด. บ้านสบอมแฮด  

สำหรับผลการประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมเกี่ยวกับการใช้ขยะชีวมวลแบบครบ

วงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทน พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบผู้เข้าร่วมอบรมฯ หลังการอบรมฯ มีคะแนน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 แสดงถึงการที่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพ่ือ

เป็นพลังงานทดแทนภายในชุมชนมากขึ้น แสดงดังตารางที่ 4-1  

ตารางที ่4-1 แสดงผลการประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมฯ 

การประเมินความรู้ฯ คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ  
ก่อนการอบรมฯ 3 30 
หลังการอบรมฯ 6 60 

 
และผลจากแบบประเมินการสำรวจความพึงพอใจสำหรับการจัดอบรมการใช้ขยะชีวมวลแบบครบ

วงจรเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทน จากผู้เข้าร่วมการอบรมฯท่ีตอบแบบประเมินความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป   

1) เป็นเพศชายจำนวน 25% และเป็นเพศหญิงจำนวน 75% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

2) ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี คิดเป็น 44% รองลงมา อายุอยู่ในช่วง 20 – 30 ปี คิดเป็น 

38% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

3) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา คิดเป็น 60% รองลงมา ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็น 25% 

ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ   

• ด้านเนื้อหาและการปฏิบัติการ 

1) ในหัวข้อ “1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ขยะชีวมวลเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทน” มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 75% รองลงมาคือ ระดับมากที่สุด และระดับมากปานกลาง 

คิดเป็น 15% และ 10% ตามลำดับ 

2) ในหัวข้อ “2. การประยุกต์ใช้ขยะชีวมวลเพื่อเป็นพลังงานทดแทนภายในท้องถิ่น” มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 60% รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และระดับมากที่สุด คิดเป็น 

23% และ 17% ตามลำดับ 

3) ในหัวข้อ “3. ความเหมาะสมของภาคปฏิบัติ” มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 65% 

รองลงมาคือ ระดับมากท่ีสุด และระดับปานกลาง คิดเป็น 21% และ 12% ตามลำดับ 

• ด้านวิทยากร 

4) ในหัวข้อ “4. ความรู้ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้” มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก คิดเป็น 64% รองลงมาคือ ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง คิดเป็น 28% และ 

8% ตามลำดับ 

5) ในหัวข้อ “5. ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติ” มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

มาก คิดเป็น 55% รองลงมาคือ ระดับมาก และระดับปานกลาง คิดเป็น 29% และ 5% 

ตามลำดับ 

• ด้านสถานที่และการบริการ 

6) ในหัวข้อ “6. ช่วงเวลาในการจัดอบรม” มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น 62% 

รองลงมาคือ ระดับมาก และระดับมากที่สุด คิดเป็น 24% และ 12% ตามลำดับ 

7) ในหัวข้อ “7. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม” มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 

70% รองลงมาคือ ระดับมากท่ีสุด และระดับปานกลาง คิดเป็น 18% และ 6% ตามลำดับ 
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8) ในหัวข้อ “8. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม” มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิด

เป็น 69% รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และระดับมากที่สุด คิดเป็น 22% และ 6% ตามลำดับ 

ผลสรุปจากแบบประเมินการสำรวจความพึงพอใจสำหรับการจัดอบรมฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรม 

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สำหรับการอบรมฯ ในครั้งนี ้

4.2 การประเมินผลหลังการใช้งานระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวล 

หลังจากท่ีได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการและได้มีการส่งมอบระบบผลิตน้ำร้อนด้วยเตาชีวมวลให้แก่ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง และได้มอบเตาชีวมวลขนาดเล็กระดับครัวเรือนให้แก่ตัวแทนชุมชนตำบลอมก๋อย เพ่ือ

ทดลองใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน ได้มีการติดตามและประเมินผลหลังการใช้งาน พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มี

การใช้งานระบบผลิตน้ำร้อนด้วยเตาชีวมวลเพื่อใช้ชำระร่างกายให้แก่เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง

สม่ำเสมอในช่วงฤดูหนาว โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่งมีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมาก คิด

เป็นร้อยละ 100 

  
  

  
ภาพที่ 4-19 การใช้งานระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังจากที่ได้รับมอบระบบฯ  
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          สำหรับเตาชีวมวลขนาดเล็กระดับครัวเรือนที่ได้มอบให้แก่ตัวแทนชุมชนที่สนใจและมีความต้องการใช้
งาน จำนวน 5 ครัวเรือนต่อชุมชน รวม 25 ครัวเรือนนั้น พบว่า 22 ครัวเรือน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 88 และ 3 ครัวเรือนที่เหลือคิดเป็นร้อยละ 12 มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีการนำไปใช้
งานเพ่ือการประกอบอาหารภายในครัวเรือน และใช้ผิงไฟสร้างความอบอุ่นในฤดูหนาว 

 
  

  
  

  
ภาพที่ 4-20 การใช้งานเตาชีวมวลขนาดเล็กระดับครัวเรือนของชุมชน 



บทที่ 5  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง “การใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพ่ือเป็นพลังงานทดแทน” 

จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านตุงติง ชุมชนบ้านห่างหลวง ชุมชนบ้านแม่ต๋อม ชุมชนบ้านยางเปา และชุมชน

บ้านสบอมแฮด มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 5 แห่งรวมทั้งสิ้น 167 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ตัวแทน 

อบต. และเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงผลจากการประเมินความรู้ความเข้าใจจากแบบทดสอบประเมิน

ความรู้ก่อนและหลังการอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจร

เพ่ือเป็นพลังงานทดแทนมากขึ้นร้อยละ 30 โดยพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมของผู้เข้าอบรมฯ ที่

เพิ ่มขึ ้นก่อนการอบรมฯ และผลจากแบบประเมินการสำรวจความพึงพอใจสำหรับการจัดอบรมฯ พบว่า 

ผู้เข้าร่วมการอบรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านเนื้อหาและการปฏิบัติการ ด้านวิทยากร 

และด้านสถานที่และการบริการ 

ผลการติดตามและประเมินหลังการใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน สำหรับระบบผลิตน้ำร้อนจากเตา 

ชีวมวลให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสำหรับใน

การใช้งานระบบ คิดเป็นร้อยละ 100 และได้มีการใช้งานเพื่อการชำระร่างกายแก่เด็กเล็กภายในศูนย์อย่าง

สม่ำเสมอในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา และในส่วนของเตาชีวมวลระดับครัวเรือนนั้น พบว่า ผู้ใช้งานร้อยละ 88 มี

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดสำหรับการใช้งานเตาชีวมวลขนาดเล็กระดับครัวเรือนเพื่อการประกอบอาหาร

ภายในครัวเรือนและเพ่ือการผิงไฟในฤดูหนาว 

5.2 สรุปและอภิปรายผล 

1)  การดำเนินการของโครงการนี้ ได้ทำการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวลให้แก่ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลอมก๋อยทั้งหมด 16 ศูนย์ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 30 จาก

จำนวนศูนย์ทั้งหมด ซึ่งหากพิจารณาจากจำนวนเด็กนักเรียนในปีการศึกษา 2561 พบว่า เด็กนักเรียนของศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์มีจำนวนทั้งสิ้น 164 คน จากจำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 401 คนจากทั้งหมด 16 ศูนย์ 

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด จะเห็นได้ว่า มีจำนวนเด็กนักเรียนเพียงร้อยละ 40 ของ

จำนวนเด็กนักเรียนที่อยู่ในสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่านั้นที่จะได้ใช้ประโยชน์จากระบบผลิตน้ำร้อนจาก

เตาชีวมวล ทั้งนี้ ได้มีการสอบถามถึงความต้องการใช้งานระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวลเบื้องต้นจากศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กที่เหลือทั้ง 11 ศูนย ์พบว่า ทุกศูนย์มีความต้องการใช้งานระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวลเช่นกัน 

เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนยเ์ป็นศูนย์ต้นแบบสำหรับการใช้งานได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อเด็กเล็ก 

โดยช่วยลดเวลา ลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการจัดเตรียมน้ำร้อนเพ่ือใช้งาน และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ 

ช่วยให้เด็กเล็กภายในศูนย์มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น เป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังการรักษาความสะอาดร่างกาย

ให้แก่เด็กเล็ก ป้องกันการเกิดโรคติดต่อ โรคผิวหนัง ที่อาจเกิดข้ึนได้งา่ยในเด็กเล็ก  

2)   สำหรับเตาชีวมวลระดับครัวเรือนที่ได้มอบให้แก่ตัวแทนชุมชน เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 

จำนวน 25 ครัวเรือนจากผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 5 ชุมชนทั้งหมด 167 คน คิดเป็นร้อยละ 14 จากผู้เข้าร่วมอบรม

ทั้งหมด พบว่า ตัวแทนชุมชนที่ได้นำเตาชีวมวลระดับครัวเรือนไปใช้จำนวนร้อยละ 88 มีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด สำหรับการใช้งาน โดยสามารถใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มที่ใช้ประกอบอาหารภายในครัวเรือนได้ดี เกิดควัน

น้อย และยังสามารถกำจัดเศษขยะชีวมวลที่เกิดภายในบ้านโดยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์  

3)  ในส่วนของขยะชีวมวลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาชีวมวลทั้ง 2 แบบนั้น เป็นขยะชีวมวลใน

รูปแบบของกิ่งไม้ที่ขนาดเล็กมีเส้นผ่านมีศูนย์กลางไม่เกิน 10 ซม. เศษใบไม้แห้ง รวมถึงเศษใบไม้กิ่งไม้จากการ

ตัดแต่งต้นไม้ ซ่ึงจากการสอบถามชาวบ้านในพ้ืนที่ พบว่า เป็นขยะที่ชาวบ้านและเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมกำจัด

ทิ้งด้วยการเผาอยู่แล้ว การนำขยะชีวมวลประเภทนี้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาชีวมวล จึงเป็นวิธีการกำจัด

ขยะชีวมวลที่จะช่วยลดปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้ง และลดปัญหาหมอกควันได้ทางหนึ่ง 

4)  การดำเนินการของโครงการนี้ ได้ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวลให้แก่ชุมชนและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว จะอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่งนี้จะเป็นศูนย์ต้นแบบของ

การใช้พลังงานชีวมวลแบบครบวงจรแก่ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน

ชีวมวลต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

จะยังคงติดตามให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และขยายผลสู่หมู่บ้านอ่ืนๆ ต่อไป เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทนให้แก่ชุมชนอมก๋อยอย่างยั่งยืน 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบทั้ง 5 ศูนย์ที่ได้รับระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวลไปนั้น สมควรได้รับ

การสนับสนุนจากองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน

ทดแทนที่ได้นำพลังงานชีวมวลมาใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่เด็กเล็กภายในชุมชน 

และเป็นต้นแบบที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ จะนำไปใช้เป็นแบบอย่างต่อไป ในส่วนของเตาชีวมวลขนาดเล็ก
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ระดับครัวเรือนเช่นกัน หากชาวบ้านมีความสนใจที่จะใช้งาน หน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ ควรมี

นโยบายหรืองบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนในการใช้เตาชีวมวล เนื่องจากเตาชีวมวลเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กำจัด

เศษชีวมวลที่มีอยู่ในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี ลดปัญหาการกำจัดขยะชีวมวลด้วยวิธีการเผาในที่โล่ง เกิดควันน้อย ทั้ง

ยังใช้พลังงานความร้อนที่ได้มาใช้ประโยชน์ 

2. หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และภาครัฐควรให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับชุมชนและ

ประชาชนที่สนใจใช้ขยะชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนในระดับครัวเรือนมากขึ้น เป็นการสร้างแรงจูงใจและ

สนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาใช้พลังงานชีวมวลมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของ

ภาคชุมชนให้มากขึ้น และลดการใช้พลังงานฟอสซิสจากภาคครัวเรือนอีกทางหนึ่ง 

3.  ชาวบ้านควรให้ความร่วมมือในการนำขยะชีวมวลมาผลิตเป็นพลังงานชีวมวลเพื่อใช้ภายในชุมชน

ให้มากขึ้น เนื่องจากพลังงานชีวมวลเป็นพลังงานที่ชุมชนสามารถผลิตและใช้เองได้ภายในชุมชน เป็นการเพ่ิม

มูลค่าให้แก่ขยะชีวมวล ด้วยการใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดปัญหาขยะเหลือทิ้ง ลดปัญหาการเผาขยะชีวมวลที่

ทำให้เกิดควัน และมลพิษทางอากาศ และยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ครัวเรือนไดเ้ป็นอย่างดี  

4. ควรมีสร้างความรู้ความเข้าใจ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการพลังงาน และการวางแผน

พลังงานชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนั้น มีความเหลี่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบท จึงไม่สามารถเข้าถึงการใช้

พลังงานได้อย่างเต็มที่  จ ึงควรสนับสนุนให้มีการจัดการพลังงานตามศักยภาพของพื ้นที ่ด ้วยการ ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเศษขยะเหลือใช้ที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งด้านพลังงานให้แก่ชุมชน และสนับสนุนแนวทางเพื ่อการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั ่งยืน 

สอดคล้องตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้พลังงานทดแทน 
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วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตุงติง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่/หน่วยงาน 

1 นางสาวดวงพร ครรชิตพนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตุงติง 
2 นางสาวศรีสุดา ประไฟทัศนาการ 119/1 หมู่ 11 
3 นางเต วิจิตรศรัทธา 5 หมู่ 11 
4 นายนิแคว ครรชิตพนา 150 หมู่ 11 
5 นายเซงนา สุทัศน์ 16 หมู่ 11 
6 นายปิยะพงษ์ ลอย 10 หมู่ 11 
7 นางคัมภร์ ก้านชุด 20 หมู่ 11 
8 นางปนัดดา นุจี 39 หมู่ 11 

9 นางหญิง ก้านชุด 95/2 หมู่ 11 

10 นางจารุณี อำรุงพนาลี 64 หมู่ 11 

11 นางสาวอุบล ครรชิตพนา 626 หมู่ 11 

12 นางแกละ ครรชิตพนา 115 หมู่ 11 

13 นายรีพะ ชะพอ  593 หมู่ 11 

14 นางจำปี ไพบูลย์กรรณิการ์ 95 หมู่ 11 

15 นางสาวเกงปุ๊ ประไพมาลี 544 หมู่ 11 

16 นางสาวสีดา รักสกุลไพร 124 หมู่ 11 

17 นางสาววรารมย์ ประไพ 533 หมู่ 11 

18 นางสาวฐานิตา ประไพ 533 หมู่ 11 

19 นางสาวศิริลักษณ์ มานิตพนา 110 หมู่ 11 

20 นางสาวรัศมี รักสกุลไพร 160 หมู่ 11 

21 นางแบซู วินิจกาญจนา  230 หมู่ 11 

22 นางดวงใจ หมังเลอะ 197 หมู่ 11 
23 นางมือ วินิจกาญจนา 247 หมู่ 11 
24 นางสาววารุณี มานิตพนา 253 หมู่ 11 
25 นายสมบัติ คมชายชาญ 75 หมู่ 11 
26 นายโจ่แด เครือฟ้าลาส 90 หมู่ 11 
27 นางซวยปู้ ประไพมาลี อบต.อมก๋อย 
28 นายทนงศักดิ์ บู้ยโซะ อบต.อมก๋อย 
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วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห่างหลวง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่/หน่วยงาน 

1 นางสาวชุมพร ปู่เงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห่างหลวง 
2 นางสาวนุชนารถ สายชลรำไพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห่างหลวง 
3 นางอรุณี ปู่โน๊ะ 59 หมู่ 6 
4 นางวังปี้ วนารำไพ 281 หมู่ 6 

5 นางสีบือ  วุฒิวงศ ์ 135/2 หมู่ 6 

6 นางศรีพา มานะสกุลพงษ์ 115/1 หมู่ 6 

7 นางนิดดา มานะสกุลพงษ์ 115/2 หมู่ 6 

8 นางดีพอ ดีลอย 11 หมู่ 6 

9 นางจริยา สายชลค้ำจุน 294 หมู่ 6 

10 นางนิภา ติถู 503 หมู่ 6 

11 นายทังชัย สายชลค้ำจุน 306 หมู่ 6 

12 นายโหล่งป่วย สิงห์พัฒนาเมือง 240 หมู่ 6 

13 นายแกละพอแด๊ สายชลรำไพ  127/2 หมู่ 6 

14 นางหล้า สายชลรำไพ 127/2  หมู่ 6 

15 นางสาวสุดาวรรณ สายชลรำไพ 127/2  หมู่ 6 

16 นางสาวศิริรัตน์ สายชลค้ำจุน 7 หมู่ 6 

17 นางสาวกันยา พะทิง 109/1 หมู่ 6 

18 นางสาวสุพิมพ์ สิงขรค้ำจุน 134 หมู่ 6 

19 นางสาวลักษณา มหาศาลนที 120/5 หมู่ 6 

20 นายปฏิภาณ วุฒิศีลวัต 135/2 หมู่ 6 

21 นางดวงจันทร์ สิงขรค้ำจุน 66/1 หมู่ 6 

22 นางสางปีบือ วุฒิศีลวัต 302 หมู่ 6 

23 นายดีแดง ปู่หล้า 307 หมู่ 6 

24 นางสาวโซ๊ะหลิง วนารำไพ 307 หมู่ 6 

25 นางสาวศรีวรรณ ราศีสโรช 295 หมู่ 6 

26 นางสาวสุชาดา สายชลรำไพ 137 หมู่ 6 

27 นางมายโสะ เลิศฤดี   อบต.อมก๋อย 
28 นายทนงศักดิ์ บู้ยโซะ อบต.อมก๋อย 
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วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ต๋อม ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่/หน่วยงาน 

1 นางนิตยา  กระสานติ ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห่างหลวง 
2 นางชบาพร  ปรัชญาประยรู 369 หมู่ 5 
3 นางสาวอารี สอพิง 20/1 หมู่ 5 
4 นางสาวยุพา ควานปัญญา 563 หมู่ 5 

5 นางสาวนิธิพร สายลมเย็น  88 หมู่ 5 

6 นางสาววินา อำรุงพนาล ี  19/1 หมู่ 5 

7 นางนงลักษณ์ ชนะกุลดารา  573 หมู่ 5 

8 นางสุพรรษา ชัยเก้า  562 หมู่ 5 

9 นางปานทิพย์ อำรุงคีรี  318 หมู่ 5 

10 นางสาวชฎาพร โกมุทผดุง  274 หมู่ 5 

11 นางสาวปวีณา อำรุงครีีมาศ  170 หมู่ 5 

12 นางสาวจุฑารตัน์ พายุแรงกลา้  216 หมู่ 5 

13 นางสาววาสนา อำรุงบรรพต   252 หมู่ 5 

14 นางจริยา อมตปรีชา  202/1 หมู่ 5 

15 นางจินนา ประณิธิวงศ ์  265/2 หมู่ 5 

16 นางสาวเทพี ปู่จันทร ์  111 หมู่ 5 

17 นางสาวชนัญทิตา พัชรพุฒิเมธ  285 หมู่ 4 

18 นายวีระ ปรัชญาประยูร  369 หมู่ 5 

19 นายชัยจันทร์ วินิจกาญจนา  20/1 หมู่ 5 

20 นายสมจติ แก้วยาว  563 หมู่ 5 

21 นายวันชัย เก้า  562 หมู่ 5 

22 นายณัฐวัฒน์ ดีคำมา  513 หมู่ 13 

23 นายรังสรรค์ คีรมีาศอำรุง  170 หมู่ 5 

24 นายเป้เสา วิจิตรศรัทธา  274 หมู่ 5 

25 นายองอาจ คุณากรศริิกุล  318 หมู่ 5 

26 นายจำรสั ใจตา  111 หมู่ 5 

27 นางสาวปานระพี ปวัตน์วงศ ์ 513 หมู่ 13 

28 นายวรกร วรานุกลุศาสตร ์ 252 หมู่ 5 

29 นางสาวเบญญาภา อำรุงคีร ี 191 หมู่ 5 
30 นางสาวชลธิชา ใจปรีด ี 290 หมู่ 5 

31 นางสาวธิดาพร สอพิง 250 หมู่ 15 

32 นางจันทรา จริยาดิลก 427 หมู่ 5 
33 นางสาวเปรมฤทัย ใจวัง อบต.อมก๋อย 
34 นางสาวณัฐธิดา ปวตันวงศ์   อบต.อมก๋อย 
35 นายทนงศักดิ์ บู้ยโซะ อบต.อมก๋อย 
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วันที ่26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางเปา ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่/หน่วยงาน 

1 นางอารีย์ ศรีปิยเผ่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางเปา 
2 นางคำสุข ดีสา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางเปา 
3 นางสาวอนุธิดา ศาสนามิต ิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางเปา 
4 นางธมลวรรณ สกลุปาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางเปา 
5 นางสาวมือพอ เคียงสมร 189 หมู่ 14 
6 นางสาวสุพร บรูณพงศ์ไพร 139 หมู่ 14 

7 นางสาวศิรลิักษณ์ เพ่งอาย 89 หมู่ 14 

8 นางสาวศรันยู ผ่องพินิจศร ี 18 หมู่ 14 

9 นางสาวกุลวิดา ผ่องพินิจศร ี 181/1 หมู่ 14 

10 นางสาวศิริกานดา เลิศฤด ี 191 หมู่ 14 

11 นางอัมพร มาลีอรณุ 102 หมู่ 2 

12 นางสาวปิยธิดา ไพรพนากุล 116 หมู่ 2 

13 นางสาวอรุณี มาลีจรูญ 227 หมู่ 2 

14 นางสาวแสงเอ้า นาด ี 81 หมู่ 2 

15 นางสาวโซซุ พยุงชงโค 229 หมู่ 14 

16 นางสาวอาภัสสรา โอวันนี 137 หมู่ 14 

17 นางสาวสุรยี์พร ร่มประชาช่ืน 6 หมู่ 14 

18 นางวิไลวรรณ ธิปธนา 59 หมู่ 2 

19 นางโครงจัง แจแว 165 หมู่ 14 

20 นางสาวนฤมล ผลวิจัย 187 หมู่ 14 

21 นางสาวอรพรรณ เดโชวิวัฒนา 38 หมู่ 2 

22 นางสาวแสงวัน นาด ี 51 หมู่ 2 

23 นางสาวกัญญาณัฐ รำไพพนา 181 หมู่ 14 

24 นางมือโพ พะเลอะเด 16 หมู่ 14 

25 นางชีพะ เก่งผสานคุณ 42 หมู่ 14 

26 นางสาวหน่องคำ พนาสุขสันต ิ 152 หมู่ 2 

27 นายเอก โป๊ะคำ 212 หมู่ 14 

28 นายเอนก นีรนาทเดโช 234/2 หมู่ 1 

29 นางชารา สุกอ 19 หมู่ 14 

30 นางมือแจ อรจง 215 หมู่ 14 

31 นางสาวมินตรา วงศ์เศวตศลิา 67 หมู่ 14 

32 นายธาตรี รำไพธารา 76 หมู่ 14 

33 นางสาวคำหลา้ มานะสกุลพงษ ์ 225 หมู่ 14 

34 นางวรรณา วัชรสกุลเกียรต ิ 46 หมู่ 14 

35 นายจาสี วนานิมติ 26 หมู่ 2 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่/หน่วยงาน 
36 นายพะสุ วนานิมติ 250 หมู่ 2 
37 นางพิมพ์พร ประไพทัศนา 149 หมู่ 11 
38 นางสาวปิแด รำไพวนา 56/5 หมู่ 2 
39 นางสาวนภาพร มิ่งคณุการณุ 25 หมู่ 14 
40 นางจะบือ อารุงสาคร 179 หมู่ 14 
41 นางสาวสุวรรณา ธารานิมติ 190 หมู่ 2 
42 นางสาวศรไีพร รำไพพนา 49 หมู่ 14 
43 นางกิ่งแก้ว  คีรีวิภา 14 หมู่ 14 
44 นายสุธรรม มาลัยผดุง 255/1 หมู่ 2 
45 นางแคเกิด มิตรสาธติ 32 หมู่ 2 
46 นางสาวเปรมฤทัย ใจวัง อบต.อมก๋อย 
47 นางสาวณัฐธิดา ปวตันวงศ์   อบต.อมก๋อย 
48 นายทนงศักดิ์ บู้ยโซะ อบต.อมก๋อย 
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วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบอมแฮด ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ที่อยู่/หน่วยงาน 

1 นางสาวดวงพร แก้วคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบอมแฮด 
2 นางทีลา เขตจรสัแสง 199 หมู่ 18 
3 นางสาวทิพวรรณ ปูแล 39 หมู่ 17 
4 นางสาวทิวารัตน์ พนาสุขสันต ิ 172 หมู่ 18 
5 นางสาวรัชฎาภรณ์ ใหม่เฟย 147 หมู่ 18 
6 นางสาวกุมารี สำพระคุณ 129 หมู่ 18 

7 นางสาววิลาสินี เพชรธารา 55 หมู่ 18 

8 นางสาวสิริพร หล้าพอ 336 หมู่ 18 

9 นางดีเอย ไพรรัตน์ชาตินิยม 211 หมู่ 18 

10 นางสาวสุภาพร รำไพบรรพต 223 หมู่ 18 

11 นางสาวเบญญาภา บุษกร  144 หมู่ 18 

12 นายพะกอสุ รักษาประเพณ ี 201 หมู่ 1 

13 นางหน่อนา ยอดสรรเสริญ 180 หมู่ 18 

14 นางสาวกัญญารัตน์ ดีพอ 101 หมู่ 18 

15 นางขวัญหล้า ประสงค์จีน 346 หมู่ 18 

16 นายสราวุฒิ จ่าแพร 3 หมู่ 18 

17 นางกุยมือ ยิ่งคุนจตุรสั  30 หมู่ 18 

18 นางสาวบัวแก้ว ซาม ู 356/2 หมู่ 18 

19 นางบะจ่า เต๊ะศุภกิจก้องพนา 94 หมู่ 18 

20 นางสาวรัชลี พิมลอาร ี 28 หมู่ 18 

21 นายพาบู ยะแอ 110 หมู่ 10 

22 นางสาวนิชนันท์ อุ่นเรือน 28 หมู่ 18 

23 นางกัญญา สายธารส่องแสง 381 หมู่ 18 

24 นางแฮวา ณัฐธนานนท์ 97/1 หมู่ 10 

25 นางสาวพิชชากร ศุจิพัฒน์ 174 หมู่ 18 

26 นางบวยจอ บัณฑิตมหาศาล 188 หมู่ 18 

27 นางสาวเปรมฤทัย ใจวัง อบต.อมก๋อย 
28 นายทนงศักดิ์ บูย้โซะ อบต.อมก๋อย 
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจ เร่ือง 

“การใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทน” 

  



64 
 

 
 

แบบทดสอบวดัความรูด้้านพลงังานชีวมวลเพือ่เป็นพลงังานทดแทน 
ขอ้ 1. พลงังานทดแทนหมายถงึอะไร 

ก. พลงังานทีใ่ชแ้ลว้หมดไป 

ข. พลงังานทีน่ าเขา้มาจากต่างประเทศ 

ค. พลงังานทีน่ ามาใชแ้ทนน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

ง. แหล่งพลงังานทีไ่ดจ้ากธรรมชาตริอบตวั ใชไ้ดไ้มม่วีนัหมด 
 

ขอ้ 2. พลงังานแสงอาทติย ์เป็นพลงังานชนิดใด 

ก. พลงังานทดแทน 

ข.  พลงังานหมุนเวยีน 

ค. พลงังานฟอสซลิ 

ง. ไม่มขีอ้ถูก 
 

ขอ้ 3. ขอ้ใดไม่ใช่พลงังานทดแทน 

ก. ถ่านหนิ 

ข. ถ่านไม ้

ค. ก๊าซชวีภาพ 

ง. นิวเคลยีร ์
 

ขอ้ 4. ขอ้ใดไม่ใช่พลงังานชวีมวล 

ก. แกลบฟางขา้ว มลูสตัว ์

ข. หนิน ้ามนัถ่านหนิก๊าซธรรมชาต ิ

ค. ซงัขา้วโพดกากมนัส าปะหลงั ใยปาลม์ 

ง. ของเสยีจากโรงงานแปรรปูทางการเกษตร 
 

ขอ้ 5. พลงังานชวีมวลสามารถแปรรปูเป็นพลงังานใดไดบ้า้ง

ก. พลงังานความรอ้น 

ข. พลงังานไฟฟ้า 

ค. พลงังานเชือ้เพลงิ 

ง. ถูกทุกขอ้ 

ขอ้ 6. แก๊สชวีภาพคอือะไร 

ก. แก๊สทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตจิากการย่อยสลายสารอนิทรยี ์

ข. แก๊สพษิเกดิจากท่อไอเสยีรถยนต ์

ค. แก๊สเคมเีกดิจากการสงัเคราะหท์างเคม ี

ง. ไตรโอแก๊สเกดิจากการย่อยสลายของขยะ 
 

ขอ้ 7. การหมกัมลูสตัวใ์นถงัหมกัจะท าใหเ้กดิแก๊สชนิดใด 

ก. CFC 

ข. โอโซน 

ค. มเีทน 

ง. ฮเีลยีม 
 

ขอ้ 8.  ขอ้ใดคอืผลพลอยไดจ้ากการเผาถ่าน 

ก. น ้าสม้ควนัไม ้

ข. ขีเ้ถา้ 

ค. ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

ง. ถ่านไม ้
 

ขอ้ 9. วตัถุดบิใดทีส่ามารถน ามาผลติกา๊ซชวีภาพได ้

ก. เศษอาหาร  

ข. มลูสตัว ์

ค. หญา้เนเปีย 

ง. ถูกทุกขอ้
 

ขอ้ 10. ขอ้ใดเป็นประโยชน์ของพลงังานชวีมวล

ก. ช่วยลดปัญหาการจดัการขยะ  

ข. ช่วยลดปัญหาภาวะโลกรอ้น 
 

ค. ช่วยลดปัญหาหมอกควนัได ้

ง. ถูกทุกขอ้ 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
การอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “การใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลงังานทดแทน”  

------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลทัว่ไป  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  หน้าขอ้ความ 

1. เพศ      ชาย  หญงิ 

2. อายุ       ต ่ากว่า 21 ปี  21 – 30 ปี  31 – 40 ปี 
   41 – 50 ปี  51 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี 

3. อาชพี  ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ  ท านา  ท าไร ่   
   เลีย้งสตัว ์  คา้ขาย  รบัจา้งทัว่ไป 
ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการ   
โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องทีต่รงกบัความพงึพอใจของท่าน 

หวัข้อ 
ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ด้านเน้ือหา และการปฏิบติัการ      
1. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชข้ยะชวีมวล
แบบครบวงจรเพื่อเป็นพลงังานทดแทน 

     

2. การประยุกตใ์ชข้ยะชวีมวลเพื่อเป็นพลงังาน
ทดแทนภายในทอ้งถิน่ 

     

3. ความเหมาะสมของภาคปฏบิตั ิ      
ด้านวิทยากร      
4. ความรูค้วามสามารถของวทิยากร      
5. ความพร้อมของเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใช้      
ด้านสถานท่ีและการบริการ      
6. ช่วงเวลาในการจดัอบรม      
7. ความเหมาะสมของสถานทีจ่ดัอบรม      
8. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม      

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม :           

          

          

          

           

ขอขอบพระคณุส าหรบัความร่วมมอืมา ณ โอกาสน้ี 
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ภาคผนวก ง 
 

ประวัติผู้วิจัย 
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ชื่อ-สกุล นายวรพจน์  โพธาเจริญ 
วัน เดือน ปีเกิด 26 พฤศจิกายน 2527 
หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 53180 
โทรศัพท์ 091-7155543   

 อีเมล์ Worrapod.pop@gmail.com 
ตำแหน่งและประวัติการทำงาน 

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน    นักวิจัยประจำวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2551 – 2558 ผู้ช่วยวิจัยประจำหน่วยวิจัยระบบทางอุณหภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2554 วิศวกรรมมหาบัณฑิต  สาขาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2551 อุตสาหกรรมศาสตร์บัณพิต. สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่ภาคพายัพ 
ประสบการณ์งานวิจัย 

1. ผู้ร่วมวิจัย การจัดการความรู้ในการแปรรูปขยะจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือ
ส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2561  

2. ผู้ร่วมวิจัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทน และลดปัญหา
การเผาในที่โล่งแจ้งในพ้ืนที่ อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี  2560 

3. ผู้ร่วมวิจัย การพัฒนาระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับระบบปั๊มสารสะลาย  และ
ระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์  โดยได้ร ับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2560 

4. ผู้ร่วมวิจัย การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเศษใบไม้ (อาร์ดีเอฟ5) เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน งบประมาณ
แผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2560 

5. ผู้ร่วมวิจัย การผลิตถ่านไม้และปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษชีวมวล งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2559 

6. ผู้ร่วมวิจัย การผลิตไบโอดีเซล จากเมล็ดมะเยาหิน และเมล็ดปาล์ม ด้วยการจัดการแบบไม่มีของเสีย 
(2555 – 2556)         

mailto:Worrapod.pop@gmail.com
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7. ผู้ร่วมวิจัย การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำมันผสมดีเซล-น้ำมันพืชดิบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
ที่ใช้เป็นเครื่องปัน่ไฟฟ้า (2555 – 2556) 

8. ผู้ร่วมวิจัย การพัฒนาโรงงานต้นแบบในการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะ (2555 – 2556) 
9. ผู้ร่วมวิจัย การใช้น้ำมันผสมในรูปอิมัลชันเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในหม้อไอน้ำระดับโรงงาน 

(2555 – 2556) 
10. ผู้ร่วมวิจัย โครงการปรับแต่งน้ำมันหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพเพ่ือทดแทนน้ำมันดีเซล (2553 – 2556) 
11. ผู้ร่วมวิจัย การผลิตน้ำมันชีวภาพ: พัฒนากระบวนการผลิต และหาสัดส่วนผสม ดีเซล-น้ำมันพืชดิบในรูป

อิมัลชัน เพ่ือทดแทนน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาในระดับต้นแบบเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับหม้อไอน้ำ/
เตาเผา และเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับเกษตรกรรม (2553 – 2554) 

12. ผู้ร่วมวิจัย การใช้น้ำมันอิมัลชั่นทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรม (2553 – 
2554) 

13. ผู้ร่วมวิจัย การประยุกต์ใช้น้ำมันชีวภาพผสมในรูปอิมัลชันด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียงเพื่อเป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาในหม้อไอน้ำหรือเตาเผา (2553 – 2554) 

วิทยากร 

1) วิทยากรรับเชิญโดยทีมที่ปรึกษาด้านพลังงาน บริษัท กรีน เอิร์ธ ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลาง กลุ่มไม้ อโลหะและ โลหะมูลฐาน  

2) วิทยากรอบรมด้านการทำแผนพลังงานที่มีความเหมาะสมชุมชนในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการ
บริหารและจัดการพลังงานแบบครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ให้แก่  จ.แพร่ และ จ. น่าน 
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

3) วิทยากรอบรมด้านการทำแผนพลังงานที่มีความเหมาะสมชุมชนในโครงการเพิ ่มสมรรถนะด้าน  
การบริหารและจัดการพลังงานแบบครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ให้แก่ อบต. บ้านปง  
จ.แพร่ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 

ประสบการณ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

การนำเสนอปากเปล่า 
• วรพจน์ โพธาเจริญ และ กันยาพร ไชยวงศ์.(11-12 มีนาคม 2553). การวิเคราะห์สมรรถนะการทำงานของ
เครื่องยนต์ดีเซล ที่ใช้น้ำมันจากมะเยาหินเป็นเชื้อเพลิง ,การประชุมวิชาการการถ่ายเทความร้อนและมวลใน
อุปกรณ์ด้านความร้อนครั้งที่ 9, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
• วรพจน์ โพธาเจริญ และ กิตติพงษ์ นาคภัคดี. (10-11 มีนาคม 2554). ผลของความถ่ีอัตราโซนิคที่มีผลต่อการ
ผลิตน้ำมันผสมดีเซลและมะเยาหินในรูปอิมัลชันเป็นเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก, การประชุม
วิชาการการถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนครั้งที่ 10, จังหวัดเชียงใหม่  
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• วรพจน์ โพธาเจริญ และ พงศ์วรินทร์ เจริญกิจเกษตร. (8-9 มีนาคม 2555).การใช้น้ำมันดีเซล/น้ำมันเตาในรูป
อิมัลชันเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำ , การประชุมวิชาการ การถ่ายเท พลังงาน ความร้อน และมวล ใน
อุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 11,จังหวัดระยอง  
• วรพจน์ โพธาเจริญ อนันต์ เปล่งกุศล และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ . (14-15 มีนาคม 2556) .การทดสอบ
การใช้น้ำมันหม้อแปลงที่ใช้แล้วในรูปอิมัลชัน เพ่ือทดแทนน้ำมันดีเซล ในเครื่องยนต์ดีเซล, การประชุมวิชาการ 
การถ่ายเท พลังงาน ความร้อน และมวล ในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 12, จังหวัดเชียงราย  
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ อันสืบเนื่องมาจากงานประชุมวิชาการ 

• Phothachareon, W., Taluengjit, N., Chulasak, R., Pramokchon, P., Sawatdeenarunat, C. 
(2018). Hot water generation using the biomass stove for the child development center in 
Omkoi District, Chiang Mai. The 11th Thailand Renewable Energy for Community Conference 
(TREC-11), Chaiyaphum, Thailand, November 28-30. pp. 23. 
• Chulasak, R., Phothachareon, W., Suwan, M., Chitwicharn, C., Sawatdeenarunat, C. (2019). 
The Renewable Energy Potential of Si Bunrueang Village, Amphoe Mae Ai, Chiang Mai, Thailand. 
The 1st ICRU International Conference: Sustainable Community Development (ICRU 2019), 
Chiang Mai, Thailand 
• Chulasak, R., Phothachareon, W., and Sawatdeenarunat, C. (2019), Economic analysis of 
appling hybrid biomass stove to produce hot water serving child development center in Omkoi 
district, Chiang Mai, Thailand. Proceeding of the 7th International conference sustainable 
agriculture, Food and energy. Phuket, Thailand, October 18-21, pp. 48. 
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ดร. ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 
 

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Chayanon_saw@g.cmru.ac.th 
โทรศัพท์/โทรสาร: +6663-664-5146/053-885-871 www.adicet.cmru.ac.th 
ประสบการณ์ 

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน        อาจารย์วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเชียงใหม่  

พ.ศ. 2560-2561           Post-doctoral researcher ณ. University of Hawaii at Hilo, Hilo HI, USA 
พ.ศ. 2557-2560           ผู้ช่วยวิจัย ณ. University of Hawaii at Manoa, Honolulu HI, USA 
พ.ศ. 2545 – 2556        วิศวกรสิ ่งแวดล้อม และ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
พ.ศ. 2544 – 2545        วิศวกรสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยเอช.เค.ดี จำกัด จังหวัดลำพูน  
การศึกษา 

2560 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Molecular Biosciences and Bioengineering, 
University of Hawaii at Manoa, Honolulu HI, USA.  

2552 Master of Science (MS.) in Civil, Construction and Environmental Engineering  
                    (Environmental Engineering), Iowa State University, Ames IA, USA, 
2542 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประสบการณ์และผลงานวิจัย 

ด้านวิศวกรรม 
•  ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียมาตรฐานของโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ สนับสนุนโดย กรมปศุ

สัตว์ พ.ศ. 2561 
• เป็นผู้เชี่ยวชาญติดตามความก้าวหน้าโครงการ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวตกรรม 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561 
•  •วางแผนโครงการฯ ร่วมออกแบบและคำนวณ พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผล และเดินระบบผลิตก๊าซ

ชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานกรุงเทพอุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีถังปฏิกรณ์แบบ 2-
stages Completely Stirred Tank Reactor (2-stage CSTR) สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ขนาด 8,000 ลบ.ม. งบประมาณ 100,000,000 บาท ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2552 - 2556 
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• วางแผนโครงการฯ ร่วมออกแบบและคำนวณระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ ร่วมกับน้ำเสีย
ฟาร์มสุกร โดยใช้เทคโนโลยีถังปฏิกรณ์แบบ Completely Stirred Tank Reactor (CSTR) ขนาด 
3,000 ลบ.ม.  งบประมาณ 30,000,000 บาท ปีพ.ศ. 2555 – 2556  ณ บ. เอสพีเอ็มอาหารสัตว์ จำกัด 
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

•   วางแผนโครงการฯ ร่วมออกแบบและคำนวณระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมันสำปะหลังหรือกากมัน
สำปะหลังร่วมกับน้ำเสียฟาร์มสุกร โดยใช้เทคโนโลยีถังปฏิกรณ์แบบ Completely Stirred Tank 
Reactor (CSTR) ขนาด 3,000 ลบ.ม. งบประมาณ 30,000,000 บาท ปีพ.ศ. 2555-2556 ณ บ. เอส
พีเอ็มอาหารสัตว์ จำกัด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

•    วางแผนโครงการฯ ร่วมออกแบบและคำนวณระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ร่วมกับน้ำเสีย
ฟาร์มสุกร โดยใช้เทคโนโลยีถังปฏิกรณ์แบบ Completely Stirred Tank Reactor (CSTR) ขนาด 
3,000 ลบ.ม. งบประมาณ 30,000,000 บาท   ปี พ.ศ. 2555-2556 ณ บ. เอสพีเอ็มอาหารสัตว์ จำกัด 
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

•   ออกแบบ คำนวณ และเดินระบบ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากกากส่า ขนาด 50 ลบ.ม. โดยใช้เทคโนโลยี
ถังปฏิกรณ์แบบ Chiang Mai University Channel Digester (CMU-CD) ปี พ.ศ. 2553 ณ โรงกลั่น
สุราแม่ฮักพัฒนา จ.เชียงใหม่ 

บริษัท ไทยเอช.เค.ดี จำกัด จ.ลำพูน 
      • เดินระบบและซ่อมบำรุงระบบผลิต Deionized Water (DI) เพ่ือใช้ในกระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะ 
      •   เดินระบบและซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบกระบวนการทางเคมี เพ่ือให้ผ่านมาตรฐานคุณภาพน้ำ

ทิ้ง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
      • ประสานงานและดำเนินการจัดส่งกากของเสียอุตสาหกรรม (Hazardous Solid Waste) ที่เกิดจาก

ระบบบำบัด น้ำเสีย และกระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะ ไปกำจัดตามข้อกำหนดของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ด้านงานวิจัย 

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
•  2561-2562 ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบติดตามการทำงานและโปรแกรมการทำนายพฤติกรรมของ

ระบบก๊าซชีวภาพอัจฉริยะแบบ Real time เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบก๊าซชีวภาพ 
สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน จำนวน 2,500,000 บาท 

• 2561-262 หัวหน้าโครงการ การศึกษาแนวทางกำจัดใบลำไยเพื่อเป็นลดปัญหาขยะและปัญหาหมอก
ควัน ในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 160,000 บาท 

University of Hawaii at Manoa 
      •  2 0 1 4 - 2 0 1 7  Developing Anaerobic Digestion Biorefinery Using High Yield Tropical 

Feedstocks funded by the Sun Grant Western Regional Center at Oregon State University 
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through a grant provided by the United States Department of Agriculture and National 
Institute of Food and Agriculture, under proposal number 2012-03373 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      • 2554-2555 โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าชนิดต่างๆในประเทศไทย สนับสนุน

โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน งบประมาณ 10,700,000 บาท 
      • 2552-2554 โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากผลิตผลทางการเกษตร สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน งบประมาณ 8,959,940 บาท 
      • 2552-2554 โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานกรุเทพอุตสาหกรรมแอลกอฮอร์ จำกัด 

สนับสนุนโดย บริษัท เอสพีเอ็มอาหารสัตว์จำกัด งบประมาณ 2,000,000 บาท 
      • 2552-2554 โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมันสำปะหลัง สนับสนุนโดย บริษัท เอสพีเอ็มอาหารสัตว์

จำกัด งบประมาณ 2,700,000 บาท 
IOWA STATE UNIVERSITY 
       • 2007-2009 Innovative waste biomass derived organic acids synthesis, immobilization, 

and purification system funded by Iowa Energy Center (IEC) Ames, IA, USA 
ฝึกอบรมและดูงาน 

•  The 5th SOUTHEAST ASIAN AGRICULTURAL ENGINEERING STUDENT CHAPTER ANNUAL 

REGIONAL CONVENTION 2019, Politeknik Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, ระหว่างวันที่ 22 - 
25 กันยายน พ.ศ. 2562 

 •  Global Perspective in Bioresource Technology for Water – Food – Energy Sustainability, 
WAFERS, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia, ระหว่างวันที่ 7 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 

 •  28th Annual CTAHR and COE Student Research Symposium, University of Hawaii at 
Manoa, Honolulu, HI, U.S. วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 

      •  The 2015 S-1041 Annual Meeting and Symposium, Ohio Agricultural Research and 
Development Center, The Ohio State University, Wooster, OH, U.S. วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 
2558 

     •    27th Annual CTAHR and COE Student Research Symposium, University of Hawaii at 
Manoa, Honolulu, HI, U.S. 10 เมษายน พ.ศ. 2558 

     •    The 87th Annual Water Environment Federation Technical Exhibition and Conference 
(WEFTEC 2014), Chicago IL, USA ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2556 

     •  2nd International Conference on Anaerobic Digestion for Waste and Wastewater Treatment 
จัดโดย TechnoBiz communications Co., Ltd. ณ.ศูนยแ์สดงนิทรรศการไบเทค บางนา กทม. วันที่ 
26 เมษายน 2555 
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     •    การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 11 จัดโดย สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2555 

     •   ศึกษาดูงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน ร่วมกับคณะจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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