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  สพบ. ไดจัดทําแผนการจัดการความรู โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งในเดือน
กรกฎาคม 2559 ไดมีการเยี่ยมชม ณ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

  การจัดตั้งศูนยการเรียนรูพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เปนโครงการหน่ึงของกองทัพอากาศท่ี
ไดรับอนุมัติเขารวมเปน "โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเน่ืองในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554" 

        กองทัพอากาศ มีวัตถุประสงคที่จะใหสถานท่ีแหงน้ีเปนแหลงการวิจัย การเรียนรูชุมชนในการ
สงเสริมสนับสนุนและบริการขอมูลดานพลังงานทดแทนใหขาราชการ ครอบครัวและประชาชนโดยรอบ ณ 
พ้ืนท่ีบริเวณทุงสีกัน ดวยการจัดสภาพการณและสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดวยการแสดงองคความรูในพลังงานดานตาง ๆ อยางครบวงจร 

        การดําเนินงานจัดตั้งศูนยการเรียนรูพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เร่ิมตนเตรียมการใน
ป 2553 มีการกําหนดพ้ืนที่กอสรางและกําหนดวงเงินงบประมาณ รวมถึงขออนุมัติเขาเปนโครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ในป  2554 ได กําหนดรายละเอียดแบบอาคารและจัดทําสัญญาจาง
กอสราง  รวมถึงจางติดตั้งระบบเซลลแสงอาทิตยและกังหันลม  แตเน่ืองจากการกอสรางประสบปญหาจาก
อุทกภัยจึงขยายระยะเวลาการกอสราง งานดังกลาวจึงเสร็จสิ้นเม่ือเดือนตุลาคม 2555  มีการจัดจางตกแตง
หองแสดงนิทรรศการและภูมิสถาปตย  รวมถึงติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณและจัดทําสื่อวีดิทัศน  พรอมดําเนิน
กิจการไดเม่ือเดือนมีนาคม 2556 

                ศูนยการเรียนรูพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ จัดการแสดงแบงเปนอาคารตาง ๆ จํานวน 5 
อาคาร ตามลักษณะพลังงานทดแทน 4 ดานท่ีกองทัพอากาศดําเนินการอยูคือ พลังงานแสงอาทิตย พลังงาน
ลม พลังงานชีวมวล และพลังงานไบโอดีเซล กับมีอาคารบานตัวอยาง ที่สาธิตการนําพลังงานทดแทนมาใชงานใน
แตละอาคาร  มีการจัดแสดงอุปกรณพลังงานทดแทนจริง แบบจําลอง บอรดนิทรรศการ และสื่อวีดิทัศน ซ่ึงจะ
แสดงองคความรูในพลังงานทดแทนดานตาง ๆ รวมถึงประชาสัมพันธใหทราบถึงการดําเนินการดานพลังงาน
ทดแทนของกองทัพอากาศ 

                อาคารบานตัวอยาง จัดแสดงการนําพลังงานทดแทนในรูปแบบตาง ๆ มาใชในชีวิตประจําวัน 
ไดแก การใชไฟฟาซ่ึงผลิตจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม ภายในศูนยการเรียนรูพลังงานทดแทน
กองทัพอากาศ อีกทั้งยังมีเตาแกสที่ใชกาซชีวภาพเพ่ือการประกอบอาหารในครัวเรือน อาคารบานตัวอยาง
ไดรับการออกแบบใหมีอากาศถายเทไดอยางสะดวก แสงอาทิตยจะเขามาในตําแหนงท่ีกอใหเกิดความสวางกบัตวั
บานในเวลากลางวัน แตไมกอใหเกิดความรอน อุปกรณไฟฟาที่ใชในบาน เปนอุปกรณท่ีประหยัดพลังงาน เชน 
หลอดไฟฟา LED สื่อวีดิทัศนในอาคารบานตัวอยาง กลาวถึงความเปนมาในเร่ืองพลังงานทดแทน ปญหาที่



เกี่ยวของ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดานพลังงานทดแทน แนวนโยบายระดับชาติที่ 
เกี่ยวของ นโยบายและการดําเนินงานดานพลังงานทดแทนของกองทัพอากาศ ตลอดจนแนะนําสิ่งท่ีผูเขาชมจะ
ไดพบในศูนยการเรียนรูพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ 

                อาคารพลังงานชีวมวล พลังงานชีวมวล คือ พลังงานที่ไดจากการแปรรูปชีวมวลท่ีมาจากชีวะ 
หรือสิ่งมีชีวิต จากพืชและสัตว อาคารพลังงานชีวมวล เปนแหลงองคความรูในการผลิตกาซชีวภาพและกาซชีว
มวล จากเศษวัสดุเหลือใช เพ่ือนํามาใชทดแทนกาซ LPGและใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา โดย
กาซชีวภาพ (Biogas) เกิดจากกระบวนการหมักของวัตถุดิบ เชน เศษอาหารและมูลสัตว ในท่ีอับอากาศ 
จุลินทรียจะทําใหวัตถุดิบยอยสลาย และเกิดเปนกาซมีเทน สวนกาซชีวมวล (Biomass Gas) เกิดจากกระบวนการ
เผา หรือใหความรอนวัตถุดิบโดยไมใชอากาศทําใหวัตถุดิบสลายตัว เรียกวากระบวนการ แกสซิฟเคชั่น เกิด
กาซเชื้อเพลิง ซึ่งประกอบดวย คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจน และมีเทน วัตถุดิบที่ใชทํากาซชีวมวล ไดแก ไม
ฟน แกลบ ชานออย กากปาลม กากมันสําปะหลัง ซังขาวโพด กาบมะพราว สาหราย สาเหลา เศษไม เศษหญา 
หรือเศษเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร กาซชีวมวล  สามารถนําไปเปนเชื้อเพลิงใหความรอนโดยตรง  หรือปอนเปน
เชื้อเพลิงสําหรับเคร่ืองยนตขับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ดานนอกอาคารพลังงานชีวมวล มีระบบผลิตกาซชีวภาพจาก
เศษอาหาร ขนาด 40กิโลกรัมตอวัน สามารถผลิตกาซชีวภาพ ไดวันละ 4 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงเทียบเทา
กาซ LPG ปริมาณ 1.84 กิโลกรัม 

                อาคารพลังงานลม เกิดจากการแทนท่ีของอากาศ เม่ือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงอากาศขยายตัว
และลอยตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันอากาศในบริเวณที่เย็นกวาจะไหลเขามาแทนที่ ทําใหเกิดลม ในอาคารพลังงานลม    
จัดแสดง อุปกรณ แบบจําลองอธิบายการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลม  พรอมกับอุปกรณที่จะใหความ
สนุกสนานในการทดลองสรางกระแสไฟฟาดวยตนเอง นอกจากนั้นยังมีการแสดงเคร่ืองวัดลม และกังหันลม
แบบตาง ๆ  สวนดานนอกอาคารพลังงานลม  มีกังหันลมผลิตไฟฟาขนาด1 กิโลวัตต จํานวน 3 ชุด เชื่อมตอ
แบบผสมผสานรวมกับพลังงานแสงอาทิตย 

                อาคารพลังงานแสงอาทิตย ปจจุบันมีการใชพลังงานแสงอาทิตยในการผลิตความรอน และ
การผลิตไฟฟา การผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย แบงเปนสองลักษณะคือ การผลิตไฟฟาดวยระบบรวม 
แสงอาทิตย เพ่ือตมนํ้าปอนใหกังหันไอน้ําขับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา อีกลักษณะหน่ึง คือการผลิตไฟฟาดวยเซลล
แสงอาทิตย หรือ Solar Cell โดยการเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาโดยตรงคือ เมื่อแสงกระทบกับ
เซลลแสงอาทิตยซึ่งเปนสารกึ่งตัวนําจะเกิดการถายทอดพลังงานระหวางกัน ทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของ
กระแสไฟฟาขึ้น ในอาคารพลังงานแสงอาทิตย มีการจัดแสดง เซลลแสงอาทิตยแบบตาง ๆ รวมถึงจัดแสดง
อุปกรณผลิตนํ้ารอนโดยใชพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบตาง ๆ  นอกอาคารพลงังานแสงอาทิตย ตดิตัง้แผงเซลล
แสงอาทิตย กําลัง 10 กิโลวัตต และบนหลังคาอาคารติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยเพ่ิมเติมอีก 6 กิโลวัตต 

                อาคารพลังงานไบโอดีเซล ไบโอดีเซล เปนเชื้อเพลิงท่ีไดจากนํ้ามันพืชหรือไขมันสัตว โดยผาน
ขบวนการ "ทรานเอสเทอริฟเคชั่น" ที่ทําใหโมเลกุลเล็กลงใหอยูในรูปของเอทิลเอสเตอรหรือเมทิลเอสเตอร ซ่ึงมี
คุณสมบัติใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซลมาก และสามารถใชทดแทนกันได ในอาคารพลังงานไบโอดีเซล มีเคร่ือง
ผลิตไบโอดีเซล ขนาดกําลังการผลิต 50 ลิตรตอคร้ัง เปนแหลงผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว ให
ออกมามีคุณภาพเทียบเคยีงกับนํ้ามันดีเซล 



                 นอกจากน้ีท่ีศูนยการเรียนรูพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ยังมีการจัดแสดงอปุกรณนทิรรศการ
ที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ิมเติม ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและภารกิจของกองทัพอากาศใน
อนาคต ไดแก พลังงานไฮโดรเจน ประกอบดวย ระบบผลิตกาซไฮโดรเจนโดยการแยกสลายน้ําดวย
ไฟฟา (Electrolysis) ขนาด 600 ลิตรตอชั่วโมง กับเซลลเชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน (Proton 
Exchange Fuel Cell) ขนาด 250 วัตต, ระบบสาธิตการผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงสังเคราะหดวยกระบวนการฟช
เชอร-ทรอปซ, ระบบสาธิตการผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก และระบบสาธิตการผลิตกาซชีวภาพ
อัด CBG สําหรับใชกับรถยนต 
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