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แผนดําเนนิการโครงการหลกัสูตรฝึกอบรม “ การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน”  

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
ร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 

และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  
 (กิจกรรม ๓ วัน ๒ คืน) จํานวน ๕๐ คน   

วันที่ ๑ 
๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  
๙.๓๐ น.  พิธีเปิดการฝึกอบรม โดยผู้อํานวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร/คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
            – แนะนําวิทยากร —พ่ีเลี้ยง – กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์  
๑๐.๐๐ น.  รับประทานอาหารว่าง/ทําแบบสอบถามความคาดหวังจากหลักสูตรฝึกอบรม 
๑๐.๓๐ น.  รับฟังบรรยายเร่ือง “แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย” โดย นายนิพล ไชยสาล ี 

สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบรุ ี
๑๑.๐๐ น.  รับฟังบรรยายเรื่อง “ปัญหามูลฝอยในประเทศไทย และชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการจัดการมูล

ฝอย”และเรื่อง “การจัดการมูลฝอย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐” (เนื้อหา
ประกอบด้วย องค์ประกอบของมูลฝอย การประมาณอัตราการเกิดมูลฝอยในปัจจุบันและคาดการณ์ใน
อนาคต การวางแผนการจัดการ การลดปริมาณ การคัดแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการ
คัดเลือกวิธีการกําจัดมูลฝอยทั่วไปอย่างเหมาะสม) โดย ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ และ ดร.เอ็ดดี้ ยัง 

๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น.  รับฟังบรรยายเร่ือง “การจัดการมูลฝอยเป็นพลังงานและเพิ่มมูลคา่” การแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงาน

รูปแบบต่างๆ เช่น การผลิตกา๊ซชีวภาพ การผลิตปุ๋ยอินทรยี์ การผลิต Biodiesel การลา้งถุงพลาสติก  
โดย ผศ.บญุมา ป้านประดิษฐ์ และ ดร.เอด็ดี้ ยัง  

๑๔.๐๐ น.  รับฟังบรรยายเร่ือง “การจัดการน้าํเสียครัวเรือนและการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร”  
โดย คุณอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ 

๑๔.๓๐ น.  รับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐ น.  รับฟังบรรยายเร่ือง “การแปรรูปถ่านและถ่านอัดแท่งจากของเหลือใชท้างการเกษตรเพื่อเปน็พลังงาน” 

โดย ดร.ศศิวิมล ขาวโกมล 

สิ่งทีส่่งมาด้วย ๓ 



๒ 
 

 
 

๑๖.๐๐ น. รับฟังบรรยายเร่ือง  “การผลติภาชนะจากใบไม้ด้วยเครื่องอัดกระทงใบตอง”  
  โดย อาจารย์นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ  
๑๗.๐๐ น.  เข้าที่พัก /พักผ่อนตามอัธยาศัย 
๑๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ น.  กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ 
๑๙.๓๐ น.  รับฟังช้ีแจงกิจกรรมวันต่อไป เพ่ือไปดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลงังานและ

สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
๒๑.๐๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย/เข้านอน 
 
วันที่ ๒ 
๕.๓๐ น.  ต่ืนนอน / ทําภารกิจส่วนตัว  
๖.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า  
๖.๓๐ น.   ออกเดินทาง ไป ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม    
๙.๐๐ น.  เดินทางถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน / รับประทานอาหารว่าง  
๙.๓๐ น.  รับฟังการบรรยายสรุปเก่ียวกับศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ 
๑๐.๐๐ น.  ศึกษาดูงานการคัดแยกมูลฝอยพลาสติกด้วยเครื่องจักรและขบวนการล้างมูลฝอยพลาสติก  
๑๑.๐๐ น.  ศึกษาดูงานการแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆ เช่น การแปรรปูพลาสติกเป็นนํ้ามันและถ่าน

เช้ือเพลิง การผลิตก๊าซร้อนชีวมวลทดแทน LPG ด้วยระบบ Gasification 
๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น.  ศึกษาดูงาน เตาเผาถ่านไร้ควัน การแปรรูปถ่านและถ่านอัดแท่งจากของเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือเป็น

พลังงาน การผลิต Biodiesel จากนํ้ามันพืชใช้แล้ว  
๑๔.๐๐ น.  การผลิตก๊าซชีวภาพด้วยระบบหมักแบบไร้ออกซิเจน การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ การผลิตภาชนะจากใบไม้

ด้วยเครื่องอัดกระทงใบตอง   
๑๕.๐๐ น.  รับประทานอาหารว่าง /เดินทางกลับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  
๑๗.๓๐ น.  เดินทางถึงอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร   
๑๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 
๑๘.๓๐ น.  อบรมเชิงปฏิบัติการทําถังดักไขมัน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุม่ละ ๕ คนต่อถังดักไขมัน ๑ ชุด 
๑๙.๐๐ น.  กิจกรรมกลุม่ระดมสมอง แบ่งกลุ่มละ ๕ คน ทบทวนเร่ืองการจัดการมูลฝอยที่ได้เรียนรู้มา   

โดยแต่ละกลุ่ม ยกตัวอย่างสถานการณ์มูลฝอย และวางแผน ออกแบบการจัดการ 
มูลฝอย ใน อปท.ของตัวเอง อย่างครบวงจร เตรียมนําเสนอในวันรุ่งขึ้น 

๒. 
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๒๐.๓๐ น.  สรุปกิจกรรม/ รับฟังช้ีแจงกิจกรรมในวันต่อไป  
๒๑.๐๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย/เข้านอน  
 
วันที่ ๓ (วันสดุท้าย) 
๕.๓๐ น.  ต่ืนนอน /กิจกรรมออกกําลังกายยามเช้า เดิน ว่ิง ริมทะเล/ ทําภารกิจสว่นตัว 
๗.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า 
๘.๓๐ น.  พร้อมกันที่ห้องประชุม นําเสนอผลงานกลุ่ม ๑๐ กลุ่ม กลุม่ละ ๑๐ นาท ี 
๑๐.๓๐ น.  รับประทานอาหารว่าง/ทําแบบประเมินผลความรู้จากการอบรมและแบบสอบถามความพึงพอใจและ

ประโยชน์ที่ได้จากหลักสูตรฝกึอบรมฯ 
๑๑.๐๐ น.  พิธีปิดการอบรม มอบวุฒิบัตร โดยผู้อํานวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร/คณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ น.  เดินทางกลับภูมิลําเนาโดยสวัสดิภาพ  
 
หมายเหตุ  กําหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
 

๓. 


