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ผาน.....ไปอีกหนึ่งป
    เดือนแรกของป 2558 เขามาถึงพรอมกับสายลมหนาวที่มา
เยือนเมืองเชียงใหมบางก็วาชาบางก็วาหนาวนอยไปหนอยตาม
ความเห็นที่แตกตางของแตละคนแตสำหรับผมแลวยังรูสึกดีเสมอ
ท่ีอยางนอยลมหนาวก็ไมเคยผิดนัด...ที่จะมาเยือน
    วันน้ีเปนวันหยุดครับ เลยมาแวะจิบกาแฟยามเชา ณ รานกาแฟ
ชื่อดังแหงหนึ่งริมแมน้ำปง ผมเลยไดมีโอกาสเปดสมุดโนตคูใจที่ใช
จดบันทึกภาระงานตาง ๆ ที่ทำมาตลอดทั้งป ผมรูสึกตกใจปะปน
กับความภาคภูมิใจเล็ก ๆ ที่เห็นวาตนเองไดทำงานที่ไดรับมอบ
หมายจาก สถาบันมาไมนอยเชนกันและงานหลาย ๆ อยาง 
ก็เปนงานที่ตองใชความสามารถเฉพาะดานคอนขางมาก ผมไดมี
โอกาสทำงานรวมกับองคกรทั ้งระดับชาติและนานาชาติเปน
จำนวนมาก เลยพลอยใหคิดถึงเพื่อน ๆ รวมงาน ที่ไดรวมงาน
กันมาตลอดทั้งปซึ่งตางคนก็ทำงานอยางขยันขันแข็งมาไมนอย
เฉกเชนเดียวกันกับผม และเชื่อวางานทุกชิ้นที่พวกเรารวมทำมัน
ออกมาก็ไดสรางชื่อเสียงใหกับ“มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม” 
ใหเปนที่ยอมรับในวงกวางมากขึ้นถึงแมวาแตละคนจะทำงาน
อยางหนักซึ่งนอยคนนักจะรูวาบางครั้งพวกเราทั้งสถาบันตองเดิน
ทางเพื ่อจัดโครงการ หรือจัดการฝกอบรม ตามจังหวัดตาง ๆ 
ทั่วประเทศนานรวมสองเดือน โดยแทบไมไดกลับบานกันเลย
   แตทั้งนี้ทามกลางงานที่หนักและเหนื่อยแตพวกเราก็ยังมีรอยยิ้ม
บนใบหนา ยิ ้มที่อยากจะใหผลงานออกมาดีและเปนที่ยอมรับ
และในทายที่สุดพวกเราก็ไดทำมันออกมาจนสำเร็จอยางเปน
รูปธรรม นิตยสารฉบับนี้ผมจึงมีแนวคิดที่อยากจะนำเสนอรอยยิ้ม
ซึ่งเปนรอยยิ้มแหงความสุขและความภาคภูมิใจของครอบครัว 
adiCET ผมขอเรียกรอยย้ิมน้ีวา รอยย้ิมสีเขียว หรือ Green Smile 
แลวกันนะครับ ซึ่งคำวา สีเขียวนั้นสามารถสื่อความหมายไดหลาก
หลายรูปแบบทั้งความสดใส ความสดชื่นหรือแมกระทั่ง ความสุข
    ผมในฐานะหนึ่งในสมาชิกครอบครัว adiCET จึงอยากจะสงตอ
รอยยิ้มแหงความสุขนี้ใหกับผูอานทุกทาน เพื่อรวมภาคภูมิใจไป 
กับผลงานตาง ๆ ที่พวกเราไดรวมกันสรางสรรคขึ้นมาและไดสราง
ชื ่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตลอดทั้งป 2557 
ที่ผานพนไปครับ

   เวลาไหลผานพนชีวิตเราไปอีกปราวกับการไหลเอื่อยของสายน้ำ
   ผมขอใหปน้ีเปนปท่ีดีกวาเดิมสำหรับทุกทานและโลกของเรานะครับ

ภาณุพงษ อินตะวงค (พรอม)
บรรณาธิการ
panupongprom@gmail.com

Another year has passed...
    The first month of the year 2015 has arrived in Chiang Mai 
along with the cold wind. Some say it is late, some say it is not 
even cold enough to call it “winter.” But for me, I always feel 
good; at least, the cold wind never fails to visit.
    Today is a holiday, so I woke up early and visited a very 
famous coffee shop on the bank of the Ping River. I had an 
opportunity to look into my personal note book which I always 
use to note every details of my duties and tasks in the past 
whole year. I was surprised and mixed with a little pride of all 
the tasks that I have been assigned and accomplished.  Many 
tasks required high responsibilities and specific skills to achieve.  
I also had to deal with many organizations both domestic and 
international With that, it made me think of all my colleagues 
who I have been working with for the whole year. They have 
been working with their full capacities just like me. I also truly 
believe that each work can bring a good recognition and results 
to Chiang Mai Rajabhat University.
    Although, we were faced with tough assignments.  Not many 
people know that sometimes we have to travel to many places 
throughout the countr y for organizing the conferences and 
research for almost 2 months and barely had a chance to 
come home. However, we always put a smile on our faces, it is 
a smile of which we use to encourage ourselves to go forward 
to accomplish the tasks. In this very magazine, I have an idea 
to show the smile, the smile of happiness and pride of the 
adiCET family. I would like to call this smile as “a green smile.” 
Green can portray many different meanings such as freshness, 
vividness or brightness or even happiness. 
   As I am one of the adiCET family member. I would like to send 
our green smile to all the readers and share the happiness and 
pride of all the works we have accomplished in this passing year.

   Time is slowly passing by, just like the flowing of the water in 
the river.
    I wish this year will be a better year for everyone and for 
our world.

 
Panupong Intawong (Prom)

Editor
panupongprom.gmail.com



CHIANG MAI
World Green City

   เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี ้        
   เปนการบูรณาการรวมกันของ 3 องคประกอบหลัก คือ:

   1) ดานพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสีเขียว
   2) ดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3) ดานความตองการของชุมชน

   เชียงใหม เวิลด กรีน ซิต้ี เปนชุมชนแหงแรกของโลกท่ีประยุกต
ใชเทคโนโลยีสีเขียวควบคูไปกับการใชพลังงานทดแทนเพื่อให
เกิดความยั่งยืนอยางแทจริง การออกแบบและกอสรางของ 
เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ ไดคำนึงถึงสิ่งแวดลอมและความตอง
การของชุมชนเปนสำคัญ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ ไดออกแบบ
การกอสราง เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ บนเนื้อที่กวา 300 ไร 
ณ มหาว ิทยาล ัยราชภัฏเช ียงใหม ศ ูนย แม ร ิม อ.แม ร ิม 
จ.เชียงใหม โดยการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตัวอยางนี้ ไดคำนึงถึง
หลักความสุข คุณธรรม และความสุนทรียภาพของชีว ิต
ยิ ่งไปกวานั ้น เช ียงใหม เว ิลด กรีน ซิต ี ้  ย ังเปนชุมชนที ่
มีชีว ิตโดยมีบานพักหลากหลายรูปแบบ ศูนยธุรกิจชุมชน 
แหลงศึกษาเรียนรู  ศูนยประชุมสัมมนา ระดับนานาชาติ
และพื้นที ่สำหรับการทำกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ

    Chiang Mai Green City 
    is in an integration of 3 components:

    1) Renewable Energy - Green Technology
    2) Nature & Environment
   3) Community Needs 

    This wil l be the f irst community in the world that 
uses green technology with renewable energy and 
will be 100% sustainable. The environment and the 
needs of the local community are taken into account for 
the design and construction of Chiang Mai World Green 
City. adiCET aims to build Chiang Mai Green City from 
scratch on the 300 acres of Chiang Mai Rajabhat University, 
Mae Rim Campus, Mae Rim, Chiang Mai. This model 
community will be developed in harmony with nature 
together with happiness, goodness and fine aesthet ic . 
Chiang Mai Wor ld Green City wi l l  be a real- l iv ing 
community park which includes housing villages, 
community business center , academic inst i tut ion, 
international conference center and recreation area. 
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            โซน A :  ชุมชนฉลาดเปนชุมชนตนแบบของการดำรงชีวิตแบบ
ครบวงจรในดานพลังงานและชีวภาพโดยที่สามารถพึ่งพาตนเองและมุงสูการใชพลังงานทดแทน
ทั ้งชุมชนเพื ่อความยั ่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ ่งแวดลอม ชุมชนฉลาดมีรานอาหาร 
รานสะดวกซื้อและรานกาแฟ สำหรับฝกอบรมระบบธุรกิจชุมชนที่มีมาตรฐาน มีอาคารบานพัก
ที่ออกแบบอยางมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงหลักพึ่งพากับธรรมชาติอยางสมดุล นอกจากนี้ยังมี
การทำแปลงเกษตรอินทรียสำหรับเปนแหลงอาหารภายในชุมชนและเปนชุมชนแหงแรกของ
โลกที่ใชระบบสายสงไฟฟาชุมชนแบบกระแสตรง
  Zone  A : Smart Community aims to be the model community for the complete 
Bio-Energy Cycle way of living.  The community strives to be self sufficient and to use 
renewable energy for sustainability.  The Smart Community has a community business 
center which includes a restaurant, a convenient store and a coffee shop.  All buildings 
and residential housing are efficiently designed with the consideration of reliance on the 
natural environment.  There is also organic farming to provide food for the community.  
Smart Community is the first community in the world that uses DC Power Grid from Solar Cells

Zone B

Zone C

               โซน B : สถาบันส ีเข ียวเป นสถาบันการศ ึกษาที ่ เน น
กิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และการฝกอบรมสัมมนาใหกับทุกหนวยงานทั่วโลก โดย
ตัวอาคารและหองประชุมมีการออกแบบและสรางขึ้นหลากหลายรูปแบบโดยเนนการประหยัด
พลังงานและมีความกลมกลืนกับธรรมชาติอยางสมดุล 
  Zone B : Green Institute is designated as the zone for ascademics, research and 
Training for all institutions around the world.  All buildings are designed with various 
shapes/sizes and construction materials.  The concept of all buildings focuses on 
energy efficiency and the balanced-integration with nature.

Zone A

Zone B
          โซน C : นิทรรศการสีเขียวเปนโซนนิทรรศการและศูนยกลาง
การนำเสนอธุรกิจและผลิตภัณฑปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑที่มีฉลากคารบอนฟุตพริ้นท ผลิตภัณฑ
ที ่ใชกระบวนการผลิตโดยลดกาซเรือนกระจก รวมทั ้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียวดาน
การเกษตร อาหาร ที่อยูอาศัย สุขภาพ อุปกรณประหยัดพลังงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในเชิง 
พาณิชยไดอยางตอเน่ือง ตลอดจนพัฒนาใหเปน ASEAN Green Technology & Eco-Product Outlet
ในอนาคตตอไป
   Zone C : Green Exhibition aims to be the business center for Green Technology & 
Eco-Products which include organic products, carbon footprint labeled products, low 
carbon products, innovative and green products in the agriculture, food, residence, health, 
and energy efficient devices. The ultimate goal of the Green Exhibition Zone is to be 
the ASEAN Green Technology & Eco-Product Outlet in the future.

Zone A

Zone C
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JUST TALK

เมื �อเรามีโอกาสในการทำงาน
ก็ควรจะทำอยางเต็มที่และมีความสุข

กับงานที่เราทำ สิ่งเหลานี ้
จะสงผลใหเกิดงานที่สรางสรรค

และมีประโยชนตอสวนรวม           
                       วรจิตต เศรษฐพรรค

  When we have an opportunity to work,
we should give it our all and be happy

with our work.  This will bring a creative
and useful result to our community.

Worajit Setthapun

บายวันทำงานวันหนึ่ง...                 
  หลังจากรับประทานอาหารมื้อกลางวันแสนอรอยจาก
ปาแดง แมบานแหง adiCET ผมไดเดินมายังรานกาแฟ 
Green Coffee Villa สถานที่ของผมที่มักจะมาทำเครื่องดื่ม
ผสมคาเฟอีนเพื่อสยบความงวงในชวงบายเปนประจำ และ
แนนอน “อเมริกาโนเย็น หวานนอย” คือเครื่องดื่มสุดโปรด
ของผม ในทุก ๆ บาย ผมหยิบแกวกาแฟและนั ่งพักให
อาหารยอยสักครู หนึ ่ง ผมจิบกาแฟอันหอมกรุ นพรอม
กับทอดสายตาออกไปตามแนวยาวของสันเขาของปาสะลวง 
ความสงบของปาสะลวง ชวนใหผมน่ังคิดโนนคิดน่ี เร่ือยเปอย
แตแลวความคิดตาง ๆ ที่กำลังแลนเขามาในสมองของผม
ก็สะดุดลงดวยเสียงนี ้ “พรอม!!! พี ่ขอเอสเปรสโซเย็น 
หวานนอย แกวนึง” เสียงเจ้ือยแจวของอาจารยทรายท่ีตะโกน
มาแตไกลพรอมกับการวิ่งตรงมายังรานกาแฟราวกับเด็ก ๆ 
ผมตอบรับ พรอมกับการเดินไปชงกาแฟตามคำขอของ
บุคคลที่เรียกวาหัวหนาอยางเต็มใจ

ผมเดินออกมาพรอมกับแกวกาแฟ “เอสเปรสโซเย็นหวาน
นอย” แลวสงตอใหกับอาจารยทราย พรอมกับการไดนั่ง
คุยนูนคุยน่ี ท้ังเร่ืองงาน เร่ืองสัพเพเหระท่ัวไป สายลมเย็น ๆ 
ที่มาพรอมกับแสงแดดยามบายที่ตัดกับสีเขียวชอุมของลาน
หญา ณ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิต้ี ทำใหการสนทนาของเรามี
อรรถรสมากยิ่งขึ้น ผมจึงมีโอกาสไดตั้งคำถาม ที่ผมมักคิด
อยูเสมอวา ทำไมผูหญิงตัวเล็ก ๆ อยางอาจารยทราย ถึง
เลือกที่จะหันมาจับงานดานพลังงานทดแทนและเลือกที่จะ
มาผจญกับความทาทายจากปจจัยหลายๆ อยาง ที่มักเขา
มาเยือน adiCET อยูเสมอ ๆ ผมมีความเชื่ออยูเสมอวาการ
ที่ใครก็ตามไดตัดสินใจลงมือทำหรือเลือกทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ก็มักจะมีเหตุผลที่ซุกซอนอยูไมนอย และการที่อยากจะรูจัก
ใครดีสักคน ก็คงไมมีอะไรดีไปกวาการไดนั่งพูดคุยกันผมจึง
ใชเวลาในบายวันนั ้นคุยกับอาจารยทรายกวา 1 ชั ่วโมง 
นับวาไมมาก ไมนอย จนเกินไป สำหรับบทสนทนาทั ้ง 
4 หนา ตอไปนี้ครับ......

เรื �อง: ภาณุพงษ      ภาพ/กราฟฟค:   พงศนุวัตน
Story: Panupong     Photo/Graphics: Pongnuwat
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   ทำไม? อาจารยทรายถึงเลือกที่จะมาเปนอาจารย ทั ้งที ่ความรู  ความสามารถ ของอาจารยทรายสามารถทำงานกับ
บริษัทที ่ ใหญโตไดเงินเดือนหลักหลายหมื�นจนถึงหลักแสนไดอยางไมยาก

  Why did you decide to be a lecturer?  With your knowledge and ability, you can work with 
big and famous company and it should not be difficult to get a high salary.

In the afternoon...
on my usual working day, after I had a delicious lunch 
cooked by Pa Daeng; the house keeper of adiCET, I 
walked to Green Coffee Villa, the place where I usually 
come to make my drink to help fight the afternoon 
drowsiness.  Of course, Lightly Sweetened Iced 
Americano is my favorite.  I sat down to sip my fragrant 
coffee and laid my eyes along the ridge of the Saluang 
forest. The serenity made me feel so relaxed and put 
my mind at ease. But all of it went away with this voice, 
“Prom!!! Can I have a Lightly Sweetened Iced Espresso, 
please…,” the voice of Aj. Sai from the door of the office 
and she was running straight to the Green Coffee Villa, 
just like a child. I replied and happily went to make her 
a cup of coffee as she requested. I came back with a 
cup of Lightly Sweetened Iced Espresso and handed it 

to her. I sat down and chat with her over many different 
topics. The chilling breeze, the afternoon sunlight and 
the lush green yard of Chiang Mai World Green City 
were the combinations that made our conversation 
very lively. I had a chance to ask questions that I have 
always had in my mind of why a lady like Aj. Sai 
decides to work in Renewable Energy and chooses to 
face with the challenges in working at adiCET. I always
believe that when someone decides to do something, 
there must be reasons behind that decision.  To know 
about a person, there is no better way than sitting down
and chatting with them. I spent approximately 1 hour in 
that afternoon chatting with Aj. Sai, which is considered 
to be appropriate time for these 4 pages of our 
conversation.......

 โดยพื้นฐานพี่แลว พี ่มาจากครอบครัวที ่เปนอาจารย
มากอนนะ พอกับแมพี ่เปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ แรกเริ่มเดิมทีพี่อยากเปน
วิศวกรเคมีและทำงานในบริษัทดานปโตรเลียมสักแหงหนึ่ง
แตหลังจากที่พี่ไดรับทุนฟุลไบรทไปเรียนตอระดับปริญญา
โทและเอกที่อเมริกา ซึ่งในการเรียนนั้นเราก็ตองไดทำวิจัย
ในสาขาที่เราเรียนมาตลอด ดังนั้นโดยธรรมชาติแลว หลัง
จากที่พี่เรียนจบปริญญาเอก พี่ก็เลยมีความคิดที่อยากจะ
สานงานวิจัยตอ เลยทำใหคิดวาการมาเปนอาจารยหรือ
นักวิจัยในสถาบันการศึกษา นาจะเปนหนทางที ่ดีที ่จะ
พัฒนางานวิจัยของตนเอง พี่ก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมา
เปนอาจารยคะ

 Basically, both my parents were English teachers 
at Uttaradit Rajabhat University. At first, I wanted to 
be a Chemical Engineer,working in a petroleum 
company.  After my bachelor, I had an opportunity to 
study with a Fulbright scholarship in Master and Ph.D. 
in the U.S. Then continue my research as a Post-Doc. 
Naturally, after you received Ph.D., you feel that you 
need to do research.  In order to do research, being 
a teacher or a researcher in an academic institution 
is a natural way to go.That’s how I become a teacher.
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    เพราะ “ราชภัฏ” เปนชื่อที่อยูในใจพี่มาตลอดเลยนะ อยางพี่ไดบอกไปแตตนวา พอกับแมพี่เปนอาจารยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมากอน ประกอบกับตอนนั้น พี่ไดรับโอกาสจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหมาชวยสราง 
กรีน ซิตี้ ตอนแรกพี่ก็รูนะวา การจะเขามาทำงานในมหาวิทยาลัยนั้น เงินเดือนก็คงจะไดนอยกวางานที่พี่เคยทำดาน
วิศวเคมีตอนจบปริญญาตรีใหม ๆ แตเวลานั้นพี่ไมไดคิดถึงเรื่องเงินเดือนเลยนะ และตอนนี้พี่ก็คิดวา พี่ตัดสินใจ ไมผิด
ที่พี่เลือกเปนอาจารยที่ราชภัฏเชียงใหมแหงนี้ เพราะทุกวันนี้ พี่มีความสุขกับการตื่นเชามาทำงาน ถึงแมวางานจะหนัก
และแทบไมมีเวลาไดอยูกับครอบครัวเลย อยางที่พรอมเองก็เห็น พี่ตองเดินทางบอยมาก แตพี่กลับรูสึกสนุกกับงาน 
เพราะผลที่ไดรับ คือ งานที่ทำสามารถเปนประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนในทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน
พี่คิดวาเมื่อเรามีโอกาสในการทำงาน ก็ควรจะทำอยางเต็มที่และมีความสุขกับงานที่เราทำ สิ่งเหลานี้จะสงผลใหเกิด
งานที่สรางสรรคและมีประโยชนตอสวนรวม

   The reason that I choose “Rajabhat” is because “Rajabhat is very special to my heart.  As I stated earlier 
that my parents were both Rajabhat lecturers before.  At that time, I got an opportunity from Chiang Mai 
Rajabhat University to assist in building the Green City.  I understand that when I started here, my salary is 
even less than when I started my job as my bachelor degree which is like 15 years ago.  I did not think 
about the money at the time.  I think about the challenges and also what I can do to contribute.  Right now, 
I am pretty happy to wake up every morning and come to work.  Even though, I work very hard and I hardly 
have any time to spend with my family.  However, I enjoy the work and I see that my work can bring good 
results to the people both in the outside community and also in Chiang Mai Rajabhat University. I think 
when we have an opportunity to work, we should give it our all and be happy with our work.  This will bring 
a creative and useful result to our community.       

แลวทำไมถึงเลือกเปนอาจารยที่ “ราชภัฏ” ครับ
Why did you choose “Chiang Mai Rajabhat University?” 

JUST TALK



JUST TALK
พูดถึงความทาทายแลว อาจารยทรายคิดวา
งานดานพลังงานทดแทนมันมีความทาทาย
ยังไงบางครับ

Talking about the challenges,
how does Renewable Energy
challenging to you?

แนนอน!! พี่คิดวามันมีความทาทายในงานที่ทำเพราะ
ผูคนทั่วไปยังไมคอยมีความเขาใจเกี ่ยวกับพลังงาน
ทดแทนสักเทาไหรพวกเขายังคิดวามันเปนสิ่งที่ไกล
ตัวและยากตอการใชงานในชีวิตประจำวันดังนั้นความ
ทาทาย คือการที่จะทำอยางไรที่จะใหพวกเขาไดรับรู
ถึงความสำคัญของพลังงานทดแทน ทำอยางไรใหพวก
เขาไดเห็นวาการประยุกตใชพลังงานทดแทนในชีวิต
ประจำวันเปนเรื่องที่ทำไดรวมไปถึงการปลูกจิตสำนึก
ใหเห็นคุณคาของพลังงานนี่คือความทาทายในแงของ
การรับรูของชุมชน สวนประการท่ีสอง คือ ดานเทคโนโลยี 
ดวยความที ่ประเทศไทยเรายังเปนประเทศที่กำลัง
พัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานอาจจะยังไมทันสมัยเมื่อ
เทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว เชน อเมริกา เกาหลี 
ญี่ปุ นพี ่ก็เลยคิดวาเราควรจะทำอยางไรในการที่จะ
พัฒนาและใชเทคโนโลยีใหมันเหมาะสมตอแหลง
พลังงานที่มีอยูในชุมชนของเราคะ

Of course!! It is very challenging because most 
of the people don’t tend to understand Renewable 
Energy.  They might think it is very difficult to use 
in their daily life and it cannot be a part of everyday 
usage.  Therefore, the challenge is the perception 
of how people can see that Renewable Energy 
and even sustainable development is not far from 
them and how do we have to implement that in 
our daily life in order to basically save the world.  
That is the first challenge.  For the second one is 
“Technology”… Since Thailand is a developing 
country, our technology cannot be the advanced 
technology like the developed country such as the 
U.S., Korea or Japan.  Therefore, I have to think of 
how we can use appropriate technologies for our 
local energy sources. That’s the important part.

MAGadiCET 7

อาจารยทรายคิดวาความเปนผูหญิงของอาจารย มันมีอุปสรรคไหมครับตองานดานพลังงานทดแทน
เพราะเทาที่ผมเห็น สวนใหญคนที่จับงานดานพลังงานทดแทนก็ลวนแตเปนผูชาย

Do you think being a woman create some obstacles for working in renewable energy?
From what I see, most of the experts in renewable energy are male.

พี่ไมคิดวาการเปนผูหญิงจะมีปญหากับการทำงานดาน
พลังงานทดแทนหรือดานเทคโนโลยีสีเขียวใด ๆ เลยถึง
แมวาบานเราผูหญิงที่ทำงานในดานนี้ยังมีนอยอยู เมื่อเทียบ
กับผูชาย แตอยางไรก็ตาม ทุกอยางขึ้นอยูกับการเรียนรูและ
การทำงานรวมกันมากกวา พ่ีมีเพ่ือน มีเครือขายดานพลังงาน
ทดแทนที่สวนใหญเปนผูชายแทบทั้งสิ ้น แตพี่กลับไดรับ
ความชวยเหลือ ความรวมมือจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ เหลานั้น
เปนอยางดีในการที่จะพัฒนาพลังงานทดแทน พี่วามันขึ้นอยู
กับบุคลิกของแตละบุคคลมากกวา ปจจุบันนี้นะ ผูหญิงกับ
ผูชาย มีความเทาเทียมกันหมด ทุกอยางมันขึ้นอยูกับการ
เรียนรู ความรวมมือและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน

Idon’t think being a woman hinders in working on 
Renewable Energy and Green Technology.  There are 
not a lot of women working in Renewable Energy.  
However, I have a lot of male colleagues and all of 
them are willing to help me in order to develop Renewable 
Energy.  I think it depends on your personality in working 
together, learning and collaborating together.  So, it 
doesn’t matter if you are a woman or a man.



JUST TALK
การเปนผูบริหารสถาบันถือเปนอีกหนึ่งบทบาทของอาจารยทราย 

อาจารยมีแนวคิดที่จะพัฒนางานดานพลังงานทดแทน หรือเทคโนโลยีสีเขียวตางๆ ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอ ชุมชน สถาบัน adiCET และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อยางไรบางครับ 

Being a Director is another role for you.  What is your idea to further develop in the field 
of renewable energy or green technology for the benefit of community, adiCET and 

Chiang Mai Rajabhat University?
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    สำหรับชุมชนนั้นพี่วาเปนเปาหมายที่สำคัญมาก การที่จะ
ชวยกันพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อที่จะสามารถนำไปใชกับ
ชุมชนไดจริง นั่นคือเปาหมายหลักเลยนะ พี่กำลังคิดวา เรา
ควรจะทำอยางไรใหชุมชนเกิดความรูและการประยุกตใชพลัง
งานทดแทนในครัวเรือนไดจริง ดังนั้นการที่จะทำใหชุมชนได
เขาใจ เราตองใหความรูแกพวกเขา เราตองจัดฝกอบรมให
ชุมชนไดเขาใจถึงพลังงานทดแทนหรือเทคโนโลยีสีเขียวที่
เหมาะสมตอการประยุกตใชกับชุมชนและในชีวิตประจำวัน
ไดจริง นอกจากสิ่งที่กลาวมาแลวนั้น การใหความรูดานการ
อนุรักษพลังงานก็เปนสิ่งที่สำคัญที่จะตองปลูกจิตสำนึกให
ชุมชนไดเขาใจถึงความสำคัญนั้นดวยเชนกัน
   สวนแนวทางการพัฒนาสถาบัน adiCET น้ัน ดวยเปาหมาย
ของสถาบันเขียนไวอยางชัดเจนวาจะตองพัฒนาและสงเสริม
การประยุกตใชพลังงานทดแทนกับชุมชน ฉะน้ันการพัฒนาพ้ืนท่ี
หลักของเรา ซึ่งก็คือ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี ้ จึงเปนสิ่ง
สำคัญเพื่อสามารถใชเปนตัวอยางและเปนแหลงเรียนรูตอ
ชุมชนได ในดานการศึกษาและการใชเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยัง
ตองประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศซึ ่งเปนสิ ่งสำคัญมากในการนำเทคโนโลยีที ่
ทันสมัยมาประยุกตใชกับพ้ืนท่ีของเรา นอกจากน้ี สถาบันเรา 
ยังเปดสอนระดับปริญญาโทและเอก พี่จึงใหความสำคัญ
ตอการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาใหมีการประยุกตใช
หล ักการของพลังงานทดแทนและแนวคิดส ีเข ียวเพื ่อ
แกปญหาภายในชุมชนไดอยางแทจริง โดยใหนักศึกษาเนน
การลงปฏิบัติหรือทดลองงานวิจัยกับชุมชนโดยตรง หรือกับ
พื้นที่ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ และตองสงเสริม ใหนักศึกษา
ไดมีโอกาสมีความรวมมือดานงานวิจัยและการศึกษากับ
หนวยงานทั้งในและตางประเทศ
   สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยนั้น ดวยความที่ adiCET 
ตั้งอยูบนพื้นที่ ศูนยแมริม พวกเราจึงจะตองเปนหนวยงาน
ที่จะชวยพัฒนาพื้นที่ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยคือการ
ทำใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวและอยูรวมกับธรรมชาติอยาง
เปนสุข เพราะฉะนั้นเราจะตองใหความรวมมือกับทุกคณะ
และฝายบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อจะชวยกันขับเคลื่อน
การพัฒนาและการอนุรักษพลังงานใหเกิดความยั่งยืนตอ
มหาวิทยาลัยและตอชุมชนโดยรวม

     Actually, our goal is mainly for the community.  
We aim for the community to be able to integrate Renewable
Energy in their households and their daily life.  In order
to do that, we have to provide education and training 
to the people to create awareness and understanding 
of these types of technology and how can be they 
really use.  It is not only Renewable Energy but we 
have to give information regarding conservation and 
energy efficiency as well.  
   adiCET is an educational institution and our goal 
is to promote the usage of renewable energy to 
the people.  In order to do that, we have to develop 
our model city, Chiang Mai World Green City, to 
be the test bed and learning center for appropriate 
technology, appropriate lifestyle and business model 
for Renewable Energy and Energy Conservation.  
With that, we cannot do alone.  There must be 
collaborative efforts with national and international 
organizations in order to further research and develop 
Green technologies and other new knowledge for 
the Green City.  Additionally, we have graduate 
academic programs. My plan is to further the 
development of our graduate students’ research.  
I want them to have hands-on experience in real 
work with the community or do their experiments in 
our green city as well as interaction with both local 
and international experts.  
   For the university, adiCET is situated in Mae Rim 
campus.  We are one of the facil itators to help 
move forward the vision of Chiang Mai Rajabhat 
Universi ty to be a green universi ty. With that, 
we have to  work  w i th  a l l  depa r tmen ts  and 
the upper managements achieve the sustainable 
vision. 
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     นี ่ . .. เปนเพียงตอนหน่ึงของหัวขอการสนทนากับอาจารย
     ในวันนั ้นที ่จร ิงแลวผมไดม ีโอกาสพูดคุยกันในหลาย ๆ 

ประเด็นหลายประเด็นที ่ไดคุยกับอาจารยทรายทำให
ผมเก ็บนำไปคิดว าในฐานะที ่ เราก ็เป นสวนหนึ ่งของ 
adiCETเราจะมีสวนรวมยังไงบางที ่จะชวยสนับสนุน

      ใหการดำเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
      เพ ื ่อการพัฒนาชุมชนสิ ่งแวดลอมรวมถึงการพัฒนา
       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมใหเกิดความยั่งยืนตอไป...

      This is only some part of our conversation in 
that afternoon.  Actually, we had an opportunity to 
talk on several topics.  Our conversation makes me 
think that, as I am one of adiCET members how 
can I support the operation of our institution in order
to develop the community, environment as well as 
Chiang Mai Rajabhat University to be sustainable…  

เราพรอมที่จะชวยผลักดัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

และอยูรวมกับธรรมชาติอยางเปนสุข
ครอบครัว adiCET

We are ready to help move forward
the vision of Chiang Mai Rajabhat University

to be a green university
adiCET family
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ในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึง เมษายน 2557 adiCET รวมกับ  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไดจัด
โครงการสรางความรูความตระหนักดานพลังงาน ในเขตพื้นที่

 ณรูบรชพเ.จ ยวดบอกะรป ดัวหงัจ 6 นวนำจ 3 ีที่นางงัลพชใูผ
จ.นครสวรรค จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงหบุรี และ จ.ลพบุรี  

นชาชะรปบักหในชยโะรปิธทิสงอรคมุคยาขอืรคเ

adiCET in collaboration with the Thailand’s Energy 

Regulatory Commission (ERC) organized “The Promotion 

of Knowledge and Awareness for Energy Project” during 

February to April  2014. The project aims to create 

public participation process for the ERC and to protect
the benefits of the energy users in the Energy Sector 

3 which include 6 provinces: Phetchaboon, Nakornsawan, 

Uthaitani, Chainat, Singburi, and Lopburi.

NEWSadiCET

adiCET รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จัดโครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวเพื�อถาย
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวและสงเสริมการใชกาซชีวภาพใหแพรหลายในชุมชน ณ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ 

 
 

adiCET in collaboration with National Research Council of Thailand organized “The Biogas Technology 
Transfer Workshop” to the general community during 15-25 July 2557.  The workshop was to Transfer 

the knowledge of the biogas production from manure and also to support the use of biogas in the community.

ในวันที่ 15-25 กรกฎาคม 2557
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จัดโครงการถายทอดเทคโนโลยีการประยุกต ใชระบบผลิตไฟฟาดวย

แพรหลาย และรวมกันจัดตั้งศูนยเรียนรูการถายทอดเทคโนโลยีการ
 ษกัรคงอชารมรก งัวชาระรพกันำส กแหใ ยติทาองสแลลซเยวดาฟฟไติลผ

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา ณ กรมราชองครักษ 
 รคนาหมพทเงุรก าปอืสเมานส

adiCET in cooperation with Royal Aide-de-Camp Department 
and Asia Sustainable Development Foundation organized 
“The Network Promotion for Community Power Technology 
from Solar Cells Workshop”. The project aims to expand 
the community power network and also establish learning 
centers for the staff of Bureau of the Royal Household, 
Royal Aide-de-Camp Department and for the students of 
Chitralada Technology College

adiCET รวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนการสงเสริมและสรางเครือขาย
การผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย นอกจากนี้ 
ยังเปนการถายทอดเทคโนโลยีไฟฟาชุมชนตนทุนตํ่าเพื�อ
ความย่ังยนือยางแทจรงิ โดยไดจดัขึน้ ณ จังหวัดนครพนม 
จังหวัดชัยนาท และ จังหวัดเชียงใหม ในระหวางเดือน
สิงหาคม – ธันวาคม 2557

adiCET in cooperation with the Office of National Research Council of Thailand (NRCT) organized the 
workshop on the topic of “the Network Promotion for Low Cost Community Power Technology from 
Solar Cells” during August – December 2014. The project aims to expand the community power network 
through developing learning centers in the community. The knowledge from the workshop can also be 
used to develop the community to be sustainable. 



NEWSadiCET

MAGadiCET 12

 

adiCET in collaboration with Thailand’s 
Energy Regulatory Commission organized 
“The Promotion of Energy Users Protection
Plan Workshop” to the general public 
during August – October 2014.  This event 
was to create public participation process
in the Energy Regulatory Commission 
and to protect the benefits of the energy users.
The workshops were taken place in 8 
provinces throughout Thailand, including, 
Chiang Mai, Phitsanulok, Ayuthaya, 
Kanchanaburi, Nakornratchasima, Udonthani, 
Chonburi and Phuket

adiCET รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน จัดโครงการประชาสัมพันธแผน
คุมครองผูใชพลงังาน โดยมวัีตถปุระสงคเพื�อเปน
การประชาสัมพันธแผนคุมครองผูใชพลังงานและ
สงเสริมการรับรูสิทธิประโยชนดานการคุมครอง
ผูใชพลังงาน และสรางเครือขายการมีสวนรวมใน
งานกํากับกิจการพลังงานของประชาชน โดย
โครงการดังกลาวจัดขึ้นใน 8 จังหวัดท่ัวประเทศ 
ประกอบดวย จ.เชียงใหม จ. พิษณุโลก จ.ชลบุรี 
จ.พระนครศรีอยุธยา จ.กาญจนบุรี จ.อุดรธานี 
จ.นครราชสมีา และ จ.ภเูก็ตระหวางเดอืน สงิหาคม 
- ตลุาคม 2557
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        แหลงเรียนรูพลังงานทดแทน 
           Renewable Energy Learning Center

ในปที่ผานมา adiCET ไดมีโอกาสตอนรับคณะดูงานจากหลายหนวยงาน ทั้งภาครัฐและ
 นทแดทนางงัลพะลแ ยติทาองสแลลซเนางงัลพนาดอืราหะลแนางูดาษกึศาขเงาทนิดเดไทีี่ นชกอเ

ณ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ adiCET จึงมีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งท่ีไดพัฒนา

นําเสนอภาพคณะศึกษาดูงานบางสวนใหผูอานไดรับทราบกันครับและตองขออภัยอีกหลาย
หนวยงานที่เราไมไดนําเสนอภาพของทานในนิตยสารฉบับนี้ครับ

In 2014, many government and private organizations visited the Chiang Mai  
World Green City. Their main goals of the visits were to learn about solar cell systems,  
alternative and renewable energy, smart community technology and also to  
experience the green city living and sustainable life style. We are very proud 
that we can develop the Chiang Mai World Green City to be the learning center  
for renewable energy and environmental conservation for everyone. In this  
magazine, adiCET would like to present some notable photos of those visits 
to our readers. We would also like to apologize that we could not include all 
the photos from every organization which visited us.

นางคริสตี้ เคนนี่ อดีตเอกอัครราชฑูตประเทศสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทยและคณะ เดินทางมาเยือน เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ 
ความสําเร็จโครงการความรวมมือ ไทย – สหรัฐอเมริกา

Ambassador Kristie A. Kenney, the former U.S. Ambassador to Thailand, was on the official visit to Chiang Mai

 
World Green City.  The U.S. Embassy team recognized the success of the Thai-U.S. Research Collaboration on 
Community Power for 100% renewable energy usage in a sustainable community. 

adiCET
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คณะอาจารยและนักเรียน โรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล มาศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและเรียนรู ด านสภาวะโลกรอน 
ณ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้
The visit from the team of teachers and students from Nantachat Grade School

“Travelling in Thailand with Renewable Energy Program” from NBT (National Broadcasting Television) came to film 
the concept of Chiang Mai World Green City.  adiCET is honored to have an opportunity to convey our sustainable 
community development to the people throughout the country.

 
เยี่ยมชม ความสําเร็จของ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้
The visits from foreign news agencies to Thailand and Asia-Pacific region such as CNN, BBC, REUTER and NHK

ใหเป นที่รู จักในวงกวางมากขึ้น ซ่ึงจะออกอากาศชอง NBT
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บนเวทีระดับโลก
ON THE INTERNATIONAL STAGE

 

 
 

 
 

 

 
 

adiCET, Chiang Mai Rajabhat University, Thailand 
organized the APEC Workshop on Smart DC Power 
Opportunity for Community on 10-11 November 2014, 
at Chiang Mai World Green City, Chiang Mai, Thailand. 
This workshop is supported by the APEC Secretariat 
and hosted by the Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency, Ministry of Energy, Thailand.  
This workshop was to study the best practices and 
opportunities, key barriers and implementation plan 
recommendations for DC community power smart grid 
as well as to develop an overall roadmap for smart DC 
community power development in the APEC region. 
There were 80 participants from 21 APEC member 
economies attended in the workshop. adiCET is 
extremely proud to assist Chiang Mai Rajabhat University 
to move step closer toward the Asia-Pacific Economies 
Cooperation (APEC) and the world.

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห ง เอเชีย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
APEC Workshop on Smart DC Power Opportunity 
for Community ระหวางวันท่ี 10-11 พฤศจิกายน 2557 
ณ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ศูนยแมริม อ. แมริม จ. เชียงใหม โดยไดรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานเลขาธิการ APEC และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน การประชุมนี้เปนการศึกษา
ความเปนไปไดและแนวทางการพัฒนาระบบสายสงไฟฟาแบบ
กระแสตรง (Smart DC Community Power System) ใน
ภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟก ซึ่งได รับเกียรติจากบุคลากรดาน 
พลังงานทดแทนจาก 21 ประเทศ ของกลุมประเทศความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (APEC) เขารวมงานใน
ครั้งนี้กวา 80 ทาน adiCETจึงมีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง
ที่สามารถสรางชื่อเสียง และผลักดันใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม มีความรวมมือในดานการศึกษา งานวิจัยดานพลังงาน
ทดแทนกับหนวยงานชั้นนําในกลุ มประเทศความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกและของโลก
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การมีสวนรวมกับองคกรระดับนานาชาติ / Contributions to International Organization

adiCET มคีวามภาคภูมิใจอยางย่ิงทีบุ่คลากรในสงักดั
ของเราไดรบัเชญิจากหนวยงานระดบันานาชาต ิเพื่อ
ถายทอดองคความรูแลกเปลี่ยนเรียนรูดานพลัง
งานทดแทนและรวมปฏิบัติงานในงานประชุมสัมมนา
ตาง ๆ ทั้งในระดับอาเซียนและนานาชาติครับ

adiCET members were invited to participate 
in several conferences for both ASEAN and 
the international level.  We are very proud 
as we are the representatives for Chiang Mai 
Rajabhat University to present our research 
study and also to work with the international 
communities.

ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค ไดรับเกียรติใหนําเสนอผลการศึกษางานวิจัยของ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ ในงานประชุมสัมมนา 
China-ASEAN Science & Technology Forum: China-ASEAN Cooperation Forum for Addressing Climate 
Change ณ เมืองคุณหมิง ประเทศจีน ระหวางวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557

Dr. Worajit Setthapun was honored to be a guest speaker in China-ASEAN Science & Technology Forum: 
China-ASEAN Cooperation Forum for Addressing Climate Change in Kunming, China on 17-18 June 2014.

ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค ไดรับเชิญเปนตัวแทนจากหนวยงานดานพลังงาน จากประเทศไทยเพื่อเขารวมนําเสนอ 
“ชุมชนตนแบบ เชยีงใหม เวิลด กรนี ซติี”้ ในงาน Global Solutions Summit ณ กรงุวอชงิตนั ด.ีซี. ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ระหวางวันที่ 8-10 เมษายน 2557

Dr. Worajit Setthapun was invited to be a representative of Thailand in order to present “Smart Community 
Model of Chiang Mai World Green City” in Global Solution Summit in Washington, D.C., U.S.A on 8-10 April 
2014

ดร.วรจติต เศรษฐพรรค ไดรับเลือกเปนตวัแทนประเทศไทย เพื�อเขารวมงาน Smart Energy Networking 2014 ณ กรงุโซล 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันท่ี 14-27 กันยายน 2557

Dr. Worajit Setthapun was chosen to be a representative of Thailand to participate in Smart Energy 
Networking 2014 in Seoul, Korea on 14-27 September 2014.

ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค ไดเขารวมเพื�อนําเสนอตนแบบชุมชนคารบอนตํ่า ของเชียงใหม เวิลดกรีน ซิตี้ ในงานประชุม
APEC Conference on Future Energy Smart Communities Model ณ ประเทศไตหวนั ระหวางวนัที ่16-17 ตลุาคม 2557 

Dr. Worajit Setthapun was invited to present “Low Cabon Community Model” of Chiang Mai World Green City 
in the APEC Conference on Future Energy Smart Communities Model in Chinese Taipei on 16-17 October 2014.

ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค ไดรับเชิญใหเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศและรวมหาแนวทาง
การแกไข ในงานประชุม The 4th Workshop and Technical Training Course on South-South Cooperation on 
Science and Technology to Address Climate Change ณ เมอืงคณุหมงิ ประเทศจนี ระหวางวนัที ่22-25 ตลุาคม 2557

Dr. Worajit Setthapun was honored to be a joint a group discussion regarding a climate change  in 
The 4th Workshop and Technical Training Course on South-South Cooperation on Science and Technology 
to Address Climate Change in Kunming, China on 22-25 October 2014.

1.

2.

3.

4.

5.
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นายภาณุพงษ อินตะวงค ไดรับเกียรติใหเปนพิธีกรพิธีเปดงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 
APEC Workshop on Smart DC Power Opportunity for Community ณ 
เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เมื�อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

Mr. Panupong Intawong was honored to be a master of ceremony in the 
opening ceremony for APEC Workshop on Smart DC Power Opportunity 
for Community in Chiang Mai, Thailand on 10 November 2014.

ดร.ณฐัยิา ตันตรานนและนางสาวสิริสรณ สทิธริินทร  ไดรบัเกียรตใิหเขารวมงานประชุมสัมมนา 
The Capacity Building for Installers and System Designers for Solar PV Rooftop 
Installation Workshop ณ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วันที่ 
11 พฤศจิกายน 2557

Dr. Nuttiya Tantranont and Miss. Sirisorn Sittirin were honored to participate 
in The Capacity Building for Installers and System Designers for Solar PV Rooftop 
Installation Workshop in Chiang Mai, Thailand on 11 November 2014.

ดร. วรจติต เศรษฐพรรค ดร. ณฐัยิา ตนัตรานนท และนายภาณพุงษ อินตะวงค ไดรบัเกยีรติ
ใหเขารวมงานประชมุสมัมนา APEC Expert Group on New & Renewable Energy Technologies 
(43rd EGNRET Meeting) ณ ศูนยวิจัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยเชียงใหมระหวาง
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557

Dr. Worajit Setthapun Dr. Nuttiya Tantranont and Mr. Panupong Intawong  participated 
in The APEC Expert Group on New & Renewable Energy Technologies 
(43rd EGNRET Meeting)  in Chiang Mai, Thailand on 12-14 November 2014.

ดร.วรจติต เศรษฐพรรค ไดรับเกยีรตใิหเปนผูดาํเนนิรายการ ในงานประชมุสมัมนา The 1st 
International Conference on Sustainable Development for ASEAN (SDA 2014) 
“Sustainable Community Development” ณ โรงแรมฮอลเิดย อนิน จงัหวดัเชยีงใหม 
ระหวางวนัที ่2-3 ธนัวาคม 2557

Dr. Worajit Setthapun was honored to be a master of ceremony in the opening 
ceremony for The 1st International Conference on Sustainable Development 
for ASEAN (SDA 2014) “Sustainable Community Development” in Chiang Mai, Thailand.

นายภาณพุงษ อนิตะวงค ไดรับเกียรตใิหเปนพธิกีรงานเลีย้งตอนรบัผูเขารวมประชมุในงานประชมุ
สมัมนา The 1st International Conference on Sustainable Development for ASEAN 
(SDA 2014) “Sustainable Community Development” ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน 
จงัหวดัเชยีงใหม ระหวางวันท่ี 2-3 ธนัวาคม 2557

Mr. Panupong Intawong was honored to be a master of ceremony in the reception 
dinner for The 1st International Conference on Sustainable Development for 
ASEAN (SDA 2014) in Chiang Mai, Thailand on 2-3 December 2014.

6.

7.

8.

9.

10.



Treasure Hunt !!
ตอบคำถาม ตะลุยขุมทรัพย !!

กติกา..... . เพียงแตท านเข าไปกด Like แฟนเพจ facebook ของ adiCET ที่ 
facebook.com/adicetfan และเขาไปตอบคําถามบนหนาแฟนเพจ 5 ทานแรกที่
ตอบถกูจะไดรบัรางวลั “ไฟฉายวทิย”ุ จาก adiCET ไปเลยงาย ๆ แคนีร้บีกันหนอยนะจะ...

คําถามประจําฉบับที่ 1 มีอยู ว า
 เชียงใหม เวิลด กรีน ซิต้ี แบงออกเปนกี่โซน แตละโซนมีชื�อวาอะไรพรอมกับ
ระบุรายละเอียดคราว ๆ ของแตละโซน

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 202 ต.ชางเผิอก อ.เมือง
จ.เชียงใหม 50300

ผูรับ...............................................
......................................................
......................................................

Click “Like” us on Facebook to win a radio flashlight ! at facebook.com/adicetfan 
and answer the easy question on our timeline. First 5 persons whose 
answers are correct will be given Radio Flashlights.  Hurry up, let’s click !!

Question:
 How many zones are there at the Chiang Mai World Green City? 
What are the names of those zones? Please give us a little detail 
on each zone.


