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EDITOR
Moving forward and growing up…..

      I feel that the time is moving forward in a flash, 
as if it was just the New Year and Chinese New Year 
few days ago. Thai Song Kran festival is knocking on 
the door once again. I can feel the summer breeze 
coming along with the smog that is starting to cover 
the Chiang Mai city. 

     Actually, each day contains the same amount of 
time.  Everyone has an equal time of 24 hours per 
day. It just depends on how each of us manage 
those 24 hours. 

      I looked back through the old pictures of adiCET.  
Those old pictures reminded me of the works and 
activities created by our adiCET team for the past 7 
years. The pictures of the old woodshed and the 
disorderly woodland that had been developed to be 
a learning center, a training center, and a research 
center for renewable energy and green technology 
under the name of “Chiang Mai World Green City”. 
Since then, we have been recognized nationally and 
internationally, attracting over 20,000 people from all 
corners of Thailand and the World to visit and train 
at the green city. 

      For 7 years, our adiCET team has been continuously 
developing the Chiang Mai World Green City. I feel 
confident that our adiCET team will not just stop in the 
development of renewable energy and green 
technology. Chiang Mai World Green City must grow 
further and steadily, stepping forward. With our 
team’s determination, I would like to present this 
special issue of adiCET MAGAZINE under the theme 
of “Growing up” to celebrate 7th years anniversary of 
the development of community energy and the 
establishment of Chiang Mai World Green City. In addition, 
this auspicious occasion is the inauguration of the 
700 kW Solar Farm Learning Center. Our adiCET team 
intends to further create excellent work to move 
Chiang Mai World Green City to be the best Renewable 
Energy and Green Technology Learning Park in Thailand. 

เวลาที่กาวไป...ไมวาใคร ก็ตองกาวตาม
     
     ผมรูสึกวาเวลากาวผานไปอยางรวดเร็วเหลือเกินเหมือน
พึ่งผานวันขึ้นปใหม และตรุษจีนมาหมาดๆ ไมทันไรสงกรานต
ของไทยก็จะมาเยือนอีกครั้งสายลมรอนเริ่มมากระทบกับผิว
กายพรอมกับควันไฟที่เริ ่มมาปกคลุมเมืองเชียงใหมอยาง
ตอเนื ่อง 

     จริงๆ แลวคือเวลาของแตละวัน ก็สั้นยาวเทาเดิมคนเรา
ก็มีเวลา 24 ชั่วโมงตอวันเทากัน แตอยูที ่วาใครจะบริหาร
จัดการกับ 24 โมงที่มีอยูนั้น ไดคุมคากวากันเทานั้นเอง

     ผมนั่งยอนกลับไปดูรูปภาพเกาๆ ของ adiCET ภาพตางๆ 
เหลาน้ันไดเตือนความจำใหกับผมหวนนึกถึงผลงานและกิจกรรม
ตางๆ ท่ีทีมงาน adiCETไดรวมกันรังสรรคข้ึนมาตลอดระยะเวลา 
7 ป ภาพโรงไมเกาๆ กับพ้ืนท่ีปารกๆ ของวิทยาเขตสะลวง-ข้ีเหล็ก
ในขณะนั้นก็ถูกพัฒนาจนกลายเปนแหลงเรียนรูศูนยฝกอบรม 
และศูนยวิจัยดานพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสีเขียวภายใต
นามวา เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้จนมีชื่อเสียงในระดับชาติ
และนานาชาติ ผูคนจากทั่วสารทิศเขามาศึกษาดูงานและเขา
มาฝกอบรม รวมแลวกวา 20,000 คน

     ตลอดระยะเวลา 7 ป ทีมงาน adiCET ของเราไดชวย
กันพัฒนาพื้นที่ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ อยางตอเนื่องและ
ผมม่ันใจวาทีมงาน adiCETเราจะไมหยุดย้ังการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนเพื่อพัฒนาชุมชนใหยั ่งยืนไวเพียงเทานี ้ เชียงใหม 
เวิลด กรีน ซิตี้ จะตองเติบโต ขึ้นและกาวไปขางหนาอยาง
มั่นคงดวยความมุงมั ่นตั ้งใจของทีมงานทุกคน ผมจึงอยาก
นำเสนอ adiCET MAGAZINE ฉบับนี้พิเศษนี้ เพื่อรวมฉลอง
การครบรอบการกอตั้ง 7 ปของ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี ้ 
และพิธีเปดสถานีผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยสำหรับชุมชน 
ขนาด 702 กิโลวัตต ภายใตธีมที่วา Growing Up เพื่อสื่อสาร
ใหทุกทานทราบวาทีมงาน adiCET ของเราตั้งใจและรวมกัน
สรรคสรางผลงานดีๆ เพื่อพัฒนา เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ 
ใหเปน “อุทยานการเรียนรูดานพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
สีเขียวที่สมบูรณแบบที่สุดในประเทศไทย” ครับ

Panupong Intawong (Prom)
Editor

panupongprom@gmail.com

ภานุพงษ อินตะวงค (พรอม)
บรรณาธิการ
panupongprom@gmail.com
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ปวงขา้พระพุทธเจา้ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที� สุดมิได้
ขา้พระพุทธเจา้ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา 

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Your loyal subjects humbly recall Your Majesty’s boundless and gracious kindness
Your loyal subjects, Administrators, Staff and Students of Asian Development College for 

Community Economy and Technology (adiCET), Chiang Mai Rajabhat University
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     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงทำการ
ศึกษาและวิจัยพลังงานมวลชีวภาพมาโดยตลอดดวยทรงมุงหวังวา
หากเกิดภาวะวิกฤติขาดแคลนข้ึนในอนาคตประชาชนของ พระองค
จะไดมีทางเลือกในการดำรงชีวิตอยางไมตองลำบากและแลวความ
พยายามทั้งหมดทั้งมวลของพระองคทานก็เกิดผลประโยชนอัน
ประเมินคามิไดโดยปจจุบันประชาชนชาวไทยก็ไดมีทางเลือกใน
การใชพลังงานทดแทนท่ีคนไทยเราสามารถผลิตไดเอง (แนวพระราช
ดำริเกี่ยวกับพลังงาน, ๒๕๔๙: ๔๔) โดยโครงการตามพระราชดำริ
พลังงานจากมวลชีวภาพอาทิเชน

๑. เชื้อเพลิงอัดแทง (แกลบอัดแทง)
     ทรงมีพระราชดำริใหนำแกลบที่ไดจากการสีขาวของโรงสีขาว
ตัวอยางจากสวนจิตรลดา มาทำเปนเช้ือเพลิงอัดแทง โดย โครงการ
สวนพระองคสวนจิตรลดาจัดซื้อเครื่องอัดแกลบใหเปนแทงเพื่อใช
แทนเชื ้อเพลิงชนิดอื ่น นอกจากนี้ พระองคทรงมีพระราชดำริ
ใหทดลองอัดแกลบผสมผักตบชวาเพื่อทดลองนำผักตบชวาที่เปน
วัชพืชตามแหลงน้ำมาทำเปนเชื้อเพลิงอัดแทงจนไดถานแกลบที่
สามารถใชเปนเชื้อเพลิงไดเหมือนถานไม(แนวพระราชดำริเกี่ยว
กับพลังงาน, ๒๕๔๙: ๖๘-๖๙) 

๒. แกสชีวภาพจากมูลโคในโครงการสวนพระองคตามแนว
พระราชดำริ
     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีสายพระเนตร
อันกวางไกลพระองคทรงทอดพระเนตรผลพลอยไดจากโรงโคนม
ซึ่งก็คือมูลโคจึงทรงมีพระราชดำริใหทดลองผลิตกาซชีวภาพจาก
มูลโค โดยใชกระบวนการนำมูลโคมาหมักซึ่งจะได “Biogas” หรือ 
“แกสชีวภาพ” สำหรับใชเปนเชื้อเพลิงในโครงการสวนพระองค
และโรงโคนมซึ่งถือเปนการหมุนเวียนนำสิ่งที่หลายคนมองไมเห็น
คากลับมาสรางเปนสิ่งที่เปยมไปดวยคุณประโยชนไดอยางนาทึ่ง 
(เอนเนอรยี่ เซฟวิ่ง, ๒๕๕๓)

     His Majesty King Bhumibol Adulyadej had continuously 
studied the biomass energy with the hope that if there 
was an unexpected crisis, his people would not have any 
difficulties. All his effort created precious benefits for all 
Thai people. We could produce our own energy from 
renewable resources (His Majesty's Royal Initiative about 
energy, 2006: 44). Several biomass energy projects were 
developed according to the Royal Initiative Project as 
follow:

1. Briquettes fuel (Rice husk briquette)
     His Majesty’s idea was to make briquette fuel out of 
rice husk as a result from the model rice mill’s in Royal 
Chitralada Palace Project. Rice husk briquette machine 
was purchased to make the briquette fuel used as 
substitutes for other types of fuel. In addition, His Majesty’s 
other idea was to make briquette rice husk with water 
hyacinth. It was a test on water hyacinth which is aquatic 
weeds briquetted to become rice husk charcoal useable 
as wood charcoal-like fuel (His Majesty's Royal Initiative 
about energy, 2006: 68-69).

2. Biogas from cow dung in Royal Initiative Project

     With His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s wide 
ranging vision, cow dung was seen as dairy cattle parlor’s 
byproduct. His Majesty’s idea was to test generating biogas 
from cow dung. Fermentation was the process used resulting 
in biogas as fuel from the Royal Project Initiative and 
dairy cattle parlor. It was considered as an impressive 
conversion of depreciated wastes to advantageous products 
(Energy Saving, 2010).

พลังงานจากมวลชีวภาพ...ภูมิพลังเพื�อประโยชนสุขของมวลประชา
Biomass Energy…. The King’s Power for the People’s Benefits and Happiness

พ่อหลวงในดวงใจ Our Beloved King

ที่มา: พระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย (๒๕๕๙) Source: Father of Thai Energy Development (2016)
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     adiCET มีจุดมุงหมายเพ่ือเปนวิทยาลัยสีเขียวและเปนตนแบบ
ชุมชนสีเขียวเพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนในดานพลังงาน 
อาหาร และสิ่งแวดลอม  

     ตลอด 7 ป ที่ผานมา adiCET มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยใหเปนรูปธรรมในหัวขอเพื่อการ
พัฒนาชุมชนดานพลังงานและสิ่งแวดลอม โดย นักศึกษา นักวิจัย 
และอาจารย มีโครงการวิจัยและบริการวิชาการกวา 40 โครงการ 
จากการสนับสนุนของหนวยงานท้ังในและตางประเทศ อาทิ สำนัก
งานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน (พพ.)  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) กระทรวงพลังงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัท ดูปองท (ประเทศไทย) 
จำกัด ONR (USA), NEDO (Japan), DFG (Germany), ASEAN 
Secretariat และ APEC Secretariat เปนตน  

     จากผลงานวิจัยและบริการวิชาการทำใหเกิด “Chiang Mai 
World Green City” ซึ ่งเปนตนแบบของการใชงานจริงของ
พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสีเขียวภายในชุมชนประกอบไปดวย
โรงไฟฟาชุมชนจากเซลลแสงอาทิตยรวม 752.5 กิโลวัตต  
บานอัจฉริยะระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ระบบรถยนตไฟฟา 
ระบบกาซชีวภาพชุมชน ระบบการจัดการขยะชีวมวล การเกษตร
อัจฉริยะ บานและอาคารประหยัดพลังงาน และถนนรีไซเคิลจาก
ขยะพลาสติก ฯลฯ

7 ป แหงพลังงานชุมชน ดวยการพัฒนา เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้
อุทยานการเรียนรูดานพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสีเขียว

พลังงาน

• โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยระดับชุมชน

  แบบกระแสสลับ ขนาด 702 kW 

• ระบบ AC Smart Grid ขนาด 25 kW

• ระบบ DC Smart Grid ขนาด 25 kW

• ระบบเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา Grid

  Connected ขนาด 3.5 kW

• EV Charging Station ปายรถเมลเซลล

  แสงอาทิตย 2.64 kW

• ระบบสูบนำพลังงานแสงอาทิตยเพื่อ

  การเกษตร 3 kW

• เครื่องผลิตไฟฟาจากชีวมวล 20 kW

• ระบบกาซชีวมวลระดับชุมชน 16 m และ

  ระดับครัวเรือน 1 m

• เครื่องปนไฟฟาดีเซล 40 kW และ 100 kW
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พลังงาน อาคาร/ธุรกิจสีเขียว

• โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยระดับชุมชน

  แบบกระแสสลับ ขนาด 702 kW 

• ระบบ AC Smart Grid ขนาด 25 kW

• ระบบ DC Smart Grid ขนาด 25 kW

• ระบบเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา Grid

  Connected ขนาด 3.5 kW
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• Smart Home AC/DC

• การอนุรักษพลังงาน

• บานประหยัดพลังงานจากโฟม

  EPS

• หองประชุมประหยัดพลังงาน

• หองเรียนประหยัดพลังงาน

• บานจากวัสดุธรรมชาติ

• บานจากวัสดุราคาถูก

• ถนนจากขยะถุงพลาสติก 2 km

• รานกาแฟ Green Coffee Villa

• รานสะดวกซื้อ Green Product

• รานอาหาร Healthy Food

• Green Logistics

3
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     จากตนแบบผลงานท่ีไดจากการวิจัย adiCET ไดนำองคความรูตาง ๆ 
เพ่ือบริการวิชาการและถายทอดใหเกิดประโยชนสูงสุดมีการจัดการอบรม 
การสัมมนา การจัดนิทรรศการและกิจกรรมอีกหลากหลายรูปแบบใหแก
นักศึกษาและประชาชนท่ีสนใจกวาหน่ึงหม่ืนคน เชน การใชเซลลแสงอาทิตย 
ระบบกาซชีวภาพระดับครัวเรือนและชุมชน การอนุรักษพลังงานแนวคิด
ชุมชนสีเขียวและการพ่ึงพาตนเอง และการจัดทำแผนพลังงานชุมชน ฯลฯ

     adiCET ยังทำกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน จากการศึกษาศักยภาพ
ดานพลังงานทดแทนของชุมชนและการติดตั้งระบบพลังงานทดแทน 
เชน ระบบกาซชีวภาพของชุมชนขนาด 50 ครัวเรือน ณ ตำบลสะลวง 
อำเภอแมริมการติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยสำหรับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ ต.เขาเจา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ  การติดตั้ง
เซลลแสงอาทิตยบนหลังคาของโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม อาคาร
สาธารณะใน ต.แมทา จ.เชียงใหม และ การจัดตั้งศูนยการเรียนรูดาน
พลังงานของผูนำชุมชนในภาคเหนือ เปนตน

     จากตัวอยางท่ีไดสรุปมาจะเห็นไดวา adiCET มีความพยายามอยาง
ยิ่งเพื่อที่จะบูรณาการกิจกรรมทุกอยางใหเปนประโยชนแกการพัฒนา
พลังงานและสิ่งแวดลอมของชุมชน เพื่อใหเปนไปตามเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม คือ “สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน”

     ดังน้ัน เชียงใหม เวิลด กรีน ซิต้ี จึงเปนอุทยานการเรียนรูดาน พลังงาน
ทดแทนและเทคโนโลยีสีเขียวที่สมบูรณแบบที่สุดในประเทศไทย เปน
แหลงรวมรวมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสำหรับครัวเรือนและชุมชน และเปน
แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายโดยเนนการเรียนรูจากประสบการณจริง 

“เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ 
คืออุทยานการเรียนรูดานพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสีเขียว ที่สมบูรณแบบที่สุดในประเทศไทย” 
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อาคาร/ธุรกิจสีเขียว เกษตร/สิ่งแวดลอม

• Smart Home AC/DC

• การอนุรักษพลังงาน

• บานประหยัดพลังงานจากโฟม

  EPS

• หองประชุมประหยัดพลังงาน

• หองเรียนประหยัดพลังงาน

• บานจากวัสดุธรรมชาติ

• บานจากวัสดุราคาถูก

• ถนนจากขยะถุงพลาสติก 2 km

• รานกาแฟ Green Coffee Villa

• รานสะดวกซื้อ Green Product

• รานอาหาร Healthy Food

• Green Logistics

• Smart Farm ดวย ระบบจายน้ำ

  อัจฉริยะ

• การเกษตรคารบอนต่ำ 

• ปุยอินทรียจากระบบไบโอกาซ

• ปุยอินทรียขยะชีวมวล

• ฟารมพืชพลังงาน

• การวิเคราะห Carbon Footprint

• การบริหารจัดการขยะชุมชนและ

  ขยะชีวมวล

• การบริหารจัดการน้ำ

• การรักษาสิ่งแวดลอมและการ

  บริหารจัดการพื้นที่
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Technologies in Chiang Mai World Green City
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     adiCET aimed to be the green institution to facilitate 
the sustainable development of the local community 
for over the pass 7 years. adiCET established the 
Chiang Mai World Green City (CMGC) as Thailand’s 
Renewable Energy and Green Technology Learning Park 
to showcase real applications for sustainable living.  
CMGC is developed from over 40 sustainable energy 
research and development projects from the support 
of national and international fundings. CMGC focused 
on the implementation of Community Power for small 
rural communities. The aim is to develop an affordable 
/appropriate sustainable energy system to enhance 
the livelihood and occupation of the community. 

     CMGC uses 100% electricity from PV systems.  
An 700 kW PV on-grid system for the university is the 
test-bed and learning center for community power 
systems. adiCET aims to be the integrator of green 
technology and renewable energy through smart grid 
platform. CMGC Community also have biogas digesters, 
biomass gasification and diesel generators integrate 
as hybrid energy systems. The energy (power and heat) 
are used in the green city in the daily lives of green 
city citizens. The Smart Farm uses soil moisture sensors 
and smart logic to determine the optimal usage of 
water appropriate for specific vegetables. The buildings 
and roads are also designed to be energy efficiency 
and eco-friendly.  

7 Years of Community Power

“Chiang Mai World Green City 

Thailand’s Renewable Energy and Green Technology Learning Park”

     adiCET provides short course and technology transfer training at the CMGC and in the local communities 
such as PV for water pumping in agriculture, PV for household usages, low cost community PV systems, 
and community biogas digesters. adiCET team are also the consultant for energy efficiency, energy policy 
and planning and also energy awareness programs for target participants all over Thailand. adiCET strives 
to be the leading institution to promote and develop the technologies and management model for the 
betterment of the community. CMGC is the key to provide real life experience training and technology transfer 
programs for all.

Energy Building/Green Business Agriculture/Environment

• PV 25.5 kW DC Microgrid

• PV 25 kW AC Microgrid

• PV 702 kW Community Solar farm

• PV Rooftop 3.5 kW Grid Connected

• PV Bus stop 2.64 kW Stand Alone & EV 

  & Charging Station

• PV Pumping 3 kW  Stand Alone

• Biodiesel Generation 40 kW

• Biomass Gasifier 20 kW

• Charcoal/ Energy Efficient Stove

• Biogas Fix Dome 16 m (~1.5 kW)

• Biogas Fix Dome  1 m 

• Biogas Generator 5 kW

• Road from waste plastic bag

• Energy efficient house EPS 

• Energy efficient conference  

  room 

• Energy efficient classroom 

• Low cost house 

• Coffee Shop

• Minimart

• Restaurant

• Residential housing 

• DC Smart Home

• Green Learning Center & 

  Technology Transfer

• Smart Farm

• Low Carbon Agriculture

• Smart Watering System

• Organic fertilizer from biogas      

  system

• Energy Crop

• Green City Carbon Footprint 

  Calculation

• Biomass waste management

• Water management

• Forest Conservation and   

  land management

3
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     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงทำการ
ศึกษาและวิจัยพลังงานมวลชีวภาพมาโดยตลอดดวยทรงมุงหวังวา
หากเกิดภาวะวิกฤติขาดแคลนข้ึนในอนาคตประชาชนของ พระองค
จะไดมีทางเลือกในการดำรงชีวิตอยางไมตองลำบากและแลวความ
พยายามทั้งหมดทั้งมวลของพระองคทานก็เกิดผลประโยชนอัน
ประเมินคามิไดโดยปจจุบันประชาชนชาวไทยก็ไดมีทางเลือกใน
การใชพลังงานทดแทนท่ีคนไทยเราสามารถผลิตไดเอง (แนวพระราช
ดำริเกี่ยวกับพลังงาน, ๒๕๔๙: ๔๔) โดยโครงการตามพระราชดำริ
พลังงานจากมวลชีวภาพอาทิเชน

๑. เชื้อเพลิงอัดแทง (แกลบอัดแทง)
     ทรงมีพระราชดำริใหนำแกลบที่ไดจากการสีขาวของโรงสีขาว
ตัวอยางจากสวนจิตรลดา มาทำเปนเช้ือเพลิงอัดแทง โดย โครงการ
สวนพระองคสวนจิตรลดาจัดซื้อเครื่องอัดแกลบใหเปนแทงเพื่อใช
แทนเชื ้อเพลิงชนิดอื ่น นอกจากนี้ พระองคทรงมีพระราชดำริ
ใหทดลองอัดแกลบผสมผักตบชวาเพื่อทดลองนำผักตบชวาที่เปน
วัชพืชตามแหลงน้ำมาทำเปนเชื้อเพลิงอัดแทงจนไดถานแกลบที่
สามารถใชเปนเชื้อเพลิงไดเหมือนถานไม(แนวพระราชดำริเกี่ยว
กับพลังงาน, ๒๕๔๙: ๖๘-๖๙) 

๒. แกสชีวภาพจากมูลโคในโครงการสวนพระองคตามแนว
พระราชดำริ
     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีสายพระเนตร
อันกวางไกลพระองคทรงทอดพระเนตรผลพลอยไดจากโรงโคนม
ซึ่งก็คือมูลโคจึงทรงมีพระราชดำริใหทดลองผลิตกาซชีวภาพจาก
มูลโค โดยใชกระบวนการนำมูลโคมาหมักซึ่งจะได “Biogas” หรือ 
“แกสชีวภาพ” สำหรับใชเปนเชื้อเพลิงในโครงการสวนพระองค
และโรงโคนมซึ่งถือเปนการหมุนเวียนนำสิ่งที่หลายคนมองไมเห็น
คากลับมาสรางเปนสิ่งที่เปยมไปดวยคุณประโยชนไดอยางนาทึ่ง 
(เอนเนอรยี่ เซฟวิ่ง, ๒๕๕๓)

     ระบบผลิตพลังงานไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาด 700 กิโลวัตต ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมศูนย
แมริม ไดรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ดวยงบประมาณกองทุน
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประจำป 2557 โดยโครงการนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเปนพื้นที่ตนแบบและศูนยการเรียนรูทางดานระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสำหรับระบบ
พลังงานชุมชนนอกจากนี้ยังเปนสถานีผลิตไฟฟาสำหรับลดภาระคาไฟฟาภายในมหาวิทยาลัยระบบนี้จะมีการเก็บขอมูลดาน
การผลิตไฟฟา ภาระไฟฟา และ ขอมูลดานสภาวะอากาศ เพื่อใหนักศึกษาและนักวิจัยภายในประเทศไทยสามารถนำมา
วิเคราะหและใชขอมูลเพื่อพัฒนางานวิจัยดานพลังงานชุมชนตอไป

     The 702 kW PV system of Chiang Mai Rajabhat University (Mae Rim Campus) was supported by Internal 
Security Operations Command (ISOC) and Thailand Energy Conservation Fund, The Energy Policy and Planning 
Office (EPPO), Ministry of Energy. This PV system was established in order to be PV system model and learning 
center for community power systems. Furthermore, it could reduce electricity bill of the campus. The data from 
energy generation, load and environment of the system will be shared to Thai students and researchers. These 
data are extremely useful to be analyzed for the further research development community power systems.

     His Majesty King Bhumibol Adulyadej had continuously 
studied the biomass energy with the hope that if there 
was an unexpected crisis, his people would not have any 
difficulties. All his effort created precious benefits for all 
Thai people. We could produce our own energy from 
renewable resources (His Majesty's Royal Initiative about 
energy, 2006: 44). Several biomass energy projects were 
developed according to the Royal Initiative Project as 
follow:

1. Briquettes fuel (Rice husk briquette)
     His Majesty’s idea was to make briquette fuel out of 
rice husk as a result from the model rice mill’s in Royal 
Chitralada Palace Project. Rice husk briquette machine 
was purchased to make the briquette fuel used as 
substitutes for other types of fuel. In addition, His Majesty’s 
other idea was to make briquette rice husk with water 
hyacinth. It was a test on water hyacinth which is aquatic 
weeds briquetted to become rice husk charcoal useable 
as wood charcoal-like fuel (His Majesty's Royal Initiative 
about energy, 2006: 68-69).

2. Biogas from cow dung in Royal Initiative Project

     With His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s wide 
ranging vision, cow dung was seen as dairy cattle parlor’s 
byproduct. His Majesty’s idea was to test generating biogas 
from cow dung. Fermentation was the process used resulting 
in biogas as fuel from the Royal Project Initiative and 
dairy cattle parlor. It was considered as an impressive 
conversion of depreciated wastes to advantageous products 
(Energy Saving, 2010).
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7 Years of Community Power 702 kW Solar Farm
ระบบผลิตไฟฟา
 พลังงานแสงอาทิตยขนาด 702 กิโลวัตต
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หลักการทำงานของสถานีผลิตไฟฟา
     ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาด 702 กิโลวัตต เปน
ระบบที่มีการเชื่อมตอกับระบบจำหนายไฟฟา มีแหลงจายไฟฟาอยู 
2 ทางเลือกคือ แผงเซลลแสงอาทิตยและระบบจำหนายไฟฟา โดย
หลักการทำงานจะแบงออกเปน 2 ชวงเวลา คือ เมื่อมีแสงอาทิตย 
(เวลากลางวัน) ตกกระทบแผงเซลลแสงอาทิตยแผงเซลลแสงอาทิตย
จะทำหนาท่ีเปล่ียนพลังงานแสงใหเปนไฟฟากระแสตรง หลังจากน้ัน
เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟาจะทำหนาท่ีแปลงไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟา
กระแสสลับ แลวใชหมอแปลงไฟฟา เพื่อสงจายพลังงานไฟฟาเขาสู
ระบบไฟฟาแรงสูงของมหาวิทยาลัยซึ่งวิธีการนี้สามารถลดภาระคา
ไฟฟาของมหาวิทยาลัยในชวงเวลากลางวันได สวนในเวลากลางคืน
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจะไมสามารถผลิตไฟฟาไดเคร่ือง
แปลงกระแสไฟฟาจะหยุดทำงาน โดยที่ภาระทางไฟฟาภายใน
มหาวิทยาลัยจะใชพลังงานไฟฟาจากระบบจำหนายไฟฟาเพียง
อยางเดียว

System Operation
     The grid-connected 702 kW PV system is a PV 
system that is connected to the utility grid. During the 
day time, a solar module can generate direct current 
(DC) electric power from sunlight. Then, the power is 
converted to alternative current (AC) by an inverter. 
Finally, a transformer is used to increase voltage in order 
to send the power to the university grid. Therefore, it 
could reduce electricity bill of the campus. During the 
night time, power from the utility mains grid will be 
used.

702 kW Solar Farm
ระบบผลิตไฟฟา
 พลังงานแสงอาทิตยขนาด 702 กิโลวัตต

Solar Module Inverter Transformer Distribution Line
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702 kW Solar Farm

ผลการผลิตพลังงานไฟฟาจากระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาด 702 กิโลวัตตของเดือนกุมภาพันธ 2560 
(Electric power generation in February 2017)

1. สามารถผลิตพลังงานไฟฟาท้ังหมดได 72,297.20 kWh

2. มีสมรรถนะในการผลิตพลังงานไฟฟา เทากับ 94.38%              

3. สามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกไดถึง 40,927.44 kgCO         

4. ลดคาไฟฟาของเดือนกุมภาพันธ 2560 ไดถึง 267,046.06 บาท   

1. เร่ิมผลิตไฟฟาได เม่ือเวลา 08.00 – 18.00 น. 

2. เวลา 13.00 น. สามารถผลิตกำลังไฟฟาไดสูงสุดถึง    514.28 กิโลวัตต 

3. พลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดเฉล่ียตอวัน คิดเปน 3,445.06 kWh 

4. สามารถประหยัดคาไฟฟาไดประมาณ

      = 14,502.67 บาท/วัน สำหรับ วันจันทร – ศุกร 

      = 9,058.78 บาท/วัน สำหรับ วันเสาร – อาทิตย และวันหยุดราชการ

      = 391,528.98 บาท/เดือน

      = 4,698,347.76 บาท/ป

1. Power generation period = 8.00 a.m. – 6.00 p.m.

2. Maximum power generation = 514.28 kW at      1.00 p.m.

3. Average daily power generation = 3,445.06 kWh 

4. Electricity bill saving  

     = 14,502.67 Baht/day (weekday), 

     = 9,058.78 Baht/day (weekend and holiday)

     = 391,528.98 Baht/month

     = 4,698,347.76 Baht/year

1. Total power generation = 72,297.20 kWh/month

2. System performance = 94.38%

3. Carbon mitigation = 40,927.44 kgCO

4. Electricity bill saving = 267,046.06 Baht

คาพลังงานไฟฟารายวันที่ผลิตไดในเดือนกุมภาพันธ 2560 (Daily electric power generation in February 2017)

คาเฉลี่ยกำลังไฟฟารายวันของเดือนกุมภาพันธ 2560 (Average daily power generation in February 2017)

2 2
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“Thank you so much foryour hard work 
to build adiCET & 

Chiang Mai World  Green City 
from your excellent research”

CONGRAT
ULAT

ION
S

ดร. ยอดธง เมนสิน 
แบบจำลองการซื้อขายและแลกเปลี่ยน

ไฟฟาจากพลังงานทดแทน
แบบกระจายศูนย

ผศ.ดร. ชนินทร มหัทธนชัย
การพัฒนาระบบการตัดคำภาษาไทยแบบ
อาศัยไวยกรณและบริบทคำรอบขางเพื�อ

ประยุกตใชกับโปรแกรมแปลงเปนเสียงพูด

ผศ. ดร. เสริมศักดิ์ อาษา
ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบบึงประดิษฐชนิดเกาะลอยน้ำ

ในการลดปริมาณ N, P
 โดยใชพืชตระกูลแฝกในประเทศไทย 

ดร. พรทิพย เมนสิน
แนวคิดการบูรณาขอมูลสำหรับ

การรองรับในการขยายและ
การปรับเปลี่ยน

ดร. ประเสริฐ ปนงาม
การวิเคราะหทางเลือกสำหรับ
เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้
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ดร. สุชัจจ ศรีแกว 
โครงขายไฟฟากระแสตรง

สำหรับชุมชนตนแบบ
เชียงใหม เวิรล กรีน ซิตี้

ผศ.ดร. ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ
การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกาแฟ:
 กรณีศึกษากลุมผูปลูกกาแฟอินทรียบานขุนลาว

 อ.เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

ดร. รจพรรณ นิรัญศิลป
การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตระบบ

แกสชีวภาพโดยใชพลังงานแสงอาทิตย

ดร. รัชดา คำจริง
รูปแบบเกษตรคารบอนต่ำดวยเท

คโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ดร. สุวรรณา พูลผลทรัพย
การพัฒนารูปแบบผักสวนครัวของ

ชุมชนเมือง กรณีศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ดร.อดุล วรรณศร
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

น้ำยาบวนปากและยาสีฟนจากกระชาย

ดร. ภูสิต อัษฎาธร 
การพัฒนาวัสดุปลูกจาก

ของเสียอุตสาหกรรมน้ำตาล

ดร. สุเทษณ จันทรุกขา
รูปแบบการจัดการสีเขียว 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม
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วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย
หลักสูตร พลังงานและสิ่งแวดลอมชุมชน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เนนการเรียนการสอนที่

มหาบัณฑิตเปนนักวิจัยและนักพัฒนาที่มีความรูดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอม มีวิสัยทัศน พรอมดวยคุณธรรมจริยธรรมและ

พาภิธทิสะรปีมงายอ

รตูสกัลห   
ยาบยโนานฒัพะลแมรรกตัวนครรสงารส ยัจิวรากกาจรูมาวคคงอ

เปนผูนำที่มีศักยภาพดานพลังงานและสิ่งแวดลอมพรอมดวยคุณ

นชมุชงอขาหญปกแรากสูปไำน และประชาคมโลก

ปรัชญาดุษฎี มุงพัฒนาดุษฎีบัณฑิตท่ีสามารถสราง
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ดร. รจพรรณ นิรัญศิลป 

“งานวิจัยดานระบบกาซชีวภาพครัวเรือนไดรับการสนับ

สนุนจากกองทุนเพ�อสงเสริมการอนุรักษพลังงานกระทรวง

พลังงาน อีกทั้งยังมีความรวมมือและไดนำไปใชจริงที่

กองพลังงานทดแทน กรมการพลังงานทหารสำนักปลัด

กระทรวงกลาโหม”

ดร.สุชัจจ ศรีแกว 

“ผมไดรับทุนการเรียนและการวิจัยจาก Office of Naval 

Research, USA และ กองทุนเพ�อสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพ�อทำวิจัยดาน DC Smart 

Grid และ Low Carbon Society และจากการวิจัยของผม

ทำใหเกิดระบบโครงขายไฟฟาของชุมชนอยางเปนรูปธรรม

ที่ Smart Community ภายใน Chiang Mai World 

Green City”

ดร.ยอดธง เมนสิน 

“งานวิจัยของผมเร�องระบบส�อสารและควบคุมระบบ Smart 

Grid ไดรับทุนสนับสนุน การวิจัยจากกระทรวงพลังงาน 

และผลงานของผมไดนำไปใช ในการควบคุมระบบเซลลแสง

อาทิตยขนาด 500 kW ที่มหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้ง

ผลงานนำเสนอในระหวางการเรียนไดรับรางวัล Best 

Paper ของ 11th Eco-Energy and Material Science 

and Engineering Symposium, 2013”

นายเวชสวรรค หลากาศ 

“ผมไดพัฒนาถนนรีไซเคิล จากขยะถุงพลาสติก โดยได

รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษาจากสำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติและไดรับทุนวิจัยตอยอดอีก

มากมายเพ�อสรางตนแบบของถนนรีไซเคิลใน 4 ภาค

ของประเทศไทยจากทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมสงเสริม

และสนับสนุนการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ”

นางสาวภูษิตา ไชยสมบัติ 

“ดิฉันไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยดานระบบเครือขายกาซ

ชีวภาพชุมชน สำหรับชุมชนแมทา ดวยการสนับสนุนจาก

โครงการของ ปตท. และ ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท

บัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

จากประสบการณ ในการเรียนดิฉันไดจัดตั้งบริษัทเปน

ของตัวเองเพ�อทำธุรกิจดานพลังงานทดแทน”

นายธีรศิลป กันธา 

“จากงานวิจัยของผมเร�องธนาคารพลังงานชุมชน 

ผมไดทำงานวิจัยรวมกับชุมชนตำบลแมจัน อำเภออุมผาง 

จังหวัดตาก เพ�อแกไขปญหาในชุมชนและผมไดรับทุน

การเรียนและวิจัย จาก กองทุนเพ�อสงเสริมการอนุรักษ

พลังงานกระทรวงพลังงานความรูที่ ไดรับผมไดนำไป

ประยุกตใชในการเรียนการสอนกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกำแพงเพชร”

ทุน รางวัล และผลงานวิจัยของนักศึกษา adiCET

นายนรากรณ สงกิติโรจน  

“ผมไดรับทุนการเรียนและการวิจัยดาน DC Smart Plug 

และ Smart Home จาก Office of Naval Research, 

USA และจากการวิจัยของผม ผมไดรับรางวัลนำเสนอ

ยอดเยี่ยมของ ASEAN Smart Grid Congress II, 

Shah Alam, Malaysia”
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     ในตอนแรกกไ็มอยากจะเชือ่เลยวาเราสามารถพฒันา adiCET 
มาครบ 7 ปแลว เวลาผานไปเร็วมากคะพี่รูสึกวาเราไดทํางาน
วิจัยที่กอใหเกิดผลงานอยางเปนรูปธรรม และในอีก 5 ปขาง
หนาก็อยากจะผลักดันให Chiang Mai World Green City มี
ความสมบรูณมากยิง่ขึน้ ขยายแนวการพฒันาใหทัง้มหาวทิยาลัย
ราชภฏัเชียงใหม ศูนยแมรมิ เปน Green Universityเปนตนแบบ
แหงเมืองสีเขียวทีส่ามารถนาํรปูแบบและเทคโนโลยไีปใชในชมุชน
อื่นไดจริงโดยอยากจะเนนการพัฒนาใหระบบพลังงานภายใน
มหาวิทยาลยัมคีวามฉลาดดวยระบบ Community Smart Grid 
และองคประกอบตางๆ ในพื้นท่ีไดใชแนวคิด 4.0/แนวคิด Eco-
Friendly ดวยการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและระบบ IT เพื่อ
สรางการใชประโยชนจากทรพัยากรท่ีมอียูไดอยาง optimize ทีส่ดุ 
     พี่อยากจะใหมหาวิทยาลัยท่ีศูนยแมริม สามารถเปดให
ทุกคนมาเรียนรูไดดวยตัวเองแตละจุดพื้นท่ีมีสิ่งท่ีนาสนใจและ
ทุกคนสามารถใช Smart Phone ของตัวเองเปนสื่อการเรียนรู
ได เพียงกดๆ ก็สามารถเรียนรูตามความตองการของตนเอง 
และถาอยากไดขอมูลเพิ่มเติม หรืออยากไดความรูในดานอื่นๆ 
อยางละเอียดก็สามารถมาฝกอบรมกับเราได

     การพัฒนากําลังคนดานพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่
สําคัญที่สุด การขับเคลื่อนชุมชน ประเทศไทยและอาเซียนไป
สูสังคมสีเขียวเกิดจากคนเทานั้นจากประสบการณที่ผานมาเห็น
แลววาไมวาจะเปน นักศึกษา ป.เอก ป.ตรี หรือ บุคคลทั่วไป 
ก็สามารถสรางนวัตกรรมหรือประยุกตแนวทางสีเขียวในชีวิต
ประจําวันได หากเพียงแตไดโอกาส คําแนะนํา มีทุน และมี
พื้นที่ในการสรางสรรคซึ่งเราภูมิใจมากท่ีเปนผูผลักดันและเปน
ฐาน (platform) ใหนักศึกษามีระบบการคิดแบบตรรกะและ
สามารถแกปญหาดานพลังงานและส่ิงแวดลอมจากงานวิจัยได  
ซึง่นกัศกึษาของเรากไ็ดรบัทนุวจัิยและไดรางวลัจากการนาํเสนอ
งานวิจัยอยางมากมายคะ  

     เราไดตอนรับผูมาเยี่ยมชมและไดฝกอบรมระยะสั้นดาน
พลังงานทดแทนเปนจํานวนมาก ในตอนนี้บางครั้งพี่ก็ไปเจอคน
ที่มาอบรมกับเรา และเขาบอกวาเขาไดลองนําแนวทางไปใช
ที่บานของเขาเชนระบบเซลลแสงอาทิตยแบบกระแสตรงกับ
ระบบไฟสองสวางภายนอกบาน บางคนก็สงไลนมาบอกวาเขา
เปดรานคาดานพลังงานทดแทนแลว อยาลืมมาอุดหนุนเขานะ  
บางคนก็มาเสนอความคิดวา ถาเขาจะทดลองแบบนี้จะดีไหม 
จะเริ่มอยางไรดีพี่ก็ยิ้มบานทุกครั้งเมื่อมีคนมาบอกวาเขาไดแรง
บันดาลใจจากเรา
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Sai’s Talk

     อาจารยทรายมีความคิดวาอีก 5 ป พื้นที่ Chiang Mai 
World Green City จะเปนอยางไร ซึ่งตอนนั้นเราจะครบ
รอบ 12 ป พอดีครับ

     ถาพัฒนามหาวิทยาลัยของเราใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวแลว 
เราจะพัฒนาตอใหชุมชนในประเทศไทยและชุมชนอาเซียนเปนชุมชน
สีเขียว อาจารยทรายคิดวาเราควรจะเริ่มอยางไรดีครับ

เรื �อง: วรจิตต/ภาณุพงษ     ภาพ/กราฟฟค:   พงศน ุว ัตน
Story: Worajit/Panupong    Photo/Graphics: Pongnuwatบาน คุณโจน จันได อ.แมแตง, 2553

Worajit Setthapun

จากความฝนสูความจริง - 
ไมอยากจะเชื�อเลยวาพวกเราสามารถ
สรางเมืองไดจากงานวิจัยของเรา

From our dreams to reality – 
I could not believe that we actually 

build a green city from 
our research projects.

วรจิตต เศรษฐพรรค
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สิ่งที่อาจารยทรายคิดวาสิ่งที่ทาทายที่สุดคืออะไร 
     พี่อยากเห็นนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นสามารถนํามาใชได
จรงิและขายไดจริงในทองตลาด เชน ระบบ Smart Plug/Home, 
Hybrid-Smart Grid, Smart Farm ถนนจากขยะถุงพลาสติก  
ระบบพลังงานทดแทน ระบบการจัดการขยะชีวมวล และ
เทคโนโลยีสีเขียวอื่นๆ ซ่ึงเปนสิ่งท่ียากมาก นักวิชาการอยาง
พี่ไมไดถูกฝกมาใหเปนผูประกอบการ  ดังนั้นพอเรารูจุดออน
ของตัวเราเอง เราจะตองรวมมือกับหนวยงานอื่น เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมจากตนแบบไปสูผลิตภัณฑที่ขายได  ซึ่งตองอาศัย
ผูเชีย่วชาญเปนจํานวนมาก ดานการออกแบบผลติภัณฑ การผลติ 
การตลาด ทุนสนับสนุน และอื่นๆ

ผมคดิวาการผลักดนัใหเกดิชมุชนสเีขยีวตองใชเงนิทุนเปน
จํานวนมาก อาจารยมีแนวทางอยางไรบางครับ
     ในปจจุบันพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนประเด็นที่สําคัญ
มากมีทุนสนับสนุนดานการวิจัยและการพัฒนาอีกทั้งมีทุนสนับ
สนุนใหแกชมุชนเปนจาํนวนมาก และยงัมนีกัลงทนุทีม่งีบประมาณ
เพื่อลงทุนในนวัตกรรมดานพลังงานและสิ่งแวดลอมอีกมากมาย
เชนกัน บางครั้งพี่จะใชคําวาเงินอยูในอากาศ  แตการที่จะได
ทนุเราตองมแีนวคดิทีใ่หม เปนประโยชน และสามารถทําไดจริง  
การพัฒนาชุมชนก็เชนกัน ไมสามารถลอกเลียนแบบกันไดหมด 
ตองหารูปแบบที่เหมาะสมและสามารถทําใหคุมทุนได  โดยมี
ตนแบบตางๆ ที่ประสบความสําเร็จ ซ่ึงเราสามารถเรียนรูและ
ปรับใหเขากับบริบทของชุมชนเราได 

     March 2017 is adiCET’s 7th Anniversary. Over 
the past 7 years, we have created Chiang Mai World 
Green City  from research projects and it is now a 
Learning Park for Renewable Energy and Green 
Technology.  The next stage for us will be focused 
on using existing platform and developing Chiang 
Mai Rajabhat University to be a Green University 
and Green Technology Outlet.  The university will be 
opened for independent learning for the general 
public.  If they would like more information, we can 
provide short courses based on their requirements 
or provide consultations.
     We want to facilitate capacity building for our 
students and the general public to have the skills to 
create innovations and implement green concepts 
into their daily lives and their community.  With the 
capable and skilled human resources, the dream of 
green community in Thailand and ASEAN could be a 
reality.   
     It will be very challenging to commercialize  the 
innovations created from the Green City. We need to 
work together with our networks in interdisciplinary 
fields such as product design, manufacturing, and 
marketing, etc.  We truly hope that we can support 
the technology commercialization of our Smart 
Plug/Home, Hybrid-Smart Grid, Smart Farm, Recycled 
Waste Plastic Road, and Waste Biomass management 
systems.

Sai’s Talk
“adiCET เปนวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียนเพื�อสงเสริมชุมชนสีเขียวและมหาวิทยาลัยสีเขียว”

“Chiang Mai World Green City เปนอุทยานการเรียนรูที่สมบูรณแบบระดับอาเซียน เปน 
      Technology Outlet เพื�อบริการวิชาการและวิชาชีพตามความตองการของชุมชน”

“เราจะมุงสรางคนที่มีความรูและมีทักษะการปฏิบัติเพื�อที่จะ
     แกปญหาดานพลังงานและสิ่งแวดลอมภายในชุมชน”

“นวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก Chiang Mai World Green City 
สามารถนํามาใชไดจริงและเกิดรายไดแกชุมชน ”
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     เมื�อวันที่ 3 มีนาคม 2560 adiCET ตอนรับคณะครูและ
นักเรียน โรงเรียนสันติสุข อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม สูอุทยาน
การเรียนรู เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงคเพื�อเปดโลกทัศน ใหมและสงเสริมการเรียนรูดาน
พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสีเขียวใหกับนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนท้ังส้ิน 300 คน โดยทีมงาน adiCET 
ไดจัดฐานการเรียนรูใหกับคณะครูและนักเรียนไดศึกษาเรียนรูกัน
อยางท่ัวถึง อาทิ ฐานอาคารอนุรักษพลังงาน ฐานเรียนรูภูมิสารสนเทศ
ฐาน EV Charging Station ฐานเรียนรูโซลาร ฟารม 700 kW 
ฐาน AC DC Power Grid ฐานแปลงเกษตรอัจฉริยะ และ ฐาน 
Biogas และ Biomass เปนตน ซึ่งแตละฐานการเรียนรูตางก็
ไดรับความสนใจจากนักเรียนเปนอยางดียิ่ง

     adiCETมีโอกาสตอนรับกลุมเครือขายผูนำชุมชนดานการ
อนุรักษพลังงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร ในการศึกษา
ดูงานพลังงานทดแทน พลังงานชุมชน เทคโนโลยีสีเขียว รวมไป
ถึงการอนุรักษพลังงาน ณ เชียงใหม เวิลด กรีน เมื�อวันที่ 17 
มกราคมที่ผานมา โดยทีมงาน adiCETไดจัดฐานการเรียนรูใหกับ
ผูเขาศึกษาดูงานไดเรียนรูกันอยางทั่วถึง อาทิ ฐานอาคารอนุรักษ
พลังงาน ฐานเรียนรูภูมิสารสนเทศ ฐาน EV Charging Station 
ฐานเรียนรูโซลาร ฟารม 700 kW ฐาน AC DC Power Grid 
ฐานแปลงเกษตรอัจฉริยะ และ ฐาน Biogas และ Biomassเปนตน 
นอกจากนี้ ในภาคบายมีการจัดกิจกรรมการทำแผนพลังงานชุมชน
เพื�อการอนุรักษพลังงานโดยคณะศึกษาดูงานไดมีโอกาสระดมความ
คิดเพื�อรวมกันหาแนวทางการพัฒนาและการอนุรักษพลังงานในชุมชน
ของตนเอง โดยทีมงาน adiCET ชวยดูแลและใหคำแนะนำการจัด
ทำแผนพลังงานอยางใกลชิด

adiCET News
ข  าวสาร adiCET

     On 3 March 2017, adiCET had an opportunity to 
welcome teachers and students of Santisuk School, 
Doi Lo, Chiang Mai to the site visit at the Chiang Mai 
World Green City. The visit aims to open new vision and 
promote the study of Renewable Energy and Green 
Technologies for the high school students. adiCET team 
provided learning bases for the students, for example, 
Energy Efficient Building Base, Geo-Informatics Study 
Center, EV Charging Station, Solar Farm, PV DC Community 
Grid and also Bioenergy Cycle Center. The students 
were very much interested in each leaning base and 
they’re all happy. 

     adiCET welcomed the head of the village network of 
Phrae Provincial Energy Office to have a site visit on 
Renewable Energy, Community Energy and also Green 
Technologies at Chiang Mai World Green City on 17 
January 2017.  adiCET team provided information to the 
members of the network at various learning bases such 
as Energy Efficient Building Base, Geo-Informatics Study 
Center, EV Charging Station, 700 kW Solar Farm, PV DC 
Community Grid, Smart Farm and also Bioenergy Cycle 
Center.  In the afternoon, the members of the network 
joined in the Energy Conservation Planning Activity which 
was headed by adiCET team. The objective of the planning 
activity was to share ideas and work together in finding 
the ways to develop community energy and energy 
conservation in their own community.  
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    adiCET ตอนรับคณะผูบริหารระดับสูง จาก National 
Chin-Yi University of Technology (NCUT) ประเทศไตหวัน 
ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอยาง
เปนทางการเพื �อกระชับความสัมพันธ สรางความรวมมือ 
รวมไปถึงการหารือแนวทางการพัฒนาดานการศึกษาและโครง
การแลกเปลี ่ยนอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ในวันที ่ 20 
กุมภาพันธ 2560 ที ่ผ านมา โดยทานที ่ปรึกษาอธิการบดี 
รองศาสตราจารย ดร. ประพันธ ธรรมไชย และคณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมใหการตอนรับ อยางอบอุน
 ยิ่งไปกวานั ้นคณะผูบริหารจาก NCUT ประเทศไตหวัน ได
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานดานพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พลังงานเซลลแสงอาทิตย ณ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี ้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อ. แมริม และยังได
หารือกับคณะผูบริหารของ adiCET ในประเด็นความรวมมือ
ดานการพัฒนางานวิจัย การเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา นอกจากนี้ adiCET ไดจัดงานเลี ้ยงตอนรับคณะ
ผูบริหาร NCUT ประเทศไตหวัน อยางเปนทางการ ณ ลาน
หญาสมารท คอมมิวนิตี ้ โดยการจัดงานเลี ้ยงครั ้งนี ้ยังได
ร ับเกียรติจากผู บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เขารวมงาน ซึ ่งถือเปน
จุดเริ ่มตนของการพัฒนาความรวมมือดานความสัมพันธ
ระหวางประเทศของทั ้ง 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการ
จัดงานเต็มไปดวยความอบอุนและความสุข
   

     adiCET had an opportunity to welcome the high level 
administrators from National Chin-Yi University of Technology 
(NCUT), Taiwan on the official visit to Chiang Mai Rajabhat 
University on 20 February 2017.  The objective of the visit was 
to create network cooperation in developing the educational 
programs and activities between the 2 universities, CMRU and 
NCUT.  The administrators from NCUT also had a Green City 
site visit in order to learn about the development of Renewable 
Energy, especially on Solar Energy at Chiang Mai World Green 
City.  The NCUT administrators also had an official discussion 
with the adiCET team on the cooperation in the development of 
the research, dual degree and the student exchange program.  
In addition, adiCET organized the reception dinner for the 
administrators of NCUT at Smart Community Lawn, Chiang Mai 
World Green City.  adiCET was honored by the administrators 
from Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Rai Rajabhat 
University, Lam Pang Rajabhat University and also Uttaradit 
Rajabhat University to join in the reception.  This is the beginning 
of a great partnership for jointly developing in the international 
cooperation between the 4 Rajabhat Universities and NCUT.  
The atmosphere of the reception was full of warmth and 
happiness.

ตอนรับคณะผูบริหารระดับสูง จาก National Chin-Yi University of Technology (NCUT) ประเทศไตหวัน



adiCET News
ข  าวสาร adiCET
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     adiCET ตอนรับ Dr. Laurence Delina นักวิจัยดาน
พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในการเขามาศึกษาดูงานพลังงานชุมชนและเทคโนโลยีสีเขียว ณ 
เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ ระหวางวันที่ 17 – 20 มกราคม ที่
ผานมา นอกจากนี้ Dr. Laurence Delina ยังไดสัมภาษณ 
ดร. วรจิตต เศรษฐพรรค คณบดี adiCETถึงแนวคิดการจัดต้ัง 
การบริหารงาน และผลงานวิจัยตางๆ ภายใน เชียงใหม เวิลด 
กรีน ซิตี้ เพื�อที่จะใชเปนหนึ่งในขอมูลงานวิจัยและเพื�อเขียน
บทความ เกี่ยวกับงานวิจัยดานพลังงานชุมชนของ เชียงใหม 
เวิลด กรีน ซิตี้ ลงในนิตยสารดานพลังงานทดแทนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาอีกดวย

     adiCET welcomed Dr. Laurence Delina, the researcher 
from Boston University, USA to Chiang Mai World Green 
City during 17 – 20 January 2017.  The objective of his 
visit was to learn about the research on the development 
of community energy and green technologies in Chiang Mai 
World Green City.  In addition, Dr. Laurence Delina 
interviewed Dr. Worajit Setthapun, Dean of adiCET on 
the topic of the concept, administration, and research 
activities in Chiang Mai World Green City. All the information 
from the interview would also be written as an academic 
article in the U.S. renewable energy magazine.

     วันท่ี 8-9 กุมภาพันธ 2560 ทีมงานผูเช่ียวชาญดานพลังงาน
เซลลแสงอาทิตย ตัวแทนของบริษัทชารป โซลาร โซลูชั่น เอเชีย 
จำกัด ไดทำการอบรมหลักการใชงานการทำงานของระบบพลังงาน
เซลลแสงอาทิตยและการบำรุงรักษาระบบพลังงานเซลลแสงอาทิตย 
ใหกับอาจารยและนักวิจัย ของ adiCET รวมไปถึงบุคลากรที่รับ
ผิดชอบดูแลดานไฟฟาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื�อสราง
ความเขาใจของระบบการทำงานของสถานีผลิตไฟฟาจากเซลลแสง
อาทิตยสำหรับชุมชน ขนาด 702 กิโลวัตต ที่ตั้งอยู ณ เชียงใหม 
เวิลด กรีน ซิต้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริมซ่ึงเปนสถานี
ผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยสำหรับชุมชน ขนาด 702 กิโลวัตต 
แบบติดต้ังบนพ้ืนดินท่ีใหญท่ีสุดในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

     On 8-9 February 2017, the Solar Energy Expert Team 
from Sharp Solar Solution Asia Company provided a 
training course on the operation and maintenance of the 
702 kW PV Solar Farm at Chiang Mai World Green City.  
The training was provided for the adiCET’s staff and CMRU 
electrical engineers.  The training aimed to create a better 
understanding of the working systems of the largest 
on-ground community solar farm station among the Thai 
Universities.



     ดร. วรจิตต เศรษฐพรรค คณบดี adiCET ไดรวมพูดคุย
และใหสัมภาษณในรายการโทรทัศนของ บริษัท เวิลด เอนเตอร
เทนเมนท เทเลวิชั่น จำกัด (WE TV) เพื�อเปนการเผยแพรขอมูล
ขาวสารของชุมชนตนแบบดานพลังงานทดแทนของ เชียงใหม เวิลด 
กรีน ซิตี้ นอกจากนี้ยังเปนการประชาสัมพันธการจัดงานฉลอง
ครบรอบการกอต้ัง 7 ป ของเชียงใหม เวิลด กรีน ซิต้ี และพิธีเปด
สถานีผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยสำหรับชุมชน ขนาด 702 กิโลวัตต 
อยางเปนทางการ ยิ่งไปกวานั้น ดร. วรจิตต เศรษฐพรรค ยังได
แสดงความคิดเห็นในดานการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื�อรองรับการ
เขาสูยุคไทยแลนด 4.0 เพื�อรวมผลักดัน เชียงใหม เวิลด กรีน ซิต้ี 
ใหเปน “อุทยานการเรียนรูดานพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสีเขียว
ท่ีสมบูรณแบบท่ีสุดในประเทศไทย” 
    

     adiCET ไดรวมจัดนิทรรศการเพื�อสงเสริมความรูความเขาใจ
เกี ่ยวกับพลังงานทดแทนเพื�อการพัฒนาชุมชนอยางยั ่งยืนใน
โครงการถายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสูชุมชนบานทุงยาว 
ซ่ึงจัดข้ึนโดยวิทยาลัยพลังานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ ในวันท่ี 5 
มีนาคม 2560 ในการน้ี ดร. วรจิตต เศรษฐพรรค คณบดี adiCET 
ยังไดไดใหเกียรติบรรยายแนะนำภาพรวมดานการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและเทคโนโลยีสีเขียวเพื�อการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน ของ 
เชียงใหม เวิลด กรีน ซิต้ี ใหกับชุมชนบานทุงยาวไดเรียนรูเก่ียวกับ
พลังงานชุมชนเพื�อสามารถประยุกต ใชพลังงานทดแทนใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนของตนเองได 

     On March 5, 2017, adiCET joined the School of 
Renewable Energy, Maejo University to organize an 
exhibition and seminar to promote knowledge and 
understanding of renewable energy for sustainable 
community development at Ban Tung Yao, San Sai District.
Dr. Worajit Setthapun gave the informal presentation on 
the overview of renewable energy and green technology 
for community development from the case study of 
Chiang Mai World Green City. The examples provided ways 
to implement renewable energy for the benefit of the 
community.

     Dr. Worajit Setthapun, Dean of adiCET gave an 
interview to the TV program of World Entertainment 
Television Company (WE TV) to disseminate the news and 
other useful information of smart community in Chiang 
Mai World Green City to the public.  In addition, the 
interview was also the way to publicize the celebration of 
7th year’s anniversary of the development of community 
energy and the establishment of Chiang Mai World Green 
City and the inauguration of Community’s 700 kW Solar 
Farm. Moreover, Dr. Setthapun gave an idea in the 
development of renewable energy in order to support 
Thailand 4.0 and also to push forward Chiang Mai World 
Green City to be the best Renewable Energy and Green 
Technology Learning Park in Thailand. 
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