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EDITOR
และแลว...ก็ถึงเวลาที่ตองบอกลาป 2559
และแลวก็ถึงเวลาที่ตองบอกลาป 2559 พรอมกับการตอนรับ
ป 2560 ที่เขามาถึงพรอมกับสายลมหนาวที่มาเยือนเชียงใหม
บางก็วาหนาวนอย หนาวมาก ตามความเห็นที่แตกตางของแต
ละคน แตสำหรับผมแลวยังรูสึกดีเสมอที่อยางนอย ลมหนาวก็ไม
เคยผิดนัดที่จะมาเยือน.....
ยอนกลับไปเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ผมเชื่อวาทุกคนบนผืน
แผนดินนี้ คงมีความรูสึกไมตางกัน คือ เศรา เสียใจ และใจหาย
อยางบอกไมถูกเมื่อผูประกาศเริ่มอานรายละเอียดตามแถลงการณ
ของสำนั ก พระราชวั ง เรื ่ อ งการสวรรคตของพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ความเงียบสงัดเขาแทรกทุกมุมเมือง
ของเชียงใหม ทำใหรูสึกวาบางอยางในชีวิตจะไมมีวันเหมือนเดิม
แตกระนั้นแลวชีวิตยังตองดำเนินตอไปตามหนาที่และความรับ
ผิดชอบของแตละคน
ผมนั่งเฝาดูแถลงการณเพิ่มเติมอยูตลอดเวลาสลับกับการชม
สารคดีพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทางรายการ
โทรทัศนแทบทุกชองนำมาฉายใหกับคนไทยไดรับชมอีกครั้งซึ่ง
จากสารคดี ต  า งๆ เหล า นั ้ น ทำให ผ มได เรี ย นรู  ถ ึ ง ความตั ้ ง ใจ
อันแนวแนของพระองคที่ทรงงานเพื่อพัฒนาชีวิตความเปนอยู
ของประชาชนคนไทยอยางตอเนื่อง ทุกโครงการของพระองคลวน
แตเปนประโยชนทั้งสิ้นแกผืนแผนดินไทย ความตั้งใจทรงงานของ
พระองค น ั ้ น เองจึ ง เป นแรงบันดาลใจใหก ับ ผมในการอยากนำ
เสนอ adiCET MAGAZINE ฉบั บ นี ้ ภายใต ธ ี ม “Intention”
หรือความตัง้ ใจ เพื่อที่จะสื่อสารใหทุกทานทราบวา หากเราตั้งใจ
ที่จะทำอะไรสักอยางแลว ก็ไมตองหวงวาความสำเร็จจะอยูไกล
เกินเอื้อม
เรื่องราวใน adiCET MAGZINE ฉบับนี้จึงจะเปนเรื่องราวใน
หลากหลายมุมมองของความตั้งใจจากการทำงาน และผลงานที่
ผานมาของครอบครัว adiCET ที่ไดรวมกันสรรคสรางงานดีๆเพื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึง่ ถือเปนมหาวิทยาลัยของพระราชา
ที่พวกเราชาวราชภัฏรักและเทิดทูนครับ
ภาณุพงษ อินตะวงค (พรอม)
บรรณาธิการ
panupongprom@gmail.com

It’s time to say goodbye to the year 2016
It’s time to say goodbye to 2016 and to welcome
the year 2017 which has just arrived with the cold wind.
Some say it is cold, some say it is not cold enough to
call it “winter”. But for me, I always feel good; at least,
the cold wind never fails to visit Chiang Mai.
Remembering the day of 13 October 2016, I believed
that everyone was sad and sorrowful when the announcer
read the statement by the Bureau of the Royal Household
regarding the death of His Majesty King Bhumibol. The
silence got into every corner of Thailand. It seemed that
our life will never be the same again. However, our lives
must go on with our duties and responsibilities.
That night, I was waiting to watch the additional
statements from the Bureau of the Royal Household and
watching documentary films of the King’s duties on every
channels. From those documentaries on the King’s duties,
I learned a lot from the true intention of the king. He
continuously dedicated himself to work to develop a better
quality of life of all Thai people. The true intention of the
king was an inspiration to me to present this adiCET
MAGAZINE under the theme of “Intention”. As I want
everyone to know that if we have true intention to do
something, the success will not be far from us.
Therefore, the stories in this magazine consist of the
diverse views of the intentions from the work that we have
accomplished in the passing year. We, adiCET family,
will work with true intentions to bring recognitions and
results to Chiang Mai Rajabhat University, “the University
of the King.”

Panupong Intawong (Prom)
Editor
panupongprom@gmail.com
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ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รําลึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณหาที� สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู ้บริ หาร บุคลากร นั กศึ กษา
วิทยาลั ยพั ฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่ งเอเชีย มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชียงใหม่
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

Our Beloved King
พลังงานแสงอาทิตย...พลังแหงแสงประกายในพระปรีชา
The Power of the Light, The Power of the King’s Intelligence
“แสงอาทิตย”เปนแหลงพลังงานธรรมชาติที่มีขนาดใหญที่
สุด เปนพลังงานสะอาดและมีอยูทั่วไป พลังงานแสงอาทิตยจัด
เปนพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญที่สุดของโลกและเปนพลังงาน
สะอาดไมทำปฏิกิริยาใด ๆ อันจะทำใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ
มนุษยเราจึงไดมีการนำพลังงานแสงอาทิตยมาใชในการผลิต
พลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย และเทคโนโลยีการผลิต
พลังงานความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงสนพระราชหฤทัยที่จะใชพลังงานแสงอาทิตย
เปนแหลงผลิตกระแสไฟฟาในโครงการพระราชดำริตาง ๆ ใน
พืน้ ทีท่ ห่ี า งไกล เพือ่ การดำเนินงานหรือกิจกรรมของโครงการได
อยางมีประสิทธิภาพ
ภายในโครงการสวนพระองคสวนจิตลดา และศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่อง มาจากพระราชดำริตาง ๆ ทั่วประเทศและ
ภายในโครงการหลวงตาง ๆ ที่อยูในพื้นที่หางไกล มีการนำ
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ม าประยุ ก ต ใช ใ นหลากหลายรู ป แบบ
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการใชงานเปนสำคัญซึ่ง
นอกจากเปนการนำพลังงานเซลลแสงอาทิตยมาใชในการดำเนิน
งานภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแลวยังเปน
ตัวอยางและเปนแหลงความรูแกประชาชนที่สนใจจะนำพลัง
งานแสงอาทิตยไปใชประโยชนภายในครัวเรือนอีกดวย (พระบิดา
แหงการพัฒนาพลังงานไทย, 2554: 186) โครงการในพระราชดำริ
ที่มีการประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อประโยชนในการ
ดำเนินงานหรือกิจกรรมตาง ๆ มีมากมายหลากหลายโครงการ
โดยในบทความตอไปนี้จะขอนำเสนอตัวอยางโครงการพลังงาน
แสงอาทิตยตามแนวพระราชดำริ ดังตอไปนี้
Sunlight is exactly the biggest natural and ubiquitous power source and also a green energy. The power of the
sun is known as the most important renewable energy in the world because the power does not create pollution
to the environment. Therefore, human invented the technology for generating electricity from the power of the sun.
His Majesty the King Bhumibol was interested in using the sun power as the source of electricity production for
the Royal projects in rural areas. Solar energy usage is variously and suitably applied to Royal Development study
centers in the country, Royal Chitralada Projects and other Royal Projects. Furthermore, it is a great example and
learning source for the people who is interested in using the solar energy in the household. (The strength of the
land, 2554: 186). Many Royal projects adapted the solar power to support operation. In the following articles,
we are glad to present some solar energy projects from His Majesty the King.
adiCET MAG
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พ่อหลวงในดวงใจ
1. โครงการบานพลังงานแสงอาทิตยตามแนวพระราชดําริ

โครงการบานพลังงานแสงอาทิตยเปนโครงการที่กระทรวง
กลาโหม กรมการพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศและพลังงานทหารไดจัดทำขึ้นเพื่อนอมเกลานอม
กระหมอมถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ณ พระราชวัง
สวนจิตรลดา ดวยการนำพลังงานทดแทนมาใชเพื่ออนุรักษ
พลังงานและสิง่ แวดลอมตามโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
ระบบดังกลาวประกอบไปดวยเซลลแสงอาทิตยจำนวน 40 แผง
มีกำลังการผลิตไฟฟาที่ 2.2 กิโลวัตตซึ่งแผงเซลลแสงอาทิตย
ถูกติดตัง้ ไวบนหลังคาบาน เชือ่ มตอกับแบตเตอรีข่ นาด 2 โวลต
จำนวน 24 ลูก รวมความจุกระแสไฟฟาที่ 650 แอมแปรชว่ั โมง
พรอมทั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟาตรงเปนกระแสไฟฟาสลับ
1 ชุ ด อุ ป กรณ ค วบคุ ม 1 ชุ ด และมิ เ ตอร ไ ฟฟ า 1 ชุ ด โดย
สามารถใชไดกับวิทยุ โทรทัศน ระบบแสงสวาง เครื่องปรับ
อากาศ และเครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ วัตถุประสงคของโครงการ
บานพลังงานแสงอาทิตยนี้ เพื่อเปนการปูพื้นฐานการอนุรักษ
พลังงานและใชพลังงานทดแทน และเปนการสาธิตการผลิต
กระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย สาธิตการประจุกระแสไฟฟา
ตรงลงในแบตเตอรี่และสาธิตเทคโนโลยีการปอนกระแสไฟฟา
เขาสูระบบจำหนายของการไฟฟารวมไปถึงการนำความรอน
จากแสงอาทิตยมาใชประโยชนในการผลิตน้ำรอน (Solar
Thermal Heater) ซึ่งในชวงเวลากลางวันเซลลแสงอาทิตย
จะทำหนาที่แปลงแสงอาทิตยไปเปนพลังงานไฟฟากระแส
ตรงขนาดแรงดัน 230 โวลต และกระแสไฟฟา 9.45 แอมแปร
จากนั้นจะทำการแปลงไฟฟาใหเปนไฟฟากระแสสลับที่มีแรง
ดัน 220 โวลต และมีคณ
ุ สมบัตเิ ชนเดียวกับกระแสไฟฟาในระบบ
ไฟฟาที่ใชอยูในปจจุบันในกรณีที่มีกระแสไฟฟามากกวาความ
ตองการใชกระแสไฟฟาสวนเกินจะถูกขายคืนเขาในระบบ
สายสงของการไฟฟาอีกดวย (เอนเนอรยี่ เซฟวิ่ง, 2553)
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The Ministry of Defense, the Defense Energy
Department, and Defense Industry and Energy Center
developed the Royal Solar Home Project and presented
to His Majesty the King at the Chitralada Royal Villa,
Dusit Palace, Bangkok. According to the royal initiative
project, the alternative energy is utilized to conserve
energy and environment. The solar cell system for the
solar home composed of 40 solar panels delivering
up 2.2 kW of electricity. It was installed on the roof
of the house in addition to 24 two-volt batteries totaled
650 ampere-hour, one inverter converting DC to AC,
one controller and electrical meter. The solar panels
can produce power to a radio, a television, lighting, an
air conditioner, and other electric devices. The purpose
of the Royal Solar Home Project is to provide the
fundamentals for energy conservation and the use of
renewable energy sources, to demonstrate the
technology of transmitting electricity into the power
grid, and to use heat from the sun to serve a solar
thermal heater. During daytime, the solar cells convert
sunlight into direct current at 230 volts and 9.45
amperes. Then, the direct current electricity is
converted again into alternating current at 220 volts
which is the type of the power used by the power
grid. If the total electricity generated by the system is
over the demand, then the surplus can be sold to the
electricity authority (Energy Saving, 2010).

ที่มา: พระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย (2559)

Our Beloved King
2. ระบบสูบนํ้าดวยเซลลแสงอาทิตย ในโครงการเกษตรผสมผสานมูโนะอันเนื1องมาจากพระราชดําริ

โครงการเกษตรผสมผสานมูโนะอันเนือ่ งมาจากพระราช
ดําริเปนโครงการขุดคลองมูโนะเพื่อรับนํ้าดีจากแมนํ้าโก-ลก
และกอสรางระบบระบายนํ้าเพื่อปองกันนํ้าทวม พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริเพิ่มเติมใหกอสราง
ระบบชลประทานในแปลงนารูปแบบเกษตรผสมผสานเพื่อ
เปนแปลงตัวอยางใหเกษตรกรบริเวณบานมูโนะ ต.มูโนะ
อ.สุไหงโก-ลก แตเนื่องดวยการสูบนํ้าตามพระราชดําริจะ
เนนการสงนํ้าแบบวิธีสูบนํ้า เนื่องจากพื้นที่โครงการอยูสูง
กวาระดับนํ้าสูงสุดในคลองระบายนํ้ามูโนะการสงนํ้าตาม
ธรรมชาติจากที่สูงสูที่ตํ่าจึงไมสามารถทําไดตองใชระบบสูบ
นํา้ แลวกระจายสูพ นื้ ทีเ่ พาะปลูก อยางไรก็ตามระบบสูบนํา้ นี้
ต อ งประสบป ญ หาด า นภาระค า กระแสไฟฟ า โดยเฉลี่ ย
ประมาณ 8,000 – 15,000 บาท พระองคจึงไดนําระบบ
ผลิตและจําหนายไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยมาทดลองใน
โครงการดังกลาวเพื่อชวยลดภาระคาใชจายดานไฟฟาใน
การสูบนํ้า สําหรับระบบเซลลแสงอาทิตยนี้ ประกอบดวย
เซลลแสงอาทิตยขนาด 75 วัตต มีกําลังผลิตไฟฟาอยูที่
2,700 วัตต ซึ่งจะสงกระแสไฟฟาไปยังเครื่องสูบนํ้ามอเตอร
กระแสตรงโดยเครื่องสูบนํ้าจะทํางานในเวลากลางวันดวย
ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย สามารถสูบนํ้าไดวันละ 170
ลูกบาศกเมตร นอกจากนีโ้ ครงการยังเผยแพรความรูพ ลังงาน
เซลลแสงอาทิตยนี้ใหประชาชนรับรูถึงเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟาดวยพลังงานสะอาดอีกดวย (เอนเนอรยี่ เซฟวิง่ , 2553)
ที่มา: พระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย (2559)

Moo No Solar Water Pumping System is one
project under the royal initiative project in Moo No,
Su Ngai Ko-Lok. The objective of the project is to
dig a water-distribution canal from Ko-Lok River
and to construct a drainage system to prevent
flooding in the area. His Majesty had an additional
idea to construct the irrigation system for the
integrated farmlands as an example farming area
for the agriculturists in Moo No, Su Ngai Ko-Lok.
However, the area of the project is situated
higher than the highest water level in Moo No
water-distribution canal. Therefore, the traditional
method of water transmission from high to low
level is not possible. So, a water pumping system
was necessary to pump and distribute water to the
farmlands. However, the water pumping system has
a problem of high electricity costs by an average of
8,000 – 15,000 baht per month. Therefore, His
Majesty brought Solar System to use in the project.
The solar cell system composed of 75 solar panels
delivering up to 2,700 watts of electricity. The direct
current electricity will be distributed to the direct
current water pump. The water pump uses the
electricity from solar system during daytime and
can pump water up to 170 cubic meters per day.
The Solar Water Pumping System knowledge is also
disseminated to the people (Energy Saving, 2553).
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5

ดวยพระอัจฉริยภาพและความตั้งใจอันแนวแนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ที่ไดทรงริเริ่มการพัฒนาแหลงพลังงานธรรมชาติใหเปนที่ประจักษแกพสกนิกรทั่วทั้งประเทศ
อันกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางเอนกอนันต สรางความมั่นคงดานพลังงาน
ทั้งยังชวยใหเกษตรกรที่เปนคนสวนใหญของประเทศมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
จึงนับวาเปนความโชคดีอยางมหาศาลของปวงชนชาวไทย
ที่ไดอยูใตรมพระบรมโพธิสมภารแหงพระมหากษัตริยผูทรงเปยมดวยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จึงขอสรรเสริญและขอนอมเกลานอมกระหมอมถวายความอาลัย กราบพระบาทสงเสด็จสูสวรรคาลัย.....
ขอเปนขารองพระบาททุกชาติไป
With his genius and amazing foresight, His Majesty the King presents the royal initiatives to
the citizens and has made the development of natural energy source well-known over the
country. As the results, the rural area of Thailand has been further developed, improved
energy security as well as gave the farmers around the country a better life. His Majesty
King Bhumibol Adulyadej of Thailand has remarkable talent to find suitable technology for
agriculture. It counts as a huge blessing for the entire people of Thailand to have
His Majesty the King who is full of kindness and royal grace.
Asian Development College for Community Economy and Technology (adiCET),
Chiang Mai Rajabhat University would like to show our condolences and express our grief
for the passing of our King. We love our King always and forever.

May I forever be your loyal subject

TALK

พี่ ไมคิดวาการเปนผูหญิงจะมีปญหากับการทำงาน
ดานพลังงานทดแทน ทุกอยางมันขึ้นอยูกับ
การเรียนรู ความรวมมือ และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
วรจิ ต ต เศรษฐพรรค

I don’t think being a woman hinders in working
on Renewable Energy. It depends on your
personality in working together,
learning and collaborating.
Worajit Setthapun

กอนอื่นผมตองขอแสดงความยินดีกับหัวหนาทีมงาน adiCET
(อาจารยทราย) ที่สามารถควารางวัลนักวิทยาศาสตรหญิงยอดเยี่ยม
ของอาเซียน หรือรางวัล 2016 ASEAN – U.S. Science Prize for
Women จากการประกาศผลอยางเปนทางการของหนวยงาน USAID
และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ผมยังจำได
วาตอนทีอ่ าจารยทรายไดรบั การตอบรับใหเขารวมโครงการ ASEAN-U.S.
Science and Technology Fellowship Program อาจารยทราย
ดูตื่นเตนมากในวันนั้น ผมเปนคนแรกที่ทราบขาว เพราะตอนนั้นผม
กับอาจารยทรายกำลังกลับจากเวียดนามและรอเปลี่ยนเครื่องเพื่อ
กลับเชียงใหม จนกระทัง่ อาจารยทรายไดเขารวมการปฐมนิเทศตัวแทน
จากแตละประเทศ ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการตา
ประเทศอินโดนีเซีย และเดินทางเขารวมการอบรมอีกหลายครั้งพอ
กลับมาอาจารยทรายก็มักจะมาเลาประสบการณที่ไดพบเจอใหกับ
ผมฟงเสมอๆการเขารวมโครงการดังกลาวของอาจารยทรายนั้นถือ
เปนการเปดประตูสูงานอันสำคัญตอการสรางความรวมมือและความ
สัมพันธระหวางประเทศอยางแทจริง เพราะตลอดระยะเวลา 1 ป
ที่ผานมา ผมไดรับการติดตอและมีโอกาสประสานงานกับนักวิจัย
และอาจารย ท ี ่ เข า เยี ่ ย มเยื อ นและแลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ
ทีมงาน adiCET อยูเสมอๆ........

เรื 1 อ ง: ภาณุ พ งษ
Story: Panupong

ภาพ/กราฟฟ ค : พงศ น ุ ว ั ต น
Photo/Graphics: Pongnuwat

First of all, I would like to congratulate the leader
of the adiCET team (Aj. Sai) who won the 2016 ASEAN
- U.S. Science Prize for Women from the official
announcement of The United States Agency for International
Development (USAID) and ASEAN Secretariat. I still
remembered when Aj. Sai got accepted into the ASEAN-U.S.
Science and Technology Fellowship Program. She was
very excited with the news on that day. I was the first
person to know this good news because that time, we
had just landed at the airport from Vietnam and waited
for the flight back to Chiang Mai. Then, Aj. Sai attended
the orientation of representatives from each country in
Jakarta, Indonesia. She also participated the several
oversea seminars. She always comes back and tells me
about her experiences from her international seminars
and workshops. I could say that the participation in the
ASEAN-U.S. Science and Technology Fellowship Program
of Aj. Sai is regarded as a very good start to the International
relation works. Throughout last year, I have been contacted
by academia and researchers from over 15 countries for
study site visits and exchanges of ideas together with
adiCET team at our Chiang Mai World Green City.
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พอทราบขาวการประกาศผลวาอาจารยทรายไดรับรางวัลนี้อยางเปนทางการ มีความรูสึก
อยางไรบางครับ?

How do you feel now that you've won the science prize?

พี่รูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้คะ รางวัลนี้เปนกำลังใจที่ดีสำหรับ
การทำงานดวยความทุมเทมาตลอดระยะเวลา 7 ปที่ผานมา รางวัลนี้ก็ยังทำใหพี่รูสึกวางาน
ดานพลังงานชุมชน ณ กรีน ซิตี้ ของเรามาถูกทางกับความตองการของชุมชนแลว ซึ่งทำให
พี่มีความสุขและสนุกกับงานพี่รูสึกวางานดานพลังงานทดแทนสามารถเกิดประโยชนตอชีวิต
ความเปนอยูของคนในชุมชนไดโดยตรง อีกอยางพี่มีความสุขมากคะ ที่รางวัลนี้จะเปนสวน
ชวยผลักดันในการใชพลังงานสะอาดใหเปนที่ยอมรับในวงกวางมากขึ ้ น ค ะ
I am extremely grateful and humbled to win this prestigious award. This
award is such an encouragement for our hard work over the past 7 years. This
award also validate that our work on community power in the green city is on
the right track. I really enjoy and love my work. I feel that the work on
renewable energy will directly benefit the people’s lives. I’m really happy that
this award will also help promote the use of clean energy to a wider circle.
อาจารยทรายคิดวาผลงานไหนทีเ่ ปนจุดเดนทีท่ ำใหอาจารยทรายไดรบั รางวัลนักวิทยาศาตร
หญิงยอดเยี่ยมของภูมิภาคอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ในครั้งนี้?

Which masterwork do you think that pushes you to win this science prize?
พี่วาสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การที่พี่และพวกเราทุกคน (ทีมงาน adiCET) ชวยกันพัฒนา
พื้นที่ของเรา ซึ่งก็คือ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ ใหสามารถเปนพื้นที่ตัวอยางและเปนแหลง
เรียนรูตอชุมชนได โดยในพื้นที่ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ พวกเราทุกคนไดชวยกันพัฒนางาน
วิจัยมากกวา 35 โครงการ ซึ่งมีผลงานวิจัยที่เปนรูปธรรม เห็นไดชัดและโดดเดน อาทิ งานวิจัย
ระบบพลังงานไฟฟาชุมชน PV-DC ขนาด 25.5 กิโลวัตต ซึ่งก็สงผลใหเกือบทุกอาคารใน
เชียงใหม เวิลด กรีน ซิต้ี ของเรา ไมวา จะเปนบานประหยัดพลังงาน สำนักงาน ศูนยธรุ กิจชุมชน
หองประชุม และฟารมเกษตรอินทรีย ลวนแตใชพลังงานไฟฟาที่ถูกเชื่อมตอกับระบบไฟฟา
ชุมชนแบบกระแสตรงซึ่งถือเปนชุมชนแหงเดียวของโลกที่เครื่องใชไฟฟาทุกชนิดลวนแตใชไฟ
ฟาเปนแบบกระแสตรง นอกจากนี้ทีมงาน adiCET ยังไดชวยกันพัฒนางานวิจัย ระบบพลังงาน
เซลลแสงอาทิตย ขนาด 702 กิโลวัตต ซึ่งถือวาเปนงานวิจัยระบบพลังงานเซลลแสงอาทิตย
(on Ground) ที่ใหญที่สุดในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ยิ่งไปกวานั้นผลงานวิจัยเรายัง
มีการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนดานอืน่ ๆ เชน งานวิจยั การสรางถนนลาดยางมะตอย
โดยใชขยะถุงพลาสติกเปนสวนผสมโดยภาพรวมแลว เราไดจัดการฝกอบรม สัมมนา และ
ถายทอดองคความรูใหแกชุมชนรวม 10,000 คน ซึ่งเราหวังวาทุกคนจะสามารถนำความรู
ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได เพราะฉะนั้นพี่เชื่อวางานวิจัยเหลานี้แหละที่เปนผลงาน
อันโดดเดนและชวยผลักดันใหพี่ไดรับรางวัลในครั้งนี้คะ

The most important thing is that myself and the adiCET team help develop
Chiang Mai World Green City (CMGC) together to be the test bed and learning
center for the local communities. CMGC is developed from over 35 sustainable
energy research and development projects. The most notable achievement
from the research and development projects is the establishment of Smart
Community with 25.5 kW of PV-DC Microgrid. CMGC uses all renewable
energy to power 20 small buildings (residential, office, business center,
conference center and farm) which are connected by DC microgrid system.
This is the only community in the world that uses DC power for all appliances.
In addition, adiCET help develop 702 kW on-ground PV systems for Chiang
Mai Rajabhat University Green Campus which is the largest PV system among
the Thai universities. We also constructed 2 km of asphaltic roads from waste
plastic bags. We have trained over 10,000 participants on the green community,
renewable energy and energy conservation. Overall, Chiang Mai World Green
City demonstrates the real use of sustainable energy in the daily lives of the
community. I believe that these research projects are the main driving point for
me to receive the science prize award.
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ในฐานะทีเ่ ปนผูห ญิงและไดรบั รางวัลนักวิทยาศาสตรหญิงยอดเยีย่ ม
อาจารยทรายมีแนวทางในการทีจ่ ะชวยพัฒนาและผลักดันผูหญิง
กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยางไรบาง?
พี่จะเปนตัวอยางที่ดี ใหกับนักศึกษา นักวิชาการดานพลังงาน
ไมวาจะเปนดานการเรียนการสอน งานวิจัย การบริหารจัดการ
และการสรางเครือขายความรวมมือ เพราะในปจจุบันไมคอยมี
ผูหญิงมากนักที่ทำงานดานพลังงานจึงอยากจะสรางกำลังใจให
แกผูหญิงใหเห็นถึงความสำคัญในวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
ดานพลังงานมากขึ้น พี่ไมคิดวาการเปนผูหญิงจะมีปญหากับการ
ทำงานดานพลังงานทดแทนหรือดานเทคโนโลยีสีเขียวใดๆ เลย
และยิ่งในปจจุบันนี้ผูหญิงกับผูชายมีความเทาเทียมกันหมดพี่
จะทำใหทุกคนไดเห็นวาทุกอยางมันขึ้นอยูกับการเรียนรูความ
รวมมือและการชวยเหลือซึ่งกันและกันคะ

As a woman who received the Science Prize Award,
what is your idea to further develop and support
other women in Science and Technology?
I will try my best to be a good role model in teaching,
research, management and networking. There are not
many women in the energy area, so I want to encourage
the women to see the importance of science, technology
and energy. It doesn’t matter if you are a man or woman.
I don’t think being a woman hinders in working on
Renewable Energy and Green Technology. I think it depends
on your personality in working together, learning and
collaborating.

รางวัลที่ไดรับจะสามารถชวยใหเปนแรงบันดาลใจในการพัฒนางานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมของเราไดอยางไรบาง?
ในฐานะอาจารยนะคะ พี่จะสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยดานพลังงาน และพี่จะมุงเนนการสนับสนุนนักศึกษา อาจารย
นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหรูจักผูใหทุนงานวิจัย รวมไปถึงจะแนะนำการเขียนขอทุน และกระบวนการเขียน
รายงานวิจัยเพื่อสงใหกับผูใหทุนทั้งภายในประเทศและตางประเทศดวยคะ สวนในฐานะคณบดีของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมนั้น พี่คิดวา การพัฒนาพื้นที่หลักของเรา ซึ่งก็คือ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้
เปนสิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อที่จะสามารถใชเปนตัวอยางและเปนแหลงเรียนรูของชุมชนได นอกจากนี้พี่ยังคิดวาการประสานความรวมมือ
กับหนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศเปนสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชกับพื้นที่ของเรา
และในฐานะที่ adiCET เปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย เราตองชวยกันเพื่อพัฒนาศูนยแมริมใหเปนพื้นที่ตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย นั่นก็คือการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวและอยูรวมกับธรรมชาติอยางเปนสุขคะ
How does this prize inspire you to work in the field of Science and Technology to benefit Chiang Mai Rajabhat
University?
As being a lecturer, I will support the study and research in the Energy area. I would like to encourage, guide and
train my faculties, researchers and students through the proposal writing and submission process. I will help monitor
their project progress until report submission. In addition, my current role as Dean of adiCET, Chiang Mai Rajabhat
University, I think the development of our area that is Chiang Mai World Green City is most important. We have to
develop our model city to be a learning center for the appropriate technology of the community. Additionally, there
must be collaborative efforts with national and international organizations in order to further research and develop
Green Technologies and other knowledge for the Green City. For the university, adiCET is situated in Mae Rim Campus.
We are one of the facilitators to help move forward vision of Chiang Mai Rajabhat University to be the Green University.

ผมนั่งคุยกับอาจารยทราย พรอมกับจิบกาแฟ ณ กรีน คอฟฟ
วิลลา ซึ่งทำใหการสนทนาของเรามีอรรถรสมากยิ่งขึ้นแตอยางไร
ก็ตาม ผมไดแตนั่งชื่นชมครับวาผูหญิงคนหนึ่งไดรับการเสนอชื่อ
จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของประเทศไทย เพื่อ
เปนตัวแทนหญิงหนึ่งเดียวของประเทศในการเขารวมชิงรางวัล
นักวิทยาศาสตรหญิงยอดเยี่ยมของอาเซียน จนสุดทาย USAID
และสำนักงานเลขาธิการอาเซียนก็ไดประกาศรายชื่อของเธอเพื่อ
รับรางวัลนั้นมาดวยความภาคภูมิใจ...ซึ่งจากผูถูกเสนอชื่อจาก
แตละประเทศนั้น ผมตองบอกวาตัวแทนแตละคนลวนแตมีฝไม
ลายมือดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีบนเวทีระดับ
โลกแลวทั้งสิ้น แตทวา ผลงานการพัฒนา เชียงใหม เวิลด กรีน
ซิต้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมรมิ ทีน่ ำโดยอาจารยทราย
ก็สงผลอยางโดดเดนจนตางชาติใหการยอมรับในที่สุด..........

I was talking with Aj. Sai while we were sipping a cup
of coffee at Green Coffee Villa, our coffee shop in Chiang
Mai World Green City. The scent and taste of the fresh
brewed coffee made our conversation very lively. However, I can
only admire her that one woman who has been nominated
by the Ministry of Science and Technology of Thailand to
be an only woman representative of the country to compete
the 2016 ASEAN – U.S. Science Prize for Women. Finally,
USAID and ASEAN Secretariat have announced her name
to receive the award with pride. I must say that the nominated
representatives from each country have excellent profile
in development of Science and Technology on the global
stage. However, the development of Chiang Mai World
Green City, Chiang Mai Rajabhat University led by Aj. Sai
was accepted and acknowledged at the international level
in the end…….
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บานเปนที่อยูอาศัยของมนุษยที่ ใหความรัก ความอบอุน
ความปลอดภัยเปนศูนยรวมของสมาชิกทุกคนในครอบครัว
ที่จะใชชีวิตรวมกันอยางมีความสุข บานที่นาอยูอาศัยจะตอง
สะอาด ทั้งภายในบานและบริเวณบานโดยภายในบานจะตอง
มี การดูแลรักษาบาน ปด กวาด เช็ดถู เปนประจํา ควรจัด
บานใหมีพื้นที่สะดวกสบายพอเหมาะกับจํานวนคนที่อยูอาศัย
โดยไม แ ออั ด มี อ ากาศถายเทสะดวก มีที่ที่สําหรับ ให สมาชิ ก
ทํากิจกรรมตางๆ เชน ดูโทรทัศน นั่งพักผอน ซึ่งโดยทั่วไป
แลวบานแตละหลังก็จะมีเครื1องใชไฟฟาทีจ่ าํ เปน เชน หลอดไฟฟา
โทรทัศน พัดลม ตูเ ย็น เตารีด เครื1องปรับอากาศ เครื1องซักผา
เครื่องทํานํ้าอุน เปนตน ซึ่งเครื่องใชไฟฟาเหลานี้ ก็จะชวย
สรางความสุข ความสะดวกสบาย ใหกับสมาชิกภายในบาน
แตกระนั้นก็ตามเครื่องใชไฟฟาเหลานั้นลวนตองใชพลังงาน
แทบทั้ ง สิ้ น ดั ง นั้ นหากรูจักวิธี ใชและรูจักเลือกซื้อ ก็ จ ะช ว ย
ประหยัดพลังงานและคาใชจายภายในครอบครัวไดดีทีเดียว
ครับ....
adiCET จึงขอนําเสนอวิธีการเลือกใชเครื1องใชไฟฟาที่ถูก
วิธีเพื่อประหยัดคาใชจายและชวยกันอนุรักษพลังงานของ
เรากันครับ....

Home is a place that provides love, warmth,
and safety. It is also the place that members of the
family live together happily. Home must be cleaned
both indoor and outdoor. We have to keep it clean
by regularly doing house works. Moreover, things
should be neatly arranged in its suitable place to
provide enough space for the members to do their
activities such as watching television and resting.
Normally, there are many electrical appliances in
each home such as light bulb, television, fan,
refrigerator, iron, air-conditioner, washing machine,
and water heater to comfort the members of the
family. Nevertheless, electrical appliances consume
a lot of electricity. Therefore, if the members know
how to use those appliances correctly, it will exactly
save energy and expenses in the household.
Today, adiCET would like to inform the readers
how to correctly use electrical appliances for reducing
the expenses and conserving energy.

เครื่ อ งปรั บ อากาศ
-เลือกใชเครื1องปรับอากาศที่มีสัญลักษณประหยัดไฟเบอร 5
-เลือกขนาดแอรที่เหมาะสม เชน หองที่มีความสูงไมเกิน 3 เมตร และ
มีพื้นที่หองขนาด 13-15 ตารางเมตร ควรใชแอรขนาด
7,000-9,000 บีทียู/ชั่วโมง
-ตั้งอุณภูมิเครื1องปรับอากาศไวที่ 27-28 องศาเซลเซียสพรอม
กับเปดพัดลมตัวเล็กๆ ใหมีลมพัดผานรางกายก็สามารถรูสึกสบาย
ไดและชวยประหยัดพลังงานไดถึง 10-20%
Air-Conditioner
-Choose air-conditioner with “Label No. 5”
-Determine appropriate size of the air-conditioner, for example, 13-15 square meters room
with 3 meters of height should install a 7,000-9,000 BTU/Hour of air-conditioner
-Set the temperature at 27-28 degrees Celsius and turn on a small fan at the same time to
keep temperature inside cool and comfortable. This way can help reducing up to 10-20 %
of power consumption
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ตู  เ ย็ น
-อยาตั้งตูเย็นใกลแหลงความรอน เชน เตาแกส ไมโครเวฟ หรือ
ถูกแสงแดดโดยตรง
-ควรตั้งหางจากฝาผนังทั้งดานหลังและดานขางไมนอยกวา 15 ซม.
เพื่อการระบายความรอนไดดี
-อยาเปดตูเ ย็นบอยๆ หรือเปดประตูคา งไวนานๆ นัน่ เปนการสิน้ เปลือง
พลังงานเปนอยางมาก
-อยานําของรอนเขาตูเย็นเพราะจะทําใหตูเย็นตองใชพลังงานมากขึ้น
-ควรตั้ ง อุ ณ หภู มิ ภ ายในตู  เ ย็ น 3-6 องศาเซลเซี ย สและควรตั้ ง
อุณหภูมิในชองแชแข็ง ระหวาง -15 ถึง -18 องศาเซลเซียส
Refrigerator
-Do not put refrigerator next to a heat sources such as gas stove, microwave, or in
direct sunlight area as this will make freezer work harder to stay cool
-Leave space for the refrigerator from walls at least 15 centimeters for the better ventilation
-Do not open refrigerator so often and hold it long because it consumes much more power
-Avoid putting hot or warm food in refrigerator since the engine will work harder
-Set the temperature at 3 to 6 degrees Celsius for the fridges and -15 to -18 degrees
Celsius for the freezer

กระติกนํ้ารอน
-ใส นํ้ า ให พ อเหมาะกั บ ปริ ม าณที่ ต  อ งการใช แ ละถ า จํ า เป น ต อ งต ม นํ้ า ตอเนื่อง
ควรอย า ให น้ําแหง
-เมื่ อ เลิ ก ใช ค วรถอดปลั๊กทันที
-ไมค วรนํ านํ้า ที่ เย็ น มากๆ ไปต มทันทีเพราะจะสิ้นเปลืองไฟกวาปกติถึงรอยละ 50
-ไมควรตมนํ้าในหองที่มีการปรับอากาศเพราะจะไปเพิ่มความชื้นและความรอนในหอง
ทําใหเครื1องปรับอากาศทํางานหนักขึ้นกวา 2 เทา
Electric Kettle
-Put suitable amount of water in electric kettle and do not leave the kettle dry
-Unplug the kettle right away when finished using
-Do not fill cold water into the kettle because it requires more power by 50%
-Do not use electric kettle in air-conditioned room. It makes the air-conditioner
work twice as hard.
เครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา
-ควรเลือกชนิดที่เก็บนํ้ารอน เพราะจะใชไฟฟานอยกวาแบบนํ้าไหลผาน
ขดลวดความรอน
-เลือกขนาดเครื1องทํานํา้ อุน ใหเหมาะสมกับครอบครัว
-ไมเปดเครื1องตลอดเวลาในขณะฟอกสบูหรือขณะสระผม
-ปดวาลวนํ้าทันทีเมื1อเลิกใชงาน
Water Heater
-Choose tank water heater because it consumes less power than the
type with water flowing through hot coils
-Pick an appropriate size of water heater for the members of family
-Pause the water heater while soaping and shampooing
-Shut off the water valve immediately when finish bathing
adiCET MAG
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Solar Energy

เรื 1 อ ง:
Story:
เรื 1 อ ง: หทั ย ทิ พ ย

Story: Hathaithip

ภาพ/กราฟฟ ค : พงศ น ุ ว ั ต น
Photo/Graphics:
ภาพ/กราฟฟ
ค : พงศ นPongnuwat
ุ ว ั ต น , หทั ย ทิ พ ย

Photo/Graphics: Pongnuwat, Hathaithip

เซลล แ สงอาทิ ต ย ช นิ ด สี ย  อ มไวแสง

เซลลแสงอาทิตย นับวาเปนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เปน
ที่นิยมในปจจุบันที่สามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงาน
ไฟฟ า ซึ ่ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย เ ป น พลั ง งานที ่ ม ี อ ยู  ม ากมายบนพื ้ น
โลก และเปนพลังงานสะอาด โดยระบบการผลิตพลังงานไฟฟาของ
เซลลแสงอาทิตยไมทำใหเกิดการปลดปลอยแกสพิษและฝุนที่เปน
สาเหตุของมลภาวะทางอากาศ นอกจากนี้ยังไมทำใหเกิดมลภาวะ
ทางน้ำเนื่องจากไมมีการปลดปลอยของเสียที่เปนสารเคมีอีกดวย
อย างไรก็ ต ามป ญ หาที ่ ส ำคัญ ของเซลลแสงอาทิตยคือมีราคาแพง
ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเซลลแสงอาทิตยขึ้นหลากหลายชนิดเพื่อลด
ราคาในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพดวย
เซลล แ สงอาทิ ต ย ช นิ ด สี ย  อ มไวแสงเป น เซลล แ สงอาทิ ต ย ท ี ่ ม ี
ราคาถู ก และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ซึ ่ ง มี ก ารศึ ก ษาค น คว า กั น อย า ง
กวางขวางโดยสียอมมีบทบาทสำคัญตอกระบวนการผลิตกระแส
ไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงเนื่องจากสามารถดูด
ซั บ แสงอาทิ ต ย ไ ด เ ป น อย า งดี สำหรั บ การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
เซลล แ สงอาทิ ต ย ช นิ ด สี ย  อ มไวแสงนั ้ น สามารถนำเกรตติ ง โลหะ
และโลหะอนุภาคนาโนมาประยุกตใช เนื่องจากสามารถทำใหเกิด
ปรากฏการณเชิงแสงที่เรียกวา “เซอรเฟซ พลาสมอน” ซึ่งนำไปสู
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Dye-Sensitized Solar Cells

Nowadays, solar cells are one of the most popular
renewable energy technologies which could create
electricity from solar energy. The solar energy is plenty
available on the earth and it is a clean energy. For
solar cells system, the production of electricity does
not release toxic gas or dust which are the cause of
air pollution. Moreover, water pollution could also not
occur because there is no chemical waste during the
generation of electricity. However, the most important
problem of solar cells is the expensive cost. Therefore,
various kinds of solar cells have been developed in order
to increase the efficiency while also reducing the cost.
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) are low-cost
and high efficiency solar cells that have been widely
studied. Dye plays an important role in electricity
generation process of DSSCs due to it could absorb
sunlight excellently. To enhance the efficiency of DSSCs,
metallic grating and metallic nanoparticles could be

Solar Energy
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟา โดยเกรตติงโลหะนั้น
สามารถผลิตขึ้นโดยนำเกรตติงชนิดตาง ๆ มาเคลือบดวยโลหะ เชน
ทอง หรือเงิน เปนตน สวนเกรตติงที่ใชสามารถประยุกตใชเกรตติง
จากแผนบลูเรย แผนซีดี หรือแผนวีซีดี นับวาเปนวัตถุดิบราคาถูกที่
นาสนใจเปนอยางมาก
เซลลแสงอาทิตยไดถูกพัฒนาอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายปโดย
ไดมีการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้
ยังมีการนำพลังงานทดแทนชนิดอื่น ๆ มาผสมผสานใชรวมกัน เพื่อให
มีพลังงานเพียงพอในอนาคต

Process in Dye-Sensitized Solar Cells1, 2
กระบวนการของเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอ มไวแสง

Dye-Sensitized Solar Cells with Surface Plasmon Excitation3
เซลลแสงอาทิตยชนิดสียอ มไวแสงกับการกระตุน ดวยเซอรเฟซพลาสมอน

applied since they induced optical phenomenon called
surface plasmon. Therefore, it’s an excellent alternative
to improve DSSCs since they could enhance generated
electrons which lead to an increase in electricity
production. These excitations by using metallic grating
and metallic nanoparticles are called grating-coupled
surface plasmon excitation and localized surface plasmon
excitation, respectively. Metallic grating could be prepared
by coating various kind of grating with metal such as
gold and silver. Blu-ray disc, compact disc and digital
versatile disc are remarkable material which has been
used as a low-cost grating.
Several types of solar cells have been developed
for many years. Worldwide installed solar cells capacities
have increased significantly. Moreover, integration of
various kinds of renewable energy such as wind, hydro,
geothermal and bio energy has been concerned in order
to have sufficient power in the future.
References:
(1) https://deepresource.wordpress.com/2012/05/12/solar-power-to-dye-for/
(2) http://gcell.com/dye-sensitized-solar-cells
(3) H. Ninsonti et al. IEICE Transactions on Electronics, vol. E96-C, pp. 385–388, 2013

Application of Grating from Blu-ray Disc in Solar Cells Fabrication
การประยุกตใชเกรตติงจากแผนบลูเรยในการสรางเซลลแสงอาทิตย

Dye-Sensitized Solar Cells Fabrication by Using Blueberry as Dye
การสรางเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอ มไวแสงโดยใชสยี อ มจากผลบลูเบอรี่
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Smart Community Smart Idea
สมารท คอมมิวนิตี้ สมารท ไอเดีย

เรื 1 อ ง: ภาณุ พ งษ
Story: Panupong

อยางทีไ่ ดเกริน่ ไปใน adiCET Magazine ในฉบับกอน ๆ
นะครับวา ที่เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ เรามีชุมชนตนแบบที่
เรียกวาชุมชนฉลาด หรือ Smart Community ถือเปน
ชุมชนตนแบบครบวงจรในดานพลังงานโดยสามารถพึ่งพา
ตนเองและมุงสูการใชพลังงานทดแทนทั้งชุมชนเพื่อความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดลอม ชุมชนฉลาดมีทง้ั
บานพักที่ออกแบบโดยคำนึงถึงหลักพึ่งพากับธรรมชาติ
อยางสมดุล แปลงเกษตรอินทรีย รานอาหาร รานสะดวกซื้อ
และทีส่ ำคัญเรามีรา นกาแฟ ชือ่ วา Green Coffee Villa ครับ
ถือเปนสถานที่ฝกอบรมระบบธุรกิจชุมชนและเปดบริการ
ใหประชาชนได เข า มาลิ ้ ม ลองรสชาติ ข องกาแฟพร อ มทั ้ ง
มาเรี ย นรู  ด  า นพลั ง งานชุ ม ชนกั น ครั บ
จากทีเ่ ราเปดใหบริการ รานกาแฟ Green Coffee Villa
ใหกับผูที่สนใจเขามาศึกษาดูงานในพื้นที่ของเรา และจาก
ประสบการณที่ผมเองก็เคยเปนบารีสตารในรานกาแฟชื่อ
ดั ง แห ง หนึ ่ ง มากว า 3 ป ผมได พ บกั บ คำถามมากมายที ่
เกี่ยวกับกาแฟ โดยคำถามที่ นาสนใจที่สุด คือ ดื่มกาแฟ
มั น ดี ต  อ สุขภาพจริงหรือไม ? ผมก็คิดวาหลายๆ ทานคง
จะสงสัยเหมือนกับหลายๆคนที่เขามาชิมกาแฟผมจึงออกไป
หาคำตอบนัน้ จากทัง้ เพือ่ นทีเ่ ปนหมอและจากแหลงขอมูทาง
วิชาการซึ่งขอรวบรวมมาใหผูอานทุกทานทราบกันครับ
ที่มาของเรื่อง: รายการอาหารเปนยา ชอง Thai PBS
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adiCET MAGAZINE in the previous issus already
gave some information on our Smart Community in
Chiang Mai World Green City. It is the model community
for sufficiency living that aimed to be the renewable
energy community for economic, society and
environmental sustainability. The smart community
has energy efficient buildings based on peaceful
coexistence with nature, organic farm, restaurant,
convenient store, and most of all, coffee shop “Green
Coffee Villa”. The Green Coffee Villa is a community
business learning center and provides service for all
visitors and our guests during their training courses
and site visits.
Since, I have opened Green Coffee Villa for more
than 5 years and also my Barista experience of more
than 3 years, I have found various kinds of questions
about coffee. The most interesting one is “Is coffee
good for health?” I bet that you are surely wondering
like the others. So, I asked my doctor friends and
searched from the academic documents. This column,
I have collected the answers for you. Let’s see!!!!!

Green Coffee Villa
...หากพูดถึงเครื่องดื่มยอดฮิตในขณะนี้แลวเชื่อเหลือเกิน
ครับวาทุกคนคงตองนึกถึง กาแฟและแนนอนครับโดยเฉพาะ
ในวัยทำงานเพราะมันจะเปนอะไรที่ขาดไมไดเลยในตอนเชา
หรือตอนบายๆ ที่รางกายเริ่มลาจากการทำงานหลายคนชอบ
ดื่มกาแฟ ก็เพราะมันจะทำใหเราตื่นตัว ไมงวงนอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานแตนี่เปนแคประโยชนสวนหนึ่ง
เทานั้นนะครับเพราะเจากาแฟที่วาเนี่ย..เขามีประโยชนดีดี
อีกมากมาย อาทิเชน
1. ในเมล็ดกาแฟนั้นเต็มไปดวยสารตานอนุมูลอิสระ จึง
เปนสวนสำคัญที่ชวยปกปองการเกิดริ้วรอย ชวยใหหนาใส
ลดรอยเหี่ยวยน
2. สารคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟชวยการไหลของโลหิตดีขึ้น
ลดการสะสมของเลือดบริเวณถุงใตตา
3. คาเฟอีนในเม็ดกาแฟยังมีคุณสมบัติชวยลดการสะสม
ไขมันใตผิวหนังไปกระตุนการแตกตัวของเซลลไขมัน
4. กาแฟยังมีสวนชวยใหมีโอกาสเสี่ยงเปนโรคนิ่วในถุงน้ำ
ดีลดลงถึง 25%และคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟมีสวนชวยยับยั้ง
สาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ถึง 50% เลยทีเดียว
5. ขอนีส้ ำคัญนะครับเพราะเชือ่ วาหลายคนคงไมทราบวามี
งานวิจัยหลายชิ้นบงชี้วาคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟจะชวยยับยั้ง
การเกิดเซลลที่ผิดปกติชวยลดความเสี่ยงของการเกิดเซลล
มะเร็งเลยทีเดียว
มีคำถามตอไปวา เราควรดื่มกาแฟแคไหน?
การดื่มกาแฟที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ คือ ไมเกิน 300
มิลลิกรัม/วัน หรือเทียบกับการดืม่ กาแฟสด 2 ถวยตอวัน หรือ
กาแฟสำเร็จรูป 3 แกวตอวัน
แลวถาดื่มเกินกวานั้นละ??
อยางไรก็ตามอาการที่เกิดขึ้นกับปริมาณของคาเฟอีนที่ได
รับ เชน ใจสั่น ความดันโลหิตสูง และคาเฟอีนในกาแฟจะ
สงคลื่นรบกวนการนอนหลับอยางชาๆ ทำใหรางกายไมได
รับการพักผอนอยางเพียงพอ อีกทั้งปสสาวะบอยและขับ
แคลเซียมออกมากับปสสาวะ ดังนั้นการบริโภคคาเฟอีนใน
ปริ ม าณสู ง อย า งต อ เนื ่ อ งจึ ง เป น ป จ จั ย เสี ่ ย งต อ เป น โรค
กระดู ก พรุ น ได แม ก าแฟจะมี ข  อ ดี ท ี ่ เ ป น เหตุ ใ ห ค นทั ่ ว ไป
นิยมดื่ม แตการบริโภคคาเฟอีนที่มากเกินไปก็เปรียบเสมือน
ยาพิษไดเชนกัน ดังนั้นทางที่ดีที่สุด คือการดื่มแบบพอดีพอ
เปนรสชาติของชีวิตก็พอครับ
มาสะลวงครั้งใด นึกถึง Green Coffee Villa ดวยนะครับ

If we are talking about the most popular drinks at
present, I am confident that everyone, especially, people
at working age could say “coffee”. It is very necessary
for them in every morning and afternoon. Some people
love drinking coffee because it makes them wide awake
and ready to work. However, this is just some advantages
of drinking coffee people know. There are still lots of
advantages people never know, such as…….
1. Coffee bean contains antioxidants which shown to
fight wrinkles. It keeps young people’s face healthy.
2. The caffeine in the coffee will help blood circulation
system and removes bags under eyes.
3. Caffeine in the coffee helps reduce the accumulation
of cellulite or fat under the skin. It also helps to stimulate
the dissociation factor of fat.
4. Drinking coffee reduces the risk of Cholelithiasis
up to 25%. For those who afraid of Diabetes, drinking
coffee is another choice because the caffeine in the
coffee bean could help to restrain the cause of the
diabetes type 2 by 50%.
5. Finally, there are many research studies show that
the caffeine in the coffee bean helps reducing the risk of
cancer!!!!
Next question, how much coffee should we drink
per day?
The appropriate amount of coffee per day is 300
milligram or equal to 2 cups of fresh roasted coffee
or 3 cups of instant coffee.
And If we drink coffee more than that?
However, symptons are depended on the amount of
caffeine that we have per day such as palpitation and
high blood pressure. The caffeine in the coffee can
interfere with the rest of the brain which is also
effected the body not to have enough rest. Coffee
causes frequent urination and eliminates the calcium
from the body. Therefore, drinking too much coffee
continuously can lead to Osteoporosis. Finally,even
the coffee has many advantages but consuming over
the limit could be a toxicant for our body as well. The
best way is always drink coffee below the daily limit.
Drink it just to be “the spice of life”
When you come to Mae Rim Campus, Don’t forget to
visit us at Green Coffee Villa
adiCET MAG
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Prom’s Journey
การเดินทางไม ใชแคการคนหาทิวทัศน ใหมๆ
แตหากคือการเรียนรูและคนหา
มุมมองใหมๆ ดวย
ภาณุพงษ อินตะวงศ

The journey is not only seeking new
landscapes but also learning and
finding new ideas.
Panupong Intawong
เรื 1 อ ง: ภาณุ พ งษ
Story: Panupong

มหัศจรรย “ปาเด็ง” ตอนที่ 1

กอนอื่นตองเกริ่นกอนวาตั้งแตทํา adiCET Magazine มา
ไมเคยมีคอลัมนเปนของตนเองเลย ไดแตเขียนใหกับคนอื่นจน
วันนึง อาจารยทรายเดินเขามา แลวบอกวา “พรอม นาจะ
เขียนอะไร ที่เปนคอลัมนของตนเอง ที่ไดเรียนรูมานะ” ผมก็
เลยตัดสินใจที่จะเขียนเรื่องราวที่ตนเองไดประสบพบเจอมา
เลยลงตัวที่คอลัมน Prom’s Journey เพราะตลอดเวลาที่อยู
adiCETผมไดเดินทางเยอะมากและมีโอกาสไดเดินทางไปตาง
ประเทศก็หลายครั้ง เลยอยากจะเลาเรื่องราวที่เปนประโยชน
เหลานั้นใหกับทุกทานไดอานและเรียนรูไปพรอมกับผมครับ...
ผมจะขอเริ่มตนการเดินทางในฉบับนี้ดวยการทองในปาเขา
ลําเนาไพรนะครับ...เดือนพฤศจิกายน ที่ผานมา อาจารยทราย
ไดมาคุยกับผมวาจะใหผมเดินทางไปเปนลามสัมภาษณคนใน
ชุมชนปาเด็งทีแ่ กงกระจาน เพชรบุรี ไปกับนักวิจยั Dr. Laurence
Delina จากมหาวิ ท ยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริก าโดยมี ป อ บ
เพื่อนรวมงานอีกคนเดินทางไปดวยครับ พอถึงวันเดินทาง เรา
เดินทางไปถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีรถตูมารอรับเราสอง
คนและพาเรามุงตรงไปยังแกงกระจานทันทีพรอมกับนักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ไปถึงแกงกระจานประมาณ 4 โมงเย็น
และ รถตูพามาจอดที่ตลาดแหงหนึ่ง เพื่อเจอกับบุคคลสําคัญ
ชื่อวา คุณโกศล แสงทองครับ
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Amazing “Pa Deng” Episode 1
First, I have to say that, I have never had my own
column in adiCET MAGAZINE. Mostly, I have just
written for the others. One day, Aj. Sai came to see
me and told me that “Prom, you should write something
from your experience for your own column in the
magazine”. So, I decided to write a story that I have
an opportunity to experience. Prom’s Journey is the
best topic for my own column because since I have
been working for adiCET for the past 5 years, I have
many chances to travel both in Thailand and overseas.
I want to start my first journey in this magazine by
traveling into the forest. Last November, Aj. Sai asked
me to be a translator for the researcher, Dr.
Laurence Delina, from Boston University, USA in
order to interview the local people in Kang Kra Jan,
Petchburi Province. For the traveling day, I and Pop,
my colleague, traveled to Suvannabhumi International
Airport to meet with Laurence. Then, the van took us
to Kang Kra Jan immediately. We arrived at Kang
Kra Jan around 4 pm. The driver took us to the
local market to meet with a very important person
named “Khun Kosol Saengthong”.

Prom’s Journey
จุดหมายในการเดินทางในครั้งนี้ คือ “สถาบันการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทางเลือก” ซึง่ อยูใ นเขต องคการ
บริหารสวนตําบลปาเด็ง เรานัง่ รถเขาไปอีกประมาณชัว่ โมงกวาๆ
ผานทั้งทุงหญาและปาไม โดยทันทีที่ถนนลาดยาง และสายสง
ไฟฟ า สิ้ น สุ ด ลง สั ญ ญาณโทรศั พ ท ก็ ถู ก ตั ด ขาดเลยทั น ที ! !!!!
จากถนนลาดยางกลายเปนถนนลูกรังไปในพริบตา หากใครนั่ง
หลังกระบะรถก็คงตองกลายเปนฝรั่งหัวแดงไปโดยปริยาย..
เราผานหมูบานหลายหมูบานที่อยูกับความมืด แตเราก็ไดพบ
กับนวัตกรรมพลังงานพึ่งพาตนเอง (พลังงานเซลลแสงอาทิตย)
ตามบานเรือนตางๆตลอดสองขางทางถึงแมจะไมสวางไสว
มากนักแตก็พอมีแสงสวางบรรเทาความมืดมิดไดบาง....เรามา
ถึงบานของพี่โกศลที่เปนทั้งบานและศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงและพลังงานทางเลือก พี่โกศลก็รีบงวนกับการหุงหา
อาหารใหพวกเราทานในคํ่านั้น สวนผมก็กวาดสายตาเพื่อหา
ที่พักของผมคืนนี้ซึ่งเปนเตนทผาใบเล็กๆครับ....คืนนั้นเราทาน
อาหารเย็นโดยฝมือของพี่โกศล...พออาบนํ้าเสร็จพี่โกศลก็นํา
เครื่องดื่มพิเศษที่ชาวบานเรียกวาไวนชุมชนที่หมักมาจากผล
มะเมา สับปะรด มาใหเราลองชิมและผลจากเครื่องดื่มพิเศษนั้น
ก็ทําใหการสนทนาของเรามีอรรถรสขึ้นมาทันที
Our destination for this trip was “The Sufficient
Economy and Alternative Energy Study Center” situated
in Pa Deng Sub-District Administration Organization.
We took a car around one and a half hours passing
the grassland and the forest. Once the paved road and
transmission line ends, the telephone signal was cut
off immediately!!!!! The paved road turned into dirt
road in a blink of an eye. If someone was sitting behind
a truck, he would become a Westerner with red head.
We passed many villages with darkness. However, we
noticed the energy innovation with Solar Energy in
some households. Electricity is not very bright, but it
is bright enough to relieve some of the darkness. We
arrived to Khun Kosol’s House where the Sufficient
Economy and Alternative Energy Study Center is also
situated. Khun Kosol hurried to cook for us that evening.
I was scanning for my accommodation for that night.
Of course, a small tent on the ground was my place
to stay. OMG!!! That night, we had dinner together.
After taking a shower, Khun Kosol brought a special
drink to us. The local people call it “the fermented
pineapple wine”. And the effect of the special drinks
made our conversations that night more enjoyable.
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เปลี ่ ย นความมื ด ให เ ป น แสงสว า ง เปลี ่ ย นความไม ร ู  ให เ ป น ความรู 
Change darkness into light, Change ignorance into knowledge

พี่โกศล ไดสาธยายใหพวกเราฟงวา พี่เขาเปนประธาน
เครื อ ข า ยรวมใจตามรอยพ อ อดี ต เจ า หน า ที ่ จ ากสถาบั น
สิ่งแวดลอมไทย ที่ลาออกจากงานประจำและหันมาซื้อที่ดิน
ที่ปาเด็ง เพื่อยึดอาชีพเกษตรกร แตดวย “ความตั้งใจ”
ทีอ่ ยากจะพัฒนาพืน้ ทีป่ า เด็งตามรอยบระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวภูมิพล เนื่องจากเกือบทั้ง 10 หมูบานในปาเด็ง ไม
สามารถเขาถึงการใชไฟฟาไดเพราะชาวบานอาศัยและทำ
กินอยูในเขตอุทยานแหงชาติ พี่โกศลจึงไดรวบรวมชาวบาน
ทีเ่ ปนหัวหนาครอบครัวฝายชาย มารวมตัวในนาม "เครือขาย
รวมใจตามรอยพ อ " โดยตั ้ ง ใจให เ ป น เครื อ ข า ยที ่ ท ำให
ครอบครั ว มี ค วามสุ ข บนพื ้ น ฐานของแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง
“ปาเด็งโมเดล" ประกอบไปดวยชุมชน 10 หมูบาน โดย
มีเปาหมายที่เนนอยู 5 เรื่อง คือ
1. เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เชน สงเสริมใหชาวบานปลูก
พืชพันธุ เลี้ยงไกไขไวบริโภค เพื่อการพึ่งพาตนเอง
2. เรื่องสิ่งแวดลอม เชน สงเสริมการปลูกตนไม โตเร็ว
ไมตางถิ่น เพื่อลดปญหากับอุทยาน เนื่องจากชุมชนใน
ปาเด็งอยูในเขตอุทยานแหงชาติ นั่นจึงเปนสาเหตุที่ไฟฟา
ไมสามารถเขาถึงแตละหมูบ า นและถนนก็ไมสามารถลาดยาง
เขาไปหาและเชื่อมแตละหมูบานไดเชนกัน
3. เรือ่ งพลังงาน เชน การทำแกสชีวภาพ การใชพลังงาน
เซลลแสงอาทิตยในครัวเรือนและขยายไปใชในการเกษตร
4. การพัฒนาคน นี่เปนสิ่งสำคัญของกลุมเนื่องจาก
ความรูจะเปนตัวชวยที่สำคัญใหชาวบานสามารถพึ่งพาตน
เองไดอยางสมบูรณแบบ จึงมีการอบรมตางๆ อยางตอเนื่อง
5. เรื่องสวัสดิการ ชาวบานมีการออมบุญวันละ 1 บาท
เพือ่ ทีจ่ ะไดเปนเงินสวนกลางไวชว ยเหลือสมาชิกของกลุม ยาม
เดือดรอน
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Khun Kosol explained to us that he is chairman
of community network. He was the former official
from the Thailand Environment Institute. After he
had resigned from his job, he bought land in Pa
Deng for his own farming. With his high intention, he
wants to develop the land in Pa Deng and helps the
local people by following the foot step of His Majesty,
King Bhumibol. Currently, 10 villages in Pa Deng do
not have access to electricity because the local
people are living in the National Park area. Therefore,
he gathered heads of each family and set up a
network under the name of "Ruam Jai Tham Roi Por”.
The network is intended to foster family and
household happiness based on the sufficiency
economy philosophy of His Majesty the King Bhumibol.
“Pa Deng Model” consists of 10 villages with the
goal focusing on five areas:
1) Sufficiency Economy Area such as encouraging
the villagers to grow vegetables and raise chicken
in order to achieve sustainable self-reliance;
2) Environmental Area such as supporting the
people to plant a fast-growing trees in order to
minimize a conflict with National Park. Pa Deng
communities are situated in the National Park Zone
and therefore, the electricity and paved roads cannot
reach each village;
3) Energy Area such as supporting the biogas
production and developing the usage of solar energy
in each households and farms;
4) Human Resources Development, this is very
important for the network because the knowledge
is the key to help people achieve self-reliance;
5) Welfare Area, the network will collect 1 baht
per day as a common fund for helping the members
of the network during crisis situation.

พี่โกศลยอนความใหฟงวา แผงโซลารที่ใชในศูนยเรียนรู
และที่ชาวบานใชนั้น เปนแผงโซลารเซลลเกาที่พังไปแลว
โดยช ว งป 2545-2546 รั ฐ บาลในสมั ย นั ้ น ได ม ี น โยบาย
"Solar home" โดยมีการแจกแผงโซลารเซลลทุกบานที่สาย
ไฟฟาเขาไมถึง โดยมีการประกันการใชงาน 3 ป แตหลังจาก
หมดประกันปรากฏวาแผงโซลารเซลลชุดนั้นเริ่มพังและใช
การไมได และไมมีคนมาซอม ชาวบานก็ซอมไมเปน เพราะ
เปนการรับมาฟรี ไมมีการสอนใหซอม แผงโซลารเซลลแต
ละชุดมีราคาสูงถึง 3-4 หมื่นบาท เลยทีเดียว “ในฐานะที่ผม
พอมีความรูเ รือ่ งนีอ้ ยูบ า ง ประกอบกับการไมมไี ฟฟาใชทำให
ชีวิตในปาเด็งลำบากมาก ผมจึงชวนชาวบานมาซอมแผง
โซลารเซลล และพบวา ทำไดไมยาก แคเพียงนำตัว "ไดโอด"
ซึ่งเปนตัวควบคุมการไหลของกระแสไฟฟาใหเปนไปในทาง
เดียวมาใสกส็ ามารถนำแผงโซลารเซลลมาใชไดอกี ครัง้ ” พีโ่ กศล
เลาใหฟงอยางภูมิใจ
Khun Kosol recounted that solar panels which
have been used in the study center and also in each
households are the damaged solar panels. During
2002-2003, the government had the "Solar Home"
program to distribute solar panels to every household
without electricity transmission. The warrantee for
the panels were only three years. But after the
warrantee expired, the solar panels started to be
damaged. The people could not repair them by
themselves because they don’t have any knowledge.
A set of solar panel costs approximately 30-40
thousands Baht. It costs a lot! “As I, myself, have
some knowledge about solar system together with
the lack of electricity which made the life in Pa Deng
very difficult. I therefore, invite the villagers to help
repair the solar panel. We found that the repair is
not difficult. We just replace the "diode", which controls
the flow of electricity. Then, the solar panels can be
used once again”, he narrated proudly.

คืนนั้นทุกคนนั่งฟงพี่โกศลบรรยายกันจนเพลิน คงมีแต
ผมละมั้ง?? ที่ตอนนี้รูสึกมึน!! เพราะนอกจากดื่มเครื่องดื่ม
พิเศษของชาวบานแลวยังมึนที่ตองแปลทุกอยางเปนภาษา
อังกฤษอีก.....คืนนั้น เราจบการสนทนาไวเพียงแคนี้ แลวจึง
แยกยายกันเขานอนในเตนทสามหลังนั้นครับ คงดวยความ
เพลียทำใหผมหลับไปในที่สุด... เรื่องราวของ ชุมชนบาน
ปาเด็ง ยังไมจบลงเพียงเทานี้นะครับ การเดินทางของผมก็
ยั ง ไม ส ิ ้ น สุ ด ความประทั บ ใจกั บ ชาวบ า นป า เด็ ง ยั ง มี อ ี ก
เยอะแยะมากมายที่ผมอยากจะถายทอดใหกับทุกคน ซึ่ง
ทุกอยางที่ผมไดพบเจอลวนแตมีแงคิดดีๆ ที่หลายๆ คน
คาดไมถึงเลยทีเดียว กลับมาเดินทางกับผมใหม ในคอลัมน
มหัศจรรย ปาเด็ง ใน adiCET MAGAZINE ฉบับหนานะครับ
สวัสดีครับ......
That night, everyone enjoyed listening to his
stories. But, not me???? I felt a bit numb!! It was not
only the result from the special local drink, but I had
to also translate everything into English. We finished
our conversation and then, went to sleep. With the
tiredness, I fell asleep quite quickly….The story of
“Pa Deng Model” has not ended yet. My journey
has to be continued. There are so many impressions
from Pa Deng that I want to convey to everyone. I am
sure that everything that I have experienced has
many good ideas. Please join my journey again in
the column “Amazing Pa Deng” in the next issue.
Thank you very much.
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adiCET News
ข า วสาร adiCET

NCUT ประเทศไตหวัน เยี่ยมเยือน adiCET

adiCET ตอนรับคณะผูบริหารจาก National Chin-Yi University of Technology ประเทศไตหวัน ประกอบไปดวย คณบดี
จาก 4 คณะ ผูอำนวยการฝายตางประเทศ และเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ รวม 6 ทาน ในการเดินทางมาศึกษาดูงานและปรึกษาหารือเพื1อ
สรางความรวมมือในการทำวิจัยและหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรวมระหวาง National Chin-Yi University of Technology
ประเทศไตหวัน กับ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในระหวางวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2559 โดยผลการ
หารือเปนไปดวยความราบรื1น โดยทั้ง 2 หนวยงานยังไดลงนามบันทึกขอตกลง ในการพัฒนาการศึกษา งานวิจัยรวมไปถึงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากร อันจะกอใหเกิดประโยชนรวมทั้งสองมหาวิทยาลัย
NCUT, Taiwan visits adiCET
adiCET had an opportunity to welcome the administrators from NCUT, Taiwan on 17-20 October 2016.
The objective of the visit was to have a Green City site visit at Chiang Mai World Green City, Chiang Mai Rajabhat
University, Mae Rim Campus and also to create a network cooperation in developing a dual program between
NCUT and adiCET. In addition, adiCET was honored to sign the MOA with the 4 faculties from NCUT. Those MOA
is the beginning of a great partnership for jointly developing the educational potential of 2 universities, NCUT and
CMRU.

ผูบ ริหารระดับสูง ประเทศเอธิโอเปย ศึกษาเรียนรู เชียงใหม เวิลด กรีน ซิต้ี

adiCET รวมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) ในการจัดการศึกษาดูงานใหกับนำคณะผูบริหารระดับสูงจากประเทศเอธิโอเปย
จำนวน 17 ทาน ระหวางวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เนนดานการพัฒนาระบบพลังงาน
แสงอาทิตยและการบริหารจัดการน้ำ ปาไม และการพัฒนาเกษตรกรรมอยางยั่งยืน โดยคณะผูบริหารระดับสูงจากประเทศเอธิโอเปย ไดมี
โอกาสเขามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบเซลลแสงอาทิตย ณ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้
และแหลงเรียนรูอ น1ื ๆ ในจังหวัดเชียงใหม
Senior Administrators from Ethiopia visit Chiang Mai World Green City
adiCET has been coordinated by Asian Institute of Technology (AIT) to organize the site visit study in Chiang Mai
for the senior administrators from Ethiopia on 12-14 September 2016. The site visit emphasizes on the development
of solar energy system and the management of water, forestry and agriculture for sustainability. The Ethiopian Senior
Administrators had an opportunity to visit Chiang Mai World Green City in order to learn and discuss on Solar Energy
System and other Green Technologies with adiCET Team.
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บุคลากร adiCET เขารวมงาน ASGC2

ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา adiCET ไดเขารวมการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ The 2nd ASEAN Smart Grid Congress
ระหวางวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2559 ณ Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย โดยภายในงานมีผูเชี่ยวชาญดานพลังงานทั้ง
ดานนโยบาย ดานวิชาการ และตัวแทนภาคเอกชน กวา 15 ประเทศ ทั่วโลก รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื1อสรางเครือขายความรวมมือในการ
ทำวิจัยและการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานระบบโครงขายไฟฟา Smart Grid เพื1อการพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน ในการนี้ adiCET ขอแสดงความความยินดีที่นักศึกษาของเรา คือ นายนรากรณ สงกิตติโรจน นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดลอม ที่ ไดรับรางวัล Best Oral Presentation หรือรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเดน ซึ่งก็ถือเปน
ความภาคภูมใิ จของอาจารย รวมไปถึงยังเปนการสรางชือ1 เสียงใหกบั มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมบนเวทีระดับโลก
adiCET Team joint in ASGC 2 in Malaysia
Administrators, staff and students of adiCET were invited to participate in the 2nd ASEAN Smart Grid
Congress (ASGC 2) on 8-10 November 2016 at Universiti Teknologi MARA, Malaysia. The ASGC 2 aims to
bring together stakeholders on the field of Smart Grid from government, academia, and industry to discuss and
exchange ideas on research development and implementation of Smart Grid Technology for Community
Sustainability. In addition, adiCET would like to congratulate, Mr. Narakorn Songkittirote, the Master Degree
Student in Community Energy and Environment Major, who have been awarded “Best Oral Presentation” in the
research presentation session during the congress. This award brings the pride to adiCET members and it
also brings a good recognition to Chiang Mai Rajabhat University on the International Stage.

adiCET จัดการประชุมในระดับภูมภิ าค เอเชีย-แปซิฟก (APEC)

adiCET จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร APEC Workshop on Small and Medium PV System Database in the APEC Region
ระหวางวันที่ 26-27 กันยายน 2559 ณ เชียงใหม เวิลด กรีน ซิตี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม โดยไดรับการสนับสนุนจาก
สำนักงานเลขาธิการ APEC และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน การประชุมครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยน
ขอมูลและสรางความรวมมือของกลุม ประเทศความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟก (APEC) ในการจัดทำระบบฐานขอมูล PV
ทั้งระบบ On Grid และ Off Grid ขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งการจัดงานไดรับเกียรติจากบุคลากร ดานพลังงานทดแทนและดานการจัด
การระบบฐานขอมูล จาก 8 ประเทศ ของกลุมประเทศความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (APEC) เขารวมงานครั้งนี้กวา
30 ทาน adiCET มีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งที่สามารถสรางชื1อเสียงและรวมผลักดันใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีความรวมมือ
ดานการศึกษา งานวิจยั กับหนวยงานชัน้ นำในกลุม ประเทศความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟก (APEC) และของโลก
adiCET organized the APEC Workshop
adiCET, Chiang Mai Rajabhat University organized the APEC Workshop on Small and Medium PV System
Database in the APEC Region on 26-27 September 2016 at Chiang Mai World Green City, Chiang Mai, Thailand. This
workshop is supported by the APEC Secretariat and hosted by Department of Alternative Energy Development and
Efficiency, Ministry of Energy, Thailand. The workshop aims to develop a database for the small and medium scale
Grid Connected and Off-Grid PV system for the APEC Region. There were 30 participants from 8 countries in APEC
Region attended in this workshop. adiCET is extremely proud to assist Chiang Mai Rajabhat University to move step
closer toward the Asia-Pacific Economies Cooperation and the world.
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Treasure Hunt !!

ตอบคำถาม ตะลุยขุมทรัพย !!

กติ ก า......เพี ย งแต ท  า นเข า ไปกด Like แฟนเพจ facebook ของ adiCET ที่
facebook.com/adicetfan และเข า ไปตอบคํ า ถามบนหน า แฟนเพจ 5 ท า นแรกที่
ตอบถูกจะไดรบั รางวัล “ไฟฉายวิทยุ” จาก adiCET ไปเลยงาย ๆ แคนรี้ บี กันหนอยนะจะ...
Click “Like” us on Facebook to win a radio flashlight at facebook.com/adicetfan
First 5 persons to answer the easy question correctly will be given these
amazing prizes. Hurry up, let’s Click!!
คํ า ถามประจํ า ฉบั บ ที่ 3 มี อ ยู  ว  า
ร า นกาแฟที่ ต้ั ง อยู  ใ น เชี ย งใหม เวิ ล ด กรี น ซิ ตี้ มี ชื่ อ ว า อะไร?

Question:
What is the name of coffee shop in Chiang Mai World Green City?

บรรณาธิการ

ภาณุพงษ อินตะวงค

ออกแบบ / กราฟฟค

พงศนุวัตน เมืองสุวรรณ

ที่ปรึกษา

ดร. วรจิตต เศรษฐพรรค
ดร. ณัฐิยา ตันตรานนท
ดร. หทัยทิพย นิลสนธิ

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
202 ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม
โทรศัพท / โทรสาร : 053-885-871
Email : adicet@cmru.ac.th
Website : www.adicet.cmru.ac.th
Facebook : facebook.com/adicetfan
Twitter : https://twitter.com/adicet

