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Editorial

บทบรรณาธิการ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เราคนไทยทัง้ ประเทศมีโอกาสทีจ่ ะไดชนื่ ชมพระบารมีขององคพระบาทสมเด็จ
พระวิชรเกลาเจาอยูหัวและไดเรียนรูโบราณราชประเพณีอันงดงาม และ
เนื่องในโอกาสมหามงคลครั้งนี้ไดอัญเชิญพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั ในการออกมหาสมาคม พระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช
๒๕๖๒ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยศูรย
พิมาน และ เราชาวราชมงคลลานนา สืบสานประราชปณิธานจะมุงมั่น
ทําความดีเพือ่ ประโยชนสว นรวมเปนสําคัญ นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ขอพระองคทรงพระเจริญ
ในปนเี้ ปนปทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ อาทิเชนการประกาศจัดตัง้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และโยกยาย
หนวยงานบางสวนจากกระทรวงศึกษาธิการ มาอยูภ ายใตสงั กัดกระทรวงใหม
ซึ่ง มทร.ลานนา ก็เปนหนึ่งหนวยงานที่โอนยายเขาสูบานหลังใหมเชนกันเพื่อ
ใหสอดคลองกับการดําเนินงานของกระทรวงที่มีเปาหมายเพื่อนําองคความรู
และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 สงเสริม
สนับสนุน การสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศใหเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก สําหรับนิตยสารราชมงคลลานนา ฉบับที่ 11 นี้เรายัง
คงนําเสนอผลงานที่จะเปนประโยชนแกสาธารณชน ไมวาจะเปนงานบริการ
วิชาการที่ลงพื้นที่เผยแพรผลงานวิจัยลงสูชุมชน หรืองานวิจัยที่ลวนแตนําไป
ใชประโยชนไดจริง และศิษยเกาที่นําเสนอในเลมนี้ เปนศิษยเกาผูมากความ
สามารถเปนนักวิจัยรุนใหมเจาของรางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีรุนใหม
ประจําป พ.ศ.2559 เปนตนแบบของนักวิจัยรุนใหม รศ.ดร.พานิช อินตะ ซึ่ง
จะไดถายทอดประสบการณและแนวคิดเพื่อเปนแนวทางสูความสําเร็จของ
นักวิจัยที่กําลังเขาสูแวดวงวิชาการ หวังเปนอยางยิ่งวานิตยสารราชมงคล
ลานนาจะเปนประโยชนแกผูอานไมมากก็นอย
ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี
บรรณาธิการ
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On the occasion of The Royal Coronation
Ceremony of Rama X B.E.2562 (2019), we had
opportunity to appreciate the prestige of His Majesty
King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
as well as learning about magniﬁcent Thai tradition
and ceremony. We carry out our duties in fulﬁlling the
royal wish for public and feel grateful for his virtue.
There is a change in Thailand’s education
system this year. Ministry of Higher Education,
Science, Research, and Innovation is established.
Rajamangala University of Technology Lanna
(RMUTL), one of higher educational institutions
that works under this new ministry, aims to apply
knowledge and innovation to encourage, support,
and create innovation in equipping Thai population to
cope up with rapid changes in this 21st century era. For
this issue, we proudly present our academic service
projects and research contributing to practical
knowledge. We would also like to introduce an
RMUTL alumni, Assoc. Prof. Dr. Panit Inta, who
received an Outstanding Technologist Award of 2016.
He shares experiences and perspectives towards the
way to become a successful researcher in this issue.
We hope that you will ﬁnd this RMUTL magazine
interesting and informative.
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว”
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พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

............................................................

เราจะสืบสาน รักษา และตอยอด
และครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป
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พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในการออกมหาสมาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยศูรยพิมาน
ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรั่งพรอมดวยทุกทานจากทุกสถาบันสําคัญ
ของชาติและไดรับคําอวยพรอันเปยมไปดวยความปรารถนาดี และไมตรีจิต
ขอขอบพระทัย และขอบใจในคําอํานวยพรและนํ้าใจไมตรีของทุกทานเปนอยางมาก
ในโอกาสนี้ ขาพเจาขอเชิญชวนทุกทานทุกฝายในมหาสมาคมนี้ และประชาชนชาวไทยทุกคน ไดตั้งความปรารถนา
รวมกันกับขาพเจา ในอันที่จะรวมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหนาที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน คือความเจริญ
มั่นคงของประเทศชาติ และความผาสุกรมเย็นของประชาชน เปนเปาหมายสูงสุด
ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุมครองรักษาทุกทาน
ใหประสบความสุข ความเจริญ พรอมดวยพรอันเปนมงคลทุกประการ
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แหลงที่มา : https://phralan.in.th/
coronation/index.php
คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กรมประชาสัมพันธ เลขที่ 9 ซอยอารียสัมพันธ
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
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STEM RMUTL

STEM I ภูมิปญญาทองถิ่น
กับนวัตกรนอย
เขียนโดย อาจารยวิสูตร อาสนวิจิตร
ทีมสะเต็มราชมงคลลานนาเชียงใหม

ST EM I
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STEM RMUTL

STEM I ภูมิปญญาทองถิ่นกับนวัตกรนอย “ครั้งที่ 1” ภายใตโครงการพัฒนาเครือขายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง

ประจําป 2561 กิจกรรมเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการพัฒนา นวัตกรรม และแนวการเรียนการสอนอยาง
สรางสรรค และตอบโจทยกิจกรรมเพื่อชุมชน รวมเรียนรูและฝกฝนหลักการคิดแกไขปญหาในเชิงบูรณาการแบบ STEM
สรางสรรคนวัตกรรมหรือการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเนนการพัฒนาการศึกษาดวย STEM ที่สามารถนําไปใชไดจริง
ในชีวิตประจําวัน และตอยอดผลการเรียนรูสูผูเรียนที่มีคุณภาพในอนาคตภายใตการทํางานของ มทร.ลานนา ซึ่งมีการ
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใหบริการวิชาการครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนและ
ตอนลาง รวมทั้งสิ้น 6 พื้นที่ ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ตาก ลําปาง พิษณุโลก และนาน โดยมีวัตถุประสงค
ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูงทีเ่ นนการปฏิบตั ิ ทําการสอน วิจยั ผลิตครูวชิ าชีพ ใหบริการวิชาการในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แกสังคม การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผูสนใจเขารวมกิจกรรม ซึ่งเปนการนําเสนอรวมในรูปแบบ
การนําเสนอผลงานทั้งในรูปแบบการนําเสนอ ภาคบรรยาย และการนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร นอกจากนั้นยังมีการ
จัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเกิดจากผลของการดําเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายอุดมศึกษา
พี่เลี้ยง ประจําป 2561 มทร.ลานนา และทีมสะเต็มราชมงคลลานนาเชียงใหม ซึ่งผลของการดําเนินงาน อาจารยวิสูตร
เปดเผยวา “คายบูรณาการ STEM” นี้เปนคายที่สงเสริมใหนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา มทร.ลานนา
นําภูมิปญญาทองถิ่น มาตอยอดนวัตกรรม เพื่อจัดการ ปรับปรุงแกไขปญหา พัฒนาทองถิ่นใหดียิ่งขึ้น โดยใหนักเรียน
ไดลงมือคิดและปฏิบัติจริง เชน ผลงาน “เครื่องกะเทาะเมล็ดขาวโพดประยุกต” ผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนปว
จ.นาน ที่ประดิษฐขึ้นในรูปแบบของจักรยาน ชวยทุนแรงของผูสูงอายุ แทนการใชมือกะเทาะเมล็ดขาวโพด จนไดรับ
รางวัลระดับชาติและนานาชาติในงานวันนักประดิษฐ ประจําป 2562 ไดแก
1. รางวัลเหรียญทอง งานภูมิปญญาทองถิ่นกับนักนวัตกรนอย ครั้งที่ 1 ณ มทร.ลานนา จ.นาน
2. รางวัลงานประจําป 2562 สวทช.ภาคเหนือ ณ ศูนยประชุมแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม
3. รางวัล Special Award : Indonesian and Innovation Promotion Association จากประเทศ
อินโดนีเซีย
4. รางวัลCitizen Innovation : Young Innovator Award จากประเทศสิงคโปร
5. รางวัลเหรียญเงิน NRCT : National Research Council of Thailand จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
ซึง่ ทีมสะเต็มศึกษา มทร.ลานนา มีความยินดีเปนอยางยิง่ ทีไ่ ดชว ยสนับสนุนใหนกั เรียนสามารถประดิษฐ สราง
ผลงานที่สามารถใชงานและชวยแกไขปญหาในทองถิ่นของตนเองไดจริง ยิ่งไปกวานั้นคือ ผลของการเขารวมงานระดับ
ชาติในครั้งนี้ ทําใหนักเรียนเจาของผลงาน สอบ TCAS 1 ยื่นแฟมสะสมผลงานผาน และไดรับการตอบรับใหเขาเรียน
มหาวิทยาลัยไดเปนที่เรียบรอยแลว
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ผลของการดํ า เนิ น งานการขยายผลเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาด า น
สะเต็มศึกษาของทีมสะเต็มศึกษา มทร.ลานนา ซึ่งมีหนวยงานที่ไดเล็งเห็น
ความสําคัญในการทํางานของทีมสะเต็มราชมงคลลานนา เชียงใหม มอบโล
ประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวทช.ภาคเหนือ
“วิจัยเขมแข็ง เสริมแกรงภูมิภาค” ระหวางวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ 2562 ณ
ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
จ.เชียงใหม
โดยอาจารยวิสูตร อาสนวิจิตร อาจารยประจําวิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ หนึง่ ในทีมสะเต็มศึกษา มทร.ลานนา เปนตัวแทนรับมอบโล
รางวัล จากดร.ณรงค ศิรเิ ลิศวรกุล ผูอ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ซึ่ง มทร.ลานนา ไดดําเนินโครงการสะเต็ม
ศึกษา และไดสนับสนุนและรวมดําเนินการ “คายบูรณาการ STEM กับ
ภูมิปญญาทองถิ่น” ในโอกาสนี้ ดร.ณรงค ผอ.สวทช. ไดกลาวขอบคุณ
มทร.ลานนา ที่ไดดําเนินโครงการมาโดยตลอด และขอใหดําเนินการและ
ขยายผลตอไป
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STEM I Local Wisdom
and Young Innovators
Writer: Wisoot Arsanavijit
STEM RMUTL

STEM I

Local Wisdom and Young Innovators, under
mentor corporative development project 2018 contributed
knowledge exchange, development, innovation, creative teaching,
and create community activities by adopting STEM. STEM can be
adapted to daily life and develop quality of Rajamangala University of
Technology Lana learning outcome of students in the future. RMUTL
focus on science and technology by providing academic services
activities in northern part which consist of 6 provinces such as Chiang
Mai, Chiang Rai, Tak, Lampang, Pisanulok, and Nan which aimed to
provide academic and higher vocational study that emphasized on
teaching, practice, research and produce vocational teachers that
provide academic service in science and technology to society.
There were many participants in this activity by oral presentation,
seminar, poster presentation, and exhibition. Ajarn Wisoot said that
“Integrated STEM camp had support students from networking
STEM study schools where RMUTL had adapted innovation based
on local wisdom to develop and solve problem for community.
Also student had created concept idea and practice such as
corn threshing machine which was an invention of students from
Pur School, Nan province by using bicycle as a machine to help
elderly people to threshing corn.” This project won many national
and international awards in 2019 such as follows:
1. Gold medal from 1st local wisdom and young
innovators, RMUTL Nan
2. Awarded from National Science and Technology
Development Agency (Northern region) at Chiang Mai International
Exhibition and Convention Center, Chiang Mai Province, 2019
3. Special Award: Indonesian and Innovation Promotion
Association, Indonesia
4. Citizen Innovation: Young Innovator Award from
Singapore, Singapore
5. Silver medal from NRCT: National Research Council of
Thailand

STEM study of RMUTL is very glad
to be a part of the project that supports
students to be young inventor that able to
develop their local. Consequently, student
from Pur School had been accepted as
RMUTL student during TCAS 1 (portfolio
submission).
According to performance of STEM
RMUTL, STEM RMUTL had been given
honorable plate from National Science and
Technology Development Agency (Northern
region) during academic conference and
exhibition “strengthen research strong
region” on 8-9 February 2019 at Chiang Mai
International Exhibition and Convention
Center.
Ajarn Wisoot Arsanavijit, lecturer of
College of Integrated Science and Technology,
as a member of STEM RMUTL team was
representative to received honorable
plate from Mr. Narong Sirilertwarakul Ph.D.,
director of National Science and Technology
Development Agency for launching STEM study
and support “Integrated STEM and local
wisdom camp”. Moreover, Mr. Narong
Sirilertwarakul Ph.D., had thankful for RMUTL
contribution.
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Hands–on Graduate

การประชุมวิชาการสําหรับ
นักวิจัยรุนเยาว บูรณาการ
องคความรูพัฒนาสูชุมชน
ทองถิ่น
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การวิจยั เปนกระบวนการแสวงหาความรูค วามจริงทีม่ รี ะบบและวิธกี ารทีน่ า เชือ่ ถือ เพือ่ นํา
ความรู ความจริงทีไ่ ดไปใชในการตัดสินใจแกไขปญหาหรือกอใหเกิดความรูใ หมๆ ในแตละสาขาวิชา และ
นําไปประยุกตหรือใชประโยชนในงานตางๆ มทร.ลานนา ตาก โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
จัดโครงการประชุมวิชาการสําหรับนักวิจยั รุน เยาว ครัง้ ที่ 1 ภายใตหวั ขอ “บูรณาการองคความรูพ ฒ
ั นา
สูชุมชนทองถิ่น” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับนักศึกษา ใหนักศึกษา
ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และผลงานสรางสรรคสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในการเสริมสรางทักษะและประสบการณในการนําเสนอผลงานวิจัย อีกทั้งเปนการสรางความเขมแข็ง
ใหกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย และพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการใน
ระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย รวมถึงเปนการชวยสงเสริมและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกําหนด ซึง่ เปนตัวชีว้ ดั แสดงความสัมฤทธิผ์ ลของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึง่ ภายใน
งานมีการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบดวยผลงานภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร รวม 40 เรื่อง
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RMUTL Tak has arranged learning
program toward university’s mission
as being a leader in academic,
vocational skill and technology by
developing teaching standard related to
local identities which able to produce
graduate have knowledge and moral.
Tak campus has emphasized teaching
on thinking process and student
characteristics and staffs. One of
government’s policy on education
development was to support integrated
learning by STEM Education and mission
of university to conduct academic service
to local community, Faculty of Science
and Agriculture Technology had arranged
“1st young astronomer camp” which
the camp taught students how to use
spectrograph and educated students
on astronomy. This would beneﬁcial to
student to study in school and higher
education. Moreover, this activity would
encourage collaboration between
university and school in the future.
Activities of this camp were explain about
galaxy, principle of astronomic, and
practical on how to set up and use
spectrograph, how do astronomers map
the universe and group presentation.
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คายนัก
ดาราศาสตร
ปลุกจินตนาการสร้างสรรคกับ รุนเยาว
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มทร.ลานนา ตาก จัดการเรียนการสอนเพือ่ สนองตอบวิสยั ทัศน
และพันธกิจหลักในการเปนผูนําทางการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศ
ดานวิชาการทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรและเชิงอัตลักษณเขตพื้นที่ใหเปนมาตรฐานสากล สามารถ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให เ ป น ผู มี ค วามรู คู คุ ณ ธรรมมุ ง สร า งองค ค วามรู ใ ห แ ก
นักศึกษา โดยมุงเนนทักษะกระบวนการและบทบาทของนักศึกษา
และบุคลากรใหมากขึ้น จากนโยบายของรัฐบาลที่ตองการสงเสริม
ใหการเรียนการสอนบูรณาการแบบ STEM Education และพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการใหบริการวิชาการและเพื่อเผยแพร
องคความรูแกชุมชน ดังนั้น มทร.ลานนา ตาก โดยคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ก ารเกษตร จึ ง ได จั ด โครงการ “นั ก ดาราศาสตร
รุน เยาว” ครัง้ ที่ 1 โดยมุง เนนสงเสริมใหนกั เรียนมีความสนใจ สามารถ
ใชกลองดูดาวและมีความรูพื้นฐานเรื่องการดูดาว นําความรูที่ไดรับ
ไปประยุกตใชในการเรียนวิชาที่เกี่ยวของกับดาราศาสตรได ซึ่งการ
พัฒนาดังกลาวจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดในการศึกษาในระดับที่สูง
ขึ้นไปได เกิดความรวมมือระหวางหนวยงานในอนาคตอีกดวย โดยมี
การอบรมทั้งภาคบรรยายใหความรูเกี่ยวกับกลุมดาวตางๆ การดูดาว
เบื้องตน และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งและประกอบกลองดูดาว
การทําแผนที่ดูดาว การดูดาวบนทองฟา รวมถึงการแบงกลุมและ
นําเสนอสรุปผลที่ไดรับจากการอบรม
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Create

imagination
by young
astronomer
camp

RMUTL Tak has arranged learning program toward
university’s mission as being a leader in academic, vocational
skill and technology by developing teaching standard related to
local identities which able to produce graduate have knowledge
and moral. Tak campus has emphasized teaching on
thinking process and student characteristics and staffs. One
of government’s policy on education development was to
support integrated learning by STEM Education and mission of
university to conduct academic service to local community,
Faculty of Science and Agriculture Technology had arranged

“1st young astronomer camp” which the camp taught
students how to use spectrograph and educated students
on astronomy. This would beneﬁcial to student to study
in school and higher education. Moreover, this activity
would encourage collaboration between university and
school in the future. Activities of this camp were explain
about galaxy, principle of astronomic, and practical on
how to set up and use spectrograph, how do astronomers
map the universe and group presentation.
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งานวิจัย
และนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย
ประเด็นท้าทาย
ทางสังคม
หัวหนานักวิจัย รศ.ดร.พานิช อินตะ
นักวิจัย นายวิสูตร อาสนวิจิตร
หนวยวิจัยสนามไฟฟาประยุกตในงานวิศวกรรม
(RUEE : Research Unit of
Applied Electric Field in Engineering)

เครื่องวัดปริมาณมวลฝุนละออง PM10
และ PM2.5 ในอากาศดวยเทคนิคไฟฟาสถิต

20 นิตยสาร ราชมงคลล้านนา

Technology Today

เครื่องวัดปริมาณมวลฝุนละออง PM10
และ PM2.5 ในอากาศดวยเทคนิคไฟฟาสถิต

เครื่องวัดปริมาณมวลฝุนละออง PM10 และ PM2.5
ในอากาศดวยเทคนิคไฟฟาสถิต พัฒนาขึ้นโดยเครื่องวัดตนแบบ
ใชหลักการวัดกระแสไฟฟาสถิต (Electrostatic current) ของ
อนุภาคผานตัวกรองฝุน ละอองประสิทธิภาพสูง (High Efﬁciency
Particulate-Free Air Filter หรือ HEPA) สามารถตรวจจับและ
เก็บตัวอยางฝุน ละอองในอากาศทัง้ ฝุน ทีม่ ขี นาดเสนผานศูนยกลาง
เล็กกวา 10 ไมโครเมตร (PM10) และ 2.5 ไมโครเมตร (PM2.5)
ไดอยางรวดเร็วใชเวลาในการประมวลผลเร็วถึง 0.1 วินาทีและ
ยังสามารถนําตัวอยางที่ไดนําไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมี
และพิษได สามารถรายงานผลในเวลาจริง (Real-time) ในหนวย
มวลตอปริมาตรอากาศ (ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร; µg/m3)
ที่มีชวงการวัดระหวาง 0 ถึง 1,000 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร
เครื่องตนแบบสามารถทํางานไดเทียบเคียงกับเครื่องมือที่มีใชใน
ปจจุบัน เชน ParticleScan, Thermo Scientiﬁc TEOM Series
1400ab, Thermo Scientiﬁc Model 5014i Beta, Thermo
Scientiﬁc Model FH62C14 Beta Gauge จึงทําใหสามารถ
ศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของฝุนละอองในอากาศได มีการ
เชื่อมโยงขอมูลผลการตรวจวัดแบบไรสายผานระบบเครือขาย
โทรศัพทมอื ถือ 3G และสามารถแสดงผลการวัด บันทึกขอมูล และ
แสดงผลเปนกราฟและตารางในเชิงปริมาณฝุน ตอเวลาในรูปแบบ
รายชั่วโมงและราย 24 ชั่วโมง ผานทางเว็บ บราวนเซอร http://
www.ruee-aqm.com/weather.php

การนําไปใชประโยชนของเครือ่ งวัดปริมาณมวลฝุน ละออง
PM10 และ PM2.5 ในอากาศดวยเทคนิคไฟฟาสถิต
เครื่องตนแบบมีระดับความพรอมของเทคโนโลยีหรือ
ศักยภาพในการพัฒนาเพื่อนําไปใชประโยชนจริงระดับ Full
operation หรือ Commercialization โดยไดยื่นขอจดสิทธิ
บัตรเรื่อง “เครื่องสําหรับการตรวจวัดและการเก็บตัวอยาง
ความเขมขนเชิงจํานวนและมวลของฝุนละอองขนาดเล็กกวา
2.5 ไมโครเมตร” เลขที่คําขอสิทธิบัตร 1001000983 เมื่อวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2553 (เอกสารแนบ) และไดถายทอดเทคโนโลยี
ใหบริษัท เฟบิกซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัท PICO
INNOVATION ใหสทิ ธิใชประโยชนผลงานวิจยั ในการผลิตเพือ่ เชิง
พาณิชย ในปจจุบนั เครือ่ งตนแบบไดทาํ การติดตัง้ และใชประโยชน
จริง โดยมีการขยายผลนําไปใชงานในสวนงานราชการ วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย โรงไฟฟา และชุมชน รวมทั้งหมดจํานวน 16 จุด
ประกอบดวยสถานีตางๆ ดังตอไปนี้

สถานีตรวจวัด มทร.ลานนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
สถานีตรวจวัด เหมืองโรงไฟฟาแมเมาะ จ.ลําปาง 2 จุด
สถานี ต รวจวั ด มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร บ างเขน
จ.กรุงเทพมหานคร
สถานี ต รวจวั ด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
พระนครเหนือ จ.กรุงเทพมหานคร
สถานีตรวจวัด โรงไฟฟาพระนครใต จ.สมุทรปราการ 4 จุด
สถานีตรวจวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี
สถานีตรวจวัด คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร หาดใหญ จ.สงขลา
สถานีตรวจวัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
จ.ปตตานี
สถานีตรวจวัด ต.วังใหญ อ.เทพา จ.สงขลา
สถานีตรวจวัด วิทยาลัยชุมชนสงขลา อ.เทพา จ.สงขลา
สถานีตรวจวัด เทพาบีช อ.เทพา จ.สงขลา
สถานีตรวจวัด บริษทั PICO INNOVATION อ.สารภี จ.เชียงใหม
กําลังดําเนินการอยูร ะหวางการขยายผลโครงการวัดและรายงาน
ฝุน PM2.5, PM10 ในพื้นที่ อ.แมจัน จ.เชียงราย รวมกับหนวยงาน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.ภาคเหนือ)
กําลังดําเนินการอยูร ะหวางการขยายผลโครงการวัดและรายงาน
ฝุน PM2.5, PM10 ในพื้นที่เทศบาลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม รวมกับ
หนวยงานสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.
ภาคเหนือ)
กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การอยู ร ะหว า งการขยายผลโครงการวั ด สภาพ
อากาศจากโรงคั่วชาหลังการติดตั้งเครื่องกําจัดควันจากตัวตกตะกอนเชิง
ไฟฟาสถิตในพื้นที่ อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย รวมกับบริษัท SeeSun
Enterpries
กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การอยู ร ะหว า งการขยายผลโครงการวั ด สภาพ
อากาศจากโรงคั่วกาแฟหลังการติดตั้งเครื่องกําจัดควันจากตัวตกตะกอน
เชิงไฟฟาสถิตในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม รวมกับบริษัท SeeSun
Enterpries
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เครื่องบําบัดและ
ฆาเชื้อโรคในอากาศ
ภายในอาคารโดยใช้เทคนิค
เชิงไฟฟาสถิต
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เครื่องบําบัดและฆาเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใชเทคนิคเชิงไฟฟาสถิต
เพื ่ อ แก ป  ญ หาในเครื ่ อ งมือวัด ฝุน ละอองในบรรยากาศ โดยอาศั ย การทางไฟฟ า สถิ ต
(electrostatic technique) ดังแสดงในรูปที่ 2 แสดงลักษณะโครงสรางเครื่องบําบัดและ
ฆาเชื้อในอากาศภายในอาคารที่พัฒนาขึ้น สําหรับการใชงานในโรงพยาบาลครัวเรือน
สํานักงานทั่วไป โรงเรียน ที่เหมาะสมตอการทํางาน ราคา และการยอมรับของผูใชเชิง
พาณิชย คุณสมบัติของเครื่องบําบัดและฆาเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารที่พัฒนาขึ้น
ประกอบดวยแผนกรองหยาบ (Pre-ﬁlter) ตัวสรางประจุไฟฟา (Ionizer) ตัวสะสมอนุภาค
แบบไฟฟาสถิต (Collector) ตัวสลายเชื้อแบคทีเรียแบบโคโรนาพลาสมาเย็น (Non-thermal plasma) พัดลม (Fan) แผนกรองละเอียด (Fine-ﬁlter) แหลงจายไฟฟาแรงดันสูง
(High voltage power supply) แหลงจายไฟฟา (Power supply) และหนวยควบคุม
อิเล็กทรอนิกส (Electronic control unit) การทํางานของเครือ่ งตนแบบจะเริม่ ตนโดยการ
ดึงการอากาศผานเขามายังเครือ่ งดวยพัดลมดูดอากาศโดยผานเขามายังแผนกรองหยาบเพือ่
กรองฝุน หยาบของกอน จากนัน้ อากาศจะไหลผานเขามายังตัวอัดประจุอนุภาคเพือ่ อัดประจุ
ใหอนุภาคฝุนมีประจุไฟฟาบวก โดยอนุภาคที่มีประจุไฟฟาจะผานเขาไปยังตัวเก็บรวบรวม
อนุภาคเพื่อเก็บรวบรวมฝุนโดยสามารถนําไปลางทําความสะอาดตัวตกตะกอนไดงาย ซึ่ง
เครื่องบําบัดและฆาเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใชเทคนิคเชิงไฟฟาสถิตนี้ ไดทําการ
ทดสอบประสิทธิภาพสามารถกําจัดฝุน PM2.5 ไดจาก 22,000 ไมโครกรัมตอลูกบาศก
เมตร (เกินคามาตรฐาน 440 เทา) ลดลงเหลือ 14 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ภายในเวลา
2 ชั่วโมง กับขนาดของหอง 100 ลูกบาศกเมตร
การนําไปใชประโยชนของเครือ่ งบําบัดและฆาเชือ้ โรคในอากาศภายในอาคารโดย
ใชเทคนิคเชิงไฟฟาสถิต สําหรับผูใ ชงานในโรงพยาบาล ครัวเรือน สํานักงานทัว่ ไป โรงเรียน
และผูประกอบการที่เกี่ยวของ โดยมีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา สามารถเคลื่อนยายไดงาย
สวยงาม เหมาะกับการใชงานในอาคารและหองพัก มีคาใชจายในการบํารุงรักษาตํ่า และ
ประหยัดพลังงาน ใหประสิทธิภาพสูงในการฆาเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย ควันบุหรี่
ฝุนและกลิ่นตางๆ ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ โรคปอดอักเสบ และโรค
ทางเดินหายใจอื่นๆ เชน โรคภูมิแพ โรคหอบหืด มีราคาที่เหมาะสมตอการทํางาน และการ
ยอมรับของผูใชเชิงพาณิชย โดยอยูระหวางการขยายผลนําไปใชงานในสวนงานราชการ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงไฟฟา และชุมชน ดังตอไปนีก้ าํ ลังดําเนินการ อยูร ะหวางการขยาย
ผลโครงการนําไปติดตั้งทดสอบใชงานในโรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลยันฮี
โรงพยาบาลจุ ฬ ารั ต น 11 จ.กรุ ง เทพมหานคร ร ว มกั บ บริ ษั ท อิ น โนเวที ฟ
อินสทรูเมนต จํากัด
กําลังดําเนินการ อยูร ะหวางการขยายผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือ่ งกําจัด
ควันจากตัวตกตะกอนเชิงไฟฟาสถิตโรงคั่วชาในพื้นที่ อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย รวมกับ
บริษัท SeeSun Enterpries
กําลังดําเนินการอยูระหวางการขยายผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่อง
กําจัดควันจากตัวตกตะกอนเชิงไฟฟา สถิตโรงคัว่ กาแฟในพืน้ ที่ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม
รวมกับบริษัท SeeSun Enterpries

เครื่องบําบัดและฆาเชื้อโรคใน
อากาศภายในอาคารโดยใช
เทคนิคเชิงไฟฟาสถิต
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Research and Innovation

for Answering Social Challenges
Lead researcher: Assoc. Prof. Dr. Panich Intra
Researcher: Mr. Visut Assanavijit
Research Unit of Applied Electric Field in Engineering (RUEE)
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Air dust mass meter PM10 and PM2.5
in the air with electrostatic techniques
Air dust mass meter PM10 and PM2.5 in the air
with electrostatic techniques has developed by the prototype
meter using the principle of electrostatic current of particles
through High Efﬁciency Particulate-Free Air Filter or HEPA. This
can quickly detect and collect samples of dust in the air both
dust particles which are smaller than 10 micrometer (PM10)
and micrometer (PM2.5). The process is as fast as 0.1 second
and the samples can be used for chemical composition and
toxic analysis. It can report real-time results in mass unit per air
volume (µg/m3) of the measuring range between 0 and 1,000
µg/m3. The prototype can be equivalent work to the current
tools such as ParticleScan, Thermo Scientiﬁc TEOM Series
1400ab, Thermo Scientiﬁc Model 5014i Beta, Thermo Scientiﬁc
Model FH62C14 Beta Gauge. Therefore, the prototype enables
to study the behavior of dust movement in the air. There is
connection between the data of wireless measurement via
3G mobile phone network and can display the measurement,
data record and quantitative display in graph and table shown
as hourly and 24 hours on the web browser http://www.
ruee-aqm.com/weather.php

The utilization of air dust mass meter
PM10 and PM2.5 in the air with electrostatic
techniques

The prototype has level of readiness or efﬁciency of
technology in development for actual use in full operation
or commercialization by registering the patent on “Machine
for measuring and collecting number in concentration
samples and mass of particle matter smaller than 2.5
micrometers”. The patent application number is 1001000983
dated on 1 July 2010 (see attached), and the technology has
been passed through Fabix International Company Limited
and PICO INNOVATION Company Limited in the authorization
to apply the ﬁ ndings of the research for commercial
production. In present, the prototype has been installed and
used by expansion in government sector, college, university,
power plant, and community at the total of 16 sites composing
of the stations as follows:
Monitoring station at Rajamangala University of
Technology Lanna, Doi Saket District, Chiang Mai Province
Monitoring station at Mae Moh Power Plant 4 Units,
Lampang Province

Monitoring station at Kasetsart University, Bang
Khaen, Bangkok Metropolitan
Monitoring station at King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok, Bangkok Metropolitan
Monitoring station at South Bangkok Power Plant
4 Units, Samut Prakan Province
Monitoring station at Udon Thani Rajabhat
University, Udon Thani Province
Monitoring station at Faculty of Engineering, Prince
of Songkla University, Hat Yai, Songkhla Province
Monitoring station at Prince of Songkla University,
Pattani Campus, Pattani Province
Monitoring station at Wang Yai Sub-District, Thepha
District, Songkhla Province
Monitoring station at Community College Songkhla,
Thepha District, Songkhla Province
Monitoring station at Thepha Beach, Thepha
District, Songkhla Province
Monitoring station at PICO INNOVATION Company
Limited, Saraphi District, Chiang Mai Province
The expansion in monitoring and reporting project
of PM2.5, PM10 in Mae Chan District, Chiang Rai Province in
coordination with National Science and Technology
Development Agency (Northern NSTDA) is ongoing process.
The expansion in monitoring and reporting project
of PM2.5, PM10 in Nong Phueng Sub-District,
Saraphi District, Chiang Mai Province in coordination with
National Science and Technology Development Agency
(Northern NSTDA) is ongoing process.
The expansion in the project of weather
measurement from the tea roasting plant after installing
smoke removal from electrostatic techniques in Wiang Pa
Pao District, Chiang Rai Province in corporation with SeeSun
Enterprises Incorporation is ongoing process.
The expansion the project of weather measurement
from the tea roasting plant after installing smoke removal
from electrostatic techniques in Chiang Rai and Chiang Mai
Province in coordination with SeeSun Enterprises
Incorporation is ongoing process.
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Air treatment and indoor
disinfection by using
electrostatic techniques
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Air treatment and indoor disinfection by using electrostatic techniques for
solving the problems of measuring particles instrument in the atmosphere by using
electrostatic techniques illustrated in Figure 2. This displayed the structure of air
treatment and indoor disinfection developed for the use in hospitals, households,
general ofﬁces, schools where those are suitable for work, price, and acceptance of
commercial users. The qualities of air treatment and indoor disinfection compose
of pre-ﬁlter, Ionizer, collector, non-thermal plasma, fan, ﬁne-ﬁlter, high voltage
power supply, power supply, and electronic control unit. The operation of the
prototype will start by pulling the air through the machine by exhaust fan to the
coarse ﬁlter to ﬁrstly ﬁlter the coarse dust. After that, the air will ﬂow into the
particle capacitor to charge the dust particles containing positive charge. The charged
particles will pass through the particle collector to collect dust which can be easily
used to clean sedimentation. The air treatment and indoor disinfection by using
electrostatic techniques has tested its efﬁciency in removal of dust PM2.5 from
22,000 µg/m3 (exceeding the standard 440 times) reduced to 114 µg/m3 within 2
hours with the room size of 100 cubic meter.
Utilization of air treatment and indoor disinfection by using electrostatic
techniques for users in hospitals, households, general ofﬁces, schools and related
entrepreneurs. They are small, lightweight, easily portable, elegant, suitable for
use in buildings and accommodation having low maintenance costs and energy
saving, high efﬁciency in disinfection especially bacteria, cigarette smoke, dust and
various odors. These are the causes of Meningitis, Pneumonia and other respiratory
diseases; for example, allergies, asthma, with a reasonable price for work and
accepted by commercial users which is in the process of expansion in utilization in
government section, college, university, power plant, and community as follows:
The expansion in the project of installation and testing in Central Chest Institute
of Thailand, Yanhee Hospital, Chularat 11 Hospital in Bangkok Metropolitan in
cooperation with Innovative Instrument Company Limited is ongoing process.
The expansion in the project of development in efﬁciency of smoke
removal from electrostatic precipitators of tea roasting plant in Wiang Pa Pao
District, Chiang Rai Province in cooperation with SeeSun Enterprises Incorporation
is ongoing process.The expansion in the project of development in efﬁciency of
smoke removal from electrostatic precipitators of coffee roasting plant in Chiang
Rai and Chiang Mai Province in cooperation with SeeSun Enterprises Incorporation
is ongoing process.
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เครื่องอบแหง
ฝกเมล็ดถั่วลิสง

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกถั่วลิสงประมาณ 188,620 ไร แหลง
ปลูกที่สําคัญอยูในภาคเหนือไดแกจังหวัด ลําปาง นาน พะเยา เชียงราย
เชียงใหม แมฮองสอน ซึ่งเปนภาคที่ผลิตถั่วลิสงมากที่สุด คือจังหวัดที่
มีพื้นที่เพาะปลูกมาก จังหวัดลําปางมีพื้นที่ปลูกถั่วลิสง 17,000 ไร มาก
ทีส่ ดุ ในประเทศไทย นอกจากนีย้ งั มีโรงกะเทาะ และผูร วบรวมถัว่ ลิสงทีล่ ง
ทะเบียน จํานวน 13 ราย ซึ่งคิดเปนมากกวารอยละ 80 ในประเทศไทย
ดังนั้นจังหวัดลําปางจึงเปนพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาการลด
ปริมาณอะฟลาทอกซิน เนื่องจากมีทั้งตนนํ้าและกลางนํ้าในการผลิต
ถั่วลิสง
คณะนักวิจัย มทร.ลานนา ลําปาง ไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บรักษาฝกถั่วลิสง เพื่อลดปริมาณ
ของอะฟลาทอกซินที่เหมาะสมกับโรงกะเทาะเมล็ดถั่วลิสงขนาดเล็ก
และขนาดกลาง จึงมีการออกแบบหองควบคุมความชื้นตนทุนตํ่ารวม
กับผูป ระกอบการ รวมทัง้ การออกแบบและสรางเครือ่ งอบแหงฝกเมล็ด
ถั่วลิสงแบบกระบะสลับทิศทางลมรอน เพื่อชวยแกปญหาการเกิดของ
สารอะฟลาทอกซินในเมล็ดถัว่ ลิสงหลังการเก็บเกีย่ วของเกษตรกรผูป ลูก
โดยเฉพาะในชวงของฤดูฝน โดยมีพื้นที่ดําเนินการคือโรงงานถั่วมิตร
เกษตร ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
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เครือ่ งอบแหงฝกเมล็ดถัว่ ลิสงแบบกระบะสลับทิศทาง
ลมรอน เปนผลงานของอาจารยวิชัย สินจักร อาจารยคณะ
วิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา ลําปาง โครงสรางของเครื่อง
ประกอบดวยชุดหองอบแหงเปนเหล็กขนาด 2245 x 2245 x
1240 มิลลิเมตร มีพนื้ รองรับฝกเมล็ดถัว่ ลิสงเปนตะแกรงทีค่ วาม
สูง 400 มิลลิเมตรจากพืน้ ลางซึง่ วางบนชุดขาตัง้ เหล็ก ใชมอเตอร
ไฟฟาขับขนาด 1 แรงมา 220 โวลต พัดลมเปนแบบไหลตามแกน
ใบพัดเปนชุดปอนลมรอนเขาหองอบแหง และชุดควบคุมการ
ทํางานของเครื่องตัด-ตอ ดวยอุณหภูมิลมรอน ใชเชื้อเพลิงจาก
แกสแอลพีจีเปนตัวปอนใหความรอน ซึ่งควบคุมอุณหภูมิของ
ลมรอนที่ปอนการอบแหง 40 ถึง 50 องศาเซลเซียส ปริมาณฝก
เมล็ดถั่วลิสง 500 กิโลกรัม ใชเวลาในการอบแหงที่ 10 ชั่วโมง
และอัตราการสิ้นเปลืองของแกสแอลพีจีที่ใชในการอบแหง 28
กิโลกรัมตอครั้ง จากการทดลองพบวาการลดลงของความชื้น
ฝกเมล็ดถั่วลิสงดิบทั้งเปลือกที่ 33.0 เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยก
(%wb) เหลือความชื้นฝกเมล็ดถั่วลิสงทั้งเปลือกที่ 4.8 ถึง 5.6
เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยก (%wb) และเหลือความชื้นเฉพาะ
เมล็ดถั่วลิสงที่ 5.4 ถึง 5.6 เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยก (%wb)
ผลการวิเคราะหหองปฏิบัติการวิเคราะหสารอะฟลาทอกชิน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา ลําปาง
ไมพบปริมาณคาสารอะฟลาทอกซิน
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Hot Air Dryer Machine for Peanut
Thailand has 188,620 rai of land for grow peanut, Majority,
Northern region such as Lampang, Nan, Payao, Chiang Rai, Chiang
Mai, and Mae Hongson are the area for peanut cultivation. Lam
pang province has 17,000 rai for peanut cultivation. In addition,
there were 13 peanut shelling factories and merchandises who were
registered which more than 80% of registration in Thailand.
Therefore Lampang is the most appropriate province to study
reduction of aﬂatoxin because there was completely supply chain
of peanut production.
Researchers of RMUTL Lam pang had aware of developing
effectiveness of storing peanut for aﬂ atoxin reduction that
appropriate to small and medium peanut shelling factories.
Therefore, researchers and local enterprises had designed low cost
humidity control storage and also invent hot air dryer machine for
drying peanut in order to reducing aﬂatoxin after harvest peanut
during raining season. Research project had cooperated with Mit
Kaset Peanut factory, Tumbol Kuayphae, Aumphur Muang Lampang ,
Lampang Province.
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Hot air dryer machine was an invention of
Ajarn. Wichai Sinjak, Faculty of Engineering, RMUTL
(Lampang). Hot air dryer machine made of iron
with the size of 2245 x 2245 x 1240 mm. which the
grille high 400 mm from the iron easel by using
1 HP Electric Motor, 220 V and using the fan to
blow hot air in to dryer machine with temperature
control set. Dryer machine using LPG as a ﬁring which

control temperature at 40-50 degree Celsius. Dryer
machine capacity, machine can dry 500 kilogram
which take 10 hours and using LPG 28 kilogram at a
time. Result of testing found that humidity reduction
of peanut was 33.0 %wb and remaining humidity
of peanut at 4.8 to 5.6 %wb. Result from lab test
found that there was no aﬂatoxin in dried peanut.
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“ตาก” ตั้งอยูภาคเหนือตอนลางของประเทศ มีพื้นที่กวา 16.4 หมื่นตารางกิโลเมตร เปนจังหวัดที่มีขนาดเปนอันดับ 4 ของประเทศและเปนอันดับ 2 ของภาคเหนือ หางจาก
กรุงเทพฯ เปนระยะทาง 426 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดตากเปนภูเขา และปาไมที่ยังคงความสมบูรณของปาและธรรมชาติ มี 5 อุทยาน มีเขตรักษาพันธุสัตว
ปาอยู 5 แหง และปาสงวนแหงชาติ 15 ปา ตลอดจนมีนา้ํ ตกที่ นักทองเทีย่ วรักการผจญภัย และนิยมการลองแกงตองมาเยือนสักครัง้ ทัง้ นํา้ ตกทีลอซู และนํา้ ตกทีลอเร นอกจากความ
สวยงามตามธรรมชาติแลว ยังเปนจังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อทั้งดอกไมและผลไมเมืองหนาว โดยเฉพาะทับทิมที่มีผลใหญหวานอรอย และกําลังไดรับความนิยมมาก
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ตอยอดการทองเที่ยว
จังหวัดตากด้วย

เทคโนโลยี 3 มิติ และ
เทคโนโลยีเสมือนจริง
ประชาสั ม พั น ธ ก ารท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ตากด ว ยเทคโนโลยี
3 มิติ และเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ Tour 3D เปนผลงานของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ลานนา ตาก โดย นายวชิระ
คุณาแจมจรัส และนายภาณุพงษ จันโททัย มีอาจารยวันชนะ จูบรรจง
เปนที่ปรึกษาปริญญานิพนธ โดยไดรับการสนับสนุนจากการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานตาก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ตาก และไดรับการสนับสนุนจากจังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญ
รุง โรจน รองผูว า ราชการจังหวัดตาก ในการใหความอนุเคราะหเผยแพร
เว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก และเพื่อเปนการ
สงเสริมการทองเทีย่ วจังหวัดตากภายใตโครงการรณรงคปแ หงการทอง
เที่ยววิถีไทย Amazing ไทยเท
เทคโนโลยีดังกลาวเปนการนําเสนอขอมูลแหลงทองเที่ยว
สําคัญในจังหวัดตาก โดยสามารถรับชมได 3 รูปแบบ ไดแก
1. โมเดล 3 มิติ หรือ Tour 3D ที่สรางขึ้นจากการถายภาพ
ทางอากาศจากอากาศยานไรคนขับ (Drone) ที่ทําการบันทึกทุกมิติ
ของวัตถุ ซึ่งสามารถแสดงสัดสวนและผิววัตถุในรูปแบบ 3 มิติ ไดอยาง
ถูกตอง สามารถมองเห็นไดรอบดาน 360 องศา
2. ภาพ 360 องศา เปนการบันทึกภาพจากสถานที่จริงทุก
ทิศทางรอบตัว โดย Tour 3D สามารถแสดงสภาพแวดลอมในมุมมอง
360 องศาที่เกิดจากการนําภาพในมุมตางๆ ประกอบเขาดวยกันจาก
กลองคุณภาพสูง โดยผูจัดทํานําเสนอจุดเดนในแตละสถานที่ไวอยาง
นาสนใจ
3. Virtual Reality ใหผชู มสามารถสัมผัสประสบการณเสมือน
จริงในรูปแบบ VR ทีจ่ าํ ลองสภาพแวดลอม บรรยากาศผานการรับรูจ าก
การมองเห็น

Promote tourist
attractions at Tak
Province by 3D
technology and
Visual Reality
Tourism promotion of Tak province by 3D
technology, Visual Reality or Tour 3D was a project
of student from information technology department,
Rajamangala University of Technology (Tak).
Mr. Wachira Kunajamjarat, Mr. Panupong Jannothai and
Ajarn. Wanchana Jubanjong as ﬁnal year project advisor.
The project was supported by Tourism Authority of
Thailand (Tak), Ministry of Culture (Tak) and had been
approved by Mr. Somchai Kitcharonerungroj, vice provincial
governor of Tak province to promote website and tourism
promotion of Tak province under campaign of “Travel
as Thainess Amazing Thai Tae”
Technology was about to promote tourist
attractions which can be view in 3 ways as
1. Tour 3D by using drone to record all dimension
of the objects which can be seen 360 degree.
2. 360 degree, by taking 360 degree photos which
team present tourist attraction interestingly.
3. Virtual Reality, which allow viewers to
experience environment and atmosphere from many
tourist attractions.
For further information about Tak tourist attractions you
can visit web site http://it.tak.rmutl.ac.th/tour3d

ผูท สี่ นใจสามารถเขาศึกษาขอมูลการทองเทีย่ วและรับชมไดที่
http://it.tak.rmutl.ac.th/tour3d
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Lanna Chrome TM
เ ดสี รรมชาติที่เปนเอกลัก ณ องล้านนา

งานวิจัย ่งเปนสวนหน่งของโครงการนี้เปนการศึกษาและผลิตสีผงจากธรรมชาติในชื่อ Lanna Chrome
TM ตามเฉดและโทนสีที่เปนเอกลักษณของลานนา โดยไดทําการถอดสีมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดและภาพ
จิตรกรรมบนผืนผาหรือภาพพระบฏซึ่งมีอายุนับรอยปดวยโปรแกรม Real colors pro จากนั้นนํามาแปลงเปน
Colour Palette ทีส่ ามารถนํามายอมสีธรรมชาติบนผาทอจากวัตถุดบิ ทีน่ ยิ มนํามาใชในการยอมผาในปจจุบนั และ
ทําการรวบรวมและถายทอดเปนหนังสือแกผปู ระกอบการและผูท สี่ นใจในเรือ่ งของสีธรรมชาติทเี่ ปนเอกลักษณของ
ลานนากับงานทางดานผลิตภัณฑสิ่งทอซึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่งที่บงบอกถึงวัฒนธรรมของคนไทยมาชานาน นับเปนงาน
วิจยั ทีส่ ง ผลตอการสรางอัตลักษณผลิตภัณฑใหมคี วามโดดเดนทัง้ การออกแบบ คุณภาพและเรือ่ งราวของผลิตภัณฑ
ที่สามารถนําไปใชงานไดจริง
นอกจากนีผ้ ลิตภัณฑจากงานวิจยั ดังกลาว ยังเปนหนึง่ ในผลงานของคนไทยทีไ่ ดรบั 3 รางวัลจากเวทีการ
ประกวดผลงานการประดิษฐ งานวิจัยและนวัตกรรม ในเวทีระดับนานาชาติ Hong Kong International Invention And Design Competition (IIDC) ประเทศฮองกง คือ รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) และรางวัลพิเศษ
(Special Award) จากผูจัดงาน และรางวัลพิเศษ (Special Award) จาก National University of Science
and Technology (MISiS) ประเทศรัสเซีย ภายใตผลงานชื่อ LannaChromeTM : Natural Dye powders
for Lanna Thailand ในฉบับหนาเราจะพาไปรูจักกับผงสีธรรมชาติที่ไดจากงานวิจัยชิ้นนี้
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สีที่ใช้กับเสื้อ ้าเครื่องแตงกายเปน
สิ่งที่บงบอกถงวั นธรรม องคนไทยมา
ช้านาน เนื่องจากคนไทยมีคติความเชื่อที่
หลากหลายจงมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการ
เลือกใช้สีในการแตงกาย
ปจจุบนั อุตสาหกรรมสิง่ ทอมีความสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากสามารถสรางรายได
ใหกับประเทศปละจํานวนมาก แตเนื่องดวยมีการแขงขัน
ทางการตลาดสูงจึงทําใหการขยายตัวของอุตสาหกรรม
สิ่งทอมีแนวโนมลดลง ประกอบกับการยายฐานผลิตออก
ไปยังประเทศเวียดนาม กัมพูชาและลาวที่มีคาจางตํ่ากวา
ในประเทศไทย และการเขามาของผลิตภัณฑสิ่งทอที่มี
ลักษณะใกลเคียงกัน ทําใหผูประกอบการในอุตสาหกรรม
สิ่งทอตองมีการปรับตัว

ดร.สุรพล ใจวงศษา และคณะนักวิจัย มทร.ลานนา ลําปาง ไดเล็งเห็นวา
กลยุทธทสี่ าํ คัญในการปรับตัวของผูป ระกอบการในดานการสรางอัตลักษณผลิตภัณฑ
ใหมีความโดดเดนทั้งดานการออกแบบ คุณภาพ และเรื่องราวของผลิตภัณฑ จึงมีการ
พัฒนาเฉดสีธรรมชาติทเี่ ปนเอกลักษณของลานนาสําหรับการยอมสีสงิ่ ทอ เพือ่ เปนการ
สรางเอกลักษณใหแกผลิตภัณฑสงิ่ ทอภายในประเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอน
บน พัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอใหมีมูลคาสูงขึ้น และสรางอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคา
สิ่งทอในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น โดยการผสมผสานการใชภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องสียอม
จากธรรมชาติและเรือ่ งราวอันยาวนานทางวัฒนธรรมเพือ่ ยกระดับจากการผลิตสิง่ ทอ
ระดับครัวเรือนสูระดับอุตสาหกรรม ภายใตโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ
และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น หั ต ถกรรมสิ่ ง ทอภาคเหนื อ ตอนบนด ว ย
นวัตกรรมและวัฒนธรรมสรางสรรคตลอดหวงโซการผลิตที่ไดรับผลกระทบจากการ
เปดเสรีทางการคา โดยการสนับสนุนของกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
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Tone of Natural Ccolor,
t ni n ss of Lanna
Color and cloth can be deﬁned as Thai culture. There
are many beliefs that affect to color of the cloth.
At present, textile industry is very important for the growth of Thai
economy. However, the growth of textile industry trend to be decreased
according to high competitive. Furthermore, many investors also move
production plant in our neighboring countries such as Vietnam Cambodia and
Laos because of lower labor cost and products are easily imitated. Therefore
it is necessary for enterprise to adapt to the changes.
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Research was a part of the project which
aimed to study and produce natural dye color
“LannaChromeTM” that indicated to color of
Lanna by using program Real colors pro to copy
colors used to paint on old temple, 100 years
Buddhism fabric paint and convert to Colour
Palette. This research had gathered information and
published as a book for enterprise. Therefore, this
research contributed the value added to textile in
term of uniqueness, design, quality and storytelling
that is applicable.

Surapon Jaiwongsa Ph.D. and researcher
team of Rajamangala University of Technology Lanna
(Lampang) had aware of important strategy for
enterprise by building product identity in term of
design, quality, and storytelling so researcher and
team had developed natural dye color for textile
which indicate to the uniqueness of Lanna especially
for upper northern part of Thailand. Using natural dry
color is value added to its products and also affect to
purchasing decision making of local textile by adopting
local wisdom of natural dying and culture to lift up
local products to be industrial. The project of product
development and competency increment of textile in
upper northern of Thailand by adopting innovation and
creative culture through its supply chain that affect
from free trade agreement which this project was
supported by Department of Foreign Trade, Ministry
of Commerce

In addition, this research received many
awards such as Gold Medal and Special Award
from Hong Kong International Invention And Design
Competition (IIDC). Special Award from National
University of Science and Technology (MISiS), Russia
under the project LannaChromeTM : Natural Dye
powders for Lanna Thailand. Next volume we will
introduce reader about Natural Dye powders from
this research project.
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“วิจัยพัฒนา สรางมูลคา

แป้งแผน่

จากขา้ วไรซ์เบอรร์ ี่”

ปจจุบันนี้ หลายๆ คน มีวิถีการใชชีวิตแบบเรงรีบ
แขงขันกับเวลา ไมมีเวลาดูแลสุขภาพ แตถึงอยางไรก็ตาม
การรับประทานอาหารยังคงจําเปนตอการดํารงชีวิตประจํา
วัน ซึ่งถือเปนเรื่องใกลตัวที่สุด
การรั บ ประทานอาหารคลี น หรื อ อาหารเพื่ อ
สุขภาพ จึงกําลังเปนที่นิยมอยางมาก ดังนั้นการเลือกรับ
ประทานขาวเปนอาหารหลักหรือผลิตภัณฑแปรรูปจากขาว
จึงไดรับความนิยมสูงควบคูไปกับอาหารเพื่อสุขภาพอื่น ๆ
เชน สลัดโรล แหนมเนือง กวยเตียวหลอด กวยเตียวลุยสวน
ฯลฯ นักศึกษาและอาจารย สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก นําโดย
นางสาวเพ็ญนภา แซเลา, นางสาวสุธิดา เวธนี, อาจารยคช
รัตน ทองฟก และอาจารยสรุ ยิ าพร นิพรรัมยรว มกับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุม แมบา นขนมไทยบานบางพะยอมใต จึงเล็งเห็นถึง
ชองทางทางธุรกิจโดยการตอยอดการพัฒนาผลิตภัณฑแปง
แผนขาวไรซเบอรรี่ โดยใชวตั ถุดบิ ขาวไรซเบอรรที่ ดแทนขาว
ขาวเพือ่ เพิม่ ผลิตภัณฑและมูลคายอดจําหนายในเชิงพาณิชย
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เนื่องจากขาวไรซเบอรรี่มีสารตานอนุมูลอิสระสูงกวาวิตามินซีและอี 2 เทา และยังมีสารประ
กอบฟนอลิก แกมมาออไรซานอล สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่น ๆ ปริมาณขาวไรซเบอรที่สามารถทดแทน
ขาวขาวไดสูงถึง 80% โดยสามารถขึ้นรูปเปนแปงแผนที่สมบูรณ เกิดการแตกหักนอย การเพิ่มปริมาณ
ขาวไรซเบอรรี่ในแปงแผนจาก 40 ไปถึง 80 % ทําใหแปงแผนมีสีมวงดําเพิ่มขึ้น เมื่อตรวจวัดดวยเครื่อง
วัดสี คาสี a มีคาเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่คา L ลดลง คุณลักษณะทางการภาพของแปงแผนขาวไรซเบอร
รี่ดานความหนา, การละลายของแผนแปง, ความทนแรงดึง, ความสามารถในการยืดตัวของแปงแผน และ
คา water activity มีคาอยูในชวง 0.25 – 0.26 มิลลิเมตร, 3.62-4.25%, 39.25-47.07 กรัม, 14.7617.53 มิลลิเมตร และ 0.72-0.76 ตามลําดับ โดยไมแตกตางกับแปงแผนจากขาวขาว สวนดานสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประโยชนตอสุขภาพ พบปริมาณฟนอลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน และฤทธิ์
การตานอนุมูลอิสระ DPPH ของแปงแผนขาวไรซเบอรรี่สูงกวาเมื่อเทียบกับแปงแผนจากขาวขาว ดาน
ประสาทสัมผัสปริมาณขาวไรซเบอรรี่ในแปงแผนมีคะแนนความชอบไมแตกตางกับแปงแผนจากขาวขาว
ดังนั้นหากเลือกแปงแผนขาวไรซเบอรรี่แทนแปงแผนจากขาวขาว จะไดสารอาหารกลุมสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่มีประโยชนตอสุขภาพสูงกวา
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“Research and Development:

Adding Value to...
...Riceberry Paper”

Today, many people are living a hustling lifestyle competing against time and do not
have time for health. However, eating is still the key to a daily life which feels close to home.
This has lead to an increased popularity for clean eating or wholesome food. Thus,
staples like rice and processed rice products have been increasingly consumed together with
other healthy food, such as salad rolls, Vietnamese meatball wraps (Nam Neung), Chinese
steamed rice noodle rolls and vegetable rice noodle rolls.
Ms. Pennapa Saelao and Ms. Suthida Waetanee, students from the program of
Agro-Industry, Rajamangala University of Technology Pitsanulok and their lecturers, Ms. Kodcharat
Fugthong and Ms. Suriyaporn Nipornrum in collaboration with a community enterprise called
House Keeper’s Thai desserts Group Ban Bang Payom Tai, found business opportunities in further
developing riceberry paper. Using riceberry as an ingredient to substitutefor white rice aims to
increase wholesomeness to a wide range of products and add value to them.
The reasons for using riceberry is that amounts of antioxidants in riceberry are twice as
high as in Vitamin C or E, including phenolic compounds, Gamma Oryzanol, and other bioactive
compounds. In addition, the quantity of riceberry which can be substituted for white rice can be
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as high as 80% and it can form a complete sheet with
less cracks. Increasing the quantity of riceberry in the
sheet from 40% to 80% gives a darker purple color.
When examined with a colorimeter, it was found
that color value a* increased while color value L*
decreased. The physical characteristics of riceberry
paper including density, solubility, compressibility,
elasticity, and water activity were in a range of 0.25
– 0.26 millimeters, 3.62-4.25%, 39.25-47.07 grams,
14.76-17.53 millimeters and 0.72-0.76 respectively.
When comparing these characteristics with white
rice paper, there were no differences. Investigating
bioactive compounds showed that the total amount
of phenolic, anthocyanin and antioxidative activity
DPPH of the riceberry paper were higher than white
rice paper. In terms of sensory properties, there is
not a difference in score between riceberry and
white rice paper. Therefore, riceberry paper can give
more bioactive compounds which beneﬁts health
than white rice paper.
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Irradiated Chitosan

ไคโต าน ายรังสี
เพื่อลดการรวงและทาให้ ลโต
องลาไย

ลําไยเปนไมผลเศรษฐกิจในภาคเหนือ โดยสวนมากพื้นที่ปลูก

อยูที่ทางภาคเหนือ ในชวงฤดูเก็บเกี่ยวจะมีผลผลิตออกมาจํานวนมาก ซึ่ง
ผลผลิตที่ไดนั้น สวนใหญจะเปนผลเล็กตกเกรดบาง หรือประสบปญหา
ในชวงออกดอกติดผล ผลรวงจํานวนมาก ทําใหผลผลิตมีนอยลง มูลคาจึง
ลดลง สงผลใหเกษตรกรผูปลูกลําไยประสบปญหาขาดทุน ทําใหเกิดผล
กระทบที่ตามมาคือ ไมมีเงินทุนหมุนเวียน ไมมีเงินไปชําระปจจัยตางๆ เกิด
หนี้สินขึ้น
อาจารยจาํ เริญ เกตุแกว หัวหนาหนวยคลินกิ เทคโนโลยี มทร.ลานนา
เชียงราย เล็งเห็นปญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผูปลูกลําไย จึงมีแนวคิดที่จะ
นําไคโตซานฉายรังสี เปนสารที่ไดจากเปลือกกุง เปลือกปู ยอยสลายไดตาม
ธรรมชาติ มีความปลอดภัยตอมนุษย สัตว และสิง่ แวดลอม ซึง่ เปนผลงานของ
ดร.ปรารถนา คิว้ สุวรรณ จากสถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) ไคโตซานนี้นอกจากมาใชในดานเกษตร ยังสามารถนํามาใชในดาน
ประมงและปศุสัตว ดานอุตสาหกรรมอาหาร ดานความงาม ดานการแพทย
และดานสิ่งแวดลอม ซึ่งจะแตกตางจากไคโตซานทั่วๆไปคือ ใชรังสีแกมมา
ในการยอยสายไคโตซาน ทําใหชวยตัดสายโมเลกุลไคโตซานใหสั้นลงสงผล
ใหพืชดูดซึมไดดีกวา อีกทั้งรังสีแกมมาจะฆาเชื้อโรคตางๆที่ปนมากับไคโต
ซานทําใหโรคไมแพรไปสูพืช ไมมีสารเคมีตกคาง เนื่องจากไมมีการเติมสาร
เคมีใดๆ ลงไป ทําใหปลอดภัยตอผูใ ช สัตวเลีย้ งและสิง่ แวดลอม และทีส่ าํ คัญ
สามารถเรงการเจริญเติบโตของตนและเมล็ดอีกดวย
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คลิ นิ ก เทคโนโลยี จึ ง นํ า ความรู นี้ ไ ป
ถายทอดใหกับผูสนใจ โดยเชิญ ดร.ปรารถนา คิ้ว
สุวรรณ จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ
(องคการมหาชน) รวมเปนวิทยากรถายทอดความ
รูเ รือ่ งสารละลายไคโตซานฉายรังสีอกี ดวย โดยการ
จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีใหกับเกษตร ชุมชน
และผูส นใจ ณ บานเวียงหาว ตําบลเวียงหาว อําเภอ
พาน บานหนองตุม ตําบลรองธาร อําเภอพาน และ
บานหวยสานดอนจัน่ ตําบลปากอดํา อําเภอแมลาว
จังหวัดเชียงราย เพื่อสามารถนําความรูที่ไดรับไป
พัฒนาเกษตรแตละครัวเรือน เพิม่ ผลผลิต และเพิม่
รายไดใหกับเกษตร ชุมชน และผูที่สนใจ
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Longan is a fruit crop in northern Thailand and the most cultivated areas

are in the northern part. There is usually an excessive amount of longan production
during harvest season. However, longan farmers have experienced a below averaged
small fruit problem or immature fruit drop after pollination. These problems usually
cause a decrease in production and value of the longan. Longan farmers have been
suffering from the loss which leads to a lack of circulating fund and an increase
in debts.
Mr. Jamreon Katkaew, a lecturer and Head of Technology Clinic Unit,
Rajamangala University of Technology, Chiang Rai, was aware of the problems occurring
to the longan farmers. This led to a concept of using irradiated chitosan which is a
substance developed in the outer hard shells of shrimps or crabs. This substance is
biodegradable and safe for humans, animals and the environment. This work originally
belongs to Dr. Prattana Kilsuwan from Thailand Institute of Nuclear Technology: TINT.
Chitosan has not been used only in agriculture, but also in ﬁsheries and livestock,
including the food industry, beauty, medical, and the environment. The difference
with this type of chitosan, in general, is that it is produced using gamma irradiation.
This method helps to shorten the molecules in chitosan which results in better
absorption by plants. Gamma irradiation also sterilizes contaminates in chitosan which
helps to prevent transmitting disease to plants. In addition, it is non residual which
is safe for users, animals, and the environment. Most importantly, it stimulates the
growth of trees and seeds.

To transfer this knowledge
to the public, Technology Clinic
Unit invited Dr. Prattana Kilsuwan
from Thailand Institute of Nuclear
Technology to be a guest speaker
on the topic of irradiated chitosan.
The talk was held in three locations
including: Ban Wiang How, Wiang
How Sub-district, Pan District; Ban
Nong Tum, Rung Than Sub-district,
Pan District; and Huay San Don Jun,
Pa Kor Dam Sub-district, Mae Lao
District, Chiang Rai Province. The
aim of the knowledge transfer was
to enable famers, communities,
and the public to develop
agriculture in their households,
increase agricultural production
and proﬁts.
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ชมรมครอาสาพัฒนาชุมชน...
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...พัฒนา
โรงเรียน
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การให้ คือ ความสุ

การใหสุขใจทั้งผูให
และผูรับ ความสุขของผูรับคือ ความยินดีที่ไดรับสิ่งที่มอบให ในขณะ
ที่ผูใหนั้น สุขใจที่ไดชวยเหลือและแบงเบาความทุกขยากของเพื่อน
มนุษยดวยกัน ดังนั้น นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก แกนนําในการทํากิจกรรม
“ชมรมครูอาสาพัฒนาชุมชน” จัดโครงการ “ราชมงคลลานนา
พิ ณุโลก อาสาพัฒนาโรงเรียนนอง” ชมรมครูอาสาพัฒนาชุมชน
ประจําปการศึกษา 2561 ครัง้ ที่ 13 ระหวางวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ
2562 ณ โรงเรียนบานนาฟองแดง ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
โดยมีคณาจารยและนักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน 120 คน
ชมรมครูอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของนักศึกษารุนใหมซึ่งเปนความหวังของประเทศชาติ เปนอนาคต
ที่ทุกสวนตองเอาใจใสใหความสําคัญ แตเนื่องจากสภาพสังคมใน
ปจจุบัน ทําใหนักศึกษาดําเนินชีวิตแบบตางคนตางอยู ไมสนใจสิ่ง
แวดลอมหรือผูค นรอบตัว ขาดสัมพันธภาพทีด่ ตี อ คนรอบขางและอาจ
ลืมเรื่องความมีนํ้าใจ เอื้อเฟอเสียสละ ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญในการดําเนิน
ชีวติ ในสังคมดังนัน้ จึงจําเปนทีจ่ ะตองปลูกฝงอุดมการณในเรือ่ งการเปน
ผูน าํ ทีเ่ สียสละมีวสิ ยั ทัศนทถี่ กู ตองและชัดเจนมีความคิดสรางสรรคกลา
แสดงออกในสิง่ ทีค่ วร ตลอดจนเปนแบบอยาง ทีด่ แี กสงั คมและผูอ นื่

โดยผานกิจกรรมคายอาสา ซึ่งจะเปนเวทีที่ชวยสราง และกลั่น
กรองบุคคล ใหมีหัวใจอาสารับใชเสียสละเพื่อประโยชนสวน
รวม กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก และเปนแบบอยางตอ
สังคม ชมรมครูอาสาพัฒนาชุมชน จึงไดจัดทําโครงการ “ราช
มงคลลานนาพิ ณุโลก อาสาพัฒนาโรงเรียนนอง” โดยมี
กิจกรรม ซอมแซมระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน การซอมแซม
ระบบไฟฟา หองนํา้ สนามเด็กเลน และสถานทีภ่ ายในโรงเรียน
จัดหาสือ่ อุปกรณการเรียนการสอน และอุปกรณกฬี าทีใ่ ชภายใน
โรงเรียน บําเพ็ญสาธารณะประโยชนในชุมชน เพือ่ เปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน และสิ่งสําคัญ
เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตในการเปนผูนํา เสริมสรางทักษะจรรยา
บรรณในวิชาชีพครู ใหกับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก
สําหรับโครงการดังกลาวไดรับงบประมาณสนับสนุน
สําหรับการดําเนินกิจกรรมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และการเปดกลองรับ
บริจาคเงินของนักศึกษาชมรมครูอาสาพัฒนาชุมชน เปนเงิน
จํานวนทั้งสิ้น 110,000 บาท.
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Happiness

Is In Giving

Students from the Faculty of Engineering,
RMUTL, Phitsanulok, a mainstay of a Volunteer
Teachers for Community Club, initiated a volunteering
project on “The 1 th RMUTL, Phitsanulok for School
evelopment, Academic ear 1 .” It was held
between February 8 – 10, 2019 at Ban Na Fong
Dang, Nakorn Thai Sub-District, Nakorn Thai District,
Phitsanulok Province. The activities included: improving
public utility systems, such as electricity, toilets,
playgrounds, school areas; providing teaching materials
and sports equipment for schools; providing public
services for the community. The project aimed to: build
a good relationship between the university and the
community, and to create the leader’s life skills and
a teacher professional development for the students
from the Faculty of Engineering. The activities were
sponsored by the government, private, and public
sectors. The charitable donation for the project was
110,000 baht.
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โครงการหมูบาน

ผลิตภัณฑลูกประคบจากเซรามิก
สูการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
หมูบานแมขายและเทคโนโลยี
บทความโดย : จารุวรรณ สุยะ

หากพูดถึงเครือ่ งปนเซรามิกในประเทศไทยแลวเชือ่ วาหลาย ๆ คน ตองนึกถึงเซรามิกลําปางกันอยางแนนอน
เพราะจังหวัดลําปางนัน้ ขึน้ ชือ่ เรือ่ งของเครือ่ งปนเซรามิกทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีและมีประวัตอิ นั ยาวนาน ชุมชนบานศาลาบัวบก
อ.เกาะคา จ.ลําปาง เปนชุมชนหนึง่ ทีผ่ ลิตและจําหนายเซรามิก รวมทัง้ ดําเนินกิจกรรมดานการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ ที่
มีนักทองเที่ยวแวะเวียนเขามาเยี่ยมชมวิถีชีวิตในชุมชนพรอมกับใชบริการเนื่องจากอยูไมไกลจากตัวเมืองมากนัก
จากจุดเดนของชุมชนและความเชี่ยวชาญของบุคลากร มทร.ลานนา ลําปาง จึงเกิดความรวมมือในการ
สงเสริมอุตสาหกรรมเซรามิกใหเติบโตควบคูไ ปกับอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว โดยผลักดันใหชมุ ชนบานศาลาบัวบกเปน
หมูบ า นผลิตภัณฑลกู ประคบจากเซรามิกสูก ารทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ ภายใตการสนับสนุนงบประมาณโครงการหมูบ า น
แมขายและเทคโนโลยี จากคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 3 ป
เพือ่ พัฒนาหมูบ า นเปาหมายใหเปนหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดา นการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑนวดแผนไทย
จากเซรามิกสูก ารทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ รวมทัง้ พัฒนาทักษะการเรียนรู สามารถประยุกตใชวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในการผลิตเปนผลิตภัณฑใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทชุมชนอยางยัง่ ยืน และสามารถชวยเหลือชุมชนอืน่ โดยรอบได
ผูชวยศาสตราจารยเพียงพิมพ ชิดบุรี อาจารยสาขาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การเกษตร กลาวในนามหัวหนาโครงการวา ในปแรกที่เริ่มดําเนินโครงการ ทางมหาวิทยาลัยไดสรางควาเขาใจ
ในกระบวนการเรี ย นรู แ ละปรั บ เปลี่ ย นสู ก ารพั ฒ นาเป น หมู บ า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ด า นการสร า ง
ทั ศ นคติ แ ละการถ า ยทอดเทคโนโลยี โ ดยชุ ม ชนมี ส ว นร ว มได นํ า วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ไ ปเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ดานการทองเที่ยวและการบริการ โดยมีการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑนวดแผนไทย (ลูกประคบจาก
เซรามิก) ใหไดคุณภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑและฉลากสําหรับผลิตลูกประคบจากเซรามิก และการปรับปรุง
สวนประกอบเซรามิกในลูกประคบ และการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดรับมาตรฐาน ปที่สอง ดําเนินการขึ้นทะเบียน
เปนโอทอป และจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน และยกระดับเปนธุรกิจ SME ในปที่สามของการดําเนินโครงการ
โครงการหมู บ า นผลิ ต ภั ณ ฑ ลู ก ประคบจากเซรามิ ก สู ก ารท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ นั บ เป น หนี่ ง ใน
พั น ธกิ จ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล า นนา ลํ า ปาง ด า นการบริ ก ารวิ ช าการสู ชุ มชน เพื่ อ ยกระดั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนให ดี ขึ้ น เกิ ด การแลกเปลี่ ย นข อ มู ล องค ค วามรู แ ละการพั ฒ นา
รวมกัน ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาที่วา “ม าวิ ท ยาลั ย นวั ตกรรมเพื่ อชุ มชน”
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Project on a Village of

Ceramic Herbal
Compress Ball
for Heath Tourism, Mae Khai
Village and Technology
Jaruwan Suya

When talking about ceramics
and pottery in Thailand, most people think
about Lampang Province. The ceramics and
pottery produced in Lampang are well known
because of their high quality and their long
history. Ban Sala Bua Bok in Kor Kha District,
Lampang is a community which produces
and distributes ceramics and pottery. Health
tourism is also promoted in this area. Since it
is located not far away from the city center,
many tourists visit to learn about the lifestyle
of the community and take advantage of its
services.
The distinctive points of the
community and the expertise of the staff
from Rajamangala University of Technology
Lanna, Lampang has led to a collaboration
to promote the ceramic industry along with
the tourism industry. This collaboration aims
to support Ban Sala Bua Bok to become the
village where ceramic herbal compress balls
is produced in addition to health tourism.
This project was supported by the budget
from the project of Mai Kai and Technology
under the Technology Clinic Project, Ministry
of Science and Technology. The duration was
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3 years aiming to develop target villages to become villages
of science and technology in producing and developing
ceramic massage products for health tourism. It also aimed
to develop learning skills, appropriately apply science and
technology to sustainable production in relation to the
community context, and help other nearby communities.
Assistant Professor Piangpim Chidburee, a lecturer
from the Department of Science, Faculty of Science and
Agricultural Technology, stated on behalf of the head of
the project that in the ﬁrst year of initiation, the university
worked on building understanding among the community

regarding learning processes and becoming villages of science
and technology, creating positive attitudes and transferring
knowledge relating to using science and technology to
increase the potential of tourism and services. The transfer
of knowledge included developing the quality of massage
products (ceramic herbal compress balls), designing packages
and labels for the ceramic herbal compress balls, improving
ceramic ingredients used in the compress balls, and
developing the products to meet acceptable standards. The
second year focused on registering to become a One Tambon
One Product (OTOP) producer and setting up a community
enterprise. Applying for SME status was conducted in the
third year.
This project in villages that produce ceramic herbal
compress balls for health tourism is one of the missions of
Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang, in the
ﬁeld of community service. This aims to elevate the quality
of the products and the life of people in the community,
including to create information exchange and participatory
development. These support the philosophy of Rajamangala
University of Technology Lanna, “The university for

community”.

นิตยสาร ราชมงคลล้านนา 53

Social Engagement

เทคโนโลยีการจัดการ ยะพลาสติก

เปนนํ้ามันทําเชื้อเพลิง
อาจารยจิรพัฒนพง  เสนาบุตร

ประเทศไทยเปนประเทศหนึง่ ทีม่ ปี ญ
 หา “ขยะลนเมือง” โดยขอมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ ระบุ ใน
ป 2556 ทั้งป ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกือบ 27 ลานตัน และในขณะที่สถานที่กําจัดขยะแบบถูก
สุขอนามัย มีเพียง 466 แหงจากทั้งหมด 2,490 แหง หรือเพียงรอยละ 19 เทานั้น สวนอีกรอยละ 81 หรือ
2,024 แหง เปนการกําจัดขยะแบบไมถูกสุขอนามัย จึงทําใหภาครัฐของไทยมีการกําหนดใหปญหาขยะเปน
“วาระแ งชาติ” ซึ่งอยูในแผนของกรมควบคุมมลพิษ ระหวางป 2559-2564 ตั้งเปาจัดการขยะมูลฝอยที่
ตกคางอยางถูกวิธีใหได “รอยละ 1 ” หรือ “ มมีขยะตกคางอีกตอ ป” โดยปญหาที่ไมสามารถแกไขใน
เรื่องการจัดการขยะ คือ เทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอยที่ยังมีประสิทธิภาพในการกําจัดที่ตํ่าอีกทั้งยังคง
มีผลกระทบตอสิง่ แวดลอม และชุมชนในทองถิน่ ทีย่ งั ขาดความรู ความเขาใจ ในการกําจัดใหถกู วิธซี งึ่ สวนมาก
คนในชุมชนมักจะนําเอาขยะทีเ่ ปนอันตราย ไดแก แบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี กองรวมกันไวไม
ถูกสุขลักษณะ หรือแมแตขยะที่มาจากพลาสติกก็จะนํามากองรวมกันและทําการเผาซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิด
มลพิษทางอากาศ และเกิดหมอกควันในชวงฤดูรอน เปนตน
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จากการศึกษาและขอมูลการจัดการขยะในเขตพื้นที่ อ.พาน
จ.เชียงราย พบวา ในสวนของการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหาร
สวนตําบล อ. พาน ไดมีจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
ในยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมใหดาํ รงความสมบูรณและยัง่ ยืนซึง่ ภายในตัวโครงการยังเนนใน
สวนการจัดการขยะ และธนาคารขยะ อีกทั้งทาง อ.ดร.มงคลกร ศรีวิชัย
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย
ไดทาํ ความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล อ. พานในการมีสว นรวม
ในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อ.พาน แบบยั่งยืนจากแนวทาง
และแผนการดําเนินงานการจัดการขยะที่ชัดเจนจึงทําใหนักวิจัยมีความ
สนใจที่จะทําการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะดวยกระบวนการ
หลอมพลาสติกในถังปฏิกรณซงึ่ ไมใชออกซิเจน (Pyrolysis) ไดเปนนํา้ มัน
เชื้อเพลิง มีซิลิกา (Si 2) เปนตัวเรงปฏิกิริยาที่ทําการสังเคราะหจาก
แกลบขาว เพื่อเปลี่ยนสายโซโครงสรางของไฮโดรคารบอนใหมีขนาด
สั้นลงทําใหนํ้ามันมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใชระบบดักจับกลิ่นแบบ
FGD (Flue gas desulfurization) เขามารวมในระบบลดปญหา
เรื่องกลิ่นของซัลเฟอรในกระบวนการกลั่นนํ้ามันจากพลาสติก ผูวิจัย
หวังวาจะนําเทคโนโลยีนไี้ ปใชในการเผยแพรการกําจัดขยะจากพลาสติก
ใหกับชุมชนรวมถึงใชเปนแนวทางในการนํานํ้ามันจากพลาสติกที่กลั่น
ไดนํ้าไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใชกระบวนการในการผลิตนํ้ามัน
จากพลาสติกดวยกระบวนการไพโรไลซิสเปนกระบวนการแตกสลาย
สารประกอบไฮโดรคารบอนในสภาวะที่ไรออกซิเจนกลั่นตัวออกมาเปน

นํ้ามันปโตรเคมิคอล แตเนื่องจากนํ้ามันที่ไดจากพลาสติกมีปริมาณของ
จํานวนคารบอนและปริมาณกํามะถันเปนจํานวนมากซึ่งสงผลทําให
นํ้ามันที่ไดมีคุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐาน ผูวิจัยจึงมีแนวทางในการ
สังเคราะหตวั เรงปฏิกริ ยิ าจากซิลกิ าและอลูมนิ าจากแกลบขาว เนือ่ งจาก
ตัวเรงปฏิกิริยาเหลานี้มีคุณสมบัติความเปนกรดและมีสารประกอบ
ซั ล ไฟด ข องโลหะซึ่ ง ช ว ยในการแตกพั น ธะและการกํ า จั ด สารกํ า มะ
ถันไดพรอมกันซึ่งผลจากการทดลองพบวาเมื่อนํ้ามันดิบที่กลั่นไดจา
กนํ้ามันจากเทอรโมพลาสติกมาทําการกลั่นลําดับสวน ผลการทดลอง
กระบวนการไพโรไลซิสของยางพบวา การทดสอบนํ้ามันจากพลาสติก
พบวาจากการทดลองกระบวนการไพโรไลชิลทั้ง 3 กระบวนการ พบวา
นํ้ามันจากเทอรโมพลาสติกประเภท โพลิสไตรรีน (Polystyrene:PS) มี
ปริมาณนํ้ามันมากที่สุดคิดเปน 96 % ของนํ้าหนัก และปริมาณนํ้ามัน
จากยางธรรมชาติ (Natural Rubber: NR) มีปริมาณมากที่สุดคิดเปน
40 % ของนํ้าหนัก และการวิเคราะหคุณสมบัติพบวานํ้ามันที่ไดจาก
โพลิโพรพิลีนมีคาใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซลมากที่สุด โดยมีคาความถวง
จําเพาะ 0.83 kg/m3 คาความหนืด 20.75 cSt จุดวาบไฟ 48 องศา
เซลเซียส และจุดขุน –5.67 องศาเซลเซียส ตามลําดับ แตการทดลอง
และทดสอบยังเปนเครื่องตนแบบที่จะตองมีการพัฒนาและวิเคราะห
คุณภาพนํ้ามันใหมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับนํ้ามันที่ไดจากการกลั่น
นํ้ามันดิบมาตรฐานและยังอยูในขั้นตอนการศึกษาหางบประมาณและ
วางแผนการจัดการความรวมมือใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะ
ทําใหงานวิจัยนี้เห็นผลอยางเปนรูปธรรมตอไป
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Mr. irapatpong Senabut
According to Pollution Control Department in 2013, Thailand
is one of the countries generating “e cessive wastes in the city”.
Whereas Thailand has garbage nearly 27 million tons, there are only
466 sites of hygienic wastes disposal of the total 2,490 sites or only 19
percent. The other 81 percent or 2,024 sites were unhygienic wastes
disposal. This causes the government of Thailand to set the waste
problems to be a “national issue” in the agenda of the Pollution
Control Department between the years of 2016-2021. The goal of the
agenda is to manage residual wastes for “1 percent” or “no more
residual wastes”. The unsolved problems of waste management
are technology of waste management has low effectiveness and side
effects to environment, and local community are lack of knowledge
and understanding in the appropriate way to dispose wastes. Many
people in community gather some hazardous goods; for example,
batteries, light bulbs, chemical containers together which are not
hygienic. This includes plastic wastes which are piled up and burnt
causes air pollution and smog in summer.
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The ﬁ ndings of the study in waste
management in Phan District, Chiang Rai Province
revealed that the waste management of Phan
Sub-district Administration Organization has
prepared the three-year development plan
(2016-201 ) in ﬁve strategies of the province that
are natural resources environment development in
integrity and sustainability. The project emphasized
on waste management and waste bank. Moreover,
Mongkol Srivichai, a professor in Civil Engineering
at Rajamangala University of Technology Lanna in
Chiang Rai Province has been in collaboration with
Phan Sub-districct Administration Organization to
cooperate in sustainability of waste management
in Phan District and to operate the explicit strategic
plans in waste management. This project attracts

Social Engagement

researchers who are interested to broadcast wastes management
technology with Pyrolysis which makes fuels having silicon dioxide (Si 2)
as a catalyst synthesized from rice husks to change and shorten the
structure of carbon dioxide chain. This makes the oil is more effective.
The Flue Gas Desulfurization (FGD) is also used to reduce the problem
of sulfur odor in the process of plastic reﬁning. The researchers hope
to apply this technology and to pass on how to do plastic wastes
management to community. It also includes the guidance in making oil
from plastic reﬁning which can use for the most beneﬁts by using Pyrolysis.
The Pyrolysis is the process of decomposing the hydrocarbon compounds
in oxygen-free environment which are condensed into petrochemicals;
however, oil from plastic contain a large amount of carbon and sulfur
which results in non-standard quality of oil. The researchers have the
guidance in synthesis of a catalyst by silicon dioxide (Si 2) and alumina
from rice husks. These catalysts are acidic composing of metal sulfur
which helps in bonding and sulfur removal at the same time. The
results of the experiment found that crude oil is sequentially distilled

by thermoplastic. The results of the process
in Pyrolysis of rubber showed that plastic oil
test found that the experiment in three stages
of Pyrolysis found that oil from thermoplastic
in Polystyrene (PS) contains a lot of oil at
96% of weigh and Natural Rubber: NR is the
most at 40% of weigh and quality analysis
showed that oil from polypropylene has the
closet value to diesel with speciﬁc gravity
at 0.83 kg / m3, viscosity at 20.75 cSt, ﬂash
point at 48 degrees Celsius, and turbidity
point at – 5.46 degrees Celsius respectively.
Nevertheless, the experimental and test are
still prototypes which need to be developed
and analyzed the quality of oil to be effective
as oil obtained from standard crude oil
reﬁning and still in the process of study,
budget, and planning in an explicit cooperation
so that this research can be substantially
seen in the future.
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ความเป็นไทย

ขนมไทย...อัตลักษณแหง...

วิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบัน มีการ
เปลี่ยนแปลงไปหลายดาน อาทิ การปกครอง การศึกษา อาหาร
เครื่องนุงหม โดยเฉพาะประเพณีและวัฒนธรรมดานอาหาร ที่มีการ
รับวัฒนธรรมมาจากตางประเทศมากยิ่งขึ้น จึงทําใหวัฒนธรรม
ดานอาหารไทย หรือขนมไทยไดรับความนิยมนอยลง
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“ขนมไทย” ถือเปนอัตลักษณความ

เปนไทยอีกอยางหนึง่ ทีแ่ สดงออกถึงความออน
ชอย ความละเอียดออน และความประณีตของ
คนไทยมาตั้งแตครั้งอดีตกาล รวมไปถึงการ
แสดงถึงภูมิปญญาไทย ดานวิถีชีวิตที่สามารถ
นําวัสดุในทองถิน่ มาปรุงแตงเปนของคาวหวาน
ไดอยางหลากหลาย
คณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา
พิษณุโลก ไดเห็นถึงความสําคัญของประเพณี
และวัฒนธรรมไทยในดานตาง ๆ ดวยการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงจัดกิจกรรมถายทอด
องค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การทํ า ขนมไทยให กั บ
นักศึกษาและผูที่สนใจ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2562 ณ ลานกิจกรรม อาคารวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ใหผเู ขารวมโครงการ
ไดรับความรูเกี่ยวกับขนมไทยและเกิดความ
ตระหนักการมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู
และสืบสานภูมิปญญาไทย อันจะสงผลใหเกิด
การอนุรักษและตอยอดภูมิปญญาดานการทํา
ขนมไทยใหคงอยูสืบตอไป
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Thai Desserts …

...Thai Identity

Lifestyles of Thai people in the modern day
have been changed in many ways including governance,
education, food, clothing, and particularly food customs and
cultures. In Thailand, food cultures have been increasingly
inﬂuenced by foreign countries. As a result, Thai food,
especially Thai desserts, have been declining in their popularity.
“Thai desserts” are one of the identities deﬁning
being “Thai”. They represent the characteristics of Thai
people for being gentle, delicate, and meticulous. They also
demonstrate Thai local wisdom by gathering ingredients in
their local areas to create a variety of Thai cuisine.
The Faculty of Business Administration and Liberal
Arts, Phitsanulok is aware of the importance of customs and
cultures. To raise awareness, the knowledge transfer activity
of Thai desserts was held for the students and the public,
on March 6, 2019 at the courtyard of Ofﬁce of Academic
Resources and Information technology. The activity aimed
to give the participants knowledge relating to Thai desserts
and to raise their desire to participate in the conservation
and restoration of Thai wisdom. This could conserve and
further local wisdom of making Thai desserts.
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วันวัฒนธรรม

เรียนร้อยางสรางสรรค

สานสัมพันธชาวราชมงคลลานนา ลําปาง”
“วัฒนธรรมนับเปนวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคม นับตั้งแตวิธีกิน วิธีอยู วิธี
แตงกาย วิธีทํางาน วิธีพักผอน วิธีแสดงอารมณ วิธีสื่อความ วิธีจราจรและขนสง วิธีอยู
รวมกันเปนหมูคณะ หลักเกณฑการดําเนินชีวิต มีการปฏิบัติสืบตอกันมา เปลี่ยนแปลงไป
ตามเงื่อนไขและกาลเวลา”
ในยุคที่วัฒนธรรมมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วพรอมกับเทคโนโลยีที่กาวหนา อาจสงผลให
วัฒนธรรมดั้งเดิมเลือนหาย ศูนยวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง ได
เล็งเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงไดจัดวันวัฒนธรรมขึ้น เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา
บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกาและประชาชนทั่วไป ไดรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
อาจารยนิตยา เอกบาง หัวหนาศูนยวัฒนธรรมศึกษาฯ เลาวา งานวันวัฒนธรรมเปนกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง จัดตอเนื่องทุกป ในปนี้เปนครั้งที่ 14 มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปดเวทีใหนักศึกษาไดแสดงผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเปนการบูรณาการการเรียนการ
สอนในรายวิชาของแตละหลักสูตรเขากับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดงานในครั้งนี้มีการออก
รานกาดหมั้ว คัวแลง การประกวดดนตรีโฟลคซองคําเมือง การแขงขันการทําลาบเมือง การประกวด
นิทรรศการชนเผา การแสดงนิทรรศการภูมิปญหาทองถิ่น การทําขนมพื้นบาน การประกวดการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเดินแบบชุดพื้นเมือง ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก
กชกร คําพุด นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ผูเขารวมกิจกรรม กลาววา งานวันวัฒนธรรม
เปนกิจกรรมทีเ่ ปดเวทีใหนกั ศึกษาแสดงความสามารถและเรียนรูว ฒ
ั นธรรมรวมกัน ทําใหไดรจู กั เพือ่ นใหม
และไดทํางานรวมกับเพื่อนตางสาขา นับเปนอีกหนึ่งความประทับใจที่ไดเรียนรูกิจกรรมดีๆ รวมกัน
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อย า งไรก็ ต าม วั ฒ นธรรมนั้ น
ถื อ เป น สิ่ ง ที่ ส ะท อ นให เห็ นถึ ง คุ ณค า วิ ถี
ชี วิ ต ความเป น อยู ข องชุ ม ชนและท อ งถิ่ น
ตางๆ โดยสามารถแสดงออกในรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญา
ศิลปะการแสดง ฯลฯ การจัดกิจกรรมวัน
วัฒนธรรมในครั้งนี้ ถือเปนการปลูกจิต
สํานึกและกระตุนใหบุคลากรและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ไดตระหนัก รวมทั้งมีความ
ตื่นตัว และมีสวนรวมในการฟนฟูเผยแพร
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยใหคงอยูสืบไป
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Cultural Day

“Learning Creatively
and Building Bonds at
RMUTL Lampang”

“ ulture is considered the way of life of people in a
society. It can be how people eat, live their life, dress up, work,
rela , e press feelings, communicate, drive, form a group and
include life principles. These ways of life have been passed
from generation to generation and might be changed by time
and conditions”.
In an era where culture has been rapidly changed along
with advanced technology, this might cause traditional culture to
fade away. The Cultural Studies Center, Rajamangala University of
Technology Lanna (RMUTL), Lampang is aware of the importance
of preserving art and culture. To raise awareness, a Cultural Day
was held to promote Thai arts and culture among the RMUTL
students and alumni, as well as the public.
Ms. Nittaya Eakbang, a lecturer and Head of the Cultural
Studies Center said that the Cultural Day is an annual event and
this year was the 14th Cultural Day. It aimed to open a forum for
students to present their work on the conservation of arts and
culture. In addition, this event was an integration between each
subjects in the program and the preservation of arts and culture.
During the event, there were fairs, a ‘Kad Mua’ market, local
wisdom exhibitions, local dessert demonstrations and local
costume fashion shows. There were also a variety of contests, such
as local folk songs, hill tribe exhibitions, a northern style spicy pork
salad contest and Thai cultural performances. A great number of
participants attended the event.
Ms. Kotchakorn Kumphud, a student from the Landscape
Technology program who participated in the event said that the
Cultural Day gave an open forum for the students to demonstrate
their abilities. She also had an opportunity to learn culture, make
new friends and work with students from other majors. She was
impressed by the activities held at this year’s event.
Culture is a thing which re ects the value and lifestyles
of a community. It can be expressed through patterns and various
methods. For example, forms of lifestyles, customs, wisdom, arts
and performances. The Cultural Day is an activity which cultivates
consciousness and stimulates the students and staff in the
university to be aware of the conservation and restoration of
cultural heritage.
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รศ.ดร.พานิช อินตะ
ดร. นักวิจัยฝุน
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ศิ ยเกาเลาสกันฟง
รศ.ดร.พานิช อินตะ
คอลัมนศิษยเกาเลาสูกันฟงวันนี้ เราภูมิใจนําเสนออาจารย ในฐานขอมูล TCI จํานวนมากกวา 20 เรื่อง ไดนําเสนอผลงานวิจัยทั้ง
คนเกงของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ลานนา เจาของ ระดับนานาชาติและระดับชาติจํานวนมากกวา 80 เรื่อง มีผลงานแตง
รางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีรุนใหมประจําป พ.ศ. 2559 ปจจุบัน หนังสือวิชาการ 3 เลม อยูระหวางยื่นจดสิทธิบัตรไทย 1 เรื่องและ
หัวหนาหนวยวิจยั สนามไฟฟาประยุกตในงานวิศวกรรม ที่ RUEE RMUTL อนุสทิ ธิบตั รไทย 2 เรือ่ ง และยังเปนผูป ระเมินบทความวิจยั ใหหลายวารสาร
หลายคนรูจ กั ในนาม ดร. นักวิจยั ฝุน ผูท โี่ ดงดังจากการศึกษาวิจยั ปริมาณ ทางวิชาการระดับนานาชาติ เชน Journal of Electrostatics, Powder
ฝุนละอองขนาดเล็ก PM (2.5) ในประเทศไทยและนําผลงานไปกวาด Technology, Fuel Processing Technology, IEEE Transactions
รางวัลระดับโลกมาแลว ซึง่ ถือเปนโอกาสทีด่ ที จี่ ะไดเรียนรูเ สนทางสูค วาม on Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions
on Industry Applications, Journal of Electrical Engineering
สําเร็จของ อาจารยทานนี้ รศ.ดร.พานิช อินตะ
รศ.ดร.พานิช เกิดวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2521 อายุ 41 ป and Technology, Aerosol and Air uality Research, Micro
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา จากสถาบันเทคโนโลยี Nano Letters, Engineering Journal และ Maejo International
ราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Journal of Science and Technology ในระหวางการทํางาน
รศ.ดร.พานิ ช อิ น ต ะ ได รั บ รางวั ล ด า นวิ ช าการ
วิชาวิศวกรรมพลังงาน และระดับปริญญาเอก สาขา
เจ้า องรางวัลพระราชทาน และวิจัยทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติจํานวน
วิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ได รั บ รางวั ล พระราชทานนั ก เทคโนโลยี นักเทคโนโลยีรุนใหมประจาป มากกวา 20 รางวัล เชน รางวัลผลงานประดิษฐ
รุนใหมประจําป พ.ศ. 2559 ปจจุบันหัวหนาหนวย พ. .
ปจจุบนั หัวหน้า คิดคนระดับดีเดน ระดับดีและประกาศเกียรติคุณ
วิจัยสนามไฟฟาประยุกตในงานวิศวกรรม ที่ RUEE หน ว ยวิ จั ย สนามไฟฟ า สาขาวิ ท ยาศาสตร ก ายภาพและคณิ ต ศาสตร
และประกาศเกี ย รติ คุ ณ สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร
RMUTL อาจารยประจํา วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
ประยุ
ก
ต
ใ
นงานวิ
วกรรม
และอุ ต สาหกรรมวิ จั ย รางวั ล สภาวิ จั ย แห ง
สหวิทยาการ มทร.ลานนา
ที่
M
ชาติ ประจําป 2554, 2556, 2557, 2558 และ
2562 ตามลําดับ รางวัลอาจารย ดีเดน ประเภท
เสนทางสูการเปนนักวิจัยที่มีชื่อเสียง
สร
า
งชื
่
อ
เสี
ย
ง
ในโครงการ
“คนดี เด น ดั ง วั ง เจ็ ด ลิ น ” ประจํ า
หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก รองศาสตราจารย
ดร.พานิช อินตะ ไดเริ่มทํางานในตําแหนงนักวิจัยที่ศูนยวิจัยพลังงาน ปการศึกษา 2553, 2554 และ 2556 ตามลําดับ รางวัลเหรียญทอง
มหาวิทยาลัยแมโจเปนเวลา 1 ป กอนที่จะเขามาทํางานในตําแหนง และเหรี ย ญทองแดงในการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ คิ ด ค น ในงาน SIIF
อาจารยทวี่ ทิ ยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2012 และ 2014 ตามลําดับ รางวัลผลเดนของ สวทช. ในงาน NSTDA
ราชมงคลลานนา ในป พ.ศ. 2550 ไดรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย Investors’ Day 2012 รางวัลราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน) ประเภทอาจารย
ในป พ.ศ. 2553 และไดรับตําแหนงรองศาสตราจารยในป พ.ศ. 2557 ดานวิจัย ปการศึกษา 2557 รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองในการ
ปจจุบนั รองศาสตราจารย ดร. พานิช อินตะ เปนหัวหนาหนวยวิจยั สนาม ประกวดผลงานการประดิษฐคดิ คนระดับนานาชาติในงาน International
ไฟฟาประยุกตในงานวิศวกรรมโดยเนนการวิจัยดานเทคโนโลยีการวัด Exhibition of Inventions of Geneva ครั้ ง ที่ 42 และ 43
และการควบคุมฝุนละอองลอยดวยสนามไฟฟาสถิต รศ.ดร.พานิช อิน ตามลําดับ และ 4 รางวัลนวัตกรรมระดับโลกในงานประกวดสิง่ ประดิษฐ
ตะ เปนหัวหนาโครงการวิจัยมากกวา 20 โครงการ เปนผูรวมโครงการ และนวัตกรรมนานาชาติ XXII Moscow International Salon of
วิจัยมากกวา 10 โครงการ โดยทุนวิจัยสวนใหญจาก สวทช. สกว. วช. Inventions and Innovation Technologies (ARCHIMEDES2019)
และ กฟผ. มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน โดย รองศาสตราจารย ดร. พานิช อินตะ เปนนักวิจัยคนแรกของ
ฐานขอมูล ISI และ SCOPUS จํานวนมากกวา 40 เรื่องและระดับชาติ มทร.ลานนา ที่ไดรับรางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีรุนใหมประจําป
พ.ศ. 2559
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ขอคิดดี ที่อยากฝาก
ข อ คิ ด ดี ๆ สํ า หรั บ การ
ทํางานของ รองศาสตราจารย ดร.
พานิช อินตะ คือการไดทําในสิ่งที่รัก
และรั ก ในสิ่ ง ที่ ทํ า ก็ จ ะทํ า ให เราทํ า
สิ่ ง นั้ น ได ดี แ ละประสบความสํ า เร็ จ
ในการทํางานได ถึงแมวาเราจะเจอ
ปญหาหรืออุปสรรคใดๆ เราก็จะหา
วิธีหรือหาทางที่จะแกไขปญหาหรือ
อุปสรรคใหผานไปได

รองศาสตราจารย ดร. พานิช อินตะ ได้กลาวไว้วา
ไมมีอะไรที่เปนไปไมไดหากเราไดตั้งใจและรักที่จะทําสิ่งนั้น
อยางจริงจัง
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EDUCATION:

Ph.D. in Mechanical
Engineering, Chiang Mai University,
Department of Mechanical
Engineering
Dissertation: Aerosol Size
Measurement System Using
Electrical Mobility Technique
M.Eng. in Energy Engineering,
Chiang Mai University, Department
of Mechanical Engineering.
Thesis: Building Energy Auditing
Report System
BS.Tech.Ed. in Electrical
Engineering, Rajamangala
University of Technology Lanna,
Department of Electrical
Technology Education.

RESEARCH INTEREST:

Aerosol electrical mobility
analysis
Corona discharge-based
aerosol charging
Electrostatic precipitation
Pulsed electric ﬁeld and
electroporation

.........................................................................................................................................................................................................

Assoc.Prof.Dr. Panich Intra
was born on September, 4, 1978.
He is currently an Associate Professor, working at the Electro-Aerosol
Instrument Laboratory (EAIL), Research Unit of Applied Electric Field
in Engineering (RUEE), the College of
Integrated Science and Technology,
RMUTL, Chiang Mai, Thailand.

HONORS AND AWARDS:

Young technologist awards 2016, Foundation for the Promotion of Science and
Technology under the Patronage of H.M. the King
Position in Who s Who in the World 2009, Marquis Who’s Who, 890 Mountain
Ave, New Providence, NJ 07974, USA
Most Cited Article from 2010 – Honorable Mention, Journal of Electrostatics,
ELSEVIER
Invention Awards Honor in the ﬁeld of Engineering and Industrial Research,
National Research Council of Thailand, 2015.
Gold Medal of the 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva from
Geneva Inventions
Best Invention Award Honor in the ﬁeld of Physical Science and Mathematics,
National Research Council of Thailand, 2011.
Invention Awards Honor in the ﬁeld of Engineering and Industrial Research,
National Research Council of Thailand, 2011.
Best Paper Award in the 7th Conference on Energy Network of Thailand, 2011.
Gold Medal of the INOVA 2011 (36th International Invention Show) from Croatian
Association of Inventors
Special Award of the 2012IYIE (International outh Invention Exhibition) from Asia
Invention Creativity Association (AICA)
Special Award of the 2012IYIE (International outh Invention Exhibition) from
Hong Kong Invention Association
Best Paper Award in the 8th Conference on Energy Network of Thailand, 2012.
Best Teacher Award from Rajamangala University of Technology Lanna, 2012.
Gold Prize of the SIIF 2012 (Seoul International Invention Fair 2012) from KIPA
( orea Invention Promotion Association)
Best Research Award of the NSTDA Investors’ Day 2012 from National Science
and Technology Development Agency (NSTDA)
Best Invention Award Honor in the ﬁeld of Physical Science and Mathematics,
National Research Council of Thailand, 2014.
Invention Awards Honor in the ﬁeld of Engineering and Industrial Research,
National Research Council of Thailand, 2014.
Best Teacher Award from Rajamangala University of Technology Lanna, 2014.
Bronze Medal of the SIIF 2014 (Seoul International Invention Fair 2014) from KIPA
( orea Invention Promotion Association)
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กิจกรรมเ ลิมพระเกียรติ

เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเ ก
พุทธ ักราช

พิธีเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูห วั โดย รศ.ศีลศิริ สงาจิตร ผูป ฏิบตั หิ นาทีอ่ ธิการบดี
มทร.ลานนา นําคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและ
นักศึกษา รวมกันประกอบพิธี ณ มณฑลพิธี มทร.ลานนา
เชียงใหม
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พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยู ัว ทรงมี
พระราชปณิธานแนวแนที่จะทําใหประเทศชาติมั่นคงและ
ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นดวยมีพระราชประสงค
ที่จะสืบสาน รักษา และตอยอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และแนวพระราชดําริตา ง ๆ ในการบําบัดทุกข
และบํ า รุ ง สุ ข ให ป ระชาชนและพั ฒ นาประเทศให เจริ ญ
กาวหนาเพือ่ เปนการสืบสานพระราชปณิธานการทําความดี
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว บุคลากรและ
นักศึกษา มทร.ลานนา ไดรว มโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดําริ “เราทาความดีดวย ัว จ” รวมใจ
ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพือ่ ประโยชนสขุ ของชุมชนสวน
รวม โดยไมหวังสิ่งตอบแทน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นํานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา
ระดับ ปวส.ชั้นปที่ 1 และ 2 เขารวมโครงการ “เราทาความ ดี
ดวย ัว จ” ซอมแซมฝายชะลอนํ้าและเพิ่มความชุมชื้นใหพื้นที่ปา
อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ณ ฝายชะลอนํ้าวัดผาลาด
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เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562
(เวลา 10.30 น.) บุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา รวมกิจกรรม
“จิตอาสาพัฒนาคลองแมขา”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561
กิจกรรม “เราทาความดีดวย ัว จ” พัฒนาคลอง
แมขาและลํานํ้าสาขา จังหวัดเชียงใหม
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