


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานวิจัย และ 

งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลล้านนา

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การเข้าถึงองค์ความรู้ของภาคประชาชน

กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย     ผัสดี
อาจารย์วิสุทธิ์     บัวเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีวรรณ  ราชสม
นายนริศ     ก�าแพงแก้ว
นายพิษณุ   พรมพราย
นายจักร์รินทร์    ชื่นสมบัติ
นางสาวรัตนาภรณ์  สารภี
นายเจษฎา   สุภาพรเหมินทร์
นางสาวสุธาสินี   ผู้อยู่สุข
นางสาววราภรณ์   ต้นใส 
นายวีรวิทย์   ณ วรรณมา

จัดท�าโดย 
กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
98 หมู่ 8 ต�าบลป่าป้อง อ�าเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 50220  
โทร.053 - 266516-8
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แต่อย่างใด

บทบรรณาธิการ

 วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา ปี  8  ( ฉบับท่ี 3 ปี 2564 )  
เล่มนี ้จะมาน�าเสนอบทความ ในคอลมัน์ ต่างๆ ท่ีน่าสนใจอย่าง
เช่นเคย ในคอลมัน์เปิดมุมมอง จะเป็นหลกัคดิของ คณุณรงค์ 
ธรรมจารี  ประธานบริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ หรือ 
หมูอินเตอร์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตร มทร. ล้านนา ได้เปิดมุมมองการเรียนสมัยเป็น
นักศึกษา ไปจนถึงการน�าเสนอหลักการท�างาน ให้เป็นแบบ
อย่างอกีด้วย  ในส่วนในคอลมัน์ทีน่่าสนใจ ในเล่มท่ีน�าเสนอใน
เล่มนี้ มีทั้งคอลัมน์ knowledge Management เรื่อง ทักษะ
ในศตวรรษที ่21 ที ่“ทกุคน” ควรม ี คอลมัน์งานวจิยัไม่ขึน้หิง้
ในเรื่อง “ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดฝุ่น PM2.5” 
มาน�าเสนอแนะน�าให้ผู้อ่านรู้จักห้องปฏิบัติการ และเคร่ือง
มือที่ใช ้ในการวัดฝุ ่น pm 2.5 คอลัมน์บริการวิชาการ  
ยังมีอีก 2 เรื่องท่ีน่าสนใจ บทความเรื่องการบูรณาการ
เทคโนโลยสีารสนเทศและภาษาสูก่ารพฒันาท่องเท่ียวชุมชน :  
กรณศีกึษาต้นไม้เล่าเรือ่ง  และ บทความเรือ่งพลกิฟ้ืนความหวัง 
ภูมิพลังแผ่นดิน ยุวชนรักษ์ถิ่น ศาสตร์ศิลป์ล ้านนา : 
ยวุอาสาฯ ด้านการท่องเท่ียวในชุมชน อกีด้วย
 วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา ปี  8 เล่มนีจ้ะมบีทความ
ทีก่ล่าวถงึในยคุปัจจบุนัใกล้ถงึยคุ ทีส่งัคมไร้เงินสด และได้เกิด 
สกุลเงินดิจิตอล ทางวารสารแก้วปัญญา มีบทความคอลัมน์
มาให้ความรู้ ในเรื่องของเงินดิจิตอล 2 บทความบทความ
เรื่อง“บิตคอย 101” รู้อะไรไม่สู้รู้บิตคอยน์! และ บทความ
เรื่ อ ง  Block chain เทคโนโลยีที่ไม่ได้มีแค่ Bitcoin !!  
เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของเงินดิจิตอล 
 ในส่วนของคอลัมน์ โครงการหลวงเพื่อชุมชน  
เราจะพาไปชม กิจกรรมโครงการยกระดับกระบวนการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์งาด�า งาขี้ม ่อน ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงห้วยเสี้ยว กิจกรรมจะส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้
มีรายได้และความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้นและสิ่งแวดล้อมได้รับ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน 
 สดุท้ายนีก้องบรรณาธกิารวารสารแก้วปัญญาหวงัว่า 
วารสารฉบับนี้ จะเป็นแหล่งหนึ่งท่ีสร้างขุมปัญญาด้านงาน
บรกิารวชิาการแก่ท่านผูอ่้านไม่มากก็น้อย เพือ่การพฒันาบรกิาร
วชิาการจากภาคการศกึษาสูภ่าคชุมชน สงัคม ให้เกิดความยัง่ยนื  
ต่อไปครบั…แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป

กองบรรณาธิการ
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ซะป๊ะ สเปซ : 

‘BITCOIN 101’ รู ้อะไรไม ่สู ้ รู ้บิตคอยน ์ !

Block chain

เทคโนโลยีที่ไม่ได้มีแค่ Bitcoin !!
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คุณ ณรงค์ ธรรมจารี
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มทร. ล้านนา

การถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะวิชาการ และวิชาชีพของตัวแทนศิษย์เก่า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“ขอขอบคุณความยาก

และปัญหา ถ้าปัญหา

ไม่ยากเราจะไม่เก่ง”

 สวัสดีครับ ...ผมณรงค์ ธรรมจารี ประธานบริษัท 
เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ หรือหมูอินเตอร์ ปัจจุบันต�าแหน่ง
ทางสังคมเป็นประธานหอการค้าจงัหวัดล�าพนู เป็นแม่วางรุน่2  
ซ่ึงกจ็บมานานแล้ว แทบจะจ�าปีไม่ได้ด้วยซ�า้ ทกุวนัน้ีเราด�าเนนิ
ธุรกจิเก่ียวกบัปศสุตัว์ โดยทีเ่รามหีม ูโรงเชือด ไก่ ปลาดกุ และ
มีค้าปลีก เรามีช้อปร่วม 100 สาขา ด�าเนินธุรกิจตลอดระยะ
เวลาเกือบ 30 ปี

เล่าประสบการณ์ตอนเรียน & การท�างาน

 ส�าหรับในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อก่อนเป็นวิทยาเขต 
ก่อนที่เราจะเข้าได้ต้องผ่านการทดสอบเรื่องการขุดดิน 1 คิว 
ซึ่งเป็นบททดสอบของความมุ่งมั่นตั้งใจท่ีจะเข้าสู่ในรั้วของ
เกษตรแม่วาง “เมื่อเราได้ผ่านเข้าไป สิ่งที่ประทับใจคือเพื่อน 
วันนี้เราได้ดีเพราะเพื่อน ที่เป็นคนคอยสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ข้อชี้แนะ ถึงแม้ว่าหลังจากออกจากรั้วของแม่วางมาแล้ว 
เราจะไปอยู่ในหลากหลายอาชีพ แต่ละอาชีพสามารถเป็นครู 
เป็นบทเรียนให้กับพวกเราได้”
 ส�าหรับประสบการณ์การท�างาน ตลอดระยะเวลา
ท่ีเราออกมา สิ่งท่ีเราใส่เข้าไปในเรื่องของการท�างานคือเรื่อง
ของความมุ่งมั่น “ความมุ่งมั่นเป็นปัจจัยของความส�าเร็จ”  
ภาษาอังกฤษเรียก Passion ก็คือความลุ ่มหลงในงาน 
เราชอบ รัก และมีความตั้งใจ ทุกครั้งก็จะมีปัญหาและ
อุปสรรคเข้ามาเป็นบททดสอบให้กับเรามาตลอด ซึ่งต้อง  
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“ขอขอบคุณความยากและปัญหา ถ้าปัญหาไม่ยาก  
เราจะไม่เก่ง”  วนันีเ้รือ่งของความต้ังอกต้ังใจ เป็นบททดสอบ
ว่าสิง่ทีเ่ราผ่านมาได้ไม่ได้ผ่านมาด้วยโชคช่วย เราผ่านมาเพราะ
ความตั้งอกตั้งใจและจะผ่านคนเดียวไม่ได้ ถ้าทีมงานเราไม่ดี
ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของความตั้งใจที่ต้องใส่เรื่องของ
ทีมงานลงไปด้วย เราเก่งคนอย่างเดียวไม่ได้ต้องเก่งทีมด้วย

“ในฟาร์มจะเขยีนตลอดว่า 

ทีน่ีเ่ป็นเร่ืองของสตัว์เล้ียงคน 

ไม่ใช่คนเลีย้งสตัว์ เพราะฉะนัน้

จะต้องดแูลสตัว์อย่างผูมี้พระคุณ”

หลักการด�าเนินชีวิต แนวคิดในการท�างาน 

เป็นอย่างไร

 
 ส�าหรับความเป็นมาของหมูอินเตอร์ สมัยก่อนช่ือ 
ห้างหุ้นส่วน เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ ต้ังขึ้นมาปี 2544  
เขามีนโยบายเรื่อง Farm to Table, Food safety, ครัวของ
โลก เขาให้มี 1 จังหวัด 1 โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน เราเองก็บอก
ว่าเรารักสัตว์ เราไม่ท�า เพราะว่า “ในฟาร์มจะเขียนตลอด
ว่า ที่น่ีเป็นเร่ืองของสัตว์เลี้ยงคน ไม่ใช่คนเลี้ยงสัตว์ เพราะ
ฉะน้ันจะต้องดูแลสัตว์อย่างผู้มีพระคุณ” เราขายสินค้าปฐม
ภูมิมาก่อน เราไม่เคยน�าสินค้าเหล่านี้มาเพิ่มมูลค่า มาต่อย
อด วันนึงเราเห็นแมคโครมาตั้งในจังหวัดล�าพูน บอกว่าไม่มี
คนนามสกุลเหมือนเถ้าแก่เลย ท�าไมเขาท�าได้ ท�าไมเราท�าไม่
ได้ เป็นเพราะเราไม่ให้โอกาสตัวเองหรือเปล่า เลยให้โอกาส
กับตัวเองแล้วลองผิดลองถูก เวลามีอุปสรรค ก็จะขอบคุณ
ว่า เราจะไม่ยอมผิดซ�้า จะเอาทุกอย่างเป็นบททดสอบ เป็น
ครู “วันนี้เราจ่ายหน่วยกิตนอกมหาวิทยาลัย ไม่ได้จ่ายใน
มหาวิทยาลัย แต่เราจ่ายหน่วยกิตในสถานประกอบการ 
โดยที่ใช้ความผิดมาเป็นบทเรียน และความเสียหายเป็น 
ค่าหน่วยกิต” ท�าให้เราพัฒนาขึ้นมา วันนี้เรามีพนักงาน 
1200 คน เป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก่อน เราเรียนรู ้
กับงาน Learning by doing พัฒนางานและต่อยอด  
ต้องขอบคุณอุปสรรคและปัญหาที่ท�าให้เราเก่งขึ้น ยังดีใจไม่
ได้ส�าหรับธุรกิจ เพราะความส�าเร็จดีใจได้วันเดียว เพราะวันนี้ 
สิง่ทีเ่ราท�า เราแข่งกบับริษทัมหาชน ผูป้ระกอบการทีโ่ดดเข้ามา 

ในธุรกิจตลอด ก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทาย ตลอดระยะเวลาที่
เราท�าธุรกิจมา การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน เกิดขึ้นตลอด
เวลา แม้กระทั่งเรื่องของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ถ้าเราไม่รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง วันนีเ้รา
เห็นแนวทางของการเปลีย่นแปลง ว่ามคีนน�าการเปลีย่นแปลง  
เราเองตามการเปล่ียนแปลง แต่ขณะเดียวกันบางคนต่อ
ต้านการเปลี่ยนแปลง บางคนไม่รู้แม้กระท่ังว่าโลกนี้มีการ
เปลีย่นแปลงด้วยซ�า้ หมอูนิเตอร์เราตามการเปลีย่นแปลงและ
พฒันาเพือ่เป็นเบอร์ 2 วนันีถึ้งแม้เราจะเรยีนรู้ได้ท้ังหมด แต่ส่ิง
หนึง่ทีเ่ราสามารถท�าได้คอืการเลยีนแบบ เพราะเป็นการเรยีน
ทีไ่ปได้เรว็กว่า คอื Copy development แสวงหาโอกาสใหม่  
ใครมเีทคโนโลยอีะไรใหม่ ๆ  หรอืมนีทิรรศการต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้  
ทุกส่วนของมุมโลก เราไขว่คว้าท่ีจะหาเพื่อไม่ให้ตกเทรนด ์
และธุรกิจสามารถไปต่อได้
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แนวทางการปรับตัวการท�างานในยุคปัจจุบัน
 
 ส�าหรับการปรับตัวในยุคโควิด ลูกค้าส่วนใหญ่ใน
ส่วนของ โรงแรม สถานประกอบการ โรงเรียน ร้านอาหาร  
ที่ปิดตัว เราเองต้องปรับตัว ออกแพลตฟอร์มตัวนึงช่ือ  
FOOD LUM เพื่อเป ็นบริการรับส ่งอาหารเดลิ เวอรี่  
เราไม่รู้มาก่อนว่ามันท�างานอย่างไร แต่ถ้าเราใส่ความมุ่งมั่น  
ความตัง้อกตัง้ใจ ครกูจ็ะมาปรากฏตรงหน้าเรา เพราะทกุวนันี้
สามารถหาข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  ได้จากบนมอืถอื สมารท์โฟน 
คอมพิวเตอร์ได้ตลอด “วันนี้อย่าบอกว่าขาดโอกาสเพียง
เพราะว่าเราไม่หาโอกาสนั้น”

ค�าแนะน�า & แนวทางปฏิบัติ ส�าหรับรุ่นน้องท่ี

ก�าลังศึกษาอยู่
 
 ส�าหรบัน้อง ๆ  นกัศกึษา อยากจะฝากว่า วนันีอ้ย่าคิดว่า 
งานหนัก ที่อยู่ของความหนักอยู่ที่เราไม่ทนกับมันต่างหาก 
เกษตรบอกว่า งานหนักไม่เคยฆ่าคน วันน้ีต้องขอบคุณ 
ความทุกข์ ความยาก คิดเสมอว่าการที่เราจะยืนอยู่ในสังคม
ของการเปล่ียนแปลงได้จะต้องเป็น “SME แต่ S ในที่นี้
หมายถงึสู ้คณุสูแ้ค่ไหน สูอ้ย่างไร M คอืมุ่งม่ัน คุณร้องสดุค�า  
ร�าสดุแขนไหม เต็มท่ีกับมันแล้วหรอืยงั กลับไปถามตวัเองว่า  
สดุกบัมนัแล้วหรอืยงั ส�าหรบั E คอือึด อดทน” ทีบ่อกว่าแพ้ 
เป็นถ่าน ผ่านเป็นเพชร เพชรกับถ่านถูกเผาด้วยคาร์บอน
เหมือนกัน แต่ทนการหลอมละลายได้ไม่เท่ากัน อยากฝาก
น้อง ๆ นักศึกษาทุกท่านว่า วันน้ีคุณเป็นถ่าน หรือคุณเป็น
เพชร ขอบคุณครับ

“คิดเสมอว่า...การที่เรา

จะยืนอยู่ในสังคม

ของการเปลี่ยนแปลงได้

จะต้องเป็น SME 

S หมายถึง สู้  

M คือ มุ่งมั่น 

และ E คือ อึด อดทน”

สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ทาง 
ช่องแก้วปัญญาชาแนล สื่อความรู้
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน :  
ลิงค์บทสัมภาษณ ์https://www.you-
tube.com/watch?v=8dGjcJhIFZE
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รอบรั้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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มทร.ล้านนา มอบหนังสือสื่อองค์ความรู้สนับสนุนงาน
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ แก่ส�านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1

 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกรียงไกร ธารพรศรี ผู ้อ�านวยการสถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรฯ มอบหนังสือสื่อ
องค์ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสนับสนุน
งานบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยัฯ และส่ือสิง่พมิพ์ต่างๆ 
รวมทัง้จดัท�าป้ายอะครลิคิสแกน QR code ให้ผู้ใช้สามารถ
แสกนเปิดอ่านหนังสอือเิล็กทรอนกิส์ (e-book) บนอปุกรณ์
มอืถอืสมาร์ทโฟน ท้ังยงัสามารถอพัเดตสือ่สิง่พมิพ์ของมหา
วิทยาลัยฯ รูปแบบออนไลน์รายการใหม่ได้ทันทีที่มีการเผย
แพร่ในระบบ แก่ส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ สาขา 1 จัดให้บริการเผยแพร่องค์ความรู้ในพื้นที่
บรกิารห้องสมดุของส�านกังานฯ เพือ่เป็นศนูย์กลางการเผย
แพร่ความรูแ้ก่บคุลากรกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืง รวม
พื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 
ล�าปาง ล�าพูน และแม่ฮ่องสอน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความ
รู้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฯ ท่ีเข้ามาขอรับค�า
ปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆ เก่ียวกับ การบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้าน, การประกอบอาชีพ ฯลฯ

มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การท�าลูกประคบ
จากสมุนไพร ณ เทศบาลต�าบลป่าป้อง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่

 วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะท�างานผู ้จ ้าง  
U2T มทร.ล้านนา โดยมี นายพิษณุ พรมพราย บุคลากรสถาบัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ เทศบาล
ต�าบลป่าป้อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การท�าลูกประคบจาก
สมุนไพร ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบ
บูรณาการ ( 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ และสามารถต่อยอดอาชีพให้ชุมชน ขยายช่องทางการ
จัดจ�าหน่ายสินค้าให้มีช่องทางท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินานาฎ วิทยาประภากร อาจารย์
สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และทีมงาน มาเป็นวิทยากร
ให้ความรู้แก่ กลุ่ม อสม.ต�าบลป่าป้อง และประชาชนผู้สนใจในชุมชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล 
ต�าบลป่าป้อง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
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ทักษะที“่ทุกคน”ควรมีในศตวรรษท่ี 21

 เมื่อพูดถึง ค�าว่า “ทักษะในศตวรรษที่ 21” หลาย
คนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นทักษะส�าหรับเด็กและเยาวชน  
แต่อันที่จริงแล้วไม่ใช่เลย เพราะ ค�าว่า “ศตวรรษที่ 21”  
มีความหมายว่าเป็นคริสต์ศตวรรษปัจจุบัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม ค.ศ. 2001 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2100 
ดังนั้น ทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในระหว่างช่วงน้ี ไม่ว่าในปัจจุบัน 
จะก�าลังอยู ่ในช่วงวัยใด ก็ควรฝึกฝนตนเองให้มีทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 ติดตัวกันไว้ โดยเฉพาะคนที่มีเด็กและ
เยาวชนอยู่ในความดูแล อย่างเช่น ผู ้ปกครอง บุคลากร
การศึกษา หรือผู ้ท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน  
ยิง่ต้องเป็นผู้ทีม่ทีกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ให้ตนเองสามารถ
ถ่ายทอดและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
 ส�าหรับสังกัปและองค์ประกอบของค�าว่า “ทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21” นั้น ได้มีผู้ที่อธิบายรายละเอียดไว้หลาย
ท่าน แต่ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงทักษะในศตวรรษท่ี 21  
ทีน่�ามาจากการบรรยายในรปูแบบออนไลน์ หวัข้อ “โรงเรยีน
พ่อแม่ ระดบัวยัรุน่” โดย นายแพทย์ประเสรฐิ ผลติผลการพมิพ์ 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ใจความส�าคัญ ดังนี้ ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะใหญ่ 3 ด้าน ได้แก่

ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ประกอบด้วย

• การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
• การสื่อสาร (Communication)
• การท�างานร่วมกันเป็นทีม (Collaboration)
• การสร้างสรรค์การผลิตนวัตกรรม (Creativity  

and Innovation)

ทักษะชีวิต (Life Skills) ประกอบด้วย

• การมองไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมาย (Propose)
• การวางแผน (Planning)
• การตัดสินใจ (Decision making)
• การยอมรับผลของการกระท�า และการตัดสินใจ 

ของตนเอง (Accountability)
• การคิดยืดหยุ่น (Resiliency)

ทักษะด้านไอที (IT Skills)

•  รู้จักเสพ
•  รู้จักวิเคราะห์
•  รู้จักใช้เครื่องมือ
•  รู้จักรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

บทความโดย นางสาวนิลุบล สุขวณิช (นักจิตวิทยา)

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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 แต่ละทักษะที่กล่าวถึงในข้างต้น อ่านแล้ว 
อาจจะดูเหมือนง่าย แต่ในความเป็นจริงต้องอาศัย 
การฝึกฝน และท�าซ�้า ๆ จนกลายเป็นสิ่งท่ีเราท�าได้
โดยอัตโนมัติถึงจะเรียกได้ว่ามีทักษะในศตวรรษที่ 21  
อย่างแท้จริง นอกจากน้ันในแต่ละทักษะยังเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกันอีกด้วย ดังนี้

ทักษะการเรียนรู้
 การเรียนรู้ (learning) นัน้แตกต่างจากการเรยีน 
(studying) เพราะการเรียนอาจช่วยให้ได้รับองค์ความรู้ 
(knowledge) ซึง่โดยมากมาจากการจดจ�า ท�าให้เรา “รู”้ 
แต่จะน�าองค์ความรูน้ั้นไปต่อยอดหรอืประยกุต์ใช้กบัชีวติ
ของตนเองได้หรือไม่นั้น ไม่อาจทราบได้ แต่การเรียนรู้
มีเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อเกิดปัญญา (wisdom) ซึ่งหาก
ปัญญาเกดิขึน้ในตัวบคุคล แม้ว่าสถานการณ์จะเปลีย่นไป 
โจทย์ปัญหาไม่เหมือนเดิม ก็จะสามารถน�าปัญญา 
ทีเ่กิดขึน้แล้วมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในชวีติประจ�าวนัได้ 
นอกจากนั้นแล้ว การเรียนรู ้จะช่วยให้เกิดทักษะ 
ความสามารถ ซึง่โดยมากแล้วทกัษะความสามารถมกัเกดิ
จากการได้ลงมอืท�าจรงิ ยกตัวอย่างเช่น คนทีเ่รยีนว่ายน�า้ 
หากเรยีนเพือ่ให้ได้องค์ความรู้กอ็าจจะทราบว่าท่าว่ายน�า้ 
มกีีแ่บบ แต่ละแบบต้องท�าท่าอย่างไร ในขณะทีก่ารเรยีนรู ้
ผ่านการฝึกฝนทกัษะ จะช่วยให้เราสามารถช่วยเหลอืตวั
เองได้หากเราตกน�้า 

 นอกจากนั้นแล้ว องค์ประกอบแต่ละด้านของ
ทักษะการเรียนรู้ยังเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอีกด้วย กล่าวคือ  
บุคคลควรมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ไตร่ตรอง 
ให้ดีก่อน เพื่อให้สามารถสื่อสารสิ่งที่ตนเองเข้าใจและอยาก
จะพูดออกไปได้โดยผู ้ฟังไม่สับสนหรือเกิดการปะทะกัน 
อย่างรุนแรงกับผู้อื่น อย่างไรก็ตาม มนุษย์แต่ละคนย่อมมี
ประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนัไป ท�าให้แต่ละคนคดิไม่เหมือนกัน 
การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคคล
ข้ึนมา ซ่ึงความร่วมมือนี้เองท่ีจะช่วยให้มนุษย์สามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมข้ึนมาได้ เพราะโดยล�าพังคนเก่ง
เพียงคนเดียวนั้น ไม่อาจสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ เช่น  
นักออกแบบท่ีเก่งมาก อาจจะออกแบบตึกได้อย่างสวยงาม
และมีประโยชน์ใช ้สอยสูงมาก แต่การที่ ตึกจะออกมา
เป็นตึกจริง ๆ จ�าเป็นต้องมีนักค�านวณว่าต้องใช้วัสดุอะไร  
จัดวางอย่างไร ต้องมีนักบัญชีมาจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย และ
ต้องมีช่างฝีมือมาท�าการก่อสร้าง ดังนั้น เป้าหมายสูงสุดของ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงไม่ใช่ความเก่งกาจทาง
วิชาความรู้เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องรู ้จักสื่อสารให้เป็น  
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะน�า 
ไปสู่การผลิตนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในที่สุด
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ทักษะชีวิต
 ธรรมชาติของชีวิตไม่ได้มีลักษณะตรงไปตรงมา 
ดั่งสูตรค�านวณต่าง ๆ แต่มีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไปมา 
หากบคุคลขาดทกัษะชวีติกจ็ะมองว่าชวีติเป็นเรือ่งทีย่าก บาง
คนอาจจะคิดอยากจบชีวิตไปเลยเพราะมองว่าการมีชีวิตอยู่
นัน้ยากเกินไปส�าหรบัเขา ยิง่ในยุคศตวรรษที ่21 น้ี สภาพสงัคม
มีความซับซ้อนขึ้นมาก ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมี
ความเป็นดาบสองคมคือให้ทั้งคุณและโทษในตัวของมัน เช่น 
การสื่อสารผ่าน social media นั้นช่วยให้เราติดต่อกันได้ง่าย
และรวดเร็ว แต่ความเร็วนั้นก็ได้บั่นทอนทักษะความอดทน 
รอคอยของหลายคนไป ส่งผลให้หลายคนเกดินิสยัใจเรว็ด่วนได้ 
รอคอยไม่เป็น ทักษะชีวิตจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ 
และฝึกฝน 
 ทักษะชีวิต อาจเริ่มต้นที่การมองไปข้างหน้าอย่างมี
เป้าหมาย (Propose) ด่ังที ่Friedrich Nietzsche นกัปรชัญา
ได้กล่าวว่า “คนทีรู่ว่้าตวัเองมีชีวติอยูเ่พือ่อะไร ย่อมอดทนได้
กับทุกส่ิง” และเมื่อมีเป้าหมายแล้วก็ต้องมาก�าหนดทิศทาง
และวางแผนว่าจะท�าอย่างไรเพื่อให้ตนเองไปสู่เป้าหมาย 
นอกจากนั้น ก็ต้องท�าการตัดสินใจ เช่น จะลงมือท�าหรือไม่
ลงมือท�า แต่สิ่งหนึ่งที่จะส่งผลให้เราตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจ 
ก็คือ การยอมรับผลของการกระท�าและการตัดสินใจของ
ตนเอง เพราะหลายคนที่ตัดสินใจไม่ได้หรือไม่ยอมตัดสินใจ
มักเกิดจากการหลีกเลี่ยงที่จะรับผลของการตัดสินใจ บางคน
ถึงกับให้คนอื่นตัดสินใจให้เพื่อท่ีตนจะได้ไม่ต้องรับผลของมัน 
ท�าให้พัฒนาการทางด้านการคิดของตนเองหยุดชะงัก 

เพราะมัวแต่โทษผู้อื่นหรือส่ิงอื่นและเชื่อว่าตนเองถูกกระท�า
อยูร่�า่ไป แต่คนทีก่ล้าตดัสนิใจด้วยตนเองมกัเป็นผูท้ีย่อมรบัผล
ของการตัดสินของตนเองได้ และเมื่อได้ตัดสินใจไปแล้วก็ต้อง
ฝึกคดิยดืหยุน่ เพราะชีวิตไม่ได้มแีต่ความส�าเรจ็สมหวงัเสมอไป 
หากบุคคลไม่สามารถยอมรับความผิดหวังหรือรับแรง
กระแทกทางจิตใจได้ ก็จะน�าไปสูสภาพจิตใจที่แตกสลาย  
(ego breakdown) ซึ่งอาจจะพัฒนาไปเป็นโรคทางจิตใจได้ 
ในทางตรงข้ามหากบคุคลฝึกคดิยดืหยุน่กจ็ะสามารถรบัความรู้ 
สึกผิดหวังได้ ไม่มองว่าความผิดพลาดเป็นความล้มเหลว 
ของชีวิต อีกท้ังยังสามารถถอดบทเรียนจากความผิดพลาด 
เพื่อเอามาใช้กับโจทย์ปัญหาชีวิตในครั้งหน้าได้อีกด้วย 

ทักษะด้านไอที 
 เมื่อพูดถึงค�าว่า “ไอที” หลายคนอาจจะนึกถึง
อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ทันสมัย หรือโปรแกรม
ต่างๆ แต่ค�าว่าไอทีนัน้มาจากค�าว่า Information Technology 
ดั งนั้น  ทักษะด ้านไอทีจึ ง ไม ่ ใช ่ เพียงการที่บุคคลใช ้ 
คอมพิวเตอร์เป็น เล่นอนิเตอร์เนต็ได้ แต่หมายถึง บุคคลจะต้อง 
รู้จักเสพ คือ รู้จักเลือกว่าข้อมูลใดควรรับและไม่ควรรับรู้ 
จักวิเคราะห์ว่าข้อมูลใดควรเช่ือและไม่ควรเช่ือ หรือเลือกว่า
แหล่งข้อมลูใดทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื ข้อมลูใดทีร่บัเข้ามาแล้วเป็น
ประโยชน์ไม่เกดิโทษ รวมไปถงึรูจ้กัใช้เครือ่งมอืโดยอาจหมายถงึ
การรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์ โปรแกรม และแอปพลิเคชันต่าง ๆ  
ที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูล 
 นอกจากนั้ น  สิ่ ง ท่ี ส� าคัญยิ่ งของการ ชีวิ ต ใน 
ศตวรรษที่  21 ก็คือ การรับมือกับความเปลี่ยนแปลง  
(disruption) ให้ได้ เนือ่งจากความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ได้น�าความสะดวกสบายเข้ามา ขณะเดยีวกนักไ็ด้น�าบางอย่าง
ออกไป เช่น ในยุคท่ียังไม่มีการพัฒนาแอปพลิเคชันธนาคาร
บนโทรศัพท์มือถือ เราทุกคนต้องไปที่ธนาคารด้วยตนเอง  
ท�าให ้พนักงานหน้าเคาน์เตอร ์มีความจ�าเป ็นอย ่างยิ่ง 
ต่อธนาคารต่าง ๆ แต่หลังจากท่ีมีการพัฒนาบริการผ่าน
ระบบออนไลน์ขึ้น พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร
ก็เร่ิมมีบทบาทลดลง น�ามาสู ่การลดจ�านวนของพนักงาน
หน้าเคาน์เตอร์ลง เป็นต้น หากบุคคลขาดทักษะใน การ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเกิดปัญหาในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมท่ีเป็นปัจจุบัน เมื่อปรับตัว 
ไม ่ได ้ ก็จะท�าให ้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ เช ่น 
ประกอบอาชีพไม่ได้ หรือหากยึดติดอยู่กับภาพในวันเก่า ๆ 
มากจนเกนิไปกอ็าจจะน�ามาซึง่ความรูส้กึหดหูใ่จ และอาจกลายเป็น
ปัญหาต่อสขุภาพใจของตนเองได้เช่นกัน
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‘BITCOIN 101’
รู ้อะไรไม ่สู ้รู ้บิตคอยน์!

โดย ท๊อป-จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอร์เรนซี เทคโนโลยีบล็อกเชน 

และผู้ก่อตั้งบริษัท Bitkub

เงินดิจิทัลคืออะไร ?
 
 ในอดตีทีผ่่านมา พวกเราใช้เงินดจิทิลักนัมาตัง้นานแล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นการโอนดาบ 10 เล่มในเกมให้เพื่อน หรือจะโอน
เงินผ่าน PayPal โอนเงินผ่าน WeChat โอนเงินผ่านแบงก์ 
สมมติแบงก์สีเขียวโอนเงินไปแบงก์สีม่วง
 รู ้ ไหมครับว่าแบงก์เขาไม ่ได ้หอบเงินเป็นถุงๆ  
ข้ามแบงก์ มนัเป็นแค่ตวัเลข 1000000 แล้ว Enter ผ่านระบบ
บัตรตรงกลาง แต่สกุลเงินดิจิทัลในอดีตสามารถถูกควบคุม
ได้ด้วยแบงก์ใดแบงก์หนึ่ง รัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง จนกระทั่ง
ปี 2008 มีสกุลเงินหนึ่งที่เรียกว่า Cryptocurrency ออกมา  
ซึง่เป็นสกลุเงนิดจิทัิลท่ี Decentralized แปลว่ามนัไม่สามารถ
ถูกควบคุมได้ด้วยแบงก์ใดแบงก์หนึ่ง รัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง  
บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ซึ่งตัวแรกที่ออกมาคือบิตคอยน์ และ
เหตผุลท่ีท�าไมมนัไม่จ�าเป็นต้องมตีวักลางได้ กเ็พราะเทคโนโลยี
หลงับ้านของมนั เรยีกว่า Blockchain รูไ้หมครบัว่า 2-3 เดอืน
ที่ผ่านมา แบงก์ชาติได้ผลักดันโปรเจกต์ใหม่ที่เรียกว่าดิจิทัล
บาท ในอนาคตเงินจะไม่ใช่กระดาษแล้ว

ในอนาคต 

เงินจะไม่ใช่

กระดาษแล้ว
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บิตคอยน์...ใช้งานอย่างไร ? 

ต่างจากเงินบาทแค่ไหน ?

 ในเมื่อสกุลเงินดิจิทัลแบบใหม่อย ่างบิตคอยน์
ไม่มีตัวกลาง ข้อดีคือไม่จ�าเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมให้
กับตัวกลาง หรือรอเป็นวันๆ เวลาโอนเงินข้ามประเทศ 
ประเทศไทยเป็น Centralized Economy เราสามารถผลิต 
GDP ได้ต่อปีจ�านวนหน่ึง เราก็ต้องมีเงินที่เรียกว่าเงินบาท  
เป ็น Centralized Currency ในการกระจายสินค้า
หรือการบริการ ประเทศไหนเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุด 
ในโลก คนส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็นประเทศจนี 1.4 พนัล้านคน 
แต่ความจริงไม ่ใช ่นะครับ ประเทศที่ ใหญ่ ท่ีสุดในปี น้ี
คือประเทศ Internet Nation คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เกือบ 5 พันล ้ านคนแล ้ ว  แต ่ประเทศ Internet  
Nation มันไม ่ Centralized มัน Decentralized  
แปลว่าถ้าสมมตปิระเทศจีนไม่ใช้ Facebook เมอืงไทยกย็งัใช้ 
Facebook ได้ ถ้าประเทศจีนไม่ใช้ Google เมืองไทยก็ยังใช้ 
Google ได้ ถ้าอเมริกาไม่ใช้อินเทอร์เน็ต เมืองไทยก็ยัง
ใช้อินเทอร์เน็ตได้ มันเป็น Decentralized Economy  
ซ่ึงบิตคอยน์คือสกุลเงินของประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
คือประเทศ Internet Nation ตอนนี้โลกของเรามีประมาณ 
7 พันกว่าสกุลเงินดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว แต่คนไทยส่วนใหญ่
จะรู้จักกันแค่ตัวเดียวคือบิตคอยน์ ความจริงมันมี Bitcoin, 
Ethereum Ripple, Litecoin มีเต็มไปหมดเลย

ใครคือคนก�าหนด ‘ค่าเงินดิจิทัล’

ที่ผันผวนตลอดเวลา ?
 
 คนที่ก�าหนดราคาขึ้นลงของสกุลเงินดิจิทัลอยู ่ที่
ตลาดเลย ทกุเหรยีญจะม ีDemand กบั Supply คล้ายทองค�า  
ถ้าสมมติ Demand มันมากกว่า ราคาก็จะขึ้นนะครับ แต่ถ้า 
Supply ออกมาใหม่เรือ่ยๆ แต่ Demand ไม่โต ราคามนักจ็ะลง 
มันเป็นกลไกเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเหมือนกับทองค�าเลย  
ซึ่งตอนนี้ตลาดไทยก็เล็กเกินไปที่จะมีผลกระทบกับราคาของ
บิตคอยน์ได้ เช่นเดียวกับที่ตลาดเมืองไทยก็เล็กเกินไปที่จะ
มีผลต่อราคาของทองค�าได้ เพราะว่าตอนนี้คนเทรดทั่วโลก
เยอะมากๆ

การลงทุนในบิตคอยน์ต่างจากการลงทุน

รูปแบบอื่นอย่างไร ?
 
 วิ ธีการมันคล้ายๆ กัน ถ ้าใครซื้อขายหุ ้นเป ็น
ก็ซ้ือบิตคอยน์เป็น มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Limit Order,  
Market Oder เหมือนกัน ตลาดหุ้นปิดตอน 4 โมงเย็น 
ตลาด Bitkub เปิด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ Ticket Size  
ของหุ้นบางตัวมันใหญ่เกินไป แต่ตลาด Bitkub แค่ 10 บาท
ก็สามารถเริ่มได้แล้ว บิตคอยน์มันมีมูลค่าได้ยังไง เป็นค�าถาม
ที่คนถามผมมาเยอะมากๆ เป็นเงินเสกจากอากาศชัดๆ 
มูลค่าที่แท้จริงของบิตคอยน์มาจากเน็ตเวิร์กของคนใช้งาน 
ยิ่งเน็ตเวิร์กใหญ่ มูลค่ามันยิ่งเยอะ เพราะมันมีจ�านวนจ�ากัด  
แต่คนเข้ามาใช้งานมนัเยอะขึน้เร่ือยๆ มนัจะแชร์ Property มนั
จะคล้ายๆ กบัเครือ่งแฟกซ์ ถ้าสมมตผิมเป็นคนไทยคนเดยีวที่
มเีครือ่งแฟกซ์ ผมกเ็อาเครือ่งแฟกซ์นีเ้ป็นทีค่ัน่ประต ูท�าอะไร
ไม่ได้แล้ว สือ่สารกบัใครไม่ได้เลย แต่ถ้าคนทัง้ประเทศ ทุกบ้าน
มเีครือ่งแฟกซ์ออย่างน้อย 1 เครือ่ง มนัเป็นอะไรที ่Powerful  
มาก เ ลย  เร า ส าม า รถ ท่ี จ ะสื่ อ ส า ร กั น ท้ั งป ระ เทศ
ได้เลย มูลค่าของแฟกซ์ไม่ได้อยู ่ ท่ีเครื่องแฟกซ์ แต่อยู ่
ท่ี จ� านวนคนใช ้ ง านของมัน  บิตคอยน ์ ก็ เหมื อนกัน  
ถ้าผมเป็นคนเดียวในโลกท่ีมี 21 ล้านบิตคอยน์อยู่คนเดียว  
มนัไม่มปีระโยชน์เลย แต่ถ้าบติคอยน์มจี�านวนจ�ากดั ตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ก็คอืราคามนัต้องปรบัตามตลาดในขาขึน้ แต่ใน
ทางกลับกัน ถ้าคนเลิกใช้เน็ตเวิร์กนี้ ราคาของบิตคอยน์ก็จะ
ลงเหมือนกัน
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อย่าขายบ้าน ขายรถ

มาเก็งก�าไรในบิตคอยน์ 

อะไรที่ขึ้นได้ก็ลงได้เหมือนกัน

ใครที่เหมาะสมจะลงทุนในบิตคอยน์ ?

 หนึง่ คอืคนทีห่าความรู้มากพอแล้ว ซือ้ยงัไง ขายยงัไง 
เก็บยังไงให้ปลอดภัย อย่างที่สองคือเป็นคนที่มีเงินเย็น 
 ไม่ใช่เงินร้อน อย่ากู้เขามา อย่าขายรถขายบ้านมา ไม่แนะน�า 
ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง คนส่วนใหญ่จะคิดว่าต้องซื้อ 1 บิต
คอยน์เต็ม ซึ่ง 1 บิตคอยน์ประมาณ 7 แสนบาท แต่ความจริง
เราซือ้มลิลบิติกไ็ด้ มลิลบิติคือ 0.000001 บติคอยน์กไ็ด้ สมมติ
ผมแนะน�าให้เริ่ม 100 บาท เปิดบัญชี Bitkub ยืนยันตัวตน
เสร็จ โอนเงิน 100 บาท อาจจะได้สักประมาณ 0.0000001 
บิตคอยน์ แล้วตอนนี้ 1 บิตคอยน์เท่ากับ 7 แสนบาท สมมติ
ผ่านไปปีหน้า ราคา 1 บิตคอยน์คือ 7 แสนบาท ขึ้นไปถึง 1.4 
ล้านบาทต่อ 1 บิตคอยน์ 100 บาทของคุณก็จะเป็น 200 
บาท มันก็จะขึ้นเท่าตัวตามราคาของบิตคอยน์ แต่ถ้าราคา
ตก จ�านวน 100 บาทของคุณก็จะตกเหมือนกัน มันจะเป็น
เปอร์เซ็นต์ของจ�านวน 1 บติคอยน์เต็ม ถ้าสมมติบติคอยน์จาก 
7 แสนบาทขึน้ไปถงึ 1.4 ล้านบาทได้ มนักอ็าจจะลงได้เหมอืน
กัน ไม่มีใครรู้กลไกของตลาด เพราะฉะนั้นผมแนะน�าว่าให้ใช้
เงินที่เสี่ยงได้ดีกว่า อย่าขายบ้านขายรถมาเก็งก�าไรในบิตคอย
น์ อะไรที่ขึ้นได้ก็ลงได้เหมือนกัน

ท�าไมบิตคอยน์ของ ท๊อป จิรายุส ถึงมีมูลค่าแค่ 

700,000 บาทเท่านั้น ?
 
สาเหตุก็เพราะ น่ันคือการสมมติและยกตัวอย่างเพื่อให้เห็น
ภาพการเพ่ิมขึน้ของมลูค่าบติคอยน์ต้ังแต่เดือนธนัวาคม 2020 
จนเมื่อพฤษภาคม 2021 มูลค่าบิตคอยน์ได้ขึ้นไปแตะหลัก 
1,400,000 บาทเป็นทีเ่รยีบร้อย แถมถ้าย้อนกลบัไปก่อนหน้า
นีใ้นวนัที ่13 เมษายน บติคอยน์กเ็พิง่ท�า New high แตะหลกั 
2,000,000 บาทไปหมาดๆ จริงอยู่ที่มูลค่าของมันจะยังคง
ผนัผวนตลอดเวลา ขึน้ก็แรง ลงก็ไม่เบา แต่สิง่ทีส่�าคัญทีส่ดุกค็อื 
บิตคอยน์หรือทรัพย์สินดิจิทัลในวันนี้เริ่มได้รับการยอมรับ 
ในวงกว้างแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ พื้นฐานและอนาคตของมันจึง
เป็นสิ่งที่ต้องตามดูกันยาวๆ และน่าสนใจแน่นอน

ถ้าสนใจอยากเริ่มลงทุนในเงินดิจิทัล 

ต้องเริ่มอย่างไร ?

 

 อย่างแรกเลยก็คือมาเปิดบัญชีก่อนที่ Bitkub.com 
หรอืจะโหลดแอปฯ ใน iOS หรอื Android มาแล้วเปิดบัญชกีไ็ด้ 
เหมือนเปิดบัญชีหุ้น เหมือนเปิดบัญชีธนาคาร ก็จะมีทีมงาน
คอยเช็กความถูกต้องของข้อมูลท่ีกรอก ถ้าทุกอย่างถูกต้องก็
สามารถเปิดบัญชีได้ส�าเร็จ พร้อมที่จะซื้อขายได้เลย ทุกบัญชี
ของ Bitkub จะต้องผกูกบับญัชแีบงก์เข้าหากนั ใช้ส�าหรับการ
ถอนเงิน ทดลองซื้อ 0.00001 บิตคอยน์ก็ได้ ซึ่ง 1 บิตคอยน์
มันเท่ากับ 7 แสนบาท แต่เราไม่ต้องซื้อ 7 แสนบาท เราซื้อ
เศษส่วนของมันก็ได้ ผมแนะน�าให้เริ่มต้นที่ 100 บาทก่อน  
ตอนนี้ Bitkub เก็บเงินลูกค้าอยู่ประมาณ 6,000 ล้านบาท  
อยูท่ี่เรา เรากใ็ห้ความส�าคญัเรือ่งของความปลอดภยัเป็นอนัดบั
แรกเลย เราจะมีสิ่งที่เรียกว่า NCR (Net Capital Ratio)  
ยิ่งลูกค้าฝากเงินกับเรามากเท่าไร เราต้องเอาเงินของบริษัท 
เตมิเข้ามาเกบ็ แล้วห้ามเอาไปใช้ จ�านวน NCR ต้องโตตามจ�านวน
เงินฝากของลูกค้า สิ่งที่ Bitkub ให้ ถ้าใครเปิดบัญชี Bitkub  
ส�าเร็จ ทุก 1 บัญชีจะมีอีกกว่า 30 กระเป๋าสตางค์อยู่ใน
บัญชีทันที แปลว่าคุณจะมีบัญชีของบิตคอยน์ คุณจะมี 
กระเป๋าสตางค์ของ Ethereum คุณจะมีกระเป๋าสตางค์ของ 
Ripple คณุจะมกีระเป๋าสตางค์ของ Litecoin คณุจะมกีระเป๋า
สตางค์ของบิตคอยน์ทันทีเลย เปิดบัญชีแค่ครั้งเดียวมีทั้งหมด 
30 กว่ากระเป๋าสตางค์ในบัญชีเดียว ท�าให้คุณสามารถรับ
เงินจากหลายๆ สกุลเงินดิจิทัลจากเพื่อนๆ จากลูกค้าได้แล้ว  
แล้วก็สามารถท่ีจะซ้ือขายสกุลเงินได้ 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อ
สัปดาห์ Bitkub จะมีทีมซัพพอร์ตที่ท�างาน 24 ชั่วโมง 7 วัน
ต่อสัปดาห์ นอนไม่หลับวันเสาร์ตี 3 ก็โทรเข้ามาคุยกับเราได้ 
หรือจะมีบริการ Live Chat สามารถที่จะแชตผ่านเว็บไซต์เรา
ได้เลยกับทมีงานของเรากว่า 100 กว่าชวีติทีจ่ะช่วยให้บรกิาร
ลูกค้า ซึ่งสิ่งที่เราให้ความส�าคัญมากที่สุดคือลูกค้า เราจะต้อง
เป็นบริษัทท่ีมีประสบการณ์การใช้งานท่ีดีท่ีสุดท่ีนึกถึงลูกค้า
ก่อนเป็นอันดับแรก

ทีม่าบทความ : THE STANDARD ช่อง youtube 
: https://www.youtube.com/watch?v=iI-
KNmmX5wW0
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ห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบเครื่องวัดฝุ่นPM2.5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสูตร อาสนวิจิตร และรองศาสตราจารย์.ดร.พานิช อินต๊ะ

หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม (RUEE)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดอยสะเก็ด

บทน�า
 1 ทศวรรษ ของหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์
ในงานวิศวกรรม (Research Unit of Applied Electric 
Field in Engineering; RUEE) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล ้านนาดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่  
โดยปัจจุบันมีผู ้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการเป็นประธานกรรมการหน่วยวิจัยและพัฒนา  
มีหัวหน้าหน่วยวิจัย คือ รองศาสตราจารย์ ดร. พานิช  อินต๊ะ 
และมีคณะท�างานหน่วยวิจัย คือ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์
วิสูตร อาสนวิจิตร นายชัชวาลย์ กันทะลา และนางสาว 
วราภรณ์ ต้นใส ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการท�างาน
โดยเรามีห ้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือวัดและควบคุม
ละอองลอยด้วยไฟฟ้า (Electro-aerosol Instrument 
Laboratory) ท่ีได้มีการท�างานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร 
ทัง้ทางหน่วยงานของรฐั เอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ ในภาระ
กจิการท�างานต่างๆ มากมายดงันี ้คอื พฒันาต้นแบบเครือ่งวดัฝุน่ 
พัฒนาต ้นแบบเคร่ืองบ�าบัดและฆ ่าเชื้อโรคในอากาศ  
บริการสอบเทียบเครื่องวัดฝุ่น บริการทดสอบแผ่นกรองฝุ่น
และหน้ากากอนามยั จดัหลกัสตูรระยะสัน้การวดัอนภุาคและ
ละอองลอย ซึง่การท�างานทีผ่่านมาเป็นระยะเวลา 13 ปีกว่าๆ 
ท�าให้ได้องค์ความรู้ต่างๆทางวิชาการ และได้เครือข่าย  

พี่ น้อง พันธมิตรต่างๆ ตลอดจนน้องๆ นักศึกษาที่เข้ามาร่วม
ท�างานวิจัย โปรเจ็ค โครงงาน ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
หรืออื่นๆ มากมาย ซ่ึงท่ีผ่านมาหน่วยวิจัยได้รับทุนวิจัยและ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 30 ทุน มีบทความวิจัย
และผลงานวชิาการอืน่ๆ ทีเ่ผยแพร่ในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
จ�านวน 164 เรื่อง โดยหน่วยวิจัยได้รับแต่งตั้งจากส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2564)  
ให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม [1-3] หน้ากาก
อนามัยใช้ครั้งเดียว (มอก. 2424-2562) หน้ากากใช้ครั้งเดียว
ชนดิ N95 ลดความเสีย่งการตดิเช้ือทางการแพทย์  (มอก.2480-
2562) และเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองลอยหลักการไฟฟ้าสถิต  
(มอก. 3030-2563)

รูปที่ 1 ห้องหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม
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“เราอยากเห็นสิ่งที่เราท�ามีคนใช้ เราไม่ได้
มองว่าเราจะท�าวันนี้แล้วมีคนใช้พรุ่งนี้  
เรามองว่าท�าแล้วอนาคตจะมีคนได้ใช้
แน่นอน” 

 หลากหลายช่วงเวลาทีผ่่านมามนัมอีะไร มากมายทีเ่รา 
ต่างได้ร่วมกันท�า เรายังคงมุ่งมั่นต้ังใจท�างานด้านวิชาการ
และยินดีถ ่ายทอดองค ์ความรู ้ต ่างๆ ให ้กับผู ้ที่สนใจ  
ดังน้ันในคอลัมน์น้ีผมจึงขอน�าผู้อ่านทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการของเรานะครับ โดยผมจะได้พาชมเทคโนโลยี
และเครื่องมือชนิดต่างๆ ท่ีอยู่ภายในห้องหน่วยวิจัยสนาม
ไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรมของเรานะครับ โดยจะ
ได้อธิบายถึงคุณสมบัติและการใช้งานของเครื่องมือและ
เทคโนโลยีแต่ละชนิด ตลอดจนอธิบายถึงวิธีการท�างาน
ทดสอบและตัวอย่างการสอบเทียบเครื่องวัดฝุ ่น PM2.5  
เพื่อให้ผู้ที่ได้สนใจได้มีความรู้เบื้องต้นส�าหรับใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาต่อไปได้

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ส�าหรับการทดสอบ
 1.1 Electrostatic Classifier
 Electrostatic Classifier โมเดล 3082 ของบริษัท 
TSI ส�าหรับวัดกระจายขนาดอนุภาคเชิงจ�านวน (Number 
weighted size distribution) ด้วยหลกัการความสามารถใน
การเคล่ือนทีไ่ด้ทางไฟฟ้า (Electrical mobility) ของอนภุาค
สามารถวัดการกระจายของอนุภาคได้ในช่วง 10-1,000 
นาโนเมตร ท่ีความเข้มข้นจ�านวน 107 อนุภาคต่อลูกบาศก์
เซนติเมตรที่ 10 นาโนเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 เครื่องมือ Electrostatic Classifier โมเดล 3082

รูปที่ 3 เครื่องมือ Condensation Particle Counter

 1.2 Condensation Particle Counter
 เครื่ องนับจ� านวนอนุภาคแบบการควบแน ่น  
(Condensation Particle Counter, CPC) ของบริษัท 
TSI โมเดล 3788 ส�าหรับนับจ�านวนอนุภาคร่วมกับเคร่ือง 
Electrostatic Classifier โมเดล 3082 และในการทดสอบ
ประสิทธิภาพแผ่นกรองอนุภาคขนาดเล็ก สามารถนับจ�านวน
อนุภาคได้ในช่วง 2.5 นาโนเมตร ถึง 3 ไมครอน ที่ความ
เข้มข้นจ�านวนสูงสุด 3×107 อนุภาคต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  
ด้วยเวลา 0.8 วินาที ดังแสดงในรูปที่ 3



1.3 Atomizer Aerosol Generator
 ในการสร้างอนุภาคตัวอย่างส�าหรับการทดสอบ
เครือ่ง Atomizer Aerosol Generator ของบรษัิท TSI โมเดล 
3076 โดยแหล่งจ่ายอนุภาคนี้สามารถจ่ายอนุภาคได้หลาย
ชนดิ เช่น DEHS, PAO (Emery 3004), DOP, Salt solutions, 
Paraffin oil, PSL และอื่นๆ ได้ทั้งแบบ Polydisperse และ
แบบ Monodisperse มีอตัราการไหลในช่วง 70-300 ลติรต่อ
ชั่วโมง การไหลเชิงมวลสูงสุด 2.5 กรัมต่อชั่วโมง ใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 เครื่องมือ Atomizer Aerosol Generator

รูปที่ 6 เครื่องผลิตละอองลอย (Aerosol generator)

1.4 เครื่องวัดฝุ่นแบบ TEOM
 เคร่ืองวัดฝุ่นแบบ TEOM หรือเรียกว่า เทปเปอ  
อิลิเม้น ออสซิเลติง ไมโครบาลานซ์ (Tapered Element 
Oscillating Microbalance) ใช้ตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 
โดยใช้หลักการดูดอากาศผ่านหัวคัดขนาดส�าหรับฝุ่นละออง
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน เพื่อให้ฝุ่นละอองตกสะสมบนแผ่นกรอง
ในขณะสั่นสะเทีอนและแปลงค่าความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น
เป็นค่าเฉล่ียของฝุ่นละอองในบรรยากาศในช่วง 0-1,000,000 
ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตรเป็นเครือ่งวดัละอองลอยอ้างองิที่
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน U.S EPA ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 5 เครื่องวัดฝุ่นแบบ TEOM

1.5 เครื่องผลิตละอองลอย (Aerosol generator)
 ที่ประกอบด้วย ตัวสร้างละอองลอยแบบอะตอม
ไมเซอร์ (Aerosol atomizer) แหล่งจ่ายอากาศสะอาด  
(Filtered air supply) เครื่องอัดอากาศ (Air compressor) 
ตัวไล่ความช้ืนแบบแพร่ (Diffusion dryer) และตัวท�า
ละอองลอยเป็นกลาง (Aerosol neutralizer) สามารถผลิต
ละอองลอยท่ีเป็นของแข็งหรือของเหลวได้หลายชนิด เช่น  
ไดเอทิลเฮกซิลซีบาแคต (Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat; DEHS) 
PAO (Emery 3004) ไดโอทิลพทาเลต (Dioctyl Phtalate; 
DOP) สารละลายน�้าเกลือ (NaCl) น�้าพาราฟีน (Paraffin oil)  
น�้ายางสไตรีน (Polystyrene Letex; PSL) และอื่นๆ ได้ 
ท้ังแบบหลายขนาด (Poly disperse) และแบบขนาดเดียว 
(Mono disperse ) ดังแสดงในรูปที่ 6

1.6 เครื่องวัดละอองลอยอ้างอิง หรือ FRM
 ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน U.S EPA ผ่านการ
ทดสอบตาม Federal Register, Part II Environmental  
Protection Agency, 40 CFR Part 50 ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 7 เครื่องวัดละอองลอยอ้างอิง หรือ FRM
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2. อนภุาคขนาดมาตรฐาน (Particle size standard)

2.1 ชนิดที่ 1 อนุภาคมาตรฐานทรงกลมระดับไมครอน  
(Microsphere standard particle)
 อนุ ภาคแบบ D ry  dyed  po ly s t y rene  
microspheres หรือ PSL ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
จากสถาบันแห่งชาติของมาตรฐานและเทคโนโลยี (Nation-
al Institute of standards and Technology, NIST ) 
โดยใช้วัสดุอ ้างอิงมาตรฐาน (Standard Reference  
Materials, SRMs) ที่มีขนาดครอบคลุมช่วงของการวัด
อนุภาคของเครื่องมือลองลอย ได้แก่ 0.3, 1, 3, 8, 12 µm 
ดังแสดงในรูปที่ 8
 
 

2.2 ชนิดที่ 2 ละอองลอยแบบขนาดเดี่ยว 
(Mono disperse aerosol) 
 อนุภาคเหลวชนิด DEHS หรือ PAO (Emery 3004) 
หรือ DOP หรือสารละลายน�้าเกลือ หรือ น�้ามันพาราฟีน 
และการท�าการแยกขนาดด้วยเครื่องแยกขนาดอนุภาคแบบ
วิธีทางไฟฟ้า (Electrostatic Classifier) หรือเทคนิคอื่นที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับสากลเพื่อให้ได้อนุภาคที่มีขนาดเดี่ยว 
(Mono disperse aerosol) ที่มีขนาดครอบคลุมช่วงของ
การวัดของเครื่องวัดละอองลอยได้แก่ 0.3, 1, 3, 8, 12 µm  
ต้องมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ไม่เกิน 
10% ของสมัประสทิธิก์ารแปรผนั (Coefficient of variation; 
CV) ดังแสดงในรูปที่ 9

 

รูปที่ 8 อนุภาคมาตรฐานทรงกลมระดับไมครอน

รูปที่ 9 ละอองลอยแบบขนาดเดี่ยว

2.3 ชนิดที่ 3 (กรณีที่ไม่ใช่ทั้งชนิดที่1 และชนิดที่ 2)
 ละอองลอยทีอ่ยูใ่นบรรยากาศแวดล้อม 3 ฤด ูหรอื 1 ปี 
โดยครอบคลมุความเข้มข้นเชงิมวลของละอองลอยช่วงการวดั
ของเครื่องวัดทดสอบ

3. วิธีการทดสอบตาม มอก.3030-2563 [1]
 โดยขอน�าวิธีการทดสอบเครื่องวัดฝุ่นละอองลอย
หลักการไฟฟ้าสถิต ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก.3030-2563 ดังแสดงในรูปที่ 10 ซึ่งหน่วยวิจัยได้รับ
แต่งตั้งจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ฉบบัที ่5 (พ.ศ.2564) ให้เป็นผูต้รวจสอบผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม  
มาอธิบายรายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดดังต่อไปนี้

3. วิธีการทดสอบตาม มอก.3030-2563 [1] 
โดยขอน าวิธีการทดสอบเครื่องวัดฝุ่นละอองลอยหลักการไฟฟ้าสถิต ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.3030-2563 
ดังแสดงในรูปที่10 ซึ่งหน่วยวิจัยได้รับแต่งตั้งจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2564) ให้เป็น
ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาอธิบายรายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดดังต่อไปนี ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก.3030-2563 [1] 
 

1. ทั่วไป  
    ให้ใช้วิธีที่ก าหนดในมาตรฐานนี้หรือวิธีอื่นใดท่ีให้ผลเทยีบเท่า ในกรณีมีข้อโต้แยก ให้ใช้วิธีที่ก าหนดในมาตรฐานนี ้
2. สมรรถนะการตรวจวัดปริมาณฝุ่นเชิงมวล [1] 
    2.1 สภาวะทดสอบให้เตรียมการดังนี้ 

1. ปริมาณฝุ่น 1% ต่อสารละลาย 100 mL ขนาดอนุภาค 0.3, 1, 3, 8, 12 µm 
 2. อุณหภูมิภายในห้อง 250C ± 50C 
 3. ความช้ืนสัมพัทธ์ภายในห้อง 60% RH ± 5% RH 
 4. เวลาที่ใช้ทดสอบ 24 ช่ัวโมง 
    2.2 ห้องทดสอบต้องเป็นดังนี้  
 1. ต้องเป็นระบบปิด (Closed System) 
 2. ห้องทดสอบท าจากวัสดุโปร่งแสงสามารถมองเห็นภายในได้มีขนาด 2m×2m×2m 
 3. มีเครื่องกรองอากาศก่อนเข้าหอ้งทดสอบด้วยแผ่นกรองอากาศ HEPA (HEPA filter) หรือเทียบเท่า 
 4. สามารถควบคมุอุณหภูมภิายในห้องได้ในช่วง 250C ถึง 400C 
 5. สามารถควบคมุความชื้นสมัพัทธ์ภายในห้องได้ในช่วง 10% RH ถึง 95% RH 
 6. มีระบบแสดงผลอุณภูมิ ความช้ืนและความดัน 

1. ทั่วไป 
    ให้ใช้วิธีที่ก�าหนดในมาตรฐานนี้หรือวิธีอื่นใดที่ให้ผลเทียบ
เท่า ในกรณีมีข้อโต้แยก ให้ใช้วิธีที่ก�าหนดในมาตรฐานนี้

2. สมรรถนะการตรวจวัดปริมาณฝุ่นเชิงมวล [1]
2.1 สภาวะทดสอบให้เตรียมการดังนี้

1. ปริมาณฝุ ่ น  1% ต ่ อสารละลาย  100  mL  
ขนาดอนุภาค 0.3, 1, 3, 8, 12 µm

2. อุณหภูมิภายในห้อง 250C ± 50C
3. ความช้ืนสมัพทัธ์ภายในห้อง 60% RH ± 5% RH
4. เวลาที่ใช้ทดสอบ 24 ชั่วโมง

รูปที่ 10 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.3030-2563 [1]



 2.2 ห้องทดสอบต้องเป็นดังนี้ 
1. ต้องเป็นระบบปิด (Closed System)
2. ห้องทดสอบท�าจากวัสดุโปร่งแสงสามารถมองเห็น

ภายในได้มีขนาด 2m×2m×2m
3. มีเคร่ืองกรองอากาศก่อนเข้าห้องทดสอบด้วยแผ่น

กรองอากาศ HEPA (HEPA filter) หรือเทียบเท่า
4. สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในห้องได้ในช่วง 250C 

ถึง 400C
5. สามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องได้ในช่วง 

10% RH ถึง 95% RH
6. มีระบบแสดงผลอุณภูมิ ความชื้นและความดัน

3. เครื่องมือ
    3.1  เครื่องผลิตฝุ่น (Particulate generator) [1]  
ที่ประกอบด้วย ตัวสร้างฝุ่นแบบอะตอมไมเซอร์ (Aerosol 
atomizer) แหล่งจ่ายอากาศสะอาด (Filtered air supply) 
เครื่องอัดอากาศ (Air compressor) ตัวไล่ความชื้นแบบแพร่ 
(Diffusion dryer) และตวัท�าละอองลอยเป็นกลาง (Aerosol 
neutralizer) ตัวท�าฝุ่นเป็นกลางจะต้องเป็นแบบการแพร่
สองชั้น (Bipolar diffusion) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เรขาคณิต (Geometric standard deviation) ไม่เกิน 5% 
สามารถผลติละอองลอยทีเ่ป็นของแขง็หรอืของเหลวได้หลาย
ชนดิ เช่น ไดเอทลิเฮกซิลซบีาแคต (Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat; 
DEHS) PAO (Emery 3004) ไดโอทิลพทาเลต (Dioctyl 
Phtalate; DOP) สารละลายน�้าเกลือ (NaCl) น�้าพาราฟีน 
(Paraffin oil) น�า้ยางสไตรีน (Polystyrene Letex; PSL) และ
อืน่ๆ ได้ ทัง้แบบหลายขนาด (Poly disperse) และแบบขนาด
เดยีว (Mono disperse ) ตามแผนภาพการทดสอบสมรรถนะ
การตรวจวัดปริมาณฝุ่น     เชิงมวลตามรูปที่ 11 และรูปที่ 12
    3.2 เคร่ืองวัดฝุ่นแบบอ้างอิง [1] FRM (Federal  
Reference Method) หรือเครื่องวัดฝุ่นแบบอ้างอิง FEM 
(Federal Equivalent Method) กลุม่ที ่3 ทีส่ามารถรายงาน
ผลอัตโนมัติได้ โดยได้รับการรับรองตาม Federal Register, 
Part II Environmental Protection Agency, 40 CFR Part 50 

 4. อนุภาคขนาดมาตรฐาน (Particle size standard) [1]
 เป ็นอนุภาคมาตรฐานทรงกลมระดับไมครอน  
(Microsphere standard particle) แบบ Dry dyed 
polystyrene microspheres (PSL) ที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานจากสถาบันแห่งชาติของมาตรฐานและเทคโนโลยี 
(National Institute of standards and Technology, NIST ) 

หรือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของประเทศไทยที่ได้รับการ
ยอมรับ หรือหน่วยงานผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงท่ีได้รับรองระบบ
มาตรฐานคุณภาพโดยใช้วัสดุอ้างอิงมาตรฐาน (Standard  
Reference Materials, SRMs) ที่มีขนาดครอบคลุมช่วงของ
การวดัอนภุาคของเคร่ืองมอืลองลอย ได้แก่ 0.3, 1, 3, 8, 12 µm 
ให้ใช้ขนาดที่เหมาะสมตามเครื่องที่ผลิต

5. วิธีการทดสอบ ให้ปฏิบัติดังนี้ [1]
 5.1 น�าอนุภาคแบบ Dry dyed polystyrene  
microspheres (PSL) ที่ทราบขนาดแน่นอนแล้วใส่ในเครื่อง
ผลิตฝุ่นตัวอย่าง
 5.2 จ่ายอนุภาคขนาดมาตรฐานที่ได้จากเครื่องผลิต
ให้กับเครื่อง วัดฝุ่นอ้างอิงและเครื่องวัดฝุ่นตัวอย่างพร้อมกัน
ตามรูปที่12
 5.3 วดัและบนัทึกค่าทีว่ดัได้ทกุ 1 นาท ีต่อเนือ่งจนครบ 
1 ช่ัวโมง แล้วหาค่าเฉลีย่ของทุก 1 ช่ัวโมง ปฏบัิตเิช่นเดยีวกนันี้
จนครบทุกขนาด 0.3, 1, 3, 8, 12 µm และครบทุกความเข้มข้น 
เชิงมวล คือ 5,10, 50, 100, 500, 1000, 5000 µg/m3 
 5.4 น�าค่าเฉล่ียของทุกช่ัวโมงท่ีวดัได้จากเครือ่งวดัฝุ่น
ตัวอย่างและจากเครื่องวัดละอองลอยอ้างอิงมาหาค่าสัมพันธ์ 
แบบเพียรสันโดยให้แสดงผลเป็นค่าความชันสูงสุดและ 
ค่าต�่าสุดและค่าอินเตอร์เซพต์สูงสุดและต�่าสุด

  
 

รูปที่ 11 แผนภาพเครื่องผลติฝุ่น [1] 
  
 

 
รูปที่ 12 แผนภาพการทดสอบ [1] 

 
4. บทสรุป 
ด้วยการท างานที่มุ่งมันตั้งใจของทีมงานในหน่วยงานวิจัย ในด้าน เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตรวจวัดฝุ่น
ละอองลอยหลักการไฟฟ้าสถิต (มอก. 3030-2563) โดยเราได้ขยายผลการท างานเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้แก่
หน่วยงานและผู้ที่สนใจต่างๆ มากมาย ซึ่งเป้าหมายอีกขั้นคือการน าห้องปฏิบัติการวิจัยแห่งนี้ก้าวเข้าสู่การรองรับมาตรฐาน 
ISO 17025 ต่อไป ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ผมและทีมงานวิจัยหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกตใ์นงานวิศวกรรม (RUEE) หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการศึกษาภายในประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตคราวนี้ไปอย่างราบรื่น และขอเป็นก าลังใจให้คณาจารย์ 
คุณครู นิสิตนักศึกษา นักเรียนทุกคนในทุกสถาบันการศึกษานะครับ ส าหรับฉบับน้ีผมน าเรื่องราวมาเล่าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ 
ไว้ในฉบับต่อไปผมจะน าเรื่องราวดีๆ ในการท างานมิติด้านการทดสอบหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว (มอก. 2424-2562) 
หน้ากากใช้ครั้งเดียวชนิด N95 ลดความเสี่ยงการติดเช้ือทางการแพทย์ (มอก.2480-2562)  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ การศึกษา 
การวิจัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มาเล่าให้ฟังอีกนะครับ 
 

 

  
 

รูปที่ 11 แผนภาพเครื่องผลติฝุ่น [1] 
  
 

 
รูปที่ 12 แผนภาพการทดสอบ [1] 

 
4. บทสรุป 
ด้วยการท างานที่มุ่งมันตั้งใจของทีมงานในหน่วยงานวิจัย ในด้าน เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตรวจวัดฝุ่น
ละอองลอยหลักการไฟฟ้าสถิต (มอก. 3030-2563) โดยเราได้ขยายผลการท างานเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้แก่
หน่วยงานและผู้ที่สนใจต่างๆ มากมาย ซึ่งเป้าหมายอีกขั้นคือการน าห้องปฏิบัติการวิจัยแห่งนี้ก้าวเข้าสู่การรองรับมาตรฐาน 
ISO 17025 ต่อไป ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ผมและทีมงานวิจัยหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกตใ์นงานวิศวกรรม (RUEE) หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการศึกษาภายในประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตคราวนี้ไปอย่างราบรื่น และขอเป็นก าลังใจให้คณาจารย์ 
คุณครู นิสิตนักศึกษา นักเรียนทุกคนในทุกสถาบันการศึกษานะครับ ส าหรับฉบับน้ีผมน าเรื่องราวมาเล่าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ 
ไว้ในฉบับต่อไปผมจะน าเรื่องราวดีๆ ในการท างานมิติด้านการทดสอบหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว (มอก. 2424-2562) 
หน้ากากใช้ครั้งเดียวชนิด N95 ลดความเสี่ยงการติดเช้ือทางการแพทย์ (มอก.2480-2562)  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ การศึกษา 
การวิจัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มาเล่าให้ฟังอีกนะครับ 
 

 

รูปที่ 11 แผนภาพเครื่องผลิตฝุ่น [1]

รูปที่ 12 แผนภาพการทดสอบ [1]
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บทสรุป
 ด้วยการท�างานที่มุ ่งมันต้ังใจของทีมงานในหน่วย
งานวิจัย ในด้านเป็นผู ้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เครื่ อ งตรวจวั ด ฝุ ่ นละอองลอยหลั กการ ไฟฟ ้ าส ถิต  
(มอก. 3030-2563) โดยเราได้ขยายผลการท�างานเป็นผูต้รวจ
สอบผลติภณัฑ์ และให้ความรู้แก่หน่วยงานและผูท้ีส่นใจต่างๆ 
มากมาย ซึ่งเป้าหมายอีกขั้นคือการน�าห้องปฏิบัติการวิจัย
แห่งน้ีก้าวเข้าสู ่การรองรับมาตรฐาน ISO 17025 ต่อไป  
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ผมและทีมงานวิจัยหน่วยวิจัย
สนามไฟฟ้าประยกุต์ในงานวศิวกรรม (RUEE) หวงัเป็นอย่างยิง่ 
ว่าจะได้เหน็การศกึษาภายในประเทศไทยผ่านพ้นวกิฤตคราวนี ้
ไปอย่างราบรื่น และขอเป็นก�าลังใจให้คณาจารย์ คุณครู 
นิสิตนักศึกษา นักเรียนทุกคนในทุกสถาบันการศึกษานะ
ครับ ส�าหรับฉบับนี้ผมน�าเรื่องราวมาเล่าเพียงเท่านี้ก่อนนะ
ครับ ไว้ในฉบับต่อไปผมจะน�าเรื่องราวดีๆ ในการท�างาน 
มติด้ิานการทดสอบหน้ากากอนามยัใช้ครัง้เดยีว (มอก. 2424-
2562) หน้ากากใช้ครั้งเดียวชนิด N95 ลดความเสี่ยงการ 
ติดเชือ้ทางการแพทย์ (มอก.2480-2562)  เพือ่เป็นประโยชน์ต่อ 
การศกึษา การวิจยั ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ มาเล่าให้ฟัง 
อีกนะครับ

เอกสารอ้างอิง

[1]  ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง 
    อุตสาหกรรม, เคร่ืองตรวจวัดฝุ่นละอองลอยหลักการ 
      ไฟฟ้าสถิต มอก.3030-2563, หน้า 1-16, 2563.
[2]  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่  5708  
       (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน 
    ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511, ก�าหนดมาตรฐาน 
   ผลิตภัณฑ ์อุตสาหกรรมเครื่องวัดฝุ ่นละอองลอย 
      หลักการไฟฟ้าสถิต, หน้า 35-36, 2563.
[3]  ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5  
      (พ.ศ.2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน 
    ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511, แต่งตั้งผู้ตรวจสอบ 
    ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมล�าดับที่ 46 เครื่องตรวจวัดฝุ่น 
     ละอองลอยหลักการไฟฟ้าสถิต มอก.3030-2563, หน้า  
       28-33, 2564. Available Source:  
    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/ 
       PDF/2564/E/151/T_0028.PDF 

รอบรั้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู ่ชุมชน มทร.ล้านนา  
ได้รบัเชญิเป็นวทิยากรถ่ายทอดองค์ความรูก้ารตดัต่อ 
วีดิทัศน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อประชาสัมพันธ์ 
เส้นทางการท่องเที่ยว ณ องค์การบริหารส่วนต�าบล
เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 วันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายพิษณุ 
พรมพราย นายจักรินทร์ ช่ืนสมบัติ นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษากลุ ่มงานสร้างองค์ความรู ้และถ่ายทอด
เทคโนโลยี พร้อมทีมงาน ภายใต้การด�าเนินงานของ
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู ่ชุมชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้นกิจกรรม เรือ่ง การตดัต่อวดิีทศัน์
ด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการ
ท่องเที่ยว ให้กับคณะท�างานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา 
พื้นที่ปฏิบัติงาน ต�าบลเขื่อนผาก อ�าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมี ผศ.นทีชัย ผัสดี เป็นหัวหน้าโครงการ  
เพื่อจัดท�าคลิปวิดีโอสั้น “กิจกรรมทดลองลงพื้นท่ีเส้น
ทางการท่องเที่ยว” ในการลงทดลองส�ารวจจัดท�าเส้น
ทางการท่องเที่ยวของคณะท�างานฯ บนเส้นทางเขื่อน
ผากเมืองสามกรรม ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลเขื่อน
ผาก อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาทักษะ
การน�าเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนใน
เรื่องประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว และเตรียม
ก�าลงัคนในการน�าต้นทุนทางสงัคมชุมชนมาพฒันาและ
สร้างอาชีพเสริม
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การบรูณาการเทคโนโลยสีารสนเทศและ

ภาษาสูก่ารพฒันาท่องเทีย่วชมุชน : 

กรณีศึกษา

ต้นไม้
เล่าเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์   เศวตนันทน์
อาจารย์เฉลิมชัย   พาราสุข

   “ดอยสะเก็ด” เป็นอ�าเภอหนึง่ของจังหวดัเชยีงใหม่
ท่ีมปีระวตัยิาวนาน  ตามต�านานเชือ่ว่าคนโบราณเรยีกชือ่ตาม
ลกัษณะของพืน้ทีต่ามทีต่ามองเหน็ว่า “ดอยสะเด็น” เน่ืองจาก
อ�าเภอแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาเพียงลูกเดียวห่างจากเทือกเขา
อื่นๆ นอกจากน้ีศูนย์กลางของอ�าเภอดอยสะเก็ดยังตั้งอยู่  
ณ เชงิภเูขาซึง่เป็นทีต้ั่งของวดัดอยสะเกด็ ตามต�านานเล่าขานว่า
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงปาฏิหาริย์ปรากฏเป็นกาย
ทิพย์ ณ ดอยแห่งนี ้ และมีพญานาคคู่หน่ึงอาศัยอยูใ่นหนองบวั
เกิดความเลื่อมใส จึงได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มและหญิงสาว
น�าดอกบัวมาถวาย พระพุทธองค์จึงได้แสดงธรรมโปรดและ
ประทานเส้นพระเกศา  พญานาคได้สร้างเจดีย์ประดิษฐาน
เส ้นพระเกศาและเรียกภูเขาลูกนี้ว ่า “ดอยเส ้นเกศ” 
ต่อมาเป็นชื่อ “ดอยสระเกล็ด” ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อ
อ�าเภอดอยสะเก็ดสืบต่อมา
 ต�าบลป่าเม่ียง เป็นต�าบลหนึง่ของอ�าเภอดอยสะเกด็ 
ต้ังอยู ่บนถนนสายเชียงใหม่ - แม่สรวย (ทางหลวงแผ่น
ดินหมายเลข 118) บริเวณกิโลเมตรที่ 26 ห่างจากอ�าเภอ
ดอยสะเก็ดประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดอยู่สองฟาก
ของถนนสิน้สุดเขตพืน้ทีต่�าบลป่าเม่ียงประมาณหลกักโิลเมตร
ที่ 55 เขตเชื่อมต่อตามเส้นทางสายนี้ได้แก่อ�าเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย  เทศบาลต�าบลป่าเมี่ยงแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 6 หมูบ้่าน คอื หมู ่1 บ้านปางอัน้ หมู ่ 2 บ้านห้วยหม้อ  
หมู ่ 3 บ้านแม่หวาน หมู ่ 4 บ้านโป่งกุ่ม  หมู ่ 5 บ้านปางแฟน 
หมู่  6 บ้านโป่งสามัคคี ประกอบด้วย 587 หลังคาเรือน 
 และประชากรรวมทั้งหมด 2,108  คน

 ผู้ด�าเนินโครงการได้รับโอกาสเข้าไปศึกษาพื้นที่ใน
ต�าบลป่าเมีย่งเพือ่ร่วมในโครงการโครงการยกระดบัศกัยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว หมู่บ้านโป่งกุ่ม ต.ป่าเม่ียง อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชยีงใหม่ และพบว่าบรเิวณหมูบ้่านเป็นพืน้ทีท่ีอุ่ดมสมบรูณ์ 
เต็มไปด้วยต้นไม้หายาก ต้นไม้หลายต้นมีอายุมากกว่า  
100 ปี คนดั่งเดิมในหมู่บ้านเล่าว่าเดิมพื้นที่บริเวณนี้น่าจะ
เป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ มีล�าน�้าไหลผ่าน ด้วยเหตุนี้จึงมีชน
ชาวไทยลื้อจากลวงใต้และลวงเหนืออพยพมาตั้งถ่ินฐานเพ่ือ
ท�าการเกษตรนับเวลากว่า 200 ปีมาแล้ว ในปัจจุบันบริเวณ
บ้านโป่งกุ่ม มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบระหว่างภูเขา มีภูมิทัศน์
ทีส่วยงาม มแีหล่งทรพัยากรธรรมชาตท่ีิควรค่าต่อการอนรุกัษ์ 
เช่น โป่งน�้าร้อนธรรมชาติ และ สวนรุกขชาติดงเย็น รวมถึง 
มีวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นท่ีควรสืบทอด 
ต่อชนรุ่นหลัง ชุมชนในบ้านโป่งกุ่มจึงเห็นควรพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตเิพือ่ยกระดบัหมูบ้่าน สร้างรายได้  
เพ่ิมมูลค่าสินค้าชุมชน และเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นอันจะส่งผลให้เยาวชน 
รักถิ่นและกลับสู่ถิ่นเพื่อพัฒนาให้มีความยั่งยืนต่อไป
 ด้วยเหตดุงักล่าว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และธนาคารออมสิน 
จึงได้สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรภาษา
อังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล เข้าร่วมโครงการยกระดับ
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว หมู ่บ้านโป่งกุ ่ม ต.ป่าเมี่ยง 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อด�าเนินงานโครงการย่อยภาย
ใต้ชื่อ “ยุวชนราชมงคลรักษ์ถิ่น” โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ

: บ
ริก

ารวิชาก
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ผลักดันแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เสนอข้อมูลครบถ้วน และทันสมัย 
ผ่านเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลให้เข ้าถึงนักท่องเที่ยวทุกกลุ ่ม  
ทกุเพศ ทกุวยัทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในขณะเดยีวกนั  
คณะท�างานประสงค์จะกระตุ ้นเยาวชนให้รักถิ่น จึงได้มี
ค�าขวัญประจ�ากลุ่มท�างาน คือ “ยุวชนราชมงคลล้านนา 
ประยกุต์ศาสตร์ภาษา เพือ่พฒันาท้องถ่ิน สบืสานเอกลกัษณ์ 
ไม่ให้สูญสิ้น ตอบแทนแผ่นดินแดนไทย” กระบวนการ
ท�างานในการเสริมสร ้างและพัฒนาภูมิป ัญญาท้องถิ่น  
คณะท�างานได้ด�าเนินงานตามขั้นตอนในระยะเวลา 4 เดือน 
ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ถงึ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
ดังนี้
 1. คณะท�างานจัดท�าโครงการย่อย “ยุวชนราช
มงคลรักษ์ถิ่น” ภายใต้โครงการหลัก “ยกระดับศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว หมู่บ้านโป่งกุ่ม ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่” เสนอต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนาโดยการด�าเนินงานเป็นการท�างานบูรณาการอย่าง 
มีส่วนร่วมระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา ธนาคารออมสิน  
และ หน่วยงานพันธมติรทัง้ภาครฐัและเอกชนในพืน้ทีห่มูบ้่าน
โป่งกุ่มต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
 2.  คณะท�างานเข้าพบนายกเทศมนตรตี�าบลป่าเมีย่ง 
ผูน้�าชมุชน และสมาชกิสภาเทศบาล เพ่ือน�าเสนอโครงการและ
ชี้แจงการด�าเนินงานบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ดังนี้
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สนับสนุน
ด้านวิชาการ และ ค�าแนะน�าในการด�าเนินโครงการบริการ
วิชาการในชุมชน ผู้ด�าเนินงานประกอบด้วย อาจารย์และ
วิทยากรจ�านวน 8 คน และนักศึกษาจ�านวน 10 คน ด�าเนิน
โครงการยวุชนราชมงคลรกัษ์ถิน่ รับหน้าทีด่�าเนินกจิกรรมย่อย 
และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดท�าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน
       ธนาคารออมสิน สังกัดภาค 8 ให้การสนับสนุน 
งบประมาณ และให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินโครงการ
 3.   หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เทศบาลต�าบลป่าเมีย่ง 
ให ้การสนับสนุนด ้านสถานที่และให ้ค�าแนะน�าเกี่ ยว
กับพื้นที่  การประชาสัมพันธ ์ โครงการให ้สมาชิกใน
ชุมชน สมาชิกในชุมชนหมู ่บ ้านโป่งกุ ่ม ต�าบลป่าเมี่ยง  
เข ้าร ่วมอบรมและเสวนาในโครงการ และร ่วมพัฒนา 
ภูมิทัศน์สวนรุกขชาติดงเย็นซึ่งเป็นสวนป่าธรรมชาติของ
ชุมชนภาคเอกชน โรงแรม Brick Box อ�านวยความสะดวก 
ในเรือ่งทีพ่กั ส�าหรบัทมีงานจดัท�าวดิทีศัน์ ประชาสมัพนัธ์ชมุชน 

 4. ผู้ด�าเนินงานขออนุญาตผู้เกี่ยวข้องและชุมชน 
ในการเข้าส�ารวจความต้องการของชมุชนต่อการพฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน โดยวิธีการสัมภาษณ์ ส�ารวจพื้นที่ และ 
จัดท�าแผนการด�าเนินงาน ผู ้ด�าเนินงานรวบรวมข้อมูล 
เพื่อเสนอต่อหัวหน้าโครงการหลัก 
 5 .  ห ลั ง จ า ก ท่ี ไ ด ้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร  
คณะผูด้�าเนนิงานตดิต่อผูเ้ชีย่วชาญด้านประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ 
ด้านพฤกษศาสตร์ เพ่ือให้ความรู ้และความส�าคัญของ 
สวนรุกขชาติดงเย็นแก่ชุมชน รวมถึงการจัดเสวนาเกี่ยวกับ
ความส�าคัญของป่าชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม คณะผู้ด�าเนินงานรวบรวมข้อมูล
และความต้องการของชุมชนเพื่อน�าไปด�าเนินการ
 6.  คณะท�างานปรับปรุงภูมิทัศน์ร่วมกับชุมชน 
ออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษโดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และน�าเสนอต่อชุมชน
 7. คณะผูด้�าเนนิงานปรบัปรงุผลงาน น�าเสนอต่อการ
ประชุม และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเพื่อน�าไปใช้จริง
             

การพบปะชุมชนเพื่อน�าเสนอโครงการ

21
วารสาร



 การด�าเนินงาน “ต้นไม้เล่าเรื่อง”

 จากการที่ผู ้น�าชุมชนและคณะท�างานได้ส�ารวจ
พื้นที่ป่าธรรมชาติ “สวนรุกขชาติดงเย็น” ที่จะพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ คณะผู้ด�าเนินโครงการพบว่าใน
บริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ร่มรื่น แต่ขาดการดูแล 
ต้นไม้ใหญ่มป้ีายชือ่ต้นไม้แต่สภาพค่อนข้างเก่า บางป้ายช�ารดุ 
ไม่สามารถอ่านได้  ต้นไม้บางต้นเป็นต้นไม้หายาก ควรค่า 
แก่การอนรุกัษ์ และเป็นแหล่งเรยีนรู ้แต่น่าเสยีดายทีต้่นไม้เล่านัน้
ไม่เป็นทีรู้่จกัอย่างกว้างขวางและไม่มข้ีอมลู ทีล่ะเอยีดเพยีงพอ 
ดังนั้นกิจกรรมแรกที่ควรด�าเนินการอย่างเร่งด่วนคือการ
ปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนรุกขชาติดงเย็นให้ดูสะอาด สวยงาม  
จัดท�าป้ายสวนรุกขชาติดงเย็นใหม่ 1 ป้าย และ ปรับปรุง
ป้ายเดิมอีก 1 ป้าย รวมถึงการเพิ่มไม้ดอกไม้ประดับ 
เพื่อความสวยงามของสวนรุกชาติดงเย็น
 หลังจากนั้นคณะท�างานได้เชิญผู ้เชี่ยวชาญด้าน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พฤกษศาสตร์ มาเสวนา เช่ือมโยง
เรื่องราวในอดีต ความเชื่อ ความศรัทธา พร้อมทั้งให้ความรู้ 
ความส�าคัญ และแนวทางการอนุ รักษ ์สวนรุกขชาติ  
คณะท�างานได้ประชมุมอบหมายให้อาจารย์และนกัศกึษาจาก
หลกัสูตรภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสากล สาขาศลิปศาสตร์  
คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ รวบรวมข้อมลูรายละเอยีด
ของพันธ์ไม้แต่ละชนิดพร้อมแปลข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ  
สร้างสือ่ประชาสมัพนัธ์ 2 ภาษาทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
ร่วมกันออกแบบและจัดท�าป้ายประจ�าต้นไม้ สร้าง QR Code 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสแกนฟังรายละเอียดของพันธุ์ไม้ 
และสามารถเชื่อมไปยังวิ ดีทัศน ์ ในยูทูป และเฟสบุ ๊ค  
อีกด้วย  เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์สวนรุกขชาติดงเย็น 
เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื คณะท�างานได้จัดอบรมการท�า 
สื่อประสัมพันธ์ไม่ว ่าจะเป็นการสร้างเพจ Facebook  
และการสร้างช่อง YouTube ให้แก่คนในชุมชน 
 ทั้งยังฝีกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
สมาชกิในชมุชนให้มีความสามารถเป็นผูดู้แลสือ่ประชาสมัพนัธ์
ได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างข้อมูลพันธุ์ไม้หายากทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้

ต้นมะยมหอม 
 มีลักษณะล�าต้นสูงชะลูด สูงได้มากกว่า 20 เมตร 
เปลือกไม้มีลักษณะสีเทาปนด�า ใบมีลักษณะเป็นรูปดาบ 
ดอกมีขนาดเล็กเป็นช่อสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน เมล็ดเมื่อแก่
แล้วแตกออกมีลักษณะเหมือนปีกและเบาสามารถลอยลมได้  
เนื้อไม้มีลักษณะเป็นลายสีอ่อนถึงสีน�้าตาล มีกล่ินหอม  

มีความแข็งแรงทนทาน จึงนิยมน�ามาเป ็นฝากระดาน   
ไม้วงกบหน้าต่างและประต ูในทางสมนุไพร ยางทีไ่ด้ใช้ส�าหรบั
รักษาแผล และห้ามเลือด ดอก และผลใช้ต้มแก้ไข้ และเป็น
ยาขับระดู

Toon Ciliate (Red Ceder, Toon, Toona) 
 Its trunk is tall and straight. Moreover,  
it can be more than 20 meters high. The bark is gray 
and black. The leaves look like swords. Its flower 
is small and in a bunch. The flowers are white and 
yellow. The old kernels will split apart and look like 
wings. The kernels are soft and floating. It has wood 
grains in a light brown color.  It also has a fragrant 
smell. The wood is durable so we use them to make  
clapboards, window frames and doors. Its rubber  
is used as herb to heal wounds and stop the bleeding. 
The flowers and fruits can reduce fever. 
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ผลการด�าเนินงาน

จากการด�าเนินงานสรุปได้ดังนี้
 1. คณาจารย์และนกัศกึษาในหลกัสตูรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล จ�านวน 20 คนร่วมกับชุมชน ด�าเนิน
โครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สวนรุกขชาติดงเย็นจ�านวน  
1 โครงการ เพื่อให้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวสะอาดตา และ 
สามารถเดินชมพันธุ์ไม้ได้สะดวกและปลอดภัย เพิ่มพันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างสีสันและมุมบันทึกภาพ
 2. คณะผูด้�าเนนิโครงการจดัท�า 1 โครงการ ด�าเนนิการ 
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้หายากทั้งภาษาไทยและ
แปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีข้อความกระชับและใช้ภาษาเข้าใจ
ง่าย จดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์สองภาษา ทัง้ในรปูแบบป้าย และ 
จัดท�าป้าย QR code ที่สามารถสแกนในสื่อออนไลน์ จ�านวน 
21 ชดุ วดิทีศัน์ออนไลน์ จ�านวน 12 ชดุ ทกุโครงการด�าเนนิการ 
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะทุกขั้นตอน
 3. จากการด�าเนินโครงการท�าให้ชุมชนตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการประชาสัมพันธ์ในสื่อเทคโนโลยี  
ทัง้ช่องยทูปู เพจ และเฟสบุค๊ ดังน้ันจึงได้จัดโครงการให้ความรู ้
ในการสร้างเนื้อหา และการป้อนข้อมูลด้านการท่องเท่ียว 
ในสื่อสังคมออนไลน์ สมาชิกในชุมชนเป็นผู้ดูแลสื่อได้ด้วย
ตนเองหลังจากโครงการเสร็จสิ้นลง

 4. จากการท�างานแบบมีส่วนร่วมของทุกหน่วย
งานท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน จึงเป ็นประโยชน  ์
ต่อชุมชนในการสร้างเครือข่ายเชิงวิชาการ และได้รับ
การสนับสนุนด ้านงบประมาณเพ่ือการพัฒนาอย ่างมี
ส ่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการได้เรียนรู ้
การบริหารจัดการที่ เชื่อมโยงกับการท ่องเที่ยว เช ่น  
การบรหิารการเงนิโดยธนาคารออมสนิ  การฝึกปฏิบตัเิยาวชน
อาสาด้านการน�าท่องเที่ยวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
เพื่อเตรียมความพร้อมศักยภาพการท่องเท่ียวในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว 
เพื่อคงสภาพของสวนรุกขชาติดงเย็น พร้อมทั้งดูแลและ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีข้อมูลท่ีทันต่อเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนือ่งเพือ่เป็นการรกัษาและสบืสานโครงการทีใ่ด้ด�าเนนิงาน 
แล้วเสร็จ  
 2. ควรมีการสนับสนุนให้ก่อตั้งชมรมจิตอาสาด้าน
การท่องเทีย่วชมุชนโดยมุง่เน้นการพฒันาภาษาในการสือ่สาร
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับเยาวชนในพื้นที่อย่าง 
ต่อเนื่อง 
 3.  นอกจากสถานที่รวมใจของคนในท้องถิ่น  
“สวนรุกขชาติดงเย็น” ชุมชนยังเห็นว ่าคนพื้นถิ่นมี
ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีและวถิชีวีติทีค่วรค่าต่อการอนรัุกษ์ 
ดังนั้นควรมีการสืบสานวิถีชีวิตไทยชุมชนไทยลื้อ ไปพร้อมๆ 
กับสถานที่ที่ส�าคัญ

www.facebook.com/ 
สวนรุกขชาติดงเย็น-เชียงใหม่ 
-Dong-Yen-Wood-
CM-110338644427418/

https://www.youtube.
com/channel/UCgv3t-
JeQlYrW6V8MNV9niGg



 หลายคนถึงขั้นพูดเลยว่า ในช่วง 2-3 ทศวรรษจาก
นี้ไป สิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกมันยิ่งกว่า AI ยิ่งกว่าหุ่นยนต์ 
นั่นคือ Blockchain เพราะฉะน้ัน เรามาท�าความรู ้จัก  
Blockchain กันให้มากขึ้นดีกว่าครับ
 Blockchain  คอื  Generation  ที ่ 2   ของ อนิเทอร์เนต็ครบั 
ตอนที่อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้น ท�าให้หลายคนมั่งค่ังร�่ารวย  
แต่ก็ก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้าเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เชื่อกันว่า  

Blockchain จะช่วยกระจายความมั่งคั่งให้กับทุกๆ คน 
อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีแห่งข้อมูล แต่ว่า Blockchain  
เป็นเทคโนโลยีแห่งคุณค่าและความไว้เนื้อเชื่อใจครับ

Blockchain คืออะไร ?
 
 Blockchain จริงๆ แล้วเรียบง่ายมากเลยครับ  
มันคือการจัดเก็บข้อมูลโดยคนจ�านวนมากกระจายกัน 
โดยไม ่มีการผ ่านตัวกลาง เป ็นการ Decentralized  
คือเป็นระบบกระจายศูนย์ที่ปลอดภัย ไม่เก็บข้อมูลไว้ท่ีเดียว 
ปลอดภัยจากการแก้ไขข้อมลู และท่ีส�าคญัคอืไม่มคีนใดคนหนึง่
เป็นเจ้าของหรอืมีอ�านาจเบด็เสรจ็เพยีงคนเดยีว อารมณ์เหมอืน 
เมื่อก่อนรวยกระจุก จนกระจาย อะไรแบบนี้ แต่ตอนนี้มันคือ 
การก�าลังกระจายให้ทุกคนจัดเก็บครับ เม่ือก่อนเวลาเก็บ
ข้อมูล มันเก็บไว้ที่คนกลางคนเดียว มันก็เลยก่อให้เกิดปัญหา
ความล่าช้า ความไม่โปร่งใส แพง และมีโอกาสโดนแฮก หรือ
ผิดพลาดได้ ทีนี้ Blockchain ต้องการจะแก้ปัญหาตรงนี้ครับ 
คือเอาคนกลางออกไปเลย ปัญหาพวกนี้ก็เลยหายไปด้วย  
ทุกอย่างถูกลง ปลอดภัย โปร่งใส และรวดเร็ว

ตอนที่อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้น 

ท�าให้หลายคนมั่งคั่งร�่ารวย 

แต่ก็ก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้า 

เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เชื่อกันว่า 

Blockchain จะช่วยกระจาย

ความมั่งคั่งให้กับทุกๆ คน

Block
chain
เทคโนโลยีที่ไม่ได้มีแค่ Bitcoin !!
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ท�าไมถึงเรียกว่า Blockchain ?
 
 เพราะเวลาเก็บข้อมูลจะเก็บเป็นบล็อกนึกถึงภาพ
สี่เหลี่ยมก็ได้ครับ มันจะมีสามอย่างในนั้นเสมอ อย่างแรกคือ
ข้อมลู อย่างทีส่องคอื Hash ซึง่คอืลายเซ็นหรอืลายนิว้มอืครบั 
สามคอื Hash of Previous Block หรอื Hash ของบลอ็กก่อน
หน้า ซึ่งอาจจะเป็นผู้ส่ง ผู้รับ วัน เวลา หรือจ�านวนเงิน และ
พอมนัมีหลายๆ บลอ็กต่อกนัยาวๆ กเ็ลยเรยีกว่า Blockchain 
เหตุผลที่มันโปร่งใสและปลอดภัยมากก็เพราะว่า ถ้าจะมีการ
แก้ไขบล็อก สิ่งที่ตามมาคือทุกคนในระบบรู้หมดเลยว่ามีการ
แก้ไข เพราะถ้าคุณจะแก้ไข Hash ของบล็อกนี้ ทุก Hash  
มันต่อกัน แปลว่าคุณก็ต้องไปตามไล่แก้บล็อกอื่นๆ ด้วย  
เพราะฉะนัน้มนัมเีป็นล้านๆ การจะแฮกแทบเป็นไปไม่ได้เลยครบั

ตัวอย่างของ Blockchain
 
 Blockchain ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1991 แต่เพิ่งโด่งดัง
ในตอนที่ Satoshi Nakamoto น�ามาใช้สร้าง Bitcoin ครับ 
นัน่เป็นเหตผุลว่าท�าไมเวลาพูดถงึ Blockchain คนมกัจะพดูถงึ 
Bitcoin ต่อกนัเสมอ แต่ทีจ่รงิแล้ว Blockchain สามารถท�าได้
มากกว่าแค่ Bitcoin หลายวงการมากครับ
 ตวัอย่างแรก ทางการแพทย์ เราทกุคนต้องไปหาหมอ 
แล้วทุกคนก็จะมีโรงพยาบาลที่ไปประจ�า ใกล้บ้าน หรือ
คุณหมอเก่ง เราก็จะมีข้อมูลของเราอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นๆ  
บ่อยครั้งก็มีการที่เราย้ายโรงพยาบาล ทีนี้สิ่งที่ยุ่งยากคือเวลา
เราย้ายทีนึง เราต้องไปขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเก่า บางที
ก็ขอได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ช้าบ้าง เร็วบ้าง ตกหล่นบ้าง แต่ถ้ามี 
Blockchain ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป เพราะ Blockchain  
เข ้ามาขจัดคนกลาง คุณจะเป็นคนเก็บข ้อมูลเองครับ  
สามารถเอาข้อมูลสขุภาพของคุณน�ามาไว้บน Blockchain ทีน้ี
ถ้าคณุป่วยหนกัขึน้มา คณุต้องไปหาโรงพยาบาลที ่1 ที ่2 ที ่3 
คณุกเ็พยีงแค่อนุญาตให้โรงพยาบาล 1 หรอื 2 หรอื 3 สามารถ
เข้าถึงข้อมูลคุณได้ครับ เห็นมั้ยครับว่ารวดเร็ว โปร่งใส และ
ปลอดภัยครับ
 ตัวอย่างที่สอง ลิขสิทธิ์ทางปัญญาครับ ไม่ว่าจะเป็น 
การเขียนงานศิลปะ หรือเพลงก็ตาม เช ่น ในยุคก่อน  
ใครที่เพลงดังได้คือรวยเลย แต่ยุคนี้ศิลปินได้เงินน้อยมาก

เพราะเงินส่วนมากไปอยู่ที่ตัวกลาง แต่ถ้ามี Blockchain  
คนกลางหายไป ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานเพลงได ้
เหมือนเดิมครับ แฟนคลับก็สามารถท่ีจะซ้ือเพลงตรง 
จากศิลปินได้เลย ศิลปินก็สามารถที่จะขายเพลงโดยตรง 
ให้กับแฟนคลับได้เลยเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อตัวกลางหายไป  
ทกุอย่างจะมรีาคาถกูลง แต่ศลิปินจะได้อย่างเตม็เนือ้เตม็หนงั 
และท่ีส�าคัญ ลิขสิทธิ์นั้นยังเป็นของศิลปินอยู่เหมือนเดิมครับ 
และด้วยเทคโนโลยี Blockchain มันสามารถท�าให้เรายืนยัน 
ได้ครับว่าที่เราซื้อมาเป็นของจริงเพราะมีการจดบันทึกไว้ 
กระจายกันหลายคน ตรวจสอบได้
 ตัวอย่างที่สาม การเมืองครับ Blockchain สามารถ
ช่วยการเมืองได้เยอะมาก คือการเลือกตั้ง ในบางประเทศ
ผมได้ยินมาว่ามีการโกงการเลือกตั้งได้ เช่น ปิดหีบไปแล้วก็มี
หีบใหม่เพิ่มเข้ามา หรืออยู่ดีๆ ใบคะแนนก็มีเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
นอกจากการโกงการเลือกตั้งแล้ว ยังมีความล่าช้าด้วย  
กว่าจะนับคะแนนเสร็จใช้เวลาเป็นวันๆ ข้ามคืนเลยก็ยัง
นับไม่เสร็จ ยังไม่รวมว่าเงินที่ใช้เนี่ยมหาศาล ต้องจ้างคน  
ต้องมคีนมานัง่เฝ้าบูธต่างๆ ท้ังเรือ่งการขนส่ง เยอะแยะมากมาย 
แต่ถ้ามี Blockchain ทั้งหมดมันจะหายไป มันจะเร็วขึ้น  
โปร่งใสขึ้น และปลอดภัยขึ้น

Blockchain สามารถท�าได้

มากกว่าแค่ Bitcoin



 ตวัอย่างท่ีสี ่Platform ตัวกลางทัง้หลายครับ ทุกวนัน้ี 
เราใช้ Platform เยอะมาก เช่น ถ้าเราจะซื้อของ ก็จะไปท่ี 
Platform นี้ เว็บไซต์นั้น ถ้าเราจะเรียกรถแท็กซี่ ก็ต้องผ่าน 
Platform เช่นเดยีวกนั กดปุบ๊ มารบัถงึบ้าน หรอืถ้าเรามบ้ีาน
และมีห้องว่างจะปล่อยให้เช่า เราก็ต้องผ่าน Platform ซึ่งมัก
จะเรยีก Platform เหล่านีว่้า Sharing Economy คอืแบ่งปัน 
แต่ที่จริงคือไม่ได้เป็นการแชร์เท่าไหร่ รวยอยู่คนเดียวก็คือ
เจ้าของ Platform ครบั แต่ถ้าม ีBlockchain ตวักลางเหล่านี้ 
จะหายไปเลยครับ เช่น การค้าขาย E-commerce จากเดิม
ต้องผ่าน Platform จากนีค้อืเราสามารถซือ้ของกนัโดยตรงได้ 
อย่างผมท�าหมอน คุณอยู่คนละประเทศคุณก็สามารถซื้อได้ 
แค่โอนเงินตรงมาให้ผมได้ และก็ยังยืนยันได้ด้วยว่าของท่ีผม
ส่งไปเป็นของจริง

ถ้าเราสามารถเอา 

Blockchain เข้ามาใช้ได้ 

ทุกอย่างจะรวดเร็วขึ้น 

ประหยัดขึ้น โปร่งใสขึ้น

และปลอดภัยขึ้น

 มีอยู่วงการหนึ่งที่ Disturb ยากมากเลยคือวงการ 
การเงนิ ผ่านมาเกอืบ 50 ปี ทกุอย่างเหมอืนเดิมหมด ในแวดวง
การเงนิ ถ้าเราสามารถเอา Blockchain เข้ามาใช้ได้ ทกุอย่างจะ
รวดเรว็ขึน้ ประหยดัขึน้ โปร่งใสขึน้ และปลอดภยัขึน้ด้วยครบั 
ตัวอย่างเช่นการโอนเงิน ถ้าเราจะโอนเงินข้ามประเทศ  
ค่าธรรมเนียมสูงมาก ทีส่�าคญัไม่ใช่โอนวนันีแ้ล้วได้เลยนะครบั 
ต้องรอกนั 2-3 วนั ในโลกใบนีม้ผีูค้นมากมายทีท่ิง้บ้านเกิดตวัเอง 
ไปท�างานต่างประเทศ เพ่ือเงนิทีด่กีว่า แล้วส่งเงนิกลบัมาบ้าน 
แต่สิ่งที่เจอคือต้องผ่านตัวกลาง ต้องรอเวลา และต้องเสียค่า
ธรรมเนียมแบบไม่ตายตัว ยิ่งโอนเงินมาก ค่าธรรมเนียมยิ่งสูง 
แต่ละประเทศมีค่าธรรมเนียมไม่เท่ากัน จากสถิติในปี 2018 
มูลค่าการโอนเงินตลอดทั้งปีสูงถึงประมาณ 700,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐและโตขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเงินก้อนนี้จะไม่ต้องผ่าน
ตัวกลางเลยถ้าใช้ Blockchain หรือการส่งข้อความก็
เหมือนกันครับ สมมติคุณกับผมอยู่คนละประเทศ แต่ผมแค่
กด Sticker ตัวเดียว ไม่เกิน 1 วินาที คุณก็ได้รับทันทีเลย  

เพราะทุกอย่างมันเป็น Digital หมดแล้ว แต่วงการการเงิน  
ทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
 อีกตัวอย่างหนึ่งคือ คนที่ไม่มีบัญชีธนาคาร หรือ 
Unbanked ซึ่งมีจ�านวนสูงถึง 1,700 ล้านคน หรือประมาณ 
30% ของประชากรทั้งโลก เนื่องจากประเทศยากจน  
ห่างไกลเทคโนโลยี หรือบางทีมีเงินน้อยเกินไปจนไม่สามารถ
เปิดบัญชีธนาคารได้ เปิดแล้วไม่คุ้ม แต่ถ้าเราใช้ Blockchain 
และ Cryptocurrency แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถท�า
ธรุกรรมกบัคนทัง้โลกได้แล้ว นีเ่ป็นเหตผุลบางส่วนทีท่�าให้คน
คดิค้น Bitcoin และ Cryptocurrency ข้ึนมา เพือ่จะแก้ปัญหา 
เหล่านี้ครับ
 ในช่วงปี 2009 หลังวิกฤติ Subprime ซึ่งเป็นวิกฤติ
ที่เกิดข้ึนจากการปล่อยกู้ง่ายเกินไป และความหละหลวม 
ของธนาคาร แต่ว่ารฐับาลอเมรกิาได้เข้ามาช่วยด้วยการให้เงนิ
จากการพิมพ์ข้ึนมาเลย เรียกว่า Quantitative Easing คือ 
เสกขึน้มาจากดนิจากฟ้า จากนัน้กพ็มิพ์เร่ือยมา ทกุคนเลยคาด
เดากนัว่า Bitcoin ออกมาเพือ่แก้ปัญหาตรงนี ้คอืหนึง่ต้องการ
ก�าจัดตัวกลางซึ่งคือธนาคาร เพราะธนาคารได้ท�าผิดพลาด 
ก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ สองคือการมี Supply จ�ากัด  
แต่ธนบัตรไม่จ�ากัด คอืพมิพ์มาเรือ่ยๆ ตัง้แต่สมยั Subprime มา
จนถงึปัจจบุนั ยคุ COVID-19 เศรษฐกจิทัง้โลกไม่ด ีกพิ็มพ์เงนิ 
ออกมาแจกจ่ายประชาชนมหาศาลมากๆ ท�าใหเ้งินดอ้ยค่าลง
 ตอนที่ Bitcoin ออกมาใหม่ๆ มีมูลค่าน้อยมาก 
ประมาณ 3-5 เซนต์ หรือ 1 เหรียญ มีผู้ชายคนหนึ่งเอา  
Bitcoin จ�านวน 10,000 Bitcoin ไปซื้อพิซซ่า 2 ถาด ถ้าทุก
วันนี้ผู้ชายคนนั้นยังถือ Bitcoin อยู่ 10,000 เหรียญ มันจะมี
มูลค่า 18,400 ล้านบาท คือซื้อบริษัทพิซซ่าได้เลย ซึ่งเรื่องนี้
โด่งดังมากถึงขั้นที่เขาตั้งให้เป็นวันพิเศษเลยคือวัน Bitcoin 
Pizza Day ซึ่งตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม
 กลับมาท่ี Bitcoin ตอนท่ีเริ่มต้น คนก็ยังไม่นิยมใช้
เท่าไรครบั กค่็อยๆ เริม่มคีนสนใจมากขึน้เรือ่ยๆ จนประมาณปี 
2016-2018 เป็นช่วงพคีแรก มฟีองสบู่แตกเกิดข้ึน แต่ช่วงหลงัๆ 
มีความสนใจมากข้ึนกว่าเดิม เพราะมีนักลงทุนสถาบันต่างๆ 
เข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็น Elon Musk เข้ามาซ้ือ ตอนนี้ 
VISA, MasterCard, PayPal เข้ามาลงทุนกันหมด เลยกลาย
เป็น Mainstream คือ ยังไงก็ไม่มีทางกลับไปเหลือ 0 แน่ๆ
 ย้อนกลับไปดูสถิติในปี 2013 Wallet (คือ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บริการออนไลน์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร  ์
ที่อนุญาตให้ฝ ่ายหนึ่งท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับ 
อีกฝ่ายหนึ่ง โดยแลกเปลี่ยนหน่วยสกุลเงินดิจิทัลส�าหรับ
สินค้าและบริการ) มีเพียงแค่ 100,000 Wallet เท่านั้น  
ผ่านมาเพียงแค่ 8 ปี ปัจจุบันมีคนใช้ Wallet สูงถึงประมาณ  
70 ล้าน Wallet แล้ว ซ่ึงเป็นหนึ่งในผลว่าท�าไมราคา  

26
วารสาร



Bitcoin ถึงสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะ Supply มีจ�ากัด แต่จ�านวน
คนใช้มีมากขึ้นเร่ือยๆ อย่างไรก็ตาม Cryptocurrency  
ไม่ได้มแีค่ Bitcoin แต่ที ่Bitcoin ดงัสดุเพราะว่ามาก่อนเพือ่น 
และมี Market Cap หรือมูลค่าใหญ่ที่สุด เหรียญที่เหลือจะ
เรยีกว่า Alternate Coin หรอื Alt Coin ซึง่มเีป็นพนัๆ เหรยีญ 
ซ่ึงก็ต้องศึกษาเพิ่มเอา แต่ละเหรียญก็จะมีประโยชน์ต่างกัน 
แต่มอีกีเหรยีญทีเ่รยีกว่า Stable Coin ซ่ึง Stable แปลว่าคงท่ี 
ถูกออกแบบมาเพื่อความเสถียร เพราะจะผูกกับ US Dollar 
คือ 1 US Dollar มีมูลค่าเท่าไหร่ Stable Coin ก็จะมี
มูลค่าเท่าน้ันตลอดเวลา ซ่ึง Stable Coin ในปัจจุบัน
มีหลายเหรียญครับ เช่น USDT, USDC, GUSD และ
อื่นๆ อีกมากมาย แต่มีหลักการเดียวกันคือ 1:1 ครับ 
เหรียญเหล่านี้จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต เพราะมันมี
ผลเท่ากับ US Dollar เช่น จากเดิมเวลาไปซื้อของ เราใช้
เงินสด แต่จากน้ีไปเราโอนเงินด้วยการสแกน QR Code  
ก็จะประหยัดขึ้นเยอะครับ
 เราใช้เงนิมหาศาลมากในการผลติเงิน พอใช้ไปนานๆ 
เหรียญและธนบัตรก็เก่า ต้องน�าไป Recycle ใหม่ และ
ผลิตออกมาใหม่ แล้วไม่ได้เป็นแค่เมืองไทยแต่เป็นแบบ
นี้ทั้งโลกครับ ลองคิดดูสิครับว่าต้องใช้เงินมากขนาดไหน  
แต่ถ้าเราม ีStable Coin พวกนีจ้ะหายไปหมดเลย ถ้าเราไม่ต้อง
พิมพ์ธนบัตรอีกเลย ทุกคนไม่ต้องพกเงินสดเลย ต่างคนต่างมี  
Stable Coin แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถซื้ออะไรก็ได้
ตั้งแต่ขนมไปจนถึงซื้อรถ ซื้อบ้าน ก็จะช่วยลดทรัพยากรที่ไม่
จ�าเป็นหรือที่สิ้นเปลืองไปอย่างมาก ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้
ด้วยนะครับ
 อีกเหตุผลที่คนซื้อ Stable Coin เพราะว่า บางคน
อาจไม่อยากลงทนุใน Bitcoin กไ็ด้ เพราะกงัวลเรือ่งความเสีย่ง 
การขึ้นลงของราคา หรืออาจจะไม่ต้องใช้ Stable Coin ก็ได้ 
เพราะตอนนี้แบงก์ชาติแทบทั้งโลกก�าลังคิดถึงเร่ืองนี้กันอยู่  
คือ CBDC ย่อมาจาก Central Bank Digital Currency  
ถ้าเรามีเหรียญพวกนี้เมื่อไหร่ ก็ไม่ต้องใช้ธนบัตรอีกเลย
 อกีอย่างทีอ่ยากจะฝากทกุคนคอื เราต้องเรียนรูแ้บบ
ยกก�าลัง เพราะเทคโนโลยีน้ันเติบโตแบบยกก�าลัง ถ้าวันน้ี
เราเติบโตแบบปกติ เราจะตามเขาไม่ทัน บางคนแค่อยู่เฉยๆ  
แต่เทคโนโลยีมันโตยกก�าลังไปเรื่อยๆ คุณก็ล้าหลังอย่าง
มหาศาลแล้วครับ เรียกว่าถูกทอดทิ้งแบบยกก�าลังเลย

ทีม่าบทความ : Paul Pattarapon พอล ภทัรพล 
ช่อง youtube : https://www.youtube.com/
watch?v=chMCVwPHK8g

รอบรั้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝัง
อุดมการณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อ�านวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี
สูช่มุชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เป็นประธาน
ในพิธีเปิด และวิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมกับ ร.ต.ท.พิชญ
นันท์ อนันชัย รอง สว. (ป.) กก.ตชด.33 นายหมวดเอกจิรพล 
สนธิคุณ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
บรรยายให้ความรู ้ในกจิกรรมจติอาสา (การสร้างความตระหนกั
ในการร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และ
สถาบันส�าคัญของชาติ) การด�าเนินการกิจกรรมจิตอาสาปลูก
ฝังอุดมการณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้าง
เครือข่ายให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เข้ามามี
ส่วนร่วมในการ สร้างจิตส�านึก สร้างค่านิยมให้มีความจงรัก
ภักดี เคารพ เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
เห็นถึงคุณูปการที่มีต่อพสกนิกรในพ้ืนที่ และน้อมน�าพระบรม
ราโชบายไปปฏิบัติ ซ่ึงมีผู ้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  
เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงาน และชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รวมจ�านวน 
150 คน โดยมี นายพิษณุ พรมพราย และ นายจักร์รินทร์  
ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บุคลากรสถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ร่วมบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม ณ ห้องประชุม
กองร้อยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัเชยีงใหม่ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 
ด�าเนินการเป็นไปตามระบบการคัดกรอง เฝ้าระวัง covid-19  
ของกระทรวงสาธารณสุข
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โครงการยกระดับกระบวนการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์งาด�า งาขี้ม่อน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว

นางสาววรรณวิมล  พุ่มโพธิ์ 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ 
พื้นที่ด�าเนินงาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว

 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเส้ียวส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟสูามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยนื 
ผลผลิตหลักคือ งาด�า โดยผลผลิตจะมีมากในช่วงเดือน
ธนัวาคมจนถงึเมษายน ในปัจจบุนัได้มกีารน�างาด�ามาแปรรปู
เป็นผลติภัณฑ์น�า้มนังาด�าสกดัเยน็ สบูง่าด�า และไอศกรมีงาด�า 
ด้วยเหตุนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ จึงมีแนวคิดในการ 
จัดท�าโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์งาด�า  
งาขี้ม่อน และกากงา เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต
ตกเกรดและวัสดเุหลอืจากกระบวนการแปรรูป โดยมุง่เน้นการ
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้กบับคุลากร เจ้าหน้าที ่และประชาชน
โดยรอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ให้มีความรู้ทักษะและ
ความช�านาญให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐานกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นทาง
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด  
โดยได้แนวคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากงาด�า งาข้ีม่อน 

และกากงาด�าซึ่งเป็นวัตถุดิบเหลือที่ได้จากอุตสาหกรรมการ
ผลิตน�้ามันงา ทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค เช่น  
การท�าเต้าหูง้าด�าอบกรอบ ข้าวเกรยีบงาด�างาขีม่้อน ผลิตภณัฑ์
พร้อมดื่มงาด�าผสมงาขี้ม่อนเพื่อสุขภาพ และการท�าสครับขัด
ผิวจากกากงาด�าเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกากงาด�า 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ ่ายทอดองค์ความรู ้และยกระดับการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากงาด�า งาข้ีม่อน และกากงาซ่ึงเป็นวัตถุดิ
เหลอืทิง้ทีไ่ด้จากอตุสาหกรรมการผลติน�า้มนังา ในรปูของ
เต้าหูง้าด�าอบกรอบ ข้าวเกรยีบ งาด�า งาขีม่้อน ผลติภณัฑ์
พร้อมดืม่งาด�าผสมงาขีม่้อนเพือ่สขุภาพ และสครบัขดัผวิ
จากกากงาด�า

2. เพื่ อ พัฒนาผลิตภัณฑ ์และฉลากพร ้อมจ� าหน ่ าย  
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากงาด�า งาขี้ม่อน และ
กากงาซึ่งเป็นวัตถุดิบเหลือทิ้งที่ได้จากอุตสาหกรรมการ
ผลิตน�้ามันงา
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การด�าเนินงาน
 1.ลงพื้นท่ี ส�ารวจข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา  
เพื่อส�ารวจพื้นที่  วิ เคราะห์ประเด็นปัญหา เก็บข ้อมูล  
น�าประเด็นปัญหามาถอดองค์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาใน
พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ออกแบบแนวทางกระบวนการแปรรูป 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
 2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากกากงาด�า ดังนี้
 2.1 กิจกรรมพัฒนาและทดลองสูตรต้นแบบใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกากงาด�า จ�านวน 6 ผลิตภัณฑ์  
ประกอบด้วย การแปรรูปข้าวเกรียบงาด�า, การแปรรูป 
ข้าวเกรียบว่าวผสมกากงาด�า, การแปรรูปบราวนี่กรอบ 
และน่ิมจากกากงาด�า,การแปรรูเครื่องดื่มนมผสมกากงาด�า, 
การแปรรูปผงโรยข ้าวจากกากงาด�า และการแปรรูป 
ผงโรยข้าวผสมกากงาด�ารสสไปร์ซี่
 2.2 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู ้ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกากงาด�า พร้อมบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า 
ตลอดจนราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ จ�านวน 6 ผลิตภัณฑ์ 
ประกอบด้วย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข ้าวเกรียบงาด�า, 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบการแปรรูปข้าวเกรียบว่าว
ผสมกากงาด�า, การแปรรปูผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่นมผสมกากงา
ด�า, การแปรรปูผลติภณัฑ์บราวนีก่รอบและนิม่จากกากงาด�า,  
การแปรรปูผลติภณัฑ์ผงโรยข้าวจากกากงาด�า และการแปรรปู
ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวผสมกากงาด�ารสสไปร์ซี่

ผลลัพธ์
1. เจ ้าหน้าที่และประชาชนโดยรอบของศูนย ์พัฒนา 

โครงการหลวงห้วยเสี้ยวได้รับการถ่ายทอดอง์ความรู้
และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากงาด�า งาขี้ม่อน และ
กากงาซ่ึงเป็นวัตถุดิบเหลือทิ้งที่ได้จากอุตสาหกรรม 
การผลิตน�้ามันงา

2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยวสามารถยกระดับ 
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากงาด�า งาขี้ม ่อน 
และกากงา และได้ผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมคู่มือ จ�านวน 
6 ผลิตภัณฑ์

3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยวสามารถสร้าง 
มูลค ่าเพิ่มให ้กับผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิ 
โครงการหลวง สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ประชาชน
โดยรอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในการสร้าง 
จุดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ มีอาชีพที่มั่นคง และสามารถ 
พึ่งตนเองได้ 



 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมโพธิพุทธ 
ชัน้ 4 อาคารเรยีนรวมและศนูย์พฒันาเทคโนโลย ีเพือ่อนรุกัษ์
ภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่  
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการ
บริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปปฏิบัติภารกิจมูลนิธิ
โครงการหลวงท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จังหวัดเชียงใหม ่ เพื่อประชุมหารือความร ่วมมือและ 
สนับสนุนทางวิชาการ โดยมี  ดร .สุ รพล ใจวงศ ์ษา   
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรบัโดยมคีณะผูบ้รหิาร คณาจารย์
ร ่วมให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์  
ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
กล่าวรายงานผลการด�าเนินงานในส่วนความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และผศ.เกรียงไกร 
ธารพรศรี ผู้อ�านวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
น�าเข้าสู่การหารือความร่วมมอืและสนบัสนนุทางวชิาการและ
ด้านอื่นๆ ระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ในระยะต่อไป (ปี พ.ศ. 2566-2570) 
ร่วมกับ ดร.อัญชัญ ชมภูพวง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงาน
มูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ได้ด�าเนนิ
การเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิโครงการหลวงมาตั้งแต ่
ปี พ.ศ.2545 โดยได ้ร ่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรุ ีจดัตัง้ “ศนูย์ความร่วมมอืมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรุ ีเพือ่สนบัสนนุมลูนธิโิครงการหลวง และ
กิจกรรมวิชาการภายใต้แผนงานด้านพลังงาน วิศวกรรม 
และสิ่งแวดล ้อม เพื่อสนับสนุนระบบเกษตรกรรม”   
โดยคณาจารย์อาสาสมัครได้ท�างานถวายในการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องจักรท่ีมีความจ�าเพาะ วิศวกรรมการพัฒนา
ประสทิธภิาพกระบวนการผลติ การเพิม่ประสทิธภิาพและเพ่ิม
มูลค่าการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จากความร่วมมือ 
ได้น�ามาสู่การสร้างผลงานและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง
อย่างยัง่ยนื ซ่ึงมหาวทิยาลยัและมูลนธิโิครงการหลวงได้ร่วมกนั 
หารือโดยมีกรอบความร่วมมือต่อเนื่อง คือ การวิจัย พัฒนา 
ออกแบบงานหัตถกรรมชนเผ่าร่วมสมัย รวมถึงด�าเนินการ
วิจัยด้านการตลาดเพื่อยกระดับหัตถกรรมชนเผ่า นอกจากนี้
ยงัมกีารพฒันาเทคโนโลยกีารผลติพชืในระบบเกษตรอจัฉรยิะ 
การวิจัยด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชน 
อาทิ กาแฟ ไม้ผล เขตหนาว ปศุสัตว์ เช่น นมกระบือ นมแพะ  
การพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรกลขนาดเล็กท่ีพัฒนาจาก 

รอบรั้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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องคมนตรีประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และร่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการโครงการ

พัฒนาระบบ BIG DATA ของมูลนิธิโครงการหลวง



ระดับห้องปฏิบัติการ สู่การทดสอบในระดับน�าร่อง การวิจัย
ระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล ขนาดใหญ่ หรือ 
BIG DATA  รวมทัง้ยงัมคีวามร่วมมอืในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยี ให ้ แก ่ เจ ้ าหน ้ าที่ และ เกษตรกรของ 
โครงการหลวงในงานหัตถกรรมที่ครบวงจร เพื่อสร้างอาชีพ
ที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ศิลปหัตถกรรม
ชนเผ่าให้ยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรู้ 
และศูนย์การเรียนรู้ในระดับพื้นที่ ยกระดับชุมชนต้นแบบ
ด้านหัตถกรรม เตรียมความพร ้อมชุมชนเพื่อน�าไปสู ่ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  พลเอก กมัปนาท รดุดษิฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการ 
บริหารมูลนิธิ โครงการหลวง กล ่าวให ้ข ้อแนะน�าในที่
ประชุมครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
หากมองถึงความเช่ียวชาญแล้วก็อยากให้เข้าไปช่วยเหลือ 
ในด้านหัตถกรรมคือจะท�าอย่างไรที่จะสามารถยกระดับ 
งานหัตถกรรมชนเผ่าให้มีความทันสมัยและเป็นที่ยอมรับ 
ในท้องตลาดซึ่งมหาวิทยาลัยเองมีเก ่งด ้านเทคโนโลยี 
นวัตกรรม ทั้งเรื่อง smart farm ซึ่งจะท�าอย่างไรที่น�าเอา
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไปช่วยชาวบ้าน ท�าให้เข้า 
สามารถสร้างผลผลิตได้มากข้ึนแต่ท�างานหนื่อยน้อยลง 
สามารถน�าไปแปรรูปให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมข้ึน  
ซึ่งเหล่านี้จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านเกิดส�านึก 
รักถิ่นฐานบ้านเกิด รักชุมชนที่อยู่อาศัยไม่แปรเปลี่ยนสถานที่
ท�ากินไปเป็นอย่างอื่น และยังสามารถส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปยัง 
ลูกหลานได้ต่อไป

 ในการท�างานในส่วนของโครงการหลวงนัน้ ในหลวง
รัชกาลท่ี 9 ได้ทรงให้แนวทางในการท�างานแก่พวกเราว่า 
เราต้องเข้าใจ เข้าถึง และพฒันา ซ่ึงตัง้แต่ปี พ.ศ.2512 เป็นต้นมา 
มูลนิธิโครงการได้เข้าไปมีส่วนในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวไทยภูเขาให้ดียิ่งข้ึน และในรัชกาลปัจจุบัน พระองค์
ได้ทรงให้แนวทางการท�างานคอืการสบืสาน รกัษาและต่อยอด 
จึงอยากให้มหาวิทยาลัยในฐานะของสถาบันการศึกษาท่ีมี
ปณิธานในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนได้ร่วมด�าเนินการ
และช่วยกันพัฒนากิจกรรมของมูลนิธิโครงการหลวงในส่วน
ทีจ่ะไปสูก่ารพฒันาให้เกดิความยัง่ยนืและเกดิประโยชน์สงูสดุ
แก่ประชาชนต่อไป

         ในโอกาสนีพ้ลเอก กัมปนาท รดุดษิฐ์ องคมนตร ีประธาน
กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เยี่ยมชมผลงาน
วิชาการท่ีสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง  โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น�ามาจัดแสดง ได้แก่ โครงการ
พัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมต้นแบบโปรแกรม
การบรหิารด้านเศรษฐกจิเพือ่การบรหิารมลูนธิโิครงการหลวง 
(BIG DATA) การพัฒนาศักยภาพด้านการทอผ้ากะเหรี่ยง
ด้วยกี่ทอเอวกึ่งอัตโนมัติ  โครงการพัฒนาและทดสอบ
เครื่องมือส�าหรับลดการใช้แรงงานและเพิ่มความแม่นย�าใน
การเพาะปลูกดอกไฮเดรนเยีย โครงการพัฒนาทักษะการใช ้
สารชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และก�าจัด
ศตัรพูชืแก่เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการหลวง โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานหัตถกรรมด้าน 
การออกแบบผลติภณัฑ์สิง่ทอ โครงการยกระดบักระบวนการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟอาราบิก้าและสร้าง มูลค่าเพ่ิม 
ให้กบัสนิค้าเกษตรในมลูนธิโิครงการหลวงและชุมชน โครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับกระบวนการที่เหมาะสม 
ส�าหรบัการสกดั น�า้มนัหอมระเหย ศนูย์พฒันาโครงการหลวง
ขุนแปะ โครงการยกระดับกระบวนการผลิตและพัฒนากลุ่ม 
ปงยัง้ม้า ศูนย์พฒันา โครงการหลวงห้วยเสีย้วสูว่สิาหกจิชมุชน

31
วารสาร



32
วารสาร

: บ
ริก

ารวิชาก
าร

พลกิฟ้ืนความหวงั ภมูพิลงัแผ่นดนิ 

ยวุชนรกัษ์ถิน่ ศาสตร์ศิลป์ล้านนา :

ยุวอาสาฯ 
ด้านการ
ท่องเที่ยว
ในชุมชน
เดชาธร พจนพงษ์ และ ศลิษา เศวตนันทน์
หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสารสากล 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด 19 การท่องเที่ยวได้สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้แก่
ประเทศไทย และยังช่วยส่งเสริมรายได้ให้แก่ผู้คนในชุมชน
น้อยใหญ่ทั่วประเทศ มีการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งโดยภาครัฐและภาคประชาชนเช่น ถนน สะพาน และ 
อาคารเพื่อใช้ในการจัดแสดง และจัดจ�าหน่ายสินค้าจากท้อง
ถิ่น นอกจากนั้นการเติบโตของการท่องเที่ยวชุมชนท่ีผลิดอก
ออกผลอย่างงดงามในช่วงเกอืบศตวรรษก่อนการแพร่ระบาด
ของโรคดงักล่าว ได้ส่งผลให้มกีารพฒันาศกัยภาพในด้านต่างๆ
ของผูค้นในชมุชน อาทกิารพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารใหม่ๆ 
ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว การเรียนรู้ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นนานาชาติ แม้ว่าสิ่ง
ท่ีกล่าวมาจะกลายเป็นเพียงอดีตอันหอมหวล ชวนให้ร�าลึก
ถึง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการท่องเที่ยวที่เคยเฟื่องฟูนั้น 
จะไม่สามารถพลิกฟื้นคืนกลับมาได้ดังเดิม ด้วยเหตุนี้การเต
รียมความพร้อมทั้งทางด้านกายภาพของสถานที่เที่ยวและ
ศกัยภาพของผู้คนในชมุชนในช่วงวกิฤตเิช่นนี ้กเ็ปรยีบเสมือน
กับการลับมีดให้คม พร้อมที่จะใช้ฝ่าฝันอุปสรรคขวากหนาม
ต่างๆ เพื่อกรุยทางไปสู่อนาคตที่สดใสกว่าเดิม 
 ยุวชน คนรุ ่นใหม่เปรียบเสมือนความหวัง และ
พลังใจในการพลิกฟื้นวิกฤตการณ์ ที่คอยกระหน�่าซ�้าเติม
การท่องเที่ยวในเวลานี้ นับเป็นโอกาสในวิกฤติที่หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ได้รับ

การสนับสนุนจากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ินให้ด�าเนิน
โครงการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว หมู่บ้านโป่งกุ่ม  
ต.ป่าเมีย่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซ่ึงมกิีจกรรมท่ีหลากหลาย  
เปิดโอกาสให้นกัศกึษา คนรุ่นใหม่ และ ชาวบ้าน มโีอกาสได้ร่วม
กนัพฒันาหมูบ้่านโป่งกุม่ให้มคีวามพร้อมด้านการท่องเทีย่วใน
ชุมชน ในปีงบประมาณ 2563 แม้ว่าการด�าเนินโครงการจะ 
มีอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อท�ากิจกรรม
ต่างๆ ท่ีต ้องคอยเกาะติดกับประกาศจากทางราชการ  
ว่าช่วงไหนสามารถรวมกลุ่มได้ในจ�านวนกี่คนหรือช่วงไหน 
ให้งดการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมต่างๆ แต่คณะท�างานซ่ึงเป็น
เพียงนักศึกษาและคณาจารย์กลุ ่มเล็กๆก็สามารถบริหาร
จัดการกิจกรรมกลุ่มต่างๆได้เป็นอย่างดีในจ�านวนและเวลาที่
เหมาะสม เป็นไปตามมาตรการที่เคร่งครัดของทางการ
 กิจกรรมหนึ่ ง ท่ี เป ็น จุด เด ่นของโครงการดั ง
กล่าว คือการสร้างยุวชนคนรุ ่นใหม่ในหมู ่บ ้านโป่งกุ ่ม
ให้เป็นอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวในชุมชน หากจะ
พูดไปแล ้วก็คงไม ่มี ใครที่ จะมีความรู ้ เกี่ ยวกับชุมชน
ท้องถิ่นเท่ากับคนในท้องถิ่นเอง ดังนั้นคณะท�างานจึง
เล็งเห็นว ่าควรให ้เด็กและวัยรุ ่นในหมู ่บ ้านมีส ่วนร ่วม 
ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชน จึงได้มีการจัดการ
อบรมเชงิปฏบิติัการทัง้เรือ่งการเป็นเจ้าบ้านทีด่ ีการมสี�านกึรัก 
ท้องถิน่ และ การสือ่สารกบันกัท่องเทีย่วโดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษซึง่ถอืเป็นภาษาสากลของโลก การอบรมในคร้ังนี ้
มิใช่เป็นเพียงการมานั่งฟังแล้วลืม ยุวชนทุกคนได้มีโอกาส 



33
วารสาร

ลองฝึกพูด ฝึกท�า ฝึกอธิบาย เสมือนเป็นผู้น�าเท่ียวตัวจริง  
ทุกคนสามารถใช้ความมั่นใจ วัจนภาษา และ อวัจนภาษา  
ในการสื่อสารกับนักท่องเท่ียวว่าจะเดินทางไปร้านก๋วยเตี๋ยว
ที่อร่อยที่สุดในหมู่บ้านได้อย่างไร หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใด 
ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดหากมาเที่ยวที่หมู ่บ้านโป่งกุ่ม
เป็นต้น 
 หมู ่บ ้านโป่งกุ ่มเป ็นหมู ่บ ้านที่ มีความสวยงาม 
เ น่ืองจาก เป ็นที่ ร าบระหว ่ า งภู เขาอันอุ ดมสมบูรณ ์  
ในอ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีสวนรุกขชาติดง
เย็น และพรรณไม้หายากอันเป็นเอกลักษณ์ ทัศนียภาพ
สวยงาม รุ ่มรวยด้วยวัฒนธรรมไทยลื้อท่ีสืบทอดกันมา
จากรุ ่นสู ่รุ ่น ทั้งยังตั้งอยู ่ใกล้แหล่งน�้าพุร ้อนดอยสะเก็ด
อันเลื่องชื่อ จึงท�าให้หมู่บ้านโป่งกุ ่ม มีศักยภาพท่ีจะเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในอนาคตได้ไม่ยาก ดังน้ันการอบรม
อาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวในชุมชนให้แก่ยุวชนคน
รุ่นใหม่ของหมู ่บ้านในครั้งนี้จึงถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง 
 ในการอบรมครัง้แรกและคร้ังทีส่อง จะเน้นการสอด
แทรกภาษาอังกฤษเล็กๆ น้อยๆ ให้เยาวชนเหล่าน้ีไม่รู้สึก
เคอะเขิน สนุกสนานไปกับการอบรม ทั้งยังได้ทบทวนความรู้ 
ภาษาองักฤษทีค่ณุครสูอนไปด้วยในตวั เมือ่มพีืน้ฐานเรือ่งการ
ท่องเที่ยวชุมชน และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้ว คราวนี้ก็ถึงการ
ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น อาสาด้านการท่องเที่ยวในชุมชนล้วน 
แต่เป็นคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนของ
โรงเรียนบ้างโป่งกุ่ม บ้างก็เป็นคนหนุ่มสาวที่ยังรักและอาศัย
อยู่ในถ่ินบ้านเกิด บางท่านก็เป็นผู้ใหญ่วัยเกษียณ แต่ด้วยใจ 
ที่มีความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอ จึงยินดีเข้ามามีส่วนร่วม 
พร้อมแบ่งปันประสบการณ์กับอาสาตัวน้อย โดยไม่รู ้สึก
ประหม่าเคอะเขินแต่อย่างใด ส�าหรับครั้งที่สามและครั้งท่ีสี่
ของการอบรมอาสาด้านการท่องเทีย่วในชมุชน ทกุคนได้ฝึกใช้
โครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างง่าย แต่ใช้ได้จริง ในการแนะน�า
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน การบอกทาง และการช่วยกันน�า
เสนอเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษ ผ่าน
กระบวนการ “การคิดเชิงออกแบบ”  ทุกคนส�ารวจท้องถิ่น 
ระดมความคดิ และจ�าลองเส้นทางการท่องเทีย่วใหม่ๆ เรยีนรู ้
จากสิ่งใกล้ตัว นักเรียนต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6  
พูดประโยคภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ เพราะมีรุ ่นพี่
นักศึกษาคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ก�าลังใจ คณาจารย์ก็สนับสนุน 
ปรับแก้ให้ตามสมควร “My name is …, I’ll show you 
the way to the noodle shop.” อาสาฯ จ�านวนไม่น้อย
พูดประโยคเช่นนี้ได้อย่างคล่องแคล่ว หากฝึกพูดให้บ่อยครั้ง
อกีสกัหน่อย พวกเขาคงจ�าได้ขึน้ใจ และพร้อมทีจ่ะให้ข้อมลูแก่ 
นักท่องเที่ยวที่จะกลับมา หลังสถานการณ์โรคระบาด 
ในปัจจุบัน

 จากประสบการณ์การท�างานในพื้นที่ดังกล่าว  
คณะท�างานได้เรียนรู ้ว่าการตีตราว่าเด็กไทยไม่เก่งภาษา
อังกฤษนั้นอาจจะเป ็นการกล ่าวเกินจริงไปสักหน ่อย  
คงต้องย้อนกลับมาพิจารณาให้ดีว ่า เด็กไทยได้รับการ
สนบัสนุนให้ใช้ภาษาองักฤษในบรบิทท่ีเขาเข้าใจ และได้รบัการ
เสริมแรงในการส่ือสารมากน้อยเพยีงใด อาจเป็นเรือ่งท่ีง่ายกว่า  
หากนักเรียนไทยจะพูดอธิบายค�าศัพท์เกี่ยวกับ สัตว์ สถานที่ 
และอาหารในท้องถ่ิน แทนท่ีจะจดจ�าค�าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งที่
เขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลย ซึ่งไม่ได้หมายความว่า นักเรียน
ไม่ควรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในวัฒนธรรมตะวันตก หรือวัฒนธรรม
นานาชาติ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการเรียนภาษาอังกฤษนั้น  
ควรเรยีนจากบรบิทใกล้ตวัไปสูบ่รบิทไกลตวัท่ีไม่คุน้เคยหรอืไม่ 
การอบรมอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวในชุมชนครั้งนี้ได้เปิด
มุมมองให้คณะท�างานเห็นว่า นักเรียนไทยมีศักยภาพและ
ความพร้อมในหลายๆด้าน เพียงแต่พวกเขอาจต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนนโยบายทางการศึกษาหรือ
วิธีการเรียนการสอนที่บ่อยจนเกินไป อาจท�าให้นักเรียนไทย
ไม่สามารถจับประเด็นการเรียนรู้ได้
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 นอกจากนักเรียนและชาวบ้าน หมู ่บ้านโป่งกุ ่ม  
จะได้ประโยชน์จากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทีมงาน
นักศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
จ�านวน 10 คน ยังได้มีโอกาสน�าความรู้จากห้องเรียนมาใช้
ในการท�างานจริงร่วมกับชุมชน ฝึกการคิด วิเคราะห์ และ
ช่วยชุมชนแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านกระบวนการ “การคิดเชิง
ออกแบบ” ทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
อาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นคู่ซ้อม ที่ปรึกษา 
และ ก�าลังใจให้กับอาสาสมัครที่เข้าร่วมการอบรมทุกคน 
ถือว่าเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งส่งเสริมทักษะที่จ�าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง น�าไปสู่การเป็น “บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ” ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนาอย่างภาคภมูิ ดงัเห็นได้จากเสยีงสะท้อนของนักศึกษา
ส่วนหนึ่งท่ีได้กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกว่าการได้เข้าร่วมโครงการ
นี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก และท�าให้ตัวเราได้เข้าสู่สังคม
ใหม่ๆ แล้วยังได้เรียนรู้การท�างานเป็นทีมเป็นสิ่งส�าคัญ
มากเช่นกัน และโครงการต่าง ๆ ที่ได้จัด ท�าให้รู้สึกว่าเป็น
ประโยชน์กบัตนเองและผูอื้น่” (นางสาวจรรยารตัน์ ลอยมา) 
“การได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ ท�าให้ผมได้เรียนรู้การ
ท�างานเละได้ช่วยส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้ดีมากขึ้น 
เป็นกจิกรรมทีด่แีละผมรูส้กึยนิดทีีไ่ด้ช่วยครบั และผมยนิดีที่
จะช่วยในอีกหลายๆโครงการครับ” (นายนิติ ขัดเรือง)  และ  
“เป็นโครงการที่สามารถได ้พัฒนาศักยภาพทุกด ้าน 
และส่งเสริมทักษะหลายด้านของทุกคนในทีม อีกทั้ง
ยังได ้ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ หรือเรียกได้ว ่าเป็น
ประสบการณ์ที่ใหม่ และเป็นครั้งแรกที่พวกเราทุกคน
ที่ท�าโครงการอะไรแบบนี้กัน ดิฉันได้รับประสบการณ์
มากมาย ได ้รับความรู ้และการเรียนรู ้จากการท�า
โครงการนี้ ได ้อย ่างมาก และน�าไปใช ้ในอนาคตใน
ภายภาคหน้าอีกด้วย” (นางสาวสุชานาถ สุกัณทวงค์) 
 เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจน ทางคณะท�างานจึงขอ
น�าเสนอกจิกรรม ขัน้ตอน และวิธกีาร การจัดอบรมอาสาสมคัร
ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ดังต่อไปนี้
 คณะท�างานได้เริ่มจากการประชุมร่วมกับนักศึกษา 
ซึ่งเป็นผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษให ้
ผูเ้รียนในชมุชน เพ่ือรวบรวมข้อมลูของผูท่ี้จะเข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วยเพศ วัย และพื้นฐานภาษาอังกฤษ ผลสรุปคือ 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความหลายหลายทั้งวัยวุฒิ และคุณวุฒิ แต ่
เป้าหมายและความชอบของทกุคนเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 
คือต้องการพัฒนาหมู่บ้านให้ไปสู่สากล สามารถต้อนรับและ
พดูคยุกบัชาวต่างชาติ และทีส่�าคัญทีส่ดุคือชอบทีจ่ะฝึกสนทนา
ภาษาอังกฤษ ทีมผู้สอนทุกคนรู้สึกว่างานนี้ท้าทายเหลือเกิน 

ท่ีจะท�าให้ทุกคนได้รับท้ังความรู้ ความมั่นใจ กล้าเดินเข้าหา 
ชาวต่างชาตพิร้อมจะ Say hi and smile และสนกุกบัทกุกจิกรรม 
ดังนั้นกิจกรรมแรกจึงขอละลายพฤติกรรมและลดความ
ประหม่าก่อน คณะท�างานทุกคนได้เข้าพบปะผู ้เข้าร่วม
โครงการ แนะน�าตัวอย่างแบบง่าย เช่น I am boy. หรือ  
My name is Pin. กว่าจะครบทุกคนก็เรียกเสียงหัวเราะเป็น
ครั้งคราว จากการสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสนุกสนาน
กับการแนะน�าตัวเอง ใครท่ียังจ�าโครงสร้างภาษาไม่ได้  
ออกเสียงยังไม่ชัด คณะท�างานก็จะเข้าไปแนะน�าและฝึกไป
พร้อมกันอย่างช้า  ยึดหลัก ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม      
 เมื่อต้องเข้าสู่บทเรียนอย่างจริงจัง คณะท�างานได้
ออกแบบบทเรยีนโดยจ�าลองสถานการณ์ว่าหากมชีาวต่างชาติ 
เข้ามาในชมุชน สิง่แรกทีช่มุชนอยากจะสนทนากบัชาวต่างชาติ 
คือหัวข้ออะไร ชาวต่างชาติต้องการข้อมูลอะไร และชุมชน
ต้องการสื่อสารกับชาวต่างชาติในเรื่องใด จากการสอบถาม
ชุมชน ชุมชนได้บอกพวกเราว่าชุมชนอยากจะทักทาย  
และสอบถามชาวต่างชาติว่ามาจากไหน ต้องการให้ช่วย
เหลอือะไรบ้าง และชมุชนอยากแนะน�าสถานทีท่่องเทีย่วและ 
จุดเด่นของชุมชน รวมถึงการบอกเส้นทางการเดินทาง 
ในหมู่บ้าน ดังนั้นคณะท�างานได้ประชุมร่วมกันเพื่อออกแบบ
บทเรียนโดยน�าหัวข้อท่ีได้เสนอมาจัดท�าบทสนทนาอย่างง่าย
และเน้นบริบทชุมชน โดยทุกกิจกรรมเน้นการฝึกปฏิบัติติ
ภาษาอังกฤษาโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based)
 วันแรกในการเรียนอย่างเป็นทางการ บทเรียนบท
แรกเริ่มต้นโดยการให้ผู ้เข้าร่วมอบรมรู ้สึกผ่อนคลายและ 
คุ้นเคยกับคณะท�างานมากขึ้น และรู้สึกไม่เคอะเขินในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ จึงได้เริ่มต้นโดยการทักทายและแนะน�า
ตัวเป็นภาษาอังกฤษด้วยประโยคสั้นๆ Hello. หรือ Hi.  My 
name is …… หรือ I am ……. พร้อมทั้งเรียนรู้ส�านวนการ
ทกัทายเพิม่ขึน้ เช่น How are you? และการตอบ I am fine. 
หรือ I am OK. และ Nice to meet you. แต่การสื่อสาร
จะไม่สนุกถ้าฝึกพูดกับตัวเอง ดังนั้นทีมคณะท�างานได้แบ่ง
ผู้เข้าร่วมอบรมและทีมนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้ยืน
เป็นวงกลมวงใหญ่ 1 วง และวงกลมเล็กซึ่งอยู่ข้างในวงใหญ่ 
อีก 1 วง จากนั้นได้เปิดเพลงภาษาอังกฤษจังหวะสนุกสนาน
เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ผ่อนคลายและสนุก  
ผู้เรียนด้านในเดินวนไปทางซ้ายมือในขณะที่ผู้เรียนอีกกลุ่ม
เดินวนไปทางขวามือ เมื่อเพลงหยุดทุกคนหันหน้าเข้าหาคู่
ของตัวเองและแนะน�าตัวให้กันและกัน กิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วม
ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคู่ของเราจะเป็นใคร และจะได้แนะน�า
ตัวกับใคร ซึ่งเปรียบเสมือนสถานการณ์จริงที่ทีมอาสา
สมัครสามารถพูดคุยกับผู ้คนหลากหลายซ่ีงอาจหมายถึง 
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นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านได้อย่างไม่เคอะเขิน
และรู้สึกสนุกมากกับกิจกรรม ทีมงานสังเกตว่าผู ้เข้าร่วม
โครงการทุกคนให้ความร่วมมือและพร้อมจะท�าความรู้จักกัน 
มีแต่รอยยิ้มให้กันในการเริ่มต้นบทเรียน
 หลังจากนั้นคณะท�างานได้เริ่มแนะน�าค�าศัพท์ 
ส�านวน ในการแนะน�าตัว การทักทาย และวิธีการตั้งค�าถาม
พื้นฐาน เช่น How long have you been in Thailand? 
Where are you from? Do you like Thai food? พร้อมทัง้
แนะน�าวิธีการออกเสยีงอย่างช้าๆ และชดัเจน เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วม
อบรมได้ออกเสยีงตามได้อย่างถูกต้องจึงมกีารเขยีนค�าอ่านเป็น
ภาษาไทยเพ่ือน�าไปทบทวนในภายหลัง บทเรียนที่เตรียมไว ้
ทุกบทเรียนจะสอดแทรกการเรียนภาษาควบคู ่ ไปกับ
วัฒนธรรมต่างๆ ดังนั้นคณะท�างานจึงได้แนะน�าอวัจนภาษา
ในการสือ่สารกบัชาวต่างประเทศ ทีน่อกเหนือจากการทกัทาย
แบบชาวไทยคอืการไหว้แล้ว ประเทศต่างๆ กม็กีารทกัทายใน
รูปแบบของตนเอง เช่น การทักทายแบบชาวญี่ปุ่นจะต้องโค้ง
ให้กัน การทักทายแบบชาวตะวันตกจะจับมือกัน ทางคณะ
ผู้จัดได้เห็นความส�าคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่สุด คือการ
เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศ 
การมีรอยยิ้มที่จริงใจของเจ้าบ้าน การมีใจบริการเพื่อพร้อม 
ในการต ้อนรับนักท ่องเที่ยวอย ่างแท้จริง และเชื่อว ่า 
นักท่องเที่ยวทุกคนจะรับรู้ได้ถึงความตั้งใจของเจ้าบ้าน
 เมือ่ได้ทกัทายกนัเรยีบร้อยแล้ว ถามถงึข้อมลูส่วนตวั
เล็กๆน้อยๆ ที่เรียกว่า Small Talk บทเรียนถัดไปเริ่มยากขึ้น 
เพราะมคี�าศพัท์และส�านวนท่ีซบัซ้อนมากขึน้ ข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง
ถงึจะเป็นสถานทีท่่องเทีย่วในหมูบ้่านโป่งกุม่ทีม่คีวามสวยงาม
และเป็นธรรมชาติควรค่าที่จะแนะน�าให้กับชาวต่างชาติให้
มาเยือน อาจกล่าวได้ว่า It is a must. ดังนั้นบทเรียนต่อไป
ได้เน้นในเรื่องของการบอกทิศทาง การบอกต�าแหน่ง การ
แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวและการบรรยายสถานที่ท่องเท่ียว
ในหมูบ้่าน ส�าหรับบทเรยีนนี ้เริม่ต้นโดยการสอนค�าศพัท์เกีย่ว
กบัการบอกทศิทาง หลงัจากนัน้ผูส้อนได้ให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม
ยืนขึ้นพร้อมทั้งหันหน้าให้ถูกทิศทางตามค�าศัพท์ที่ได้บอก 
เช่น turn left ทุกคนจะหันตัวไปทางซ้าย turn right ทุกคน
จะหันตัวไปทางขวา หรือ turn around  ทุกคนต้องหมุนตัว 
และ go straight เดินตรงไป It is your right hand. หรือ  
It is your left hand. ซึง่การเรยีนค�าศพัท์ในลกัษณะนีท้�าให้ผู้
เข้าร่วมมสีมาธใินการฟังอย่างด ีพร้อมทัง้มคีวามกระตอืรอืร้น
ในการหมุนตัวอย่างกระฉับกระเฉงเพราะเกรงว่าจะไม่ทัน
คนอื่นๆ และจะท�าผิดจากผู้อื่น บางคนได้ออกเสียงค�าศัพท์
ตามด้วยเสียงอันดังเพ่ือย�้าเตือนกับตัวเองว่าจะต้องปฏิบัติให้ 
ถกูต้อง ซึง่เป็นการใช้ภาษาโดยทีผู้่เรียนเองไม่รู้ตัวและเรยีนด้วย 
การตื่นตัวตลอดเวลา 

ในการฝึกฝนการใช้ค�าศัพท์และเป็นการจ�าลองสถานการณ์
จรงิในการใช้ภาษาองักฤษเรือ่งการบอกทิศทาง คณะท�างานได้
แบ่งผูเ้ข้าร่วมฝึกปฏบิตัเิป็นทมี โดยก�าหนดให้สมาชกิ 1 คนใน
ทีมปิดตา และให้ผู้ร่วมทีมบอกทิศทางเพ่ือให้เพื่อนเดินไปถึง
เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ กิจกรรมน้ีผู้ร่วมทีมต้องอธิบายทิศทาง
ในการเดินเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ผู้ร่วมทีมพยายามบอก
ทิศทางแข่งกันด้วยความตื่นเต้น ยิ่งเมื่อเพื่อนไปผิดเส้นทาง
และเริ่มหลงทาง ทุกคนจะตะโกนออกมาพร้อมกันว่า stop 
กิจกรรมดังกล่าวนอกจากได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารแล้ว 
ยังเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการท�างานเป็นทีมช่วยกันนึกค�าศัพท์ 
และช่วยเหลือกันเพื่อให้เพื่อนได้ไปถึงปลายทางได้อย่างถูก
ต้องและรวดเร็ว จากการดูผลสะท้อนกลับ ผู้เรียนบอกว่า
รูส้กึไม่อายทีเ่ปล่งเสยีง เพราะเหมอืนกบัการประสานเสยีงพูด 
 หลั งจาก ท่ี ได ้ท� า กิจกรรม ท่ีสนุกและ ต่ืนเต ้น  
คณะท�างานได้แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย เริ่มเพิ่มเติมค�าศัพท์
ท่ีเก่ียวข้องกับสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน เช่น hot spring, 
botanical garden, temple, coffee shop เป็นต้น คราวนี้ 
ให้ผูเ้รยีนน�าเสนอสถานทีท่่องเทีย่วและเส้นทางการท่องเทีย่ว
ผ่านแผนที่ชุมชน ผู้เรียนไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่ เสนอมุมมอง 
การท่องเทีย่วชมุชนตามวยัและประสบการณ์ของตนเองอย่าง
สนุกสนานและสร้างสรรค์ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กัน 
และกันอันจะส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไปยัง
กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย ผู้เรียนร่วมกันวาดภาพแผนที่
ในหมู่บ้านลงบนกระดาษชาร์ทขนาดใหญ่ เพิ่มสีสันด้วยการ
ระบายสี เขียนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
ก�ากบัไว้บนแผนทีใ่ห้ชดัเจน และสดุท้ายแต่ละกลุม่ได้น�าเสนอ
ผลงานของตนเองอย่างภาคภูมิใจ
 จากการด�าเนินกิจกรรม คณะท�างานพบว่าอาสา
สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเด็กตัวเล็กๆ ไปจนถึงผู ้ใหญ่  
มีความตั้งใจในการเรียนรู้ เปิดใจในการพบเพื่อนใหม่ และ
พร้อมส�าหรับการท�ากิจกรรมทุกรูปแบบอย่างเต็มท่ี อีกทั้ง
ได้แนะน�าและบรรยายความงดงามของสถานท่ีท่องเที่ยวใน
หมู่บ้านให้กับคณะผูจ้ดัจนต้องแวะชมสถานทีต่่างๆในหมูบ้่าน
หลงัจากจบกจิกรรม คณะท�างานหวงัว่าบทเรยีนทัง้หมด และ
ประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนในครั้งนั้นจะช่วยเติมพลังและ
ความมั่นใจให้กับทีมอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวในชุมชน 
ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการต้อนรับนักท่องเท่ียว 
ที่จะมาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านต่อไป

ติดตามได้ที่ : www.facebook.com/สวนรุกขชาติดงเย็น-
เชียงใหม่-Dong-Yen-WoodCM-110338644427418/
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ร่วมแสดง
ความยินดีกับ ทีม Nile Creek Rescue ต.สันกลาง อ.พาน 
จ.เชียงราย น�าทีมโดย ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย หัวหน้า
โครงการ U2T ต�าบลสันกลาง และผู ้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. รัตนาพร นรรัตน์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
เชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศ U2T National Hackathon 
2021 ซ่ึง เป ็น 1 ใน 5 ทีมชนะเลิศระดับประเทศ  
การแข่งขนั การระดมสมองประลองไอเดียเพือ่แก้ปัญหาท่ีตอบ
โจทย์ต�าบลจากทีมที่ได้รับคัดเลือกทั่วประเทศจ�านวน 40 ทีม  
จากหัวข้อการพัฒนาระบบเติมน�้าอากาศเพ่ือแก้ปัญหา 
ปลาน็อคน�า้ โดยได้รบัเงนิรางวลัชนะเลศิจ�านวน 100,000 บาท 
พร้อมโล่รางวลัจาก ศ.ดร.นพ.สริฤิกษ์ ทรงศิวไิล ปลดักระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ�าปี 2564  
วนัศกุร์ที ่19 พฤศจิกายน ณ เวทกีลาง อาคาร Exhibition Hall  
12 อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี นนทบุรี
 การแข่งขนักจิกรรมภายใต้โครงการ U2T  ประกอบ
ไปด้วยกิจกรรม U2T National Hackathon 2021 , 
Social Innovation Game & Challenge ,U2T e-Sports  
Tournament จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 
ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขัน 

โดยกิจกรรม U2T Nat ional Hackathon 2021   
ได้เปิดโอกาสให้ผู ้สนใจได้เข ้าร ่วมระดมความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ บนปัญหาและความต้องการในพื้นที่จริงกว่า 
3,000 ต�าบล เพื่อให้ได้มาซ่ึงแนวทางแก้ไขปัญหาด้าน
นวัตกรรมที่ตอบโจทก์กับบริบทในพื้นที่ ผ่านการเรียนรู ้ 
ปฏิบัติจริงในชุมชน และผ่านกิจกรรมแฮก กาธอน ภายใต้
โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”  
ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.เศรษฐกิจสร้างสรรค์  2.การน�าองค์ความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีและสุขภาพไปช่วยบริการชุมชน 3.เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และ 4.การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีผู้สนใจ
สมัครมาเข้าร่วมกิจกรรมถึง 965 ทีม หรือกว่า 5,000 คน 
จาก 8 ภูมิภาค โดยรอบแรกได้ท�าการคัดเลือกจาก 965 ทีม 
ให้เหลือ 300 ทีม จากนั้นจึงคัดเหลือ 40 ทีมสุดยอด 
ผ่านเข้ารอบสดุท้าย เพ่ือแข่งขันการระดมสมองประลองไอเดยี 
แก ้ป ัญหาท่ีตอบโจทย ์ต�าบล (Pitching) ค ้นหาทีม 
ผู้ชนะเลิศระดับประเทศจ�านวน 5 ทีม และ Showcase  
ผลงานทีพ่ฒันาต้นแบบมาตลอดโครงการ U2T มหาวทิยาลยั
สูต่�าบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยกระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ภาพ/เรียบเรียง เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม

คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในกิจกรรม U2T National Hackathon 2021 

จากทีมผู้สมัครเข้าร่วมคัดเลือก 965 ทีม ทั่วประเทศ

ทีม U2T ต.สันกลาง

การกู้ชีพปลา



ของมันต้องโชว์
 “ของมนัต้องโชว์” หน่ึงในงานบริการวิชาการ ด�าเนนิการโดยสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสีูชุ่มชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนามีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้กับ
บคุคลและหน่วยงานทางการศึกษาทกุระดบัและประเภทการศกึษา ทัง้ภาครฐัและเอกชนตลอดจนผูใ้ช้ประโยชน์จากงานวจัิยได้
เข้าถงึและน�าไปใช้ประโยชน์ในทางตรงเพือ่แก้ไขปัญหาหรอืน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการศกึษา 
ทัง้นี ้ยงัสามารถเข้าถงึข้อมลูผูเ้ชีย่วชาญเจ้าของผลงานของมหาวทิยาลยั เพือ่ด�าเนนิการประสานงานจดักจิกรรมบรกิารวชิาการ
ในอนาคต

เนื้อหา และเรียบเรียง

น.ส.รัตนาภรณ์ สารภี

ภาพวาดสีน�้า

นายสิงหล วิชายะ

ผลิตภัณฑ์กาแฟดริปส�าเร็จรูป

 นักวิจยัด�าเนนิการศกึษาต้นทนุการพฒันาผลติภณัฑ์
กาแฟของกลุ ่มเกษตรกรในจังหวัดน่านและวิเคราะห์ผล
ตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนผลิตภัณฑ์กาแฟดริป
ส�าเร็จรูปจากการแปรรูปเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าของ
กลุม่เกษตรกรในจงัหวดัน่าน โดยเกบ็ข้อมลูจากการสมัภาษณ์
ผู้ประกอบการเก่ียวกับลักษณะการด�าเนินงาน ค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและรายได้ และเข้า
สังเกตการณ์เพื่อเก็บข้อมูลในการทดสอบพัฒนาผลิตภัณฑ์
กาแฟดริปส�าเร็จรูป ตลอดจนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลราคา
จ�าหน่ายผลติภณัฑ์กาแฟดรปิทีอ่อกสูท้่องตลาด เพือ่น�าไปสรุป
ผลการศึกษาต้นทุนเปรียบเทียบการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ
ดริป ส�าหรับการวางแผนการด�าเนินงานด้านการผลิต เพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการแข่งขัน ได้อย่างเหมาะสม และ
เกิดประโยชน์สูงสุด

ท่ีมา : ต้นทนุการพฒันาผลติภณัฑ์กาแฟ จงัหวดัน่าน (วนัวภิา 
ปานศุภวัชร,2562)

เครื่องอบแห้งท่อเทอร์โมโฟน

แบบผสมผสานความร้อน
 
 นักวิจัยด�าเนินการออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้ง
ท่อเทอร์โมไซฟอนแบบผสมผสาน กับระบบโซล่าร์เซลล์ส�าห
รับใช้ในชุมชน มีขนาดสูง 1.0 เมตร กว้าง 1.0 เมตร ความ
จุ 4 ชั้น แต่ละชั้นห่างกัน 0.2 เมตร โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด 
ประหยัดพลังงานให้ความร้อนในการอบ แห้งได้อย่างรวดเร็ว
และมปีระสทิธภิาพ ให้แก่กลุม่แม่บ้านเกษตรกรต�าบลสนัตสิขุ 
ในการอบ แห้งข็งและล�าใย รวมค่าใช้จ่ายในการลงทนุทัง้หมด 
35,530 บาท

ที่มา : การพัฒนาเครื่องอบแห้งท่อเทอร์โมไซฟอนแบบผสม
ผสานความร้อน (สุริยงค์ ประชาเขียว, 2560)
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