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จัับกระแส

ระบบ

ตรวจวััดโอโซน
ในชั้้�นบรรยากาศ

คว้้าแชมป์์ SpaceFIGHT 2020 เตรีียมส่่งขึ้้�นสถานีีอวกาศ
รายงานคุุณภาพชั้้�นโอโซน ปลายปีี 2564
	ตััวแทนของมหาวิิทยาลััยพะเยา ซึ่่�งประกอบไปด้้วย
นายธนาธิิป ชุุมภููวััง และ นายณััฏฐชััย แซ่่เติิน สาขาวิิชา
วิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศและการ
สื่่�อสาร ร่่วมด้้วย นายชุุติิพัันธ์์ เชี่่�ยวสุุวรรณ สาขาวิิชาวิิศวกรรม
การบิินและนัักบิินพาณิิชย์์ จากสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง วัันนี้้เ� รามีีโอกาสได้้พูดู คุุยถึึงความตั้้ง� ใจ
และแรงบัันดาลใจที่่�ทำำ�ให้้น้้องๆ ทีีม 7-UP คิิดค้้นประดิิษฐ์์
ระบบตรวจวัั ด โอโซนในชั้้� น บรรยากาศ ภายใต้้ แ นวคิิด
“ผลกระทบของภาวะโลกร้้ อ นส่่ ง ผลกระทบให้้ เ กิิดภาวะ
โลกรวน”

ผลงานนวััตกรรมและสิ่่�งประดิิษฐ์์ชิ้้�นโบว์์แดง จากน้้อง
นิิสิิตทีีม 7-UP (อ่่านว่่า เซเว่่นยููพีี) เป็็ นความร่่วมมืือกััน
ของน้้องนิิสิิตจากมหาวิิทยาลััยพะเยาและสถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง ที่่�ช่่วยกัันออกแบบ
และประดิิษฐ์์ “ระบบตรวจวััดโอโซนในชั้น�้ บรรยากาศ โดยใช้้
เทคโนโลยีีอิินเทอร์์เน็็ตในทุุกสรรพสิ่่�งสำำ�หรัับดาวเทีียม
ขนาดนาโน (3U)” ส่่งเข้้าแข่่งขัันออกแบบและสร้้างเพย์์โหลด
ระดัับประเทศสำำ�หรัับสถานีีอวกาศนานาชาติิ มีีชื่่�อว่่า “1st
Payload Design Competition” (SpaceFIGHT 2020) จััดโดย
สถาบัันวิิจััยดาราศาสตร์์แห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน), สถาบััน
เทคโนโลยีีอวกาศนานาชาติิ เพื่่�อการพััฒนาเศรษฐกิิจ (สทอศ.)
และสถาบัันเทคโนโลยีีคิิวชูู ประเทศญี่่�ปุ่่�น และสามารถคว้้า
รางวััลชนะเลิิศมาครองในที่่�สุุด
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UP Internationalization

“Atmospheric
Ozone
Monitoring
System”
wins SpaceFIGHT 2020, set to be launched
to space station for making the ozone quality
report at the end of 2021
The masterpiece of innovations and inventions
from the 7-UP team students (called Seven-UP).
It is a collaboration among students from University
of Phayao and King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang, who helped to design and create
the “atmospheric ozone monitoring system, using internet
of things for nano-sized satellites (3U).” To present
for competition of design and build payload for
the International Space Station “1st Payload Design
Competition” (SpaceFIGHT 2020), organized by
the National Astronomical Research Institute (Public
Organization), The International Institute of Space
Technology for Economic Development (TSA) and
Kyushu Institute of Technology, Japan and they
clam the position as the winner at the finish.
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The representatives of University of Phayao
are including with Mr. Thanathip Chumphuwang
and Mr. Nattachai Saten, students from School of
Information and Communication Technology, program
in Computer Engineering together with Mr. Chutipan
Chiaosuwan, student from King Mongkut’s Institute
of Technology Ladkrabang, Department of Aviation
Engineering and Commercial Pilots. Today we have
the opportunity to talk with the 7-UP team about
the intentions and inspirations of them to create
the atmospheric ozone monitoring system under
the concept of “The effects of global warming affect
global chaos”.

The beginning
of inspirations
จุุดเริ่่�มต้้นที่่�เป็็นแรงบัันดาลใจให้้อยากทำำ�
	ธนาธิิป ชุุมภููวััง (มอส) เล่่าถึึงจุุดเริ่่�มต้้นว่่า ต้้องการ
รณรงค์์ให้้กัับผู้้�คนในแต่่ละพื้้�นที่่�ได้้มีีสถานีีตรวจวััดคุุณภาพ
โอโซนติิดตั้้�ง เพื่่�อจะได้้ทราบถึึงระดัับโอโซนในชั้้�นบรรยากาศ
ที่่เ� สีียหาย หรืือเป็็นอันต
ั รายต่่อมนุุษย์์ และสิ่่ง� มีีชีวิิตอื่
ี น�่ ๆ บนโลก
อัันเนื่่�องมาจากสภาวะโลกร้้อน และเมื่่�อทราบคุุณภาพของชั้้�น
บรรยากาศแล้้ว จะทำำ�ให้้เกิิดการลดพฤติิกรรมในการทำำ�ลาย
โอโซนในชั้้�นบรรยากาศ อัันเป็็นผลสืืบเนื่่�องมาจากสภาวะ
เรืือนกระจก ซึ่่ � ง มัั นจ ะเป็็ น ประโยชน์์ ต่ ่ อ มวลมนุุ ษ ยชาติิ
เป็็นอย่่างมาก ในการที่่�จะมีีข้้อมููลสุุขภาพของชั้้�นบรรยากาศ
โอโซนในแต่่ละพื้้�นที่่�บนโลกใบนี้้�

Mr. Thanatip Chumpoowang (Mr. Moss) said that
we want to campaign for people in each area to have ozone
quality monitoring stations installed. To know the level of
ozone in the atmosphere that is damaged or harmful to
humans and other life on earth cause by the global warming.
Once we know the quality of the atmosphere, it reduces the
behavior of the destruction of ozone in the atmosphere.
As a result of greenhouse conditions, it will greatly benefit
for humanity to have the information of ozone atmosphere’s
quality in each area on the earth.
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Problems
and obstacles
in preparation
and can come
through.
ปััญหาและอุุปสรรคในการจััดทำำ�
และสามารถผ่่านมาได้้	

	ณัั ฏ ฐชัั ย แซ่่ เ ติิน (โหล) บอกกัั บ เราว่่ า ปัั ญ หาที่่� พ บ
จะเป็็นการลงอุุปกรณ์์ในตััวบอร์์ด เนื่่�องจากอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
แต่่ละชิ้้�นนั้้�นเล็็กและบอบบาง จึึงต้้องใช้้สมาธิิมากในการทำำ�งาน
และในส่่วนของโปรแกรมที่่พ� บปััญหา คืือ เมื่่อ� จััดทำำ�หน้า้ แสดงผลแล้้ว
การแสดงผลไม่่เป็็นไปตามที่่�ต้อ้ งการ จึึงต้้องมีีการเปลี่่ย� นเครื่่อ� งมืือ
การแสดงผล เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้งานใช้้ได้้สะดวกและเข้้าใจได้้ง่่ายยิ่่�งขึ้้�น
Mr. Natthachai Saetoen (Mr. Loe) told us that the problem
was to put the device on the board cause the electronic device
is tiny and fragile. Therefore, it takes a lot of concentration to
work, and the obstacles that are encountered are once
the display page has been created. The impressions were not
what we expected. Therefore, the display tool has to be changed
to make it more convenient for users to use and understand.
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Benefits of
atmospheric ozone
monitoring system,
for whom to use it?
ประโยชน์์ของระบบตรวจวััดโอโซนในชั้�น้ บรรยากาศ ให้้ใครใช้้

	ชุุติิพัันธ์์ เชี่่�ยวสุุวรรณ (พีีช) กล่่าวว่่า ระบบตรวจวััดนี้้�ทำำ�ให้้เราสามารถรู้้�ได้้ว่่าโอโซน
ในชั้้�นบรรยากาศมีีความหนาแน่่นมากขนาดไหน มีีช่่องโหว่่มากหรืือไม่่ และนำำ�ข้้อมููลไปปรัับใช้้ได้้
เพื่่�อไม่่ให้้บริิเวณนั้้�นมีีมลภาวะในชั้้�นบรรยากาศ อย่่างเช่่น ลดการเผาขยะในบริิเวณที่่�ชั้้�นโอโซน
มีีช่อ่ งโหว่่ ระบบนี้้ทำ� �ำ ให้้คนทั่่ว� ไปที่่�ทั้้ง� มีีและไม่่มีคี วามรู้้�ในเรื่่อ� งของวงจรสามารถใช้้งานได้้ เพราะระบบ
ไม่่มีีความซัับซ้้อนหรืือยุ่่�งยาก
Mr. Chutiphan Cheowsuwan (Mr. Peach) said
that the measurement system allows us to know,
how dense of ozone in the atmosphere by deploying
data for using, such as reducing the burning of waste
in the areas where the ozone layer is vulnerable.
This system allows everyone who have and do not
have knowledge of circuits to use it because the system
is not complicated.
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Principles

of operation
of atmospheric
ozone monitoring
system
หลัักการทำำ�งานของ ระบบตรวจวััดโอโซน
ในชั้้�นบรรยากาศ

ผศ.ดร.ธนา อุุดมศรีีไพบููลย์์ อาจารย์์ประจำำ�สาขา
วิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ คณะเทคโนโลยีี ส ารสนเทศและ
การสื่่�อสาร มหาวิิทยาลััยพะเยา กล่่าวว่่า ระบบตรวจวััดโอโซน
ในชั้้�นบรรยากาศดัังกล่่าว มีีจุุดมุ่่�งหมายในการที่่�จะทำำ�ให้้มนุุษย์์
เราสามารถทราบถึึงคุุณภาพชั้้�นโอโซนในแต่่ละพื้้�นที่่�ได้้สะดวก
คำำ�ว่่าสะดวกในที่่�นี้้�หมายถึึง ประชาชนทั่่�วไปสามารถเข้้าถึึง
ข้้อมููลดัังกล่่าวได้้ไม่่ยากโดยการนำำ�เสนอข้้อมููลผ่่านอุุปกรณ์์
อััจฉริิยะต่่างๆ (Smart Devices) ไม่่ว่่าจะเป็็น สมาร์์ทโฟน
แท็็ ป เล็็ ต หรืือเครื่่ � อ งคอมพิิวเตอร์์ เป็็ นต้ ้ น โดยหน้้ า จอ
ที่่นำ� �ำ เสนอแบ่่งเป็็นระดัับสีีของสุุขภาพชั้้น� บรรยากาศ ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้
ประชาชนทั่่�วไปที่่�ไม่่มีีความรู้้�ก็็สามารถที่่�จะทราบและเข้้าถึึง
ข้้อมููลดัังกล่่าวได้้ง่่ายมากยิ่่�งขึ้้�น อีีกทั้้�งการสร้้างสถานีีฐานนั้้�น
ก็็ใช้้งบประมาณที่่�ไม่่สููงมาก (โดยเฉลี่่�ยแล้้วสถานีีฐาน 1 จุุด
ใช้้ ง บประมาณไม่่ เ กิิน 3,000 บาท) รวมถึึงตัั ว อุุ ป กรณ์์
ในการสร้้างนั้้�นก็็สามารถหาได้้ง่่ายอีีกด้้วย ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์
อย่่างยิ่่�งในการกระจายเทคโนโลยีีที่่�นำำ�เสนอนี้้�ไปได้้ในทุุกพื้้�นที่่�
บนโลกใบนี้้�

Asst. Prof. Dr. Thana Udomsripaiboon, Lecturer in
Computer Engineering, School of Information and Communication
Technology, University of Phayao, said that the atmospheric
ozone monitoring system is a facility for humans to know the
quality of the ozone layer in each area. The word facility
here refers to: It is not difficult for the public to access such
information by providing data through smart devices, whether
smartphones, tablets, or computers. The screens presented
are divided into color levels of atmospheric quality, which
makes it easier for people without knowledge to know and
access such information. The cost for construction of the
base station is also a very low (on average, 1 base station
spends no more than 3,000 baht (95USD)), and the equipment
to build is easy to find. This is useful to distribute this
proposed technology in any area of the world.
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	หลัั ก การทำำ� งานของระบบที่่� นำำ� เสนอนั้้� นจ ะอาศัั ย
การทำำ�งานผ่่านดาวเทีียมขนาด 3U CubeSat ทำำ�การวััดค่่า
ความเข้้มของรัั งสีีอััลตราไวโอเลต เพื่่�อนำำ �มาเปรีียบเทีียบ
ค่่าความเข้้มของรัังสีีอััลตราไวโอเลตที่่�สถานีีฐานบนพื้้�นโลก
ในแต่่ละจุุด และรายงานผลผ่่านเว็็บแอพพลิิเคชั่่�น โดยจะแบ่่ง
คุุณภาพของชั้้�นบรรยากาศโอโซนออกเป็็นทั้้�งหมด 5 ระดัับ
ได้้แก่่ ดีีมาก ดีี ปานกลาง แย่่ และแย่่มาก ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งข้้อมููล
ที่่�ได้้นี้้�สามารถเก็็บเป็็นสถิิติิ เพื่่�อเรีียกดููเป็็นรายชั่่�วโมง รายวััน
รายเดืือน หรืือรายปีี โดยจะเป็็นประโยชน์์อย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับ
การรณรงค์์ให้้กัับผู้้�คนในแต่่ละพื้้�นที่่�ที่่�มีีสถานีีตรวจวััดคุุณภาพ
โอโซนติิดตั้้ง� เพื่่อ� ที่่จ� ะลดพฤติิกรรมในการทำำ�ลายชั้้น� บรรยากาศ
โอโซนอัันเป็็นผลสืืบเนื่่�องมาจากสภาวะเรืือนกระจก

The principle of operation of the proposed system
relies on the operation via a 3U satellite by reported through
the application website, dividing the quality of the ozone
atmosphere into 5 levels: very good, good, medium, poor,
and very bad, respectively. This information can be collected
statistically to browse hourly, daily, monthly, or annually,
which is especially useful for campaigning for people in each
area where ozone quality monitoring stations are installed
in order to reduce behavior in destroying the ozone
atmosphere as a result of greenhouse effect.
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What are students
receiving and build on
or develop the
atmospheric ozone
monitoring systems?
สิ่่�งที่่�นิิสิิตได้้รัับและการต่่อยอดหรืือพััฒนา
ระบบตรวจวััดโอโซนในชั้้�นบรรยากาศ

ผศ.ดร.ธนา อุุดมศรีีไพบููลย์์ กล่่าวเพิ่่�มเติิมกัับเราว่่า
นิิสิิตได้้เรีียนรู้้�การทำำ�งานเป็็นทีีม มีีความอดทน รู้้�จัักวางแผน
และความรัับผิิดชอบ และรู้้�จักั การแก้้ปัญ
ั หาที่่�เกิิดขึ้้น� ในระหว่่าง
ทำำ�งานโปรเจ็็คนี้้� รวมถึึงได้้รู้้�จัักเพื่่�อน ๆ จากสถาบัันการศึึกษา
อื่่�น ๆ ร่่วม 35 สถาบัันทั่่�วประเทศ ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์มาก
ที่่�จะสร้้างเครืือข่่ายภายในอนาคต ไม่่ว่่าจะเป็็นการทำำ�งานหรืือ
การทำำ�วิิจััยของตััวนิิสิิตเอง การแข่่งขัันครั้้ง� นี้้� นิิสิิตได้้รับั ชื่่อ� เสีียง
จากการได้้รับั รางวััลชนะเลิิศมาครอง ซึ่่ง� จะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ตััว
นิิสิิตเองทั้้�งในการเรีียนหรืือการทำำ�งานในอนาคต

Asst. Prof. Dr. Thana Udomsripaiboon said that
students learned to work as a team, be patient, create plan
and be accountability, and learn to solve the solutions that
arise during this project, as well as to meet new friends from
35 other educational institutions across the country, which
will be very useful to build student networks within the
future. Not only working but also doing their own research
this competition the students have earned a reputation for
การทำำ�งานของระบบยัังมีีความคลาดเคลื่่�อนในการวััด
winning awards, which will benefit students in their studies
คุุณภาพชั้้น� โอโซนอยู่่�บ้้าง ในเฉพาะกรณีีตอนที่่�สภาพภููมิิอากาศ
or future work.
มีีเมฆมาบดบัังหรืือมีีฝนตก ซึ่่�งสภาพภููมิิอากาศแบบเมฆมาก
The system still has some discrepancies in measuring
เป็็นสภาวะอัันไม่่พึึงประสงค์์ หรืือกล่่าวได้้ว่่าเป็็นสภาวะไม่่เป็็น
ที่่ต้� อ้ งการของระบบที่่ไ� ด้้ถูกู คิิดค้้นขึ้้น� มา เนื่่อ� งจากในช่่วงวัันเวลา the quality of the ozone layer. In cases where the weather
ดัังกล่่าว ปริิมาณเมฆและน้ำำ�ฝน
� ได้้ทำ�ำ การบดบัังรัังสีีอัลั ตราไวโอเล็็ต is cloudy or rainy. Cloudy are unpleasant conditions, in other
ทั้้�งชนิิด UVA และ UVB จนเกืือบหมดสิ้้�น ดัังนั้้�น ระบบที่่�ทำำ�การ words, undesirable conditions of the system that have been
ตรวจวััดอาจจะมีีค่่าความผิิดพลาดในการรายงานผลเกิิดขึ้้�น invented. Clouds and rain have completely obscured both
จากความเป็็นจริิง แต่่อย่่างไรก็็ตาม ปััญหาที่่�ได้้กล่่าวมานี้้� UVA and UVB ultraviolet rays. The system that measures
จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องได้้รัับการแก้้ไขในภายภาคหน้้า ซึ่่�งคณะผู้้�วิิจััย may have a reporting error value. The entire panel is
ทั้้�งหมดกำำ�ลัังทุ่่�มเทและพััฒนาระบบให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น โดยการใช้้ dedicating and improving the system by using artificial
ปััญญาประดิิษฐ์์ เพื่่อ� ที่่�จะเข้้ามาช่่วยในการคำำ�นวณค่่าผิิดพลาด intelligence to help for calculation the false values generated
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากสภาวะภููมิิอากาศที่่�ทำำ�ให้้การรายงานค่่าคุุณภาพ by climate conditions that make reporting the quality of the
ของชั้้� น บรรยากาศโอโซนนั้้� นมีี ค วามผิิดพลาดไปจากความ ozone atmosphere a mistake. System development can
เป็็นจริิง การพััฒนาระบบจะสามารถรายงานผลที่่�ถููกต้้องที่่�สุุด report the most accurate results and lead to further
maximum efficiency.
นำำ�ไปสู่่�ผลสำำ�เร็็จที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดต่่อไป

11

UP GREEN

บทบาทของมหาวิิทยาลััยพะเยา
กัับการลดก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศไทย
สถานการณ์์ก๊๊าซเรืือนกระจก

ณ ปััจจุุบััน คงมีีน้้อยคนนัักไม่่รู้้�จัักก๊๊าซเรืือนกระจก
เจ้้าก๊๊าซเรืือนกระจกนี้้�เองที่่�เป็็นสาเหตุุทำำ�ให้้เกิิดภาวะโลกร้้อน
(หรืือภาวะโลกรวน) ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบอย่่างเห็็นได้้ชัดั เจนในปััจจุบัุ นั
เช่่น อากาศที่่�ร้้อนขึ้้�นทุุกปีี ความแตกต่่างระหว่่างอากาศร้้อน
และเย็็ นที่่ � ม ากขึ้้� น ฟ้้ า ฝนไม่่ ต กต้้ อ งตามฤดูู ก าล รวมไปถึึง
การเจริิญเติิ บ โตและการขยายพัั นธุ์์� ของแมลงอย่่ า งรวดเร็็ ว
เป็็นต้้น โดยชาติิต่่าง ๆ ในโลก ได้้มีีได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการ
ระหว่่ า งรัั ฐ บาลด้้ า นการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ขึ้้�น
เมื่่�อ ปีี ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) เพื่่�อศึึกษาวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ทางวิิทยาศาสตร์์ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ประเด็็ น การเปลี่่� ย นแปลง
สภาพภููมิิอากาศและเพื่่�อเตรีียมมาตรการและกลยุุทธ์์ที่่�เป็็นไปได้้
ในการบริิหารจัั ด การที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การเปลี่่� ย นแปลง
สภาพภููมิิอากาศ ในปีี 2535 ประเทศต่่าง ๆ กว่่า 150 ประเทศ
ได้้ลงนามในสััตยาบัันที่่�จะหาแนวทาง ยัับยั้้�งการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศและป้้องกัันผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับมนุุษย์์
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ที่่�มา: http://www.eppo.go.th/index.php/th/plan-policy/
climatechange/unitednation/cop?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1

โดยในแต่่ละปีี ภาคีีสมาชิิกที่่�ได้้ลงนามใน
สััตยาบััน ได้้มีีการประชุุมเพื่่�อทบทวนเป้้าหมาย
และนโยบายของประเทศต่่ า ง ๆ หรืือที่่� เ รีี ย กว่่ า
Conference of Parties หรืือ COP โดย พลเอกประยุุทธ์์
จัั น ทร์์ โ อชา นายกรัั ฐ มนตรีี ป ระเทศไทยประกาศ
เจตนารมณ์์ ในงาน COP21 ที่่ก� รุุงปารีีส ประเทศฝรั่่�งเศส
ว่่า ประเทศไทยจะลดก๊๊าซเรืือนกระจกร้้อยละ 20
ถึึงร้้อยละ 25 ภายในปีี ค.ศ. 2030

ที่่�มา: https://www.spcg.co.th/th/knowledgeDetail/28/
Alternative%20Energy%20Plan

การจััดการก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศไทย

สำำ�หรัับการจััดการก๊๊าซเรืือนกระจกในประเทศไทยนั้้�น ได้้มีีการจััดตั้้�ง “องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
(องค์์การมหาชน)” เรีียกโดยย่่อว่่า “อบก.” ภายใต้้การกำำ�กับั ดููแลของรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
ในปีี 2550 เพื่่อ� จััดการก๊๊าซเรืือนกระจกในประเทศไทย ซึ่่ง� จะกล่่าวถึึงภารกิิจหลััก ๆ ของ อบก. 2 อย่่าง คืือ 1) การประเมิินการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกในระดัับต่่าง ๆ ทั้้�งในระดัับรายสาขาและรายองค์์กร และ 2) การสร้้างกลไกสำำ�หรัับการลดก๊๊าซเรืือนกระจก

1) การประเมิิ น ก๊๊ า ซเรืื อ นกระจก

เพื่่� อ ให้้ รู้้� แหล่่ ง ที่่� ม าของก๊๊ า ซเรืือน
กระจกว่่ า เกิิดจากกิิจกรรมใด
เพื่่อ� เป็็นแนวทางสำำ�หรับั วางแผนในการ
ลดก๊๊าซเรืือนกระจกที่่� ณ ปััจจุุบััน
มีีทำำ�ในหลายระดัับ โดยเฉพาะการ
ประเมิินก๊๊ า ซเรืือนกระจกระดัั บ
องค์์กร หรืือ การประเมิินคาร์์บอน
ฟุุ ต พริ้้� นท์ ์ ข ององค์์ ก ร (Carbon
Footprint of Organization: CFO)
ซึ่่�งดำำ�เนิินการตามมาตรฐานสากล
ที่่�มา: https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=8417
คืือ ISO 14064-1 ซึ่่�งแรกเริ่่�มเดิิมทีี
การประเมิิน CFO นั้้� น เป็็ น การ
ส่่งเสริิมให้้ทำำ�เป็็นภาคสมััครใจแต่่ในปััจจุุบััน อบก. ได้้ทำำ�ความร่่วมมืือกัับ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือ ก.ล.ต. ให้้บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยรายงานข้้อมููล
ก๊๊าซเรืือนกระจกทุุกปีี
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2) กลไกสำำ�หรัับการลดก๊๊าซเรืือนกระจก อบก. ได้้สร้้างกลไกการลดก๊๊าซเรืือนกระจกขึ้้�นมาใช้้อยู่่�หลายกลไก
ในปััจจุุบััน กลไกที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับและพููดถึึงมากที่่�สุุดในตอนนี้้� คืือ โครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรืือ T-VER ซึ่่�งดำำ�เนิินการ
ตามมาตรฐานสากล คืือ ISO 14064-2 เป็็นกลไกการส่่งเสริิมให้้หน่่วยงานต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นหน่่วยงานราชการ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น หรืือ เอกชน มีีส่่วนร่่วมลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในประเทศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ผู้้�ผลิิตและใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน ภาคอุุตสาหกรรมที่่�มีีกิิจกรรมการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพพลัังงาน การจััดการของเสีีย
การจััดการในภาคขนส่่ง รวมถึึงการปลููกต้้นไม้้และการอนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟููป่่า เช่่น โครงการติิด Solar rooftop โครงการ
นำำ�ก๊๊าซชีีวภาพจากฟาร์์มสุุกรไปใช้้ประโยชน์์ การปลููกป่่า ฟื้้�นฟููป่่า เป็็นต้้น ซึ่่�งปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ลด
หรืือกัักเก็็บได้้ จะเรีียกว่่า “คาร์์บอนเครดิิต” ซึ่่�งสามารถซื้้�อ-ขาย และถููกนำำ�ไปชดเชย (Offset) การปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกจากองค์์กร บุุคคล การจััดงานอีีเว้้นท์์ ได้้

ที่่�มา: หน่่วยรัับรองการจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก มหาวิิทยาลััยพะเยา
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การชดเชยคาร์์บอน (Carbon Offsetting) และ คาร์์บอน
Neutral

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) จาก
กิิจกรรมต่่าง ๆ ของมนุุษย์์อย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่ว่่าจะเป็็นการใช้้พลัังงาน การใช้้ไฟฟ้้า
การเกษตรกรรม การขนส่่ง และสิ่่�งแวดล้้อมในรููปแบบอื่่�น ๆ ล้้วนเป็็นสาเหตุุสำำ�คััญ
ของการเกิิดภาวะโลกร้้อน ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อตััวเราเองทั้้�งสิ้้�น กลไกการส่่งเสริิม
โครงการลดก๊๊ า ซเรืือนกระจก คืือ การซื้้� อ คาร์์ บ อนเครดิิ ต มาชดเชย
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ปล่่อยออกมาจากกิิจกรรมต่่าง ๆ ขององค์์กร หรืือ
กิิจกรรม หรืือที่่�เรีียกว่่า การทำำ�กิิจกรรมชดเชยการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก หรืือ
กิิจกรรมชดเชยคาร์์บอน (Carbon Offsetting) เพื่่อ� ทำำ�ให้้การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
จากองค์์กร หรืือ กิิจกรรมลดลงบางส่่วน แต่่หากสามารถลดได้้เท่่ากัับศููนย์์
จะเรีียกว่่าเป็็น Carbon Neutral นั่่�นเอง

บทบาทของมหาวิิทยาลััยพะเยากัับการลดก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศไทย

มหาวิิทยาลััยพะเยา โดยคณะพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับก๊๊าซเรืือนกระจกตั้้�งแต่่ช่่วงแรก ๆ
ที่่� อบก. เริ่่�มดำำ�เนิินกลไกการลดก๊๊าซเรืือนกระจก ซึ่่�งได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ มาอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนี้้�

การดำำ�เนิินงาน
พ.ศ.
2554

ส่่งบุุคลากรเข้้าร่่วมอบรมการประเมิินคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์องค์์กร (CFO)
และการพััฒนาโครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจก (T-VER)

พ.ศ.
2556

พััฒนาบุุคลากรเพื่่�อเป็็นผู้้�ประเมิินภายนอก เพื่่�อให้้การรัับรองการประเมิิน CFO
และ T-VER

พ.ศ.
2560

มหาวิิทยาลััยพะเยา ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นผู้้�ประเมิินภายนอกสำำ�หรัับการรัับรอง
การประเมิิน CFO และ T-VER
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พ.ศ.
2560

ขึ้้�นทะเบีียนโครงการ T-VER ด้้วยการลดก๊๊าซเรืือนกระจกจากการติิด Solar rooftop
ขนาด 500 kW และสามารถลดก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ถึึง 501 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่าต่่อปีี

พ.ศ.
2564

เข้้าร่่วมเครืือข่่ายคาร์์บอนนิิวทรัั ลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral
Network: TCNN) ซึ่่�งมีีหน่่วยงานภาครััฐและเอกชนระดัับประเทศเข้้าร่่วมกว่่า
104 องค์์กร โดยมหาวิิทยาลััยพะเยามีีเป้้าหมาย ในการดำำ�เนิินโครงการ ลดก๊๊าซ
เรืือนกระจกภาคสมััครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง
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พ.ศ.
2564

มหาวิิ ทยาลัั ยพะเยาผ่่ านการรัั บ รองเป็็ น หน่่ ว ยงานตรวจประเมิิ นตามมาตรฐาน
ISO 14065: 2013 สำำ�หรัับการรัับรองการประเมิิน CFO และ T-VER โดยเป็็น
หน่่ ว ยงานที่่� ส ามารถให้้การรัั บ รองด้้านก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกที่่� ค รอบคลุุ ม ขอบข่่ า ย
มากที่่� สุุดในประเทศไทย ซึ่่�งหน่่วยตรวจประเมิินนี้้� นัับเป็็นจิิกซอว์์สำำ�คััญสำำ �หรัั บ
การขัับเคลื่่�อนกลไกการลดก๊๊าซเรืือนกระจกของ อบก. เพื่่�อจะก้้าวไปสู่่�มาตรฐาน
ระดัับสากลต่่อไป

พ.ศ.
2565

ประเมิินการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของมหาวิิทยาลััย เพื่่�อหาแนวทางในการลดก๊๊าซ
เรืือนกระจก

พ.ศ.
2565

มุ่่�งเน้้นการใช้้พลัังงานสะอาด โดยดำำ�เนิินโครงการร่่วมกัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
(PEA) ติิดตั้้�ง Solar rooftop ขนาด 2.9 MW และขึ้้�นทะเบีียนเป็็นโครงการลดก๊๊าซ
เรืือนกระจก

มหาวิิทยาลััยพะเยา มุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาด้้านก๊๊าซเรืือนกระจกอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อเป็็นสถาบัันที่่�เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศและก้้าวไปสู่่�มาตรฐานสากลต่่อไป
โดย : ดร.สุุรััตน์์ เศษโพธิ์์�
รองคณบดีีฝ่่ายกิิจการนิิสิิต คณะพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม
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รอบรั้้�ว มพ.

พื้้�นที่่�การเรีียนรู้้�
(Learning Space)

สร้้างหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือ สู่่�ความสำำ�เร็็จ
ในด้้านต่่าง ๆ โดยมีีการทำำ�งานแบบมีีส่่วนร่่วมของประชาชน
และภาคส่่วนต่่าง ๆ ในลัักษณะหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือ (Collaborate)
ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จและการพััฒนาที่่�เป็็นรููปธรรม

การสร้้างพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้� (Learning Space) เป็็นหนึ่่�ง
ในเป้้าหมายของมหาวิิทยาลััย ที่่�จะช่่วยสร้้างให้้เกิิดการเรีียนรู้้�
แก่่คนทุุกระดัับ ทั้้�งบุุคลากรของมหาวิิทยาลััย นิิสิิต นัักเรีียน
รวมถึึงประชาชน ในการใช้้พื้้�นที่่�การเรีียนรู้้� เพื่่�อพััฒนาความรู้้�
พััฒนาทัักษะ และสามารถนำำ�ความรู้้�หรืือทัักษะไปประยุุกต์์ใช้้
เพื่่อ� ยกระดัับการศึึกษา การสร้้างรายได้้ การส่่งเสริิมสุุขภาวะที่่ดี� ี
และบรรเทาปัั ญ หาความเดืือดร้้ อ นของชุุ ม ชนและสัั ง คม
ที่่�เกิิดขึ้้�น ให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น สัังคมมีีความเข้้มแข็็ง มั่่�นคง
หลุุดพ้้นจากความแตกต่่างและเหลื่่อ� มล้ำำ�� เกิิดสัังคมแห่่งความสุุข

การจััดกิิจกรรมในครั้้�งนี้้� มีีหลายโครงการที่่ใ� ห้้ความสนใจ
และเข้้าร่่วมการประกวดรางวััลดัังกล่่าว จำำ�นวน 16 พื้้�นที่่�
จาก 10 หน่่วยงาน และ “พื้้�นที่่�การเรีียนรู้้�” ที่่�ผ่่านการพิิจารณา
คััดเลืือก มีีจำ�น
ำ วนทั้้�งสิ้้�น 11 พื้้�นที่่� โดยโครงการ Phayao
Learning City เป็็นโครงการที่่�ได้้รัับรางวััลระดัับ Platinum
จากผลงาน Phayao Learning City Route

ในเดืือนกัันยายน 2564 ที่่�ผ่่านมา มหาวิิทยาลััยพะเยา
ได้้ประกาศรางวััลสนัับสนุุนพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้� (Learning Space)
โดยเป็็นรางวััลที่่�มอบให้้กัับพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้� (Learning Space)
ที่่�มีีการดำำ�เนิินงานโดยกลุ่่�มบุุคลากรของมหาวิิทยาลััยพะเยา
ซึ่่�งสามารถบริิหารจััดการพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้� (Learning Space)
ทำำ � ให้้ เ กิิดผลกระทบในการเปลี่่� ย นแปลงหรืือการพัั ฒน า

รางวััลสนัับสนุุนพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้� (Learning Space
มหาวิิทยาลััยพะเยา ประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งรางวััลที่่�มอบให้้ทุุกทีีม
ที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมเป็็นโล่่พร้้อมเงิินรางวััลทั้้�งหมด 4 ระดัับ คืือ
ระดัับ Bronze ระดัับ Silver ระดัับ Gold และระดัับ Platinum
กิิจกรรมที่่�ได้้รัับรางวััลแบ่่งตามระดัับมีีดัังต่่อไปนี้้�
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ระดัับ Platinum

Phayao Learning City Route
คณะศิิลปศาสตร์์

รศ.ดร.ผณิินทรา ธีีรานนท์์ และคณะ

Phayao Learning City Route ประกอบขึ้้�นจาก
แหล่่งการเรีียนรู้้� 11 แห่่ง ในพื้้�นที่่�อำำ�เภอเมืืองจัังหวััดพะเยา
ประกอบด้้วย ชมรมผู้้�ปกครองบุุคคลออทิิสติิก บ้้านรัักขนม
วััดเมืืองชุุม ศููนย์์พััฒนาอาชีีพและส่่งเสริิมผู้้�สููงอายุุ อุุทยาน
วิิทยาศาสตร์์ริิมกว๊๊านพะเยา บ้้านดิินคำำ�ปู้้�จู้้� โรงเรีียนเทศบาล 1
โรงเรีียนเทศบาล 4 สวนนนดา บ้้านสวนจานใบไม้้ศิิริิสุุข
วััดบ้้านต๊ำำ�� และ บ้้านสวนนนดา ซึ่่�งผู้้�สนใจสามารถเดิินทาง
ไปตามเส้้นทางดัังกล่่าวฯ เพื่่�อเรีียนรู้้�ทัักษะที่่�หลากหลาย
ผ่่านจุุดเด่่นของแต่่ละชุุมชนด้้วย ทั้้�งนี้้� โครงการ Phayao
Learning City ได้้ รั ั บ ทุุ นสนั ั บ สนุุ นจ ากหน่่ ว ยบริิหาร
และจััดการทุุนด้้านการพััฒนาระดัับพื้้�นที่่� (บพท.) และ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ
นวััตกรรม (สกสว.) ในกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม (อว.)
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ผศ.ดร.บุุญฤทธิ์์� สิินค้้างาม และคณะ

ระดัับ Gold

ศููนย์์การเรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียง มหาวิิทยาลััยพะเยา
คณะเกษตรศาสตร์์และทรััพยากรธรรมชาติิ

	ศููนย์์ศึึกษาเศรษฐกิิจพอเพีียงอยู่่�ภายใต้้คณะเกษตรศาสตร์์และทรััพยากรธรรมชาติิ โดยหลััก ๆ จะมีี
อยู่่� 4 กิิจกรรม คืือ
1. งานด้้านพืืช คืือพืืชไร่่ พืืชสวน พืืชเศรษฐกิิจ เช่่น งานปรัับปรุุงพัันธ์์ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ งานปรัับปรุุง
พัันธ์์ข้้าวโพดข้้าวเหนีียว งานไม้้ดอกไม้้ประดัับ งานพััฒนาดอกกุุหลาบจิ๋๋�ว งานพััฒนาปุ๋๋�ย งาน Tissue culture
เป็็นต้้น
2. งานทางด้้านการประมง มีีหลายส่่วนเช่่น การเพาะพัันธุ์์�สััตว์์เศรษฐกิิจ โดยเฉพาะปลา ซึ่่�งเป็็น
อาหารหลัักของคนพะเยา หรืือ ปลาสวยงามเช่่นกััน สััตว์์อื่่�นๆ เช่่น อึ่่�ง กบ
3. งานด้้านปศุุสััตว์์ ปััจจุุบัันของเราคืือมีีงานด้้านไข่่ไก่่ ไก่่เนื้้�อ เลี้้�ยงแพะ เลี้้�ยงแกะ เลี้้�ยงหมูู ปััจจุุบันั
หล่่อเลี้้�ยงใช้้พื้้�นที่่�ค่่อนข้้างมาก เป็็นกิิจกรรมที่่�กำำ�ลัังเติิบโตอย่่างมาก
4. งานด้้านแปรรููป โดยเอางานกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�มีีผลิิตภััณฑ์์เกิิดขึ้้�นทั้้�ง พืืช สััตว์์ ประมง มาแปรรููป
ทุุกอย่่างที่่�นี่่� ทำำ�เป็็นซิิกเนเจอร์์โปรดัักออกไป
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ระดัับ Silver

พื้้�นที่่�การเรีียนรู้้�ด้้านการออกแบบพััฒนา
นวััตกรรมและสร้้างผู้้�ประกอบการ
สถาบัันนวััตกรรมและถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
ผศ.ดร.สัันธิิวััฒน์์ พิิทัักษ์์ผล และคณะ

โดยพื้้� นที่่� ก ารเรีี ย นรู้้�ด้้ า นการออกแบบ
พััฒนานวััตกรรม และสร้้างผู้้�ประกอบการ หรืือ UP
SPACE ได้้รับั การสนัับสนุุนงบประมาณจากกระทรวง
การอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
โดยกองส่่ ง เสริิมและประสานเพื่่ � อ ประโยชน์์
ทางวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (กปว.)
มหาวิิทยาลััยพะเยา และธนาคารออมสิิน
เพื่่ � อ พัั ฒน า ระบบนิิเวศให้้ กั ั บ ธุุ ร กิิจ
นวัั ต กรรมเกิิดใหม่่ ที่่� มีี ก ารเติิ บ โตสูู ง
และสร้้างระบบนิิเวศส่่งเสริิมวิิสาหกิิจ
เริ่่ม� ต้้น (Startup Ecosystem) ขึ้้น� ในสถาบััน
การศึึกษา ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การเป็็นมหาวิิทยาลััย
แห่่งการประกอบการ (Entrepreneurial University)
และยกระดัับบทบาทของสถาบัันการศึึกษาในการ
ส่่งเสริิมความตระหนัักและความตื่่�นตััวในการเป็็น
ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจนวััตกรรม และสร้้างความร่่วมมืือ
4 ฝ่่าย ระหว่่างภาครัั ฐ ภาคเอกชน มหาวิิทยาลัั ย
และชุุมชน ในการพััฒนากิิจกรรมหรืือบริิการพื้้�นฐาน
ที่่�สามารถถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ที่่�มุ่่�งเน้้นการยกระดัับ
เศรษฐกิิจและสัังคมอย่่างเป็็นระบบ

ระดัับ Bronze จำำ�นวน 8 พื้้�นที่่�
โรงเรีียนส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ
(วััดบ้้านต๋๋อมดง)
คณะพยาบาลศาสตร์์

ผศ.ดร.ปะราลีี โอภาสนัันท์์ และคณะ
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มีีสิิทธิิแอพพลิิเคชั่่�น (Me - Sitthi Application)
แพลตฟอร์์มแห่่งการเรีียนสวััสดิิการสัังคม แบบบููรณาการ
คณะรััฐศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์

ผศ.ดร.ฉััตรทิิพย์์ ชััยฉกรรจ์์ และคณะ

ศููนย์์การเรีียนรู้้วั� ัฒนธรรมไทลื้้�อ
การท่่องเที่่�ยววััฒนธรรม

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์และศิิลปกรรมศาสตร์์
อาจารย์์ปรีียาชนก เกษสุุวรรณ และคณะ

พิิพิิธภััณฑ์์ธรรมชาติิวิิทยา
คณะวิิทยาศาสตร์์

ผศ.ดร.ทิิพย์์วรรณ สรรพสััตย์์ และคณะ

ผศ.ดร.ธนาทิิพย์์ จัันทร์์คง และคณะ

ศููนย์์การเรีียนรู้้�เกษตรชุุมชนเวีียงลอ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
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รศ.ดร.ต่่อพงศ์์ กรีีธาชาติิ และคณะ

พื้้�นที่่�การเรีียนรู้้�กระบวนการแปรรููป
ผลิิตภััณฑ์์จากผัักตบชวา ด้้วยนวััตกรรมการอบแห้้ง
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ของชุุมชนจัังหวััดพะเยา
คณะพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม

ระเบีียงวััฒนธรรมกว๊๊านพะเยา
คณะบริิหารธุุรกิิจและนิิเทศศาสตร์์

อาจารย์์จารุุวรรณ โปษยานนท์์ และคณะ

ศููนย์์การเรีียนรู้้�ผู้สูู้� งวััย วััดแม่่กาห้้วยเคีียน
(ศููนย์์พุุฒิิภััทร)
คณะรััฐศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์

รศ.ดร.ประยงค์์ จัันทร์์แดง และคณะ

โดยการจััดกิิจกรรม Pitching การประกวดรางวััลสนัับสนุุนพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้� (Learning Space)
มหาวิิทยาลััยพะเยา ประจำำ�ปีี 2564 จะเป็็นกิิจกรรมหนึ่่�งที่่�เป็็นแรงกระตุ้้�นให้้เกิิดพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้� (Learning
Space) ที่่�จะช่่วยขัับเคลื่่�อนและเสริิมแนวคิิดดัังกล่่าวให้้เกิิดเป็็นรููปธรรม ตลอดจนขยายผลการดำำ�เนิินงาน
ที่่�เป็็นรููปธรรมให้้ยั่่�งยืืนต่่อไป
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โครงการยกระดัับเศรษฐกิิจ
และสัังคมรายตำำ�บลแบบบููรณาการ
(มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำำ�บล สร้้างรากแก้้วให้้ประเทศ)

โครงการยกระดัั บ เศรษฐกิิจและสัั ง คมรายตำำ� บล
แบบบููรณาการ (มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำำ�บล สร้้างรากแก้้วให้้ประเทศ)
หรืือ U2T ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพััฒนาทัักษะแก่่ผู้้�เข้้าร่่วม
โครงการ U2T ที่่�เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เข้้าแข่่งขัันได้้ระดมความคิิด
จากปัั ญหาและความต้้องการในพื้้�นที่่�กว่่า 3,000 ตำำ �บล
ทั่่ว� ประเทศ เพื่่อ� ได้้เรีียนรู้้�และปฏิิบััติิจริิงในชุุมชน จนเกิิดแนวทาง
การแก้้ปััญหา เชิิงนวััตกรรมที่่�ยกระดัับเศรษฐกิิจจากฐานราก
อย่่างแท้้จริิง
มหาวิิทยาลััยพะเยา ในฐานะเครืือข่่ายสถาบัันอุดุ มศึึกษา
8 แห่่ง ได้้รัับมอบหมายให้้ดำำ�เนิินกิิจกรรม Hackathon ในพื้้�นที่่�
ภาคเหนืือตอนบน ซึ่่ง� ประกอบด้้วยมหาวิิทยาลััยร่่วมดำำ�เนิินงาน
ในพื้้�นที่่�จำำ�นวน 18 สถาบััน โดยเน้้นการพััฒนาทัักษะแก่่ผู้้�ได้้รัับ
การจ้้างงาน ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้้สามารถ
เข้้าใจปัั ญหา คิิดวิิเคราะห์์ และระดมความคิิดสร้้างสรรค์์
ผ่่านกระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ (Design Thinking) ที่่�มีี
โจทย์์ หรืือความต้้องการในพื้้�นที่่�เป็็นศููนย์์กลางหรืือเป้้าหมาย
(Problem-based Learning) และพััฒนาแนวทางแก้้ปััญหา
เชิิงนวััตกรรมผ่่านกิิจกรรมการแข่่งขััน Hackathon ภายใต้้โจทย์์ โดยตั้้�งเป้้ามีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการไม่่น้้อยกว่่า 300 ทีีม หรืือ
“นวััตกรรมเพื่่�อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจฐานราก” ใน 4 ด้้าน ได้้แก่่ 2,000 คน และให้้สถาบัันอุุดมศึึกษา 8 เครืือข่่ายทั่่�วประเทศ
1) การยกระดัับการท่่องเที่่ย� ว 2) การนำำ�องค์์ความรู้้�ไปช่่วยบริิการ จััดแข่่งขัันระดัับภููมิิภาค
ชุุมชน 3) การส่่งเสริิมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และ 4) ศิิลปวััฒนธรรม
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U2T เป็็นโครงการจ้้างงาน นัักศึึกษา บััณฑิิตจบใหม่่
และประชาชน 60,000 คน ให้้เข้้าไปปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้
เกิิดการสร้้างงานและพััฒนาแก้้ไขปััญหาและเศรษฐกิิจของ
ตำำ�บลแบบพุ่่�งเป้้า ดำำ�เนิินการ 1 ปีี โดยวัันที่่� 2 กรกฎาคม 2564
มหาวิิทยาลััยพะเยาเป็็นเจ้้าภาพจััดกิิจกรรมการ PITCHING
U2T HACKATHON ระดัับภููมิิภาค เพื่่�อคััดเลืือก 5 ทีีมสุุดท้้าย
จาก 22 ทีีม ในการแข่่งขััน U2T HACKATHON ระดัับภููมิิภาค
(ภาคเหนืือ) มหาวิิทยาลััยพะเยา มีี 3 ผลงานที่่�ผ่่านเข้้ารอบ
เพื่่�อแข่่งขัันชิิงเป็็น 1 ใน 5 ทีีมตััวแทนภาคเหนืือ ไปร่่วมแข่่งขััน
ในระดัับประทศ คืือ ผลงาน “ศิิลปะผ่่านผ้้าทอภููซาง” ผลงาน
“น้ำำ��ผึ้้�งเดืือนห้้า วัังถ้ำำ��แก้้ว” และผลงาน “คำำ�ปันั เกย สัันปููเลย”
สุุ ด ยอด 5 ทีี ม ที่่� ไ ด้้ รั ั บ การคัั ด เลืือกเป็็ นตั ั ว แทน
ของภาคเหนืือ ได้้รัับเงิินรางวััล ทีีมละ 50,000 บาท พร้้อมโล่่
เชิิดชููเกีียรติิ ซึ่่�งต้้องนำำ�แนวทางการพััฒนา ในรููปแบบไอเดีีย
ไปทดลองทดสอบในพื้้�นที่่�จริิง ภายใต้้คำำ�แนะนำำ�ของพี่่�เลี้้�ยงและ
ผู้้�นำำ�ชุุมชน เป็็นเวลา 3 เดืือน เพื่่�อพััฒนาเป็็น “ตััวต้้นแบบ”
หรืือ ผลการศึึกษาความเป็็นไปได้้ของโครงการ ก่่อนเข้้าสู่่�การ
เฟ้้นหา 5 สุุดยอดแนวทางการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจฐานราก
ในการแข่่งขัันระดัับประเทศ (U2T NATIONAL HACKATHON
2021) ในวัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2564 ชิิงเงิินรางวััลสนัับสนุุน
ทีีมละ 100,000 บาทพร้้อมรัับโล่่เชิิดชููเกีียรติิ เพื่่�อต่่อยอด
และพััฒนาสู่่�การเป็็นผู้้�ประกอบการนวััตกรรมชุุมชน
ผลลััพธ์์สำำ�คััญจากการแข่่งขััน จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
แก้้ปััญหา พััฒนาอย่่างมุ่่�งเป้้าและยกระดัับชีีวิิต ความเป็็นอยู่่�
ของคนในชุุมชนได้้อย่่างเป็็นรููปธรรมและยั่่�งยืืน โดยหลัังจากนี้้�
แนวทางการพััฒนาทั้้ง� หมดที่่ไ� ด้้จากการนำำ�เสนอไอเดีียของทุุกทีีม
จะสามารถนำำ�ไปขยายผลไปสู่่�นโยบายและแผนพััฒนาชุุมชน
ที่่�เป็็นรููปธรรมต่่อไป

ราชมงคลล้้านนา มหาวิิทยาลััยราชภััฏวไลยอลงกรณ์์ และ
มหาวิิทยาลััยราชภััฎบุุรีรัี มั ย์์ โดย ศาสตราจารย์์ ดร.นพ.สิิริิฤกษ์์
ทรงศิิวิิไล ปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ
นวััตกรรม (อว.) ในฐานะประธานโครงการ U2T กล่่าวว่่า
ทุุกคนคืือผู้้�ชนะตั้้�งแต่่วัันแรกที่่�เข้้ามาอยู่่�ในโครงการ ทุุกคน
คืือส่่วนสำำ�คััญของการเปลี่่�ยนแปลงชุุมชนที่่�เราอยู่่� ประเทศ
ที่่�เราอยู่่� และจะเป็็นต้้นแบบสำำ�หรัับขยายผลสู่่�ตำำ�บลอื่่�น ๆ
โดย อว. จะสนัั บ สนุุ นต่ ่ อ ยอดเพื่่ � อ นำำ � ไปสู่่�การพัั ฒน า
ผลิิตภััณฑ์์จริิงและมีีมาตรฐานดีียิ่่ง� ขึ้้น� รวมทั้้�งการขยายช่่องทาง
การตลาดต่่อไป

ผลการชิิงแชมป์์ มีี ก ารประกาศทีี ม ที่่� ชน ะเลิิศระดัั บ
ประเทศในวัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2564 โดยทีีมชนะเลิิศระดัับ
ประเทศ 5 ทีีมสุุดท้้าย มาจาก มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราช
มงคลสุุวรรณภููมิิ มหาวิิทยาลััยทัักษิิณ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
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