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Achievements :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเพิ่อ
มูลนิธิโครงการหลวง (2544-2553)
ความรูและประสบการณดานเทคโนโลยีวิศวกรรม
เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เกิดจากการที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปนสถาบันอุดม
ศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมีประสบการณใน
การบูรณาการเทคโนโลยีทั้งสามกับระบบเกษตรมากวา 25 ป
มหาวิทยาลัยไดบริหารและใหการสนับสนุนดานเทคนิค
วิชาการกับโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป 4 แหงมาตั้งแต พ.ศ.
2525
เพื่อสนองแนวพระราชดําริในการใชกลไกของระบบ
เกษตรอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรแบบขอตกลง
ลวงหนา (Contact Farming for small farmers) ที่มีการวาง
แผนการเพาะปลูกใหสอดคลองกับแผนการผลิต ของโรงงาน
ในระบบสมาชิกที่มีการประกันการซื้อ
ประกันราคาขั้นต่ํา
โดยเกษตรกรตองสงมอบวัตถุดิบใหมีคุณภาพ ปริมาณและ
เวลาสงมอบใหเปนไปตามขอตกลงที่กําหนดในสัญญาทีท่ ําไว
กับโรงงาน จากการถอดบทเรียนการทํางานในรอบ 2 ทศวรรษ
พบวาการจัดการการเกษตรของเกษตรกร ยังขาดการบูรณา
การความรู และเทคโนโลยี 3 ดานดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับ
จุดแข็งของมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดการ พัฒนามาสูแผนงาน
ดานวิศวกรรม พลังงาน และสิ่งแวดลอม หรือเรียก

-โครงการ 3 E for A 36 ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงและจังหวัดเชียงใหม ,
เชียงราย,แมฮองสอน,ลําพูนและพะเยา
-โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตน ฯ อ.อมกอย จ.เชียงใหม
-โรงงานหลวงที่ 1,2

โครงการตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนฯ
(โรงเรียนในพระราชานุ
เคราะห,โรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรมและศูนยภูฟา พัฒนา )
31+11 โรงเรียน, 10
ชุมชน จังหวัดนาน

-โรงเรียนในพระราชานุเคราะห (แมฮองสอน)

โรงเรียนตชด.
จังหวัดราชบุรี

โครงการตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนฯ
จังหวัดพังงา

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงงานหลวงสําเร็จรูป
จังหวัดบุรีรัมย,สกลนคร

สนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธโิ ครงการหลวงตามแผนงาน บูรณา
การ “วิศวกรรม พลังงาน และสิ่งแวดลอมเพื่อการเกษตร (Engineering,
Energy and Environment for Agriculture: 3Es for A)” โดยครอบ คลุม
ตั้งแตระดับฟารม การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และลอจิสติกส รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และมีการดําเนินงานพัฒนาชุนชนทั้งในพื้นที่
ของโครงการหลวง และ พื้นที่โครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสรางความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงานในพื้นที่ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเลือกใช
เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

Research Areas :
1. มูลนิธิโครงการหลวง
2. โครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี

Selected Publications :
PV-SEC 18 (19-23 January 2009)
- AN IMPROVEMENT OF PV-HYDRO TURBINE ENERGY
UTILIZATION IN HIGLAND THAILAND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT TO SAVE THE EARTH: SDSE 2008 (7-9 May
2009)
- Energy Use Index of High Area Activity at Inthanon Royal Project
Research Station National Conference on Hands-On, Innovative
and Work Integrated Learning (23-28 August 2009)
- Management Costs of Vegetables Processed in Process Plant at
Nong-Hoi Royal Project Development under Concept
“Environmental Management Accounting” International
Conference on the Role of Universities in Hands-On Education
(RUHOE2009)
- Management Costs of Vegetables Processed in Process Plant at
Nong-Hoi Royal Project Development under Concept
“Environmental Management Accounting”

128 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาค
พายัพ ถ.หวยแกว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทรศัพท/
โทรสาร 053 - 893066

สั้นๆ วาแผนงาน 3Es for A (Engineering, Energy and
Environment for Agriculture) เพื่อสนับสนุนงานมูลนิธิ
โครงการหลวง
มหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรวิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดลอม 6 ยุทธศาสตร เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ
โครงการหลวงตามแนวการประยุกตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมภาพ ลักษณ “Clean and Green” ของกิจกรรมและ
ผลผลิตมูลนิธิโครงการหลวง ทั้ง 6 ยุทธศาสตรกับแผนงาน
3Es for A กอใหเกิดผลลัพธ/ ผลกระทบ ที่ตอบโจทย
ยุทธศาสตร 5 ดานของมูลนิธิโครงการหลวง

Contact Person (Address) :
ศูนยความรวมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ

