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Editor’s
Note
BCG Economy Model ตัวขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ยุคศตวรรษที่ 21

โ

ลกในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงและแข่งขันสูง ทำ�ให้ผคู้ นในยุคนีต้ อ้ งปรับตัว
พัฒนาและคิดค้นสิง่ ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ ทัง้ สังคมภายในประเทศไทยของเราเอง หรือสังคมโลก
ที่ต้องมีการเชื่อมโยงถึงกันทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) ได้ประกาศใช้ BCG Economy Model หรือการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ
(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green
economy) นำ�มาใช้ขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) พร้อมใช้กลไกของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ทำ�งานร่วมกับภาคเอกชนและ
ชุมชน
BCG Economy Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ
ไปพร้อมกัน โดยเศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม เน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) คำ�นึงถึงการนำ�วัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้
อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ ไม่ได้มุ่งเน้น
เพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อม
สำ�หรับ Cover Story ของสาระวิทย์ฉบับนี้ คือเรื่อง “ถุงพลาสติกย่อยสลายได้” ถือได้ว่าเป็น
หนึ่งในนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่เกิดประโยชน์เป็นอย่างสูงต่อสังคม เข้ากับนโยบายโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ BCG ได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า BCG จะช่วยสร้างความรู้และ
ความเข้าใจให้กับคนไทยได้นำ�มาประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจำ�วัน ช่วยทำ�ให้ประเทศไทยของเรา
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ

ปริทัศน์ เทียนทอง
บรรณาธิการ
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ภัทรา สัปปินันทน์

นั บ วั น ขยะพลาสติ ก จะเป็ น ปั ญ หาที่ รุ น แรงและมี แ นวโน้ ม
เพิม
่ จำ�นวนมากขึน
้ เรือ
่ ยๆ โดยทีผ
่ า่ นมามีการผลิตพลาสติก
เพือ
่ ใช้งานบนโลกนีแ
้ ล้วกว่า 8,800 ล้านตัน ซึง
่ กว่าร้อยละ
40 เป็นขยะพลาสติกใช้งานเพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง และ
ร้อยละ 88 ของขยะพลาสติกทั้งหมดถูกกำ�จัดโดยการ
ฝังกลบ เผา ทิง
้ ลงแม่น�้ำ และไหลสูท
่ ะเล สร้างผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและกำ�ลังย้อนกลับมาสร้างปัญหาให้มนุษย์

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือเอ็มเทค (MTEC) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร พัฒนา “ถุงพลาสติกย่อยสลายได้” ซึง่ เป็นการคิดค้น
สูตรเม็ดพลาสติกคอมพาวด์สำ�หรับการผลิตต้นแบบถุงพลาสติกย่อยสลายได้ที่สามารถขยายการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้เป็น
ครัง้ แรกของประเทศ โดยมีวตั ถุดบิ หลักเป็นมันสำ�ปะหลังทีเ่ ป็นพืชเศรษฐกิจสำ�คัญของไทย และมีการนำ�ไปใช้งานจริงแล้วในงานกาชาด
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ฝีมือนักวิจัยไทย
ดร.นพดล เกิดดอนแฝก นักวิจัย MTEC อธิบายถึงแนวคิด
ในการทำ�วิจัยว่า ที่ผ่านมาการผลิตถุงพลาสติกย่อยสลายได้ ใน
ประเทศมีต้นทุนสูง เพราะต้องอาศัยการนำ�เข้าเม็ดพลาสติก
ชีวภาพพร้อมขึน้ รูปหรือคอมพาวด์ (Compound) จากต่างประเทศ
ดังนั้นเพื่อผลักดันให้สามารถผลิตถุงพลาสติกย่อยสลายได้เอง
จึงมีการรวมตัวของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ�
สูป่ ลายน้�ำ เพือ่ ทำ�วิจยั ร่วมกัน ทัง้ ผูผ้ ลิตแป้งมันสำ�ปะหลัง ผูน้ �ำ เข้า
เม็ ด พลาสติ ก ชี ว ภาพ นั ก วิ จั ย และผู้ ผ ลิ ต ในส่ ว นฉี ด ขึ้ น รู ป
ถุงพลาสติก เพื่อให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมในราคาจับต้องได้
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“จุ ด เด่ น ของถุ ง พลาสติ ก ย่ อ ยสลายได้ ที่ พั ฒ นาขึ้ น คื อ
มีการนำ�เอาแป้งจากมันสำ�ปะหลังซึง่ เป็นพืชเศรษฐกิจไทยมาเป็น
ส่วนประกอบหลักสูงถึงเกือบร้อยละ 50 ซึ่งมากกว่าถุงพลาสติก
ย่อยสลายได้ทวั่ ไป นอกจากมีสว่ นสำ�คัญในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การย่อยสลายตัวเองของพลาสติกแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิต
ลงได้มากอีกด้วย ทัง้ นีใ้ นการผลิตได้ลดจุดอ่อนในเรือ่ งการละลายน้�ำ
ของแป้งมันสำ�ปะหลังลง ด้วยการใช้เทคนิคทวินสกรูวเ์ อกซ์ทรูชนั
(Twin screw extrusion) ในการหลอมส่วนผสมเข้ากับเม็ด
พลาสติกชีวภาพอีก 2 ชนิด PLA และ PBAT ในสัดส่วนและ
อุณหภูมิที่เหมาะสม ทำ�ให้ได้ออกมาเป็นเม็ดพลาสติกคอมพาวด์
ที่มคี วามเหมาะสมแก่การขึน้ รูปด้วยกระบวนการเป่าเป็นถุงพลาสติก
ตอบโจทย์ทงั้ ความยืดหยุน่ เหนียว แข็งแรง และย่อยสลายได้เร็ว
ภายใต้ภาวะที่มีความชื้นและจุลินทรีย์ที่เหมาะสม โดยไม่ต้องใช้
สารเคมีอันตรายเป็นส่วนผสม ทุกขั้นตอนการผลิตใช้เครื่องจักร

ธันวาคม 2562

พืน้ ฐานทีม่ กี ารใช้งานภายในประเทศ ทำ�ให้ผปู้ ระกอบการสามารถ
นำ�เอาองค์ความรู้ไปใช้ผลิตเพื่อจำ�หน่ายได้ง่าย”
จากการทดสอบในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ที ม วิ จั ย พบว่ า หากมี
การนำ � ไปฝั ง ในพื้ น ที่ ที่ มี อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น เหมาะสม
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ถุงพลาสติกชนิดนีส้ ามารถย่อยสลายได้ภายในเวลา 3–4 เดือน
โดยมีจุลินทรีย์ทำ�หน้าที่เป็นผู้ย่อยสลาย แต่หากนำ�ไปฝังใน
พืน้ ทีจ่ ดั การขยะซึง่ มีอณ
ุ หภูมสิ งู กว่า คาดว่าจะสามารถย่อยสลาย

ได้ เร็ ว ขึ้ น คื อ ภายในเวลา 3 เดื อ นหรื อ น้ อ ยกว่ า นั้ น โดยใน
การคิดค้นถุงพลาสติกย่อยสลายได้ครั้งนี้ นักวิจัยมีความตั้งใจ
ที่จะนำ�ไปใช้ลดปัญหาการคัดแยกหรือการจัดการขยะอินทรีย์
“ถุงพลาสติกชนิดนี้มีเป้าหมายในการใช้กำ�จัดขยะอินทรีย์
เพราะขยะอินทรีย์เป็นขยะที่มีปริมาณมากถึงร้อยละ 65 ของ
ปริมาณขยะทั้งหมด ซึ่งมักไม่ได้รับการคัดแยกเพื่อกำ�จัดอย่าง
ถูกวิธี ทำ�ให้เกิดการปนเปื้อนและลดมูลค่าของขยะรีไซเคิลลง
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การคั ด แยกก่ อ นทิ้ ง และ
สามารถกำ�จัดได้อย่างปลอดภัย ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ชนิดนี้
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้กำ�จัด เพราะเมื่อทั้งถุงและ
ขยะอินทรีย์เกิดการย่อยสลายรวมกันจนเสร็จสิ้นแล้ว จะได้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ น้�ำ สารอนินทรีย์ และชีวมวล ซึง่ สามารถนำ�ไป
ใช้เป็นปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนสำ�คัญในการปลูกพืชกับเกษตรกรได้”
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ประเดิมใช้งาน “ถุงพลาสติกย่อยสลายได้”
ในงานกาชาดสีเขียว
จากความสำ�เร็จในการคิดค้นสูตรการผลิต “ถุงพลาสติก
ย่ อ ยสลายได้ ” ขณะนี้ ได้ เ ปิ ด ตั ว ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการทดลองใช้แล้ว ใน “งานกาชาดประจำ�ปี 2562” ระหว่าง
วันที่ 15–24 พฤศจิกายน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ซึ่งเป็น
การจัดงานภายใต้แนวคิดกาชาดสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีภาคอุตสาหกรรมผู้ร่วมทำ�วิจัย
และสนับสนุนการผลิตเพื่อให้เกิดการทดลองใช้จริง บริษัท
เอสเอ็ ม เอส คอร์ ป อเรชั่ น จำ � กั ด ให้ ก ารสนั บ สนุ น แป้ ง
มันสำ�ปะหลัง บริษทั โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย)
จำ�กัด และ บริษัทบีเอเอสเอฟ (ไทย) จำ�กัด ให้การสนับสนุน
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เม็ดพลาสติกชีวภาพ และบริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จำ�กัด
(มหาชน) ให้การสนับสนุนกระบวนการเป่าขึ้นรูปถุงพลาสติก
ย่อยสลายได้
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ภายในงานมีถุงพลาสติกสำ�หรับใช้ทิ้งขยะอินทรีย์ ให้บริการ
2 ขนาด คือ ขนาด 18x20 นิ้ว สำ�หรับให้บริการตามร้านขาย
อาหาร และขนาด 30x45 นิ้ว สำ�หรับให้บริการตามจุดทิ้งขยะ
ทั่วงาน จำ�นวนรวม 23,800 ใบ น้ำ�หนักรวม 1.5 ตัน โดยมี
อาสาสมัครประจำ�ทุกจุดทิ้งขยะเพื่ออธิบายการทิ้งอย่างถูกวิธี
ให้กับผู้เที่ยวชมภายในงาน และคณะวิจัยจะดำ�เนินงานติดตาม
ผลการจัดการขยะจริงต่อเนื่องเป็นเวลาอีก 3 เดือน เพื่อยืนยัน
ผลการใช้และนำ�ไปปรับปรุงพัฒนาผลงานต่อไป
สำ�หรับต้นทุนในการผลิตถุงพลาสติกมาใช้ ในงานกาชาด
ครั้งนี้ เนื่องจากมีการผลิตจำ�นวนไม่มากจึงมีราคาเทียบเท่ากับ
ที่จำ�หน่ายในต่างประเทศ คือ ถุงพลาสติกขนาดเล็ก
18x20 นิ้ว ความหนา 35 ไมครอน มีราคาใบละ
4 บาท ถุ ง พลาสติ ก ขนาดใหญ่ 30x45 นิ้ ว
ความหนา 60 ไมครอน มีราคาใบละ 30 บาท
แต่ ดร.นพดล ได้ อ ธิ บ ายถึ ง กลไกทาง
การตลาดว่า “หากในอนาคตประชาชน
มี ค วามต้ อ งการใช้ ถุ ง พลาสติ ก แบบ
ย่อยสลายได้มากขึ้น จะทำ�ให้มีผู้ผลิต
มากขึ้น และราคาถุงจะลดลงจนเป็น
ราคาที่จับต้องได้มากกว่านี้”
ดร.นพดล กล่าวทิ้งท้ายว่า “ถุง
พลาสติกย่อยสลายได้เป็นอีกทางเลือก
หนึง่ ให้เราได้มีโอกาสเลือกใช้พลาสติก
ได้อย่างเหมาะสม ลดการใช้พลาสติก
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ขยะจำ � นวนมาก และยั ง
สามารถนำ � ขยะรี ไ ซเคิ ล กลั บ ไปใช้
ประโยชน์อีกครั้งตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular economy) หาก
ทุกคนช่วยกันลดการสร้างขยะพลาสติก
ที่ก่อให้เกิดมลภาวะจากต้นทาง และ
มี ก ารจั ด การกั บ ขยะอย่ า งถู ก วิ ธี จ น
สามารถเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ระบบได้ ก็
จะสามารถดู แ ลสิ่ ง แวดล้อ มได้อ ย่าง
ยั่งยืน”
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นาโนเทค สวทช. พัฒนาเทคนิคเคลือบฟิล์มบาง เพิ่มประสิทธิภาพเซลล์
แสงอาทิตย์

ดร.

อนุศษิ ย์ แก้วประจักร์ ทีมวิจยั นวัตกรรม
เคลือบนาโน กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและ
การเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นาโนเทค) สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า เซลล์แสงอาทิตย์
มีอยู่ 3 รุน่ รุน่ แรก เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ทท่ี �ำ จากผลึก
ซิลิคอน ที่เดิมมีต้นทุนสูงมาก ด้วยต้องใช้ซิลิคอน
ความบริสทุ ธิส์ งู อุณหภูมใิ นการหลอมเหลวสูง และ
กระบวนการทีซ่ บั ซ้อน ทำ�ให้ราคาสูงในช่วงแรก แต่
ปัจจุบนั เริม่ จับต้องได้ รุน่ ที่ 2 เป็นเซลล์แสงอาทิตย์

ฟิลม์ บาง ที่ใช้กระบวนการเตรียมฟิลม์ บางในสุญญากาศสูง ใช้สารทีม่ รี าคาแพงและสาร
บางตัวมีความเป็นพิษสูง และสุดท้ายคือ เซลล์แสงอาทิตย์อบุ ตั ใิ หม่ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ต้นทุนถูก มีหลายสีสนั และมีความยืดหยุน่ สูง สามารถทำ�การเตรียมได้ดว้ ยวิธกี ารเคลือบฟิลม์
บางแบบสารละลาย ในปัจจุบนั เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ในระดับห้องปฏิบตั กิ ารก็
มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลคิ อนแล้ว จึงคาดว่าจะสามารถแทนที่
เซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลคิ อนได้ ในอนาคต
ด้าน ดร.พิศษิ ฐ์ คำ�หน่อแก้ว หัวหน้าทีมวิจยั นวัตกรรมเคลือบนาโน กลุม่ วิจยั วัสดุผสม
และการเคลือบนาโน นาโนเทค สวทช. กล่าวว่า เทคนิคต่างๆ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ ช่วยให้ฟลิ ม์
บางทีจ่ ะเป็นเทคโนโลยีอนาคตสำ�หรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์มปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้ ด้วยต้นทุนทีถ่ กู ลง ใช้สารน้อยลง สามารถปรับปรุงคุณสมบัตขิ องสารได้ ในระหว่าง
กระบวนการเคลือบ
ทัง้ นี้ งานวิจยั เรือ่ ง การปรับปรุงคุณสมบัตขิ องโฟโตวอลเทอิกของเซลล์แสงอาทิตย์ท่ี
ประกอบด้วยฟิลม์ บางสารอินทรียแ์ ละอนินทรียท์ ท่ี �ำ การเตรียมโดยเทคนิคการเคลือบแบบ
สารละลายรูปวงเดือน ของ ดร.อนุศษิ ย์ แก้วประจักร์ ดร.พิศษิ ฐ์ คำ�หน่อแก้ว และ ศ.ทากาชิ
ซากาว่า ได้รบั รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
และคณิตศาสตร์ ประจำ�ปี 2562 จากสำ�นักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด > https://www.nstda.or.th/th/news/12924

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเมดิโคโพลิส เมืองนวัตกรรมการแพทย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

เ

นือ่ งด้วยโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ ได้ด�ำ เนินโครงการตามแผนงาน
เพื่อผลักดันและพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นให้เป็นพื้นที่ต้นแบบใน
การพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ส�ำ หรับผูส้ งู อายุและอืน่ ๆ นัน้ จากการลงพืน้ ทีพ่ บว่าพืน้ ทีม่ ี
ศักยภาพทัง้ เครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ เอกชน งานนวัตกรรมด้านการแพทย์ทม่ี ศี กั ยภาพ
พร้อมต่อการต่อยอดสูเ่ ชิงพาณิชย์ทห่ี ลากหลาย แต่ยงั ขาดปัจจัยในหลายๆ ด้านที่ไม่สามารถ
ขยายผลต่อผู้ ใช้งานและดำ�เนินการสูเ่ ชิงพาณิชย์ได้
โปรแกรมเวชนครฯ มองเห็นความสำ�คัญในการพัฒนาระบบนิเวศและกลไกที่สำ�คัญ
ในการผลักดันงานนวัตกรรมดังกล่าวเข้าสูร่ ะบบเศษฐกิจของภูมภิ าค ผ่านจังหวัดเชียงใหม่
จึงจัดทำ�โครงการสนับสนุนทุนนวัตกรรมสำ�หรับผู้สูงอายุ Medicopolis จังหวัดเชียงใหม่
โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563 จำ�นวน 3 โครงการ โครงการละ 1,000,000 บาท
รายละเอียด > http://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/1758
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นักวิจัยเผยหลักฐานการเปลี่ยนแปลงอากาศโลกจากหินงอกหินย้อย
เตรียมรับผลกระทบในอนาคต

สำ�

นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
จั บ มื อ มู ล นิ ธิ วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ธ รรมชาติ แ ห่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (NSFC) ผนึกกำ�ลังวิจัย
ตั้งรับปัญหา ‘การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ’
ต่อเนือ่ งเป็นปีท่ี 11 สร้างวัฒนธรรมแบ่งปันความรู้
จับมือวิจยั แก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อมโลก

ดร.โชติกา เมืองสง อาจารย์ประจำ�หลักสูตรศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ
สังคมและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำ�นาจเจริญ กล่าวถึงการเปลีย่ นแปลง
สภาพอากาศโลกที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบวัฏจักร (Cycle) เช่น ดวงอาทิตย์จะเกิด
ปรากฎการณ์ วัฏจักรของจุดดำ�บนดวงอาทิตย์ (Sunspot Cycle) ทุกๆ 11 ปี โดยเหตุการณ์น้ี
จะส่งผลให้พลังงานแสงอาทิตย์ลดลง อากาศของโลกก็จะเกิดการแปรปรวนตามไปด้วย ทำ�ให้
เราคาดการณ์ได้วา่ ในอีก 11 ปีขา้ งหน้า หากเกิดเหตุการณ์นอ้ี กี จะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไร
นอกจากนีผ้ ลการศึกษาย้อนกลับไปในระยะ 10 ปี พบว่าปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงสภาพอากาศของประเทศไทยเกิดจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino) ซึง่
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทท่ี �ำ ให้อณ
ุ หภูมพิ น้ื ผิวมหาสมุทรสูงขึน้ โดยจะเกิดขึน้ ทุกๆ 5 ปีครึง่
ในเขตเส้นศูนย์สูตรในฝั่งตะวันออก และตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก ก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงในระบบอากาศทัง้ ในเขตร้อนและรวมไปถึงอเมริกาเหนือและทีอ่ น่ื ๆ
ดังนั้นความท้าทายต่อไปของการศึกษานี้คือ จะต้องจับให้ ได้ว่าช่วงปีไหนบ้างที่เกิด
ปรากฏการณ์ดงั กล่าว และจะเกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลากีป่ ี ทัง้ นีค้ วามแม่นยำ�ทีต่ อ้ งการจะต้อง
ได้รบั องค์ความรูอ้ กี หลายด้าน ไม่วา่ จะเป็นการศึกษาด้านจุลนิ ทรีย์ การศึกษาด้านมหาสมุทร
หรือด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดการตอกย้�ำ ถึงความถูกต้องในอดีต และวางแผนการ
รับมือเหตุการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ในอนาคตได้อย่างทันท่วงที
รายละเอียด > https://www.tsri.or.th/th/news/15

สดร. จัดงานเสวนา “ไขปริศนา...สิ่งมีชีวิตนอกโลก” ประชาชนเนืองแน่น
รับสาระเต็มอิ่ม

ส

ถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดงานเสวนา
ดาราศาสตร์ “Are we alone in the universe :
ไขปริ ศ นา...สิ่ง มี ชีวิต นอกโลก” ประชาชนไทย
เทศแห่ร่วมงานคับคั่งทั้งกรุงเทพฯ และเชียงใหม่
ตอบโจทย์สร้างสาระความรู้ กระตุ้นแรงบันดาลใจ

ใฝ่รดู้ าราศาสตร์ทกุ เพศวัย
งานเสวนา “Are we alone in the universe?: ไขปริศนา...สิง่ มีชวี ติ นอกโลก” มีผรู้ ว่ ม
เสวนาทีค่ ร่�ำ หวอดในแวดวงดาราศาสตร์ ได้แก่ ดร.แอนดริว ซีเมียน (Dr. Andrew Siemion)
ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันด้านการค้นหาสิง่ มีชวี ติ นอกโลกทีร่ จู้ กั กันในชือ่ เซติ (SETI – the Search
for Extra-Terrestrial Intelligence) ศาสตราจารย์ไมเคิล แกเร็ต (Prof. Michael Garett)
ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันกล้องโทรทรรศน์วทิ ยุโจเดรลล์แบงค์ (the Jodrell Bank Centre for
Astrophysics) หนึ่งในกล้องโทรทรรศน์วิทยุท่ตี ิดตามสัญญาณจากนอกโลก พร้อมด้วย
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ หน่วยงานด้านพัฒนา
เทคโนโยลีดาราศาสตร์ของไทย มาร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์การทำ�งาน สร้างความเข้าใจ
เกีย่ วกับการค้นหาสิง่ มีชวี ติ นอกโลกด้วยเทคโนโลยีทล่ี �ำ้ หน้า
สดร. จัดงานเสวนาดังกล่าว ทีก่ รุงเทพฯ ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 6 True Digital Park
สุขมุ วิท 101 เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน ทีผ่ า่ นมา โดยมี คุณพัชรี รักษาวงศ์ เป็นผูด้ �ำ เนินรายการ
ท่ามกลางบรรยากาศสากล สุดทันสมัยใจกลางกรุงเทพฯ
รายละเอียด > http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/4085-narit-talk-are-we-alone-in-the-universe
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ปฏิกิริยาเคมี “เย็นยะเยือกที่สุดในจักรวาล”
เผยให้เห็นโมเลกุลก่อตัวแบบสโลว์โมชัน
ที ม นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ฮาร์ ว าร์ ด ของสหรั ฐ ฯ
ประสบความสำ � เร็ จ ในการทดลองสร้ า งปฏิ กิ ริ ย าเคมี ภ ายใต้
ภาวะอุณหภูมิต่ำ�อย่างสุดขั้วที่ 500 นาโนเคลวิน ซึ่งนับว่าเย็น
ยะเยือกเสียยิ่งกว่าห้วงอวกาศระหว่างดวงดาว (Interstellar
space) อันเป็นบริเวณทีอ
่ ณ
ุ หภูมต
ิ �่ำ สุดในจักรวาลหลายล้านเท่า

ก

มีการตีพมิ พ์รายงานการทดลองข้างต้นในวารสาร Science โดย
ทีมนักเคมีของฮาร์วาร์ดระบุวา่ ความสำ�เร็จในการสร้างปฏิกริ ยิ า
เคมีท่ภี าวะอุณหภูมิตำ�่ สุดขั้วนี้ อาจจะนำ�ไปประยุกต์ ใช้ ในการ
ควบคุมหรือปรับเปลี่ยนระดับพลังงานขณะเกิดปฏิกิริยาเคมี
ต่างๆ ตามต้องการ ซึง่ จะช่วยในการคิดค้นวัสดุล�ำ้ ยุคชนิดใหม่ๆ
หรือพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ได้

ารทดลองดังกล่าวยังเฉียดเข้าใกล้อณ
ุ หภูมศิ นู ย์สมั บูรณ์
มากทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยมีการบันทึกสถิตมิ า โดยนักวิทยาศาสตร์
ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ทย่ี งิ สวนกันในหลายทิศทาง ลดค่าเฉลีย่ ของ
พลังงานจลน์หรืออุณหภูมิของโมเลกุลโพแทสเซียม-รูบิเดียม
(KRb) จำ�นวน 2 โมเลกุลลงต่�ำ สุด จนทำ�ให้ปฏิกริ ยิ าเคมีทเ่ี กิดขึน้
ระหว่าง 2 โมเลกุลนีช้ ะลอความเร็วลงอย่างมาก ซึง่ เปิดโอกาส
ให้นกั วิทยาศาสตร์ได้สงั เกตกระบวนการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีตง้ั แต่
ต้นจนจบอย่างละเอียดชัดเจน ชนิดที่ไม่เคยได้เห็นกันมาก่อน

ธันวาคม 2562
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“ผิวอัจฉริยะ” ช่วยสัมผัสเสมือนจริงผ่านหน้าจอ
ในรายงานที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร Nature ฉบั บ วั น พุ ธ นั ก วิ จั ย ด้ า น
วิศวกรรมนาโน จอห์น โรเจอร์ส และทีมงานที่ Northwestern ได้สร้าง
ผิวหนังจำ�ลองจากวัสดุออ
่ นนุม
่ ติดอุปกรณ์สง
่ แรงสัน
่ สะเทือนไว้ดา้ นใน
เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายและไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

ผิ

ผูส้ วมใส่ได้ รวมถึง การรับรูแ้ รงกด ความร้อน ความเย็น และ
ความเจ็บปวดต่างๆ
นอกจากนี้ ผิวหนังอัจฉริยะยังอาจนำ�มาใช้ ในการติดต่อ
ธุรกิจ การเล่นคอนเสิรต์ หรือการปราศรัยต่อผูค้ นจำ�นวนมาก
ผ่านความรูส้ กึ ทีเ่ หมือนการสัมผัสมือกับผูท้ อ่ี ยูอ่ กี ฟากหนึง่ ของ
จอคอมพิวเตอร์ หรือ “virtual handshake”
แต่ท่พี ิเศษคือ เทคโนโลยีน้ที ำ�ให้การจับมือหรือสัมผัสกับ
ผู้คนจำ�นวนมากในคราวเดียวกันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงใน
อนาคต ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูน้ �ำ การเมือง ผูน้ �ำ ทางศาสนา
หรือนักร้องดาราทีม่ แี ฟนๆ ติดตามจำ�นวนมาก

วหนังจำ�ลองแบบใหม่นส้ี ามารถส่งต่อแรงสัน่ สะเทือน
เล็กๆ เมือ่ ถูกกระตุน้ ซึง่ คุณโรเจอร์สบอกว่าทำ�ให้เกิด
ความรูส้ กึ เหมือนกายสัมผัสอย่างธรรมชาติ คล้ายกับการถูนว้ิ
เบาๆ บนผิวหนังจริง
รายงานวิจัยชิ้นนี้บอกว่า “ผิวหนังอัจฉริยะ” แบบใหม่
สามารถนำ�ไปใช้ได้ ในหลายสาขา ตัง้ แต่การสือ่ สารผ่านสือ่ สังคม
ออนไลน์ เกมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี VR ตลอดจนการพัฒนา
อวัยวะเทียม และการแพทย์ทางไกล หรือ telemedicine
ลุค ออสบอร์น นักวิจัยด้านการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย
Johns Hopkins กล่าวถึงผิวหนังอัจฉริยะนีว้ า่ เป็นนวัตกรรมที่
น่าตืน่ เต้นซึง่ จะช่วยเปลีย่ นโลกการสือ่ สารในอนาคต และอาจ
นำ�ไปผลิตอวัยวะเทียมที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกด้านการสัมผัสแก่

ข้อมูลจาก: VOA Thai
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งานวิจัยชี้ ‘ออกกำ�ลังกายแบบนักบินอวกาศ’
อาจช่วยเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง
รายงานการวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Cell ชี้ว่า โปรแกรมการ
ออกกำ�ลังกายแบบที่องค์การอวกาศสหรัฐฯ หรือ นาซ่า (NASA) ใช้กับนักบิน
อวกาศ อาจเป็นประโยชน์ในการเยียวยาผูป
้ ว
่ ยมะเร็งได้ ตามรายงานของ CNN

ร

ายงานการศึกษาโดยนักวิจัยที่ศูนย์มะเร็ง Memorial
Sloan Kettering Cancer Center ในนิวยอร์ก ชีว้ า่
โปรแกรมการออกกำ�ลังกายทีน่ กั บินอวกาศของนาซ่าใช้ ทัง้ ใน
ช่วงก่อน-หลัง และระหว่างทีอ่ ยูใ่ นอวกาศ อาจนำ�มาปรับใช้กบั
ผูป้ ว่ ยที่ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง โดยอาจจะช่วยลดผล
ข้างเคียงจากการรักษามะเร็งนัน้
นักวิจยั ใช้วธิ ตี รวจสอบผลกระทบทีม่ ตี อ่ ร่างกายของนักบิน
อวกาศหลังจากทีต่ อ้ งใช้ชวี ติ อยูใ่ นสถานีอวกาศนานกว่า 6 เดือน
โดยพบว่าสภาพร่างกายของนักบินเหล่านัน้ จะคล้ายกับสภาพ
ร่างกายของผู้ป่วยมะเร็งที่อยูระหว่างการรักษาด้วยวิธีต่างๆ
เช่น เคมีบ�ำ บัด การสร้างภูมคิ มุ้ กัน หรือการรักษาแบบตรงจุด
นักวิจยั เจสสิกา้ สก็อตต์ ระบุวา่ ทัง้ นักบินทีเ่ พิง่ กลับจาก
อวกาศและผู้ท่ีเข้ารับการบำ�บัดมะเร็งต่างมีมวลกล้ามเนื้อ
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ลดลง มวลกระดูกลดลง เลือดจาง ระบบภูมคิ มุ้ กันอ่อนแอ
และการทำ�งานของหัวใจและหลอดเลือดเปลีย่ นไป
นอกจากนัน้ นักบินอวกาศจะมีภาวะทีเ่ รียกว่า “Space
fog” ซึง่ หมายถึงอาการหลงลืมเล็กๆ น้อยๆ หรือไม่สามารถ
เพ่งสมาธิไปที่ส่งิ ใดสิ่งหนึ่งได้นาน ซึ่งคล้ายกับอาการของ
ผูบ้ �ำ บัดมะเร็งทีเ่ รียกว่า “chemo brain”
อย่างไรก็ตาม นักวิจยั แนะนำ�ให้มกี ารศึกษาวิจยั เพิม่ เติม
เพือ่ ตรวจดูผลกระทบทีแ่ ท้จริงจากการออกกำ�ลังกายดังกล่าว
ซึง่ หากวิธนี ้ใี ช้ได้ผลจริงก็จะสามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบการ
รักษาเยียวยาผูป้ ว่ ยมะเร็งได้ ในอนาคต และนัน่ หมายถึงการ
ช่วยชีวติ ผูค้ นทัว่ โลกได้หลายล้านคนต่อปี
ข้อมูลจาก: VOA Thai
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ยานสำ�รวจฮายาบูซะ 2 กำ�ลังเดินทางกลับสู่โลก
องค์กรสำ�รวจอวกาศประเทศญี่ปุ่น หรือ JAXA ระบุว่ายานสำ�รวจ
ดาวเคราะห์นอ
้ ยฮายาบูซะ 2 กำ�ลังเดินทางกลับสูโ่ ลก หลังจากทีม
่ ก
ี าร
ยืนยันว่าเครื่องยนต์หลักของยานทำ�งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ย

านสำ�รวจฮายาบูซะ 2 เดินทางถึงดาวเคราะห์น้อยริวงู
เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว และใช้เวลาราว 1 ปีครึ่ง
ในการสำ � รวจพื้ น ผิ ว ของดาวก่ อ นที่ จ ะออกเดิ น ทางจาก
ดาวเคราะห์น้อยริวงู เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
จากนั้นได้มีการทดสอบเครื่องยนต์ไอออนหลัก 4 เครื่องในช่วง
2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ JAXA ได้ประกาศว่าเครือ่ งยนต์เหล่านัน้ พร้อมแล้ว
ก่อนทีย่ านสำ�รวจฮายาบูซะ 2 จะเดินทางกลับโลกในวันอังคารที่
3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ตามเวลาในประเทศญีป่ นุ่
JAXA ระบุว่า ยานดังกล่าวอยู่ห่างจากโลกกว่า 250 ล้าน
กิ โ ลเมตร และมี กำ � หนดจะเดิ น ทางถึ ง โลกประมาณเดื อ น
พฤศจิกายนหรือธันวาคมปีหน้า

ทั้งนี้ JAXA มีแผนจะให้ยานสำ�รวจฮายาบูซะ 2 ปล่อย
แคปซูลอันหนึ่งออกมา ขณะที่กำ�ลังเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก
คาดว่าแคปซูลนีบ้ รรจุตวั อย่างหินเอาไว้ โดยแคปซูลดังกล่าว
จะตกลงในทะเลทรายของประเทศออสเตรเลีย
ตัวอย่างหินเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะมอบให้แก่นกั วิทยาศาสตร์
ญีป่ นุ่ โดยนักวิทยาศาสตร์จะเริม่ วิเคราะห์หนิ ดังกล่าวในช่วง
ฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2564
ข้อมูลจาก: NHK World-Thai
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จีนมองไกลสร้าง “ฟาร์มโซลาร์เซลล์กลางอวกาศ”
ผลิตกระแสไฟส่งกลับมายังโลก
จีนไม่หยุดที่จะพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์เพียงเท่านี้
เพราะกำ�ลังมีโครงการที่มีชื่อเรียกว่า
“สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนอวกาศ” ภายในปี ค.ศ. 2035

ห

วังลี่ นักวิจัยในโครงการประจำ�สถาบันเทคโนโลยี
อวกาศแห่งชาติจนี (CAST) กล่าวว่า สถานีพลังงาน
แสงอาทิตย์กลางอวกาศจะทำ�งานด้วยการกักเก็บพลังงาน
แสงอาทิตย์ซง่ึ ไม่เคยมาถึงพืน้ โลกได้ ซึง่ จีนจะเปลีย่ นพลังงาน
เหล่านีเ้ ป็นคลืน่ ไมโครเวฟหรือเลเซอร์ แล้วส่งกลับมายังโลก
เพือ่ ให้มนุษย์ ในอุปโภค
“เราหวังยกระดับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ รวมถึง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้มนุษย์ ได้ ใช้พลังงาน
ทีส่ ะอาดอย่างไร้ขดี จำ�กัด” หวังลี่ กล่าว
สำ�หรับความคิดการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์จากจีน
เกิดขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ. 2008 ทีม่ กี ารบรรจุเป็นประเด็นสำ�คัญให้มี
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การทำ�วิจยั ในเรือ่ งนี้ ซึง่ ความทะเยอทะยานของจีนในวันนัน้
กลายเป็นเรือ่ งท้าทายสำ�หรับเทคโนโลยีทม่ี ใี นปัจจุบนั เนือ่ งจาก
ต้องดำ�เนินการปล่อยแผงพลังงานแสงอาทิตย์สู่อวกาศ
และดำ�เนินการติดตั้งจำ�นวนมาก รวมถึงต้องติดตั้งระบบ
ส่งพลังงานปริมาณมหาศาลแบบไร้สายทีม่ ปี ระสิทธิภาพด้วย
ดังนัน้ จีนจึงทุม่ เงินลงทุนราว 200 ล้านหยวน (ราว 860
ล้านบาท) ในการดำ�เนินการก่อสร้างฐานทดสอบในเขตปีซ้ าน
เทศบาลนครฉงชิง่ เพือ่ ศึกษาวิจยั การส่งพลังงานอันทรงพลัง
แบบไร้สาย ตลอดจนผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ข้อมูลจาก: Xinhua Thai
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สาระ
App

แนะนำ�แอปดี มีความรู้

TruePlookpanya ทรูปลูกปัญญา

TruePlookpanya ทรูปลูกปัญญา แอปลิเคชันที่เด็ก TCAS ทุกคนควรจะต้องมีไว้ใน
โทรศัพท์ เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวของการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
•

คลิปติวและข้อสอบ GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ และ O-NET

•

บทความเจาะลึกแยกกลุ่มคณะที่คัดมาเฉพาะคุณ พร้อมระบบแจ้งเตือนบทความมาใหม่

•

ข่าวรับตรงและข่าวค่าย อัปเดตก่อนใคร, สรุปทุกสาระสำ�คัญ, พิเศษ ด้วยระบบแจ้งเตือน
วันเปิด-ปิดรับสมัคร และแจ้งเตือนข่าวรับตรงมาใหม่ ส่งตรงถึงมือถือคุณทุกวัน

ทุกเรื่องราวของเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย
ทุกเรื่องครบ จบในแอปเดียว
สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store และ
Google Play
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วัชราภรณ์ สนทนา

พิเศษ

นวัตกรรม ‘รถเข็นไฟฟ้า’
เพื่อผู้พิการและผู้สูงวัย

แม้จะเป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ แต่หากมีอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือให้พวกเขาดูแล
ตนเองได้ในชีวิตประจำ�วัน คงทำ�ให้มีกำ�ลังใจต่อสู้กับชีวิตมากขึ้น แนวคิดที่เป็น
แรงบันดาลใจให้ ดร.ดนุ พรหมมินทร์ ทีมวิจัยชีวกลศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) วิจย
ั พัฒนา ‘ต้นแบบอุปกรณ์พว
่ งต่อปรับรถเข็นทัว
่ ไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า
M2E 1.1’ ในราคาเพียง 7,000 บาท ได้สำ�เร็จ

ธันวาคม 2562
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ดร.ดนุ พรหมมินทร์ กล่าวว่า ข้อมูล
จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ รายงานว่าปัจจุบันมีคนพิการทางด้าน
การเคลือ่ นไหวร่างกาย จำ�นวน 1,015,955 คน
ซึ่งในจำ�นวนดังกล่าวยังไม่นับรวมผู้สูงอายุที่
ใช้รถเข็นซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ตามสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคม

ผู้สูงวัย โดยรถเข็นที่มีการใช้งานส่วนใหญ่
มั ก เป็ น รถเข็ น แบบทั่ ว ไป ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย
กำ�ลังแรงคนในการใช้มือผลักดัน ในกรณีที่
ผู้สูงอายุหรือคนพิการที่ ไม่มีกำ�ลังแขนต้อง
พึง่ พาคนใกล้ชดิ เข็นรถเข็นให้ ทำ�ให้ล�ำ บากใจ
และไม่สะดวกในการเดินทางมากนัก ขณะที่
รถเข็นไฟฟ้าแม้จะมีความสะดวกในการใช้งาน
และเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเอง
ได้ ดี ก ว่ า แต่ ร ถเข็ น แบบไฟฟ้ า ยั ง มี ร าคา
ค่อนข้างสูง ตัง้ แต่ราคา 20,000-100,000 บาท
ทำ�ให้มีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้
‘ต้ น แบบอุ ป กรณ์ พ่ ว งต่ อ ปรั บ รถเข็ น
ทัว่ ไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า M2E 1.1’ ถูกพัฒนาขึน้
โดยมีวตั ถุประสงค์ส�ำ คัญในการออกแบบคือ
เป็นเทคโนโลยีที่ ไม่ซับซ้อน ใช้อุปกรณ์ที่หา
ซื้อได้ง่ายในท้องตลาด และมีราคาไม่แพง
เพือ่ เพิม่ โอกาสให้ผู้ ใช้รถเข็นทัว่ ไปไม่วา่ จะเป็น
ผู้สูงอายุหรือคนพิการที่มีร่างกายท่อนบนมี
ความอิสระและดำ�รงชีวิตขั้นพื้นฐานได้ดีขึ้น
“อุปกรณ์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ จะเปลีย่ นรถเข็น
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ธรรมดาให้เป็นรถไฟฟ้าประกอบด้วย 3 ส่วน
หลักๆ คือ ชุดขับเคลื่อน ชุดควบคุมการ
เคลื่อนที่ และชุดแหล่งพลังงาน โดยชุด
ขับเคลื่อนเป็นอุปกรณ์ที่ทำ�หน้าที่ขับเคลื่อน
ลูกล้อให้เดินหน้าหรือถอยหลังได้ โดยเรา
เลือกประยุกต์ ใช้ชุดมอเตอร์จากที่ปัดน้ำ�ฝน
ซึ่งหาซื้อได้ง่าย ซึ่งมอเตอร์นี้จะถูกต่อเข้า
กับชุดควบคุมการเคลื่อนที่เพื่อเป็นตัวออก
คำ�สั่งให้ลูกล้อเคลื่อนที่ตามต้องการ เช่น
หากดันทีจ่ บั ไปด้านหน้ารถเข็นไฟฟ้าก็จะเดิน
หน้า หากดันถอยหลังก็จะเดินถอยหลัง ส่วน
ชุดแหล่งพลังงานหรือแบตเตอรี่เลือกใช้
แบบที่หาซื้อได้ทั่วไป และมีขนาดไม่ใหญ่
มากนัก เพื่อให้รถเข็นมีน้ำ�หนักไม่มาก ทั้งนี้
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ คือหากชาร์จ
ไฟฟ้า 1 คืน จะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
ยาวนาน 4 ชั่วโมง ซึ่งในกรณีที่แบตเตอรี่
หมดก็สามารถสลับเปลี่ยนการใช้งานจาก
ระบบไปฟ้ามาเป็นระบบปกติเหมือนเดิมได้
สำ�หรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต อาจมี
การออกแบบให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าทำ�งานผ่าน
การสั่งงานด้วยเสียงหรือสายตา เนื่องจาก
เทคโนโลยีเซนเซอร์มีความก้าวหน้าไปมาก
เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานของคนพิการ
ที่มีความพิการแตกต่างกัน นอกจากนี้อาจ
มี ก ารเปลี่ ย นมาใช้ แ บตเตอรี่ แ บบลิ เ ที ย ม
ซึ่งจะทำ�ให้มีน้ำ�หนักเบามากขึ้น อย่างไรก็ดี
สิง่ สำ�คัญในการพัฒนาคือการคำ�นึงถึงความ
ปลอดภัยของเทคโนโลยีเป็นหลักด้วย”

ธันวาคม 2562
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ความยากในการวิ จั ย พั ฒ นานอกจาก
มุ่ ง เป้ า ให้ เ ป็ น เทคโนโลยี ที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ แ ละ
ใช้งานได้จริงแล้ว สิ่งสำ�คัญที่สุดของการ
พัฒนารถเข็นธรรมดาให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า
คือต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์เพื่อความปลอดภัย
“รถเข็นรุน่ นีผ้ า่ นการประเมินผลิตภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า ด้วยการทดสอบ
ความปลอดภั ย ทางไฟฟ้ า การป้ อ งกั น
สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง
ผ่ า นการประเมิ น ความเสี่ ย งของอุ ป กรณ์
โดย ศู น ย์ ท ดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สวทช. ซึ่งถือเป็น
ความโชคดี ที่ มี ห น่ ว ยงานทดสอบที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากลในประเทศไทย ทำ�ให้การ
ทดสอบพัฒนาทำ�ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว

ธันวาคม 2562

มากยิ่ง ขึ้น ผู้ บ ริ โภคในประเทศเกิ ดความ
เชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
และช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ ภ าคอุ ต สาหกรรมใน
ประเทศเกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตให้มมี าตรฐานในระดับ
สากล”
สำ�หรับแนวทางการผลิตรถเข็นไฟฟ้า
เอ็มเทค สวทช. ได้ริเริ่มโครงการการสร้าง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ภาคการศึ ก ษา
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ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาในการพั ฒ นาอุ ป กรณ์
การแพทย์ ด้วยการถ่ายทอดวิธีการประกอบ
และติดตั้งอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไป
เป็ น รถเข็ น ไฟฟ้ า โดยเบื้ อ งต้ น ได้ ล งนาม
ความร่ ว มมื อ กั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค 2 แห่ ง
ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และวิทยาลัย
เทคนิคสัตหีบ และอยู่ในระหว่างขยายความ
ร่วมมือกับทางวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ในลำ�ดับถัดมา เพื่อเป็นศูนย์กลางนำ�ร่อง

บทความ
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ผลิตอุปกรณ์พว่ งต่อปรับรถเข็นทัว่ ไปเป็นรถ
เข็นไฟฟ้า รวมจำ�นวน 30 ชุด มอบให้อาสา
สมัครผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ใกล้เคียง
วิทยาลัยเทคนิค
นายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำ�นวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวว่า เอ็มเทค
สวทช. ได้ ถ่ า ยทอดวิ ธี ก ารผลิ ต และการ
ประกอบรถเข็ น ไฟฟ้ า M2E 1.1 ให้ แ ก่
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยหลังโครงการ
นำ�ร่องจะสามารถให้บริการผลิตรถเข็นไฟฟ้า
แก่คนพิการและผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ ใกล้
เคียงหรือนอกสถานที่ ได้ รวมทั้งให้บริการ
ซ่อมบำ�รุงหากเกิดความผิดปกติของอุปกรณ์
การดำ�เนินโครงการในครัง้ นีน้ บั เป็นการแลก
เปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการ การวิ จั ย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์
การแพทย์ร่วมกัน เพื่อให้คนพิการและผู้สูง
อายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถือว่าเป็นการช่วย

เหลือสังคมและลดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม
ได้อีกส่วนหนึ่ง รวมถึงเป็นกลไกหนึ่งในการ
พัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาให้มที กั ษะวิชาชีพ
มีทกั ษะชีวติ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิด
ชอบต่อสังคม ตลอดจนในอนาคตสามารถ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยวัสดุ
และแรงงานในประเทศไทย ทำ�ให้มีราคาถูก
ลง ก่อให้เกิดประโยชน์ ในวงกว้าง
“ดี ใ จที่ เอ็ ม เทค เปิ ด โอกาสให้ ท าง
วิทยาลัยเทคนิคได้ท�ำ อุปกรณ์ตน้ แบบ ทีร่ าคา
ไม่แพง ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน โดย
เอารถเข็นขนาดมาตรฐานมาดัดแปลงเพียง
7,000 บาท ทั้งนี้จะนำ�นวัตกรรมนี้ ไปช่วยผู้
พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ ที่ร่างกายท่อน
บนสามารถใช้ ได้ หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่
พอมีแรงขยับข้อมือได้ เพื่อให้พอช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ที่สำ�คัญคนที่ ไม่มีเงินมากก็เข้าถึง
เทคโนโลยีได้ และนักศึกษาก็ได้ทั้งความรู้
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ประสบการณ์และความเป็นจิตอาสา”
อย่างไรก็ดี เอ็มเทค สวทช. เตรียม
ขยายความร่วมมือ โดยจะเปิดรับสถาบัน
อาชีวศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ
เพื่อเป็นเสมือนโรงงานต้นแบบที่ช่วยผลิต
รถเข็นธรรมดาสูร่ ถเข็นไฟฟ้าในราคาทีเ่ หมาะสม
พร้อมทั้งยังสามารถช่วยดูแลซ่อมบำ�รุงให้
แก่ผพู้ กิ ารและผูส้ งู อายุครอบคลุมทุกจังหวัด
เป็นการ ‘เพิ่มโอกาสให้คนพิการและผู้สูง
อายุ’ ได้เข้าถึงเทคโนโลยีรถเข็นไฟฟ้า ขณะ
เดียวกันยังเป็นการ ‘สนับสนุนการเรียนรู้
ให้กบั นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา’ ในด้าน
การออกแบบและผลิตงานทางด้านอุปกรณ์
การแพทย์ รวมทัง้ ช่วยจุดประกายให้เยาวชน
กลุ่มนี้ก้าวสู่การเป็น ‘นวัตกรรุ่นใหม่’ พลัง
ที่ จ ะสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเพื่ อ สั ง คมใน
อนาคต
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สาระน่ารูจ้ าก อย.
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สาระน่ารูจ้ าก อย.
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สาระน่ารูจ้ าก อย.

ธันวาคม 2562

22

ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฮูก, เค้ากู่
Otus lettia

ฮูก หรือ เค้ากู่ เป็นนกล่าเหยื่อในเวลากลางคืน ตอนกลางวันจะหลบซ่อน
ด้วยการเกาะบนกิ่งไม้ที่มีใบแน่นทึบ หรืออยู่ตามโพรงของต้นไม้ ส่งเสียงร้อง
เป็นเอกลักษณ์ “ฮู-อู” คล้ายเสียงคนร้องกู่ อาหารเป็นสัตว์ขนาดเล็ก
เช่น กิ้งก่า หนู นก
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Sci
Society

กองบรรณาธิ การ

สวทช. ร่วมสร้างการเรียนรู้ผ่าน “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15”

กลับ

มาอย่างยิง่ ใหญ่อกี ครัง้ กับการเฉลิมฉลองการสือ่ สาร
ทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลก ในงาน “เทศกาล
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film
Festival 2019)” โดยในปีน้ี สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ได้ร่วมกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานพันธมิตร นำ�สือ่
วีดทิ ศั น์ 18 เรือ่ ง หลากเนือ้ หาหลายอารมณ์จาก 10 ประเทศมาฉายให้
เด็กและเยาวชนได้ชมในหัวข้อ “ฮุมโบลด์ท และสายใยแห่งชีวติ ” โดย
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็น
หนึง่ ใน 6 ศูนย์จดั ฉายภาพยนตร์ให้กบั เด็กและเยาวชน
นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการ สวทช. กล่าวว่า
“สวทช. ได้ ร่ ว มเป็ น พั น ธมิ ต รในการเป็ น ศู น ย์ จั ด ฉายภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนือ่ ง เพราะพันธกิจหลักของ สวทช. นอกจาก
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การสร้างเสริมการวิจัยเพื่อการนำ�ไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจำ�เป็นต่อ
ประเทศแล้ว ยังให้ความสำ�คัญกับการพัฒนากำ�ลังคน ทัง้ ในด้านการ
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2 เรือ่ ง คือ การผจญภัยของลูกแก้วสามพีน่ อ้ ง ซึง่ นำ�ของทีเ่ ห็นได้ทว่ั ไป
มาประดิษฐ์เป็นกลไกให้ลกู แก้วไหลไปตามจุดต่างๆ กับบ้านวิทยาศาสตร์
น้อยตอนหอยทากเพือ่ นรัก เพราะหอยทากน่ารักมาก สามารถเดินผ่าน
อุปสรรคทีเ่ ป็น หิน ท่อนไม้ และทางชันได้ดว้ ย เป็นเรือ่ งใหม่ท่ีไม่เคย
รูม้ าก่อน นอกจากนีย้ งั ชอบการได้ออกมาเรียนรูน้ อกสถานทีแ่ ละชอบ
ทำ�การทดลอง เพราะสนุกและได้เรียนรูส้ ง่ิ ทีอ่ ยากรู้ สำ�หรับคนทีย่ งั ไม่
ชอบวิทยาศาสตร์ คิดว่าถ้าลองเปิดใจดูจะพบว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรือ่ ง
สนุกมากค่ะ”

พัฒนาเด็กและเยาวชนสูอ่ าชีพนักวิจยั การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
การสนับสนุนทุนการศึกษา รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย
หันมาสนใจในเรือ่ งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในปีน้ีได้รว่ มจัดฉาย
ภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 18–28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
“สำ�หรับหัวข้อการจัดงานครัง้ นี้ คือ “ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวติ
(Humboldt and the Web of Life)” มาจากวาระครบรอบ 250 ปีชาตกาล
ของ อเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลด์ท (Alexander von Humboldt)
นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้ปฏิวัติแนวคิดทางธรรมชาติและให้คำ�
จำ�กัดความไว้วา่ “ธรรมชาติเปรียบเสมือนเครือข่ายมีชวี ติ ทีเ่ ชือ่ มโยง
ซึง่ กันและกัน” เพือ่ สือ่ ให้ผชู้ มภาพยนตร์ได้หยุดมองความสัมพันธ์ของ
แต่ละสิง่ และใส่ใจว่าทุกการกระทำ�ของตนมีผลต่อสิง่ แวดล้อม สำ�หรับ
สือ่ ทีจ่ ดั ฉายมีทง้ั หมด 18 เรือ่ ง จาก 10 ประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
คือ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน และหนังสัน้ เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และธรรมชาติ โดยจัดฉายทั้งแบบซาวด์แทร็ก พากย์ไทย และมีคำ�
บรรยายภาษาไทย ทีพ่ เิ ศษคือภายหลังการจัดฉายภาพยนตร์ สวทช. ได้
จัดกิจกรรมจุดประกายและส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมเกมทาง
วิทยาศาสตร์ทส่ี อดคล้องกับภาพยนตร์ และทอล์กโชว์สร้างแรงบันดาล
ใจในการทำ�งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักวิจยั จาก สวทช.
หวังว่าเยาวชนจะได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินและได้รับสาระ
ความรูด้ ๆี จากการร่วมเทศกาลฯ ในครัง้ นี”้
ด.ญ.กันต์กมล แก้วพูลศรี หรือ เหนือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สะท้อนความประทับใจจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ นีว้ า่ “จากการชมภาพยนตร์ มีเรือ่ งทีช่ อบทีส่ ดุ

ด้าน นางสาวทิฆมั พร ม่วงแจ่ม หรือ ไผ่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
6 โรงเรียนสามโคก กล่าวว่า “วันนี้ ได้ดเู รือ่ งจากรากเหง้าสูก่ �ำ เนิดมนุษย์
ทำ�ให้เห็นปัจจัยต่างๆ ซึง่ ส่งผลให้มนุษย์มวี วิ ฒ
ั นาการมาเป็นอย่างทุกวันนี้
เป็นแรงกระตุน้ ให้อยากเรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่
พัฒนาตนเองและประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทีส่ �ำ คัญหลังจบภาพยนตร์
ยังได้ฟงั พีน่ กั วิจยั สวทช. เล่าถึงประสบการณ์เส้นทางสูก่ ารเป็นนักวิจยั
การทบทวนเป้าหมาย และการวางเตรียมตัววางแผน ทำ�ให้ยง่ิ อยากทำ�
ตามฝันในการทำ�งานด้านการแพทย์ ให้ส�ำ เร็จ”
เทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การเรียนรูน้ บั เป็นกิจกรรมดีๆ
ที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว และ
สามารถสนุกไปกับการเรียนรู้ได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เด็กและเยาวชนสนใจเรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ และก้าวสูอ่ าชีพ
นักวิจยั เพือ่ ขับเคลือ่ นประเทศด้วยองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
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GISTDA และ JAXA ลงนาม MOU การใช้
ประโยชน์อวกาศส่วนนอกเพื่อวัตถุประสงค์
ในทางสันติ

รองนายกรัฐมนตรีมอบเข็มประกาศ
เกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดี
เด่นประจำ�ปี 2562 สาขาวิศวกรรม
อุตสาหกรรม / บริหารงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้กับ ผอ. สวทช.

เมื่อ

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม โดยสำ�นักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า
และองค์การสำ�รวจอวกาศแห่งญีป่ นุ่ หรือ JAXA ร่วมลงนามบันทึกข้อ
ตกลงความเข้าใจในการใช้ประโยชน์อวกาศส่วนนอกเพือ่ วัตถุประสงค์
ในทางสันติ
โดยมีสาขาความร่วมมือทีส่ �ำ คัญได้แก่
1) Earth Observation and Satellite Applications
2) Space environment utilization and Space Exploration
3) Promotion of space industries
4) Exchange personnel, researchers and engineers
การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดให้มขี น้ึ ระหว่างการประชุม
Asia-Pacific Regional Space Agency Forum ครัง้ ที่ 26 (APRSAF-26)
ณ เมืองนาโกยา ประเทศญีป่ นุ่ ย้อนกลับไปเมือ่ ปี พ.ศ. 2544 จิสด้าได้
มีบนั ทึกความตกลงกับ The National Space Development Agency
(NASDA) ประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นความร่วมมือในด้าน Exchange Earth
Observation data, Promote Joint R&D และการแลกเปลีย่ นบุคลากร
ต่อมาได้มกี ารจัดทำ�บันทึกแก้ไข Agreement ฉบับดังกล่าว เมือ่ ปี พ.ศ.
2550 เพือ่ แจ้งการเปลีย่ นชือ่ หน่วยงานคูภ่ าคีเป็น The Japan Aerospace
Exploration Agency (JAXA) โดยให้คงกรอบความร่วมมือเดิมไว้
ต่อมา GISTDA และ JAXA เห็นพ้องต้องกันว่า สาขาความร่วมมือ
ตามบันทึกความตกลงดังกล่าว มีความล้าสมัยและไม่ครอบคลุมภารกิจ
และศักยภาพของทัง้ 2 หน่วยงานที่ได้มกี ารดำ�เนินการอยูใ่ นปัจจุบนั จึง
เห็นควรจัดทำ�บันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ขน้ึ มาทดแทน

เมื่อ

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สมาคมนักเรียนทุน
รัฐบาลไทย ทำ�พิธีมอบเข็มประกาศเกียรติคุณ
นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และดาวรุง่ เพือ่ เชิดชูเกียรติ โดยมี
ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และจัดให้มี
ปาฐกถาพิเศษ จาก ศ. ดร.สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักเรียนทุน
รัฐบาลไทยดีเด่น ปี 2557 ในหัวข้อ “Shaping Thailand’ s Education
in the Age of the Fourth Industrial Revaluation”
ซึง่ ในการนี้ ดร.ณรงค์ ศิรเิ ลิศวรกุล ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รบั การคัดเลือก
จากสมาคมฯ เข้ารับมอบเข็มประกาศเกียรติคณ
ุ นักเรียนทุนรัฐบาล
ไทยดีเด่น ประจำ�ปี 2562 สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม / บริหารงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ เชิดชูเกียรตินกั เรียนทุนรัฐบาล
ไทย พร้อมกันนี้ ผูบ้ ริหาร สวทช. เข้าร่วมแสดงความยินดี
เผยแพร่ขา่ ว :
ส่วนสือ่ สารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
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เผยแพร่ขา่ ว :
ส่วนสือ่ สารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
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อว. หารือ British Council เตรียมพร้อมยกระดับการเรียนการสอนและคุณภาพงานวิจย
ั ไทย
Council ในการพัฒนาท้องถิน่ เพือ่ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ของเศรษฐกิจประเทศไปสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ เสริมพลังให้ราชภัฏเป็น
ผูข้ บั เคลือ่ นหลักในการแก้ปญ
ั หาความยากจน นอกจากนีก้ ระทรวง อว.
สนใจทีจ่ ะร่วมกับ British Council ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ BCG ให้เกิดเป็น
แพลตฟอร์มร่วมกันพัฒนาทัง้ ระบบนิเวศการวิจยั ทักษะและศักยภาพ
ของกำ�ลังคน รวมทัง้ แสวงหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือใน frontier
research ใน 3 ด้านคือ space, quantum, high energy physic
ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือระหว่าง อว. กับ British
Council เบือ้ งต้น แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1.การยกระดับ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านการพัฒนาราชภัฏและ
โรงเรียนสาธิต ให้มกี ารขยายผลจากงานเดิมทีเ่ คยทำ� 2.การพัฒนาด้าน
การวิจัยและพัฒนา เน้นเรื่อง BCG และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ที าง
อังกฤษมีความเชีย่ วชาญ โดยทำ�ความร่วมมือในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล
และหน่วยงานต่อหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยของไทย
และ 3.การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
จะต้องเชิญชวนมหาวิทยาลัยให้ปรับเปลีย่ นหลักสูตรให้มคี วามเป็นสากล
มากขึน้ รวมทัง้ การใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับการสอนในบางรายวิชา เช่น
วิทยาศาสตร์ เพือ่ สร้างมาตรฐานมหาวิทยาลัยไทยให้ได้ตามสากล

2

ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สำ�นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) /นายแอนดรูว์
กลาส ผูอ้ �ำ นวยการ บริตชิ เคานซิล ประเทศไทย เข้าพบ ดร.สุวทิ ย์
เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม (อว.) หารือในหัวข้อ “English in Higher Education”
พัฒนาการเรียนการสอนของครูยคุ ใหม่ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ พร้อม
พัฒนาศักยภาพนักวิจยั ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม กล่าวว่า อว. มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ซึง่ กระจายอยูใ่ นพืน้ ทีต่ า่ งๆ รวม 38 แห่ง ซึง่ สามารถร่วมกับ British
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คอลัมน์
แนะนำ�

สาระวิทย์
ในศิลป์ 2
วริศ า ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิส ิกส์ สนใจเรื ่องเกี ่ยวกับอวกาศ
และสั ต ว์ เ ลี ้ ย งตั ว จิ ๋ ว เวลาว่ า งชอบทำ � งานศิ ล ปะ กำ � ลั ง ค้ น หาสู ต รผสมที ่ ล งตั ว ระหว่ า ง
วิท ย์กับ ศิล ป์
Instagram : iizeewj
ที่ UWCAC ฉันได้มโี อกาสเรียนรูว
้ ช
ิ าใหม่ๆ หลายวิชา หนึง
่ ในนัน
้ ก็คอ
ื วิชาทีม
่ ช
ี อ
ื่
ว่า Design and Technology หรือเรียกย่อๆ ว่า DT ในชัน
้ เรียนมีทง
ั้ เพือ
่ นๆ
ที่ชื่นชอบงานศิลปะเป็นศิลปินเต็มตัว รวมทั้งมีเพื่อนๆ ที่ชื่นชอบวิทยาศาสตร์
ชอบการคำ�นวณ และงานเขียนโปรแกรม และเพือ
่ นๆ ทีอ
่ อกแนวกึง
่ ๆ วิทย์ กึง
่ ๆ
ศิลป์แบบฉัน (เพื่อนที่ชื่นชอบวิทยาศาสตร์ในความหมายคือ คนที่เลือกเรื่อง
วิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหลัก มีจำ�นวนชั่วโมงที่
เรียนมากกว่าวิชาอืน
่ ๆ ส่วนเพือ
่ นทีช
่ น
ื่ ชอบศิลปะคือเพือ
่ นทีเ่ ลือกเรียนวิชาศิลปะ
แขนงต่างๆ เป็นวิชาหลัก และจำ�นวนชั่วโมงเรียนมากกว่า)
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ฉันเองชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และฟิสิกส์ สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ
เวลาว่างชอบวาดรูป และประดิษฐ์ของเล่น
ไปเรื่อยเปื่อย ชั่วโมงแรกคุณครูถามว่า
ทีเ่ ลือกวิชานีก้ นั เพราะอยากเป็นวิศวกร
สถาปนิก และนักออกแบบหรือเปล่า
หลายๆ คนยกมือ แต่พอครูถามว่าวาดรูป
ได้ไหม กลุ่มที่ยกมือตอนแรกเอามือลง
ในขณะที่เพื่อนๆ ศิลปินยกมือขึ้นแทน
คุณครูอธิบายต่อว่าวาดรูปได้ คือการจับ
ดินสอแล้วขีดเขียนลวดลายเส้นไปตาม
แต่จะคิด มันง่ายนิดเดียว ทุกคนสามารถ
ทำ�ได้ ทุกคนสามารถเรียนวิชานี้ ได้ แม้
ฉันจะยังไม่มีความรู้พอที่จะออกแบบ
นวั ต กรรม หรื อ คิ ด ค้ น การทดลอง
เจ๋งๆ แต่ฉันมีใจที่รักในการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ และฉันสนใจที่จะฝึกฝนทักษะที่
หลากหลาย
เมื่ อ มาเจอเข้ า กั บ วิ ช านี้ ฉั น จึ ง
ตาเป็ น ประกาย คุ ณ ครู ใ ห้ เ วลาเรา
ออกแบบจนถึ ง ขั้ น ทำ � โมเดลออกมา
ภายใน 1 ภาคการศึกษา ในระหว่างที่
การออกแบบดำ�เนินการไปพวกเราก็ได้
เรียนรูเ้ รือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ Design and
Technology ไปด้วย คาบแรกคุณครู
สอนเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
ยุคสมัยต่างๆ และให้เริม่ ทำ�ชิน้ งานแรก
ในภาพนีค้ อื ชิน้ งานกล่องใส่เครือ่ งเขียน
จากแผ่นอะคริลกิ ที่ใช้ศลิ ปะสร้างสรรค์
รูปทรงออกมาให้สวยงามน่าใช้ภายใต้
กรอบของหลักการคำ�นวณเรื่องหน้าที่
การใช้งาน ระยะเวลา และคุณสมบัติ
ของวัสดุที่ใช้
งานชิ้ น นี้ น อกจากจะเป็ น การ
แนะนำ � การใช้ วั ส ดุ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ มี

แล้ว คุณครูตอ้ งการเรียนรูพ้ นื้ ฐานของเด็กแต่ละคนว่ามีความเข้าใจและความสามารถ
ในการถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองคิดออกมาได้อย่างไรบ้าง
โดยคุณครูกำ�หนดให้ทุกคนออกแบบโดยใช้วัสดุคนละ 1 ชิ้นเท่านั้น เป็นแผ่น
อะคริลิกหนา 3 มิลลิเมตร กว้าง 10.5 เซนติเมตร และยาว 29.5 เซนติเมตร
ทุกคนจะต้องสร้างสรรค์ผลงานทีม่ รี ปู แบบแตกต่างกันภายใต้เงือ่ นไขและข้อกำ�หนด
เดียวกัน เป็นการคิดแก้ปัญหาเพื่อค้นพบสิ่งใหม่จากสิ่งเดิมที่มี ซึ่งฉันอยากจะเรียก
มันว่า ความคิดสร้างสรรค์บนความขาดแคลน

ภาพกล่องใส่เครื่องเขียนของฉัน ฉันออกแบบเป็นเต่าทองแต่คุณครูมองว่ามัน
เหมือนปูมากกว่า
ต่อมาคุณครูให้พวกเราศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในยุคต่างๆ แล้วเลือกมา
หนึ่งรูปแบบเพื่อนำ�มาออกแบบให้เป็นนาฬิกาที่สื่อถึงสถานที่นั้นๆ ช่วงแรกเรานำ�
เสนอแผนภาพสถาปัตยกรรมที่เราสนใจในยุคต่างๆ พูดคุยกันถึงลักษณะที่โดดเด่น
ของมัน ฉันเห็นเพื่อนๆ ศิลปินเริ่มสเกตช์ภาพอาคารบ้านเรือนกันอย่างสวยงาม
ในขณะที่เพื่อนๆ สายวิทย์กำ�ลังคิดถึงขนาดสัดส่วน และรูปทรงที่มีความสมดุล
ว่าตึกไหนทีจ่ ะออกแบบให้ผลิตได้แบบมีระบบระเบียบ เพราะคุณครูพดู ถึงการตลาด
เข้ามาด้วย เราก็ตอ้ งคำ�นึงถึง Mass production วิชานีม้ นั คือวิชาครอบจักรวาลจริงๆ
ต่อจากเรื่องของเทรนด์ดีไซน์ ก็เข้าสู่หลักการพื้นฐานที่สำ�คัญชื่อหัวข้อที่เรียก
แสนยากและฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย “Ergonomics” เป็นวิชาที่ว่าด้วยความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรืออีกนัยหนึ่งคือ ผู้ ใช้กับผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่มนุษย์ ไป
ใช้งาน ซึ่งไม่เฉพาะชิ้นงานเล็กๆ อย่าง ปากกา คีย์บอร์ด โทรศัพท์มือถือ หรือ
หม้อหุงข้าว เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงอาคาร บ้านเรือน เครื่องเล่นในสวนสนุก
ยานอวกาศ และสิ่งแวดล้อมรอบๆ มนุษย์
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เออร์ โกโนมิกเป็นตัวกำ�หนดขนาด
สัดส่วนของข้าวของเหล่านั้น เพื่อให้
เหมาะสมกั บ การใช้ ง านของมนุ ษ ย์
เพื่ออำ�นวยความสะดวกสบาย และ
เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ง านเข้ า ใจได้ ง่ า ย โดย
อาศัยหลักการคิดทีป่ ระยุกต์มาจากวิชา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เรื่อง
แรกที่ฉันได้เรียนรู้คือขนาดของเก้าอี้
ที่ ได้ตัวเลขมาจากค่าเปอร์เซ็นต์ ไทล์
ของสัดส่วนมนุษย์ ก็คือวิชาสถิติแบบ
ประยุกต์นเี่ อง ถึงตอนนีค้ ณ
ุ ครูเริม่ แจก
เครื่องนาฬิกาให้พวกเรา ทุกคนจะต้อง
ใช้เครื่องแบบเดียวกันขนาดเดียวกัน
ฉันได้ ใช้ความรู้เรื่องสัมพันธ์เออร์
โนมิกตอนวัดขนาดนาฬิกา รางถ่าน
เพื่อออกแบบนาฬิกาของเราให้ตั้งโต๊ะ
หรือแขวนผนังหรือติดตั้งยังไงก็ได้ เรา
ต้องหยิบจับ ดูเวลา เปลีย่ นถ่านได้อย่าง
สะดวก
เมือ่ ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้ว คุณครู
ก็เริม่ สอนเรือ่ ง Material and Process
(วัสดุและกรรมวิธีการผลิต) เป็นเรื่อง
ราวเกีย่ วกับคุณลักษณะและคุณสมบัติ
ที่แตกต่างกันทั้งในเชิงกลเชิงเคมีของ
วัสดุชนิดต่างๆ ขบวนการผลิตที่ต้อง
ใช้พลังงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งตอน
นี้ฉันกำ�ลังเรียนรู้เรื่องเกี่ยวพลาสติก
แผ่นสำ�เร็จรูปที่เรียกว่าอะคริลิก และ
วิธีการแปรรูปแผ่นอะคริลิกให้กลาย
เป็นผลิตภัณฑ์ ซึง่ วิธที นี่ ยิ มกันก็คอื การ
การขึ้นรูปด้วยความร้อน
โดยตัดแผ่นด้วยเครื่องเครื่องยิง
เลเซอร์ ก่ อ นจะนำ � ไปอั ง กั บ เครื่ อ งให้
ความร้ อ นและดั ด ด้ ว ยแม่ พิ ม พ์ ต าม
รูปแบบที่ต้องการ การตัดด้วยเครื่อง
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ยิงเลเซอร์เรากำ�หนดรูปแบบและขนาดผ่านการเขียนคำ�สั่งในโปรแกรมที่มีชื่อว่า
CorelDraw เป็นโปรแกรมวาดภาพสองมิตโิ ดยมีพนื้ ฐานของหลักการทางเรขาคณิต
วัสดุหลักๆ ก็คอื แผ่นอะคริลกิ กับไม้อดั แล้วแต่วา่ เราจะวาดลวดลายสัง่ ให้เครือ่ งตัด
ออกมายังไง
ส่วนฉันเลือกแล้วว่าจะใช้แผ่นอะคริลิก ให้เข้ากับรูปแบบตึกที่ฉันเลือกที่เต็ม
ไปด้วยกระจกหน้าต่าง ถือเป็นการเรียนรู้วัสดุใหม่ๆ ถึงตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้ว
เนื่องจากฉันวาดรูปออกมาแล้วสัดส่วนไม่เหมือนจริงเท่าไหร่ ซึ่งมันจะทำ�ให้ยุ่งยาก
พอตอนต้องคำ�นวณขนาดให้สมั พันธ์กนั ฉันจึงต้องพึง่ พาการลงมือทำ�จริงเป็นหลัก
ฉันทดลองตัดกระดาษแข็งแทนแผ่นอะคริลิก แล้วจึงวัดขนาดจากกระดาษที่ฉันตัด
ลงใน CorelDraw อีกทีหนึ่ง ในขณะที่เพื่อนๆ ที่วาดภาพเก่งแล้วก็ต้องมาเรียนรู้
เรื่องของความเป็นจริงเมื่อต้องกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง ส่วน
คุณครูจะช่วยสอนถึงเทคนิคการนำ�เสนอ และการวาดภาพในมุมมองต่างๆ เพือ่ ให้ได้
ภาพวาดสามมิติที่ถ่ายทอดออกมาให้เข้าใจง่าย สามารถนำ�ไปผลิตได้จริงและ
สวยงามไปอีกแบบหนึ่งด้วย

ภาพวาดเริ่มแรกของฉัน

ภาพโมเดลกระดาษจากปกแฟ้มรีไซเคิลที่ฉันเก็บมาจากห้องเรียนศิลปะ
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ไม่วา่ จะเลือกใช้และนำ�เสนอด้วยวิธใี ดก็ตาม วิชา DT ตอกย้�ำ ให้ฉนั เข้าใจว่าทำ�ไม
ฉันจึงต้องเรียนทั้งศาสตร์ และศิลป์ มันไม่ใช่เพื่อการสอบให้ผ่านและได้คะแนนดีๆ
แต่เพื่อให้เราเลือกใช้ชีวิตที่เหมาะสมในสังคมยุคโซเซียลเน็ตเวิร์ก สิ่งอำ�นวยความ
สะดวกรอบๆ ตัวเราล้วนถูกสร้างขึน้ มาจากหลักพืน้ ฐานทีส่ มั พันธ์กบั ธรรมชาติ และ
มิติของร่างกายเราเอง ศิลปะเป็นตัวสร้างสรรค์ ให้ชีวิตกลมกล่อมด้วยการขยาย

ภาพวาดแยกชิ้นส่วนในโปรแกรม CorelDraw

ภาพส่วนหนึ่งของชิ้นงานสำ�เร็จ เป็นวัสดุแผ่นอะคริลิกใสตัดด้วยเครื่องยิง
เลเซอร์ ซึ่งฉันออกแบบให้สามารถถอดประกอบได้ โดยไม่ต้องใช้น้ำ�ยาเชื่อม
พลาสติก
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ฉันได้ใช้ความรู้เรื่อง
สัมพันธ์เออร์โนมิกตอน
วัดขนาดนาฬิกา
รางถ่าน เพื่อออกแบบ
นาฬิกาของเราให้ตั้งโต๊ะ
หรือแขวนผนังหรือ
ติดตั้งยังไงก็ได้
เราต้องหยิบจับ ดูเวลา
เปลี่ยนถ่าน
ได้อย่างสะดวก

ความให้หลักพื้นฐานนั้น มีรูปแบบที่
แตกต่างกันออกไป วิทยาศาสตร์จะช่วย
ผสานทฤษฎี ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ ผ สมกลมกลื น
และเป็นเหตุเป็นผลกับรูปแบบการใช้
งาน และรูปร่างที่ปรากฏออกมา
เมื่อฉันทำ�นาฬิกาเสร็จออกมาแล้ว
บทเรียนต่อไปคือการตลาด สิ่งที่ฉัน
สร้างขึ้นจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
และศิลปะ จะต้องถูกพิสจู น์ดว้ ยการใช้
งานจริง และถูกตัดสินด้วยการยอมรับ
จากผู้คนทั่วไป ฉันชอบวิชา DT วิชา
DT ทำ�ให้ฉนั ตระหนักว่า ฉันจะใช้ความรู้
ที่ฉันสะสมมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ได้อย่างไร และทุกคนก็สามารถ
คิ ด ค้ น สิ่ ง ใหม่ ๆ ได้ ใ นแบบฉบั บ ของ
ตนเอง หากเราค่อยๆ ปรับสูตรผสม
ระหว่างวิทย์กับศิลป์บ่อยๆ
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เรื ่ อ งและภาพโดย คุ ้ นเคย

จากผูอ้ า่ น

เล่าเรื่อง
จากมิวนิก
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สวัสดีครับทุกท่าน กลับมาพบกับผมอีก
ครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากที่ผมได้กลับมา
เขี ย นคอลั ม น์ ใ นสาระวิ ท ย์ เ มื่ อ ช่ ว งหลั ง
กลางปีที่ผ่านมา ผมก็ได้รับคำ�เชื้อเชิญ
จากทาง บก. ให้ผมมาเขียนเป็นประจำ�
ครั บ ตอนแรกก็ ค่ อ นข้ า งลั ง เลนะครั บ
เพราะว่าอยากจะลองเขียนเล่นๆ เพราะว่า
เราเผอิ ญ ได้ ม าเรี ย นในสถานที่ ที่ เ ป็ น
ต้ น กำ � เนิ ด และเรื่ อ งราวที่ สำ � คั ญ ของ
วงการวิทยาศาสตร์ ก็ต้องขอบพระคุณ
ทุ ก คนมากๆ นะครั บ ที่ ใ ห้ ก ารตอบรั บ
เป็นอย่างดี ผมหวังว่าหลังจากนี้ผมจะ
พยายามฝึกฝนตัวเอง เพื่อที่จะสามารถ
ถ่ายทอดเรือ
่ งราวทีผ
่ มได้รบ
ั ประสบการณ์
และหวังว่าสาระวิทย์แบบทีผ
่ มพยายามจะ
ถ่ายทอดออกมานั้นจะสามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้กับผู้คนได้ไม่น้อยก็มากครับ

เรือ่ งเขียน
จากผูอ้ า่ น

กลับ

มาเข้าเรื่องดีกว่าครับ
ห ลั ง จ า ก ที่ ผ ม ปิ ด
คอลัมน์สุดท้ายของซีรี่ย์รางวัลโนเบลไป
ผมก็ ไ ด้ มี โ อกาสไปเยี่ ย มรุ่ น พี่ ค นหนึ่ ง
ที่ เ มื อ งมิ ว นิ ก ประเทศเยอรมนี ค รั บ
ความตั้ ง ใจจริ ง แล้ ว คื อ จะไปเดิ น ทาง
ท่องเทีย่ วครับ เพราะว่าเป็นช่วงหลังสอบ
กลางเทอมพอดีครับ แต่เผอิญว่าช่วงที่
ผ่านมาผมค่อนข้างยุง่ มาก เลยไม่สามารถ
ทีจ่ ะทำ�ตามแผนการท่องเทีย่ วผมได้ ก็เลย
ได้มโี อกาสทำ�อะไรหลายๆ อย่าง ซึง่ หลาย
อย่างในนั้น ทำ�ให้ผมรู้สึกว่า การเดินทาง
ครั้งนี้ ได้เพิ่มพลังและแรงบันดาลใจของ
คนที่สนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่างผมไม่น้อยเลยครับ จริงๆ ต้องเล่า
ก่อนนะครับ ว่าประเทศเยอรมนีนั้นแบ่ง
เป็นรัฐถึง 16 รัฐ และในแต่ละรัฐก็จะมี
เมืองต่างๆ อย่างมิวนิกก็เป็นเมืองหลวง
ของรัฐบาเยิร์น หรือ บาวาเรีย ที่เราคง
ได้เคยคุ้นชื่อกันอยู่บ้างครับ พูดถึงเมือง
มิวนิก หลายๆ คนก็คงคิดถึงอยู่ไม่กี่อย่าง
ครับ อย่างแรกผมว่าใครๆ ก็ต้องรู้จัก ก็
คือ รถยนตร์ยหี่ อ้ BMW หรือ Bayerische
Motoren Werke ซึง่ หมายความว่า กิจการ
รถยนต์ แ ห่ ง บาเยิ ร์ น ครั บ อย่ า งที่ ส อง
คือ สถานที่ท่องเที่ยวที่ผมคิดว่าน่าจะอยู่
อันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งก็คือ ปราสาท
Neuschwanstein ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็คือ
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ความตั้งใจของผมที่อยากจะเยี่ยมชมใน
ทริปนี้ครับ
ผมเดิ น ทางถึ ง วั น แรกเนื่ อ งจากมี
เวลาเหลือไม่เยอะเพราะว่าเที่ยวบินถึงก็
บ่ายโมงกว่าแล้ว เลยตัดสินใจไปหาสถานที่
เทีย่ วที่ไม่ตอ้ งใช้แรงเยอะ สรุปว่าผมไปจบ
ที่โรงงาน BMW ครับ ซึ่งสถานที่ที่ผมไป
ทีอ่ ยากเรียกว่า BMW Welt ซึง่ แปลว่า โลก
ของ BMW ครับ ภายในอาคารนีจ้ ะเสมือน
อาคารรูปแบบผสม มีทั้งโชว์รูม สถานที่
รั บ รถ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ รวมทั้ ง ศู น ย์ ป ระชุ ม
ครับ ผมได้มีโอกาสเข้าไปฟังบรรยายใน
หลายๆ ช่วงที่เขาจัดให้ ในแต่ละวันครับ
หนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจก็คือ เทคโนโลยี
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ไร้คนขับ ตัวผมเองแม้ว่าจะมีความรู้อยู่
บ้าง แต่ก็เป็นความรู้ระดับผู้ ใช้ทั่วไปครับ
แต่การบรรยายสั้นนี้ ทำ�ให้ผมได้เข้าใจ
แนวทางของเทคโนโลยีนี้ที่จะส่งผ่านไป
ยังอนาคต และสิง่ ทีเ่ ห็นก็คอื การพยายาม
ใช้เทคโนโลยีของบริษทั ทีจ่ ะมาตอบสนอง
และสร้างความก้าวหน้า แม้ว่าตลาดการ
แข่งขันจะมีหลายผู้ผลิต แต่อย่าลืมว่าใน
อนาคตเมื่อรถยนต์ต้องสื่อสารกันเอง คง
เป็นไปไม่ได้ที่จะจำ�กัดเทคโนโลยีนี้ ไว้กับ
ผู้ ผ ลิ ต รายใดรายหนึ่ ง การพั ฒ นาใน
อนาคตแน่นอนว่าต้องมีการแข่งขัน แต่
การร่วมกันสร้างมาตรฐานเดียวกันเพื่อ
ที่ จ ะพั ฒ นา เทคโนโลยี นี้ ถื อ เป็ น เรื่ อ ง

ธันวาคม 2562

ที่ สำ � คั ญ มากครั บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ประเทศเยอรมนีเอง ที่มีผู้ผลิตรถยนต์
ชั้ น นำ � หลายเจ้ า การร่ ว มมื อ กั น สร้ า ง
เทคโนโลยีจงึ เป็นเรือ่ งสำ�คัญและสามารถ
ทำ � ได้ ใ นวงการรถยนต์ ค รั บ ผมอยู่ จ น
กระทั่งหมดเวลาแล้วก็เดินทางกลับครับ
แต่เชื่อไหมครับว่า อีกสองวันถัดมาผม
เองก็ตอ้ งกลับมาอีกครัง้ เพราะว่าทีน่ มี่ อี กี
หลายกิจกรรมให้เราทำ�เยอะแยะเลยครับ
ถ้ า หลายคนที่ อ ยู่ ใ นวงการรถยนต์
อาจจะรู้จัก BMW มาบ้างก็จะรู้ว่า BMW
นั้นเป็นบริษัทใหญ่ที่มีแบรนด์ลูกหลักอยู่
ประมาณสี่แบรนด์ครับ อันได้แก่ BMW,
Mini, Rolls-Royce และ BMW motorrad
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ก็ลองนึกดูครับว่าถ้าพูดถึงยานพาหนะ
ในชี วิ ต ประจำ � วั น ของเรา ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ของ BMW นั้นก็จะครอบคลุมตั้งแต่รถ
จั ก รยานยนต์ รถยนต์ ข นาดกระทั ด รั ด
รถเก๋ ง ที่ เราใช้ ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น ไปจน
กระทั่ ง รถยนต์ ห รู ที่ ใ ช้ กั บ ผู้ นำ � ประเทศ
แต่ถ้าหลายคนรู้จัก BMW จริงๆ แล้วเรา

เรือ่ งเขียน
จากผูอ้ า่ น

จะเห็นทิศทางของบริษัทที่ผมว่าค่อนข้าง
แตกต่างมากกว่าบริษัทรถยนต์อื่นๆ ครับ
แน่นอนครับว่า BMW เป็นบริษัทที่มูลค่า
สู ง อั น ดั บ ต้ น ของโลก แต่ทำ�ไมรถยนต์
ที่ BMW ผลิตนั้น ไม่ได้เน้นความแรง
ความเร็ว หรือแม้แต่ไม่มกี ระทัง่ ทีมรถแข่ง
F1 ของตัวเอง จริงๆ แล้วเทคโนโลยีทที่ าง

BMW มีนั้น โดยส่วนตัวผมคิดเองว่าเขา
สามารถทำ�ได้ทกุ อย่างเท่าทีผ่ มกล่าวมาได้
หมดเลยครับ อย่างโครงการทีผ่ มเห็นช่วง
ที่ผ่านมาคือ BMW next 100 years ก็คือ
อนาคตของ BMW ในอีกร้อยปี ซึ่งหมาย
ถึงการวางแผนเทคโนโลยีของบริษัทใน
อนาคตที่ ไม่ได้มองเพียงแค่ว่ารถยนต์จะ
เป็นเพียงสินค้าทีส่ ร้างกำ�ไรอย่างเดียว แต่
รถยนต์จะสามารถสร้างและออกแบบวิถี
ชีวิตของมนุษย์ ในอนาคตด้วย โดยบริษัท
เองก็ใช้ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นามา
มาร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตของโลกเช่น
กันครับ
ตอนทีผ่ มได้ไปเห็นแล้วผมก็คอ่ นข้าง
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งงไม่นอ้ ยเลยครับ เพราะถ้าเรามาเยีย่ มชม
บริษัทรถยนต์ สิ่งที่เราหวังว่าจะเห็นก็คือ
การความเร็ว ความแรง ความก้าวหน้า
แต่สิ่งที่ BMW อยากจะให้เรารับรู้ก็คือ
เทคโนโลยีและอนาคต ผมมีเวลาวันแรก
ไม่มากนัก จนผมต้องตัดสินใจเดินทาง
กลั บ ที่ พั ก แม้ ว่ า จะอยากอยู่ ต่ อ เพราะ
มี อี ก หลายอย่ า งให้ ผ มได้ เ รี ย นรู้ ม ากๆ
ครับ และแน่นอนครับ ผมกลับมาในอีก
สองวันถัดมา และคราวนี้ผมใช้เวลาทั้ง
วันเพื่อที่จะเรียนรู้และซึมซับบรรยากาศ
ของเทคโนโลยีที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง
อนาคตของเราให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด โชคดี
มากว่าวันที่ผมไปมีตั๋วสำ�หรับชมโรงงาน
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ว่างพอดี ซึ่งถือว่าเป็นตั๋วที่จองยากมาก
เพราะมีคนจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาชม
อย่างไม่ขาดสายครับ โรงงาน BMW แห่งนี้
คื อ โรงงานแรกที่ ใ นอดี ต ตั้ ง ออกห่ า ง
จากเมือง แต่ปัจจุบันนี้เมืองได้ขยายขึ้น
และโรงงานนี้ก็ดูเล็กลงไปเมื่อเทียบกับ
โรงงานอื่นของ BMW ครับ ส่วนหลักของ
โรงงานคือการขึน้ ชิน้ ส่วน ผลิตเครือ่ งยนต์
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ประกอบรถยนต์ ทำ�สี แล้วก็ขนส่งครับ
แน่นอนครับที่นี่สามารถทำ�เองได้ทั้งหมด
แต่ไม่สามารถทำ�ได้ทุกรุ่นนะครับ โรงงาน
นี้ยังเน้นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป
อยู่ครับ แต่ภายในอนาคต ทิศทางของ
ผลิตภัณฑ์กจ็ ะเปลีย่ นไป โรงงานก็จะต้อง
เปลีย่ นสายการผลิตให้ปรับไปตามรูปแบบ
ครับ ถ้าใครอยากเข้ามาชม ผมแนะนำ�ว่า
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ให้ติดต่อมาก่อน เพราะบางช่วงโรงงาน
ก็จะไม่สามารถเปิดให้ชมได้ เพราะต้องมี
การปรับปรุงภายในโรงงาน ค่าใช้จ่ายไม่
แพงมากครับ ประมาณสีร่ อ้ ยบาทเองครับ
ผมใช้เวลาในการชมโรงงานราวสอง
ชั่วโมง ถือว่าเต็มอิ่มกับความเป็น BMW
เลยครับ แต่ก็ยังไม่หมดครับ ผมเดินข้าม
มายังอาคารสำ�นักงานหลักทีต่ งั้ ตระหง่าน
ให้เห็นเด่นมากในเมืองมิวนิกเลย ภายใน
มีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของ BMW
ตั้งแต่แรกเริ่ม รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ที่
ทำ�ให้ BMW นั้นพัฒนามาจนทุกวันนี้ครับ
ถ้าใครเคยรู้จัก BMW ก็จะรู้ได้ว่ารถยนต์
ยี่ ห้ อ นี้ จ ะเน้ น ขั บ สนุ ก สร้ า งสุ น ทรี ย์ ใ น
การขับ เราจะเห็นความเปลีย่ นแปลงของ
BMW จากอดีตที่มีความเท่ในแบบหนึ่ง
แต่เมื่อเราข้ามมา BMW ในปัจจุบันและ
อนาคต ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสัมผัส
ได้ถึงความใส่ใจในเรื่องของพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมครับ หลายอย่างที่ผมเห็น
นั้นทำ�ให้รู้ว่าการสร้างรถยนต์หนึ่งคันนั้น
ไม่ได้เน้นเพียงแค่ว่าความต้องการของ
ลู ก ค้ า คื อ อะไร แต่ สิ่ ง ที่ BMW คิ ด คื อ
การที่อนาคตเราสามารถกำ�หนดให้ลูกค้า
นั้นเลือกได้ที่อยากจะให้ โลกของเราเป็น
แบบไหน เทคโนโลยีหลายอย่างเช่น วัสดุ
คอมโพสิต คาร์บอนไฟเบอร์ เลเซอร์ ผม
เชื่อว่าถ้าย้อนไปสิบปีที่แล้วเรื่องแบบนี้
จะดูเป็นเพียงฝันมากๆ สำ�หรับคนที่คิด
จะซื้อรถยนต์ แต่ทุกวันนี้ทุกอย่างมีอยู่
ให้เราเห็น และสามารถจับจองได้ ผมว่า
นี่คือการนำ�งานวิจัยจากหิ้งเข้ามาสู่ห้าง
จริงๆ แต่ก็ต้องลองนึกดูนะครับ กว่าที่จะ
ก้าวหน้ามาได้ขนาดนี้ ผมว่าทรัพยากรที่

เรือ่ งเขียน
จากผูอ้ า่ น

บริษัทลงทุนไปกับการวิจัยและพัฒนาคง
มีไม่น้อยเลยครับ
วันถัดมาผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม
Deutsches museum ที่ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองมิวนิกเลยครับ ตอนแรกคิดว่าน่า
จะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ของประเทศเยอรมนี แต่ไม่ใช่เลยครับ นี่
คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ (มาก)
ขอย้ำ�ว่าใหญ่มากๆ ครับ ต้องเล่าก่อนนะ
ครับ ประเทศเยอรมนีน่ีถือเป็นประเทศ
เดียวทีเ่ รียกได้วา่ มีความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีมากๆ ครับ เราเห็นได้ง่ายๆ
เลยจากประวัติศาสตร์ของประเทศที่ผ่าน
การทำ�สงครามโลกมาถึงสองครั้ง ฉะนั้น
การคิ ด ค้ น เทคโนโลยี จ ะพู ด ได้ ว่ า อยู่ ใ น
สายเลือกของคนเยอรมันก็ว่าได้ครับ ที่

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี้ จ ะรวบรวมเครื่ อ งมื อ
สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งที่มี
ต้นกำ�เนิดจากเยอรมนีเอง หรือว่าจากที่
อื่นๆ ทั่วโลกเลยครับ โดยจะจัดเรียงเป็น
เรื่องราวตามหมวดหมู่ครับ มีทั้งเหมือง
สิง่ แวดล้อม เครือ่ งจักร อุตสาหกรรมหนัก
ยานยนต์ เครือ่ งบิน คอมพิวเตอร์ โรงงาน
อุ ต สาหกรรม และอื่ น ๆ ครั บ ผมใช้
เวลาเดินอยู่หนึ่งวันเต็มๆ ต้องบอกเลย
ครั บ ว่ า เดิ น ยั ง ไงก็ ไ ม่ ห มดครั บ และ
การจั ด เรี ย งเนื้ อ หาของที่ นี่ ค่ อ นข้ า ง
น่าสนใจมากๆ ครับ เพราะเป็นการจัด
เรียงตามเวลา และเน้นการอธิบายเทคนิค
มากกว่า จะเน้นเรื่องราวครับ ถ้าเทียบ
กั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ ชื่ อ ดั ง อย่ า ง
Science Museum ในอั ง กฤษ ผมว่ า
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ทั้งสองที่นี่มีความคล้ายคลึงกันมากครับ
แต่ด้วยการอธิบายแบบคนเยอรมันเอง
เนีย่ จะไม่คอ่ ยเน้นถึงตัวบุคคลเท่าไหร่ครับ
เราจะได้บรรยากาศของการอธิบายเรือ่ งราว
จากแต่ขั้นแรกไปจนได้ผลผลิต ตอนแรก
มาผมก็ ค่ อ นข้ า งตกใจครั บ เพราะเขา
สามารถจำ�ลองบรรยากาศของแต่ละชัน้ ที่
ออกมาได้เหมือนจริงๆ ครับ ในพิพธิ ภัณฑ์
มีเหมืองจำ�ลองที่จำ�ลองได้ทั้งกลิ่น เสียง
อุณหภูมิ แสง ได้รู้สึกเข้าใจมากๆ ครับ
อี ก ห้ อ งที่ ผ มชอบคื อ วิ วั ฒ นาการของ
คอมพิวเตอร์ ที่ผมคิดว่าไม่เคยเห็นที่ ไหน
ที่จะรวบรวมเอกสารได้เยอะขนาดนี้ครับ
เสียดายมากๆ ครับ ที่ ไม่สามารถอ่านได้
ครบ ผมก็หวังว่าน่าจะมีโอกาสอีกสักครั้ง
ที่จะได้กลับไปเยี่ยมชมที่นี่อีก
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เรือ่ งเขียน
จากผูอ้ า่ น

ภารกิจสุดท้ายของการเดินทางครั้ง
นี้คือการไปเยี่ยมเพื่อนร่วมงานสมัยที่ผม
เคยมาทำ�วิจัยที่อังกฤษครับ ปัจจุบันเขา
ออกจากวงการวิชาการแล้วมาอยูใ่ นบริษทั
ที่เคยเป็นสตาร์ตอัปจากมหาวิทยาลัยใน
เมืองมิวนิกนีล่ ะครับ ต้องเล่าก่อนนะครับ
ว่ามิวนิกเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยชื่อดัง
อยู่ถึงสองที่เลยครับ ที่แรกคือ LudwigMaximilian University of Munich หรือ
ทีเ่ รามักจะเรียกว่า LMU ส่วนอีกทีน่ งึ ก็คอื
Technical University of Munich หรือ
TUM โดยทั้งสองก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้น
นำ�ที่เน้นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีครับ อย่างเพื่อนผมก็มา
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เรียนที่ LMU ทางด้านธรณีวิทยา ส่วน
เพือ่ นร่วมงานผมก็ท�ำ งานทางด้านโปรตีน
โดยบริษัทที่เขาทำ�งานอยู่นั้นก็ตั้งโดยนัก
วิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลคนหนึ่งชื่อว่า
Robert Huber ได้รับรางวัลโนเบลสาขา
เคมีในปี ค.ศ. 1988 อีกทั้งเป็นคนแรกที่
ผมได้ฟังบรรยายสมัยเมื่อตอนอยู่มัธยม
จากการได้พูดคุยกับเพื่อนของผมก็ทราบ
ว่าแม้วัยจะเก้าสิบแล้วก็ยังคงทำ�งานเป็น
ปกติ ไม่เคยหยุดพักเลยนะครับ ผมมีเวลา
ได้พดู คุยกับเพือ่ นร่วมงานผมแค่พกั เดียว
ครับ แต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือ เราได้มอง
เห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิต จากวัย
เด็กก้าวเข้าสูว่ ยั ทีม่ อี ายุมากขึน้ และหน้าที่
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กับภารกิจที่เปลี่ยนไป ผมเองกลับไปมอง
เห็นตัวเองเมื่อสี่ปีก่อน ก็ไม่คิดว่าตัวเรา
เองจะได้รบั การเปลีย่ นแปลงมาเป็นอย่าง
ทุกวันนี้ ด้วยวัยที่มากขึ้น ก็ทำ�ให้ความ
คิดของคนเราเปลี่ยน เพียงแต่ว่าเราจะ
มองด้านไหนของชีวิตให้มันมีประโยชน์
กับเราแค่นั้นเองครับ มาถึงวันนี้ก็คงต้อง
ขอบคุณประสบการณ์ และคนทุกคนที่
ทำ�ให้การเดินทางในเส้นทางวิทยาศาสตร์
ของผมเรียกได้วา่ ก้าวหน้า มาในแบบทีผ่ ม
อยากจะเป็นนะครับ หวังว่าถ้ามีโอกาสก็
ขอให้ผมได้นำ�เรื่องราวดีๆ กลับมาเล่าให้
ทุกคนอีกครั้งนึงนะครับ สวัสดีครับ

Sci
Quiz

บ้านนักคิด

สวัสดีฮะ คำ�ถามเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

แรงโนมถวง (gravity force)

เหมียวถามว่า กระทงลอยได้ยังไง คำ�ตอบคือ
1. แรงพยุง (แรงลอยตัว) ของน้ำ�มากกว่าน้ำ�หนักของ
กระทงจึงดันกระทงให้ลอยอยู่ได้ และ
2. ความหนาแน่นของน้ำ�มากกว่ากระทงฮะ

ความหนาแนนของ
น้ำหนักของกระทง
นอยกวา

ผู้ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 80
รางวัลที่ 1 เสื้อยืด Bioeconomy ได้แก่ คุณดรุณี อัศวเสถียร
รางวัลที่ 2 กระเป๋าผ้าพับได้ สวทช. ได้แก่
ด.ช.ศุภณัฐ จันทร์พุ่ม ด.ญ.ชนาภา รชตะสมบูรณ์

กระทง

น้ำ

แรงพยุง, แรงลอยตัว
(buoyancy force)

คำ�ถามฉบับนีต
้ อ
่ เนือ
่ งจากฉบับทีแ
่ ล้วเลยละกันฮะว่า “ความหนาแน่น (density)” คือ
อะไร แล้วถ้าเหมียวเทน้ำ�เปล่า น้ำ�มัน และน้ำ�ผึ้งลงไปในแก้ว ของเหลวทั้งสามชนิดนี้
จะเรียงลำ�ดับอย่างไรฮะ ไล่จากก้นแก้วขึ้นไป
รางวัลประจำ�ฉบับที่ 81
รางวัลที่ 1 ชุดของขวัญ Circular Economy
(กระบอกน้ำ�+กระเป๋าผ้าสปันบอนด์)
จำ�นวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 สมุดโน้ต I love science
จำ�นวน 3 รางวัล
ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ
หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 28 ธันวาคม 2562
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 82
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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คำ�คม
นักวิทย์
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

It is strange that only extraordinary men make the discoveries,
which later appear so easy and simple.
- Georg C. Lichtenberg
นับเป็นเรื่องแปลกที่มีแต่คนพิเศษเท่านั้นที่เป็นผู้ค้นพบสิ่งต่างๆ
ที่ภายหลังกลับเห็นกันว่าง่ายและไม่ซับซ้อนเลย
- จอร์จ ซี. ลิคเตนเบิร์ก

จอร์จ คริสตอฟ ลิคเตนเบิร์ก
(1 กรกฎาคม ค.ศ. 1742 - 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1799)

เ

ป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันที่ชื่นชอบวัฒนธรรมแบบอังกฤษ และเป็นนักเขียนเรื่องเสียดสี เขามีชื่อเสียง
เรื่ อ งการเขี ย นบั น ทึ ก การทดลองที่ เ ขาทำ � ซึ่ ง ทำ � ต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น นั ก ศึ ก ษา (ค.ศ. 1765)
จนกระทั่งเสียชีวิต
สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก

- ได้รับ “นิตยสารสาระวิทย์” e-magazine
รายเดือนอย่างต่อเนื่องทางอีเมล
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ซื้อหนังสือของ สวทช. ได้รับลด 20%
ณ ศูนย์หนังสือ สวทช.
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงก์

https://bookstore.nstda.or.th/

https://forms.gle/jnj86w6J58Y9Nqqb8

ติดต่อกองบรรณาธิการสาระวิทย์
ได้ทางอีเมล

หรือ Scan QR Code

sarawit@nstda.or.th

ที่อยู่

ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ (MPC)
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
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จัดทำ�โดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

