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The Young Makers issue

บ่อยคร้ังแค่ไหนท่ีคุณซ้ือเคร่ืองด่ืมแก้วโปรดจากร้านค้าแล้วได้รับแก้วพลาสติก 
ท่ีมาพร้อมหลอดพลาสติก และใส่ในถุงพลาสติก พฤติกรรมชาวไทยโดยเฉล่ียใช้ถุง
พลาสติกราว 100 ใบต่อคนต่อปี ส่งผลให้มีปริมาณขยะถุงพลาสติกกว่า 7 หม่ืน
ล้านใบต่อปีท่ัวทั้งประเทศ ทั้งนี้จากปริมาณขยะมูลฝอยกว่า 27 ล้านตันท่ีเกิด
ข้ึนในประเทศไทย เม่ือปี 2559 มีปริมาณขยะน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงท่ีได้รับการบริหาร
จัดการ หรือรีไซเคิลอย่างเหมาะสม และมีขยะน้อยกว่าหนึ่งในสี่เท่านั้นที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักสากล

ผู้คนท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลกต่างรับรู้ถึงผลกระทบของการจัดการขยะท่ีไม่
เหมาะสมน้ี แม่นำา้เจ้าพระยาในกรุงเทพฯ นับเป็นหน่ึงในแม่นำา้ท่ีมีสภาพเน่าเสียมาก
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกและถูกกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดให้อยู่ในสภาวะ “วิกฤติ” 
สำาหรับจังหวัดตามแนวชายฝ่ังขยะปริมาณกว่าหน่ึงล้านตันได้ถูกนำาไปท้ิงในทะเลทุก
ปี ซ่ึงในจำานวนน้ีประกอบด้วยขยะถุงพลาสติกร้อยละ 15 หลอดพลาสติกร้อยละ 7 
และก้นบุหร่ีร้อยละ 5 โดยประเทศไทย จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ถือ
เป็นเพียง 5 ประเทศที่ร่วมกันสร้างขยะพลาสติก จำานวนกว่าร้อยละ 60 จากขยะ
พลาสติกท้ังหมดในมหาสมุทรท่ัวโลก

เทคโนโลยี

ทีม Young Makers 
มุ่งสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสีเขียว 

เพ่ือเข้าร่วมงาน Maker Faire Bangkok 2019

ทีมท่ีชนะการแข่งขันจะได้
รับรางวัลมูลค่ารวม 1.2 

ล้านบาท พร้อมเข้าร่วม
งาน Maker Faire ท่ี Bay 

Area สหรัฐอเมริกา

20
ผลงานต้นแบบจาก
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ

สุดท้าย
10 จากสายสามัญ
10 จากอาชีวศึกษา

ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงกว่าน้ันคือปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีจะหนักข้ึนเร่ือยๆ นายวิจารย์  
สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์ว่าปริมาณขยะในประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ืองเป็น 600,000 ตันต่อปี จากการเติบโตของจำานวนประชากรและการ
ท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม สังคมไทยต้องปลูกจิตสำานึกให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของคนในวงกว้าง ควบคู่ไปกับการสำารวจและค้นหาระบบการจัดการขยะท่ีดีย่ิงข้ึน เพ่ือ
รักษาไว้ซ่ึงระบบนิเวศน์ท่ีอุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่ถึงคนรุ่นต่อไป

นับเป็นโชคดีของประเทศไทย ท่ีคนรุ่นใหม่มองปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม เป็น
ความท้าทายและกระตือรือร้นท่ีจะเข้ามาแก้ไข โดยในปีน้ี โครงการ Enjoy Science: 
Young Makers Contest สุดยอดงานประกวดส่ิงประดิษฐ์สำาหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ 
ในหัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว” นักเรียนได้สร้างสรรค์ผล
งานมากมาย อาทิ ต้นแบบหุ่นยนต์ท่ีจูงใจให้ผู้บริโภคหันมารีไซเคิลด้วยการแลกข้าว
ของท่ีไม่ใช้แล้วเป็นเงิน ถังขยะท่ีช่วยให้การเก็บขยะของทางภาครัฐเป็นเร่ืองง่ายข้ึน
ด้วยการทำางานของเซ็นเซอร์ การใช้วัสดุอันลำา้หน้าในการตรวจจับก๊าซพิษ และการ
ใช้อุปกรณ์ไล่หนูด้วยเสียงคล่ืนความถ่ีสูง เพ่ือส่งเสริมสาธารณสุขท่ีดีของชุมชน

จากหลายร้อยโครงการส่ิงประดิษฐ์ของท้ังนักเรียนและนักศึกษาอาชีวะท่ัว
ประเทศ เราได้คัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาทั้งหมด 60 ทีมมานำาเสนอไอเดียต่อ
หน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์เม่ือเดือน
กันยายนท่ีผ่านมา ซ่ึง 20 ทีมท่ีผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเงินจำานวน 30,000 
บาท เพ่ือนำาไปสร้างสรรค์ผลงานส่ิงประดิษฐ์น้ันๆ ให้เกิดข้ึนจริง โดยช่วงหลายเดือน
ท่ีผ่านมาน้ีผู้เข้าประกวดท้ัง 20 ทีมได้ทุ่มเทอย่างเต็มท่ีเพ่ือพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ ศึกษา
ส่ิงท่ีพวกเขาควรจะรู้ ภายใต้การแนะนำาของครูอาจารย์ท่ีโรงเรียน ผู้ให้คำาปรึกษาจาก
โครงการและข้อมูลความรู้จากโลกออนไลน์เพ่ือต่อยอดช้ินงานส่ิงประดิษฐ์ให้ดีท่ีสุด

นายพันธกานต์ นันทิยา นักเรียนหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่อง
ราวในภาพยนตร์จากสวีเดน ที่ขยะจะถูกรับซื้อและนำาไปสร้างเป็นกระแสไฟฟ้า 
“ถ้าหากเราสามารถคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม ประเทศเราจะสามารถสร้างรายได้
จากการขายขยะหรือไม่” เขากล่าวด้วยความสงสัย

ผู้เข้าประกวดบางทีมได้นำาศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาช่วยตอบ
โจทย์ความท้าทายในการคัดแยกขยะ นายรวิน อัสสะบำารุงรัตน์ และนายปฎพิล 
ติยะจามร นักเรียนช้ันมัธยมต้นจากโรงเรียนกำาเนิดวิทย์ในจังหวัดระยอง, เขียน
ในรายงานโครงการว่า “ปัจจุบันนี้การพัฒนาการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine 
Learning) และการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Vision) ช่วยยก
ระดับศักยภาพของหุ่นยนต์ในการคัดแยกขยะให้มีประสิทธิภาพไปอีกข้ัน อาจกล่าว
ได้ว่ามนุษย์ไม่สามารถเทียบชั้นหุ่นยนต์ได้ในเรื่องของความแม่นยำา ความคงทน 
และความคงเส้นคงวา” 

ด.ช. กรณ์กวิน ปันมะ จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กดปุ่มเปิด
สวิตช์ที่ข้างถังขยะสีเทา “นี่คือผลงานถังขยะไอโอที หรือถังขยะที่สามารถเชื่อม
ต่อกับอินเตอร์เน็ตได้” เขากล่าวอย่างภาคภูมิใจ พร้อมนำาเสนอการทำางานของ
เซ็นเซอร์ว่าสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเขาได้ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

นายกันตพัฒน์ อนันตเรืองเลิศ จากศูนย์การเรียนรู ้และเสริมทักษะ 
RoboMind ทีมเจ้าของผลงานการสร้างสรรค์ถังขยะอัจฉริยะ ที่สามารถย่อย
สลายขยะได้ในราคาย่อมเยา กล่าวถึงหน่ึงในความท้าทายคือการต้ังโปรแกรมการ
ทำางานของมอเตอร์ ให้สามารถเพิ่มการระบายอากาศเพื่อช่วยให้จุลินทรีย์เจริญ
เติบโตได้ดียิ่งขึ้น เพื่อนในทีมอย่างนายปัณณวิชญ์ ระมิงค์วงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า 
“ถังขยะย่อยสลายของพวกเราราคาถูกกว่าเคร่ืองท่ีคล้ายๆ กันในท้องตลาดกว่า 6 
เท่า” ซึ่งราคาที่จับต้องได้นี้ จะช่วยให้เข้าถึงผู้คนมากขึ้น และสามารถนำาไปใช้ได้
จริง

ก่อนจะถึงช่วงโค้งสุดท้าย ที่บรรดานักเรียนนักศกึษาได้เตรียมนำาผลงานส่ิง
ประดิษฐ์กลับมานำาเสนอต่อหน้าคณะกรรมการท่ีงาน Maker Faire Bangkok 
2562 ในวันท่ี 19–20 มกราคมท่ีจะถึงน้ี เหล่านักเรียนได้กล่าวถึงอุปสรรค
ท่ีพวกเขาได้เผชิญ รวมท้ังบทเรียนท่ีได้รับ นางสาวธนัชญา สันดอนทอง และ  
นางสาววณิชญา ธรรมปัญญา นักเรียนจากหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) ได้ไปที่ห้องปฏิบัติการ
เคร่ืองกลของท่ีมหาวิทยาลัยเป็นคร้ังแรก เรียนรู้การเช่ือมเหล็ก เพ่ือท่ีจะสร้างผล
งานนวัตกรรมของพวกเขาให้เกิดข้ึนจริง 

นางสาวธนัชญา กล่าวว่า “โครงการนี้ช่วยเปิดโลกให้หนูได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
ที่ค่อนข้างแตกต่างจากในห้องเรียน หนูไม่ได้มองถึงรางวัล แต่คิดว่ามันเป็น
ประสบการณ์ชีวิตคร้ังใหม่ท่ีจะเปิดประตูสู่งานสร้างสรรค์ในอนาคตได้”

 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน ทีมผู้เข้าแข่งขันต้อง

ประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่เดิมเข้ากับแนวคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
สร้างความประทับใจให้กับคณะผู้ตัดสินในงาน Maker Faire Bangkok 2019

บุกเบิกบุกเบิก
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S T U D E N T S  A N S W E R :
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