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บ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณซื้อเครื่องดื่มแก้วโปรดจากร้านค้าแล้วได้รับแก้วพลาสติก
ทีม่ าพร้อมหลอดพลาสติก และใส่ในถุงพลาสติก พฤติกรรมชาวไทยโดยเฉลีย่ ใช้ถงุ
พลาสติกราว 100 ใบต่อคนต่อปี ส่งผลให้มปี ริมาณขยะถุงพลาสติกกว่า 7 หมืน่
ล้านใบต่อปีทว่ั ทั้งประเทศ ทั้งนี้จากปริมาณขยะมูลฝอยกว่า 27 ล้านตันทีเ่ กิด
ขึน้ ในประเทศไทย เมือ่ ปี 2559 มีปริมาณขยะน้อยกว่าครึง่ หนึง่ ทีไ่ ด้รบั การบริหาร
จัดการ หรือรีไซเคิลอย่างเหมาะสม และมีขยะน้อยกว่าหนึ่งในสี่เท่านั้นที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักสากล
ผูค้ นทัง้ ในประเทศไทยและทัว่ โลกต่างรับรูถ้ งึ ผลกระทบของการจัดการขยะทีไ่ ม่
เหมาะสมนี้ แม่น�ำ เ้ จ้าพระยาในกรุงเทพฯ นับเป็นหนึง่ ในแม่น�ำ ท้ ม่ี สี ภาพเน่าเสียมาก
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลกและถูกกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดให้อยู่ในสภาวะ “วิกฤติ”
สำ�หรับจังหวัดตามแนวชายฝัง่ ขยะปริมาณกว่าหนึง่ ล้านตันได้ถกู นำ�ไปทิง้ ในทะเลทุก
ปี ซึง่ ในจำ�นวนนีป้ ระกอบด้วยขยะถุงพลาสติกร้อยละ 15 หลอดพลาสติกร้อยละ 7
และก้นบุหรีร่ อ้ ยละ 5 โดยประเทศไทย จีน อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ และเวียดนาม ถือ
เป็นเพียง 5 ประเทศที่ร่วมกันสร้างขยะพลาสติก จำ�นวนกว่าร้อยละ 60 จากขยะ
พลาสติกทัง้ หมดในมหาสมุทรทัว่ โลก

ทีม Young Makers
มุ่งสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสีเขียว
เพือ
่ เข้าร่วมงาน Maker Faire Bangkok 2019
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ผลงานต้นแบบจาก
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
สุดท้าย
10 จากสายสามัญ
10 จากอาชีวศึกษา

สิง่ ทีน่ า่ เป็นห่วงกว่านัน้ คือปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มทีจ่ ะหนักขึน้ เรือ่ ยๆ นายวิจารย์
สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์วา่ ปริมาณขยะในประเทศไทยจะเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนือ่ งเป็น 600,000 ตันต่อปี จากการเติบโตของจำ�นวนประชากรและการ
ท่องเทีย่ ว อย่างไรก็ตาม สังคมไทยต้องปลูกจิตสำ�นึกให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ของคนในวงกว้าง ควบคูไ่ ปกับการสำ�รวจและค้นหาระบบการจัดการขยะทีด่ ยี ง่ิ ขึน้ เพือ่
รักษาไว้ซง่ึ ระบบนิเวศน์ทอ่ี ดุ มสมบูรณ์ให้คงอยูถ่ งึ คนรุน่ ต่อไป
นับเป็นโชคดีของประเทศไทย ทีค่ นรุน่ ใหม่มองปัญหาทางด้านสิง่ แวดล้อม เป็น
ความท้าทายและกระตือรือร้นทีจ่ ะเข้ามาแก้ไข โดยในปีน้ี โครงการ Enjoy Science:
Young Makers Contest สุดยอดงานประกวดสิง่ ประดิษฐ์ส�ำ หรับเมกเกอร์รนุ่ ใหม่
ในหัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว” นักเรียนได้สร้างสรรค์ผล
งานมากมาย อาทิ ต้นแบบหุน่ ยนต์ทจ่ี งู ใจให้ผบู้ ริโภคหันมารีไซเคิลด้วยการแลกข้าว
ของทีไ่ ม่ใช้แล้วเป็นเงิน ถังขยะทีช่ ว่ ยให้การเก็บขยะของทางภาครัฐเป็นเรือ่ งง่ายขึน้
ด้วยการทำ�งานของเซ็นเซอร์ การใช้วสั ดุอนั ลำ�ห้ น้าในการตรวจจับก๊าซพิษ และการ
ใช้อปุ กรณ์ไล่หนูดว้ ยเสียงคลืน่ ความถีส่ งู เพือ่ ส่งเสริมสาธารณสุขทีด่ ขี องชุมชน
จากหลายร้อยโครงการสิ่งประดิษฐ์ของทั้งนักเรียนและนักศึกษาอาชีวะทั่ว
ประเทศ เราได้คัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาทั้งหมด 60 ทีมมานำ�เสนอไอเดียต่อ
หน้าคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชีย่ วชาญการสร้างสรรค์สง่ิ ประดิษฐ์เมือ่ เดือน
กันยายนทีผ่ า่ นมา ซึง่ 20 ทีมทีผ่ า่ นเข้ารอบสุดท้ายจะได้รบั เงินจำ�นวน 30,000
บาท เพือ่ นำ�ไปสร้างสรรค์ผลงานสิง่ ประดิษฐ์นน้ั ๆ ให้เกิดขึน้ จริง โดยช่วงหลายเดือน
ทีผ่ า่ นมานีผ้ เู้ ข้าประกวดทัง้ 20 ทีมได้ทมุ่ เทอย่างเต็มทีเ่ พือ่ พัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ ศึกษา
สิง่ ทีพ่ วกเขาควรจะรู้ ภายใต้การแนะนำ�ของครูอาจารย์ทโ่ี รงเรียน ผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาจาก
โครงการและข้อมูลความรูจ้ ากโลกออนไลน์เพือ่ ต่อยอดชิน้ งานสิง่ ประดิษฐ์ให้ดที ส่ี ดุ
นายพันธกานต์ นันทิยา นักเรียนหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่อง
ราวในภาพยนตร์จากสวีเดน ที่ขยะจะถูกรับซื้อและนำ�ไปสร้างเป็นกระแสไฟฟ้า
“ถ้าหากเราสามารถคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม ประเทศเราจะสามารถสร้างรายได้
จากการขายขยะหรือไม่” เขากล่าวด้วยความสงสัย

ทีมทีช่ นะการแข่งขันจะได้
รับรางวัลมูลค่ารวม 1.2
ล้านบาท พร้อมเข้าร่วม
งาน Maker Faire ที่ Bay
Area สหรัฐอเมริกา

ผู้เข้าประกวดบางทีมได้นำ�ศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาช่วยตอบ
โจทย์ความท้าทายในการคัดแยกขยะ นายรวิน อัสสะบำ�รุงรัตน์ และนายปฎิพล
ติยะจามร นักเรียนชัน้ มัธยมต้นจากโรงเรียนกำ�เนิดวิทย์ในจังหวัดระยอง, เขียน
ในรายงานโครงการว่า “ปัจจุบันนี้การพัฒนาการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine
Learning) และการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Vision) ช่วยยก
ระดับศักยภาพของหุน่ ยนต์ในการคัดแยกขยะให้มปี ระสิทธิภาพไปอีกขัน้ อาจกล่าว
ได้วา่ มนุษย์ไม่สามารถเทียบชั้นหุ่นยนต์ได้ในเรื่องของความแม่นยำ� ความคงทน
และความคงเส้นคงวา”
ด.ช. กรณ์กวิน ปันมะ จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กดปุ่มเปิด
สวิตช์ที่ข้างถังขยะสีเทา “นี่คือผลงานถังขยะไอโอที หรือถังขยะที่สามารถเชื่อม
ต่อกับอินเตอร์เน็ตได้” เขากล่าวอย่างภาคภูมิใจ พร้อมนำ�เสนอการทำ�งานของ
เซ็นเซอร์ว่าสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเขาได้ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
นายกัน ตพัฒ น์ อนัน ตเรือ งเลิศ จากศูน ย์การเรียนรู้แ ละเสริ ม ทั ก ษะ
RoboMind ทีมเจ้าของผลงานการสร้างสรรค์ถังขยะอัจฉริยะ ที่สามารถย่อย
สลายขยะได้ในราคาย่อมเยา กล่าวถึงหนึง่ ในความท้าทายคือการตัง้ โปรแกรมการ
ทำ�งานของมอเตอร์ ให้สามารถเพิ่มการระบายอากาศเพื่อช่วยให้จุลินทรีย์เจริญ
เติบโตได้ดียิ่งขึ้น เพื่อนในทีมอย่างนายปัณณวิชญ์ ระมิงค์วงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า
“ถังขยะย่อยสลายของพวกเราราคาถูกกว่าเครือ่ งทีค่ ล้ายๆ กันในท้องตลาดกว่า 6
เท่า” ซึ่งราคาที่จับต้องได้นี้ จะช่วยให้เข้าถึงผู้คนมากขึ้น และสามารถนำ�ไปใช้ได้
จริง
ก่อนจะถึงช่วงโค้งสุดท้าย ที่บรรดานักเรียนนักศึกษาได้เตรียมนำ�ผลงานสิง่
ประดิษฐ์กลับมานำ�เสนอต่อหน้าคณะกรรมการทีง่ าน Maker Faire Bangkok
2562 ในวันที่ 19–20 มกราคมทีจ่ ะถึงนี้ เหล่านักเรียนได้กล่าวถึงอุปสรรค
ทีพ่ วกเขาได้เผชิญ รวมทัง้ บทเรียนทีไ่ ด้รบั นางสาวธนัชญา สันดอนทอง และ
นางสาววณิชญา ธรรมปัญญา นักเรียนจากหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) ได้ไปที่ห้องปฏิบัติการ
เครือ่ งกลของทีม่ หาวิทยาลัยเป็นครัง้ แรก เรียนรูก้ ารเชือ่ มเหล็ก เพือ่ ทีจ่ ะสร้างผล
งานนวัตกรรมของพวกเขาให้เกิดขึน้ จริง
นางสาวธนัชญา กล่าวว่า “โครงการนี้ช่วยเปิดโลกให้หนูได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ที่ค่อนข้างแตกต่างจากในห้องเรียน หนูไม่ได้มองถึงรางวัล แต่คิดว่ามันเป็น
ประสบการณ์ชวี ติ ครัง้ ใหม่ทจ่ี ะเปิดประตูสงู่ านสร้างสรรค์ในอนาคตได้”
และเพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบนั ทีมผูเ้ ข้าแข่งขันต้อง
ประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่เดิมเข้ากับแนวคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
สร้างความประทับใจให้กบั คณะผูต้ ดั สินในงาน Maker Faire Bangkok 2019

STUDENTS ANSWER:

what makes
a maker?
technology
technology

design
exploratory
spirit

‘can-do’
mindset
innovative
thinking

fun
creativity
dedication

