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 สวัสดีค่ำ คุณผู้อ่ำนทุกท่ำน พบกับนิตยสำร 

PLEARN ที่มีทั้งสำระควำมรู้คู่ควำมบันเทิงจำกส�ำนักหอสมุด

เช่นเคยนะคะ ส�ำหรับนิตยสำร PLEARN ฉบับนี้ เกี่ยวกับ 

นวัตกรรม (Innovation)  หรือสิ่งที่ประดิษฐ์คิดข้ึนใหม ่

ซึ่งอำจจะเป็นนวัตกรรมทำงควำมคิด เทคโนโลยี หรือ 

สิ่งประดิษฐ์ต่ำง ๆ เนื่องด้วยวันที่ 5 ตุลำคมของทุกปี 

เป็นวนันวตักรรมแห่งชำติ ซึง่ก�ำหนดขึน้เพือ่ร�ำลกึถึงพระบำท

สมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช

บรมนำถบพิตร ในฐำนะ “พระบิดำแห่งนวัตกรรมไทย” 

ด้วยทรงมีพระอัจฉริยภำพทำงด้ำนนวัตกรรมจำกโครงกำร

แกล้งดิน และเรำท่ำนทั้งหลำยระลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ

ของพระองค์ท่ำนอยู่เสมอค่ะ 

 นอกจำกนี้ PLEARN ฉบับนี้ ยังรวบรวมนวัตกรรม

ด้ำนเทคโนโลยีสุดว้ำวที่โลกต้องทึ่งด้วยนะคะ และเรำเอง

สำมำรถประดิษฐ์นวัตกรรมง่ำยๆ ด้วยกำร D.I.Y. ค่ะ ติดตำม 

อ่ำนกันได้เลยค่ะ ช่วงนี้นอกจำกที่ เรำต้องดูแลตัวเอง 

จำกสถำนกำรณ์โควิด-19 แล้ว เรำยังต้องระวังพำยุ และ

ปริมำณน�้ำด้วยนะคะ เพรำะมีหลำยพื้นที่ในประเทศไทย 

ประสบกับอุทกภัยเนื่องด้วยมีฝนตกและพำยุอย่ำงต่อเนื่อง 

Take care ค่ะ คุณผู้อ่ำนทุกท่ำน เรำจะรอดไปด้วยกันค่ะ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk

15

นวัตปะการงั
: สุดยอดนวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้มทางทะเล

National Innovation Awards Winners 2020

พืชสมุนไพร 
Herbal Medicines

การสร้างส่ิงใหม่จากส่ิงที่มีอยู่แล้ว

10 นวตักรรมสดุว้าว 
ทีโ่ลกต้องท่ึงจากงาน CES 2021

12
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ส�ำนักหอสมุดจัดกิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt การแข่งขันเกม 
ล่ามหาสมบัติ

	 วันที่ 	 23	 กันยายน	 2564	 ส�านักหอสมุดจัด

กิจกรรม	CMRU	Library	 Scavenger	Hunt	การแข่งขันเกม 

ล่ามหาสมบัติ	 ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 

รปูแบบออนไลน์	ผ่านโปรแกรม	Zoom	กจิกรรมนีม้วีตัถปุระสงค์

เพ่ือให้ส�านักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู ้ที่สามารถถ่ายทอด 

ความรู ้ให ้แก ่นักศึกษา	 ได ้เรียนรู ้จากประสบการณ์และ 

จากการฝึกปฏบัิตจิรงิและส่งเสรมิการใช้ห้องสมดุให้แก่นักศกึษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

จ�านวน	 38	 คน	 และมีการด�าเนินกิจกรรมโดยนางสาวอรวรา 

ใสค�า	และนายพสิฐิ	ศรใีจภา	บรรณารกัษ์	งานบรกิารสารสนเทศ	

และทีมงานส�านักหอสมุด

6 Plearn
Play & Learn

P ress & Release

ส�ำนักหอสมุดเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Green Office ท�าอย่างไรให้ยั่งยืน 

และการพัฒนาห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในยุค New Normal

	 วันที่ 	 23	 กันยายน	 2564	 ส�านักหอสมุดเข ้าร ่วม

สัมมนาออนไลน์	 เรื่อง	 Green	 Office	 ท�าอย่างไรให้ยั่งยืน	 และ

การพัฒนาห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในยุค	 New	 Normal 

โดยส�านักหอสมุด	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 ผ่านโปรแกรม	Microsoft	

Teams	โดยมีผู้บริหารและบุคลากรส�านักหอสมุด	เข้าร่วมการสัมนา

จ�านวน	28	คน	ในการนีม้กีารสมันาและให้ความรู	้เรือ่ง	Green	Office	

ท�าอย่างไรให้ยั่งยืน	 โดยรองศาสตราจารย์	 ดร.สยาม	 อรุณศรีมรกต 

รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์	 มหาวิทยาลัยมหิดล 

รวมถึงเ ร่ือง	 การพัฒนาห ้องสมุดที่ เป ็นมิตรต ่อสิ่ งแวดล ้อม 

ในยคุ	New	Normal	โดยคณุธนาภรณ์	ฉมิแพ	นักวเิคราะห์นโยบายและ 

แผนผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุดสีเขียว	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เพื่อให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย 

และส่งเสริมการด�าเนินงานส�านักงานสีเขียวในหน่วยงาน	 รวมทั้ง 

สร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริหาร	 บุคลากร	 สถาบัน

การศึกษา
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บุคลากรส�านักหอสมุดเป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการสารสนเทศศาสตร์ออนไลน์ 
เส้นทางสู่อาชีพ “คนท�าสื่อ”

	 วันที่	1	ตุลาคม	2564	นางสาวจิตรดา	หมั่นขีด	นักวิชาการ 

ศึกษา	ส�านักหอสมุด	เป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการสารสนเทศ	-	

ศาสตร์ออนไลน์	เส้นทางสู่อาชีพ	“คนท�าสื่อ”		ผ่านโปรแกรม	Zoom 

โดยมีรองศาสตราจารย์	 ดร.สัญญา	 สะสอง	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 เป็นประธาน 

ในพิ ธี เป ิด	 ในการนี้นางสาวจิตรดา	 หมั่นขีด	 ได ้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ ์ ในการท� างานร ่ วมกับนายวัชระ	 ไทยบัณฑิต 

นักประชาสัมพันธ์	 ส�านักอธิการบดี	 โดยมีผู ้ช ่วยศาสตราจารย  ์

ดร.สุทธินันท์	ชื่นชม	ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด	เป็นผู้ด�าเนินรายการ

7Plearn
Play & Learn

บุคลากรส�านกัหอสมุดเข้ารว่มอบรมออนไลน ์เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ScienceDirect)

	 วันที่	 28	 กันยายน	 2564	 บุคลากรส�านักหอสมุด 

เข้าร่วมอบรมออนไลน์	เรือ่ง	การใช้งานฐานข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์

เพื่อการสืบค้นข้อมูล	 (ScienceDirect)	ผ่านโปรแกรม	Zoom	

โดยบคุลากรส�านกัหอสมดุเข้าร่วมอบรมจ�านวน	10	คน	ในการนี ้

การอบรมมีทั้งหมด	 4	 หัวข้อ	 คือ	 ขั้นตอนการท�าวิจัย	 ทักษะ 

ความเข้าใจและการใช้ฐานข้อมูล	 ScienceDirect	 โปรแกรม

ช่วยคัดเลือกวารสาร	 และแหล่งความรู ้ออนไลน์ส�าหรับ 

นักวิจัย	 เพ่ือให้ผู ้เข ้าร่วมอบรมสามารถสืบค้นข้อมูลจาก 

ฐานข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์	ScienceDirect	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
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ผู้แต่ง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช่ือหนังสือ :  พระบิดาแห ่ง เทคโนโลยี 
ของไทย	พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ:	กระทรวง,	2554
เลขเรียกหนังสือ :	อ	923.1593	ภ416พ
สถานท่ีจดัเกบ็ :	หนงัสอือ้างองิชัน้	6

สาระสังเขป : 

	 เนือ่งในโอกาสร�าลึกถงึพระมหา	 - 

กรุณาธิคุณ	 พระอัจฉริยภาพ	 และพระปรีชา

สามารถด้านนวัตกรรม	 โดยการใช้เทคโนโลยี 

แก้ปัญหาสภาพดนิเปรีย้วให้สามารถใช้ประโยชน์

ทางการเกษตรได้	 จึงก�าหนดวันท่ี	 5	 ตุลาคม 

ของทกุปี	 เป็น	 “วนันวตักรรมแห่งชาต”ิ	 และ

เพ่ือถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 พระบิดา 

แห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่ง

นวัตกรรมไทย	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มน้ีขึ้น	 โดยได้

รวบรวมพระราชกรณยีกจิและแนวพระราชด�าริ

เก่ียวกบัการพฒันาประเทศในด้านต่าง	ๆ	 อาทิ	

การเกษตร	การจดัการทรพัยากรธรรมชาต	ิและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	 เอาไว้

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั	 และเป็นข้อมลูส�าหรับสบืค้นและ

อ้างองิต่อไปในอนาคต

ช่ือหนงัสือ : ร้อยเร่ืองเล่าขับเคลือ่น	Thailand	
4.0	 ด ้วยวิทยาศาสตร ์	 เทคโนโลยี	 และ
นวัตกรรม
พิมพลักษณ ์  :  กรุ ง เทพฯ: 	 กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2562	
เลขเรียกหนังสือ : สร	608	ร196
สถานที่จัดเก็บ :	สิ่งพิมพ์รัฐบาลชั้น	6

สาระสังเขป : 

	 หนังสือเล่มนี้ถือเป็นการสานต่อ

นโยบาย	 Thailand	 4.0	 สู่การสร้างแนวคิด 

การพัฒนาประเทศไทยในมุมมองใหม ่ 

โดยปรบัเปลีย่นกรอบวธิคีดิในการใช้องค์ความรู ้

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีประกอบด้วย

เนือ้หา	 จ�านวน	 5	 บท	บทที	่ 1	 วทิยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อน	

Thailand	 4.0	 บทที่	 2	 โครงการภายใต  ้

งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2560	 งบกลาง	 รายการค่าใช้จ่ายส่งเสรมิ

และสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกจิภายในประเทศ	

บทที	่3	ปลดลอ็กงานวจิยัและนวตักรรมสูก่ารใช้

ประโยชน์เชงิพาณชิย์	บทที	่ 4	 สมดุปกขาวเพือ่ 

การขับเคลือ่นประเทศ	และบทที	่ 5	 การปฏริปู

ระบบราชการด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัย	 และ

นวตักรรมของประเทศ	เพือ่ตอบโจทย์	Thailand	

4.0	เพือ่สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่	สร้างมลูค่าเพิม่ 

ให้ตนเอง	องค์กร	สงัคม	และประเทศชาตต่ิอไป

ในอนาคต

ผู้แต่ง : อภิชาต	สุขส�าราญ	(บรรณาธิการ)
ชื่อหนังสือ :	วจัิย	'ไม่'	ขึน้หิง้	:	ความส�าเรจ็บน
เส้นทางพฒันางานวจิยัไปสู่การสร้างนวตักรรม
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ:	มูลนิธิบัณฑิตยสภา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	
(บวท.),	2560
เลขเรียกหนังสือ : 658.57	ว3211	
สถานท่ีจัดเกบ็ : ส�านกัหอสมดุ	ช้ัน	4

สาระสังเขป : 

	 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิด

และประสบการณ์ดี	 ๆ	 น�าเสนอการถ่ายทอด

บทเรยีนและแนวทางการสร้างงานวิจยัพืน้ฐาน 

ไปสู ่การสร้างนวัตกรรมและใช้ประโยชน์ 

โดยนักวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย 

พร้อมกรณศีกึษาและตวัอย่างผลิตภณัฑ์จากทีม

วจิยัไทย	ทัง้จากมหาวทิยาลยัและภาคธุรกจิ	อาทิ 

เครื่องส�าอางจากหอยทากสายพันธุ์ไทย	 และ 

การต่อยอดอตุสาหกรรมไบโอดเีซล	ซึง่สามารถ

ฟันฝ่าอปุสรรคต่าง	ๆ	จนสามารถสร้างนวตักรรม

ได้ส�าเรจ็	 จากประสบการณ์หลากหลายภายใน 

เล่มนี	้ จะช่วยให้กรอบแนวคดิในการแปลงงาน

วจิยัพืน้ฐานไปสูน่วตักรรม	สร้างสะพานเชือ่มต่อ 

ระหว่างภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรม 

ลดความสูญเสียท่ีอาจเกดิขึน้ระหว่างการสร้าง

นวตักรรมในขัน้ตอนต่าง	ๆ	 เพือ่มุง่สู่การพฒันา

องค์ความรู้และสร้างสรรค์โครงการวิจัยให้ใช้

งานได้จรงิ
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

ผู้แต่ง : Rick	Riordan / ผู้แปล : ดาวิษ	ชาญชัยวาณิช

เลขเรียกหนังสือ : ย	ร999พ	2553

สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	5

	 วรรณกรรมชุดที่ได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์	 สร้างยอดขาย 

กว่าแปดล้านเล่มทัว่โลก	เพอร์ซีย์	แจก็สัน	กับ	สายฟ้าทีห่ายไป	เป็นภาคแรกของวรรณกรรม

ชุดนี้	 เรื่องราวที่มีตัวเอกคือเด็กชายอายุสิบสองป	ี ที่เป็นลูกครึ่งเทพ	 มีความเกี่ยวข้อง 

กับโลกของเทพทั้งหลาย	 เพ่ือพิสูจน์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากข้อกล่าวหาร้ายแรง	 เพอร์ซีย์ 

จึงต้องออกผจญภยัหาความจรงิ

เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับ สำยฟ้ำที่หำยไป

รู้บัญชีง่ำยนิดเดียว

ผู้แต่ง : เบญจมาศ	อภิสิทธิ์ภิญโญ
เลขเรียกหนังสือ : 657	บ532ร	2552
สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	4
	 ความรู้ทางบัญชีถูกน�ามาเขียนถ่ายทอดโดยใช้ตัวการ์ตูนเป็นผู้ด�าเนินเรื่อง 
ซึง่จะท�าให้ผูอ่้านรูส้กึว่าผ่อนคลาย	ส�าหรบัเรือ่งราวเป็นเหตกุารณ์ทีน่กัธรุกจิหนุม่เริม่ต้น
ท�าธุรกจิ	แต่ความรูบ้ญัชทีีม่ยีงัน้อยนดิ	เลยตดัสนิใจทีจ่ะเรียนรูบ้ญัชใีห้ลกึซึง้มากกว่าเดมิ 
และมีตัวการ์ตูนอีกตัวหน่ึงเป็นผู้รู้คอยให้ค�าแนะน�า	 ให้ความรู้ทางบัญชี	 ได้ความรู้ 
กันแบบไม่ตึงเครียดจนเกินไป

หอมกลิ่นควำมรัก

ผู้แต่ง : Violet	Rain

เลขเรียกหนังสือ : น	ว989ห	2563

สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	4

	 นิยายวายจากส�านักพิมพ์	 everY	 เป็นนิยายแนวพีเรียด	 ที่มีการย้อนเวลา 

ไปในอดตีของนายเอก	จนท�าให้ได้ไปเจอกับพระเอกซ่ึงเป็นผูช้ายไทยโบราณ	ทีป่ากหวานสดุ	ๆ  

มีการรีวิวหนังสือเล่มนี้ถึงเรื่องการใช้ภาษาที่ดีมากและมีการใช้ภาษาท้องถ่ินภาคเหนือ

สอดแทรกอีกด้วย
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T ips
by Thitiga Asakit

อย่างรวดเร็วในเวลาไม่ก่ีปี	 รูปแบบการน�าเสนอข้อมูล	 หรือการจัด 

นิทรรศการให้ความรู้ต่าง	 ๆ	 ไม่จ�าเป็นต้องเดินทาง	 ก็สามารถหา 

ความรู้	 หรือข้อมูลต่างที่สนใจได้	 วันนี้	 ส�านักหอสมุด	 จะขอ 

น�าเสนอนิทรรศการออนไลน ์จากองค ์การนาซ ่าที่ ร ่ วมกับ 

Google	 Arts	 &	 Culture	 ค่ะ	 ผู ้อ่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต ์

https://artsandculture.google.com/partner/nasa	นี้ค่ะ	

	 ภายในเวบ็ไซต์จะมนีทิรรศการออนไลน์	มหัีวข้อทีเ่รยีกว่า	

NASA	Collection	และ	รวมถึงภาพถ่ายอวกาศจ�านวนมาก

	 ส่วนแรกคือส่วนของนทิรรศการออนไลน์	ซึง่มีให้เลอืกชม 

กว่า	40	หัวข้อ	เช่น	-	Newton’s	Laws	of	Motion	 in	Space!,	

Astounding	 Sights	 at	 Saturn,	Mars	 as	 Art:	 Beauty	 and	

Discovery	on	the	Red	Planet,	The	Hubble	Space	Telescope:	

Our	Window	 to	 the	Universe,	 50	 Years	 Ago:	 Apollo	 11	

Preparations	in	April	1969

	 ส่วนที่สอง	 จะเป็น	 NASA	 Collection	 ซ่ึงรวบรวม 

องค์ความรู้ต่าง	 ๆ	 ไว้เป็นหัวเรื่อง	 เช่น	 ดาราศาสตร์	 สหรัฐอเมริกา 

วิทยาศาสตร์โลก	 บรรยากาศศาสตร์	 อุตุนิยมวิทยา	 ทิโมธี	 โคปรา	

เป็นต้น

	 ส่วนที่	3	ส่วนของภาพถ่ายอวกาศกว่า	160,000	ภาพ

	 โดยในส่วนท่ี	 2	 และ	 3	 เม่ือคลิกที่ภาพถ่าย	 จะมี 

รายละเอียดของภาพอธิบายอยู่	ดังตัวอย่าง

	 เป็นอย่างไรกนับ้างค่ะ	เรือ่งราวทีน่าซ่าน�าเสนอผ่าน	Google	

Arts	&	Culture	น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะ	ในฉบบัหน้า	ทางส�านกัหอสมดุ 

จะมเีรือ่งราวดี	ๆ	อะไรมาฝาก	ตดิตามกันได้ในฉบบัหน้าค่ะ	

& Culture
Google Arts

	 สวสัดีค่ะ	ผู้อ่านท่ีน่ารกั	พบกบัคอลมัน์	Tips	ของนติยสารเพลนิ	ฉบบั	5/2564	กนัแล้วนะคะ	ในวนันี	้ส�านกัหอสมดุ 

เรือ่งราวด	ีๆ 	มาน�าเสนอให้กบัผู้อ่านเช่นเคยค่ะ	ด้วยการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของโลกในยุคปัจจบุนั	ส่งผลต่อการปรบัตวั 

ไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุข	ที่จะต้องต่อสู้กับเชื้อโรคอุบัติใหม่	ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกอย่างเช่นไวรัสโคโรน่า	-	19 

ไม่ว่าจะเป็นด้านการศกึษา	ทีต้่องปรบัวธิกีารเรยีนการสอนเป็นแบบออนไลน์อย่างเต็มรปูแบบ	วงการห้องสมดุ	ทีจ่ะต้องมี 

วิธีการใหม่	ๆ	ในการน�าเสนอข้อมูลความรู้	หรือการให้บริการแก่ผู้ใช้	จากข้อความข้างต้น	จะเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลง

บรรณานุกรม
NASA.	(2021).	Retrieved	from
	 https://artsandculture.google.com 
	 /partner/nasa.

รูปที่	1	ส่วนแรกของนิทรรศการออนไลน์

รูปที่	2	ส่วนที่สอง	NASA	Collection

รูปที่	3	ส่วนที่สาม	ภาพถ่ายอวกาศ

รูปที่	4	รายละเอียดของภาพ
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	 วันที่	 5	 ตุลาคม	 ของทุกปีเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติ	 โดยก�าหนดขึ้นเพื่อร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณ	 พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมจากโครงการแกล้งดิน	

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ในฐานะ	

“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”	 โดยในแต่ละปีส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สนช.)	 จะประกาศ 

สุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทยในสาขาต่าง	ๆ	8	สาขา

 “นวัตปะการัง” หรอื “Innovareefs”	เสนอโดย	นายวรตุ	ศรสีวุรรณ์	นสิติปรญิญา

เอกสาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม	(CUTIP)	เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ	 ประเภท	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 (Product	 Design) 

นวัตปะการัง
: สุดยอดนวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้มทางทะเล

National Innovation Awards Winners 2020

ภาพที่ 1 “นวัตปะการัง” หรือ “Innovareefs” (นวัตกรรมการพัฒนารูปแบบวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง, 2563)

อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ
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ประจ�าปี	 2563	 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหน่วยปฏิบัติการวิจัยสัตว์น�้าสวยงามและสัตว์น�้า 

เพื่อการอนุรักษ์	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 บริษัท	 เอสซีจี	 ซิเมนต์	 จ�ากัด 

และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับปะการังตามแนวชายฝั่ง

	 นวัตปะการงัได้รบัการออกแบบมาเพือ่แก้ข้อจ�ากดัของปะการงัเทยีมแบบเดมิซึง่ไม่สามารถ

ช่วยฟ้ืนฟรูะบบนเิวศได้อย่างยัง่ยืนเนือ่งจากข้อจ�ากดัต่าง	ๆ 	เช่น	วสัดุไม่คงทน	ปะการงัเทยีมแบบเดิม 

จะถูกพัดไปกับกระแสน�้าหรือจมลงไปในพื้นทรายได้ง่าย	 ใชัวัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เช่น 

แท่งคอนกรีต	 ยานพาหนะเก่า	 รวมท้ังปะการังเทียมแบบเดิมอาจต้องใช้เวลายาวนานถึง	 10	 ป ี

ในการปรับสภาพให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม	(ไทยพับลิก้า,	2563)	

11Plearn
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		 น วัตปะการัง เป ็นนวัตกรรม 

ท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะเป็นนวัตกรรม 

ที่สร้างสรรค์โดยการใช้เคร่ืองพิมพ์ซีเมนต์

แบบ	 3	 มิติ	 ซึ่งท�าให้สามารถขึ้นรูปและ 

ปรับรูปร ่างนวัตปะการังให ้กลมกลืน 

กับสภาพแวดล ้อมโดยรอบมากท่ีสุด 

โดยใช ้ วัสดุที่ เป ็นมิตรกับสิ่ งแวดล ้อม 

จึงท�าให ้สัตว ์น�้ าสามารถปรับตัวและ 

เข ้าไปอยู ่อาศัยได้ง ่ายมากยิ่งขึ้นท�าให้

สามารถช่วยฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทางทะเลให ้สวยงามขึ้น โดยใช ้ เวลา 

เพียง	1-2	ปี	และที่ส�าคัญ	“นวัตปะการัง”		

มรีาคาต้นทนุเฉลีย่เพียง	15,000	บาทต่อชิน้

เท่านัน้	(เอสซจี,ี	2563;	ส�านกังานนวตักรรม 

แห ่งชาติ , 	 2563) 	 นอกนั้นข ้อดีของ 

นวัตปะการังคือต้นทุนในการขนส่งและ 
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บรรณานุกรม
ไทยพับลิก้า.	(2563).	“นวัตปะการัง” เทคโนโลยี 3D Printing ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล สร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน.	สืบค้นจาก 

	 https://thaipublica.org/2020/11/scg-3d-printing/

ไทยพับลิก้า.	(2563).	นวัตปะการัง.	[รูปภาพ].	สืบค้นจาก	https://thaipublica.org/wp-content/uploads/2020/11/5_

	 การติดตามผล-พบปะการัง-เริ่มลงเกาะบน-นวัต-768x472.png	

นวัตกรรมการพัฒนารูปแบบวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง.	(2563).	สืบค้นจาก	https://newscurveonline.com/?p=8417	

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน).	(2563).	National Innovation Awards Winners: ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม

 แห่งชาต.ิ	สืบค้นจาก	https://award.nia.or.th/th/award-winner/1493-นวัตปะการัง

เอสซีจี.	(2563).	“นวัตปะการัง” นวัตกรรมรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติปี 2563.	สืบค้นจาก	https://www.scg.com/innovation/ 

	 3d-cement-coral-win-award-2563/

Trang	building	more	artificial	coral	reef.	(2013,	January	24).	Bangkok Post.	Retrieved	from	https://www.bangkokpost.

	 com/thailand/politics/332428/trang-building-more-artificial-coral-reef

การติดตั้งต�่ากว ่าเม่ือเทียบกับปะการัง

เ ทียมแบบเดิม	 ดั งนั้น 	 นวัตปะการั ง 

จึงเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และสามารถ

ช่วยแก้ป ัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชายฝั ่ง 

ได ้ ในระยะ เวลา อัน ส้ัน เ ม่ือ เที ยบกับ 

การใช้ปะการังแบบเดิม

	 “นวัตปะการัง”	 เป ็นตัวแทน 

ของนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ที่ เป ็นทางเ ลือกที่ ดี ในการฟ ื ้นฟู นิ เวศ

ชายฝั ่งของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน 

เป็นสิง่ประดษิฐ์ทีคิ่ดค้นโดยคนไทยสามารถ

น�าไปต ่อยอดเพื่อการผลิตในรูปแบบ 

อุตสาหกรรมได้	

	 วันนวัตกรรมแห่งชาติปี	 2564	

ใกล้เข้ามา	สิ่งประดิษฐ์อะไรจะได้รับรางวัล 

บ ้างในป ีนี้ 	 ผู ้ เขี ยนอยากชวนทุกคน 

มาร ่ วมลุ ้นด ้ วยกันนะคะ	 ระหว ่ างนี้ 

ถ ้ า ใครสนใจสามารถติดตามผลงาน

นวัตกรรมแห ่ งชาติ ย ้ อนหลั ง เพื่ อหา 

ไอเดยีต่าง	ๆ 	ได้ทีห่น้าเวบ็ไซต์ของ	National 

Innovation Awards Winners	โดยเข้าไป 

ที	่https://award.nia.or.th/th/award-

winner	หรือสแกน	QR-code	ได้เลยค่าา

SCAN
QR CODE
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By นิตยา ทองนาGreen @ Heart

	 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	อย่างหนัก	ท�าให้	 

พชืสมนุไพร	ก�าลงัเป็นทีต้่องการอย่างมาก	จนของขาดตลาด	แต่เหนอืสิง่อืน่ใดนัน้ 

เราทกุคนควรทีจ่ะต้องดแูล	ปลกูฝัง	รกัษา	และเรยีนรู	้ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู ้

เกี่ยวกับสรรพคุณ	 การอนุรักษ์	 และสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านี้	 ให้คงอยู่ 

ในสังคมไทย	ตราบนานเท่านานกันนะคะ

	 ประเทศไทยมีระบบนิเวศหลากหลาย	 จึงมีความหลากหลาย 

ทางชีวภาพเป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะทางด้านพชืสมนุไพร	ซึง่นอกจากถกูน�ามา 

ใช้ในชวีติประจ�าวนัและแพทย์แผนไทยแล้ว	ยงัสามารถน�าไปใช้ประโยชน์อ่ืน 

ได้อีก	เช่น

	 ปัจจุบันสมุนไพรสามารถใช้ทดแทนสารเคมีได้	ดังนั้น	เราจึงควร

ดูแล	รักษา	และเรียนรู้	เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดการใช้สมุนไพรในการด�ารง

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป

พืชสมุนไพร 
Herbal Medicines

ความหลากหลายทางชวีภาพของไทย

บรรณำนุกรม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.	(2564).	พืชสมุนไพร ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย.	 

	 สืบค้นจาก	http://www.facebook.com/deqpth/photos 

	 /a.655043231193454/4698043540226716/

1. ยารกัษาโรค สมุนไพรสามารถใช้รกัษาอาการของโรคได้	เช่น	

ไพล	ช่วยลดการอักเสบ	หรือ	มะขามป้อม	ช่วยแก้ไอ	เจ็บคอ

2. อาหารเสรมิ	ช่วยบ�ารงุสุขภาพ	ลดความเสีย่งของการเกดิโรค	

เช่น	กระเทียม	ช่วยลดไขมันในหลอดเลือด

3. เครือ่งส�าอาง	 น�ามาใช้เป็นส่วนผสม	 เนื่องจากปลอดภัย 

กว่าสารเคม	ีเช่น	ว่านหางจระเข้	ช่วยเพิม่ความชุม่ชืน้	หรอืทบัทมิ	ลดจดุด่างด�า

4. อาหารเพ่ือสุขภาพ	 น�ามาปรุงอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติ 

เพิ่มสารอาหารบ�ารุงร่างกาย	 ช่วยย่อยอาหารได้ด้วย	 เช่น	 โหระพา	

สะระแหน่	ขิง	กระชาย

5. ใชท้ดแทนสารเคมทีางการเกษตร	สมนุไพร

สามารถใช้ก�าจัดศัตรูพืชได้	 โดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 สะเดา	

ตะไคร้หอม	ข่า
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 Eating Plearn ฉบับนีพ้าท่านผูอ่้านมารู้จักกับ
ร้านกาแฟที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างร้าน 
bannok coffee (Specialty Coffee Collection) 
ร้านน่านั่งบรรยากาศดีที่ต้ังอยู ่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่
ทั้งเงียบสงบ และร่มร่ืน โดยทางร้านมีพ้ืนที่บริการ 
ให้เลือกนั่งได้หลากหลายทั้ง indoor และ outdoor 
ด้านหน้าร้านสามารถนั่งรับลมเย็น ๆ ได้ ตัวร้านจะเป็น
เรือนกระจก 2 ช้ัน และภายในร้านยังมีมุมให้เลือกนั่ง 
พักผ่อนและถ่ายรูปหลากหลายมุมทีเดียว

BY ชุติมา ค�าสอน

bannok coffee 
(Specialty Coffee Collection)

 1 
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 สาเหตุทีร้่าน bannok coffee (Specialty Coffee 
Collection) มีกาแฟทีมี่รสชาติเป็นเอกลกัษณ์นัน้ เนือ่งจาก
ทางร้านจะใช้เมล็ดพันธุ์อาราบิก้า ที่ร้านเป็นผู้ควบคุม 
การผลิตทั้งหมดต้ังแต่ขั้นตอนการปลูก ที่มีแหล่งปลูก 
ที่ภูช้ีเดือน จังหวัดเชียงราย และเม่ือถึงเวลาที่เหมาะสม 
ก็จะเก็บผลผลิตแล้วน�ามาบ่มและคั่วเองโดยโรงคั่วของ 
ทางร้าน ท�ให้ม่ันใจได้ว่าคอกาแฟอย่างเรา ๆ จะได้รับ
กาแฟที่มีคุณภาพและรสชาติดีอย่างแน่นอน
 ส�หรับเมนูเคร่ืองด่ืม ทางร้านจะมีเมนูเแนะน�
ทั้งหมด 3 เมนูด้วยกัน เมนูแรกคือเมนูบ้านนอก กาแฟ
ไทยสไตล์ รสเข้มหวานมัน เมนูต่อมาคือคาปูดอย กาแฟ
คาปูชิโน่ที่มีส่วนผสมของน�้าผึ้ง ท�ให้รู้สึกได้ถึงความหอม
หวานกลมกล่อมของน�้าผึ้ง และเมนูสุดท้าย หัวกะทิ กาแฟ
ที่มีส่วนผสมของกะทิ ท�ให้กาแฟมีความหอมมันของกะทิ
รวมอยู่ด้วย และทางร้านก็ยังมีของว่างเป็นเบเกอรีให้เลือก
ทานได้อีกด้วย 

Specialty Coffee Collection

223 หมู่ 1 ถนนสุเทพ ต�บลสุเทพ เทศบาลนครเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

09.00 น. - 18.00 น.



I nterv iew

18 Plearn
Play & Learn 19Plearn

Play & Learn

I  nterview

	 นิตยสารเพลินฉบับนี้	 ขอพาผู้อ่านทุกคน 

ไปรูจ้กักบั	Youtuber	คนหนึง่ทีม่คีวามสนใจในการน�า

ของเหลอืใช้ต่าง	ๆ 	ทีอ่าจเป็นสิง่ของเก่าหรือใกล้พังแล้ว 

น�ากลับมาใช้งานได้ใหม่	 ท�าให้สามารถใช้ประโยชน์

ได้อีกครั้ง	 นอกจากนี้ยังเป็นการลดปริมาณขยะได้อีก 

ต่างหาก	ถ้าพร้อมแล้ว	เราไปตามอ่านกนัเลย

Q1: แนะน�ำตัว
A1:	สวสัดคีรบั	ผมช่ือนายนนธวชั	วฒุเิฟย	หรอืเรยีกผมว่า 

แม็ก	 ครับ	 ปัจจุบันผมก�าลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายปีที่	 4	

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี มหาวทิยาลยัราชภฏั

เชยีงใหม่	ครับ

Q2: แรงบันดำลใจที่ท�ำใหช้อบงำน 
DIY เร่ิมตน้มำจำกอะไร ? 
A2:	 ก่อนอื่นผมต้องขอเท้าความก่อนว่าเริ่มต้นผมยัง

ไม่มคีวามรูห้รอืเข้าใจว่างาน	DIY	นัน้คอือะไร	ท�ายงัไง 

ผมเร่ิมศึกษาจาก	 Youtube	 และสอบถามจากผู้ที่มี 

ประสบการณ์	 บวกกับฐานะทางบ้านก็ไม่ได้มีฐานะ 

ที่ร�่ารวยหรือมีเงินทองมาก	 การท่ีจะว่าจ้างหรือ 

การก่อสร้างต่าง	ๆ 	เป็นการล�าบากทีจ่ะท�า	ผมเลยตดัสนิใจ 

ทีจ่ะศกึษาจรงิจงัเกีย่วกบัการท�างาน	DIY	ครบั

Q3: ท�ำไมตอ้งชือ่ D.I.Y By RL ชือ่ 
นีม้ำได้ยงัไง ?
A3:	การท่ีผมใช้ชือ่ช่อง	ว่า		D.I.Y	By	RL	นัน้	ค�าว่า	D.I.Y	

ย่อมาจาก	การลงมอืท�าสร้างสรรค์หรอืออกแบบสิง่ต่าง	ๆ 	 

ด้วยตวัเอง	 ส่วนค�าว่า	 	 By	 RL	ค�าว่า	 RL	 ย่อมากจาก 

ค�าว่า	 Real	 Life	 คือ	 ชีวิตความเป็นจริง	 เม่ือน�า 

บทสัมภาษณ์ & Cr.รูปภาพ
New Worldbegin (Max)

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย
Ornwara Saikham

การสร้างส่ิงใหม่จากส่ิงที่มีอยู่แล้ว

18 Plearn
Play & Learn

นายนนธวัช วุฒเิฟย (แม็ก)
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สองประโยคต่อรวมกนั	 กค็อื	 การลงมอืท�าสิง่ต่าง	 ๆ	 ด้วยตวัเอง	 โดย 

สิง่ทีท่�าคือความเป็นจรงิในโลกทีเ่ราจะต้องประสบพบเจอด้วยตวัเองครับ

Q4: งำนอดเิรก DIY ดำ้นไหนทีส่นใจท�ำ ?
A4:	 งาน	 DIY	 ที่สนใจคือการน�าวัสดุใกล้ตัวหรือส่ิงของเหลือใช้มา 

สร้างสรรค์ให้เกดิผลงาน	เกดิมลูค่า	เช่น	การน�าตะกร้าทีเ่ป็นขยะเหลือใช้ 

มาท�าเป็นกระถางปลูกต้นไม้	เป็นต้น

Q5: ท่ีผำ่นมำท�ำ DIY อะไรไปบำ้ง ?
A5:	 งาน	DIY	 ท่ีผมได้ท�ามามหีลายอย่างครบั	 งานหลกั	 ๆ	ทีผ่มได้ท�า 

คือ	 การติดตั้งกล้องวงจรปิด	 การท�ากระถางต้นไม้ที่ไม่ต้องรดน�้าเอง	

การท�าแปลงผักนานาชนิด	 การเช่ือมประตูบ้าน	 การน�าเศษไม้เก่า 

มาท�าเป็นโต๊ะ	 เก้าอี	้ และทีส่�าคญัย่ิงในยคุโควดิ19	 ผมได้ท�าการเพาะ

ต้นกระชาย	 ต้นฟ้าทะลายโจร	 เพือ่แบ่งปันให้กบัทางโรงพยาบาลหรอื

ผู้ทีป่่วยโควดิครับ

Q6: เนือ้หำ/คอนเทนต์ ตอ่ไป จะท�ำอะไร ?
A6:	 เนือ้หาท่ีผมจะท�าต่อไปนีผ้มตัง้ใจว่าในปีนีย้ิง่สถานการณ์โควดิ19	

หลาย	ๆ 	คนยงัตกงาน	ภาวะเศรษฐกจิทีย่งัไม่ด	ีผมอยากเผยแพร่ทักษะ 

ความรู้ด้านงาน	DIY	 และความรู้ทีผ่มได้เรยีนมาทางสายคอมพิวเตอร์ 

ให้ผู้ที่สนใจได้น�าไปต่อยอดสร้างรายได้ให้ส�าหรับผู้ที่ยังอยู่ในภาวะ 

ว่างงานหรอือยากได้เป็นอาชีพเสริมครบั

Q7: ฝำกผลงำน/ชอ่งทำง Subscribe 
A7:	 สดุท้ายผมกข็ออยากฝากช่อง	 Youtube	 เลก็	 ๆ	 ทีก่�าลงัเตบิโต	

เป็นช่องทีส่ามารถสร้างโอกาสด	ีๆ	ให้กับผูท้ีส่นใจครบั	โดยพมิพ์ค้นหา

ใน	Youtube ใชช่ื้อว่ำ  D.I.Y By RL แล้วโปรดอย่าลมืกดตดิตาม 

(Subscribe)	 กดกระด่ิง	 เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่	 ๆ	 ด้วยนะครับ 

ขอขอบพระคณุครับ

	 สุดท้ายนี้	 หากผู ้อ่านคนไหนสนใจและไม่อยากพลาด 

คอนเทนต์ดี	 ๆ	 ที่สร้างสรรค์แบบน้ี	 อย่าลืมเข้าไปกด	 Subscribe 

ช่อง	D.I.Y	By	RL	กนัด้วยนะคะ	แล้วเราจะมาประดษิฐ์สิง่ของต่าง	ๆ	

จากการท�า	DIY	กนั

19Plearn
Play & Learn
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ช่ือเรื่อง แฮ็กสนั่นโลก
  The Great Hack
จาก  Netflix บริการของส�านักหอสมุด
ก�ากับโดย : คาริม อาเมอร์

 แฮ็กสน่ันโลก (The Great Hack) ตีแผ่ 

ดา้นมดืของการน�าขอ้มูลไปใช้ในทางที่ผดิ โดยน�าเสนอ 
ผ่านการเดินทางส่วนตัวอันสะ เทือนเลื่ อนลั่ น 

ของบุคคลกลุม่ต่าง ๆ  จากประเดน็สดุฉาวเม่ือขอ้มูลผู้ใช้ 
Facebook รั่วไหลไปยงับรษัิท Cambridge Analytica 

เขาเอาขอ้มูลเราไป แลว้ก็กมุอ�านาจเหนอืเรา

ช่ือเรื่อง สตีฟ จ็อบส์ อัจฉริยะเปลี่ยนโลก
 

เลขเรียก DVD 999 
ก�ากับโดย : โจชัว ไมเคิล สเติร์น
 

     สตฟี จอ็บส ์อจัฉรยิะเปลี่ยนโลก เลา่ถงึเรื่องราว 

ทรงพลังและน่าทึ่งของผู้ชายคนหนึ่ง ที่ต้องการ
เปลี่ยนโลก และสุดท้ายก็ท�าจนส�าเร็จ โดยเล่าถึง 

ช่วงเวลาระหว่างปี 1970 จนถึง 2000 ท่ีสร้าง 

ผลกระทบและหล่อหลอมให้สตีฟ จอบส์ กลายเป็น
ไอคอนแห่งวงการไอทีอย่างท่ีทุกคนรู้จัก จอบส์ 

ตอ้งพบกบัแรงบนัดาลใจ การคน้พบตวัตน จุดต�่าสดุ 

ของชีวิต ชัยชนะที่ยิ่ งใหญ่ และความพยายาม 

อย่างไม่ลดละในการเปลี่ยนโลกที่ทุกคนเคยรู้จัก

W

20 Plearn
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BY สุทัศน์ เขียวนิล หนังดี หนังดัง atching Plearn



20 Plearn
Play & Learn 21Plearn

Play & Learn

ช่ือเรื่อง แฉ! เทคโนโลยีล�้าวงการแพทย์ 
  The Bleeding Edge
จาก  Netflix บริการของส�านักหอสมุด  
ก�ากับโดย :  เคอร์บี้ ดิ๊กและเอมี่ เซียริง
 

 สารคดทีี่เปิดเผยความจรงิดว้ยการส�ารวจ
โลกของอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ที่พัฒนา 

อย่างรวดเร็วและแสดงให้เห็นว่าการเร่งสร้าง
นวัตกรรมนัน้ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยอย่างไร 

ช่ือเรื่อง ชนช้ันขยะปฏิวัติจักรวาล 
  Space Sweepers
จาก  Netflix บริการของส�านักหอสมุด 
ก�ากับโดย :  โจ ซอง-ฮี
 

 Space Sweepers 'ชนช้ันขยะปฏิวัติจกัรวาล' 
หนงัฟอรม์โตจากเกาหลี ที่ไมเ่พียงแต่จะเป็นงานบล็อก
บสัเตอรแ์นวไซไฟของเกาหลีที่เล่นใหญก่วา่เรื่องไหน ๆ  
แตย่งัมพีี่ 'ซงจุงก'ิ สามแีหง่ชาตขิองบรรดาเหลา่แม่ยก
ทัง้หลาย คัมแบค็การแสดงในรอบ 2 ปี มาสวมบทเป็น 
คุณกัปตันยานอวกาศสุดหล่อด้วย ไหนจะผู้ก�ากับ 
'โจซองฮี' ที่มีดีกรีถึงผู้เข้าชิงรางวัล Cinefondation 
Award จากเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตเิมอืงคานสล์ 
ยิ่งการันตีความน่าดู
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Do  You Know?
By รัชฎาภรณ์ มูลมาก

	 งาน	 CES	 คืองานที่นักพัฒนาน�าสิ่งประดิษฐ์ที่ทุกคน

ต้องว้าวออกมาโชว์	 แม้บางอย่างจะยังเป็นแค่แนวคิด	 แต่หาก

วันหนึ่งถูกผลิตขึ้นมาละก็	ชีวิตของพวกเราคงสบายขึ้นเป็นกอง

 1. Brink Bionics Impulse Neuro-Controller 

จะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถกดปุ่มเม้าส์ขณะเล่นเกมได้เร็วขึ้นหลายเท่า	 บริษัท	

Startup	 สัญชาติแคนาดาอย่าง	 Brink	 Bionics	 ได้คิดค้นถุงมือเล่นเกม	 Impulse	

Neuro-Controller	 ซึ่งถุงมือนี้จะศึกษา	 Body	Movement	 ของผู้เล่นท่ีสวมใส่ 

เพื่อคาดการณ์ว่าจะต้องกดเม้าส์ตอนไหน	หากพูดว่าเพียงแค่คิด	 เม้าส์ก็คลิกเเล้ว 

ก็คงจะไม่เกินเลยจนเกินไป

 2. Razer Project Hazel Smart Mask มาสก์อัจฉริยะ 

ของ	 Razer	 นี้แตกต่างจากชาวบ้านอย่างสิ้นเชิง	 นอกจากจะเป็นหน้ากากอนามัย 

สุดเท่ที่ป้องกันเชื้อโรคและ	PM	2.5	แล้ว	ตัวหน้ากากยังมีล�าโพงติดอยู่ด้วย	ซึ่งเมื่อผู้

สวมใส่พดูขณะใส่มาสก์มกัจะมเีสยีงอู้อ้ีไม่น่าฟัง	เเต่หน้ากากน้ีจะจดจ�าเสยีงคุณและ

ส่งเสียงผ่านล�าโพงออกมาอย่างชัดเจนเเทน

 3. Cadillac eVTOL flying taxi concept	 รถบินได ้

เป็นอนาคตที่เริ่มจะเห็นลาง	 ๆ	 ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง	 General	 Motors 

น�าเสนอแนวคิดรถบินได้	ขบัคนเดยีว	และใช้พลงังานไฟฟ้าทัง้หมดในการขับเคลือ่น	

(EV)	นอกจากแนวคิดนี้แล้ว	GM	ยังน�าแนวคิดรถ	EV	อีกมากมาย	นั่นหมายความว่า

อนาคตอนัใกล้นี	้ค่ายรถยนต์ทัว่โลกน่าจะหนัมาผลติและพฒันารถ	EV	กนัแพร่หลาย

มากขึ้น	ไม่ปล่อยให้	Tesla	ครองตลาดอยู่เจ้าเดียว

 4. LG Transparent Smart Bed TV เคยดูภาพยนตร ์

เรือ่ง	Minority	Report	กันไหม?	หน้าจอใสที	่Tom	Cruise	โบกไม้โบกมอืในหนงันัน้ 

ไม่ห่างจากความเป็นจริงเท่าไหร่แล้ว	ค่ายทีวีจากเกาหลีใต้อย่าง	LG	ได้เปิดตัว	ทีวี

โปร่งแสง	 ท่ีติดอยู่ท่ีปลายเตียงพร้อมเรียกขึ้นมาดูได้ทุกเมื่อ	 นับเป็นนวัตกรรม 

ที่ดูจะใช้ได้จริงเร็ว	ๆ	นี้	แถมยังท�าให้ผู้เข้าร่วมงานต้องอ้าปากค้างทึ่งไปตาม	ๆ	กัน

10 นวตักรรมสดุว้าว 
ทีโ่ลกต้องทึง่จากงาน CES 2021
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 5. Panasonic Automotive AR HUD HUD (Head-up 
Displays)	 หรือ	 การแสดงผลบนกระจกหน้ารถเป็นเร่ืองที่ค่ายรถยนต์หลายค่าย 

ได้น�ามาใช้จริงแล้ว	 แต่	 Panasonic	 ได้น�า	 AR	 (Augmented	 Reality)	 เข้ามา 

ใช้ด้วย	 โดย	 AR	 จะแสดงสัญลักษณ์การจราจรต่าง	 ๆ	 ขึ้นมาอย่างชัดเจน	 รวมถึง 

มีระบบ	Machine	Learning	ที่จะคอยเรียนรู้สิ่งต่าง	ๆ	รอบตัวผู้ขับ	เช่น	ทางม้าลาย	

ส่ิงของ	 เส้นทึบห้ามแซง	 รวมถึงทางโค้งข้างหน้า	 ที่จะท�าให้คนขับสะดวกสบายและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 6. Kohler Stillness Bath	 การ	WFH	 จะไม่ใช่เร่ืองที่น่าเบื่อ 

อกีต่อไปด้วยอ่างอาบน�า้ทีไ่ม่ต่างจากสปาหรู	Kohler’s	zen-beyond-zen	Stillness	

Bath	ราคาแตกต่างออกไปตามขนาด	เร่ิมต้น	6,200	–	16,000	ดอลลาร์สหรัฐ	วางขาย

ภายในปีนี้	อ่างนี้มีดีอะไรบ้าง?	แน่นอนมีไฟ	LED	สร้างบรรยากาศ	กลิ่นอโรม่า	และ 

ไอน�้า	แถมอ่างนี้ยังออกแบบด้วยแนวคิดไร้ขอบ	Infinity	Edge	อีกด้วย

 7. LG Rollable Smartphone Concept จะพก	

Smartphone	 กับ	 Tablet	 คู่กันไปท�าไม	 ในเมื่อต่อไปสองอย่างที่ว่าน้ันจะ	 2-in-1 

ในเครื่องเดียว!	 งานนี้	 LG	 ได้เอาแนวคิดสุดเจ๋งออกมาโชว์ให้โลกรู้	 อุปกรณ์ชิ้นนี ้

มีชื่อว่า	Rollable	Smartpone	เป็นโทรศัพท์มือถือทรงปกติที่สามารถยืดขยายออก

มาเป็น	Tablet	ได้	เจ๋งใช่มั้ยล่ะ

 8. Nobi Smart Lamp	 ต้องเรียกมันว่าโคมไฟโคตรอัจฉริยะ 

เหมาะมากที่จะติดตั้งในห้องผู้สูงอายุ	 นอกจากจะจับการเคลื่อนไหวเพื่อเปิดไฟ

อตัโนมตัไิด้ตามมาตรฐานแล้ว	โคมไฟนีย้งัจบัจงัหวะการล้มของผูส้งูอายแุล้วแจ้งเตอืน

ไปที่สมาร์ทโฟนได้อีกด้วย

 9. Petpuls A.I.-powered dog collar	ปลอกคอสุนัขอัจฉริยะ	

Petpuls	นีม้รีะบบจดจ�าเสียงเห่าแล้วตคีวามว่าสนุขัก�าลงัสือ่อะไรได้มากถงึ	5	อารมณ์	

(มีความสุข	/	กังวล	/	ผ่อนคลาย	/	โกรธ	/	เศร้า)	ปลอกคอนีท้�างานร่วมกนัสมาร์ทโฟน 

ซึ่งท�าให้เจ้าของสามารถติดตามกิจกรรมประจ�าวันและการนอนของเจ้าตูบได ้

อย่างง่ายดาย

 10. Razer Project Brooklyn gaming chair หรือเก้าอี้

เล่นเกม	ซึง่สามารถตดิตัง้จอโค้ง	OLED	เชือ่มต่อกบัตวัเก้าอีไ้ด้	เชือ่เลยว่าเมือ่ประกอบ

จอกับเก้าอี้เข้าด้วยกัน	ประสบการณ์การเล่นเกมของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

	 ทุกปีงาน	 CES	 จะมีนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 มาน�าเสนอ	 บางอย่างมีก�าหนด 

จะผลิตจริง	 แต่บางอย่างก็เป็นเพียงแค่แนวคิดเท่าน้ัน	 แม้สินค้าบางอย่างจะถูกจริต 

ของผูใ้ช้มากแต่ยงัคงอยูใ่นช่วงพฒันาเท่านัน้กอ็ย่าเพ่ิงเสยีใจไป	เพราะน่ันหมายความว่า 

เราจะมีเวลาเก็บเงินนานขึ้น	 และเมื่อสินค้าที่เฝ้ารอผลิตออกมาจริง	 ๆ	 ก็เอา 

เงินเก็บนี้ไป	Pre-order	โดยพลัน!
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