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FOOD 2030
FOOD INNO SERVICES
นาโนเทคโนโลยีในการวินิจฉัยการเสื่อมของเซลล์สมอง
เครื่องวัดแก๊สแอมโมเนียไร้สาย
มอเตอร์รูปแบบใใมม่สำามรับรยยนต์พลังงานใไฟฟาา
ศูนย์บริการวิเคราะม์ทดสอบใสวทช.
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FOOD 2030
ความมั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการ ถือเป็นประเด็น
ที่ท้าทาย และมีความสาคัญเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ ในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ซับซ้อนและจาเป็นต้องมีการจัดการอย่างเร่งด่วน
ทั้งการเติบโตของจานวนประชากรอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมเมือง การอพยพ การขาดแคลนทรัพยากร และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่างก็ร่วมกันส่งผลกระทบต่อ
ระบบการผลิตอาหารในยุโรปและทวีปอื่นๆ ทั่วโลก
มีการคาดการณ์ว่าจานวนประชากรทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นไปถึง
9 พันล้านคน ในปี ค.ศ. 2050 และความต้องการอาหารจะเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 60 สาหรับมิติการผลิตอาหารพบว่าอุตสาหกรรมอาหาร
ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจานวนมาก โดยมีการใช้น้าเป็น
จานวนร้อยละ 70 และใช้พลังงานเป็นจานวนร้อยละ 30 ของ
ทั้งหมดที่ใช้ในโลก และได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจานวน
ร้อยละ 25 ของก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดที่ถูกปล่อยออกมาสู่
ชั้นบรรยากาศ สาหรับมิติโภชนาการพบว่ามีผู้ที่เป็นโรคอ้วนและ
มีภาวะน้าหนักเกินเป็นจานวนถึง 2 พันล้านคน ในขณะทีจ่ านวน
ของผู้ทมี่ ีน้าหนักน้อยเกินขนาดก็มถี ึง 795 ล้านคน
ในปี ค.ศ. 2030 ได้มีการตั้งเป้าหมายของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น
การขจัดความหิวโหยให้หมดสิ้น และการลดอาหารเหลือทิ้ง
ร้อยละ 50 ตามทีถ่ ูกกาหนดไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals, SDGs) นอกจากนี้ยังมี
การตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
ควบคุมการเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส สืบเนือ่ งจากผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ

การประชุมภาวะโลกร้อน ครั้งที่ 21 (COP21) โดยการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมถือเป็นกุญแจสาคัญในการหาวิธีในการผลิตอาหาร
ให้แก่โลกของเราอย่างยั่งยืน
หากพิจารณาถึงการลงทุนในยุโรป จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะมี
ความท้าทายหลายอย่างที่ต้องเผชิญพร้อมกับโอกาสต่างๆ ที่เข้ามา
แต่การลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในยุโรป โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมอาหารยังถือว่าอยูใ่ นระดับต่าเมื่อเทียบกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น นอกจากนี้การสมัครกองทุนยุโรปเพื่อ
การลงทุนแบบยุทธศาสตร์ (European Fund for Strategic
Investments, EFSI) ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารในยุโรปก็มจี านวนน้อย โดยมีการประเมินว่าหากมี
การลงทุนด้าน R&D ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพิ่มมากขึ้น
จะก่อให้เกิดการสร้างรายได้และกาไรที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้
สหภาพยุโรปจึงจัดตั้งโครงการ Food 2030 ขึ้นมา โดย
Food 2030 นั้นเป็นแผนนโยบายใหม่เพื่อใช้ในการจัดการ
โครงสร้าง เชื่อมโยง และขยายขนาดของการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
ในยุโรปและในระดับโลก โดยจุดมุง่ หมายหลักของแผนนโยบายนี้
คือการกระตุ้นการลงทุนในการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน และผลักดันนวัตกรรมดิจติ อล และ
Open Science ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูล
การวิจัยทีไ่ ด้รับทุนสนับสนุนทั้งในส่วนของข้อมูลและสารสนเทศ
อีกทั้งยังผลักดันเรือ่ งการศึกษาและการสร้างเสริมทักษะและ
ศักยภาพ และเป้าหมายทีก่ ว้างกว่านั้นก็คือ การสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตอาหารในยุโรปให้มีความยั่งยืน
ยืดหยุ่น หลากหลาย ครอบคลุม และสามารถแข่งขันได้
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• บรรเทาความมิวโมยใโรคขาดสารอามารใและอาการ
เจ็บป่ วยที่มีสาเมตุจากอามารใและรับรองความปลอดภัย
ทางอามารใรวมใไปยงงการช่ วยเมลือูู ้บริโภคใม้มี
วิยกี ารบริโภคอามารอย่างยั่งยืนและดีตอ่ สุขภาพใ
• สร้างระบบการูลิตอามารเบือา งต้นที่สามารยยืดมยุ น่
เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลกใ
• นำามลักการความยั่งยืนและเศรษฐกิจมมุ นเวียน
(circular economy) ไปปฏิบัติในระบบการูลิตอามาร
ทัางระบบ
• กระตุ้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใและเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุ มชน

โดยระบบการผลิตอาหารที่กล่าวถึงจะครอบคลุมทั้งห่วงโซ่มูลค่า
ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต การผลิตเบื้องต้น (การเกษตร การประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า) การเก็บเกี่ยว การจัดเก็บ การแปรรูป
การทาบรรจุภณ
ั ฑ์ การกระจายสินค้า การจัดการของเสีย
จนไปถึงการบริโภคของผู้บริโภค และรวมไปถึงการย้อนกลับ
ไปยังจุดแรกของห่วงโซ่
ระบบการผลิตอาหารทีต่ ้องการจะไม่ใช่แค่ผลิตอาหารในปริมาณที่
เพียงพอแก่คนทั่วโลก แต่จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการ
ด้านความปลอดภัย คุณภาพและโภชนาการของอาหารเพื่อผลิต
อาหารที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน โครงการ Food 2030 จะผลักดัน
ให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขประเด็นที่มี
ความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการ

Credit: farmingfirst.org
ที่มา: วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์
พฤศจิกายน 2559

Food
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การใช้นาโนเทคโนโลยี
่

ในการวินิจฉัยการเสือมของเซลล์สมอง

Credit: http://www.braininitiative.org/

ภาวะเซลล์สมองเสื่อม ถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญในยุโรป
โดยพบว่ามีประชากรกว่าหลายล้านคนต้องทนทุกข์กับภาวะ
เซลล์สมองเสื่อม แม้ว่าการเกิดโรคสมองเสื่อมในผู้ป่วยจะเป็นไป
อย่างช้าๆ แต่ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผู้ป่วยและครอบครัวของ
ผู้ป่วยถือว่ามหาศาล เนื่องจากยังไม่มีวิธีที่สามารถเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดจากภาวะเซลล์สมองเสื่อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การตรวจพบภาวะสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม
จึงเป็นวิธเี ดียวที่จะช่วยชะลอการพัฒนาของโรคได้
การวินิจฉัยทางการแพทย์กาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
เป็นผลเนื่องมาจากมีการค้นพบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดใหม่ๆ
ได้อย่างรวดเร็ว การตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการเสื่อมของเซลล์สมองจะสามารถช่วยลดผลกระทบต่อผู้ป่วย
ได้อย่างมาก
โครงการ NADINE ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป
ได้พัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยเพื่อติดตามการเกิดของภาวะเซลล์สมอง
เสื่อม ซึ่งแนวคิดคือการพัฒนาระบบที่เอื้อให้ใช้ตัวอย่างเลือดหรือ
ซีรัมในปริมาณน้อยในการตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่สามารถใช้
บ่งบอกถึงการเกิดภาวะเซลล์สมองเสื่อมได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทา้ ทาย
อย่างมาก เนื่องจากในระยะเริ่มแรกของการเกิดโรคสมองเสื่อม
ความเข้มข้นของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเหล่านี้จะค่ามากทั้งในเลือด
และซีรัม

นักวิจัยได้ใช้เทคนิคการย่อขนาด และได้พัฒนานวัตกรรมด้าน
นาโนเทคโนโลยีร่วมกับการใช้วิธีการทางชีวเคมีขั้นสูง ในการตรวจ
หาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ต้องการ โดยมีการใช้นวัตกรรมอนุภาคนาโน
จากแม่เหล็กร่วมกับแอนติบอดีที่ถกู เลือกมาโดยเฉพาะ ตามด้วย
การใช้เทคนิคการตกตะกอนด้วยวิธีการทางอิมมูโนวิทยา
(immunoprecipitation) ซึ่งในการตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
ได้มีการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน 4 ชนิด เข้ามาช่วย ได้แก่
ไมโครแอเรย์ชนิดเรืองแสง (fluorescence microarrays)
เทคนิควิเคราะห์ทางเคมีที่ใช้หลักการการเปลี่ยนสารตัวอย่าง
ให้เป็นไอออน (mass spectrometry) ไมโครดรอปเล็ทแอเรย์
(micro droplet array) และเทคนิควิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า
(electrochemical assay)
สาหรับชิ้นส่วนของตัวอุปกรณ์ ทางคณะทางานได้พัฒนาอุปกรณ์
ขนาดเล็กซึ่งผลิตโดยใช้วัสดุพอลิเมอร์ และใช้ซอฟท์แวร์ชั้นสูง
เป็นระบบปฏิบัติการ
โดยสรุป วิธีการที่ถกู พัฒนาขึ้นผ่านโครงการ NADINE ได้เน้น
ให้เห็นถึงความสาคัญของการใช้ชีวเคมีขั้นสูงร่วมกับ
นาโนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครือ่ งมือวินิจฉัยทาง
การแพทย์ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการเกิด
ภาวะสมองเสื่อมได้ดขี ึ้นเพื่อที่จะออกแบบวิธีการรักษาใหม่ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ที่มา: วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์
ตุลาคม 2559
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ใเครื่องวัดแก๊สแอมโมเนียรรสสาย
แอมโมเนีย เป็นแก๊สทีเ่ กิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นสารเคมีที่มีประโยชน์อย่างมาก
ทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่แล้วถูกนาไปใช้ในการผลิตปุ๋ย
ใช้เป็นสารทาความเย็น ซึ่งจากคุณสมบัติในเบื้องต้นแอมโมเนียนาไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม
เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับสารทาความเย็นประเภท
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) และประการสาคัญคือไม่ทาลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ

ในขณะเดียวกันแอมโมเนียก็เป็นแก๊สพิษต่อร่างกายของมนุษย์ หากเกิดการรั่วไหล การสัมผัส
สูดดม จะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ชัก หมดสติ เกิดการระคายเคืองผิวหนัง แผลไหม้
และตาไหม้ สูญเสียการมองเห็น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น
จึงได้ระมัดระวังและให้ความสาคัญ ตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงานเพื่อลดอุบัติเหตุทจี่ ะเกิดขึ้น
โดยตราพระราชบัญญัติกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทาความเย็นที่ใช้
สารแอมโมเนียเป็นสารทาความเย็นในโรงงาน พ.ศ. 2554 ในหมวดที่ 7 ข้อที่ 13 ได้กล่าว
ลักษณะอาคารโรงงานที่ใช้ระบบทาความเย็นโดยใช้สารแอมโมเนียว่า ต้องติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจไอระเหยของสารแอมโมเนีย ณ บริเวณห้องเครือ่ งและห้องปฏิบัติงานที่มีการติดตั้ง
ระบบทาความเย็น โดยติดตั้งอย่างน้อยห้องละ 1 จุด

อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สแบบไร้สาย

ระบบเครื่องวัดแก๊สเซ็นเซอร์ไร้สายใ
ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ หรือ TOPIC ได้รับโจทย์วิจัย
จากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ให้ทาการตรวจวัดแก๊สแอมโมเนียในโรงงานอุตสาหกรรมแช่แข็ง
ทาความเย็น ระบบตรวจวัดแอมโมเนียจึงมีความจาเป็นต่อระบบการแจ้งเตือนและป้องกัน
การรั่วไหลของแอมโมเนียมากขึ้น ปัจจุบันการพัฒนาระบบวัดแก๊สแอมโมเนียที่มีอยู่ในประเทศไทย
ยังมีน้อย และจาเป็นต้องนาเข้าสินค้าประเภทนี้ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง จึงได้พัฒนาระบบวัด
แก๊สแอมโมเนียไร้สาย เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน สะดวกต่อการติดตัง้ และแสดงผล

เทคโนโลยีท่ใี ชาในการพัฒนา
ระบบเครื่องวัดแก๊สเซ็นเซอร์ไร้สาย ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และเทคโนโลยีไร้สาย
จุ ดเด่นของเทคโนโลยีใ
1. ใช้เทคโนโลยีแก๊สเซ็นเซอร์ชนิดเคมีไฟฟ้าร่วมกับระบบ Zigbee wireless network
เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฐานข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อระบบ
Local Network
2. สามารถเรียกดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพื่อแสดงผลแบบเรียลไทม์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้บนคอมพิวเตอร์พกพาและโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน
(เมื่อมีการตั้งค่าให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์)
3. ส่วนของซอฟต์แวร์สามารถประมวลผลปริมาณแก๊ส
โดยจะส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนได้ หากปริมาณเกินค่าที่กาหนดใว้

อุปกรณ์เครื่องรับข้อมูลระบบแก๊สแบบไร้สาย
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คุณสมบัติเด่นของเครื่องใ
• อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สแบบไร้สาย 1 เครื่อง
สามารถวัดแก๊สได้ 1 ชนิด
• แต่ละเครื่องจะทาการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันในลักษณะ
เป็น Mesh network ความสามารถในการวัดใกล้-ไกล
ขึ้นอยู่กับการออกแบบการรับส่งข้อมูลในเครือข่าย
สามารถรับส่งข้อมูลได้ไกลมากกว่า 1 กิโลเมตร
• ใน 1 ระบบ สามารถรองรับเครื่องวัดแอมโมเนียสูงสุด
100 เครื่อง
ส่วนประกอบของระบบใแบ่งการทางานออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. เครื่องวัดแก๊สแอมโมเนีย
• สามารถวัดแก๊สแอมโมเนียได้ตั้งแต่ 0-100 ppm
• มีเซ็นเซอร์สาหรับวัดความชื้น (0-100%)
และอุณหภูมิ (0-100 องศาเซลเซียส)
• ส่งข้อมูลแบบไร้สาย ง่ายต่อการติดตั้ง
• LCD บอกค่าต่างๆ ของเซ็นเซอร์ทตี่ ัวเครื่อง
• ใช้ LED บอกระดับค่าความเข้มข้นตามที่กาหนด
3 ระดับ (เขียว เหลือง แดง)
• มีเสียงดัง หากความเข้มข้นเกินที่กาหนด
• มี Terminal สาหรับใช้ติดตั้งกับอุปกรณ์แจ้งเตือนอื่นๆ
เช่น ไซเรน
2. เครื่องรับสัญญาณ
• ใช้ LED บอกระดับค่าความเข้มข้นตามที่กาหนด
3 ระดับ (เขียว เหลือง แดง)
• มีเสียงดัง หากความเข้มข้นเกินที่กาหนด
• มี Terminal สาหรับใช้ติดตั้งกับอุปกรณ์แจ้งเตือนอื่นๆ
เช่น ไซเรน
• USB port สาหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์
3. ซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์
• สามารถอัปโหลดแผนผังเข้าไปยังระบบ
• มีจุดแสดงสถานะบนแผนผังภาพ พร้อมทั้งระบุตาแหน่งได้
• บอกข้อมูลของเซ็นเซอร์ในแต่ละจุดที่ติดตั้ง
• นาข้อมูลที่เก็บไว้ออกมาแสดงในรูปแบบ CSV ไฟล์ได้
• สามารถแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์สาหรับแสดงผล
แบบ Real-time

อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สแบบไร้สาย

อุ ปกรณ์ตรวจวัดแก๊สแบบใไร้สายใ
• Power supply Input: AC 110-240V, 50-60Hz
• Fuse Protection: Yes
• Output Contact Relay: Dry Contact DC 12V 1000mA
• Standby current: >300mA
• Wireless working frequency: 2.4GHz (ZigBee standard)
• Wireless sensor network topology: Mesh Network
• Antenna gain: 0 dBi (Internal Antenna) or 5 dBi
(External Antenna)
• Internal speaker volume: 95dB
• Supported sensors: Temperature, Humidity and
Ammonia electro-chemical sensor
• Housing material: Aluminum
• Housing sensor: Wire Mesh
• Operation condition Temperature: -10ºC~+55ºC
• Relative humidity: ≤ 90% (non-condensing)
• Dimensions (L x W x H): 126 × 36 × 130 mm
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อุปกรณ์เครื่องรับข้อมูลระบบแก๊สแบบไร้สาย

การประยุ กต์เทคโนโลยี
ไม่เพียงแต่การนำามาใชาวัดแก๊สแอมโมเนียในโรงงาน
อุ ตสามกรรมแช่ แข็งทำาความเย็นเท่านันา ใยังสามารย
นำาไปพัฒนาประยุ กต์เพื่ออุ ตสามกรรมเกษตรอื่นๆใ
เช่ นใฟาร์มเลีายงไก่และฟาร์มมมู ใเป็นต้นใมรือจะนำา
เครื่องวัดแก๊สเซ็นเซอร์ท่ใี TOPIC พัฒนามรือประยุ กต์ใ
ก็สามารยปรับเปลี่ยนแก๊สเซ็นเซอร์ตามลักษณะงาน
ที่ตอ้ งการวัดได้ใเพื่อลดการนำาเข้าของระบบวัดแก๊ส
จากต่างประเทศที่มีราคาค่อนข้างแพงใ
ทัางนีเา ทคโนโลยีเครื่องวัดแก๊สแอมโมเนียไร้สาย
สามารยปรับเปลี่ยนแก๊สเซ็นเซอร์ใเช่ นใ
คาร์บอนมอนอกไซด์แก๊สเซ็นเซอร์ใ(CO)
ซั ลเฟอร์ไดออกไซด์แก๊สเซ็นเซอร์ใ(SO2)
ไฮโดรเจนซั ลไฟด์ใ(H2S) เป็นต้นใเพื่อนำาไปประยุ กต์ใชา
ในงานที่เมมาะสมตามแก๊สที่ตอ้ งการวัดได้

อุ ปกรณ์เครื่องรับข้อมู ลระบบแก๊สแบบใไร้สายใ
• 100 gas sensor device limit
• Mini USB connector
• LED status (Green) for zigbee status
• LED status (Blue) for Microcontroller status
• Sound alert for gas detector alarm and Mute switch
• LED status for gas detector status
• 250 VAC 10 A Relay contact (NO, NC, COM)
for gas detector alert
• 12V DC power supply

วิจัยพัฒนาโดยใ
ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และ
อิเล็กทรอนิกส์อนิ ทรีย์ใ(TOPIC)ใ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แม่งชาติใ
โทรศัพท์ใ0ใ2564ใ6900ใต่อใ2108ใใ
Email: topic@nectec.or.th

ที่มา www.environment.gov.au
ที่มา: NECTEC eNewsletter ฉบับที่ 56 ประจาปี 2559
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มอเตอร์รูปแบบใมม่สาำ มรับ

รถยนต์พลังงานรฟฟ้า
รุ่นอนาคต

การติดตั้งมอเตอร์ไว้นอกตัวรถแต่ติดไว้ให้ใกล้กับล้อจะผลิกโฉม
อนาคตของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า นักวิจัยจากยุโรปได้พัฒนาและ
ประกอบตัวต้นแบบของมอเตอร์ชนิดติดตั้งภายในล้อ (in-wheel
motor) เทคโนโลยีมอเตอร์ชนิดติดตั้งภายในล้อได้ถอื กาเนิดขึ้น
เกือบร้อยปีมาแล้ว แต่มอเตอร์ชนิดนี้กลับมาได้รับความสนใจ
อีกครั้งเนื่องมาจากกระแสนิยมของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตามเป็นเวลานานแล้วทีเ่ ทคโนโลยีมอเตอร์
ชนิดติดตั้งภายในล้อสาหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็ยังถูกพัฒนา
เป็นแค่ตัวต้นแบบ แต่ยังไม่ได้ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลาย
ตามท้องตลาด

ระบบไอเย็นในมอเตอร์ชนิดติดตั้งภายในล้อ จะช่วยลดอันตราย
ทีเ่ กิดจากการสะสมความร้อนมากเกินไป โดยออกแบบให้มชี ่อง
เพื่อให้อากาศเข้าไปตรงส่วนหน้าของกันชน โดยอุปกรณ์ควบคุม
กระแสลมในรถยนต์จะช่วยควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ
ไปยังตรงมอเตอร์ ภายใต้แนวคิดนีก้ ารไหลของอากาศในปริมาณ
ที่มากพอจะถูกส่งไปยังมอเตอร์เพือ่ แทนที่ความร้อนที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะเวลาที่ขับขี่บนทางด่วนซึ่งส่วนมากจะมีการใช้ความเร็ว
ทีส่ ูง ระบบไอเย็นยังถูกนาไปใช้เมื่อรถยนต์นนั้ หยุดเคลือ่ นที่
หลังจากการขับขี่ด้วยความเร็วสูง เพื่อให้แน่ใจว่าความร้อน
ได้ถกู นาออกจากตัวมอเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว

ทีมนักวิจัยภายใต้โครงการ EUNICE พัฒนาและทดสอบระบบ
มอเตอร์ชนิดติดตั้งภายในล้อสาหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าได้สาเร็จ การติดตั้งมอเตอร์เข้าไปภายในล้อของ
รถยนต์กอ่ ให้เกิดประโยชน์ต่างๆ มากมายต่อการใช้รถยนต์
พลังงานไฟฟ้า เช่น มีพื้นที่กว้างขวางขึ้นให้กับผู้โดยสาร และช่วย
ปรับปรุงพฤติกรรมการขับรถให้ดขี ึ้น นอกจากนั้นมอเตอร์ชนิดนี้
ยังไม่ต้องพึ่งพาการนาเชิงกลจากกระปุกใส่เกียร์ เพลา เพลาขับ
และชุดเฟืองท้าย จึงทาให้มีนาหนั
้ กเบา ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการผลิตและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

นักวิจัยยังได้ทาการวิเคราะห์การประเมินวัฏจักรชีวิต
(life-cycle assessment) ของส่วนประกอบของมอเตอร์
เพื่อศึกษาว่าในทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตไปยังการใช้จนกระทั่ง
การทาลายชิ้นส่วนเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง

ตัวต้นแบบของมอเตอร์ทถี่ ูกพัฒนาขึ้นนั้นประกอบไปด้วย
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง ชิ้นส่วนโครงสร้าง เบรค และเกียร์ทดรอบ
โดยทางผู้พัฒนาพยายามออกแบบให้น้าหนักนอกสปริงมีความเบา
มากที่สุดเพราะมันสามารถส่งผลต่อการขับขีไ่ ด้

ด้วยงานเหล่านี้ทาให้โครงการ EUNICE สามารถพัฒนารากฐาน
สาหรับการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรมในยุโรปได้
และพัฒนาส่วนประกอบสาคัญอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามทีห่ วังไว้ในราคาที่รับได้ แนวคิดของระบบมอเตอร์ชนิดติดตั้ง
ภายในล้อนั้นมีศักยภาพที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์
ในอนาคต พัฒนาวิถีการขับรถในด้านความสะดวกสบาย
และความปลอดภัย
ที่มา: วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์
ตุลาคม 2559
http://cordis.europa.eu/result/rcn/158647_en.html

Energy EV
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ศูนย์บริการวิเคราะม์ทดสอบ สวทช.

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้องผ่านการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัย ถึงจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
ที่ผ่านมาต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปวิเคราะห์ทดสอบในต่างประเทศซึ่งสูญเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อปี แต่ขณะนี้ผู้ประกอบการไทย
ไม่ต้องกังวลเพราะ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC ได้เปิดให้บริการแล้ว ตั้งอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามหลักวิธีมาตรฐานต่างๆ ให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีความเชีย่ วชาญ สามารถให้บริการวิเคราะห์ทดสอบงานยากและซับซ้อน เพือ่ สนับสนุนการทาวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้ามูลค่าสูง และการแก้ไขปัญหา อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ หุ่นยนต์และ
แมคาทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เปิดดาเนินการ 7 วัน 24 ชัว่ โมง พร้อมให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ศูนย์บริการวิเคราะม์ทดสอบใสวทช. (NCTC)
ชัา นใ3ใตงกใC อาคารกลุ่มนวัตกรรมใ2ใ(INC2)
142ใอุ ทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยใยนนพมลโยธิน
ตำาบลคลองมนง่งใอำาเภอคลองมลวงใจังมวัดปทุมธานีใ12120

โทรศัพท์ใ0-2117-6850
โทรสารใ 0-2117-6851
nctc@nstda.or.th
www.facebook.com/labNCTC/
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