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สวัสดีทานผูอานที่รักและเคารพทุกทาน

 ที่ผานมารายงานขาววิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี จากวอชิงตัน ของสำนักงานที่ปรึกษา 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำสถาน - 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ไดเคยนำเสนอ 

ขาวสารเกี่ยวกับลาตินอเมริกากันไปบางแลว

 สำหรับเดือน พ.ย. 2561 นี้ ทีม บก. 

ไดม ีโอกาสเขาร วมจัดแสดงนิทรรศการและ 

กิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร ณ กรุง 

ลิมา สาธารณรัฐเปรู จึงไดเก็บบรรยากาศใน 

งานมาฝากทานผูอานที่รักทุกทาน รวมถึง จะนำ 

เสนอเร ื ่ องราวของลาต ินอเมร ิกาอ ีกคร ั ้ ง 

ในรูปแบบยอนรอยอดีตเมื่อประมาณ 4,000 ป 

กอน ที่มีการดำเนินชีวิตโดยมีการเชื่อมโยง 

วิทยาศาสตรเขามาเกี่ยวของ และยังคงหลงเหลือ 

กลิ่นอายของประวัติศาสตรอยูในปจจุบันใหเรา 

ไดสัมผัส ไมวาจะเปนดนตรี อาหาร หรือ 

สิ่งปลูกสราง อยางเชน มาชู ปกชู รวมถึงระบบ 

การศึกษาของเปรู และโบลิเวีย ที่สนุบสนุน 

การเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรในปจจุบันกัน

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
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 สำหรับในฉบับนี้ เราจะเนนกลุมประเทศตอนกลาง 

ของทวีปอเมริกาใตเปนหลัก เนื่องจากสำนักงานที่ปรึกษาดาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ 

กรุงวอชิงตัน ไดมีโอกาสไปรวมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร 

Peru Con Ciencia ที่กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ระหวางวันที่            

8 - 11 พฤศจิกายน 2561 และพบหารือหนวยงานของ 

สาธารณรัฐเปรูและรัฐพหุชนชาติโบลิเวีย   ซึ่งยังเปนประเทศ 

ในลาตินอเมริกาที ่ย ังคงเอกลักษณของชนพื ้นเมืองไว ได 

อยางดี โดยเฉพาะจากบรรพบุรุษ 3 ชาติพันธุหลักที่วาง 

อารยธรรมดั้งเดิมไวบนผืนแผนดินตอนกลางโดยรอบและบน 

พื้นที่ราบสูงของเทือกเขาแอนดีส (Andes) นี้

  ลาตินอเมริกา  เปนดินแดนที่มีประวัติอันยาวนานและมีอารยธรรมที่เปน 

เอกลักษณของตนเองไมแพดินแดนโลกเกาในยูเรเชีย และแอฟริกา จากหลักฐานที่พอจะคนพบ 

ได ก็เกาไปถึงประมาณ 2,000 ปกอนคริสตกาล หรือ 4,000 กวาปมาแลว มีหลายชนเผา 

พื้นเมืองที่อาศัยอยู เชน ชนเผาโอลเม็ก (Olmec) มายา (Maya) แอสเต็ก (Aztec) ซาโปเต็ก 

(Zapotec) ในเม็กซิโก และอเมริกากลาง ที่สรางสถาปตยกรรมยุคโบราณ และคิดคนเทคโนโลยี 

ในการสำรวจทางดาราศาสตร การทำปฏิทิน ไปจนถึงการแพทย หรือกลุมชนเผาอินคา (Inca) ชนเผาอัยมารา 

(Aymara) และชนเผากัวรานี (Guaraní) ซึ่งถือไดวาเปน     

ตนตระกูลของคนในสาธารณรัฐเปรู รัฐพหุชนชาติแหงโบลิเวีย 

และสาธารณรัฐปารากวััย ชนพื้นเมืองเหลานี้ โดยสวนใหญมี 

ความเชื่อทางเทววิทยา  และเริ่มมีการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ีพ ื ้นฐานผสมผสานในว ิถ ีช ีว ิตด วยอยาง 

หลากหลายและสืบทอดมาจนถึงยุคปจจุบัน

Inca stonework
ที่มา: https://pxhere.com/en/photo/1087140

Aztec stone calendar
ที่มา: https://tribalcollegejournal.org/colleges-columbus-mayans-

aztecs-incas-offered-advanced-education-long-arrival-europeans/



รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที่ 11 /25614

  

 อินคา (Inca) จาก ป ค.ศ. 1438 
ถึงป ค.ศ. 1533 อาณาจักรอินคาเปนอาณาจักรที่ 

ใหญที่สุดในทวีปอเมริกาใตผืนใหญ และสรางบาน 

แปลงเมืองที่ยากตอการโจมตีและการคนหา โดยมี 

ศูนยกลางทางศาสนา การเมือง และการทหารอยู 

ที่เมืองกุสโค (Cusco) ซึ่งตั้งอยูบนหุบเขาเหนือ 

ระดับน้ำทะเล 3,400 เมตร (ปจจุบันเปนเมืองใน 

เปรู) นอกจากจะมีระบบสังคมที่เขมแข็งแลว ชาว 

อินคายังม ีความเช ี ่ยวชาญในการสลักหินและ 

การกอสราง มีการเรียงกอนหินที่ขนาบเขากันพอดี 

ไมมีการใชโคลนชวยในการทำใหหินติดกัน มีการ- 

คำนวณที่พอเหมาะพอดีสำหรับถนน อาคารบาน 

เรือน และกำแพงเมืองเพื่อปองกันการรุกรานของ 

ศัตรู ตัวอยางที่เห็นไดชัดคงหนีไมพนเมืองเรนลับ 

บนเขาสูงอยาง มาชู ปกชู (Machu Picchu) - 1 ใน 

7 สิ่งมหัศจรรยของโลกที่มีการออกแบบทางดาน 

ว ิศวกรรมและสถาป ตยกรรมที ่ยอดเย ี ่ยมบน 

เทือกเขาแอนดีส และยังมีเมืองโบราณที่ ใกลเคียง 

ในบริเวณนั้นอีกหลายเมือง

 มาชู ปกชู ยังสะทอนใหเห็นถึงความชาญฉลาดใน 

การเลือกที่ตั้งเมือง รวมไปถึงการวางผังเมืองใหสอด - 

คลองกับธรรมชาติ และเอื้อตอการดำรงชีพของชาวอินคา 

มีการใชหินสรางใหเปนชั้นลดหลั่นลงมาตามแนวเชิงเขา 

เพื่อสรางเปนเกษตรขั้นบันได เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้ง 

ลดการชะลางพังทลายของดิน ชาวอินคาเพาะปลูกพืช 

หลายชนิด โดยหลักๆ คือ มันฝรั่ง ขาวโพด พริก ฝาย 

มะเขือเทศ ถั่วลิสง ควินัว และผักโขม เปนตน แตทั้งนี้ 

ดวยสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบสูง หุบเขา และที่ราบต่ำ 

ชายทะเล รวมทั้งสภาพอากาศที่มีทั้งอากาศหนาวและ 

รอน เขตฝนตกและแหงแลง มีการใชภูมิปญญาชาวบาน 

แปรรูปอาหารเก็บไว ในยามที่ขาดแคลน เชน การผลิต 

แปงจากมันฝรั่ง  โดยอาศัยความแตกตางของอุณหภูมิใน 

ชวงกลางวันที่รอนจัด และชวงกลางคืนที่หนาวจัด เหมือน 

กับแชแข็งและตากแหงจนความชื้นหมดไป หรือการหมัก 

ขาวโพดสด/แหงเพื่อเปนเครื่องดื่ม (มีชื่อเรียกวา Chicha) 

ในชวงที่ขาดแคลนน้ำ โดยเทคโนโลยีนี้ ยังคงสืบทอดมา 

จนถึงปจจุบัน
ที่มา: http://www.crystalinks.com/inca_civilization.html
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 อัยมารา (Aymara) เปนชนเผา 

พื้นเมืองบริเวณเทือกเขาแอนดีส และพื้นที่ราบสูงอัลติพลาโน 

(Altiplano) ที่อยู ในโบลิเวีย ชาวอัยมาราอาศัยอยูในภูมิภาคนี้ 

เปนเวลาหลายศตวรรษกอนยุคชนเผาอินคา การเชื่อมโยง 

วิทยาศาสตรกับวิถีชีวิตของชนเผาอัยมารายังไมโดดเดนนักเมื่อ

เทียบกับยุคสมัยของชาวอินคา สำหรับชวงเวลานั้น มีเพียง 

การรักษาทางการแพทย โดยใชสมุนไพรที่ ไดจากสวนตางๆ 

ของพืช ไมวาจะเปนราก ใบ หรือดอกไม และการดำรงชีวิต 

บนพื้นที่สูงกวาหมื่นฟุต ดังเชน กรุงลาปาซ และเมืองเอล อัลโต 

(El Alto) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจในฝงตะวันตกของโบลิเวีย 

นอกจากนี้ ชาวอัยมารามีการผลิตสิ่งทอจากวัสดุหลายประเภท 

เชน ฝาย ขนสัตวจากแกะ อัลปากา (Alpacas) และยามา 

(Llamas) ซึ่งนักมนุษยวิทยาหลายคนเชื่อวา เปนสิ่งทอที่มี 

การพัฒนาและมีความซับซอนมากที่สุดในโลกในยุคสมัยนั้นดวย

 กัวรานี (Guaraní) เปนชนเผาพื้นเมืองที่อาศัยอยูในตอนลางของแองที่ราบลุมแมน้ำอะเมซอน 

ลงมาตามแมน้ำอุรุกกวัยและปารากวัยตอนใต ในบริเวณโบลิเวียตะวันออกและปารากวัยในปจจุบัน เชื่อวา 

อารยธรรมกัวรานีเกิดขึ้นในพื้นที่นี้เปนเวลาอยางนอย 1,000 ปกอนการยึดครองของสเปนในชวงกลางป ค.ศ. 1500 

ชนเผากัวรานีมีภาษาเปนของตนเอง ซึ่งปจจุบันเปนหนึ่งในภาษาทางการ 

ที่ ใช ในปารากวัย (ภาษาทางการอีกภาษา คือ ภาษาสเปน) แตทั้งนี้ 

การวิจัยทางโบราณคดีและบันทึกทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับชนเผานี้ 

ยังมีไมมากนัก มีเพียงหลักฐานที่บงชี้วา  ในอดีตชาวกัวรานีมีประมาณ 

400,000 คน มีการปกครองที่เปนอิสระ โดยหมูบานหนึ่งจะมีประมาณ 

10 - 15 ครัวเรือน ในแตละหมูบานจะมีหัวหนาคอยปกครองดูแล  

มีการปลูกพืช เชน มันสำปะหลัง ขาวโพด รวมถึง เก็บน้ำผึ้ง ปจจุบันมี 

ชาวกัวรานีประมาณ 5 ลานคนอาศัยอยูในปารากวัย และอีก 2 ลานคน 

ในโบลิเวีย  โดยอยูในเขตเมืองซานตาครูซในเขตที่ราบลุม ซึ่งถือเปน 

ชาติพันธุที่มีประชากรจำนวนมากชาติพันธุหนึ่งในลาตินอเมริกา และยัง 

คงมีกลิ่นอายประวัติศาสตรที่เปนมรดกสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ไดแก 

ดนตรี การเย็บปกถักรอย ประเพณี และอาหาร เชน Chipá ที่ยังเปน 

เมนูยอดนิยมทั่วประเทศ
ที่มา: https://www.globalsecurity.org/military/world/paraguay/history.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%AD_people

https://theculturetrip.com/south-america/paraguay/articles/a-

guide-to-guarani-paraguays-indigenous-people/

ที่มา: https://www.everyculture.com/wc/Afghanistan-to-Bosnia-Herzegovina/Aymara.html

https://www.encyclopedia.com/history/latin-america-and-caribbean/mesoamerican-indigenous-peoples/aymara

http://remezcla.com/culture/aymara-women-weave-occluders/

https://en.wikipedia.org/wiki/Aymara_people

https://www.survivalinternational.org/tribes/guarani

http://remezcla.com/culture/aymara-women-weave-occluders/

https://en.wikipedia.org/wiki/Aymara_people

https://www.survivalinternational.org/tribes/guarani
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 สาธารณรัฐเปร ู   หนึ่งในประเทศในลาติน 

อเมริกาที่ร่ำรวยทางดานทรัพยากร ความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพ 

แมวาในดาน วทน. ชั้นสูงจะยังไมโดดเดนมากนัก เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพดาน วทน.  

กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค แตรัฐบาลก็ใหความสำคัญกับการพัฒนาดาน วทน. 

โดยมุงเนนพัฒนา 4 หัวขอหลัก คือ

 (1)  ระบบการบริหารจัดการคนเกง โดยจะตองพัฒนาความรู เพื่อผลิตและพัฒนา 

บุคลากรใหเพิ่มมากขึ้น

 (2)  การปฏิบัติตามเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน ในดาน อาหาร สุขภาพ น้ำสะอาด 

เปนตน

 (3)  การพัฒนาเพื่อเขาสูการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ (The Fourth Industrial Revolution) มุงเนน 

ที่เทคโนโลยีหุนยนต นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ การพิมพสามมิติ ไบโอเทคโนโลยี ปญญาประดิษฐ 

(Artificial Intelligence) พันธุกรรม เปนตน

 (4) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การผสมผสานของชาต ิตะว ันตกและ 

วิทยาการสมัยใหมในลาตินอเมริกา โดยเฉพาะใน 

ประเทศท ี ่ย ังคงม ีประชากรท ี ่ เป นชนพื ้นเม ืองเด ิม 

จำนวนมาก เชน เปรู โบลิเวีย และปารากวัย จึงทำให 

เราสามารถสังเกตเห็นไมเพียงแตการผสมผสานกลมกลืนดาน 

วัฒนธรรมเทานั้น แตยังคงสามารถสังเกตเห็นการใชวิทยาการ 

และเทคโลยีที่ผสมผสานระหวางแบบพื้นเมือง และวิทยาการจาก 

ตะวันตกที่เขามาผสมผสานกัน โดย วทน. พื้นเมืองหลายอยาง 

โดยเฉพาะที่อาศัยฐานทรัพยากรความหลากหลายชีวภาพ ทำใหสามารถ 

เปนแหลงที่มาของการคิดคนวิทยาการสมัยใหมไดอยางมากมาย
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 นอกจากนี้ CONCYTEC ยังทำหนาที่ในการวางแผนกลยุทธในการพัฒนา วทน. ของประเทศ

แนะนำหน่วยงาน

 หนวยงาน National Council for Science, Technology and Innovation 

(Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica: CONCYTEC 

ในภาษาสเปน) เปนหนวยงานหลักของรัฐบาลที่ทำหนาที่กำหนดนโยบายและบรรทัดฐานทางดาน วทน. ของ 

ประเทศ และมีหนาที่หลักคือ 

 (1) สงเสริมการพัฒนาทางดาน วทน. ผานการดำเนินการรวมกันระหวางโครงการและความรวมมือ 

ของหนวยงานตางๆ

 (2) เชื่อมโยงระบบ วทน. แหงชาติระหวางหนวยงาน ภาคการศึกษา องคกร ธุรกิจ และสังคม 

 (3) มีสวนรวมในการพัฒนาใหกองทุน วทน. เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   สงเสริมการสรางและถายทอดความรูดาน วทน. ใหมีความสอดคลองกับงานวิจัยและความตองการ 

ของประเทศ

สงเสริมการสรางทุนมนุษยที่มีคุณภาพ

สงเสริมและพัฒนาสิ่งจูงใจใหมๆ เพื่อกระตุนและเพิ่มกิจกรรม ดาน วทน.

ปรับปรุงคุณภาพของศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

เสริมสรางกรอบทางกฎหมายดาน วทน. ของประเทศ
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 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ไดหารือรวมกับนาย Fernando Ortega 

ผูอำนวยการสำนักวิจัยและการศึกษา นาง Rocio Casildo ผูอำนวยการสำนักความรวมมือ 

ระหวางประเทศ รวมดวยผูแทนจาก CONCYTEC ณ สำนักงานใหญ CONCYTEC กรุงลิมา 

 สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ ไดแจงเกี่ยวกับการปรับโครงสรางกระทรวง - 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยเปนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

ในป 2562 ซึ่งการปรับโครงสรางจะเปนผลดีตอการขยายการทำงานใหภาคงานวิจัยและภาค 

การศึกษารวมอยูในองคกรเดียวกัน  การลงนามความรวมมือระหวางเปรูและไทยที่คงจะมีหลังจาก 

การปรับโครงสราง นาจะเปนโอกาสอันดีใหเปรูสามารถขยายกรอบความรวมมือใหครอบคลุมการ - 

แลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาของไทย ซึ่งระหวางรอลงนาม CONCYTEC เสนอใหมีการหารือ 

เกี่ยวกับแผนงานโครงการที่เปนรูปธรรม และสำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ  ไดชี้ใหเห็นมิติของ 

ความรวมมือที่แบงได 3 สวน คือ ดานนโยบาย (policy) ดานการศึกษา (academics) และดาน 

นักวิชาชีพ (professionals)

  CONCYTEC  คาดวาจะมีเครือขายมหาวิทยาลัย 6 – 8 แหงที่สนใจสรางความรวมมือรวมกับ 

สถาบันการศึกษาของไทย โดยทาง CONCYTEC จะหารือรวมกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการที่สามารถ 

ดำเนินการรวมกันได นอกจากนี้ CONCYTEC แสดงความสนใจที่จะเรียนรูนโยบายดาน วทน. ของไทย ซึ่ง 

CONCYTEC เห็นวาไทยประสบความสำเร็จอยางมากในเรื่องนี้ โดยเห็นไดจากการที่ไทยไดเปลี่ยนแปลง 

สัดสวนฐานเศรษฐกิจของประเทศจากการเกษตรมาเปนภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ อีกทั้งการกอตั้ง 

อุทยานวิทยาศาสตร โดยเปรูอยากจะใหไทยชวยแนะนำแนวทางการกอตั้งอุทยานวิทยาศาสตรดวย
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 CONCYTEC จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตรแหงชาติ (Peru con Ciencia) ครั้งที่ 6 ณ กรุงลิมา 

สาธารณรัฐเปรู ระหวางวันที่ 8 ถึง 11 พฤศจิกายน 2561 ภายในงานแบงออกเปน 3 สวน ไดแก

 (1) การจัดงานนิทรรศการจากภาคการศึกษาและหนวยงานภาครัฐทั้งภายในและตางประเทศ ในปนี้ 

CONCYTEC กอตั้งครบรอบ 50 ป โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ไดรับการสนับสนุนทุนโดยภาครัฐผาน CONCYTEC 

จัดแสดงกวา 13 โครงการ ซึ่งลวนแตเปนการวิจัยที่มีผลตอเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เชน เทคโนโลยี 

การตรวจจับเชื้อปอดบวมและมาลาเรีย การใชเทคโนโลยี 3 มิติทางการแพทย และเทคโนโลยีการตรวจจับ 

สิ่งปนเปอนในอากาศและใตดิน การพัฒนาพันธุกรรมพืชผลทาง การเกษตร 

    งานมหกรรมวิทยาศาสตรฯ ในปนี้ ไดมีการเพิ่มนิทรรศการในสวนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นานาชาติ ซึ่งเปดโอกาสใหหนวยงานจาก 5 ประเทศเขารวม ไดแก แคนาดา สหรัฐอเมริกา โปแลนด โคลอมเบีย 

และไทยเขารวมจัดแสดง ซึ่งไทยเปนเพียงประเทศเดียวในเอเชียที่ไดรับเชิญเขารวมงานในครั้งนี้ 

มหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 ภายในนิทรรศการ สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ ไดจัดใหมีการนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับ EECi 

ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเกษตร ความกาวหนาและกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิและขาวไรซเบอรรี่ 

ผลิตภัณฑที่ไดมาจากการพัฒนาโดยหนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ของไทย  บทบาทและหนาที่ของ 

สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ รวมถึงขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจ สังคมแ ละวัฒนธรรมของประเทศ 

โดยมีประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ผูแทนจากภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยตางๆ ใหความสนใจสอบถาม 

ขอมูลเปนจำนวนมาก
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  หนวยงานตางๆ ของเปรูไดรวมใหขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานของตนเองซึ่งมีหนวยงานที่นาสนใจดังนี้
  

 - Instituto Geofísico del Perú (IGP) หรือสำนักธรณีวิทยา กระทรวง 

สิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลักในการดูแลแจงเตือนและเตรียมความพรอม 

ในการรับมือภัยธรรมชาติ เนื่องจากเปรูเกิดภัยทางธรรมชาติหลายอยาง เชน 

แผนดินไหว และน้ำทวม 

 - Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial 

(CONIDA) เปนหนวยงานที่ดูแลดานอวกาศของประเทศ ไดนำเสนอเทคโนโลยี 

การใชภาพถายดาวเทียมในการจัดการดานเกษตรกรรมและภัยพิบัติทาง 

ธรรมชาติ

 - Zona Arqueológica Caral (ZAC) เปนหนวยงานดานโบราณคดี 

กระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานที่ดูแลสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร 

จำนวนมากของประเทศ ไดนำเสนอเทคโนโลยีการดูแลรักษาโบราณสถาน 

สำคัญระดับโลกของประเทศ เชน Machu Picchu, Áspero, Miraya และ       

Lurihuasi 

 - Instituto Nacional de Salud (INS) หรือ กระทรวงสาธารณสุขนำ 

เสนอการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของพิษในสัตว เพื่อนำมาผลิตวัคซีนหรือยา 

รักษามนุษยและการศึกษาจีโนมของชาวเปรู

 - Ministerio Público Fiscal de la Nación ทำหนาที่คลายกับกระทรวง 

ยุติธรรมไดนำเสนอการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อทำใหภาพถายชัดขึ้น 

และเทคโนโลยีที่สามารถมองทะลุกระจกทึบได

 - FONDECYT ซึ่งเปนหนวยงานใหเงินทุนภายใต CONCYTEC โดย 

ทำหนาที่ใกลเคียงกับ National Science Foundation (NSF) ของสหรัฐฯ นำเสนอ 

แนวทางการขอรับทุนของ FONDECYT ใหแกผูเขารวม โดยทุนที่ FOUNDECYT 

ใหประกอบดวยทุนหลายประเภท และครอบคลุมหลากหลายสาขา

 นอกจากนี้ สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ มีเกมสตอบคำถาม Increíble Tailandia (Amazing 

Thailand) ซึ่งเปนคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยจำนวน 5 ขอ  (4 ชุดคำถาม) โดยมีของรางวัลหลากหลายประเภท 

สำหรับผูเลนเกมส อาทิ Trackable Tag สำหรับกระเปาเดินทาง กระเปาผา ชาใบหมอน ฯลฯ  ซึ่งเกมสทดสอบ 

ความรูเกี่ยวกับประเทศไทยนี้ไดรับความสนใจเปนอยางดี มีผูรวมเลนบันทึกไดจำนวน 611 คน โดยสวนใหญ 

เปนเยาวชนอายุระหวาง 10 – 20 ป แมวาจะมีเยาวชนใหความสนใจเขารวมเกมสจำนวนมาก แตคาเฉลี่ยของ 

คำตอบที่ถูกตองมีเพียงรอยละ 39 (คำถามขอมูลทั่วไป) ซึ่งต่ำกวาผลการจัดงาน Open House ที่ สอท. ณ 

กรุงวอชิงตัน และงานเทศกาลไทยของ สอท. ณ กรุงออตตาวา จึงเห็นวา เยาวชนเปรูยังมีความรูเกี่ยวกับ 

ประเทศไทยคอนขางนอย ดังนั้นการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ ที่มีการแจกของที่ระลึกจากประเทศไทย และมีการให 

องคความรูเกี่ยวกับประเทศไทย จึงมีผลลัพธที่คุมคามากกับการสงเสริมภาพลักษณ หรือ presence ของ 

ประเทศไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะในมิติดาน วทน. และประเทศไทย 4.0
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โครงการพัฒนาสมุนไพรสำหรับการเลิกสิ่งเสพติด
 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลิมา ไดริเริ่มโครงการความรวมมือกับเปรูในดานสมุนไพรในพื้นที่เขตชุมชน 

Chazuta ของเปรูในการพัฒนาสมุนไพร ซึ่งสามารถพบไดในเปรูเชนเดียวกับประเทศไทย สำหรับการลางพิษและ       

เลิกสารเสพติด ซึ่ง ศ.ภญ. ดร. กฤษณา ไกรสินธุ ไดเปนผูใหคำปรึกษาหลักของฝายไทย โดยมุงเนนพืชสมุนไพร 3 ชนิด 

ที่พบไดในเปรู ไดแก รางจืด เถาวัลยเปรียง และ ยานางแดง รวมทั้งการสงเสริมการปลูกพืชเพื่อเสริมรายได Macambo 

ที่เปนผลไมที่สามารถนำมาเปนสวนประกอบหลักในการทำช็อคโกแลต ซึ่งนับเปนแนวคิดสำคัญอีกประการหนึ่งที่     

สถานเอกอัครราชทูตฯ ในตางประเทศใชมิติดาน วทน. ในการสงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ 

กำลังพัฒนาดวยกัน โดยอาศัยฐานงานวิจัยดานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความคลายคลึงกัน

ตนรางจืด เถาวัลยเปรียง ยานางแดง

 (3) EUREKA เปนองคกรสนับสนุนกิจกรรม  

การพัฒนานวัตกรรมในหมูเยาวชนที่สำคัญ ที่ไดสนับสนุน 

สวนจัดแสดงโครงการวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั ้น 

มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนตางๆ ของเปรู โดยโครงการฯ เหลานี้ไดถูกคัดเลือกจากผลงานของนักเรียน 

จาก 26 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยดาน วทน. ของตนเอง อีกทั้งโครงการฯ ที่ชนะการประกวด 

ในครั้งนี้จะมีโอกาสไปเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติที่จะจัดขึ้นในเม็กซิโก บราซิล และสหรัฐฯ การนำเสนอ 

โครงการฯ ของนักเรียนดังกลาวเปนการเนนการใช วท. เพื่อสรางนวัตกรรมขึ้นมาแกปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่น 

ของตน เชน การพัฒนาภาชนะใสอาหารที่ไมเปนภัยตอธรรมชาติ การพัฒนาอิฐจากพลาสติกเหลือใช การพัฒนา 

อุปกรณกรองคารบอนสำหรับพาหนะ การพัฒนากลองจุลทรรศนจากวัสดุที่หาไดทั่วไปการพัฒนามวลสารที่ดูด 

มลพิษจากน้ำ การใชหนอนที่พบในทองถิ่นเพื่อการชวยยอยสลายพลาสติก การพัฒนาวัสดุรักษาอุณหภูมิอาคาร 

และที่อยูอาศัย และอื่นๆ ที่นาสนใจอีกมากมาย

 (2) กิจกรรมวิทยาศาสตรสำหรับเยาวชนและการพูดคุยรวมกับบุคคลตัวอยางดานวิทยาศาสตรเยาวชน 

ไดรวมสนุกในกิจกรรมและการสาธิตทางดานวิทยาศาสตร และไดเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตรหญิง 

ชาวเปรู 3 คน ไดแก María Luisa Aguilar, Norma Salinas และ Albina Ruiz ที่ประสบความสำเร็จใน 

ดานดาราศาสตร ชีววิทยา และการจัดการดานสิ่งแวดลอม รวมถึง การพูดคุยรวมกับนักวิทยาศาสตรหญิง 

รุนใหมถึงแรงบันดาลใจและการทำงานในฐานะนักวิทยาศาสตร
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รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย

แนะนำหน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

 โบลิเวียไมมีกระทรวงวิทยาศาสตรฯ หรือหนวยงานระดับกระทรวงที่รับผิดชอบงานดาน วท. โดยตรง 

งานดาน วทน. อยูภายใตการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยของโบลิเวียคอนขาง 

มีอิสระในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม คือ กลุมมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเปน 

มหาวิทยาลัยขนาดใหญที่เปนหลักในทุกเขตการปกครองทั้ง 9 เขต โดยมีมหาวิทยาลัยซานอันเดรส กรุงลาปาซ 

เปนมหาวิทยาลัยที่ ใหญที่สุด มีนักศึกษาราว 80,000 คน กลุมมหาวิทยาลัยกึ่งรัฐกึ่งเอกชน เปนกลุมมหาวิทยาลัย 

ที่บริหารโดยองคกรที่ ไมแสวงหาผลกำไร เชน เครือศาสนจักรที่บริหารมหาวิทยาลัยคาทอลิก และกลุม 

มหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งเอกชนหรือสถาบันของเอกชน เชน หอการคาเปนผูลงทุนและบริหารจัดการ โดย 

มหาวิทยาลัยกลุม 3 ไมมีอำนาจในการออกปริญญาบัตรใหกับนักศึกษาเองตองอาศัยอำนาจของกระทรวงศึกษา 

ดังนั้น การบริหารสถาบันอุดมศึกษาของโบลิเวีย มหาวิทยาลัยของรัฐจะมีอิสระจากกระทรวงศึกษาธิการฯ และ 

มีโครงสรางที่ ใหญกวามาก

 ในการเขาพบและเขาเยี่ยมคารวะ นาง Jenny Carrasco Arredondo รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 

ศึกษาธิการฯ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบงานดาน วทน. ไดแจงวา โบลิเวียมีความสนใจที่จะพัฒนาความรวมมือกับไทย 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ของไทย กำลังจะมีการปรับ 
โครงสราง และไทยก็มีกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดมีการเสนอแนวทางพัฒนา 

ความรวมมือดาน วทน. กับโบลิเวียในลักษณะของ bottom up ไปพลางกอน 
คือจะใช แนวทางเช ื ่อมโยงจับคู  เคร ือข ายมหาวิทยาลัยที ่ม ีความสนใจ 
ซึ่งจะมาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 
หลังการปรับโครงสรางกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ในการเชื่อมโยงกับโบลิเวีย 

แทนการเริ ่มจากการทำกรอบความตกลงเพื ่อลงนามระดับกระทรวงแบบ 
CONCYTEC  ของเปรู โดยการเยือนครั้งนี้มีการเขาพบผูแทนมหาวิทยาลัยชั้น 

นำของโบลิเวีย และตั้งตนโครงการความรวมมือไว ในลักษณะโครงการนำรอง

 โบลิเวียเปนประเทศที่อุดมไปดวยแรลิเทียมเปนแหลงใหญที่สุดในโลก ซึ่งเปนแรสำคัญที่ ใชผลิตแบตเตอรี 

และอุปกรณเก็บกักพลังงาน แตทั้งนี้ การพัฒนาทางดาน วทน. ของประเทศยังไมโดดเดนมากนัก รัฐบาลโบลิเวีย 

เริ่มผลักดันการพัฒนา โดยเฉพาะทางการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาใหนักศึกษาไปศึกษาตอตางประเทศและ 

กลับมาทำงานใหกับประเทศบานเกิด ดังนั้น ภาคการศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาประเทศอยางมาก
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มหาวิทยาลัยแห่งชาติซานอันเดรส (Universidad Mayor de San Andrés - UMSA) 

 มหาวิทยาลัย San Andres เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุด ใหญที่สุด และเกาแกเปน 

ลำดับสอง (พ.ศ. 2373) ของมหาวิทยาลัยในโบลิเวีย ตั้งอยูกลางกรุงลาปาซ UMSA เปนหนึ่งใน 

ศูนยการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศ ในป พ.ศ. 2560 QS ลาตินอเมริกาจัดอันดับ 

มหาวิทยาลัย UMSA เปนมหาวิทยาลัยโบลิเวียที่ดีที่สุดและอยูในตำแหนง 91 ของลาตินอเมริกา 

ทั้งหมด

 อาคารที่เปนที่ตั้งของสำนักงานใหญของมหาวิทยาลัยที่เรียกวา Monoblock ตั้งอยูที่ถนน 

Villazón กลางกรุงลาปาซ ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิก Emilio Villanueva ในป พ.ศ. 2485 

และถือเปนตัวอยางที่ โดดเดนของสถาปตยกรรมโบลิเวีย ที่ ไดรับแรงบันดาลใจจากสถาปตยกรรมแบบ 

Pre-Columbian และถือเปนตึกระฟาแหงแรกในเมือง และเปนศูนยกลางของการเคลื่อนไหวทางสังคม 

และการเดินขบวนกลางเมืองตลอดระยะเวลาประวัติศาสตรรวมสมัยที่มีความขัดแยงอยูบอยครั้ง

 ในการประชุุมกับ ศ.ดร. Waldo Albarachin อธิการบดี และผูบริหารของมหาวิทยาลัย 

ซานอันเดรส ผูบริหารมหาวิทยาลัยซานอันเดรสไดแสดงความสนใจอยางมากที่จะพัฒนาความรวมมือ 

กับไทย โดยทั้งนี้ ทางสำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ  ไดแจงเสนอที่จะสนับสนุนการพัฒนาจับคู 

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยของไทยที่มีความเหมาะสม โดยในเดือนมีนาคม สำนักงานที่ปรึกษาดาน 

วิทยาศาสตรฯ มีกำหนดจัดโครงการเยือนไทยเพื่อการแลกเปลี่ยนความรวมมือใหกับมหาวิทยาลัยจาก 

ลาตินอเมริกา จึงขอสนับสนุนการเดินทางของผูแทนคณาจารยจำนวน 1 ทาน  โดยทางอธิการบดี   

มอบหมาย Professor Waldo Vargas Ballester, M.I.A., Head of Department of Research,  

Postgraduate and Social Interaction และคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูแทนเขารวมกิจกรรมใน 

ครั้งนี้

การประชุมรวมกับอธิการบดี Universidad Mayor de San Andrés 

และผูบริหารมหาวิทยาลัย
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  มหาวิทยาลัยคาทอลิกเปนมหาวิทยาลัยชั ้นนำที ่ 

สนับสนุนงบประมาณดวยเครือศาสนจักรคาทอลิก มหาวิทยาลัยคาทอลิก 

เปนมหาวิทยาลัยเอกชน แตมีสถานะเทียบเทามหาวิทยาลัยของรัฐ  โดยมี 

วิทยาเขตที่มีชื่อเสียงมากในดานวิชาการในหลายประเทศ อาทิ ชิลี เปรู โคลอมเบีย 

โดยในโบลิเวีย มี 4 วิทยาเขตประกอบดวย ซานปาโบล (ลาปาซ) ซานตาครูส 

โกชาบัมบา  (Cochabamba)  และตารีฆา (Tarija) ในการหารือที่วิทยาเขต San Pablo 

กรุงลาปาซ ดร. Omar Roberto Salinas คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ไดเปนผู ใหการตอนรับและแจงวา 

มหาวิทยาลัยแคทอลิก มีความพรอมที่จะจัดโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยของไทย ไมวาภาครัฐหรือเอกชน 

โดยไดพาเดินชมโครงสรางพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งเปนสาขาที่มีชื่อเสียง ขณะนี้สำนักงานที่ปรึกษา 

ดานวิทยาศาสตรฯ ไดดำเนินการชวยประสานหามหาวิทยาลัยของไทยที่มีความเหมาะสมมาจัดกิจกรรมแลก 

เปลี่ยนคณาจารยจากมหาวิทยาลัยคาทอลิก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคาทอลิกมีความพรอมทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที่มีความทันสมัย และคณาจารยมีความรูภาษาอังกฤษในระดับดีมากหลายคน

มหาวิทยาลัยคาทอลิก วิทยาเขตซานปาโบล 
(Catholic University- San Pablo)  

หารือรวมกับคณบดีคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยคาทอลิก 

และดูงานโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยซานตาครูส (Universidad Privada de Santa Cruz -UPSA) 

 มหาวิทยาลัยซานตาครูสเปนมหาวิทยาลัย 

เอกชนของเมือง Santa Cruz de la Sierra ซึ่งกอตั้ง 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2527 บริหารโดยหอการคา 

อ ุตสาหกรรมการบริการและการทองเที ่ยวของ 

ซานตาครูซ (CAINCO) ในป 2560 ตามการจัดอันดับ 

webometrics มหาวิทยาลัยนี้ถือเปนมหาวิทยาลัย 

เอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุด และอยูในลำดับ 6 ของ 

โบลิเวีย มีคณะที่เปดรับนักศึกษาที่สอดคลองตาม 

ความตองการของตลาด 5 คณะ ไดแก บริหารธุรกิจ 

สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร นิติศาสตร 

และมนุษยศาสตรและการสื่อสาร

 ในการประชุมกับ ดร. Sergio Daga Merida 

รองอธิการบดี พรอมดวยคณบดี 4 คณะหลักของ 

มหาวิทยาลัยซานตาครูซ เพื่อหารือลูทางความ - 

รวมมือ โดยสำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 

จะสนับสนุนใหอาจารย Gustavo Quinteros Chávez  

จากภาควิชาวิทยาศาสตรอาหารและสิ ่งแวดลอม 

เดินทางไปรวมทำงานวิจ ัยที ่ ไทยรวมกับสถาบัน 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาว ิทยาเขตเจาคุณทหาร 

(KMITL) เปนระยะเวลา 2 เดือน โดยไดรับ 

ความอนุเคราะหจาก รศ.ดร.ประพันธ  ปนศิโรดม 

คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร   สนับสนุนการแลก 

เปลี่ยนคณาจารยเพื่อทำวิจัย  โดยในครั้งนี้ KMITL  

จะรับผิดชอบคาใชจายขณะอยูในไทย และสำนักงาน 

ที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ รับผิดชอบคาโดยสาร 

เครื่องบินไป-กลับ ซานตาครูส-กรุงเทพฯ และยินดี 

ดูแลรับรองผูบริหารที่สนใจไปเยือนพบปะหารือกับ 

ไทย 

การพบหารือกับรองอธิการ UPSA และคณบดี 4 สาขาวิชา

 มหาวิทยาลัยซานตาครูสยังเปนที่ตั้ง Clubes 

de  Ciencia (Science Clubs International – SCI) 

ของโบลิเวียที่เปนที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตรรุนเยาวที่

กลุมประเทศที่ ใชภาษาสเปน  SCI เปนองคกรที่ ไม 

หวังผลกำไรที่กอตั้งขึ้นในป  2559 มีภารกิจที่เนนไป 

ยังการกระตุนกิจกรรมที่ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 

สังคม เพื่อใหเขาถึงการศึกษา STEM โดยอาศัย 

เครือขายความรวมมือที่มีคุณภาพสูง และชุดการฝก 

อบรมเชิงปฏิบัติการแบบเขมขนที่ออกแบบและใช โดย 

นักวิทยาศาสตรรุนใหมที่อาศัยอยู ในประเทศสมาชิก 

ซึ่งปจจุบันประกอบดวย เม็กซิโก บราซิล โคลอมเบีย 

ปารากวัย เปรู และโบลิเวีย โดยมีสเปนเปนผู ให 

การสนับสนุน
ที่มา: http://www.clubesdeciencia.org/

Clubes de  Ciencia (SCI)



รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที่ 11 /256116

  
ขอสังเกต

 1. เปรูและโบลิเวียเปนประเทศที่ใหความสำคัญกับการศึกษาและ 

เยาวชน โดยนักศึกษาชาวเปรูและโบลิเวียสามารถเขาถึงการศึกษาโดยไม  

เสียคาใชจายจนถึงระดับปริญญาตรี ทำใหการสอบแขงขันเพื่อเขาเรียนใน 

มหาวิทยาลัยของรัฐมีสูงมาก อีกทั้งมีมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวนไมมากนัก 

แตมีขนาดใหญ จึงมีมหาวิทยาลัยของเอกชนเกิดขึ้นจำนวนมาก และหลายแหงก็มี 

ชื่อเสียง อยางไรก็ตาม เปรูมี  CONCYTEC ทำหนาที่พัฒนาทางดาน วท. ซึ่งแยกออกมา 

ขึ้นตรงกับสำนักประธานาธิบดี มีสถานะเทียบเทากระทรวงและมีบทบาทสงเสริมการพัฒนาของ 

งานวิจัยในระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง ใหการสนับสนุนทุนวิจัยแกนักเรียนนักศึกษาและสถาบันการศึกษาตางๆ ทั่ว 

ประเทศ ในขณะที่โบลิเวีย ยังไมมีองคกรเฉพาะและสถาบันการศึกษาภาครัฐก็มีอิสระจากกระทรวงศึกษาธิการ 

ทำใหสถาบันมีบทบาทถวงดุลในทางการเมืองในขณะเดียวกัน

 2. เยาวชนและประชาชนของทั้งสองประเทศมีแนวคิดที่เปดตอชนชาติเอเชีย มีความสนใจที่อยากจะ 

เรียนรูเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะโบลิเวียไมมีความหวาดระแวงคนเอเชียเหมือนกับที่มีกับชาวอเมริกัน 

จึงทำใหปจจุบันไดเปดรับความชวยเหลือและการลงทุนจากชาวเอเชีย โดยเฉพาะจีนจำนวนมาก อาทิ การเปดให 

สัมปทานแกบริษัทจีนในการขุดแรลิเธียม ซึ่งมีแหลงสำรองที่ใหญที่สุดในโลก บนพื้นที่ 16,000 เอเคอร ใน      

ขณะที่เปรูคอนขางเปนประเทศที่เปดกวางทั่วไปตอประชาคมโลก และสนใจที่จะพัฒนาตนเองเปนศูนยกลางเวที 

ระหวางประเทศในภูมิภาค การไดมีโอกาสเขารวมจัดนิทรรศการของประเทศไทยในครั้งนี้ ไดรับการอำนวย 

ความสะดวกและดูแลเปนอยางดีจากฝายเปรู รวมทั้งไดแสดงความตองการชัดเจนจากฝายเปรูในการแสวงหา 

โอกาสในการสรางความรวมมือและการแลกเปลี่ยนดานการวิจัยกับไทย โดยมีนักวิชาการจากหลายสถาบันเขา 

มาสอบถามแนวทางพัฒนาความรวมมือดานการวิจัย อาทิ Information Technology ชีววิทยา และสิ่งแวดลอม 

เปนตน รวมทั้งโอกาสในการหางานทำในประเทศไทยที่ผูคนกลาวถึงวาเปนประเทศที่สวยงาม

 3. เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปยังมีความรูเกี่ยวกับไทยคอนขางจำกัด อีกทั้งขอจำกัดดานภาษา 

อังกฤษของชาวลาตินอเมริกาที่มีจำกัด ปจจัยเหลานี้อาจจะเปนสิ่งที่ทาทายในการสรางความรวมมือดาน วทน. 

การถายทอดเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนนักวิจัยรวมกันในอนาคต ซึ่งอาจหมายถึงหลักสูตร วิทย - สเปน 

สำหรับเยาวชนไทยในยุคตอไป ตอจากกระแส วิทย - จีน ที่กำลังไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบัน หรือเมื่อ 

Elon Musk คิดคนเที่ยวบินจรวดเชื่อมตอ กรุงเทพฯ - ลิมา กรุงเทพฯ - ริโอ หรือ กรุงเทพฯ - บัวโนสไอเรส 

ไดภายในไมเกิน 6 ชม. 

ขอสังเกต


