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โอลา อมิโกส
สวั ส ดี ท  า นผู  อ  า นที ่ ร ั ก ทุ ก ท า น ในช ว งนี ้ เ ดื อ น
กุมภาพันธของกรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ อากาศยังหนาวเหน็บ
เห็นทีที่ทีมบรรณาธิการจะขอลงไปสำรวจดินแดนทางใตดู
ซะหนอย แมจะไมไดเดินทางไปสำรวจโดยตรง แตการได
ไปทางเว็บไซตหาขอมูล ก็ยังถือเปนโอกาสที่ทำใหเราอุนขึ้น
มาได จากภาพของแสงแดด ทะเล และโบราณสถานของ
อินเดียนโบราณ และก็จะถือโอกาสไปชวยประธานาธิบดี
ไบเดนทลายกำแพงตามแนวชายแดน ตามโปรเจ็กของอดีต
ประธานาธิบดีทรัมปดวย
เม็ ก ซิ โ กเป น ประเทศลาติ น อเมริ ก าที ่ ม ี ป ระชากร
มากถึง 130 ลานคน จะเปนรองก็แคบราซิล ในขณะที่เปน
ประเทศที่ประชากรพูดภาษาสเปนมากที่สุดในโลก ภาษา
สเปนในสำเนียงเม็กซิโก ก็เ ปนภาษาที่พ ู ดช า และน า ฟ ง
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ดวยความใกลชิดติดพรมแดนกับ
สหรัฐฯ เม็กซิโกไดอานิสงสดานการพัฒนาประเทศ และ
การเรียนรูดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (อววน) อยูไมนอย เม็กซิโกมีมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียง และมีอาคารที่ไดรับขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกอยาง
Universida Autonoma de Mexico หรือ UNAM อีกทั้งมี
ศูนยวิจัยและอุทยานวิทยาศาสตรกระจายอยูในหลายรัฐ
และที่สำคัญเม็กซิโกยังเปนแหลงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่โดดเดนที่สุดในโลกพื้นที่หนึ่ง เนื่องจาก
ตั้งอยูในจุดเปลี่ยนของเขตภูมิอากาศ มีมหาสมุทรใหญ
ขนาบสองด า น และมี ภ ู ม ิ ป ระเทศที ่ ม ี ท ั ้ ง เทื อ กเขาสู ง
ป า ดงดิ บ ทะเลทราย และชายฝ  ง ที ่ ย าวไกล เหมาะแก
การพัฒนาความรวมมือตามนโยบาย BCG ของไทยยิ่งนัก
ดังนั้น ฉบับนี้ เราจึงจะพาทานไปทอง อววน. กันที่
เม็ ก ซิ โ ก ประเทศที ่ ย ิ ่ ง ใหญ แ ละไม ธ รรมดาแห ง ลาติ น
อเมริกา

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ย�อนอดีตอารยธรรม
เก�าแก�ในเม็กซิโก

เมื ่ อ ย อ นในไปในยุ ค ประวั ต ิ ศ าสตร ข องซี ก โลกฝ  ง ทวี ป
อเมริกา ที่ปจจุบันเปนที่ตั้งของสหรัฐอเมริกา ประเทศเกิดใหมเพียง
200 กวาป ที่กลายเปนศูนยกลางของอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ
ที ่ ส ำคั ญ ของโลกในป จ จุ บ ั น นั ้ น ก อ นหน า ที ่ ช าวยุ โ รปจะเข า มา
ครอบครองภูมิภาคสองทวีปที่กวางใหญไพศาลนี้ ศูนยกลางของ
ความเจริญและยิ่งใหญในอดีต กลับอยูบริเวณตอนกลางของสอง
ทวีป ที่เราเรียกวา Mesoamerica ซึ่งปจจุบันพื้นที่สวนใหญ ก็อยูใน
เขตสหรัฐเม็กซิโก ดังปรากฏใหเห็นรองรองอารยธรรมที่ยิ่งใหญ
ในประวัติศาสตรไมแพอารยธรรมของอาณาจักรในเขตเอเชีย
และยุโรป
อารยธรรมโบราณในเม็กซิโก มีความซับซอนและแทรก
ไปดวยวิทยาศาสตรและวิทยาการที่ล้ำสมัยในยุคนั้น ในยุคแรก
วัฒนธรรมหลักจาก 4 ชาติ ไดแก โอลเม็ก (Olmec), มายา
(Maya), แอซเท็ก (Aztec) และอินคา (Inca) สามชนเผาแรก
อาศัยอยูในเม็กซิโก ในแตละชวงเวลา มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
และภู ม ิ ป  ญ ญาที ่ ก  อ ให เ กิ ด ผลงานที ่ ย าวนานในด า นศิ ล ปะ
วรรณกรรม และวิทยาศาสตร ที่ยังคงหลงเหลือซากปรักหักพัง แทรก
ไปดวยความลี้ลับวา เปนผลงานของมนุษยหรือไม ใหเราไดตั้งคำถามกับ
ความสามารถของคนในสมัยกอน เชน Chichén Itzá, Teotihuacán, Uxmal
และ Palenque เปนตน โดยพื้นที่เหลานี้ไดรับการจดทะเบียนเปนแหลง
มรดกโลกจากองคการ UNESCO
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Olmec
Aztec
ภาพ: https://smarthistory.org/maya-the-fenton-vase/

Timeline ของแต�ละ

Maya

ชนเผ�าในเม็กซิโก

- Pre-classic หรือ ในชวงกอนคริสศักราช 1200 ป จนถึง ค.ศ. 400 เปนยุครุงเรืองของ
อารยธรรมของชาวโอลเม็ก โดยมีถิ่นอาศัยอยูในที่ราบลุมเขตรอนทางตอนใตของเม็กซิโกตอนกลาง พื้นที่
นี้มีลักษณะเปนที่ราบลุมที่มีเนินเขาเตี้ยๆ สันเขา และภูเขาไฟ
ชาวโอลเม็ ก มี ก ารสร า งรู ป แกะสลั ก หิ น หยกและมี
ประติมากรรมแกะสลักที่ถูกเรียกวา Colossal heads เปน
การแกะสลักหินรูปหัวขนาดใหญถึง 8 ฟุต และมีพิธีกรรม
ตางๆ ที่ซับซอน โอลเม็กถือเปนอารยธรรมแมของทุก
วัฒนธรรมใน Mesoamerica (สวนของเม็กซิโกและอเมริกา
กลาง) แตกลับเปนอารยธรรมที่คนรูจักนอยที่สุด
- ยุค Classic หรือในชวง ป ค.ศ. 250 - ค.ศ. 950 เปน
ยุคที่ปกครองโดยชาวมายัน มีศูนยกลางอยูในที่ราบลุมเขตรอน
ทางตะวันออกเฉียงใตของเม็กซิโก (บริเวณคาบสมุทรยูคาตาน)
กัวเตมาลา ทางตอนเหนือของฮอนดูรัส และพื้นที่ทางตะวันออกเฉียง
เหนือของเอลซัลวาดอร ชาวมายันกระจายตัวอาศัยอยูในพื้นที่ขนาดใหญ มี
ภูมิศาสตรที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนดินแดนแหงแลง ปาฝน หนองน้ำ พื้นที่ชายฝง
ภูเขาไฟ และแผนดินไหว
4
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ภาพ: Glysiak, CC BY-SA 4.0,
via Wikimedia Commons

ชาวมายันมีการเรียนรูอักษรอียิปต งานศิลปะสวนใหญเปนลักษณะภาพเขียน จิตรกรรมฝาผนัง/หิน
และไมแกะสลัก สรางมหาวิหารที่ยิ่งใหญ Chichén Itzá นอกจากนี้ ชาวมายันเปนที่รูจักกันดีในเรื่อง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และดาราศาสตรขั้นสูง มีการคิดคนปฏิทินที่แมนยำ
-Post-classic หรือชวงป ค.ศ.1300 – 1521 เปนยุครุงเรืองของชาวแอซเท็ก มีถิ่นอาศัยในหุบเขา
ทางตอนกลางและตอนใตของเม็กซิโก เปนพื้นที่ที่มีสภาพอากาศคอนขางอบอุน ลอมรอบไปดวยภูเขาสูง
และทะเลสาบ
ประติกรรมสวนใหญของชาวแอซเท็ก เปนการแกะสลักขนาดใหญ รูปแกะสลักคลายบล็อกที่ใช
เปนเหมือนเสาตั้ง รวมถึงการสรางสถาปตยกรรมตางๆ ในรูปแบบของการสรางมหาอำนาจ แสดง
ความยิ่งใหญ สถาปตยกรรมที่ยิ่งใหญของชาวแอซเท็กที่เปนที่รูจักกันคือ Teotihuacán หรือมหาประมิด
พระอาทิตย และพระจันทร นอกจากนั้น ยังมีการใชรูปทรงเรขาคณิตในการวาดภาพและจิตรกรรม
ดวยเหตุนี้ เม็กซิโก จึงเปนประเทศที่นาศึกษา คนควา วิจัย ในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ผนวก
กับวัฒนธรรมที่มีความแปลกและมีความกาวหนาในมากในกาลกอน
ที่มา: http://www.mappin.net/early-latin-america-civilizations.html
https://newlistographic.com/10-ancient-civilizations
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อารยธรรมของชาวมายัน เปนอารยธรรมที่
จัดวารุงโรจนที่สุดในทวีปอเมริกา ตั้งถิ่นฐานในแถบ
คาบสมุทรยูคาตาน เม็กซิโก ยาวลงไปในเขตอเมริกา
ชาวมายัน
กลางตอนบน ปจจุบันหลักฐานทางประวัติศาสตรที่
แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความเจริ ญ รุ  ง เรื อ งทางอารยธรรม
นักศาสตร�และศิลป�
ยังคงมีใหเห็นจากประมิด และรองรอยของสิ่งปลูก
สร า งอื ่ น ๆ ที ่ ท ำให เ ราสามารถศึ ก ษาและเข า ใจ
ดึกดำบรรพ�
วิ ถ ี ช ี ว ิ ต อารยธรรม และความคิ ด อ า นของคนใน
สมัยกอน นักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตรในปจจุบัน
ไดคนพบและศึกษารองรอยทางสังคมและขอเท็จจริง
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร ที่เชื่อวาหลายสิ่งอยาง
มีการศึกษาคนพบและใชในสังคมมาตั้งแตสมัยโบราณ มีความเกงกาจ
ทั้งทางดานวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรเลยทีเดียว!!!
การคำนวณทางคณิตศาสตร�
ระบบตั ว เลขของชาวมายั น
มาจากการใชสัญลักษณงายๆ ที่ทำให
สามารถบวก ลบ คูณ หาร ได
โดยใชสัญลักษณเพียง 3 แบบเทานั้น
คือ รูปรางเปลือกหอย ใชแทน 0 จุด
ใชแทน 1 และ ขีด ใชแทน 5 โดยชาวมายันมีการใชเลขศูนย ซึ่งอารยธรรมโบราณอื่นในขณะนั้น ยังไมมี
การใชเลขศูนยอยางแพรหลายนัก นอกจากนี้ ระบบการคำนวณ เลขของชาวมายันยังแตกตางจากเลขฐาน
10 ที่เราใชในปจจุบัน (1, 10, 100, 1,000) โดยชาวมายัน ใชเลขฐาน 20 (1, 20, 400, 8,000, 16,000)
ที่มีการสันนิษฐาน วามาจากการนับรวมนิ้วมือและนิ้วเทา นอกจากการคิดคน ระบบคณิตศาสตรพื้นฐาน
แลว ชาวมายันยังเรียกไดวาเปนนักคณิตศาสตรตัวยงที่มีการพัฒนาการคำนวณทางคณิตศาสตรขั้นสูง
และอาศั ย การศึ ก ษาการเปลี ่ ย นแปลงทางธรรมชาติ จ ากตาเปล า ทำให ส ามารถคำนวณปฏิ ท ิ น ที ่
ความแมนยำมากอยางไมนาเชื่ออีกดวย
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การศึกษาด�านดาราศาสตร�

นักโบราณคดีเชื่อวาชาวมายันเปนนักดาราศาสตรที่มีความสามารถ การสรางโบราณสถานที่
ยิ่งใหญนั้น ไมเพียงแตเปนการแสดงถึงความยิ่งใหญของชนเผา แตชาวมายันมีการสรางวิหารและอาคาร
ที่มีความสอดคลองกับปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกี่ยวของกับพระอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาว
ไดอยางนาทึ่ง รวมถึง มีการศึกษาและการบันทึกขอมูลเสนทางหรือการปดบังของดาวเคราะหตางๆ
มี ก ารสั ง เกตการเปลี ่ ย นตำแหน ง การขึ ้ น และตกของพระอาทิ ต ย ใ นแต ล ะช ว งเวลาของป
สรางระบบปฏิทินที่มีความซับซอน มีการคำนวณปสุริยคติที่
แม น ยำและค า มี ต ั ว เลขที ่ ใ กล เ คี ย งกั บ การคำนวณใน
ปจจุบันอยางนาอัศจรรย หนึ่งในนั้นเรียกวา ปฏิทิน
แบบ Haab ซึ่งเปนปฏิทินที่มีจำนวนวันในหนึ่งปเทา
กับตัวเลขที่เราใชกันในปจจุบันคือ 365 วัน โดย
ชาวมายันคำนวณวา หนึ่งปสุริยคติของพวกเขา
มีจำนวนวันทั้งหมด 365.2422 วัน (ระยะเวลา
นานกวา 365 วันเล็กนอย) ซึ่งถือวาเปนตัวเลข
ที่ใกลเคียงกับที่นักวิชาการรวมสมัยคำนวณไวที่
365.24219 วัน รวมถึง การคำนวณความยาวของ
เดือนจันทรคติอยูที่ 29.5308 วัน ซึ่งใกลเคียงกับ
การประมาณในปจจุบันที่ 29.53059 วัน เปนอยางมาก
เลยทีเดียว!
การใช�ยาหลอนประสาท (Hallucinogenic Drugs)

การใชยาหลอนประสาทในสมัยของชาวมายันนั้น เปนการใชเพื่อประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาเทพเจา
ที่เปนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่จัดขึ้นอยางยิ่งใหญ ผูที่มีพลังพิเศษหรือที่เรียกวาหมอผีนั้น เปน
ผูประกอบพิธีกรรม โดยในพิธีกรรมจะมีการดื่มเครื่องดื่มหรือกินพืชที่มีฤทธิ์ทำใหเกิดอาการมึนเมา เกิด
ภาพหลอน ที่ชาวมายันเชื่อวา ทำใหพวกเขาสามารถติดตอกับโลกแหงจิตวิญญาณและสามารถเห็นในสิ่งที่
ปกติเราไมสามารถเห็นได เครื่องดื่มและพืชที่วานี้มีหลายอยาง เชน บัลเช (balché) เครื่องดื่มที่ได
จากการชงเปลือกไม Lonchocarpus longistylus ผสมกับน้ำผึ้ง การกินเห็ดมหัศจรรย (Magic Mushrooms)
ซึ่งเปนเห็ดในสกุล Psilocybe ที่มีสาร Psilocybin ที่มีผลตอการตอบสนองและการเคลื่อนไหวของคน
การกินหรือนำไปทำเปนเครื่องดื่มของตน Mescaline ที่พืชจำพวกกระบองเพชร ที่มีสารทำใหเกิด
ภาพหลอน ความรูสึกไรน้ำหนัก และการรับรูที่เปลี่ยนแปลงไป หรือตน Toloache ที่ถูกเรียกวา สมุนไพร
ปศาจ (devil's herb) เปนพืชที่ใชสำหรับการรักษาบาดแผลและระงับความเจ็บปวด แตก็ถูกนำมาใชในพิธี
7
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ทางศาสนาเชนเดียวกัน ในปจจุบัน พืชบางประเภทไดถูกนำมาใชทางการแพทย เพื่อรักษาอาการหดหู
ซึมเศราอยางรุนแรง (major depressive disorder-MDD/clinical depression) และมีรายงานในวารสาร
ทางการแพทย JAMA Psychiatry ในป 2559 กลาวถึงการใชเห็ดมหัศจรรยในการบรรเทาอาการหดหู
และวิตกกังวลในคนปวยที่เปนมะเร็งในขั้นรุนแรง ซึ่งในปจจุบัน ยาหลอนประสาท จากสิ่งที่เปนสารตอง
หามและผิดกฎหมายในหลายประเทศ ไดมีผลงานวิจัย ยืนยันวา มีสรรพคุณในการบำบัดโรคไดหลากหลาย
ประเภทจริง โดยเฉพาะสารที่ไดจากพืชประเภทกัญชา
ลูกบอลยางพารา

ยางพารา พืชเศรษฐกิจไทยที่เรารูจักและคุนหูมาเปนเวลานาน จนทำใหหลายคนเขาใจวาเปนพืช
พื้นเพในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพราะประเทศที่เปนหลักในการสงออก 10 ประเทศ เปนประเทศ
ในอาเซียนถึง 7 ประเทศ โดยมีไทย เปนผูสงออกมากที่สุด ตามดวย อินโดนีเซีย เวียดนาม แตในความจริง
แลว ตนยางพาราเปนพืชทองถิ่นในแถบอเมริกากลาง (ตางจากยางนาที่เปนพืขพื้นเมืองของภูมิภาค)
โดยจากประวัติการใชประโยชนจากยางพารา ชาวมายันเปนชนกลุมแรกที่รูจักการกรีดยางเพื่อนำมาใช
ประโยชน กอนที่ชาวยุโรป หรือ Charles Goodyear นักเคมีชาวอเมริกัน จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ยางพาราในเวลาตอมา
นักโบราณคดีไดศึกษาหลักฐานจากบันทึกของชาวสเปน ภาพสลักบนผนัง และขั้นบันไดของวิหาร
อุปกรณเครื่องไมเครื่องมือที่ไดคนพบ รวมถึง สนามแขงบอลหนังที่ยังคงปรากฏอยูในโบราณสถานมา
วิเคราะห พบวา ชาวมายันผสมน้ำยางและสารจากพืชอื่นๆ ทำใหเกิดความยืดหยุนและนำมาสรางเปน
ผลิตภัณฑ ภาชนะ รองเทา รวมไปถึงลูกบอลที่ใชในเกมกีฬาที่เรียกวา Pok-A-Tok หรือ Ball Game
โดยลูกบอลในสมัยของชาวมายันไมใชบอลยางสูบลมแบบที่เลนกันในทุกวันนี้ แตทำมาจากยางตันทั้งกอน
ขนาดและน้ำหนักแตกตางกันไปในแตละศตวรรษ โดยคาดวาน้ำหนักสวนใหญอยูที่ 3–4 กิโลกรัม การเลน
Ball Game แบงออกเปน 2 ทีม โดยแตละทีม จะผลัดกันควบคุมลูกบอลใหลอดเขาหวงที่อยูบนผนังดานขาง
โดยกติการการเลน Ball Game ที่สำคัญคือ ใชรางกายสวนตางๆ ในการควบคุมทิศทางลูกบอล เชน สะโพก
ตนแขน ไหล โคนขา หรือเขา แตหามใชมือเลนเด็ดขาด
ภาพ: Madman2001, Wikimedia Commons
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ช็อคโกแลต

ช็ อ คโกแลตของหวานที ่ เ ป น ที ่ โ ปรดปรานของคนทั ่ ว โลก หลายๆ คนอาจจะคิ ด ว า ช็ อ คโกแลตมี
ต น กำเนิ ด มาจากประเทศในยุ โ รป เนื ่ อ งจากชื ่ อ เสี ย งที ่ โ ด ง ดั ง ของแบรนด ต  า งๆ แต ใ นความจริ ง แล ว
ช็อคโกแลตมีจุดกำเนิดมาตั้งแตในยุคของชาวมายัน จากการศึกษาของนักโบราณคดี พบสาร Theobromine
หลงเหลือบนถวยโบราณ ซึ่งเปนสารที่ไดจากเมล็ดโกโก อีกทั้งการศึกษาจากภาพวาดของชาวมายัน ที่วาด
ภาพของกลุมชนชั้นสูงกำลังดื่มโกโกและภาพเทพเจาที่เกี่ยวของกับโกโกโดยตรง เรียกไดวา เปนของบวงสรวง
ถวายพระเจาเลยทีเดียว
ตนโกโกเปนพืชทองถิ่นที่มีการเพาะปลูกของชนเผามายา โดยแกะเมล็ดออก แลวนำเมล็ดไปหมัก เมื่อ
หมักไดที่แลว คั่วเมล็ดโกโกใหหอม ฝดใหเปลือกของเมล็ดโกโกหลุด และขั้นตอนสุดทายคือ บด เพียงเทานี้
ก็ไดวัตถุดิบสำคัญสำหรับเครื่องดื่มที่เรียกวา “คาเคา (kakaw)” หรือโกโกในปจจุบันนั่นเอง แตทั้งนี้ รสชาติ
และสวนผสมของคาเคาแตกตางจากในปจจุบัน ในสมัยนั้น น้ำตาลยังเปนของหายาก ชาวมายันผสมผงโกโก
พริกไทย และขาวโพดคั่วเพื่อผสมเปนเครื่องดื่มยอดฮิตสำหรับใชในงานพิธีตางๆ ทั้งนี้ หลังจากการบุกยึดของ
ชาวสเปน ไดมีการปรับรสชาติของโกโกใกลเคียงกับที่เราคุนเคย และผลิตภายใตแบรนดตางๆ ที่เรารูจักกันดี
ในปจจุบัน
ศิลปะ

แมวาจะไมใชนวัตกรรมที่นาทึ่ง แตงานศิลปะของชาวมายันไดรับการยกยอง
อยางกวางขวางในดานการใชเทคนิคดานวิศวกรรม และสถาปตยกรรม ผสมผสาน
กับงานศิลปะที่เปนแบบเฉพาะ สรางจากวัสดุหลายประเภทเพื่อตกแตงผนังและ
สถานที่สำคัญ เชน การใชไม หยก หินออบซิเดียน (หินอัคนีเนื้อละเอียด สีดำ เปน
มันวาว) และดินเผา งานแกะสลักหิน ก็ใชอุปกรณการแกะที่มีความทันสมัย และเกิด
รอยแกะที่เฉียบคม งานประติมากรรมหินยังคงมีใหเห็นอยูในปจจุบัน อาทิในเขต
โบราณสถาน Palenque และ Yaxchilan ของเม็กซิโก เปนที่รูจักกันดีในเรื่องทับหลัง
ที่ตกแตงอยางสวยงาม
ระบบการเขียน

ชาวมายันไดคิดคนรูปแบบการเขียนที่เรียกวา glyphs ซึ่งเปนภาพสัญลักษณ ใชอธิบายหรือแทนคำ มี
การใชภาพสัญลักษณตางๆ ประมาณ 700 สัญลักษณ ระบบการเขียนของชาวมายันเปนการรวมสัญลักษณ
ที่แสดงพยางคและคำ โดยชาวมายันมีการเลาเรื่องราวทางประวัติศาสตรและความสำเร็จของชนเผาผานภาพ
สัญลักษณเหลานี้บนเสา กำแพง หรือบนแผนหินขนาดใหญ รวมทั้ง เรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
ผูนำของชนเผา เทพเจา และอื่นๆ ปจจุบันภาษามายาไดมีการแปลและทำ ความเขาใจแลว ประมาณ 75%
ที่มา: https://www.ancienthistorylists.com/maya-history/top-10-inventions-of-mayan-civilization/
https://www.livescience.com/49074-hallocinogens-drugs-early-mesoamerica.html
https://www.gypzyworld.com/article/view/428
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สหรัฐเม็กซิโก ยุคร�วมสมัย

กับนวัตกรรมเปลี่ยนโลก

ที่เกิดจากเม็กซิโก

หลังจากหมดยุคอารยธรรมโบราณ กับการลมสลายของอาณาจักรเอซเท็ก เม็กซิโกก็ตกอยูใน
ฐานะรัฐอาณานิคมของสเปน อยูถึง 300 ปบริบูรณ (ป 2064 – 2364 สมัยอยุธยาตอนกลาง ถึง
รัตนโกสินทรตอนตน) ในชวงนั้น พัฒนาการทุกอยางของเม็กซิโก ก็ไดรับอิทธิพลจากยุโรปอยางเต็มที่
จนกระทั่งเกิดสงครามประกาศเอกราชที่กินเวลายาวนานถึง 10 ป และในที่สุด ในป 2364 (สมัยรัชกาลที่ 2)
เม็กซิโกก็ไดรับเอกราช และปกครองมาแบบลมลุกคลุกคลานมาอีกชวงหนึ่ง ผานทั้งรูปแบบจักรวรรดิที่มี
จักรพรรดิ และสหพันธรัฐที่มีประธานาธิบดี จนกระทั่ง ระหวางคริสตทศวรรษ 1940 - 1980 เปนชวงที่
เม็ กซิโ กมีค วามเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ซึ่ง นักประวัติศาสตรม ักเรียกชวงเวลานี้
"มหัศจรรยเม็กซิโก" (El Milagro Mexicano) (ออกแนว amazing Thailand) การที่รัฐเขาครอบครองสิทธิที่
จะทำผลประโยชนจากแรและโอนอุตสาหกรรมน้ำมันเขาสูบริษัทปโตรเลียมเปเมกซ ซึ่งเปนกิจการของรัฐ
ในชวงที่ลาซาโร การเดนัส เดล รีโอ ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีนั้นเปนสิ่งที่ถูกใจประชาชนมาก แตก็
เปนการจุดปญหาทางการทูตกับประเทศตางๆ ที่พลเมืองของตนตองสูญเสียธุรกิจซึ่งถูกยึดหรือบังคับ
ซื้อไปโดยรัฐบาลของการเดนัส อยางไรก็ตาม ในยุคนี้เองที่เม็กซิโกไดเปนประเทศที่คิดคนนวัตกรรมหลาย
ดาน ดังตัวอยางเชน
โทรทัศน�สี
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โทรทัศนสีเครื่องแรก สรางขึ้นในชวงคริสตทศวรรษที่ 1940 โดยนาย Guillermo
González Camarena ชาวเม็กซิกัน ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 22 ป ไดคิดคนอุปกรณ Chromoscopic Adapter ซึ่งเปนระบบสงสัญญาณในโทรทัศนสีในยุคแรกๆ โดยออกแบบมา
เพื่อใหปรับใชกับอุปกรณโทรทัศนขาว – ดำได
งาย และไดจดสิทธิบัตรอยางเปนทางการใน
ชวงเวลาตอมา
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ยาเม็ดคุมกำเนิด (Oral Contraceptives)

การปฏิวัติการคุมกำเนิดครั้งสำคัญเกิดขึ้นในชวงคริสตทศวรรษที่ 1960 โดย Luis Miramontes
นักเคมีชาวเม็กซิกัน เปนบุคคลสำคัญที่รวมคิดคนการสังเคราะหสวนผสมสำคัญที่ใชในยาเม็ดคุมกำเนิดที่
เรียกวา progestin norethindrone โดย Luis Miramontes รวมกับ Carl Djerassi และ George Rosenkranz
จดสิทธิบัตร norethisterone ในฐานะผูรวมคิดคน ภายใตบริษัท Syntex เม็กซิโก จึงถือไดวา ยาเม็ดคุม
กำเนิดเม็ดแรกของโลกเกิดที่ประเทศนี้
น้ำหมึกทนทาน (Indelible Ink)

นาย Filiberto VázquezDávila นักวิศวกรชีวเคมีชาวเม็กซิกันจาก National School of Biological
Sciences (ENCB) ของสถาบัน National Polytechnic Institute (IPN) ไดคิดคนหมึกพิเศษที่จะซึมอยูในผิวหนัง
และไมสามารถลบออกได เปนเวลานานถึง 24 ชั่วโมง โดยไมเปนพิษตอรางกาย ซึ่งตอมา หมีกนี้ไดมี
การนำมาใชในการทำหลักฐานบนมนุษย เพื่อปองกันการทำผิด และการทุจริตตางๆ โดยเฉพาะการใช
ประทับนิ้วมือของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาใชสิทธิ์แลว เพื่อปองกันไมใหผูคนโหวตซ้ำเปนครั้งที่สองหรือสาม
ซึ่งในเวลานั้นมีการใชอยางแพรหลาย ไมเพียงแตไดรับความนิยมในเม็กซิโกเทานั้น แตยังมีบทบาทสำคัญ
ในการเลือกตั้งในอีกหลายประเทศทั่วลาตินอเมริกา เชน เอลซัลวาดอร กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากัว
และสาธารณรัฐโดมินิกัน ซึ่งสำหรับประเทศเหลานี้ มีปญหาการโกงเลือกตั้งจำนวนมาก เทคนิคการใช
หมึกนี้ ยังนำมาใชรักษาสิทธิดวย เชน ใชประทับหลักฐานคนเขารวมกิจกรรมคอนเสิรต ละคร กาลเลน
หรือสวนสนุก ที่ตองการออกไปขางนอกแลวกลับเขามาใหม
เทคนิคการล�างอักษรที่พ�นตามกำแพง (Anti-Gra�ti Paint)

National Autonomous University of Mexico (UNAM) มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเม็กซิโก ไดมี
การคิดคนทางนาโนเทคโนโลยีพัฒนาสีพิเศษ Deletum 3000 ที่ไดรับการขนานนามวาเปนสีปองกัน Grafﬁti
Paint โดยสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ และปองกันการเกาะติดบนผนังของสารที่มีความมันหรือเปยก
ทำให ส ามารถล า งสี ท ี ่ พ  น บนกำแพงออกได อ ย า งง า ยดาย เม็ ก ซิ โ กจึ ง เป น ต น กำเนิ ด เทคนิ ค การทำ
ความสะอาดกำแพงจากการละเลงอักษรที่ไมงดงาม ของบุคคลและกลุมคนที่ตองการแสดงออกไปทางไม
สรางสรรค
ที่มา: https://interestingengineering.com/7-inventions-frommexico-that-would-go-on-to-change-the-world
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวหนา
ในยุคใหมของเม็กซิโก
เม็กซิโกไดรวมทำความตกลงการคาเสรี อเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement)
หรือเรียกคำยอวา แนฟตา (NAFTA) เปนองคกรทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาเหนือ ในการที่จะรวมมือกัน
แสวงหาตลาดสงออกและลดตนทุนการผลิตสินคา การเปดตลาดเสรีเปนตลาดเดียวกับสหรัฐฯ และ
แคนาดา เมื่อป 2535 ทำใหเศรษฐกิจเม็กซิโกถูกผูกไวใกลชิดกับสหรัฐฯ มากขึ้น รวมทั้งเมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2548 ประธานาธิบดี วิเซนเต ฟอกซ ยังไดลงนามในการเปนหุนสวนทางความมั่นคงและ
ความรุงเรืองแหงอเมริกาเหนือ การผูกความสัมพันธดานเศรษฐกิจของเม็กซิโก ความใกลชิดกับสหรัฐฯ
และแคนาดา มีสวนที่ทำใหเม็กซิโกไดเปรียบกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในลาตินอเมริกา เพราะมี
การแลกเปลี่ยนการไหลเวียนของเทคโนโลยี จากการคาและการลงทุนจากประเทศพัฒนาแลวในระดับสูง
และรวดเร็ว
ในปจจุบันนี้ เม็กซิโกไดรวมทำความตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือฉบับใหมกับสหรัฐฯ และ
แคนาดา ที่ชื่อวา USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) แทนที่ความตกลงการคาเสรีเดิม
แนฟตา (NAFTA) ซึ่ง USMCA ไดเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยหลักสำคัญยังคง
มุงเนนการคาเสรีระหวาง 3 ประเทศ แตไดมีการปรับและเพิ่มกฏระเบียบบางประการที่แตกตางออกไป
จากความตกลงเดิม เชน กฎหมายแรงงานที่เขมแข็งขึ้น ผลิตภัณฑทางการเกษตรสามารถเขาถึงตลาด
ไดมากขึ้น การคุมครองสิ่งแวดลอม และสิทธิประโยชนเกี่ยวกับการคาดิจิทัลที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของ
NAFTA ดั้งเดิม ดังนั้น USMCA จึงยังเปนกลไกที่จะทำใหพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การคา รวมทั้ง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของเม็กซิโกยังคงมีชองทางพัฒนาที่ไดเปรียบกวาประเทศใน
ลาตินอเมริกาอื่นตอไปอีกในระยะยาว (อยางไรก็ตาม เม็กซิโกยังคงประสบปญหาเชนประเทศกำลัง
พัฒนาทั้งหลาย คือ ปญหาความเหลื่อมล้ำ ชองวางรายได และการกระจายการพัฒนาที่ไมสมดุล)
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เทคโนโลยีด�านการสำรวจระยะไกล

วิธีใหม�ในค�นพบหลักฐานทางโบราณคดี

เม็กซิโกมีแหลงโบราณคดีกวา 29,000 แหง โดยมากกวา 150 แหงเปดใหบุคคลทั่วไปเขาชม
และมีหลายแหลงที่องคการ UNESCO จดทะเบียนใหเปนมรดกโลก การคนหาและศึกษาแหลงโบราณคดี
เหลานี้ ชวยใหเราเขาใจตนกำเนิด วิวัฒนาการ และรูปแบบสังคมของมนุษยชาติในอดีต ปจจุบันการศึกษา
ทางดานโบราณคดีมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไมไดบุกปาฝาดงแบบไรจุดหมาย หรือใชอุปกรณโบราณๆ
หนึ่งในเทคโนโลยีที่ใชคนหาแหลงโบราณคดีในปจจุบันเรียกวา Light Detection and Ranging หรือ LiDAR
เปนเทคโนโลยีการสำรวจตรวจับระยะไกลที่มีหลักการทำงานคลายกับการทำงานของเรดาร โดย LiDAR
ยิงลำแสงไปที่พื้นผิว วัดระยะทางในการเดินทางของลำแสงจากเซ็นเซอรไปยังตัววัตถุเปาหมาย และสราง
แผนที่ 3 มิติของพื้นที่รอบๆ เพื่อใชคนหาโบราณสถานที่ซอนตัวในปาเขา ทำใหไดขอมูลรวดเร็วกวา
การสำรวจทางโบราณคดีแบบเดิมๆ
ในป 2563 ที่ผานมา มีการคนพบโบราณสถานแหงใหมจากการใช LiDAR โบราณสถานแหลงนี้
มีชื่อวา Aguada Fénix ในรัฐ Tabasco ของเม็กซิโก โดยเชื่อวาเปนโครงสราง ที่เกาแกที่สุดและใหญที่สุดที่
สรางขึ้นโดยชาวมายัน ถูกสรางขึ้นเมื่อประมาณ 800-1,000 ปกอนคริสตกาล เปนแทนขนาดใหญที่
สรางขึ้นจากดินและดินเหนียว ซึ่งคาดวาใชในการประกอบพิธีกรรมในสมัยนั้น
ภาพ: National Geographic

ภาพ: CBS News Animation
https://www.cbsnews.com/news/mayan-ruindiscovery-lidar-laser-technology/

ที่มา: https://www.sciencenews.org/article/lidar-reveals-oldest-biggest-ancient-maya-structure-found-mexico
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01570-8#:~:text=03%20June%202020-,
Large%2Dscale%20early20Maya%20sites%20in%20Mexico%20revealed%20by%20lidar,astronomy%
20were%20built%20unexpectedly%20early
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การพัฒนาทางด�านเทคโนโลยีชีวภาพ/การเกษตร

เม็กซิโกใหความสำคัญในการพัฒนาความรูและความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ที่ยั่งยืน นักวิทยาศาสตรพัฒนาพันธุพืชที่สามารถทนตอสภาพแหงแลง รวมถึงประโยชนอื่นๆ เชน การลด
การใชปุยและสารกำจัดวัชพืช เม็กซิโกมีกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพตั้งอยูในรัฐตางๆ ของประเทศ
เชน รัฐ Nuevo Leon มีสถาบัน Technological Institute of Higher Studies of Monterrey (ITESM) ซึ่งเปน
สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพที่ไดรวมโครงการวิจัยในสาขาตางๆ เชน สารเคมี เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
ชีววิทยา และวิศวกรรม ชีวการแพทย ในรัฐ Morelos มีมหาวิทยาลัย National Autonomous University of
Mexico (UNAM) เปนผูนำกลุมการศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เชี่ยวชาญดานชีววิทยาโมเลกุลของพืช
เวชศาสตรโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพอีกทั้งมีศูนย Center for Genomic Sciences

ภาพ: https://www.unam.mx/

Technological Institute of Higher Studies of
Monterrey (ITESM) และ National Autonomous
University of Mexico (UNAM) (ภาพซาย-ขวา)
ภาพ: https://observatory.tec.mx/edu-news/tec-demonterrey-among-the-top-5-universities-in-latin-america
ภาพ: https://www.uman.mx/
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นอกจากนี้ ยังมีสถาบันวิจัยหลายแหงตั้งอยูในรัฐ Guanajuato ที่ดำเนินการวิจัยดานเทคโนโลยี
ชีวภาพ รวมถึงเปนที่ตั้งของหองปฏิบัติการแหงชาติ National Laboratory of Genomics for Biodiversity
(LANGEBIO) ตั้งอยูที่ Center for Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute
(CINVESTAV) หองปฏิบัติการ LANGEBIO มีความสำคัญระดับโลก ในการหาลำดับและการวิเคราะหหนาที่
ของจีโนมของพืช สัตว และจุลินทรีย ซึ่งเปนหนึ่งในขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาศักยภาพ เพื่อนำไป
ประยุกตใชทางการเกษตร การแพทย และอุตสาหกรรม อีกทั้ง LANGEBIO รวมกับบริษัทเอกชนพัฒนา
พื ช ตั ด แต ง พั น ธุ ก รรมเพื ่ อ เพิ ่ ม ความสามารถในการดู ด ซั บ และเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ฟ อสฟอรั ส
โดยพืชเหลานี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพของปุย และการควบคุมวัชพืชที่ดึงฟอสฟอรัสในดินไปใช ชวยให
เกษตรกรมีการใชปุยและสารกำจัดวัชพืชนอยลง นอกจากนี้ ศูนย CINVESTAV ไดพัฒนาขาวโพดตัดแตง
พันธุกรรม CIEA-9 ใหทนตอความแหงแลง ตองการน้ำเพียง 2 ใน 3 เมื่อเปรียบเทียบกับขาวโพด
สายพันธุปกติ และมีการพัฒนาตัดแตงพันธุกรรมมะนาวสายพันธุ Citrus aurantifolia และสมสายพันธุ
Citrus x sinensis เพื่อตานทานตอโรคฮวงลองบิง หรือหวงหลงปง (Huanglongbing: HLB) ที่ทำใหผิวมะนาว
หรือสมกลายเปนสีเหลืองขณะที่ยังไมสุก

ภาพ: https://langebio.cinvestav.mx/en/

แตทั้งนี้ รัฐบาลเม็กซิโกมีการควบคุมและออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ โดย
ตามกฎหมายเม็กซิโก Biosafety ของพืชตัดแตงพันธุกรรมตองผานการทดสอบ 3 ขั้นตอน คือ การทดลอง
การพัฒนาตนแบบ และการพัฒนาเชิงพาณิชย โดยจะตองขอใบอนุญาตสำหรับการทดลองปลูก ทำใหมี
การดำเนินการศึกษาวิจัยพืชตัดแตงพันธุกรรมในตางประเทศ เชน อารเจนตินา เนื่องจากหลีกเลี่ยง
ขอจำกัดที่เขมงวดในการขออนุญาตทดลองปลูกในเม็กซิโก ระยะเวลาและคาใชจายที่คอนขางสูง
ที่มา: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyﬁlename?ﬁlename=Agricultural%20
Biotechnology%20Annual_Mexico%20City_Mexico_10-30-2018.pdf
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ภาพ: http://ciencia.unam.mx/contenido/infograﬁa/47/especial19s-que-sientes-cuando-escuchas-la-alerta-sismica-

การพัฒนาเทคโนโลยีการแจ�งเตือนภัยแผ�นดินไหว

หลังจากการสูญเสียที่เกิดจากแผนดินไหวในรัฐ Michoacan ของเม็กซิโกในป 2528 ศูนย Center for
Seismic Instrumentation and Registry (Centro de Instrumentación y Registro Sísmico: CIRES) ไดพัฒนา
Earthquake early warning system (EEW) หรือระบบเตือนภัยแผนดินไหวลวงหนา ซึ่งเปนระบบเตือนภัย
ลวงหนาระบบแรกของโลก ระบบเตือนภัยนี้ไดเริ่มใชในป 2534 โดยออกแบบมาเพื่อแจงเตือนภัยลวงหนา
ประมาณ 1 นาทีกอนที่ผูอยูอาศัยในกรุงเม็กซิโกจะเริ่มรูสึกถึงแผนดินไหว CIRES ขยายเครือขายระบบ
เตือนภัยแผนดินไหวลวงหนา ติดตั้งเซ็นเซอรเพิ่มเติมภายในประเทศและตามบริเวณชายฝงตะวันตกของ
เม็กซิโก ปจจุบันระบบนี้เรียกวา Mexican Seismic Alert System (หรือ Sistema de Alerta Sísmica Mexicano: SASMEX) มีเซ็นเซอร 97 ตัว ซึ่งใชสำหรับวัดการเคลื่อนไหวของโลก สัญญาณจะถูกสงไปยังศูนย
รวบรวมขอมูลในกรุงเม็กซิโกแจงเตือนหากตรวจพบวามีแนวโนมวาจะเกิดแผนดินไหว โดยสงสัญญาณ
ผานดาวเทียม อินเทอรเน็ตและวิทยุ ซึ่งมีระบบสื่อสารหลายชองทางเพื่อปองกันสายสื่อสารเหลานี้ไม
สามารถใชงานได การแจงเตือนจะถูกสงผานเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน และสถานีวิทยุในหลายเมือง ไดแก
กรุงเม็กซิโก, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Puebla City, Oaxaca City, Guadalajara, Colima และ
Toluca
ในเดือนกันยายน 2561 หลังจากที่เกิดแผนดินไหวในเม็กซิโก รัฐบาลไดเปดตัวแอพพลิเคชันชื่อวา
911 CDMX สำหรับมือถือที่มีระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android เชื่อมตอผูใชโดยตรงกับ 9-1-1
ในกรุงเม็กซิโก ซึ่งไดรวมระบบแจงเตือนภัยแผนดินไหวลวงหนา (Seismic Alert) ไวดวย
ที่มา: https://eos.org/features/lessons-from-mexicos-earthquake-early-warning-system
https://america.cgtn.com/2019/01/26/technology-in-mexico-is-helping-save-lives-during-an-earthquake
https://www.seismosoc.org/news/mexicos-early-warning-system-perform-recent-earthquakes/
https://www.c5.cdmx.gob.mx/canales-de-atencion-emergencias/app-9-1-1-de-la-cdmx
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การพัฒนาทางด�านอุตสาหกรรมยานยนต� และอากาศยาน

ยานยนต
เม็กซิโกเปนฐานการผลิตชิ้นสวนยานยนตอยูอันดับที่ 5 ของโลก รองจากเยอรมัน สหรัฐฯ จีน และ
ญี่ปุน ตามลำดับ โดยในป 2562 มีมูลคาการสงออกอยูที่ 30.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และเม็กซิโกยังเปน
หนึ่งในบรรดาผูสงออกชิ้นสวนยานยนตที่เติบโตเร็วที่สุดตั้งแตป 2558 อันดับตนๆ มีมูลคาเพิ่มขึ้น 22%
มีฐานการผลิตชิ้นสวนยานยนตอยูใน 14 รัฐ ใน 3 ภาคของประเทศ รัฐบาลใหความสำคัญกับการคนควา
และวิจัยเพื่อผลิตชิ้นสวนที่มีมูลคาเพิ่มและนวัตกรรมสูงใหแกอุตสาหกรรมการผลิตสินคา Original Equipment Manufacturer (OEM)
เม็กซิโกวางแผนเปดโรงงานผลิตรถยนต OEM เต็มรูปแบบสำหรับป 2565 โดยที่ผานมา ในชวงป
2553 – 2560 บริษัทผลิตรถยนตตางชาติ 7 บริษัท ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตของเม็กซิโกเปน
มูลคากวา 25 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากขอไดเปรียบดานการแขงขัน ไดแก (1) ที่ตั้งของเม็กซิโกซึ่ง
สามารถเปนประตูสูภูมิภาคอเมริกาเหนือและภูมิภาคลาตินอเมริกาได
(2) ความตกลงสิทธิประโยชนทางการคาที่เม็กซิโกกับหลายประเทศ
ทั่วโลก (3) คาแรงงานต่ำ (4) สภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจ
โดยรวมมีเสถียรภาพ และ (5) นโยบายที่เปดเสรีดานการคา โดย
การเขามาลงทุนของบริษัทตางชาติดังกลาวสงผลใหเม็กซิโก
ไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ และทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพควบคูไปดวย
ที่มา: http://www.worldstopexports.com/automotive-parts-exports-country/

อากาศยาน

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน การบิน และอวกาศ เปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เม็กซิโก
มีบทบาทสำคัญในตลาดโลก ปจจุบันมีการดำเนินการครบวงจร ทั้งการผลิต การบำรุงรักษา ซอมแซม
รวมถึง ความรวมมือกับภาคธุรกิจและการศึกษา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและผลิตบุคลาการที่มีคุณภาพ
และเพียงพอตอการขยายตัวของอุตสาหกรรม จากรายงานของ Mexican Federation of Aerospace Industry (FEMIA) ในป 2562 การสงออกอุตสาหกรรมอากาศยานของเม็กซิโกมีมูลคารวมประมาณ 9.5
พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสวนใหญมุงการผลิตเพื่อการพาณิชยและผลิตใหแกภาคพลเรือน ซึ่งในชวง 15
ปที่ผานมา การสงออกชิ้นสวนอากาศยานของเม็กซิโกขยายตัวในอัตราประมาณ 14.4% ตอป มีบริษัท
ยักษใหญจากตางประเทศเขาลงทุน เชน Airbus, Bombardier, Safran, Groupe Latécoère และ General
Electric เปนตน อีกทั้ง มีบริษัทที่เกี่ยวของดานอากาศยานอื่นๆ รวมกวา 330 บริษัท ตั้งอยูใน 5 รัฐ
ที่เปนคลัสเตอรอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ไดแก
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- รัฐ Sonora ผลิตชิ้นสวนอากาศยานประมาณ 18.4%
ของการผลิ ต ชิ ้ น ส ว นอากาศยานทั ้ ง หมดของประเทศ
การดำเนินการหลักสวนใหญเปนการผลิตกังหันและ
เครื่องยนต รัฐ Sonora ยังรวมกับสถาบัน Technological Institute of Hermosillo (ITH) เปดหลักสูตรวิศวกรรม
การบิน อีกทั้ง กอสรางศูนยวิจัย Regional Center of
Research, Technological Development and Innovation
for the Aerospace Sector (CIDITSA) ที่ ITH มีมูลคากวา
40 ลานเปโซ (ประมาณ 59 ลานบาท) เพื่อเชื่อมโยงและ
สนั บ สนุ น บริ ษ ั ท ที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ การบิ น และอากาศยานในรั ฐ ฯ
และตางประเทศ รวมถึง การพัฒนาเครื่องบินและยานอวกาศที่ไมใชคน บังคับ (autopilot) ดาวเทียมขนาด
เล็ก (Minisatellite) ดาวเทียมนาโน (Nanosatellite) การออกแบบเครื่องบิน และการสำรวจระยะไกล
(remote sensing)
รัฐ Baja California ชิ้นสวนหลักที่มีการผลิต คือ ลำตัวเครื่อง อุปกรณลงจอด และกลไก
เครื่องบินขนาดเล็กอื่นๆ โดยรัฐ Baja California มุงเนนการพัฒนากระบวนการความรู รวมมือกับ National
Chamber of Electronics Industry, Telecommunications and Information Technologies (Canieti) แลกเปลี่ยน
ความรู กระตุนการสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผูประกอบการ
รัฐ Chihuahua เปนที่ตั้งของโรงงานผลิตชิ้นสวนอากาศยานถึง 25% ของประเทศ บริษัทใน
คลัสเตอรนี้ มีการดำเนินการหลักๆ คือ การผลิต การออกแบบ การประกอบขั้นตอนสุดทาย การรับรอง
ตลอดจนการบำรุงรักษาและการซอมแซม ในสวนของการผลิตชิ้นสวน โดยสวนใหญ คือ ตัวลำ โครงสราง
มอเตอร ระบบสายไฟ เครื่องจักรกล การตกแตงภายในและที่นั่ง
รัฐ Nuevo Leon มุงเนนยกระดับการวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชั่นดานการบินและอวกาศ
รูปแบบใหมสำหรับซัพพลายเชนโดยเฉพาะ ซึ่งงานออกแบบและงานทางดานวิศวกรรมของรัฐ ไดรับ
การสนับสนุนจากทีมวิศวกรที่มีทักษะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในรัฐมอนเตรเรย
รัฐ Queretaro ในชวง 10 ปที่ผานมา มีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct
Investment: FDI) สูงถึง 45% ของการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยาน ทำใหรัฐ Querétaro เปนที่ตั้ง
ดานการบินและอวกาศที่สำคัญที่สุดของประเทศ สินคาที่ผลิตในคลัสเตอรนี้ ไดแก ตัวลำ ชุดอุปกรณลง
จอด ปกทาย (stabilizers) ฉนวน และกังหัน นอกจากอุตสาหกรรมการผลิตแลว รัฐ Queretaro ยังเปนผูนำ
ดานการศึกษา โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง เปดมหาวิทยาลัย Universidad Aeronáutica en
Querétaro เพื่อดึงดูดการลงทุนของบริษัท Bombardier ของแคนาดา รวมถึง บริษัทอื่นๆ จากทั่วโลก
ที่มา: https://princemanufacturing.com/aerospace-manufacturing-in-mexico/
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เม็กซิโก แดนสวรรค์
แห่ง IT ในอนาคต
ภาพ: Markus Spiske (https://unsplash.com/)

จากในตอนตน เห็นไดวาเม็กซิโกมีการพัฒนา
ในหลายสาขาและกระจายอยูในหลายพื้นที่ การลงทุน
ทางเทคโนโลยีจากบริษัทตางประเทศและการผลักดัน
การพั ฒ นาภายในประเทศเองนั ้ น ได ข ั บ เคลื ่ อ น
การพัฒนาเม็กซิโกไปในทิศทางที่ดีขึ้น เม็กซิโกจึงกาว
ขึ้นมามีบทบาทสำคัญในเชิงของเทคโนโลยีในลาตินอเมริกา นอกเหนือจากเมือง/รัฐตางๆ ที่ไดกลาวไป
แลว ยังมีอีก 3 เมืองหลัก ไดแก กัวดาลาฮารา
มอนเตรเรย และเม็กซิโกซิตี้ ที่นักลงทุนมองวาจะ
กลายเปนสวรรคของการพัฒนาเทคโนโลยีดาน IT ใน
อนาคต ที่จะดึงดูดการลงทุนทั้งบริษัทสตารทอัพและ
บริษัทชั้นนำตางๆ ดวย 3 ปจจัยหลัก คือ

T

1.
ech Hubs จากขอมูลของ Startup
Genome ซิลิคอน วัลเลย, นิวยอรก, ลอนดอน, ปกกิ่ง,
บอสตัน เปนศูนยเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด 5 แหงในโลก
ถึงแมวาเม็กซิโกจะยังไมติดอันดับ TOP 5 แตในแตละ
ป เ ม็ ก ซิ โ กมี ก ารลงทุ น จำนวนมากในอุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยี ทำใหเกิดการพัฒนาและเพิ่มความแข็งแกรงใหกับระบบนิเวศทางเทคโนโลยี โดยในแตละ
เมืองมีความพิเศษและขอดีที่ไมเหมือนใคร
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- กัวดาลาฮารา (Guadalajara)
ไมเพียงแตมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเตกีลา เครื่องดื่ม
แอลกอฮอรดีกรีแรง หรือ Mariachis ดนตรีใน
แบบเม็กซิกันเทานั้น แตเมืองกัวดาลาฮารา
ยังคึกคักไปดวยธุรกิจและเทคโนโลยีอีกดวย
ประกอบด ว ยบริ ษ ั ท ขนาดใหญ 15 แห ง
(สวนใหญเปนบริษัทอเมริกัน เชน Oracle, HP,
Motorola, Cisco Systems, Dell และ IBM)
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 600
แห ง ส ว นใหญ เ ป น บริ ษ ั ท สตาร ท อั พ โดย
ประมาณ 70% เปนบริษัทสงออกผลิตภัณฑ
และซอฟตแวร ซึ่งรัฐบาลเมืองกัวดาลาฮารา
เชื่อมั่นในความสามารถและโครงสรางพื้นฐาน
ในทองถิ่นที่มีอยู อีกทั้งมีมหาวิทยาลัยดาน
วิศวกรรมที่ยอดเยี่ยม ผลิตวิศวกรจำนวนมาก
อีกทั้ง อยูไมไกลจากเมืองหลักของสหรัฐฯ เชน
นิวยอรก/ซีแอตเทิล ที่ใชเวลาบินนอยกวา 5
ชั่วโมง ลอสแองเจลิส/เท็กซัส ที่ใชเวลาบินเพียง
2 ชม.

มอนเตรเรย (Monterrey) เมือง
แหงนวัตกรรมที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ดึงดูดการลงทุน มีศูนย Center for Global Innovation and Entrepreneurship ของมหาวิทยาลัย
University of Texas ตั้งอยูในเมืองมอนเตรเรย
โดยสงเสริมการถายทอดความรูขามพรมแดน
เพื ่ อ เสริ ม สร า งนวั ต กรรมทางเทคโนโลยี ใ น
เม็กซิโก ที่สามารถดึงดูดบริษัทสตารทอัพและ
บริษัททุนที่สำคัญ เชน Alta Ventures, Naranya
และ ImpactHub รวมสรางสภาพแวดลอมแหง
โอกาสและพัฒนาใหเติบโตในวงกวาง อีกทั้ง มี
มหาวิ ท ยาลั ย ที ่ ค ุ ณ ภาพ ผลิ ต บุ ค ลากรที ่ ม ี
คุณภาพจำนวนมากตอป
เม็กซิโกซิตี (Mexico City)
เมื อ งใหญ ท ี ่ เ ป น ศู น ย ก ลางทางการเมื อ ง
วั ฒ นธรรม การเงิ น และความบั น เทิ ง ของ
เม็กซิโก มีเครือขายการคาในทองถิ่นและพลวัต
ทางการเงินที่สามารถกระตุนผูประกอบการ
จำนวนมากที่ตองการริเริ่มหรือขยายโครงการ/
เครือขาย เม็กซิโกซิตี้มีความพรอมทางดาน
บุคลากร เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

T

2.
ech Professionals ป จ จุ บ ั น มี
บุคลากรทางดาน IT ที่อาศัยอยูในเม็กซิโกมีมากกวา
650,000 คน อีกทั้งมหาวิทยาลัยในกวาดาลาฮารา
มอนเตรเรย และเม็กซิโกซิตี ผลิตบุคลากรมากกวา
130,000 คน/ป ซึ่งชวยลดปญหาภาวะขาดแคลน
แรงงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รวมถึง ชวยแก
ปญหาการเรียกรองเงินเดือนของวิศวกรที่สูงริบริ้ว
อยางเชนที่ ซิลิคอน วัลเลย ซึ่งในแตละเมืองของ
เม็กซิโกมีบุคลากรทางดาน IT ที่มีความเชี่ยวชาญ
แตกตางกันไป เชน ในกวาดาลาฮาราสวนใหญเปน
นักพัฒนามือถือ (Mobile Developers), นักจัดการ/
พัฒนาฐานขอมูล (Back End Developers) และ
นั ก ออกแบบ UX/UI ในมอนเตร เ รย ส  ว นใหญ เ ป น
นั ก พั ฒ นาเว็ บ อย า งเต็ ม รู ป แบบ (Full Stack
Developers) นักจัดการ/พัฒนาฐานขอมูลและผูจัดการ
โครงการ (Project Manager) และในส ว นของ
เม็ ก ซิ โ กซิ ต ี ส  ว นใหญ เ ป น นั ก พั ฒ นาเว็ บ อย า งเต็ ม
รูปแบบ ฝายสนับสนุนดานเทคนิค (Tech Support) และ
ผูดูแลระบบ (System Admins)

ภาพ: Chris Ried (https://unsplash.com/)
ภาพ: Cornine Kutz (https://unsplash.com/)
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ม

3.
หาวิ ท ยาลั ย ชั ้ น นำ จากการจั ด
อันดับสถาบันการศึกษาของ QS ทั้ง 3 เมืองที่กลาวมา
นั้น เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเม็กซิโก ใน
สาขาวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร แ ละวิ ท ยาศาสตร
คอมพิวเตอร เชน
- University of the Americas Puebla
(UDLAP) - มากกวา 90% ของผูสำเร็จการศึกษาจาก
UDLAP ไดเริ่มเขาทำงานใน 6 เดือน แรกหลังจาก
สำเร็จการศึกษา และ 50% ของนักศึกษาเริ่มตน
บริษัทสตารทอัพของตนเองกอนจบการศึกษา
- Tecnológico de Monterrey - ติดอันดับ
หนึ่งใน 200 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก และจัดอยูใน
อันดับสูงดานความเปนสากล นวัตกรรม การจางงาน
อุปกรณเครื่องมือ/สิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบ
ดวยวิทยาเขต 36 แหงกระจายอยูทั่วประเทศ โดย
ITESM สงเสริมความรูทางดาน วทน. เพื่อการแก
ป ญ หาสั ง คมผ า นงานวิ จ ั ย โดยยึ ด สโลแกนที ่ ว  า
"Research that transforms lives" การวิจัยที่จะนำไปสู
การเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ การวา จ า งงานของนั ก ศึ ก ษาที ่ จ บจากสถาบั น มี อ ั ต ราที ่ ส ู ง
ครองตำแหนงที่ 52 ของโลก และ 94% ของผูสำเร็จ
การศึ ก ษาได เ ริ ่ ม เข า ทำงานภายในป แ รกที ่ ส ำเร็ จ
การศึกษา
- University of Guadalajara (UdeG) –
เป น สถาบั น สนั บ สนุ น และพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
สำหรับอุตสาหกรรมไอที และการผลิตความรูทาง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
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- Instituto Politécnico Nacional
(IPN) – เปนหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของ
รัฐที่ใหญที่สุดในเม็กซิโกและเปนแหงเดียวที่มี
โรงเรียนอาชีวศึกษา ที่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดานเทคนิค 19 แหง วิทยาลัยระดับปริญญาตรี
27 แหง ศูนยการวิจัยและการศึกษาระดับสูง
20 แหง และศูนยการศึกษาตอเนื่อง 16 แหง
ปจจุบันจัดเปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับสาม
ของประเทศในดานวิศวกรรม
นอกเหนื อ จากทั ้ ง 3 ส ว นหลั ก ที ่
กลาวมาขางตน ที่เปนสวนผสมที่ลงตัวที่ทำให
ในแตละปมีบริษัทตางชาติจำนวนมากเล็งเห็น
ศักยภาพและโอกาสในการลงทุน ที่จะสามารถ
ดำเนินการใหบรรลุตามเปาหมายทางธุรกิจได
แลวนั้น ยังประกอบดวยปจจัยอื่นๆ ที่สำคัญ
เชน ขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ ทำใหมี
เศรษฐกิจที่เปดกวางและมีเสถียรภาพ ที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรที่ทำใหเม็กซิโกเปนจุดหมายปลาย
ทางที ่ น  า สนใจสำหรั บ หลายภาคส ว นทั ้ ง
การผลิตและบริการ รวมถึง คาแรงในเม็กซิโก
ที่ไมสูงจนเกินไป ทำใหไมตองสงสัยเลยแมแต
นอยวาเหตุใดเม็กซิโกเปนประเทศแหงโอกาส
อันยิ่งใหญ
ที่มา: https://coderslink.com/company/blog/3facts-that-make-the-tech-scene-inmexico-a-promising-paradise
https://startupgenome.com/article/rankings-t
op-40)
https://tec.mx/en/research

PIIT

Science Park แห่ง Meso America
Research and Technological Innovation Park of Monterrey หรือ Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey (PITT) อุทยานวิทยาศาสตรอันดับหนึ่งของเม็กซิโก ตั้งอยูที่เมืองมอนเตอรเรย
กอตั้งขึ้นจากความรวมมือจาก 3 ภาคสวน คือ CONACYT รัฐบาลรัฐ Nuevo León และมหาวิทยาลัย 3 แหง คือ
Autonomous University of Nuevo León, Monterrey Institute of Technology and Higher Studies และ
University of Monterrey โดยตองการให PITT เปนศูนยกลางนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ไมเพียงแตในเชิงของ
การทำงานเทานั้น แตยังรวมถึงการเปนแหลงเงินทุน ศูนยรวมอุปกรณที่ทันสมัย ความพรอมของหองปฏิบัติการ รัฐบาล
กลาง รัฐบาลระดับรัฐ และภาคเอกชนรวมลงทุนมากกวา 600 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปจจุบันมีศูนยวิจัยและพัฒนามากกวา
35 แหงภายใตการดูแลของ PITT และ High-Impact Incubators 4 แหงดานนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ IT
และพลังงานทางเลือกและคาดวามีมากกวา 50 แหงภายในป 2568
1. Institute of Innovation and Technology Transfer (I2T2) ควบคุม High-Impact Incubators 2 แหง
ดานนาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีชีวภาพ ใหทุนการศึกษาและสงเสริมการลงทุนดานนวัตกรรม
2. ศูนย R&D ของบริษัท Metalsa (ผลิตฐานโลหะยานยนต มีการลงทุนในไทย) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของ
บริษัทใหรองรับน้ำหนัก มีความหยืดหยุน และปลอดภัยมากขึ้น
3. ศูนย R&D ของบริษัท Copamex (ผลิตกระดาษ กลอง และบรรจุภัณฑ) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของ
บริษัทใหมีคุณสมบัติเชิงกลของวัตถุ เชน ความแข็ง ความเหนียวใหสอดคลองกับความตองการของลูกคามากที่สุด
PIIT รวมเปนหนึ่งในกลยุทธของโครงการ Boosting the Economy and Society of Knowledge ซึ่งมี
เปาหมายระยะยาวในการเพิ่ม GDP ตอประชากรในรัฐ Nuevo León โดยการเปลี่ยนอุตสาหกรรมจากการผลิตเปน
อุตสาหกรรมบนพื้นฐานของความรู พัฒนาเศรษฐกิจ ผานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงเนนทางดาน
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ อิเล็กทรอนิกสเชิงกล (Mechatronics) และการผลิตขั้นสูง เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยูอาศัยอยางยั่งยืน (Sustainable housing) สุขภาพ พลังงานสะอาด และวัสดุขั้นสูง
ที่มา: http://piit.com.mx/piit.php, https://web.archive.org/web/20100618143226/,
http://www.itesm.edu/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=%2Fmigration%2FMTY2%2FMonterrey%2FAcerca+del+c
ampus%2FConoce+Monterrey%2FCiudad+internacional+del+conocimiento
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