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สมาคมไทยคอมโพสิทจัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ปี 2562 ในวันพธุท่ี 27 มนีาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. 
– 13.30 น. ณ ห้อง Four River โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น�้า 
ริเวอร์ไซด์ พร้อมทั้งจัดสัมมนาในหัวข้อ “เครื่องมือการตลาด Digital 
2019” เพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการท�ตลาด
ออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืน จาก อ.กิตติชัย ปรีน้อย ที่ปรึกษา
ด้านการตลาดดิจิตัล SCB BUSINESS CENTER มาเป็นวิทยากร

ภายหลงัจากทีจ่บสมัมา สมาคมฯ ได้จดัการประชมุ
ใหญ่สามัญประจ�ปี 2562 เพือ่รายงานผลการด�เนนิงานของ
สมาคมฯในปีที่ผ่านมา โดยมีวาระส�คัญคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารชุดใหม่ปี 2562-2563 ซึ่งต้องท�การเลือกตั้งทุก 2 ปี  ผลจากการ
ลงคะแนนมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้ ผศ.ดร.สนตพิร์ี เอมมณ ีเป็นนายกสมาคมไทย 
คอมโพสทิ ทางสมาคมฯขอขอบคณุท่านสมาชิกทีใ่ห้ความร่วมมอืส�หรบัการเข้า 
ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
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ขอแสดงความยินดีกับ คุณดนู โชติกพานิช ท่ีได้รับ
เลือกจากคณะกรรมการสมาคมไทยคอมโพสิท
ให้ดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นวาระที่สอง 

ซึ่งท่านได้ช่วยผลักดันให้ทางสมาคมฯ ได้เป็นที่รู้จัก และ
ไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างสูง อาทิเช่น กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วย
เชื่อมโยงพัฒนาอุตสาหกรรม สำานักงานส่งเสริมการลงทุน 
เป็นต้น

ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ยังคงมีกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการผลิต ให้กับท่านสมาชิก คือ
การอบรมการผลิตชิ้นงานด้วยกรรมวิธีแบบต่างๆ และ
ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ตลอดปี 2559 และยังจะเพิ่ม
กิจกรรมการอบรมให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นในปี 2560 โดยได้
มีการวางตารางการสอนประจำาเดือนไว้อย่างหลากหลาย 
อาทิเช่น คอร์สอบรมการผลิตประตูไฟเบอร์กลาส ชิ้น
ส่วนประดับยนต์จากคาร์บอนไฟเบอร์ เฟอร์นิเจอร์รูปแบบ
ต่างๆ อุปกรณ์จัดสวน รวมไปถึงน้ำาตกเทียมอันซับซ้อน  
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับ
ท่านสมาชิก และเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพ
ของวัสดุคอมโพสิทท่ีสามารถนำาไปสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
มากมายในหลากหลายอุตสาหกรรมแก่ผู้สนใจทั่วไปอีก
ด้วย
วารสารฉบับนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักของสมา
คมฯ ที่จะใช้เป็นหนึ่งในสื่อหลักในการให้ข้อมูลข่าวสารใน
แวดวงคอมโพสิทในประเทศไทยไปยังเหล่าสมาชิกและผู้สนใจ  
รวมถึงแนวโน้ม การพัฒนา ทั้งการออกแบบ เทคโนโลยี

การผลิต และวัสดุคอมโพสิทใหม่ๆ  ทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศ  รวมไปถึงบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เขียนขึ้นโดยผู้
เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ โดยเฉพาะ 

ในฉบับนี้เราจะได้อ่านภาคต่อของบทความ “บทบาทของ
วัสดุคอมโพสิทต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต” 
โดย ผศ. ดร.สนติพีร์ เอมมณี ที่ท่านได้เกริ่นนำาความ
จำาเป็นและบทบาทในปัจจุบัน รวมถึงอนาคตของวัสดุคอม
โพสิทในทั้งอุตสาหกรรมการบิน พลังงานลม และยาน
ยนต์ ไว้อย่างน่าติดตามในตอนที่แล้ว คงจะได้กล่าวในราย
ละเอียดที่น่าสนใจ และน่ารู้มากยิ่งไปกว่าเดิมในส่วนของอุต 
-สาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะในภาคต่อนี้    

นอกจากนั้น ทางสมาคมฯ ยังได้  คุณรัฐนันท์ อินทรนิวาส
(คุณโบ๊ท) หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. นาวาเลียนคอมโพสิท  
เจ้าของรางวัลผลงานยอดเยี่ยม จากงาน SolidWorks 
Thai User Conference 2006 โดยสถาบัน SolidWorks 
Thai Society มาเขียนบทความแบ่งปันความรู้ในเรื่องการ
ออกแบบเรือสำาหรับคนทั่วไป  ให้กับท่านสมาชิก และท่านที่
สนใจได้ใช้เป็นแนวทางในผลิตเรือให้เป็นไปตามหลักการที่ถูก
ต้อง หรือนำาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกันได้ ท้ายนี้ ผมในฐานะตัวแทน
ผู้จัดทำาหนังสือ ขอกล่าวคำาว่า “ขอบคุณ” สำาหรับทุกท่าน
ที่ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และติชมการจัดทำาวารสาร
ไทยคอมโพสิทมาอย่างต่อเนื่อง เราจะยังคงจัดหาเนื้อหาดีๆ 
อย่างนี้มาให้ท่านได้อ่านอย่างต่อเนื่องแน่นอน แล้วพบกัน
ใหม่ฉบับหน้าครับ

จุติ  เพียรล้ำาเลิศ
อุปนายกสมาคม 

EDITOR TALK
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EDITOR'S TALK
สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ปัจจุบัน ของทุกคน ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจหรือการเมือง
อกีต่อไป แต่เป็นอากาศทีร้่อนข้ึนอย่างเหน็ได้ชดัในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่่านมา ขณะทีเ่ขยีนอยู่
นี้เป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศก็ยังร้อนอยู่มากๆ ออกจากห้องแอร์แทบไม่ได้เลย 
ทีเดียว การลดความร้อนในบ้าน ออฟฟิศ ในรถ ของเรายังใช้การเผาผลาญน�้ามันเป็นหลัก  
การผลิต การขนส่งกใ็ช้การเผาผลาญน�า้มัน หรอืถ่านหนิเป็นหลกั เราลดความร้อนในทีท่ีเ่รา 
อยู่โดยการเพิ่มความร้อนให้สิ่งแวดล้อม เมื่อสิ่งแวดล้อมร้อนขึ้นเราก็ต้องลดความร้อนใน
ท่ีท่ี เราอยูเ่พิม่ขึน้ตาม หมนุเวยีนซ�า้ไปเหมอืนก้อนหมิะทีต่กลงมาจากเนนิเขาแล้วพอกพนูเป็น
ก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 

อตุสาหกรรมคอมโพสทิ มส่ีวนการทีจ่ะช่วยให้การเพิม่อณุหภมูขิองสิง่แวดล้อมลดลงได้ด้วยน�า้หนกัทีเ่บาแต่แข็งแรงของ 
วสัด ุเม่ือน�มาใช้ในวงการขนส่งท้ังการท�ตวัเครือ่งบนิ เรอื ชิน้ส่วนรถยนต์ จะช่วยให้การเผาผลาญน�า้มนัลดลงได้ เป็นการ
ช่วยลดการใช้พลงังานได้โดยตรงเลยทเีดียว นีเ่ป็นเหตผุลให้การสัมมนาทางวชิาการทีจ่ดัขึน้โดย JEC group ร่วมมอืกบั
ทางสมาคมไทยคอมโพสิท ตั้งแต่ปี 59 ได้เน้นไปที่ ระบบการขนส่งทางราง และชิ้นส่วนยานยนต์ จนรวมไปถึงการขนส่ง
ทางอากาศในหัวข้อเรื่อง mobility and networking ในปี 62 ที่ก�ลังจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จึงขอใช้โอกาสนี้เรียนเชิญท่านสมาชิกฯ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานครับ

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ทางสมาคมได้จัดการประชุมสามัญประจ�ปี เพื่อสรุปผลการด�เนินการในปี 61 หัวข้อ
หนึง่ทีม่คีวามส�คญัเสมอมาและเป็นกิจกรรมหลักของสมาคมฯ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมคอมโพสิทในประเทศไทย คอืการ
ให้ความรู้ผ่านการอบรมต่างๆ แก่สมาชิกฯและประชาชนทั่วไปในการน�เอาข้อดีของวัสดุคอมโพสิทไปใช้งาน โดยในปี 61  
ทางสมาคมได้จัดให้มีการอบรมทุกๆ เดือนในหลากหลายหัวข้อ ตัวอย่างเช่น การขึ้นชิ้นงานโดยกระบวนการ prepreg  
การท�ชิน้งานคาร์บอนไฟเบอร์ การขึน้รปูชิน้งานต้นแบบด้วยระบบ 3d printing เป็นต้น โดยกจิกรรมเหล่านีไ้ด้รบัความสนใจ 
และมีผู้ร่วมเข้ารับการอบรมจ�นวนมาก ทางสมาคมฯ จึงจะจัดการอบรมในบางหัวข้อซ�้าอีกในปี 62 เพื่อให้ความรู้เหล่านี้
กระจายไปในผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ให้มากที่สุด  

นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวได้มีการคัดเลือก ท่านนายกสมาคมฯ ท่านใหม่ ขึ้นมาแทน ท่าน นายกสมาคมฯ ท่านเดิม  
คุณดนู โชติกพนิช ที่ด�รงต�แหน่งครบวาระ 2 ปี เป็นครั้งที่ 2 ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณท่านอดีตนายก ฯ มา ณ ที่นี้ 
ท่ีท่านได้สละเวลา และใช้ความรู้ความสามารถของท่าน เพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ ให้ด�เนินการได้อย่างราบรื่น และเป็น 
ท่ีรู้จักกันทั่วไปในอุตสาหกรรมคอมโพสิท ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านทางการจัดงานเชิงวิชาการต่างๆ ข้างต้น และขอ 
แสดงความยินดีกับท่านนายกฯ ท่านใหม่ ผศ.ดร. สนติพีร์ เอมมณี อาจารย์ประจ�คณะวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่พวกเราเหล่าสมาชิกฯ คุ้นเคยกันดีในงานเขียนของท่านในวารสารสมาคมฯ และใน
งานสัมมนาวิชาการต่างๆ ที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้น ซึ่งทางสมาคมฯ มั่นใจว่าท่านจะด�เนินการสานงานต่อ และก่องานใหม่ ให้
เป็นประโยชน์แก่วงการอุตสาหกรรมคอมโพสิทในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน

ในวารสารฯ ฉบับนี้ ตั้งแต่หน้าปกท่านผู้อ่านจะได้เห็นแนวทางของสมาคมฯอย่างชัดเจนที่จะพยายามเน้นให้อุตสาหกรรม
คอมโพสทิในไทยเติบโตควบคู่ไปกับการเตบิโตของกรงุเทพมหานคร ทีเ่ป็นศนูย์กลางเศรษฐกจิของประเทศและภมูภิาคเอเชีย
อาคเนย์ เนื้อหาจะเสนอการใช้งานวัสดุคอมโพสิทในกรอบความคิด mobility ที่สอดคล้องกับหัวข้อสัมมนาวิชาการของ
ทาง JEC group ที่ก�ลังจะมีขึ้นนั่นเอง ท่านจะได้เห็นถึงการน�วัสดุคอมโพสิทไปใช้ด้าน mobility ที่ค่อนข้างล�้าหน้าจาก
ที่เราเห็นกันอยู่ในชีวิตประจ�วัน ทั้งใน โดรน ดาวเทียม อุปกรณ์กีฬา รถแข่ง เรือใบ ฯลฯ ทางบรรณาธิการเห็นว่าเนื้อหา
เหล่านีจ้ะเป็นส่วนทีจ่ะเป็นจดุเริม่ให้ท่านสมาชกิทีเ่ป็นผู้ผลิตชิน้ส่วนคอมโพสิท ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาการออกแบบและ
การผลิต ต่อไป
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วัสดุคอมโพสิทช่วยเพิ่ม
ทางเลือกในการเดินทางที่
หลากหลาย

ายงานจ�นวนประชากรโลกฉบับล่าสุดเปิดเผยว่า 
จ�นวนประชากรทัว่โลกได้เพิม่มากข้ึนถงึ 7.5 พนัล้าน
คน โดยมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเข้ามา

อาศัยอยู่ในเมืองอย่างแออัด เป็นที่คาดการณ์กันว่าในปี 
2050 สองในสามของประชากรทั้งหมดจะเป็นประชากรที่
อาศัยอยู่ในตัวเมือง และไม่ต้องสงสัยเลยว่ารูปแบบเมือง
แบบมหานครขนาดใหญ่จะแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่าง
แน่นอน

นอกจากปัญหาด้านทรัพยากรต่าง ๆ  เช่น อาหาร พลังงาน 
และความหนาแน่นของโครงสร้างพ้ืนฐานทางโทรคมนาคม
แล้ว ระบบขนส่งและระบบการเดินทางในเมือง (Urban 
Mobility) ถอืเป็นปัจจยัส�คญัอย่างยิง่ท่ีจะเป็นเครือ่งรบั
ประกันว่าการเดินทางของคนและการไหลเวียนของสินค้า
และบรกิาร ตลอดจนถงึการไหลเวยีนของข้อมลูสารสนเทศ
จะด�เนินไปอย่างราบรื่นหรือไม่

ในฐานะที่เป็นปัจจัยส�คัญที่ช่วยให้สังคมด�เนินไปอย่าง 
ราบรื่น ตอนนี้ระบบขนส่งและระบบการเดินทางถูกน�มา 
พจิารณาอกีครัง้ผ่านแนวทางการแก้ปัญหาแบบใหม่ ๆ  และ
นวัตกรรมต่าง ๆ  เช่น การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนตัว
ในเมืองใหญ่หลายเมืองในยุโรปเพื่อควบคุมมลพิษทาง
อากาศ หรือการพัฒนาระบบขนส ่งสาธารณะให ้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและการพัฒนาที่ยั่งยืนส�หรับที่อยู่
อาศัยและกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในสังคม

แนวทางการแก้ปัญหาแบบใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ  จะเปิดโอกาส
ให้มีการน�วัสดุคอมโพสิทมาทดลองและประยุกต์ใช้งานได้
หลากหลายมากยิง่ขึน้ ในอนาคตพ้ืนทีใ่นเมอืงอาจจะเป็นทีท่ี่
มีรูปแบบการขนส่งและระบบการเดินทางที่หลากหลายมาก
ข้ึนซ่ึงเกิดจากการพัฒนาร่วมกันของหลายภาคส่วนเพื่อ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น 
ด้านการบินและอวกาศ มีการพัฒนาแท็กซี่บินได้ (Flying 
Taxi) ด้านยานยนต์ก็ได้มีการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อน
อัตโนมัติ (Self-Driving Vehicles) เพื่อช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ด้านการบรกิารขนส่งสนิค้า 
มีการพัฒนารูปแบบการจัดส่งสินค้าในเมืองหรือการ 
กระจายสนิค้าไปในระยะทางสัน้ ๆ  ท่ีครอบคลมุมากขึน้ และด้าน 
สันทนาการท่ีตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วย
รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่มีน�้าหนักเบามากขึ้น

ประเด็นด้านระบบขนส่งและระบบการเดินทางมีบทบาท
ส�คัญต่อการน�วัสดุคอมโพสิทมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่
หลายเพื่อที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบขนส่งที่เกิด
ขึ้นในเมืองของเรา นี่คือตัวอย่างเล็กน้อยของแนวทางการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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Mobility
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วัสดุคอมโพสิทมีบทบาท
ส�าคัญมานานกว่า 50 ปี

ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ วัสดุคอมโพสิท

ช่วยท�าให้หลายสิ่งเป็นไปได้ในแง่
ของการออกแบบ ความแข็งแรง

ทนทาน ประสิทธิภาพสูง 
และน�้าหนักเบา
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Mobility Hoverbike S3 มอเตอร์ไซค์บินได้
Hoverbike S3 หรือมอเตอร์ไซค์บินได้ เป็นยานพาหนะคล้ายโดรนที่ใช้เดิน
ทางได้ ตวัถงัผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์หลายประเภทน�มารวมเข้าไว้ด้วยกนั
เป็นโครงสร้างแบบชิน้เดยีว โครงสร้างหลกัทีท่�จากโครงชิน้เดยีวทัง้คนัแบบ 
นีท้�ให้มคีวามแขง็แรง ทนทานเทยีบเท่ากบัรุ่นก่อนทีผ่ลติจากอะลมูเินยีมแต่ม ี
น�้าหนักเบากว่าถึงครึ่งหนึ่ง Hoverbike S3 มีน�้าหนักเบาเพียง 114 
กิโลกรัม หรือ 253 ปอนด์ ซึ่งยังจัดอยู่ในประเภท “อากาศยานเบาพิเศษ” 
(Ultralight) ตามข้อก�หนดขององค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา 
(Federal Aviation Administration หรือ FAA) เพดานบินของเที่ยว
บนิปลอดภยัทีแ่นะน�คอื 5 เมตร แต่ผู้ใช้สามารถเพ่ิมเพดานบนิได้ตามต้องการ 
ความเรว็สูงสุดทีส่ามารถท�ได้คอื 96 กโิลเมตรต่อชัว่โมง  Hoverbike S3 
รุ่นใหม่ล่าสุดนี้เป็นโดรนที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 1 คน ซึ่งผ่านเงื่อนไข
ขององค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา ประเภทอากาศยานเบาพิเศษ
แล้ว ดงันัน้จงึไม่จ�เป็นต้องใช้ใบอนญุาตในการขบัขีใ่ห้ยุ่งยาก  ล่าสดุทางกรม
ต�รวจดไูบได้เริม่ฝึกอบรมบคุลากรเพ่ือการขบัขี ่Hoverbike ส�หรบัใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นเพื่อใช้ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก 

ที่มา www.hoversurf.com

ออกแบบ พิมพ์ออกมา แล้วขับขี่ได้เลย
บรษิทัอารฟีโว (Arevo) ได้พฒันาและคดิค้นวธิกีารส�หรบัใช้พมิพ์วสัดคุอมโพสทิโดยใช้เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์
แบบต่อเน่ืองในเทคโนโลยกีารพมิพ์สามมติิ  ผลติภณัฑ์จากวธิกีารนีก้ค็อื รถจกัรยานคาร์บอนไฟเบอร์คนัเเรก 
ของโลก ทีโ่ครงจักรยานผลติมาจากการพมิพ์ด้วยเครือ่งพิมพ์สามมติิ  กระบวนการผลิตทีท่างบริษทัอารฟีโว 
ใช้ก็คอืการใช้หัวพมิพ์สามมติเิป็นตวัจดัวางเส้นใยคาร์บอนไปพร้อมกบัการหลอมละลายวสัดุเทอร์โมพลาสตกิ
ที่ใช้เป็นตัวยึดเส้นใยให้ติดกันแทนเรซิน ซึ่งท�ให้ผู้ผลิตสามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้แม่
พมิพ์ และท�ให้สามารถผลติจกัรยานได้ตามรปูแบบทีต้่องการโดยไม่มค่ีาใช้จ่ายเพิม่ข้ึน  เทคโนโลยกีระบวนการ
ผลติแบบใหม่ทีพ่ฒันาขึน้โดยบรษิทัอารีฟโวนี ้ช่วยให้สามารถพมิพ์วัสดคุอมโพสทิท่ีมคีาร์บอนไฟเบอร์เป็นส่วน
ประกอบได้ถึงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด ซึ่งจ�เป็นอย่างมากส�หรับการใช้งานประเภทที่ต้องการ
ประสิทธิภาพสูงและน�้าหนักเบา นอกจากนี้การใช้เลเซอร์เป็นระบบให้ความร้อนยังช่วยเสริมความแข็งแรง
ระหว่างชั้นของชิ้นงาน และช่วยเพิ่มความเร็วในการพิมพ์ เทคโนโลยีนี้ถือว่าเป็นตัวผลักดันให้เกิดการก้าว
กระโดดจากการสร้างชิ้นงานต้นแบบไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ที่มา www.hoversurf.com

การเดินทางด้วยต้นทุนที่ต�่ากว่า
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ารุ่น SXT Carbon เป็นหนึ่งในรุ่นที่ดีที่สุดของ 
แบรนด์ SXT ด้วยดีไซน์สุดล�้า โครงสร้างท�ด้วยโลหะผสม
อะลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ SXT Carbon ถือเป็นสกู๊ตเตอร์
ไฟฟ้าทีเ่บาทีส่ดุทีม่วีางจ�หน่ายอยูใ่นท้องตลาดตอนนี ้โดยมนี�า้หนกั
เพียง 6.9 กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งนี่เป็นน�้าหนักที่รวมแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนแล้ว ด้วยประสิทธิภาพที่สูงของสกู๊ตเตอร์รุ่นนี้ท�ให้มีอัตรา
ส้ินเปลืองพลังงานเฉล่ียเพียง 1.5 ยูโรต่อ1000 กิโลเมตร 
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่นนี้ได้รับการดีไซน์มาอย่างสมบูรณ์แบบ
ส�หรับการเดินทางในเมือง เพราะด้วยโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์
ที่หรูหรา น�้าหนักเบา และแข็งแรงทนทานของมันท�ให้เหมาะกับการ
ใช้งานบนท้องถนนในเมืองเป็นอย่างมาก 

ที่มา http://sxt-scooters.fr/
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รูปแบบใหม่ของการจัดส่งสินค้าในระยะทางสั้น ๆ
Parcelcopter โดรนขนส่งสินค้าขนาดเล็กที่เป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขนาดใหญ่ซึ่งน�ทีมโดยบริษัท 
Amazon การทดสอบการบินของโดรนต้นแบบนี้จัดขึ้นที่ Reit im 
Winkl ในชุมชน Bavarian ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่เดือนมกราคม
ถงึมนีาคมปี 2016 Parcelcopter เป็นโดรนส่ีใบพัดสามารถท�การ
ขึ้นบินและลงจอดได้ที่ระดับความสูง 30 ถึง 40 เมตร จากนั้นโดรน
จะท�การปรับมุมองศาของปีกเพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้า นี่คือหลักการ
การขึ้นบินและลงจอดในแนวดิ่งที่เรียกว่า VTOL (Vertical take-
off and landing: VTOL) โดรนขนส่งแบบสีใ่บพดันีส้ามารถท�ความ
เร็วเฉลี่ยได้ถึง 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความเร็วสูงสุด 126 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่ความสูงจากพื้นอย่างน้อย 80 เมตร ตัวโดรน
มีขนาดประมาณ 2 x 2.2 เมตรและสามารถรองรับสินค้าได้มากสุด
ถึง 2 กิโลกรัม เพื่อให้น�้าหนักรวมของโดรนไม่เกิน 14 กิโลกรัม 
โครงสร้างผลติจากคาร์บอนไฟเบอร์เพือ่ช่วยให้น�า้หนกัเบาและทนทาน
มากขึ้น

ที่มา www.dhl.com

เชื่อมต่อระบบการเดินบนท้องถนนและบนฟ้า
Vahana เป็นอากาศยานไร้คนขับเพื่อการโดยสารที่ขับคลื่น
ด้วยพลังงานไฟฟ้า และถกูออกแบบมาให้สามารถบนิได้อัตโนมตัิ
แบบ VTOL (Vertical take-off and landing) นั่นคือการ
ข้ึนบินและลงจอดในแนวดิ่ง Vahana ถูกพัฒนาโดยบริษัท 
Airbus ซ่ึงเป ็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Advanced 
Projects and Partnerships” ในซิลิคอนแวลลีย์ โครงการ
น้ีมวัีตถปุระสงค์เพือ่แก้ปัญหาระบบการเดนิทางในเมอืงแนวราบ
ท่ีมีลักษณะเป็นถนนวงแหวนไปสู่ระบบการขนส่งแนวดิ่งทาง
อากาศ  สมาชิกในทีมผู้ผลิตชิ้นส่วนคอมโพสิทที่ท�งานใน
โครงการนี้ โดยเฉพาะผู้ผลิตช้ินส่วนด้านนอกที่เป็นคาร์บอน
ไฟเบอร์ของอากาศยาน Vahana ได้แก่ บรษิทั Composites 
Universal Group ที่ตั้งอยู่ในเมืองวอร์เรน และ บริษัท 
Decavo ในเมืองฮูดริเวอร์ รัฐออริกอน ซึ่งมีส่วนร่วมในการ
ผลติโครงสร้างอากาศยานต้นแบบล�น้ี ส่วนทมีงานผู้ทีม่หีน้าที่
ดูแลเร่ืองการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างของอากาศยาน
ไร้คนขับล�นี้ได้แก่ บริษัท Structural Design and 
Analysis บริษัท Flying S, Zepher Inc. และบริษัท 
Assystem

ที่มา www.airbus-sv.com
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เรือ่งของ

เรอื
ตอนที่ 3

...ส�ำหรับคนทัว่ไป

https://www.facebook.com/navalian.composite/

Block Coefficient 

CB 

(สมัประสิทธิแ์ท่งตนั) 

เร ือ่ง 
ของ  
เรอื...  
 

Block Coefficient CB (สมัประสิทธิแ์ท่งตนั) 

สมัประสิทธิแ์ท่งตนั คอื อตัราส่วนระหว่าง ปริมาตรทอ้งเรือ กบั ปริมาตรทรงกล่องที่ใส่ทอ้งเรอืส่วนที่จมนํ้าไวไ้ดพ้อด ี

0 < CB ≤ 1 

CB มีคา่น้อย แสดงว่า เรือมีแรงตา้นนํ้าน้อย แต ่จะมีระวางขบันํ้าน้อย เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือที่ มีขนาดภายนอกใกลเ้คยีงกนั 

CB มีคา่มาก แสดงว่า เรือมีแรงตา้นนํ้ามาก แต ่จะมีระวางขบันํ้ามาก เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือที่มีขนาดภายนอกใกลเ้คยีงกนั 

 

 

 

ประเภทของเรือ สมัประสิทธิแ์ทง่ตนั 
Type of vessel Block coefficient  

เรือบรรทุกนํ้ามนั 0.82–0.86 
Crude oil carrier 

เรือบรรทุกสินคา้ 0.78–0.83 
Product carrier  

เรือบรรทุกสินคา้ 0.75–0.84 
Dry bulk carrier 

เรือบรรทุกสินคา้ 0.60–0.75 
Cargo ship 

เรือโดยสาร 0.58–0.62 
Passenger ship 

เรือบรรทุก ตูค้อนเทนเนอร ์ 0.60–0.64 

BWL

BWLLWL

LWL

Draft

Draft

Displacement Displacement

สําหรบัคนทั่วไป

Displacement 

BWL × LWL × Draft

Block Coefficient CB (สัมประสิทธิ์แท่งตัน)
สัมประสิทธิ์แท่งตัน คือ อัตราส่วนระหว่าง 
ปริมาตรท้องเรือ กับ ปริมาตรทรงกล่องที่
ใส่ท้องเรือส่วนที่จมน�้าไว้ได้พอดี

0 < CB ≤ 1

CB มค่ีาน้อย แสดงว่า เรอืมแีรงต้านน�า้น้อย  
 แต่ จะมรีะวางขบัน�า้น้อย เมือ่เปรยีบเทยีบ 
 กับเรือที่มีขนาดภายนอกใกล้เคียงกัน
CB มีค่ามาก แสดงว่า เรือมีแรงต้านน�้ามาก  
 แต่ จะมรีะวางขบัน�า้มาก เมือ่เปรยีบเทยีบ 
 กับเรือที่มีขนาดภายนอกใกล้เคียงกัน

ประเภทของเรือ Type of vessel สัมประสิทธิ์แท่งตัน Block coefficient
เรือบรรทุกน�้ามัน Crude oil carrier
เรือบรรทุกสินค้า Product carrier 
เรือบรรทุกสินค้า Dry bulk carrier
เรือบรรทุกสินค้า Cargo ship
เรือโดยสาร Passenger ship
เรือบรรทุก ตู้คอนเทนเนอร์ Container ship
เรือข้ามฟาก Ferries
เรือลาดตระเวน,เรือรบ Frigate 
เรือ ลาก-ดัน Tug
เรือส�ราญ กีฬา Yacht

0.82–0.86
0.78–0.83
0.75–0.84
0.60–0.75
0.58–0.62
0.60–0.64
0.55–0.60
0.45–0.48
0.54–0.58
0.15–0.50

www.slideshare.net
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ของ  
เรอื...  
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ประเภทของเรือ สมัประสิทธิแ์ทง่ตนั 
Type of vessel Block coefficient  

เรือบรรทุกนํ้ามนั 0.82–0.86 
Crude oil carrier 

เรือบรรทุกสินคา้ 0.78–0.83 
Product carrier  

เรือบรรทุกสินคา้ 0.75–0.84 
Dry bulk carrier 

เรือบรรทุกสินคา้ 0.60–0.75 
Cargo ship 

เรือโดยสาร 0.58–0.62 
Passenger ship 

เรือบรรทุก ตูค้อนเทนเนอร ์ 0.60–0.64 

BWL

BWLLWL

LWL

Draft

Draft

Displacement Displacement

สําหรบัคนทั่วไป

Displacement 

BWL × LWL × Draft

ผู้เขียนและเรียบเรียง 
นายรัฐนันท์ อินทรนิวาส หจก.นาวาเลียน คอมโพสิท
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ตัวอย่างการหาค่าต่างๆ ของเรือ ที่น่ารู้ 
 

https://www.facebook.com/navalian.composite/

Displacement 

(ระวางขบัน้ํา) 

1,282.41(kg) 

 

ρwater × CB × BWL × LWL × 

Draft  

 
1,000(kg/m

3
) × 0.46 × 1.65(m) × 5.28(m) × 0.32(m)  

Draft 

(ระดับกินน้ําลึก) 

0.32(m) 

Displacement 

ρwater × CB × BWL × LWL

1,282.41(kg) 

1,000(kg/m
3

) × 0.46 × 1.65(m) × 5.28(m) 

Container ship 

เรือขา้มฟาก 0.55–0.60 
Ferries 

เรือลาดตระเวน,เรือลบ 0.45–0.48 
Frigate  

เรือ ลาก-ดนั 0.54–0.58 
Tug 

เรือสําราญ กฬีา 
0.15–0.50 

Yacht 

 
www.slideshare.net 

 

ตวัอย่างการหาคา่ตา่งๆ ของเรอื ทีน่่ารู ้  

 

  

  

  

  

  

  

   

 

 

ตวัอย่างการคํานาณหาระวางขบัน้ํา(Displacement) 

 

 

 

ตวัอย่างการคํานาณหาระดบัการกนิน้ําลกึของเรอื(Draft) 

 

 

 

 

ρwater  คอื ความหนาแน่นของนํ้า  นํ้าจืด = 1.000 (Ton/m3)    นํ้าทะเล = 1.025 (Ton/m3)  

CB  คอื สมัประสิทธิแ์ท่งตนั ของทอ้งเรือแตล่ะลํา สามารถดไูดจ้ากตาราง โดยเลือกตามประเภทเรือ ซึง่เรือในตวัอย่างการ

คาํนวณจดัอยู่ในประเภท “เรือสําราญ กีฬา” 

เสน้แนวนํ้า 

แนวกระดกูงู 

5.28 m

0.32 m

1.65 m
(LWL)

(Dr a ft)

(BWL)

Free Board
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ตัวอย่างการค�นวณหาระวางขับน�้า (Displacement)

ตัวอย่างการค�นวณหาระดับการกินน�้าลึกของเรือ (Draft)

	 ρwater คือ ความหนาแน่นของน�้า น�้าจืด = 1.000 (Ton/m3) น�้าทะเล = 1.025 (Ton/m3) 
 CB  คือ สมัประสทิธ์ิแท่งตัน ของท้องเรอืแต่ละล� สามารถดูได้จากตาราง โดยเลอืกตามประเภทเรอื ซึง่เรอืในตวัอย่าง 
   การค�นวณจัดอยู่ในประเภท “เรือส�ราญ กีฬา”
 BWL  คือ ความกว้างของตัวเรือที่ระดับแนวน�้า
 LWL  คือ ความยาวของตัวเรือที่ระดับแนวน�้า
 Draft  คือ ระดับการกินน�้าลึกของเรือ 
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ริษัทอุตสาหกรรมการบินแห่ง
ป ร ะ เ ท ศ จี น  ( Av i a t i o n 
Industry Corp of China 

หรอื AVIC) ประกาศเม่ือเดือนกรกฎาคม
ที่ผ่านมาว่า บริษัทก�ลังด�เนินโครงการ
พฒันาอากาศยานไร้คนขบั (Unmanned 
Aerial Vehicle หรือ UAV) ท่ีขับ

เคล่ือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และ
สามารถบินได้ยาวนานยิ่งขึ้นที่มีชื่อว่า 
“Qimingxing” ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้
ร ่ ว มมื อ กั บ บ ริ ษั ท เ จี ย ง ซู เ หิ ง เ ฉิ น  
(Jiangsu Hengshen Co., Ltd.)  
ผูผ้ลติคาร์บอนไฟเบอร์และวสัดุคอมโพสทิ  
เพื่อสร้างต้นแบบที่สมบูรณ์ท่ีมีความยาว

อุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับหรือ “โดรน” (Drone) ในประเทศจีนก�ลังได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีน เบื้องหลังการรายงานข่าวของสื่อต่าง ๆ เช่น การทดสอบเที่ยวบินของ
โดรนขนส่งผู้โดยสารจากบริษัท Ehang  มาจากการที่อุตสาหกรรมท้ังหมดมีการเติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในด้านของขนาดและความเช่ียวชาญอย่างลึกซ้ึงมากข้ึนของทางภาครัฐและภาคเอกชน และบางครั้งก็
เป็นไปในรูปแบบของความร่วมมือกัน

ความนิยมที่สูงขึ้นอย่างมากของโดรนจากทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน

ปีก (Wingspan) 20 เมตร ต้นแบบ
อากาศยานไร้คนขับนี้มีโครงสร้างเป็น
คาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความสามารถในการ
บินได้ทุกสภาพอากาศซึ่งโครงสร้างของ
ปีกมีความยาวคอร์ด (Chord length) 
1.1 เมตรและมีน�้าหนัก 18.9 กิโลกรัม

โดรน (Drone)

บ
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นอกเหนอืจากบริษทัอุตสาหกรรมการบิน
แห่งประเทศจนี (AVIC) แล้ว ฝ่ายพฒันา
วิทยาการการบินของจีน (China 
Ac a d e my  o f  Ae ro s p a ce 
Aerodynamics: CAAA) ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในหน่วยงานของภาครัฐวิสาหกิจด้าน
อตุสาหกรรมอากาศยานแห่งสาธารณรฐั
ประชาชนจีน (China Aerospace 
Sc ience and Techno logy 
Corporation: CASC) ก็ก�ลังด�เนิน
โครงการอากาศยานไร้คนขบัพลงังานแสง
อาทิตย์ภายใต้ชื่อ “Cai Hong” (CH) 
นอกจากนี้บริษัทเฉิงตู (Chengdu 
Aircraft Industry Group) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม
การบนิแห่งประเทศจนี (AVIC) ทีม่หีน้าที่
ออกแบบและผลิตเครื่องบินขับไล่ให้กับ
กองทัพ ก็ก�ลังพัฒนาอากาศยานไร้คน
ขับหรือโดรนอยู่ด้วยเช่นกัน อาทิเช่น 
โครงการอากาศยานไร้คนขับในปฏบิติัการ
ทางทหารภายใต้ชื่อ Yi Long military 
series โดยอากาศยานไร้คนขับรุ่น Yi 
Long II ของโครงการนี้ประสบความ
ส�เร็จอย่างมากและได้รับค�สั่งซื้อจาก
ต่างประเทศซ่ึงจะมีก�หนดส่งมอบภายใน
ปีนี้

อากาศยานไร้คนขับทางด้านการ
ทหารและพลเรือน
ในฐานะท่ีเป ็นเมืองหลวงของมณฑล
เสฉวนและเป ็นหน่ึงในฐานท่ี ต้ังของ
อุตสาหกรรมการบินท่ีส�คัญท่ีสุดของ
ประเทศจีน ในเมืองเฉิงตูมีบริษัทที่
เกีย่วข้องกบัการผลติอากาศยานไร้คนขบั
มากกว่าร้อยแห่ง โดยเมื่อเดือนธันวาคม 
ปี 2560 ท่ีผ่านมา เมืองเฉิงตูได้เป็น 
เจ้าภาพจดัการประชมุการพฒันาแอปพลเิคชัน่ 
ส�หรับอากาศยานไร ้คนขับ ข้ึน เป ็น 
ครั้งแรกของประเทศจีน การจัดงาน
ประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวส�คัญในการส่ง
เสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
พลเรือน

ในงานประชุมระดับโลก ณ เมืองเฉิงตู 
ที่ผ ่านมา บริษัทคังเต ๋อ (Kangde 
Composites Co. Ltd) ผู้ผลิตวัสดุ
คอมโพสิทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม
กันกับบริษัท Sichuan Tengdun 
Technology เพื่อเปิดตัวโครงการ
ทดสอบอากาศยานไร้คนขับอย่างเป็น
ทางการ บริษัท Sichuan Tengdun 
Technology เป็นบรษิทัเทคโนโลยรีะดบั
สูงของจีนที่ก่อตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีการบินและบริษัทการลงทุน
ขนาดใหญ่ที่ควบคุมโดยรัฐบาลจีน 
ปัจจุบันการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ
หรอืโดรน ยงัครอบคลมุถงึการขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส�คัญ
อย ่างมากต ่อประ เทศที่การค ้ าขาย
ออนไลน์ (E-commerce) ก�ลังขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว

บริษัทอีคอมเมิร์ซเจดีด็อทคอม (JD.
com) ซึง่เป็นบรษิทัค้าปลกีออนไลน์ยกัษ์
ใหญ่ของจีนได้ประกาศบรรลุข้อตกลง
ร่วมกันกับบริษัทการบินหลายแห่ง รวม
ถึงมหาวิทยาลัย Northwestern 
Polytechnical University (NPU) 
และหน่วยงานท้องถิ่นในมณฑลส่านซี  
(Shaanxi) เพือ่พฒันาเครอืข่ายโลจสิตกิส์ 
อากาศยานไร้คนขับที่มีขนาดใหญ่และ 
ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีน

โดรนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
บริษั ท เจดีดอทคอมจะร ่ วม มือ กับ
มห าวิ ทย าลั ย  No r thwes te rn 
Polytechnical University เพื่อวิจัย 
และพัฒนาโดรนส�หรับอุตสาหกรรม 
โลจสิตกิส์ รวมถงึโดรนทีส่ามารถรองรบั
น�า้หนกัสินค้าได้มากกว่าหนึง่ตนัด้วย โดย 
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือเป็นฐานการวิจัย 
และพัฒนาโดรนชั้นน�ของจีน บริษัทเจด ี
ดอทคอมจะร่วมลงทุนในการศึกษาและ 
พัฒน า โ ค ร ง ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ
อากาศยานไร้คนขับกับทางมหาวิทยาลัย 

และในความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะ
พยายามมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา การผลิต 
และการทดสอบโดรนเพ่ือใช ้ ในระดับ
อุตสาหกรรม

นอกเหนือจากบริษัทอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ 
แล้ว ผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่ของจีน
อย่างเช ่น China Post และ SF 
Express ก็ได้เริ่มลงทุนในโครงการวิจัย
และพัฒนาท่ีเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ
บ้างแล้ว ตามที่ China Daily สื่อของ
จนีระบไุว้ นกัวเิคราะห์กล่าวว่าโดรนจะเข้า
มามบีทบาทส�คญัมากข้ึนในอตุสาหกรรม
การช้อปป้ิงออนไลน์ทีพุ่่งสงูขึน้อย่างมาก
ในประเทศนี้

China Post บรษิทัขนส่งภายในประเทศ
ทีมี่สาขาครอบคลุมพ้ืนทีใ่นชนบทมากทีส่ดุ
ของจีน ได้เริ่มด�เนินโครงการน�ร่องใน
การน�โดรนมาใช้เพ่ือขนส่งสินค้าตั้งแต่ปี 
2016 โดยบริษัทได้เลือกใช้โดรนรุ ่น 
U650 ซึ่งเป็นโดรนสะเทินน�้าสะเทินบกที่
พัฒนาโดยบริษัท UVS ซึ่งเป็นบริษัท
เอกชนในเซี่ยงไฮ้

บริษัท UVS อธิบายว่าการใช้โดรนเพื่อ 
ขนส่งสนิค้าจะขึน้อยูก่บัเครอืข่ายโลจสิตกิส์ 
ที่มีอยู่แล้วของบริษัท China Post  
และจะช่วยลดเวลาการส่งสินค้าไปถึงมือ
ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและยาก
ต่อการเข้าถงึของจนี อากาศยานไร้คนขบั
หรือโดรนที่ใช้ในการขนส่งสินค้าครั้งนี้มี
ความยาว 5.85 เมตรพร้อมกับล�ตัว
เครื่องที่ท�จากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมด 
ซึ่งจะสามารถบรรทุกสินค้าได้มากถึง 
250 กิโลกรัม และโดรนล�นี้สามารถ
ท�การบินขึ้นและลงจอดได้โดยใช้ทางว่ิง
ระยะสัน้ อกีทัง้ยงัสามารถท�การขึน้บนิได้
จากทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นบริเวณทุ่ง
หญ้าหรือบนผิวน�้า
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การทดสอบเที่ยวบินส�หรับโดรน
ขนส่งผู้โดยสาร
บริษัทอี้หาง (Ehang) บริษัทสัญชาติจีน
ที่ก่อตั้งในปี 2014 ซึ่งมีส�นักงานตั้งอยู่
ที่เมืองกวางโจว เป็นบริษัทที่เช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยอีากาศยานไร้คนขบั (UAV)  
และมีบทบาทส�คัญในอุตสาหกรรม 
โลจสิตกิส์  อย่างไรกต็ามบรษัิทได้ตกเป็นข่าว 
ใหญ่ตัง้แต่ช่วงต้นปี 2018 เพราะการเปิด
ตัววิดีโอการทดสอบการบินของโดรน
บรรทุกผู้โดยสารล�แรกของโลก  ตามที่
บริษัทกล่าวไว้ โดรนขนส่งผู้โดยสารล�นี้
มีชื่อว่า อี้หาง184 (EHang 184)  เป็น
โดรนบินขนส่งผูโ้ดยสารล�แรกของโลกที่
มคีวามสามารถในการบรรทุกผูโ้ดยสารได้
จรงิ และท�ความเรว็ได้ถงึ 130 กโิลเมตร
ต่อช่ัวโมง  อีกทั้งยังสามารถทนแรงลม
ได้สูงสุด 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วง 
ต้นปี 2017 ในการประชุม World 
Government Summit ครั้งที่ห้า 
หน่วยงานควบคุมดูแลการขนส่งและ 
คมนาคมในเมืองดู ไบ สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ (Roads and Transport  
Authority: RTA) ได้ประกาศแผนการที ่
จะร่วมมือกับบริษัทอี้หาง เพื่อร่วมกัน 
ส ่งเสริมและพัฒนาโดรนอี้หาง184  
อากาศยานที่ท�งานโดยอัตโนมัติให้แพร่
หลายในเมอืงดไูบ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ 
สร้างระบบการเดินทางและการขนส่งท่ี 
ทันสมัยที่สุดในโลก

ปัจจุบันการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ 
หรือ โดรนส�หรับการกระจายสินค้าและ 
การขนส่งผู้โดยสารเป็นทีแ่พร่หลายมากขึน้ 
ท�ให้ ต้องมีการพิจารณาถึงการออก
กฎหมา ยเพ่ือควบคุมการใช ้งานและ
ความปลอดภัยมากขึ้น บริษัทหลายแห่ง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน
ก�ลังร่วมมือกันเพื่อที่จะก�หนดนโยบาย
และมา ตรฐานควบคุมการใช้งานของ
อากาศยานไร้คนขับ นอกจากนี้โดรนยัง
ได้รั บนิยมอย่างมากในเชิงพาณิชย์โดย
เฉพาะ การน�มาใช้งานด้านการถ่ายภาพ
หรือบันทึกวิดีโอในมุมสูง

ผูผ้ลติและจ�หน่ายโดรนทีค่รองตลาดอยู ่
ในปัจ จุบันคือบริษัท DJI (Da-Jiang 
Innov at ions Science and 
Technology) เป็นซึง่เป็นบรษิทัสญัชาติ
จนีทีก่่อตัง้ขึน้เมือ่ 12 ปีก่อน ทางตอนใต้ 
ของเมืองเซินเจิ้น ป ัจจุบันบริษัทม ี
พนักงานประมาณ 12,000 คน และหนึ่ง 
ในสี่ ของพนักงานท้ังหมดเป็นวิศวกร
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) ท�งานอยู่
ในส�นักงาน 17 แห่งทั่วโลก บริษัทระบุ
อีกว่าโดรนส่วนใหญ่ทีผ่ลติออกมาไม่ได้ใช้
วัสดุคอมโพสิทแต่นิยมใช้โพลีคาร์บอเนต 
(Polycarbonate: PC) มากกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://cac.avic.com 

www.kangduxin.com 
www.lescarbonfibre.com
http://www.uvssys.com

บริษัทอุตสำหกรรมกำรบินแห่งประเทศจีน (AVIC)  
และบริษัทเจียงซูเหิงเฉิน (Jiangsu Hengshen) 
ร่วมกันพัฒนำโครงกำรโดรนพลังงำนแสงอำทิตย์
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6.  Axel Plastic น�้ำยำถอดแบบ สูตรน�้ำ 
 ชนิดกึ่งถำวร Semi-permanent, Sealer, Cleaner 
 Farecla น�้ำยำขัดหยำบ ขัดละเอียด ขัดเงำ

02-517-4955-6, 086-374-6588, 081-686-2922, 086-374-6588, 086-336-9614, 086-305-2248
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กระบวนการผลิต
แบบเติมเนื้อวัสดุ
(Additive Manufacturing)

เรอืใบล�าแรกของโลกทีผ่ลติจาก 3D printer 
โดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติกที่เสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอน

Lehvoss Group ซึง่ม ีLehvoss North America เป็นบรษิทัในเครือและมบีรษิทั
แม่คือ Lehmann&Voss&Co. ผูค้้าส่งรายใหญ่ในเมอืงฮมับวร์ก ประเทศเยอรมนี 
ก�ลงัร่วมมอืกบัผูผ้ลติเรอืชาวอติาเลยีนในโครงการทีม่ชีือ่ว่า “Livrea Yacht” เพือ่
ที่จะสร้างเรือใบล�แรกของโลกที่ผลิตจาก 3D printer
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Francesco Belvisi
ประธานเจ้าหน้าที่สายเทคโนโลยี บริษัท Ocore

Daniele Cevola
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Ocore

เรือใบรุ่น Mini 650 ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ส�าหรับการแข่งขันเรือใบ
ข้ามทวีปประจ�าปี 2019 โดยจะเริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศส

และไปสิ้นสุดลงที่ประเทศบราซิล
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ด้วยเทคนิคการผลิต โครงสร้างและวัสดุแบบใหม่นี้จะท�าให้ความไปไม่ได้ของเรือใบที่ผลิตจาก 
3D printer กลายเป็นจริง

เ ทอร ์ โ มพลาสติ ก โพลิ เ มอร ์
ประสิทธิภาพสูง
วัตถุดิบส�หรับการพิมพ์สามมิติซึ่งผลิต
และจัดจ�หน่ายโดย Lehvoss Group 
ส่วนใหญ่ผลิตจากเทอร์โมพลาสติกที่มี
ประ สิทธิภาพสูง เช ่น โพลิ เอทิ ลีน 
(Polyethylene: PA) โพลิฟินลีีนซลัไฟต์ 
(Polyphenylene sulfide: PPS) 
และโพลิอี เทอร ์คี โทน (Polyether 
ether ketone: PEEK) และเพื่อให้ได้
สมบัติเชิงกลตามที่ต้องการ เทอร์โม
พลาสตกิเหล่านีจ้ะต้องถูกเสรมิความแขง็
แรงด้วยเส้นใยคาร์บอนและต้องพัฒนา
ความแข็งแรงของพื้นผิวแต่ละชั้นไม่ให้
เกิดการแอ่นตัว (Warping) บริเวณ
ขอบของชิ้นงานที่ผลิตได้ สิ่งเหล่านี้ส่ง
ผลให้ชิ้นงานที่ผลิตขึ้นจากเครื่องพิมพ์
สามมิติมีน�้าหนักเบากว่า และมีความแข็ง
แรงทนทานมากยิ่งขึ้น

เรือใบที่ผลิตได้มีความสามารถในการ 
แข ่งขันสูงมากเนื่องจากโครงสร ้าง 
น�า้หนกัเบาและแขง็แรงทนทานทีผ่ลติด้วย 
เทคโนโลยกีารพมิพ์แบบสามมติ ิการพมิพ์
สามมิติช่วยลดระยะเวลาในการผลิตและ 
ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างมาก  
ผู้ผลิตไม่เพียงแต่จะมองหาวิธีการสร้าง 
เรือใบล�แรกของโลกที่ผลิตจาก 3D  
printer เท่านัน้แต่ยงัมุง่หวงัทีจ่ะชนะการ
แข่งขันในปี 2019 นี้อีกด้วย

Lehvoss Group เป็นผู้ผลิตเทอร์โม
พลาสติกโพลิเมอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
การสนับสนุนของพวกเขาและความช่วย
เหลือต่าง ๆ ตลอดจนประสบการณ์ที่
ช�่าชองด้านวัสดุส�หรับเทคโนโลยีการ
พิมพ์สามมิติได้ช่วยผลักดันโครงการนี้
เป็นอย่างมาก นอกจากนี้เทคโนโลยีการ
พิมพ์สามมิติยังสามารถขยายไปยังภาค 
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ผลิตสินค้า 
ต่าง ๆ ได้หลากหลายชนิด

บตั้ ง แต ่ เ ริ่ ม ง านด ้ า นก าร
ออกแบบในปี 2014 บริษัท 
Lehvoss Group เป ็นผู ้

ให้การสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
ผลิตและการออกแบบ Luvocom® 3F 
ซึ่งเป็นวัสดุพิเศษส�หรับใช้ในการพิมพ์
สามมิติโดยเฉพาะ

การแข่งขันเรือใบข้ามทวีปในราย
การทรานส์แอตแลนติกประเภท
เรือแข่งเดี่ยว
เรือใบอันล�้าสมัยท่ีเรียกว่า Mini 650 
เป็นโครงการสุดท้าทายซึ่งน�โดยสองผู้
ผลิตเรือชาวอิตาเลียน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้ในการแข่งขันเรือใบข้ามทวีปใน
รายการ Mini-Transat ประจ�ปี 2019 
ซ่ึงจะเริ่มต้นข้ึนที่ประเทศฝรั่งเศสและไป
สิ้นสุดลงที่ประเทศบราซิล ทีมงานใน
โครงการ Livrea Yacht ได้ท�การ
จ�ลองและวิเคราะห์ผลทั้งหมดของเรือ
ล�น้ีอย่างละเอียด อีกทั้งยังได้รับการ
สนบัสนนุจากวศิวกรผูม้ปีระสบการณ์ใน
ออกแบบเรือส�หรับใช้ในการแข่งขันใน
รายการอเมรกิาส์ คพั และวอลโว่โอเชีย่น

พร้อมกันกับการออกแบบและการสร้าง
เรือ Mini 650 ผู้ผลิตเรือท้ังสองได้
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการ
พิมพ์สามมิติแบบการอัดรีดโดยตรง 
(Direct extrusion 3D printing 
technology) กับทางบริษัท Ocore 
ของพวกเขาเองด้วย ซึ่งท�ให้สามารถ
ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเรือที่มีคุณภาพ
ตามท่ีต้องการได้  นอกเหนือจากการ
พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์การพิมพ์ 
เช่น เครื่องจักรอัตโนมัติ เครื่องอัดรีด
และหวัฉดีแล้ว พวกเขายงัได้จดสทิธิบตัร 
วิธีการตกตะกอนวัสดุแบบใหม ่ ท่ี ใช ้ 
อัลกอริทึมแบบเศษส่วนอีกด้วย

นั
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เกี่ยวกับโครงการ Livrea Yacht

โครงการ Livrea Yacht ท�การคิดค้นและหาวิธีการผลิตแบบใหม่
ส�หรับการออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
การผสมผสานที่ดีที่สุดและมีความยั่งยืนมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.livreayacht.com

เกี่ยวกับ LEHVOSS Group

LEHVOSS Group เป็นผู ้ผลิตและจัด
จ�หน ่ าย เทอร ์ โมพลาสติก โพลิ เมอร ์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงหลากหลายประเภท รวมถึง
วัตถุดิบส�หรับการพิมพ์สามมิติในตลาดโลก 
ผลติภณัฑ์เหล่านีช่้วยขยายขอบเขตการใช้งาน
ส�หรับโพลิเมอร์และช่วยสร้างความมั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพวกเขาในหลากหลาย
อุตสาหกรรมสามารถตอบสนองการใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ แม้ว่าจะอยู่
ภายใต้ข้อก�หนดที่เข้มงวด

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.luvocom.de/en/
products/ luvocom-3f-made-for-fused-

filament-fabrication

เกี่ยวกับบริษัท Ocore

บรษิทั Ocore ตัง้อยูใ่นเมอืงปาแลร์โม ประเทศอิตาลี บรษิทั Ocore 
เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มุ่งคิดค้นและพัฒนาวิธีการผลิตใหม่ ๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาของการพิมพ์สามมิติแบบดั้งเดิม

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.ocore.it
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สู่ความเวิ้งว้าง 
อันไกลโพ้น
บริษัทโอบายาชิ หนึ่งในบรรดาบริษัทรับ
เหมาก่อสร้างชั้นน�ของโลก ผู้อยู่เบื้อง
หลังโครงการที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ
เช ่น โครงการเข่ือนบายพาสฮูเวอร์ 
โครงการรถไฟใต้ดินดูไบ โครงการรถไฟ 
ความเร็วสูงในไต ้หวัน และโตเกียว 
สกายทร ีบรษิทัโอบายาชปิระกาศแผนการ 
ที่จะการสร้างลิฟต์อวกาศ (Space  
Elevator) จากพื้นผิวโลกไปยังสถานี
อวกาศแห่งใหม่ท่ีถูกออกแบบไว้รองรับ
โดยเฉพาะ โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่การเดนิ
ทางท่องเที่ยวในอวกาศ ลิฟต์อวกาศนี้
สามารถบรรทุกน�้าหนักได้ถึง 100 ตัน 
และคาดว่าจะสร้างเสร็จภายในปี 2050 
โดยจะต้องใช้สายเคเบลินาโนคาร์บอนท่ีมี
ความยาวถงึ 96,000 กโิลเมตร และต้อง
สร้างฐานบนพืน้โลกทีอ่ยูใ่นทะเลขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 400 เมตร พร้อมด้วย
อุปกรณ์ถ่วงน�้าหนัก 12,500 ตัน

มีตัวแปรต่าง ๆ มากมายที่ต้องน�มา
พิจารณาส�หรับการเคลื่อนที่ของสาย
เคเบิล ได้แก่ แรงตึงเชือก ระยะการ

เคลื่อนที่ และการยืดตัวของสายเคเบิลที่
จะเกิดขึ้นในสภาวะที่ลิฟต์เคลื่อนที่ ข้ึน 
รวมทัง้น�า้หนกัของอปุกรณ์ถ่วงและสาย
เคเบิล ตลอดจนแรงลมและน�้าหนักของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในตัวลิฟต์  ในทาง
ทฤษฎี การก่อสร้างถือว่ามีความเป็นไป
ได้ ถ้าแรงต้านทานการดึงของสายเคเบิล
มีค่า 150 GPa แต่อาจต้องใช้เวลา
ประมาณ 20 ปีในการสร้างสายเคเบิลให้
มีสมบัติเชิงกลตามที่ต้องการ ถึงแม้ว่า
แรงลมและแรงคอริออลิส (Coriolis 
Force คือแรงที่เกิดจากการที่โลกหมุน
รอบตัวเอง) จะมีผลกระทบต่อการ
เคลือ่นท่ีของสายเคเบลิน้อยมาก แต่กยั็ง
มคีวามจ�เป็นทีจ่ะต้องยดึปลายด้านหนึง่
ของสายเคเบิลไว้กับพื้นผิวโลกโดยต้อง
ท�การอัดแรงดึงเข้าไว้ที่พื้นก่อนเสมอ 
(Pre-Tension Method)

ข้อมูลเพิ่มเติม 
www.obayashi.co.jp
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AstrogrAph MT กล้องโทรทรรศน์คุณภาพสูง
กล้องโทรทรรศน์รุ่น Astrograph MT ของบริษัท SkyVision มาพร้อมโครงสร้างท่ีมี
ประสทิธภิาพสงูและเป็นผลิตภณัฑ์รุน่ล่าสุดทีไ่ด้รบัการออกแบบและพัฒนาโดยบรษิทั SkyVision 
โครงสร้างของกล้องโทรทรรศน์ที่มีน�้าหนักเบาและคุณภาพสูงนี้เป็นการผสมผสานกันระหว่าง
อะลูมิเนียมเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน คาร์บอน และเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless  
steel) กล้องโทรทรรศน์รุ่น Astrograph MT มีหลายขนาดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 250 ถึง 400 มิลลิเมตร ส�หรับอัตราส่วนโฟกัสในช่วง 3.6 ถึง  
3.3 ชิน้ส่วนทีท่�จากอะลมูเินยีมได้รบัการเคลอืบผวิด้วยกรรมวธิกีารชบุแขง็  
(Hard Anodizing) เพื่อช่วยเพิ่มความต้านทานในการกัดกร่อน สกรูและ
นอตทุกชิ้นท�จากเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งท�ให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ทนต่อการเสียดสี
ได้ดแีละช่วยยืดอายุการใช้งานให้มากขึน้ อีกส่ิงหนึง่ทีน่่าสนใจของกล้องตวันี้
คอืการเลอืกใช้ท่อคาร์บอนท่ีมาเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างหลกั โดยเลอืก

ใช้ท่อคาร์บอนทีผ่ลติด้วยกระบวนการขึน้รปูโดยการดงึต่อเนือ่ง (Pultrusion) 
แทนการใช้ท่อคาร์บอนที่มาจากการม้วนข้ึนรูป บริษัท SkyVision จะเลือกใช้

เฉพาะท่อคาร์บอนทีผ่่านกระบวนการผลิตแบบการขึน้รปูโดยการดงึต่อเนือ่งเท่านัน้ 
โดยเส้นใยที่มีความยาวต่อเนื่องจะถูกน�มาเรียงไว้ และจะถูกดึงออกจากม้วนผ่านแผ่นน�ทาง 
(Guide plate) แล้วน�เข้าสู่อ่างเรซนิ จากนัน้จะถกูดงึผ่านแม่พิมพ์ร้อน และท�การบ่มด้วยความ
ร้อนอีกครั้งเพื่อให้เซตตัว กระบวการนี้ท�ให้ได้ชิ้นงานที่มีสัดส่วนของตัวประสาน (Binder) ที่ต�่า
มากเมื่อเทียบกับปริมาณคาร์บอน และเส้นใยของท่อจะท�มุมกันน้อยมากเพื่อรักษาสมบัติเชิงกล
ตามแนวยาวของท่อคาร์บอนไว้นั่นก็คือ ความเครียดตามแนวแกน (Strain axis) ชิ้นงานท่ีได้
จากกระบวนการนี้จึงมีความแข็งแรงตามแนวยาวสูงมากและสัมประสิทธ์ิการขยายตัวทางความ
ร้อน (Thermal expansion coefficient) เกือบเป็นศูนย์

ข้อมูลเพิ่มเติม https://skyvision.fr/

เกราะคาร์บอนไฟเบอร์
ป้องกันความร้อน 
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ปี 2018 ที่ผ่านมา ยานส�รวจอวกาศ Parker 
Solar Probe ถูกปล่อยจากสถานีอวกาศที่แหลม Canaveral ในรัฐ
ฟลอรดิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา เพือ่เดนิทางไปส�รวจชัน้บรรยากาศของ
ดวงอาทิตย์ โดยจะเข้าไปใกล้พื้นผิวของดวงอาทิตย์มากที่สุด มากกว่าที่
ยานทุกล�ของโลกเคยเดินทางไปถึง และแน่นอนว่ามันต้องเผชิญกับ
การแผ่รังสีความร้อนที่รุนแรงและอันตรายที่สุดจากดวงอาทิตย์

เพื่อที่จะพิชิตภารกิจสุดโหดนี้ให้ได้ ตัวยานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องถูก
ออกแบบมาให้ทนความร้อนระหว่างการโคจรใกล้กับดวงอาทิตย์ โดยจะ
ใช้เกราะป้องกันความร้อนสุดพิเศษท่ีมีความหนา 4.5 นิ้ว (11.43 
เซนตเิมตร) ท�จากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ซ่ึงช่วยให้ยานสามารถทนความ
ร้อนได้สูงถึง 2,500 องศาฟาเรนไฮต์ (1,377 องศาเซลเซียส)

ข้อมูลเพิ่มเติม www.nasa.gov 
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วิธีการขนส่งสินค้าที่ยั่งยืน 
Arrival บริษทัสตาร์ทอัพจากอังกฤษได้คดิค้นและพฒันา
รถบรรทุกไฟฟ้าเพ่ือใช้ในธุรกิจขนส่งพัสดุ โดยบริษัท 
Arrival ก�ลังพัฒนารถบรรทุกขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าจ�นวน 35 คัน เพื่อส่งมอบให้กับบริษัท UPS หนึ่ง
ในบริษัทขนส่งสนิค้าและไปรษณย์ีเอกชนรายใหญ่ของโลก  
และจะเริ่มใช้งานรถบรรทุกไฟฟ้าเหล่าน้ีในกรุงปารีสและ 
กรุงลอนดอน

โครงสร้างหลกัของรถผลติจากวสัดคุอมโพสทิน�า้หนกัเบา 
จงึช่วยลดน�า้หนกัรวมของรถบรรทกุลงได้อย่างมาก และ
เมื่อน�มาผสมผสานกับเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์ และมอเตอร์ไฟฟ้าของบรษัิท Arrival ด้วย
แล้ว ยิ่งท�ให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตและใช้งานรถบรรทุก
ไฟฟ้าลดลงได้มากกว่า 50%

ข้อมูลเพิ่มเติม https://arrival.com

สัมผัสกับสุดยอดรถแข่ง
ไร้คนขับพลังไฟฟ้า
Roborace ผู้ผลิตรถแข่งไร้คนขับ เปิดตัวรถแข่งไร้คน
ขบัทีข่บัเคล่ือนด้วยพลงังานไฟฟ้าสดุล�า้สมยัรุน่ Robocar 
ที่มีน�้าหนักประมาณ 2,150 ปอนด์ซึ่งฟังดูเหมือนจะเบา 
แต่น�้าหนักนี้มากกว่ารถแข่ง Formula 1 รวมคนขับถึง 
600 ปอนด์ รถแข่ง Robocar มีความยาว 189 นิ้วและ 
ความกว้าง 79 นิ้ว ซึ่งเป็นความยาวและความกว้างที่ 
มากกว่ารถต้นแบบรุ่น Le Mans เพียงเล็กน้อย รถแข่ง 
Robocar ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ 
จ�นวน 4 ตวั พร้อมกบัตดิตัง้แบตเตอรีส่�รองขนาด 540 
กโิลวตัต์ ซึง่สามารถท�ความเรว็สงูสดุได้ถงึ 200 ไมล์ต่อ
ชัว่โมง และเพือ่ให้รปูโฉมของรถออกมาดโูฉบเฉีย่วล�า้สมยั 
ทางทมีผู้สร้างได้จ้างนักออกแบบชือ่ดงัแห่งวงการรถยนต์
และภาพยนตร์ แดเนียล ไซมอน (Daniel Simon) ซึ่ง
เคยออกแบบยานยนต์ล�า้อนาคต ในภาพยนตร์เรือ่ง Tron: 
Legacy และ Oblivion เข้ามามส่ีวนร่วมในการออกแบบ
ครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม https://roborace.com
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คาร์บอนไฟเบอร์โลดแล่น
บนท้องถนน
Afterburner เป็นลองบอร์ดทีม่คีวามยาว 38.9 นิว้ ระยะห่างระหว่าง 
ล้อหน้ากบัล้อหลงั (wheelbase) 28.5 นิว้ (ลองบอร์ด คอืสเกต็บอร์ด 
ประเภทหนึ่งท่ีตัวล้อจะย่ืนออกมานอกแผ่นบอร์ดอย่างชัดเจนต่าง 
จากสเก็ตบอร์ดธรรมดา) Afterburner ได้รับออกแบบให้มีความ 
แข็งแรง ทนทานและน�า้หนกัเบาด้วยวสัดพุเิศษทีท่�จากคาร์บอนไฟเบอร์

แผ่นบอร์ดผลติจากวัสดุชนิดเดียวกับท่ีใช้ในโครงสร้างยานอวกาศและ
จรวดรุ่นใหม่ เพราะถูก upcycle มาจากสายการผลิตเดียวกัน 
(upcycle คือกระบวนการแปลงวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าต�่าให้
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการมากขึ้น) ส่วนการ
วางเลย์อัพที่ใช้ก็ช่วยเพิ่มความต้านทานการบิดและความแข็งแรงใน
แนวเฉือนให้กับแผ่นบอร์ดได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติม www.121cboards.com 
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