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“นวัตกรรมทางเทคโนโลยี” ในโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง

นักบินอวกาศจีนยานเสินโจว-13 ปฏิบัติภารกิจ
นอกยานอวกาศของสถานีอวกาศเทียนเหอครั้งแรก

8 พ.ย. 2564 – สำนักงานวิศวกรรมอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจี น
รายงานว่า นักบินอวกาศเสินโจว-13 ได้ออกจากแคปซูลเพื่อปฎิบัติภารกิจนอก
ยานอวกาศเป็นเวลาประมาณ 6 ชั่วโมงครึ่ง โดยเป็นการทดสอบภายนอกของ
แคปซูล การติดตั้งอุปกรณ์อะแดปเตอร์และระบบกันสะเทือนแขนหุ่นยนต์ การ
ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของชุดอวกาศ รวมไปถึงความสามารถของ
นักบินอวกาศในการทำงานกับแขนหุ่นยนต์ กระบวนการทั้งหมดดำเนินไปอย่าง
ราบรื่นและประสบความสำเร็จ

โครงการ “เทคโนโลยีโอลิมปิกฤดูหนาว” ประยุกต์ใช้ผลงาน
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ อาทิ การ
สร้างพื้นที่สาธิตอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบ
ช่วยเหลือการฝึกซ้อมอัจฉริยะสำหรับนักกีฬา การพยากรณ์
อากาศที่แม่นยำถึงระดับวินาที การรับชมอัจฉริยะผ่านแว่นตา
เสมือนจริง (VR) การออกอากาศดิจิทัล 8K ผ่านระบบ 5G

งานวิจัยแนวคิด “ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน” ได้รับรางวัล
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติประจาปี 2020

3 พ.ย. 2564 – งานวิจัย “ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน” ได้สร้างระบบ
เร่งปฏิกิริยาขึ้นใหม่ โดยสามารถควบคุมกระบวนการปฏิกิริยา
เคมีได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเร่งหรือ
ชะลออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เพื่อลดการใช้พลังงานและน้ำ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จีนส่งดาวเทียมวิทยาศาสตร์ SDGSAT-1
เพื่ อการพั ฒนาอย่างยั่งยืนดวงแรกของโลกสาเร็จ

5 พ.ย. 2564 – ดาวเทียม SDGSAT-1 นับเป็นดาวเทียมวิทยาศาสตร์ดวง
แรกของโลก ที่มีจุดเป็นประสงค์ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย 17 ประการใน “วาระ
2030 เพื ่ อ การพั ฒ นาที ่ ย ั ่ งยื น ” (SDGs) ซึ ่ งกำหนดโดยสหประชาชาติ เมื่อ
ปี 2015 เพื ่ อ สนั บ สนุน การแก้ ไขปัญ หาสั งคม เศรษฐกิ จ และสิ ่ งแวดล้อม
ดาวเทียมได้รับการติดตั้งอินฟราเรดความร้อน และตัวจับภาพหลายสเปกตรัม
เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมบนโลกที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศ
ชายฝั่งและกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การศึกษาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การใช้
พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
www.stsbeijing.org

"Big Data" ช่วยแก้ปัญหาความยากจนทางการศึกษา

8 พ.ย. 2564 – สถาบั น การศึ ก ษาในมณฑลอั น ฮุ ย พั ฒ นา
แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะติดตามและวิเคราะห์สร้าง
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณความต้องการเงินทุน
สามารถช่วยนักเรียนทุกคนได้อย่างเต็มรูปแบบ เช่น ให้เงินทุน
ประเมิ น ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล กำหนดเส้ น ทางการเติ บ โตของ
นักเรียนที่ยากจน
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1. นักบินอวกาศยานเสินโจว-13 ออกจากแคปซูลของสถานีอวกาศเทียนเหอครั้งแรก

นักบินอวกาศจีนยานเสินโจว -13 ปฏิบัติงานนอกยานอวกาศของสถานีอวกาศเทียนเหอครั้งแรก

8 พฤศจิกายน 2564 - สำนักงานวิศวกรรมอวกาศแห่งประเทศจีน (China Manned Space Engineering Office)
รายงาน เมื่อเวลา 1:16 น. (ตามเวลาปักกิ่ง) นักบินอวกาศเสินโจว-13 ได้ออกจากแคปซูลเพื่อปฏิบัติภารกิจข้างนอกยานอวกาศ
เป็นเวลาประมาณ 6 ชั่วโมงครึ่ง โดยมีการได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และภารกิจก็ได้สำเร็จตามที่กำหนดทั้งหมด นักบินอวกาศ
ไจ๋ จื้อกัง (Zhai Zhigang) และนักบินอวกาศหญิงหวัง ย่าผิง (Wang Yaping) กลับเข้าสู่โมดูลหลักของสถานีอวกาศเทียนเหอ
อย่างปลอดภัยและสำเร็จภารกิจของการออกจากแคปซูลอย่างสมบูรณ์
นับเป็นภารกิจของการออกจากแคปซูลของนักบินอวกาศครั้งที่ 3 ในระหว่างปฎิบัติงานของสถานีอวกาศที่มีมนุษย์
ควบคุมของจีน และนับเป็นครั้งแรกที่ทีมนักบินอวกาศชุดยานอวกาศเสินโจว-13 ออกจากแคบซูลสถานีอวกาศ และนับเป็น
ครั้งแรกที่มีนักบินอวกาศหญิงออกจากแคบซูลของสถานีอวกาศในประวัติศาสตร์การบินอวกาศของจีน
ระหว่างที่ปฎิบัติภารกิจของการออกจากแคปซูลของนักบินอวกาศ นักบินอวกาศทั้งสามได้ร่วมมือกันอย่างแข็งขันทั้งที่
อยู่ภายในและภายนอกแคปซูลจนปฎิบัติภารกิจสำเร็จ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์อะแดปเตอร์และระบบกันสะเทือนแขนหุ่นยนต์
การทดสอบทั่วไปที่อยู่ภายนอกของแคปซูล กระบวนการทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ซึ่งได้ทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานของชุ ด อวกาศจี น รวมไปถึ ง ความสามารถของนั ก บิ น อวกาศในการทำงานกั บ แขนหุ ่ น ยนต์
ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของการออกจากแคปซูล

แหล่งข้อมูล
http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2021-11/08/content_524604.htm?div=https://news.cctv.com/2021/11/08/ARTIE2OWYJJiPr1NhYsMJDot211108.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E
850fz1ryIUd.5
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2. จีนส่ง “ดาวเทียม SDGSAT-1” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดวงแรกของโลกสำเร็จ

5 พฤศจิกายน 2564 - สำนักข่าวซินหัว กรุงปักกิ่ง รายงานจีนเปิดตัวดาวเทียมวิทยาศาสตร์ “ดาวเทียมเอสดีจีเอสเอที1” (SDGSAT-1) ที่จะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ส่งขึ้นสู่วงโคจร
ด้วยจรวดขนส่งลองมาร์ช-6 (Longmarch-6) ณ ศูนย์ปล่อยดาวเทียมไท่หยวน มณฑลซานซี
ดาวเทียมเอสดีจีเอสเอที-1 นับเป็นดาวเทียมวิทยาศาสตร์ดวงแรกของโลก ที่มีจุดเป็นประสงค์ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย 17
ประการใน “วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งกำหนดโดยสหประชาชาติเมื่อปี 2015 เพื่อกระตุ้นการดำเนินการในการ
แก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมสำหรับมนุษยชาติ
การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การขจัดปัญหาทั่วไปที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 2030
เสนอ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขจัดความยากจน การกำจัดความหิวโหย การปกป้อง
ระบบนิเวศและการปรับปรุงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ฯลฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม
การดำเนินการตามวาระ 2030 แห่งสหประชาชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกำลังเผชิญกับความต้องการข้อมูลและวิธีการ
อย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุผลนี้การพัฒนาและดำเนินการชุดดาวเทียมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมีความสำคัญอย่าง
ยิ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของการติดตาม ประเมินผล และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของ SDGs โลก ซึ่งเป็นวิธีในการรับ
ทรัพยากรข้อมูลขนาดใหญ่ของโลกที่มีประสิทธิภาพ และเป็นวิธีสำคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์ของระบบโลก การสังเกตอวกาศ
สามารถมีส่วนสนับสนุนที่ไม่ซ้ำกันในการบรรลุ SDGs โลก และสามารถให้บริการการวิจัย SDGs ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์หรือ
กิจกรรมระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
นายกัว หัวตง (Guo Huadong) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนานาชาติบิ๊กดาต้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวว่า “ดาวเทียม
วิทยาศาสตร์หมายเลข 1 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นดาวเทียมทางวิทยาศาสตร์ดวงแรกของโลกที่อุทิศให้กับวาระการประชุม
สหประชาชาติปี ค.ศ. 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลังจากที่ดาวเทียมอยู่ในวงโคจรแล้ว ข้อมูลของดาวเทียมจะถูกแบ่งปัน
ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนา ด้วยการสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการวิจัยของเป้าหมาย SDGs
บรรลุถึงการได้รับข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับ “ร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์”
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เพื่อตอบสนองความต้องการของการติดตาม ประเมินผล และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเป้าหมาย SDGs ที่มุ่งหวังที่
จะบรรลุถึงการได้รับข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับ “ร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์”เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ SDGs เพื่อส่งเสริมในการ
จัดทำตัวบ่งชี้สำหรับการศึกษาของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
"ดาวเทียมวิทยาศาสตร์ฯ" ออกแบบมาสำหรับวงโคจรแบบซิงโครนัสของดวงอาทิตย์ ติดตั้งเครื่องวัดรังสีอินฟราเรดที่มี
ความละเอียดสูง และมีภาพหลายสเปกตรัม ความสูงของวงโคจร คือ 505 กิโลเมตร มุมเอียง คือ 97.5 องศา และความละเอียด
เชิงพื้นที่คือ อัตรา 30 เมตร และ 10 เมตร ความกว้าง 300 กิโลเมตร และสามารถครอบคลุมทั่วโลกได้ใน 11 วัน
นายกัว ตงหัว (Guo Huadong) กล่าวว่า ดาวเทียมวิทยาศาตร์ฯ มีข้อดีของการตรวจจับพื้นผิวขนาดใหญ่และสามารถ
ทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งจะช่วยในการศึกษาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การใช้พลังงาน และนิเวศวิทยาชายฝั่ง การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม กิจกรรมของมนุษย์ และการสำรวจวิธีการใหม่ๆ สามารถตรวจจับองค์ประกอบสิ่งแวดล้อ มบน
พื้นผิวภายใต้สภาวะแสงน้อย เช่น ตอนกลางคืนหรือช่วงที่มีแสงจันทร์
เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก
ดาวเที ย มวิ ท ยาศาสตร์ ฯ เป็ น การสะท้ อ นของการมี ส ่ ว นร่ ว มที ่ ส ำคั ญ ของจี น ต่ อ วาระการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น ของ
สหประชาชาติปี ค.ศ. 2030 โดยการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมโดยประเทศจีน นายหยิน เหอจุน (Yin Hejun) รองผู้อำนวยการ
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน กล่าวว่า ดาวเทียมวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ โดยโครงการข้อมูลทาง
วิ ท ยาศาสตร์ข นาดใหญ่ ข องโลก (Earth Big Data Science) ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต วิท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศจีน (Chinese
Academy of Sciences) และเป็นดาวเทียมดวงแรกที่วางแผนดำเนินการโดยศูนย์วิจัยนานาชาติบิ๊กดาต้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยนานาชาติบิ๊กดาต้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับ
นานาชาติแห่งแรกของโลกที่ดำเนินการตามวาระการประชุมสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยข้อมูลขนาด
ใหญ่ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ข้อมูลที่ขาดหายไปและการขาดเทคโนโลยีในระหว่างการดำเนินการตามวาระ ดำเนินการ
บริการข้อมูลและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแบ่งปันข้อมูลอย่างรอบ
ด้าน การสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสนับสนุนการตัดสินใจและบริการคลังความคิด สำหรับหน่วยงานของ
UN และรัฐสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
นายกัว ตงหัว (Guo Huadong) กล่าวว่า “ผมตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ผ่าน
การจัดหาและแบ่งปันทรัพยากรข้อมูลทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดความไม่สมดุลของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลกและ
การแบ่งแยกทางดิจิทัลระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ”

แหล่งข้อมูล
https://news.cctv.com/2021/11/07/ARTIW4JbqajkUNwyHoBwNNGo211107.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJC
Z.E850fz1ryIUd.59
https://www.xinhuathai.com/hr/240940_20211105
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3. “นวัตกรรมทางเทคโนโลยี” ในโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง

นายหวัง จื้อกัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมสำรวจการทำงานของโครงการ “เทคโนโลยี
โอลิมปิกฤดูหนาว” นายหวังเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวทางการใช้งานจริง และให้สนับสนุนบทบาท
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการสร้างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ "ง่าย ปลอดภัย และน่าตื่นเต้น"
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนเปิดตัว "แผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโอลิมปิกฤดูหนาว (2022)"
เมื่อปี 2016 ก่อตั้งโครงการพิเศษแผนวิจัยและพัฒนาระดับชาติ "เทคโนโลยีโอลิมปิกฤดูหนาว" โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีหลัก 5
ประเภท ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูห นาวทางวิทยาศาสตร์ การฝึกและการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ความปลอดภัย
สาธารณะ การสื่อสารทั่วโลกและการรับชมอัจฉริยะ และการสร้างพื้นที่สาธิตอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ปี 2018 ได้มีการอนุมัติและเริ่มโครงการ "เทคโนโลยีโอลิมปิกฤดูหนาว" จำนวน 78 โครงการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การ
พยากรณ์อากาศที่แม่นยำถึงระดับวินาที การก่อสร้างและการบำรุงรักษาสนามแข่ง การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะกีฬา การสร้าง
ฐานการฝึกอบรม อุปกรณ์/เสื้อผ้าที่มีประสิทธิภาพสูง การรักษาความปลอดภัยในโอลิมปิกฤดูหนาว การป้องกันการบาดเจ็บจาก
การเล่นกีฬาและการสนับสนุนทางการแพทย์ฉุกเฉิน เทคโนโลยี 5G การออกอากาศดิจิทัล 8K ผ่านระบบ 5G การรับชมผ่าน
แว่นตาเสมือนจริง (VR( การบริการหลายภาษา ระบบเครือข่ายรถยนต์อัจฉริยะ ระบบช่วยเหลือการฝึกซ้อมอัจฉริยะ เป็นต้น
ตั้งแต่เปิดตัวโครงการ "เทคโนโลยีโอลิมปิกฤดูหนาว" มี 37 โครงการได้ถูกนำไปใช้ในการแข่งขันทดสอบในสถานการณ์
สำคัญ ๆ เช่น สถานที่ปฏิบัติการคำสั่งการรักษาความปลอดภัยการรักษาพยาบาล สภาพอากาศ การขนส่ง และการออกอากาศ
และมีทีมโครงการมาแล้ว 10 ทีม เข้าร่วมทีมในท่าฟรีสไตล์ กระโดดสกี ไบแอธลอน สปีดสเก็ต ฮ็อกกี้น้ำแข็ง และการฝึกทีมชาติ
อื่น ๆ

แหล่งข้อมูล http://finance.people.com.cn/n1/2021/1027/c1004-32266129.html
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4. งานวิจัยแนวคิด “ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน” ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติประจำปี 2020

4 พฤศจิกายน 2564 - สำนักข่าวซินหัว กรุงปักกิ่ง รายงานว่า นักวิทยาศาสตร์จีนที่คิดค้น “ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน”
(nano-restricted catalysis) ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติประจำปี ค.ศ. 2020
นายเป่า ซินเหอ (Bao Xinhe) นักวิชาการสถาบันวิจัยฟิสิกส์เคมีต้าเหลียนของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนทำการ
สำรวจมานานกว่า 20 ปี ได้สร้างแนวคิดสากลของตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนอย่างเป็นระบบ โดยเปิดประตูสู่ความเข้าใจ
ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาและควบคุมปฏิกิริยาเคมีได้อย่างแม่นยำ จึงสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
แห่งชาติของปี ค.ศ. 2020 ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนคาดว่าจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการถอดรหัสของการเร่งปฏิกิริยา สามารถเร่ง
หรือชะลออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และลดการใช้พลังงาน และทำให้เกิดผลลัพท์ที่มหัศจรรย์ของการเร่งปฏิกิริยา และ
มีบทบาทที่สำคัญในการผลิตสารเคมี การควบคุมกระบวนการปฏิกิริยาเคมีอย่างแม่นยำผ่านการเร่งปฏิกิริยาซึ่งเป็นเป้าหมาย
ระยะยาวของนักวิทยาศาสตร์
อย่างไรก็ตาม ในแวดวงวิชาการกระบวนการเฉพาะและกลไกการเร่งปฏิกิริยายังไม่ชัดเจนมานานแล้ว การถอดรหัส
ครั้งนี้สามารถสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ปฏิกิริยาเคมีประหยัดพลังงานมากขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แม่นยำยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และคาดว่าตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการถอดรหัสตัวเร่ง
ปฏิกิริยา
นายเป่า ซินเหอ (Bao Xinhe) และทีมวิจัยพบว่าการวางตัวเร่งปฏิกิริยาไว้ในท่อนาโนคาร์บอนจะทำให้มีประสิทธิภาพที่
ดีขึ้น ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ก็ทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยาภายในมีชีวิตขึ้นมา และได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับสร้างแนวคิดของ
ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน โดยมีความหมายกว้าง ๆ และเป็นสากล
ปัจจุบันแนวคิดของตัวเร่งปฏิกิริยานาโนเป็นรากฐานของการควบคุมประสิทธิภาพและเส้นทางปฏิกิริยาของปฏิกิริยา
เคมี การวิจัยทฤษฎีพื้นฐานของตัวเร่งปฏิกิริยาและที่เกี่ยวข้องเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่สำคัญของการฝึกปฏิบัติ ผลงานวิจัยครั้งนี้ได้
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิ ริยาอย่างแข็งขัน และเป็นตัวแทนในการทดสอบทางอุตสาหกรรม และทีมงานได้สร้างระบบ
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เร่งปฏิกิริยาขึ้นใหม่ เพื่อประหยัดน้ำและพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และในขณะเดียวกันก็ผ่านการควบคุมที่
แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ก่อนหน้านี้ เทคโนโลยีการสังเคราะห์ที่ คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันในช่วงปี ค.ศ. 1920 ถูกนำมาใช้อย่าง
แพร่หลายในระดับสากล กระบวนการนี้มีการใช้พลังงานและปริมาณของน้ำสูง และการคัดเลือกสารทำได้ยากมาก
จากความสำเร็จเชิงนวัตกรรมนี้ ผ่านความร่วมมือกับทีมวิจัย ได้แก่ นายหลิว จงเหมิน (Liu Zhongmin) นักวิชาการ
จากสถาบั น ฟิ ส ิ ก ส์ ต ้ า เหลี ย น และบริ ษ ั ท Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd. ซึ ่ ง เป็ น การทดสอบทาง
อุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก สำหรับการผลิตโอเลฟินคาร์บอนต่ำจากถ่านหินโดยตรงผ่านก๊าซสังเคราะห์ขนาดพันตัน และการ
ทดสอบทางอุตสาหกรรมก็ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี ประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาและกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเกินดัชนีที่
ออกแบบ

นายเป่า ซินเหอ (Bao Xinhe)

แหล่งข้อมูล
https://news.cctv.com/2021/11/05/ARTIHCf5XVG76es9kzPzN7U2211105.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.
E850fz1ryIUd.91
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5. "Big Data" ช่วยแก้ปัญหาความยากจนทางการศึกษา

กันยายน 2564 - นาย หลิว (Liu Xiaoyu) ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ครูอันฮุย (Anhui
Normal University) กล่าวว่า ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊กดาต้า) ในการดำเนินการตามแผนการจัดหา
เงินทุนให้กับเด็กที่ย ากจน โดยที่เงินช่วยเหลือจะถูกส่งไปอย่างรวดเร็ว และช่ว ยกระซับความผูกพันระหว่างนักศึก ษากับ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น
การระดมทุนอย่างชาญฉลาดของแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้า (Smart Funding Big Data Platform) คือ ระบบเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลที่พัฒนาโดยสถาบันการศึกษา ซึ่งสามารถให้ช่วยนักเรียนทุกคนได้อย่างเต็มรูปแบบ เช่น ให้เงินทุน ความรู้
หรือข้อมูลทางด้านการศึกษา และประเมินข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดเส้นทางการเติบโตของนักเรียนที่ยากจน
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการดูแล
แพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าซึ่งให้ทุนภูมิปัญญามีความเกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจ 11 ระบบ ใน 8 แผนก/ฝ่าย ทั้งด้านวิชาการ
วิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกิจการทั่วไป รวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ อย่างแม่นยำ เช่น สถานะการเงินครอบครัว
ของนักเรียน ข้อมูลการบริโภคประจำวัน คะแนนวิชาการ บันทึกการได้รับรางวัล การเข้าชั้นเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการ
เข้าหอพัก การพัฒนาคุณภาพ การจ้างงาน และการศึกษาต่อ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยสร้างกระบวนการลำดับ
ชั้นการวิเคราะห์ โดยออกแบบตัวบ่งชี้รอง 9 ตัวและจุดสังเกต 79 จุด และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสร้างระบบดัชนี
ชี้วัดเชิงปริมาณ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในทุก ๆ ปี มหาวิทยาลัยจะมีการดำเนินการออกเยี่ยมชมตามบ้านนักศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบสถานภาพที่แท้จริงของครอบครัวของนักศึกษา โดยเริ่มในปี ค.ศ. 2019 ในแต่ละเมืองและแต่ละเขตจะถูกสุ่มเลือก
และทีมงานของมหาวิทยาลัยจะอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยจะดำเนินการตรวจสอบในบริเวณบ้าน ทรัพย์สิน เพื่อน
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บ้าน และครอบครัวนักเรียน เพื่อตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงของครอบครัวนักศึกษา และแก้ไขระบบตัวบ่งชี้ เพื่อยืนยัน
ความซื่อสัตย์ของนักศึกษา
อย่างไรก็ตาม ปัญหาทางการเงินของนักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สถาบันการศึกษายังต้องเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลและไฟล์ของนักศึกษา เพื่ออัปเดตข้อมูลในแบบเรียลไทม์ และข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ด้วยวิธีนี้นักศึกษาจึง
ไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มซ้ำ ๆ หรือไปที่รัฐบาลท้องถิ่น เพื่อออกใบรับรองและตราประทับอีกต่อไป
ช่วยให้มีความยืดหยุ่นและการให้สิทธิ์และการช่วยเหลือที่เหมาะสม
แพลตฟอร์มจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การบริ โภคและแหล่งที่มาของค่าครองชีพของนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่อง
การเงิน สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณความต้องการเงินทุน ใช้คำเตือนการบริโภคและคำเตือนด้านเงินทุน และ
บรรลุความช่วยเหลือที่แม่นยำ เงินทุนจะกระจายแบบจุดต่อจุดและไม่จำเป็นต้องมีการรับรองจากบุคคลที่สาม สิ่งที่เราทำได้ คือ
ช่วยให้พวกเขาเอาชนะความยากลำบากอย่างเงียบ ๆ และปล่อยให้พวกเขาเรียนอย่างสบายใจ
หลิว เสี่ยวหยู แนะนำว่าสำหรับนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนที่มีฐานะยากจน ระบบจะผลักดันค่าเดินทางและค่าครอง
ชีพรายวันเป็นประจำ สำหรับนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากการเจ็บป่วยร้ายแรงหรือภัยธรรมชาติ ระบบจะ
ผลักดันเงินอุดหนุนชั่วคราว สำหรับความยากลำบากชั่วคราว สำหรับนักเรียนที่ ไม่สามารถบรรเทาปัญหาครอบครัวในระยะสั้น
ได้ ระบบจะแจ้งขอสินเชื่อนักศึกษา และแจ้งเอกสารที่จำเป็นและขั้นตอนการดำเนินการ
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 มณฑลเหอหนานได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขัง ในช่วงเช้าตรู่ของ
วันที่ 21 กรกฎาคม มหาวิทยาลัยครูอันฮุย (Anhui Normal University) ได้เปิดตัวโครงการกองทุนฉุกเฉิน ชื่อว่า “ทอแสง
ตะวัน” ตามระดับของภัยพิบัติและตามมาตรฐาน ด้วยเงินช่วยเหลือจำนวน 500 หยวน/คน และ 1,000 หยวน/คน โดยให้วันละ
ครั้งและเงินจะเข้าไปที่บัตรของนักศึกษาโดยตรง ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับเงินจำนวน 86 คน รวมเงินทุน 55,000 หยวน
ในปี ค.ศ. 2020 เพียงปีเดียว มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่า 23,154 คน และได้รับเงิน
อุดหนุนรวมจำนวน 30.47 ล้านหยวน
ความสำคัญ : มุ่งเน้นการเติบโตและการพัฒนาความยากจน
“ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือนักศึกษาที่ยากจนให้เติบโตเป็นผู้ที่มีความสามารถเท่านั้น แต่พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลง
มุมมองครอบครัวของพวกเขาได้ ” นายหู เฉาหรง (Hu Chaorong) เลขาธิการของมหาวิทยาลัยกล่าวว่า เนื่องจากอิทธิพลของ
ภูมิหลังทางเศรษฐกิจของครอบครัว ภูมิหลังการศึกษาภาคบังคับ และภูมิหลังการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม นักเรียนที่มีปัญหาทาง
การเงิน มีความต้องการการสนับสนุนมากกว่านักศึกษาวิทยาลัยทั่วไป สิ่งนี้ต้องการให้สถาบันการศึกษาให้ความสำคัญกับการให้
แนวทางการเติบโตส่วนบุคคล สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาบนพื้นฐานที่รับประกันเรื่องเงินอุดหนุน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยครูอันฮุย (Anhui Normal University) ได้จัดตั้งโครงการที่สนับสนุน เพื่อช่วยให้
นักเรียนที่ยากจนได้มีพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น โดยการฝึกอบรม นวัตกรรม การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติทาง
สังคม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นายไซ่ จางเฟย (Cai Zhangfei) นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพละศึกษาปี ค.ศ. 2018 ที่ลาออกจากการเรียน
เนื่องจากความยากจน แต่เนื่องความแม่นยำของแพลตฟอร์มและคำแนะนำโครงการของมหาวิทยาลัยของเขา และในที่สุดก็
สามารถกลับมาเรียนหนังสือได้เหมือนเดิม หลังจากกลับมาเรียน แพลตฟอร์มมักจะนำเสนอข้อมูล และแนะนำให้เขาเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมการกีฬา กิจกรรมเข้าค่ายฤดูร้อน และกิจกรรมอื่น ๆ
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้สร้างแพลตฟอร์มกิจกรรมการสอนและการฝึ กอบรมที่เปิดกว้าง สำหรับนักเรียนที่มีฐานะ
ยากจน เช่น หลักสูตรเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจ หลักสูตรการพัฒนาตนเอง หลักสูตรที่เสริมสร้างความกตัญญูและการอุทิศตน
และหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหา เช่น หลักสูตรการวางแผนอาชีพสำหรับนักศึกษาและการสื่อสารระหว่างบุคคล และ
หลักสูตรที่เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี
การสำรวจพบว่าอัตราการจ้างงานของกลุ่มนักศึกษาที่ด้อยโอกาสหรือมีปัญหาทางการเงินในครอบครัวมีสูงกว่า 3.48%
โดยคิดเป็นอัตราการรับเข้าเรียนประมาณ 9.33% และอัตราการได้รับทุนการศึกษาประมาณ 7.06%

แหล่งข้อมูล
https://news.cctv.com/2021/11/08/ARTIFYl3cKXETU1WYErKikir211108.shtml
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