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เทคโนโลย�ส
ดรอนของป� 2548

         การส-ารวจเทคโนโลย7ท78คาดว:าจะได=ร>บความสนใจอย:างสDงในปF 2548 ของนJตยสารการวJจ>ยและพ>ฒนา (R&D Magazine) เมQ8อเดQอนพฤศจJกายน 2547 จากกลU:มผD=อ:านจ-านวน
225 รายในประเทศสหร>ฐอเมรJกา  โดยให=ผD=อ:านเลQอกตอบเทคโนโลย7 5 เทคโนโลย7ท78ผD=อ:านคJดว:าจะเปYนเทคโนโลย7ท78จะได=ร>บความสนใจอย:างมากในปF 2548 จาก 65 เทคโนโลย7ท78ท-า
การส-ารวจ  ผลการส-ารวจพบว:า เทคโนโลย7ท78ถDกคาดว:าจะม7การขยายต>วและม7การลงทUนมากเปYนอ>นด>บหน\8งในปF 2548 คQอ Fuel Cell (คJดเปYนร=อยละ 41.4 ของกลU:มต>วอย:างเห^นความ
ส-าค>ญเปYนอ>นด>บหน\8ง)  รองลงมาคQอ นาโนเทคโนโลย7 (ร=อยละ 40.1) และเทคโนโลย7ต:อต=านการก:อการร=ายทางช7วภาพ หรQอ anti-bioterrorism devices (ร=อยละ 29.5)  ส-าหร>บ
เทคโนโลย7ท78ดDเหมQอนก-าล>งวJ8งไปอย:างเร^วในแถบประเทศเอเช7ยอย:างเช:น เซมJคอนด>กเตอรfและการสQ8อสารซ\8งม7การขยายต>วท>gงในด=านการลงทUนและก-าล>งการผลJตในประเทศจ7น และ
อJนเด7ย กล>บได=ร>บความสนใจในระด>บปานกลางในประเทศสหร>ฐอเมรJกา ท>gงน7gเนQ8องจากการผลJตและเทคโนโลย7เรJ8มอJ8มต>ว และความได=เปร7ยบในเชJงต=นทUนเรJ8มลดลง
         ในสาขานาโนเทคโนโลย7น>gน โดยภาพรวมแล=วเทคโนโลย7น7gไม:เพ7ยงแต:ถDกจ>ดอ>นด>บให=เปYนเทคโนโลย7ท78ได=ร>บความสนใจมากตJดอ>นด>บต=นๆ เท:าน>gน   แต:เทคโนโลย7ย:อยในสาขา
นาโนเทคโนโลย7อย:างเช:น คารfบอนนาโนทJวสf (carbon nanotubes)  ก^ถDกจ>ดอ>นด>บว:าจะได=ร>บความสนใจอย:างสDงเช:นก>น  โดยถDกจ>ดอยD:ในอ>นด>บท78 4 ของเทคโนโลย7สUดฮJตของปF
2548 (ด>งแสดงในรDปกราฟ)  การขยายต>วของคารfบอนนาโนทJวสfน7gม7การยQนย>นโดยการศ\กษาของบรJษ>ท FTM Consulting ซ\8งพยากรณfว:าในปF 2552 คารfบอนนาโนทJวสfท78ถDกน-ามา
ประกอบในแผงวงจร (IC) จะม7มDลค:าตลาดมากกว:า 550 ล=านเหร7ยญสหร>ฐ  หรQอคJดเปYนอ>ตราเตJบโตร=อยละ 82 ต:อปFในอ7ก 5 ปFข=างหน=า

           ผลการส-ารวจย>งพบว:า เทคโนโลย7จ-านวนมากท78ก-าล>งถDกต7พJมพfในวารสารวJชาการและสQ8อต:างๆ ขณะน7gกล>บได=ร>บความส-าค>ญจากกลU:มต>วอย:างไม:มากน>ก อาทJ เทคโนโลย7เก78ยว
ก>บ stem cells,  proteomics,  genomics,  เครQ8องกลไฟฟnาจUลภาค (MEMs) และ พล>งงานแสงอาทJตยf (solar power)   ม7กลU:มต>วอย:างเพ7ยงร=อยละ 9-12 เท:าน>gนท78เห^นว:าเทคโนโลย7
ข=างต=นจะได=ร>บความสนใจอย:างมากในปF 2548   นอกจากน>gนเทคโนโลย7ท78ม7กลU:มต>วอย:างไม:ถ\งร=อยละ 5-9 เห^นว:าจะเปYนเทคโนโลย7ยอดฮJตในปF 2548 ได=แก: เทคโนโลย7คอมพJวเตอรf
ข>gนสDงและกรJดคอมพJวตJgง (high-performance and grid computing), โคลนนJ8ง (cloning), simulation and modeling, และ OLEDs  ส:วนเทคโนโลย7ท78ถDกจ>ดอ>นด>บความน:าสนใจ
อยD:ตอนท=ายๆ ได=แก: machanical and physical test systems,  microscopy, และเทคโนโลย7ว>สดUพQgนฐาน (basic materials)
          นอกจากน>gนในการส-ารวจคร>gงน7gย>งได=สอบถามกลU:มต>วอย:างถ\งความเปYนไปได=และปFท78คาดว:าเทคโนโลย7ยอดฮJตท>gงหลายจะถDกพ>ฒนาไปสD:ตลาดอ7กด=วย  กลU:มต>วอย:างร=อยละ 59
เท:าน>gนท78เชQ8อม>8นว:าเทคโนโลย7ท78ได=ร>บความสนใจจะสามารถพ>ฒนาไป สD:เชJงพาณJชยfได=จรJง   นอกจากน>gน กลU:มต>วอย:างส:วนใหญ:ย>งเห^นว:าเทคโนโลย7ยอดฮJตท78จะพ>ฒนาไปสD:ตลาดเหล:า
น7g  จะใช=เวลาเฉล78ยประมาณ 4.5 ปFในการพ>ฒนาไปสD:ต=นแบบเชJงพาณJชยf และใช=เวลาประมาณ 10.2 ปFพ>ฒนาไปสD:การยอมร>บอย:างท>8วถ\ง (common accept) และม7การใช=งานท>8วไป
          ถ\งแม=ว:าการส-ารวจคร>gงน7gของนJตยสารการวJจ>ยและพ>ฒนาจะด-าเนJนการอยD:ในกลU:มต>วอย:างท78ไม:มากน>ก  และม7กลU:มต>วอย:างเพ7ยงร=อยละ 60 ท78เก78ยวข=องก>บเทคโนโลย7ท78ท-าการ
ส-ารวจ  แต:ผลการส-ารวจก̂น:าสนใจ และหลายๆ เทคโนโลย7  โดยเฉพาะเทคโนโลย7ในอ>นด>บต=นๆ  ไม:ว:าจะเปYน Fuel cells หรQอนาโนเทคโนโลย7ก̂ก-าล>งเปYนห>วข=อการวJจ>ยท78ได=ร>บความ
สนใจอย:างสDงในประเทศไทยเช:นก>น และงบประมาณการวJจ>ยในด=านน7gก̂ม7แนวโน=มท78จะเพJ8มข\gนเช:นเด7ยวก>บท78อQ8นๆ ในโลก  
          บรJษ>ท Lux Research ซ\8งเปYนบรJษ>ทท78ท-าการวJจ>ยและให=ค-าปร\กษาเก78ยวก>บนาโนเทคโนโลย7ในนJวยอรfคได=คาดการณfว:า  ค:าใช=จ:ายส-าหร>บการวJจ>ยและพ>ฒนานาโนเทคโนโลย7
ท>8วโลกจะเพJ8มข\gนร=อยละ 10 จากปF 2547 หรQอเพJ8มข\gนเปYน 8.6 พ>นล=านเหร7ยญฐสหร>ฐในปF 2548  และการลงทUนของบรJษ>ทด=านนาโนเทคโนโลย7ท78เพJ8งเรJ8มเปuดต>วน>gนจะมU:งเปnาไปท78เคม7
ยา และ เซมJคอนด>กเตอรf  รายงานของบรJษ>ท Lux Research ย>งให=ข=อมDลเพJ8มเตJมว:าบรJษ>ทเปuดใหม:เหล:าน7gม7รายร>บประมาณปFละ 10-20 ล=านเหร7ยญสหร>ฐต:อปF     จะเห^นได=ว:า
ประเทศไทยเราก^ไม:ได=ตกรถไฟสายเทคโนโลย7เช:นก>น  หากแต:ว:าเราจะวJ8งไปได=เร^วขนาดไหนคงต=องออกแรงก>นอ7กมาก รวมท>gงต=องอาศ>ยความเอาจรJงเอาจ>งท>gงจากนโยบายในภาคร>ฐ
และความร:วมมQอจากภาคเอกชนอ7กด=วย

ท78มา: R&D's Hot Technologies for 2005.
http://www.rdmag.com/ShowPR.aspx?PUBCODE=014&ACCT=1400000100&ISSUE=0412&RELTYPE=cvs&PRODCODE=00000000&PRODLETT=BY

ห
�นยนต�บ�นได (Flying Robot) ท�+เล,กและเบาท�+ส
ดในโลก

          จากอด7ตจนถ\งป�จจUบ>น การพ>ฒนาเทคโนโลย7ด=านหU:นยนตf จะเน=นไปท78การสร=างหU:นยนตfท78สามารถเคลQ8อนไหวได=เหมQอนมนUษยf       แต:น>บจากน7gเปYนต=นไปการพ>ฒนาหU:นยนตfเพQ8อ
ให=หU:นยนตfสามารถท-าสJ8งท78มนUษยfท-าไม:ได=จะม7มากข\gน เพQ8อให=หU:นยนตfเหล:าน7gท-างานท78ม7อ>นตรายและม7ความเส78ยงสDงมากๆ เช:น  การรQgอค=นซากปร>กห>กพ>งจากแผ:นดJนไหว หรQอการตรวจ
สอบของเส7ยนJวเคล7ยรfท78ร>8วออกมา และน78คQอเหตUผลท78ท-าให=บรJษ>ท Seiko Epson ซ\8งเปYนบรJษ>ทอJเล̂กทรอนJกสfขนาดใหญ:ของญ78ปU�น ได=สร=างหU:นยนตfไร=สายชQ8อ FR-II ข\gนมา 

          FR-II เปYนหU:นยนตfท78ม7ขนาดเลก̂ท78สUด ท78สามารถบJนได= และสามารถควบคUมการเคลQ8อนไหวของต>วเองได=โดยไม:ต=องร>บค-า
ส>8งหรQอบ>งค>บทJศทางด=วยมนUษยfอ7กต:อไป นอกจากน>gน FR-II ย>งม7ขนาดเล^ก คQอ ม7ส:วนสDงเพ7ยง 3.35 นJgว และม7นg-าหน>กแค: 12.3
กร>ม ขนาดท78เล^กน7gท-าให= FR-II สามารถแทรกต>วเองเข=าไปในช:องเล̂กๆ อ7กท>gงย>งสามารถบJนรอบๆต\กเพQ8อใช=ในการค=นหาว>ตถU
ระเบJด
          Seiko Epson ได=ท-าการวJจ>ยและพ>ฒนาเทคโนโลย7ด=านหU:นยนตfมานานหลายปFแล=ว และในปF 1993 Seiko Epson ได=
สร=าง Monsieur ซ\8งได=ถDกบ>นท\กไว=ใน Guinness World Records Book ว:าเปYนหU:นยนตfท78ม7ขนาดเล^กท78สUดในโลก หล>งจากน>gนในปF
2003 Seiko Epson ได=พ>ฒนาต:อ โดยออกแสดงเครQ8องต=นแบบ (prototype) ของ FR-I ซ\8งเปYนหU:นยนตfขนาดเลก̂ท78สามารถบJนได=
แต:ทว:า FR-I ม7ป�ญหาว:าไม:ม7แบตเตอร78ในต>วเอง ด>งน>gนระยะและขอบเขตในการบJนจ\งถDกจ-าก>ดอยD:ท78ความยาวของสายไฟท78ตJดอยD:
ก>บต>วเครQ8อง ด=วยเหตUน7gน>กวJจ>ยจ\งต>ดสJนใจสร=าง FR-II ข\gนมา โดยท78เปYนหU:นยนตfไร=สาย และสามารถบJนได=ด=วยต>วเอง
          FR-II ประกอบไปด=วย มอเตอรfอ>ลตราโซนJก (ultrasonic motor) ท78บางท78สUดในโลกจ-านวน 4 ชJgน มอเตอรf 2 ชJgนแรกใช=
ก>บใบพ>ด 2 อ>นท78หมUนสวนทางก>น     เพQ8อท-าให= FR-II สามารถบJนข\gนจากพQgนดJนและเปล78ยนทJศทางได=อย:างรวดเร^ว มอเตอรfอ7ก 2

ชJgน ช:วยในการทรงต>วและการบJนร:อนกลางอากาศ 
           สมองของ FR-II ประกอบด=วยไมโครโปรเซสเซอรf (microprocessor) ขนาด 32 บJต จ-านวน 2 ชJgน ระบบปฏJบ>ตJการของ FR-II จะช:วยควบคUมทJศทางการบJนท78ถDกต>gงโปรแกรม
ไว=ล:วงหน=าแล=ว ท-าให= FR-II สามารถบJนไปตามทJศทางน>gนๆด=วยต>วของม>นเองโดยไม:ต=องใช=อUปกรณfบ>งค>บ (remote control) เหมQอนเครQ8องบJนชนJดอQ8นๆ นอกจากน7g FR-II ย>งสามารถ
ถ:ายภาพทางอากาศ และส:งไปย>งเครQ8องคอมพJวเตอรfบนภาคพQgนดJนผ:านทางบลDทDธ (blue tooth) ได=อ7กด=วย
           ในขณะน7gข=อจ-าก>ดของ FR-II คQอ เครQ8องสามารถบJนได=เพ7ยง 3 นาท7 โดยใช=แบตเตอร78 lithium-polymer ขนาด 4.2 โวลตfท78ตJดอยD:ในต>ว ด>งน>gนก:อนท78 FR-II จะถDกน-าไปใช=ให=
เกJดประโยชนfได=จรJง จะต=องม7การแก=ป�ญหาของขนาดและอายUการใช=งานของแบตเตอร78เส7ยก:อน

ท78มา: http://www.popsci.com/popsci/computers/article/0,20967,1010851,00.html
http://web-japan.org/kidsweb/news/04-11/robot.html

แบตเตอร�+ม3อถ3อระเบ�ด: ภ7ยท�+ไม�ควรมองขาม

           ข:าวมQอถQอระเบJดไม:ใช:แค:เรQ8องท78เกJดในประเทศไทยเท:าน>gน เพราะในสหร>ฐอเมรJกา ได=ม7รายงานข:าวป�ญหาโทรศ>พทfมQอถQอระเบJดหรQอลUกไหม=แล=วถ\ง 83 คด7ในระยะ 2 ปFท78ผ:าน
มา โดยส:วนใหญ:เกJดจากป�ญหาการใช=แบตเตอร78หรQอเครQ8องชารfจปลอม แบตเตอร78ม7ข=อบกพร:อง หรQอไม:ตรงก>บรU:นโทรศ>พทf    ซ\8งพบว:า ผD=ใช=งานม>กจะได=ร>บบาดเจบ̂จากการถDกไฟไหม=
บรJเวณใบหน=า ล-าคอ ขา และสะโพกมากท78สUด
            ทางคณะกรรมาธJการความปลอดภ>ยของผลJตภ>ณฑfเพQ8อผD=บรJโภคของสหร>ฐอเมรJกา หรQอ The Consumer Product Safety Commission - CPSC ได=ให=ค-าแนะน-าแก:ผD=ใช=
โทรศ>พทfมQอถQอโดยเน=นในเรQ8องการเกบ̂ร>กษาและการใช=งานแบตเตอร78 เช:น ควรให=ความส-าค>ญก>บความร=อนของแบตเตอร78ในระหว:างท78ใช=งาน การเปล78ยนแบตเตอร78ให=ระว>งการส>มผ>สก>บ
อUปกรณfอQ8นๆ ท78เปYนโลหะ อาทJ กUญแจ หรQอเหร7ยญ ระม>ดระว>งไม:ให=แบตเตอร78โดนนg-าหรQออยD:ในท78ม7อUณหภDมJสDง  ระม>ดระว>งการตก หรQอกระแทกของแบตเตอร78        โดยเฉพาะเมQ8อ
แบตเตอร78น>gนได=ร>บการชารfจพล>งงานจนเต^ม เปYนต=น และได=เตร7ยมท78จะเพJ8มมาตรการควบคUมดDแลอUตสาหกรรมไร=สายด=วย 
           อย:างไรก̂ด7 ทางด=านผD=ผลJตและผD=ให=บรJการโทรศ>พทfมQอถQอของสหร>ฐอเมรJกาให=ความเห^นว:า การระเบJดหรQอลUกไหม=ของโทรศ>พทfส:วนใหญ:  ม7สาเหตUจากการใช=แบตเตอร78ปลอม
ซ\8งจ-านวนอUบ>ตJเหตUท78เกJดข\gนน7gย>งถQอว:าเปYนส>ดส:วนค:อนข=างต8-าเมQ8อเท7ยบก>บจ-านวนผD=ใช=โทรศ>พทfมQอถQอกว:า 170 ล=านคนท>8วประเทศ ท>gงน7gน>บแต:เดQอนมกราคม 2547 เปYนต=นมา ได=ม7การ
ประกาศเร7ยกคQนแบตเตอร78ของบรJษ>ทผD=ผลJต 2 ราย จ-านวน 3 คร>gง เพราะเกJดป�ญหาในระหว:างการใช=งาน ได=แก: บรJษ>ท Kyocera Wireless และบรJษ>ท Verizon Wireless 
            ท>gงน7gล:าสUด บรJษ>ทโนเก7ย ผD=ผลJตมQอถQออ>นด>บหน\8งของโลก ได=ประกาศใช=สตJ�กเกอรfแบบโฮโลแกรม (hologram) ท78ซ:อนรห>สประจ-าต>วสJนค=า 20 หล>ก      ตJดลงบนแบตเตอร78
ของโนเก7ยทUกรU:น เพQ8อให=ผD=บรJโภคได=ม>8นใจท78จะเลQอกใช=แบตเตอร78ของแท= โดยสQบเนQ8องจากท78บรJษ>ทฯ ได=ร>บรายงานการระเบJดของโทรศ>พทfโนเก7ยกว:า 40 เครQ8องจากท>8วโลก เพราะม7การ
น-าแบตเตอร78ปลอมมาใช= ท>gงโดยต>gงใจและถDกหลอกลวงว:าเปYนของแท= ด>งน>gน บรJษ>ทฯ จ\งได=ส:งแบตเตอร78รDปแบบใหม:น7gออกจ-าหน:ายในตลาดในเร^วๆ น7g เพQ8อให=ลDกค=าปลอดภ>ยต:อการใช=
งานโทรศ>พทfมQอถQอของโนเก7ย ท>gงน7gสตJ�กเกอรfด>งกล:าวจะม7โลโก= 3 มJตJของโนเก7ยอยD:ด=านบน ซ\8งใช=เลเซอรfยJงบนแผ:นเมทาลJก ท-าให=การปลอมแปลงท-าได=ยาก โดยผD=ซQgอจะมองเห^นได=
ต:อเมQ8อท-าการขDดผJวหน=าสตJ�กเกอรfบางส:วนออก และสามารถตรวจสอบรห>สประจ-าต>วสJนค=าผ:านทางเวบ̂ไซตfหรQอบรJการเอสเอ̂มเอส พร=อมก>นน7gโนเก7ยย>งม7แผนท78จะใช=มาตรการทาง
กฎหมายด-าเนJนการก>บผD=ผลJตและจ-าหน:ายผลJตภ>ณฑfปลอมของโนเก7ยอ7กในระยะต:อไป  
            ส-าหร>บในบ=านเรา ทางกระทรวงเทคโนโลย7และสารสนเทศและการสQ8อสาร (MICT) ได=ม7การจ>ดประชUมเพQ8อหามาตราการปnองก>นแบตเตอร78โทรศ>พทfมQอถQอระเบJดเมQ8อเดQอน
มJถUนายนท78ผ:านมา โดยได=ข=อสรUปในการก-าหนดมาตรฐานของแบตเตอร78ท78จ-าหน:ายในประเทศ รวมท>gงให=ม7การตรวจจ>บแบตเตอร78ปลอม ตลอดจนรณรงคfให=ประชาชนตระหน>กถ\งการใช=
แบตเตอร78ท78ได=มาตรฐานเพQ8อปnองก>นการระเบJดของโทรศ>พทfมQอถQอ
            พร=อมก>นน7g เพQ8อความม>8นใจในความปลอดภ>ยของผD=ใช=โทรศ>พทfมQอถQอท>8วไปแล=ว ผD=ใช=ควรศ\กษาข=อมDลด=านเทคนJคเพQ8อเปYนเกรด̂ความรD=เลก̂ๆ น=อยๆ คQอ

• โทรศ>พทfมQอถQอส:วนใหญ:ในป�จจUบ>นใช=แบตเตอร78ชนJดลJเท7ยม-ไอออน (Lithium-ion Battery) ซ\8งม7จUดเด:นท78 ความจUพล>งงานสDง นg-าหน>กเบา  การสDญเส7ยประจUไฟฟnาขณะใช=
งานค:อนข=างต8-า และสามารถชารfจไฟใหม:ได=โดยไม:ต=องรอให=แบตเตอร78หมด 

• อาจม7เซลลfเพ7ยงเซลลfเด7ยว หรQอหลายเซลลfมาต:อก>น โดยแต:ละเซลลfม7ข>gวบวกท-าจากลJเท7ยมโคบอลไดออกไซดf (LiCoO2) และข>gวลบท-าจากคารfบอน โดยใช=อJเล̂กโทรไลตf
(electrolyte) ซ\8งเปYนสารละลายอJนทร7ยfของเกลQอท78ม7ลJเท7ยมไอออน (Li+) เปYนองคfประกอบ เวลาใช=ไฟ (discharge) ลJเท7ยมไอออนจะย=ายจากข>gวลบไปย>งข>gวบวกผ:าน
อJเล̂กโทรไลตfภายในเซลลf

• แบตเตอร78ลJเท7ยมไอออน ม7จUดอ:อนใน 3 เรQ8อง คQอ 1) หากเซลลfม7ไฟเต^มอยD:แล=ว แต:โดนบ>งค>บใส:ประจUเพJ8มเข=าไป จะท-าให=ค:าความต:างศ>กยfสDงกว:าเพดานบน ข>gวภายในเซลลf
จะเกJดการผUกร:อนอย:างถาวร ท-าให=ความจUไฟฟnาของเซลลfตกลง ซ\8งเร7ยกว:า การเตJมประจUไฟฟnาเกJนขนาด (Overcharge) 2) ระหว:างการใช=ไฟหรQอปลดปล:อย ประจUออกไป
จากเซลลf หากความต:างศ>กยfตกลงไปจนต8-ากว:าเพดานล:าง จะท-าให=ข>gวภายในเกJดการผUกร:อนอย:างถาวร ซ\งเร7ยกว:า การปลดปล:อยประจUไฟฟnาเกJนขนาด (Overdischarge)
และ     3) หากเกJดการล>ดวงจร เช:น ม7ชJgนส:วนโลหะมาแตะข>gวท>gงสอง จะท-าให=ม7กระแสไหลผ:านท>gงภายในและภายนอกเซลลfในปรJมาณมาก เซลลfจะร=อนข\gนอย:างรวดเร^ว ซ\8ง
เร7ยกว:า กระแสไฟฟnาเกJนขนาด (Overcurrent) ซ\8งท>gงสามกรณ7น7gจะท-าให=เซลลfของแบตเตอร78ร=อนข\gนอย:างรวดเร^ว จนท-าให=ต>วท-าละลายและอJเล^กโทรไลตfสลายต>ว เกJดเปYน
ก�าซชนJดต:างๆ ขยายต>วอย:างรวดเรว̂จนด>นเซลลfให=ปรJแตกและระเบJดออก (ถ=าระบายไม:ท>น) ท>gงน7gในทางปฏJบ>ตJผD=ผลJตจะบรรจUเซลลfไว=ร:วมก>บวงจรปnองก>นปรากฎการณf 3 กรณ7
พร=อมก>บตJดต>gง themostat ไว=คอยตรวจว>ดอUณหภDมJของเซลลf

• ระว>งการจ>ดเก̂บแบตเตอร78ท78อาจเกJดการล>ดวงจร เช:น อย:าใส:แบตเตอร78ไว=ในกระเป�าท78ม7สายสร=อย กJ�บหน7บผม หรQอชJgนส:วนโลหะใดๆ ท78อาจส>มผ>สก>บข>gวของแบตเตอร78ได= 
• อย:าทJgงแบตเตอร78ไว=ในท78อUณหภDมJสDง เช:น ในรถท78จอดตากแดด เพราะจะท-าให=เสQ8อมสภาพ และอาจเกJดความร=อนสDง
• ห=ามท-าลายแบตเตอร78โดยการเผา หรQอท-าให=ตJดไฟ เพราะจะท-าแบตเตอร78ระเบJด

ท78มา: http://www.star-techcentral.com/tech/s tory.asp?file=/2004/11/25/technology/9497274&sec=technology 
http://press.nokia.com/PR/200412/972290_5.html
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