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Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)  ซ12งเป6นศ9นย;ว=จ?ยว=ทยาศาสตร;และ
เทคโนโลยJของประเทศเกาหลJใตP ไดPแถลงขTาวเมV2อว?นอาท=ตย;ทJ2ผTานมา (30 มกราคม 2548) ถ1งส=2งประด=ษฐ;ทJ2น?กว=จ?ยของ
ศ9นย;ฯ ไดPพ?ฒนาข1_นมาใหมT โดยส=2งประด=ษฐ;ด?งกลTาวนJ_ เป6นระบบเซaนเซอร;ร?บส?มผ?ส (Skin-Like Tactile Sensor) ทJ2สามารถ
ทeางานไดPเหมVอนก?บระบบประสาทร?บส?มผ?สของผ=วหน?งมนfษย;  เซaนเซอร;ร?บส?มผ?สนJ_ประกอบดPวยตาขTายของข?_วไฟฟhาทJ2ทeา
จากทองแดง มJขนาดระยะความถJ2ของข?_วไฟฟhา 1 ม=ลล=เมตร โดยถ9กนeาไปต=ดบนแผTนฟiล;มทJ2ทeาจาก "โพลJไดเมท=ลซ=ลอก
เซน" (Polydimethylsiloxane) ซ12งเป6นสารประกอบทางเคมJทJ2มJสTวนผสมของยางทeาใหPส?มผ?สไดPเหมVอนผ=วหน?งของมนfษย;  

ร9ปดPานซPาย แสดงใหPเหaนถ1งต?วอ?กษร “KAIST” ทJ2ถ9กอTาน
ผTานเซaนเซอร;ร?บส?มผ?ส ทJ2ทeางานไดPเหมVอนผ=วหน?งมนfษย;
ร9ปดPานขวา แสดงภาพขยายของเซaนเซอร; ซ12งมJชTอง
ความถJ2เพJยง 1 ม=ลล=เมตร

ภาพจาก : times.hankooki.com

นาย Lee Hyung-kyu ห?วหนPาโครงการว=จ?ยระบบเซaนเซอร; กลTาววTา เซaนเซอร;ร?บส?มผ?สหลายชน=ดไดPถ9กพ?ฒนาข1_น
มาเป6นระยะเวลาหลายปrแลPว แตTเซaนเซอร;ร?บส?มผ?สทJ2พ?ฒนาโดยศ9นย;ว=จ?ย KAIST นJ_ มJความสามารถในการร?บส?มผ?สไดPส9งทJ2
สfดเทTาทJ2เคยมJการว=จ?ยและพ?ฒนามา เนV2องจากมJระยะความถJ2ของตาขTายข?_วไฟฟhาทJ2 1 ม=ลล=เมตร   ด?งน?_น เมV2อนeาแผTนเซaน
เซอร;นJ_ไปทาบบนว?สดfตTางๆ ทJ2มJความหนาจากแนวระนาบ 1 ม=ลล=เมตรข1_นไประบบเซaนเซอร;นJ_ กaจะร?บร9PขPอม9ลไดP  และทJ2สeาค?ญ
เซaนเซอร;นJ_ทeาจากว?สดfทJ2อTอนนfTมทeาใหPมJความยVดหยfTนและสามารถปร?บโคPงงอไดP   รวมท?_งย?งสามารถทJ2จะตTอขยายใหPมJขนาด
ใหญTข1_นไดP  ท?_งนJ_ เมV2อปลายปr 2547 มหาว=ทยาล?ยโตเกJยว ประเทศญJ2ปfvนไดPทeาการประด=ษฐ;เซaนเซอร;ร?บส?มผ?สออกมาเชTนก?น
แตTมJระยะหTางของข?_วไฟฟhาทJ2ใชPในการร?บส?มผ?สทJ2มากกวTาคVอ 2 ม=ลล=เมตร 

ซ12งนาย Lee กลTาววTา ทJมน?กว=จ?ยจะนeาผลการว=จ?ยนJ_ไปแสดงในงาน “the International Conference on Micro-
Electro-Mechanical Systems” ซ12งจะมJข1_นทJ2เมVองไมอามJ2 ประเทศสหร?ฐอเมร=กา ในเดVอนกfมภาพ?นธ;ทJ2จะถ1งนJ_
และเซaนเซอร;ทJ2พ?ฒนาข1_นมาใหมTนJ_ คาดวTาจะนeาไปใชPเป6นสTวนประกอบของหfTนยนต;ชน=ด "ฮ=วแมนอยด;" (Humanoid
Robots) หรVอ หfTนยนต;เสมVอนมนfษย; เชTน หfTนยนต; ASIMO ของประเทศญJ2ปfvน และ HUBO ซ12งประด=ษฐ;โดยน?กว=จ?ยของ
KAIST เชTนก?น โดยน?บเป6นหfTนยนต;อ?จฉร=ยะทJ2สามารถเคลV2อนไหวน=_วมVอไดPอยTางอ=สระ สามารถเตPนรeาและจ?บมVอท?กทายก?บ
คนไดP โดยจะนeาเซaนเซอร;ร?บส?มผ?สนJ_ไปเป6นสTวนประกอบภายใตPว?สดfทJ2จะนeามาหTอหfPมหfTนยนต;ทJ2ประด=ษฐ;ข1_น 

ทJ2มา: http://times.hankooki.com/lpage/200501/kt2005013017184553460.htm
        http://english.chosun.com/w21data/html/news/200501/200501300024.html

ว�สด�น�โนไวแสง

เมV2อเรaวๆ นJ_ (9 มกราคม 2548) เวaบไซต;เนเจอร;แมททJเรJยลส; (Natural Materials) รายงานผลการว=จ?ยของ
ศาสตราจารย;เทaด ซาร;เกนต; (Professor Ted Sargent) น?กเขJยนอาวfโสจากนอร;เทลเนaตเว=ร;ก (Nortel Network) ซ12งเป6น
บร=ษ?ทว=จ?ยในประเทศแคนาดาไดPรTวมมVอก?บน?กว=จ?ยสาขาว=ศวกรรมไฟฟhาและคอมพ=วเตอร; มหาว=ทยาล?ยโตรอนโต
(University of Toronto) พ?ฒนาว?สดfนาโนทJ2มJความสามารถไวตTอร?งสJอ=นฟราเรดและสามารถเกaบก?กแสงอาท=ตย;

รายงานขPางตPนเปiดเผยวTา คณะว=จ?ยไดPสรPางอนfภาคจากผล1กสารก12งต?วนeา (Semiconductor) ซ12งมJขนาด 2, 3 และ
4 นาโนเมตรข1_น  อนfภาคนาโนเมตรทJ2สรPางข1_นมานJ_มJขนาดเลaกมาก  แมPจะมJการขยายต?วทfกๆ ว?นในสารละลายแตTกaย?งเลaก
เหมVอนอนfภาคเลaกๆ ในสJ  อนfภาคเลaกๆ เหลTานJ_จะถ9กเปลJ2ยนใหPเป6นผล1กนาโนเลaกๆ ทJ2สามารถด?กจ?บแสงอาท=ตย;ไดP



ผล1กของว?สดfเหลTานJ_สามารถทeางานไดPดJในร?งสJอ=นฟราเรด ซ12งเหมาะ
สeาหร?บนeามาประยfกต;ใชPในอfปกรณ;สรPางภาพทางการแพทย;และการสV2อ
สารแบบไฟเบอร;ออปต=ก  คาดวTาในอนาคตว?สดfไวแสงนJ_จะมJราคาทJ2ถ9ก
ลง

 นอกจากน?_น ทJมว=จ?ยไดPพยายามสรPางการทดลองอย9Tหลายร9ป
แบบเพV2อใหPเก=ดกระบวนการโฟโตโวลตาอ=ก (Photovoltaic) ระหวTาง
ว?ตถfทJ2กeาหนดในแสงอ=นฟราเรดเพV2อใหPว?สดfนาโนเหลTานJ_สามารถก?ก
เกaบแสงอ=นฟราเรดเอาไวPไดP  โดยในการทดลองเพV2อใหPเก=ดกระบวน
การขPางตPนจeาเป6นตPองหาอณ9บางอยTางทJ2เหมาะสมมาหTอรอบๆ อนfภาค
นาโน (Nanoparticles) ทJ2สรPางข1_น เพV2อสรPางกระแสไฟฟhาเขPาส9Tวงจร
และกวTาจะไดPอนfภาคทJ2เหมาะสมจะตPองเสJยอนfภาคนาโนไปมากมาย
เนV2องจากส?_นไปบPางยาวไปบPาง ในทJ2สfดกaพบวTาอณ9ทJ2 1 นาโนเมตรซ12งมJ
อะตอมของคาร;บอนอย9T 8 อะตอมเรJยงเป6นแถวคVอจfดทJ2พอเหมาะทJ2สfด
สeาหร?บหTอหfPมอนfภาคนาโนทJ2พ?ฒนาข1_นมานJ_จนสามารถจ?บเกaบแสง
อ=นฟราเรดไวPไดP  หล?งจากคeานวณศ?กยภาพของว?สดfทJ2พ?ฒนาข1_นมา
เชV2อวTาจะสามารถจ?บหรVอก?กเกaบแสงไดPมากถ1ง 30% เมV2อเปรJยบเทJยบ
ก?บพลาสต=กเซลล;แสงอาท=ตย; (Plastic Solar Cells) ทJ2ดJทJ2สfดในขณะ
นJ_ซ12งเกaบแสงไดPเพJยงแคT 6% เทTาน?_น

ทJ2มา: http://www.gizmo.com.au/go/3614/
        http://www.physorg.comn/news2617.html

หล�กหล�ยเทคโนโลย�เพ��อผ$�พ�ก�รท�งส�ยต�

เทคโนโลยJทJ2พ?ฒนาข1_นเพV2อรองร?บผ9Pพ=การทางสายตาหรVอคนตาบอดในป�จจfบ?นนJ_  น?บไดPวTา เร=2มมJความหลากหลาย
และสามารถสนองการใชPงานทJ2ชTวยใหPชTองวTางในการเขPาถ1งเทคโนโลยJลดลง  ผลงานว=จ?ยลTาสfดของสถาบ?นเทคโนโลยJแหTง
เกJยวโต ประเทศญJ2ปfvน โดยนายTadayoshi Shioyama และนาย Mohammad Shorif Uddin ไดPพ?ฒนา"ตาอ=เลaกทรอน=กส;"
ข1_น เพV2อต=ดลงในแวTนตา ซ12งทeาใหPผ9Pพ=การทางสายตาสามารถร?บร9Pล?กษณะของเสPนทJ2พาดสJขาวของทางมPาลายบนถนน ทeาใหP
สามารถประมาณความยาวของถนน รวมถ1งอTานส?ญญาณไฟจราจรเพV2อสTงเสJยงบอกใหPคนตาบอดสามารถขPามถนนไดPดPวย
ตนเอง  โดยเป6นการประมวลผลทJ2ใกลPเคJยงก?บล?กษณะเรJยลไทม; คVอ ใชPเวลาตอบสนองประมาณ 3-4 ว=นาทJ 

ล?กษณะการทeางานของตาอ=เลaกทรอน=กส;นJ_ จะเป6นการต=ดต?_งกลPองขนาดจ=�วทJ2ตTอเชV2อมไปย?งคอมพ=วเตอร;ขนาดเลaก
ซ12งทeางานดPวยระบบประมวลผลส?2งงานดPวยเสJยงพ9ด และต=ดลeาโพงขนาดเลaกไวPทJ2ตeาแหนTงห9ฟ�ง ซ12งจะแจPงใหPคนตาบอด
ทราบถ1งส?ญญาณไฟจราจร  และการร?บร9Pล?กษณะของทางมPาลาย  ท?_งนJ_ไดPมJการทดสอบโปรแกรมการคeานวณโดยพบความ
ผ=ดพลาดในกรณJทJ2เสPนสJขาวของทางมPาลายเลVอนหรVอไมTสมบ9รณ;เทTาน?_น  โดยทJ2ผTานมาไดPมJการพ?ฒนาเครV2องมVอหรVออfปกรณ;
ชTวยเหลVอในการเด=นทาง เชTน ไมPเทPาระบบโซนาร; (sonar) หรVอระบบเลเซอร; ซ12งสามารถเตVอนผ9PใชPเมV2อเขPาใกลPว?ตถf  ซ12งเป6น
การนeาระบบจJพJเอส (Global Positioning Systems) มาชTวยบอกทางในขณะทJ2เด=นผTานถนน รPานอาหาร และสวนสาธารณะ

สeาหร?บเทคโนโลยJทJ2ชTวยในการเขPาถ1งขPอม9ลขTาวสารโดยผTานสV2ออ=นเทอร;เนaตน?_น  ทางศ9นย;ว=จ?ยของไอบJเอaม 
ประเทศญJ2ปfvน ไดPพ?ฒนาซอฟต;แวร; aDesigner ข1_น เพV2อเป6นเครV2องมVอชTวยใหPน?กพ?ฒนาเวaบไซต;ใหPเหมาะก?บการใชPงานของ
คนตาบอด  คนตาบอดสJ รวมไปถ1งผ9Pส9งอายf  โดยโปรแกรมด?งกลTาวจะมJเครV2องมVออTานขPอความ พรPอมก?บเปลTงเสJยงออกมา
เพV2อใหPผ9PใชPทJ2ตาบอดจะไดPร?บร9Pถ1งขPอความทJ2ปรากฏอย9TหนPาจอ  มJเครV2องมVอในการปร?บความคมช?ดของภาพ ระด?บความเขPม
และความละเอJยดของสJ และแสง เพV2อชTวยคนตาบอดสJและผ9Pส9งอายf  รวมไปถ1งระบบการประเม=นวTาเวaบไซต;ทJ2ทeาข1_นมJความ
เหมาะสมก?บผ9Pพ=การทางสายตาหรVอไมT เชTน หากออกแบบขPอม9ลซ?บซPอนมากเก=นไป โปรแกรมอTานขPอความจะไมTสามารถ
อTานขPอม9ลไดP  เป6นตPน  นอกจากนJ_แลPว  ทางดPานเทคโนโลยJเพV2อการสV2อสารผTานทางโทรศ?พท;มVอถVอ  ไดPมJผ9PใหPบร=การเครVอ
ขTายในสหร?ฐอเมร=กา  ต=ดต?_งโปรแกรม TALKS ในมVอถVอยJ2หPอง Nokia รfTน 6620  เพV2อใหPคนตาบอดสามารถใชPงานโดยปhอน
คeาส?2งดPวยเสJยง  ทeาใหPสามารถสTงขPอความ อJเมล;  พรPอมการใชPฟ�งก;ช?2นการทeางานท?2วไปของโทรศ?พท;มVอถVอ  เชTน  การต?_ง
คTาโทรศ?พท;  การจ?ดตารางน?ดหมาย  การบ?นท1กเลขหมายโทรศ?พท; ฯลฯ  
  ในสTวนของการอeานวยความสะดวกในการดeารงชJว=ต  ไดPมJการพ?ฒนาประส=ทธ=ภาพของเครV2องใชPไฟฟhาใหPเอV_อก?บการ
ใชPงานของคนตาบอดไดPดPวยเชTนก?น เชTน  การพ?ฒนาระบบการทeางานของเครV2องซ?กผPาใหPสามารถสTงเสJยงพ9ดไดP  ซ12งเป6นผล
งานว=จ?ยของมหาว=ทยาล?ยม=ช=แกน  โดยการสรPางแผงวงจรไฟฟhาใหPต?วเครV2องสามารถพ9ดไดPทfกคร?_งเมV2อผ9PใชPกดปfvมใชPงาน
พรPอมมJเสJยงบอกสถานะการทeางานทJ2ถ9กเลVอก   ซ12งน?บเป6นแนวค=ดของการด?ดแปลงผล=ตภ?ณฑ;หรVอส=นคPาทJ2มJอย9TใหPรองร?บการ
ใชPงานของกลfTมคนเฉพาะมากข1_น  โดยไมTตPองลงทfนพ?ฒนาส=นคPาใหมT  ทeาใหPตPนทfนการผล=ตและการกeาหนดราคาจeาหนTาย
ไมTส9งมากข1_นกวTาส=นคPาเด=ม   

ทJ2มา: http://www.cbsnews.com/stories/2004/12/01/tech/main658562.shtml
http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,116934,00.asp
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ภาพจากกลPองจfลทรรศน;ทJ2แสดงใหPเหaนถ1ง
อนfภาคนาโน (Nanoparticles) หรVอจfดควอนต?ม
(Quantum Dots) ทJ2สามารถด?กจ?บร?งสJ
อ=นฟราเรดจากแสงอาท=ตย;ไวPไดP ซ12งอนfภาคทJ2
เหaนนJ_มJขนาดเสPนผTานศ9นย;กลาง 4 นาโนเมตร
(ประมาณหน12งในพ?นลPานสTวนของเมตร) 

ภาพจาก: Advanced Materials



ท��ปร�กษา: ทว�ศ�กด�¶ กออน�นตก·ล และ ชฎามาศ ธ»วะเศรษฐก»ล บรรณาธ�การบร�หาร: ก�ลยา อ»ดมว�ท�ต
กองบรรณาธ�การ: ถว�ดา ม�ตรพ�นธ�, ร�ชราพร น�รนาทร�งสรรค�, จ�ราภรณ� แจ¥มช�ดใจ, พรรณ� พน�ตประชา, อภ�ญญา กมลส»ข,
อล�สา คงทน และ จ�นตนา พ�ฒนาธรช�ย 
สงวนล�ขส�ทธ�¶ (c) 2547 โดยเนคเทค


