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2081 "เบบ�	 ไมค�ก�	" ฮาร�ดด�สก�จ��ว

2082 ช�ปเซลล�ของโซน�# และ IBM

2083 ความก*าวหน*าของเทคโนโลย�ด*านการป.องก/น
อ0ทกภ/ยของประเทศเนเธอร�แลนด�

"เบบ�� ไมค�ก��" ฮ�ร�ดด�สก�จ��ว (2081)

ป6จจ0บ/นฮาร�ดด�สก�ขนาดเล7กได*ร/บการพ/ฒนาออกมา
หลายร0:น อาท� ร0:น 1 น�	ว, ร0:น 1.8 น�	ว, ร0:น 2.5 น�	ว, และร0:น 3.5
น�	ว เป>นต*น ซ@#งแต:ละร0:นจะม�พA	นท�#ในการจ/ดเก7บข*อมCลท�#หลาก
หลายแตกต:างก/นไปตามความต*องการในการนDาไปใช*งาน
เช:น 170 MB, 340 MB, 1 GB, และ  6GB เป>นต*น  โดยม�
ความเร7วของการหม0นอยC:ท�# 3,600 รอบต:อว�นาท� โดยท/#ว
ไปฮาร�ดด�สก� ขนาดเล7กม�ขนาด 43x36x5.5 ม�ลล�เมตรและ
ขนาด 78.5x 54x5.5 ม�ลล�เมตร ม�น	Dาหน/กแตกต:างก/นไป
อาท�  51 กร/ม, 54 กร/ม และ 62 กร/ม เป>นต*น ซ@#งน/บว/นความ
ต*องการฮาร�ดด�สก�ท�#ม�ขนาดเล7กจ��ว น	Dาหน/กเบา ค0ณภาพสCงม�
มากข@	น   ท/	งน�	เพA#อรองร/บความต*องการใช*โปรแกรมท�#ม�
ข*อมCลซ/บซ*อน โปรแกรมกราฟLกเพA#องานธ0รก�จ โปรแกรม
ม/ลต�ม�เด�ยสDาหร/บอ0ปกรณ�เฉพาะบางอย:าง เช:น คอมพ�วเตอร�
ขนาดท�#ใช*ในฝOามAอ (ขอเร�ยกว:า คอมพ�วเตอร�มAอถAอ) อ0ปกรณ�
มAอถAอแบบต:างๆ รวมท/	งอ0ปกรณ�สมองกลอA#นๆ  อย:างไรก7
ขณะน�	ฮาร�ดด�สก�ย/งม�ข*อเส�ยอยC:บ*างคAอ ก�นไฟ  ม�ความร*อน
เก�ดข@	นสCงและต*องการการดCแล โดยเฉพาะต*องระว/งเรA#องการ
กระแทกหรAอกระเทAอน

บร�ษ/ทฮ�ตาช� กลอบ/ล สตอร�เจรเทคโนโลย� ก7เป>นอ�ก
หน@#งในผC*ผล�ตฮาร�ดด�สก�รายใหญ:ของโลกท�#พยายามพ/ฒนา
ฮาร�ดด�สก�เพA#อลดจ0ดอ:อนของฮาร�ดด�สก�ท�#ม�อยC:ในป6จจ0บ/นไม:
ว:าจะเป>นเรA#องของขนาด การทนทานต:อแรงกระเทAอน หรAอ
การใช*พล/งงาน  โดยเมA#อมกราคม 2548 บร�ษ/ทฮ�ตาช�ฯ ได*
เปLดเผยว:า ปVน�	บร�ษ/ทจะทยอยนDาฮาร�ดด�สก�ขนาดเล7กหรAอ
ไมโครไดร�ฟร0:นใหม:ออกวางตลาดถ@ง 2 ร0:น คAอ ฮาร�ดด�สก�
ขนาดเล7กร0:นท�#เล7กกว:า 1 น�	ว และร0:นท�#บางกว:า 1.8 น�	ว ซ@#งม�
ขนาดใหญ:กว:าเหร�ยญบาทเล7กน*อย  

ถ@งแม*ว:าเมA#อปVท�#แล*ว (ม�นาคม 2547) บร�ษ/ทโตช�บา ซ@#ง
เป>นผC*ผล�ตฮาร�ดด�สก�รายใหญ:อ�กราย ได*ออกมาประกาศว:า
เป>นผC*ผล�ตฮาร�ดด�กส�ขนาดเล7กร0:นท�#เล7กจ��วท�#ส0ดในโลก คAอ ร0:น
0.85 น�	ว  เก7บข*อมCลได* 2-4 ก�กะไบต�  โดยได*ร/บการร/บรอง
และบ/นท@กเป>นสถ�ต�ไว*ในหน/งสAอก�นเนส (The Guinness
World Records Book) ไปแล*วก7ตาม  แต:ฮ�ตาช�มองว:าน/#น
คAอ ความท*าทายท�#สDาค/ญในอ0ตสาหกรรมฮาร�ดด�สก� ของการ
พ/ฒนาเทคโนโลย�การเก7บข*อมCลท�#ม�ขนาดความจ0มหาศาลบน
ฮาร�ดด�สก�ไดร�ฟจ��ว 

ด/งน/	นบร�ษ/ทฮ�ตาช�ฯ จ@งย/งคงออกผล�ตภ/ณฑ�ฮาร�ดไดร�ฟ
ขนาดจ��วร0:นใหม:ๆ มาเพA#อเพ�#มทางเลAอกใหม:ให*ก/บลCกค*า/ผC*ท�#
สนใจจะใช*ฮาร�ดด�สก�ขนาดเล7กหรAอไมโครไดร�ฟก/บอ0ปกรณ�
พกพาได*สารพ/ดรCปแบบ เช:น กล*องด�จ�ท/ล คอมพ�วเตอร�
โน*ตบ0iก คอมพ�วเตอร�มAอถAอ (PDA) กล*องว�ด�โอระบบด�จ�ท/ล
เครA#องเล:นเอ7มพ� 3 เป>นต*น  ด*วยค0ณสมบ/ต�ของฮาร�ดด�สก�จ��ว
ท�#ถCกออกแบบให*ตอบสนองความต*องการด*านการเพ�#มความจ0
สCงส0ดบนฮาร�ดไดร�ฟ  เพA#อรองร/บอ0ปกรณ�บางประเภทท�#ต*อง
การเนA	อท�#ฮาร�ดด�สก�สDาหร/บจ/ดเก7บข*อมCลจDานวนมากๆ  และ
ในขณะเด�ยวก/นก7ได*ร/บการออกแบบให*ม�ขนาดเล7กและบาง
เฉ�ยบลงแต:แข7งแรงและทนแรงกระแทกกระเทAอนได*มากข@	น
สามารถพกพาไปในท�#ต:างๆ ได*สะดวก 

ในปVน�	 ฮ�ตาช�ฯ ต/	งใจพ/ฒนาฮาร�ดด�สก�ขนาดเล7กท�#ม�
ขนาดเล7กจ��วไม:ถ@ง 1 น�	ว โดยสร*างให*เล7กกว:าเด�ม 20% เมA#อ
เท�ยบก/บฮาร�ดด�สก�ร0:นท�#ม�ขนาดเล7กส0ดเท:าท�#ม�อยC:ก:อนหน*าน�	
โดยม�ความสามารถจ0ข*อมCลสCงถ@ง 8-10 ก�กะไบต�  สามารถ
รองร/บอ0ปกรณ�บางประเภทท�#ต*องการเนA	อท�#ฮาร�ดด�สก�สDาหร/บ
จ/ดเก7บข*อมCลจDานวนมากๆ เช:น คอมพ�วเตอร�มAอถAอ โทรศ/พท�
เคลA#อนท�#และเครA#องเล:นเอ7มพ� 3  และเร�ยกฮาร�ดด�สก�ขนาด
เล7กจ��วน�	ว:า "เบบ�	 ไมค�ก�	" ( nBaby Mikey) และพ/ฒนา
ฮาร�ดด�สก�ขนาดเล7กอ�กร0:นข@	นมาจากฮาร�ดด�สก�ร0:น 1.8 น�	ว
โดยลดความหนาของไดร�ฟให*บางลง 30%  เหลAอเพ�ยง 5
ม�ลล�เมตร เร�ยกว:า "สล�ม" (Slim)  

รCปแสดงฮาร�ดด�สก�ขนาดเล7ก
"เบบ�	 ไมค�ก�	"

รCปแสดงฮาร�ดด�สก�ขนาดเล7ก
"สล�ม"

เบบ�	 ไมค�ก�	 ม�ขนาดเพ�ยง 40x30x5 ม�ลล�เมตร และม�น	Dา
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หน/ก 14 กร/ม โดยถCกออกแบบเป>นพ�เศษให*ม�ขนาดเล7กเพ�ยง
พอท�#จะต�ดต/	งแผงวงจรรวมท�#จDาเป>นและม�พA	นท�#ในการจ/ดเก7บ
ข*อมCลลงไป ประหย/ดไฟฟ.าจ@งสามารถใช*งานได*นานข@	น
40% และสามารถทนแรงกระแทกในขณะเครA#องทDางานและ
ขณะท�#เครA#องไม:ได*ทDางานได*มากข@	น คาดว:าจะวางขายได*
กลางปVน�	

สDาหร/บสล�ม ม�น	Dาหน/กเพ�ยง 49 กร/ม โดยออกแบบให*ม�
พA	นท�#ในการจ/ดเก7บข*อมCลมากข@	น ม� 2 ขนาดความจ0คAอ 30-
40 ก�กะไบต�และ 60-80 ก�กะไบต� จะผล�ตออกมา 2 ร0:นคAอ ร0:น
1  ม�ขนาด 71X54X5 ม�ลล�เมตร และร0:น 2 ม�ขนาดแตกต:าง
จากร0:น 1 เล7กน*อยคAอม�ความหนาเพ�#มข@	น 8 ม�ลล�เมตร โดย
จะออกวางขายร0:น 1 ปลายปVน�	

บ. ฮ�ตาช�ฯ ย/งเพ�#มเต�มอ�กว:า บร�ษ/ทย/งม�แผนการท�#จะ
ออกผล�ตภ/ณฑ�ฮาร�ดไดร�ฟขนาด 2.5 น�	ว ความจ0 120 ก�กะ
ไบต�  โดยวางตลาดในปVน�	 ส:วนฮาร�ดไดร�ฟขนาด 1 น�	ว ความ
จ0 20 ก�กะไบต� สDาหร/บอ0ปกรณ�พกพาและฮาร�ดไดร�ฟขนาด
3.5 น�	ว  ความจ0 1 เทราไบต� (1 ล*านล*านไบต�) สDาหร/บ
คอมพ�วเตอร�พ�ซ�และเครA#องบ/นท@กภาพว�ด�โอ จะสามารถวาง
ตลาดในปV 2007

รCปฮาร�ดไดร�ฟขนาด 1 น�	ว ความจ0 20 GB (ซ*าย) และ
ฮาร�ดไดร�ฟขนาด 2.5 น�	ว ความจ0 120 GB (ขวา)

ช�ปเซลล�ของโซน�� และ IBM (2082)

เมA#อ 3 ปVท�#แล*ว (พ.ศ. 2545) นายช�นน�ช� โอกาโมโต*
(Shinichi Okamoto) ห/วหน*างานด*านเทคน�คของโซน�#  ได*
กล:าวไว*ว:า กฎของ Moore เป>นส�#งท�#ช*ามากๆ สDาหร/บพวกเขา
ในการพ/ฒนาของช�ปท�#ควบค0มเกมคอมพ�วเตอร�ในร0:นต:อไป
(PlayStation 3)   เพราะถ@งแม*กฎท�#ม�ชA#อเส�ยงน�	ได*กล:าวไว*
ว:า  ความสามารถของคอมพ�วเตอร�ท�#พบจะเพ�#มเป>น 2 เท:าท�#
ราคาเท:าเด�มในท0กๆ 18 เดAอน   แต:ทางผC*ผล�ตเครA#องเล:นเกม
เห7นว:าอ/ตราการเพ�#มข@	นของความสามารถน�	ย/งไม:เพ�ยงก/บ
ความต*องการของน/กเล:นเกมในท0กว/นน�	 

ด/งน/	น เมA#อว/นท�# 7 ก.พ. 2547  บร�ษ/ท โซน�# และ บร�ษ/ท
IBM  จ@งได*ม�การเปLดเผยถ@งช�ปร0:นใหม:ท�#ร:วมก/นพ/ฒนาข@	น
โดยม�ชA#อว:า "เซลล�" (Cell)  ช�ปร0:นใหม:น�	ไม:เพ�ยงเก�ดจาก
ความร:วมมAอระหว:างบร�ษ/ทโซน�#และ IBM เท:าน/	น  ย/งม�
บร�ษ/ทโตช�บาซ@#งเป>นบร�ษ/ทเครA#องใช*ไฟฟ.าขนาดใหญ:ของ
ญ�#ป0Oนร:วมในการพ/ฒนาอ�กด*วย  ช�ปเซลล�น�	บรรจ0หน:วย
ประมวลผล 8 หน:วยซ@#งสามารถทDางานท�#แตกต:างก/นได*ใน
เวลาเด�ยวด*วยความเร7วถ@ง 4 GHz ซ@#ง IBM อ*างว:าเร7วกว:าช�ป
ท�#ใช*งานอยC:ในป6จจ0บ/นประมาณ 10 เท:า  ด/งน/	นช�ปเซลล�น�	จ@ง

น/บได*ว:าเป>นต/วแปรหล/กสDาค/ญท�#น:าจ/บตามองว:าจะช:วยให*
บร�ษ/ทโซน�#ขยายต/วในตลาดเกมคอมพ�วเตอร�ในอนาคตได*
มากน*อยเพ�ยงใด

ช�ปเซลล�น�	เปร�ยบได*ก/บเป>น “ซ0ปเปอร�คอมพ�วเตอร�บน
ช�ป” เนA#องจากค0ณล/กษณะของช�ปชน�ดใหม:น�	ถCกออกแบบ
ในล/กษณะ “multi-core” ซ@#งทDาให*ช�ปทDางานได*อย:างม�
ประส�ทธ�ภาพมากข@	น ใช*พล/งงานน*อยลงและเก�ดความร*อน
น*อย  อ�กท/	งย/งม�ราคาถCกลงอ�กด*วย ซ@#งน/บเป>นค0ณล/กษณะท�#
สDาค/ญท�#ย/งไม:คC:แข:งรายใดสามารถทDาได*

ในข/	นแรกของการพ/ฒนาช�ปชน�ดน�	ถCกพ/ฒนาข@	นเพA#อ
เครA#องเล:นเกมคอมพ�วเตอร�ของโซน�#   ตลาดเครA#องเล:นเกม
น/บเป>นแหล:งรายได*แหล:งใหญ:สDาหร/บท/	งโซน�#และคC:แข:งราย
อA#นๆ รวมถ@ง น�นเทนโด และ ไมโครซอฟต�(ผC*ผล�ต Xbox ซ@#ง
ใช*ช�ปของอ�นเทลไมโครอ�เล*กทรอน�กส�)   โซน�#เป>นผC*นDาใน
ตลาดเครA#องเล:นเกมโดยเฉพาะเครA#องเล:น PlayStation 2
ซ@#งขายได*มากกว:า 100 ล*านช�	นท/#วโลกน/บต/	งแต:เร�#มผล�ตใน
ปV 2000  และยอดขายของเครA#องเล:น PlayStation จนถ@ง
เดAอน ม�.ค. 2004 ค�ดเป>นเง�นถ@ง  72,000 ล*านเหร�ยญสหร/ฐ

ม�ผC*ให*ความเห7นว:า ภาวะผC*นDาของโซน�#ท�#เหนAอกว:า
ไมโครซอฟต�และคC:แข:งอA#นๆ จะแคบลงในไม:ช*า  แต:อย:างไร
ก7ตาม PlayStation ก7จะย/งเป>นเหมAอนส:วนประกอบท�#สDาค/ญ
ของบ*านด�จ�ท/ล (digital home) ท�#ซ@#งม�ความหลากหลาย
ของเครA#องใช*ไฟฟ.าท�#จะสามารถส:งผ:านข*อมCล และสร*าง
ความบ/นเท�ง เช:นเด�ยวก/บท�#เราเห7นในภาพยนตร�หลายๆ
เรA#อง

สDาหร/บความคาดหว/งสDาหร/บช�ปใหม:น�	ม�มากกว:าเป>น
เพ�ยงการใช*ในว�ด�โอเกมร0:นใหม:เท:าน/	นแต:ย/งรวมไปถ@งการใช*
งานในอ0ปกรณ�อA#นๆ ในอนาคตอ�กด*วย   โดยโตช�บาวางแผน
ท�#จะนDามาใช*ในโทรท/ศน�ท�#ม�ค0ณสมบ/ต�สCง โทรศ/พท�เคลA#อนท�#
และ อ0ปกรณ�พกพาด*วยเช:นก/น  ส:วนท�#สDาค/ญท�#ส0ดก7คAอ ช�ป
ชน�ดน�	 เป>นเหมAอนคDาขC:ท�#ม�ต:ออ�นเทลซ@#งเป>นผC*นDาในตลาดต/ว
ประมวลผลขนาดเล7กสDาหร/บคอมพ�วเตอร�ส:วนบ0คคล  เนA#อง
จากช�ปเซลล�น�	นอกจากจะม�ความเร7วในการประมวลผลแล*ว
ย/งม�ค0ณสมบ/ต�ท�#ด�ในเรA#องของขนาด  เนA#องจากช�ปเซลล�ถCก
ออกแบบให*สามารถบรรจ0ช�ปหลายๆ อ/นไว*ด*วยก/นเพA#อให*
สามารถทDางานอย:างได*อย:างม�ประส�ทธ�ภาพมากข@	น

ท�#ผ:านมาช�ปของอ�นเทล น/บได*ว:าม�ความโดดเด:นใน
ตลาดไมโครช�ปด*วยการเป>นผC*ผล�ตช�ปท�#ใหญ:ท�#ส0ดของโลก
และเป>นช�	นส:วนท�#สDาค/ญท�#ส0ดในเครA#องคอมพ�วเตอร�ส:วน
บ0คคล (PC) ซ@#งเราสามารถส/งเกตได*จากเครA#องคอมพ�วเตอร�
ส:วนบ0คคคลมากกว:า 80% ท/#วโลก ท�#ม�คDาว:า “Intel inside”
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อยC:บนเครA#องคอมพ�วเตอร�  และในปV 2004 อ�นเทลทDา
กDาไรส0ทธ�ถ@ง 7,500 ล*านเหร�ยญสหร/ฐและม�รายร/บรวม
34,000 เหร�ยญสหร/ฐ หรAอเพ�#มข@	น 13.5% จากปVก:อน
สDาหร/บคC:แข:งท�#ใกล*เค�ยงท�#ส0ด คAอ Advanced Micro
Devices (AMD)  ซ@#งอ*างว:าม�ส:วนแบ:งในตลาดกว:า 15%
และยอดขายต/วประมวลผลขนาดเล7กเพ�#มข@	นประมาณ 11%
จากเมA#อปVท�#ผ:านมา เหต0การณ�น�	น/บเป>นปรากฏการณ�ท�#
สวนทางก/บธ0รก�จคอมพ�วเตอร�ท�#ม�แนวโน*มตกต#Dาหล/งจาก
ท�#ธ0รก�จดอทคอมพ� ล*มลงอย:างรวดเร7ว   

อย:างไรก7ด�  ความเป>นท�#หน@#งของอ�นเทลดCเหมAอนจะเร�#ม
ถCกส/#นคลอน เนA# องจากบร�ษ/ทไมโครซอฟท�ซ@#งเป>นต/วหล/ก
ของตลาดคอมพ�วเตอร�ส:วนบ0คคลม�แผนการท�#จะล*มเล�กการ
ใช*ช�ปอ�นเทลเพนเท�ยมในเครA#องเกม Xbox ท�#ไมโครซอฟท�
ผล�ต  เนA#องจากห/นมาสนใจช�ปจากบร�ษ/ท IBM (แม*ว:าไม:ม�
ช�ปต/วใดท�#ม�ความก*าวหน*าเท:าก/บเซลล�ช�ป)   อ�กท/	งบร�ษ/ท
AMD ก7เร�#มม�การพ/ฒนาเทคโนโลย�ของตนเองจนก*าวหน*าใน
ระด/บท�#มากกว:าของคC:แข:งรายใหญ:  และดCเหมAอนคC:ค*าสDาค/ญ
หลายรายของอ�นเทลอย:างเช:น   HP และไมโครซอฟท�ก7เร�#ม
ห/นมาสนใจช�ป Opteron ของ AMD  

ในด*านของบร�ษ/ทอ�นเทลก7ตระหน/งถ@งป6ญหาต:างๆ และ
กDาล/งพยายามท�#จะทDาให*ผล�ตภ/ณฑ�ของตนเองย/งครองตลาด
ต:อไปโดยการประกาศช�ปแบบใหม:ออกมาเช:น ในชA#อขอ
ง “dual-core” ท�ม�ล/กษณะการทDางานเหมAอนก/บเซลล�ช�ป
และเมA#อเดAอนมกราคมท�#ผ:านมา (พ.ศ. 2547) บร�ษ/ทอ�นเทล
กล:าวว:าถ@งเวลาท�#ควรปร/บโครงสร*างทางธ0รก�จเพA#อรองร/บ
ความสามารถในการดDาเน�นการในตลาดท�#แตกต:างก/น  แต:
การพยายามท�#จะขยายความพ�เศษเฉพาะของช�ปไปตาม
เครA#องใช*ไฟฟ.าในบ*านและโทรศ/พท�เคลA#อนท�# ย/งม�ป6ญหา
อ�กมาก โดยเฉพาะม�คC:แข:งท�#สDาค/ญอย:าง IBM และ โซน�#
น/กว�เคราะห�หลายท:านม�ความเห7นว:า อ�นเทลน:าจะให*ความ
สDาค/ญก/บการบDาร0งร/กษาหล/กในตลาดคอมพ�วเตอร�ส:วน
บ0คคล  แม*ว:าจะเป>นการยากท�#จะปร/บต/วถ*าการกล:าวอ*าง
ของช�ปเซล�ถ@งค0ณสมบ/ต�ต:างๆ สามารถทDางานได*จร�ง

คว�มกK�วหนK�ของเทคโนโลย�ดK�นก�รปOองก�น
อPทกภ�ยของประเทศเนเธอร�แลนด� (2083)

ประเทศเนเธอร�แลนด� เป>นประเทศท�#ม�การถมพA	นท�#
บร�เวณชายฝ6�งทะเลเพA#อทDาเป>นแผ:นด�นสDาหร/บการอยC:อาศ/ย
และทDาการเกษตรมานานหลายทศวรรษ  พA	นท�#มากกว:า 1 ใน
4 ของประเทศน/	นอยC:ระด/บต#Dากว:าระด/บน	Dาทะเล และพA	นท�#
มากกว:า 2 ใน 3 ม�โอกาสอย:างมากท�#จะเก�ดน	Dาท:วม  ด/งน/	น
ประเทศเนเธอร�แลนด�จ@งเป>นประเทศหน@#งท�#ม�ความเช�#ยวชาญ
ในการประย0กต�ใช*พล/งงานจากน	Dา และการบร�หารทร/พยากร
น	Dาอย:างมาก

เมA#อปV พ.ศ. 2496 ได*เก�ดเหต0การณ�ร0นแรงในประเทศ
เนเธอร�แลนด� เมA#อเขA#อนก/	นน	Dาทะเลหลายแห:งทางตะว/นออก
เฉ�ยงใต*ของประเทศได*ถCกคลA#นซ/ดถล:ม ทDาให*ม�ผC*เส�ยช�ว�ต
มากกว:า 1,800 คน  

ภายหล/งจากเหต0การณ�ด/งกล:าว ร/ฐจ@งได*ม�การร�เร�#ม
โครงการจ/ดการทร/พยากรน	Dาภายใต*ชA#อโครงการ Delta
Works ข@	น โดยการต�ดต/	งระบบบร�หารจ/ดการเขA#อนและแผง
ก/	นพาย0ในบร�เวณเขA#อนท/#วประเทศ เช:น บร�เวณปากน	Dาใกล*
เมAอง Rotterdam  ได*ม�การต�ดต/	งแผงก/	นพาย0แบบบานพ/บ

เคลA#อนท�#ได*ขนาดใหญ:เร�ยกว:า " Maeslant Barrier”  ซ@#ง
ควบค0มการทDางานโดยระบบอ/ตโนม/ต� ท/	งน�	หากม�ข*อมCลเก�#ยว
ก/บกระแสน	Dาท�#ม�ความร0นแรง หรAอสภาพอากาศท�#ไม:ด� ประตC
ก/	นน	Dาขนาดใหญ: (ความยาว 360 เมตร) จะถCกปLดลงในเวลา
อ/นรวดเร7ว การควบค0มระบบเปLดและปLดประตCก/	นน	Dาจะควบค0ม
ผ:านการประมวลผลข*อมCลแบบ real time จากข*อมCลสภาพ
อากาศ ระบบซอฟต�แวร�ท�#ควบค0มระบบน/	น ได*ประย0กต�ใช*ว�ธ�
การทางคณ�ตศาสตร� คAอ formal method  ในการต�ดตาม
รายงานผลสภาพอากาศมาประมวลผลในการควบค0มระบบ

ภาพของประตCก/	นน	Dา  “Maeslant Barrier”
                                 

เพA#อศ@กษามาตรการในการป.องก/นภ/ยพ�บ/ต�และเตร�ยมร/บ
มAอก/บเหต0การณ�ภ/ยพ�บ/ต�ท�#อาจจะเก�ดข@	นในอนาคต น/กว�ทยา
ศาสตร� และว�ศวกร จากกระทรวงการขนส:ง งานสาธารณะ
และการจ/ดการน	Dา ( Ministry of Transport, Public Works
and Water Management)  จ@งได*จ/ดทDาระบบการจDาลอง
เหต0การณ� (simulation) เพA#อว�เคราะห�ข*อมCลและพบว:า หาก
เก�ดเหต0การณ�เช:น เขA#อนก/	นน	Dาทะเลแตกในบร�เวณเมAอง
capelle aan den Ijssel จะทDาให*เก�ดน	Dาท:วมหมC:บ*าน ความ
สCงประมาณ 5-6 เมตร ในเวลา 2-3 ช/#วโมง และอาจส:งผลให*
ม�ผC*เส�ยช�ว�ตมากกว:า 72,000 คน

นอกจากน�	 หน:วยงานท�#เก�#ยวข*องก/บการศ@กษาและ
บร�หารจ/ดการน	Dา ย/งทDาพ/ฒนาระบบจDาลองคอมพ�วเตอร�เพA#อ
จDาลองปฎ�ก�ร�ยาของระด/บน	Dาและตะกอนภายในน	Dาจากการ
ดDาเน�นก�จกรรมของมน0ษย�  ซ@#งจะนDาไปศ@กษาผลกระทบของ
โครงการก:อสร*างขนาดใหญ: เช:นการสร*างสนามบ�น หรAอการ
ถมท�#ด�นเพ�#มเต�มบร�เวณชายฝ6�งทะเล หรAอการสร*างเกาะต:างๆ
ในแถบทะเลเหนAอ   

การบร�หารจ/ดการทร/พยากรน	Dาในประเทศเนเธอร�แลนด�
ไม:เพ�ยงแค:ใช*มาตรการควบค0มการไหลเว�ยนของน	Dาเท:าน/	น
แต:ย/งคDาน@งถ@งความสะอาดของน	Dาอ�กด*วย เช:น การจ/ดทDา
ระบบการบDาบ/ดน	Dาเส�ยท�#ม�ประส�ทธ�ภาพ โดยน	Dาเส�ยจากสถาน
ท�#ต:างๆจะต*องผ:านกระบวนการบDาบ/ดน	Dาเส�ยจนอยC:ในระด/บท�#
ปลอดภ/ยก:อนจะถCกปล:อยลงในระบบน	Dา รวมไปถ@งการพ/ฒนา
ระบบการทDาน	DาดA#มให*บร�ส0ทธ�� ซ@#งเลAอกใช*เทคโนโลย�ท�#
ปลอดภ/ยก/บส�#งแวดล*อม และลดการใช*ปร�มาณสารเคม�  โดย
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การประย0กต�ใช* ultramembranes ซ@#งเป>นต/วกรองท�#ม�รCขนาด
เล7กท�#สามารถกรองเซลล�ได* และการใช*ร/งส�อ/ลตราไวโอ
เล7ตในการฆ:าเชA	อแบคท�เร�ย  โดยการใช*กระบวน
การโฟโตเคม�ค/ล (photochemical) ในการสร*างออกซ�ได
เซอร� (oxidizer) ท�สามารถแบ:งสารประกอบอ�นทร�ย� (or-
ganic compounds) ให*ม�ขนาดเล7กลงจนเชA	อแบคท�เร�ยท�#
อาศ/ยอยC:ใน carbon fliter สามารถดCดซ@มสารประกอบ

อ�นทร�ย�เหล:าน�	ได*  เป.าหมายต:อไปในอนาคตสDาหร/บการว�จ/ย
และพ/ฒนาเทคน�คการทDาน	DาดA#มให*บร�ส0ทธ�� ของประเทศ
เนเธอร�แลนด�ในอนาคต คAอการขจ/ดสารเคม�หรAอยาท�#ตกค*าง
อยC:ในน	DาดA#มให*หมดส�	นไป โดยการใช*เทคโนโลย�ร/งส�อ/ลตร*า
ไวโอเล7ตและไฮโดรเจนเปอร�อ7อกไซด� 

ท�#มา: 2081: http://www.dcviews.com/press/Hitachi-Mikey.html
   http://www.hitachi.com/New/cnews/050405.html
   http://steves-digicams.com/microdrive.html

        2082: http://www.economist.com/agenda/displayStory.cfm?story_id=3641906
        2083: http://www.technologyreview.com/articles/05/04/issue/feature_gp_netherlands.asp?p=0
                 http://www.pwn.nl/NR/rdonlyres/DD5AEC51-113C-42B7-AB95-D4136391513F/0/AndijkPWNEngelsV2.pdf
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IT Digest เป>นวารสารอ�เล7กทรอน�กส� ท�#จ/ดทDาข@	นเผยแพร:แก:สาธารณชนโดยไม:ค�ดค:าใช*จ:าย หากท:านสนใจเป>นสมาช�ก
หรAออ:านบทความย*อนหล/ง โปรดต�ดต:อเราได*ท�#เว7บไซต� http://www.nectec.or.th/pld/rdsd/index.htm หรAอทาง
ไปรษณ�ย�อ�เล7กทรอน�กส� 

ท�#ปร@กษา: ทว�ศ/กด�� กออน/นตกCล และ ชฎามาศ ธ0วะเศรษฐก0ล บรรณาธ�การบร�หาร: ก/ลยา อ0ดมว�ท�ต
กองบรรณาธ�การ: ถว�ดา ม�ตรพ/นธ�, ร/ชราพร น�รนาทร/งสรรค�, จ�ราภรณ� แจ:มช/ดใจ, พรรณ� พน�ตประชา, อภ�ญญา กมลส0ข,
อล�สา คงทน และ จ�นตนา พ/ฒนาธรช/ย 
สงวนล�ขส�ทธ�� (c) 2548 โดยศCนย�เทคโนโลย�อ�เล7กทรอน�กส�และคอมพ�วเตอร�แห:งชาต� สวทช. การนDาไปต�พ�มพ�หรAอเผยแพร:
ในสA#ออA#นจะทDาได*ต:อเมA#อได*ร/บอน0ญาตเป>นลายล/กษณ�อ/กษรจากเจ*าของล�ขส�ทธ��เท:าน/	น 

IT Digest Vol 2 No 7                                                                                                                                                                4


