
 A biweekly newsletter from NECTEC to information technology leaders in Thailand.

เร��องประจ
�ฉบ�บ

2091 25 ส�ดยอดผลงานนว�ตกรรมของโลก

2092 เคร�อข�ายทางอากาศ (Airborne Networks) 

2093 “NCD (NanoChromics Display)” จอภาพ
แห�งอนาคต 

25 ส�ดยอดผลง�นนว�ตกรรมของโลก (2091)

The Lemelson-MIT Program และ CNN ไดHเรIJม
ดKาเนIนการจ�ดการสKารวจและจ�ดอ�นด�บนว�ตกรรมทาง
เทคโนโลยMทMJไม�เกMJยวขHองก�บวIทยาการดHานการแพทยNมา
ต�Oงแต� ปQ ค.ศ. 1980 เปTนตHนมา  สKาหร�บในปQนMO (2005)
เทคโนโลยMอIนเทอรNเนVตตIดอ�นด�บทMJหนWJง และกVคงไม�น�า
แปลกใจมากน�ก เน�JองจากในปXจจ�บ�นเทคโนโลยMอIนเทอรNเนVต
เขHามามMบทบาทในการเปลMJยนแปลงชMวIตประจKาว�นของผZHคน
หลายรHอยลHานท�Jวโลก ต�Oงแต�การคHนหาขHอมZล การซ�Oอขาย
สIนคHา การศWกษา การใหHความบ�นเทIง การใหHบรIการของภาค
ร�ฐ การเงIน การแพทยN ฯลฯ

นอกจากเทคโนโลยMอIนเทอรNเนVตแลHว ผลงานอ�Jนๆ ใน
25 อ�นด�บส�ดยอดของผลงานนว�ตกรรมของโลก (ตารางทMJ 1)
ย�งมMส�วนเปลMJยนแปลงวIธMการดKารงชMวIตของผZHคนในปXจจ�บ�น
ต�วอย�างเช�น ก�อนทMJจะออกจากบHานไปทKางานในตอนเชHา
ท�กๆ ว�น  คนส�วนใหญ�จะปbดเคร�JองคอมพIวเตอรNส�วนบ�คคล
(PCs) (3) หล�งจากอ�านข�าวประจKาว�น หร�อ chat ก�บเพ�Jอน
หร�อเชVคอMเมลN แต�ในขณะทMJคนบางส�วนอาจจะปbดโทรท�ศนN
High-Definition Television (HDTV) (19) หร�อ พลาสมา
ทMวM (Plasma Television) (18) หล�งจากดZข�าวประจKาว�น
ตรวจสภาพเสHนทางการจราจร หร�อเชVคราคานOKาม�นแลHว บาง
คนอาจโชคดMไดHทานอาหารเชHารองทHอง เช�น ขHาวตHม หร�อ
อย�างนHอยกVด�Jมกาแฟส�กถHวยและทานขนมปXงส�กแผ�น  ก�อน
ควHากระเปjาสตางคN ก�ญแจบHาน โทรศ�พทNเคล�JอนทMJ (2) ซWJงใชH
แบตเตอรMJแบบ Lithium-ion (Li-ion) (15) และเคร�Jอง
คอมพIวเตอรNโนlตบ�lค (7)  พาต�วเองออกไปสZ�ทHองถนนทMJเตVม
ไปดHวยรถยนตN รถจ�กรยานยนตN  รถโดยสารสาธารณะ/หร�อ
รถประจKาทาง รวมท�OงผZHคนทMJกKาล�งออกไปทKางาน/ไปโรงเรMยน
หากมMรถยนตNส�วนต�วกVสบายหน�อยไม�ตHองไปเบMยดก�บใคร
บางคนอาจจะข�บรถไฮบรIด (Hybrid Car) (16) ทMJข�บเคล�Jอน
โดยใชHพล�งงานไฟฟrา และมMอ�ปกรณNถ�งลมนIรภ�ย (Air Bag)
(13) ไวHปrองก�นอ�นตรายหากรถชนก�น  ในระหว�างการเดIน
ทางไปทKางานกVเปbดฟXงข�าว รายงานสภาพการจราจร หร�อแมH
แต�ฟXงเพลงจาก ซMดM (8) แผ�นโปรด หร�อเชVคขHอความจาก
Voicemail (23)  ในบางคร�OงกVอาจจะตHองแวะกดเงIนจาก
เคร�JองเอทMเอVม (Automatic Teller Machine: ATM) (14)
ทMJตIดต�OงอยZ�บรIเวณขHางทาง เช�น ปXvมนOKาม�น หร�อศZนยNการคHา
ต�างๆ

ในรถยนตNบางค�น อาจจะตIดต�Oงอ�ปกรณN Global
Positioning System (GPS) (6) เพ�JอเปTนเคร�Jองม�อใน
การช�วยวางแผนการเดIนทาง และหากเปTนการเดIนทางทMJมM
ทIวท�ศนNทMJสวยงาม กVจะนKากลHองดIจIท�ล (9) ทMJมMหนHาจอแสดง
ภาพแบบ Organic Light-Emitting Diodes (OLEDs) (17)
ซWJงใชHพล�งงานนHอยกว�าจอแสดงผลแบบ Liquid Crystal
Display (LCD) และเกVบภาพถ�ายลงบน Flash Memory(22)
ตIดต�วไปเพ�Jอถ�ายภาพไดHเปTนจKานวนมาก  เม�JอถWงทMJหมาย
ปลายทางหร�อสถานทMJทKางานแลHว บางคนกVอาจจะเชVคอMเมลN
(e-mail) (5) ผ�านทางเคร�อข�ายไรHสาย หร�อทMJรZHจ�กก�นดM
อย�างเช�น WI-FI  (Wireless Fidelity) (25) หร�อผ�านทาง
เคร�อข�ายใยแกHวนKาแสง (Fiber Optic) (4) ซWJงเคร�อข�าย
ใยแกHวนKาแสงนMOเอง  ทMJทKาใหHผZHคนท�Jวโลกสามารถโทรศ�พทN
ไปย�งประเทศอ�Jนๆ ไดHในราคาทMJถZก หร�อแมHแต�สามารถร�บชม
รายการโทรท�ศนNผ�าน Cable Channels  ไดHหลากหลาย
สถานM   ด�งน�Oน เทคโนโลยMทMJทKาใหHเกIดสIJงต�างๆ ทMJกล�าวมา
ขHางตHนนMO จWงมIใช�เร�JองทMJเปTนไปไม�ไดHสKาหร�บบ�คคลท�JวไปอMก
ต�อไป 

สKาหร�บผZHทMJรอดชMวIตจากอ�บ�ตIเหต�ทางรถยนตN   ประโยค
แรกๆ ทMJอาจกล�าวขWOนในปXจจ�บ�น น�าจะเปTนประโยคทMJว�า
"ขอบค�ณพระเจHาทMJไดHมMการคIดคHนเทคโนโลยMนาโน (21)
และเคร�Jองกลจ�ลภาค (Micro Electronic Mechanical
System: MEMS) (11) เพราะถHาไม�มMเทคโนโลยMซIลIกอนชIป
ขนาดจI�วทMJส�งส�ญญาณไปย�งอ�ปกรณNถ�งลมนIรภ�ยนMO ถ�งลม
นIรภ�ยในรถยนตNกVคงจะไม�ทKางาน" 

หากหน�วยงานทMJเกMJยวขHองก�บทางกฎหมาย เช�น ตKารวจ
จKาเปTนตHองพIสZจนNต�วบ�คคล กVสามารถใชHเทคโนโลยMวIทยา
ศาสตรNเกMJยวก�บ DNA Finger Print (12) เพ�JอพIสZจนNต�ว
บ�คคล หร�อคHนหาความส�มพ�นธNระหว�างบ�คคลไดH เช�นเดMยว
ก�บมน�ษยN  ส�ตวNหร�อสIJงของต�างๆ ในปXจจ�บ�นมMการตIดต�Oง
Radio Frequency ID Tags (RFID) (10)  เพ�Jอความสะดวก
ในการตIดตามการเคล�Jอนไหวของส�ตวN หร�อสIนคHา เช�น ใน
การตIดต�Oง Tags บนสIนคHาในซ�ปเปอรNมารNเกVต หร�อบน
หน�งส�อท�กเล�มในหHองสม�ด เพ�JออKานวยความสะดวกในการ
คHนหา หร�อแมHแต�ในฟารNมปศ�ส�ตวN เพ�Jอความสะดวกในการ
ควบค�มปศ�ส�ตวNและการพIสZจนNยHอนกล�บ (Tracibility) 

นอกจากนMOผลงานดHานนว�ตกรรมบางชIOน นอกจากมM
บทบาทในการเปลMJยนแปลงดHานเทคโนโลยMแลHว ย�งมMผลใหH
เกIดความคIดใหม�ๆ แก�น�กเขMยนนวนIยายแนววIทยาศาสตรNเพ�Jอ
นKาไปคIดเร�JองราวไดH เช�น ยานอวกาศ (Space Shuttle) (20)
ทMJทKาใหHการสKารวจในอวกาศเปTนไปไดH  สKาหร�บผลงานดHาน
นว�ตกรรมชIOนโบวNแดงทMJมMประโยชนNต�อผZHพIการทางการไดHยIน
หร�อผZHสZงอาย� ไดHแก� อ�ปกรณNช�วยฟXง (Hearing Aids) ทMJ
ท�นสม�ยและมMขนาดเลVก (24) เพ�Jอช�วยใหHผZHคนเหล�าน�OนมM
ค�ณภาพชMวIตทMJดMขWOน
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  ตารางทMJ 1  การจ�ดอ�นด�บผลงานดHานนว�ตกรรม

25 อ�นด�บผลง�นดJ�นนว�ตกรรม

1. เทคโนโลยMอIนเทอรNเนVต
2. โทรศ�พทNเคล�JอนทMJ
3. เคร�JองคอมพIวเตอรNส�วนบ�คคล
4. เคร�อข�ายใยแกHวนKาแสง
5. อMเมลN
6. GPS
7. เคร�JองคอมพIวเตอรNโนlตบ�lค
8. CDs
9. กลHองถ�ายรZปดIจIท�ล
10. RFID
11. MEMS
12. DNA Fingerprinting
13. ถ�งลมนIรภ�ย
14. เอทMเอVม
15. แบตเตอรMJโทรศ�พทN (Lithuim-ion)
16. Hybrid Car
17. OLEDs
18. Plasma TV
19. HDTV
20. ยานอวกาศ
21. นาโนเทคโนโลยM
22. Flash Memory
23. Voice Mail
24. อ�ปกรณNช�วยฟXง
25. Short Range, High Frequency Radio

    
    ทMJมา: Lemelson-MIT Program และ CNN 

เคร�อขL�ยท�งอ�ก�ศ (Airborne Networks) (2092)

เทคโนโลยMทMJใชHในระบบควบค�มการจราจรทางอากาศ
ไม�ไดHมMการเปลMJยนแปลงมากน�กในช�วง 50 ปQทMJผ�านมา น�Jนค�อ
เคร�JองบIนตHองรอฟXงขHอมZลจากระบบเรดารNภาคพ�OนดIน  โดย
ใชHแรงงานคนเปTนจKานวนมากในการเฝrามองทMJจอเรดารNและ
ออกคKาส�Jงเพ�JอใชHในการนKาเคร�JองขWOนจากพ�OนดIน การลงจอด
และการเปลMJยนเสHนทางการเดIนทาง ระบบด�งกล�าวนMOตHองใชH
ค�าใชHจ�ายสZง ยากต�อการนKาไปใชHก�บระบบทMJใหญ�ขWOน และมM
แนวโนHมทMJจะทKางานไดHชHาลงเม�JอเกIดพาย�

           รZปการควบค�มการจราจรแบบเดIม

มMอMกวIธMหนWJงซWJงแตกต�างจากวIธMทMJกล�าวมาขHางตHน น�Jนค�อ
เคร�JองบIนแต�ละลKาสามารถรายงานต�ว แจHงตKาแหน�ง และ
ความเรVวทMJถZกตHองโดยการใชHเคร�อข�ายทางอากาศ ซWJงจะใชH
ซอฟตNแวรNเปTนต�วประสานงานก�บระบบโดยการออกคKาส�Jง
ไปทMJน�กบIนว�าควรจะใชHเสHนทางไหน เพ�Jอความปลอดภ�ย และ
หลMกเลMJยงสภาวะอากาศทMJไม�ดM  รวมถWงการออกคKาส�JงใหH
ลงจอดไดHอย�างแม�นยKาในขณะทMJสภาวะการมองเหVนไม�
ช�ดเจน

ผลกระทบทMJเหVนไดHช�ดเจนของเคร�อข�ายทางอากาศค�อ
เทคโนโลยMนMOจะสามารถช�วยประหย�ดเวลาการเดIนทางและ
ย�งอาจจะช�วยลดปรIมาณการใชHนOKาม�นไดHอMกดHวย คาดว�า ใน
ระยะยาวอาจจะทKาใหHเกIดการเปลMJยนแปลงคร�Oงใหญ�ของ
การเดIนทางทางอากาศน�Jนค�อ ระบบนMOจะช�วยทKาใหHมMการนKา
เคร�JองบIนมาใชHงานไดHมากขWOน โดยทMJไม�ตHองมMการเพIJม
โครงสรHางพ�Oนฐานหร�อจKานวนบ�คลากร อMกท�Oงเคร�JองบIน
ขนาดเลVกจKานวนมากจะสามารถบIนขWOนและลงจอดทMJสนามบIน
ขนาดเลVกซWJงไม�มMระบบเรดารNไดHเช�นก�น

อย�างไรกVตาม การนKาระบบเคร�อข�ายทางอากาศทMJใชH
ซอฟตNแวรNและคอมพIวเตอรNมาช�วยออกคKาส�Jงแทนมน�ษยNมา
ใชHงานจรIงย�งคงตHองรออMกหลายปQ แต�ทว�าในเด�อนมIถ�นายน
ปQนMO นาซ�า (NASA) วางแผน ทMJจะสาธIตเคร�JองตHนแบบของ
ระบบนMOทMJสนามบIนขนาดเลVกแห�งหนWJง เคร�JองคอมพIวเตอรN
ทMJอยZ�ทMJสถานMภาคพ�OนดIนจะร�บขHอมZลจากเคร�JองบIนลKาต�างๆ
และจะแจHงไปย�งน�กบIนของแต�ละลKาว�า ในขณะนMOพวกเขา
อยZ�ทMJตKาแหน�งใดและกKาล�งบIนตามหล�งเคร�JองบIนลKาไหนอยZ�
ในขณะเดMยวก�น จอแสดงตKาแหน�งในหHองน�กบIนจะแสดง
ตKาแหน�งของเคร�JองบIนลKาอ�Jนๆ และคอมพIวเตอรNจะใหH
คKาแนะนKาน�กบIนว�า ควรจะใชHเสHนทางใด

ต�อไปในอนาคต นอกจากเคร�JองบIนจะตIดต�อถWงก�นผ�าน
คอมพIวเตอรNบนพ�OนดIน หร�อผ�านทางดาวเทMยมแลHว เคร�JองบIน
แต�ละลKาจะสามารถตIดต�อถWงก�นโดยตรง ดHวยการถ�ายทอด
ขHอมZลในล�กษณะเดMยวก�บระบบอIนเทอรNเนVต นอกจากนMO
กระทรวงกลาโหมของสหร�ฐอเมรIกาจะใหHเงIนสน�บสน�น
การวIจ�ยและพ�ฒนาเคร�อข�ายทางอากาศนMO เพ�JอใชHใน
การส�JอสารขHอมZลทMJเกMJยวก�บเปrาหมายและผลของการทIOง
ระเบIดไดHอย�างรวดเรVวท�นทM (Real-Time) ระหว�างเคร�JองบIน
ทMJมM หร�อไม�มMทหารประจKาการ ไปย�งยานพาหนะภาคพ�OนดIน
ในขณะนMO กองท�พอากาศของสหร�ฐอเมรIกาไดHเรIJมวาง
โครงสรHางของระบบเคร�อข�ายทางอากาศนMO และหว�งทMJจะใหHมM
การพ�ฒนาและทดลองใชHภายในช�วงปQ 2008  ถWง 2012

                                                                 
“NCD (NanoChromics Display)” จอภ�พแหLง
อน�คต   (2093)

บรIษ�ท Ntera ไดHผลIตจอภาพ NCD (NanoChromics
Display) ขWOน และไดHทKาการเปbดต�วและทดสอบการใชHงาน
เปTนคร�OงแรกในปQ 2005  ซWJงเปTนจอภาพทMJสามารถประหย�ด
พล�งงานไดHมหาศาล ในขณะทMJตHนท�นการผลIตเทMยบเท�าก�บ
จอ LCD  โดยบรIษ�ทฯ ไดHมMการนKานาโนเทคโนโลยMมาใชH
ในกระบวนการผลIตจอภาพ NCD ดHวย ซWJงทKาใหHจอภาพ
ด�งกล�าวสามารถใหHภาพทMJคมช�ดราวก�บพIมพNบนกระดาษและ
มMม�มมองทMJกวHางถWง 180 องศา โดยไม�สZญเสMยความคมช�ด
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จอภาพ NCD ประกอบดHวยช�OนสะทHอนแสงทKาจาก
ไททาเนMยม ไดออกไซดN (Titanium Dioxide) ซWJงเปTนสาร
เคมMทMJทKาใหHกระดาษมMสMขาว ส�วนช�OนทMJสองค�อ
อIเลVกทรอคลอมIกสN ไวโอโลเจน (Electrochromic
Viologen) เม�JอถZกกระต�HนจะเกIดการเปลMJยนสMอย�างรวดเรVว
และเม�JอนKาแต�ละช�OนทMJประกอบดHวยสMต�างก�นมาซHอนก�น จะทKา
ใหHเกIดสMหลากสM  ท�OงนMO จอ NCD จะสามารถเปลMJยนสMจากสM
ขาวเปTนสMดKาไดHอย�างรวดเรVวต�างจากกระดาษอIเลVกทรอนIกสN
ทMJเคยเหVนก�นมาในอดMต

แมHว�าการสรHางภาพในคร�OงแรกจะตHองใชHพล�งงาน
มากกว�าจอ LCD กVตาม แต�หล�งจากทMJจอแสดงภาพออกมา
แลHว ภาพน�OนสามารถคงอยZ�เปTนเวลานานหลายว�นหร�อ
ส�ปดาหNโดยทMJไม�ตHองชารNจพล�งงานเพIJมหร�อไม�ตHองมMแหล�ง
จ�ายพล�งงานแต�อย�างใด และไม�จKาเปTนตHองใชH Backlight
ทMJสKาค�ญประหย�ดพล�งงาน ใชHพล�งงานเพMยง 10% เท�าน�Oน
เม�JอเทMยบก�บจอ LCD แบบเดIม

นอกจากนMO บรIษ�ท Ntera ไดHทดลองนKาจอภาพแบบ
NCD มาด�ดแปลงใชHก�บเคร�Jอง iPod และ eBook Reader
พบว�าย�งมMปXญหาบางประการค�อ  หนHาจอ iPod มMความสว�าง
มากจนทKาใหHต�วเคร�JองดZเด�นนHอยลงไป  ส�วนการทดสอบก�บ
eBook Reader น�Oน  พบว�าจอภาพแบบ NCD ย�งไม�สามารถ
ทKางานไดHดMเท�าทMJควร

อย�างไรกVดM เทคโนโลยMผลIตจอภาพแบบ NCD เปTนอMก
เทคโนโลยMหนWJงทMJน�าจ�บตามองเปTนอย�างยIJง  ท�OงนMOกล��มเปrา
หมายแรกทMJบรIษ�ท Ntera คIดไวHค�อ กล��มผZHผลIตอ�ปกรณNดHาน
การแพทยN และคาดว�าจะสามารถวางจKาหน�ายในตลาดไดH
ภายในสIOนปQนMO   

             รZปจอ NCD ทMJทดสอบก�บ eBook

รZปจอ NCD ทMJทดสอบก�บ iPod เทMยบก�บจอ LCD 

ทMJมา: 2091: http://cnn.com/2005/TECH/01/03/cnn25.top25.innovations/index.html
   http://www.lemelson.org/programs/lemelson_mit_awards.php
   http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_light-emitting_diode
   http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_car
   http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-fi

        2092: http://www.technologyreview.com/articles/05/05/issue/feature_emerging.asp
        2093: http://www.extremetech.com/article2/0,1558,1764919,00.asp
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ทMJปรWกษา: ทวMศ�กดI� กออน�นตกZล และ ชฎามาศ ธ�วะเศรษฐก�ล บรรณาธIการบรIหาร: ก�ลยา อ�ดมวIทIต
กองบรรณาธIการ: ถวIดา มIตรพ�นธN, ร�ชราพร นMรนาทร�งสรรคN, จIราภรณN แจ�มช�ดใจ, พรรณM พนIตประชา, อภIญญา กมลส�ข,
อลIสา คงทน และ จIนตนา พ�ฒนาธรช�ย 
สงวนลIขสIทธI� (c) 2548 โดยศZนยNเทคโนโลยMอIเลVกทรอนIกสNและคอมพIวเตอรNแห�งชาตI สวทช. การนKาไปตMพIมพNหร�อเผยแพร�
ในส�Jออ�JนจะทKาไดHต�อเม�JอไดHร�บอน�ญาตเปTนลายล�กษณNอ�กษรจากเจHาของลIขสIทธI�เท�าน�Oน
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