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อ�นเทอร�เน�ตเพ��อคนต�บอด (21001)

การใช"อ�นเทอร
เน�ตย�งคงเป,นป-ญหาหล�ก
ของผ2"พ�การทางสายตา

 โครงการว�จ�ยเพ��อช�วยคนตาบอดให"สามารถใช"
อ�นเทอร
เน�ตได"น�#น  ม5ศ2นย
กลางและเร��มต"นท5�มหาว�ทยาล�ย
คว5น (Queen’s University) ในเม�องเบลฟาร
ส (Belfast)
ประเทศอ�งกฤษ  และม5ระยะเวลาด$าเน�นการท�#งส�#น 3 ปK (เร��ม
ต�#งแต�ปK 2005 เป,นต"นไป) โดยน�กว�จ�ยของมหาว�ทยาล�ย
เบลฟาร
สได"ท$าการศMกษาเพ��อพ�ฒนาเคร��องม�อท5�จะช�วยให"
คนตาบอดและคนท5�ส2ญเส5ยการมองเห�นสามารถใช"และท�อง
อ�นเทอร
เน�ตได"  ซM�งในการด$าเน�นโครงการด�งกล�าวน5#สหภาพ
ย�โรป (European Union: EU) ได"ให"ท�นสน�บสน�นโครงการ
เป,นจ$านวนเง�นถMง 3.8 ล"านย2โร (หร�อประมาณ 190 ล"าน
บาท) ในการด$าเน�นโครงการ

โครงการน5#ประกอบไปด"วยความร�วมม�อจากหน�วยงาน
ว�จ�ยท�#งจากภาคร�ฐ มหาว�ทยาล�ย และองค
กรเอกชน ท�#งส�#น
13 หน�วยงานท��วทว5ปย�โรป โดยม5บร�ษ�ทขนาดใหญ�ใน
ประเทศอ�งกฤษ เช�น British Telecom (BT) และ Siemens
ร�วมในโครงการด"วย  ท�#งน5# ศาสตราจารย
อล�น มาร
แชล
น�กว�จ�ยในโครงการกล�าวว�า กล��มคนตาบอดในไอร
แลนด

เหน�อได"ม5ส�วนส$าค�ญในการช�วยให"ข"อม2ลส$าหร�บการว�จ�ยและ
ช�วยในการทดลองใช"เคร��องม�อเป,นอย�างมาก นอกจากน5#
โครงการย�งประกอบไปด"วยคณะน�กว�จ�ยจากหลายสาขา
ร�วมก�น ได"แก� น�กว�จ�ยจากศ2นย
ว�ศวกรรมการสร"างระบบ
เสม�อนจร�ง (Virtual Engineering Center) น�กว�จ�ยจากศ2นย

ว�จ�ยศ�ลปะทางเส5ยง (Sonic Arts Research Center) รวมท�#ง

น�กว�จ�ยในสาขาท5�เก5�ยวข"องก�บเทคโนโลย5การท$าหน"าจอ
แสดงผลท5�ส�มผ�สได" และน�กว�จ�ยด"านระบบเส5ยงน$าทาง ร�วม
ในการศMกษาน5#ด"วย

นอกจากน�#น  โครงการน5#ย�งได"พ�ฒนาเคร��องม�อแบบ
สมองกลฝ-งต�ว (Embedded Device) ขM#นเพ��อน$าไปต�ดต�#งไว"
ในบร�เวณท5�สาธารณะ เช�น ห"างสรรพส�นค"า เพ��อใช"ในการ
บอกต$าแหน�งท5�ต�#งของร"านค"าต�างๆ ให"ก�บคนตาบอดท5�ม5
อ�ปกรณ
ในการร�บข"อม2ลท5�เด�นผ�านมา  ศาสตราจารย

มาร
แชลกล�าวต�อว�า ในป-จจ�บ�นน5# ม5คนจ$านวนมากท5�ส2ญเส5ย
การมองเห�นในภายหล�ง โดยอาจเก�ดจากอ�บ�ต�เหต�หร�อจาก
การต�ดเช�#อในดวงตา ซM�งเทคโนโลย5น5#จะช�วยให"คนเหล�าน5#
สามารถด$าเน�นช5ว�ตได" อย�างสะดวกมากขM#น  เน��องจากใน
ขณะท5�อย2�ภายนอกอาคารเราสามารถใช"ระบบหาพ�ก�ดบนพ�#น
โลก GPS (Global Positioning System)ได" แต�เราไม�
สามารถใช"ระบบน5#ได" ภายในต�วอาคาร  ซM�งถ"าม5เคร��องม�อ
แบบฝ-งต�วน5#อย2�จะสามารถช�วยบอกรายละเอ5ยดของร"านค"า
และต$าแหน�งท5�ต�#งผ�านทางเคร��องร�บข"อม2ลท5�คนตาบอดพกต�ด
ต�วไปด"วยได"  นอกจากน5#ระบบด�งกล�าวย�งท$าหน"าท5�เป,นแผน
ท5�เพ��อน$าทางให"คนตาบอดสามารถเด�นทางไปย�งสถานท5�หร�อ
อาคารท5�ไม�ค�"นเคยได"ด"วย

แม"ป-จจ�บ�นเทคโนโลย5อ�นเทอร
เน�ตเข"ามาม5ความส$าค�ญ
ต�อการด$าเน�นช5ว�ตประจ$าว�นของคนมากขM#น  อ�นเทอร
เน�ตจMง
เป,นมากกว�าช�องทางท5�ใช"ในการต�ดต�อส��อสารระหว�างเพ��อน
และครอบคร�วท5�อย2�ห�างไกลก�น และสร"างโอกาสให"คนท5�อย2�
ในพ�#นท5�ห�างไกลหร�อแม"แต�ในชนบทได"ใช"ประโยชน
จาก
อ�นเทอร
เน�ต อาท� การเร5ยนการสอนเพ��อการศMกษาทางไกล
การค"นข"อม2ลทางว�ชาการจากต�างประเทศ การส��งซ�#อส�นค"า
ออนไลน
 การประช�มทางไกล การจ�ายค�าสาธารณ2ปโภคและ
การบร�การผ�านบร�การออนไลน
 เช�น จ�ายค�าน#$าประปา  จ�าย
ค�าไฟฟlา จ�ายค�าโทรศ�พท
 เป,นต"น   

แต�ย�งม5คนด"อยโอกาสบางกล��ม ซM�งม5จ$านวนไม�น"อยท5�
ไม�สามารถเข"าถMงและใช"ประโยชน
จากอ�นเทอร
เน�ตได"โดย
เฉพาะอย�างย��งคนตาบอดและผ2"ส2ญเส5ยการมองเห�น ท�#งน5#
น�าจะม5สาเหต�มาจากงานว�จ�ยและพ�ฒนาทางด"านอ�ปกรณ

ทางการแพทย
ส$าหร�บคนตาบอดและผ2"ส2ญเส5ยการมองเห�น
ม5ขอบเขตอย2�ในวงจ$าก�ดและม5จ$านวนน"อย  การลดช�องว�าง
ทางส�งคมและแก"ไขป-ญหาความเหล��อมล#$าในการเข"าถMง
สารสนเทศและความร2" (Digital Divide)  เป,นส��งท5�ส$าค�ญและ
อาศ�ยเวลา   ด�งน�#น  จMงจ$าเป,นต"องม5การด$าเน�นการอย�าง
ต�อเน��อง โดยเร��มต"นด"วยการเพ��ม/ขยาย รวมท�#งสร"างให"เก�ด
โอกาสในการเข"าถMงเพ��อเร5ยนร2"และใช"ประโยชน
อย�าง
กว"างขวางท��วถMง   

คนตาบอดและผ2"ส2ญเส5ยการมองเห�นหร�อคนพ�การ
ด"านอ��นๆ ไม�ต"องการเป,นภาระของส�งคม/ประเทศ พวกเขา
ต"องการเพ5ยงโอกาสท5�จะได"เข"าไปศMกษาหาความร2"เหม�อน
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คนปกต�ท��วไป เพ��อท5�จะสามารถพ�ฒนาศ�กยภาพของต�วเอง
ให"เพ��มขM#นจนเป,นท5�ยอมร�บจากส�งคมและสามารถสร"าง
ช�องทางในการท$างาน/การประกอบอาช5พหาเล5#ยงต�วเองและ
ครอบคร�วได"เช�นเด5ยวก�บคนอ��นๆ โดยไม�จ$าเป,นต"องม5อาช5พ
ขายฉลากก�นแบ�งร�ฐบาลหร�อเป,นเจ"าหน"าท5�ร�บโทรศ�พท

ประจ$าหน�วยงานบางหน�วยงานเท�าน�#น  

เคร��องม�อตรวจสอบว�ตถHระเบ�ดรHIนใหมI (21002)

ขณะน5# น�กว�จ�ยชาวอ�สราเอลได"พ�ฒนาเคร��องม�อ
ตรวจสอบว�ตถ�ระเบ�ดชน�ดท5�ม5ช��อว�า ไทรอะซ5โทน
ไทรเพอร
ออกไซด
 (Triacetone Triperoxide หร�อ TATP)

TATP น�#นเป,นว�ตถ�ระเบ�ดท5�น�ยมใช"ในการก�อการร"าย
เน��องจากเป,นว�ตถ�ท5�ง�ายต�อการจ�ดเตร5ยมแต�ยากต�อการตรวจ
จ�บไม�ว�าจะโดยการใช"ส�น�ขดมกล��นหร�อว�ธ5ตรวจจ�บทาง
น�วเคล5ยร
ท5�น�ยมใช" เช�น Nuclear Quadrupole Resonance 

TATP เป,นว�ตถ�ระเบ�ดท5�เก�ดจากการผสมระหว�าง
ไฮโดรเจนเพอร
ออกไซด
 (สารท5�ใช"ในการฆ�าเช�#อโรค) และ
อะซ5โทน (สารท5�เป,นส�วนประกอบของท�นเนอร
ท5�ใช"ผสมส5)
โดยม5สารละลายกรดเป,นต�วเร�งปฎ�ก�ร�ยา จMงไม�น�าแปลกใจท5�
ป-จจ�บ�น TATP กลายเป,นว�ตถ�ระเบ�ดท5�ก$าล�งได"ร�บความน�ยม
ใช"อย�างส2งในแวดวงของผ2"ก�อการร"าย  เน��องจากส�วนผสมท5�
หาได"ง�าย  กรรมว�ธ5ในการสร"าง/การผล�ตก�ไม�ย��งยากและยาก
ต�อการตรวจจ�บ  แต�ด"วยค�ณสมบ�ต�ของ TATP ท5�ม5สถานะเป,น
กuาซ   ด�งน�#นจMงเป,นว�ตถ�ระเบ�ดท5�ม5ความเส5�ยงส2งและจ$าเป,น
ต"องใช"ความระม�ดระว�งเป,นพ�เศษในกระบวนการผล�ตเพราะ
กuาซน�#นม5สถานะท5�ไม�คงท5�และไวต�อการจ�ดระเบ�ด  จMงม5
โอกาสส2งมากท5�จะเก�ดการระเบ�ดขM#นมาอย�างกระท�นห�นขณะ
ด$าเน�นการผล�ต

ว�ตถ�ระเบ�ดในป-จจ�บ�นส�วนใหญ�จะม5ไนโตรเจนเป,น
ส�วนประกอบ เน��องจากไนโตรเจนเป,นสารท5�ม5ค�ณสมบ�ต�ใน
การเก�บพล�งงานได"ด5 แต�สามารถตรวจจ�บได"ง�าย โดยจะใช"
ความร"อนส2งเป,นต�วช�วยท�#งในการจ�ดระเบ�ดและเป,นต�วเร�งใน
การขยายต�วของแรงระเบ�ด  ด�งน�#นการระเบ�ดจะเก�ดขM#นเม��อ
ส�วนประกอบทางเคม5ของสารสะสมต�างๆ ท5�บรรจ�อย2�ภายใน
ว�ตถ�ระเบ�ดถ2กปล�อยออกมาอย�างฉ�บพล�นเก�ดเป,นพล�งงาน
ความร"อน และความร"อนท5�เก�ดขM#นน5#จะท$าให"ส�วนประกอบ
ทางเคม5ของสารเหล�าน�#น ท$าปฏ�กร�ยาทางเคม5ท5�ให"พล�งงาน
ความร"อนในระด�บส2งเพ��มขM#น จนเก�ดการจ�ดระเบ�ดและ
ปลดปล�อยพล�งงานความร"อนออกมา ท$าให"แรงระเบ�ด
ขยายต�วออกไป ต�วอย�างของระเบ�ดประเภทน5# เช�น ระเบ�ด
TNT  เป,นต"น

ส�วน TATP น�#น สามารถท$างาน/จ�ดระเบ�ดได"โดยไม�
ต"องใช"ความร"อนช�วย  ไม�ม5ไนโตรเจนเป,นส�วนประกอบและ
การระเบ�ดของ TATP ไม�ได"เก�ดจากการปลดปล�อยพล�งงาน
ความร"อนออกมา  แต�การระเบ�ดจะเก�ดจากการแตกต�วของ
โมเลก�ล TATP ท5�ม5สถานะเป,นของแข�ง เปล5�ยนสถานะเป,น
กuาซ จ$านวนส5�โมเลก�ล  แม"สถานะจะเปล5�ยนไป TATP ย�งม5
ความหนาแน�นเท�าก�บของแข�ง และม5จ$านวนโมเลก�ลเพ��มขM#น
ส5�เท�า  ด�งน�#น  เม��อ TATP ระเบ�ด จะม5แรงด�นมากกว�าอากาศ
ท5�อย2�รอบๆถMง 200 เท�า ซM�งแรงด�นอากาศระด�บส2งน5#สามารถ
ท$าให"เก�ดแรงระเบ�ดท5�ม5ก$าล�งมากกว�าแรงระเบ�ดของ TNT

 เคร��องม�อตรวจสอบ TATP ท5�น�กว�จ�ยจากสถาบ�น
เทคโนโลย5แห�งอ�สราเอล (Technion-Israel Institute of
Technology) พ�ฒนาขM#นมาม5ช��อว�า พ5รอกไซด
 เอ�กโพสซ5ฟ
เทสเตอร
 (Peroxide Explosive Tester หร�อ PET) เป,น
เคร��องม�อท5�ม5ล�กษณะคล"ายปากกาล2กล��นสามส5    ซM�งม5สาร
ละลายสามชน�ดบรรจ�อย2� สารละลายชน�ดแรกเป,นกรดชน�ด
หนM�งท5�ช�วยแยก TATP ออกเป,นอะซ5โทน และเพอร
ออกไซด

สารละลายท5�สองประกอบด"วยส5ย"อม (Pigment) ท5�จะเปล5�ยน
เป,นส5เข5ยวเม��อเก�ดการออกซ�เดช�น (Oxidation) ส$าหร�บสาร
ละลายท5�สามประกอบด"วยเอนไซม
 (Enzyme) ชน�ดหนM�งซM�ง
เม��อผสมก�บไฮโดรเจน เพอร
ออกไซด
 แล"วจะช�วยเร�ง
ปฏ�กร�ยาการออกซ�เดช�น ว5ธ5น5#ใช"หล�กการเด5ยวก�นก�บหล�กการ
อ5ไลซา (ELISA – Enzyme-Linked Immunosorbent
Assay)  ซM�งใช"ไฮโดรเจน เพอร
ออกไซด
 และการท$า
ปฏ�กร�ยาก�บส5เป,นต�วช�วยหาโปรต5นต�อต"านเช�#อโรคในร�างกาย
(Antibody) ซM�งม5ความส�มพ�นธ
ทางเคม5ก�บเอนไซม
บางชน�ด

ภาพอ�ปกรณ
ตรวจสอบว�ตถ�ระเบ�ด PET

ในขณะน5#น�กว�จ�ยก$าล�งเจรจาตกลงก�บบร�ษ�ทผ2"ท5�ต"องการ
ผล�ตและจ$าหน�าย PET   ราคาของอ�ปกรณ
ชน�ดน5#คาดว�าจะ
อย2�ท5�ประมาณ 10 ถMง 15 เหร5ยญสหร�ฐ น�กว�จ�ยกล�าวว�า
อ�ปกรณ
น5#ก$าล�งได"ร�บความสนใจจากเจ"าหน"าท5�ต$ารวจและ
หน�วยงานท5�เก5�ยวข"องเป,นอย�างมาก

คอมพ�วเตอร�ใตMนN
� (21003)

คอมพ�วเตอร
พกพาหมายถMงคอมพ�วเตอร
ท5�ใช"ได"ตลอด
เวลาท5�ต"องการในท�กสภาวะแวดล"อม  ป-จจ�บ�นคนม�กจะ
พกพาอ�ปกรณ
บางอย�างต�ดต�วเสมอ เช�น ออร
กาไนเซอร

พ5ด5เอ หร�อคอมพ�วเตอร
ขนาดเล�กต�างๆ เพ��อความสะดวกใน
การใช"งานนอกสถานท5� และในอนาคตอ�นใกล"การออกแบบท5�
ย�ดหย��นมากขM#นจะท$าลายข"อจ$าก�ดต�างๆ เหล�าน�#น  ท$าให"ค�ณ
สามารถใช"คอมพ�วเตอร
ได"โดยไม�จ$าก�ดอย2�ในสภาวะแวดล"อม
เด�มๆ เช�น ใต"น#$า และในสภาวะอากาศท5�เลวร"าย 

สถาบ�นว�ทยาศาสตร
ทางทะเล ประเทศออสเตรเล5ย
(Australian Institute of Marine Science: AIMS) ได"
ค�ดค"นและพ�ฒนา WetPC Underwater Computer ซM�งเป,น
คอมพ�วเตอร
ใต"น#$าแบบสวมใส�เคร��องแรกในโลก ประกอบ
ด"วยหน"ากากแสดงผลและส�วนควบค�มแบบกราฟฟ�ก เคร��อง
คอมพ�วเตอร
จะอย2�ในว�สด�ก�นน#$าโดยยMดต�ดไว"ก�บถ�งอากาศ
ของน�กด$าน#$า ม5สายส�ญญาณเช��อมต�อมาย�งส�วนแสดงผล
ก�นน#$าท5�ต�ดอย2�ก�บหน"ากากด$าน#$าซM�งสามารถให"ภาพท5�คมช�ด
สายส�ญญาณอ5กเส"นหนM�งเช��อมต�อมาย�งแท�นควบค�มบน
เข�มข�ดหร�อหน"าอกประกอบด"วยป��มควบค�ม 5 ป��ม สามารถใช"
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ได"ท�#งการกดป��มเด5ยวหร�อกดพร"อมก�นหลายๆ ป��ม (คล"ายๆ
ก�บคอร
ดเปKยนโนเร5ยกว�า Kording) ผ2"ใช"สามารถควบค�ม
เคร��องได"อย�างเป,นธรรมชาต�  น�กด$าน#$าสามารถเข"าถMงข"อม2ล
ต�างๆ ได"โดยใช"ม�อเด5ยวหร�อแม"กระท��งในขณะท5�ว�ายน#$าอย2�
ระบบควบค�มแบบกราฟฟ�กสามารถท$างานได"อย�างง�ายดาย
ไม�จ$าเป,นต"องจดจ$าหน"าท5�ของแต�ละป��มท5�ใช"ในการควบค�ม
คอมพ�วเตอร
จะบอกค�ณเองว�าป��มไหนม5หน"าท5�อะไรผ�าน
ทางระบบกราฟ�กบนหน"าจอ

ในการกด 2 ป��มพร"อมก�นโดยปกต�เป,นการส��งให"ป��มน�#นๆ
ท$างาน  หากกดมากกว�าน�#นจะสามารถรองร�บการท$างานท5�
ซ�บซ"อนมากขM#น และระบบน5#ย�งสามารถน$ามาใช"ก�บค5ย
บอร
ด
คอมพ�วเตอร
แบบเด�มได"อ5กด"วย ท�#งน5#เพ��อลดการสล�บม�อ
ระหว�างค5ย
บอร
ดและเมาส


จากน�#นบร�ษ�ท WetPC ย�งได"ร�วมก�บสถานบ�นว�ทยา
ศาสตร
ทางทะเลของออสเตรเล5ยผล�ตคอมพ�วเตอร
ใต"น#$าช��อ
“SeaSlate” ส$าหร�บใช"ในกองท�พเร�อออสเตรเล5ยเพ��อส$ารวจ
ใต"ท"องทะเล โดยไม�ต"องกางท��นหร�ออ�ปกรณ
บอกต$าแหน�ง
อ��นๆ  ภายใน SeaSlate แต�ละเคร��องประกอบด"วยปากกา
อ�เล�กทรอน�กส
พร"อมหน"าจอ LCD ซM�งอย2�ในกล�อง
อะคร�ล�กใสและก�นน#$าได"  สามารถสล�บใช"ได"ท�#งม�อซ"ายและ
ม�อขวา อ�ปกรณ
ก�นน#$าสามารถก�นน#$าได"ท5�ความลMกถMง 30
เมตร ม5ช�องท5�เป�ดได"ส$าหร�บถ�ายโอนข"อม2ลระหว�าง
คอมพ�วเตอร
เคร��องอ��น และย�งม5ช�องต�อส$าหร�บชา
ร
จแบตเตอร5�โดยท5�ไม�ต"องเป�ดอ�ปกรณ
ก�นน#$าอ5กด"วย 

ภาพจ$าลองการใช" SeaSlate ใต"ท"องทะเล

ส�วน SeaSlate อ5กเคร��องหนM�งจะม5อ�ปกรณ
ว�ดแรงด�นน#$า
ซM�งจะท$าหน"าท5�ในการเก�บบ�นทMกข"อม2ลของน�กด$าน#$าโดย
อ�ตโนม�ต� ท$าให"น�กด$าน#$าสามารถถ�อ SeaSlate ได"โดยจ�บท5�
ยMดท�#งสองอ�น ข"อศอกพ�กอย2�บนปKกยMดด"านข"างซM�งจะท$าให"
หน"าจออย2�ในระด�บสายตาพอด5  จากการทดสอบ
คอมพ�วเตอร
สามารถยMดอย2�ได"โดยใช"ม�อข"างเด5ยวและควบ
ค�มได"อย�างง�ายดายแม"จะใส�ถ�งม�อในขณะว�ายน#$าก�ตาม  

ภาพการใช" SeaSlate ในการส$ารวจใต"ท"องทะเล

      เคร��อง SeaSlate จะร�บข"อม2ลส$าหร�บระบบน$าทางโดย
ผ�านเคร��อง GPS ทางสายเคเบ�ลและเสาอากาศลอยน#$าขนาด
เล�ก จากน�#นเส"นทางการด$าน#$าจะถ2กบ�นทMกไว" และน�กด$าน#$า
ย�งสามารถจดบ�นทMกต$าแหน�งของว�ตถ�ต�างๆ ท5�พบเห�น
ระหว�างการด$าน#$า ท5�กล�าวมาข"างต"นท�#งหมดน5#สามารถท$าได"
อย�าง ง�ายดายโดยป��มควบค�มท�#ง 5 น�#วของค�ณเอง

นอกจากน5#ซอฟต
แวร
ย�งม5ล2กเล�นอ��นๆ ท5�หลากหลาย
เช�น สามารถหม�นแผนท5�ให"ไปในทางเด5ยวก�บท5�ตนก$าล�ง
เคล��อนท5�ไป ขยายแผนท5�ได" 5 ระด�บ และย�งสามารถโอนถ�าย
ข"อม2ลไปย�งคอมพ�วเตอร
เดสก
ทอปได"ด"วย  จากความ
ทนทานต�อสภาวะแวดล"อมของคอมพ�วเตอร
ใต"น#$าน5# ได"ม5ผ2"ใช"
น$าอ�ปกรณ
อย�างอ��นเข"ามาใช"ร�วมก�บคอมพ�วเตอร
ด�งกล�าว
เช�น ระบบคล��นโซนาร
  ระบบถ�ายว5ด5โอแบบด�จ�ท�ล เป,นต"น
การผนวกอ�ปกรณ
เหล�าน5#เข"าก�บ WetPC ย��งท$าให" WetPC ม5
ขอบข�ายการใช"งานท5�หลากหลายมากขM#น เช�น น�กด$าน#$า
สามารถระบ�ต$าแหน�งของน#$าม�นท5�ร��วไหล ระบ�ต$าแหน�งเร�อท5�
อ�บปาง  น�กโบราณคด5ทางทะเลสามารถ   ถ�ายร2ปและท$า
แผนท5�บร�เวณท5�ค"นพบ  น�กว�ทยาศาสตร
ย�งสามารถท$าแผนท5�
และตรวจสภาพแวดล"อมอย�างเช�นแนวปะการ�งได"เป,นอย�างด5
อ5กด"วย  

ท5�มา: 21001: http://news.bbc.co.uk/1/hi/northern_ireland/4457793.stm
        21002: http://www.worldpress.org/article_model.cfm?article_id=2153
             http://www.ats.org/news.php?id=116
                   http://www.focus.technion.ac.il/Fexplosive.html

              http://www.worldpress.org/article_model.cfm?article_id=2153 
        21003: http://www.wetpc.com.au
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สงวนล�ขส�ทธ�� (c) 2548 โดยศ2นย
เทคโนโลย5อ�เล�กทรอน�กส
และคอมพ�วเตอร
แห�งชาต� สวทช. การน$าไปต5พ�มพ
หร�อเผยแพร�
ในส��ออ��นจะท$าได"ต�อเม��อได"ร�บอน�ญาตเป,นลายล�กษณ
อ�กษรจากเจ"าของล�ขส�ทธ��เท�าน�#น
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