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21103 "ไฟเบอร+น�ออน (The Electroluminescent)”
ดาบแสงไลท+เซเบอร+ในภาพยนตร+สตาร+วอร+ส

25 อ�นด�บของส�ดยอดก�รค�นพบท�งด��นเทคโนโลย�
(21101)

เมB�อมองย�อนกล�บไปในอด�ตช'วงทศวรรษท�� 80 เครB�อง
ความสะดวกในช�ว�ตประจGาว�นของคนเราม�ไม'มากมายไม'
หลากหลายเช'นปHจจ�บ�น ย�คน�Iนม�เครB�องโทรศ�พท+แขวนท��ผน�ง
หรBอหากจะหาข�อมJลกKต�องค�นจากหน�งสBอ หรBอเข�าไปค�นคว�า
ในห�องสม�ดและหากจะฟHงเพลงกKจะต�องไปท��ร�านแผ'นเส�ยง
หรBอศJนย+การค�าเพB�อเลBอกฟHงเพลงโปรดหรBอเพลงใหม'ๆท��
อยากจะซBIอ จนอาจจะกล'าวได�ว'าการเข�าถNงข�อมJลหรBอ
สารสนเทศในย�คแรกๆ เปOนส��งท��ลGาบากและไม'สะดวกรวดเรKว
กว'าจะได�ข�อมJลและรวบรวมมาใช�งานได� ต�องใช�เวลานาน

 ในปHจจ�บ�น ด�วยความก�าวหน�าแบบก�าวกระโดดทาง
เทคโนโลย� ทGาให�ข�อมJลและสารสนเทศท��เคยหายากในอด�ต
ได�กลายเปOนส'วนหนN�งของการใช�ช�ว�ตประจGาว�นของผJ�คน
กลายเปOนเพB�อนสน�ทของมน�ษย+  ด�งน�Iน การเข�าถNงข�อมJล
สารสนเทศได�อย'างรวดเรKวและท�นเวลา จNงเปOนส��งท��จGาเปOน
สGาหร�บการพ�ฒนาและเพ��มข�ดความสามารถทางการแข'งข�น
หรBอการก�าวกระโดดในบางธ�รก�จ ในบางคร�Iงการเข�าถNงและ
การว�คราะห+ข�อมJลท��ช�ากว'าคJ'แข'งข�นทางการค�าเพ�ยงแค'เส�Iยว
นาท� อาจจะทGาให�การดGาเน�นธ�รก�จได�ร�บความเส�ยหายอย'าง
มหาศาลได�   

ด�งน�Iน การค�นพบทางเทคโนโลย�ท��ม�ผลในการเปล��ยน
แปลงช�ว�ตประจGาว�น รวมท�Iงว�ธ�การสB�อสารของมน�ษย+มากท��
ส�ด กKคงจะหน�ไม'พ�นการค�นพบเทคโนโลย�ไร�สาย (Wireless
World) (1) ซN�งได�ร�บการโหวตให�เปOนอ�นด�บหนN�งของส�ดยอด
การค�นพบทางเทคโนโลย�  นอกจากน�Iเทคโนโลย�ไร�สาย
และเทคโนโลย�อ�นเทอร+เนKตย�งทGาให�เก�ดการเปล��ยนแปลง
อย'างมากในการดGาเน�นธ�รก�จของอ�ตสาหกรรมบ�นเท�ง โดย
เฉพาะอย'างย��งท��เก��ยวข�องก�บเพลงหรBอดนตร�เช'นเด�ยวก�บ
เทคโนโลย�การส'งข�อความ Text Message ท��ทGาให�ว�ธ�การ
สB�อสารโดยการเข�ยน (Written Communication) ม�ความ
สะดวกและรวดเรKวมากย��งขNIน  

ท��มา: การจ�ดอ�นด�บโดย CNN
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ต�ร�ง 25 อ�นด�บส�ดยอดก�รค�นพบท�ง 
เทคโนโลย�

1. เทคโนโลย�ไร�สาย (Wireless)
2. เทคโนโลย�เพB�อการป_องก�นประเทศ (Defense

Technology)
3. ยานพาหนะท��ใช�เชBIอเพล�งทางเลBอก(Alternative

Fuel Vehicles)
4. เทคโนโลย�ช�วภาพ (Biotechnology)
5. คอมพ�วเตอร+ (Computers)
6. เทคโนโลย�แสงเลเซอร+ (Lasers)
7. เทคโนโลย�จ�โนม (Genomics)
8. เทคโนโลย�เพB�อการเง�นและการธนาคาร (Global

Finance)
9. เทคโนโลย�การประมวลผลข�อมJล (Processor)
10.เทคโนโลย�การจ�ดเกKบข�อมJลในรJปแบบด�จ�ท�ล

(Digital Storage)
11.เทคโนโลย�อวกาศ (Space)
12.เทคโนโลย�ใยแก�วนGาแสง (Fiber Optics)
13.เทคโนโลย�ท��เก��ยวข�องก�บโทรท�ศน+และว�ทย�ผ'าน

ดาวเท�ยม (Satellite TV and Radio)
14.เทคโนโลย�การตรวจสอบด�เอKนเอ (DNA

Testing)
15.ว�ด�โอเกม (Video Game)
16.เทคโนโลย�ไบโอเมตร�ก (Biometrics)
17.เทคโนโลย�เพB�อการประหย�ดพล�งงานและนIGา

(Energy and Water Savers)
18.กล�องจ�ลทรรศน+แบบ Scanning Tunneling

Microscopes
19.แบตเตอร�� (Batteries)
20.สแปมเมล+ (Spam Mail)  ฟrงช��ง (Phishing)

หรBอปsอปอ�พ (pop-up) ซN�งส��งเหล'าน�Iโดยรวมจะ
เร�ยกว'า e-baggage

21.ร�โมทคอนโทรล (Remote Controls)
22.การโคลนน��งในส�ตว+ (Animal Cloning)
23.เทคโนโลย�เพB�อช'วยในกระบวนการผล�ต

(Manufacturing Technology)
24.เทคโนโลย�ท��เก��ยวข�องก�บการแสดงผล เช'น

จอภาพ หรBอจอโทรท�ศน+
25.เทคโนโลย�ท��เก��ยวข�องก�บการพยากรณ+อากาศ

(Weather Technology)



การท��เทคโนโลย�เหล'าน�Iม�การพ�ฒนาไปอย'างรวดเรKว
รวมท�Iงแพร'ขยายไปในส�งคมมน�ษย+ได�อย'างมากน�Iน เปOน
ผลสBบเนB�องมาจากการค�ดค�นเครB�องคอมพ�วเตอร+ (5)  ท��ม�
ผลทGาให�ความต�องการเข�าถNงข�อมJลในปHจจ�บ�นม�ได�จGาก�ดอยJ'
เพ�ยงแค'ในท��พ�กอาศ�ย หรBอในท��ทGางานเท'าน�Iน แต'ผJ�คนม�
ความต�องการเข�าถNงข�อมJลในท�กท��และท�กเวลา  ด�งน�Iน จNง
ไม'น'าแปลกใจเลยว'า จะเหKนบร�เวณท��ให�บร�การเทคโนโลย�
ไร�สาย (Wireless Hot Spot) กระจายอยJ'ในสถานท��ต'างๆ
ไม'ว'าจะเปOนในร�านอาหาร ร�านกาแฟ สนานบ�น มหาว�ทยาล�ย
หรBอแม�แต'ในศJนย+การค�า  

เบBIองหล�งความสGาเรKจของการม�เครB�องคอมพ�วเตอร+
ประส�ทธ�ภาพสJง สามารถประมวลผลได�อย'างรวดเรKวและม�
ขนาดเลKกสามารถพกพาไปได�ในท�กท��น�Iนเก�ดขNIนจากพ�ฒนา
ของไมโครช�ป (9)  ซN�งจGาเปOนต�องพ�ฒนาให�ม�ขนาดเลKกลง
อาจม�ขนาดเลKกกว'าปลายน�Iว แต'ม�ประส�ทธ�ภาพในการทGางาน
สJง ม�ความสามารถในการประมวลผลและม�พBIนท��ในการเกKบ
ข�อมJลขนาดใหญ'มากๆ ได� เช'น ข�อมJลท��ม�หลากหลายได�แก'
ข�อมJลแบบม�ลต�ม�เด�ย อาท� ไฟล+ภาพเคลB�อนไหว  เพลง MP3
เปOนต�น  นอกจากน�I ความสามารถในการจ�ดเกKบข�อมJลในรJป
แบบด�จ�ท�ลจGานวนมหาศาล (Digital Storage) (10) ท�Iงใน
เครB�องโทรศ�พท+มBอถBอ หรBอในกล�องถ'ายรJปด�จ�ท�ล ทGาให�
มน�ษย+สามารถพกพาอ�ปกรณ+เทคโนโลย�เหล'าน�Iต�ดต�วไปใช�
งานได�ตลอดเวลา    

เทคโนโลย�ไร�สาย เทคโนโลย�อ�นเทอร+เนKต และ
เทคโนโลย�เพB�อการสB�อสารล�กษณะอB�นๆ ได�เข�ามาม�บทบาท
และเปล��ยนแปลงว�ธ�การดGาเน�นการท��เก��ยวข�องก�บการเง�นและ
การธนาคารเพ��มขNIน (8) ไม'ว'าจะเปOนการทGาธ�รกรรมทาง
การเง�นก�บธนาคาร  การซBIอ-ขายส�นค�าและบร�การ ไปจนถNง
การลงท�น ด�งต�วอย'างเช'น เจ�าของบ�ญช�สามารถตรวจสอบ
ยอดเง�นในบ�ญช�  ชGาระค'าส�นค�าและบร�การแก'บร�ษ�ทและ
ร�านค�าต'างๆ  การโอนเง�นระหว'างธนาคารได�ท�กท��ท�กเวลา
อาย�ดเชKคและสม�ดฝาก เปOนต�น ได�อย'างสะดวก ท�กว�น
ตลอด 24 ช��วโมง ผ'านทางบร�การอ�นเทอร+เนKตแบงก�Iง
(Internet Banking) โดยไม'ต�องก�งวลเรB�องการเด�นทาง
เวลาเปrด-ปrดของธนาคาร หรBอแม�แต'การเข�าค�วเพB�อรอร�บ
บร�การ

อย'างไรกKตาม แม�ว'าเทคโนโลย�ไร�สายจะได�ร�บความ
น�ยมมากในปHจจ�บ�น แต'กKไม'อาจลBมเทคโนโลย�การสB�อสาร
ท��ใช�สาย (Wireline) เช'น เทคโนโลย�ท��เก��ยวข�องก�บเส�นใย
แก�วนGาแสง (Fiber Optics) (12) ซN�งเปOนเทคโนโลย�ท��
สามารถส'งถ'ายแสงหรBอข�อมJลได�อย'างม�ประส�ทธ�ภาพ
มากกว'าเส�นลวดหรBอเส�นทองแดงท��ใช�อยJ'ในวงการสB�อสาร
ต�Iงแต'เมB�อทศวรรษท�� 70 เปOนต�นมา  เทคโนโลย�ใยแก�ว
นGาแสงทGาให�ค�ณภาพการส'งผ'านเส�ยงทางสายโทรศ�พท+
ช�ดเจนย��งขNIน อ�กท�Iงย�งทGาให�การส'งผ'านข�อมJลขนาดใหญ'
ทGาได�รวดเรKวมากขNIน 

ด�งน�Iน แม�เทคโนโลย�เหล'าน�IจะอGานวยความสะดวกให�
แก'มน�ษย+เรามากมาย  แต'เทคโนโลย�เหล'าน�I อาท�
เทคโนโลย�อ�นเทอร+เนKต ได�เพ��มช'องทางใหม'ๆ ให�แก'เหล'า
น�กแฮกเกอร+/ผJ�ไม'หว�งด� เข�ามาบ'อนทGาลายหรBอก'อกวน
การใช�งานของผJ�ใช�อ�นเทอร+เนKต  เช'น อ�เมล+ขยะ (Junk
Mail)  สแปมเมล+ (Spam Mail คBอว�ธ�การส'งอ�เมล+ฉบ�บ
เด�ยวก�น หรBอคล�ายก�นไปย�งผJ�ร�บจGานวนมาก โดยปราศจาก
ความเหKนชอบจากผJ�ร�บ) ฟrชช��ง (Phishing คBอว�ธ�การ

พยายามท��จะเจาะเข�ามาล�วงข�อมJลส'วนบ�คคล เช'น ข�อมJล
รห�สผ'าน (Password) ข�อมJลเก��ยวก�บบ�ตรเครด�ตจากผJ�อB�น)
ซN�งว�ธ�การท�Iงหมดน�Iจะเร�ยกรวมๆ ว'า e-baggage (20)

นอกจากน�Iน การค�นพบทางเทคโนโลย�ใหม'ไม'เพ�ยงจะ
ส'งผลกระทบและก'อให�เก�ดการเปล��ยนแปลงว�ธ�การสB�อสาร
หรBอการเข�าถNงข�อมJลเท'าน�Iน แต'ย�งส'งผลกระทบไปย�งภาค
ธ�รก�จ/อ�ตสาหกรรมเปOนอย'างมาก อาท� อ�ตสาหกรรมบ�นเท�ง
เช'น เทคโนโลย�โทรท�ศน+ หรBอว�ทย�ผ'านดาวเท�ยม (13) ชาว
ยเพ��มทางเลBอกให�แก'ผJ�บร�โภคได�ม�โอกาสเข�าถNงข�อมJลและ
สารสนเทศเพ��มขNIน และการค�ดค�นเครB�องมBอควบค�มระยะไกล
หรBอท��เรารJ�จ�กในชB�อว'า ร�โมท (Remote Control) (21) กKทGา
ให�ผJ�บร�โภคสะดวกสบายมากขNIนเพ�ยงคล�กท��ร�โมทกKสามารถ
เลBอกชมรายการท��ตนเองสนใจได�อย'างรวดเรKว โดยไม'ต�อง
เด�นไปกดป�~มเลBอกเมนJท��เครB�องร�บโทรท�ศน+ จะเปล��ยนช'อง
ปร�บระด�บเส�ยง ปrด-เปrดเครB�องกKทGาได�ง'ายขNIน ในขณะเด�ยว
ก�นความต�องการรJปแบบรายการ ตลอดจนค�ณภาพของ
เครB�องโทรท�ศน+กKเพ��มขNIนตามไปด�วย  ส'วนของผJ�ให�บร�การ/
สถาน�โทรท�ศน+กKนGาเทคโนโลย�ใหม'เหล'าน�Iมาพ�ฒนาและ
สร�าง/ปร�บปร�งรายการให�ม�ค�ณภาพและม�ความหลากหลาย
เพB�อให�ได�ร�บความน�ยมจากผJ�บร�โภคมากขNIน  ส'งผลให�ผJ�ผล�ต
โทรท�ศน+ต�องพ�ฒนาและสร�างโทรท�ศน+ท��ม�ค�ณภาพและม�
ประส�ทธ�ภาพในการทGางานท��สJงขNIนด�วยการนGาเทคน�ค/
เทคโนโลย�ใหม'มาใช� อาท� เทคโนโลย�แสดงผลหรBอจอ
โทรท�ศน+ (24) เพB�อให�จอภาพโทรท�ศน+สามารถแสดงผล
ภาพท��ส'งออกมาได�คมช�ด ส�สรรสดใสสมจร�ง จอภาพม�ขนาด
ใหญ'ขNIน และม�การเปล��ยนแปลงเทคโนโลย�ในการแสดงผล
ภาพแบบเด�มมาเปOนแบบพลาสมา (Plasma TV),  High-
Definition Television (HDTV) และการแสดงผลแบบสาม
ม�ต� (IMAX) 

เทคโนโลย�เพB�อความบ�นเท�งท��ได�ร�บความน�ยมสJงอ�ก
เทคโนโลย�หนN�ง คBอ ว�ด�โอเกม (Video Game)  ในช'วงต�น
ทศวรรษท�� 80  เปOนย�คท��ว�ด�โอเกมได�ร�บความน�ยมสJงส�ด จาก
ต�วการ+ตJนส�เหลBองกลมในเกม Pac Man  จนถNงปHจจ�บ�นและ
กลายมาเปOนอ�กอ�ตสาหกรรมหนN�งท��ทGารายได�สJงให�ก�บผJ�
ประกอบการ โดยม�มJลค'าถNง 1 หมB�นล�านเหร�ยญสหร�ฐ นอก
จากน�Iน ย�งได�พ�ฒนาไปสJ'เกมท��ม�ความเหมBอนจร�งมากย��งขNIน  

สGาหร�บเทคโนโลย�เก��ยวก�บแสงเลเซอร+ (6) น�Iน แม�จะ
ได�ร�บการจดส�ทธ�บ�ตรมาต�Iงแต'ป� ค.ศ. 1960  และได�ม�
การพ�ฒนามาเปOนลGาด�บ หล�งจากน�Iน 10 ป� จNงจะสามารถนGา
มาประย�กต+ใช�งานได�จร�ง  เช'น การใช�แสงเลเซอร+เพB�อ
การแพทย+ หรBอการประด�ษฐ+แผ'นซ�ด� ท��ต'อมาว�ว�ฒนาการ
มาเปOนแผ'นด�ว�ด� ท��สามารถเกKบข�อมJลภาพ เส�ยงและแสงได�
ในปร�มาณท��มากขNIน ซN�งเทคโนโลย�เหล'าน�IกKม�ส'วนผล�กด�นให�
เก�ดการเปล��ยนแปลงในอ�ตสาหกรรมบ�นเท�งด�วยเช'นก�น

ส'วนนว�ตกรรมทางเทคโนโลย�ท��เก��ยวข�องก�บว�ว�ฒนาการ
และการเปล��ยนแปลงทางช�วว�ทยาในช'วงครN�งศตวรรษท��ผ'าน
มาส'วนใหญ'ม�กจะเก�ดขNIนในห�องทดลองทางว�ทยาศาสตร+
อ�นเปOนผลมาจากการท��น�กว�จ�ยทางด�านช�วว�ทยาพยายามท��
จะถอดรห�สทางพ�นธ�กรรม (Genomics)(7) ของมน�ษย+เพB�อ
ศNกษาการทGางานของระบบต'างๆ ในร'างกายมน�ษย+  ส'งผลให�
เก�ดความก�าวหน�าและพ�ฒนาการทางด�านเทคโนโลย�ช�วภาพ
(Biotechnology) (4)  อย'างมาก
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นอกจากน�I เทคโนโลย�อB�นๆ ท��เก��ยวข�องก�บร'างกายของ
มน�ษย+ท�� ได�ร�บความสนใจไม'แพ�เทคโนโลย�ทางพ�นธ�กรรม
ได�แก'  เทคโนโลย�ตรวจสอบทางด�าน DNA และน�ต�ว�ทยา
ศาสตร+ (Forensic Science) (14) ทGาให�สามารถตรวจสอบ
หรBอระบ�ต�วบ�คคลม�ความแม'นยGามากขNIน ด�งเช'นการค�นพบ
ผJ�ประสบภ�ย หรBอการค�นหาพ'อแม'ของเดKกทารกท��ผล�ดหลง
จากเหต�การณ+ภายหล�งการเก�ดธรณพ�บ�ต�ในประเทศแถบ
มหาสม�ทรอ�นเด�ยเมB�อเดBอนธ�นวาคม 2547 และย�งทGาให�
ผJ�พ�ท�กษ+กฎหมาย อาท� ตGารวจ อ�ยการ เปOนต�น สามารถ
ค�นหาผJ�กระทGาความผ�ดมาลงโทษได� โดยอาศ�ยเทคโนโลย�
ไบโอเมตร�ก (Biometric) (16) ซN�งเปOนการผสมผสานว�ทยา
ศาสตร+และเทคโนโลย�เพB�อการตรวจสอบและยBนย�นต�วบ�คคล
เช'น การใช�ลายน�IวมBอ แก�วตา ฟHน หรBอโครงหน�า เพB�อการ
ตรวจสอบ หรBอระบ�ต�วบ�คคล  เทคโนโลย�การโคลนน��ง
(Cloning) (22) โดยเฉพาะการโคลนน��งส�ตว+ และการค�ดค�น
กล�องจ�ลทรรศน+ ท��เร�ยกว'า Scanning Tunneling
Microscopes -STMS (18) ท��ทGาให�น�กว�ทยาศาสตร+สามารถ
มองเหKนภาพใบหน�าของแมลงขนาดเลKก หรBอแม�แต'อะตอม
ในล�กษณะภาพสามม�ต�ได�  กKเปOนเทคโนโลย�ท��ได�ร�บความ
สนใจไม'แพ�ก�น

ปHจจ�บ�นปHจจ�ยท��ม�ผลก�บการเจร�ญเต�บโตทางเศรษฐก�จ
ของประเทศต'างๆ ได�แก' พล�งงานธรรมชาต� อาท� พล�งงาน
จากนIGาม�น พล�งงานจากถ'านห�น  ซN�งเปOนทร�พยากรธรรมชาต�
ท��ม�แนวโน�มจะหมดไปในอนาคต ทGาให�ประเทศต'างๆ ห�นมา
ให�ความสGาค�ญก�บพล�งงานทางเลBอกอB�น ด�งน�Iน เทคโนโลย�ท��
เก��ยวข�องก�บยานพาหนะท��ใช�พล�งงานทางเลBอกอB�น
(Alternative Fuel Vehicle) จNงได�ถJกจ�ดให�อยJ'นอ�นด�บ 3 ใน
การจ�ดอ�นด�บในคร�Iงน�I  ในบางประเทศ รถยนต+ไฮบร�ด
(Hybrid Car) ซN�งสามารถใช�พล�งงานในการข�บเคลB�อนได�
จาก 2 แหล'ง คBอ นIGาม�น และไฟฟ_า ได�ร�บความสนใจอย'าง
มากจากผJ�บร�โภคด�วยเหต�ผลท��ต�องการประหย�ดค'าใช�จ'าย
ด�านเชBIอเพล�ง แม�จะต�องจ'ายเง�นเพB�อซBIอรถยนต+ท��ม�ราคาแพง
กว'ารถยนต+ปกต�ท��ใช�นIGาม�นเปOนเชBIอเพล�งกKตาม 

ในกระบวนการผล�ตเช'น การผล�ตรถยนต+ได�ม�การนGา
ห�'นยนต+เข�ามาม�ส'วนช'วยในการผล�ตมากขNIน ทGาให�สามารถ
ผล�ตส�นค�า/รถยนต+ได�รวดเรKวขNIน ม�ค�ณภาพมากขNIน และก'อ
ให�เก�ดต�นท�นการผล�ตท��ต�Gากว'าการผล�ตด�วยฝ�มBอมน�ษย+
ด�งน�Iน เทคโนโลย�เพB�อการผล�ต (23) ได�แก' คอมพ�วเตอร+
เพB�อช'วยในการออกแบบ (Computer Aided Design: CAD)
และคอมพ�วเตอร+เพB�อช'วยในการผล�ต ทGาให�น�กออกแบบ
หรBอว�ศวกรสามารถสร�างต�นแบบอ�ปกรณ+ หรBอส�นค�าต'างๆ ได�
โดยการใช�เมาส+ หรBอค�ย+บอร+ดเท'าน�Iน 

เทคโนโลย�ท��เก��ยวข�องก�บการป_องก�นประเทศ (2) ถJก
จ�ดให�อยJ'ในอ�นด�บท�� 2 ของการจ�ดอ�นด�บในคร�Iงน�I เนB�องจาก
เทคโนโลย�ในสาขาน�Iม�การพ�ฒนาไปเรKวมาก เช'น ระเบ�ด
อ�จฉร�ยะ (Smart Bomb) ซN�งเปOนระเบ�ดท��สามารถลKอค
เป_าหมาย หรBอนGาทางไปสJ'เป_าการโจมต�ได�โดยใช�
เทคโนโลย�ดาวเท�ยม  ห�'นยนต+ท��ใช�เพB�อการปลดฉนวนระเบ�ด
ท��ใช�เมB�อสงครามอ�ร�ก  ห�'นยนต+ท��ใช�ค�นหาถIGาในประเทศ
อ�ฟกาน�สถาน เปOนต�น 

สGาหร�บเทคโนโลย�ท��เก��ยวข�องก�บการสGารวจอวกาศ
(11) น�Iน กKม�ความก�าวหน�าทางเทคโนโลย�เช'นก�น การ
ประด�ษฐ+กล�องส'องทางไกล ฮ�พเบ�Iล (Hubble Telecope)
ทGาให�น�กดาราศาสตร+สามารถมองเหKนแกเลKคซ�� ท��อยJ'ห'าง

ไกลกว'า 1.2 หมB�นล�านป�แสงจากโลก และการประด�ษฐ+
กระสวยอวกาศท��ปราศจากน�กบ�กอวกาศในการบ�งค�บเครB�อง
(Unmanned Spacecraft) เพB�อการสGารวจดาวอ�งคารเปOนต�น

เทคโนโลย�บางส'วนท��กล'าวมาน�I เปOนส'วนหนN�งของการ
จ�ดอ�นด�บ 25 ส�ดยอดการค�นพบทางเทคโนโลย� ซN�งจ�ดอ�นด�บ
ผJ�เช��ยวชาญจากหลากหลายสาขา โดยสGาน�กข'าว CNN

แฟช��นย�คดOจOท�ล: ก�รผสมผส�นก�นระหวT�งเทคโนโลย�
ก�บโลกของแฟช��น (21102)

แหล'งข'าวของ CNN ได�กล'าวว'า ขณะน�Iม�น�กว�จ�ยท��กGาล�ง
พยายามค�ดค�นเสBIอผ�าท��สามารถปล'อยกล��นออกมาได�เอง
ช�ดด�งกล'าวน�Iม�ชB�อว'า Smart Second Skin ช�ดน�Iจะม�ท'อ
ขนาดเลKกจGานวนมากฝHงอยJ'ภายใน ซN�งจะทGาปฏ�กร�ยาก�บ
อ�ณหภJม�ของร'างกาย และจะสามารถปล'อยกล��นนIGาหอม
ออกมา  ต�วอย'างการนGาอ�ปกรณ+ชน�ดน�Iมาใช�เช'น  ในกรณ�ท��
ผJ�สวมใส'เสBIอผ�าชน�ดน�Iเก�ดม�ความเคร�ยด หรBอตกใจกล�ว
ช�ดด�งกล'าวจะสามารถปล'อยกล��นหอมท��จะทGาให�อารมณ+
สงบลงได� น�กว�จ�ยหว�งว'า จะม�การนGาความค�ดน�Iไปใช�ในทาง
ปฏ�บ�ต�ในทางการแพทย+ ยกต�วอย'างเช'น เสBIอผ�าจะช'วยตรวจ
สอบได�ว'าเมB�อไหร'ท��ผJ�สวมใส'ต�องการยาพ'นเวนโทล�น
(Ventolin) สGาหร�บคนท��ป~วยเปOนโรคหBดหอบ แต'อย'างไรกKด�
ความเปOนไปได�ในการนGามาใช�จร�งของช�ดน�Iคงต�องรออ�กส�ก
ระยะหนN�ง

ช�ด Smart Second Skin ท��สามารถปล'อยกล��นได�
ท��มา: www.cnn.com

นอกจากต�วอย'างท��กล'าวมาข�างต�นแล�ว ย�งได�ม�การ
คาดการณ+ไว�ว'า อ�กไม'นาน รอยส�กเสมBอนจร�ง (Virtual
Tattoos)  การแต'งหน�าท��เก�ดจากการกระต��นทาง
อ�เลKกทรอน�กส+ (Electronically Activated Make-up) และ
กระจกแบบด�จ�ท�ล (Digital Mirrors) จะเปOนเรB�องธรรมดา
ของโลกแฟช��นในอนาคต 

ท�Iงน�I นายเอ�ยน เพ�ยร+ส�น น�กคาดการณ+อนาคตชาว
อ�งกฤษ กล'าวว'า ในอ�กไม'ก��ป�ข�างหน�า ผJ�คนจะม�รJป
ล�กษณ+อย'างหนN�งในโลกของความเปOนจร�ง (Physical
World) และจะม�รJปล�กษณ+แบบด�จ�ท�ลท��หลากหลายและ
แตกต'างก�นออกไป ในโลกเสมBอนจร�ง (Virtual World) ซN�ง
เขาเชB�อว'าเทคโนโลย�ล�กษณะน�IจะเปOนท��น�ยมใช�ก�นมากใน
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วงการแฟช��น  ยกต�วอย'างเช'น ผJ�ใช�จะสามารถต�Iงโปรแกรม
ให�ก�บกระจกแบบด�จ�ท�ล เพB�อท��จะให�ผJ�อB�นเหKนเขาในล�กษณะ
ท��เขาอยากให�เหKน  ต�วอย'างท��สองคBอ การแต'งหน�าท��เก�ด
จากการกระต��นทางอ�เลKกทรอน�กส+ ซN�งสามารถเปล��ยนแปลง
ได�ตลอดท�Iงว�น ขNIนอยJ'ก�บอารมณ+และสถานการณ+ของแต'ละ
บ�คคล เมB�อคนรJ�สNกผ'อนคลายหรBอรJ�สNกเคร�ยด เครB�องแต'งหน�า
กKจะเปล��ยนแปลงไปเพB�อตอบสนองถNงอารมณ+น�Iนๆ ต�วอย'าง
ส�ดท�ายคBอ ในอ�ก 5-6 ป�ข�างหน�า เราจะสามารถไปทGารอยส�ก
เสมBอนจร�ง ซN�งจะสามารถลบออกได�ง'าย 

อย'างไรกKตาม แม�ว'าความค�ดบางอย'างจะฟHงดJเหมBอน
น�ยายว�ทยาศาสตร+ แต'นายเอ�ยนค�ดว'าม�นจะกลายเปOนเรB�อง
จร�งในท��ส�ด เขากล'าวว'า เทคโนโลย�ท��กล'าวมาข�างต�น
สามารถพ�ฒนาขNIนมาได� แต'ปHญหาท��สGาค�ญคBอขนาดของ
ตลาดจะใหญ'พอหรBอไม' เขากล'าวต'อไปว'า ผJ�หญ�งท�กคนท��
เขาไปพJดค�ยด�วยเก��ยวก�บการแต'งหน�าแบบด�จ�ท�ล ท�กคน
ตอบเปOนเส�ยงเด�ยวก�นว'า "ว�าว เมB�อไหร'? ท��เราจะได�ใช�ม�น?”
น��กKแสดงให�เหKนว'าตลาดกKม�ความต�องการเทคโนโลย�เหล'าน�I
ด�วย

"ไฟเบอรWน�ออน (The Electroluminescent)”
ด�บแสงไลทWเซเบอรWในภ�พยนตรWสต�รWวอรWส  (21103)

ท��มา: k@pook! Movies

เมB�อพJดถNงตGานานภาพยนตร+มหากาพย+แนวไซไฟ
สตาร+วอร+สในหลายๆ ภาค ท��ทะยอยเข�ามาฉายทGาเง�นใน
บ�านเรา และล'าส�ด "Star Wars: Episode III Revenge of
the Sith"  ซN�งเปOนภาคท��เด�นทางมาจนถNงการปrดตGานาน
สตาร+วอร+ส ซN�งบรรดาแฟนพ�นธ�+แท�ท�Iงหลายต'างใจจดใจจ'อ
ว'า การปrดฉากของตGานานสตาร+วอร+สจะเปOนรJปแบบไหนและ
เพB�อได�เข�าชมในว�นท��เปrดฉายในว�นแรก/รอบปฐมท�ศน+ หลาย
คนประท�บใจในความอล�งการของกองกGาล�งห�'นยนต+บ�กดวง
ดาวต'าง ฉากการต'อสJ�ของสงครามโคลนท��แผ'ขยายไปท��ว
กาแลKกซ�� โดยเฉพาะอย'างย��งฉากการต'อสJ�ของอ�ศว�นเจได
ไม'ว'าจะเปOนตอนปะทะก�บ ดาร+ธ เวเดอร+ หรBอแม�แต'ตอน
ปะทะก�บอาจารย+ของต�วเอง "โอบ�-ว�น" ด�วยดาบแสงไลท+
เซเบอร+ แต'ค�ณทราบหรBอไม'ว'า "ดาบแสงไลท+เซเบอร+" ม�
ท��มา สร�างจากว�สด�อะไร หรBอใช�แนวค�ด/ทฤษฎ�/เทคโนโลย�
อะไรในการสร�างดาบน�I

ท��มา: k@pook! Movies

ดาบแสงไลท+เซเบอร+น�I เปOนผลงานว�จ�ยของ ศ.เดว�ด
ออฟฟrศเซอร+ (Professor David Officer) ผJ�อGานวยการ
ศJนย+การว�จ�ยว�สด�นาโน (The University's Nanomaterials
Research Centre) ก�บนางสาวแชนนอน บ�ลลKอค (Ms
Shannon Bullock)  ศJนย+ผJ�เช��ยวชาญด�านเทคโนโลย�
หลอดไฟ (Centre of Technician Electrolunimescent)
พวกเขาเร��มต�นด�วยการปร�บปร�งคร�Iงใหญ'ก�บแบบจGาลอง
ดาบแสงพลาสต�กท��วางขายเมB�อตอนภาพยนตร+สตาร+วอร+ส
ภาคแรก (The Star Wars Blockbuster) ออกฉาย ถNงแม�ว'า
ดาบแสงของเล'นไฮเทคท��ผล�ตออกจGาหน'ายพร�อมๆ ก�บ
การฉายภาพยนตร+น�Iน จะได�ร�บการตอบร�บจากผJ�ชB�นชอบ
ภาพยนตร+แนวไซไฟอย'างแพร'หลาย ไม'ว'าเดKก/ ว�ยร�'น/
ผJ�ใหญ'ต'างเสาะหามาไว�เปOนเจ�าของ แต'ด�วยค�ณสมบ�ต�ของ
ดาบท��ถJกจGาก�ดให�ใช�ได�ด�และม�ส�ส�นสดใสเฉพาะเมB�ออยJ'ในท��
มBดเท'าน�Iน เพราะหากโดนแสงอาท�ตย+ดาบแสงจะดJไม'สดใส/
ไม'ม�ส�  ส'วนดาบแสงไลท+เซเบอร+ท��ท�IงคJ'พ�ฒนาและสร�างขNIน
น�Iน จะม� สาย "ไฟเบอร+ น�ออน" บรรจ�อยJ'ภายในดาบ  โดยผ�ว
ของดาบแสง/ดาบไฟเบอร+น�ออนด� านนอก ทGาจา กพลาสต�ก
ส�ชมพJ (ในภาพยนตร+สตาร+วอร+ส ดาบแสงไลท+เซเบอร+ของ
อ�ศว�นเจได จะเปOนส�ชมพJ) ดาบแสงน�Iส�จะค'อยๆ จางเมB�อโดน
แสงอาท�ตย+กลายเปOนส�ขาว ฟ_า-เข�ยว ซN�งเปOนส�ท��เก�ดขNIนจาก
สารประกอบในสายไฟเบอร+น�ออนท��ปล'อยออกมา

ดาบแสงไลท+เซเบอร+
สร�างขNIนโดยใช�ทฤษฎ�เก��ยวก�บ
แสงไฟ เปOนเทคโนโลย�ของ
หลอดไฟ ท��รJ�จ�กก�นในชB�อ "ไฟ
เบอร+น�ออน" หรBอเร�ยกอ�กชB�อ
หนN�งว'า Electroluminescent
(EL) ซN�งทGางานภายใต�ฟHงก+ช��น
ของสนามไฟฟ_า ใช�พล�งงาน
เพ�ยง 9 โวลท+ ภายในดาบจะ
ม�หลอดพลาสต�กท��ม�ผ�วของ
สายด�านนอกทGาจากพลาสต�ก
ส�ต'างๆ เช'นเด�ยวก�บสาย
โทรศ�พท+ท��วไป สามารถม�วน
ด�ดโค�งงอได� เร�ยกส�Iนๆ ว'า

สายไฟเบอร+น�ออน ม�ความหนาน�อยกว'า 1 ม�ลล�เมตร

สายไฟเบอร+น�ออนประกอบด�วยส'วนผสมของสาร
ประกอบหลายชน�ด ซN�งเปOนว�สด�ท��ช'วยสน�บสน�นต'อการสร�าง
โครงสร�างพBIนฐาน อาท� ส�งกะส� ด�บ�ก ออกไซด+ วงจร
อ�เลKกทรอน�กส+ ซN�งอยJ'บนแผงวงจรพลาสต�ก เปOนต�น
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  ภาพ ศ.เดว�ด ออฟฟrศเซอร+
และน.ส. แชนนอน บ�ลลKอค
สาธ�ตการใช�ดาบแสง
ไลเซเบอร+จากภาพยนตร+
สตาร+วอร+



นอกจากน�Iน ย�งให�แสงสม�Gาเสมอ เปOนเนBIอเด�ยวก�นตลอด
ความยาวของสายไฟ โดยไม'ก'อให�เก�ดความร�อน และส�ส�นท��
สดใสเจ�ดจ�า ดJด�และสบายตาเมB�อมองในเวลากลางคBน  

ด�วยเหต�น�I สายไฟเบอร+น�ออน จNงเปOนท��ยอมร�บโดย
ท��วไปในต'างประเทศและเหมาะอย'างย��งก�บงานท��เก��ยวก�บ
การแสดง (Display/Show) น�ทรรศการ (Exhibition) ด�วย
ค�ณสมบ�ต�ท��ประหย�ดไฟ ไม'เปOนอ�นตรายต'อส�ขภาพและ
ส��งแวดล�อม ปHจจ�บ�นจNงม�การนGาไฟเบอร+น�ออนไปใช�ก�น
อย'างแพร'หลายในวงการอ�ตสาหกรรมโฆษณา อาท� งาน
โฆษณาภายในอาคาร ได�แก' การเข�ยนข�อความเพB�อให�เหKน
จากหน�าต'าง ประตJ ขอบเฟอร+น�เจอร+ กGาแพง เพดาน ต�นไม�
อาคารท��ไม'สJง (ต�Gากว'า 3 ช�Iน) เปOนต�น หรBองานประด�บยนต+

ได�แก' การตกแต'งภายในและภายนอกรถยนต+ หรBอเรBอ
ขอบประตJรถยนต+ เกย+บอกความเรKว เปOนต�น  ด�งน�Iน ใน
อนาคตหลอดไฟเบอร+น�ออน อาจจะมาแทนท��หลอดไฟแก�ว
และหลอดน�ออนกKได�

ศ.เดว�ด ย�งกล'าวเพ��มเต�มอ�กว'า โครงการว�จ�ยด�านว�สด�
นาโนท��จะทGาต'อไปคBอ จะสร�างเสBIอท�-เช�Iตไฟเบอร+น�ออน
เราคงต�องรอดJก�นต'อไปว'า เมB�องานว�จ�ยน�IสGาเรKจและได�
ต�นแบบแล�ว จะทGาให�เก�ดกระแสความน�ยมและแรงบ�นดาลใจ
ในการสร�างสรรค+ผลงานท��มาจากนว�ตกรรมใหม'น�Iให�แก'เหล'า
สไตล+ล�สท+/คร�เอท�ฟในวงการแฟช��นและวงการอ�ตสาหกรรม
โฆษณาได�หรBอไม' 

ท��มา: 21101: http://edition.cnn.com/2005/TECH/04/01/cnn25.top.technology/index.html  
     http://www.spamviz.net/over/part01.html#baggage
     http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing
     http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_spam
     http://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_tunneling_microscope
     http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_bomb
     http://en.wikipedia.org/wiki/Biometric

        21102: http://www.cnn.com/2005/TECH/05/13/digital.fashion/
                   http://www.cnn.com/2005/TECH/03/11/spark.smell/index.html/
        21103: http://www.physorg.com/news4179.html
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