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

เร��องประจ
�ฉบ�บ

21501 ปฏ�ว�ต�ก�รเร�ยนก�รสอนแก�เย�วชน
ด�วย " แล ปท"อป(labtop) 100 เหร�ยญ" 

21502 กระจกท
�คว�มสะอ�ดต�วเองได�ด�วยแสง
อ�ท�ตย2

21503 ห�องน3
�ไฮเทค และโถส�วมอ�จฉร�ยะ

ปฏ�ว�ต�ก�รเร�ยนก�รสอนแก�เย�วชนด�วย "แล ปท อป
(labtop) 100 เหร�ยญ" (21501)

ศ.น�โคล�ส เนโกรปอนเต (Prof. Nicholas
Negroponte) ประธานห,องปฏ�บ�ต�การม1เด1ย (Media
Laboratory) ของ Massachusetts Institute of
Technology (MIT) เป=ดเผยว@า Media Lab ได,เร�BมดCาเน�น
โครงการว�จ�ยเพFBอพ�ฒนา "แลJปทJอป 100 เหร1ยญ" (The
$100 Laptop Project: HDLP) ขRSน  โดยคาดว@าเทคโนโลย1
ด�งกล@าวจะม1ส@วนช@วยเปล1BยนโฉมหรFอรVปแบบ  การเร1ยนการ
สอนให,แก@เยาวชนท�Bวโลก

เครFBองคอมพ�วเตอรXแลJปทJอปราคา  100 เหร1ยญ
ดอลลารXสหร�ฐ ท1Bพ�ฒนาขRSนในโครงการของ ศ.เนโกรปอนเต
น1S ถVกออกแบบให,ม1หน@วยประมวลผลข,อมVลความเรJว 500
เมกะเฮร�\ต หน@วยความจCา 1 ก�กะไบตX และม1จอแสดงภาพท1Bม1
ความละเอ1ยด 1 เมกะพ�กเซล ซRBงจอแสดงผลจะม1ขนาดเลJก
และใช,เทคโนโลย1การฉายภาพจากทางด,านหล�งบนจอแสดง
ผลแบบแบน อ1กท�Sงใช,เทคโนโลย1การพ�มพX electronic ink*
ท1Bพ�ฒนาโดย Media Lab เอง  เครFBองคอมพ�วเตอรXท1Bพ�ฒนา
ขRSนน1S  จะม1ความทนทาน ใช,พล�งงานไฟฟbาไม@มาก  ม1ช@อง
USB หลายช@อง และสามารถใช,งานเครFอข@ายไร,สายแบบวาย
ฟาย (WiFi) และเชFBอมต@อเครFอข@ายโดยผ@านโทรศ�พทXมFอถFอ
ได,  นอกจากน�Sนทาง MIT ย�งเลFอกล1นhกซX (Linux) เปjนระบบ
ปฏ�บ�ต�การในเครFBองแลJปทJอปด�งกล@าวอ1กด,วย  

นอกจากน�SนเครFBองแลJปทJอปของ MIT ย�งออกแบบการ
เชFBอมต@อเครFอข@ายแบบ Mesh network หรFอ peer-to-peer
ซRBงว�ธ1การด�งกล@าว สามารถแก,ปmญหาในกรณ1ท1Bค@าบร�การด,าน
โทรคมนาคมในประเทศท1Bใช,งานม1ราคาสVงได,   อย@างไรกJด1
น�กว�จ�ยกJจะพยายามค�ดค,นและพ�ฒนาว�ธ1การใหม@ เพFBอการ
เชFBอมต@อก�บเครFอข@ายอ�นเทอรXเนJตในราคาถVกและม1
ประส�ทธ�ภาพต@อไป

สCาหร�บราคาของว�สดhท1BนCามาประกอบเปjนแลJปทJอป
ราคาประหย�ดน1SอยV@ท1Bประมาณ 90 เหร1ยญดอลลารXสหร�ฐ
ส@วนอ1ก 10 เหร1ยญดอลารXสหร�ฐเปjนค@าใช,จ@ายอFBนๆ หรFอ
กCาไรท1BผV,จ�ดจCาหน@ายจะได,ร�บ ท�Sงน1SในแผนการดCาเน�นงาน
ทาง Media Lab คาดว@าคอมพ�วเตอรXแลJปทJอปน1S น@าจะ
พร,อมสCาหร�บการใช,งาน รวมท�Sงแจกจ@ายได,ภายในประมาณ
ปลายปq ค.ศ. 2006 หรFอ ต,นปq ค.ศ. 2007  ในปmจจhบ�นม1
บร�ษ�ทเอกชนจCานวน 5 บร�ษ�ท  ได,แก@ เอเอJมด1 (AMD),
ไบรXทสตารX (Brightstar), กVเก�ล (Google), น�วสXคอรXป
(News Corp) และเรดแฮด (RedHat) เสนอต�วเข,าร@วม
โครงการด�งกล@าวแล,ว

ในด,านการตลาดน�Sน MIT ม1แนวค�ดท1Bจะแจกจ@ายเครFBอง
แลJปทJอปให,แก@กระทรวงศRกษาธ�การของประเทศต@างๆ ท1B
ย�นด1ดCาเน�นนโยบาย "หนRBงแลJปทJอป หนRBงน�กเร1ยน" (One
laptop per child) โดยขณะน1Sได,ม1การหารFอก�บร�ฐบาลของ
สาธารณร�ฐประชาชนจ1น (ซRBงม1จCานวนน�กเร1ยนประมาณ 220
ล,านคน) และประเทศบราซ�ล (จCานวนน�กเร1ยนประมาณ 40
ล,านคน) เพFBอเข,าร@วมโครงการน1Sก�บ MIT  ด�งน�Sน MIT หว�งว@า
หาก 2 ประเทศน1S ย�นด1เข,าร@วมโครงการกJจะย�BงทCาให,สามารถ
ลดราคาของเครFBองแลJปทJอปลงไปได,อ1กด,วย 

สCาหร�บประเทศไทยน�Sน เมFBอว�นท1B 23 กรกฎาคม 48
นายกร�ฐมนตร1 ดร.ท�กษ�ณ ช�นว�ตร ได,กล@าวในรายการ
นายกท�กษ�ณคhยก�บประชาชนว@า ประเทศไทยต,องการ
พ�ฒนาการศRกษา โดยการจ�ดหาคอมพ�วเตอรXสV@โรงเร1ยน
จCานวน 250,000 เครFBอง ซRBงจะได,ปรRกษาก�บ MIT ใน
การใช,แนวทางท1B ศ.เนโกรปอนเต ได,เสนอไว,ท1B World
Economic Forum  และท@านย�งได,กล@าวยSCาอ1กคร�Sงในรายการ
เด1ยวก�น เมFBอว�นท1B 6 ส�งหาคม 48 ว@า ท@านได,แจ,งไปย�ง MIT
แล,วว@า "ประเทศไทยสนใจจะร@วมโครงการ และกCาล�งศRกษา
อย@างใกล,ช�ด  ซRBงต@อไปแทนท1Bจะแจกหน�งสFอกJแจก
เปjนแลJปทJอป โดยปqหนRBงประมาณ 800,000 เครFBอง ซRBงถFอว@า
ถVกกว@างบประมาณในโรงเร1ยนเยอะ"

ข@าวน1SถFอว@าเปjนโอกาสการแจ,งเก�ดของระบบซอฟตXแวรX
คhณภาพสVง ราคาถVก  สCาหร�บบhคคลท�Bวไปท�Sงในประเทศไทย
และต@างประเทศ  ซRBงทางเนคเทคเชFBอว@า น@าจะเปjนการลงทhน
ของภาคร�ฐในการสน�บสนhนการว�จ�ยพ�ฒนาซอฟตXแวรXแบบ
เป=ดรห�สต,นฉบ�บ หรFอโอเพนซอรXส (Open Source
Software) เพFBอใช,ในโครงการ ต�วอย@างของซอฟตXแวรX
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เหล@าน1Sได,แก@ ล1นhกซX, โอเพนออฟฟ=ศทะเล, เวJบบราวเซอรX
Firefox, ระบบฐานข,อมVล MySQL หรFอ Postgres, เครFBองมFอ
สCาหร�บภาษา PHP, Java, XML และมาตรฐานเป=ดอ1กหลาย
ชน�ดตามแนวท1Bกลh@มผV,พ�ฒนาโอเพนซอรXสในประเทศไทย
รวมถRงเนคเทค เขตอhตสาหกรรมซอฟตXแวรXประเทศไทย
(Software Park) และสCาน�กงานส@งเสร�มอhตสาหกรรม
ซอฟตXแวรX (SIPA) ได,ช@วยก�นผล�กด�นมาโดยตลอด

ท�Sงน1S ดร.ทว1ศ�กด�\ กออน�นตกVล ผV,อCานวยการเนคเทคได,
ให,ข,อมVลเพ�Bมเต�มว@า ในโอกาสท1B ศ.เนโกรปอนเตมาเยFอน
ประเทศไทย  ดร.ทว1ศ�กด�\ได,สอบถามถRงล�กษณะท1Bแท,จร�ง
ของเครFBองคอมพ�วเตอรXแลJปทJอปราคา 100 เหร1ยญ  ซRBงกJได,
ข,อมVลเพ�Bมเต�มว@า ในขณะน1S ศ.เนโกรปอนเต  ย�งไม@ม1เครFBอง
ต,นแบบให,เราชมก�น  แต@ได,นCาอhปกรณXอ@านหน�งสFอ e-Book
มาให,เราชม  ล�กษณะการแสดงผลของเครFBอง HDLP ว@า
จะเปjนเทคโนโลย1แบบ LCD (Liquid Crystal Display) เช@น
เด1ยวก�บเครFBองคอมพ�วเตอรXโน�ตบh�คท�Bวไป (ซRBงกJหมายความ
ว@า ไม@ได,เปjนระบบ projection ตามท1Bปรากฏในข@าวก@อนหน,า
น1S) ขนาดของจอคงจะประมาณ 8 น�Sว แสดงผลเปjนภาพขาว
ดCา ม1ความละเอ1ยด 1 ล,านพ�กเซล (1130x884) เปลFองไฟ
น,อย เพราะเปjนเทคโนโลย1ท1Bไม@เปลFองไฟฟbาหากภาพบนจอ
ไม@ม1เปล1Bยนแปลงภาพท1BปรากฏกJช�ดเจนด1มาก  แต@กJไม@ได,ดV
ความเน1ยนของเฉดส1เทาซRBงอยV@ระหว@างส1ขาวและส1ดCาว@า
สามารถทCาได,ก1Bระด�บ  เครFBองท1BนCามาแสดงในเดFอนสงหาคม
น1Sคงจะย�งบอกไม@ได, ว@าเครFBองน1SจะทCาการคCานวณ แสดงผล
แสดงภาพกราฟ=กสXได,ด1เพ1ยงใดแต@เข,าใจว@าอาจจะไม@ถRงขRSน
เปjนกราฟ=กส1สดใส และม1เส1ยงเช@นเครFBอง PC แบบ
multimedia ท�Bวไปท1Bเราคh,นเคย และท1Bน,องๆน�กเล@น
คอมพ�วเตอรXนCาไปเล@นเกม สล�บก�บการเร1ยนรV, 

ศ.เนโกรปอนเตกล@าวว@า เครFBองต,นแบบของ
แลJปทJอปราคาประหย�ดน1Sจะไปเป=ดต�วให,ชาวโลกได,ชมท1Bงาน
World Summit for the Information Society ท1BนครตVน�ส
ประเทศตVน�เซ1ย ในปลายเดFอนพฤศจ�กายน 2548 น1S และคาด
ว@าประเทศบราซ�ลจะเปjนประเทศแรกท1Bได,ทดลองใช,เครFBอง
รh@นน1Sก@อน

สCาหร�บระบบปฏ�บ�ต�การ เครFBองรh@นน1Sใช,ล1นhกซXเปjนระบบ
หล�ก ด�งน�Sนหากใครต,องการท1Bจะซ,อมมFอใช,งานเหJนท1Bจะต,อง
นCาโปรแกรมล�นhกซXทะเลไปลองใช,งานก�นจร�งๆเพFBอจะได,ใช,
งานเปjนภาษาไทยก�บเครFBองรh@นน1Sในอนาคตต@อไป.

กระจกท
�คว�มสะอ�ดต�วเองได�ด�วยแสงอ�ท�ตย2
(21502)

ข@าวน1Sน@าจะทCาให,พ@อบ,าน-แม@บ,านด1ใจท1Bไม@ต,องเหนJด
เหนFBอยก�บการทCาความสะอาดกระจก แต@ในทางตรงก�นข,าม
ข@าวน1SคงทCาให,บรรดาบร�ษ�ทท1Bร�บทCาความสะอาดกระจกตาม
อาคารสVงคงไม@ค@อยพอใจน�ก เพราะอาจจะต,องตกงานใน
ไม@ช,าน1S เมFBอกระจกชน�ดพ�เศษ "กระจกพ�ลค�งต�น แอคท1ฟ
(The Pilkington Active Glass)" ทCาความสะอาดต�วเองได,
โดยไม@ต,องใช,ผงซ�กฟอก นSCายาเชJดกระจก หรFอแม,แต@ผ,า
ชาม�วรXในการทCาความสะอาดอ1กต@อไป   

ดร.เคว�น แซนเดอรXส�น (Dr.Kevin Sanderson) หนRBงใน
ท1มพ�ฒนากระจกพ�ลค�งต�น แอคท1ฟ จากศVนยXว�จ�ยเทคโนโลย1
พ�ลค�งต�ล (Pilkington's Technical Research Centre) เป=ด
เผยว@า กระจกพ�ลค�งต�น แอคท1ฟ ม1ส@วนท1Bพ�ฒนาขRSนจากสาร
ไททาเน1ยม ไดออกไซดX (Titanium Dioxide) ซRBงเปjนส@วน
ผสมท1Bใช,ในอhตสาหกรรมการผล�ตอาหาร ยาส1ฟmน และคร1ม
ก�นแดด และเปjน 1 ใน 4 ของผลงานว�จ�ยท1Bโดดเด@นจนได,ร�บ
รางว�ลว�ศวกรรมแมJคโรเบ�รXต ซRBงจ�ดขRSนโดยสถาบ�นว�ศวกรรม
สCาหร�บนว�ตกรรมด,านเทคโนโลย1และว�ศวกรรมแห@งอ�งกฤษ
(The Royal Academy of Engineering for Technological
and Engineering Innovation) 

กระจกพ�ลค�งต�น แอคท1ฟ เปjนนว�ตกรรมใหม@ท1Bพ�ฒนา
ขRSนเพFBอช@วยแบ@งเบาภาระและประหย�ดเวลาในการทCาความ
สะอาดกระจกลง โดยผ�วของกระจกจะถVกฉาบด,วยสาร
ไมโครคร�สต�ลล1น ไททาเน1ยมไดออกไซดX (Microcry
stalline Titanium Dioxide) หรFอไททาเน1ยม ไดออกไซดX
(Titanium Dioxide) เปjนแผ@นฟ=ลมXบางๆ  ในระด�บนาโน
เมตร โดยให,ม1ความหนาประมาณ 15 นาโนเมตร (บางกว@า
เส,นผม)  และสารไททาเน1ยม ไดออกไซดXน1SจะทCาหน,าท1B
เหมFอนก�บกาวด�กจ�บฝh�นหรFอคราบส�BงสกปรกจCาพวกสาร
อ�นทร1ยX (Organic Dirt) ต@างๆ ท1Bปล�ว/ตกลงมาโดนผ�วกระจก
และสารน1SสามารถดVดซ�บแสงอาท�ตยX [ร�งส1อhลตร,าไวโอเลJต
(Ultraviolet)] จRงทCาให,เก�ดปฏ�กร�ยาทางเคม1ก�บแสงอาท�ตยX
และเร1ยกปฏ�กร�ยาเคม1ท1Bเก�ดขRSนน1Sว@า ปฏ�กร�ยาไฮโดรฟ=ล�ก
(Hydrophilic)  ปฏ�กร�ยาด�งกล@าวจะเข,าไปทCาลาย/ย@อยสลาย
ฝh�นหรFอคราบสกปรกต@างๆ ท1Bต�ดอยV@บนกระจกท�นท1 เมFBอนSCา
หรFอนSCาฝนกระทบโดนผ�วของกระจกด�งกล@าว  หยดนSCาจะเข,า
ไปจ�บท1Bฝh�นผงและคราบสกปรกท1Bผ@านการย@อยสลายแล,วโดย
จะรวมต�วก�นเปjนแผ@น  ต@อจากน�Sน หยดนSCาเหล@าน�Sนจะพาผง
ฝh�นต�ดปนไหลร@วงตกลงสV@พFSน ไม@เกาะเปjนหยดนSCาต�ดค,างอยV@
บนผ�วของกระจกเหมFอนกระจก ท�Bวไป  ซRBงการท1BหยดนSCารวม
ต�วก�นเปjนแผ@นจะช@วยให,ทCาความสะอาดผ�วกระจกได,ง@ายกว@า
หยดนSCาท1Bรวมต�วก�นเปjนหยดๆ กระจายอยV@ท�Bวๆ ไปตามผ�วของ
กระจก เพราะหากท�Sงไว,โดยไม@เชJดถVทCาความสะอาด กJจะ
แห,งเปjนคราบส�Bงสกปรก

  ดร.แซนเดอรXส�นกล@าวเพ�Bมเต�มว@า การค,นคว,า "กระจก
พ�ลค�งต�น แอคท1ฟ" น1S ไม@ได,ม1เจตนาท1Bจะต�ดช@องทางก�จการ
ด,านการทCาความสะอาดกระจกตามอาคารสVง แต@มh@งพ�ฒนา
ขRSนเพFBอช@วยผ@อนแรงในการทCาความสะอาดและลดสารพ�ษ
ตกค,างท1Bเก�ดขRSนจากผงซ�กฟอก เนFBองจากในการทCาความ
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ภาพขวาเปjนภาพท1Bมองผ@านกระจกท�Bวไป 
ถาพซ,ายเปjนภาพท1Bมองผ@านกระจกพ�ลค�งต�น แอคท1ฟ

ภาพจาก : news.bbc.co.uk

* รายละเอ1ยดเก1Bยวก�บเทคโนโลย1 e-Ink ได,เคยนCาเสนอแล,ว     
   ในวารสาร  IT Digest ปqท1B 1 ฉบ�บท1B 5 (1 ก�นยายน 2547)



สะอาดกระจกแต@ละคร�Sง สารเคม1อ�นตรายในผงซ�กฟอกจะ
ปนเป��อนมาก�บนSCาล,างกระจกและไหลลงสV@พFSนด�นและ
แหล@งนSCาต@างๆ  ก@อให,เก�ดการสะสมของสารพ�ษตกค,างและ
สภาพแวดล,อมถVกทCาลายเพ�BมขRSน  ขณะท1BในการทCาความ
สะอาดกระจกพ�ลค�งต�น แอคท1ฟน�Sน ใช,เพ1ยงนSCาฝนหรFอการ
ฉ1ดนSCาลงไปท1Bกระจกด�งกล@าว คราบสกปรกต@างๆ ท1Bต�ดอยV@ท1B
กระจกกJจะถVกชะล,างไป กระจกจRงกล�บมาใสสะอาดอ1กคร�Sง
เร1ยกว@าไม@เหนJดเหนFBอย ไม@ต,องเส1Bยงอ�นตราย/เก�ดอhบ�ต�เหตh
ระหว@างการปqนขRSนไปทCาความสะอาดและย�งช@วยประหย�ด
เวลาในการทCาความสะอาดกระจก รวมท�Sงไม@ก@อให,เก�ดสาร
เคม1อ�นตราย/สารพ�ษตกค,างใดๆ ในสภาพแวดล,อมด,วย

แม,ว@า ปmจจhบ�นจะย�งไม@ทราบถRงผลกระทบท1Bอาจเก�ดขRSน
จากการนCาเทคโนโลย1นาโนมาใช,อCานวยความสะดวกในช1ว�ต
ประจCาว�น แต@พล�งงานท1Bเก�ดขRSนจากกระบวนการทางเคม1
ระหว@างการฉาบ (ผ�วของกระจก) ด,วยสารไททาเน1ยม ได
ออกไซดX (Titanium Dioxide) ก�บการเก�ดปฏ�กร�ยาตอบ
สนองของกระจก (ท1Bฉาบด,วยสารไททาเน1ยม ไดออกไซดX)
ต@อแสงอาท�ตยXน�Sน ม1พล�งงานทางเคม1เก�ดขRSนเพ1ยงเลJกน,อย
ในระด�บนาโนเมตรเท@าน�Sน (ระด�บนาโนเมตร  ม1ค@าประมาณ
1 ใน 1,000 ล,านเมตร)

อย@างไรกJตาม ราคาและค@าใช,จ@ายในการต�ดต�Sงกระจก
พ�ลค�งต�น แอคท1ฟน1Sค@อนข,างสVงเมFBอเท1ยบก�บราคาและ
ค@าใช,จ@ายในการต�ดต�SงกระจกธรรมดาโดยสVงกว@าประมาณ
15-20%  และปmจจhบ�นม1เพ1ยงประเทศเด1ยวท1Bม1การนCา
กระจกพ�เศษน1Sมาใช,คFอ ประเทศอ�งกฤษ คาดว@านว�ตกรรมน1S
คงต,องใช,เวลาในการพ�ฒนาก�นอ1กส�กระยะกว@าจะม1การนCามา
ใช,ในวงกว,าง. 

ห�องน3
�ไฮเทค และโถส�วมอ�จฉร�ยะ (21503)

ในอนาคตการตรวจ  สhขภาพประจCาปq อาจจะถVกทดแทน
ด,วยการเข,าห,องนSCาประจCาว�นได, เมFBอบร�ษ�ทผV,ผล�ตสhขภ�ณฑX
รายใหญ@ท1Bสhดของประเทศญ1Bปh�น คFอบร�ษ�ท โตโต, (Toto)
ร@วมก�บบร�ษ�ท ไดวา เฮ,าสX  อ�นทร�สตร1 (Daiwa House
Industry) ได,ค�ดค,นระบบส,วมอ�จฉร�ยะท1Bสามารถว�ดระด�บนSCา
ตาลในปmสสาวะ  ว�ดความด�นโลห�ต หรFอแม,กระท�Bงการตรวจ
ว�ดนSCาหน�กและไขม�นในร@างกายได, โดยม1ราคาขายเร�Bมต,นท1B
ประมาณ 3,500 เหร1ยญสหร�ฐ หรFอประมาณ 140,000 บาท

ผV,ใช,สามารถใช,ห,องนSCาได,ตามปรกต� พร,อมก�บดCาเน�น
การตรวจสhขภาพทางห,องปฏ�บ�ต�การต@างๆ ได,ในเวลาเด1ยว
ก�น และม1ข�Sนตอนในการตรวจว�ดผลต@างๆ ด�งน1S คFอ ข�Sนตอนท1B
หนRBง จะเปjนการว�ดระด�บนSCาตาลในปmสสาวะ โดยอhปกรณX
ว�เคราะหXปmสสาวะท1Bต�ดอยV@บร�เวณโถส,วม จะเกJบต�วอย@าง
ปmสสาวะในปร�มาณ 5 ซ1ซ1 หรFอประมาณ 0.15 ฟลVอ�ทออนซX
(Fluid Ounces)  เพFBอดCาเน�นการว�เคราะหXหาระด�บนSCาตาลใน
ปmสสาวะและใช,เวลาในการตรวจว�ดผลด�งกล@าวประมาณ 1
นาท1 หล�งจากน�Sน โถส,วมอ�จฉร�ยะกJจะทCาความสะอาดต�วเอง
และเร�BมดCาเน�นการในข�Sนตอนท1Bสอง ซRBงจะเปjนข�Sนตอนของ
การว�ดระด�บความด�นโลห�ต โดยม1เครFBองว�ดความด�นต�ดต�SงอยV@
ท1Bบร�เวณด,านข,างของโถส,วม และในข�Sนตอนสhดท,าย จะเปjน
การช�BงนSCาหน�กเพFBอคCานวณค@า Body Mass Index (BMI) ซRBง
เครFBองช�BงนSCาหน�กจะได,ร�บการต�ดต�SงอยV@บร�เวณหน,าอ@างล,างมFอ
เมFBอผV,ใช,ผ@านการดCาเน�นการท�Sง 3 ข�Sนตอนแล,ว ระบบส,วม
อ�จฉร�ยะจะดCาเน�นการคCานวณผลการตรวจว�ดและส@งสรhปผล
การตรวจ/ข,อมVลผ@านทางระบบเครFอข@ายภายในบ,านไปเกJบไว,
ในเครFBองคอมพ�วเตอรX  นอกจากน1S ระบบจะเสนอทางเลFอก
เก1Bยวก�บการบร�โภคอาหารและการออกกCาล�งกายให,แก@ผV,ใช,
งานอ1กด,วย

แนวความค�ดในการพ�ฒนาระบบส,วมอ�จฉร�ยะน1S เก�ดขRSน
จากการท1Bประธานกรรมการบร�ษ�ทไดวา เฮ,าสX  อ�นทร�สตร1
ซRBงเปjนบร�ษ�ท ก@อสร,างบ,านของประเทศญ1Bปh�น เข,าร�บการ
ร�กษาท1BโรงพยาบาลเมFBอประมาณ 9 ปqท1Bแล,ว และส�งเกต
เหJนว@า  ม1คนไข,หลายคนเด�นทาง มาท1BโรงพยาบาลเพFBอร�บ
การตรวจร@างกายและเด�นทางกล�บบ,านพร,อมก�บยาจCานวน
มาก  ด�งน�Sน คงจะด1ไม@น,อย ถ,าจะสามารถอCานวยความ
สะดวกให,แก@คนไข, ให,สามารถตรวจร@างกายเบFSองต,นได,ด,วย
ตนเองท1Bบ,าน จRงได,เสนอความค�ดน1Sให,แก@น�กว�จ�ยในบร�ษ�ท
เพFBอพ�ฒนาเปjนผล�ตภ�ณฑXต@อไป

นอกจากการพ�ฒนาส,วมอ�จฉร�ยะของประเทศญ1Bปh�น
แล,ว  น�กว�จ�ยจากมหาว�ทยาล�ยเทคน�คเว1ยนนา (Vienna
Technical University) ได,ดCาเน�นการว�จ�ยและพ�ฒนาห,องนSCา
ไฮเทคท1Bออกแบบมาเปjนพ�เศษสCาหร�บผV,ป�วยโรค Sclerosis
(ซRBงเปjนโรคเก1Bยวก�บการแขJงต�วของเนFSอเยFBอร@างกาย) และ
ผV,สVงอายh  ขณะน1Sงานว�จ�ยด�งกล@าวอยV@ในข�Sนตอนของการ
ทดสอบความเหมาะสมของเทคโนโลย1 2 แบบ ได,แก@
(1) แบบท1Bใช,บ�ตรอ�จฉร�ยะ หรFอสมารXทการXด (Smart card)
ซRBงผV,ใช,จะต,องเส1ยบบ�ตรสมารXทการXดในบร�เวณช@องเส1ยบบ�ตร
เพFBอจะใช,ห,องนSCา หล�งจากน�Sนระบบจะตรวจสอบข,อมVลเก1Bยว
ก�บผV,ใช, และปร�บการต�Sงค@าต@างๆ ให,เหมาะสม ต�วอย@างเช@น
การปร�บความสVงตBCาของราวจ�บสCาหร�บผV,พ�การ เพFBออCานวย
ความสะดวกในการน�BงหรFอลhกยFน การปร�บความสVงตBCาของ
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ภาพจCาลองการทCาความสะอาดต�วเองของ
กระจกพ�ลค�งต�น แอคท1ฟ
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ภาพห,องนSCาไฮเทค
ภาพจาก : บร�ษ�ทโตโต, ญ1Bปh�น



โถส,วม เพFBอให,เหมาะสมก�บขนาดของรถเขJนของผV,พ�การหรFอ
ระด�บความสVง  (2) แบบท1Bใช,เทคโนโลย1ว�เคราะหXเส1ยงพVด
(Voice-recognition Technology) โดยจะประยhกตXใช,การ
ว�เคราะหXเส1ยง เพFBอการส�Bงการในการปร�บระด�บอhปกรณXต@างๆ
ในห,องนSCาให,เหมาะสม โดยระบบจะจดจCาเส1ยงพVดของผV,ใช,
และบ�นทRกการต�Sงค@าต@างๆ ท1Bเหมาะสม  นอกจากน1S หล�งการ
ใช,ห,องนSCาแล,ว ระบบด�งกล@าวจะดCาเน�นการตรวจสอบสถาน
ภาพและทCาความสะอาดต�วเองได,โดยอ�ตโนม�ต�

อhปกรณXต@างๆ ของห,องนSCาไฮเทคน1S อยV@ในระหว@างการ
จดส�ทธ�บ�ตรสCาหร�บการออกแบบ รวมท�Sงได,ม1การทดลองใช,
งานก�บผV,ป�วยจCานวน 35 ราย และคาดว@าจะสามารถผล�ตออก
มาใช,งานได,ภายในปqน1S. 

ท1Bมา: 21501: http://labtop.media.mit.edu/
            "Brazil Ponders Joining the US$ 100 Laptop for all Bandwagon"  จาก Brazil Magazine             

     http://www.brazillmag.com/index.php?opetion=com_contect&task=view&id=3016&Itemid=49
     “แม,ว" ฝmนน.ร.ไทยพกแลJปทJอปแทนหน�งสFอ  จากหน�งสFอพ�มพXมต�ชน

        21502: http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/3770353.stm
     http://www.ananova.com/news/story/sm_982802.html?menu=news.technology
     http://technovelgy.com/ct/Science-Fiction-News.asp?NewsNum=162

        21503: http://edition.cnn.com/2005/TECH/05/19spark.toilet/index.html
     http://edition.cnn.com/2005/TECH/06/28spark.toilet/index.html
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ท1BปรRกษา: ทว1ศ�กด�\ กออน�นตกVล และ ชฎามาศ ธhวะเศรษฐกhล บรรณาธ�การบร�หาร: ก�ลยา อhดมว�ท�ต
กองบรรณาธ�การ: จ�ราภรณX แจ@มช�ดใจ, ถว�ดา ม�ตรพ�นธX,  พรรณ1 พน�ตประชา, อภ�ญญา กมลสhข, อล�สา คงทน,และ จ�นตนา
พ�ฒนาธรช�ย 
สงวนล�ขส�ทธ�\ (c) 2548 โดยศVนยXเทคโนโลย1อ�เลJกทรอน�กสXและคอมพ�วเตอรXแห@งชาต� สวทช. การนCาไปต1พ�มพXหรFอเผยแพร@
ในสFBออFBนจะทCาได,ต@อเมFBอได,ร�บอนhญาตเปjนลายล�กษณXอ�กษรจากเจ,าของล�ขส�ทธ�\เท@าน�Sน
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