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เร��องประจ
�ฉบ�บ

21901 ระบบต�ดต�มค�นห�ต
�แหน�งจ�กส�ญญ�ณ
โทรท�ศน 

21902 ช�ปหน�วยคว�มจ
�แบบแฟลช (Flash
Memory Chip) ขน�ด 16 ก�กะบ�ต ช�;น
แรกของโลก

21903 โรงพย�บ�ลห=�นยนต  (Robotic
Hospital) ส
�หร�บน�กศCกษ�แพทย 

ระบบต�ดต�มค�นห�ต
�แหน�งจ�กส�ญญ�ณโทรท�ศน 
(21901)

เทคโนโลย� Global Positioning System หร#อ GPS ม�
ประโยชน)อย*างมากในการค/นหา ต1ดตามบ4คคลและทร6พย)ส1น
โดยจะท:างานเช#;อมต*อก6บระบบส6ญญาณดาวเท�ยม และม�การ
ออกแบบมาเพ#;อใช/งานในบร1เวณพ#?นท�;โล*งหร#อกลางแจ/ง แต*
ท6?งน�?ก@ม�จ4ดอ*อน ค#อ อ4ปกรณ) GPS ม6กจะไม*สามารถร6บ
ส6ญญาณได/ในเขตเม#อง หร#อ ภายในต6วอาคาร  

จากจ4ดอ*อนท�;กล*าวมาข/างต/น ท:าให/ท�มว1จ6ยจากบร1ษ6ท
Rosum Corporation ประเทศสหร6ฐอเมร1กา ด:าเน1นการว1จ6ย
และพ6ฒนาระบบต1ดตามค/นหาต:าแหน*งโดยใช/ส6ญญาณ
โทรท6ศน) (TV-GPS) ซR;งเปSนระบบท�;ผสมผสานส6ญญาณ
โทรท6ศน) เข/าก6บระบบ GPS ขR?น เน#;องจากเม#;อเท�ยบก:าล6ง
ส6ญญาณของ GPS จากส6ญญาณดาวเท�ยมแล/ว พบว*า
ส6ญญาณโทรท6ศน) ม�ก:าล6งแรงส*งสUงกว*าส6ญญาณดาวเท�ยม
ถRง 2,000 เท*า ซR;งในประเทศสหร6ฐอเมร1กา เก#อบท4กคร6ว
เร#อนจะม�เสาอากาศส:าหร6บร6บส6ญญาณโทรท6ศน)อยU*แล/ว
โดยเฉพาะในเขตต6วเม#องในประเทศสหร6ฐฯ ม�เสาส6ญญาณ
โทรท6ศน)จ:านวนมากกว*า 2,800 เสากระจ4กต6วอยU*ในบร1เวณ
พ#?นท�;อยU*อาศ6ย  ด6งน6?น น6บได/ว*าโครงสร/างพ#?นฐานส:าหร6บ
ระบบ TV-GPS น6?น พร/อมใช/งานโดยไม*จ:าเปSนต/องต1ดต6?ง
เสาอากาศเพ1;มเต1มอ�ก 

การท:างานของระบบ TV-GPS จะคล/ายคลRงก6บการ
ท:างานของระบบ GPS ในปZจจ4บ6น โดยสามารถแบ*งส*วน
ประกอบได/ออกเปSน 3 ส*วน ค#อ ส*วนท�; 1 อ4ปกรณ)ส*วนร6บ
ส6ญญาณโทรท6ศน) โดยใช/อ4ปกรณ) GPS, โทรศ6พท)ม#อถ#อ,
เคร#;อง PDA หร#ออ4ปกรณ)อ#;นๆ จะม�การต1ดต6?งช1ปร6บส6ญญาณ
โทรท6ศน) ท�;สามารถร6บส6ญญาณโทรท6ศน)ท�;ม�การออกอากาศ
ในบร1เวณน6?น แต*เน#;องจากสถาน�โทรท6ศน)ไม*ม�ระบบบ6นทRก
เวลา  ซR;งเปSนกลไกหนR;งท�;ส:าค6ญส:าหร6บการค/นหาต:าแหน*ง
ท�;แม*นย:า ด6งน6?นจRงต/องม�อ4ปกรณ)ส*วนท�; 2 ท:างานควบคU*ก6บ
เสาอากาศโทรท6ศน)และค/นหาต:าแหน*งไปด/วย ค#อ ระบบ
ต1ดตาม (monitor unit) ซR;งจะต1ดตามส6ญญาณและว6ดระด6บ
ส6ญญาณโทรท6ศน) พร/อมท6?งส*งข/อมUลเก�;ยวก6บส6ญญาณ
โทรท6ศน)ไปย6งเคร#;องคอมพ1วเตอร)แม*ข*ายค/นหาต:าแหน*ง
(Location Server) ในส*วนท�; 3 ค#อ ส*วนประมวลผล ท�;ท:า

หน/าท�;น:าข/อมUลจาก monitor unit และส6ญญาณโทรท6ศน)
ท�;ได/จากช1ปท�;ต1ดต6?งในอ4ปกรณ)ต*างๆ มาประมวลเพ#;อหา
ต:าแหน*งและส*งข/อมUลต:าแหน*งกล6บไปย6งช1ปท�;ต1ดต6?งใน
อ4ปกรณ)ต*างๆ เพ#;อแสดงผลของต:าแหน*งท�;ถUกต/องของส1;งท�;
ก:าล6งค/นหา 

ระบบ TV-GPS ท�;ว1จ6ยและพ6ฒนาขR?นน�? จะใช/ส6ญญาณ
โทรท6ศน)ท�;ม�การส*งส6ญญาณอยU*แล/วในปZจจ4บ6นตามมาตรฐาน
ของ American Television Standards Committee ด6งน6?น
สถาน�โทรท6ศน) จRงไม*จ:าเปSนต/องเปล�;ยนแปลงว1ธ�การส*ง
ส6ญญาณหร#อต1ดต6?งอ4ปกรณ)ส*งส6ญญาณเพ1;มเต1ม อ�กท6?งใน
ปZจจ4บ6นช*องส6ญญาณในย*าน VHF และ UHF ท�;ได/จ6ดสรรเพ#;อ
การส*งส6ญญาณโทรท6ศน)ก@ม�มากพอท�;จะใช/งานเพ1;มเต1ม
ส:าหร6บระบบ TV-GPS อ�กด/วย

ปZจจ4บ6น ท�มว1จ6ยม�แผนงานท�;จะน:าระบบ TV-GPS ไป
ทดลองใช/งาน โดยต1ดต6?งในรถบรรท4กเพ#;อการต1ดตามการ
ขนส*งส1นค/าในเม#องซานฟรานซ1สโก ประเทศสหร6ฐฯ ในช*วง
ต/นปgหน/า (ค.ศ. 2006)  และหล6งจากน6?นจะน:าไปใช/ในงาน
ต1ดตามพฤต1กรรมของผU/พ/นโทษก*อนก:าหนด และการค/นหา
ต:าแหน*งของผU/ประสบเหต4ของหน*วยฉ4กเฉ1น 911  ด6งน6?น
ผลงานว1จ6ยด6งกล*าวจRงน*าจะสามารถน:ามาใช/จร1งในไม*ช/า
นอกจากน�? ย6งสอดคล/องก6บนโยบายของร6ฐบาลสหร6ฐฯ ท�;ได/
ประกาศเม#;อเด#อนธ6นวาคม 2004 ให/บร1ษ6ทว1จ6ยและพ6ฒนา
ต*างๆ เร*งพ6ฒนาระบบต1ดตามค/นหาส:ารองเพ1;มเต1ม เพ#;อใช/
เปSนระบบส:ารองฉ4กเฉ1นในกรณ�ท�;ระบบ GPS แบบเด1ม ซR;งม�
การใช/งานมาต6?งแต*ปg ค.ศ. 1978 ไม*สามารถท:างานได/ 
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ส*วนประกอบและการท:างานของระบบ TV-GPS 
ภาพจาก: www.popsci.com



ต�ร�งเปร^ยบเทย̂บระบบ GPS และ TV-GPS

GPS TV-GPS

ก
�ล�งส�ง: หาก
ส6ญญาณม�ก:าล6งสUง
มาก ก@จะท:าให/
สามารถค/นหา
ต:าแหน*งได/เร@วขR?น

500 ว6ตต) จาก ระยะ
12,500 ไมล)จากพ#?นผ1ว
โลก

1000 ก1โลว6ตต) และ
สามารถส*งส6ญญาณได/
ครอบคล4มพ#?นท�; 50
ไมล) ในบร1เวณช4มชน
หร#อพ#?นท�;เพ#;อการ
พาณ1ชย)

คว�มถ^�: ความถ�;ของ
ส6ญญาณต;:าจะท:าให/
สามารถทะล4ผ*าน
อาคารได/รวดเร@วย1;งขR?น

1,512 MHz ซR;งท:าให/
ส6ญญาณต:าเม#;ออยU*ใน
บร1เวณต6วอาคาร

300-750 MHz

ช�วงคว�มถ^�ของ
คล��นว�ทย=: ช*วงความ
ถ�;ว1ทย4ท�;กว/างจะท:าให/
สามารถค/าหา
ต:าแหน*งได/แม*นย:าย1;ง
ขR?น

1 MHz 6 MHz

Clear Channels:
ช*องส6ญญาณท�;ช6ดเจน
ท:าให/อ6ตราความเร@ว
ในการร6บส6ญญาณด�
ขR?น

ในระบบ GPS ใช/ส*ง
ส6ญญาณโดยใช/ความถ�;
เด�ยวก6น ซR;งอาจท:าให/
เก1ดเส�ยงรบกวน
ส6ญญาณท:าให/การได/
ร6บไม*ช6ดเจน

เน#;องจากสถาน�
โทรท6ศน)แต*ละสถาน�จะ
ส*งส6ญญาณโดยใช/ช*วง
ความถ�;ท�;ต*างก6น ด6งน6?น
ระบบ TV GPS
สามารถร6บและเล#อก
ประมวลผลส6ญญาณท�;
ช6ดเจนเพ#;อหาต:าแหน*ง
ท�;ถUกต/องทR;ส4ดได/

ท�;มา: http://popsci.com/popsci/computers/
article/0,20967,1077265,00.html

ช�ปหน�วยคว�มจ
�แบบแฟลช (Flash Memory Chip)
ขน�ด 16 ก�กะบ�ต ช�;นแรกของโลก (21902)

เม#;อเร@วๆ น�?บร1ษ6ทซ6มซ4งอ1เล@กทรอน1กส) ได/ประกาศว*า
บร1ษ6ทสามารถพ6ฒนาช1ปหน*วยความจ:าแบบแฟลชประเภท
NAND(not and) ซR;งม�ความหนาแน*นถRง 16 ก1กะบ1ต(16 Gb)
ได/ส:าเร@จเปSนเจ/าแรกของโลก ซR;งบร1ษ6ทได/ใช/เทคโนโลย� 50
นาโนเมตร (50 nm) ในการผล1ต  นอกจากน�?บร1ษ6ทย6งได/เร1;ม
ท:าการออกแบบการ)ดหน*วยความจ:าซR;งม�ความจ4ถRง 32
ก1กะไบท) โดยการน:าช1ปหน*วยความจ:าแบบแฟลชประเภท
NAND ขนาด 16 ก1กะบ1ต จ:านวน 16 ช1?นมาบรรจ4ไว/ในการ)ด
แผ*นเด�ยวก6นอ�กด/วย

ในปZจจ4บ6น หน*วยความจ:าแบบแฟลชประเภท NAND ม�
อ6ตราการเจร1ญเต1บโตสUงถRง 70% ต*อปg น6บจากปg 2001 ถRง
2005 และในช*วงไตรมาสท�;สองของปg 2005 NAND ม�ส*วน
แบ*งของตลาดของหน*วยความจ:าแบบแฟลชท6;วโลกอยU*ท�;
55% ส*วนท�;เหล#ออ�ก 45% เปSนส*วนแบ*งของ NOR (not or)
มUลค*าของตลาดหน*วยความจ:าแบบแฟลช ท6?งประเภท
NAND และ NOR ม�แนวโน/มท�;จะขยายต6วสUงขR?น ด6งจะเห@นได/
จาก มUลค*าของตลาดท�;สUงถRง 4.1 พ6นล/านเหร�ยญสหร6ฐ ใน
ช*วงไตรมาสท�;สองของปg 2005 ซR;งเพ1;มขR?น 4% จากมUลค*า
3.9 พ6นล/านเหร�ยญสหร6ฐ ในไตรมาสแรก และได/ม�การคาด
การณ)ว*า มUลค*าตลาดโลกของหน*วยความจ:าแบบ
แฟลชประเภท NAND เท*าน6?น จะเพ1;มขR?นสUงถRง 18 พ6นล/าน
เหร�ยญสหร6ฐในปg 2010

หน*วยความจ:าแบบแฟลชประเภท NAND น�?ปZจจ4บ6นเปSน
ท�;น1ยมน:ามาใช/ในอ4ปกรณ)เคร#;องใช/ไฟฟxา (consumer
electronic devices) เช*น กล/องถ*ายรUปแบบด1จ1ท6ล โทรศ6พท)

ม#อถ#อ เคร#;องเล*นเพลง mp3 และล*าส4ดน�? บร1ษ6ทแอปเปyzล
คอมพ1วเตอร)  ได/น:าหน*วยความจ:าแบบแฟลชน�?มาใช/ใน
ผล1ตภ6นฑ)ใหม* ท�;ม�ช#;อว*า iPod Nano (ด6งแสดงในรUปด/าน
ล*าง) ซR;งมาแทนท�; iPod Mini ท�;จะไม*ม�การผล1ตออกขาย
อ�กแล/ว iPod Nano ม�ความจ4 (capacity) เท*าก6บ iPod Mini
น6;นค#อ ขนาด 2 ก1กะไบท)และ 4 ก1กะไบท) ท�;สามารถเก@บ
เพลงได/ 500 เพลง และ 1,000 เพลง ตามล:าด6บ เน#;องจาก
iPod Nano ได/น:าหน*วยความจ:าแบบแฟลชมาใช/แทน
ฮาร)ดด1สก)ไดร)ฟขนาดเล@ก(microdrive) ท�;เคยใช/ใน iPod
Mini ซR;งท:าให/ iPod Nano ไม*เก1ดการกระโดด (skip) ของ
เพลงในขณะท�;ม�การเคล#;อนไหว และเน#;องจากหน*วยความจ:า
แบบแฟลชไม*ได/ประกอบด/วยช1?นส*วนท�;เคล#;อนไหวได/
(moving parts) เหม#อนอย*างฮาร)ดด1สก)ไดร)ฟ ด6งน6?นเคร#;อง
เล*นเพลงท�;ใช/แฟลชจะใช/พล6งงานจากแบตเตอร�;น/อยกว*า
เคร#;องเล*นท�;ใช/ฮาร)ดด1สก)ไดร)ฟถRง 30 เท*า และท�;ส:าค6ญ
ขนาดและน?:าหน6กของ iPod Nano ย6งเล@กกว*าของ iPod
Mini มาก ซR;งท:าให/พกพาไปไหนได/สะดวกมากขR?น

บร1ษ6ทซ6มซ4งคาดการณ)ว*า แฟลชช1ปขนาด 16 ก1กะบ1ต
จะช*วยขยายตลาดของหน*วยความจ:าแบบแฟลชประเภท
NAND ออกไปย6งเคร#;องม#อด1จ1ต6ลแบบพกพาต*างๆ รวมถRง
คอมพ1วเตอร)โน/ตบ4คด/วย และในท�;ส4ดอาจจะน:ามาใช/แทนท�;
ฮาร)ดด1สก)ไดร)ฟขนาดเล@กท6?งหมด ด6งน6?นจRงเปSนท�;น*าต1ดตาม
ต*อไปว*า หน*วยความจ:าแบบแฟลชประเภท NAND จะส*ง
ผลกระทบต*อส6ดส*วนของตลาดฮาร)ดด1สก)ไดร)ฟขนาดเล@ก
หร#อไม* อย*างไร

      แต*ท6?งน�? บร1ษ6ทแอปเปyzล คอมพ1วเตอร) ก@ย6งคงพ6ฒนา
Original iPod (ร4*นท�;ใช/ฮาร)ดด1สก)ไดร)ฟความจ4ต6?งแต* 20 ก1กะ
ไบท)ขR?นไป) ให/ม�ประส1ทธ1ภาพในการเก@บข/อมUล และม�
ค4ณสมบ6ต1ใหม*ๆ เพ1;มมากขR?น โดยเม#;อว6นท�; 12 ต4ลาคม 2548
บร1ษ6ทแอปเปyล คอมพ1วเตอร)ได/เปyดต6ว iPod ร4*นใหม* (the
fifth generation หร#อ ร4*นท�; 5) เปSนแบบจอใหญ* ความจ4สUง
โดยม�ความสามารถในการเล*นว1ด�โอและเพลง พร/อมก6บ
ระบบ iTune6 เพ#;อใช/ดาวน)โหลดรายการโทรท6ศน) music
video และ video podcasts เคร#;องเล*นด6งกล*าวม�ขนาดหนา
กว*า iPod nano ไม*มากน6ก ม�สองร4*น ค#อ 30 ก1กะไบท) และ
60 ก1กะไบท)  ซR;งร4*นหล6งน�?สามารถจ4ว1ด�โอได/ถRง 150 ช6;วโมง
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iPod Mini (ซ/าย) และ iPod Nano (ขวา)



โรงพย�บ�ลห=�นยนต  (Robotic Hospital) ส
�หร�บ
น�กศCกษ�แพทย  (21903)

       จากปZญหาของจ:านวนน6กศRกษาแพทย)ท�;เพ1;มมากขR?นใน
แต*ละปg ในขณะท�;จ:านวนโรงพยาบาลท�;จะให/น6กศRกษาแพทย)
เข/าไปฝ�กห6ดน6?นม�จ:านวนจ:าก6ด มหาว1ทยาล6ยแม@กซ1ก6นจRงได/
ค1ดน:าคนไข/ห4*นยนต)มาใช/ในการเร�ยนการสอนน6กศRกษา
แพทย)  แทนการเร�ยนก6บคนไข/จร1งๆ ในโรงพยาบาล

เม#;อว6นท�; 26 ก6นยายน 2548 ท�;ผ*านมา มหาว1ทยาล6ย
ยUน6ม (UNUM University) ประเทศแม@กซ1โก ได/ม�พ1ธ�เปyด
โรงพยาบาลห4*นยนต) (Robotic Hospital) ขR?นอย*างเปSนทาง
การ ท�;คณะแพทยศาสตร)ของมหาว1ทยาล6ย ซR;งน6บได/ว*าเปSน
โรงพยาบาลห4*นยนต)ท�;ใหญ*ท�;ส4ดในโลก เพ#;อให/น6กศRกษา
แพทย)สามารถเร�ยนรU/และฝ�กห6ดท:าการผ*าต6ด และฝ�กท:าการ
ร6กษาในข6?นตอนต*างๆ น6บต6?งแต*การท:าคลอด โดยน6กศRกษา
จะได/ฝ�กท:าคลอดห4*นยนต)เด@กทารกออกจากครรภ)ของมารดา
ท�;เปSนห4*นยนต)  ต6ดสายสะด#อ ดUดน?:าออกจากปากและจมUก
รวมท6?งฉ�ดยาให/ก6บทารก เปSนต/น

 ห4*นยนต)ท�;น:ามาใช/เปSนคนไข/น�? จะประกอบไปด/วยอว6ยวะ
ต*างๆ เหม#อนก6บมน4ษย)ท4กประการ ม�เล#อดเท�ยม และม�กลไก
ควบค4มให/ม�ระบบการหายใจเหม#อนมน4ษย)อ�กด/วย และด/วย
เง1นลงท4น 1.3 ล/านเหร�ยญสหร6ฐ โรงพยาบาลม�ห4*นยนต)คน
ไข/ท6?งหมด 24 ต6ว รวมท6?งโปรแกรมคอมพ1วเตอร)ท�;ใช/ในการ
ควบค4มและจ:าลองอาการต*างๆ ท�;อาจจะเก1ดขR?นก6บมน4ษย) ใน
ระด6บความหน6กเบาของอาการท�;ต*างก6นได/ เช*น โรคเบา
หวาน หร#อ ห6วใจล/มเหลว เปSนต/น

ศาสตราจารย) Joaquin Lopez Barcena รองคณะบด�
คณะแพทยศาสตร)ของมหาว1ทยาล6ย กล*าวว*า เน#;องจาก
ปร1มาณน6กศRกษาแพทย)ม�เพ1;มมากขR?นในแต*ละปg ท:าให/ไม*
สามารถหาอ4ปกรณ)และสถานท�;เพ#;อใช/ในการเร�ยนและฝ�กห6ด
ได/ การท�;มหาว1ทยาล6ยจ6ดต6?งโรงพยาบาลห4*นยนต)น�?ขR?นมาจRง
น6บเปSนโอกาสท�;ด�ในการเร�ยนรU/ของน6กศRกษา โดยเฉพาะ
ส:าหร6บน6กศRกษาแพทย)ปgหนR;ง ท�;เพ1;งจะได/เร1;มเร�ยนรU/เก�;ยวก6บ
กายว1ภาคของมน4ษย)  ซR;งการได/ฝ�กห6ดก6บคนไข/ห4*นยนต) จะ
ช*วยท:าให/จ1ตใจสงบและม�สมาธ1มากขR?น เน#;องจากถ/าปฏ1บ6ต1
ก6บคนไข/จร1งๆ อาจท:าให/เก1ดความต#;นเต/นและประหม*าได/
และท�;ส:าค6ญน6กศRกษาสามารถฝ�กปฏ1บ6ต1ได/หลายคร6?งตาม
ความต/องการ

จากจ:านวนน6กศRกษาท6?งส1?น 15,000 คน ท:าให/
มหาว1ทยาล6ยยUน6ม เปSนมหาว1ทยาล6ยท�;ม�คณะแพทยศาสตร)ท�;
ใหญ*ท�;ส4ดในลาต1นอเมร1กา ซR;งจากข/อมUลของสมาคม
แพทยศาสตร)แห*งแม@กซ1โก พบว*าในปZจจ4บ6นม�น6กศRกษา
แพทย)ท�;เข/ามาเร�ยนในแม@กซ1โกท6?งส1?นกว*า 70,000 คน 

ท�;มา  21901: Television Signals Plug the Holes in GPS
http://popsci.com/popsci/computers/article/0,20967,1077265,00.html
TV-GPS   http://fleetowner.com/information_technology/patentpending/fleet_tvgps/Rosum 
TV-GPS  http://www.rosum.com

        21902: http://www.technewsworld.com/story/46071.html
     http://news.zdnet.co.uk/hardware/storage/0,39020366,39217968,00.htm
     http://www.cbsnews.com/stories/2005/09/12/scitech/pcanswer/main834003.shtml
     http://www.apple.com

        21903: http://asia.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=healthNews&storyID=2005-09-
26T230432Z_01_HAR682988_RTRUKOC_0_US-MEXICO-ROBOTS.xml

     http://www.dgi.unam.mx/boletin/bdboletin/2005_742.html
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