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ป�จจ
บ�นได�ม�การน�าแบตเตอร��ล�เท�ยมขนาดเล!กมาใช�ใน
วงการแพทย'  โดยน�ามาใช�เป*นแหล,งพล�งงานของอ
ปกรณ'
การแพทย'ประเภทเคร1�องกระต
�นไฟฟ3าท��ฝ�งไว�ในร,างกายของ
คนไข�ท��ม�ป�ญหาเก��ยวก�บระบบประสาทถ8กท�าลายหร1อถ8ก
กระทบกระเท1อน เช,น ผ8�ป:วยโรคพาร'ค�นส�น โรคลมบ�าหม8
หร1อผ8�ป:วยท��ม�อาการกล�;นป�สสาวะไม,อย8,  โดยแพทย'จะใช�
เคร1�องกระต
�นไฟฟ3าน�;เพ1�อช,วยให�ระบบประสาทกล�บมาท�างาน
ได�อ�กคร�;ง  แบตเตอร��ท��ใช�ก�บเคร1�องกระต
�นไฟฟ3าด�งกล,าวได�
ถ8กออกแบบมาให�สามารถท�างานได�อย,างเท��ยงตรงและใช�
งานได�นานหลายป<  

แต,อย,างไรก!ด�แบตเตอร��แบบเด�มน�;นย�งม�ข�อเส�ยค1อ เม1�อ
แบตเตอร��หร1ออ
ปกรณ'หมดอาย
การใช�งาน แพทย'จะต�องท�า
การผ,าต�ดเพ1�อเปล��ยนอ
ปกรณ'หร1อแบตเตอร��ใหม,เพ1�อท��จะท�า
ให�อ
ปกรณ'ต,างๆ ท��ฝ�งไว�ในร,างกายของผ8�ป:วยสามารถท�างาน
ได�อย,างปกต�  นอกจากน�;น แบตเตอร��ย�งต�องม�ขนาดท��เล!ก
มากๆ  เน1�องจากหากอ
ปกรณ'ท��ใช�ในการกระต
�นระบบ
ประสาทม�ขนาดใหญ,จะส,งผลท�าให�กล�ามเน1;อบางส,วนใน
ร,างกายเส�ยหายได�

ด�วยข�อจ�าก�ดท��กล,าวมาข�างต�น ศาสตราจารย'โรเบ�ร'ต
เวสต' น�กว�จ�ยด�านเคม� แห,งมหาว�ทยาล�ยว�สคอนซ�น เมด�ส�น
และท�มงานจ@งได�ร,วมก�นพ�ฒนาอ�เล!กโตรไลต' (electrolyte)
ซ@�งเป*นของเหลวท��น�าไฟฟ3า ซ@�งถ1อได�ว,าเป*นห�วใจหล�กท��
ส�าค�ญของแบตเตอร�� รวมท�;งในส,วนของออแกนโนซ�ล�คอน 
(organosilicon) จนกระท��งได�แบตเตอร��ล�เท��ยมท��ม�ความ
ย1ดหย
,นส8ง ม�เสถ�ยรภาพในการท�างาน ไม,ต�ดไฟ และไม,เป*น
พ�ษต,อร,างกาย เน1�องจากเป*นส,วนประกอบท��ได�จากซ�ล�คอน
และส,วนประกอบอ1�นๆ จากธรรมชาต� นอกจากน�; แบตเตอร��
ล�เท�ยมชน�ดใหม,น�;ย�งสามารถชาร'จพล�งงานได�และม�อาย
การ
ใช�งานยาวนานกว,าเด�มถ@งสองเท,า แบตเตอร��ชน�ดใหม,น�;
สามารถน�าไปใช�ได�ก�บเคร1�องกระต
�นท��ม�ขนาดเล!กมากๆ
เน1�องจากม�ขนาดพอๆ ก�บไส�ด�นสอ จ@งสามารถฉ�ดเข�าไปใกล�
บร�เวณเส�นประสาทได�  

จากเทคโนโลย�ของแบตเตอร��ล�เท�ยมด�งกล,าว ท�าให�
สามารถผล�ตแบตเตอร��ท��ม�ขนาดเล!กลงและใช�งานได�นานข@;น
โดยในอนาคตท�มว�จ�ยจะพ�ฒนาให�สามารถชาร'จไฟจาก
ภายนอกร,างกายได�โดยไม,ต�องอาศ�ยการผ,าต�ดและนอกจาก

น�าไปใช�ส�าหร�บอ
ปกรณ'ทางการแพทย'แล�ว แบตเตอร��ล�เท�ยม
ด�งกล,าวย�งน�าไปใช�ในอ
ปกรณ'อ1�นๆ ได�อ�กหลายอย,างต�;งแต,
อ
ปกรณ'ในยานอวกาศจนถ@งเคร1�อง iPods

ซอฟต แวร โอเพนซอร สก
�ล�งแจ�งเก�ด (22202)

การร
กตลาดของซอฟต'แวร'โอเพนซอร'สไม,เพ�ยงแต,เก�ด
ข@;นในเม1องไทย โดยเฉพาะเม1�อซ�ป3า (SIPA) และเนคเทค
เปWดต�วโอเพนออฟฟWศ 2.0 (OpenOffice 2.0) ท��พ�ฒนาจาก
OpenOffice.Org ไปเม1�อเด1อนต
ลาคม 2548 เท,าน�;น แต,ใน
เด1อนเด�ยวก�นบร�ษ�ทย�กษ'ใหญ,สองรายค1อ บร�ษ�ทซ�น ไมโคร-
ซ�สเต!มส' (Sun Microsystems, Inc.) และบร�ษ�ทก8เก�;ล
(Google Inc.) ย�งประกาศว,าจะร,วมก�นกระจายและเผยแพร,
ความร8�ทางเทคโนโลย�ซอฟต'แวร'โอเพนซอร'สท��บร�ษ�ทเป*น
เจ�าของให�ก�บผ8�ใช�ท��วโลก โดยม�ว�ตถ
ประสงค'เพ1�อให�ผ8�ใช�งาน
the Sun JRE (Java Runtime Environment), ท8ลบาร'ก8เก�;ล
(Google toolbar), และโอเพนออฟฟWศ (OpenOffice.Org)
ม�ความสะดวกและม�ความอ�สระในการใช�ประโยชน'จาก
ซอฟต'แวร'เหล,าน�;ได�อย,างเต!มท�� การต�ดส�นใจในการกระจาย
และเผยแพร,ความร8�คร�;งน�; ท�าให�ม�ความเป*นไปได�ท��ในอนาคต
ผ8�ใช�สามารถพ�ฒนาซอฟต'แวร'ประย
กต'อะไรก!ตามท��ผ8�ใช�ต�อง
การได�อย,างอ�สระ หร1อสามารถก�าหนดให�ซอฟต'แวร'ประย
กต'
ท��พ�ฒนาข@;นม�ค
ณสมบ�ต�รองร�บงานหลายร8ปแบบได�พร�อมก�น 

นอกจากน�; ภายใต�ข�อตกลงความร,วมม1อของท�;งสอง
บร�ษ�ทด�งกล,าว  บร�ษ�ทซ�น ไมโครซ�สเต!มส'จะเพ��มท8ลบาร'
ก8เก�;ล ให�เป*นทางเล1อกแก,ผ8�ดาวน'โหลด the Sun JRE (ท��
http://java.com) ซ@�งเป*นโปรแกรมท��สน�บสน
นการใช�งาน
ซอฟต'แวร'ประย
กต'ประเภทต,างๆ ท��พ�ฒนา บนเทคโนโลย�จาวา
ซ@�งในป�จจ
บ�นม�การใช�งานก�นอย8,ไม,น�อย  โดยสามารถย1นย�น
ได�จากสถ�ต�การดาวน'โหลด the Sun JRE ท��ม�ถ@ง 20 ล�านคร�;ง
ต,อเด1อน  
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การท�างานร,วมก�บบร�ษ�ทก8เก�;ลและบร�ษ�ทซ�น ไมโคร-
ซ�สเต!มส'ในคร�;งน�;จะท�าให�เทคโนโลย�ของบร�ษ�ทซ�น ไมโคร-
ซ�สเต!มส' กระจายต�วไปอย,างกว�างขวางและเข�าถ@งผ8�ใช�งาน
ได�มากข@;นผ,านระบบเน!ตเว�ร'ก (โดยความร,วมม1อก�บก8เก�;ล)
โดยเฉพาะอ�นเทอร'เน!ตท��ถ1อว,าเป*นต�วข�บเคล1�อนส�าค�ญใน
การก,อให�เก�ดการเปล��ยนแปลงในส�งคมและเศรษฐก�จโลก  

คราวน�;ลองห�นกล�บมาด8โอเพนออฟฟWศ 2.0 ท��เพ��งเปWด
ต�วในบ�านเราก�นบ�างว,าเป*นอย,างไร ก,อนหน�าน�;คนไทยร8�จ�ก
โปรแกรมโอเพนซอร'สช
ดออฟฟWศอย8,บ�าง ยกต�วอย,างเช,น
ปลาดาวออฟฟWศ และออฟฟWศทะเล ซ@�งม�หน�าตาแตกต,างจาก
ไมโครซอฟต'ออฟฟWศจากค,ายผล�ตซอฟต'แวร'ล�ขส�ทธ�t
(proprietary software) อย8,บ�าง ท�าให�ผ8�เร��มใช�งานหลาย
ท,านให�ความเห!นว,าไม,ค
�นเคยในตอนท��เร��มใช�  อ�กท�;งย�งม�
ความไม,สะดวกในการแลกเปล��ยนเอกสารก�บโปรแกรม
ไมโครซอฟท'ออฟฟWศ  แต,มาว�นน�;โอเพนออฟฟWศ 2.0 ท��
ถ8กพ�ฒนาข@;นใหม,น�;ได�น�าจ
ดอ,อนเหล,าน�;มาท�าให�เป*นล�กษณะ
เด,นของโปรแกรม  กล,าวค1อม�การพ�ฒนาให�ม�หน�าตาและ
การใช�งานคล�ายคล@งก�บซอฟต'แวร'ออฟฟWศท��เป*นท��น�ยม
อ�กท�;งย�งสามารถแลกเปล��ยนเอกสารก�บไมโครซอฟท'-
ออฟฟWศได�ด�วย

ส�าหร�บโปรแกรมในช
ดโอเพนออฟฟWศ 2.0 ประกอบ
ด�วย ไรท'เตอร' (Writer) หร1อโปรแกรมเว�ร'ดโปรเซสเซอร',
แคล (Calc) หร1อโปรแกรมสเปรดช�ต, อ�มเพรส (Impress)
หร1อโปรแกรมน�าเสนอ และ ดรอว' (Draw) หร1อโปรแกรม
วาดภาพ  โปรแกรมเหล,าน�;ถ8กพ�ฒนาให�รองร�บมาตรฐาน
Open Document Format ซ@�งเป*นมาตรฐานระบบเปWดท��
เป*นสากลในฟอร'แมท XML ท��ถ8กก�าหนดโดย OASIS ซ@�ง
เป*นสมาคมก�าหนดมาตรฐาน  

ร8ปแสดงหน�าจอของโปรแกรม Writer ในช
ด
โอเพนออฟฟWศ ซ@�งม�หน�าตาคล�ายคล@งก�บโปรแกรม Word

ในช
ดไมโครซอฟท'ออฟฟWศ

อย,างไรก!ด�โอเพนออฟพ�ศ 2.0 ย�งม�ความไม,สมบ8รณ'อย8,
เล!กน�อยในการรองร�บการใช�งานในระบบภาษาไทย ซ@�งขณะน�;
น�กพ�ฒนาซอฟต'แวร'โอเพนซอร'สของไทยรวมท�;ง เนคเทค
ก�าล�งพยายามพ�ฒนาให�ด�ข@;น และคาดว,าในเวลาอ�นใกล�
ป�ญหาเหล,าน�;จะหมดไป

ส�าหร�บผ8�ท��สนใจโอเพนออฟฟWศ 2.0 สามารถดาวน'โหลด
ท�� http://th.openoffice.org/ โดยไม,ม�ค,าใช�จ,ายใดๆ ด�งน�;น
เม1�อเท�ยบก�บเง�นท��ท,านต�องจ,ายเพ1�อซ1;อซอฟต'แวร'ล�ขส�ทธ�t
อย,าง MicroSoft Office Standard 2003  ซ@�งราคาตก
ประมาณกล,องละ 24,500 บาท(กร
งเทพธ
รก�จ, 2548)ก!น�บว,า
ค
�มค,า และส�าหร�บองค'กรท��ม�บ
คลากรจ�านวนมากซ@�งในแต,ละป<
ต�องเส�ยค,าซอฟต'แวร'ป<ละจ�านวนมากๆ การห�นกล�บมาใช�
โอเพนออฟฟWศก!เป*นทางเล1อกท��ค
�มค,า  

จากความสะดวกในการใช�งานและการเข�าถ@งซอฟต'แวร'
ท��ได�พ�ฒนาให�ด�ข@;น  รวมท�;งความประหย�ดท��คาดว,าจะเก�ดจาก
โอเพนออฟฟWศท��เห!นได�ง,ายๆ น�; จ@งไม,แปลกใจท��ข�อม8ลจาก
www.infoworld.com ได�ให�ข�อสร
ปว,า "ในอนาคตถ@งแม�
โอเพนออฟฟWศจะไม,สามารถแทนท��ไมโครซอฟท'ออฟฟWศ
เส�ยท�เด�ยว แต,ก!ม�พล�งพอท��จะท�าให�การเต�บโตของ
ไมโครซอฟท'ออฟฟWศช�าลงเม1�อเท�ยบก�บในอด�ต"

RFID เร��องหม, หม, (22203)

ในขณะท��กระแสการใช� RFID ก�าล�งเป*นเร1�องท��ถ8กหย�บ
ยกข@;นมาพ8ดค
ยก�นอย,างกว�างขวางในวงการการขนส,ง
(logistics) และการจ�ดการส�นค�าคงคล�ง (warehouse) คงม�
คนไม,มากท��ร8�ว,าระบบ RFID ถ8กน�ามาใช�ก�บงานด�านปศ
ส�ตว'
ของไทยต�;งแต,เม1�อ 10 ป<ท��แล�วโดยฟาร'มเอสพ�เอ!ม (SPM
Farm) จ�งหว�ดราชบ
ร� ของค
ณสมชาย  น�ต�กาญจนา  เพ1�อ
ควบค
มการให�อาหารแม,พ�นธ
'หม8ในฟาร'ม โดยระบบด�งกล,าว
ช,วยให�ฟาร'มลดต�นท
นอาหารและท�าให�แม,พ�นธ
'หม8ม�ส
ขภาพ
ท��ด�ไม,อ�วนหร1อผอมเก�นไป เน1�องจากได�ร�บอาหารในปร�มาณ
ท��เหมาะสม

สาเหต
ท��ม�การน�าระบบ RFID มาใช�ในฟาร'มแห,งน�;ก!เน1�อง
มาจาก ฟาร'มเอสพ�เอ!มได�เปล��ยนว�ธ�การเล�;ยงแม,พ�นธ
'หม8จาก
การเล�;ยงในกรงต�บ (หร1อกรงแบบข�งเด��ยว เร�ยงเป*นแถว)  มา
เป*นการเล�;ยงรวมในพ1;นท��กว�าง  ซ@�งม�ส,วนช,วยในการลดความ
เคร�ยดให�แม,หม8แทนการถ8กข�งในกรงต�บแบบแคบๆ อ�กท�;งย�ง
ช,วยให�แม,หม8สามารถเด�นออกก�าล�งกายได�อ�กด�วย  ซ@�งการ
เล�;ยงรวมในพ1;นท��กว�างข@;นจ�าเป*นต�องด8แลระบบการให�อาหาร
อย,างท��วถ@งและในปร�มาณท��เหมาะสมเพ1�อควบค
มค
ณภาพ
ของแม,หม8   นอกจากน�;นป�จจ�ยอ�กประการก!เน1�องจากค,าแรง
งานท��เล�;ยงหม8เร��มหายากและค,าแรงแพงข@;น  ด�งน�;นฟาร'มเอส
พ�เอ!มจ@งต�ดส�นใจน�าระบบ RFID เข�ามาช,วยในระะบบการให�
อาหารแทนคนเล�;ยง  โดยลงท
นจ�ดซ1;อระบบ RFID ในคร�;ง
แรกประมาณ 10 ล�านบาท ซ@�งประกอบด�วยป3าย (tag)
เคร1�องอ,าน (reader) รวมท�;ง ฮาร'ดแวร' ซอฟต'แวร' และระบบ
ข�อม8ล (middleware) 

ป3าย RFID ท��บรรจ
ข�อม8ลเก��ยวก�บอาย
ของหม8น;�าหน�ก
การให�ล8ก ปร�มาณอาหารท��ควรจะได�ร�บในแต,ละว�น จะถ8กต�ด
ไว�ท��ใบห8ของแม,พ�นธ
'หม8 เม1�อแม,พ�นธ
'เด�นเข�าไปถ@งรางอาหาร
ภายในคอกให�อาหาร เคร1�องอ,านท��รางให�อาหารจะอ,านข�อม8ล
จากป3าย แล�วส,งข�อม8ลไปย�งระบบควบค
ม เพ1�อให�เคร1�องให�
อาหารปล,อยอาหารออกมาให�แม,หม8ตามปร�มาณท��ต�;งไว� เม1�อ
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แม,หม8ก�นจนพอหร1อได�ตามปร�มาณท��ต�;งไว� แม,หม8จะเด�นออก
ไปในทางออกในปลายอ�กด�านของคอกให�อาหาร  หล�งจาก
น�;นแม,หม8ต�วใหม,ก!จะเด�นเข�ามา

 

       

ร8ปทางเด�นแบบเข�า-ออกทางเด�ยวส�าหร�บเข�าไปก�นอาหาร
ซ@�งม�เคร1�องอ,านป3าย RFID ต�ดอย8,ภายใน

ส�าหร�บในอนาคต ฟาร'มแห,งน�;วางแผนว,าจะน�าระบบ
RFID ไปใช�ก�บระบบทดสอบหม8เพ1�อค�ดเล1อกเป*นพ,อพ�นธ
'
หร1อแม,พ�นธ
'หม8  ระบบทดสอบหม8น�;จะเก!บข�อม8ลเก��ยวก�บการ
ก�นอาหาร น;�าหน�ก ประกอบก�บประว�ต� การให�ล8ก และการเป*น
โรค แล�วน�ามาว�เคราะห'เพ1�อหาหม8ท��จะเหมาะจะเป*นพ,อพ�นธ
'
หร1อแม,พ�นธ
'ท��ม�ค
ณสมบ�ต�ก�นอาหารน�อย ให�ล8กมาก และทน
ต,อโรค  

ป�จจ
บ�นถ@งแม�ระบบ RFID จะย�งม�การใช�งานไม,กว�าง-
ขวางในอ
ตสาหกรรมอาหาร เกษตร และปศ
ส�ตว'ของไทย
เน1�องจากระบบ RFID ย�งม�ราคาแพง อ�กท�;งในประเทศไทย
ย�งไม,ม�กฎหมายบ�งค�บเก��ยวก�บการตรวจสอบอาหารย�อนกล�บ
(food traceability) เช,นในบางประเทศ แต,อย,างไรก!ด� การ
ตรวจสอบอาหารย�อนกล�บก�าล�งเร��มถ8กบ�งค�บจากระเบ�ยบการ
ค�าระหว,างประเทศ โดยเฉพาะในกล
,มสหภาพย
โรป ซ@�งเป*น
ค8,ค�าส�าค�ญของไทย ด�งน�;นขณะน�;จ@งท�าให�หลายหน,วยงานท��
เก��ยวข�องก�บอ
ตสาหกรรมอาหารเร��มสนใจท��จะน�า RFID ไป
ทดสอบและใช�งาน ยกต�วอย,างเช,นในการเล�;ยงและขนส,งจาก
ฟาร'มก
�งไปย�งโรงงานแปรร8ป เป*นต�น

ท��มา  
22201:  http://www.sciencedaily.com/releases/2005/10/051004083648.htm
            UW-Madison’s Organosilicon Research Center, Argonne National Laboratory, Advanced Bionics Corp
22202:  http://www.infoworld.com/article/05/10/11/420Preality_1.html?source=NLC-OS2005-10-12
            http://www.sun.com/smi/Press/sunflash/2005-10/sunflash.20051004.1.html
            http://thaiopensource.org/content/view/14/173
            "ก8เก�;ล สน�บสน
น โอเพนออฟฟWศ" กร
งเทพธ
รก�จ (7 พ.ย.48)
22203:  ข�อม8ลบางส,วนจากการส�มภาษณ'ค
ณสมชาย น�ต�กาญจนาเม1�อว�นท�� 28 ก.ค. 48
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ร8ปแสดงแม,พ�นธ
'หม8ท��ต�ดป3าย RFID ไว�ท��ห8


