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จม�กอ�เล�กทรอน�กส� ร�ค�ถ�ก (23201)

      ในป�จจบ�นได�ม�เทคโนโลย�ท��สามารถน ามาใช�ก�บอปกรณ%
ส าหร�บตรวจจ�บสารเคม�ในอากาศและน, า ซ/�งอปกรณ%ด�งกล1าว
เป2นท��ร3�จ�กก�นในนามของจม3กอ5เล6กทรอน5กส% (electronic
nose) แต1ท�,งน�, เน@�องจากอปกรณ%ด�งกล1าวย�งคงม�ราคาแพง
อย31  ด�งน�,น ท��ผ1านมาจ/งย�งไม1ม�การน ามาใช�งานจร5งมากน�ก 

      แต1เม@�อไม1นานมาน�, ศาสตราจารย% Vivek Subramanian
อาจารย%ประจ าคณะว5ศวกรรมไฟฟLา แห1งมหาว5ทยาล�ย
แคล5ฟอร%เน�ย เบ5ร%คล��ย% ประเทศสหร�ฐอเมร5กา (University
of California, Berkeley) สามารถพ�ฒนาแผง (arrays)
ของเซ6นเซอร%ท��ม�ราคาถ3ก พอท��จะสามารถน ามาใช�ในงาน
ควบคมสารพ5ษต1างๆ ท��ม�อย31ในส5�งแวดล�อมได� โดยว�ตถ
ประสงค%ของการน าเซ6นเซอร%ทางเคม�มาใช�งานค@อ เพ@�อการ
ตรวจหามลพ5ษในส5�งแวดล�อมแต1เน5�นๆ เพ@�อท��จะได�หาทาง
แก�ไขได�ท�นท1วงท� ก1อนท��ป�ญหาน�,นๆ จะทว�ความรนแรงมาก
ย5�งข/,นกว1าเด5ม  

      ท�,งน�, การท��จะน าเซ6นเซอร%น�,มาใช�งานจร5งได�น�,น อปกรณ%
ด�งกล1าวจะต�องม�ราคาไม1แพงมากน�ก ศาสตราจารย%
Subramanian กล1าวว1า เขาสร�างแผงเซ6นเซอร%ทางเคม�
(chemical sensor) โดยการใช�สารก/�งต�วน าแบบ organic
และเทคโนโลย�การพ5มพ%แบบ inkjet อปกรณ%ร1นแรกท��ถ3ก
ประด5ษฐ%ข/,นมา ถ/งแม�ว1าจะต�องใช�เทคโนโลย�พ@,นฐานของ
ซ5ล5คอน (silicon-based) ท��ย�งม�ราคาส3งในการประมวล
ส�ญญาณจากเซ6นเซอร% แต1ราคาก6ตกอย31ท��ประมาณ 30 เซนต%
ต1อช5,น (หร@อราว 12 บาทต1อช5,น) ซ/�งเป2นราคาท��ถ3กมากเม@�อ
เท�ยบก�บเซ6นเซอร%ท��ม�ขายอย31ในตลาดขณะน�, ท��ม�ราคา
ประมาณหลายร�อยเหร�ยญดอลล1าร%สหร�ฐ

      ทรานซ5สเตอร%แบบ organic ม�แนวโน�มท��จะเส@�อม
(degrade) ได�ง1ายถ�าโดนอากาศ สารเคม� หร@อ น, า แต1ถ/ง
อย1างไรก6ตาม การเก5ดปฏ5ก5ร5ยาน�,เองท��ท าให�ทรานซ5สเตอร%
เหล1าน�,เป2นต�วเซ6นเซอร%ท��ด� สารเคม�ท��ต1างก�นจะม�ผลต1ออ�ตรา
การเส@�อมท��ต1างก�น นว�ตกรรมท��ส าค�ญท��ศาสตราจารย%ท1านน�,
ค5ดค�นข/,นมาค@อ การใช�แผงท��ม�สารก/�งต�วน าแบบ organic ท��
ต1างก�น ซ/�งแต1ละช5,นก6จะม�ปฏ5ก5ร5ยาตอบสนองต1อสารเคม�ท��
ต1างก�นข/,นอย31ก�บชน5ดของสารเคม� ส�ญญาณท��ได�ร�บจากแผง
เซ6นเซอร%น�,ท าให�เก5ดร3ปแบบ (pattern) เฉพาะต�วเหม@อนก�บ
เป2นลายน5,วม@ออ5เล6กทรอน5กส%เฉพาะของแต1ละสารเคม�น�,นๆ
เขาได�พ5มพ% สารก/�งต�วน าแบบ organic ท��ต1างก�นลงไปบน
แผงเซ6นเซอร% โดยการใช�ห�วฉ�ดของเคร@�องพ5มพ%แบบ inkjet

     ในป�จจบ�นม�การผล5ตแผงทรานซ5สเตอร%ท��ใช�สารก/�งต�วน า
ท��ต1างก�น 5 ชน5ด ซ/�งก6มากเพ�ยงพอท��จะตรวจสอบความ
แตกต1างระหว1างเหล�าไวน%ท��ด�และท��ไม1ด�ได�  นอกจากน�,นแผง
เซ6นเซอร%ของเขาย�งสามารถตรวจสอบความแตกต1างระหว1าง
สารละลายอ5นทร�ย% (organic solvents) ต1างชน5ดก�นท��ใช�ใน
ข�,นตอนอตสาหกรรมต1างๆ

      ถ/งแม�ว1าเซ6นเซอร%ล�กษณะน�,จะม�ราคาในการผล5ตไม1ส3ง
มากน�ก แต1เทคโนโลย�ท��ใช�ในการเช@�อมต1อเซ6นเซอร%เหล1าน�,
เข�าด�วยก�น และเทคโนโลย�ท��ใช�ในการประมวลผลข�อม3ล
ย�งคงท าให�การใช�งานม�ราคาส3งอย31  ด�วยเหตผลน�,จ/งได�ม�การ
วางแผนว1าจะน าเซ6นเซอร%ท��ค5ดค�นข/,นมาน�, ไปใช�ในงานท��ม�
ม3ลค1าส3ง ได�แก1 ใช�ในการตรวจสอบคณภาพยา ยกต�วอย1าง
เช1น ในป�จจบ�นแถบทดสอบท��ใช�ว�ดระด�บกล3โคสส าหร�บ
บคคลท��เป2นโรคเบาหวานได�ระบว�นหมดอายไว�ท��กล1อง ซ/�ง-
ส1วนใหญ1จะไม1ถ3กต�องน�ก ด�วยเหตน�,ผ3�ใช�อาจจะท5,งแถบทด
สอบไป ในขณะ ท��ย�งสามารถน ามาใช�งานได� ท าให�เก5ดความ
ส5,นเปล@องโดย ไม1จ าเป2น ด�งน�,นการน าเอาแผงเซ6นเซอร%มาใช�
ตรวจสอบด3ว1าแถบทดสอบย�งใช�การได�หร@อไม1 จะช1วยท าให�
ลดความส5,นเปล@องส1วนน�,ไปได� การน าแผงเซ6นเซอร%มาใช�ใน
อตสาหกรรมยาในล�กษณะท��กล1าวมาน1าจะม�ความเป2นไปได�
ในอ�กหน/�งปbข�างหน�า แต1ส าหร�บการน ามาใช�งานในระด�บกว�าง
เช1น การตรวจหาป�ญหาทางส5�งแวดล�อม อาจจะต�องรอไปอ�ก
ส�กพ�ก เน@�องจากเป2นการยากท��จะหาผ3�มาลงทนในการผล5ต

สหร�ฐฯ ครองแชมป!อ"เมล�ขยะ (23202)

      หลายท1านคงร าคาญใจก�บการได�ร�บอ�เมล%สแปม (spam
mail) หร@ออ�เมล%ขยะอย1างน�อย 5-10 ฉบ�บในแต1ละว�น อ�เมล%-
ขยะเหล1าน�, ถ3กส1งมาท�,งในร3ปของการขายส5นค�าและการ
โฆษณาชวนเช@�อต1างๆ ซ/�งไม1เพ�ยงแต1จะท าให�พ@,นท��ในกล1อง
อ�เมล% (mail box) ของท1านลดลงเท1าน�,น ย�งท าให�ผ3�ใช�
อ5นเทอร%เน6ตท�,งหลายต�องเส�ยเวลาในการลบอ�เมล%เหล1าน�,ท5,ง
รวมท�,งเส�ยเวลาในการหาว5ธ�ปLองก�นหร@อด�กพวกม�นเอาไว�
และไม1เพ�ยงเท1าน�,น หลายคร�,งท��อ�เมล%ขยะเหล1าน�,ย�งม�ไวร�ส
แฝงมาพร�อมก�บอ�เมล%อ�กด�วย ซ/�งบางคร�,งไวร�สด�งกล1าวก6เข�า
โจมต�คอมพ5วเตอร%ท�นท�ท��ท1านคล5gกอ�เมล% หร@อซ1อนต�วอย31เพ@�อ
ท าหน�าท��เป2นสายล�บคอยตรวจจ�บข�อม3ลส าค�ญๆ เช1น เลขท��
บ�ตรเครด5ตและรห�สผ1านของผ3�ใช� นอกจากน�,ข�อความในอ�เมล%
ขยะหลายอ�นเป2นอ�เมล%ลวงประเภทท��ม�ข�อม3ลการขายส5นค�า
ผ1านเว6บไซต%ท��เสม@อนจร5งทกประการ แต1เม@�อผ3�ใช�ท าการซ@,อ
ขายและส1งข�อม3ลการเง5นผ1านเว6บไซต%ลวงเหล1าน�,น เหล1า
อาชญากรท�,งหลายก6จะน าข�อม3ลการเง5นน�,ไปสร�างความเส�ย
หายให�ก�บผ3�ส��งซ@,อ

      ในช1วง 6 เด@อนท��ผ1านมา ระหว1างเด@อนเมษายน-ก�นยายน
2548 บร5ษ�ท โซฟอส (Sophos) ซ/�งเป2นองค%กรท��ตรวจจ�บ
อ�เมล%ขยะท��วโลก ได�เปkดเผยถ/งรายช@�อของ 12 ประเทศท��ม�
การปล1อยอ�เมล%ขยะออกมามากท��สด โดยจากการตรวจจ�บ
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ของโซฟอสพบว1า สหร�ฐอเมร5กาเป2นประเทศท��ม�การปล1อย
อ�เมล%ขยะออกมาเป2นอ�นด�บหน/�งหร@อค5ดเป2นร�อยละ 26.4
ของอ�เมล%ขยะท�,งหมดท��วโลก รองลงมาค@อ เกาหล�ใต� ค5ด-
เป2นร�อยละ 19.8 และจ�น (รวมท�,งฮ1องกง) ค5ดเป2นร�อยละ
15.7 นอกจากน�,นก6ได�แก1ประเทศฝร��งเศส บราซ5ล แคนาดา
ไต�หว�น สเปน ญ��ปtน อ�งกฤษ และเยอรม�นน� ส1วนประเทศ
ปาก�สถานน�,นเป2นประเทศ "น�องใหม1" ท��เพ5�งต5ดอ�นด�บในปbน�,
โดยม�การปล1อยอ�เมล%ขยะออกมาค5ดเป2นร�อยละ 1.4 เม@�อ
เท�ยบก�บอ�เมล%ขยะท��วโลกท��ทางโซฟอสตรวจพบ ส าหร�บ
ประเทศอ@�นๆ รวมก�นท��วโลกนอกเหน@อจาก 12 ประเทศท��
กล1าวมาแล�วน�,นม�การปล1อยอ�เมล%ขยะออกมารวมก�นท�,งส5,น
เป2นจ านวนร�อยละ 18.9

      ถ/งแม�ในช1วงหกเด@อนท��ท าการส ารวจ ประเทศสหร�ฐ-
อเมร5กาจะเป2นอ�นด�บหน/�งในการส1งอ�เมล%ขยะก6ตาม แต1สถ5ต5
ด�งกล1าวก6ลดลงจากการส ารวจในปbท��แล�ว ซ/�งพบว1าอ�เมล%ขยะ
จากสหร�ฐฯ ท��กระจายไปท��วโลกน�,นม�ถ/งร�อยละ 41.5 ส1วน
ประเทศเกาหล�ใต�และจ�นน�,นอ�เมล%ขยะท��ปล1อยออกมาในปbน�,
เพ5�มจากปbท��แล�วซ/�งม�เพ�ยงร�อยละ 11.6 และ 8.9 ตามล าด�บ
การลดลงอย1างเห6นได�ช�ดของอ�เมล%จากทว�ปอเมร5กาเหน@อน�,น
ส1วนหน/�งมาจากกฎหมายท��ม�ก าหนดบทลงโทษก�บกล1มของ
ผ3�ปล1อยอ�เมล%ขยะอย1างเคร1งคร�ด อย1างเช1น CAN-SPAM
(Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography
and Marketing Act) ท��ม�ผลบ�งค�บใช�ต�,งแต1ว�นท�� 1 มกราคม
2547 รวมท�,งระบบร�กษาความปลอดภ�ยทางเคร@อข1ายท��ด�ข/,น
และการถ1ายทอดความร3�ระหว1างผ3�ด3แลเคร@อข1ายในการสก�ด
ก�,นกล1มผ3�ปล1อยอ�เมล%ขยะ อ�กท�,งซอฟต%แวร%เซอร%ว5สแพคสอง
ของว5นโดว% เอ6กซ%พ� (XP SP2) ท��กระจายไปในกล1มผ3�ใช�ตาม-
บ�านท��วไป (home user) เม@�อปbท��แล�วซ/�งพ�ฒนาให�ม�ความ
สามารถในการร�กษาความปลอดภ�ยของเคร@อข1ายได�มากข/,น
ก6ม�ส1วนช1วยในการสก�ดเหล1าอาชญากรคอมพ5วเตอร%ได�ส1วน
หน/�งด�วย

      ส าหร�บสถานการณ%ของส�งคมอ5นเทอร%เน6ตในประเทศ-
ไทย พบว1าทกว�นน�,อ�เมล%ขยะ (ท��เราไม1อยากร�บ) ท�,งประเภท
ขายของ โฆษณาชวนเช@�อ และประชาส�มพ�นธ%ม�มากข/,นอย1าง
เห6นได�ช�ด เม@�อก1อนน�,นส1วนมากม�นจะมาเฉพาะในร3ปของ
อ�เมล%ภาษาอ�งกฤษ (ซ/�งคงมาจากต1างประเทศเป2นส1วนใหญ1)
แต1ว�นน�,อ�เมล%ขยะในร3ปแบบของภาษาไทยและจากเคร@�อง
โดเมนส�ญชาต5ไทยม�มากข/,นทกว�น ไม1ว1าจะเป2นเช5ญชวน
บร5จาค ขายยาลดน, าหน�ก ชวนสม�ครเป2นสมาช5กการขายตรง
และอ@�นๆ อ�กมากมายแล�วแต1ผ3�ส1งเมล%จะน/กได� ซ/�งในด�านของ
กล1มผ3�ด3ระบบเคร@อข1ายและผ3�ใช�คอมพ5วเตอร%ต1างพยายามหา
ทางปLองก�นอย1างเต6มท�� รวมท�,งการสน�บสนนให�ม�กฎหมาย
เก��ยวก�บการกระท าผ5ดทางคอมพ5วเตอร%ข/,นบ�งค�บใช�ใน
ประเทศไทย โดยในขณะน�, พระราชบ�ญญ�ต5เก��ยวก�บการกระ
ท าความผ5ดทางคอมพ5วเตอร%ได�ผ1านคณะร�ฐมนตร�แล�ว และ

ก าล�งรอการก าหนดเป2นกฎหมาย  โดยหว�งว1าเม@�อกฎหมาย
ฉบ�บน�,บ�งค�บใช�ไปส�กระยะ จ านวนอ�เมล%ขยะรวมท�,งผ3�กระท า
ความผ5ดท�,งหลายทางคอมพ5วเตอร%คงจะลดลงได�เหม@อนใน
สหร�ฐอเมร5กา

ค�ดก�รณ�ยอดข�ยช�ปม"แนวโน)มสดใส (23203)

      สมาคมอคสาหกรรมเซม5คอนด�กเตอร% (Semiconductor
Industry Association: SIA) ในสหร�ฐอเมร5กา ได�รายงาน
ผลการศ/กษาถ/งอตสาหกรรมเซม5คอนด�กเตอร%ท��วโลกว1า จะม�
การเต5บโตอย1างต1อเน@�องไปอ�กอย1างน�อย 3 ปb และคาดว1าจะม�
ยอดขายส3งถ/ง 309 พ�นล�านเหร�ยญในส5,นปb พ.ศ. 2551 โดย
สมาคมอตสาหกรรมเซม5คอนด�กเตอร% ซ/�งประกอบไปด�วยกล1ม
ประกอบการอตสาหกรรมผล5ตช5ปท��อย31ในสหร�ฐอเมร5กา ได�ท า
การทบทวนการคาดการณ%ยอดขายในปb 2548 จากท��เคยคาด
การณ%เม@�อเด@อนส5งหาคม 2548 ท��ผ1านมาไว�ท��ร�อยละ 6 ต1อปb
เปล��ยนเป2นร�อยละ 6.8 ต1อปb โดยคาดว1าม�ยอดขายส3งถ/ง
227.6 พ�นล�านเหร�ยญ ส3งกว1าในปbท��ผ1านมาซ/�งยอดขายช5ป
213 พ�นล�านเหร�ยญ

      นอกจากน�, อปกรณ%ท��ใช�เทคโนโลย�ในยคหน�า (gadget)
ก6คาดว1าจะเต5บโตอย1างมาก จากการคาดการณ%ของ SIA บอก
ถ/งเทคโนโลย�ของอตสาหกรรมน�,ว1า ม�การเต5บโตอย1างต1อ
เน@�อง ต�,งแต1เซม5คอนด�กเตอร%ท��ได�เข�ามาม�ส1วนส าค�ญใน
อปกรณ%ด5จ5ท�ลและผล5ตภ�ณฑ%เพ@�อผ3�บร5โภค เช1น เคร@�องเล1น
MP3 อปกรณ%เสร5มของโทรศ�พท%เคล@�อนท�� และ อปกรณ%
ด5จ5ท�ลเพ@�อความบ�นเท5งภายในบ�านท��จะเป2นต�วหล�กในการ
ข�บเคล@�อนให�ยอดขายช5ปเต5บโตต1อเน@�องไปอ�ก 2-3 ปb แต1
อปกรณ%ทางด�าน IT จะกลายเป2นตลาดท��ใหญ1ท��สด โดยตลาด
หล�ก เช1น PC จะเต5บโตประมาณร�อยละ 10 ในปbหน�า ด�วย
ยอดขายโทรศ�พท%เคล@�อนท��ท��เพ5�มข/,นร�อยละ 13 แต1ส5นค�า
อ5เล6กทรอน5กส% เช1น ด5จ5ท�ลท�ว� และ เคร@�องเล1น MP3 จะม�ยอด
จ าหน1ายเพ5�มข/,นประมาณร�อยละ 52 ในแต1ละประเภท

      ส าหร�บในประเทศแถบเอเซ�ยแปซ5ฟkก ซ/�งจะกลายมาเป2น
ผ3�น าของยอดจ าหน1ายส5นค�าในอตสาหกรรมช5ปในปbท��จะถ/งน�,
ด�วยการเต5บโตร�อยละ 16.4 ต1อปb โดยในปbน�,ม�การเต5บโตท��
103.3 พ�นล�านเหร�ยญ หร@อประมาณร�อยละ 11.4 และยอด
ขายในปbถ�ดไปอย31ท�� 115.0 พ�นล�านเหร�ยญและ 150.4 พ�น
ล�านเหร�ยญในปb 2551  ท�,งน�, ญ��ปtนจะเป2นประเทศท��ม�การ
เต5บโตช�าท��สดในปbน�, ด�วยการลดลงของยอดขายช5ปถ/งร�อยละ
2.6 โดยม�ยอดขาย 44.6 พ�นล�านเหร�ยญ  ตามมาด�วยยโรป
ท��ม�ยอดขายเพ5�มข/,นเพ�ยงร�อยละ 0.1 หร@อประมาณ 39.5
พ�นล�านเหร�ยญ และจากการค านวนของ SIA ย�งได�คาดการณ%
ว1า ญ��ปtนจะเร1งจ าหน1ายให�ม�ยอดขายเพ5�มข/,นในปbหน�าด�วยการ
เต5บโตร�อยละ 5.2 ขณะท��ยโรปจะบรรลเปLาหมายท��ร�อยละ
4.9 ในปbหน�า

      ส าหร�บประเภทของช5ปท��ได�ร�บความน5ยมส3งสด ได�แก1
ต�วประมวลผลด�วยส�ญญาณด5จ5ท�ล หร@อ Digital signal
processors: DSPs ซ/�งใช�ในอปกรณ%ส@�อสาร จะเป2นส5นค�าท��ม�
แนวโน�มเต5บโตรวดเร6วท��สดในบรรดาช5ปท�,งหมด ตามการ
เต5บโตท��ม��นคงของยอดขายโทรศ�พท%เคล@�อนท�� ท��ก าล�งจะเข�า
ส31ยค 3G และเร5�มม�การใช�ช5ป DSPs ในส5นค�าท��ม�การน า
เทคโนโลย�ระด�บส3งมาใช� เช1น กล�องว5ด�โอแบบพกพา และ
SIA ย�งคาดการณ%ว1า DSPs จะม�ยอดขายเพ5�มข/,นร�อยละ 17.2
หร@อ 9.1 พ�นล�านเหร�ยญในปbหน�า หล�งจากท��ยอดขายไม1
เปล��ยนแปลงในปbน�,
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      ส าหร�บหน1วยความจ าแบบ Flash จะย�งคงเป2นส5นค�าท��
ร�อนแรงไปจนถ/งปbหน�า ด�วยการเต5บโตอย1างม��นคงของ
NAND flash ซ/�งเป2นต�วเก6บข�อม3ลหล�กท��ม�ประส5ทธ5ภาพใน
เคร@�องเล1น MP3 กล�องด5จ5ท�ล และเคร@�องใช�ไฟฟLาอ@�นๆ
ต�วอย1างเช1น เคร@�องเล1น MP3 ท��ขายไปจะเป2นต�วข�บเคล@�อน
ให� NAND Flash ขายได�เพ5�มข/,นร�อยละ 23.5 ในปb 2549 ใน
ส1วนของ flash ชน5ดอ@�นๆ ได�แก1 NOR ท��ใช�ในการประมวลผล
ซอฟต%แวร%ในโทรศ�พท%เคล@�อนท�� ท��ก าล�งเต5บโตอย1างช�าๆ น�,น
SIA คาดว1า ในปbหน�ายอดขายของ NOR จะส3งเพ�ยงร�อยละ
15.9  หร@อ 21 พ�นล�านเหร�ยญ หล�งจากท��ปb 2005 ม�การ
เต5บโตถ/งร�อยละ 16.1 และส าหร�บ NAND ในปbหน�าจะม�ยอด

ขายเพ5�มข/,นร�อยละ 23.5 ตามมาด�วยการเพ5�มข/,นของยอดขาย
ของ NOR ท��ช�ากว1าถ/งร�อยละ 6.1 แต1ส าหร�บยอดขายช5ป
หน1วยความจ าแบบ DRAM จะม�ท5ศทางตรงก�นข�ามและได�ร�บ
ผลกระทบมากท��สดในปbหน�า ด�วยการลดลงของยอดขายถ/ง
ร�อยละ 10.1 ท��วโลก ประมาณ 23 พ�นล�านเหร�ยญ หล�งจาก
ลดลง ร�อยละ 4.8 ในปbน�,ท��ระด�บ 25.6 พ�นล�านเหร�ยญ ซ/�งเป2น
ไปตามว�ฎจ�กรของตลาด
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 ภาพแสดง CA20K1 ซ/�งเป2นช5ป DSPS

ขมพล�งการประมวลผลของ X-FI 
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 ภาพแสดง ช5ปแนนแฟลชเมมโมร�� (NAND Flash)
16 ก5กาบ5ตท��ใช�เทคโนโลย�การผล5ต 50-นาโนเมตร
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