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จอส�มผ�สท��ท
�ง�นพร�อมก�นได�หล�ยจ�ด (3081)

หน
วยวจ�ยของภาควชาวทยาการคอมพวเตอร� 
(Computer Science) มหาวทยาล�ยนวยอร�ค เป/ดเผยถ3ง
ต4นแบบ “จอส�มผ�สแบบท9างานพร4อมก�นได4หลายจ;ด”  ซ3>ง
เป?นจอแบบส�มผ�สท@>ม@ม@ล�กษณะพเศษกว
าจอส�มผ�สท�>วๆ ไป 
คFอ ผG4ใช4สามารถใช4งานได4บนจอแสดงผลด4วยการส�มผ�สบน
จอภาพได4มากกว
าหน3>งจ;ดหรFอใช4เพ@ยงนIวหน3>งนIว  แต

สามารถใช4ท�IงมFอและย�งสามารถใช4งานหน4าจอพร4อมก�น
หลายคนได4

จอส�มผ�สหลายจ;ดน@Iพ�ฒนาโดย Jefferson Han, Philip 
Davidson, Casey Muller และ Iiya Rosenberg   ม@
โครงสร4างการแสดงผลแบบตาราง ม@ขนาด 36*27 นIว และ
ได4ร�บการออกแบบให4สามารถแสดงผลด4วยต�วร�บความรG4ส3ก 
ม@ความไว 50 เฮรตซ� จอแบบส�มผ�สท�>วไปจะเป?นการส�มผ�ส
หรFอแตะท@>ต�วร�บความรG4ส3กเพ@ยงต�วเด@ยวหรFอเพ@ยงจ;ดๆ เด@ยว
เท
าน�IนเนF>องจากม@การฝdงต�วร�บความรG4ส3กไว4เพ@ยงจ;ดเด@ยว 
แต
จอส�มผ�สแบบใหม
น@Iได4ร�บการฝdงต�วร�บความรG4ส3กไว4หลาย
ต�วกระจายอยG
ตามส
วนต
างๆ ของจอภาพ ท9าให4ผG4ใช4สามารถ
ส�มผ�สได4มากกว
าหน3>งจ;ด สามารถใช4มFอท�Iงสองข4างส�มผ�ส
ไปบนจอภาพให4แสดงผลได4พร4อมก�นในส
วนต
างๆ ของ
จอภาพได4และย�งสามารถใช4งานจอส�มผ�สได4พร4อมก�นหลาย
คน ณ ช
วงเวลาหน3>งด4วย

จอส�มผ�สแบบหลายจ;ดน@Iจ3งเหมาะก�บการใช4งานท@>ม@
พFIนท@>การแสดงผลขนาดใหญ
 (เช
นบนก9าแพงหรFอจอภาพ
ขนาดใหญ
ๆ  เป?นต4น) ท@>ต4องการให4สามารถแสดงผลได4
หลายจ;ดพร4อมๆ ก�น ได4แก
 การแสดงภาพจ�กรวาล ดวงดาว
ต
างๆ ในท4องฟgา อวกาศนอกโลก โลก แผนท@> แผนภGม 
ภGมประเทศ เป?นต4น โดยท@>จอส�มผ�สแบบหลายจ;ดน@Iจะช
วย

ให4ผG4ใช4งานได4เร@ยนรG4และท9าความเข4าใจเรF>องท@>ย;
งยาก
สล�บซ�บซ4อนได4ง
ายข3Iนโดยไม
รG4ส3กเบF>อหน
ายจ9าเจก�บเทคนค
จอส�มผ�สแบบเดมๆ ท@>แสดงผลได4เพ@ยงจ;ดเด@ยวอ@กต
อไป 
และในอนาคตคาดว
าจะสามารถพ�ฒนาจอส�มผ�สหลายจ;ดให4
ตอบสนองต
อว�ตถ;ประสงค�การใช4งานได4หลากหลายรGปแบบ
และม@พFIนท@>ท@>รองร�บการท9างานได4หลากหลายขนาดมากข3Iน.

เซนเซอร�ช!วยในก�รตรวจสอบน%วเคล�ยร� (3082)

น�กวทยาศาสตร�จากสถาบ�นมาตรฐานและเทคโนโลย@
แห
งชาต (National Institute of Standards and 
Technology: NIST) ของสหร�ฐอเมรกา ได4พ�ฒนาและ
น9าเสนอเครF>องมFอตรวจสอบร�งส@แกมม
าท@>ม@ความเท@>ยงตรงสGง 
โดยหว�งว
าจะเป?นประโยชน�ในการตรวจสอบสนค4าหรFอ
ส>งของท@>เก@>ยวก�บนวเคล@ยร�และตรวจสอบการปนเปmnอนร�งส@ใน
ส>งแวดล4อม

 อ;ปกรณ�ต4นแบบขนาดเลoกน@I สามารถค4นหาต9าแหน
ง
บรเวณท@>ม@การปล
อยร�งส@แกมม
าตามชนดของอะตอมท@>ระบ;ไว4 
โดยม@ความเท@>ยงตรงมากกว
าเซนเซอร�ท@>ใช4ตรวจสอบว�ตถ;
นวเคล@ยร�ท@ใช4ในปdจจ;บ�นมากถ3ง 10 เท
า  นอกจากน@I NIST 
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ย�งได4ม@การทดสอบก�บธาต;พลGโตเน@ยม (plutonium) ชนด
อF>นๆ พบว
า อ;ปกรณ�ต4นแบบด�งกล
าวสามารถจ9าแนก
ประเภทของร�งส@ได4เป?นอย
างด@ (ร�งส@เอกซ�เรย� และร�งส@
แกมม
า)

การแพร
กระจายร�งส@ของก�มม�นตภาพร�งส@ท�Iงจากธาต;
ยGเรเน@ยมและพลGโตเน@ยมจะม@ล�กษณะเฉพาะต�วท@>แตกต
างก�น 
ซ3>งถ4าการว�ดเป?นไปอย
างเท@>ยงตรงกoจะสามารถระบ;ถ3งอาย; 
สารประกอบต
างๆ ได4ถGกต4อง และระบ;แหล
งก9าเนดได4อ@กด4วย

ท�Iงน@I ภายใน 1 ตารางมลลเมตรของอ;ปกรณ�ต4นแบบน@I
จะสามารถร�บการแผ
ร�งส@ได4เพ@ยงเลoกน4อยเท
าน�Iน แต

น�กวจ�ยของสถาบ�นฯ ได4ท9าการออกแบบเซนเซอร�ให4อยG
ใน
รGปของ “อะเรย�” (array) เพF>อให4สามารถย3ดตดไว4ก�บ
รถเขoนหรFอยานพาหนะได4 (อะเรย�เป?นการน9าเอาอ;ปกรณ�
ตรวจจ�บร�งส@หลายๆ ชIนมาเร@ยงก�นเป?นแถวเพF>อให4สามารถ
ร�บร�งส@ได4จ9านวนมากข3Iน)

อ;ปกรณ�ชนดน@Iไม
ได4ถGกออกแบบมาส9าหร�บเป?นอ;ปกรณ�
หล�กในการตรวจค4น แต
ม�นเหมาะก�บการใช4เป?นเครF>องมFอ
ประกอบการวเคราะห�รายละเอ@ยดของส>งของท@>ค4นพบโดย
เครF>องมFออF>นๆ  ซ3>งม@ความสามารถในการตรวจสอบใน
บรเวณกว4างแต
ม@ความเท@>ยงตรงน4อยกว
า  ต�วอย
างเช
น
สามารถใช4ก�บการตรวจสอบชนดของพลGโตเน@ยมเพF>อ
ตรวจสอบว
าเชFIอเพลงน�IนถGกออกแบบมาส9าหร�บเตาปฏกรณ�
นวเคล@ยร�หรFอส9าหร�บผลตอาว;ธ หรFอตรวจสอบดGว
าว�ตถ;ท@>
เหมFอนจะเป?นยGเรเน@ยมตามธรรมชาต แต
แท4จรงแล4วเป?น
ยGเรเน@ยมท@>สามารถระเบดได4

เซนเซอร�แบบอะเรย�น@I จะช
วยให4การตรวจสอบ
ม@ประสทธภาพมากย>งข3Iน เช
น สามารถตรวจสอบปรมาณ
พล�งงานท@>พลGโตเน@ยมปล
อยออกมาได4โดยท@>ไม
ต4องจ�บหรFอ
ส�มผ�ส หรFอสามารถร�บข4อมGลท@>ถGกต4องจากเครF>องปฏกรณ�
นวเคล@ยร�  ซ3>งส
วนประกอบของพลGโตเน@ยมน�Iนสามารถ
บ
งบอกได4ว
าเชFIอเพลงน�IนถGกผลตมาส9าหร�บผลตอาว;ธหรFอ
ผลตพล�งงานไฟฟgา 

จากการพ�ฒนาต4นแบบด�งกล
าวข4างต4น น�กวจ�ยคาดหว�ง
ท@>จะผลตอะเรย�เซนเซอร� 100 ต�ว ในพFIนท@>ขนาด 1 ตาราง
เซนตเมตร โดยท@มน�กวจ�ยจาก NIST จะท9าการพ�ฒนา
ระบบการอ
านผลท@>ซ�บซ4อนจากอะเรย�เซนเซอร�ท@>ม@ขนาด
ใหญ
.

ของเล!นส
�หร�บผ)�ส)งอ�ย� (3083)

      ในป{ ค.ศ. 2005 น�บเป?นป{แรกท@>จ9านวนประชากรของ
ญ@>ป;|นเร>มลดลง และม@การคาดการณ�ว
าจ9านวนประชากรของ
ญ@>ป;|นซ3>งปdจจ;บ�นม@ประมาณ 128 ล4านคน จะลดลงเหลFอเพ@ยง 
100 ล4านคนในป{ ค.ศ. 2050  ในอนาคตอ�นใกล4ประชากร
ญ@>ป;|นไม
เพ@ยงจะลดลงเท
าน�Iน จ9านวนประชากรสGงอาย;กoจะม@
จ9านวนเพ>มข3Iนด4วย  ส>งเหล
าน@Iน�บได4ว
าเป?นปdญหาทางส�งคม
ท@>ก9าล�งถGกกล
าวถ3งอย
างมากในประเทศญ@>ป;|น

ปdญหาด�งกล
าวเป?นประเดoนท@>ประธานบรษ�ททาการา 
(Takara) ซ3>งเป?นบรษ�ทผลตของเล
นเดoกรายใหญ
ในญ@>ป;|น
เลoงเหoนว
าจะม@ผลกระทบต
ออ;ตสาหกรรมของเล
นเดoกใน
ญ@>ป;|นอ@กด4วย  ด�งน�Iนทางบรษ�ทฯ จ3งจ9าเป?นต4องเปล@>ยน
กลย;ทธ�การท9าตลาดของบรษ�ทจากการท9าเพ@ยงของเล
นเดoก
เป?นการพ�ฒนาและผลตของเล
นส9าหร�บผG4สGงอาย;ข3Iนจ9าหน
าย
ในญ@>ป;|น  และย�งเหoนว
าจ9าเป?นต4องยFดช
วงอาย;ของของเล
น
เดoกท@>ผลตข3IนเพF>อให4คลอบคล;มกล;
มคนในช
วงอาย; 20 ป{ 
และช
วงอาย; 30 ป{อ@กด4วย

ไม
เพ@ยงบรษ�ททาการาเท
าน�Iนท@>ปร�บเปล@>ยนกลย;ทธ�
ทางการตลาด บรษ�ทโทม@> (Tomy) ซ3>งเป?นบรษ�ทผG4ผลต
ของเล
นเดoกย�กษ�ใหญ
อ@กรายของญ@>ป;|นกoม@การปร�บต�ว  โดย
การผลต “ต;~กตาห;
นยนต�” (robotic doll) ออกจ9าหน
าย 
ต;~กตาท@>น
าร�กน@Iไม
ได4ผลตมาส9าหร�บเดoก  แต
กล;
มลGกค4า
เปgาหมายของต;~กตาน@IคFอกล;
มผG4หญงสGงอาย;โดยเฉพาะท@>
ม@อาย;เกน 60 ป{ข3Iนไป ต;~กตาด�งกล
าวสามารถบอกร�กค;ณปgา
หรFอค;ณย
า ค;ณยายเมF>อพวกเธอกล�บมาท@>บ4านด4วยเส@ยงท@>อ�ด
เอาไว4  นอกจากน@Iต;~กตาร;
นน@Iย�งถGกออกแบบมาให4ม@นI9าหน�ก
ใกล4เค@ยงก�บทารก  จ3งท9าให4ผG4สGงอาย;ข@Iเหงาท�IงหลายรG4ส3ก
อบอ;
นเมF>อได4อ;4มเพราะจะม@ความรG4ส3กเหมFอนอ;4มทารกจรงๆ 
และอาจท9าให4คดว
าต;~กตาน@Iเป?นเหมFอนหลานจรงๆ ของพวก
เธอ
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ภาพซลคอนชป ออกแบบโดยน�กวจ�ยจาก NIST 
ประกอบด4วยอ;ปกรณ�ตรวจจ�บร�งส@ขนาดเลoก 

ขนาด 1 ตารางมลลเมตร 16 ต�ว
ท@>มา : http://www.sciencedaily.com/releases/

2006/03/060319185304.htm 

ภาพผG4สGงอาย;อ;4มต;~กตาห;
นยนต�

ภาพต;~กตาห;
นยนต�ของบร ษ�ทโทม@>
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บรษ�ทญ@>ป;|นอ@กแห
งท@>ออกผลตภ�ณฑ�ส9าหร�บกล;
มลGกค4า
สGงอาย;ในญ@>ป;|น ได4แก
 บรษ�ทนนเทนโด (Nintendo)  โดย
บรษ�ทฯ ได4ออกเกมส9าหร�บคอมพวเตอร�พกพาเร@ยกว
า “เกม
ฝ�กประสาทสมอง” (Brain Training Game)  เกมฝ�กสมอง
น@Iจะม@ล�กษณะเป?นค9าถามทางคณตศาสตร�และการสะกดค9า
ในภาษาญ@>ป;|น  ผG4พ�ฒนาสร4างเกมน@Iข3IนเพF>อผG4สGงอาย;โดย
เฉพาะในว�ยมากกว
า 60 ป{ท@>ต4องการร�กษาสภาพการคดไม


ให4เสF>อมถอยไปตามว�ย

ส9าหร�บในเมFองไทย หากอ;ตสาหกรรมของเล
นเดoกใน
ประเทศได4ลองน9าไอเด@ยเหล
าน@Iมาประย;กต�ก�บการผลต
ของเล
นเดoกในบ4านเรากoอาจเป?นอ@กทางหน3>งท@>ช
วยเพ>ม
มGลค
าให4ก�บของเล
นเดoกหรFอสร4างตลาดของเล
นแนวใหม

ส9าหร�บผG4สGงอาย;ได4.

ท@>มา: 
3081: http://technology.com/ct/Science-Fiction-News.asp?NewsNum=550  สFบค4นข4อมGลเมF>อ 23/2/2006 
         http://mrl.nyu.edu/~jhan/ftirtouch/  สFบค4นข4อมGลเมF>อ 23/2/2006
3082: http://www.sciencedaily.com/releases/2006/03/060319185304.htm   สFบค4นข4อมGลเมF>อ  27/3/2006
3083: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/business/4919606.stm  สFบค4นข4อมGลเมF>อ 4/5/2006
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โดยไม
คดค
าใช4จ
าย หากท
านสนใจเป?นสมาชก หรFออ
านบทความ
ย4อนหล�ง โปรดตดต
อเราได4ท@>เวoบไซต� http://www.nectec.or.th/pub/it-digest/ หรFอทางไปรษณ@ย�อเลoกทรอนกส� 
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ท@>ปร3กษา: ทว@ศ�กด� กออน�นตกGล และ ชฎามาศ ธ;วะเศรษฐก;ล บรรณาธการบรหาร: ก�ลยา อ;ดมวทต
กองบรรณาธการ: จราภรณ� แจ
มช�ดใจ, ถวดา มตรพ�นธ�, พรรณ@ พนตประชา, อภญญา กมลส;ข, อลสา คงทน, ร�ชน@ ส;นทร@
ร�ตน�, และจนตนา พ�ฒนาธรช�ย 
สงวนลขสทธ� (c) 2549 โดยศGนย�เทคโนโลย@อเลoกทรอนกส�และคอมพวเตอร�แห
งชาต สวทช. การน9าไปต@พมพ�หรFอ
เผยแพร
ในสF>ออF>นจะท9าได4ต
อเมF>อได4ร�บอน;ญาตเป?นลายล�กษณ�อ�กษรจากเจ4าของลขสทธ�เท
าน�Iน
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