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3101 “ม�เดลล�น” ห��นยนต�เต��ทะเล

3102 เซ�นเซอร�ท��ไม�ต!องใช!แบตเตอร��

3103 เส�&อคล�มล�องหนของแฮร�� พอตเตอร�: 
เร��องจร-ง หร�อ จ-นตน�ก�ร?

“ม�เดลล�น” ห��นยนต�เต��ทะเล (3101) 

ห	
นยนต�เต
าทะเลท��ช��อ “มาเดลล�น” (Madeleine)  ซ&�ง
เก)ดจากการประด)ษฐ�ของท�มน0กว)จ0ยของว)ทยาล0ยแวสซ
าร� 
(Vassar College) ประเทศสหร0ฐอเมร)กาน�; สามารถช
วย
ว)ศวกรในการสร>างเร�อด?าน;?าหร�อยานพาหนะท��ท?างาน
อ0ตโนม0ต)ใต>น;?าได>ด�มากข&;น   นอกจากน�;ย0งช
วยตอบค?าถามท��
ว
าส0ตว�ท��ม�อาย	มายาวนานก
อนประว0ต)ศาสตร�น0;นใช>คร�บว
ายน;?า
ได>อย
างไร  

ห	
นยนต�มาเดลล�น ม�ขนาดและน;?าหน0กท��ใกล>เค�ยงก0บ
เต
าหญ>าหร�อเต
าส0งกะส� (Kemp’s Ridley or Olive Ridley 
Sea Turtle) ค�อ ม�ขนาดล?าต0วประมาณ 80x30 เซนต)เมตร 
หน0ก 24 ก)โลกร0ม และสามารถควบค	มก?าล0งไฟฟWาท��ใช>ได>
ระหว
าง 5 ว0ตต� หร�อ 10 ว0ตต� ต
อก)โลกร0ม ข&;นอยY
ก0บ
ล0กษณะการท?างาน

ห	
นยนต�เต
าทะเลต0วน�;ม�คร�บท��ท?าจากว0สด	โพล�ยYร)เทนท��
สามารถท?างานได>อย
างด�เหม�อนก0บคร�บจร)งๆ ของเต
าทะเล 
แต
ถYกควบค	มโดยมอเตอร�ไฟฟWา ซ&�งเช��อมต
อก0บแผงควบค	ม 
คอมพ)วเตอร�  มอเตอร�เหล
าน�;จะท?าหน>าท��บ0งค0บการเคล��อนท�� 
ของคร�บแต
ละข>าง ซ&�งคร�บด>านหล0งท0;งสองข>างจะขย0บข&;น
และกวาดลงมาอย
างรวดเร\วเพ��อท?าให>เก)ดแรงส
งให>แล
นไป
ข>างหน>าได>  ห	
นยนต�น�;จะถYกควบค	มจากระยะไกลโดยม� 
เซ\นเซอร�ตรวจว0ดต)ดต0;งอยY
ท��ต0วหลายชน)ด ได>แก
 กล>อง
บ0นท&กภาพ  เคร��องส
งเส�ยงสะท>อนในน;?า เคร��องว0ดระยะ
ความสYง และเคร��องตรวจว0ดอ0ตราเร
งและความส0�นสะเท�อน 

นายจอห�น ลอง ห0วหน>าท�มว)จ0ยกล
าวว
า การท��
พยายามออกแบบ มาเดลล�น ให>ม�รYปร
างเหม�อนก0บล0กษณะ
ของเต
าทะเลจร)งๆ น�; เน��องจากท�มน0กว)จ0ยหว0งว
าจะสามารถ
สร>างห	
นยนต�ต)ดคร�บท��ท?างานในทะเลได>อย
างม�ประส)ทธ)ภาพ
มากย)�งข&;นกว
าเด)ม โดยม�ความเช��อว
าส)�งท��ธรรมชาต)สร>าง
ข&;นมาน
าจะเป_นกลไกท��ท?างานท��ด�ท��ส	ด  

นอกจากน�;  เจ>าห	
นมาเดลล�นย0งสามารถช
วยให>น0ก
ว)ทยาศาสตร�เข>าใจถ&งการใช>คร�บของส0ตว�ต
างๆ ในรYปแบบ
ท��แตกต
างก0นไป ต0วอย
างเช
น เต
าทะเล ส)งโตทะเล และ
เพนกว)น  ซ&�งต
างใช>คร�บคY
หน&�งช
วยในการว
ายน;?าไปข>าง
หน>าและใช>คร�บอ�กคY
ท?าหน>าท��เหม�อนหางเส�อในการบ0งค0บ
ท)ศทาง  แต
ในส0ตว�อ�กจ?าพวกหน&�ง ได>แก
 พล�ซ�โอซอร� 
(Plesiosaurs) หร�อไดโนเสาร�ชน)ดท��อาศ0ยอยY
ในน;?าซ&�ง
ปaจจ	บ0นได>สYญพ0นธ	�ไปแล>ว และเต
าทะเลย0กษ� ซ&�งเป_นส0ตว�
ย	คด&กด?าบรรพ� (คาดว
าอยY
ในช
วง 251 และ 65 ล>านปcท��แล>ว) 
ม0กใช>คร�บท0;งส��ข>างของม0นในการว
ายน;?าไปข>างหน>า ซ&�งส)�งน�;
เองท��ท?าให>น0กว)ทยาศาสตร�ต0;งข>อส0งเกตว
า ว)ว0ฒนาการน
าจะ
เป_นส)�งท��ท?าให>เก)ดความเปล��ยนแปลงในการใช>งานคร�บท��
แตกต
างก0น ด0งน0;นจ&งเป_นส)�งท��น
าสนใจท��จะหาสาเหต	ว
าเป_น
เพราะอะไร เพ��อน?าไปสY
การประด)ษฐ�ห	
นยนต�ท��ด�ข&;น 

ท0;งน�;จากการศ&กษาและทดลองในรYปแบบต
างๆ พบว
า 
การใช>คร�บท0;งส��ข>างพร>อมๆ ก0นในการว
ายน;?าจะช
วยให>
สามารถเคล��อนท��ไปข>างหน>าและหย	ดได>รวดเร\วข&;น ในขณะ
ท��การใช>คร�บเพ�ยงสองข>างจะม�ประส)ทธ)ภาพในการว
ายล
อง
ไปเร��อยๆ มากกว
า  โดยเฉล��ยแล>วเม��อมาเดลล�นใช>คร�บท0;ง 
ส��ข>าง จะสามารถหย	ดได>เร\วกว
าใช>คร�บสองข>างโดยใช>
ระยะทางในการหย	ดลดลงถ&งร>อยละ 44 และสามารถใช>
อ0ตราเร\วในการว
ายน;?า 0.7 เมตรต
อว)นาท� ซ&�งมากกว
าการ
ใช>คร�บเพ�ยงสองข>างถ&งร>อยละ 20  อย
างไรก\ด� การใช>คร�บ
ท0;งส��พร>อมก0นก\ส
งผลให>เปล�องพล0งงานมากข&;น ด0งน0;นเม��อ
ต>องการท��จะว
ายล
องน;?าไปเร��อยๆ ก\ควรใช>คร�บหล0งเพ�ยงคY

เด�ยวเท
าน0;น จากการว)จ0ยน�;ช
วยให>เข>าใจว
าส0ตว�น;?าส
วนใหญ

จะใช>กลว)ธ�ในการว
ายน;?าท��แตกต
างก0นออกไป ข&;นอยY
ก0บ
สถานการณ�และการใช>งานในขณะน0;น และย0งเป_นประโยชน�
ในการน?าไปใช>ส?ารวจท>องทะเลซ&�งม�สภาพแวดล>อมท��แตก
ต
างก0นออกไปได>  

เซ�นเซอร�ท��ไม�ต!องใช!แบตเตอร�� (3102)

น0กเทคโนโลย�คาดการณ�ว
าในอนาคต เคร��อง
คอมพ)วเตอร�หร�อระบบสมองกลจะฝaงต0วอยY
ในท	กท�� เพ��อท?า
หน>าท��ในการเก\บข>อมYลต
างๆ ต0;งแต
ข>อมYลสภาพแวดล>อม 
ข>อมYลเช)งพาณ)ชย� ไปจนถ&งข>อมYลส	ขภาพ ซ&�งข>อมYลท��จ0ด
เก\บด0งกล
าวสามารถน?าไปประมวลผลเพ��อประกอบการต0ดส)น
ใจของผY>ม�อ?านาจ   โดยเทคโนโลย�ท��จะใช>เพ��อเก\บและว0ด
ข>อมYลต
างๆ ได> ค�อเซ\นเซอร�ขนาดจ)iวจ?านวนมาก   ท��จะ
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สามารถว0ดปร)มาณแสง อ	ณหภYม) หร�อแม>แต
ความเคล��อนไหว
หร�อการเคล��อนท��ของมน	ษย�ได>

ท0;งน�; การท��จะให>อ	ปกรณ�เซ\นเซอร�สามารถท?างานได>น0;น 
จะต>องใช>พล0งงานไฟฟWาซ&�งปaจจ	บ0นใช>พล0งงานจาก
แบตเตอร��เป_นแหล
งพล0งงาน   ด0งน0;นเม��อใช>งานไประยะ
เวลาหน&�ง (เช
น 2-3 ปc) ก\ต>องเปล��ยนแบตเตอร��ในอ	ปกรณ�
เซ\นเซอร� ซ&�งหากม�เซ\นเซอร�เป_นจ?านวนมาก  ก\จะท?าให> 
ค
าใช>จ
ายในการเปล��ยนแบตเตอร��ม�ราคาสYงมาก เพราะจะ
ต>องใช>แรงงานมน	ษย�ในการเปล��ยน รวมท0;งค
าใช>จ
ายในการ
เด)นทางไปย0งสถานท��ท��ต)ดต0;งอ	ปกรณ�เซ\นเซอร�ต
างๆ ด0งน0;น 
น0กว)จ0ยจ&งได>พยายามค)ดค>นอ	ปกรณ�เซ\นเซอร�ท��ใช>พล0งงาน
จากแหล
งอ��นๆ เช
น การใช>พล0งงานจากแรงส0�นสะเท�อน
ของสภาพแวดล>อม หร�อการใช>แสงเป_นแหล
งพล0งงาน

ท�มว)จ0ยจากบร)ษ0ท Intel Research เป_นอ�กกล	
มหน&�ง
ท��พยายามศ&กษาเพ��อพ0ฒนาแบตเตอร��ท��ใช>พล0งงานในรYป
แบบใหม
ๆ  พวกเขาได>เสนอแนวค)ดในการการใช>พล0งงาน
โดยอ)งหล0กการค>นหาพล0งงาน (power-scavenging) ซ&�ง
ปaจจ	บ0นใช>ในการท?างานของปWายระบ	อ)เล\กทรอน)กส� RF-ID 
(Radio Frequency Identification Tag) ท��ไม
ใช>แบตเตอร�� 
มาประย	กต�ใช>เพ��อเป_นแหล
งพล0งงานส?าหร0บอ	ปกรณ�เซ\น
เซอร�ต
างๆ

ท�มว)จ0ยด0งกล
าวได>ผนวกการท?างานของ RF-ID Tag 
เคร��องอ
าน (Reader) และอ	ปกรณ�เซ\นเซอร�  ซ&�งท?าให>ได>
อ	ปกรณ�เซนเซอร�ท��ม�ขนาดเล\ก ใช>พล0งงานน>อย และม�ราคา
ไม
แพงน0ก ท0;งน�;อ	ปกรณ�เซ\นเซอร�ท��ปราศจากแบตเตอร��จะ
ท?างานเม��ออยY
ในร0ศม�ของเคร��องอ
าน ส?าหร0บอ	ปกรณ�ท��
ส?าค0ญของเซ\นเซอร�ชน)ดใหม
น�; ประกอบด>วย 

1) สายอากาศ ซ&�งจะท?าหน>าท��ร0บ-ส
งข>อมYล และจ0ด
เก\บพล0งงานจากเคร��องอ
าน  โดยสายอากาศจะร0บพล0งงาน
จากคล��นว)ทย	ท��ส
งมาโดยเคร��องอ
าน  ด0งน0;นเม��ออ	ปกรณ� tag 
เข>ามาอยY
ในร0ศม�ของเคร��องอ
านแล>ว  tag สามารถส
งข>อมYล
ตอบสนองโดยอาศ0ยพล0งงานไฟฟWาท��ได>จากคล��นว)ทย	จาก

เคร��องอ
านผ
านสายอากาศด>วยกระบวนการท��เร�ยกว
า 
“Backscattering” ซ&�งสายอากาศจะสะท>อนส0ญญาณท��ม�
ข>อมYลจากเซ\นเซอร�กล0บไปย0งเคร��องอ
าน

2) เซ\นเซอร� ท��ม�อ	ปกรณ�ไมโครคอนโทรลเลอร� 
(microcontroller) ซ&�งเป_นเคร��องคอมพ)วเตอร�ขนาดจ)iว ม�
ไมโครโพรเซสเซอร� (microprocesser) 16 บ)ต  ม�พ�;นท��
เก\บข>อมYลแบบแฟลชจ?านวน 8 ก)โลไบต� และม�หน
วยความ
จ?าแบบ RAM จ?านวน 256 ไบต� ท��ต>องการพล0งงานเพ�ยงไม

ก��ร>อยไมโครว0ตต�ในการเก\บและประมวลผลข>อมYล   อ	ปกรณ�
ไมโครคอนโทรลเลอร�จะท?าหน>าท��ส
งข>อมYลระหว
างเซ\นเซอร�
และเคร��องอ
านแบบไม
ม�ข>อผ)ดพลาด เน��องจากการประมวล
ผลข>อมYลส?าหร0บอ	ปกรณ�เซ\นเซอร�จะท?างานแบบท0นท� (real-
time) ท��ได>ร0บข>อมYล

ปaจจ	บ0นเซ\นเซอร�ท��พ0ฒนาโดยบร)ษ0ท Intel Research
น0;น จะต>องใช>งานในระยะห
างจากเคร��องอ
านไม
เก)น 1 เมตร
เพ��อสามารถท?างานและสร>างพล0งงานได>  เน��องจากอ	ปกรณ�
ไมโครคอนโทรลเลอร�ต>องการความต
างศ0กย�ไฟฟWาจ?านวน 3 
โวลท� เพ��อเร)�มต>นท?างาน ถ&งแม>ว
าในขณะท?างานจะใช>
พล0งงานไฟฟWาเพ�ยงแค
 1 ม)ลล)ว0ตต� เท
าน0;น  ปaจจ	บ0นท�ม
ว)จ0ยได>พยายามปร0บปร	งการท?างานของอ	ปกรณ�ไมโครคอน
โทรลเลอร�  เพ��อให>ใช>ความต
างศ0กย�ไฟฟWาเพ�ยง 1.8 โวลท� 
และท?าให>สามารถขยายระยะห
างระหว
างอ	ปกรณ�เซ\นเซอร�
และเคร��องอ
านไปได>ถ&ง 5 เมตร  

เซ\นเซอร�ท��ไม
ใช>แบตเตอร��น0;นสามารถน?าไป
ประย	กต�ใช>ได>ในหลายด>าน รวมท0;งการใช>งานทางการแพทย� 
โดยสามารถใช>อ	ปกรณ�เซ\นเซอร�ในการตรวจว0ดสภาพ 
ร
างกาย ต0;งแต
ระด0บน;?าตาลในเล�อดส?าหร0บผY>ท��ปzวยเป_นโรค
เบาหวาน ไปจนถ&งระด0บความเป_นกรดหร�อด
างในเล�อด 
หร�อของเหลวอ��นๆ ในร
างกาย โดยขณะน�;ท�มว)จ0ยของ Intel 
Research ได>พ0ฒนาต>นแบบซ&�งรวมเซ\นเซอร�ว0ดปร)มาณแสง 
เซ\นเซอร�ว0ดอ	ณหภYม) และเซ\นเซอร�ว0ดความลาดเอ�ยง ไว>ใน
อ	ปกรณ�เซ\นเซอร�แบบไม
ใช>แบตเตอร��เพ�ยงต0วเด�ยว

เส�&อคล�มล�องหนของแฮร�� พอตเตอร�: เร��องจร-ง หร�อ 
จ-นตน�ก�ร? (3103) 

ขณะน�;น0กว)ทยาศาสตร�สองกล	
มจากประเทศอ0งกฤษ
และประเทศสหร0ฐอเมร)กา ก?าล0งพ0ฒนาว0สด	ชน)ดใหม
ท�� 
เร�ยกว
า เมต>าแมทท�เร�ยล (metamaterials) ซ&�งเป_นว0สด	ท��
สามารถน?าทางให>แสงหร�อร0งส�แม
เหล\กไฟฟWารYปแบบต
างๆ
ห0กเหไปรอบๆว0ตถ	 น0กว)ทยาศาสตร�กล
าวว
าถ>าเราเอา 
เมต>าแมทท�เร�ยล ไปคล	มท0บว0ตถ	ใดๆ แล>ว ว0ตถ	น0;นจะไม

สามารถถYกมองเห\นได>จากแสงท��มองเห\นด>วยตาเปล
า 
(visible light) แสงอ)นฟราเรด (infrared light) คล��น
ไมโครเวฟ (microwaves) หร�อแม>กระท0�งส0ญญาณโซนาร� 
(sonar probes)

เมต>าแมทท�เร�ยล ประกอบด>วยโครงสร>างหลายส
วน 
(composite structures) ท��ก
อให>เ ก)ดเป_นว0สด	ท��ม�
ค	ณสมบ0ต)ในการห0กเหแสงในล0กษณะพ)เศษ ซ&�งเราไม

สามารถพบว0สด	ท��ม�ค	ณสมบ0ต)ด0งกล
าวได>ตามธรรมชาต) 
มน	ษย�จ&งจ?าเป_นท��จะต>องสร>างว0สด	ประเภทน�;ข&;นมาเอง ค�อ 
เม��อม�แสงหร�อร0งส�แม
เหล\กไฟฟWารYปแบบต
างๆมากระทบก0บ
เส�;อคล	มท��ท?าจากเมต>าแมทท�เร�ยล  แสงเหล
าน0;นจะห0กเห
ไปรอบๆ เส�;อคล	ม เสม�อนก0บว
าแสงน0;นไม
ได>ตกกระทบก0บ
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ว0ตถ	ใดๆ เลย หล0กการท?างานของเส�;อคล	มล
องหน 
(invisible cloak)  ซ&�งจะท?าให>คนท��มองมาท��เส�;อคล	มน�; 
สามารถมองทะล	ผ
านเส�;อคล	มไปได>โดยท��มองไม
เห\นว0ตถ	ท��
อยY
ภายใต>เส�;อคล	มน0;น  นอกเหน�อจากน�;เส�;อคล	มท��ท?ามาจาก
เมต>าแมทท�เร�ยลจะไม
ท?าให>เก)ดการสะท>อนแสง และไม
ท?า
ให>เก)ดเงาอ�กด>วย หล0กการของเมต>าแมทท�เร�ยลตามท��
กล
าวมาข>างต>นน�;จะแตกต
างจากหล0กการของเคร��องบ)นท);ง
ระเบ)ดสเต\ลธ� (Stealth bombers) ท��ใช>ว)ธ�การสะท>อน
ส0ญญาณเรดาร}�กล0บไปเม��อม�ส0ญญาณมาตกกระทบท��พ�;นผ)ว
ของเคร��องบ)น ท?าให>เคร��องบ)นไม
สามารถถYกตรวจจ0บได>

น0กว)จ0ยจากมหาว)ทยาล0ยอ)มพ�เร�ยล ประเทศอ0งกฤษได>
กล
าวในตอนท>ายว
า เส�;อคล	มล
องหนในโลกแห
งความเป_น
จร)ง คงจะหนากว
าเส�;อคล	มล
องหนของแฮร��พอตเตอร�มาก 
ซ&�งแทนท��เราจะเร�ยกว
าเป_นเส�;อคล	ม  อาจจะต>องเร�ยกว
าเป_น
เกราะคล	มล
องหน (invisible shield) มากกว
า

ท��มา: 
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3102:www.technologyreview.com/read_article.aspx?ch.=inotech&sc=&id+1686&pg=1  ส�บค>นข>อมYลเม��อ  15/5/2006
3103:http://edition.cnn.com/2006/TECH/05/25/invisibility.cloak.ap/index.html ส�บค>นข>อมYลเม��อ 25/5/2006
        http://news.aol.com/science/story/_a/scientists-ponder-ways-to-make-invisible/n20060525153909990021?cid=911                     
        ส�บค>นข>อมYลเม��อ 25/5/2006
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IT Digest เป_นวารสารอ)เล\กทรอน)กส� ท��จ0ดท?าข&;นเผยแพร
โดยไม
ค)ดค
าใช>จ
าย หากท
านสนใจเป_นสมาช)ก หร�ออ
านบทความ
ย>อนหล0ง โปรดต)ดต
อเราได>ท��เว\บไซต� http://www.nectec.or.th/pub/it-digest/ หร�อทางไปรษณ�ย�อ)เล\กทรอน)กส� 
digest@nectec.or.th
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กองบรรณาธ)การ: จ)ราภรณ� แจ
มช0ดใจ, ถว)ดา ม)ตรพ0นธ�, พรรณ� พน)ตประชา, อภ)ญญา กมลส	ข, อล)สา คงทน, ร0ชน� ส	นทร�
ร0ตน�  และจ)นตนา พ0ฒนาธรช0ย
สงวนล)ขส)ทธ)� (c) 2549 โดยศYนย�เทคโนโลย�อ)เล\กทรอน)กส�และคอมพ)วเตอร�แห
งชาต) สวทช. การน?าไปต�พ)มพ�หร�อเผย
แพร
ในส��ออ��นจะท?าได>ต
อเม��อได>ร0บอน	ญาตเป_นลายล0กษณ�อ0กษรจากเจ>าของล)ขส)ทธ)�เท
าน0;น
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