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อ�ปกรณ�ช�วยในก�รอ��นต�วหน�งส�อส
�หร�บคนต�บอด 
(3121) 

ขณะน��ได�ม�อ�ปกรณ�ขนาดพกพาชน�ดใหม�ท��ช�วยในการ
อ�านต#วหน#งส&อส'าหร#บคนตาบอด โดยใช�หล#กการเปล��ยน
ภาพถ�ายให�เป0นเส�ยง อ�ปกรณ�ท��ว�าน��จะช�วยให�คนตาบอด
สามารถอ�านต#วหน#งส&อจากส��งต�พ�มพ�ท�กอย�างได� โดยเขาจะ
ต�องเอาเคร&�องอ�านน��มาวางไว�เหน&อส��งท��เขาต�องการจะอ�าน 
แล�วท'าการถ�ายภาพส��งพ�มพ�น#�นๆ ภายในไม�ก��ว�นาท�ต�อมา
เคร&�องก4จะอ�านข�อความน#�นออกมาเป0นเส�ยงส#งเคราะห� 

 ทอมม�� เกรก หน5�งในคนตาบอด 500 คนท��ได�น'า
อ�ปกรณ�น��มาทดลองใช�กล�าวว�า “เคร&�องอ�านน��สามารถท'าให�
ผมเข�าถ5งข�อม:ลต�างๆ ซ5�งปกต�แล�วเป0นข�อม:ลท��ผมไม�ได�ค�ด
ว�าจะม�โอกาสได�อ�าน” เขาได�กล�าวต�อไปอ�กว�า “ม#นย#งช�วย
ท'าให�คนตาบอดม�ความเป0นอ�สระมากข5�น ไม�ต�องพ5�งพาผ:�อ&�น
มากน#ก” 

เคร&�องช�วยอ�านน��ถ:กค�ดค�นข5�นมาโดย เรย� เค�ร�ซเวล 
ซ5�งเป0นหน5�งในผ:�บ�กเบ�กทางด�าน การร:�จ'าอ#กขระด�วยแสง 
(Optical Character Recognition - OCR) การแปลงข�อ
ความจากต#วหน#งส&อให�เป0นเส�ยงพ:ด (text-to-speech 
synthesis) และเทคโนโลย�ร:�จ'าเส�ยงพ:ด (speech 
recognition technology) ปPจจ�บ#นเขาท'าหน�าท��เป0นผ:�ก�อ
ต#�งและประธานบร�ษ#ท Kurzweil Technologies, Inc. ซ5�ง
เป0นบร�ษ#ททางด�านว�จ#ยและพ#ฒนาเทคโนโลย�ท��เก��ยวข�องก#บ 
ปPญญาประด�ษฐ� (artificial intelligence)   โดยเขาได�น'า
เอาอ�ปกรณ�ประเภท PDA (Personal Digital Assistant) 
มาใช�งานร�วมก#บกล�องด�จ�ท#ล การค�ดค�นคร#�งน��ถ&อว�าเป0น

เทคโนโลย�ใหม�ล�าส�ดท��ม�การพ#ฒนาข5�นส'าหร#บคนตาบอดใน
ช�วง 30 ปbท��ผ�านมา  กล�าวค&อเม&�อ 30 ปbท��แล�ว เรย� เค�ร�ซเวล 
ได�เคยประด�ษฐ�เคร&�องอ�านอ#นแรกของเขา ซ5�งสามารถ
เปล��ยนต#วอ#กษรให�เป0นเส�ยงได� แต�ขนาดของเคร&�องด#งกล�าว
ม�ขนาดใหญ�เท�าก#บเคร&�องซ#กผ�า และต�อมาก4ได�ม�การ
พ#ฒนาซอฟต�แวร�ท��น'ามาใช�ร�วมก#บเคร&�องคอมพ�วเตอร�และ
เคร&�องสแกนเนอร�ในการเปล��ยนต#วอ#กษรให�เป0นเส�ยง แต�
อย�างไรก4ตามเคร&�องก4ย#งม�ขนาดใหญ�เก�นกว�าท��คนตาบอดจะ
น'าต�ดต#วไปไหนต�อไหนได�  ด#งน#�นเคร&�องอ�านชน�ดพกพาร��น
ใหม�ล�าส�ดท��ม�ขนาดเล4กลงซ5�ง เรย� เค�ร�ซเวล ประด�ษฐ�ข5�นมาน�� 
จ5งได�ร#บการตอบร#บและสน#บสน�นจากคนตาบอดอย�างท�วม
ท�น

อ�ปกรณ�ด#งกล�าวไม�เพ�ยงแต�ม�ประโยชน�ส'าหร#บคนตา 
บอดเท�าน#�น แต�ย#งม�ประโยชน�ส'าหร#บบ�คคลท��มองเห4นไม�
ช#ดหร&อสายตาเล&อนราง (Low-vision) อ�กด�วย สมาคมคน
ตาบอดแห�งชาต�ของประเทศสหร#ฐอเมร�กา วางแผนท��จะน'า
อ�ปกรณ�ด#งกล�าวออกวางขายในตลาดสหร#ฐฯ ในเร4วๆน�� 
โดยราคาของเคร&�องจะตกอย:�ท��ประมาณ 3,500 เหร�ยญสหร#ฐ 
(หร&อประมาณ 140,000 บาท) จะเห4นได�ว�าอ�ปกรณ�ด#งกล�าว 
ย#งม�ราคาส:งมากส'าหร#บคนไทย  ด#งน#�นหากต�องการให�คน
พ�การทางสายตาในบ�านเราได�ม�โอกาสเข�าถ5งข�อม:ลข�าวสาร
เช�นเด�ยวก#บในสหร#ฐฯ   ก4ควรจะม�การสน#บสน�นให�ม�การ
พ#ฒนาเคร&�องอ�านล#กษณะเด�ยวก#นภายในประเทศและ
ค�ณสมบ#ต�หน5�งท��ส'าค#ญค&อจะต�องสามารถท'าการอ�านภาษา
ไทยได�อ�กด�วย.

ห��นยนต�ร�บร��ส�มผ�สได�อย��งมน�ษย� (3122) 

ทาคาโอะ โซม�ยะ และคณะน#กว�จ#ยจากมหาว�ทยาล#ย 
โตเก�ยว เปiดเผยถ5งความส'าเร4จในวารสาร The National 
Academy of Sciences ว�าสามารถประด�ษฐ�ผ�วหน#ง
อ�เล4กทรอน�กส�เล�ยนแบบผ�วหน#งของมน�ษย�ได�ส'าเร4จ 

ผ�วหน#งอ�เล4กทรอน�กส�ท��พ#ฒนาข5�นประกอบด�วยแผ�น
ยางโพล�เมอร�  ต#วทรานซ�สเตอร�  และแผ�นอ�เล4กทรอน�กส�
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ภาพ :  ทอมม�� เกรก ก#บ อ�ปกรณ�ช�วยอ�านของเขา
ท��มา: http://www.cnn.com

ภาพ : ม&อห��นยนต�ท��เป0นผ�วหน#งอ�เล4กทรอน�กส�
ท��มา: http ://technovelgy.com/ct/Science-Fiction-

News.asp?NewsNum=175
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คาร�บอนซ5�งม�ความย&ดหย��นส:ง จ5งช�วยให�ห��นยนต�ม�ความ
คล�องต#ว แม�จะม�การฝPงต#วทรานซ�สเตอร�ซ5�งภายในบรรจ�ต#ว
เซ4นเซอร� และเด�นสายไฟฟvาอย:�ในพ&�นท��ต�างๆ เป0นจ'านวน
มาก  โดยไม�เป0นอ#นตรายต�อต#วเซ4นเซอร�แม�เม&�อต�องม�การ
บ�ดหร&อโค�งงอ  ในขณะท��เก�ดการเปล��ยนแปลงข5�นในจ�ดใด
จ�ดหน5�งไม�ว�าจะเป0นการกด บ�บ หร&อเม&�อม�อ�ณหภ:ม�ส:งข5�น 
แผ�นอ�เล4กทรอน�กส�คาร�บอนจะเปล��ยนเป0นพล#งงานผ�าน 
ต#วทรานซ�สเตอร�ท��ฝPงอย:�ในแผ�นยางโพล�เมอร� แล�วส�งต�อไป
ย#งต#วเซ4นเซอร�   ต�อจากจากน#�นจะส�งส#ญญาณการร#บร:�ผ�าน
ทางสายไฟฟvาไปหย�ดการย&ดต#วของแผ�นฟiล�มพลาสต�กหร&อ
ผ�วหน#งอ�เล4กทรอน�กส� ท'าให�เก�ดการย�นหร&อเก�ดเป0นลอน 
ล:กฟ:กข5�น  แผ�นฟiล�มพลาสต�กน��ม�ความหนาประมาณ 25 
นาโนเมตร สามารถย&ดให�ขยายต#วแผ�ออกไปได�ประมาณ
ร�อยละ 15  โดยปกต�ว#สด�ท��น'ามาท'าต#วทรานซ�สเตอร�ม#กจะ
ท'าจากซ�ล�คอน (silicon transistors)  แต�ส'าหร#บผ�วหน#ง
อ�เล4กทรอน�กส�ด#งกล�าวท'าจากสารอ�นทร�ย� (organic 
transistors) ท��ม�ความย&ดหย��นส:งและม�ราคาถ:ก

ผ�วหน#งอ�เล4กทรอน�กส�ต�นแบบท��พ#ฒนาข5�นน��  เป0นแผ�น
พลาสต�กฟiล�มบาง ม�ขนาด 8 ตารางเซนต�เมตร ภายใน
บรรจ�ตาข�ายอ�นทร�ย�เซนเซอร�ท��ได�ร#บการออกแบบและสร�าง
ให�ม�ล#กษณะเช�นเด�ยวก#บเซลล�ของเน&�อเย&�อมน�ษย�   ตาข�าย
ต#วเซ4นเซอร�ประกอบด�วยแผ�นตารางของต#วทรานซ�สเตอร�
ขนาด 32 × 32 ช�อง  แต�ละช�องม�ขนาด 2.5 ตาราง
ม�ลล�เมตร  ระยะห�างระหว�างต#วเซ4นเซอร�แต�ละต#วในตาข�าย
อย:�ประมาณ 4 เซนต�เมตร หร&อในพ&�นท�� 1 ตารางเซนต�เมตร 
จะประกอบไปด�วยต#วเซนเซอร�จ'านวน 16 ต#ว ส'าหร#บน��วม&อ
ของมน�ษย�น#�นในพ&�นท�� 1 ตารางเซนต�เมตร จะประกอบไป
ด�วยเซนเซอร�ร#บความร:�ส5กจ'านวนมากถ5ง 1,500 ต#ว

อน5�ง ท�มว�จ#ยต�องการออกแบบให�การร#บส#มผ#สของ 
ผ�วหน#งอ�เล4กทรอน�กส� ไม�จ'าเป0นต�องอาศ#ยแต�เพ�ยงการกด
เท�าน#�น  แต�ย#งสามารถตรวจพบการเปล��ยนแปลงต�างๆ ท�� 
เก�ดข5�น ไม�ว�าจะเป0นอ�ณหภ:ม� ความเข�มของแสง  ความต5งผ�ว 
(strain) ความช&�นส#มพ#ทธ�  และเส�ยงอ#ลต�าโซน�กส� 
(ultrasonic) ด�วย  และในอนาคตคาดว�าจะสามารถพ#ฒนา
ต#วทรานซ�สเตอร�ให�ม�ขนาดเล4กลง 100 เท�าและเพ��ม
ล#กษณะพ�เศษให�ก#บผ�วหน#งด#งกล�าวให�สามารถแผ�ขยายและ
ย&ดหย��นได�มากข5�น.

จม�กไฮเทคช�วยตรวจห�โรค (3123) 

ในอนาคตการตรวจว�น�จฉ#ยโรคอาจใช�เพ�ยงการตรวจ
ผ�านทาง “จม:กอ�เล4กทรอน�กส� (Electronic Nose)” เพ&�อ
ว�เคราะห�กล��นท��แสดงออกมาจากผลของเช&�อโรคในร�างกาย
หร&อจากความผ�ดปกต�อ&�นๆ ในร�างกายผ:�ป|วยได� ซ5�ง
เทคโนโลย�ด#งกล�าวถ:กสร�างข5�นโดยเล�ยนแบบจากระบบจม:ก
ของมน�ษย�และส#ตว� 

จม:กอ�เล4กทรอน�กส�ด#งกล�าว พ#ฒนาและทดสอบโดย 
น#กว�จ#ยจากสถาบ#นเทคโนโลย�แห�งส#งคมสารสนเทศสหภาพ
ย�โรป (European Union Information Society’s 
Technologies Program) ภายใต�โครงการท��ม�ช&�อว�า 
“SPOT-NOSED” ซ5�งงานว�จ#ยน��ม�บทบาทอย�างมากต�อการ
ตรวจว�น�จฉ#ยโรคของแพทย� โดยเทคโนโลย�ท��ถ:กน'ามาใช�
ก#บเคร&�องม&อน�� เล�ยนแบบการท'างานมาจากระบบการดม
กล��นของมน�ษย� แต�ม�ความเท��ยงตรงแม�นย'ากว�า โดยเท�ยบ
ได�ก#บจม:กของส#ตว�ท��ม�ความไวในการร#บกล��นส:ง  

ศาสตราจารย�ออสการ� ร�ซ หน5�งในท�มน#กว�จ#ยแห�ง
มหาว�ทยาล#ยบาเซโลน�า ประเทศสเปน กล�าวว�าจม:กของ
มน�ษย�น#�นไม�เหมาะท��จะใช�ในการจดจ'ากล��นเม&�อเท�ยบก#บจม:ก
ของส�น#ขหร&อหน:  ในปPจจ�บ#นเราสามารถเห4นได�ว�าม�น#ก
ว�ทยาศาสตร�หลายกล��มในโลกท��ได�ฝ�กส�น#ขให�สามารถ 
ตรวจหาโรคบางชน�ดจากกล��นของปPสสาวะได� เช�น โรค
มะเร4งผ�วหน#งชน�ดเมลาโนมา (Melanoma ค&อ เน&�องอกท��
ประกอบด�วยเซลล�ท��ม�เมลาน�นสะสมอย:�) หร&อโรคมะเร4งต�อม
ล:กหมาก ซ5�งจม:กอ�เล4กทรอน�กส�ด#งกล�าวน��ก4สามารถท'างาน
ได�คล�ายๆ ก#บท��กล�าวมาแล�วเพ�ยงแต�ใช�อ�ปกรณ�ตรวจว#ด
พล#งงานไฟฟvาในร�างกายของส��งม�ช�ว�ตแทนการใช�จม:กจร�งๆ

ภายในอ�ปกรณ�อ�เล4กทรอน�กส�น�� ประกอบด�วยช#�นของ
โปรต�น ซ5�งจ'าลองมาจากธรรมชาต�ของระบบร#บกล��นของจม:ก 
เช&�อมต�ดไว�บนข#�วไฟฟvาขนาดเล4ก (Microelectrode) ท��ท'า
จากทองค'าและเช&�อมต�อก#บช�ปคอมพ�วเตอร�ท��ม�ความยาว 2 
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ภาพ : “จม:กอ�เล4กทรอน�กส�”
ท��มา : www.discovery.com

ภาพ : ต�นแบบตาข�ายเซนเซอร�
ท��มา : www.trnmag.com/Stories/2004/092204/

Flexible_sensors_make_robot_skin%20_092204.html

ภาพ : ตาข�ายเซนเซอร�เม&�อ
ห�อห��มอว#ยวะ

ท��มา : news.national
geographic.com/news/20 05/08/
0817_050817_robotskin.html

ภาพ : แสดงการร#บร:�ของ
ผ�วหน#งอ�เล4กทรอน�กส�

ท��มา : 
http://www.sciencentral.com/
articles/view.php3?article_id=

218392793&cat=3_3
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ม�ลล�เมตร ซ5�งปลายข�างหน5�งของช�ปจะถ:กจ��มลงในของเหลว
ท��บรรจ�ข#�วไฟฟvาขนาดเล4กอย:�ภายใน และท#�งหมดน��จะเช&�อม
ต�อเข�าก#บอ�ปกรณ�ว#ดอ#ตราการเปล��ยนแปลงพล#งงานไฟฟvาท��
เก�ดข5�นในร�างกายของส��งม�ช�ว�ต (Electrochemical)   

ในการศ5กษาน�� น#กว�ทยาศาสตร�ได�ใส�สารเคม�ท��ท'าให�
เก�ดกล��นต�างๆ เข�าไปในเซลล�ของเหลว เพ&�อบ#นท5กส#ญญาณ 
คล&�นไฟฟvาท��เก�ดข5�นในขณะท��เคร&�องร#บกล��นตรวจว#ดได�  ต#ว
อย�างเช�น ผ:�ท��เป0นมะเร4งผ�วหน#งจะสร�างเคม�ไฟฟvา 
(Electrochemical) ร:ปแบบพ�เศษข5�นมา ในท'านองเด�ยวก#บ
โรคท��เก�ดจากการต�ดเช&�อแบคท�เร�ยก4สร�างร:ปแบบเฉพาะ 
ข5�นมา หร&อแม�กระท#�งในขณะท��ร�างกายสมบ:รณ�อย:� ก4จะม�ร:ป
แบบของเคม�ไฟฟvาท��แตกต�างก#นไป ซ5�งในขณะน��คณะว�จ#ย
ก'าล#งรวบรวมและจ#ดท'าร:ปแบบของกล��นจากการร#บโปรต�น
โดยศ5กษาจากหน:และมน�ษย�แล�ว โดยคาดว�าจะเก4บต#วอย�าง
เพ��มอ�กจ'านวนหลายพ#นต#วอย�าง เพ&�อให�จม:กอ�เล4กทรอน�กส�
สามารถร:�จ#กกล��นได�หลากหลายมากท��ส�ด จม:กของมน�ษย�

จะใช�โปรต�นท��แตกต�างก#นถ5ง 1,000 ร:ปแบบ  เพ&�อช�วยให�
สมองสามารถแยกแยะกล��นท��แตกต�างก#นได�เป0นจ'านวนกว�า 
10,000 กล��น ซ5�งในความเป0นจร�งแล�วสมองของมน�ษย�จะ
ไม�สามารถท'างานได�แม�นย'าตามท��จม:กได�กล��น เน&�องจาก
สมองจะต�องได�ร#บการฝ�กเพ&�อแยกแยะกล��นก�อน ท'าให�ม�
หลายกล��นท��บางคนย#ง  ไม�ร:�จ#ก

ท#�งน�� คาดว�าจม:กอ�เล4กทรอน�กส�ย#งต�องได�ร#บการพ#ฒนา
ต�ออ�กมาก โดยจะสามารถน'ามาใช�งานได�จร�งภายในระยะ
เวลา 5-10 ปb ข�างหน�า ซ5�งท�มผ:�พ#ฒนาคาดว�าจะสามารถน'า
ไปใช�ได�ด�ก#บของเหลวในร�างกายมน�ษย� เช�น เล&อด และ
ปPสสาวะ และนอกจากน��บร�ษ#ท Sentigen Biosciences, Inc. 
ในสหร#ฐอเมร�กาก4ก'าล#งท'าการพ#ฒนาอ�ปกรณ�ล#กษณะเด�ยว
ก#นน��ข5�น เพ&�อใช�ในงานร#กษาความปลอดภ#ยของประเทศ 
เพ&�อผล�ตเซ4นเซอร�ตรวจจ#บกล��นสารเคม�ท��ม�พ�ษและว#ตถ�
ระเบ�ด  โดยได�ร#บงบประมาณจากกระทรวงกลาโหม.
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