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แผ�นช�ร�จไฟพล�สต�ก  (3241) 
โดย พน�ดา  สายประด�ษฐ�

ด�วยเทคโนโลย�การฝ งวงจรอ�เล$กทรอน�กส�ท�%สามารถ
ย(ดหย*+นได�ลงในแผ+นพลาสต�กของน2กว�จ2ยจากมหาว�ทยาล2ย
โตเก�ยว ท3าให�ป จจ*บ2นอ*ปกรณ�อ�เล$กทรอน�กส�ขนาดเล$กต+างๆ 
สามารถชาร�จพล2งงานแบบไร�สายได�ตามต�องการ  การใช�
แผ+นชาร�จน�8จ3าเป9นต�องม�แผ+นพลาสต�กสองแผ+นท�%ท3างาน
แตกต+างก2น  โดยแผ+นแรกประกอบไปด�วยขดลวดทองแดง 
ขนาดจ�:วซ<%งท3าหน�าท�%ส+งพล2งงานไปย2งอ*ปกรณ�
อ�เล$กทรอน�กส�ต+างๆ ขณะท�%แผ+นท�%สองท3าหน�าท�%เป9น
สว�ตซ�เป=ด-ป=ดการจ+ายไฟฟ@า ซ<%งม�ล2กษณะเป9นส�%เหล�%ยมเล$กๆ 
ส�ด3าและน83าตาล

Takao Someya ศาสตราจารย�ทางด�านว�ศวกรรมของ
มหาว�ทยาล2ยโตเก�ยว กล+าวว+า การท3างานของแผ+นพล2งงาน
น�8เก�ดจากการน3าหล2กฟ=ส�กส�ท�%รJ�จ2กก2นโดยท2%วไปมาประย*กต�ใช� 
น2%นค(อ หล2กการเหน�%ยวน3ากระแสไฟฟ@าสล2บ ซ<%งใช�ก2บการ
ชาร�จไฟของป@าย RFID  อย+างไรก$ตามแผ+นพล2งงานน�8ถJก
ออกแบบมาเพ(%อลดข�อจ3าก2ดของการเหน�%ยวน3ากระแสไฟฟ@า
โดยท2%วไป  ท3าให�สามารถจ+ายกระแสไฟได�เป9นจ3านวนมาก
และครอบคล*มพ(8นท�%จ+ายกระแสไฟได�เพ�%มข<8น  ศาสตราจารย� 
Someya ย2งกล+าวอ�กว+า ความสามารถใหม+ท�%เพ�%มข<8นน�8เก�ด
จากการออกแบบท�%ก�าวล83านว2ตกรรมแบบเด�มๆ ของแผงวงจร
อ�เล$กทรอน�กส�  โดยระบบพล2งงานประกอบด�วยแผ+นวงจร
พลาสต�ก 2 แผ+นท�%ท3าหน�าท�%แตกต+างก2น ค(อ แผ+นแรกท3า
หน�าท�%เป9นเซ$นเซอร�ร2บรJ�ต3าแหน+งของอ*ปกรณ� และอ�กแผ+น
ท3าหน�าท�%จ+ายกระแสไฟไปย2งอ*ปกรณ�น28นอย+างแม+นย3า โดย 

ไม+จ3าเป9นต�องจ+ายกระแสไฟท2%วท28งแผ+นพลาสต�ก ด�วยการ
ท3างานในล2กษณะน�8 แผ+นชาร�จจะท3าการจ+ายกระแสไฟ
ประมาณ 30 ว2ตต�ไปย2งอ*ปกรณ�อ�เล$กทรอน�กส�ท�%วางอยJ+แผ+น
พลาสต�ก 

แผ+นชาร�จไฟพลาสต�กแผ+นแรกซ<%งท3าหน�าท�%ในการร2บรJ�
ต3าแหน+งของอ*ปกรณ�อ�เล$กทรอน�กส�น28น  ม�การท3างานของ
แผงวงจรไฟฟ@าสองรJปแบบโดยรJปแบบแรกค(อการใช�เทคน�ค
ท�%คล�ายก2บการพ�มพ�ลายลงบนผ(นผ�า  โดยการประย*กต�ใช�
ล2กษณะการพ�มพ�ของเคร(%องพ�มพ�อ�งค�เจท (inkjet printer) 
เพ(%อพ�มพ�องค�ประกอบของสารก<%งต2วน3าไฟฟ@าลงบนแผ+น
พลาสต�ก  แบบท�%สองค(อการจ2ดเร�ยงขดลวดทองแดงขนาด 
10 มม.ลงในเส�นผ+าศJนย�กลางของแผ+นพลาสต�ก  โดยท28ง
ขดลวดและต2วพ�มพ�ของสารก<%งต2วน3าไฟฟ@าจ3าเป9นต�องม� 
ความบางและม�ความย(ดหย*+นมากพอท�% จะรองร2บก2บการบ�ด
โค�งของแผ+นพลาสต�ก  อ*ปกรณ�อ�เล$กทรอน�กส�ท�%สามารถ
ชาร�จพล2งงานด�วยว�ธ�น�8จ3าเป9นต�องม�การฝ งขดลวดและวงจร
ไฟฟ@าแบบพ�เศษเพ(%อท3าหน�าท�%เก$บพล2งงาน  ส3าหร2บแผ+น
ชาร�จ ไฟฟ@าพลาสต�กแผ+นท�%สองซ<%งท3าหน�าท�%เป9นสว�ตซ�น28น
ประกอบด�วยสว�ตซ�เป=ด-ป=ดท�%ท3าจากเง�นและพลาสต�กเพ(%อ
ใช�ในการเป=ด-ป=ดการจ+ายกระแสไฟฟ@าไปย2งขดลวด
ทองแดงท�%ฝ งอยJ+ในพลาสต�กแผ+นแรก 

ศาสตราจารย� Someya คาดการณ�ว+าแผ+นชาร�จไฟ 
พลาสต�กน�8น+าจะใช�เวลาประมาณ 5 ปYเพ(%อปร2บปร*งและ
พ2ฒนาข28นตอนทางเทคน�คอ(%นๆ ท�%เหล(ออยJ+ อ�กท28งย2งต28ง 
เป@าหมายในการพ2ฒนาและวางรากฐานของระบบการชาร�จ
พล2งงานในอนาคต  ซ<%งสามารถใช�ก2บเคร(%องใช�ไฟฟ@า
ภายในบ�านและอ*ปกรณ�เฟอร�น�เจอร�ไฟฟ@าต+างๆ  โดย
ไม+ต�องอาศ2ยสายไฟและปล2\กไฟอ�กต+อไป 

ก�รเร�ยนผ��นระบบออนไลน�ได ร�บคว�มน�ยมเพ��มข%&น 
(3242)  โดย จ�นตนา  พ2ฒนาธรช2ย

 The Sloan Consortium (Sloan-C) ซ<%งเป9นหน+วยงาน
ท�%เก�ดข<8นจากการรวมกล*+มของว�ทยาล2ยท�%ม�การเร�ยนการสอน 
ผ+านระบบออนไลน�ในประเทศสหร2ฐอเมร�กาได�ออกมา
เป=ดเผยถ<งผลการส3ารวจว�ทยาล2ยและมหาว�ทยาล2ยมากกว+า 
2,200 แห+ง ท�%ม�การเร�ยนการสอนผ+านระบบออนไลน�ใน
ประเทศสหร2ฐอเมร�กาในรายงานการศ<กษาเร(%อง  “Making 
the Grade: Online Education in the United States, 
2006”  โดยผลการส3ารวจพบว+า  จ3านวนน2กศ<กษาในระด2บ
อ*ดม ศ<กษาท�%ท3าการเร�ยนผ+านระบบออนไลน�ม�จ3านวน
เพ�%มข<8นอย+างต+อเน(%อง กล+าวค(อ  1 ใน 6 คนของน2กศ<กษาท�%
สม2ครเข�าเร�ยนในระด2บอ*ดมศ<กษา หร(อประมาณ 3.2 ล�าน
คนเร�ยนผ+านระบบออนไลน�ในช+วงปYการศ<กษา 2005 ซ<%ง
เพ�%มข<8นจาก 2.3 ล�านคนในการรายงานเม(%อปY 2004  
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จากการส3ารวจย2งพบว+า ม�จ3านวนน2กเร�ยนเพ�%มข<8น
มากกว+า 800,000 คนในช+วงฤดJใบไม�ร+วง(ปY 2005) ซ<%ง
มากกว+า 2 เท+าในช+วงเด�ยวก2นของปYก+อนหร(อเพ�%มข<8นเก(อบ 
40 เปอร�เซ$นต�ของปYก+อน (ปY 2004) โดยระด2บอ2ตราการ
เต�บโตของการร2บสม2ครออนไลน�น28นสถาบ2นการศ<กษาใน
ระด2บอ*ดมศ<กษาได�รายงานถ<งการเต�บโตของการเข�าศ<กษา
ท28งแบบต2วเลขและแบบเปอร�เซ$นต�

       อย+างไรก$ตาม บางคร28งการเร�ยนแบบออนไลน�อาจ
ล�มเหลวและไม+ท3าก3าไรเท+าท�%ควร  แต+มหาว�ทยาล2ยหลาย
แห+งยอมลงท*นด�วยต�นท*นสJงส3าหร2บการสอนแบบออนไลน� 
โดยหว2งให�เก�ดรJปแบบการเร�ยนการสอนแนวใหม+ท�%ประหย2ด
กว+าการเร�ยนการสอนในแบบเด�มๆ  สถานศ<กษาช28นน3าเห$นว+า 
ส�%งท�%เป9นอ*ปสรรคส3าหร2บการเร�ยนผ+านระบบออนไลน�ในช+วง 
2-3 ปYท�%ผ+านมา ค(อ น2กเร�ยนย2งขาดความรJ�ความเข�าใจใน
การใช�ระบบออนไลน� ด2งน28น จ<งจ3าเป9นท�%จะได�ร2บการฝzกฝน
ก+อน อ�กท28งช+วงเวลาและรJปแบบการสอนย2งต�องปร2บปร*งให�
สอดคล�องก2บความเหมาะสมของผJ�เร�ยนท�%ม�งานประจ3า 
อ*ปสรรคน�8รวมไปถ<งการการยอมร2บของตลาดแรงงานในต2ว
น2กศ<กษาท�%จบจากหล2กสJตรการเร�ยนผ+านระบบออนไลน�

 การส3ารวจล+าส*ดของบร�ษ2ท Eduventure ซ<%งเป9น
บร�ษ2ทท�%ปร<กษาและว�จ2ย พบว+า 50% ของผJ�เร�ยนท�%คาดว+า
จะสม2ครเร�ยนในระด2บอ*ดมศ<กษา  พวกเขาชอบการเร�ยน 
แบบออนไลน�มากกว+า และประมาณ 80% ของน2กศ<กษา
ออนไลน�เป9นน2กศ<กษาในระด2บปร�ญญาตร� ส+วนใหญ+ม�อาย*
มาก และเก(อบท28งหมดท3างานไปด�วยและม�ครอบคร2วแล�ว 
แต+ม�เพ�ยงคร<%งหน<%งท�%เร�ยนเป9นงานอด�เรก 

 สถาบ2นการศ<กษาขนาดใหญ+ (ซ<%งม�ผJ�สม2ครมากกว+า 
15,000 คน) เป9นสถาบ2นท�%ม�การน3าระบบการเร�ยนผ+าน
ออนไลน�มาใช�มากท�%ส*ด  โดยมากกว+า 96% ม�ว�ชาท�%เป=ดให�
เร�ยนผ+านระบบออนไลน�และประมาณ 2 ใน 3 ของท28งหมด
จะม�การเร�ยนการสอนผ+านระบบออนไลน�ครบท*กว�ชาหร(อท28ง
หล2กสJตร 

โทรศ�พท�ม�อถ�อ...ขยะท
�ล�ยโลก  (3243)
โดย พรรณ�  พน�ตประชา

โทรศ2พท�เคล(%อนท�%หร(อโทรศ2พท�ม(อถ(อเป9นอ*ปกรณ�
อ�เล$กทรอน�กส�ขนาดเล$กชน�ดหน<%งส3าหร2บมน*ษย�ท�%ก+อให�เก�ด
ป ญหาทางด�านส�%งแวดล�อมท�%น2บว2นจะทว�ความร*นแรงมากข<8น 
ด2งจะเห$นได�จากปY 2006 จ3านวนเคร(%องโทรศ2พท�ม(อถ(อท�%
ขายได�ท2%วโลกม�จ3านวนเพ�%มข<8นอย+างรวดเร$วประมาณ 940–
980 ล�านเคร(%อง และในปY 2007 จะม�โทรศ2พท�ม(อถ(อจ3าหน+าย 
ท2%วโลกมากกว+าพ2นล�านเคร(%อง ในขณะเด�ยวก2นหากค�ดท�%
อ2ตราเด�ยวก2นน�8ในช+วงเวลาท�%ผ+านมาต28งแต+ช+วงย*คปY 80 ท�%
โทรศ2พท�ม(อถ(อเร�%มเข�ามาจ3าหน+ายในตลาดคาดว+าจะม�
โทรศ2พท�ม(อถ(อท�%ถJกจ3าหน+ายไปแล�วไม+น�อยกว+า 5 พ2นล�าน
เคร(%อง  

Dylan Gwynn Jones แห+งมหาว�ทยาล2ย Wales ได�
ท3าการว�จ2ยเบ(8องต�นเก�%ยวก2บผลกระทบของจ3านวนโทรศ2พท�
ม(อถ(อต+อส�%งแวดล�อมพบว+า ผลกระทบจากการผล�ตเคร(%อง
โทรศ2พท�น28นอาจจะเล$กน�อย แต+ผลกระทบสะสมโดยรวมน28น
ค+อนข�างใหญ+โตในระด2บโลก เช+นเด�ยวก2นก2บอ*ปกรณ�
อ�เล$กทรอน�กส�ท*กชน�ด 

ภาพโทรม(อถ(อร*+นใหม+และเก+าท�%ม�ส+วนประกอบของสารหร(อ
ช�8นส+วนอ�เล$กทรอน�กส�ท�%เป9นพ�ษ เช+น 

(1. & 2.) Cover and key pad - chromium, PVC, 
brominated flame retardants

(3.) LCD screen - liquid crystals  (4.) Circuit board - 
lead, brominated flame retardants (PBB, PBDE), 
 mercury (5.) Battery - cadmium, nickel, lithium

ท�%มา: news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/
6174422.stm 

โทรศ2พท�ม(อถ(อประกอบด�วยสารเคม�ต+างๆ ซ<%งก+อให�
เก�ดอ2นตรายถ�าไม+ได�ถJกท3าลายอย+างถJกต�อง โลหะหน2ก
อย+างเช+น ปรอท ตะก2%ว และแคดเม�ยม ท�%พบได�ในโทรศ2พท�
ท*กเคร(%องโดยเฉพาะอย+างย�%งในโทรศ2พท�ร*+นเก+าซ<%งย2งม�สาร
ประกอบโบรม�นในส+วนของแผงวงจรและต2วเคร(%องโทรศ2พท�
อ�กด�วย  สารต+างๆ เหล+าน�8ก+อให�เก�ดความพ�การและผ�ดปกต�
อ(%นๆ ในมน*ษย�  ท28งน�8ป ญหาด2งกล+าวจะเก�ดข<8นถ�าเคร(%อง
โทรศ2พท�ถJกท�8งลงในพ(8นท�%ท�8งขยะ หร(อถJกท�8งอย+างผ�ดๆ 
เน(%องจากจะเก�ดการร2%วไหลของสารเคม�ต+างๆ สJ+พ(8นด�นและ
น83าใต�ด�น  โครงการส+งเสร�มด�านส�%งแวดล�อมขององค�การ
สหประชาชาต� (UN) ประมาณการว+ามากกว+า 50 ล�านต2น
ของขยะน28นมาจากการท�8งอ*ปกรณ�อ�เล$กทรอน�กส�ในแต+ละปY 
โดยขยะด2งกล+าวส+วนใหญ+จะถJกส+งจากประเทศในโลก
ตะว2นตกมาย2งประเทศก3าล2งพ2ฒนาในแถบเอเช�ย เช+น จ�น
และอ�นเด�ย แต+กฎหมายท�%เข�มงวดมากข<8นท3าให�ขยะ
เหล+าน28นเปล�%ยนเป@าหมายไปสJ+อาฟร�กาซ<%งขาดมาตรการใน
การรองร2บขยะเหล+าน�8 ถ<งแม�ว+าขยะอ�เล$กทรอน�กส�ท�%เป9น
โทรศ2พท�ม(อถ(อจะค�ดเป9นเปอร�เซ$นต�จ3านวนเล$กน�อยแต+
ผJ�ผล�ตก$ย2งตระหน2กถ<งเร(%องน�8

จะเห$นได�ว+า บร�ษ2ทผJ�ผล�ตม(อถ(อช28นน3า เช+น Motorola, 
LG, Sony Ericsson, Philips ได�ท3าการปร2บปร*งสายการ
ผล�ตโดยลดการใช�สารเคม�ท�%เป9นพ�ษในการผล�ตโทรศ2พท� 
ส+วนบร�ษ2ท Nokia ซ<%งเป9นบร�ษ2ทผล�ตโทรศ2พท�ม(อถ(อราย
ใหญ+ซ<%งผล�ตโทรศ2พท� 1 เคร(%อง ในเวลาท*กๆ 9 ว�นาท� ได�
ต2ดส�นใจท3าตามข�อบ2งค2บของสหภาพย*โรปในการลดการใช�
สารเคม�ท�%เป9นพ�ษในโรงงานท28ง 10 แห+ง ท�%กระจายอยJ+
ท2%วโลกอ2นประกอบด�วยสารเคม� 6 ชน�ด ค(อ lead,cadmium, 
mercury, hexavalent chromium, PBB 
(Polybrominated Biphenyl) และ PBDE 
(Polybrominated Diphenyl Ether)  นอกจากน�8 สหภาพ
ย*โรป ย2งได�ออกข�อบ2งค2บเก�%ยวก2บขยะอ�เล$กทรอน�กส�และ
ช�8นส+วนต+างๆ ให�ผJ�ผล�ตจะต�องแบกร2บค+าใช�จ+ายในการจ2ด
เก$บและท3าลายขยะอ�เล$กทรอน�กส�เหล+าน�8เอง โดยม�
เป@าหมายเพ(%อให�ผJ�ผล�ตออกแบบผล�ตภ2ณฑ�ท�%ส+งผลกระทบ
ต+อธรรมชาต�น�อยลง 
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นอกจากน�8 บร�ษ2ท NEC ย2งได�พ2ฒนาโทรศ2พท�ม(อถ(อ
เคร(%องแรกท�%ใช�ไบโอพลาสต�ก จะเห$นได�ว+าการพ2ฒนา
เทคโนโลย�ในโทรศ2พท�ม(อถ(อต28งแต+เร�%มออกสJ+ตลาดจนถ<ง
ป จจ*บ2นม�การใช�ว2สด*และการส�8นเปล(องพล2งงานลดลงอย+าง
ต+อเน(%อง ด2งจะเห$นได�จากโทรศ2พท�เคร(%องแรกๆ หน2ก

ประมาณ 1 ก�โลกร2ม สามารถค*ยได�แค+ 15 นาท� แต+ป จจ*บ2นม�
โทรศ2พท�ท�%หน2กน�อยกว+า 100 กร2ม สามารถค*ยได�นาน 8-9 
ช2%วโมง และรอร2บสายได�นานเป9นส2ปดาห� 

จะเห$นได�ว+าเม(%อก+อนโทรศ2พท�โนเก�ยใช�พล2งงานถ<ง 10 
ว2ตต� ในการโทรแต+ละคร28ง ในขณะท�%ป จจ*บ2นจะใช�พล2งงาน
เพ�ยงแค+ 1 ว2ตต�เท+าน28น และหากประส�ทธ�ภาพการจ2ดการ
พล2งงานด�ข<8นจะท3าให�โทรศ2พท�ม(อถ(อสามารถใช�งานได�
มากกว+าโทรศ2พท�ธรรมดา เช+น การส+งอ�เมล� ส+งข�อความ 
ฟ งเพลง และถ+ายรJป

จากการว�จ2ยโดย University of Wales, Aberystwyth 
ในเบ(8องต�นพบว+า ความน�ยมในโทรศ2พท�ท�%ท3างานได�
หลากหลายน28นม�จ3านวนเพ�%มข<8นและจากการท3าแบบสอบถาม
พบว+า ร�อยละ 90 ของคนท�%ตอบ ชอบใช�กล�องถ+ายรJปบน
โทรศ2พท�ม(อถ(อ และร�อยละ 60 ใช�เป9นเคร(%องเล+น MP3 จะ
เห$นได�ว+าเทคโนโลย�ใหม+ๆ ท�%เพ�%มเข�าไปในโทรศ2พท�ท3าให�
ผJ�ผล�ตใช�พล2งงานและว2ตถ*ด�บลดลง ซ<%งในม*มมองของ 
น2กส�%งแวดล�อม แล�วการรวมเทคโนโลย�ด2งกล+าวไว�ด�วยก2น
เป9นส�%งด� เพราะค*ณไม+ต�องซ(8อกล�องถ+ายรJปและ MP3 
แยกต+างหาก แต+ในม*มมองของน2กว�เคราะห�เห$นว+า การ
พ2ฒนาเหล+าน�8ท3าให�คนม�ความต�องการโทรศ2พท�ร*+นใหม+
ล+าส*ดตลอดเวลาซ<%งจะท3าให�เก�ดขยะอ�เล$กทรอน�กส�
เพ�%มมากข<8นด�วยเช+นก2น 

ท�%มา: 
3241: http://www.technologyreview.com/BizTech/17898    ส(บค�นข�อมJลเม(%อ 14/12/2006 
3242: http://www.informationweek.com/story/showArticle.jhtml?articleID=193700303  ส(บค�นข�อมJลเม(%อ  9/11/2006  
         http://www.cnn.com/2006/EDUCATION/11/09/colleges.online.ap/index.html  ส(บค�นข�อมJลเม(%อ  9/11/2006
3243: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6174422.stm  ส(บค�นข�อมJลเม(%อ 01/12/2006
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