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“PARO” ห��นยนต�ท��ให คว�มร$ ส&กผ$กพ�นท�งใจ  (3161)

ใน IT Digest ป�ท�� 3 ฉบ�บท�� 15 (1 ส�งหาคม 2549) 
ท��ผ&านมา เราได+น,าเสนอเร.�อง ต01กตาหม�ห0&นยนต4เพ.�อการ
บ,าบ�ดและร�กษาโรค ซ<�งถ>กพ�ฒนาโดยน�กว�จ�ยจาก 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) ไปแล+ว 
มาในฉบ�บน�L ตามท��ส�ญญาไว+ เราขอเสนอเร.�องราวของ 
ห0&นยนต4แมวนL,าช.�อ พาโร (PARO) ท��ถ>กพ�ฒนาโดย ท�มงาน
จากสถาบ�น National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology (AIST) ของประเทศญ��ป0Zน ตาม
รายละเอ�ยดด�งต&อไปน�L 

จากท��ได+เร��มม�การน,าความก+าวหน+าของว�ทยาการด+าน
ห0&นยนต4มาประย0กต4ใช+ก�บเคร.�องจ�กรอ�ตโนม�ต�ในโรงงาน
อ0ตสาหกรรมอย&างกว+างขวาง เพ.�อประโยชน4ในการท,างานท��
ม�ประส�ทธ�ภาพมากย��งข<Lน เช&น เพ.�อให+เก�ดความแม&นย,า 
รวดเร]ว รวมท�Lงช&วยลดต+นท0นในการผล�ต แต&อย&างไรก]ตาม 
ห0&นยนต4ก]ย�งไม&ค&อยถ>กน,ามาใช+งานใกล+ช�ดก�บมน0ษย4มากน�ก 
เน.�องจากมน0ษย4อาจได+ร�บอ�นตรายจากการท,างานของม�นได+ 

แตกต&างจากห0&นยนต4ท��ใช+ในโรงงาน “Mental 
Commitment Robots" หร.อห0&นยนต4ท��ท,าให+มน0ษย4
ม�ความร>+ส<กผ>กพ�นทางใจ ได+ถ>กพ�ฒนาข<Lนมาโต+ตอบก�บ
ปฏ�ก�ร�ยาของมน0ษย4และท,าให+มน0ษย4ม�ความร>+ส<กผ>กพ�นก�บ
ห0&นยนต4น�Lนๆ โดยห0&นยนต4ด�งกล&าวสร+างข<Lนโดยใช+หล�ก
จ�ตว�ทยาเพ.�อให+มน0ษย4เก�ดความประท�บใจ เช&น ม�ร>ปร&าง
หน+าตาท��น&าร�ก และท,าให+คนท��เห]นเก�ดความร>+ส<กสบายใจ 
ว�ตถ0ประสงค4หล�กของการออกแบบม� 3 ประการ ได+แก& (1) 
ทางด+านจ�ตใจ จะช&วยให+เก�ดความผ&อนคลายและสร+าง
ก,าล�งใจ (2) ทางด+านร&างกาย ช&วยให+อว�ยวะส,าค�ญๆ ใน
ร&างกาย เช&น สมอง และห�วใจ เก�ดการพ�ฒนา และ (3) ทาง
ด+านส�งคม จะช&วยกระต0+นให+เก�ดการส.�อสารก�นมากข<Lน
ระหว&างผ>+ปZวยและผ>+ด>แล

พาโร (PARO) เปeนห0&นยนต4แบบ “Mental 
Commitment Robots" ท��ถ>กพ�ฒนาข<Lนมาต�Lงแต&ป� 1993 
โดย Dr. Takanori Shibata และท�มงานในสถาบ�น 
National Institute of Advanced Industrial Science and 
Technology (AIST) ประเทศญ��ป0Zน  ม�ว�ตถ0ประสงค4เพ.�อให+

ม�ปฏ�ส�มพ�นธ4ก�บมน0ษย4ในล�กษณะท��ม�ความร>+ส<กร&วมต&อก�น
มากกว&าเปeนว�ตถ0ช�Lนหน<�ง ช.�อ PARO มาจากค,าว&า Personal 
Robot แต&เม.�อออกเส�ยง"PA" จะสามารถจดจ,าได+ง&ายกว&า
จ<งได+ช.�อว&า "PARO" ซ<�งปiจจ0บ�นได+พ�ฒนามาถ<งร0&นท�� 8 ซ<�ง
ได+วางจ,าหน&ายในประเทศญ��ป0Zนต�Lงแต&เด.อนก�นยายน 2004 
โดยล�กษณะเด&นของพาโร ค.อ เปeนห0&นยนต4ท��ม�ร>ปร&าง
หน+าตาเหม.อนแมวนL,า ม�ความสามารถในการบ,าบ�ดทาง
อาย0รเวชส>งท��ส0ดในปiจจ0บ�น สามารถรองร�บได+ถ<ง 7 ภาษา 
ได+แก& ญ��ป0Zน โปรต0เกส อ�งกฤษ สเปน จ�น ไต+หว�น และ
เกาหล� แล+วแต&การต�Lงค&า และก&อให+เก�ดความต.�นต�วต&อการ
อย>&ร&วมก�นระหว&างห0&นยนต4ก�บส�งคมมน0ษย4 

 

ต+นแบบของพาโรมาจากแมวนL,าฮาร4พแรกเก�ด (Phoca 
groenlandica) ซ<�งม�ถ��นก,าเน�ดอย>&ทางตอนเหน.อของ
ประเทศแคนาดา ซ<�งผ>+ผล�ตได+ม�การส,ารวจและเก]บข+อม>ล
พฤต�กรรมการด,ารงช�ว�ตจร�งของม�นบนเกาะ Madeleine 
ก&อนจะน,ามาสร+างเปeนห0&นยนต4พาโรท��ม�ล�กษณะใกล+เค�ยงของ
จร�งมากท��ส0ด โดยม�ความยาวของล,าต�ว 57 เซ]นต�เมตร 
นL,าหน�ก 2.7 ก�โลกร�ม ขนของม�นส�งเคราะห4มาจากด+ายท��ม�
ค0ณสมบ�ต�ต&อต+านแบคท�เร�ย ซ<�งม�ท�Lงส�ขาว ส�ทอง ส�นL,าตาล
อ&อน และส�ชมพ>อ&อน ภายในบรรจ0หน&วยประมวลผล (CPU) 
ขนาด 32 bit RISC chip และม�เซ]นเซอร4 5 ชน�ดฝiงอย>&ตาม
จ0ดต&างๆ ได+แก& เซ]นเซอร4ท��ผ�วส�มผ�ส เซ]นเซอร4ท��หนวด 
เซ]นเซอร4สเตอร�โอสโคปrคออพต�คอลไมโครโฟน (ฟiงก4ช��น
จ,าค,าส��งเส�ยง และหาแหล&งก,าเน�ดเส�ยงแบบ 3 ม�ต�) 
เซ]นเซอร4ตรวจจ�บความร+อน (เพ.�อควบค0มอ0ณหภ>ม�ของ
ห0&นยนต4) และเซ]นเซอร4ควบค0มการทรงต�ว นอกจากน�Lย�งม�
ต�วควบค0มการข�บเคล.�อน (Actuator) ท��เปล.อกตา 2 ต�ว ค.อ
ท��ด+านบน-ด+านล&าง และด+านซ+าย-ด+านขวาของล,าต�ว ท��ขา
หน+า 2 ต�ว ท��หาง 1 ต�ว ใช+แบตเตอร��น�กเก�ลไฮโดรเจนแบบ
ชาร4จไฟได+ สามารถเล&นได+ต&อเน.�องนาน 1.5 ช��วโมง

พฤต�กรรมการแสดงออกของพาโรจะตอบสนองต&อ
พฤต�กรรมของมน0ษย4 และม�ร>ปแบบของอารมณ4ท��แตกต&าง
ก�นในระหว&างว�น (ตอนเช+า ตอนกลางว�น ตอนกลางค.น) ม�

IT Digest Vol 3 No 16                                                                                                                                                            1

 By R&D Strategy Development Section, NECTEC.                                                                           
 Email: digest@nectec.or.th                                                                                     ISSN 1686-7602

IT Digest
Vol3  No16 (16 August 2006) 

ภาพ : แมวนL,าฮาร4พ (Harp seal) ต+นแบบของ PARO 
(ซ+าย) และ ห0&นยนต4 PARO (ขวา)

ท��มา : http://paro.jp/english/faq.html
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การแสดงออกของพฤต�กรรมท��คล+ายก�บส��งม�ช�ว�ตจร�ง เช&น 
จะต.�นในตอนกลางว�นและจะนอนหล�บในตอนกลางค.น 
นอกจากน�Lย�งม�ความสามารถในการเร�ยนร>+ โดยจะม�การ
แสดงออกของพฤต�กรรมท��เล�ยนแบบผ>+เล�Lยง สามารถจ,า
เส�ยงและร>+ได+ถ<งท��มาของเส�ยงเร�ยก รวมท�Lงสามารถจ,าช.�อท��
เจ+าของต�Lงให+ได+ จากการท��เปeนห0&นยนต4ท��ม�ความเปeนอ�สระใน
ต�วเอง จ<งสามารถท��จะแสดงความร>+ส<กต&างๆ ได+ เช&น แสดง
ความประหลาดใจ ความส0ข และแสดงความด�ใจโดยการก
ระพร�บตาพร+อมท�Lงขย�บห�วและขาไปพร+อมๆ ก�น ซ<�งการ
แสดงออกน�Lจะเปeนการแสดงถ<งความร>+ส<กท��พาโรม�ขณะน�Lน 
ผ>+ท��เปeนเจ+าของจะต+องด>แลเอาใจใส&โดยการส�มผ�สและพ>ดค0ย
ก�บม�น พาโรจะม�ความส0ขเม.�อถ>กอ0+มอย&างทะน0ถนอมและจะ
โกรธเม.�อถ>กต� จะอายเม.�อม�คนไปจ�บท��หนวดของม�น ซ<�งถ+า
ย�งไม&ปล&อยม�นก]จะร+องไห+และห�นห�วไปทางอ.�น ท�Lงน�L 
เน.�องจากเปeนห0&นยนต4ท��ประด�ษฐ4ด+วยม.อด�งน�Lนจ<งท,าให+พาโร
แต&ละต�วม�ใบหน+าท��เฉพาะต�วแตกต&างก�นไปอ�กด+วย

ห0&นยนต4พาโรได+ร�บรางว�ลการประด�ษฐ4มากมาย เช&น 
The Most Therapeutic Robot, Guinness World 
Records, Robot Exhibition Award, Swedish Museum 
of Science and Technology และ Human Beings-Power 
Award, Japan Junior Chamber เปeนต+น และถ>กน,าไป
โชว4ในประเทศต&างท��วโลก รวมท�Lงประเทศไทย ซ<�งคนไทย
ได+ส�มผ�สก�บพาโรแล+วในงานส�ปดาห4ว�ทยาศาสตร4และ
เทคโนโลย�แห&งชาต�ประจ,าป� 2548 และ 2549 เม.�อว�นท�� 23-
28 ส�งหาคม 2548 และ 11-22 ส�งหาคม 2549 ท��ผ&านมา 

Playstation ก�บก�รม�ส�วนร�วมในก�รท
�ประโยชน�ให 
ก�บส�งคม (3162)

บร�ษ�ท โซน�� (Sony) วางแผนจ�ดจ,าหน&ายเคร.�องเล&นเกม 
Playstation ร0&นใหม&ล&าส0ด ท��ม�ช.�อว&า PS3 ในประเทศ
สหร�ฐอเมร�กา และ ญ��ป0Zน ในช&วงเด.อนพฤศจ�กายน ป� 2549 
น�L เพ.�อให+ท�นก�บเทศกาลของขว�ญในช&วงว�นหย0ดคร�สต4มาส 
บร�ษ�ท Sony กล&าวว&า นอกจากเด]กๆ ท��ซ.Lอ PS3 ไปเล&นเกม
เพ.�อความบ�นเท�งแล+ว พวกเขาย�งสามารถช&วยเอาเวลาของ
เคร.�องในช&วงท��ไม&ได+ท,าการเล&นเกมมาใช+ช&วยในการท,างาน
ว�จ�ยเพ.�อป�องก�นโรคความจ,าเส.�อม (Alzheimer) โรค
พาร4ค�นส�น (Parkinson) หร.อโรคว�วบ+าได+อ�กด+วย

PS3 ใช+ หน&วยประมวลผลกลาง (Processor) ท��ม�
สมรรถนะส>งท��ม�ช.�อว&า the Cell Broadband Engine เพ.�อ
ใช+ในการเล&นเกมท��เหม.อนจร�งมากๆ อย&างเช&น เกม Tiger 
Woods PGA Tour 07 และ Full Auto 2 นอกจากน�L PS3 
ย�งม�ฮาร4ดไดรฟ� ขนาด 20 ก�กกะไบต4 หร.อ 60 ก�กกะไบต4 
(ข<Lนอย>&ก�บแต&ละร0&น) และย�งสามารถต&ออ�นเทอร4เน]ตได+ ซ<�ง
จะท,าให+ผ>+เล&นสามารถดาวโหลดเกมใหม&ๆ  หร.อเล&นแข&งก�น
ก�บผ>+เล&นอ.�นแบบออนไลน4ได+

คอมพ�วเตอร4ช�ปท��ใช+ใน PS3 เปeนอ�นเด�ยวก�นก�บท�� IBM 
ใช+ใน เคร.�อง supercomputer ท��บร�ษ�ทก,าล�งพ�ฒนาให+ก�บ
กระทรวงพล�งงานของประเทศสหร�ฐอเมร�กา เคร.�อง
คอมพ�วเตอร4ด�งกล&าวคาดว&าจะม�ความสามารถในการค,านวณ
ได+เร]วถ<ง หน<�ง พ�ทาฟลอพ (Petaflop) หร.อพ�นล+านล+าน
การค,านวนต&อว�นาท� 

 

ขณะน�Lบร�ษ�ท โซน�� ก,าล�งร&วมม.อก�บโครงการ 
Folding@home ของมหาว�ทยาล�ย Stanford ประเทศ
สหร�ฐอเมร�กา เพ.�อน,าเอาเทคโนโลย�ของ PS3 มาใช+ใน
การศ<กษาการจ�ดร>ปร&าง (form) ของโปรต�นในร&างกายมน0ษย4 
การจ�ดร>ปร&างท��ผ�ดของโปรต�น เปeนสาเหต0ท��
ท,าให+เ ก�ดโรคต&างๆ เช&น โรคความจ,าเส.�อม โรคพาร4ค�นส�น 
โรคทางประสาทท��เร�ยกว&า Amyotrophic Lateral Sclerosis 
(ALS) หร.อ Lou Gehrig's Disease และโรคว�วบ+า 

โปรต�นในร&างกายมน0ษย4เก�ดจากการรวมต�วก�นเปeน
ร>ปร&างท��ซ�บซ+อนของกรดอม�โน ซ<�งกระบวนการน�Lเร�ยกว&า 
protein folding น�กว�ทยาศาสตร4ท��ต+องการจะศ<กษาเร.�อง 
protein folding ต+องเผช�ญก�บความท+าทายอ�นเน.�องมาจาก
โปรต�นม�ขนาดเล]กมากและกระบวนการ folding ก]เปeน
กระบวนการท��เก�ดข<Lนอย&างรวดเร]ว (ประมาณ 10 
microseconds) ด�งน�Lนน�กว�ทยาศาสตร4จ<งต+องใช+ว�ธ�การ
จ,าลองสถานการณ4โดยใช+คอมพ�วเตอร4 (computer 
simulation) มาช&วยในการศ<กษา แต&การจ,าลอง
สถานการณ4โดยใช+คอมพ�วเตอร4 ก]ม�ข+อจ,าก�ดท��ส,าค�ญ น��นค.อ 
ในหน<�งว�นเคร.�องคอมพ�วเตอร4จะท,าการจ,าลองสถานการณ4
ได+ในระด�บ 1 nanosecond ด�งน�Lนการท��จะจ,าลอง
สถานการณ4ท��ระด�บ 10 microseconds คอมพ�วเตอร4จะต+อง
ใช+เวลานานถ<งประมาณ 30 ป�

ในขณะน�Lโครงการ Folding@home ใช+เคร.อข&ายของ
เคร.�องคอมพ�วเตอร4 PC จ,านวน 200,000 เคร.�องมาใช+ในการ 
จ,าลองสถานการณ4การจ�ดร>ปร&างของโปรต�น แต&ก]ย�งต+อง
ใช+เวลาในการค,านวณมาก ถ+าในอนาคตสามารถน,าเอา
เคร.อข&ายของ PS3 มาช&วยในการจ,าลองสถานการณ4แล+ว 
ระยะเวลาในการค,านวณก]จะลดลงมากย��งข<Lน กล&าวค.อ 
เคร.อข&ายของ PS3 10,000 เคร.�องจะช&วยเพ��มความเร]วใน
การค,านวณเปeน 5 เท&า และเคร.อข&ายของ PS3 100,000 
เคร.�องจะช&วยเพ��มความเร]วเปeน 50 เท&า ด�งน�Lนการค,านวณท��
แต&เด�มต+องใช+เวลาถ<ง 2 ป� ก]จะลดลงมาเปeน 1 เด.อนได+  

เจ+าของ PS3 ท��อยากจะเข+าร&วมในโครงการน�Lสามารถ
ดาวน4โหลดโปรแกรมลงไปในฮาร4ดไดรฟ�ของเคร.�อง PS3 
ของเขา แล+วเขาก]แค&ไม&ต+องปrดเคร.�องในขณะท��ไม&ได+เล&น
เกม ท�มงานของ Folding@home จะแบ&งการค,านวณของ
พวกเขาออกเปeนกล0&มเล]กๆและจะกระจายส&งไปย�งเคร.�อง 
PS3 ท��เข+าร&วมโครงการ โปรแกรมและข+อม>ลท��ถ>กส&งมาน�L 
จะม�ขนาดประมาณ 10-20 MB เท&าน�Lน และเม.�อ PS3 แต&ละ
เคร.�องท,าการค,านวณเสร]จแล+ว ก]จะท,าการส&งข+อม>ลท��
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ภาพ : เคร.�องเล&น PS3

ท��มา : http://edition.cnn.com/2006/TECH/
fun.games/  09/18/playstation.folding/index.html  
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ประมวลผลแล+วกล�บไปย�ง เซ�ร4ฟเวอร4ท�� Folding@home ใน
ระหว&างท��ผ>+ใช+ก,าล�งเล&นเกมอย>& โปรแกรมจะไม&ท,าการ
ค,านวณกล0&มข+อม>ลน�Lน เน.�องจากอาจจะท,าให+การเล&นเกม
ข�ดข+องได+

บร�ษ�ท โซน�� ม�แผนท��จะขาย PS3 ประมาณ 2 ล+าน
เคร.�อง ในประเทศสหร�ฐอเมร�กา และญ��ป0Zน ก&อนปลายป�น�L 
และคาดว&ายอดขายท��วโลกจะท,าได+ส>งถ<ง 6 ล+านเคร.�องก&อน
เด.อนม�นาคม ป� 2550 น�L

PS3 จะม� ช�บกราฟrก (graphic chip) และ อ�นเตอร4เฟส
(interface) ท��สวยงามท��จะสามารถแสดงภาพการจ�ดร>ปร&าง
โปรต�นในม0มต&างๆ ให+ผ>+เล&นเกมสามารถเห]นไปด+วย ซ<�งอาจ
จะเปeนการกระต0+นให+ผ>+เล&นเกมอยากท��จะม�ส&วนร&วมใน
โครงการ และท,าการดาวน4โหลดโปรแกรมมาช&วยในการ 
จ,าลองสถานการณ4ต&อไป

บร�ษ�ท โซน�� กล&าวว&า บร�ษ�ทก]หว�งแค&เพ�ยงว&า ผ>+เล&น
เกมจะยอมเส�ยสละค&าไฟฟ�าบางส&วนในกรณ�ท��ต+องม�การเปrด
เคร.�อง PS3 ไว+ตลอดเวลา เพ.�อแลกก�บการท,าประโยชน4ให+
ก�บส�งคม

เทคโนโลย�เซนเซอร� คว�มส�ม�รถท��หล�กหล�ย 
(3163)

ว�ศวกรจากห+องปฏ�บ�ต�การแห&งชาต� Argonne ภายใต+
หน&วยงานด+านพล�งงานของสหร�ฐอเมร�กา ได+น,าเทคโนโลย�
เก��ยวก�บเซ]นเซอร4มาประด�ษฐ4อ0ปกรณ4ให+ม�ความสามารถใน
การตรวจสอบสารเคม� ว�ตถ0ช�วภาพ สารก�มม�นตร�งส� และ
ว�ตถ0ระเบ�ด และเทคโนโลย�ด�งกล&าวย�งสามารถน,ามา
ตรวจสอบว&าประเทศใดม�การใช+เคร.�องม.อเพ.�อผล�ต
ก�มม�นตภาพร�งส�ส,าหร�บน,าไปผล�ตอาว0ธหร.อไม&  หร.อใช+ใน
การตรวจสอบท�ศทางในการแพร&กระจายของสารเคม�หร.อ
สารก�มม�นตภาพร�งส� เพ.�อช&วยในการอพยพอ�กด+วย

นาย Paul Raptis และเพ.�อนร&วมท�มได+ประสบ
ความส,าเร]จในการน,าเสนออ0ปกรณ4ตรวจสอบสารเคม�และ
ว�ตถ0ระเบ�ดได+จากระยะไกล โดยใช+หล�กการว�เคราะห4โดยว�ธ� 
Spectroscopic ซ<�งใช+ความถ��ของคล.�นไมโครเวฟและ
อ�นฟราเรดในสนามแม&เหล]ก  นอกจากน�Lน�กว�จ�ยย�งได+ใช+ว�ธ�
ด�งกล&าวในการตรวจสอบล�กษณะเฉพาะต�วของคล.�นท��จะ
สามารถบ&งบอกว�ตถ0ระเบ�ด และสารเคม�ต&างๆ ได+

เทคโนโลย�ด�งกล&าว ได+ถ>กน,ามาจ�ดแสดงเพ.�อทดสอบว&าตรง
ตามว�ตถ0ประสงค4หร.อไม& กล&าวค.อ

1. ตรวจสอบและตรวจว�ดปร�มาณก1าซพ�ษจากระยะ 60 
เมตร ก�บสารเคม�ปร�มาณ 10 ส&วน ในล+านส&วน ก�บ
เทคน�ค Active Sensing ในพ.Lนท��ทดสอบในร�ฐ
เนวาดา 

2. ตรวจสอบสารเคม�ท��เก��ยวก�บอาว0ธต&างๆ รวมถ<ง
อาว0ธน�วเคล�ยร4จากระยะ 600 เมตร โดยใช+เทคน�ค 
Passive Sensing ในพ.Lนท��ทดสอบในร�ฐเนวาดา

3. สร+างระบบท��สามารถระบ0ล�กษณะเฉพาะต�วและ
ความร0นแรงของว�ตถ0ระเบ�ด รวมถ<ง DNT, TNT, 
PETN, RDX และระเบ�ด C-4 

Argonne ได+ร&วมงานก�บท�มงาน Sarnoff Corp. , 
Dartmouth College และ Sandia National Laboratory 
ในการรวบรวมฐานข+อม>ลเก��ยวก�บว�ตถ0ระเบ�ดในการตรวจสอบ
ว�สด0ไปรษณ�ย4และส�นค+าท��ส&งทางเคร.�องบ�นต&างๆ  นอกจากน�L
ว�ศวกรจาก Argonne ได+ค+นพบว�ธ�ท��จะตรวจสอบว�ตถ0
ต+องห+ามจากระยะไกลมานานกว&าทศวรรษแล+ว โดย
เทคโนโลย�น�Lจะตรวจสอบพล�งงานของโมเลก0ลท��เคล.�อนต�ว
ไป  การปลดปล&อยความถ��พล�งงานของโมเลก0ลเหล&าน�L
ท,าให+เก�ดล�กษณะเฉพาะข<Lน หร.อท��เร�ยกว&า ลายน�Lวม.อ 
(fingerprint)  ซ<�งจะสามารถบ&งบอกชน�ดของว�ตถ0ได+ ท�Lงน�L
เทคโนโลย�ด�งกล&าวย�งสามารถน,ามาใช+ได+ต�Lงแต&การ
ตรวจสอบอาว0ธท��ซ0กซ&อนไว+ จนถ<งการร�กษาทางการแพทย4 
เช&น การตรวจสอบเน.Lองอกต&างๆ

เทคน�คด�งกล&าวได+ร�บการพ�ฒนาให+เหน.อกว&า
เทคโนโลย�อ.�นๆ เช&น เลเซอร4, เซ]นเซอร4แบบใช+แสง ซ<�ง
อาจจะถ>กรบกวนโดยช�Lนบรรยากาศหร.อร�งส�เอกซ4เรย4 ซ<�ง
ถ>กท,าลายได+โดยไอออนในช�Lนบรรยากาศ  

ในการตรวจสอบร�งส�จากอ0บ�ต�เหต0น�วเคล�ยร4 น�กว�จ�ยได+
ท,าการทดสอบเคร.�องม.อท��สามารถตรวจสอบปร�มาณร�งส�ท��
เจ.อปนอย>&ในอากาศ ซ<�งท,าให+เก�ดการกระจายและสะท+อน
กล�บของร�งส�เรดาร4 จากการทดสอบเบ.Lองต+นในระยะห&าง 9 
ก�โลเมตร จากโรงไฟฟ�าน�วเคล�ยร4พบความแตกต&างอย&าง
ช�ดเจนเม.�อโรงไฟฟ�าท,างาน หร.อ โรงไฟฟ�าหย0ดพ�กการ
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ภาพ : ร>ปจ,าลองการจ�ดกล0&มของโปรต�นท��ผ>+เล&น PS3 
สามารถเห]นได+ 

ท��มา : 
http://edition.cnn.com/2006/TECH/fun.games/09/

18/playstation.folding/index.html

ภาพ : เคร.�องม.อท��ใช+เทคโนโลย�เซ]นเซอร4 ซ<�งประด�ษฐ4
โดยหน&วยงานด+านพล�งงานของสหร�ฐฯ 

ท��มา : http://www.sciencedaily.com/releases/
2006/05/060523072848.htm
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ท,างาน  นอกจากน�Lเทคโนโลย�ด�งกล&าวย�งสามารถน,ามา
ตรวจหาการแพร&กระจายของร�งส�หล�งการระเบ�ดของ
น�วเคล�ยร4ได+อ�กด+วย

นอกจากน�L ว�ศวกรจาก Argonne ย�งได+น,าเทคโนโลย�
เรดาร4น�Lมาตรวจสอบการร��วไหลของก1าซจากท&อส&งก1าซ
ธรรมชาต� โดยตรวจจากการเปล��ยนแปลงของอากาศรอบๆ 
บร�เวณท��ม�ก1าซร��ว 

การเต.อนล&วงหน+าของว�ตถ0ช�วภาพย�งสามารถท,าได+
โดยเซนเซอร4ท��ตรวจว�ดความเปeนฉนวนไฟฟ�า  ระบบน�Lจะ
ตรวจสอบการตอบสนองต&อความเปeนส.�อไฟฟ�าจากโมเลก0ล
ช�วภาพจ,านวนหน<�ง ว�ธ�น�Lจะช&วยการตรวจสอบข�Lนแรกของ

ว�ตถ0เคม�หร.อว�ตถ0ช�วภาพในก1าซ ผงแป�ง หร.อสเปรย4ต&างๆ 
อย&างไรก]ตาม การทดสอบโดยว�ธ�อ.�นๆ สามารถตรวจสอบส��ง
เหล&าน�Lได+แต&อาจจะใช+เวลานานถ<ง 4 ช��วโมงหร.อนานกว&าน�Lน 
ในขณะท��ว�ธ�น�Lอาจจะไม&เท��ยงตรงเหม.อนว�ธ�อ.�นๆ แต&ก]
สามารถเต.อนได+อย&างรวดเร]ว เพ.�อให+เตร�ยมการตรวจสอบใน
ข�Lนอ.�นๆ ต&อไป โดยอ0ปกรณ4เหล&าน�Lจะถ>กพ�ฒนาข<Lนเพ.�อใช+
ในการปกป�องความม��นคงของชาต�ต&อไป

ความสามารถอ.�นๆ ของเทคโนโลย�น�Lค.อ สามารถ
น,ามาใช+ในการตรวจสอบส��งแวดล+อม ส0ขภาพ รวมถ<งการ
ตรวจเน.Lอเย.�อของมน0ษย4 และใช+แทนการเอกซ4เรย4ฟiนของ
ท�นตแพทย4ได+

ท��มา: 
3161: http://paro.jp/english/faq.html
         http://203.150.224.53/2005/08/18/national/index.php?news=national_18371699.html ส.บค+นข+อม>ลเม.�อ 5/10/2006
3162: http://edition.cnn.com/2006/TECH/fun.games/09/18/playstation.folding/index.html ส.บค+นข+อม>ลเม.�อ 19/9/2006
3163: http://www.sciencedaily.com/releases/2006/05/060523072848.htm ส.บค+นข+อม>ลเม.�อ 15/9/2006
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