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ความกาวหนาทางดานอิเล็กทรอนิกสความกาวหนาทางดานอิเล็กทรอนิกส
ความกาวหนาทางดานไอทีความกาวหนาทางดานไอที
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีชีวชีวภาพภาพ
ความกาวหนาทางดานอื่นความกาวหนาทางดานอื่น
สรุปสรุป



จะเกิดอะไรหลังป จะเกิดอะไรหลังป 20002000

เทคโนโลยีในดานตาง ๆ ลวนแตกาวเทคโนโลยีในดานตาง ๆ ลวนแตกาวหนาหนาอยางคาดอยางคาด
เดาไมไดเดาไมได
ทุกอยางรอบตัวเราจะเปลี่ยนแปลงหมด นับตั้งแตทุกอยางรอบตัวเราจะเปลี่ยนแปลงหมด นับตั้งแต
บาน อาคาร  ถนน  บาน อาคาร  ถนน  รถรถยนต เครื่องบิน เรือ การสื่อยนต เครื่องบิน เรือ การสื่อ
สารโทรคมนาคม  ยารักษาโรค  อาหาร  เสื้อผาสารโทรคมนาคม  ยารักษาโรค  อาหาร  เสื้อผา
การเรียนการสอน ฯลฯการเรียนการสอน ฯลฯ



นานาอนาถใจในเทคโนโลยีไทยอนาถใจในเทคโนโลยีไทย

ไทยทอดไทยทอดทิ้งทิ้งความสามารถในการเรียนรูดานความสามารถในการเรียนรูดาน
เทคโนโลยีไปนานแลว   เทคโนโลยีไปนานแลว   เพราะเพราะความโงของนักการความโงของนักการ
เมืองและเมืองและผูผูบริหารการศึกษาที่หลงคิดวาประเทศบริหารการศึกษาที่หลงคิดวาประเทศ
ไทยจะกาวหนาไดดวยการซื้อทุกอยางที่ขวางหนาไทยจะกาวหนาไดดวยการซื้อทุกอยางที่ขวางหนา
ปจจุบันนี้คนไทยทั้งหลายจึงไมปจจุบันนี้คนไทยทั้งหลายจึงไมมีมีความรูทางดานความรูทางดาน
เทคโนโลยีพอเพียงที่จะแขงกับเพื่อนบานเทคโนโลยีพอเพียงที่จะแขงกับเพื่อนบาน



เทคโนโลยีเปาหมายเทคโนโลยีเปาหมาย

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดกํ าหนดเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดกํ าหนดเทคโนโลยี
กลุมเปาหมายที่จะตองสงเสริมไวดังนี้กลุมเปาหมายที่จะตองสงเสริมไวดังนี้
–– เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
–– เทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวชีวภาพภาพ
–– เทคโนโลยีโลหะและวัสดุเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ



ความกาวหนาดานอิเล็กทรอนิกสความกาวหนาดานอิเล็กทรอนิกส

ควบคูไปควบคูไปกับกับความกาวหนาดานไอทีความกาวหนาดานไอที
แนวคิดคือทํ าใหเล็กลง ๆ แนวคิดคือทํ าใหเล็กลง ๆ - - ไมไมโครอิเล็กทรอนิกสโครอิเล็กทรอนิกส
ผลักดันใหไอทีกาวหนาผลักดันใหไอทีกาวหนา
ขณะเดียวกันไดรับอานิสงคขณะเดียวกันไดรับอานิสงคจากจากความกาวหนาความกาวหนา
ทางดานไอทีทางดานไอที



เนื้อหาหัวขอที่เติบโตเร็วเนื้อหาหัวขอที่เติบโตเร็ว

การออกแบบชิป และ การผลิตการออกแบบชิป และ การผลิตชิปชิป
การสรางอุปกรณการสรางอุปกรณหนวยหนวยความจํ าความจํ า
การสรางอุปกรณสื่อสารการสรางอุปกรณสื่อสาร
การสรางการสรางชิชิปรับรู ปรับรู (Sensor)(Sensor)
การสรางอุปกรณการสรางอุปกรณดิดิจิจิทัลทัลแบบตาง ๆ อาทิ กลองแบบตาง ๆ อาทิ กลอง
เครื่องใชในบาน ฯลฯเครื่องใชในบาน ฯลฯ



Evolution and Productivity Growth in Information
Technology
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Silicon Wafers



Top view of 486 Microprocessor chip



486 chip compare with a human finger



Intel Pentium microprocessor



Intel Microprocessor Evolution
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Intel microprocessors have doubled in transistor count approximately
every eighteen months, in accordance with Moore’s Law
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More Complex Designs

Since the 8086’s debut in 1978, the number of transistor on Intel’s x86 microprocessors
has increased by a factor of about 190. This  reflects the greater complexity of Intel’s
designs



Since 1978, Intel’s x86 processor have steadily increased in performance. Although
Dhrystone MIPs are no longer considered a good measure of CPU performance, they are the
only benchmarks that span all six x86 generations

Increased  Performance
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Seven generation of memory chip (D-RAM)



Futuristic Wallet  PC 



Pen-based computer



Automobile computer



AIR VENTS

LCD

POINTING DEVICE

REMOVEABLE HARD DRIVE

EXTERNAL FLOPPY DRIVE

CD-ROM DRIVE

AUDIOBATTERY
PCMCIA SLOTS

Notebook computer diagram



Wearable Computers 

Today’s wearable
computer use a 486
processor and a 
heads-up display.
But future wearable
computers may fit
inside your shoe.





Hard disk of a Personal Computer

Innards of a 3 1/2 - inch hard disk with the access
arm visible.



Doble-sided, double-density (DS,DD )                     360  kilobytes
Doble-sided,high-density (DS,HD)                           1.2   megabytes

Double-sided, double-density (DS,DD)                   720   kilobytes
Double-sided, high-density (DS,HD)                       1.44  megabytes

5 1/4 - inch(a)

(b)

Diskettes

(a)

(b) 3 1/2 - inch



 250,000 250,000  pages of text  pages of text
 more than  more than 7,0007,000 photos  photos 

    or graphics      or graphics  
  19 hours19 hours of speech, or of speech, or
  72 minutes72 minutes of video of video

CD-ROM : 650 megabytes



Wired connections

twisted pair

coaxial cable

fiber-optic cable



Fiber optic structure 



The FLAG Cable System

When fully operational in September 1997, FLAG connects
12 countries with more than 120,000 voice
channels via 27,000 km of mostly undersea cable.

FLAG : Fiber optic Link Around the Globe 



The Asian Pacific Cable Network
APCN  : Asia Pacific Cable Network 



Nation’s Satellite “ThaiCom”
• ThaiCom I (1993) 
   has 12 transpondrs

• ThaiCom II (1994)
   has 12 transponder

• ThaiCom III 
   has 24 transponder
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Satellite Footprint (ThaiCom)



เทคโนโลยีไมโครอเิลก็ทรอนิกส
+

เทคโนโลยีดาวเทียม
+

เทคโนโลยเีสนใยนํ าแสง

สังคมสารสนเทศ

ววิฒันาการของเทคโนโลยี



การประยุกตใชไอทีการประยุกตใชไอที

ดานการศึกษาดานการศึกษา
คนในชนบทมีโอกาสเทาเทียมกับคนในเมือง
การศึกษาทิางไกล Tele-education
courseware โดยใช multimedia

ดานสาธารณสุขดานสาธารณสุข
การรักษาทางไกลผานระบบ Tele- medicine
การเรียกดูขอมูลผูปวยผานฐานขอมูลมาตรฐาน
การฝกฝนบทเรียนทางการแพทยดวยอุปกรณเสมือนจริง



การประยุกตใชไอที การประยุกตใชไอที (ตอ)(ตอ)

การบริการอื่น ๆการบริการอื่น ๆ
เกษตรกรอาจเรียกดูขอมูลราคาพืชผลประจํ าวัน
เพื่อการตัดสินใจซื้อหรือขาย
ชาวประมงสามารถเรียกดูขอมูลสภาพอากาศจาก
ฐานขอมูลอุตุนิยมวิทยา
เจาหนาที่ปองกันภัยอาจระบุตํ าแหนงและปริมาณ
อุปกรณที่ตองการใชในกรณีเกิดปญหาอุบัติภัย



ผลกระทบของไอทีผลกระทบของไอที
ดานธุรกิจดานธุรกิจ

ชวยใหตัดสินใจในเรื่องสํ าคัญไดถูกตองทันที
ลดตนทุนในการผลิตและการบริการ
ผูผลติและผูบริโภคสื่อสารติดตอกันโดยตรง

ดานสื่อสารมวลชนดานสื่อสารมวลชน
สามารถกระจายขาวสารไดกวางขวางทันที
ความหลากหลายของขอมูลและรูปแบบ



ผลกระทบของไอที ผลกระทบของไอที ((ตอ)ตอ)
ดานโครงสรางทางสังคมดานโครงสรางทางสังคม

การติดตอเชื่อมโยงขององคกรและบุคคลจะเพิ่มขึ้น
อํ านาจการตอรองของชุมชนมากขึ้น สวนกลางลดลง

ดานดานวฒันวฒันธรรมและการศึกษาธรรมและการศึกษา
เกดิวัฒนธรรมสากลจากการแพรกระจายของวัฒนธรรม
ทีม่าจากตางถิ่น
เครือขายขอมูลความรูที่เขาถึงและเรียนรูดวยตนเองได
โดยตรง
จํ าเปนตองเรียนรูภาษาตางประเทศและไอที



การประยุกตไอทีในหนวยงานการประยุกตไอทีในหนวยงาน
เริ่มดวยงานประมวลผลขอมูล  เชน บัญชี  งานเริ่มดวยงานประมวลผลขอมูล  เชน บัญชี  งาน
ทะเบียน  ทํ าใหสะดวกรวดเร็วไมผิดพลาดทะเบียน  ทํ าใหสะดวกรวดเร็วไมผิดพลาด
ตามดวยงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ ตามดวยงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)(MIS)
ทํ าใหเห็นสภาพของปญหาและโอกาสชัดเจนขึ้นทํ าใหเห็นสภาพของปญหาและโอกาสชัดเจนขึ้น
ตามดวยงานสํ านักงานอัตโนมัติ  ทํ าใหทั้งหนวยตามดวยงานสํ านักงานอัตโนมัติ  ทํ าใหทั้งหนวย
งานทํ างานรวมกันงานทํ างานรวมกันไดไดอยางราบรื่นและทันใจอยางราบรื่นและทันใจ



การประยุกตดานการประมวลผลการประยุกตดานการประมวลผล
เริ่มดวยการจัดเก็บขอมูลที่เขาสูหนวยงานเริ่มดวยการจัดเก็บขอมูลที่เขาสูหนวยงาน
นํ าขอมูลมาดํ าเนินการ แลวจัดทํ าเปนนํ าขอมูลมาดํ าเนินการ แลวจัดทํ าเปน
เอกสารที่เกี่ยวของเอกสารที่เกี่ยวของ
บันทึกขอมูลไวในแฟมขอมูลเพื่อตรวจสอบบันทึกขอมูลไวในแฟมขอมูลเพื่อตรวจสอบ
–– การรับนักศึกษาเขาเรียนการรับนักศึกษาเขาเรียนในในสถาบันสถาบัน
–– การขายสินคาของหางสรรพสินคาการขายสินคาของหางสรรพสินคา
–– การเก็บภาษีของกรมสรรพากรการเก็บภาษีของกรมสรรพากร



ระบบ ระบบ MISMIS
Management Information System Management Information System   ทํ าหนาทํ าหนา
ที่แยกแยะกลั่นกรองขอมูลเพื่อใหเห็นภาพที่แยกแยะกลั่นกรองขอมูลเพื่อใหเห็นภาพ
รวมที่ชัดขึ้นรวมที่ชัดขึ้น
–– แนวโนมของเหตุการณที่เกิดขึ้นแนวโนมของเหตุการณที่เกิดขึ้น
–– สภาพผิดปกติที่จะตองตรวจสอบสภาพผิดปกติที่จะตองตรวจสอบ
–– พยากรณของสิ่งที่จะเกิดพยากรณของสิ่งที่จะเกิดในในอนาคตอนาคต
เปาหมายคือชวยใหเปาหมายคือชวยใหผูผูบริหารทํ างานไดดีขึ้นบริหารทํ างานไดดีขึ้น



ระบบ ระบบ Decision Support SystemDecision Support System
ระบบ ระบบ DSS DSS ชวยใหชวยใหผูผูบริหารคิดวาควรจะดํ าเนินการบริหารคิดวาควรจะดํ าเนินการ
อยางไรอยางไรในในสถานการณตาง ๆ จึงจะไดผลดีสถานการณตาง ๆ จึงจะไดผลดี
ตองสรางโมเดลเหมือนที่ใชในงาน ตองสรางโมเดลเหมือนที่ใชในงาน OperationsOperations
ResearchResearch
ทางทหารจะคุนเคยกับระบบแบบนี้ดีทางทหารจะคุนเคยกับระบบแบบนี้ดี
ทางธุรกิจเริ่มนํ ามาใชในการทดลองแนวทางดํ าเนินการทางธุรกิจเริ่มนํ ามาใชในการทดลองแนวทางดํ าเนินการ
ตองใชทั้งโมเดล และ ฐานขอมูลตองใชทั้งโมเดล และ ฐานขอมูล



ระบบ ระบบ Executive Information SystemExecutive Information System
ระบบระบบออนไลนที่ชวยใหออนไลนที่ชวยใหผูผูบริหารคนขอมูลและบริหารคนขอมูลและ
สารสนเทศตาง ๆ ที่จัดเตรียมไวไดถึงโตะทํ างานสารสนเทศตาง ๆ ที่จัดเตรียมไวไดถึงโตะทํ างาน
ชวยใหคนหาขอมูลลึกลงไปวา  ขอมูลมาจากไหนชวยใหคนหาขอมูลลึกลงไปวา  ขอมูลมาจากไหน
–– เชน  ในกรณีของนักศึกษา อาจคนวา ผูที่ไดคะแนนตํ่ า เชน  ในกรณีของนักศึกษา อาจคนวา ผูที่ไดคะแนนตํ่ า มีมี
ความเปนความเปนมามาอยางไร  คะแนนเทอมกอนเปนอยางไร  มีอยางไร  คะแนนเทอมกอนเปนอยางไร  มี
ปญหาอะไร  เรียนมาจากไหน  เกิดอะไรขึ้นบางปญหาอะไร  เรียนมาจากไหน  เกิดอะไรขึ้นบาง



ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
GIS GIS หรือ หรือ Geographic Information SystemGeographic Information System
มีประโยชนในการพิจารณาสภาพพื้นที่รวมกับขอมูลที่มีประโยชนในการพิจารณาสภาพพื้นที่รวมกับขอมูลที่
เกี่ยวของ   ทํ าใหเห็นรายละเอียดและเขาใจไดชัดเกี่ยวของ   ทํ าใหเห็นรายละเอียดและเขาใจไดชัด
ปจจุบันตองอาศัยแผนที่ของกรมแผนปจจุบันตองอาศัยแผนที่ของกรมแผนที่ที่ทหารทหาร
มีงานประยุกตในหนวยงานตาง ๆ กวาแปดสิบหนวยงานมีงานประยุกตในหนวยงานตาง ๆ กวาแปดสิบหนวยงาน
จํ าเปนจะตองรีบพัฒนาความสามารถดานนี้จํ าเปนจะตองรีบพัฒนาความสามารถดานนี้



การประยุกตอินการประยุกตอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
ทํ าไดหลายอยางทั้งสงจม.  คนหาขอมูล  ใชทํ าไดหลายอยางทั้งสงจม.  คนหาขอมูล  ใช
คอมพิวเตอรทางไกล  แลกเปลี่ยนทัศนะคอมพิวเตอรทางไกล  แลกเปลี่ยนทัศนะ
ประชาสัมพันธประชาสัมพันธ
งานที่ไดงานที่ไดรับรับความนิยมมากคือความนิยมมากคือ
–– การสงจม.อิเล็กทรอนิกสการสงจม.อิเล็กทรอนิกส
–– การปชสการปชส. และ คนขอมูลทาง . และ คนขอมูลทาง WWWWWW
–– การคาอิเล็กทรอนิกสการคาอิเล็กทรอนิกส















เทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวชีวภาพภาพ

ไดไดรับรับความสนใจมาก  เพราะมีสวนเกี่ยวของกับความสนใจมาก  เพราะมีสวนเกี่ยวของกับ
ชีวิตโดยตรง    อาหารที่ไดรับชีวิตโดยตรง    อาหารที่ไดรับการการปรับแตงดวยปรับแตงดวย
สารเคมี    พืชและสัตวที่ไดรับการตัดตอยีน   การสารเคมี    พืชและสัตวที่ไดรับการตัดตอยีน   การ
สรางชีวิตใหมในลักษณะ สรางชีวิตใหมในลักษณะ COPY COPY ออกมาจากพอออกมาจากพอ
แมทุกประการแมทุกประการ
จะเปนเทคโนโลยีสํ าคัญจะเปนเทคโนโลยีสํ าคัญของสของสหัสวรรษหนาหัสวรรษหนา





GMOGMO

Genetically Modified OrganismGenetically Modified Organism
การตัดตอยีนของสัตวและพืช  เชน ทํ าใหสุกรมีการตัดตอยีนของสัตวและพืช  เชน ทํ าใหสุกรมี
เตาเตานมมากขึ้น  หรือ  ฝ ายที่มีสามารถตอตานนมมากขึ้น  หรือ  ฝ ายที่มีสามารถตอตาน
แมลงที่มาทํ าลายสมอฝ ายแมลงที่มาทํ าลายสมอฝ าย
เราทํ ากันโดยธรรมชาติมานานแลว  แต เราทํ ากันโดยธรรมชาติมานานแลว  แต GMO GMO นํ านํ า
เทคโนโลยีใหมเอี่ยมมาใชเทคโนโลยีใหมเอี่ยมมาใช



CLONINGCLONING

การการกอปกอปปชีวิตหนึ่งใหแตกลูกหลานที่เหมือนตัวปชีวิตหนึ่งใหแตกลูกหลานที่เหมือนตัว
เองออกมาอีกจํ านวนมาก ๆเองออกมาอีกจํ านวนมาก ๆ
วิธีการคือนํ าเซลลจากตัวที่ตองการมาเพาะเลี้ยงวิธีการคือนํ าเซลลจากตัวที่ตองการมาเพาะเลี้ยง
แลวนํ าเขาไปผสมกับไข แลว นํ าฉีดกลับเขาไปในแลวนํ าเขาไปผสมกับไข แลว นํ าฉีดกลับเขาไปใน
ตัวแมเพื่อใหเติบโตตัวแมเพื่อใหเติบโต



เทคโนโลยีโลหะและวัสดุเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

มนุษยตองการวัสดุที่มนุษยตองการวัสดุที่มีมีความทนทานกวาเดิม แตความทนทานกวาเดิม แต
สรางไดงาย  และ ไมตองนํ ามาจากธรรมชาติสรางไดงาย  และ ไมตองนํ ามาจากธรรมชาติ
เพราะปจจุบันปาไดหมดไปแลวเพราะปจจุบันปาไดหมดไปแลว
เราตองการวัสดุที่ไมเราตองการวัสดุที่ไมเปเปนพิษภัยตอสิ่งแวดลอมนพิษภัยตอสิ่งแวดลอม
ไทยตองการวัสดุที่เขามาทดแทนการนํ าเขาไทยตองการวัสดุที่เขามาทดแทนการนํ าเขา





SENSORSENSOR

มนุษยและสัตวทั้งหลายตองอาศัยการรับรูทางมนุษยและสัตวทั้งหลายตองอาศัยการรับรูทาง
อวัยวะสัมผัสตาง ๆอวัยวะสัมผัสตาง ๆ
สิ่งที่รับรูนํ าไปสูขอมูล  และ  ชวยในการตัดสินใจสิ่งที่รับรูนํ าไปสูขอมูล  และ  ชวยในการตัดสินใจ
ระบบอัตโนมัติจํ าเปนจะตองมีอุปกรณรับสัมผัสระบบอัตโนมัติจํ าเปนจะตองมีอุปกรณรับสัมผัส
หรือ หรือ  Sensor  Sensor  เพื่อใหรับรูเหตุการณภายนอกได เพื่อใหรับรูเหตุการณภายนอกได
Sensor Sensor ชวยใหขอมูลที่ระบบจะใชตัดสินใจไดชวยใหขอมูลที่ระบบจะใชตัดสินใจได



SENSOR SENSOR  ที่นาสนใจ ที่นาสนใจ

มีขนาดเล็กเทากับชิป  สามารถติดตั้งกับอุปกรณมีขนาดเล็กเทากับชิป  สามารถติดตั้งกับอุปกรณ
ขนาดเล็กในที่ตาง ๆ ขนาดเล็กในที่ตาง ๆ ไดไดอยางสะดวก รวดเร็วอยางสะดวก รวดเร็ว
สามารถสงสัญญาณขอมูลไปใหคอมพิวเตอรไดสามารถสงสัญญาณขอมูลไปใหคอมพิวเตอรได
Sensor Sensor  สํ าหรับการรับ สํ าหรับการรับรูกรูกลิ่นตาง ๆ   ลิ่นตาง ๆ   แสงแสงสวางสวาง
แกสพิษ  กระแสไฟฟา  แรงในวัตถุตาง ๆแกสพิษ  กระแสไฟฟา  แรงในวัตถุตาง ๆ



อาคารอัจฉริยะอาคารอัจฉริยะ

อาคารที่มีอาคารที่มี
–– ระบบควบคุมพลังงานระบบควบคุมพลังงาน
–– ระบบควบคุมการขนสง เชน ลิฟตระบบควบคุมการขนสง เชน ลิฟต
–– ระบบควบระบบควบคุมคุมความปลอดภัย เชน เพลิงไหมความปลอดภัย เชน เพลิงไหม
–– ระบบควบคุมการบุกรุกระบบควบคุมการบุกรุก
โดยรวมควรจะทํ าใหอาคาร ประหยัด ปลอดภัยโดยรวมควรจะทํ าใหอาคาร ประหยัด ปลอดภัย



บานอัจฉริยะบานอัจฉริยะ

บานซึ่งมีลักษณะเดียวกับอาคารอัจฉริยะ  แตบานซึ่งมีลักษณะเดียวกับอาคารอัจฉริยะ  แตมีมี
ความเปนสวนตัวมากกวาความเปนสวนตัวมากกวา
สามารถชวยดูแลเจาของบานทางดานสุขภาพสามารถชวยดูแลเจาของบานทางดานสุขภาพ
ความเปนอยูความเปนอยู
สามารถรับทราบคํ าสั่งทางไกลไดสามารถรับทราบคํ าสั่งทางไกลได



รถยนตอัจฉริยะรถยนตอัจฉริยะ

รถยนตที่สามารถขับเคลื่อนรถยนตที่สามารถขับเคลื่อนไดไดอยางประหยัดอยางประหยัด
เดินทางไดโดยอัตโนมัติ   ตรวจสอบสิ่งกีดขวางเดินทางไดโดยอัตโนมัติ   ตรวจสอบสิ่งกีดขวาง
ได   นํ ารถเขาจอดในที่แคบ ๆ ได   รับทราบได   นํ ารถเขาจอดในที่แคบ ๆ ได   รับทราบ
ตํ าแหนงตํ าแหนงที่ที่อยูของตนเองได   คนหาเสนทางอยูของตนเองได   คนหาเสนทาง
สํ าหรับการเดินทางไดเองสํ าหรับการเดินทางไดเอง



การแพทยอัจฉริยะการแพทยอัจฉริยะ

การผาตัดหรือการผาตัดหรือรักษารักษาพยาบาลจะอาศัยอุปกรณพยาบาลจะอาศัยอุปกรณ
คอมพิวเตอรขนาดเล็กที่สามารถฉีดหรือปลอยใหคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่สามารถฉีดหรือปลอยให
เขาไปเขาไปสูสูอวัยวะภายในเพื่อตรวจสอบอาการผิดอวัยวะภายในเพื่อตรวจสอบอาการผิด
ปกติปกติตาง ๆ ไดตาง ๆ ได
การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ  ปลูกถาย  หรือ การการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ  ปลูกถาย  หรือ การใชใช
อวัยวะเทียมจะกาวหนามากขึ้นอวัยวะเทียมจะกาวหนามากขึ้น



การเมืองอัจฉริยะการเมืองอัจฉริยะ

การเมืองจะกาวไปการเมืองจะกาวไปสูสูความโปรงใสมากขึ้นความโปรงใสมากขึ้น
ประชาชนจะสามารถตรวจสอบนักการเมืองไดประชาชนจะสามารถตรวจสอบนักการเมืองได
งายขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีงายขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยี
ประชาชนอาจลงมติในดานตาง ๆ ไดโดยตรง และประชาชนอาจลงมติในดานตาง ๆ ไดโดยตรง และ
อาจไมตองอาศัยนักการเมืองอีกตอไปอาจไมตองอาศัยนักการเมืองอีกตอไป



ศาสนาอัจฉริยะศาสนาอัจฉริยะ??????

แมเทคโนโลยีภายนอกจะกาวหนาไปมาก  แตแมเทคโนโลยีภายนอกจะกาวหนาไปมาก  แต
เทคโนโลยีดานจิตใจอาจจะไมเทคโนโลยีดานจิตใจอาจจะไมกาวกาวหนาหนา
เราจะยังคงไมมีคอมพิวเตอรที่สามารถยกระดับเราจะยังคงไมมีคอมพิวเตอรที่สามารถยกระดับ
จิตใจคนได  แมวามีชองทางที่จะเกิดจิตใจคนได  แมวามีชองทางที่จะเกิดชิปชิปความรูความรู
สํ าหรับฝ งลงในสมองในศตวรรษหนา แตก็จะยังสํ าหรับฝ งลงในสมองในศตวรรษหนา แตก็จะยัง
ไมสามารถทํ าใหคนหลุดพนจากกิเลสตัณหาไมสามารถทํ าใหคนหลุดพนจากกิเลสตัณหา



สรุปสรุป

โลกอนาคตเปนโลกของเทคโนโลยีโลกอนาคตเปนโลกของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีทุกดานจะกาวเทคโนโลยีทุกดานจะกาวหนาหนาอยางมหาศาลอยางมหาศาล
เทคโนโลยีกลุมเปาหมายของไทยคือเทคโนโลยีกลุมเปาหมายของไทยคือ
–– อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
–– เทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวชีวภาพภาพ
–– เทคโนโลยีโลหะและวัสดุเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ



ขอบคุณขอบคุณและสวัสดีและสวัสดีครับครับ


