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ชัยชนะของคาร์บอนนาโนทิวบ์ทรานซิสเตอร์เหนือซิลิคอน 

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

 หากพูดถึงเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมรรถนะสูง

แล้ว ก่อนหน้านี้เทคโนโลยีคาร์บอนนาโนทิวบ์ (Carbon na-

notube) เคยตามหลังเซมิคอนดักเตอร์อยู่มาก แต่ทุกอย่าง

ก�าลังจะเปลี่ยนไป เมื่อนักวิจัยประสบความส�าเร็จในการสร้าง

คาร์บอนนาโนทิวบ์ทรานซิสเตอร์ซึ่งสามารถจะมีสมรรถนะสูง

กว่าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุดของซิลิคอนทรานซิสเตอร์ได้เป็น

คร้ังแรกในประวัติศาสตร์ โดยผลงานของทีมนักวิจัยจาก Uni-

versity of Wisconsin-Madison ที่สามารถสร้างคาร์บอนนาโน

ทวิบ์ทรานซสิเตอร์ซึง่รบักระแสได้สงูกว่าทรานซสิเตอร์แบบเดมิ

ถึง 1.9 เท่า และสามารถท�างานได้เร็วกว่ากันถึง 5 เท่า

 “ความส�าเรจ็ในครัง้นีเ้ป็นความฝันของนาโนเทคโลยมีา

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา” Michael Arnold ศาสตราจารย์ด้านวัสดุ

ศาสตร์และวัสดุวิศวกรรม (materials science and engineer-

ing) ที่ UW-Madison และหัวหน้าทีมวิจัยในครั้งนี้กล่าว

 ความส�าเร็จที่ว่านี้เป็นเพียงก้าวแรกแต่เป็นก้าวที่ส�าคัญ

มากทีเดียว และก้าวต่อไปคอืการน�าคาร์บอนนาโนทวิบ์ไปใช้สร้าง

อปุกรณ์ด้านลอจกิ การสือ่สารความเรว็สงู รวมทัง้อปุกรณ์อืน่ๆ ที่

ก่อนนี้เคยถูกสร้างด้วยเทคโนโลยีของเซมิคอนดักเตอร์ และน�า

ไปสู่การใช้งานคาร์บอนนาโนทิวบ์ทรานซิสเตอร์แทนที่ซิลิคอน

ทรานซิสเตอร์แบบเดิมๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อ

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นทรานซิสเตอร์ชนิดใหม่ก็

ยังมีประโยชน์มากในการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่ต้องการ

อุปกรณ์ซ่ึงสามารถรับการไหลของกระแสปริมาณมากๆ ได้ ใน

พื้นที่ที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกันเป็นสัดส่วน

 ในอนาคต เทคโนโลยีของคาร์บอนนาโนทิวบ์จะน�าไปสู่

การสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถท�างานด้วยความเร็ว

สูงยิ่งขึ้น แต่ว่าใช้พลังงานน้อย ซึ่งนั่นก็หมายถึงอุปกรณ์เครื่อง

ใช้ต่างๆ รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แลบทอป ที่จะมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกมาก และยังสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น

อีกมากด้วยนั่นเอง
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Hicat Livera โอเพนศอร์สฮาร์ดแวร์ส�าหรับการพัฒนา

ระบบ machine vision

 Hicat Livera เป็นโครงการโอเพนซอร์สของบอร์ดพฒันา

ระบบ machine vision ในหุ่นยนต์ขนาดเล็กจาก Team Hicat 

สตาร์ทอัพรายหน่ึงในประเทศจีน ท่ีเพิ่งเปิดการระดมทุนผ่าน

ทาง Kickstarter ไปเมือ่ไม่นานนี ้โดยจะสิน้สดุโครงการในเดอืน

พฤศจิกายน รายละเอียดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของ Hicat Livera 

นั้นมีความน่าสนใจทีเดียว 

 ไอเดียแรกเริ่มของ Hicat Livera ก็คือ การน�าเอา

เทคโนโลย ีmachine vision มาสูก่ลุม่นกัพฒันา Arduino แม้ว่า

เป้าหมายในตอนแรกของ Team Hicat ผู้พัฒนา จะมุ่งไปที่การ

สร้างหุน่ยนต์แบบ DIY แต่ด้วยวธิีใช้งานที่ไม่ยากนกั กเ็ลยท�าให้

การประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ จึงสามารถท�าได้ไม่ยากด้วยเช่นกัน

ฮาร์ดแวร์ของ Livera ประกอบด้วยส่วนที่เป็น ARM based 

Linux ซึ่งใช้โปรเซสเซอร์ ARM9 Hi3518E SoC @440MHz 

ภายในชิปรุ่นน้ีมีส่วนฮาร์ดแวร์ส�าหรับการประมวลผลภาพและ

วิดีโอมาให้ โดยเฉพาะ ท�าให้การเข้ารหัสวิดีโอแบบ H.264 ที่

ความละเอียดภาพ 720p@25fps ท�าได้อย่างสบายๆ รวมทั้งมี

ส่วนอินเทอร์เฟสต่างๆ เช่น PWM, I2C, GPIO, USB รวมมา

ด้วย บนบอร์ดมี Camera Module slot ส�าหรับเชื่อมกับโมดูล

กล้องซึ่งเป็นบอร์ดแยกอิสระจากกัน โดยโมดูลที่ว่านั้นติดตั้ง 

OmniVision OV9712 ซึ่งเป็นเซนเซอร์รับภาพแบบ CMOS มี

มุมรบัภาพกว้าง 140 องศา รองรบัความละเอียดภาพที่ 1280 x 

720p ได้ การเชือ่มกบัอนิเทอร์เนต็สามารถท�าได้เช่นกนัผ่านทาง 

WiFi (802.11 b/g) โดยม ีMediaTek MT701 รบัหน้าทีส่่วนนี้ไป

 ส่วน ARM based Linux จะท�างานด้วยระบบปฏิบัติ

การ Linux โดยมี OpenCV เป็นเครื่องมือหลักส�าหรับใช้พัฒนา

ส่วนประมวลผลภาพ และมี NodeJS เป็นเครื่องมือส�าหรับ

พัฒนาการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย 

 ฮาร์ดแวร์อกีส่วน คอื แพลตฟอร์ม Arduino ซึง่ใช้ไมโคร

คอนโทรลเลอร์ ATmega32u4 MCU @16MHz และมเีซนเซอร์ 

InvenSense MPU-6050 6-axis gyro และ accelerometer 

ติดตั้งมาบนบอร์ดด้วย ส่วนนี้ช่วยให้การควบคุมส่วนการท�างาน

ต่างๆ เช่น มอเตอร์, เซอร์โว ท�าได้ง่ายและคล่องตัว นอกจาก

นั้นในการใช้งานก็ยังสามารถสวมบอร์ดนี้เข้ากับ Motor driver 

board ก็จะช่วยให้สามารถควบคุมมอเตอร์ DC ได้ 4 ช่อง และ

เซอร์โวได้อีก 4 ช่อง ส�าหรับแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงก็ต่อผ่านทาง

พอร์ต USB หรือจะใช้แบตเตอรี่ 3.3V LiPo ก็ได้เช่นกัน

 Hicat Livera จะมาพร้อมกับไลบรารีและ API ส�าหรับ 

การสตรมีภาพวดิโีอ 720p@25fps, การประมวลผลภาพแบบต่างๆ, 

การจับภาพ (image capture) และการบันทึกภาพยัง microSD 

card, และฟังก์ชันที่อาศัยความสามารถของ OpenCV เช่น การ

ตรวจจบัสี, การตดิตามวตัถุ (object tracking) เป็นต้น รวมทัง้ส่วน

ควบคุมการท�างานแบบ web-based หรือผ่านทางแอพฯ บนสมา

ร์ตโฟนก็สามารถท�าได้ โดยทัง้หมดทีว่่าน้ีมรีาคา 39USD - 69USD 

เท่านั้นส�าหรับผู้ที่สนับสนุนในช่วงต้น (early bird price)

 ส�าหรบัคณุผูอ่้านทีต้่องการข้อมลูเกีย่วกบั Hicat Livera 

เพิ่มเติม สามารถค้นได้ที่ http://hicat.tech
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TPS54A20 ไอซีคอนเวอร์เตอร์ 10 A ขนาดเล็กจิ๋ว

จาก Texas Instruments

STMicroelectronics เปิดตัว Super-Junction 

MOSFET รุน่ใหม่ในตวัถงั TO-220FP Wide Creep-

age ซึ่งทนแรงดันสูงสุดได้ถึง 1,500 โวลต์

 STMicroelectronics เปิดตัว Super-Junction MOS-

FETs เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์รุ่นใหม่ในรูปตัวถังแบบ TO-220 

FullPAK (TO-220FP) wide creepage ที่ออกแบบมาเพื่อให้

ป้องกันการอาร์คและการเกิดประกายไฟ และสามารถทนแรง

ดันเบรกดาวน์ (Breakdown voltage) ได้มากถึง 1,500V 

 TO-220FP wide creepage package เป็นตัวถัง

แบบที่เหมาะส�าหรับใช้งานในแหล่งจ่ายไฟแบบ open-frame 

ที่ใช้งานอยู่มากในเครื่องรับโทรทัศน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ซึ่งเสี่ยงจะเกิดอันตรายจากการถูกคลุมโดยฝุ่นละออง ซึ่งเป็น

สาเหตขุองการอาร์คจากความต่างศกัย์สงู ท�าให้เกดิความเสยี

หายกับอุปกรณ์ต่างๆ ตามมา ตัวถังแบบใหม่ที่ว่านี้ ขาของ

อุปกรณ์มีระยะห่างจากกันอยู่ที่ 4.25 มม. เพื่อลดโอกาสของ

การอาร์คที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่จ�าเป็นต้องมีการใส่ปลอกฉนวน

ป้องกันเหมือนอย่างที่ต้องท�ากับอุปกรณ์ที่มีระยะระหว่างขา 

2.54 มม. แบบเดิมๆ ท�าให้อุปกรณ์มีมาตรฐานความปลอดภัย

สงูขึน้โดยอตัโนมตั ิและช่วยลดการเกดิความเสยีหายทีอ่าจขึน้ 

โดยไม่จ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นขัน้ตอนใดๆ ในสายพานการผลติ

 ST ได้พฒันาตวัถงัแบบ TO-220FP wide creep age 

package นี้ จากการท�างานร่วมกับลูกค้า คือ SoluM ซึ่งเป็น

บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Power Electronic ในประเทศ

เกาหล ีโดย SoluM ไดน้�าอปุกรณท์ีอ่อกแบบขึน้ใหมน่ี้ไปใช้ ใน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และได้พิสูจน์แล้วว่ามีการท�างานที่เชื่อ

ถือได้ รวมทั้งมีระดับราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้เช่น

เดียวกัน ส�าหรับคุณผู้อ่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ

ค้นได้ที่เว็บไซต์ http://www.st.com/content/st_com/en/

products/power-transistors/power-mosfets.html

 Texas Instruments เปิดตัว Step-down converter 

ส�าหรับแหล่งจ่ายไฟในวงจรอิเล็กทรอนิกส์แรงดันต�่า (Low-

voltage circuit) จากแรงดัน 12 โวลต์ ในรูปแพ็คเกจขนาด

เลก็จิว๋ แต่มค่ีาอตัราส่วนของกระแสไฟฟ้าต่อพืน้ทีอ่ยูถ่งึ 50A/

cm³ หรือคิดเป็น 4 เท่า ของไอซี 12-V converter ที่มีอยู่ใน

ตลาด

 TPS54A20 เป็นไอซีซึ่งท�างานแบบ Two-phase, 

synchronous series capacitor buck converter ซึ่งกลไก

การท�างานแบบที่ว่านี้ เกิดจากการผสานเอาข้อดีของวงจร

แบบ Switched capacitor converter และ Buck converter 

เข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้มีค่าความสูญเสียที่เกิดจากการสวิตช์ 

(switching losses) ต�่า จึงช่วยให้สามารถใช้ความถี่ในการ

สวิตช์ที่สูงขึ้น และสามารถใช้ขดลวดเหนี่ยวน�าที่มีขนาดเล็ก

ลงได้ ผลลพัธ์คอืท�าให้วงจรโดยรวมมขีนาดทีเ่ลก็มากขึน้นัน่เอง 

โดยวงจรแบบที่ว่านี้จะมีขนาดที่เล็กกว่าวงจรคอนเวอร์เตอร์

แบบดั้งเดิมได้มากถึง 7 เท่า

 TPS54A20 สามารถท�างานทีค่วามถีส่วติช์ 5MHz ต่อ

เฟส สามารถใช้งานกับแรงดันอินพุต 8 - 14V และสามารถ

ให้เอาต์พุตปรับค่าได้ ในช่วง 0.5 - 2V โดยตัวถังของไอซีเป็น

แบบ 20-pin HotRod VQFN และมีขนาดเพียง 3.5 x 4 x 1 

มม.ส�าหรบัคณุผูอ่้านทีต้่องการข้อมลูเกีย่วกบั TPS54A20 เพิม่

เติม สามารถค้นได้ที่เว็บไซต์ http://www.ti.com/product/

TPS54A20
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เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ

สเปคตรัมอนาไลเซอร์ 

X Series รุ่นใหม่

	 สเปคตรัมอนาไลเซอร์	 X	 Series	 รุ่นใหม่	 ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่

เต็มเปี่ยมส�าหรับรองรับงานที่ ใช้เทคโนโลยี ในปัจจุบันและอนาคต	กับ	Keysight	

Technologies	(Agilent	Technologies)	

บรษิทั ไออาร์ซ ีเทคโนโลยสี ์จำากดั

44เซมิฯ 434 ตุลาคม 2559
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เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ

สเปคตรัมอนาไลเซอร์ X Series รุ่นใหม่

แอพลเิคชัน่เพ่ือใช้ในการวเิคราะห์สัญญาณขัน้สงู

	 นอกเหนอืจากฟังก์ชนัพืน้ฐานเช่น	ฟังก์ชนัการวเิคราะห์

สเปกตรัม	 ฟังก์ชัน	 Power	 Suite	 และ	 ฟังก์ชัน	 IQ	 Analyzer  

แล้วยังมีแอพพลิเคชั่นท่ีสามารถเพิ่มเติมเข้ามาในเครื่อง 

วเิคราะห์สัญญาณสเปคตรัมอนาไลเซอร	์ตระกลู	X	Series	เพื่อ

ช่วยในการออกแบบและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ ใช้งานได้ดีย่ิงขึ้น	

ทั้งการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าพื้นฐาน	งานซ่อมบ�ารุงระบบการ

สื่อสารไปจนถึงงานออกแบบและวิเคราะห์ขั้นสูง

 เร่ิมจากแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการวัดและวิเคราะห์

ค่าสัญญาณไฟฟ้าพื้นฐาน 

	 •	การวัดค่า	Phase	Noise	,	Noise	Figure

	 •	การวิเคราะห์สัญญาณ	Pulse	

	 •	การท�า	Analog	Demodulation

	 •	วิเคราะห์การ	Modulation	ของสัญญาณ	LTE	และ		

LTE	–	Advance

	 •	การวิเคราะห์สัญญาณ	W	-	CDMA	

หน้าจอสัมผัส Multi Touch

	 เป็นท่ีคุ้นเคยกันดีในชีวิตประจ�าวันในการใช้งานหน้า

จอสัมผัสเริ่มจากสมาร์ทโฟนไปจนถึงคอมพิวเตอร์	 PC	 ใน

ตอนนี้สเปคตรัมอนาไลเซอร	์ X	 Series	 ก็น�าเอาจุดเด่นในข้อนี้ 

เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้งานโดยระบบสัมผัสแบบ	

Capacitive	Multi	Touch	สามารถเลื่อนการแสดงผล	และย่อ

ขยายรูปสัญญาณได้เพียงแค่ท�าการสัมผัสหน้าจอ

	 •	การวัดสัญญาณ	Wireless	LAN	,	Blue	tooth	,		

Zigbee

	 แอพพลิเคชั่นเหล่านี้จะช่วยคุณเข้าใจและเห็นถึง

ประสิทธิภาพของสัญญาณที่ก�าลังวิเคราะห์	 อีกทั้งหน้าต่างการ

แสดงผลอยู่ในรูปแบบที่สามารถเพ่ิมแท็บและแยกหน้าต่างใน

การวดัออกมาได้	ช่วยอ�านวยความสะดวกในการใช้งานและช่วย

ลดความยุ่งยากและขั้นตอนในการตั้งค่าการวัดลงไป	 ตัวอย่าง

เช่น	การวดัสญัญาณ	LTE	A	FDD	จากเครือ่งส่ง	รวมไปถงึดกูาร	

Demodulation	ของสัญญาณ	256	QAM	ในหน้าจอเดียวกัน	

	 โดยเฉพาะในปัจจบุนัมสีญัญาณทีย่ากต่อการตรวจจบัอยู่

เช่น	สัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	สัญญาณที่เกิด

ขึ้นเพียงชั่วขณะเช่น		สัญญาณเรดาร์		สัญญาณ	WiFi		เป็นต้น	

ฟังก์ชัน	Real	Time	Spectrum	Analysis	 (RTSA)	รองรับใน

รุ่น	MXA,	PXA	และ	UXA	เป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์อย่างยิ่งใน

การตรวจจับสัญญาณ	มีความเร็วมากถึง	3.517	µs.	แบนด์วิทธ์
การวิเคราะห	์Real	Time	Spectrum	สูงสุด	510	MHz.		
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สร้างลักซ์มิเตอร์ด้วยเซนเซอร์วัดความเข้มแสง BH1750FVI

สร้างลักซ์มิเตอร์ด้วย

เซนเซอร์วัดความเข้มแสง 

BH1750FVI 

	 ลักซ์มิเตอร์	 (Lux	Meter)	 หรือเครื่องวัดปริมาณแสงสว่าง	 (illumi-

nance)	มีหน่วยเป็น	ลกัซ์	(Lux)	และค�าว่า	ลักซ์	(Lux)	ใช้สญัลกัษณ์	lx	นอกจาก

นีค้�าว่าปรมิาณแสงสว่าง	(illuminance)	ในภาษาอังกฤษ	ยังแปลเป็นค�าเก่ียวข้อง

ที่คล้ายกันอื่นๆ	อีกเช่น	การส่องสว่าง	การให้แสงสว่าง	ความสว่าง	เป็นต้น

สุธี โสมาเกตุ

งบประมาณ 320 บาท (ไมร่วมบอรด์ Arduino)
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สร้างลักซม์เิตอร์ดว้ยเซนเซอร์วดัความเขม้แสง BH1750FVI

แ	 	 สงสว่างนั้นมีความส�าคัญต่อการท�างานในชวีติประจ�า 

	 	 วันของเรานะครับ	 เพราะในชีวิตประจ�าวันนั้นจ�าเป็น

ต้องใช้แสงสว่าง	ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน	หรือการท�างาน

ในส�านักงาน	(office	lighting)	ก็ตาม	เราจ�าเป็นต้องท�างานภาย

ใต้ความสว่างที่พอเหมาะ	ซึ่งควรจะมีค่าประมาณ	320	–	500	 

ลกัซ์	(อ้างองิข้อมลูจาก	https://en.wikipedia.org/wiki/Lux)	แต่

หากจะใช้ความสว่างมากกว่า	500	ลักซ์ก็ได้เช่นกัน	ไม่ได้จ�ากัด

ว่าต้องไม่เกนิ	แต่ถ้าใช้แสงสว่างจากหลอดไฟมากๆ	ก็จะท�าให้สิน้

เปลืองพลังงานมากโดยใช่เหตุนั่นเอง

	 ในช่วงเวลากลางวันเราสามารถใช้แสงสว่างจาก

ธรรมชาติได้	ซึ่งแสงแดดที่ส่องลอดเข้ามาทางหน้าต่างบางครั้ง

อาจจะมีค่ามากกว่า	500	ลักซ์	ยกตัวอย่างเช่น	ในช่วงกลางวัน

ที่แดดดีไม่มีเมฆบดบังค่าแสงสว่างอาจจะวัดได้สูงถึงประมาณ	

680	ลักซ์เลยทีเดียว	ไม่ว่าจะใช้แสงจากธรรมชาติหรือหลอดไฟ

ชนิดต่างๆ	ทั้งนี้ความสว่างที่เหมาะสมไม่ควรต�า่กว่า	 300	ลักซ	์

เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพดวงตาและความปลอดภัยในการ

ท�างานของเรา

เซนเซอร์วัดความเข้มแสง BH1750FVI

	 BH1750FVI	 เป็นเซ็นเซอร์วัดแสงที่ให้เอาต์พุตออกมา

เป็นสญัญาณดจิติอล	และเอาต์พตุที่ได้กม็หีน่วยเป็นลกัซ์อกีด้วย,	

เราจงึไม่จ�าเป็นต้องใช้การค�านวณเอาต์พตุเพิม่เตมิใดๆ	เซน็เซอร์	

BH1750FVI	จงึเป็นข้อได้เปรยีบหรอืเรยีกว่ามข้ีอดกีว่าเซน็เซอร์

วัดแสงจ�าพวก	 โฟโต้ทรานซิสเตอร์หรือโฟโต้ไดโอด	 เนื่องจาก

เซนเซอร์ดังกล่าวให้เอาต์พุตเป็นการเปลี่ยนแปลงแรงดัน	 หรือ	

เซ็นเซอร์	 LDR	 ที่ให้ ให้เอาต์พุตเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าความ

ต้านทาน

	 จุดเด่นของโครงงานนี้จะใช้จอแอลซีดี	 แบบ	 I²C	ที่จะ
สามารถประหยัดเวลาการต่อสายไปได้เยอะ	 เนื่องจาก	จอแบบ	

I²C	ใช้สายทั้งหมดเพียงแค่	4	เส้นเท่านั้นเอง	คือ	+5V,	GND,	
SDA	และ	SCL

คุณสมบัติของเซ็นเซอร์ BH1750FVI

	 •	วัดความเข้มของแสงได้ ในช่วง	:	0	ถึง	65,535	ลักซ์

	 •	สามารถตัง้ค่าความละเอยีดของโหมดการวดั	(resolu-

tion)	ได้โดยซอฟต์แวร์

	 •	ประกอบด้วยโหมดการวัด	resolution

	 	 o	H-resolution	Mode2	ความละเอียด	0.5lx	

	 	 o	H-resolution	Mode	ความละเอียด	1	lx

	 	 o	L-resolution	Mode	ความละเอียด	4	lx

	 โดย	H-resolution	Mode	และ	H-resolution	Mode2	

นั้นเหมาะกับการวัดที่ต้องการความละเอียดมากๆ	 เช่นต้องการ

ทราบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของแสงในช่วงต�่ากว่า	 10	 ลักซ	์

เช่นต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดๆ	 หน่อย	 ในช่วง

ค�่าๆ	หรือเช้าตรู่	เป็นต้น	ส่วน	L-resolution	Mode	นั้นหากไม่

ต้องการความละเอยีดมาก	เช่นต้องการทราบแค่ว่าเป็นกลางวนั

หรอืกลางคนื	กส็ามารถใช้	Mode	นี้ได้	และ	L-resolution	Mode	

ยังใช้เวลาในการประมวลผลการวัดที่น้อยกว่า	สอง	Mode	แรก

อีกด้วย

 ภายในเซ็นเซอร์ BH1750FVI ประกอบด้วย

	 •	PD:	 เป็นโฟโต้ไดโอดท�าหน้าที่รับแสงซึ่งถือว่าเป็น

ตัวแปรในรูปแบบไดนามิค

	 •	AMP:	 เป็นส่วนวงจรแปลงกระแสที่ไหลผ่านโฟโต้ได

โอดให้เป็นแรงดัน

รูปที่ 1 บล็อคไดอะแกรมของเซ็นเซอร์ BH1750FVI
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วิทยุโบราณ SCHAUB LORENZ

วิทยุโบราณ

SCHAUB LORENZ

ประพนัธ ์ พพิฒันสขุ

	 มาย้อนรอยกันต่อครับ	 กับวิทยุโบราณที่มีเอกลักษณ์ ในเรื่องของรูป

ลักษณ์	และการออแบบวงจรที่ง่าย	แต่แฝงความลงตัวข้ามทศวรรษมา

          ย้อน รอยอดีต พ.ศ. 2500 เป็นช่วงที่กิจการวิทยุ

กระจายเสียงของประเทศไทย เจริญก้าวหน้ามีสถานีส่งวิทยุ

กระจายเสียงเกิดขึ้นอย่างมากมาย ทั้งระบบ AM และ FM 

อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ยงัเป็นหลอดสญุญากาศ เครือ่งรบัวทิยทุี่

ได้รับความนิยมมาก มาจากทางด้านยุโรป และอเมริกา เครื่อง

รับวิทยุจากเยอรมันเช่น กรุนดิก เทเลฟุงเก็นต์ บราวด์ฟุ้ง จะ

เป็นเครื่องมีคุณภาพระดับสูง ราคาก็แพงมากด้วย ยังมีการน�า

เข้าเครื่องรับวิทยุมีเครื่องเล่นแผ่นเสียง อยู่ในตู้เดียวกัน เรียก

ว่าตู้คอนโซล มีความสูงประมาณ 90 ซ.ม. ความยาว มากกว่า 

100 ซ.ม. ราคา สูงมาก การออกแบบตู้จะมีความเป็นศิลปะทั้ง

ความงดงาม เหมาะที่จะเป็นของประดับบ้านของผู้มีฐานะสูง 

ตัวอย่าง SCHAUB   LORENZ รุ่น BALI 57  และ Balalaika 

เครือ่งรบัวทิยแุบบตูค้อนโซล จะออกแบบมาเพือ่ตอบสนองของ

ผู้คนที่มีฐานะค่อนข้างสูงรูปร่างลักษณะของตู้จะถูกออกแบบ

มาอย่างสวยงาม ส่วนมากจะเป็นตู้ไม้และเนื้อของไม้จะต้องมี

ลายไม้ที่ถูกคัด

 สนัมาเป็นพเิศษ มกัจะม ี2 ชัน้ ชัน้บนด้านซ้ายมอืจะเป็น

เครื่องรับวิทยุ ส่วนด้านขวามือจะเป็นที่วางของเครื่องเล่นแผ่น

เสียงหรือเรียกว่า “พิกอัพ” ส่วนชั้นล่างจะเป็นช่องส�าหรับเก็บ

แผ่นเสียง     
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วิทยุโบราณ SCHAUB LORENZ

สปีดมาตรฐานจะมี 3 สปีดคือ 78 รอบ/นาที 33 1/3 รอบ/นาที 

45 รอบ/นาที

รูปที่ 2  เครื่องเล่นแผ่นเสียง หรือ ปิกอัพ

รูปที่ 3  แผ่นเสียงแบบต่างๆ

ตกแตกง่าย ในยุคนั้นการบันทึกเสียงมัก

จะเป็นเพลงพ้ืนบ้านของภาคต่างๆ เช่น

หมอล�า และเพลงลูกทุ่ง มีความโตของ

แผ่น ประมาณ 12 นิ้ว บันทึกได้ด้าน

ละเพลงใช้เล่นความเร็วรอบ เรียกว่า  

สปีด(Speed) 78 รอบต่อ นาที

 • แผ ่นเ สียงแบบแผ ่นไวนิล 

(Vinul) ชนิดแผ่นลองเพลย์ ในช่วงระยะ

เวลาที่ใกล้เคียงกันประมาณ พ.ศ. 2490 

วงการของการบันทึกเสียง ก็ประสบผล

ส�าเร็จจากการผลิตแผ่นไวนิลได้ ท�าให้

แผ่นเสียงมีความหนาของแผ่นบางลงมา

มาก และสามารถจะบันทึกเสียง สามารถ

บันทึกได้ด้านละ 5-6 เพลง โดยใช้

ความเร็วรอบ น้อยลงคือ สปีด (Speed) 

33 1/3 รอบต่อนาที

 • แผ่นเสียงแบบไวนิล แผ่น

ขนาดเล็กเรียก แผ่น ซิงเกิล มีขนาด

เล็กลงขนาด 7 นิ้ว สามารถบันทึก

เพลงได ้น ้อยกว ่ า  แบบลองเพลย ์

ความรู้เรื่องแผ่นเสียง

            แผ่นเสียง มีรูปร่างลักษณะคล้ายจานบางครั้งจึงเรียก

ว่าจานเสียง มีการเรียกชื่อของแผ่นเสียงชนิดต่างๆดังนี้  

 • แผ่นเสียง แบบแผ่นคร่ัง จะเป็นแผ่นเสียงยุคแรก

ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อจ�าหน่าย เป็นแผ่นท่ีมีความหนาของแผ่นมาก 

บันทึก ได ้ด ้ านละ 1-2 เพลง ใช ้ความเร็วรอบ คือ  

สปีด 45 รอบต่อนาที

           จากการที่การบันทึกเสียงลงที่ร่องของสัญญาณ 

เสียง ร่องของเสียงมีขนาดเล็กมาก จึงต้องระวังไม่ให้ร่อง 

ของเสียงช�ารุดเป็นรอยขีดข่วน จะต้องระมัดระวังในการ

จับแผ่นเสียงจะจับบริเวณขอบด้านนอกอย่าให้มือสัมผัสกับ 

ร่องแผ่นเสียง และ จะต้องมีชองปกแผ่นเสียงส�าหรับเก็บ 

แผ่นเสียง
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เครื่องวัดการน�าไฟฟ้าของ

สารละลาย และเครื่องวัดปริมาณ

ของแข็งที่ละลายได้ในน�้า ตอนที่ 1

	 น�ำ้เป็นของเหลวทีท่�ำหน้ำท่ีเป็นตัวท�ำละลำยท่ีมำกท่ีสดุในโลกน้ี	วำรธีำตุอนั

อุดมในภพแห่งนีล้้วนเกดิจำกกำรรวมกันของอณไูฮโดรเจนและออกซเิจน	อนัเป็น

วำโยธำตทุีม่มีำแต่เดมิในเอกภพ	ในโลกนีแ้ผ่นภพปกคลมุด้วยน�ำ้ถึงสำมส่วนเรยีก

ว่ำ	marine	zone	และมีแผ่นดินเพียงส่วนเดียว	บนโลกจึงมีน�้ำเค็มมำกกวำ่น�้ำ

จดืถงึร้อยละ	93	และน�ำ้จดืส่วนใหญ่น้ันเป็นน�ำ้แขง็เสยีมำกกว่ำน�ำ้บนผวิดิน	และ

น�้ำบนผิวดินนี้	เป็นทะเลสำบส่วนใหญ่ถึงร้อยละ	87	มีเพียงร้อยละ	2	เท่ำนั้นที่

เป็นแม่น�้ำ	นั่นแสดงว่ำ	ปริมำณน�้ำจืดบนโลกนี้มีน้อยมำก

ศภุโชค อปุาลี
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และเครื่องวดัปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายได้ ในน้ำา ตอนที ่1

เครื่องวัดการนำาไฟฟ้าของสารละลาย 

	 	 นื่องจากน�้าจืดมีน้อยมากภาวะของการขาดแคลนน�้า 

	 	 ในโลกจงึเกดิขึน้จากการบรโิภค	อปุโภค	และกจิกรรม

ต่าง	ๆ	ของมนุษย์	การกระจายตัวของแม่น�า้บนแผ่นดินซึ่งเป็น

แหล่งน�า้จืดส�าคัญส�าหรบักจิกรรมต่างๆ	ของมนษุย์เหล่านัน้มน้ีอย

มาก	หากเทยีบกบัน�า้ในมหาสมทุรทีน่�ามาใช้ประโยชน์ในกจิกรรม

ทั้งหลายไม่ได้โดยทันที

	 ผู้คนเริ่มตระหนักถึงคุณภาพของน�้าตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั	ซึง่ยงัผลให้เกดิการตรวจสอบคณุภาพของน�า้ด้วยวธิกีาร

ต่างๆ	มากมาย	ในปี	1828	จติรกรชางองักฤษได้วาดภาพของซปุ

ที่บูดเน่าหลังจากที่ได้ส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วพบตัวประหลาด

มากมาย	ภาพนั้นเรียกว่า	monster	soup

	 นอกจากนี้ยังมีระบบการชลประทานและการขนถ่าย

น�้าด้วยวิธีการต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ส่งน�้าใต้ดิน	คลองส่งน�า้	

หรือไซฟอน	 หรือแม้แต่การประปาทั้งแบบลดหลั่นและแบบท่อ	

ทั้งมนุษย์ฝั่งตะวันตกและตะวันออก	ได้แก่โรมันและอาหรับ	น�้า

จึงมีความส�าคัญมากในบริบทของการด�ารงชีวิตของมนุษย	์

	 ในตะวันออกกลาง	 ฐานน�้าของทวีปคือเมืองเรียกว่า	

Al-Aqaba	ซึ่งเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงผู้คนผู้มาสักการะหินด�ากาบา	

เ
รูปที่ 1 การกระจายตัวของน�้าจ�าแนกตามชนิดบนโลก

รูปที่ 2 ภาวการณ์ขาดแคลนน�้าของโลก

EX
AM
PL
E



119เซมิฯ 434 ตุลาคม 2559

เครื่องวัดการนำาไฟฟ้าของสารละลาย 

และเครื่องวดัปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายได้ ในน้ำา ตอนที ่1

รูปที่ 3 Monster soup

รูปที่ 4 (ก) การส่งน�้าแบบต่าง ๆ  (ข) วิธีการล�าเลียงน�้า และ (ค) เส้นทางล�าเลียงน�้า (ง) อุโมงค์

ส่งน�้าในปัจจุบัน

(ก)

(ค) (ง)

(ข)

กษัตริย์ผู้ปกครองจอร์แดน	 Muzdalifah	

และ	 Arafat	 เคยถูกลอบปลงพระชนม์

หลายครั้งผ่านการล�าเลียงน�้าด้วยวิธีการ

ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการเจือสารหนูลงใน

อุโมงค์ส่งน�้า	 การผันน�้าเกลือลงในคลอง

ส่ง	หรือแม้แต่การตัดน�้า	คุณภาพของน�้า

จึงเป็นส่ิงส�าคัญย่ิงที่ต้องตรวจสอบและ

ควบคุมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

	 ในเวทีโลก	 มาตรฐานน�้าเริ่มขึ้น

สมัยสภาคองเกรสท์ของประธานาธิบดี	

Harry	 S.	 Truman	 สหรัฐอเมริกาเริ่มมี

บทบาทมากข้ึนและเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาน�้าในประเทศต่างๆ	หน่วยงาน

กลางคือ	 Environmental	 Protection	

Agency	 (USA)	 ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี	 1948	

และได้ก�าหนดมาตรฐานน�้าขึ้น	 ด้วยข้อ
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และเครื่องวดัปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายได้ ในน้ำา ตอนที ่1

เครื่องวัดการนำาไฟฟ้าของสารละลาย 

ก�าหนดต่างๆ	 ว่าด้วยเรื่องน�้า	 เรียกว่า	 EPA	 promulgated	

standards	 (1975)	ประเทศไทยเริ่มมีระบบควบคุมคุณภาพน�้า

เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	

7	(1992-1996)	โดยยึดหลักของ	EPA	ผ่านกรมควบคุมมลพิษ	

การประปานครหลวง	และกรมประมง

รูปที่ 5 เส้นทางล�าเลียงน�้าของทางตะวันออกกลาง

ปริมาณของแข็งรวมที่สามารถละลายได้ในน�้า 

(Total dissolved solid, TDS)

	 สารบริสทุธิจ์�าแนกเป็นสอง	ได้แก่	ธาต	ุและ	สารประกอบ	

สารประกอบท่ีเกดิจากโลหะและอโลหะ	ในทางเคม	ีเรียกว่า	เกลอื	

เกลือส่วนใหญ่นั้น	ละลายน�้าได	้การที่สารใดจะละลายน�้าได้หรือ

ไม่นั้น	 ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแตกตัวและท�าให้ โมเลกุล

ของน�้าล้อมโดยรอบได	้ เกลือคลอไรด์ของโลหะหมู่หนึ่งเอ	และ

หมู่สองเอ	 มักจะละลายน�้าได้	 และมักจะเป็นกลาง	 ในอากาศมี

ก๊าซออกซิเจนเป็นจ�านวนถึงร้อยละ	21	มันจึงเข้าท�าปฏิกิริยากับ

โลหะ	เกิดเป็นออกไซด์ของโลหะนั้นๆ	

	 ออกไซด์ของโลหะหมูห่นึง่เอ	ละลายน�า้แล้วเป็นด่าง	เรยีก

ว่า	Alkaline	เราจึงเรียกโลหะหมู่หนึ่งเอ	ว่าโลหะอัลคาไลน์	ได้แก	่

ลิเธียม	Li	โซเดียม	Na	โปแตสเซียม	K	รูบิเดียม	Rb	ซีเซียม	Cs	

(และฟรานเซียม	Fr)	ส่วนออกไซด์ของโลหะหมู่สองเอ	มีมากใน

เปลอืกโลก	ละลายน�า้แล้วก็มกัมแีนวโน้มจะเป็นด่างเช่นกัน	เราจงึ

เรียกโลหะหมู่สองเอ	ว่า	โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ	ได้แก่	เบอริลเลียม	

Be	แมกนเีซยีม	Mg	แคลเซยีม	Ca	สตรอนเซยีม	Sr	แบเรยีม	Ba	

(และเรเดียม	Ra)	เกลือบางอย่างละลายน�้าแล้วท�าให้สารละลาย

มอีณุหภมูลิดลงต�า่กว่าเดิม	เรียกว่า	endothermic	dissolve	เช่น	

เกลือไนเตรตของโปแตสเซียม	 เน่ืองจากมีการดูดพลังงานเพื่อ

ท�าลายโครงร่างผลกึ	มากกว่าพลงังานที่ใช้ ในการล้อมรอบด้วยน�า้	

(พลงังานไฮเดรชัน่)	ส่วน	เมือ่น�ากรด	หรอื	ด่าง	มาละลายน�า้	กรด

และด่างเหล่านัน้จะคายพลังงานไฮเดรชัน่	มากกว่าพลงังานโครง

ร่างผลึกท่ีดูดเข้าไป	ท�าให้สารละลายมอีณุหภมูสิงูมากข้ึนกว่าเดิม	

เรียกว่า	exothermic	dissolve

ความมข้ัีวและการละลายน�า้ (Polar and non-

polar substances)

	 เนื่องจากน�้าเป็นสารประกอบออกไซด์ของไฮโดรเจน	

และมปีรมิาณปกคลมุผวิโลกมากถงึสามในสีส่่วน	สารละลายส่วน

ใหญ่จงึมกัมนี�า้เป็นตวัท�าละลาย	และจงึมกีารศกึษาสารละลายที่

มีน�้าเป็นตัวท�าละลายเป็นจ�านวนมาก	ในทางเคมี	ฐานข้อมูลการ

ละลายของสารต่างๆ	นัน้	มดีชันค่ีาการละลาย	จ�าแนกตามความ

มีขั้วของสารนั้น	เมื่อเทียบกับน�้า	
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รายงานการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ 

ABU Robocon 2016 Bangkok

รายงาน

การแข่งขันหุ่นยนตนานาชาติ 

ABU Robocon 2016 Bangkok

	 บทความนีเ้ป็นการน�าภาพบรรยากาศ	พร้อมด้วยรายงานการแข่งขนัหุน่

ยนต์นานาชาติ	ABU	Asia-Pacific	Robot	Contest	2016	Bangkok	

หรือ	ABU	ROBOCON	2016	Bangkok	ภายใต้กติกา	Clean	Energy	

Recharging	The	World	 (พลังงานบริสุทธิ	์ จุดประกายโลก)	 เพื่อพัฒนา

ศักยภาพและทักษะด้านวิศวกรรมรวมท้ังความคิดสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์

นวัตกรรม	 ควบคู่ ไปกับการส่งเสริมมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ระหว่างเยาวชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	

WWW.ENGINEER007.COM
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รายงานการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ 

ABU Robocon 2016 Bangkok

รูปที่ 2 ภาพสนามแข่งขันแบบ 3มิติ

	 •	รางวลัพิเศษ	Mabuchi	Motor	

Award	ทีมตัวแทนจากประเทศเวียดนาม	

Vietnam

	 •	รางวัลพิเศษ	Nagase	Award	

ทีมตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น	Japan

	 •	รางวัลพิเศษ	 Rohm	 Award	

ทีมตัวแทนจากประเทศไทย	 Thailand	

Team2	 ทีมเซาะกราวโรบอท	 วิทยาลัย

เทคนิคบุรีรัมย์

	 •	รางวัลพิเศษ	Nok	Award	ทีม

ตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซีย	Indone-

sia

	 •	รางวลั	ABU	Robocon	Award	

ทีมตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น	Japan

	 ส�าหรับการแข่งขันหุ่นยนต์	ABU	

ASIA-PACIFIC	 ROBOT	 CONTEST	

Robocon	 2017	 ในปีหน้าประเทศญี่ปุ่น	

Japan	จะเป็นเจ้าภาพครับ		Sensu	การ

โยนพัด	ไปวางบนเสาตารางที่ 1 ผลการผลการแข่งขัน Final Round
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รายงานการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ 

ABU Robocon 2016 Bangkok

รูปแทรก 3 ตัวแทนทีมหุ่นยนต์จากประเทศฟิจิ 

Fiji

รูปแทรก 4 ตัวแทนทีมหุ ่นยนต์จากประเทศ

ฮ่องกง Hong Kong

รูปแทรก 5 ตัวแทนทีมหุ ่นยนต์จากประเทศ

อินเดีย India

รูปแทรก 6 ตัวแทนทีมหุ่นยนต์จากประเทศญี่ปุ่น 

Japan

รูปแทรก 7 ทีมตัวแทนหุ ่นยนต์จากประเทศ

เกาหลี Korea

EX
AM
PL
E



131เซมิฯ 434 ตุลาคม 2559

รายงานการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ 

ABU Robocon 2016 Bangkok

ทีมตัวแทนหุ่นยนต์ จากประเทศไทย Thailand

	 ติดตามรูปภาพและวีดีโอบรรยากาศการแข่งขันได้ที่	

WWW.ENGINEER007.COM	 ทางทีมงานขอแสดงความยินดี

ทีมตัวแทนหุ่นยนต์จากประเทศไทย	Thailand	Team1	 (Mod-

fire@	Fiet	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ)ี	และทมี	

Thailand	Team2	ทีมเซาะกราวโรบอท	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	

แทรกรูป 14 ทีมตัวแทนหุ่นยนต์จากประเทศไทย Thailand

ที่สามารถคว้ารางวัล	Best	Idea	Award,	Toyota	Award	และ	

Rohm	Award	สมดังค�าล�่าลือครับ	เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

 สุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่ Wicha 52 CH9 MCOT HD 

และเจ้าหน้าที ่อสมท. ทกุท่านที่ได้อ�านวยความสะดวกให้ทมีงาน 

Engineer007.com ได้เข้าไปบันทึกภาพและวีดีโอการแข่งขัน
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ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติ

แต่งภาพขายออนไลน์ด้วย 

Adobe Photoshop CC & Lightroom CC

พบกับแนวทางและวิธีการหารายได้จากการถ่ายภาพ 
มผีูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการแต่งภาพถ่ายภาพเป็นครแูละให้ค�าปรกึษาตลอดทีอ่บรม
ไม่รู้จะท�าธุรกิจอะไรดี ก�าลังมองหาอาชีพใหม่ๆ เป็นงานอิสระ
สามารถท�าและสร้างรายได้ด้วยตนเองได้ทันที ด้วยเงินทุนเพียงหลักหมื่นเท่านั้น
เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ท�าได้จริงๆ ไม่ต้องลองผิดลองถูกให้เสียเวลา
ไม่มีความรู้ทางด้านถ่ายภาพ ก็สามารถอบรมสัมมนาและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

วิทยากรโดย  คุณสุธีร ์นวกุล

ผู้เขียนหนังสือ : 
Quick Guide Photoshop CS6
คู่มือใช้งาน Windows 10 ฉบับสมบูรณ์
คอมฯ มือใหม่
เล่นแชต-สนุกแชร์-ขยันโพสต์ Facebook-Line-Instagram            
วันที่จัดอบรม :  วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559  

จุดประสงค์การฝึกอบรม : 

       1.เพ่ือเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CC & Lightroom CC
       2.เพ่ือปรับแตง่ แก้ไขภาพถ่าย ก่อนสง่ขายเวบ็ไซต์ภาพออนไลน์

เหมาะส�าหรับ

       ผู้ ท่ีสนใจต้องการปรับแตง่ภาพถ่าย ก่อนจะสง่รูปภาพขายท่ีเวบ็ไซต์ Shutterstock, 
Fotolia, Bigstock, iStock และเว็บไซต์อ่ืนๆ หรือน�าไปปรับแตง่กบัรูปภาพทัว่ไป 
ท่ีถ่ายจากกล้องดจิิตอล DSLR และกล้อง Mirrorless

ผู้ที่ ไม่ควรพลาดการอบรม

  1.ผู้ที่สนใจการถ่ายภาพทั่วไป

  2.ผู้ที่ต้องการรู้จริงในการเรื่องถ่ายภาพเพื่อน�าไปขายเว็บไซต์ภาพออนไลน์

  3.ผู้ที่ก�าลังแสวงหาแนวทางการถ่ายภาพในแบบฉบับของตัวเอง

  4.ผู้ที่ก�าลังมองหาการหารายได้จากการถ่ายภาพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน (โดยภาคเช้าจะเป็นทฤษฎี ส่วนภาคบ่ายจะเป็นปฏิบัติครับ)

สถานที่จัดอบรม :   ชั้น 9 อาคารอินเตอร์ลิงค์ (เนชั่นทาวเวอร์เดิม) ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ 

รูปแบบการฝึกอบรม :  บรรยายสด สอบถาม-โต้ตอบสดกับวิทยากรโดยตรง ปฏิบัติการกับอุปกรณ์จริง
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ผู้เรียนสามารถน�ากล้องอะไรมาก็ได้ 

แต่ถ้าเป็นกล้อง DSLR จะช
่วยในการ
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นได้มากกว่า
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