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Nanobot หุ่นยนต์จิ๋ว 
เพิ่มคุณภาพชีวิต

จะดแีค่ไหน ถ้าวนัหนึง่เราสามารถรกัษาตวัเองได้โดยไม่ต้องใช้ยา  
จนอาจจะคิดได้ว่ามนุษย์มีอายุยืนได้นับร้อยๆ ปี หรือถึงขั้นที่เรียกว่า  
เป็น “อมตะ” แม้ฟังดูเพ้อฝัน แต่ส่ิงเหล่านี้ก�าลังจะเกิดขึ้นจริง  
และก�าลงัพฒันากนัอย่างต่อเนือ่ง โดยใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เข้าช่วย  
ยกตวัอย่างคอื เทคโนโลย ีNanobot หุน่ยนต์ขนาดจิว๋ท่ีเลก็เกนิกว่าตา
จะมองเห็น สร้างโดยนักวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในทางการแพทย์  
เช่น การใช้ Nanobot ส่งยาเข้าไปท�าลายเซลล์มะเร็งได้ตรงจุด  
โดยไม่ท�าลายเซลล์ปกติ
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โลกเปิด

ชีวิตอมตะ ไม่มีวันตาย หรือเมื่อบาดเจ็บแล้วแผลประสานกันเองได้
จนไม่เหลือร่องรอย...จากภาพลางๆ ในนิยาย หรือภาพจำาลองจาก
ภาพยนตร์ Sci-Fi กำาลังจะก้าวข้ามมิติจินตนาการสู่โลกแห่งความจริง

เทคโนโลยี
สร้างชีวิตอมตะ
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การสร้างชีวิตให้กับมนุษย์ในยุคต่อไป มีแนวคิดและการ
พัฒนาที่เกิดข้ึนอย่างจริงจังในสองฝั่งของโลก ฝั่งแรกด�าเนินการ
โดยองค์กรทีช่ือ่ว่า 2045 (www.2045.com) เป็นการวางแนวทาง
มนษุย์สู่ชีวิตอมตะ ใช้ชือ่แผนการพฒันาในแต่ละขัน้ตอนว่า Avatar 
ส่วนอกีฝ่ังหนึง่ด�าเนนิการโดย Elon Musk ขบัเคลือ่นภายใต้บรษิทั 
Neuralink เป็นการเชื่อมสมองคนเข้ากับคอมพิวเตอร์

โครงการ “2045” Strategic Social Initiative จัดตั้งขึ้น 
เมือ่ปี 2011 โดยมหาเศรษฐชีาวรัสเซยีมีนามว่า “Dmitry Itskov”  
เพ่ือท�าการวิจัยและพัฒนาที่มีเป้าหมายให้ความเป็นอมตะ  
(Immortality) แก่มนุษย์ด้วยการน�าความคดิ และลักษณะเฉพาะตวั 
ของบุคคลนั้น ย้ายจากร่างกายมนุษย์ไปสู ่ร่างอื่นที่เหมาะสม  
โดยเป็นไปตามแผนการพัฒนา Avatar ดังภาพประกอบด้านล่าง  
(แผนการพัฒนาโครงการ 2045 Avatar)

สมองกล...สมองคน
ขณะที่อีกฝั ่งหน่ึงของโลกก็สนใจผนวกสมองคนเข้ากับ

คอมพิวเตอร์ โดยบริษัทท่ีก�าลังท�าวิจัยเก่ียวกับเร่ืองน้ีก็คือ  
Neuralink (www.neuralink.com) ของ Elon Musk เจ้าพ่อ
เทคโนโลยีผู้มีความคิดจะท�าอย่างไรให้โลกดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเพิ่ง
ประกาศเปิดตัวโครงการวิจัยของบริษัทไปเมื่อต้นเดือนกันยายน 
2561 นี้เอง

ชีวิตอมตะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน
สมยัก่อนชวีติอมตะอาจจะดเูป็นเร่ืองเพ้อฝัน แต่ด้วย

เทคโนโลยทีีก้่าวหน้า จะช่วยในการเชือ่มต่อข้อมลูเข้าด้วยกนั
อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได ้
ให้เป็นไปได้ ช่วยให้คนเราไม่ต้องกังวลเรื่องการเจ็บป่วย 
อีกต่อไป ซึ่งเราจะได้เห็นกันในอีกไม่นาน

มิติใหม่...
ทศวรรษใหม่ก�าลังจะเริ่มต้นพร้อมการเปลี่ยนแปลง 

การด�ารงชวีติ ซึง่อปุกรณ์อจัฉรยิะต่างๆ เชือ่มโยงกนัผ่านเทคโนโลยี
โครงข่ายสื่อสารดิจิทัลคุณภาพสูง

เป ้าหมายของบริษัท Neuralink คือการพัฒนาเทคโนโลยี 
การเชือ่มสมองมนษุย์เข้ากบัสมองกล โดยการฝังอปุกรณ์ “Neural lace” 
ส�าหรับเชื่อมเส้นประสาทเข้าไปในสมอง ซ่ึงอุปกรณ์นี้จะช่วยให้มนุษย์
อัพโหลดความคิดต่างๆ เข้าไปในคอมพิวเตอร์ และดาวน์โหลดข้อมูล 
จากคอมพิวเตอร์เข้าสู่สมองได้ 

Neural lace มลีกัษณะเป็นตาข่ายขนาดเลก็มาก ซึง่จะฉดีเข้าสูส่มอง  
เพื่อไปผสานรวมกับเซลล์สมอง โดยเซลล์สมองที่เกิดใหม่จะเจริญเติบโต 
ล้อมรอบตาข่ายนี้ ท�าให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่าง Neural lace กับ 
เซลล์สมอง และท�างานร่วมกนัได้ ซ่ึงจะน�าไปสูก่ารพฒันาขีดความสามารถ 
ของมนุษย์เพื่อให้แข่งขันกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ก�าลังเติบโต 
และคาดว่าจะเข้ามาท�าหน้าที่แทนมนุษย์ในอนาคต

โดยอาจจะท�าให้คนคิดได้เร็วเท่ากับระบบ AI หรือท้ายท่ีสุด  
คนจะผนวกรวมเข้ากับ AI ได้ รวมทั้งเทคโนโลยีนี้ยังจะช่วยรักษาโรค 
และความผดิปกตต่ิางๆ ทีเ่กีย่วกบัสมอง หรอืเกีย่วข้องกบัสารเคมใีนสมอง 
เช่น โรคลมบ้าหมู โรคพาร์กินสัน หรือโรคซึมเศร้า เป็นต้น

เม่ือต้นปี 2561 มีข้อมูลเผยแพร่ว่า Neuralink อยู่ในขั้นตอน
วิจัยทดสอบระบบในหนู และมีแผนการจะทดสอบกับคนให้เร็วท่ีสุด  
ซึง่เวบ็ไซต์ Neuralink ก�าลงัเปิดรบัสมคัรผูเ้ชีย่วชาญหลากหลายสาขาเพือ่
เข้าร่วมพัฒนาโครงการนี้

แผนการพัฒนาโครงการ 2045 Avatar

Avatar C
(2030 – 2035) 
พั ฒ น า จ า ก หุ่ น ย น ต์ ที่
ควบคุมโดยสมองมนุษย์

ไปสู่ร่างท่ีเป็นหุ่นยนต์โดยสมบูรณ์  
ด้วยการถ่ายโอนหรืออัพโหลดความคิด 
ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั้น 
ไปยังร่างที่เป็นหุ่นยนต์โดยไม่ต้องใช้
สมองมนุษย์เป็นสื่อกลาง ทั้งนี้เพื่อให้
ร่างใหม่สามารถพัฒนา และเอาตัวรอด
ไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสมกบั
ร่างกายมนุษย์ 

ขั้นที่

 Avatar A 
 (2015 – 2020) 
ย้ายความนึกคิดของ
มนุษย์เข้าสู่ร่างใหม่ได้

โดยสมบูรณ ์โดยใชเ้ทคโนโลย ีBCI 
(Brain – Computer Interface) 
ที่ออกแบบมาให้มนุษย์ใช้สมอง
ควบคมุคอมพวิเตอร ์ซึง่อยูใ่นรา่ง
ของหุ่นยนต์

 Avatar B 
 (2020 – 2025) 
แนวคิดของขั้นนี้คือ 
การย้ายสมองมนุษย์

ไปไว้ในร่างหุ่นยนต์ โดยท�าการ 
ปิ ด ร ะ บ บ ส ม อ ง เ พื่ อ ผ่ า ตั ด 
เคลื่อนย้ายไปไว้ในร่างหุ่นยนต์  
ซึ่ งหุ่นยนต์จะถูกควบคุมโดย
สมองมนุษย์

ขั้นที่

Avatar D 
(2040 – 2045) 
เป็นแนวคิดพัฒนาให้
คนด�ารงอยู่ในสภาวะ

ของโฮโลแกรม หรือการไม่มี
ร่างกายอีกต่อไป

ขั้นที่

ขั้นที่
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แอปพลิเคชัน (Application) เป็นหนึ่งในปัจจัยสำาคัญของโลกยุคดิจิทัล ที่เข้ามาเปิดโลกธุรกิจ 
อุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยมีแอปพลิเคชันเป็นสื่อกลาง ทั้งธุรกิจที่มีอยู่แล้วในตลาด  
และธุรกิจใหม่ๆ  โดยแอปพลิเคชันสร้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่การพัฒนาสร้างสรรค์อุตสาหกรรม 
และชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นแก่ประชาชน

เราปรับ

สร้างแอปสุดล้ำา
หนุนนำาเศรษฐกิจ

พัฒนาระบบแจ้งพิกัด GNSS RTK 
เพิ่มความแม่นย�า-ลดข้อผิดพลาด

งานพัฒนาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ ง และยั่งยืนของ 
ประเทศและประชาชนตามนโยบาย Thailand 4.0  
รัฐไม่ได้ท�าตามล�าพัง แต่ผนึกก�าลังร่วมกับเอกชน เช่น 
ส�านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทัิล (depa) ลงนามความร่วมมอื 
กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)  

หรอืดแีทค พฒันาระบบแจ้งพกิดั แบบ GNSS RTK (Real-time 
kinematic for improving accuracy on positioning  
of Global Navigation Satellite System) น�าร ่อง  
7 จงัหวดัสมาร์ทซติี้

ระบบดังกล่าวสามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานดิจิทัลในการ 
ระบุพิกัดสถานที่ต่างๆ และต�าแหน่งที่มีความแม่นย�าสูงมาก  
ระดับ 5-10 เซนติเมตร ลดข้อผิดพลาดด้วยสัญญาณเชื่อมต่อ 
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จากโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที ่ และการระบตุ�าแหน่งผ่านดาวเทียม
ให้แม่นย�าได้ถึงระดับเซนติเมตร จากระบบเดิมๆ จะมีค่าผิดพลาด
ในการระบุต�าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์แบบละติจูดและลองจิจูด 
(Latitude/Longitude) ด ้วยข้อจ�ากัดเทคโนโลยีแบบเดิม
มีค่าความคลาดเคล่ือนได้มากถึง 5-10 เมตร จึงเกิดผลเสียในการ
ใช้แผนทีน่�าทาง หรอืระบุจดุหมายสถานทีไ่ด้ไม่แม่นย�า 

จากความร่วมมือดังกล่าว depa ได้จับมือสมาคมไทยไอโอที 
ส่งเสรมิการใช้ IoT สร้างเมอืงอัจฉรยิะ ผ่าน 8 บรษัิท โดยส่งเสรมิ
และสนับสนุนภายใต้กลไก depa Research Development & 
Innovation Fund คาดหมายจะสร้างแอปพลเิคชนันวตักรรมดจิทิลั 
8 ผลติภัณฑ์/บรกิาร มมีลูค่าการลงทนุรวมกว่า 30,405,998 บาท 
ภายใน 1 ปี

“poskar Platform”
หนุนไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่

ไม่เพียงเท่าน้ัน depa ยังพัฒนา “poskar 
Platform” ส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเทีย่ว ทัง้ด้านทีพ่กั แหล่งท่องเทีย่ว 
ร้านอาหาร สินค้าท้องถ่ิน และกจิกรรมน�าเท่ียว 

สบืเนือ่งจากช่วง 10 ปีทีผ่่านมา อตัราการ
เตบิโตของนกัท่องเทีย่วไทย โดยเฉพาะกลุม่วยัรุน่ 
คนรุน่ใหม่ และครอบครวัแนวใหม่ ต่างมไีลฟสไตล์
นิยมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 
การพฒันา Digital Platform จะส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ให้นกัท่องเท่ียวค้นหาข้อมลูในพืน้ทีต่่างๆ ได้ง่ายขึน้ และเข้าถงึ

ข้อเสนอโปรโมชัน่จากผูป้ระกอบการโดยตรง มกีารสะสมคะแนนเป็นการ
สร้างกจิกรรมเพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่ว poskar Platform นบัเป็นสิง่ใหม่
ที่จะให้ช ่วยนักท่องเท่ียวได ้รับประสบการณ์ที่ดี  และเพิ่มมูลค่า
การกระจายเงินในแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ
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7 จังหวัดสมาร์ทซิตี้ พื้นที่ทดลองปรับปรุงค่าส่งสัญญาณพิกัด
 กรงุเทพมหานคร    ภเูกต็     ชลบรุ ี    ระยอง     ฉะเชิงเทรา     เชียงใหม่     ขอนแก่น

8 บริษัทน�าร่องขับเคลื่อน ภายใต้ความร่วมมือสมาคมไทย
ไอโอที  
1. บริษทั ไอ ท ูเอน็เตอร์ไพรซ์ จ�ากัด
2 บริษทั เซน็โทรวช่ัิน จ�ากดั
3. บริษทั เรดเคเบ้ิล จ�ากดั
4. บริษทั ฟาร์มดเีอเชีย จ�ากดั 

5. บริษทั ฟลงิ จ�ากดั
6. บริษทั แนคคร่า ไมโครเทค จ�ากดั
7. บริษทั สเกด้า ออโตเมช่ัน จ�ากดั
8. บริษทั เทค โลจสิติก เอน็เตอร์ไพรส์ จ�ากดั

gas

gas

ระบบนิเวศ RTK Project Ecosystem 
จะใช้ท�า
 การส�ารวจท�าแผนทีส่มัยใหม่ด้วยโดรน
 การท�าแผนทีชุ่มชนและทีดิ่นท�ากิน
 การท�าเกษตรแปลงใหญ่ด้วยจกัรกลขบัเคลือ่นอตัโนมตัิ
 การตดิตามยานพาหนะในเมอืงอัจฉริยะอย่างแม่นย�า
 ระบบการจดัการคลงัสนิค้าอัตโนมติั
 ระบบจดัการขนส่งด้วยโดรน (Drone Delivery) 
 บรกิารอืน่ๆ ทีต้่องการข้อมลูพกัิด GPS/GNSS
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จากอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยไม่ได้อยู่ตามลำาพัง การเก็บเกี่ยวความรู้ 
และประสบการณ์ระดับโลกเป็นส่ิงจำาเป็น ซ่ึงการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับโลกถือเป็นทางลัด
เข้าสู่ฐานความรู้เพื่อนำามาปรับปรุงพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี 

ประเทศเปลี่ยน

เมือ่เรว็ๆ นี ้ depa ได้เข้าร่วม “AI and Future Work Congress” ซึง่เป็น 
งานหนึ่งท่ีมีผู้น�าองค์กรระดับโลก นักเศรษฐศาสตร์ บริษัทวิจัยระดับโลก รวมถึง 
ผูก้�าหนดนโยบายสาธารณะเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก โดยม ีMIT’s Computer Science 
and Artificial Intelligence Lab (CSAIL) และThe Initiative on the Digital 
Economy (IDE) ของ MIT ร่วมเป็นเจ้าภาพจดังานข้ึนเป็นปีท่ี 2 

ผนึกกำาลังคน-หุ่นยนต์
ร่วมสร้างนวัตกรรมดิจิทัล

เนื่ องจากป ัจจุบันการปฏิ วัติทางเทคโนโลย ี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ก่อให้เกิด 
การขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม  
สร้างโมเดลความสามารถใหม่ๆ ส่งผลกระทบให้งาน  
รวมถึงความต้องการทักษะต่างๆ ของงานเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดค�าถามด้วยความหว่ันเกรงว่า  
มนุษย์จะถูกหุ ่นยนต์ และเอไอ เข้ามาแย่งงานท�า  

หรือกลัวว ่าระบบอัตโนมัติต ่างๆ  
จะเป ็นภัยคุกคามที่ยิ่ งใหญ่ ท่ีสุด
ส�าหรับคนท�างาน 

จรงิๆ แล้วการอยู่ในยคุดิจทิลั
เราจะหลกีเลีย่งความก้าวหน้าใหม่ๆ 
ทีถ่าโถมมาอย่างรวดเรว็ไม่ได้ ฉะนัน้ 
จะท�าอย่างไรให้มนษุย์และหุน่ยนต์ 
ท�างานร่วมกนัได้อย่างลงตวั และ 
มนุษย ์มี เวลาไปคิดค ้น วิจัย 
สิง่ทีด่กีว่า เพือ่เพิม่คณุภาพชวีติ
ของมวลมนุษยชาติจึงเป็นสิ่ง
ที่น ่าจะท�ามากกว่าเสียเวลา 
กลวัหุ่นยนต์แย่งงาน
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เรียนรูเปน 

รู้จักเทคโนโลยีรอบตัว
สร้างประโยชน์ชีวิต
ประเทศกำาลังปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทั้ง Ecosystem ไม่ว่าจะเป็น
ระบบธุรกิจการทำาการค้า การดำารงชีวิตในตัวเมือง-นอกเมือง ดิจิทัลได้แทรกซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำาวัน
ของเราทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว เช่น บริการแท็กซี่ ระบบขนส่งมวลชน ระบบออกแบบอุตสาหกรรม

Go Digital Thailand Magazine ฉบบันีเ้ปน็สือ่ภายใตส้�านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม เผยแพรอ่งคค์วามรูด้จิทิลัในแงมุ่มตา่งๆ ในฉบับนีไ้ดถ้า่ยทอดเรือ่งการพฒันาแอปพลเิคชนั หรอื Application
สว่นหนึง่ของคอนเซป็ต์ SIGMA ซึง่เปน็นโยบายของกระทรวงฯ โดยยอ่มาจาก Security Infrastructure Government 
Manpower Application และในฉบบัต่อๆ ไป Go Digital Thailand Magazine จะน�าเสนอในหวัขอ้ดงักลา่วตามล�าดบั

• ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
• ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
• กรมอุตุนิยมวิทยา

• บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด

อ่านเพิ่มเติมที่ :

สำานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
www.depa.co.th

กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
www.mdes.go.th

นำาเสนอโดย : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
และหน่วยงานในสังกัด 

M A G A Z I N E

นักวิทยาศาสตร์ก�าลังสร้างหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วที่เล็กเกินกว่า
ตาจะมองเห็น หรือ Nanobot เพื่อใช้ทางการแพทย์ 
ส่งยาเข้าท�าลายเซลล์มะเร็งได้ตรงจุด ยืดชีวิตมนุษย์

พัฒนาระบบแจ้งพิกัดแบบ 
GNSS RTK 

ประยุกต์ใช้งานดิจิทัลระบุพิกัดสถานที่ และต�าแหน่ง
ท่ีมีความแม่นย�าสูงมาก ระดับ 5-10 เซนติเมตร ซ่ึงจะ
น�าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและบริการใหม่ เช่น ส�ารวจ
ท�าแผนที่สมัยใหม่ด้วยโดรน ท�าเกษตรแปลงใหญ่ด้วย
จักรกลขับเคลื่อนอัตโนมัติ การติดตามยานพาหนะในเมือง
อัจฉริยะอย่างแม่นย�า

Nanobot ยืดอายุมนุษย์

คนร่วมมือหุ่นยนต์สร้างโลกใหม่
ความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่ถาโถมมาอย่างรวดเร็ว 

โลกยุคใหม่ก�าลังหาทางท�าอย่างไรให้มนุษย์และหุ่นยนต์
ท�างานร่วมกนัได้อย่างลงตวั เปิดทางให้มนษุย์มเีวลาไปคิดค้น 
วิจัยสิ่งที่ดีกว่า
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