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           บร,ษ.ท Applied Digital Solutions เม3องเดลเรย9 บ:ช ร.ฐฟลอร,ดา ประเทศสหร.ฐอเมร,กา ไดFทGาการศHกษาว,จ.ยและผล,ตช,ปท:NสามารถฝQงไวF
ใตFผ,วหน.งของมนUษย9ขHVน โดยใหFช3NอวXา VeriChip ซHNงในการศHกษาว,จ.ยคร.Vงน:V พลเอก Rafael Macedo de la Concha น. กว,จ.ยชาวเมก̂ซ,ก.นท:NรXวมใน
โครงการพ.ฒนาช,ปด.งกลXาว ไดFนGาช,ปท:NทGาการว,จ.ยมาฝQงไวFในต.วเองและลก̀ท:ม รวมท.Vงพน.กงานบางสXวนในศน̀ย9คอมพ,วเตอร9แมaกซ,โกซ,ต:VดFวย 
           VeriChip น:VสามารถฝQงไวFใตFผ,วหน.งบร,เวณตFนแขน โดยใชFอUปกรณ9ท:Nม:ล.กษณะคลFายเขม̂ฉ:ดยาฉ:ดช,ปเขFาไปใตFผ,วหน.ง เพ3NอใชFสGาหร.บระบU
ต.วบUคคลโดยใชFคล3Nนว,ทยU (Radio Frequency Identification: RFID) ช,ประบUต.วบUคคลด.งกลXาวน:Vถ̀กบรรจUอย`Xในแคปซล̀แกFวขนาดใหญXกวXาเมลด̂
ขFาวเลก̂นFอย และสามารถสXงส.ญญาณไดFถHง 64 บ,ต ท:NสามารถระบUล.กษณะเฉพาะต.วของบUคคลน.Vนๆ ไดF เม3Nอช,ปน.Vนอย`Xในระยะท:NหXางจากเคร3Nองตรวจ
จ.บเพ:ยงไมXก:NฟUตเทXาน.Vน 
           เราจะสามารถทราบขFอม̀ลสXวนบUคคลไดFเม3Nอช,ปในต.วมนUษย9ด.งกลXาวถ`กอXานดFวยดFวยเคร3NองอXานสแกนเนอร9 เคร3NองอXานฯ จะดHงขFอมล̀สXวน
บUคคลท:NฝQงอย`Xในช,ปขนาดจ,jวน.Vนออกมา โดยความถ`กตFองแมXนยGาจะขHVนอย`Xก.บการออกแบบช,ปและความแมXนยGาของเคร3NองอXานฯ 
          ช,ปในต.วมนUษย9น:Vถก̀คาดวXาจะนGามาชXวยในการควบคUม ต,ดตาม และสXงขFอม̀ลไปย.งศ̀นย9ปkองก.นอาชญากรรม ประโยชน9ของช,ปท:NฝQงในต.ว
มนUษย9น:Vย.งม:อ:กหลายประการ ต.วอยXางเชXน ในดFานการแพทย9ของประเทศสหร.ฐอเมร,กา ขณะน:VไดFม:ผ`Fปlวยท:Nต,ดต.Vงช,ปชน,ดน:VไวFในรXางกายแลFว
ประมาณ 1,000 ราย ท.Vงน:Vเพ3NออGานวยสะดวกเวลาเก,ดอUบ.ต,เหตUหร3อห.วใจวายฉ.บพล.น โดยช,ปจะชXวยใหFแพทย9สามารถหาประว.ต,ของคนไขFไดFท.นท:
และย.งไดFม:การฝQงช,ปไวFในผ`Fปlวยโรคอ.ลไซเมอร9อ:กดFวยเพ3Nอเพ,Nมความสะดวกในการต,ดตามต.วผ`Fปlวย
          นอกจากน.Vนกองท.พสหร.ฐไดFม:ความค,ดท:NจะนGาช,ปด.งกลXาวไปฝQงไวFก.บทหารทUกนาย เพ3NอลดปQญหาทหารท:NไมXสามารถระบUต.วตนไดFเม3Nออย`X
ในสงคราม รวมท.Vงธนาคารก̂ท:Nค,ดจะนGาไปใชFก.บลก̀คFาเพ3Nอปkองก.นขโมยจากต`F ATM ในดFานของวงการบ.นเท,งก^ม:การนGาช,ปน:VมาใชFเชXนก.น อาท, ไน

ท9คล.บบางแหXงในประเทศสเปนไดFม:เลานจ9พ,เศษสGาหร.บล̀กคFาอาสาสม.ครท:NฝQงช,บ RFID น:V โดยทางไนท9คล.บจะอนUญาตใหFซ3Vอเคร3Nองด3NมตXางๆ ไดFโดยท:NไมXตFองจXายเง,นสด ซHNงสะดวกกวXา
เพราะไมXตFองพกกระเปnาสตางค9ไปดFวย 
          การฝQงช,ปน:Vแทบจะเปoนการถาวรหร3อสามารถใชFงานไดFเปoนเวลานานถHง 15 – 20 ปr และในอนาคตเทคโนโลย:จะยXอสXวนช,ปน:VจากขนาดเทXาเมล̂ดขFาวสารเปoนขนาดเล^กเทXาผงฝUlน
ถHงแมFวXาองค9การอาหารและยาของสหร.ฐอเมร,กา ย.งไมXไดFศHกษาและร.บรองวXาช,ปน:Vม:ความปลอดภ.ยในทางการแพทย9 และจะกXอใหFเก,ดปQญหาทางดFานส,ทธ,สXวนบUคคลและจร,ยธรรมมาก
นFอยเพ:ยงใด อยXางไรกต̂าม ปQจจUบ.นองค9การอาหารและยาของสหร.ฐอเมร,กาไดFอนUญาตใหFม:การฝQง VeriChip น:VไวFใตFผ,วหน.งของผ`FปlวยแลFว เพ3NอใชFในการต,ดตามคนไขFท:NตFองร.บการ
ร.กษาอยXางใกลFช,ด

ท:Nมา: http://www.fortune.com/fortune/ontech/0,15704,675442,00.html
http://www.apfn.net/messageboard/10-13-04/discussion.cgi.20.html
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           เคร3Nองสแกนร̀ปภาพท:NทGามาจากพลาสต,กท:Nย3ดหยUXนน:Vถ`กผล,ตขHVนในประเทศญ:NปUlน โดยม:ขนาดใหญXกวXาบ.ตรเครด,ตเพ:ยง
เลก̂นFอย ผ`Fผล,ตม:แนวค,ดท:NจะนGาเคร3Nองสแกนแบบย3ดหยUXนน:VไปใชFรXวมก.บโทรศ.พท9เคล3Nอนท:N ซHNงผ`FใชFสามารถเช3NอมตXอเคร3Nองสแกน
เนอร9น:VเขFาก.บโทรศ.พท9เคล3Nอนท:NและใชFแบตเตอร:Nของโทรศ.พท9เปoนแหลXงพล.งงานในการทGางาน รวมท.VงใชFโทรศ.พท9เคล3Nอนท:N
เปoนเคร3Nองแสดงผลร̀ปภาพท:Nสแกนและเก̂บขFอมล̀ไปในต.วอ:กดFวย และเน3Nองจากความย3ดหยUXนไดFของเคร3Nองสแกนเนอร9น:VทGาใหFผ`F
ใชFสามารถท:NจะทGาการสแกนไดFในทUกสภาพพ3Vนผ,ว ไมXวXาจะเปoนพ3Vนผ,วท:NโคFงงอก̂ตาม เชXน บนหน.งส3อท:NเปyดกางไดFไมXถHง 180
องศา หร3อแมFแตXฉลากบนขวดไวน9 
           เคร3Nองสแกนด.งกลXาวน:V ถ`กนGาออกมาแสดงคร.Vงแรกในงานส.มมนาดFานอ,เล^กทรอน,กส9 (An Electronic Conference) ท:N
เม3องซานฟรานซ,สโก ประเทศสหร.ฐอเมร,กา เม3Nอว.นท:N13-15 ธ.นวาคม ท:NผXานมา อUปกรณ9ด.งกลXาวน.บไดFวXาเปoนส,Nงประด,ษฐ9ท:N
พ.ฒนาออกมาลXาสUดในสาขา Flexible Organic Electronics 
           เคร3Nองสแกนชน,ดใหมXน:VใชFว.สดUไวตXอแสง (Light-sensitive Organic Components) เปoนสXวนประกอบ ซHNงเก,ดมาจาก
การค,ดคFนและพ.ฒนาโดยน.กว,ศวกรรมไฟฟkาชาวญ:NปUlนช3Nอ Mr. Takao Someya รXวมก.บเพ3NอนรXวมงานในมหาว,ทยาล.ยโตเก:ยว
ต.วเคร3NองทGาจากว.สดUโพล,เมอร9ผสมท:NประกอบไปดFวย Photodiodes ท:Nเปoนพลาสต,กไวแสงขนาด 700 ไมโครม,เตอร9จGานวนน.บ
พ.นช,Vน ทGางานรXวมก.นในการใชFแสงเพ3Nอเพ,Nมพล.งงานใหFก.บอ,เลคตรอนในเน3VอสารกHNงต.วนGา บรรจUอย`XภายใตFพลาสต,ก
ทรานซ,สเตอร9

         Mr. Someya กลXาววXา รป̀ภาพท:NไดFจากการสแกน สามารถอXานและเก̂บบ.นทHกไดFโดยใชFหนXวยความจGาของโทรศ.พท9ม3อถ3อ และสามารถแปลงใหFอย`Xในล.กษณะของไฟล9ร`ปภาพ
ไดF เคร3NองตFนแบบท:NนGามาแสดงน:VสามารถสแกนไดFท:Nความละเอ:ยด 36 dots per inch (dpi) และกGาล.งพ.ฒนาใหFม:ความละเอ:ยด ถHง 250 dpi ในเร^วๆ น:V ท.Vงน:V เคร3Nองด.งกลXาวสามารถ
สแกนร`ปภาพท:Nอย`XภายใตFขอบเขตของเคร3NองเทXาน.Vน ไมXสามารถเล3NอนขHVนลงขณะสแกนเหม3อนเคร3Nองสแกนม3อไดF ซHNงคาดวXาจะนGาออกวางจGาหนXายในตลาดภายใน 3 ปrขFางหนFา ในขนาด
ท:NแตกตXางก.นไปต.VงแตXขนาดกระดาษ A4 ถHง A7 ในราคาประมาณ 10 ดอลลXาร9สหร.ฐ

ท:Nมา: http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6826
http://www.infonomics.nl/niew/news/icttoday/ict_today_article.php?nid=2040

ระบบเทเลแมต�กล0ในรถยนต0 

          รถยนต9รUXนๆ ใหมXม:การพ.ฒนาโดยนGาเทคโนโลย:ดFานการส3Nอสารและอ,เล̂กทรอน,กส9เขFามาใชFมากขHVน ท.Vงเพ3NอชXวยในการ
รวบคUมระบบตXางๆ ในรถยนต9 ชXวยอGานวยความสะดวกแกXผ`Fข.บข:N รวมไปถHงการนGามาใชFในระบบความปลอดภ.ย หนHNงในระบบส3Nอ
สารในรถยนต9ท:NกGาล.งไดFร.บความสนใจค3อ ระบบโทรสนเทศหร3อเทเลแมต,กส9 (telematics) ซHNงเปoนระบบท:NชXวยอGานวยความ
สะดวกและความปลอดภ.ยใหFแกXผ`Fข.บข:N จากการศHกษาของ Strategy Analytics ไดFแสดงไวFวXาตลาดของเทเลแมต,กส9สGาหร.บ
รถยนต9ท.Nวโลกในปr 2003 น.Vนม:ขนาด 6.6 ลFานเหร:ยญสหร.ฐ และม:แนวโนFมเพ,NมขHVนเปoน 19 ลFานเหร:ยญสหร.ฐในปr ค.ศ. 2010
โดยแยกออกเปoนตลาดในญ:NปUlน 38% ตลาดในอเมร,กาเหน3อ 35% และตลาดในยUโรป 27% 
         ต.วอยXางของระบบเทเลแมต,กส9ท:Nม:ช3Nอเส:ยงในสหร.ฐอเมร,กา ไดFแกX ระบบ OnStar ของบร,ษ.ท General Motor (GM)
ซHNงเปoนระบบแผงหนFาปQดท:Nต,ดต.Vงในรถยนต9เพ3NอใหFสมาช,กใชFบร,การ ระบบ OnStar น:VไดFเปyดใหFบร,การต.VงแตXปr ค.ศ.1997 โดย
ใหFบร,การขFอมล̀ท.VงในดFานระบบความปลอดภ. ยและระบบอGานวยความสะดวกตXางๆ โดยอUปกรณ9ของ OnStar น:Vจะถ`กต,ดต.Vงท:N
แผงหนFาปQดของรถยนต9 (รป̀ท:N 1) 
         ระบบ OnStar น:Vถ`กออกแบบใหFใชFเทคโนโลย:ดาวเท:ยมและเทคโนโลย:เซลล̀ลXาร9 โดยการต,ดตXอระหวXางรถของสมาช,ก
OnStar ก.บศ̀นย9บร,การน.VนจะผXานทางเคร3อขXาย GPS และทางเคร3อขXายเซลล`ลXาร9ท:Nม:อย`Xท.Nวประเทศ (ร`ปท:N 2)
         บร,การของ OnStar ม:หลากหลาย เชXน การเช3NอมตXอระหวXางโทรศ.พท9เคล3Nอนท:Nก.บระบบเคร3Nองเส:ยงในรถยนต9 การแจFง
อUบ.ต,เหตUในกรณ:ท:Nรถยนต9ของสมาช,กเก,ดอUบ.ต,เหตU โดยท:Nเม3Nอเก,ดอUบ.ต,เหตU เซ^นเซอร9จากถUงลมน,รภ.ย (air bag) และระบบตรวจ
สอบอ3Nนๆ จะสXงส.ญญาณไปย.งศ`นย9บร,การของบร,ษ.ท GM และในขณะเด:ยวก.นก^สXงส.ญญาณไปย.งศ̀นย9 911 (เหม3อนก.บสาย
ดXวน 191 ของไทย) สถาน:ตGารวจ และโรงพยาบาล นอกจากน.Vน OnStar ย.งม:ต,ดตามระบบรถหายดFวย GPS อ:กดFวย
         สGาหร.บเทคโนโลย:ท:N GM เล3อกมาใชFเพ3Nอจ.ดการขFอมล̀ในระบบ OnStar ท:Nม:หลายรป̀แบบน.Vน GM เล3อกใชFเทคโนโลย:
XML (Extensible Markup Language) โดยใหFเหตUผลวXาฐานขFอมล̀ท:Nเข:ยนในระบบ XML สามารถจ.ดการใ หFใชFไดFก.บหลาย
โปรแกรมการใชFงาน 
         นอกจากระบบ OnStar ของบร,ษ.ท GM ท:NใชFเทคโนโลย:ส3Nอสารแบบดาวเท:ยมและเซลล`ลXาร9แลFว ระบบต,ดตXอท:NชXวย
อGานวยความสะดวกอ3Nนๆ เชXน ระบบการส3NอสารไรFสายในร`ปของวายฟาย (WiFi) และบล̀ท̀ธ (Bluetooth) ก^กGาล.งถก̀พ.ฒนาขHVน
เพ3NอใชFก.บรถยนต9เชXนก.น ท.Vงน:Vเพ3NอใหFผ`Fข.บข:NสามารถใชFอ:เมล9 ดาวน9โหลดขFอม`ลการจราจร รวมไปถHงควบคUมระบบเคร3NองทGา
ความรFอนท:NบFานจากรถยนต9เม3NอจอดใกลF WiFi node ระบบไรFสายท:N กGาล.งพ.ฒนาเหลXาน:VคาดวXาจะถ̀กนGามาต,ดต.Vงในรถยนต9และ
ออกจGาหนXายอยXางแพรXหลายในปr 2007

รป̀ท:N 1 OnStar Dashboard

รป̀ท:N 2 OnStar Technology Map

ท:Nมา: http://  www.technologyreview.com/articles/04/09/innovation40904.asp?p=0  
http://  www.technologyreview.com/articles/04/04/innovation60404.asp?p=0  

http://faculty.darden.edu/gbus885-00/Documents/OnStar_rev0907a.pdf
www.strategyanalytics.com

IT Digest เปoนวารสารอ,เลก̂ทรอน,กส9 ท:Nจ.ดทGาขHVนเผยแพรXโดยไมXค,ดคXาใชFจXาย หากทXานสนใจเปoนสมาช,ก หร3ออXานบทความยFอนหล.ง โปรดต,ดตXอเราไดFท:Nเว̂บไซต9
http://www.nectec.or.th/pld/rdsd/index.htm 
ท:NปรHกษา: ทว:ศ.กด,� กออน.นตก`ล และ ชฎามาศ ธUวะเศรษฐกUล บรรณาธ,การบร,หาร: ก.ลยา อUดมว,ท,ต
กองบรรณาธ,การ: ถว,ดา ม,ตรพ.นธ9, ร.ชราพร น:รนาทร.งสรรค9, จ,ราภรณ9 แจXมช.ดใจ, พรรณ: พน,ตประชา, อภ,ญญา กมลสUข, อล,สา คงทน และ จ,นตนา พ.ฒนาธรช.ย 
สงวนล,ขส,ทธ,� (c) 2547 โดยเนคเทค
 


