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ระบบเต�อนภ
ยไฮเทคย�งรอการพ�ฒนาเพ��มเต�ม

หล,งเหต0การณ5คล78นย,กษ5ส=นาม? (Tsunami) ถลAมหลายประเทศในแถบเอเชKยเม78อปลายเด7อนธ,นวาคม 2547  จนเปRน
เหต0ใหSผUSคนลSมตายไปมากกวAา 140,000 คน  ประเทศตAางๆ ไดSเร?8มห,นมาใหSความสนใจอยAางจร?งจ,งในการพ,ฒนาระบบเต7อน
ภ,ย และไดSมKการน[าระบบสารสนเทศตAางๆ มาใชSอยAางกวSางขวาง อาท? ประเทศอ?นเดKย  ร,ฐบาลไดSขอใหSบร?ษ,ทไมโคร
ซอฟต5น[าเขSามUลทK8ไดSจากภาพถAายดาวเทKยม   การสAงส,ญญาณระยะไกล  และขSอมUลอ78นๆ ทK8เกK8ยวก,บภUม?ประเทศของประเทศ
มาแปลงเปRนขSอมUลระบบด?จ?ท,ล     ซ=8งฐานขSอมUลช0ดนKbจะชAวยใหSประชาชนสามารถมองเหcนภาพประเทศในม0มสUง (bird's eye
view) และสามารถเขSาใจไดSงAาย  โครงการว?จ,ยนKbจะมKการจSางน,กว?ทยาศาสตร5มากกวAา 20 คน และใชSเง?นท0นราว 250,000
เหรKยญสหร,ฐอเมร?กา

ส[าหร,บประเทศไทยเองกcมKการต78นต,วไมAนSอย  นอกจากจะมKการน[าระบบคล,งขSอมUล และอ?นเทอร5เนcตมาใชSเปRน
เคร78องม7อส[าค,ญในการต?ดตามสถานการณ5 ผUSเสKยชKว?ต และผUSสUญหายแลSว  ย,งไดSมKการวางแผนน[าเทคโนโลยKสารสนเทศมาใชS
เพ78อเต7อนภ,ย และเตรKยมการ,บม7อหากมKเหต0การณ5ภ,ยธรรมชาต?เก?ดข=bนอKก  โดยทางกระทรวงเทคโนโลยKสารสนเทศและการ
ส78อสารไดSจ,ดเตรKยมใหSมKการประช0มในเด7อนก0มภาพ,นธ5 โดยเช?ญผUSน[าดSานเทคโนโลยKท,bงภาคร,ฐและเอกชนเพ78อหาแนวทาง
การพ,ฒนาเทคโนโลยKเพ78อการเต7อนภ,ยของประเทศตAอไป

ส[าหร,บระบบเต7อนภ,ยทK8มKแลSวในขณะนKbค7อ ระบบเต7อนภ,ยในทะเลแปซ?ฟgกภายใตSการด[าเน?นการของ the National
Oceanic and Atmospheric Administrauion (NOAA) ซ=8งมKมUลคAาการต?ดต, bงกวAา 10 ลSานเหรKยญสหร,ฐ  การท[างานของ
ระบบเต7อนภ,ยนKbกc เปRนแบบงAายๆ กลAาวค7อ  ระบบเซcนเซอร5ตรวจสอบความด,นใตSพ7bนทะเลและว,ดนb[าหน,กของนb[าทK8อยUAเหน7อ
เคร78องม7อ  เม78อคล78นส=นาม?เคล78อนทK8ผAาน ความด,นจะเพ?8มข=bนและสAงส,ญญาณเซcนเซอร5ไปย,งท0AนทK8ลอยอยUAบนผ?วนb[า  หล,งจาก
น,bนท0AนลอยจะสAงส,ญญาณตAอไปย,งดาวเทKยมซ=8งมKการต?ดตAอก,บศUนย5เต7อนภ,ยลAวงหนSา (แสดงในรUป)  ท[าใหSสามารถวางแผน
เตรKยมร,บสถานการณ5หร7อเคล78อนยSายผUSคนกAอนเก?ดความเสKยหายร0นแรง ส[าหร,บในปj 2001 จ[านวนท0Aนลอยตรวจสอบของ
NOAA ในทะเลแปซ?ฟgกมKท,bงส?bน 6 สถานK  แตAภายหล,งเหต0การณ5ส=มานาม?ทK8เก?ดข=bนในมหาสม0ทรอ?นเดKยเม78อปjทK8ผAานมา  ทาง
NOAA มKแผนจะเพ?8มสถานKตรวจสอบแบบท0AนลอยอKก 32 สถานKโดยคาดวAาจะด[าเน?นการแลSวเสรcจในกลางปj ค.ศ. 2007
ส[าหร,บท0AนลอยนKbจะมKการเปลK8ยนท0กๆ ปj  สAวนสถานKว,ดความด,นใตSนb[ามKอาย0การใชSงาน 2 ปj

อยAางไรกcดK  พบวAาถ=งแมSร,ฐบาลของประเทศในแถบเอเชKยและกล0Aมประเทศอ78นๆ ตAางกcใหSความสนใจก,บการพ,ฒนา
ระบบสารสนเทศมาใชSส[าหร,บเต7อนภ,ยธรรมชาต?  แตAปlญหาย,งอยUAทK8วAาเคร78องไมSเคร7 8องม7อสAวนใหญAย,งกระจ0กต,วอยUAในเขต
เม7อง  อKกท,bงระบบโครงสรSางพ7bนฐานทK8ใชSเปRนส78อเพ78อสAงผAานขSอมUลกcย,งไมAกระจายเขSาไปถ=งในทSองทK8หAางไกล  ท[าใหSไมA
สามารถเต7อนภ,ยประชาชนไดSท,นทAวงทK  ซ= 8งในประเดcนนK b Mr.Phi McFadden ห,วหนSาน,กว?ทยาศาสตร5ทK 8 Geoscience
Australia ใหSส,มภาษณ5ใน BBC News วAาระบบตรวจสอบทK8มKความสามารถมากและมKระบบการว?เคราะห5ทK8ลb[าล=กเหลAานK b
จะเปRนการลงท0นทK8สUญเปลAา  หากไมAมKการสรSางโครงสรSางพ7bนฐานส[าหร,บรองร,บการร,บขAาวสารในพ7bนทK8ทK8ตSองการเต7อนภ,ย
อKกท,bงขาดการพ,ฒนาใหSสามารถเขSาถ=งท0กคนไดS   นอกจากนKbย,งไดSใหSมKผUSใหSความเหcนเสร?มวAา ความยากทK8จะท[าใหSระบบ
เต7อนภ,ยประสบความส[าเรcจอยUAทK8จะสรSางระบบการตอบสนองอยAางรวดเรcวในพ7bนทK8ทK8คาดวAาจะไดSร,บผลกระทบไดSอยAางไร
ถ=งแมSวAาผUSทK8อยUAในศUนย5เต7อนภ,ยจะทราบวAาเหต0จะเก?ดข=bน  แตAท[าอยAางไรเขาถ=งจะสามารถเต7อนชาวประมงทK8ก[าล,งหาปลาอยUA
ในทะเลหร7อผUSทK8อาศ,ยในหมUAเกาะตAางๆ ไดSท,นทAวงทK  ซ= 8งพ7bนทK8เหลAานKbหลายแหAงไมAมKโทรท,ศน5 ว?ทย0 หร7อแมSแตAโทรศ,พท5
เราคงไมAสามารถพ=8งการแกSปlญหาดSวยการใหSเจSาหนSาทK8มาขK8จ,กรยานและเปqานกหวKดไลAผUSคนตามชาดหาดเหม7อนในประเทศ
อ?นเดKยอKกตAอไป    ด,งน, bน เร7 8องเหลAานKbจ=งน,บวAาเปRนเร78องทK8ร,ฐบาลตAางๆ ย,งตSองด[าเน?นการก,นอKกมาก  เราย,งตSองการการ
พ,ฒนาระบบทK8ท,นสม,ยกวAานKbและสามารถกระจายไดSอยAางท,8วถ=ง



Microsoft to Digitize Indian Maps. www.mittechnologyrevies.com/articles/05/01/ap/ap_011205.asp?p=0
Early warning technology-is it enough? BBC News.

Tsunami warning system. Http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami_warining _system
ไอซKทKระดมพบชAวยเหย78อซ=นาม? ทาบ "บ?ลล5 เกต" รAวมขบวน  นสพ.แนวหนSา 13 ม.ค. 48

ช�ปพลาสต�ก (RFID Chip-plastic)
    น,กว ?จ,ยจากบร?ษ,ท PolyIC สามารถผล?ตแผงวงจรไฟฟ~าของ

อ0ปกรณ5จ[าแนกคล7 8นความถK 8ว ?ทย0 (Radio Frequency Indentification
Devices: RFID) หร7อช?ป RFID ทK8ท[าจากพลาสต?กไดSส[าเรcจ  ช?ปจาก
บร?ษ,ทโพลKไอซKนKbเก?ดจากการค?ดคSนพ,ฒนาแผงวงจรจากว,สด0ธรรมชาต?ค7อ
ท[าจากพอล?เมอร5  ซ=8งอาศ,ยเทคน?คการพ?มพ5วงจรทK8มKเสถKยรภาพสUง  มK
ระยะทางระหวAางต,วน[าไฟฟ~า 2 ต,วนSอยกวAา 50 ไมโครเมตร หร7อมKขนาด
เลcกเทAาเสSนผมของมน0ษย5   นอกจากน,bน  ช?ปอ?เลcกทรอน?กส5พลาสต?กนKbย,ง
ไดSร,บการออกแบบใหSสามารถเกcบส[ารองไฟฟ~าอยUAไดSประมาณ 2 ว,น ทน
ตAอความเปjยกช7bนไดSถ=ง 100 เปอร5เซcนต5และทนความรSอนไดSถ=ง 60 องศา
เซลเซKยส 

   การค?ดคSนว?จ,ยคร,bงนKbเร?8มตSนใน Erlangen  ประเทศ Geraman โดย
การรAวมท0นระหวAาง 2 บร?ษ,ทค7อบร?ษ,ท Siemens Automation ก,บบร?ษ,ท
Drives and Leonhard Kurz GmbH & Co.KG   ซ=8งแนวค?ดในการว?จ,ยนKb
มาจากการประย0กต5เทคโนโลยK RFID ก,บเทคโนโลยKการพ?มพ5แผงวงจร

ลงบนแผAนโลหะบางๆ หร7อฟอยด5 (foil) เชAนเดKยวก,บการพ?มพ5หน,งส7อพ?มพ5บนกระดาษ  โดยแทนทK8จะพ?มพ5แผงวงจรลงบน
แผAนโลหะกcพ?มพ5ลงบนพอล?เมอร5แทน  เพ78อผล?ตอ0ปกรณ5จ[าแนกความถK8ว?ทย0หร7อป~ายอ?เลcกทรอน?กส5 RFID   โดยมKว,ตถ0
ประสงค5 หล,กเพ78อน[าไปใชSงานแทนระบบบาร5โคSดทK8ใชSก,นอยUAในปlจจ0บ,น   

ป~ายอ?เลcกทรอน?กส5 RFID นKb    ถUกพ,ฒนาใหSจ,ดเกcบขSอมUลเกK8ยวก,บต,วส?นคSาโดยใชSไมโครช?ปขนาดเลcกในการจ,ดเกcบ
ขSอมUล ท[าใหSสามารถจ,ดเกcบรายละเอKยดตAางๆ เกK8ยวก,บต,วส?นคSาและสามารถเขSาถ=งฐานขSอมUลหร7อท[าใหSระบบการเกcบขSอมUล
เคล78อนทK8ไดSโดยการใชSเทคโนโลยKไรSสายเช78อมตAอก,นเขSาเปRนเคร7อขAาย ไมAวAาส?นคSาจะอยUAทK8ใด ณ เวลาน,bนจะสามารถเขSาถ=ง
ฐานขSอมUลต,วส?นคSาน,bนๆ ไดSท,นทK (แบบ Real Time) และประหย,ดตSนท0นเม78อเทKยบก,บระบบบาร5โคSดเพราะสามารถน[ากล,บมา
ใชSใหมAไดS   แมSอ0ปกรณ5จ[าแนกความถK 8ว?ทย0  หร7อ RFID นKbย ,งมKราคาตSนท0นการผล?ตทK 8สUงแตAในอนาคตอ,นใกลSนK bป ~าย
อาร5เอฟไอดKคงเขSามาแทนทK8ระบบบาร5โคSดอยAางแนAนอน    

ทK8มา: http://www.physorg.com/news2678.html

เทคโนโลย/เพ��อคนตาบอด

            น,กว?จ,ยจากมหาว?ทยาล,ยแคล?ฟลอเนKย ซานตาครUซ (The University of California, Santa Cruz: UCSC) ไดS
พ,ฒนาเคร7 8องม7อเพ78ออ[านวยความสะดวกแกAผUSพ?การทางสายตาทK8ไมAสามารถมองเหcน อ0ปกรณ5ด,งกลAาวเปRนเคร7 8องม7อทK8ใชS
เทคโนโลยKคอมพ?วเตอร5ว?ช,8น (computer vision)  รAวมก,บงานว?จ,ยทางดSานโรโบต?ก (Robotic)

เคร78องม7อด,งกลAาวมKช78อวAา “Virtual White Cane” ซ=8งเปRนหน=8งในเคร78องม7อตSนแบบทK8ผล?ตโดย Roberto Mandachi
ผUSชAวยศาสตราจารย5ในคณะว?ศวกรรมคอมพ?วเตอร5 รAวมก,บน,กศ=กษาในภาคว?ชาน,bน   ถ=งแมSวAาไมSเทSาน[าทางส[าหร,บคนตาบอด
จะเปRนเคร7 8องม7อธรรมดาทK 8ใชSมานานแลSวในอดKต  และน,บเปRนเคร7 8องม7อธรรมดาทK8มKประโยชน5มากเน78องจากชAวยใหSผU SใชS
สามารถร,บรUSความรUSส=กและคาดการณ5ถ=งภาพรวมของส?8งทK8อยUAดSานหนSาในขณะทK8เด?นไดSโดยการส,มผ,สของไมSเทSา แตAท,bงนKb ไมS
เทSาน[าทางธรรมดากcอาจไมAเหมาะสมทK8จะน[าไปใชSในท0กสถานการณ5และก,บท0กคน
           ส?8งประด?ษฐ5ใหมAของ Mandachi นKb เปRนไมSเทSาน[าทางทK8น[าแสงเลเซอร5มาใชSในการว,ดระยะ (Laser-Based-Range-
Sensing) ซ=8งมKล,กษณะเหม7อนก,บแสงเลเซอร5ทK8ใชSในเคร7 8องชKbต[าแหนAง (Pointer) แตAน[ามาใชSรAวมก,บกลSองด?จ?ตท,ลและ
หนAวยประมวลผลของเคร78องคอมพ?วเตอร5 เพ78อว?เคราะห5และรวบรวมขSอมUลเกK8ยวก,บระยะความหAางของส?8งทK8อยUAรอบๆ ในขณะทK8
ผUSใชSเคล78อนไมSเทSาไปขSางหล,งและขSางหนSา ผUSใชSจะไดSร,บขSอมUลของส?8งทK8อยUAแวดลSอมกล,บมาในรUปของส,ญญานเสKยง (Audio
Signals) ซ=8งระด,บเสKยงทK8ตAางก,นจะเปRนต,วบอกระยะทาง และเสKยงทK8แตกตAางก,นจะเปRนต,วบอกถ=งสภาพของพ7bนทK8ดSานหนSา
เชAน ขอบก,bนถนน บ,นได หร7อหล0มตAางๆ (แสดงในรUป)

 



Dan Yuan หน=8งในทKมผUSว?จ,ย กลAาววAา มหาว?ทยาล,ยไดSรAวมม7อก,บสถาบ,นว?จ,ยทางตาช78อ “ Smith-Kettlewell Eye
Research Institute” ซ=8งเปRนสถาบ,นว?จ,ยทK8ไมAแสวงหาผลก[าไร ในเม7องซานฟรานซ?สโกของสหร,ฐอเมร?กา ในการผล?ตไมS
เทSาน[าทางตSนแบบนKbภายใตSช78อโครงการ “The Virtual White Cane Project” โครงการด,งกลAาวคาดวAาจะไดSร,บขSอมUลความ
ตSองการทK8แทSจร?งของผUSใชSทK8พ?การทางตา รวมท,bงทดสอบอ0ปกรณ5ทK8พ,ฒนาข=bนอKกดSวย  

นอกจากนKbทางมหาว?ทยาล,ยย,งไดSรAวมก,บสถาบ,นว?จ,ยทางตา ท[าการศ=กษาเพ78อประด?ษฐ5อ0ปกรณ5ชAวยอ[านวยความ
สะดวกแกAคนพ?การทางสายตาอKกหลายโครงการ ไดSแกA โครงการผล?ตแถบเกcบขSอมUลทางอ?เลcกทรอน?กส5แบบบาร5โคSดเพ78อใชS
ในการท[าเคร7 8องหมายบอกสถานทK 8แกAคนตาบอดพรSอมท, bงเคร7 8องอAาน และโครงการ “MapQuest for the blind” เปRน
โครงการประด?ษฐ5ซอฟต5แวร5แผนทK8บนคอมพ?วเตอร5ทK8สามารถบอกความรUSส=กถ=งสภาพของทSองถนนตามเสSนทางทK8ตSองการจะ
ไปผAานทางเมาส5ทK8สามารถส,8นไดS (Force-Feedback Mouse) 

ทK8มา: http://www.e4engineering.com/designengineering/story.aspx?uid=b5b19391-05af-4b59-924a-
2e7d3174ed52&type=features

http://biomedical.ucsc.edu/Manduchi.html
http://www.ucsc.edu/news_events/press_releases/text.asp?pid=607
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