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บ�านในอนาคตส
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ผ,-ส,งอาย3ในต7างประเทศ ส7วนมากจะนBยมอย,7กCนตามลEาพCงด-วยตCวเองโดยไม7ได-อย,7รวมกCบล,กหลาน ถ-าล,กหลานกCงวล
ว7าผ,-ปกครองจะอย,7ตามลEาพCงไม7ได- กNจะตCดสBนใจส7งผ,-ปกครองไปอย,7ทOPบ-านพCกคนชรา ซSPงมCกขCดกCบความต-องการของส,งอาย3
เหล7านOU ด-วยเหต3นOUนCกวBจCยจากสถาบCนเทคโนโลยOแห7งจอรWเจOย (Georgia Institute of Technology) หร[อ จอรWเจOยเทค
(Georgia Tech) ได-พยายามวBจCยและพCฒนาเทคโนโลยOทOPจะสามารถช7วยให-ผ,-ส,งอาย3อย,7ได-อย7างสะดวกขSUนในบ-านของตCวเอง
โดยได-รBเรBPมโครงการวBจCยบ-านรอบร,- (Aware Home Research Initiative –AHRI) ขSUนมา โครงการ AHRI นOU จะเน-นการ
พCฒนาเทคโนโลยOเพ[Pอช7วยเหล[อกBจกรรมประจEาวCนของผ,-ส,งอาย3 เช7น การส[Pอสารระหว7างผ,-ส,งอาย3กCบล,กหลานในครอบครCวทOP
อย,7ห7างกCนออกไป และการช7วยเต[อนความจEา (memory aids) เปaนต-น

ในขณะนOU โครงการดCงกล7าวได-มOการพCฒนาระบบคอมพBวเตอรWขSUนมา 2 ระบบ ระบบแรกค[อ ร,ปครอบครCวแบบดBจBทCล
(Digital Family Portrait) ซSPงเปaนระบบเฝeาสCงเกตภายในบ-าน (in-home monitoring system) แบบทOPไม7ใช-กล-องวBดOโอ
ระบบนOUสามารถแจ-งให-สมาชBกในครอบครCวทOPอย,7ห7างออกไป ทราบถSงกBจกรรม ภาวะส3ขภาพ และปhญหาต7างๆ ทOPเกBดขSUนกCบผ,-
ส,งอาย3ในบ-าน โดยจะแสดงผลจากข-อม,ลทOPเกNบได-จากเคร[PองเซNนเซอรWต7างๆ ทOPตBดไว-ตามจ3ดต7างๆ ในบ-าน 

ระบบดCงกล7าวจะทEาให-ผ,-ชายคนหนSPงอาศCยอย,7ทOPเม[องห7างไกลออกไป  สามารถรCบทราบข-อม,ลเกOPยวกCบแม7ของเขาทOP
พCกอย,7ในอOกเม[องหนSPงได-ตลอดเวลา  เน[Pองจากบ-านของผ,-เปaนแม7จะมOการเกNบข-อม,ลต7างๆ ภายในบ-าน เช7น ผ,-เปaนแม7นอน
หลCบอย7างไร วCนนOUท7านย37งอย,7กCบการทEาความสะอาดบ-านหร[อการออกกEาลCงกายมากน-อยเพOยงไร  และข-อม,ลเหล7านOUจะถ,กส7ง
ไปยCงร,ปครอบครCวทOPเปaนจอภาพแบบดBจBทCลซSPงถ,กออกแบบให-มOลCกษณะคล-ายกรอบร,ปแขวนผนCงทCPวไปทOPตBดอย,7ในบ-านของล,ก
ชายอOกทOPหนSPง   กรอบร,ปนOUจะมOร,ปแม7ของเขาถ,กล-อมรอบด-วยไอคอน (icon) ทOPแสดงเกOPยวกCบกBจกรรมต7างๆ ของแม7   เม[Pอล,ก
ชายแตะทOPไอคอนในร,ปดBจBทCลกNสามารถทราบรายละเอOยดเกOPยวกCบสภาพอากาศภายนอก  อ3ณหภ,มBภายในบ-าน ระดCบการ
เคล[PอนทOPของค3ณแม7ของเขาจากห-องหนSPงไปยCงอOกห-องหนSPง ซSPงถ-าเขาเอาข-อม,ลเหล7านOUมาเปรOยบเทOยบกCนท3กวCน เขาจะทราบ
ได-ว7าวCนนOUเปaนวCนทOPปกตBเหม[อนท3กๆวCนหร[อว7ามOสBPงผBดสCงเกตเกBดขSUนเช7น แม7เขาต[PนขSUนมาบ7อยๆ ตอนกลางค[นหร[อไม7

กล37มของผ,-ส,งอาย3จEานวนหนSPงได-มาเยOPยมชมและทดลองใช-เคร[Pองต-นแบบของระบบนOU โดยทCPวไปแล-วพวกเขาพอใจ
กCบการทEางานของระบบ และไม7คCดค-านกCบการทOPพวกเขาถ,กเฝeาสCงเกตโดยสมาชBกในครอบครCว        
               

      
ส7วนระบบทOPสองนCUนค[อระบบช7วยเต[อนความจEา โดยเฉพาะความทรงจEาระยะสCUนทOPผ,-ส,งอาย3อาจจะล[มว7าทEาอะไรอย,7ถ-า

มOอะไรบางอย7างมาขCดจCงหวะ ระบบนOUจะทEาการบCนทSกการกระทEาครCUงล7าส3ดของผ,-ส,งอาย3 ยกตCวอย7างเช7น ในขณะทOPผ,-ส,งอาย3
ท7านหนSPงกEาลCงทEาอาหารทOPต-องใช-เคร[Pองปร3งมากมาย ได-มOโทรศCพทWดCงขSUน หลCงจากทOPท7านไปรCบโทรศCพทWแล-วจะกลCบมาทEา
อาหารต7อ ท7านอาจจะล[มว7าใส7เคร[Pองปร3งอะไรไปแล-วบ-าง ดCงนCUนท7านสามารถเล7นเคร[PองบCนทSกภาพทOPได-บCนทSกลEาดCบการปร3ง
อาหารก7อนหน-านOU เพ[Pอช7วยในการเต[อนว7าทEาอะไรไปแล-ว นอกจากนOUระบบนOUยCงสามารถนEามาใช-ในการสนCบสน3นกBจกรรมอย7าง
อ[Pนเช7น ใช-เต[อนว7าถSงเวลาทOPต-องทานยาแล-ว เปaนต-น
      

ร,ปครอบครCวแบบดBจBทCล
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    โครงการ AHRI นOUยCงอย,7ในช7วงเรBPมต-นเท7านCUน ส7วนการนEามาใช-งานจรBงนCUน ยCงคงต-องรออOกหลายปm นCกวBจCย
จากจอรWเจOยเทค คาดว7า ค7าตBดตCUงระบบคอมพBวเตอรWในบ-านไม7น7าจะมOราคาส,งมากนCก เน[Pองจากค7าอ3ปกรณWต7างๆในปhจจ3บCนมO
ราคาลดลงเร[Pอยๆ อOกทCUงในการตBดตCUงระบบคอมพBวเตอรW ไม7มOความจEาเปaนทOPจะต-องเปลOPยนโครงสร-างของบ-าน ดCงนCUนใน
อนาคต ระบบบ-านรอบร,-น7าจะเปaนทOPนBยมสEาหรCบผ,-ส,งอาย3ทOPอยากจะอย,7อย7างอBสระในบ-านของตCวเองให-นานทOPส3ด

ท��มา: http://www.awarehome.gatech.edu/projects/index.html
http://www.gatech.edu/innovations/awarehome/

ห��นยนต�จ��วจากเซลล�ของหน�

วารสารเนเจอรWแมททOเรOยลสW (Nature Materials) รายงานว7า ศาสตราจารยWคารWโล มอนเตแมกโน (Carlo
Montemagno) นCกวBทยาศาสตรWจากมหาวBทยาลCยแคลBฟอเนOย ในลอสแองเจลBส ประเทศสหรCฐอเมรBกา สามารถสร-างห37น
ยนตWจBtวขนาดเลNกกว7ามBลลBเมตรได-แล-ว  เจ-าห37นยนตWนOUสามารถเคล[Pอนไหวได-โดยไม7ต-องอาศCยแหล7งพลCงงานจากภายนอกอOก
ด-วย   ห37นยนตWนOUนCบว7าเปaนการผสมผสานทOPลงตCวระหว7างเทคโนโลยOด-านไบโอเทค (biotechnology) กCบเทคโนโลยOด-าน
นาโน (nanotechnology) 

ห37นยนตWทOPสร-างขSUนนOU ประกอบด-วยส7วนประกอบสEาคCญ 2 ส7วน ได-แก7
เซลลWหCวใจของหน,ทOPทEาหน-าทOPเหม[อนกล-ามเน[Uอ  และพลาสตBกหร[อซBลBกอน
ทOPเปaนส7วนโครงสร-างซSPงเปรOยบเสม[อนกระด,ก   ห37นยนตWนOUมOลCกษณะพBเศษค[อ
มCนถ,กออกแบบให-มOอ3ปกรณWลCกษณะคล-ายขาของกบขนาดเลNกจBtวและ
สามารถย[ดหดออกมาจากลEาตCวได-  โดยการปรCบโครงสร-างของขาให-เปaน
เหม[อนกCบบานพCบทOPเคล[Pอนไหวและงอโค-งไปมาได-เช7นเดOยวกCบขาของมน3ษยW
หากส7องด,ด-วยกล-องจ3ลทรรศนWจะเหNนเท-าเลNกๆ ของห37นยนตWชOวภาพ (bio-
bot) ย[ดหดกล-ามเน[UอและขยCบขาเคล[PอนทOPไปมา 

วBธOการสร-างห37นยนตWค[อการนEาเซลลWหCวใจของหน,มาตBดลงบนกระด,ก
พลาสตBกหร[อซBลBกอนในลCกษณะเดOยวกCบการตBดชBปลงไปบนอ3ปกรณW
คอมพBวเตอรW   ซSPงในขCUนตอนนOU เทคโนโลยOนาโนเข-ามามOบทบาทอย7างมาก
เน[PองจากทEาให-สามารถกEาหนดจ3ดทOPจะตBดเซลลWลงบนโครงสร-างได-อย7างถ,ก
ต-อง  เม[PอเซลลWถ,กตBดเข-าไปแล-วกNจะถ,กนEาไปเพาะเลOUยงให-เซลลWเจรBญเตBบโต
จนกลายเปaนกล-ามเน[Uอรอบๆ กระด,กพลาสตBกหร[อซBลBกอนทOPใช-เปaนโครงร7าง
เซลลWทOPตBดบนพลาสตBกหร[อซBลBกอนนOUมOหลCกการทEางานเช7นเดOยวกCบเซลลWของ

ร7างกายค[อ สามารถประกอบตCวกCนขSUนมาเปaนร,ปร7างได-และหากมOส7วนใดส7วนหนSPงเกBดความเสOยหายกNสามารถจะซ7อมแซมส7วน
นCUนๆ โดยการสร-างเซลลWใหม7ขSUนมาทดแทนได-

ซSPงศาสตราจารยW มอนเตแมกโน กล7าวว7า ห37นยนตWทOPประกอบด-วยโครงสร-างและกล-ามเน[UอนOU สามารถนEาไปใช-เพ[Pอ
ช7วยในการทEางานของเคร[Pองม[อทOPมOขนาดเลNกมากๆ เช7น เคร[PองกEาเนBดพลCงงานเลNกๆ ในคอมพBวเตอรWชBป และ ในอนาคตอาจ
นEาไปประย3กตWใช-ในทางการแพทยW เช7น เข-าไปช7วยกระต3-นกล-ามเน[UอในคนทOPเปaนอCมพาตเพ[PอทOPจะได-สามารถหายใจได-โดยไม7
ต-องอาศCยเคร[Pองช7วยหายใจ

ทOPมา: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4181197.stm
http://www.cbc.ca/story/science/national/2005/01/17/microbot050117.html

Fuel cell แหล�งพลงงานใหม�

แหล7งพลCงงานแบบเก7า เช7น นUEามCน และแบตเตอรOPแบบลBเธOยม กEาลCงจะถ,กแทนทOPด-วยเซลลWเช[UอเพลBง (fuel cell)
ซSPงจะให-พลCงงานทOPสะอาด ราคาถ,ก และมOประสBทธBภาพส,งในการให-พลCงงาน  ขณะนOUเซลลWเช[UอเพลBงกEาลCงถ,กพCฒนาให-
สามารถนEามาใช-ทดแทนแก{สในรถยนตW และแบตเตอรOPในอ3ปกรณWพกพาต7างๆได- และมOการคาดการณWกCนว7า  ในช7วงปmนOUบรBษCท

ภาพจากกล-องจ3ลทรรศนWของห37นยนตW
ขนาดนาโนทOPกEาลCงเคล[PอนทOPไปมา

ภาพจาก: news.bbc.co.uk

ภาพการบCนทSกขCUนตอนการทEาอาหาร
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ต7างๆ จะเน-นการพCฒนาไปทOPเซลลWเช[UอเพลBงแบบไฮโดรเจนสEาหรCบรถยนตW และเซลลWเช[UอเพลBงแบบเมธานอลขนาดเลNก
สEาหรCบโทรศCพทWม[อถ[อ และคอมพBวเตอรWโน{ตบ3{ค  บรBษCท Allied Business Intelligence Research แห7งรCฐนBวยอรWค ประเทศ
สหรCฐอเมรBกาพยากรณWว7า ขนาดของตลาดเซลลWเช[UอเพลBงนCUนจะมOขนาดใหญ7มาก โดยในปm 2012 เซลลWเช[UอเพลBงขนาดเลNก
จะครองตลาดประมาณร-อยละ 15 ของคอมพBวเตอรWโน{ตบ3{คทCUงหมด และมOการผลBตถSง 120 ล-านหน7วย

พลCงานจากเซลลWเช[UอเพลBงนCUน เกBดจากการทEาปฏBกBรBยาของขCUวอาโนด (anode) และ คาโทด (cathode) ผ7านแผ7น
ฟ~ลWมบางๆ คล-ายกระดาษแก-วทOPคCPนระหว7างขCUวทCUงสอง  แผ7นฟ~ลWมบางๆ นOUผลBตขSUนโดยการเคล[อบแพลตทBนCPมบนกระดาษ
คารWบอน  แผ7นฟ~ลWมนOUจะอน3ญาตให-โปรตอนบวกจากขCUวอาโนดผ7านไปทEาปฏBกBรBยากCบออกซBเจนได- ในขณะเดOยวกCนกNจะผลCก
ดCนให-อBเลNกตรอนลบไหลออกจากเซลลW  ทEาให-เกBดกระแสไฟฟeาขSUน   แผ7นฟ~ลWมทOPกCUนระหว7างขCUวอาโนดและคาโทดนOU นCบได-
ว7าเปaนชBUนส7วนหลCกในการกEาเนBดพลCงงาน  นอกจากนCUนค3ณภาพของฟ~ลWมยCงมOผลต7อปรBมาณไฟฟeาทOPผลBตได-อOกด-วย แผ7นฟ~ลWม
นOUยCงเปaนส7วนทOPผลBตยากทOPส3ด  วCสด3ทOPใช-ทEาจะต-องผ7านการทดสอบในสภาวะต7างๆ และต-องสามารถทEาหน-าทOPเปaนทCUงตCวนEา
และฉนวนไฟฟeาพร-อมๆ กCน  

ในขณะทOPเซลลWเช[UอเพลBงเปaนทOPร,-จCกกCนอย7างกว-างขวางในฐานะแหล7งพลCงงานในอนาคตนCUนเซลลWเช[UอเพลBงแบบ
ไฮโดรเจน (hydrogen-based fuel cells) ได-ถ,กพCฒนาขSUนมานานกว7าทศวรรษ  เพ[Pอใช-ในการผลBตพลCงงานและนUEาใน
ภารกBจทางด-านอวกาศ   และขณะนOUกEาลCงถ,กพCฒนาไปส,7อ3ตสาหกรรมรถยนตW  อย7างไรกNตาม การพCฒนาจากเซลลWเช[UอเพลBง
ทOPใช-ในกBจการด-านอวกาศไปส,7เซลลWเช[UอเพลBงสEาหรCบรถยนตWนCUน  ยCงจะต-องใช-เวลาอOกนานกว7า ทศวรรษจSงจะสามารถนEา
เซลลWเช[UอเพลBงแบบไฮโดรเจนมาทEาการทดสอบในยานพาหนะได-   เน[PองจากถSงแม-ขณะนOUผลการทดลองในห-องปฏBบCตBการ
ออกมาดOมาก แต7การทOPจะนEามาใช-จรBงในชOวBตประจEาวCนนCUนมOความแตกต7างกCนมาก  ดCงนCUนจSงต-องใช-ระยะเวลาในการพCฒนาอOก
นานพอสมควรจSงจะสามารถนEาไปใช-ได-จรBง

ทOPมา: http://www.techreview.com/articles/05/01/wo/wo_hoffman010305.asp?p=1 

IT Digest เปaนวารสารอBเลNกทรอนBกสW ทOPจCดทEาขSUนเผยแพร7โดยไม7คBดค7าใช-จ7าย หากท7านสนใจเปaนสมาชBก หร[ออ7านบทความ
ย-อนหลCง โปรดตBดต7อเราได-ทOPเวNบไซตW http://www.nectec.or.th/pub/itdigest
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