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รถยนต�แห�งอน�คต (21301) 

ป	จจ�บน นกว�จยได�ม�การน�าเทคโนโลย�หลากหลาย
ประเภท อาท� เทคโนโลย�เรดาร% (Radar), เทคโนโลย�
เคร+อข-ายว�ทย�ไร�สาย (Wireless Radio Network) และ
เทคโนโลย�สมองกลฝ	งตว (Embedded) มาประย�กต%ใช�กบ
ระบบปBองกนอ�บต�เหต�ส�าหรบรถยนต% เพ+Eอแจ�งเต+อนให�ผG�ขบข�E
รถยนต%รบทราบถHงความเส�Eยงต-ออ�บต�เหต�ท�Eจะเก�ดขHIน รถยนต%
ท�Eม�ระบบดงกล-าวเร�ยกว-า “Environment-Sensing Car”
นอกจากนIนยงม�แนวค�ดท�Eจะน�าเทคโนโลย�ด�านอ+Eนๆ มาต�ดตIง
เพ�Eมเต�ม อาท� เทคโนโลย�ด�านการแสดงผลภาพ [เช-น กล�อง
ว�ด�โอ (Video Camera) ส�าหรบท�าหน�าท�Eมองหาสญญาณ
ไฟจราจรเม+Eอเปล�Eยนส�เปXนส�แดง หร+อท�าหน�าท�Eค�นหาว-าม�
วตถ�ท�Eก�าลงเคล+Eอนท�E/คนก�าลงข�ามถนนหร+อไม-]  เทคโนโลย�
แสงเลเซอร%เพ+Eอการค�นหาระยะไกล (Distance-Sensing
Lasers) ส�าหรบท�าหน�าท�Eตรวจหารถยนต%ในจ�ดบอดของผG�ขบ
ข�Eรถยนต% (Driver's Blind Spot) หร+อในระยะสวนทาง   รวม
ทIงการประย�กต%ใช�ระบบเคร+อข-ายว�ทย�  (Radio
Networking) เพ+Eอท�าให�รถยนต%สามารถแลกเปล�Eยนข�อมGล
ระหว-างกนได�

  ขณะน�Iท�มว�จยจากกล�-มว�จยเทคโนโลย�สารสนเทศ
ยานยนต% (Vehicle IT Research) ของ บร�ษท เดมเลอร% ไค
รส%เลอร%  (Daimler-Chrysler) ม�การว�จยและพฒนา
เทคโนโลย�การต�ดต-อระหว-างรถกบรถ (Car-to-Car
Communication) เพ+Eอให�ผG�ขบข�Eรถยนต%ได�รบการแจ�งข�อมGล
เก�Eยวกบสภาพถนนหร+อสภาพการจราจร โดยอาศยว�ธ�ส-งถ-าย
ข�อมGลจากรถยนต%คนหนHEงไปยงรถยนต%อ�กคนหนHEง ในลกษณะ
ท�EเปXนลGกโซ-ต-อๆ กนไป  ตวอย-างเช-น หากอ�ปกรณ%เซนเซอร%
ในรถยนต%คนท�EหนHEงตรวจพบบร�เวณท�ม�นI�าขงในทางโค�งซHEง
อาจก-อให�เก�ดอ�บต�เหต�ได�  อ�ปกรณ%กkจะส-งสญญาณแจ�ง
เต+อนให�ผG�ขบข�Eทราบ จากนIนจะส-งข�อมGลเก�Eยวกบสภาพถนน
ดงกล-าวไปยงอ�ปกรณ%เคร+อข-ายว�ทย�ท�Eต�ดตIงในรถยนต%คนท�E
แล-นตามมาข�างหลง ว�ธ�การน�Iจะท�าให�ข�อมGลข�างต�นถGก
ส-งผ-านไปยงรถยนต%คนต-อๆไปในลกษณะท�EเปXนเคร+อข-าย
รถยนต% (Networked Car)

ส�าหรบแผนการด�าเน�นการพฒนาขIนตอนไปนIน ท�มว�จย
จะน�าเทคโนโลย�ดงกล-าว ไปต�ดตIงในรถยนต%ร�-น Smart Car
ซHEงเปXนรถยนต%ขนาด 2 ท�EนEง น�าไปทดลองใช�ในกร�งเบอร%ล�น
สหพนธ%รฐเยอรมน โดยท�าการต�ดตIงอ�ปกรณ% Global
Positioning System (GPS) และอ�ปกรณ%ระบบ เคร+อข-าย
ส+Eอสารไร�สาย (Wireless Local Area Network: WLAN)
ไว�ท�Eบร�เวณแผงหน�าป	ดควบค�ม (Dash Board) ของรถยนต%
ดงนIนในขณะขบรถยนต%ท�Eต�ดตIงระบบดงกล-าว หากม�การ
ตรวจพบว-าม�อ�บต�เหต�เก�ดขHIนในบร�เวณใกล�เค�ยง อ�ปกรณ%
GPS จะส-งสญญาณไฟกระพร�บบนหน�าป	ด เพ+Eอเต+อนผG�ขบข�E
ว-าเก�ดส�Eงผ�ดปกต�ขHIนบนถนนและให�ข�อมGลเพ�Eมเต�มเพ+Eอให�ผG�
ขบข�Eรถยนต%หล�กเล�Eยงเส�นทางนIนๆอ�กด�วย  จากนIน ข�อมGล
ดงกล-าวจะถGกส-งไปยงอ�ปกรณ%ระบบส+Eอสารของรถยนต%คน
ถดไปท�Eต�ดตIงระบบส+Eอสารแบบเด�ยวกน

ข�อด�ของเทคโนโลย�ดงกล-าว ค+อ สามารถท�างานได�
อย-างม�ประส�ทธ�ภาพ โดยไม-ต�องอาศยโครงสร�างพ+Iนฐาน
ด�านระบบเคร+อข-ายท�Eม�ราคาสGง และไม-จ�าเปXนต�องม�ศGนย%
ควบค�มระบบการจราจร หร+อศGนย%แลกเปล�Eยนข�อมGล จHงท�าให�
การลงท�นในการต�ดตIงระบบน�Iไม-สGงมากนก เน+Eองจากรถยนต%
แต-ละคนท�Eต�ดตIงอ�ปกรณ%ส+Eอสารจะท�าหน�าท�Eในการสร�าง
เคร+อข-ายชEวคราว (Ad Hoc Network) และส-งถ-ายข�อมGล
ระหว-างกนได� ในระยะทางได�ไม-เก�น 1 ก�โลเมตร โดยผ-าน
คล+Eนว�ทย�ในย-าน 5.9 ก�กะเฮร�ต%ส (Gigahertz) ไม-จ�าเปXน
ต�องใช�เคร+อข-ายจากภายนอกแต-อย-างใด (External
Infrastructure)  อย-างไรกkตาม หากรถยนต%ส-วนใหญ-ไม-ม�
การต�ดตIงระบบส+Eอสารเหล-าน�I การพฒนาระบบอจฉร�ยะน�I กk
อาจหย�ดชะงกลง  ดงนIนเพ+Eอให�การพฒนาเทคโนโลย�การ
ต�ดต-อระหว-างรถสามารถด�าเน�นการต-อไปอย-างต-อเน+Eองและ
อยG-ในความสนใจเพ+Eอผลกดนให�ม�การใช�งานกนอย-างแพร-
หลาย  ท�มว�จยจHงเพ�EมลGกเล-นเพ+Eอสร�างกระแสความสนใจ
ให�เพ�EมขHIน ด�วยการน�าเทคโนโลย� WLAN มาประย�กต%ใช�กบ
เทคโนโลย�มลต�ม�เด�ยส�าหรบสร�างความบนเท�งในรถยนต%
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รGปจ�าลองการท�างานของรถยนต%ในอนาคต
ภาพจากมหาว�ทยาลย Aachen



เช-น การดาว%นโหลด (Download) เพลง ชมรายการ
โทรทศน% ภาพยนต% หร+อข-าวสารต-างๆ  

แม�ป	จจ�บนเร�Eมม�บร�ษทท�Eสามารถพฒนาส-วนประกอบ
ด�านฮาร%ดแวร%ของระบบน�Iได�หลายรายแล�ว อาท� บร�ษทบอช
(Bosch) บร�ษทเดลไฟ (Delphi) และบร�ษทซมซ�ง
(Samsung)  แต-ข�ดความสามารถในการพฒนาด�านระบบ
ซอฟต%แวร%ท�Eท�าหน�าท�Eเช+Eอมต-อระหว-างอ�ปกรณ%ต-อพ-วงต-างๆ
ให�สามารถท�างานร-วมกนและส+Eอสารกนได�ยงอยG-ในวงจ�ากด

ขณะท�Eท�มว�จยตIงเปBาว-า จะสามารถพฒนามาตรฐานทาง
เทคน�คส�าเรkจในปz ค.ศ. 2008 และคาดว-าน-าจะใช�งานได�จร�ง
ในปz ค.ศ.2010  ในอนาคตอนใกล�น�I หากระบบน�IถGกน�ามาใช�
กนอย-างแพร-หลายแล�ว น-าจะม�ส-วนช-วยในการลดอตราการ
เก�ดอ�บต�เหต�ทางรถยนต%ให�น�อยลงได� ขณะท�EผG�ใช�รถใช�ถนน
เก�ดความปลอดภยย�EงขHIน.

ดวงต�อ�เล�กทรอน�กส�เพ��อคนต�บอด (21302)

นกว�จยชาวญ�Eป�|น จากสถาบนเทคโนโลย�เก�ยวโต
(Kyoto Institute of Technology) ท�าการค�นคว�าว�จย
เก�Eยวกบดวงตาอ�เลkกทรอน�กส% (Electronic Eye) ขHIน เพ+Eอ
เปXนอ�ปกรณ%เสร�มส�าหรบอ�านวยความสะดวกให�กบผG�พ�การ
ทางสายตาช-วยให�สามารถเด�นทางไปไหนมาไหนได�สะดวก
ง-ายดายและปลอดภยด�วยตวเอง โดยไม-ต�องพHEงพาความ
ช-วยเหล+อจากผG�อ+Eน 

ดวงตาอ�เลkกทรอน�กส%น�I ประกอบด�วยกล�องอจฉร�ยะและ
ระบบวดระยะทางของส�Eงของหร+อทางข�าม/ทางม�าลาย รวม
ทIงความกว�าง-ยาวของถนนและทางม�าลาย  กล�องน�IจะถGก
ต�ดตIงไว�กบแว-นตาในต�าแหน-งของระดบสายตาของผG�ใช�และ
จะเช+Eอมต-อเข�ากบเคร+Eองคอมพ�วเตอร%ขนาดเลkกท�Eได�ต�ดตIง
ระบบวดระยะทางของส�Eงของ/หร+อทางข�าม/ทางม�าลาย แต-
จะต�องปBอนข�อมGลเบ+Iองต�นเก�Eยวกบระยะทางของทางม�าลาย
จากภาพท�Eไม-เหม+อนกน เพ+EอเกkบเปXนฐานข�อมGลส�าหรบ
ประกอบการว�เคราะห%ภาพต-อไป (ซHEงในการค�านวณระยะของ
ทางม�าลายจากภาพแต-ละภาพ สามารถหาได�จากระยะทาง
ระหว-างเส�นส�ขาวและจ�ดเส�นตรงบนขอบของเส�นส�ขาวนIน
เพ+EอตรวจดGว-าม�ทางม�าลายอยG-บนภาพนIนหร+อไม-)  จากนIน
จะท�าการส+Eอสารด�วยระบบเส�ยงกบผG�ใช�ผ-านทางล�าโพง
ขนาดเลkกท�Eต�ดอยG-ใกล�หG โดยให�ข�อมGลเปXนเส�ยงพGดกบผG�ใช�
เช-น สญญาณไฟจราจรเปXนส�แดงหร+อไม- จากจ�ดท�Eย+นอยG-

ไปถHงทางม�าลายเปXนระยะทางเท-าใด หร+อม�ทางม�าลายอยG-
ข�างหน�าหร+อไม-และในระยะทางเท-าใด ทางม�าลายนIนม�
ความกว�าง-ยาวเท-าใด เปXนต�น   

หลงจากน�าดวงตาอ�เลkกทรอน�กส%น�Iไปทดสอบด�วย
การปBอนข�อมGลภาพจ�านวนทIงหมด 196 ไฟล%เข�าไปพบว-า
อ�ปกรณ%ชน�ดน�Iม�ค�ณภาพและประส�ทธ�ภาพในการท�างานอยG-
ในเกณฑ%ด� เน+Eองจากม�ความคลาดเคล+Eอนของการท�างาน
เก�ดขHIนเพ�ยงเลkกน�อยค+อ ในส-วนของการวดระยะทางจากจ�ด
เร�Eมต�น (ท�Eย+นอยG-ขณะนIน) ไปยงจ�ดปลายทาง (ทางม�าลาย)
ม�ระยะทางคลาดเคล+Eอนจากระยะทางจร�งเลkกน�อย  ค+อผล
การค�านวณม�ระยะทางสIนกว-าการก�าวเท�าจร�ง 1 ก�าว (หร+อ
ค�ดเปXน 5%)  และการว�เคราะห%หาทางม�าลายท�Eคลาดเคล+Eอน
จากความเปXนจร�ง 2 ครIง (หร+อค�ดเปXน 1%) ค+อแจ�งว-าไม-ม�
ทางม�าลายทIงๆ ท�Eม�ทางม�าลายอยG- 

ดวงตาอ�เลkกทรอน�กส%น�Iได�รบการพฒนาไปอย-างรวดเรkว
ไม-เพ�ยงแต-จะ สามารถค�นหาสะพานลอยคนข�าม หร+อวดระยะ
ทางจากถนนไปยงจ�ดพกข�างทาง ท�Eใกล�ท�Eส�ด หร+อตรวจสอบ
สญญาณไฟจราจรจากไฟแดงไปเปXนไฟเข�ยว หร+อแม�แต-วด
ความยาวของสะพานลอยซHEงอยG-ข�างหน�า ในอนาคต เราอาจ
ไม-สามารถแยกแยะได�ว-าคนท�Eเด�นผ-านไปมาแถวนIนม�คน
พ�การทางสายตารวมอยG-ในคนเหล-านIนหร+อไม-กkเปXนได� 

สมองกลฝ#งต�วในรองเท%�ก&ฬ� (21303)

ระบบสมองกลฝ	งตว (Embedded System) หร+อระบบ
คอมพ�วเตอร%อจฉร�ยะขนาดจ��วท�EถGกน�าไปใช�ในการควบค�ม
อ�ปกรณ%ต-างๆ  เร�Eมไม-ใช-ส�Eงท�Eไกลตวส�าหรบเราอ�กต-อไปแล�ว
เม+Eอสก 2-3 ปzก-อน เราอาจรG�สHกว-าระบบสมองกลฝ	งตวเปXน
เทคโนโลย�ท�Eต�องไปควบคG-กบอ�ปกรณ%หร+อของใช�หรGหรา
ราคาแพง หร+อของประเภทไฮเทคส�ดๆ อย-างเช-น รถยนต%
ร�-นใหม-ๆ ในระดบตลาดบน ซHEงระบบสมองกลฝ	งตวน�IถGกใช�
เพ+Eอควบค�มการท�างานต-างๆ ในรถยนต%ทIงเพ+Eอท�าให�
สมรรถนะของรถด�ขHIน รวมทIงท�าให�ผG�ขบข�Eเก�ดความสะดวก
สบายหร+อปลอดภยขHIน  แต-มาวนน�Iระบบสมองกลฝ	งตวถGกน�า
เข�ามาต�ดตIงกบอ�ปกรณ%และเคร+Eองใช�ต-างๆ  มากมายไม-ว-าจะ
เปXนเคร+Eองใช�ไฟฟBาในบ�านอย-างเช-น หม�อห�งข�าว  ของเดkก
เล-น หร+อแม�กระทEงรองเท�าท�Eสวมใส-  
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เม+EออยG-ในระยะปลอดภย  Electronic Eye
จะส-งเส�ยงให�คนตาบอดข�ามถนน

 ภาพจาก: news.bbc.co.uk

ภาพรองเท�าก�ฬาส�าหรบการว�Eงของอะด�ดาส 
ซ�Eงม�ระบบสมองกลฝ	งตวบรรจ�อยG-ภายใน

ภาพจาก www.answers.com/topic/embedded-system



บร�ษ ทผG�ผล�ตรองเท�าอะด�ดาส (Adidas) เปXนบร�ษทท�E
เร�Eมต�นพฒนาเอาระบบสมองกลฝ	งตวไปบรรจ�ไว�ในรองเท�า
ส�าหรบการว�Eง  โดยเจ�าช�ปสมองกลฝ	งตวท�Eบรรจ�ในรองเท�า
จะม�ระบบประมวลผลท�Eรบสญญาณจากเซkนเซอร%เลkกๆ ท�Eต�ด
อยG-ท�Eรองเท�า ซHEงช�ปสมองกลน�Iจะค�านวณแรงกดระหว-างเท�า
ผG�ว�Eงกบพ+Iน 5 ล�านรอบใน 1 ว�นาท�และส-งผลการค�านวณท�Eได�
ไปยงมอเตอร%เลkกท�Eต�ดอยG-ภายในพ+Iนรองเท�าเพ+Eอไปปรบ
ความสIนยาวของเคเบ�ลท�Eต-อกบพลาสต�กกนแรงกระแทกท�E
ส�นรองเท�าให�อยG-ในต�าแหน-งท�Eเหมาะสม เพ+Eอสร�างความ
สบายกบผG�สวมใส- ส�าหรบช�ดระบบสมองกลฝ	งตวท�Eใส-เข�าไป

ในรองเท�าส�าหรบนกว�Eงน�Iม�นI�าหนกไม-ถHง 40 กรม หร+อเพ�ยง
10% ของนI�าหนกเฉล�Eยรองเท�าส�าหรบการว�EงโดยทEวไปเท-า
นIน

รองเท�าก�ฬาร�-นใหม-ของอะด�ดาสน�I ออกจ�าหน-ายเม+Eอ
ปลายปzท�Eแล�วในราคา 250 เหร�ยญสหรฐ หร+อราว 10,000
บาท  โดยทางบร�ษทฯ กล-าวว-าราคาดงกล-าวน�Iเม+Eอเท�ยบกบ
การรกษาส�ขภาพของข�อเท�าและข�อเข-าแล�วกkนบว-าเปXนเร+Eอง
ท�Eค��มค-า  นอกจากน�Iบร�ษทฯ ยงม�แผนท�Eจะพฒนาเทคโนโลย�
ให�ด�ขHIนเพ+Eอช-วยนกก�ฬาให�สามารถว�Eงได�เรkวขHIนและใช�เวลา
ในการแข-งขนน�อยลงอ�กด�วย

ท�Eมา: 21301:  http://www.popsci.com/popsci/futurecar/article/0,20967,679165,00.html
      http://www.theautochannel.com/news/205/06/06/115415.html

                    http://www.daimlerchrysler.com/
        21302:  http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/health/4020491.stm
        21303:  http://www.answers.com/topic/embedded-system
                    http://www.embedded.com/showArticle.jhtml?articleID=2090017
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IT Digest เปXนวารสารอ�เลkกทรอน�กส% ท�Eจดท�าขHIนเผยแพร-โดยไม-ค�ดค-าใช�จ-าย หากท-านสนใจเปXนสมาช�ก หร+ออ-านบทความ
ย�อนหลง โปรดต�ดต-อเราได�ท�Eเวkบไซต% http://www.nectec.or.th/pub/itdigest/ หร+อทางไปรษณ�ย%อ�เลkกทรอน�กส% 
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ท�EปรHกษา: ทว�ศกด�� กออนนตกGล และ ชฎามาศ ธ�วะเศรษฐก�ล บรรณาธ�การบร�หาร: กลยา อ�ดมว�ท�ต
กองบรรณาธ�การ: จ�ราภรณ% แจ-มชดใจ, ถว�ดา ม�ตรพนธ%,  พรรณ� พน�ตประชา, อภ�ญญา กมลส�ข, อล�สา คงทน และ จ�นตนา
พฒนาธรชย 
สงวนล�ขส�ทธ�� (c) 2548 โดยศGนย%เทคโนโลย�อ�เลkกทรอน�กส%และคอมพ�วเตอร%แห-งชาต� สวทช. การน�าไปต�พ�มพ%หร+อเผยแพร-
ในส+Eออ+Eนจะท�าได�ต-อเม+Eอได�รบอน�ญาตเปXนลายลกษณ%อกษรจากเจ�าของล�ขส�ทธ��เท-านIน

IT Digest Vol 2 No 13                                                                                                                                                               3


