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โรดแคสต��ง (Roadcasting) ท�งเล�อกใหม+ของ
น�กฟ/งเพลง (21401) 

สถานการณ�ของอ�ตสาหกรรมว�ทย�กระจายเส�ยงในบาง
ประเทศเช%นในสหร&ฐอเมร�กาป(จจ�บ&น ก*าล&งถ,กค�กคามจาก
ค,%แข%งอ/0นๆ เช%น ว�ทย�ผ%านดาวเท�ยม (Satellite Radio) และ
กล�%มผ,=ใช=พอดแคสต�?ง (Podcasting Community) และใน
อนาคตจะต=องเผช�ญก&บนว&ตกรรมล%าส�ดท�0เร�ยกว%า “โรดแคส
ต�?ง” ซN0งขณะน�?ก*าล&งอย,%ในระหว%างการว�จ&ยและพ&ฒนา 

โรดแคสต�?งเก�ดจากการร�เร�0มของน&กศNกษาห=าคนจาก
มหาว�ทยาล&ยคาร�เนก�? เมลล&น (Carnegie Mellon
University) ประเทศสหร&ฐอเมร�กาท�0ต=องการพ&ฒนาให=
รถยนต�ท�0อย,%บนท=องถนนสามารถท*างานเหม/อนสถาน�ว�ทย�
กระจายเส�ยง  ผลงานโรดแคสต�?งน�?เปUนส%วนหนN0งของการ
ศNกษาในหล&กส,ตรปร�ญญาโททางด=านการปฎ�ส&มพ&นธ�ระหว%าง
คอมพ�วเตอร�ก&บมน�ษย� (Human-Computer Interaction)
โดยได=ร&บเง�นสน&บสน�นจากบร�ษ&ท General Motors และ
เปUนนว&ตกรรมใหม%ท�0เก�ดจากการผสมผสานของเทคโนโลย�
หล&กสามประเภทค/อ ระบบเคร/อข%ายคอมพ�วเตอร�แบบตาข%าย
(Mesh Computer Networks), เพลงด�จ�ท&ลแบบส%วนต&ว
(Personalized Digital Music) และการพ&ฒนาซอฟต�แวร�
โอเพนซอร�ส (Open-Source Software Development)
น%าเส�ยดายท�0ป(จจ�บ&นม�เพ�ยงการพ&ฒนาซอฟต�แวร�
โอเพนซอร�สเท%าน&?นท�0ได=ร&บการพ&ฒนาอย%างต%อเน/0องและ
เร�0มได=ร&บความน�ยมเพ�0มขN?นเร/0อยๆ แต%ในส%วนของการพ&ฒนา
ฮาร�ดแวร�น&?น ขณะน�?ย&งไม%ม�การพ&ฒนาอ�ปกรณ�ประส�ทธ�ภาพ
ส,งมารองร&บก&บการท*างานของโรดแคสต�?ง เช%น อ�ปกรณ�ทาง
ด=านเคร/อข%าย, จออ�นเทอร�เฟส แบบส&มผ&ส (Touch-Screen
Interface) และอ�ปกรณ�เคร/0องเส�ยง 

ป(จจ�บ&น น&กว�จ&ยได=ม�การน*าเทคโนโลย�หลากหลาย
ประเภท อาท� เทคโนโลย�เรดาร� (Radar), เทคโนโลย�
เคร/อข%ายว�ทย�ไร=สาย (Wireless Radio Network) และ
เทคโนโลย�สมองกลฝ(งต&ว (Embedded) มาประย�กต�ใช=ก&บ
ระบบปoองก&น   ว�ธ�การท*างานของโรดแคสต�?งค/อ ข&?นตอนแรก
ผ,=ใช=จะต=องสร=างสถาน�ว�ทย�หร/อรายการเล%นเพลง (Playlist)
ส%วนต&วขN?นและเกpบข=อม,ลเหล%าน�?ไว=ในฮาร�ดไดร�ฟของระบบ
เคร/0องเส�ยงในรถยนต�หร/อเกpบไว=ในเคร/0องเล%นเพลงด�จ�ท&ลท�0

ต%อเข=าก&บระบบเคร/0องเส�ยงของรถ  และผ,=ข&บข�0สามารถเปqด
ฟ(งเพลงจากสถาน�ว�ทย�ส%วนต&วท�0สร=างขN?นในขณะข&บรถได=
นอกจากน&?นเพลงเหล%าน�?ย&งสามารถถ,กถ%ายทอดต%อไปย&ง
เคร/0องเส�ยงของรถค&นอ/0นๆ ท�0ต�ดต&?งอ�ปกรณ�ของโรดแคสต�?งไว=
ด&งน&?น เม/0อรถค&นท�0สองข&บผ%านมา ระบบโรดแคสต�?งในรถค&น
ท�0สองน�?จะส%งส&ญญาณบอกคนข&บ (เร�ยกว%าผ,=ใช=คนท�0สอง) ว%า
ในขณะน�?ม�สถาน�ใหม%ท�0ม�เพลงแนวเด�ยวก&บเพลงท�0ชอบฟ(งอย,%
แถวน�?  ผ,=ใช=คนท�0สองสามารถจะเล/อกร&บฟ(งสถาน�ใหม%น�?ได=
และย&งสามารถค=นหาเพลงตามช/0อวงดนตร� ประเภทของ
เพลง และช/0อเพลง ท�0อย,%ในสถาน�น&?นได=อ�กด=วย นอกจากน�?
ถ=าต=องการฟ(งเพลงท�0อย,%ในสถาน�แต%ไม%ได=เล%นอย,%ในขณะน&?น
กpสามารถท*าได=เช%นก&น

อย%างไรกpตาม ม�คนบางกล�%มต&?งประเดpนเก�0ยวก&บ
การละเม�ดล�ขส�ทธ�rท�0จะเก�ดจากการแลกเปล�0ยนเพลงแบบ
ด�จ�ท&ล  แต%ผ,=พ&ฒนาโรดแคสต�?งเช/0อว%า การน*าเทคโนโลย�น�?
ไปใช=จะไม%ก%อให=เก�ดการละเม�ดล�ขส�ทธ�r เน/0องจากบร�ษ&ท
ผล�ตรถยนต�หร/อผ,=ท�0จะน*าโรดแคสต�?งไปใช=ในทางการค=าจะ
ต=องจ%ายค%าธรรมเน�ยมให=ก&บบร�ษ&ทท�0น*าเพลงมากระจายเส�ยง
หร/อองค�กรท�0ม�หน=าท�0เกpบค%าธรรมเน�ยม (License Fees) และ
จ%ายค%าล�ขส�ทธ�r (Royalty Fees) ให=ก&บน&กแต%งเพลงและ
บร�ษ&ทผ,=ผล�ตเพลง 

ผ,=พ&ฒนาโรดแคสต�?งคาดว%า น%าจะม�การน*าเทคโนโลย�น�?
มาใช=จร�งในปu 2010  แต%จะประสบความส*าเรpจหร/อไม%น&?น
ขN?นอย,%ก&บการพ&ฒนาระบบเคร/อข%ายคอมพ�วเตอร�แบบตาข%าย
ท�0ม�ประส�ทธ�ภาพและเหมาะสมก&บการส%งข=อม,ลในล&กษณะน�?
เปUนส*าค&ญ

โทรศ�พท2เคล��อนท3�: อ3กช+องท�งของธ7รกรรม
ท�งก�รเง�น (21402)

ส�บปuท�0แล&ว (ค.ศ 1995) ธนาคารเวลฟาร�โก= (Wells
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Fargo) ประเทศสหร&ฐอเมร�กา
ได=เร�0มเปqดให=บร�การท*า
ธ�รกรรมทางการเง�น (อาท�
ฝาก ถอน โอน สอบถาม
ยอดเง�น จ%ายค%าบร�การต%างๆ )
ผ%านระบบอ�นเทอร�เนpตเปUน
คร&?งแรกของโลก ซN0งถ/อได=ว%า
เปUนจ�ดเร�0มต=นของการเปล�0ยน
แปลงคร&?งส*าค&ญเก�0ยวก&บ
ร,ปแบบของการให=บร�การ
และการช*าระเง�นจากการใช=
ตราสารทางการเง�นแบบเด�ม
ไม%ว%าจะเปUนธนบ&ตรหร/อเชpค

มาเปUนการท*าธ�รกรรมทางการเง�นผ%านอ�นเทอร�เนpตโดยไม%
ต=องไปท�0ธนาคารด=วยตนเอง ผ,=ใช=เพ�ยงแค% login เข=าเวpบ
ไซต�ของธนาคารท�0ต=องการ แล=วกรอกต&วเลขหร/อม,ลค%าของ
เง�นบนแบบฟอร�มอ�เลpกทรอน�กส�กpจะสามารถท*าธ�รกรรมต%างๆ
ได=ท�กว&นท�กเวลา ตลอด 24 ช&0วโมง

ว&นน�?การท*าธ�รกรรมทางการเง�นก*าล&งจะเปล�0ยนแปลง
อ�กคร&?ง  ช%องทางการท*าธ�รกรรมทางการเง�น รวมท&?งการค=า
ในร,ปแบบอ/0นๆ จะขยายไปอย,%บนโทรศ&พท�เคล/0อนท�0มากขN?น  

ท�กว&นน�? บรรดาบร�ษ&ทโทรศ&พท�เคล/0อนท�0ท&?งหลายต%าง
ท�%มเทในการพ&ฒนาข�ดความสามารถของโทรศ&พท�เคล/0อนท�0
เพ/0อเพ�0มการใช=ประโยชน�จากโทรศ&พท�เคล/0อนท�0ให=มากขN?น
และท*าให=ผ,=บร�โภคใช=งานได=ง%ายขN?น (User-Friendly) โดย
การกดป�zมโทรศ&พท�ไม%ก�0คร&?งส*าหร&บการท*าธ�รกรรมหนN0งคร&?ง
อ�กไม%นานโทรศ&พท�เคล/0อนท�0จะสามารถท*าหน=าท�0เปUนเสม/อน
กระเป{าเง�นอ�เลpกทรอน�กส� ไม%ว%าจะเปUนการโอนเง�นเข=าบ&ญช�
ต&วเองขณะอย,%ต%างประเทศ หร/อจ%ายค%าเทอมของล,กท�0เร�ยน
อย,%ในอ�กประเทศหนN0ง รวมท&?งการพ&ฒนาให=ผ,=ขายส�นค=า
สามารถส%งข=อม,ลและรห&สเก�0ยวก&บค,ปองลดราคาเข=าไปใน
โทรศ&พท�ของผ,=ซ/?อส�นค=าเพ/0อน*ามาใช=ลดราคาท�0จ�ดช*าระเง�น  

ป(จจ�บ&นธ�รกรรมทางการเง�นและการค=าบนโทรศ&พท�หร/อ
อ�ปกรณ�ส/0อสารเคล/0อนท�0ต%างๆ  (Mobile Commerce หร/อ
m-commerce) ก*าล&งขยายต&ว  ศ,นย�ศNกษาการขยายต&วของ
โทรคมนานาชาต� (Telecom Trend International
Center) คาดการณ�ว%า ม,ลค%าของการพาณ�ชย�บนม/อถ/อ/
โทรศ&พท�เคล/0อนท�0ท&0วโลกจะเพ�0มจาก 6.86 ล=านเหร�ยญสหร&ฐ
ในปu 2547  เปUน 554.37 ล=านเหร�ยญสหร&ฐในปu 2551
เม/0อพ�จารณาป(จจ&ยต%างๆ แล=ว คงไม%ใช%เร/0องแปลกเลยท�0
ธ�รกรรมทางการเง�นหร/อการพาณ�ชย�บนม/อถ/อจะม�การขยาย
ต&ว เน/0องจากในป(จจ�บ&นม�ผ,=ท�0ใช=โทรศ&พท�เคล/0อนท�0ท&0วโลกอย,%
ถNง 2,000 ล=านคน โดยเฉพาะอย%างย�0งในเขตเม/องหลวงหร/อ
ตามเม/องส*าค&ญๆ และมากกว%าครN0งหนN0งของผ,=ใหญ%จะม�
โทรศ&พท�เคล/0อนท�0ต�ดต&วอย,%เสมอ  นอกจากน&?น เทคโนโลย�
ในป(จจ�บ&นกpพ&ฒนาไปมาก ท*าให=การใช=งานบนโทรศ&พท�
เคล/0อนท�0ง%ายขN?นและสะดวกขN?นมากกว%าเม/0อ 2-3 ปuท�0ผ%านมา 

ประเทศญ�0ป�zนเปUนประเทศแรกท�0 m-commerce ขยาย
ต&วอย%างรวดเรpว โดยม�บร�ษ&ท NTT DoCoMo เปUนบร�ษ&ท
แรกๆ ท�0เข=าไปบ�กเบ�กตลาด m-commerce ภายใต=ช/0อ
"DoCommerce" หร/อศ,นย�ชอปปq�งและธนาคารออนไลน�บน
โทรศ&พท�เคล/0อนท�0ท�0ถ,กพ&ฒนาให=ท*างานร%วมก&บโทรศ&พท�
ร�%น 2G และ 3G  ส%วนประเทศอ/0นๆ ท�0 m-mobile(mobile
หร/อ commerce) ก*าล&งม�แนวโน=มขยายต&วอย%างรวดเรpว

ได=แก% เกาหล�ใต= เยอรมน� และสหร&ฐอเมร�กา   

ส*าหร&บผ,=ท�0จะเข=ามาม�ส%วนร%วมในการให=บร�การ m-
commerce ในป(จจ�บ&นน&?น ไม%ได=จ*าก&ดอย,%เฉพาะบร�ษ&ทท�0ให=
บร�การโทรศ&พท�เคล/0อนท�0หร/อผ,=อย,%ในอ�ตสาหกรรมโทรศ&พท�
เคล/0อนท�0รายใหญ% เช%น Sprint ในสหร&ฐอเมร�กา หร/อ NTT
DoCoMo Inc. ในญ�0ป�zน เท%าน&?น  บร�ษ&ทท�0ให=บร�การด=าน
ซอฟต�แวร�ประเภทต%างๆ เช%น ซอฟต�แวร�ทางการเง�น
ซอฟต�แวร�ด=านการจ&ดการเคร/อข%าย  รวมท&?งธนาคารและ
สถาบ&นทางการเง�นกpเข=ามาม�ส%วนร%วมในการให=บร�การด=าน
ธ�รกรรมทางการเง�นและการค=าผ%านโทรศ&พท�เคล/0อนท�0มากขN?น
ด=วย 

อย%างไรกpตาม อ�ปสรรคใหญ%ของการขยายบร�การ m-
commerce ของผ,=ให=บร�การทางการเง�นผ%านโทรศ&พท�
เคล/0อนท�0ค/อ จะท*าอย%างไรให=ล,กค=าหร/อผ,=ใช=บร�การเก�ด
ความเช/0อม&0นในเร/0องของความถ,กต=องและความปลอดภ&ยเม/0อ
ใช=บร�การทางการเง�นผ%านโทรศ&พท�เคล/0อนท�0 ท&?งน�?เพ/0อให=เก�ด
การยอมร&บและใช=งานในวงกว=างต%อไป

"สว�สบ�ต" ม3ดส�รพ�ดประโยชน2ส
�หร�บคนไอท3
ท3�ชอบเด�นท�ง (The Swissbit) (21403)

บางคนอาจไม%
แปลกใจก&บการท�0
บร�ษ&ทว�คตอร�นpอกซ�
(Victorinox) น*า
ผล�ตภ&ณฑ�สว�ส เมมโมร�
ย,เอสบ� ว�คตอร�นpอกซ�
(The SwissMemoryTM

USB Victorinox) ร�%น
ล%าส�ดเร�ยกว%า สว�สบ�ต หร/อ "ว�คตอร�นpอกซ� สว�สเมมโมร�0
ย,เอสบ�"  ร�%น retroALOX  ซN0งม�ขนาดความจ�ถNง 1 ก�กะไบต�
ออกวางตลาด (เม/0อ 23 ม�ถ�นายน 2548) แต%ส*าหร&บกล�%มคน
ท�0ช/0นชอบการเด�นทางหร/อเท�0ยวตามธรรมชาต�น%าจะ
ประหลาดใจและทN0งก&บการปร&บต&วคร&?งส*าค&ญของบร�ษ&ท
ว�คตอร�นpอกซ� ซN0งเปUนผ,=ผล�ตม�ดสว�ส อาร�ม�0 (Swiss Army
Pocket Knife) หร/อม�ดสารพ&ดประโยชน�ท�0หลายๆ คนเร�ยก
ต�ดปากว%า ม�ดแมpคกายเวอร� (McGyver) ซN0งโด%งด&งมาต&?งแต%
ปu 1891  ท�0ห&นมาสนใจผล�ตอ�ปกรณ�เก�0ยวก&บหน%วยความจ*า
ของคอมพ�วเตอร� ด=วยการเพ�0มย,เอสบ� แฟลช ไดร�ฟ (USB
Flash Drive) เปUนฟ(งก�ช&0นหนN0งในม�ดสว�สอาร�ม�0  

ว�คตอร�นpอกซ�ได=ท�%มเทในการพ&ฒนาเทคโนโลย�ใหม%น�?
เปUนพ�เศษและให=ความส*าค&ญก&บการเพ�0มประโยชน�การใช=
งาน โดยด*าเน�นการพ&ฒนาร%วมก&บบร�ษ&ท สว�สบ�ต (The
Swissbit Group) ซN0งเปUนผ,=ผล�ตอ�ปกรณ�เก�0ยวก&บหน%วยความ
จ*าของคอมพ�วเตอร� (Memory) มามากกว%า 10 ปu และสร=าง
ผล�ตภ&ณฑ�ใหม% ค/อ ม�ดย,เอสบ� สว�ส อาร�ม�0 แฟลช ไดร�ฟ
(USB Swiss Army Knife Flash Drive)  และเร�ยก
ผล�ตภ&ณฑ�ใหม%น�?ว%า "สว�สบ�ต" โดยวางตลาดคร&?งแรกในปu 47
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สว�สบ�ตจNงม�ความแปลกใหม%และโดดเด%นแตกต%างจาก
ย,เอสบ� แฟลช ไดร�ฟท�0ขายอย,%ท&0วไป โดยออกมา 2 ร�%นค/อ ร�%น
ท�0ไม%ม�ม�ด (Without Knife Body) ขนาด 41 ม�ลล�เมตร X 15
ม�ลล�เมตร X 8 ม�ลล�เมตร และร�%นท�0ม�ม�ด (With Knife Body)
ขนาด 61 ม�ลล�เมตร X 19 ม�ลล�เมตร X 19 ม�ลล�เมตร ม� 2 ส�
ค/อ ส�แดงท&บท�มซN0งท*าจากพลาสต�กใสส�แดง และส�เง�นซN0ง
ท*าจากอะล,ม�น&0ม

สว�สบ�ตได=รวมความเปUนม�ดพกสว�ส อาร�ม�0แบบด&?งเด�ม
ท�0ประกอบด=วยม�ด, กรรไกร, ไขควง, ตะไบเลpบ, และเพ�0ม
เคร/0องม/อบางต&วเข=าไปค/อ ปากกาล,กล/0น เคร/0องม/อช�?ท�0เปUน
แอลซ�ด�ส�แดง (Red LED)หร/อขาว (White LED) บวกเข=า
ก&บความสามารถของย,เอสบ� แฟลช เมมโมร�0 (The High
Speed USB storage device) มาไว=ด=วยก&น ท�0พ�เศษค/อ
สามารถถอดส%วนย,เอสบ� แฟลช ไดร�ฟแยกออกจากต&วม�ดได=
ส%วนท�0เปUนย,เอสบ� แฟลชเมมโมร�0จะม�ขนาดของพ/?นท�0ในการ
เกpบข=อม,ลต&?งแต% 64 เมกะไบต� ถNง 1 ก�กะไบต� และสามารถ
เกpบข=อม,ลท�0ม�ล&กษณะหลากหลาย (เช%น ไฟล�ข=อม,ลในร,ป
ต&วอ&กษร  ไฟล�ว�ด�โอ ไฟล�เส�ยง ไฟล�ร,ปภาพ ไฟล�เพลงแบบ
เอpมพ�สาม เปUนต=น) โดยใช=เวลาในการบ&นทNกหร/อถ%ายข=อม,ล
น=อยกว%าการบ&นทNกบนแผ%นซ�ด�รอม  นอกจากน&?น สว�สบ�ตย&ง
ได=ร&บการออกแบบให=ม�โปรแกรมร&กษาความปลอดภ&ย (The
SecureLOCK Software) ส*าหร&บปoองก&นการขโมยข=อม,ล
ส%วนต&วหร/อข=อม,ลส*าค&ญทางธ�รก�จ ด=วยการต&?งค%ารห&สผ%าน

(Password) ในการ Login เข=าย,เอสบ� แฟลชไดร�ฟ และด=วย
ว�ธ�น�?จะช%วยให=ผ,=ใช=/เจ=าของย,เอสบ� แฟลชไดร�ฟม&0นใจว%า
ข=อม,ลในน&?นจะได=ร&บการเกpบร&กษาเปUนอย%างด� แม=จะไม%ได=
ถอดย,เอสบ� แฟลชไดร�ฟออกก%อนให=คนอ/0นย/มสว�ทบ�ตไปใช=

สว�สบ�ตสามารถใช=เปUนม�ดสารพ&ดประโยชน�ตามปกต�
แล=วย&งใช=เปUนย,เอสบ� แฟลช เมมโมร�0ได=อ�กด=วย เร�ยกว%า
ไม%ต=องพกแฟลชไดร�ฟ หร/อท&มบ�ไดร�ฟ (Thumb Drive)
แยกต%างหากก&น จะเหpนได=ว%าสว�สบ�ตช%วยเพ�0มช%องทางธ�รก�จ
ให=ก&บผล�ตภ&ณฑ�เก�0ยวก&บหน%วยความจ*าคอมพ�วเตอร�ท�0น%า
สนใจ  อ�กท&?งย&งเหมาะอย%างย�0งก&บคนไอท�ท�0ชอบท%องเท�0ยว
หร/อต=องเด�นทางบ%อยๆ หร/อใช=เปUนของขว&ญ

เราคงเดาได=ว%าบร�ษ&ทน�? คงจะออกร�%นใหม%มาเพ�0มเต�มอ�ก
แน%นอน เช%น ท*าเปUนเคร/0องฟ(งเพลง เคร/0องบ&นทNกเส�ยง ฯลฯ 

ท�0มา: 21401:  http://www.technologyreview.com/articles/05/06/wo/wo_061005hellweg.asp?trk=top
      http://www.roadcasting.org

        21402:  “Will That Be Cash, Credit, or Cell?” BusinessWeek (June 27, 2005)
                    http://micromobile.rdvp.org/blog/2004/11/mobile-commerce-trend.html
                    http://www.mobile.commerce.net/print.php?story_id=3129
        21403:  http://www.victorinox.com/newsite/en/news/news_swissmemory.htm

      http://www.swissbit.com/haupt.asp?nv=2261&spr=2&ct=616
      http://www.swissbit.com/haupt.asp?nv=2288&spr=2
      http://www.trustedreviews.com/article.aspx?art=1555 
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