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22001 Jetpod: แท�กซ��บ�นแห งอน�คต
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Jetpod: แท�กซ��บ�นแห งอน�คต (22001)

ป�ญหาการจราจรต�ดข�ดในบร�เวณเส�นทางหล�ก หร อ
บร�เวณทางแยกส$าค�ญๆ ต'างๆ ในเม องใหญ'ๆ  หร อในเม อง
หลวงของประเทศต'างๆ เป+นส�,งท-,สร�างป�ญหาให�ก�บร�ฐบาล
หร อหน'วยงานท-,ร�บผ�ดชอบในด�านการจ�ดการจราจรเป+นอย'าง
มาก  ป�ญหาด�งกล'าวน-1ก'อให�เก�ดความส2ญเส-ยทางเศรษฐก�จ
ท�1งในเร ,องของการส�1นเปล องพล�งงาน รวมท�1งป�ญหาด�านส�,ง
แวดล�อม  แม�หลายฝ6ายท-,เก-,ยวข�องจะพยายามท7'มเทงบ
ประมาณ เวลา และก$าล�งคนจ$านวนมากในการแก�ไขป�ญหา
และพ�ฒนาประส�ทธ�ภาพของระบบจราจร การขนส'งและ
สาธารณ2ปโภคมาโดยตลอด แต'ป�ญหาด�งกล'าวก=ย�งคงม-อย2'
และม-แนวโน�มว'าจะย�งคงความร7นแรง เน ,องจากการแก�ไข
ป�ญหาด�งกล'าวม-ป�จจ�ยท-,เก-,ยวข�องหลายประการและม-การ
สะสมต�วของป�ญหามาเป+นระยะเวลานาน เช'น การบร�การขน
ส'งสาธารณะท-,ไม'ม-ประส�ทธ�ภาพ ค'าน�ยมการใช�รถยนต?ส'วน
ต�วและการขาดระเบ-ยบว�น�ยของประชาชน การขยายต�วของ
เม องและจ$านวนประชากรอย'างรวดเร=ว ตลอดจนพ 1นท-,ท-,จะใช�
ในการพ�ฒนาประเทศม-จ$าก�ด เป+นต�น  

แม�ว'าการขยายต�วของป�ญหาจะรวดเร=วและม-ข�อจ$าก�ด
หลายประการในการด$าเน�นการแก�ไข  แต'ย�งม-น�กพ�ฒนากล7'ม
หน@,งในประเทศอ�งกฤษช ,อว'า "Avcen"  ได�พยายามน$า
เทคโนโลย-สม�ยใหม'มาใช�ในการแก�ไขป�ญหาการจราจรด�วย
การออกแบบแท=กซ-,บ�น "Jetpod"  

"Jetpod" หร อแท=กซ-,บ�นน-1ได�ร�บการออกแบบให�เป+น
พาหนะทางอากาศท-,ม-ความเร=ว ไม'ก'อให�เก�ดเส-ยงด�ง และม-
ราคาไม'แพง (a jetpod is a "VQSTOL : very quite, short
take off and landing aircraft") ด�งน�1น "Jetpod" จ@งเป+น
พาหนะท-,เหมาะส$าหร�บใช�ในการด�นทางในเม องใหญ' เม อง
หลวงท-,ม-การจราจรต�ดข�ด หร อหนาแน'นโดยไม'ต�องเส-ยเวลา
อย2'ในท�องถนนเป+นเวลานานๆ 

กล7'มน�กพ�ฒนา Avcen เปcดเผยว'า "Jetpod" น-1เป+น air-
borne taxi ก'อให�เก�ดเส-ยงด�งเพ-ยงเล=กน�อยในขณะบ�นหร อ
ขณะล�อเคร ,องแตะพ 1นถนน  ซ-,งเส-ยงด�งท-,เก�ดข@1นย�งอย2'ใน
ระด�บควบค7ม ค อ 90 เดซ�เบล (decibels) ซ@,งน�อยกว'าระด�บ
เส-ยงท-,เก�ดข@1นในเคร ,องบ�นป�จจ7บ�นประมาณ 20 เดซ�เบล
(decibels)  เคร ,องบ�นน-1ถ2กออกแบบให�ม-ท-,น�,ง 5 ท-,น�,งและใช�
ทางข@1น-ลงเพ-ยง 125 เมตรหร อ 410 ฟ7ต  และด�วย
ค7ณสมบ�ต�ด�งกล'าว  "Jetpod" จ@งเป+นแท=กซ-,โดยสารร�บจ�าง

ทางอากาศท-,จะช'วยให�ผ2�โดยสารไปย�งจ7ดหมายปลายทางได�
อย'างรวดเร=ว โดยม-ระด�บความเร=วอย2'ท-, 350 ไมล?ต'อช�,วโมง
(หร อเท'าก�บ 550 ก�โลเมตรต'อช�,วโมง)  ด�งน�1น หากจะเด�น
ทางจากเม องลอนดอนไปย�งเม องวอก�1ง (Woking) ซ@,งม-ระยะ
ทางประมาณ 24 ไมล?หร อ 38 ก�โลเมตร จะใช�เวลาเพ-ยง 4
นาท- ทางกล7'มผ2�พ�ฒนาเช ,อว'า จะสามารถต�1งค'าบร�การของ
Jetpod ให�ต,$ากว'าค'าบร�การของพาหนะโดยสารอ ,นๆ ได�
หากระยะทางการบ�นอย2'ท-,ระด�บมากกว'า 228 ไมล?ต'อคร�1ง
ขณะน-1ราคาของ "Jetpod" จะอย2'ท-,ประมาณ 1 ล�านเหร-ยญ
ดอลลาร?สหร�ฐหร อ 542,388 ปอนด? 

ภาพ "Jetpods" พาหนะทางอากาศแห'งอนาคต
ท-,ใช�พ 1นท-,ในการข@1น-ลงเพ-ยง 125 เมตร

ภาพจาก: news.bbc.co.uk

ไมค? ดาคร- (Mike Dacre) กรรมการบร�หารของ Avcen
กล'าวว'า หลายคนมองว'าเร ,องน-1อาจจะเก�ดข@1นได�จร�งในเช�ง
พาณ�ชย?  หากม-น�กลงท7นให�การสน�บสน7นการพ�ฒนาอย'างต'อ
เน ,อง และเช ,อว'า อ-กหน'อยจะม-เคร ,องบ�นท-,ท$าได�เช'นน-1 ซ@,ง
เม องหลายเม องควรจะต�องเตร-ยมพ 1นท-,เพ ,อรองร�บส�,งท-,จะ
เก�ดข@1นในอนาคตไว�ด�วย เพราะแนวค�ดน-1หากน$ามาประย7กต?
ใช�ได�อย'างจร�งจ�งจะช'วยให�ผ2�โดยสารท-,อย2'ตามชนบทหร อใน
ท-,ห'างไกลจะสามารถเด�นทางถ@งต�วเม องได�ในเวลาเพ-ยง 2 –
3 นาท-เท'าน�1น และพบว'า ผ2�คนในมอสโคว (Moscow),
โตเก-ยว (Tokyo), และน�วยอร?ก (New York) ล�วนต�องการ
พาหนะล�กษณะน-1 แต'ในขณะน-1ย�งไม'ม-ใครสามารถท$า
โครงการได�เป+นร2ปเป+นร'างเท'า Jetpod  
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กล7'ม Avcen คาดว'า "Jetpod" จะสามารถทดสอบ
ประส�ทธ�ภาพในการท$างานได�ในปu 2006 หร ออ-ก 5-6 ปuข�าง
หน�าจะสามารถออกให�บร�การได�  ซ@,งหาก Jetpod ประสบ
ความส$าเร=จแล�ว ม-แนวโน�มว'าเคร ,องบ�นจะกลายเป+นอด-ต
ท�นท-  

ห# นยนต%เคล��อนท��ขน�ดเล�ก (22002)

ขณะน-1 Bruce Donaid น�กว�จ�ยของ Dartmouth
สามารถท-,จะพ�ฒนาและประด�ษฐ?ห7'นยนต?ท-,ม-ขนาดเล=กกว'า
โทรศ�พท?เคล ,อนท-, (cell phones) และแล=ปท=อป (laptop)
ได�ส$าเร=จแล�ว  Bruce Donaid เปcดเผยว'า แนวค�ดในการ
ประด�ษฐ?ห7'นยนต?ขนาดเล=ก (Mobile Robot หร อ
Microrobot) มาจากแนวค�ดท-,ต�องการให� Microrobot
สามารถจะน$าไปปะหร อต�ดก�บท7กๆ ส�,งท-,ต�องการได�อย'างง'าย
ดายและสะดวก  

ต�นแบบของ Mobile Robot หร อ Microrobot ได�ร�บการ
ออกแบบให�เป+นห7'นยนต?ขนาดเล=กจ�zว โดยม-ความกว�างเท'า
ก�บเส�นผมของมน7ษย?และม-ความยาวประมาณ 200 ไมโคร
ม�เตอร? (1 ไมโครม�เตอร? = 1/1,000 ม�ลล�ม�เตอร?)  ห7'นยนต?
เล=กน-1ไม'ม-ล�อ หร อแม�แต'ข�อต'อหร อบานพ�บ การเคล ,อนท-,ไม'
จ$าเป+นต�องม-สายหร อราง (wires or rails) มาคอยก$าก�บท�ศ
ทางในการเคล ,อนท-,   

ห7'นยนต?ขนาดเล=กจ�zวน-1ภายในจะบรรจ7ต�วกระต7�นจ$านวน
2 ต�ว ต�วหน@,งจะเป+นต�วกระต7�นส$าหร�บการเคล ,อนท-,โดยตรง
และอ-กต�วหน@,งจะเป+นต�วกระต7�นเก-,ยวก�บการหม7นต�ว  ห7'นยนต?
จะไม'ม-การโปรแกรมเก-,ยวก�บการเคล ,อนท-,ไว�ล'วงหน�า
ส$าหร�บพล�งงานท-,ใช�ในการเคล ,อนท-,น�1นมาจากพล�งงานท-,ได�
จากการชาร?จขดลวดไฟฟ}า ซ@,งพล�งงานท-,ได�จะไม'เป+นเพ-ยง
พล�งงานท-,ใช�ในการเคล ,อนท-,เท'าน�1น แต'จะช'วยสน�บสน7นให�ม-

การประมวลค$าส�,งต'างๆ ของห7'นยนต?ด�วย  

Mobile Robot หร อ Microrobot ย�งสามารถเคล ,อนท-,
อย'างสม,$าเสมอด�วยการโค�งงอต�วข@1น-ลง ซ@,งคล�ายก�บการ
เคล ,อนท-,ของด�กแด�หร อหนอนซ�ล�กอน (caterpillar or a
sillicon inchworm)  จ@งไม'น'าประหลาดใจท-,ห7'นยนต?จ�zวน-1
สามารถเคล ,อนท-,ได�เร=ว และสามารถห�น เล-1ยว หม7น หร อแม�
แต'เปล-,ยนท�ศทางในการเคล ,อนท-,ได�อย'างอ�สระด�วยการด@งขา
ซ�ล�กอนออก หร อการหม7นรอบแกนในล�กษณะเด-ยวก�นก�บ
การหม7นรอบๆ แผ'นรองร�บน1$าหน�กเคร ,องบ�งค�บล�อหม7นของ
รถจ�กรยานยนต?สองล�อ  

ในอนาคตคาดว'า จะม-การน$าห7'นยนต?เคล ,อนท-,ขนาดเล=ก
น-1ไปประย7กต?ใช�ในงานต'างๆ อาท� น$าไปใช�ในการตรวจสอบ
และซ'อมแซมแก�ไขวงจรรวม (IC)  การส$ารวจป�จจ�ยหร อ
ความเส-,ยงภ�ยต'างๆ ท-,จะม-ผลกระทบต'อส�,งแวดล�อม  การ
ตรวจว�น�จฉ�ยเพ ,อหาความเส-,ยงท-,เก�ดข@1นจากการระเบ�ดของ
สารเคม-หร อท-,เก-,ยวข�องก�บเทคโนโลย-ช-วภาพ หร อแม�แต'การ
บร�หารจ�ดการเก-,ยวก�บเซลล?หร อเน 1อเย ,อ  เป+นต�น

กระเป)�ถ�อพล�งง�นแสงอ�ท�ตย% (22003)

เหต7ผลประการหน@,งท-,ท$าให�น�กว�จ�ยของหน'วยงานต'างๆ
ให�ความสนใจและได�พยายามค�ดค�นและพ�ฒนาพล�งงานแสง
อาท�ตย?ไปใช�ในหลายๆ ร2ปแบบก=เน ,องจากพล�งงานแสง
อาท�ตย?เป+นพล�งงานท-,ได�จากธรรมชาต�และไม'ก'อให�เก�ดมล
พ�ษเม ,อม-การน$าไปใช� นอกจากน�1นการน$าพล�งงานจากแสง
อาท�ตย?มาใช�ก=สะดวกและเส-ยค'าใช�จ'ายน�อย

Ms. Kilfidder น�กศ@กษาจาก Brunel University
ประเทศอ�งกฤษ  ก=เป+นอ-กคนหน@,งท-,พยายามน$าพล�งงาน
แสงอาท�ตย?มาใช� โดยเขาได�น$าพล�งงานจากแสงอาท�ตย?มา
ใช�ก�บกระเป�าถ อ  เขาให�ความเห=นว'ากระเป�าแบบใหม'น-1จะ
ช'วยแก�ป�ญหาในการค�นหาส�,งของต'างๆ ท-,อย2'ในก�นกระเป�า
ได�รวดเร=วย�,งข@1น 

กระเป�าถ อท-, Ms. Killfidder ประด�ษฐ?ข@1นน-1ได�ต�ดต�1ง
โซลาร?เซลล?อย2'ด�านนอกกระเป�าเพ ,อคอยร�บพล�งงานแสง
อาท�ตย?จากภายนอก  พล�งงานจากแสงอาท�ตย?จะถ2กเก=บไว�
ในแบตเตอร-,ท-,อย2'ภายในกระเป�า  นอกจากน�1นเธอย�งออก
แบบให�ซ�บในของกระเป�าใช�ว�สด7ชน�ด electroluminescent
ซ@,งคล�ายๆ ก�บท-,ใช�ในโทรศ�พท?ม อถ อ ค อสามารถส'องแสง
สว'างออกมา และม�นจะสว'างมากข@1นเม ,อม-การเปcดซ�ปกระเป�า

IT Digest Vol 2 No 20                                                                                                                                                              2

ภาพ Microrobot บนเหร-ยญหน@,งเพนน-
ภาพจาก : www.physorg.com

ภาพ  Mobile Robot/หร อ Microrobot
ภาพจาก : www.physorg.com

ภาพแสดงแสงสว'างท-,ได�พล�งงานจาก
เซลล?แสงอาท�ตย?  ซ@,งช'วยใช�ค�นหาของ

ในกระเป�าได�ง'ายข@1น 



ซ�ปจ@งเป+นเหม อนสว�ตช?ปcด-เปcดน�,นเอง และไฟในกระเป�าจะ
ด�บลงเองเม ,อปcดซ�ปหร อหล�งจากท-,ม�นถ2กเปcดท�1งไว�นานเก�น
15 ว�นาท- (ในกรณ-ท-,กระเป�าถ2กเปcดโดยบ�งเอ�ญ)

นอกจากน-1 แบตเตอร-,ชน�ดพกพาด�งกล'าวย�งสามารถน$า
มาใช�เป+นท-,ชาร?จโทรศ�พท?ม อถ อในกรณ-ฉ7กเฉ�น หร อชาร?จ
อ7ปกรณ?ไร�สายอ ,นๆ ได�อ-กด�วย  ซ@,งม-ความปลอดภ�ยและใช�
ประโยชน?ได�หลากหลายกล'าวค อ แบตเตอร-,ท-,ใช�ไม'จ$าเป+น
ต�องชาร?จไฟบ'อยๆ หร อท7กคร�1งท-,ม-การใช�งาน โดยม�นจะ
สามารถเพ�,มพล�งงานได�เองเม ,อกระเป�าโดนแสงแดด  แต'ถ�า

จะสะดวกกว'าน�1นค อการชาร?จไฟจากไฟฟ}าปกต�ท-,ม-ใช�ก�นท�,ว
ไป ท�1งน-1เพ ,อเป+นการส$ารองพล�งงานให�ก�บแบตเตอร-,ท-,อย2'ใน
กระเป�า

ผลงานการค�ดค�นกระเป�าถ อพล�งงานแสงอาท�ตย?ด�ง
กล'าวย�งได�ร�บรางว�ลชนะเล�ศในการประกวดท-,จ�ดข@1นใน
มหาว�ทยาล�ย Brunel ซ@,งเป+นองค?กรท-,จ�ดต�1งข@1นเพ ,อช'วยให�
น�กศ@กษาได�ม-การพ�ฒนาไอเด-ยใหม'ๆ ในทางการค�าหร อเช�ง
พาณ�ชย? พร�อมท�1งย�งช'วยในการจดส�ทธ�บ�ตร และการน$า
กระเป�าออกจ$าหน'ายอ-กด�วย

ท-,มา  22001: http://www.avcen.com/news-details.php?ProjectId=50
     http://www.avcen.com/jetpod.php
     http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/uk/3990329.stm

 http://www.cnn.com/2005/TECH/04/19/jetpods.prototype
        22002: http://www.physorg.com/news6473.html
        22003: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4268644.stm
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กองบรรณาธ�การ: จ�ราภรณ? แจ'มช�ดใจ, ถว�ดา ม�ตรพ�นธ?,  พรรณ- พน�ตประชา, อภ�ญญา กมลส7ข, อล�สา คงทน และ จ�นตนา
พ�ฒนาธรช�ย 
สงวนล�ขส�ทธ�� (c) 2548 โดยศ2นย?เทคโนโลย-อ�เล=กทรอน�กส?และคอมพ�วเตอร?แห'งชาต� สวทช. การน$าไปต-พ�มพ?หร อเผยแพร'
ในส ,ออ ,นจะท$าได�ต'อเม ,อได�ร�บอน7ญาตเป+นลายล�กษณ?อ�กษรจากเจ�าของล�ขส�ทธ��เท'าน�1น
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