
 A biweekly newsletter from NECTEC to information technology leaders in Thailand.

เร��องประจ
�ฉบ�บ

24201 นว�ตกรรมท��น��สนใจส
�หร�บป� 2006

24202 ประต�อ�ตโนม�ต! “ท�น�กะ"

24203 อ$ปกรณ&ควบค$มช$ดเคร��องคร�วย$คใหม�

นว�ตกรรมท��น��สนใจส
�หร�บป� 2006 (24201)

      บทความหน��งในน�ตยสารไทม� (Time Magazine) ได'
ท(านายถ�งเทคโนโลย-ส(าค.ญๆ ท-�จะม-ผลต4อผ6'คนในอนาคต 
อ.นใกล'น-8เอาไว' โดยต.วอย4างของนว.ตกรรมของเทคโนโลย- 
เหล4าน-8ได'แก4

1. เคร<�องบ�นโบอ�8ง   787  “  เร<อในฝAน”   (Dreamliner)   ซ��งจะ
เร��มท(าการผล�ตในปH 2006 เคร<�องบ�นชน�ดน-8จะม-น8(าหน.ก
เบากว4าและย.งประหย.ดพล.งงานได'ถ�ง 20% เม<�อเท-ยบ
ก.บเคร<�องบ�นขนาดเด-ยวก.น นอกเหน<อจากน-8 ความกด
อากาศภายในเคร<�องบ�น จะสามารถปร.บให'ใกล'เค-ยงก.บ
ระด.บน8(าทะเลมากข�8น และสามารถปร.บความช<8นส.มพ.ทธ�
ในห'องโดยสารท-� 15-20%ได' (เม<�อเท-ยบก.บ 5% ใน
เคร<�องบ�นล(าอ<�นๆ)

2. โปรแกรมแปลค(าพ6ดหลายภาษาแบบอ.ตโนม.ต�   
(Multilingual Automatic Speech-to-Speech 
Translator–MASTOR) ของบร�ษ.ท IBM โดยโปรแกรม
น-8จะสามารถร.บร6'เส-ยงท-�พ6ดเปaนภาษาอ.งกฤษ จ-นกลาง 
สเปน และอาหร.บ และจะสามารถแปลภาษาเหล4าน-8เปaน
อ-กภาษาท-�ต'องการได'ในท.นท- (real time) การใช'
โปรแกรมน-8ก.บคอมพ�วเตอร�ขนาดใส4กระเปcาเส<8อ (pocket 
PC) จะท(าให'คนสองคนท-�พ6ดภาษาต4างก.น สามารถ
ต�ดต4อส<�อสารก.นได' ถ�งแม'ว4าในขณะน-8โปรแกรมด.งกล4าว
ย.งพ.ฒนาไม4เสรiจสมบ6รณ� แต4กiได'ม-การเร��มใช'ซอฟต�แวร�
น-8ในโปรแกรมน(าร4องแล'ว 

3. บร�ษ.ท Proteus Industries ได'ใช'โปรต-นชน�ดพ�เศษใน
การเคล<อบผ�วอาหารทอด เพ<�อปlองก.นไม4ให'น8(าม.นซ�มเข'า
ไปในอาหารขณะทอดมากเก�นไป อาหารท-�ทอดแล'วจะ
ย.งคงกรอบด'านนอก และไม4ม-น8(าม.นมากเก�นไปทาง 
ด'านใน ฟmล�มชน�ดพ�เศษน-8จะสามารถท(าให'ปร�มาณไขม.น
ในอาหารทอดลดลงไปได'มาก ต.วอย4างเช4น ปร�มาณ
ไขม.นในแท4งปลาทอด (fish stick) จะสามารถลดลงจาก 
14 กร.ม เปaน 4 กร.ม หร<อ ลดลงได'ถ�งร'อยละ 70 จากเด�ม

4. ในปHหน'าบร�ษ.ท Nintendo จะผล�ตต.วควบคpมแบบไร'สาย 
(wireless controller)   ต.วใหม4 ช<�อรp4น “  Revolution”   
ส(าหร.บเล4นว-ด-โอเกม เคร<�องน-8จะม-เซนเซอร�ท-�ช4วยจ.บการ
เคล<�อนไหวและต(าแหน4งต�ดอย64  ด.งน.8นถ'าผ6'เล4นก(าล.งเล4น
เกมฟAนดาบ ผ6'เล4นจะสามารถแกว4งต.วควบคpมไปมาได'
ราวก.บว4าเขาได'ถ<อดาบอย64ในม<อ แทนท-�เขาจะต'องกดปpuม
ด'วยน�8วห.วแม4ม<อเหม<อนเคร<�องควบคpมรp4นก4อนๆ
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ภาพแสดงโปรแกรมแปลเส-ยงพ6ดเปaนเส-ยงพ6ดพ6ดหลาย
ภาษา (MASTOR) ท-�ม-การน(ามาทดลองใช'ก.บ    

เคร<�อง Pocket PC 
ท-�มา: www.cnn.com

 ภาพแสดง Dreamliner ของ Boeing
ท-�มา: www.cnn.com
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5. บร�ษ.ทผ6'ให'บร�การโทรศ.พท�เคล<�อนท-�รายใหญ4ในอเมร�กา   
เช4น   Cingular, Sprint   และ   Verizon   ได'วางแผนท-�จะ  
ให'บร�การร'านขายเพลง  ไร'สาย   (wireless music store)   
ในปH 2006 โดยผ6'ใช'บร�การน-8จะสามารถดาวน�โหลดเพลง
ผ4านโทรศ.พท�เคล<�อนท-�ได'โดยตรง การให'บร�การประเภท
น-8บร�ษ.ทผ6'ให'บร�การโทรศ.พท�เคล<�อนท-�จะต'องม-เคร<อข4าย 
ท-�สามารถรองร.บการดาวน�โหลดความเรiวส6งได' ซ��งใน
ปAจจpบ.นบร�ษ.ท Sprint และ Verizon ได'ม-เคร<อข4าย 
ด.งกล4าวแล'ว ส(าหร.บบร�ษ.ท Cingular กiจะม-ในอ-กไม4ช'า

      ด.งน.8น จ�งเปaนท-�น4าต�ดตามต4อไปว4า นว.ตกรรมใหม4ๆ 
เหล4าน-8จะเข'ามาม-บทบาทก.บว�ถ-การด(าเน�นช-ว�ตประจ(าว.น 
ของพวกเราต4อไปในอนาคตอ.นใกล'น-8ตามค(าท(านายด.งกล4าว
หร<อไม4

ประต�อ�ตโนม�ต! “ท�น�กะ” (24202)

ท-�มา: www.michael-r-nelson.com/design_blog/2005/ 
tanaka-auto-door-industrial-design.html

ภาพท-�เหiนอาจท(าหลายคนค�ดว4าเปaนฉากหน��งใน
ภาพยนตร�อนาคต อ-ก 10-20 ปHข'างหน'า คล'ายก.บน�ยาย
ว�ทยาศาสตร�อย4างภาพยนตร�สตาร�เทรค ซ��งเคยน(าเข'ามา
ฉายในประเทศไทย แต4ความจร�งแล'วเปaนภาพประต6
อ.ตโนม.ต�ท-�ประด�ษฐ�โดยบร�ษ.ท ทานากะ (Tanaka) ประเทศ
ญ-�ปpuนท-�น(าออกมาเผยแพร4เม<�อไม4นานมาน-8 

ก4อนหน'าน-8ประต6อ.ตโนม.ต�กiเคยปรากฏในน�ยาย
ว�ทยาศาสตร�ท-�แต4งโดย Jules Verne ในเร<�อง Novella 
ต4อมาในปH ค.ศ. 1920 ได'ม-การประด�ษฐ�ประต6โรงรถท-�ใช'
เทคน�คการเปmด-ปmดประต6แบบเล<�อนเปmด-ปmดจากด'านข'างและ 
ม-การน(าออกจ(าหน4ายในปH ค.ศ.1926 ส(าหร.บการประด�ษฐ�

ประต6อ.ตโนม.ต�ท-�ใช'เทคน�คการเปmด-ปmดประต6จากด'านข'างเพ<�อ
ใช'ก.บคนน.8นเก�ดข�8นเปaนคร.8งแรกในปH 1954 โดย Lew Hewitt 
และ Dee Horton ซ��งพวกเขาน(าแนวค�ดมาจากภาพของ
ประต6แบบแขวนท-� Corpus Christi เทiกซ.ส ประต6ท-�พวกเขา
ประด�ษฐ�ข�8นอาศ.ยพรมเชiดเท'าเปaนต.วกระตp'นให'เก�ดการเปmด-
ปmดประต6 และออกต�ดต.8งใช'งานเปaนคร.8งแรกเม<�อปH 1960 

อย4างไรกiตาม แม'ประต6อ.ตโนม.ต�ในช4วงแรกๆ จะย.งไม4ใช4 
ประต6ท-�เปaนระบบอ.ตโนม.ต�อย4างแท'จร�ง เพราะย.งใช'ไฟฟlาเปaน 
ต.วเปmด-ปmดประต6 ท(าให'ในการเปmด-ปmดประต6แต4ละคร.8งจะเปmด
ประต6ท�8งไว'ระยะเวลาหน��ง ความร'อน ส��งสกปรก ตลอดจน
ฝpuนละอองท-�อย64ด'านนอกอาคารสามารถลอยเข'ามาขณะเปmด
ประต6ท�8งไว' และความเยiนจากเคร<�องปร.บอากาศลอยออก
ไปนอกอาคาร ส4งผลให'อpณหภ6ม�ภายในอาคารส6งข�8น เคร<�อง
ปร.บอากาศต'องท(างานหน.กข�8น แต4ข'อม6ลข'างต'นกiเปaน
ประโยชน�มาก ช4วยจpดประกายความค�ดสร'างสรรค�และน(ามา
เปaนแนวทางในการปร.บปรpงและแก'ไขข'อบกพร4องต4างๆ 
ของประต6ในอด-ต สร'างส��งประด�ษฐ�ท-�สมบ6รณ�แบบอย4าง...
ประต6อ.ตโนม.ต�  “ทานากะ” ออกมา 

ท-�มา: futurefeeder.com/index.php/archives/2005/ 
08/16/tanaka-profile-shaping-auto-door/

ประต6อ.ตโนม.ต� “ทานากะ” ประกอบด'วยส4วนหล.กๆ 2 
ส4วน ค<อ ชpดอpปกรณ�เซiนเซอร�อ�นฟราเรดและแผ4นโลหะ โดย
ชpดอpปกรณ�เซiนเซอร�น-8จะม-ต.วเซiนเซอร�อ�นฟราเรค คอยตรวจ 
จ.บความร'อน ตรวจสอบล.กษณะ ร6ปร4างและขนาดของส��งของ
ต4างๆ ไม4ว4าจะเปaนคนหร<อส��งของ เช4น รถยนต� เปaนต'น 
หล.งจากน.8น น(าข'อม6ลท-�ได'มาว�เคราะห�ประมวลผลและส.�งการ 
เปmด-ปmดประต6เพ<�อให'ส��งของเหล4าน.8นผ4านเข'าและออกประต6ได' 
ต.วเซiนเซอร�จ�งท(าหน'าท-�คล'ายก.บระบบประสาทของมนpษย� 
ประต6อ.ตโนม.ต�น-8ประกอบด'วยแผ4นโลหะจ(านวนหลายร'อยแผ4น 
แต4ละแผ4นจะม-ขนาดกว'างประมาณคร��งหน��งของความกว'าง
ของประต6และท-�แผ4นโลหะจะม-ต.วเซiนเซอร�ต�ดอย64 ด.งน.8น เม<�อ 
คนหร<อรถยนต�มาอย64ท-�ด'านหน'าของประต6อ.ตโนม.ต�ด.งกล4าว 
ต.วเซiนเซอร�เหล4าน.8นจะก(าหนดเง<�อนไขในการเปmด-ปmดประต6
และต.ดส�นใจอนpญาตให'คนและส��งของต4างๆ ผ4านเข'า-ออก
ประต6

นอกจากประต6จะเปmด-ปmดโดยอ.ตโนม.ต�แล'ว ย.งได'ร.บ 
การออกแบบให'เวลาเปmดแต4ละคร.8งจะกว'างไม4มากน.ก น.�นค<อ 
เปmดกว'างเพ-ยงพอให'คนเพ-ยงคนเด-ยวหร<อของส��งเด-ยวผ4าน 
เข'า-ออกเท4าน.8น ด.งน.8น จ�งช4วยร.กษาอpณหภ6ม�ภายในอาคาร 
ความเยiนภายในไม4เลiดลอดออกไปนอกต.วอาคาร ขณะเด-ยว 
ก.นความร'อนจากภายนอก ส��งสกปรก ตลอดจนฝpuนละอองหร<อ 
แม'แต4ละอองเกสรดอกไม'ต4างๆ กiไม4สามารถแทรกผ4านประต6 
เข'ามาภายในอาคารได' และคpณสมบ.ต�ท-�สมบ6รณ�แบบน-8 ได'

IT Digest Vol 2 No 24                                                                                                                                                             2

ภาพแสดงต.วควบคpมแบบไร'สายของ Nintendo
ท-�มา: www.1up.com

http://www.michael-r-nelson.com/design_blog/2005/


กลายมาเปaนคpณสมบ.ต�มาตรฐานของประต6อ.ตโนม.ต�ท-�ม-
จ(าหน4ายก.นอย64ท.�วไปตามร'านค'าของประเทศญ-�ปpuนในปAจจpบ.น 

อ$ปกรณ&ควบค$มช$ดเคร��องคร�วย$คใหม� (24203)

ด'วยแนวค�ดท-�ว4า ครอบคร.วสม.ยใหม4ต'องการช-ว�ตในบ'าน 
ท-�ไม4ซ.บซ'อน บร�ษ.ท Salton,Inc. จ�งได'เปmดต.วผล�ตภ.ณฑ�
ใหม4ท-�ม-ช<�อว4า “Beyond Connected” เปaนผล�ตภ.ณฑ�ใน
คร.วเร<อนท-�ต4อเช<�อมก.นโดยผ4านเคร<อข4ายเนiตเว�ร�กเพ<�อให'ช-ว�ต
สะดวกสบายย��งข�8น ผล�ตภ.ณฑ�ชpดน-8ประกอบด'วย Beyond 
iCEBOX CounterTop คอมพ�วเตอร�ขนาดเลiกส(าหร.บ
ควบคpมอpปกรณ�ต4างๆ ไมโครเวฟ เคร<�องท(าขนมปAง เคร<�อง-
ชงกาแฟ และ Hub ซ��งเปaนศ6นย�รวมให'เคร<�องใช'ในคร.ว
ทpกชน�ดเช<�อมต4อเข'ามา โดยผล�ตภ.ณฑ�น-8ได'ถ6กออกแบบมา
เพ<�อให'เข'าก.บคร.วในยpคปAจจpบ.น อpปกรณ�ต4างๆ จ�งผล�ตจาก 
สเตนเลส  ต.วเคร<�องส-ด(าและม-จอ LCD ส-ฟlา

ในบ'านท-�ม-การต�ดต.8งระบบเนiตเว�ร�กและแชร�ข'อม6ลต4างๆ 
เข'าด'วยก.นไว'เร-ยบร'อยแล'วอpปกรณ�ต4างๆ จะร.บร6'โดย
อ.ตโนม.ต�ว4าจะต'องท(าอะไร และท(าเม<�อไหร4 โดยม-อpปกรณ�
ควบคpมค<อ iCEBOX CounterTop ถ6กออกแบบมาให'ต.8ง 
บนโต�ะ ส4วนใครท-�ต'องการควบคpมอpปกรณ�เคร<�องคร.วต4างๆ 
ขณะท-�อย64ในห'องนอนกiสามารถท(าได'  โดยอpปกรณ� Home 
Hub น-8สามารถท(างานได'โดยผ4านการควบคpมแบบระบบ
ไร'สาย เปa�นอpปกรณ�ท-�ท(างานเช<�อมต4อไปย.งห'องนอน 
ห'องน.�งเล4น และส4วนต4างๆ ภายในบ'านได'เปaนอย4างด- ท.8งน-8
เพ<�ออ(านวยความสะดวกสบายโดยท-�ผ6'ใช'ไม4ต'องว��งวp4นไป 
ท.�วบ'าน ซ��งในอนาคตจะสามารถน(ามาใช'ควบคpมก.บเคร<�อง
ใช'ไฟฟlาย-�ห'ออ<�นได'อ-กด'วย 

      ในส4วนของไมโครเวฟสามารถท(างานได'เปaนอย4างด- 
เพ-ยงแค4ให'เคร<�องอ4านรห.สบาร�โค'ดบนห4อส�นค'า ซ��งภายใน 
ต.วเคร<�องจะม-หน4วยความจ(าเก-�ยวก.บชน�ดของอาหารมากกว4า 
4,000 รายการ และย.งสามารถอ.พเดตได'อ-กด'วย เม<�อน(ามา
ต4อเช<�อมก.บ Home Hub หร<อ iCEBOX CounterTop 
นอกจากน-8ผ6'ใช'งานย.งสามารถเพ��มโปรแกรมการปรpงอาหาร
เข'าไปได'ด'วยตนเองอย4างเช4น การอบขนมเค'ก และ ขนมปAง 

ซ��งเคร<�องจะถ6กต.8งโปรแกรมไว'มากกว4าร'อยโปรแกรม เพ-ยงแค4
สแกนเลขรห.สจากแปlงท(าขนมปAงหร<อแปlงเค'กส(าเรiจร6ป 
รวมท.8งย.งสามารถอ.พเดตโค'ดของรายการใหม4ๆ ได'อ-กด'วย

ส4วนเคร<�องชงกาแฟสามารถท(างานได'ด'วยโปรแกรมการ
ต.8งเวลาท.8ง 7 ว.น สามารถย<ดหยp4นได'เพ<�อให'กาแฟพร'อม
เสมอเม<�อต<�นนอนหร<อเม<�อก(าล.งจะออกจากบ'าน และถ'าล<ม
เต�มน8(าลงในเคร<�องส(าหร.บกาแฟในว.นรp4งข�8น Home Hub or 
CounterTop iCEBOX กiจะส4งส.ญญาณเต<อนคpณ

Home Hub นอกจากจะเปaนอpปกรณ�ควบคpมชpดเคร<�อง 
คร.วแล'ว ย.งเปaนว�ทยp-นาฬ�กาปลpก และเคร<�องเล4น cd ในต.ว
อ-กด'วย  ซ��งเหมาะอย4างย��งส(าหร.บต�ดต.8งไว'ในห'องนอน และ
ด'วยเทคโนโลย-ของ Windows CE Home Hub ท(าให'
สามารถท-�จะแสดงข'อม6ลข4าวสาร พยากรณ�อากาศ หp'น และ
ข'อม6ลต4างๆ ได'อ-กมากมาย
 

ท-�มา  
24201: http://www.cnn.com
           http://www.1up.com
24202: http://www.livescience.com/scienceoffiction/050824_door.html
           http://www.technovelgy.com/ct/content.asp?Bnum=763
           http://www.michael-r-nelson.com/design_blog/2005/08/tanaka-auto-door-industrial-design.html
           http://futurefeeder.com/index.php/archives/2005/08/16/tanaka-profile-shaping-auto-door/
24203: http://www.21stcentury.co.uk/technology/beyond_future_kitchen.asp
           http://www.smarthome.com/1302.html
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IT Digest เปaนวารสารอ�เลiกทรอน�กส� ท-�จ.ดท(าข�8นเผยแพร4โดยไม4ค�ดค4าใช'จ4าย หากท4านสนใจเปaนสมาช�ก หร<ออ4านบทความ
ย'อนหล.ง โปรดต�ดต4อเราได'ท-�เวiบไซต� http://www.nectec.or.th/pub/itdigest/ หร<อทางไปรษณ-ย�อ�เลiกทรอน�กส� 
it-digest@nectec.or.th
ท-�ปร�กษา: ทว-ศ.กด�� กออน.นตก6ล และ ชฎามาศ ธpวะเศรษฐกpล บรรณาธ�การบร�หาร: ก.ลยา อpดมว�ท�ต
กองบรรณาธ�การ: จ�ราภรณ� แจ4มช.ดใจ, ถว�ดา ม�ตรพ.นธ�,  พรรณ- พน�ตประชา, อภ�ญญา กมลสpข, อล�สา คงทน และ จ�นตนา 
พ.ฒนาธรช.ย 
สงวนล�ขส�ทธ�� (c) 2548 โดยศ6นย�เทคโนโลย-อ�เลiกทรอน�กส�และคอมพ�วเตอร�แห4งชาต� สวทช. การน(าไปต-พ�มพ�หร<อ
เผยแพร4ในส<�ออ<�นจะท(าได'ต4อเม<�อได'ร.บอนpญาตเปaนลายล.กษณ�อ.กษรจากเจ'าของล�ขส�ทธ��เท4าน.8น
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ภาพแสดงอpปกรณ�ควบคpมชpดเคร<�องคร.ว 
iCEBOX CounterTop

ท-�มา: www.21stcentury.co.uk

http://www.nectec.or.th/pub/itdigest/
http://www.smarthome.com/1302.html
http://www.21stcentury.co.uk/technology/beyond_future_kitchen.asp
http://www.livescience.com/scienceoffiction/050824_door.html
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread165892/pg1
http://www.cnn.com/

