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3071 อ�ลตร�-ไวด�แบนด� (Ultra-Wideband): 
เทคโนโลย,ไร-ส�ยแบบใหม2
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3073 เทคโนโลย,ช2วยขจ�ดจ7ดบอดในก�รข�บข,�

อ�ลตร�-ไวด�แบนด� (Ultra-Wideband): เทคโนโลย,
ไร-ส�ยแบบใหม2 (3071)

ป	จจ�บนการน�าเอาเทคโนโลย�บล�ท�ธ ( �bluetooth) มา
ใช*ในการส,งข*อม�ลไปยงอ�ปกรณ1ประเภทห�ฟ	งบล�ท�ธไร*สาย 
(bluetooth headsets) หร9อ แป;นพ=มพ1ไร*สาย (wireless 
keyboards) ด�จะเปDนเร9Eองธรรมดาไปเส�ยแล*ว  เน9Eองจาก
ขณะน�Gกล�,มผ�*พฒนาบล�ท�ธก�าลงท�าการพฒนาเทคโนโลย� 
การส,งข*อม�ลท�EความเรJวส�งย=EงขKGน (ultrafast radio technology) 
เพ9Eอใช*เพ=EมความเรJวในการส,งข*อม�ลท�Eม�ขนาดใหญ, ระหว,าง
โทรศพท1ม9อถ9อและเคร9Eองใช*อ=เลJกทรอน=กส1ในบ*าน 
(consumer electronics) ต,างๆ

วตถ�ประสงค1ของการเพ=EมความเรJวในการส,งข*อม�ล
ขนาดใหญ, โดยการรวมเอาเทคโนโลย�บล�ท�ธและ
เทคโนโลย�ใหม,ท�Eร�*จกกนในนามของ อลตรา-ไวด1แบนด1 
(Ultra-Wideband) หร9อ UWB เข*าไว*ด*วยกนนGนจะท�าให*
สามารถส,งข*อม�ลแบบไร*สายท�EความเรJวเท�ยบเท,ากบ USB 
หร9อ FireWire ภายในรศม� 10 ฟ�ต   ม�การคาดการณ1ว,า
อ�ปกรณ1ท�Eจะม�การน�าเอา UWB มาใช*น,าจะออกวางตลาดได*
ในช,วงปลายป\หน*า และเทคโนโลย�น�GจะเปDนท�Eน=ยมใช*กน
อย,างแพร,หลายในป\ พ.ศ. 2551

UWB ได*ถ�กพฒนาโดยกล�,มอ�ตสาหกรรมท�Eม�ช9Eอว,า 
WiMedia Alliance ซKEงม�บร=ษทใหญ,ๆ เช,น Intel Corp., 
Hewlett-Packard Co., และ Microsoft Corp. รวมอย�,ด*วย 
การน�าเอา UWB มาใช*งานกบบล�ท�ธจะช,วยท�าให*อ�ปกรณ1 
ท�Eม� UWB สามารถระบ� (identify) และส9Eอสารระหว,างกนได* 
ประธานของกล�,มอ�ตสาหกรรม WiMedia Alliance กล,าวว,า 
ในขณะน�Gอ�ปกรณ1 3 กล�,มหลกๆ ค9อ คอมพ=วเตอร1ส,วนบ�คคล 
(Personal Computer : PC) เคร9Eองใช*อ=เลJกทรอน=กส1ในบ*าน 
และโทรศพท1ม9อถ9อ ม�แนวโน*มท�Eจะม�การหลอมรวมกน 
(convergence) อ�ปกรณ1เหล,าน�Gต,อไปจะต*องสามารถส,ง
ข*อม�ลท�Eม�ขนาดใหญ,ถKงกนได* ยกตวอย,างเช,น กล*องถ,าย
ว�ด�โอท�Eม� UWB จะสามารถถ,ายทอดว�ด�โอท�Eม�ความละเอ�ยด
ของภาพส�ง (high-definition video) ไปท�Eเคร9Eองรบ
โทรทศน1ภายในห*องเด�ยวกนได* โดยไม,ต*องใช*สายต,อพ,วง

นอกเหน9อจากกล�,ม WiMedia Alliance แล*วยงม�กล�,ม
อ�ตสาหกรรมอ�กกล�,มหนKEงท�Eท�าการพฒนา UWB แต,จะใช*
เทคโนโลย�ท�Eต,างจาก WiMedia กล�,มอ�ตสาหกรรมท�Eสองน�G 

ม�บร=ษทท�Eแยกตวออกมาจาก  บร=ษท  Motorola ท�Eช9Eอ 
Freescale Semiconductor Inc. เปDนผ�*น�า  โดยกล�,ม 
Freescale จะใช*ว=ธ�ส,งสญญาณเปDนจงหวะสGนๆ และเรJว 
(rapid pulses) ไปยงคล9Eนความถ�Eว=ทย�ระยะกว*าง (wide 
range frequencies) ส�าหรบกล�,มของ WiMedia จะใช*ว=ธ�
แบ,งสเปDกทรEมออกเปDนหลายๆ ช,องสญญาณและส,งข*อม�ล
ผ,านช,องสญญาณเหล,าน�Gในเวลาเด�ยวกน  ตลอดหลายป\
ท�Eผ,านมากล�,มอ�ตสาหกรรมทGงสองได*ม�ความพยายามท�Eจะ 
ร,วมม9อกนพฒนามาตรฐานชน=ดเด�ยวกนขKGนมา แต,ทว,า
ความพยายามนGนกJไม,ประสบความส�าเรJจ

เทคโนโลย�ของ Freescale ม�แนวโน*มท�Eจะน�ามาใช*ใน
เคร9Eองอ=เลJกทรอน=กส1เพ9Eอผ�*บร=โภค และคาดว,าจะออก
วางตลาดในอ�กไม,ก�Eเด9อนข*างหน*าน�G แต,อย,างไรกJตาม 
WiMedia Alliance ม�กล�,มอ�ตสาหกรรมขนาดใหญ,สนบสน�น
อย�,เบ9Gองหลง และม�สมาช=กหลายบร=ษทท�Eมาจากกล�,มบล�ท�ธ 
ดงนGน WiMedia  ด�เหม9อนว,าจะได*รบการผลกดนมากกว,า 
Freescale ในขณะน�G

Wimedia กล,าวว,า  พวกเขาจะไม,ใช*บล�ท�ธเปDน 
โปรโทคอลท�Eใช*ในการส9Eอสารเพ�ยงอย,างเด�ยวเท,านGน แต,
พวกเขาก�าลงพฒนามาตรฐาน USB แบบไร*สาย และ 
มาตรฐานแบบอ9Eนท�EขKGนอย�,กบอ=นเทอร1เนJตโปรโทคอล 
(Internet Protocol: IP) ด*วย ในขณะน�G  คณะกรรมมาธ=การ 
ก=จการโทรคมนาคมแห,งชาต=ของประเทศสหรฐอเมร=กา
(Federal Communication Commission หร9อ FCC) ได*
อน�ญาตให*ม�การใช* UWB ภายในประเทศสหรฐอเมร=กาแล*ว
ท�Eความถ�Eช,วง 3.1 GHz ถKง 10.6 GHz แต,ส�าหรบการใช*งาน
ในประเทศอ9Eนๆ คงยงต*องรอการได*รบอน�ญาตจากหน,วยงาน
ท�Eก�ากบด�แลก=จการโทรคมนาคมในประเทศนGนๆ ก,อน

พ,ซ,ข-อม�อ (3072)

ย�โรเทคกร�pปอวดโฉม “ย�โรเทค-คอมพ=วเตอร1ข*อม9อ 
(Eurotech - Wrist Wearable Personal Compute: 
WW-PC)” เพ9Eอตอบสนองความต*องการของผ�*ใช*/ผ�*บร=โภค
ย�คป	จจ�บนท�Eต*องการความบนเท=งหลากหลายครบครนใน
อ�ปกรณ1หนKEงเด�ยว

WW-PC ได*รบการออกแบบมาเพ9Eอผ�*ใช*/ผ�*บร=โภคได*
สมผสประสบการณ1ความร�*ความบนเท=งแบบด=จ=ทลทGงภาพ
และเส�ยง ไม,ว,าจะเปDนการด�หนง ฟ	งเพลง หร9อแม*แต,การ
ค*นหาข*อม�ลข,าวสารท�EเปDนประโยชน1ต,างๆ ได*ท�กหนท�กแห,ง
เม9Eอต*องการ  เน9Eองจากย�โรเทคกร�pปเช9Eอว,า ความบนเท=ง 
ข,าวสารความร�*และบร=การต,างๆ สามารถท�Eจะแบ,งป	นให*ท�กๆ 
คนม�โอกาสได*รบหร9อสมผสประสบการณ1ได*อย,างง,ายดาย
ทEวถKงไม,ว,าจะอย�,ส,วนใดของโลก 
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WW-PC ประกอบด*วยอ�ปกรณ1รองรบการใช*งาน อาท= 
ระบบน�าทางเทคโนโลย�จ�พ�เอส (The Global Positioning 
System: GPS) โครงสร*างพ9Gนฐานท�Eรองรบการเช9Eอมต,อ
แบบไร*สายผ,านบล�ท�ธ (bluetooth) อ�ปกรณ1เช9Eอมต,อท�E
รองรบการถ,ายโอนไฟล1ข*อม�ลผ,านพอร1ต USB

อย,างไรกJตาม  แม* WW-PC จะเปDนเคร9Eองคอมพ=วเตอร1
ท�Eต*องสวมไว*ท�Eข*อม9อขณะใช*งาน แต,คอมพ=วเตอร1ชน=ดน�Gค9อ
ความลงตวท�Eได*รบการออกแบบให*อย�,ในต�าแหน,งท�Eเหมาะสม 
ม�ความย9ดหย�,นตวบ=ดงอโค*งได* ม�นG�าหนกเบา สะดวก ใช*งาน
ง,าย ดงนGน จKงม�ความคล,องตวเม9Eอต*องขยบแขนไป-มาขณะ
ใช*งาน  

WW-PC มาพร*อมกบค�ณสมบต=ด*านต,างๆ ไม,ว,าจะเปDน
ซ�พ�ย�ประหยดพลงงาน รองรบการใช*งานของระบบ
ปฏ=บต=การล�น�กซ1 (Linux) และระบบปฏ=บต=การว=นโดวส1 
(Windows CE)   WW-PC ถ�กออกแบบให*ม�ลกษณะคล*าย
ปลอกข*อม9อ กล,าวค9อ เปDนแกนโลหะท�Eม�ความย9ดหย�,นบ=ด
โค*งได* นG�าหนก 200 กรม สามารถใช*ได*ทGงแขนซ*ายและ
แขนขวา ม�ขนาด 72x55 ม=ลล=เมตร หน*าจอเปDนแบบสมผส 
TFT แสดงผล 65 ก=โลไบต1 ใช*พลงงานตE�า ม�อ�ปกรณ1ช,อง
สญญาณท�Eรองรบการเช9Eอมต,ออ�ปกรณ1 USB และบล�ท�ธ   ม�
หน,วยความจ�าภายในชน=ด SDRAM 64 เมกะไบต1 และเพ=Eม
หน,วยความจ�าภายนอกประเภท SD ส�งส�ดถKง 1 ก=กะไบต1 
และใช*แบตเตอร�Eล=โพล=เมอร1 (Li-polymer) ซKEงแบตเตอร�E
ชน=ดน�Gม�ลกษณะคล*ายกบไอออนแบตเตอร�E (Li-Ion)  ม�
ขนาดเลJก นG�าหนกเบามาก และความจ�ส�ง  แต,หากใช*จน
แบตเตอร�Eหมดสน=ทจะท�าให*เส9Eอมได*ง,าย และมกฉ�ดขKGนร�ป

ท�าเปDนลกษณะเฉพาะตว ท�าให*ต*องซ9Gอแบตเตอร�Eในร�,นของ
มนเองเท,านGน 

นอกจากนGน ยงรองรบการใช*งานมลต=ม�เด�ยได*
หลากหลาย ทGงออด=โอ/ว�ด�โอ ม�แป;นพ=มพ1 ไมโครโฟน 
ล�าโพงแบบแบน และห�ฟ	งด*วย

เทคโนโลย,ช2วยตรวจสอบจ7ดบอดส
�หร�บรถยนต� 
(3073)

รายงานของบร=ษท Strategy Analytics, Inc. ซKEงเปDน
บร=ษทว=จยและให*ค�าปรKกษาระดบโลก รายงานว,า ตลาด
อ�ปกรณ1ตรวจสอบจ�ดบอดส�าหรบรถยนต1 (Automotive 
blindspot monitoring systems หร9อ อ�ปกรณ1ท�Eช,วย
ตรวจสอบสภาพการขบข�Eต,างๆ รอบรถยนต1เพ9Eอให*การขบข�E
ปลอดภยขKGน) จะม�การจดจ�าหน,ายทEวโลกถKง 4 ล*านหน,วย
ในป\ พ.ศ. 2555  การท�Eตลาดน�Gขยายตวอย,างมากเน9Eองจาก 
“ผ�*บร=โภคต*องการรถยนต1ท�Eม�ความปลอดภยเพ=EมขKGน ดงนGน
ผ�*ผล=ตรถยนต1จKงหนมาสร*างความแตกต,างของส=นค*าเพ9Eอ
สร*างจ�ดขาย โดยการพฒนาระบบความปลอดภยในร�ปแบบ
ใหม,ๆ  ขKGน เพ9Eอตอบสนองความต*องการของผ�*บร=โภค” 

รายงานดงกล,าวยงได*ให*ความเหJนว,า ในบรรดา
อ�ปกรณ1อ=เลJกทรอน=กส1ส�าหรบรถยนต1 (automotive 
electronics) อ�ปกรณ1เพ9EอความปลอดภยจะเปDนตลาดท�Eม�
การขยายตวอย,างมากกล�,มหนKEง เน9Eองจากการพฒนาของ
เทคโนโลย�เรดาห1 เทคโนโลย�ด*านการเพ=Eมว=สยทศน1ในการ
มองเหJน และเทคโนโลย�อ9Eนๆ ท�าให*อ�ปกรณ1เพ9Eอเพ=Eม
ความปลอดภยใหม,ๆ  ได*ถ�กพฒนาขKGน และก,อให*เก=ดกระแส
การสร*างความปลอดภยเปDนจ�ดขายส�าหรบรถยนต1ในอนาคต 
โดยส,วนใหญ,จะเร=Eมจากรถยนต1ประเภทหร�หราก,อน

ส�าหรบเทคโนโลย�ท�Eใช*ในการพฒนาอ�ปกรณ1ช,วย
ตรวจสอบจ�ดบอดส�าหรบรถยนต1น�Gจะม�อย�,ด*วยกน 2 ลกษณะ 
ค9อ เทคโนโลย�เรดาห1 และเทคโนโลย�ท�Eช,วยเพ=Eมว=สยทศน1
ในการมองเหJน เช,น กล*องว�ด�โอ  ทGงน�G ได*ม�การคาดการณ1
ว,าในป\ พ.ศ. 2553  ครKEงหนKEงของตลาดอ�ปกรณ1ช,วยตรวจหา
จ�ดบอดส�าหรบรถยนต1จะอย�,บนพ9Gนฐานของเทคโนโลย�เรดาห1 

ระบบตรวจสอบจ�ดบอดส�าหรบรถยนต1 ถ�กพฒนาขKGน
เม9Eอหลายป\ก,อนเร=Eมจากการปรบกระจกข*างรถยนต1เพ9Eอให*
ผ�*ขบข�EสามารถมองเหJนด�ขKGน โดยในป\ พ.ศ. 2522 
บร=ษทวอลโว, เปDนผ�*ผล=ตรถยนต1รายแรก ท�Eจดม�มกว*างของ
กระจกด*านข*างภายนอกรถยนต1ใหม, ท�าให*ลดบร=เวณ 
จ�ดบอดของผ�*ขบรถลง ช,วยลดโอกาสการเส�Eยงต,ออ�บต=เหต�
ขณะเปล�Eยนเลน  พร*อมกนนGนกJม�การพฒนาเทคโนโลย�
อ=นฟราเรดขKGน เพ9Eอตวตรวจจบวตถ�ท�Eมองไม,เหJนหร9อเหJน
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ไม,ชดเจน พร*อมม�สญญาณแจ*งเต9อนให*ผ�*ขบข�Eทราบว,าม�วตถ�
หร9อคนในระยะอนตรายหร9อไม,

หลงจากนGนได*ม�การพฒนาเทคโนโลย�กล*องด=จ=ทล
เปDนตวช,วยตรวจสอบจ�ดบอดของผ�*ขบข�Eรถยนต1 โดยกล*องท�E
ต=ดอย�,ท�Eกระจกด*านข*างทGงสองจะตรวจด�การเคล9Eอนไหวของ
รถยนต1คนอ9Eนในบร=เวณจ�ดบอด เทคโนโลย�น�Gถ�กแสดง
ครGงแรกท�E Volvo Safety Concept Car (SCC) ในป\ พ.ศ. 
2544 และแสดงอ�กหลายครGงในงานมอเตอร1โชว1ท�Eส�าคญๆ 
โดยหลกการท�างานค9อ เม9Eอรถยนต1คนอ9Eนแล,นใกล*เข*ามาใน
ระยะตรวจจบ จะม�ไฟเต9อนสว,างขKGนใกล*กระจกด*านข*าง
ทGงสองภายนอกตวรถ ไฟเต9อนน�Gท�าให*ผ�*ขบข�Eทราบว,าม�รถ
คนอ9Eนอย�,ใกล*ๆ   ระบบน�Gจะช,วยให*ผ�*ขบข�Eรถยนต1สามารถ
ตดส=นใจได*เหมาะสมกบสถานการณ1  โดยแต,ละว=นาท�
กล*องจะถ,ายภาพหลายเฟรม และจะเต9อนผ�*ขบข�Eหากรถ 

คนอ9Eนเข*ามาในระยะอนตราย ระบบน�GเปDนโปรแกรมท�Eใช* 
เต9อนภยส�าหรบรถยนต1 รถจกรยานยนต1 ได*ทGงกลางวนและ
กลางค9น นอกจากน�G ระบบการเฝ;ามองด*วยกล*องน�Gยง 
ครอบคล�มถKงการจอดรถยนต1 ร=มถนน ส=Eงก�ดขวาง เสาไฟฟ;า
อ�กด*วย 

ท�Eมา: 
3071: http://www.technologyreview.com/TR/wtr_16643,323,p1.html  ส9บค*นข*อม�ลเม9Eอ 28/3/2006
3072: http://technovelgy.com/ct/Science-Fiction-News.asp?NewsNum=570  ส9บค*นข*อม�ลเม9Eอ  16/3/2006

http://www.eurotech.com/EN/innovation.asp?pg=wearable  ส9บค*นข*อม�ลเม9Eอ 16/3/2006
3073: http://www.theautochannel.com/news/2006/01/10/207113.html ส9บค*นข*อม�ลเม9Eอ 10/1/2006

http://www.electronicstalk.com/news/sgy/sgy118.html ส9บค*นข*อม�ลเม9Eอ 11/1/2006
http://www.technewsworld.com/story/48299.html  ส9บค*นข*อม�ลเม9Eอ  21/1/2006

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IT Digest เปDนวารสารอ=เลJกทรอน=กส1 ท�Eจดท�าขKGนเผยแพร,โดยไม,ค=ดค,าใช*จ,าย หากท,านสนใจเปDนสมาช=ก หร9ออ,านบทความ
ย*อนหลง โปรดต=ดต,อเราได*ท�EเวJบไซต1 http://www.nectec.or.th/pub/it-digest/ หร9อทางไปรษณ�ย1อ=เลJกทรอน=กส1 
digest@nectec.or.th
ท�EปรKกษา: ทว�ศกด=� กออนนตก�ล และ ชฎามาศ ธ�วะเศรษฐก�ล บรรณาธ=การบร=หาร: กลยา อ�ดมว=ท=ต
กองบรรณาธ=การ: จ=ราภรณ1 แจ,มชดใจ, ถว=ดา ม=ตรพนธ1, พรรณ� พน=ตประชา, อภ=ญญา กมลส�ข, อล=สา คงทน, 
จ=นตนา พฒนาธรชย และรชน� ส�นทร�รตน1 
สงวนล=ขส=ทธ=� (c) 2549 โดยศ�นย1เทคโนโลย�อ=เลJกทรอน=กส1และคอมพ=วเตอร1แห,งชาต= สวทช. การน�าไปต�พ=มพ1หร9อ
เผยแพร,ในส9Eออ9Eนจะท�าได*ต,อเม9Eอได*รบอน�ญาตเปDนลายลกษณ1อกษรจากเจ*าของล=ขส=ทธ=�เท,านGน
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