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เอเช�ยเป�นผ��น
�ของท��อย��อ�ศ�ยย�คด�จ�ท�ล (3111) 

จากผลการศ�กษาแนวโน�มของบ�านย�คด�จ�ท ล 13 
ประเทศ ในภ'ม�ภาคเอเช)ย ย�โรป และสหร ฐอเมร�กา ของ
บร�ษ ท ปาร-ค แอสโซซ�เอทส- หน�/งในบร�ษ ทว�เคราะห-การ
ตลาดของประเทศสหร ฐอเมร�กา พบว2า ประเทศไต�หว นและ
เกาหล)เป4นสองประเทศผ'�น5าด�านท)/อย'2อาศ ยย�คด�จ�ท ล

การศ�กษาน)6ม)กล�2มต วอย2างในการส5ารวจประมาณ 600 – 
1,400 ครอบคร วจากแต2ละประเทศ หน�/งในห วข�อท)/ใช�ใน
การส5ารวจค=อ “ด ชน)ของท)/อย'2อาศ ยย�คด�จ�ท ล” ซ�/งจะใช�
ป@จจ ยเช2น ความพร�อมในการใช� (availability) การน5าไปใช�
งาน (adoption) และการใช�ผล�ตภ ณฑ-และการบร�การท)/ม�2ง
เน�นเทคโนโลย) เป4นส2วนช2วยในการค5านวณด ชน)ด งกล2าว 
จากผลการค5านวณ ประเทศไต�หว นและเกาหล)ม)ค2าด ชน)ส'ง
เป4นอ นด บหน�/งและอ นด บสอง รองลงมาค=อ ประเทศสหร ฐ
อเมร�กา แคนาดา ญ)/ป�Nน และออสเตรเล)ย ตามล5าด บ ส2วน
ประเทศแถบภ'ม�ภาคย�โรป เช2น ประเทศอ งกฤษ เยอรม น 
ฝร /งเศส สเปน และ อ�ตาล) ม)ค2าด ชน)เป4นล5าด บท)/ 7 - 11 
ส2วนสองล5าด บส�ดท�ายได�แก2 ประเทศจ)นและอ�นเด)ย ถ�งแม�
ว2าประเทศท 6งสองจะอย'2ล5าด บส�ดท�าย แต2ประเทศท 6งสองกTม)
ส ดส2วนของตลาดด�จ�ท ลขนาดใหญ2ในเม=องส5าค ญต2างๆ 
เน=/องจากเม=องเหล2าน)6ม)ประชากรอย'2หนาแน2น

ผลของการศ�กษาย งพบอ)กว2า แต2ละประเทศในแถบ
ภ'ม�ภาคเอเช)ย ม�2งเน�นในการพ ฒนาเทคโนโลย)ท)/แตกต2างก น 
ยกต วอย2างเช2น ประเทศเกาหล)จะเป4นผ'�น5าในการพ ฒนา
เกมส-คอมพ�วเตอร- ส2วนประเทศญ)/ป�Nนจะเป4นผ'�น5าด�านว)ด)โอ
เกมส- และโทรศ พท-ม=อถ=อ ส5าหร บผ'�บร�โภคในฮ2องกงจะม)
ความต�องการในส2วนของไอพ)ท)ว) (IP-TV) มากข�6น ส2วน
ไต�หว นกTจะเป4นผ'�น5าทางด�านเคร=อข2ายภายในบ�าน (home 
networking) 

ส5าหร บป@จจ ยท)/ส2งผลให�เก�ดการใช�เทคโนโลย)
ด�จ�ท ลอย2างแพร2หลายในภ'ม�ภาคเอเช)ยมากกว2าในย�โรป
และอเมร�กาเหน=อ ค=อ เน=6อหา (content) ของการให�บร�การ
ท)/หลากหลาย และ อ ตราของผ'�ใช�บร�การบรอดแบนด- 
(broadband penetration) ท)/ค2อนข�างส'ง หร=ออาจจะกล2าว
ได�อ)กน ยหน�/งว2าคนเอเช)ยน�ยมใช�คอมพ�วเตอร-เพ=/อความ
บ นเท�งมากกว2าคนย�โรปหร=อคนอเมร�ก น

โดยท /วไปแล�ว บ�านย�คด�จ�ท ลจะม)อ�ปกรณ-หล ก 3 อย2าง
ท)/จะใช�ในการเช=/อมต2อข�อม'ล น /นค=อ เคร=/องคอมพ�วเตอร- 
โทรศ พท-ม=อถ=อ และอ�ปกรณ-อ�เลTกทรอน�กส-ส5าหร บผ'�บร�โภค
ต2างๆ เช2น เคร=/องเล2นเพลง MP3 และเคร=/องเล2น DVD 
เป4นต�น ส5าหร บความท�าทายในการพ ฒนาบ�านย�คด�จ�ท ล 
ค=อการเช=/อมต2อข�อม'ลระหว2างอ�ปกรณ-เหล2าน)6 เพ=/อให�ได�การ
บร�การท)/ง2ายและเหมาะสมก บแต2ละบ�คคล (simplified and 
personalized services) ไม2ว2าการบร�การน 6นจะเป4นการเล2น
เพลงแบบด�จ�ท ล การเล2นเกมส-  เคร=/องม=อท)/ใช�ประกอบการ
เร)ยนร'� (educational tools) การแสดงภาพถ2ายหร=อภาพ
สไลด-  โทรท ศน-และว)ด)ท ศน-ตามส /ง (TV and video on 
demand) 

เราจะเหTนได�ว2านว ตกรรมส2วนใหญ2ท)/เก)/ยวข�องก บเคร=/อง
อ�เลTกทรอน�กส-ส5าหร บผ'�บร�โภคจะมาจากประเทศญ)/ป�Nนและ
เกาหล) ในขณะท)/นว ตกรรมทางด�านการเช=/อมต2อและระบบ
เคร=อข2ายจะมาจากทางไต�หว นและสหร ฐอเมร�กา  ด งน 6นการ
ท)/จะท5าให�เก�ดเป4นบ�านย�คด�จ�ท ลท)/สมบ'รณ-น 6นม)ความจ5าเป4น
อย2างย�/งท)/จะต�องม)การรวมเอานว ตกรรมจากหลายๆ ประเทศ
เข�าไว�ด�วยก น

แว�นต�ว�เศษปร�บโฟก�สได�อ�ตโนม�ต� (3112)

แว2นตาเป4นส�/งจ5าเป4นและส5าค ญอย2างย�/งส5าหร บผ'�ท)/ม)
ป@ญหาทางสายตาหร=อผ'�ส'งอาย� โดยมากกว2าร�อยละ 90 
ของคนท)/ม)อาย�เก�นกว2า 40 ปk ต�องม)เคร=/องม=อช2วยในการ
มองเหTนว ตถ�ในระยะใกล�  และส5าหร บหลายๆ คน น)/หมาย
ถ�งการควานหาแว2นตาส5าหร บอ2านหน งส=อไปท /ว หร=อสวม
แว2นตาชน�ดเลนส-สองช 6นโดยท)/เลนส-ส5าหร บมองไกลอย'2ข�าง
บนและเลนส-ส5าหร บมองใกล�อย'2ข�างล2าง
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ScienCentral, Inc. ได�ค�ดค�นเทคโนโลย)ท)/ท5าให�แว2น
ตาสองช 6น กลายเป4นแว2นตาท)/สามารถปร บโฟก สโดย
อ ตโนม ต�เหม=อนกล�องถ2ายร'ปท /วไป ท5าให�ผ'�สวมใส2ด'อ2อน
เยาว-ข�6น  และในขณะเด)ยวก นน กว�ทยาศาสตร-ท)/
มหาว�ทยาล ยอร�โซนาได�ค�นพบเลนส-อ�เลTกทรอน�กส-ชน�ดใหม2 
ท)/สามารถสล บโฟก สก นระหว2างไกลและใกล�ได� โดยแตะ
สว�ตช-ขนาดเลTกเบาๆ โดยท)/แว2นตาน)6สามารถใช�แทน
ส5าหร บคนท)/ม)แว2นอ2านหน งส=อหร=อแว2นสายตายาวได�

นาย Nasser Peyghambarian ห วหน�าฝNายว�จ ยของ
มหาว�ทยาล ยอร�โซนา ให�ความเหTนว2าแว2นตาแบบเด�มท5า
ให�คนส บสน เพราะแว2นตาอ นเด)ยวก นม)สองเลนส- เม=/อมอง
คนละพ=6นท)/(มองข�6นหร=อมองลง) ซ�/งม)จ�ดโฟก สท)/แตกต2างก น 
ท5าให�เก�ดอาการม�นงง หร=อเว)ยนศ)รษะได�    เขาย งอธ�บาย
เพ�/มเต�มอ)กว2า เลนส-อ�เลTกทรอน�กส-ใหม2น)6จะไม2ม)ป@ญหาแบบ
เด�มอ)กแล�ว เพราะเลนส-ท 6งอ นจะเปล)/ยนโฟก ส ท5าให�การ
มองเหTนด'เป4นธรรมชาต�มากข�6น โดยคนท)/ม)อาการสายตายาว 
หร=อคน ท)/อาย� 40 ปkข�6นไป สามารถมองเหTนส�/งต2างๆ ได�
เหม=อนก บท)/เขาเคยเหTนสม ยท)/ย งเป4นว ยร�2น

เลนส-อ�เลTกทรอน�กส-น)6ผล�ตจากแก�วเร)ยบสองช�6นท)/ไม2ม)
ความโค�งงอหร=อสะท�อนแสง  และระหว2างแผ2นแก�วท 6งสอง
จะม)ช 6นคร�สต ลเหลวอย'2   ช 6นคร�สต ลเหลวท)/อย'2ระหว2างแก�ว
ท 6งสองจะถ'กควบค�มโดยกระแสไฟฟtา  เม=/อกระแสไฟฟtาถ'ก
ปtอนเข�าไปจะท5าให�คร�สต ลเหลวจะตอบสนองก บกระแสไฟ
ฟtาและสามารถท5าให�กระจกสองอ นท5าหน�าท)/เหม=อนเลนส-
แว2นตาได�  เลนส-ต�นแบบด งกล2าวสามารถเปล)/ยนจากเลนส-
ธรรมดาเป4นเลนส-อ2านหน งส=อได� โดยแตะสว�ตช-เบาๆ  แต2
ในผล�ตภ ณฑ-ท)/ได�ม)การพ ฒนาแล�ว จะสามารถท5างานได�
เหม=อนกล�องถ2ายร'ปท)/สามารถปร บโฟก สมาท)/เรต�นาได�โดย
อ ตโนม ต� จ�งท5าให�เราสามารถมองเหTนได�อย2างช ดเจนท 6ง
ใกล�และไกล

ในขณะน)6 แว2นตาต�นแบบย งไม2พร�อมท)/จะวางตลาด 
เน=/องจากร'ปล กษณ-ย งไม2เหมาะสมก บการใช�งาน  เน=/องจาก
ด'คล�ายแว2นตาก นลมขนาดใหญ2มากกว2า  แต2ตามแผนการ
พ ฒนาน 6นอย'2ระหว2างการท5าให�ด'ท นสม ยและด�งด'ดล'กค�ามาก
ย�/งข�6น

มหาว�ทยาล ยอร�โซนาได�จดส�ทธ�บ ตรเลนส-น)6ร2วมก บ
บร�ษ ทท)/ม)แผนการจะท5าแว2นตาโฟก สอ ตโนม ต�ส5าหร บอ2าน
หน งส=อแล�ว พวกเขาประมาณการว2าจะสามารถออกส'2ตลาด
ได�จร�งใน 2-3 ปkข�างหน�า

คอมพ�วเตอร+อ��นใจ (3113)

ส5าน กข2าวรอยเตอร-รายงานว2า  น กว�ทยาศาสตร-ชาว
อ งกฤษและอเมร�ก นก5าล งพ ฒนาคอมพ�วเตอร- “ตระหน กร'�
ถ�งอารมณ- (emotionally aware)”  โดยการท5าให�
คอมพ�วเตอร-สามารถอ2านความค�ดหร=อจ�ตใจของคนได�โดย
ว�เคราะห-ท2าทางการเคล=/อนไหวบนใบหน�า ซ�/งส=/อถ�งอารมณ-
ความร'�ส�กท)/ซ2อนอย'2ได�

ปkเตอร- โรบ�นส น อาจารย-มหาว�ทยาล ยเคมบร�จน-ใน
ประเทศอ งกฤษ เป4นผ'�หน�/งท)/พ ฒนาคอมพ�วเตอร-อ2านใจ 
(mind-reading computer) เปvดเผยว2าระบบท)/ก5าล ง
พ ฒนาอย'2น 6น ท5าโดยการถ2ายภาพอาก ปก�ร�ยาท)/อาสาสม คร
ได�แสดงออกทางส)หน�าไว� เพ=/อน5าไปพ�ส'จน-สภาพทาง
อารมณ-  โดยเขาและท)มงานเช=/อว2าคอมพ�วเตอร-อ2านใจ
สามารถขยายผลการน5าไปใช�จากเพ)ยงแค2ใช�ช2วยเพ�/มท กษะ
ในการข บรถของคน ไปจนถ�งการช2วยบร�ษ ทท5าโฆษณาเข�า
ถ�งความร'�ส�กของคนได� และคอมพ�วเตอร-สามารถเล=อกขาย
ส�/งท)/ตรงก บความร'�ส�ก ในอนาคตไม2ว2าจะเป4นโทรศ พท-
เคล=/อนท)/ รถยนต- และเวTบไซต- กTสามารถอ2านความค�ดเรา
และตอบสนองต2อความร'�ส�กของเราได�

ในงานแสดงว�ทยาศาสตร- ณ กร�งลอนดอน  นายโรบ�น
ส นได�น5าคอมพ�วเตอร-อ2านใจไปแสดงพร�อมก บโปรแกรม
ส งเคราะห-ความแตกต2างทางส)หน�า (recognize different 
facial expressions) โดยผ'�ท)/เข�าชมถ'กเช�ญให�เข�าร2วมเป4น
ส2วนหน�/งในการศ�กษาเพ=/อขยายความสามารถของโปรแกรม 
ซ�/งเขาหว งว2าจะได�ร บข�อม'ลเพ�/มเต�มท)/จะระบ�ได�ว2า ส)หน�า
แบบใดท)/บ2งบอกว2าก5าล งเบ=/อ  ก5าล งสนใจบางส�/งบางอย2าง
อย'2  ก5าล งส บสน  เหTนด�วยหร=อไม2เหTนด�วย

น กว�ทยาศาสตร-ผ'�ซ�/งพ ฒนาเทคโนโลย)น)6ภายใต�ความ
ร2วมม=อก บน กว�จ ยจากสถาบ น MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) ในสหร ฐอเมร�กา ต2างหว งว2าจะ
ท5าให�โปรแกรมยอมร บป@จจ ยอ=/นๆ เพ�/มข�6น เช2น ท2าทาง 
หร=ออาก ปก�ร�ยา

นายโรบ�นส นกล2าวเพ�/มเต�มว2า “กล�องท)/เช=/อมต2อเข�าก บ
เคร=อข2ายอ�นเทอร-เนTตและคอมพ�วเตอร- ถ'กล�6งค-เข�าก บ
ซอฟต-แวร-ของเรา  สามารถเกTบภาพส)หน�าคน เปล)/ยน
ข�อม'ลให�เป4นรห สสภาพอารมณ-ท)/ถ'กต�องและส2งต2อไปย งเวTบ
ไซต-  โดยสามารถน5าคอมพ�วเตอร-อ2านใจไปใช�ให�เป4น
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ภาพ : แว2นตาต�นแบบเลนส-อ�เลTกทรอน�กส-
ท)/มา : http://www.sciencentral.com/articles/
view.php3?article_id=218392793&cat=3_3

ภาพ : เลนส-อ�เลTกทรอน�กส-ชน�ดใหม2ท)/สามารถ
สล บโฟก สระหว2างไกลและใกล�ได�

โดยแตะสว�ตช-ขนาดเลTกเบาๆ
ท)/มา : http://www.sciencentral.com/
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ประโยชน-ในการสอนออนไลน- เพ=/อแสดงให�ทราบว2าใครเข�า
ใจหร=อไม2เข�าใจถ�งส�/งท)/ก5าล งอธ�บาย นอกจากน)6เราก5าล งท5า
งานร2วมก บบร�ษ ทรถยนต-ขนาดใหญ2 คาดว2าภายใน 5 ปk กT
จะสามารถน5าไปใช�ในรถยนต-ได� โดยกล�องจะถ'กต�ดต 6งใน
แผงหน�าป@ดรถยนต- ซ�/งจะสามารถบอกได�ว2าขณะน)6คนข บ
ก5าล งส บสน  เบ=/อหน2าย หร=อเหน=/อย แต2หากใครกTตามท)/ไม2
ต�องการเปvดเผยข�อม'ลเก)/ยวก บความร'�ส�กของพวกเขา กT
สามารถปvดกล�องได�”  

นอกจากการว�จ ยในเร=/องคอมพ�วเตอร-อ2านใจแล�วย งม)
การว�จ ยถ�งการใช�ความค�ดในการควบค�มการกระท5าต2างๆ 
กล2าวค=อท)/สถาบ นเทคโนโลย)แห2งแคล�ฟอร-เน)ย ดาเน)ยลา 
ม)คเกอร-และท)มว�จ ยของเธอก5าล งสอนให�คอมพ�วเตอร-อ2าน
จ�ตใจของล�ง โดยต�ดตามว2าเซลล-สมองม)ปฏ�ก�ร�ยาอย2างไร
เม=/อเวลาท)/ล�งเล2นว)ด)โอเกมส-อย2างง2าย เม=/อฝ�กล�งให�ค�ดว2า
ก5าล งเล2นเกมส-โดยไม2เคล=/อนไหว ในเวลาน 6นท)มว�จ ยให�
คอมพ�วเตอร-อ2านคล=/นสมองของล�งด�วยอ�เลTกโทรด ในท)/ส�ด
ล�งกTขย บเคอร-เซอร-ไปรอบๆ จอด�วยความค�ดได�โดยล5าพ ง
หากจะน5าคอมพ�วเตอร-อ2านใจมาใช�ก บคนม) 2 ประเดTนท)/
ต�องค5าน�งถ�ง ค=อ (1) การกระท5าในกระบวนการท)/สล บซ บ

ซ�อน เช2น การพ�มพ-จดหมายจากคล=/นสมอง ย งคงใช�เวลา
พ ฒนาอ)กหลายปk (2) ผ'�คนน�อยมากท)/จะร'�ส�กว2าค)ย-บอร-ดน2า
ร5าคาญจนถ�งก บต�องศ ลยกรรมสมอง (brain surgery) เพ=/อ
ให�สามารถใช�ความค�ดแทนการใช�ค)ย-บอร-ดได�  ถ�งกระน 6นน ก
ว�ทยาศาสตร-หว งว2าการอ2านจ�ตใจท)/หลองลวงจะเป4นไปได� 
และจะเก�ดงานท)/เก)/ยวก บการว�จ ยส ญญาณสมองไม2ใช2
ศ ลยกรรมสมองมากข�6น 

ป@ญหาอย2างหน�/งท)/ท)มว�จ ยพบค=อ ท นท)ท)/ล�งค��นเคยก บ
การเล2นเกมส-โดยใช�ความค�ดในการควบค�ม ม นไม2ต�องการ
ใช�ม=อในการเล2นอ)กต2อไป  ในแง2ด)หากพ ฒนาคอมพ�วเตอร-
อ2านใจส5าเรTจกTจะเป4นประโยชน-ต2อผ'�ข บข)/บนท�องถนนให�ม)
ความปลอดภ ยเพ�/มข�6น นอกจากน)6ย งเป4นประโยชน-ต2อการ
พ ฒนาหร=อปร บปร�งอ�ปกรณ-ท)/ช2วยผ'�ปNวยในห�องฉ�กเฉ�น  ผ'�ท)/
เป4นอ มพาต หร=อเป4นใบ� ให�สามารถต�ดต2อส=/อสารก บคนอ=/นๆ 
ได�อย2างราบร=/นข�6น  ในแง2ร�ายหากผ'�คนใช�ความค�ดในการ
ควบค�มการท5างานแต2เพ)ยงอย2างเด)ยว โดยไม2ขย บเขย=6อน
ร2างกายส2วนอ=/นๆ เราคงต�องค�ดค�นว�ธ)ร กษาโรคท)/เก�ดจาก
การใช�คอมพ�วเตอร-อ2านใจมากเก�นไป เช2น โรคตา  โรคอ�วน 
โรคกล�ามเน=6ออ2อนแรงควบค'2ก นไปด�วย

ท)/มา: 
3111:http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/5125510.stm    ส=บค�นข�อม'ลเม=/อ 30/6/2006
3112:http://www.sciencentral.com/articles/view.php3?article_id=218392793&cat=3_3   ส=บค�นข�อม'ลเม=/อ 15/6/2006
3113:http://www.boston.com/business/technology/articles/2006/06/25/coming_soon____mind_reading_computers/ 
        http://www.penmachine.com/techie/mindcontrol_2002-07.html    ส=บค�นข�อม'ลเม=/อ  26/6/2006
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