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ต��กต�หม�ห��นยนต�เพ��อก�รบ
�บ�ดและร�กษ�โรค  (3151) 

 เม��อส�งคมเก�ดการเปล��ยนแปลงและม�การแข�งข�นส งข!"น 
ความกดด�นและความเคร�ยดก�อต�วข!"นอย�างรวดเร%ว คนใน
ส�งคมเร��มเจ%บป)วยอ�นม�สาเหต+มาจากป,ญหาทางจ�ตใจมากข!"น 
หลายฝ)ายจ!งเก�ดความพยายามท��จะหาว�ธ�การต�างๆ มาช�วย
แก4ไขป,ญหาข4างต4น หน!�งในหลายๆ ว�ธ�ท��ถ กน7ามาใช4ค�อ 
การน7าส�ตว8 ซ!�งม�ความใกล4ช�ดก�บมน+ษย8เรามาเป;นเคร��องม�อ
ในการบ7าบ�ดและร�กษาโรคอ�นเน��องมาจากความเคร�ยด โดย
น7าส�ตว8มาเป;นผ 4ช�วยข�ดเกลาความแข%งกระด4างของจ�ตใจให4
อ�อนโยน อ�กท�"งช�วยให4มน+ษย8สามารถปร�บต�วให4อย �ร�วมก�บ
ส�งคมและส��งแวดล4อมต�างๆ ท��อย �รอบต�วได4อย�างเหมาะสม
และม�ความส+ขเพ��มข!"น

จากการศ!กษาพบว�า เม��อน7าส�ตว8มาเป;นเพ��อนก�บคน
โดยเฉพาะอย�างย��งเด%กๆ ท��เจ%บป)วยหร�อเข4าร�บการร�กษาต�ว
ในโรงพยาบาล หร�อผ 4ส งอาย+ แล4วจะท7าให4ความเคร�ยดลด
ลง อ�ตราการหายใจเปล��ยนแปลงไปในทางบวก ระด�บ
ฮอร8โมนท��เก��ยวข4องโดยตรงก�บการแสดงอารมณ8ด�ข!"น 
อย�างไรก%ตาม แม4ส�ตว8จะสามารถเป;นผ 4ช�วยท��ด�ในการ
เย�ยวยาการเจ%บป)วยท��ม�สาเหต+มาจากจ�ตใจ/ความเคร�ยดได4 
แต�ย�งม�บางสถานการณ8ท��ท7าให4บางคร�"งไม�สามารถใช4ส�ตว8
มาช�วยในการบ7าบ�ดและร�กษาโรคได4ค�อ ในผ 4ส งอาย+หร�อ
ผ 4ป)วยท��เป;นโรคภ ม�แพ4 แพ4ขนส�ตว8บางประเภท และสถานท��
บางแห�งอาจไม�สะดวกท��จะน7าส�ตว8เข4าไป เช�น หอพ�ก 
คอนโดม�เน�ยม อพาร8ตเมนต8 แฟลต หร�อบางสถานท��ม�การ
ควบค+มระยะเวลาในการเย��ยมไข4ไว4เป;นบางช�วงเวลาตายต�ว 
ท7าให4ม�เวลาอย �คล+กคล�ก�บส�ตว8จ7าก�ด ผลของการบ7าบ�ดหร�อ
ร�กษาโรคจ!งขาดประส�ทธ�ภาพ ด4วยเหต+น�" Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) ซ!�งเป;นองค8กรว�จ�ยท��ม�
ความสนใจในว�ทยาการห+�นยนต8 ได4น7าแนวค�ดเก��ยวก�บ
การใช4ส�ตว8มาบ7าบ�ดและร�กษาโรคมาออกแบบและสร4าง 
“ต+Wกตาหม�ห+�นยนต8เพ��อการบ7าบ�ดและร�กษาโรค” ข!"น 
ต+Wกตาหม�ห+�นยนต8ฯ น�"สามารถสนทนาโต4ตอบและแสดง
ปฏ�ก�ร�ยาตอบสนองต�อส�มผ�สเพ��อเอาใจผ 4ป)วยหร�อผ 4ส งอาย+ท��
ส�มผ�สได4 

 

ผ�วหน�งของห+�นยนต8เป;นผ�วหน�งอ�เล%กทรอน�กส8ท��พ�ฒนา
ข!"นประกอบด4วยแผ�นยางซ�ล�โคนเน�"อน��ม ต�วทรานซ�สเตอร8 
ซ!�งภายในบรรจ+ต�วเซ%นเซอร8ต�างๆ เพ��อให4ห+�นยนต8ไม�จ7าเป;น
ต4องอาศ�ยแต�เพ�ยงการร�บร 4จากการกดเท�าน�"นแต�ย�งสามารถ
ตรวจพบการเปล��ยนแปลงต�างๆ ท��เก�ดข!"น เช�น อ+ณหภ ม� 
ผ�วหน�งของห+�นยนต8เป;นแผ�นพลาสต�กฟ\ล8มบางภายในบรรจ+
แถวของต�วเซ%นเซอร8ร�บความร 4ส!ก ปกคล+มผ�วหน�งห+�นยนต8
ด4วยผ4าขนส�ตว8ท��อ�อนน+�มเพ��อให4ผ 4ท��ส�มผ�สร 4ส!กพ!งพอใจก�บ
ความน+�มสบาย นอกจากน�"ท�มน�กว�จ�ยย�งฝ,งกล4องไว4ในตา ฝ,ง
ไมโครโฟนไว4ในห และฝ,งต�วกระต+4นเพ��อร�บร 4ถ!งต7าแหน�งและ
ท��มาของเส�ยง พร4อมท�"งม�ต�วควบค+มการเคล��อนไหวของคอ
ไหล�และหน4า นอกจากน�"ต+Wกตาหม�ด�งกล�าวย�งต�ดต�"งอ+ปกรณ8
ส7าหร�บการต�ดต�อส��อสารแบบไร4สายเพ��อให4ห+�นยนต8สามารถ
สนทนาโต4ตอบก�บผ 4ป)วยหร�อผ 4ส งอาย+ได4 โดยคอมพ�วเตอร8
จะน7าข4อม ลพฤต�กรรมต�างๆ ของห+�นยนต8ท��รวบรวมไว4มา
ว�เคราะห8หาความส�มพ�นธ8ระหว�างการส�มผ�สก�บการร�บร 4ถ!งการ
ส�มผ�สเพ��อให4ห+�นยนต8สามารถตอบสนองต�อการส�มผ�สได4
อย�างเหมาะสม เน��องจากการส�มผ�สสามารถแสดงให4เห%นถ!ง
เจตนาในการส��อสารท��หลากหลาย ด4วยเหต+น�" น�กว�จ�ยจ!ง
ออกแบบให4ห+�นยนต8สามารถแสดงปฏ�ก�ร�ยาท��สนองตอบต�อ
ส�มผ�สท��แตกต�างก�นเพ��อให4ห+�นยนต8เคล��อนไหวได4อย�าง
เป;นธรรมชาต�  ได4แก� จ�ก̂จ�" น�าเอ%นด  ตะก+ย ต�เบาๆ ถ  กอด จ�บ 
เป;นต4น ซ!�งการตอบสนองต�อส�มผ�สเหล�าน�"ต4องอย �บน
พ�"นฐานของความเข4าใจและสามารถแยกแยะได4 ร 4ว�าจะต4อง
ตอบสนองต�อการส�มผ�สของคนๆ น�"นอย�างไร เช�น เอาจม ก
มาด+นเพ��อดมกล��นหร�อส ดกล��น เป;นต4น 

อย�างไรก%ตาม การทดลองน�"เป;นเพ�ยงระยะเร��มต4นของ
การสร4างห+�นยนต8เพ��อการบ7าบ�ดและร�กษาโรค ด�งน�"น ข4อม ล
ต�างๆ ท��เก�ดข!"นและเก��ยวข4องก�บการทดลองจะถ กรวบรวม
และน7ามาว�เคราะห8เพ��อประเม�นหาค�าประส�ทธ�ภาพของผ�ว
ห+�นยนต8และแยกแยะว�ธ�การท7างานของปฏ�ก�ร�ยาการ
ตอบสนองต�อการส�มผ�สอย�างเป;นข�"นเป;นตอนโดยใช4

IT Digest Vol 3 No 15                                                                                                                                                            1

 By R&D Strategy Development Section, NECTEC.                                                                           
 Email: digest@nectec.or.th                                                                                     ISSN 1686-7602

IT Digest
Vol3  No15 (1 August 2006) 

ภาพ : ต4นแบบของต+Wกตาหม�ห+�นยนต8

ท��มา : http://robotic.media.mit.edu/projects/

theHuggable.html

http://robotic.media.mit.edu/projects/theHuggable.html
http://robotic.media.mit.edu/projects/theHuggable.html
mailto:digest@nectec.or.th%22%20%5Ct%20%22_new


โครงข�ายประสาทเท�ยมท7าการแยกแยะว�ธ�การท7างานของ
การร�บร 4ต�อส�มผ�ส แบ�งออกเป;น 9 ระด�บ ค�อ จ�ก̂จ�" ย��นจม ก 
ตะก+ย ตบ ต�เบาๆ บ�บ ถ  กอด และส�มผ�ส ซ!�งข4อม ลท��
รวบรวมได4ในแต�ละข�"นตอนข4างต4นจะถ กน7ามาสร4างเป;น
ปฏ�ก�ร�ยาตอบสนองท��แตกต�างก�น 6 ชน�ด ค�อ การหยอก
ด4วยความพ!งพอใจ การหยอกด4วยความเจ%บปวด การส�มผ�ส
ท��ท7าให4พอใจ การส�มผ�สท��ท7าให4เจ%บปวดท+กข8ทรมาน การ
ลงโทษและการท7าร4าย/การทาร+ณให4เจ%บปวด โดย
พฤต�กรรมท��แสดงออกมาจะม�ผลโดยตรงต�อปฏ�ก�ร�ยา
ตอบสนองต�างๆ ท��เก�ดข!"น ยกต�วอย�างเช�น การส�มผ�สท��
ท7าให4เก�ดความส+ขควรจะม�ปฏ�ก�ร�ยาตอบสนองท��ม�ความส+ข
และในทางตรงก�นข4ามการลงโทษท��ร+นแรงน�าจะม�ผลให4ม�
ปฏ�ก�ร�ยาตอบสนองด4วยอาการเจ%บปวด เป;นต4น

นอกเหน�อจากน�กว�จ�ยจาก MIT ท��ท7าการพ�ฒนาต+Wกตา
หม�ห+�นยนต8เพ��อการบ7าบ�ดและร�กษาโรคแล4ว ท�มงานจาก
สถาบ�น National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology (AIST) ของประเทศญ��ป+)น ได4
ท7าการพ�ฒนาห+�นยนต8แมวน"7าช��อ พาโร(PARO) มาต�"งแต�ปt 
2536 พาโรเป;นห+�นยนต8แบบ “Mental Commitment 
Robots" หร�อห+�นยนต8ท��ท7าให4มน+ษย8ม�ความร 4ส!กผ กพ�น
ทางใจ โดยม�ว�ตถ+ประสงค8เพ��อให4ม�ปฏ�ส�มพ�นธ8ก�บมน+ษย8ใน
ล�กษณะท��ม�ความร 4ส!กร�วมต�อก�นมากกว�าเป;นว�ตถ+ช�"นหน!�ง 
ป,จจ+บ�นได4ม�การพ�ฒนาพาโรมาถ!งร+�นท�� 8 ซ!�งได4วางจ7าหน�าย
ในประเทศญ��ป+)นต�"งแต�เด�อนก�นยายน 2547 แล4ว ส7าหร�บ
รายละเอ�ยดเก��ยวก�บการพ�ฒนาพาโร โปรดต�ดตามอ�านได4
จาก IT digest ฉบ�บต�อไป 

ระบบ RFID ปลอดภ�ยจร(งหร�อ? (3152)

RFID (Radio Frequency Identification) เป;น
อ+ปกรณ8ระบ+ต�วตนผ�านคล��นว�ทย+ท��ได4ม�การค�ดค4นมานานแล4ว 
ซ!�งก7าล�งได4ร�บความน�ยมและได4ร�บความสนใจจากหน�วยงาน
ภาคเอกชนและภาคร�ฐ เม��อไม�นานมาน�"ร4านค4าปล�กรายใหญ� 
WalMart และบร�ษ�ทอ��นๆ ได4ใช4เทคโนโลย� RFID เพ��อช�วย
ในการตรวจสอบคล�งส�นค4า รวมท�"ง   ร�ฐบาลย�งได4ท7าการฝ,ง
ช�บลงในหน�งส�อเด�นทางเพ��อย�นย�นต�วบ+คคล และเก%บข4อม ล 
ตลอดจนเพ��มระด�บความปลอดภ�ยให4ก�บข4อม ล

ป,จจ+บ�นได4ม�กล+�มคนท��ฝ,ง RFID ไว4ในร�างกาย เพ��อใช4
แทนก+ญแจในการเป\ดประต เข4าบ4าน ใช4เป;นรห�สผ�านใน
การใช4คอมพ�วเตอร8 และใช4ในการเป\ดรถยนต8  โดยเม��อ
ประมาณ 6 เด�อนท��ผ�านมานาย Mikey Sklar ผ 4ท��เคยเป;น
ว�ศวกรด4านเคร��องคอมพ�วเตอร8ย น�ก (UNIX) ให4ก�บธนาคาร
ด4านการลงท+นแห�งหน!�ง ได4ผ�าต�ดฝ,งอ+ปกรณ8 RFID เข4าไป
ในร�างกายตนเอง ซ!�งอ+ปกรณ8เหล�าน�"นซ�"อมาจากอ�นเตอร8
เน%ตในราคาเพ�ยง 2.10 ดอลลาร8สหร�ฐฯ เท�าน�"น โดย
ปฏ�บ�ต�การบนโตWะในห4องคร�ว และข�"นตอนท�"งหมดใช4เวลา
เพ�ยง 7 นาท� เท�าน�"น นอกเหน�อจากนาย Sklar แล4ว นาย 
Graafstra ก%เป;นอ�กบ+คคลหน!�งท��ท7าการฝ,งอ+ปกรณ8 RFID 
เข4าไปในร�างกายเน��องจากเขาไม�ต4องการท��จะถ!อล กก+ญแจ
อ�กต�อไป

 

 

นาย Sklar และ นาย Graafstra ม�ความค�ดเห%นท��
แตกต�างก�นเก��ยวก�บเทคโนโลย�น�" โดย นาย Graafstra เห%น
ว�า ความสามารถในการอ�านข4อม ลของช�ป สามารถอ�านได4
ในระยะเพ�ยงไม�ก��น�"วเท�าน�"น และเขาก%ไม�ได4เก%บข4อม ล
ส�วนต�วท��ส7าค�ญไว4ในน�"น ด�งน�"นเขาจ!งไม�ค�อยก�งวลเก��ยวก�บ
การใช4เทคโนโลย�น�"มากน�ก แต�ส7าหร�บ นาย Sklar เขาม�
ความก�งวลเก��ยวก�บการน7าเทคโนโลย�น�"ไปใช4ในทางท��ผ�ด 
เขาจ!งได4ประด�ษฐ8กางเกงท��สามารถป�องก�นการอ�านส�ญญาณ 
RFID ซ!�งท7ามาจากว�สด+เหน��ยวน7าท��สามารถซ�กล4างได4 
กางเกงประเภทน�"จะท7าให4ผ 4ท��ฝ,ง RFID ในร�างกายม��นใจว�า
ข4อม ลของพวกเขาจะไม�ถ กขโมยไปใช4ในทางท��ผ�ด

นอกจากน�" บร�ษ�ท VeriChip ซ!�งเป;นบร�ษ�ทท�� ขายช�ป
ชน�ดฝ,ง ชน�ดสวมใส� หร�อชน�ดต�ดตามต�ว ซ!�งช�ปด�งกล�าว
สามารถน7ามาใช4ในการเก%บข4อม ลทางด4านการแพทย8 หร�อ
ใช4เพ��อต�ดตามเด%กทารกหร�อคนชรา หร�อเพ��อใช4ในการจ�าย
เง�นต�างๆ ได4ท7าการตลาดโดยเน4นด4านความปลอดภ�ยเป;น
ส��งส7าค�ญ บร�ษ�ทย�งได4ม�ความร�วมม�อก�บคล�บในบาเซโลน�า 
สเปน และเนเธอร8แลนด8 เพ��อให4ล กค4าท��ฝ,งช�ปด�งกล�าว
สามารถจ�ายเง�นได4เพ�ยงแค�ผ�านม�อลงบนเคร��องตรวจเท�าน�"น

ในขณะท��ตลาดย�งคงเต�บโตต�อไป นาย Arthur Caplan 
ผ 4อ7านวยการสถาบ�น Bioethics แห�งมหาว�ทยาล�ย 
เพนซ�ลเวเน�ย ประเทศสหร�ฐอเมร�กา กล�าวว�า “ได4ม�
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ภาพ : นาย Mikey Sklar ได4ฝ,งช�ป RFID 

ลงบนม�อของต�วเอง

ท��มา : 
http://abcnews.go.com/Technology/story?id=191

3574

ภาพ : ห+�นยนต8 PARO

ท��มา :http://paro.jp/english/faq.html
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ข4อสงส�ยในด4านการขโมยข4อม ลท��ม�ค�าต�างๆ” ท7าให4
เทคโนโลย�น�"ย�งไม�สามารถแน�ใจได4ว�าข4อม ลจะถ กปกป\ดเป;น
ส�วนต�วจร�งๆ  

อย�างไรก%ด� ก�อนท��จะม�การน7าเทคโนโลย� RFID ใช4งาน 
ผ 4ใช4จ7าเป;นอย�างย�� งท��จะต4องท7าการศ!กษาว�จ�ยให4รอบคอบ
และรอบด4านก�อนท��จะม�การน7ามาใช4จร�ง  ซ!�งป,จจ+บ�นได4ม�
หน�วยงานต�างๆ ได4ท7าการศ!กษาว�จ�ยเก��ยวก�บความปลอดภ�ย
ในการน7า RFID มาใช4แต�ย�งไม�เสร%จสมบ รณ8ด� หากม�การน7า 
RFID มาใช4งานเพ��อร�กษาความ ปลอดภ�ย โดย
เฉพาะอย�างย��งในหน�งส�อเด�นทาง อาจไม�สามารถร�กษา
ความปลอดภ�ยได4อย�างม�ประส�ทธ�ภาพ เต%มท��น�กเน��องจาก
เทคโนโลย�ด�งกล�าวย�งม�จ+ดอ�อนอย �

เทคโนโลย�ม�แรงจ�กก�รค�ดหม�ยของก�ร�ตเนอร� 
(3153)

บร�ษ�ท การ8ตเนอร8 ระบ+เทคโนโลย�ท��เช��อว�าจะสร4าง
ผลกระทบอย�างมากแก�ภาคธ+รก�จในช�วง 10 ปtต�อจากปt 
2549 น�" ได4แก� การว�เคราะห8เคร�อข�ายทางส�งคม (social-
network analysis) , การรวบรวมความร 4 (collective 
intelligence) , แอพพล�เคช��นท��เก��ยวก�บการระบ+ต7าแหน�ง 
(location-aware applications) และ สถาป,ตยกรรมของ
ระบบท��ถ กผล�กด�นโดยเหต+การณ8 (event-driven 
architectures)

จากรายงานเร��องว�ฏจ�กรการปรากฏต�วของเทคโนโลย�
ล"7าสม�ย (Emerging Technologies Hype Cycle)   ในปt 
2006 โดย การ8ตเนอร8 ได4ประเม�นถ!ง การเต�บโตเต%มท�� 
(maturity), ผลกระทบ, ความเร%วของการน7ามาประย+กต8ใช4
ของเทคโนโลย�ท�"งหมด 36 เทคโนโลย� ซ!�งสามารถแบ�ง
เป;นสามกล+�มเทคโนโลย�หล�ก ได4แก� Web 2.0, Real World 
Web และ Application Architecture

ภายใต4กล+�มของเทคโนโลย� Web 2.0 การว�เคราะห8
เคร�อข�ายทางส�งคม และ Ajax ถ กจ�ดอ�นด�บให4ม�ผลกระทบ
อย�างมาก และคาดว�าจะเต�บโตเต%มท��ในอ�กไม�เก�น 2 ปt
ข4างหน4าน�"  ส�วนเร��องของการรวบรวมความร 4 ในอ�กแง�ม+ม
หน!�งก%ถ กจ�ดอ�นด�บให4ม�แนวโน4มในการเปล��ยนแปลงไปส �ภาค
ธ+รก�จได4

การว�เคราะห8เคร�อข�ายทางส�งคม ในท��น�" ค7าจ7าก�ดความ
ก%ค�อ การใช4ข4อม ลทางความร 4ท��เก�ดมาจากรวบรวมผ�านทาง
เคร�อข�ายของกล+�มบ+คคล เพ��อท��จะบ�งบอกถ!งกล+�มเป�าหมาย
ทางการตลาดได4 และสร4างท�มงานด แลโครงการ พร4อมท�"ง
ค4นหาบทสร+ปท��ย�งไม�เป;นท��เป\ดเผย  ส�วน Ajax เป;นว�ธ�การ
สร4างส�วนต�ดต�อก�บผ 4ใช4งาน (user interfaces) ท��ด�ข!"น

ส7าหร�บการใช4งานของ Web applications  ซ!�งจะประสบผล
ส7าเร%จอย�างมากถ4าหากข�"นตอนของการพ�ฒนาได4รวมเอา
นว�ตกรรมของการประมวลผลในฝ,�งเซ�ร8ฟเวอร8เข4าไว4ด4วยก�น
เช�นเด�ยวก�บว�ธ�การของบร�ษ�ท ก เก�ล ท��ให4บร�การแผนท��ท��
ม�ช��อว�า Google Maps

การรวบรวมความร 4 ค�อ ว�ธ�การในการพ�ฒนาเน�"อหาทาง
ป,ญญา (intellectual content)  เช�น รห�ส และเอกสาร 
ผ�านการท7างานร�วมก�นของบ+คคลโดยไม�ต4องได4ร�บการ
อน+ญาตจากส�วนกลาง  ด เหม�อนว�าเป;นว�ธ�ช�วยลดต4นท+นใน
การสร4างเน�"อหา สร4างฐานข4อม ลขนาดใหญ� และสร4าง
ซอฟต8แวร8 ซ!�งว�ธ�การน�"ถ กคาดว�าจะก4าวไปอย�างรวดเร%วใน
ช�วง 5-10 ปtน�"

เทคโนโลย�ท��ม�ผลกระทบส งภายใต4 Real World Web 
ก%ค�อ เทคโนโลย�และแอพพล�เคช��นท��ช�วยระบ+ต7าแหน�ง 
(location-aware technologies and applications) ซ!�ง
เทคโนโลย�ด�งกล�าวรวมถ!ง การใช4ระบบดาวเท�ยมบอกพ�ก�ด 
(global positioning systems)  และเทคโนโลย�อ��นในเคร�อ
ข�ายโทรศ�พท8เคล��อนท�� และอ+ปกรณ8ท��ระบ+ต7าแหน�งของผ 4ใช4
โทรศ�พท8เคล��อนท�� เทคโนโลย�เหล�าน�" ถ กคาดว�าจะม�ผล
เต%มท��ไม�เก�น 2 ปtน�"

เม��อสามารถพ�ฒนาอ+ปกรณ8ท��ช�วยให4ทราบต7าแหน�ง
ท��ต�"งได4แล4ว ภาคธ+รก�จคาดว�าจะน7าเอาประโยชน8และความ
สามารถมาใช4ในอ�ก 2-5 ปtต�อจากน�" เพ��อมาประย+กต8ใช4ใน
ด4านการจ�ดการในภาคสนาม  การจ�ดการรถโดยสาร  และ
การขนส�งท��ด�  

ภายใต4กล+�มเทคโนโลย� Application Architecture 
สถาป,ตยกรรมของระบบท��ถ กผล�กด�นโดยเหต+การณ8 (event-
driven architectures หร�อ EDA)  ซ!�งเป;นร ปแบบของการ
ประมวลผลแบบกระจาย (distributed computing) แบบ
หน!�ง ถ กคาดว�าจะได4ร�บความน�ยมในอ�ก 5-10 ปtข4างหน4า 
EDA ท7าให4เก�ดการรวบรวมร ปแบบและฟ,งก8ช�นต�างๆท��ย�ง
ไม�ลงต�วให4เป;นกล+�มก4อน และ จ�ดกล+�มรวบรวมให4สามารถ
แบ�งส�วนประกอบใช4งานร�วมก�นได4 บางส�วนก%อาจมาจากท��
หน!�งหร�อหลายๆท�� การ8ตเนอร8 ให4ความเห%นว�า  EDA ใน
ตอนน�"ก7าล�งจะถ กน7ามาใช4ใน งานด4านการเง�น  ตลาด
พล�งงาน ห�วงโซ�อ+ปทาน กองท+นตรวจสอบ การร�กษา
ความปลอดภ�ยภายในประเทศ การต�ดต�อส��อสาร  การ
บร�หารจ�ดการล กค4าส�มพ�นธ8  และการคมนาคมขนส�ง 

เทคโนโลย�อ��นภายใต4แนวทางของสถาป,ตยกรรม ค�อ 
การใช4 semantic markup languages ในการลดต4นท+น
และพ�ฒนาค+ณภาพของการจ�ดการเน�"อหาของเว%ป การเข4า
ถ!งข4อม ล การใช4งานร�วมก�นระหว�างระบบต�างๆ การรวมก�น
ของฐานข4อม ล และค+ณภาพของข4อม ล เทคโนโลย�น�"ถ กคาด
ว�าจะมาถ!งในช�วง 5- 10 ปtน�"
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