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เทคโนโลย�ใหม�ท��ใช�ร�ยง�นสภ�พก�รจร�จร  (3171)

น	กว�ศวกรได�พ	ฒนาระบบท��ม�ช��อว�า TrafficAid ท��
สามารถร	บข�อม+ลต.าแหน�งของโทรศ	พท3เคล��อนท��โดยไม�ระบ7
ช��อ (anonymous cell-phone location) และเปล��ยนข�อม+ล
ด	งกล�าวโดยแสดงข�อม+ลเปEนจ7ดแสงสว�างบนแผนท��ท��แสดง
สภาพการจราจร ซJ�งแสดงถJงสภาพการจราจรท��แออ	ดใน
เวลาขณะน	Mน ระบบได�อาศ	ยประโยชน3ของความสม�.าเสมอ
ของส	ญญาณโทรศ	พท3เคล��อนท��ในการแสดงต.าแหน�งของ
โทรศ	พท3เคล��อนท��ท	Mงท��เปOดใช�หร�อไม�ได�เปOดใช�งาน 
เน��องจากส	ญญาณของโทรศ	พท3เคล��อนท��จะค�นหาหอ
ส	ญญาณท��ม�ส	ญญาณท��แรงท��ส7ด เทคโนโลย�ต	วใหม�น�M
ถ�อได�ว�าเปEนเทคโนโลย�ต	วแรกท��ใช�แก�ปPญหาสภาพการ
จราจรโดยสามารถใช�ต�ดตามร+ปแบบของส	ญญาณโทรศ	พท3
เคล��อนท��บนถนนในชนบทและถนนในเม�องได�อย�างง�ายดาย
เช�นเด�ยวก	บต�ดตามร+ปแบบบนถนนบนทางหลวง

ระบบ TrafficAid น�Mได�ร	บการพ	ฒนาโดย บร�ษ	ท 
IntelliOne ของเม�องแอตแลนต�า มลร	ฐจอร3เจ�ย ประเทศ
สหร	ฐอเมร�กา เทคโนโลย�น�Mไม�เพ�ยงแต�จะช�วยบอกเส�นทาง
ท��ม�การจราจรค	บค	�งให�แก�คนข	บรถแล�ว ย	งสามารถช�วย
บอกสถานท��เก�ดอ7บ	ต�เหต7หร�อเส�นทางท��ควรใช�อพยพผ+�คนได�
อย�างม�ประส�ทธ�ภาพให�แก�หน�วยก+�ภ	ย โดยใช�การหา
ต.าแหน�งของคล	สเตอร3ของโทรศ	พท3เคล��อนท�� 

Ron Herman (ซJ�งเปEนอด�ตน	กว�ศวกรและน	ก
ว�ทยาศาสตร3คอมพ�วเตอร3 ปPจจ7บ	นด.ารงต.าแหน�ง CEO ของ
บร�ษ	ท IntelliOne และผ+�ได�ร	บรางว	ล National Science 
Foundation (NSF)) ได�กล�าวว�า ระบบ TrafficAid น	Mนไม�
เหม�อนก	บระบบเซ]นเซอร3และอ7ปกรณ3อ��นๆ ท��พ	ฒนาบนถนน
ฟร�เวย3ท��ม�ราคาแพงและใช�เวลาหลายปใ̀นการพ	ฒนา โดย
ระบบน�Mจะใช�ประโยชน3ของเคร�อข�ายโทรศ	พท3เคล��อนท��ท��ม�อย+�
แล�ว ซJ�ง Herman ได�แรงบ	นดาลใจของการท.าระบบ 
TrafficAid น�Mจากการสาธ�ตของเพ��อนเม��อหลายป̀ก�อนซJ�งได�
สาธ�ตซอฟต3แวร3ของ Palm Pilot โดยใช�ข�อม+ลจร�งขณะน	Mน
ท��ได�จากแผนกคมนาคมของมลร	ฐแคล�ฟอร3เน�ย เพ��อแสดง
เส�นทางล	ดให�แก�คนข	บรถเพ��อหล�กเล��ยงสภาพการจราจรท��
ย7�งยาก โดยเขาเช��อว�าเทคโนโลย�ต	วใหม�ต�อไปบนโทรศ	พท3
เคล��อนท��จะม�ความต�องการข�อม+ลสภาพการจราจรท��
ถ�ายทอดสดจากท7กถนน ไม�ใช�แค�ทางหลวงท��ต�ดระบบ
เซ]นเซอร3จ	บความเร]ว และเขาพยายามท.าให�ม	นเก�ดขJMน

งานประด�ษฐ3และพ	ฒนาระบบ TrafficAid น�Mได�ร	บเง�น
สน	บสน7นส�วนหนJ�งจาก NSF ผ�านโครงการ Small Business 
Innovation Research (SBIR) ซJ�งโครงการน�Mให�การ
สน	บสน7นโดยตรงก	บภาคธ7รก�จและภาคการศJกษา โดย
โครงการน�Mจะให�การสน	บสน7นไม�เพ�ยงแต�การพ	ฒนาระบบ
ใหม�ส.าหร	บแอพพล�เคช	�นของกล7�มผ+�บร�โภคแต�รวมถJงระบบท��
อาจส�งผลกระทบต�ออ7ตสาหกรรม

Errol Arkilic (เจ�าหน�าท��ของ NSF และเปEนผ+�พ�จารณา
ให�รางว	ลก	บ IntelliOne) กล�าวว�าความสามารถของ 
IntelliOne น	Mนสามารถขยายได�ไปไกล ไม�เพ�ยงแต�สามารถ
รองร	บแอพพล�เคช	�นกล7�มผ+�บร�โภค ม	นย	งสามารถสน	บสน7น
การจ	ดการทางลอจ�สต�กส3 และยานพาหนะได�ด�วย ท	Mงน�Mการ
บร�หารจ	ดการเวลาตามจร�งโดยตอบสนองสภาพของการ
จราจร จะท.าให�คนข	บยานพาหนะสามารถปร	บปร7งเวลา
ของการส�งของได�อย�างด�ขJMน รวมท	Mงย	งลดการใช�เช�Mอเพล�ง
และลดต�นท7นแรงงานได�อ�กด�วย

ระบบ TrafficAid น�Mไม�แสดงข�อม+ลส�วนบ7คคล เซอร3
เวอร3ของระบบจะท.าหน�าท��เพ�ยงแสดงต.าแหน�งและข�อม+ล
สภาพการจราจรโดยไม�บอกว�าเปEนโทรศ	พท3ของใครท��แสดง
ข�อม+ลด	งกล�าว แต�ม	นเพ�ยงแค�จะแสดงว�าโทรศ	พท3เคล��อนท��
ท��แสดงในต.าแหน�งน	Mนๆ เคล��อนท��ด�วยความเร]วท��ก.าหนด 
จากหล	กการด	งกล�าวข�างต�นบร�ษ	ท IntelliOne จJงใช� 
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ภาพ : ภาพถ�ายจากเคร�อข�ายหนJ�งในเม�องแทมปiา 
จ7ดส�นM.าเง�นในภาพแสดงถJงจ.านวนโทรศ	พท3เคล��อนท��

ท	Mงหมดท��ม�การใช�งาน

ท��มา : 
http://www.physorg.com/news76178303.html
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Mobile Positioning System (MPS) ในการแปลงข�อม+ล
ส	ญญาณธรรมดาให�เปEนต.าแหน�งท��ต	Mงของโทรศ	พท3ด�วย
อ	ตราความเร]วสองเท�าต�อว�นาท� ในขณะเด�ยวก	นส	ญญาณ
ด	งกล�าวได�ถ+กส�งผ�านไปย	งเคร��อง Traffic Determination 
Engine (TDE) ของบร�ษ	ท ซJ�งท.าหน�าท��จ	บค+�ต.าแหน�ง
โทรศ	พท3เคล��อนท��แต�ละเคร��องเข�าก	บถนน รวมท	Mง
ตรวจสอบต.าแหน�งของโทรศ	พท3เคล��อนท��น	Mนก	บต.าแหน�งอ��น
ของโทรศ	พท3เคล��อนท�� เพ��อหาความเร]วเฉล��ยและเวลา
เด�นทางส.าหร	บถนนท	Mงหมดท��อย+�ในพ�Mนท��ครอบคล7มของเสา
ส	ญญาณ

บร�ษ	ท IntelliOne ได�แสดงการสาธ�ตระบบข�างต�น ใน
งาน Need4Speed Demonstration ท��เม�องแทมปiา เบย3 
มลร	ฐฟลอร�ดา โดยตลอดช�วงเวลา 2 อาท�ตย3ของงานซJ�ง
เร��มต�นเม��อกลางเด�อนส�งหาคม 2549 ได�ม�บรรดาผ+�ส��อข�าว 
และต	วแทนจากบร�ษ	ทรถยนต3 บร�ษ	ทท.าแผนท��และจราจร 
และหน�วยงานของร	ฐได�เข�าร�วมทดสอบข	บรถซJ�งม�ระบบ
รายงานสภาพจราจรแบบ real time ซJ�งเส�นทางการเด�นรถ
น�MจะรวมถJงถนนฟร�เวย3 ทางหลวงและถนนในเม�อง ซJ�งเม��อ
เปร�ยบเท�ยบระบบใหม�น�Mก	บระบบ Global Positioning 
Satellite (GPS) และระบบ 511 (โทรศ	พท3สายด�วนส.าหร	บ
ใช�สอบถามเส�นทางและสภาพการจราจร) ของแผนก
คมนาคมของร	ฐฟลอร�ดาซJ�งรวมข�อม+ลเส�นทางจากกล�อง
ว�ด�โอ, เรดาร3ข�างถนนและจอภาพบนทางเท�า ระบบ 
TrafficAid น�Mไม�เหม�อนก	บระบบน.าทาง GPS แบบด	Mงเด�ม 
โดยระบบน�Mจะสามารถปร	บปร7งข�อม+ลสภาพจราจรให�ท	นสม	ย
ได�อย�างรวดเร]วและถ+กต�องในอ	ตรา 3-5 ไมล3ต�อช	�วโมงท��
ต.าแหน�งท��ก.าหนดให� Herman กล�าวว�า ผลการทดสอบ 
Need4Speed น	Mนได�ร	บการตอบร	บอย�างด�เก�นท��คาดไว� 
และพบว�าบ�อยคร	Mงท�� TDE สามารถท.างานได�ด�กว�าระบบ
เซ]นเซอร3แบบด	Mงเด�ม โดยเฉพาะในพ�Mนท��ท��ม�การก�อสร�าง
อย�างหนาแน�นนอกจากน�M Herman ย	งได�ร	บการสน	บสน7น
จากกล7�มผ+�น.าทางภาคอ7ตสาหกรรม ในการท.างานร�วมม�อ
ก	บกล7�มผ+�ประกอบการโทรศ	พท3เคล��อนท��

 

“Winebot” ห*�นยนต,ระบ*ค*ณภ�พไวน,และ เนยแข2ง
ค*ณภ�พด� (3172)

ต	Mงแต�อด�ตจนถJงปPจจ7บ	นเราน�ยมใช�มน7ษย3เปEนผ+�ช�ม
เพ��อทดสอบไวน3หร�อเนยแข]งค7ณภาพด� ซJ�งผ+�ท��จะสามารถ
ระบ7ค7ณภาพของไวน3หร�อเนยแข]งค7ณภาพด�ได�อย�างแม�นย.า
และถ+กต�องได�จะต�องเปEนผ+�ท��ม�ท	กษะ ได�ร	บการฝyกฝนและ
ม�ประสบการณ3ในด�านการช�มไวน3หร�อเนยแข]งมาเปEนพ�เศษ 
และไม�ใช�เร��องง�ายท��คนท	�วไปจะสามารถระบ7ค7ณภาพไวน3
หร�อเนยแข]งท��ด�ได�ง�ายๆ ท	กษะของมน7ษย3ในด�านการระบ7
ค7ณภาพไวน3หร�อเนยแข]งค7ณภาพด�จJงเปEนส��งท��ท�าทายความ
สามารถของน	กว�จ	ย พ	ฒนาและออกแบบห7�นยนต3
เปEนอย�างมาก ด�วยเหต7น�M น	กว�จ	ยจากหน�วยว�จ	ยเทคโนโลย�
ระบบ NEC (NEC System Technologies) และ
มหาว�ทยาล	ยม�เอะ (Mie University) จJงได�พ	ฒนาและ
ออกแบบห7�นยนต3ท��สามารถระบ7ค7ณภาพไวน3และเนยแข]งขJMน
มา เร�ยกว�า “winebot” 

Hideo Shimazu ผ+�อ.านวยการหน�วยว�จ	ยเทคโนโลย�
ระบบ NEC และห	วหน�าโครงการห7�นยนต3เปOดเผยว�า winebot 
เปEนห7�นยนต3ต�นแบบท��ม�ล	กษณะคล�ายห7�นยนต3ท	�วๆ ไป ม�
ความส+ง 2 ฟ7ต ประกอบด�วยส�วนห	ว ล.าต	ว ตา ปาก แขน

และขา โดยส�วนของใบหน�าและล.าต	วของห7�นยนต3จะม�ส�
เข�ยว ส�วนอ��นๆ ได�แก� แขน ขา จะม�ส�ขาว  เวลาห7�นยนต3พ+ด
เก��ยวก	บค7ณสมบ	ต�ของไวน3จะม�ไฟสว�างขJMนท��ดวงตาท	Mงสอง
ข�าง ท��แขนซ�ายของห7�นยนต3จะต�ดต	Mงเคร��องม�อว�เคราะห3สาร
ด�วยอ�นฟราเรด ซJ�งเปEนหนJ�งในเทคน�คด�านการว	ดความเข�ม
ของแสงท��ม�ประส�ทธ�ภาพในการจ.าแนกประเภทสารอ�นทร�ย3
และสารอน�นทร�ย3และพ	นธะเคม�ในโมเลก7ลโดยการตรวจว	ด
การด+ดกล�นร	งส�อ�นฟราเรดของสารต	วอย�างท��ความถ��ต�างๆ 
ซJ�งเปEนล	กษณะเฉพาะของแต�ละพ	นธะ โดยท	�วไปอาหาร
ต�างๆ จะม�เอกล	กษณ3เฉพาะต	ว หร�ออาจเร�ยกได�ว�าเปEนลาย
พ�มพ3โมเลก7ล หล	งจากเซ]นเซอร3สแกนไวน3แล�วล.าร	งส�จะ
ตกลงบนเคร��องตรวจว	ด เก�ดเปEนส	ญญาณไฟฟiา จากน	Mน
ท.าการบ	นทJก น.าผลท��ได�ไปเปร�ยบเท�ยบก	บค�าอ�างอ�ง หาก
ได�ผลล	พธ3ตรงก	บช�วงอ�างอ�งก]แสดงว�าไวน3ขวดน	Mนม�ค7ณภาพ
ด� ห7�นยนต3ก]จะพ+ดด�วยนM.าเส�ยงไร�เด�ยวสาว�า ไวน3ขวดน	Mนม�
ค7ณภาพด� โดยจะต	Mงเคร��องหมายการค�าและเพ��มข�อส	งเกต7
หร�อให�ข�อม+ลเพ��มเต�มเก��ยวก	บรสชาต�ท��เหมาะสมด�วย

 

Shimazu กล�าวว�า น	กว�จ	ยย	งสามารถพ	ฒนาให�ห7�นยนต3
ม�ค7ณสมบ	ต�เฉพาะอย�างใดอย�างหนJ�งตามความต�องการของ
แต�ละบ7คคล หร�อวางแผนให�ห7�นยนต3จดจ.าค7ณสมบ	ต�ของ
ไวน3แต�ละประเภทตามความต�องการของเจ�าของไวน3ประเภท
น	Mนๆ และย	งสามารถพ	ฒนาให�สามารถรองร	บก	บรสชาต�ท��
หลากหลายด�วย นอกจากน	Mน ย	งสามารถให�ข�อส	งเกต7แก�
ผ+�บร�โภคหร�อเจ�าของไวน3ในด�านส7ขภาพ ไม�ว�าจะเปEนเร��อง
ของความอ�วนหร�อความเค]ม

ในการทดลองให� winebot ระบ7ว�าแอ~ปเปO�ลล+กใดจาก 3 
ล+กส7กและหวานมากท��ส7ด พบว�า ห7�นยนต3สามารถระบ7
แอ~ปเปO�ลล+กท��ส7กและหวานมากท��ส7ดได�อย�างถ+กต�อง และ
เม��อน.าไวน3 (หลายพ	นขวด) ท��วางขายในท�องตลาดมาให� 
winebot ทดสอบพบว�า ม�เพ�ยง 12 ขวดเท�าน	Mนท��เปEนไวน3
ค7ณภาพด� แม�จะน.าไวน3ท��เปOดจ7~กขวดแล�วมาท.าการทดสอบ
ก	บ winebot พบว�า ย	งสามารถระบ7ไวน3ค7ณภาพด�ได� 
อย�างไรก]ตาม แม� winebot จะท.าการทดสอบและระบ7ไวน3
ค7ณภาพด�ได�อย�างม�ประส�ทธ�ภาพและน�าจะได�ต�นแบบท��
สมบ+รณ3ในป`หน�า แต� Shimazu ย	งไม�ม�แผนท��จะน.า winebot 
ออกวางจ.าหน�ายแต�อย�างใด  และท��ส.าค	ญราคาของ 
winebot ก]ส+ง ค�อม�ราคาพอๆ ก	บซ�Mอรถยนต3ใหม�หนJ�งค	น
ท�เด�ยว
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te/japan_the_winebot
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ถนนอ�จฉร5ยะ (Intelligent road system) (3173)

ส.าน	กงานต.ารวจแห�งชาต�ของประเทศญ��ป7�นได�
ประกาศแผนงานท��จะน.าระบบช�วยเร��องความปลอดภ	ยบน
ท�องถนนมาใช� เพ��อช�วยบอกผ+�ข	บข��ถJงอ	ตราความเส��ยงภ	ย
จากอ7บ	ต�เหต7ท��เก�ดขJMนโดยให�เห]นผ�านเคร��องแสดงทางภาพ
และเส�ยงท��ต�ดต	Mงอย+�ในรถยนต3 โดยระบบด	งกล�าวจะถ+ก
น.ามาทดสอบท��โตเก�ยวเปEนแห�งแรกในปลายป`น�M และคาด
ว�าจะน.ามาใช�งานจร�งภายในป ̀2551 ภายหล	งจากผ�านการ
ทดสอบและปร	บปร7งระบบเร�ยบร�อยแล�ว 

ระบบด	งกล�าวพ	ฒนาขJMนโดยสมาคมการบร�หารจ	ดการ
ระบบจราจรสากลแห�งประเทศญ��ป7�น (the Universal Traffic 
Management Society of Japan: UTMS) และเปEนท��ร+�จ	ก
ก	นในช��อระบบช�วยด�านความปลอดภ	ยในการข	บข�� “the 
Driving Safety Support System (DSSS)” ระบบด	งกล�าว
ท.างานบนเคร�อข�ายท��สามารถส��อสารได� 2 ทาง ม�ช��อเร�ยกว�า 
“อ�นฟราเรดบ�คอน (Infrared Beacons)” ม�ล	กษณะเปEน
กระโจมไฟส	ญญานอ�นฟราเรด ซJ�งจะถ+กน.าไปต�ดต	Mงอย+�บน
เสาส+ง 5.5 เมตรบนท�องถนน โดยเฉพาะในบร�เวณท��ม	กจะ
เก�ดอ7บ	ต�เหต7บ�อยคร	Mง อ�นฟราเรดบ�คอนน�Mจะตรวจว	ด
เปอร3เซ]นต3ของยานพาหนะและคนเด�นถนน โดยเฉพาะใน
บร�เวณท��ท	Mงคนข	บและคนท��เด�นอย+�ร�มถนนมองไม�เห]น และ
จะส�งข�อม+ลส��อสารไปย	งคนข	บผ�านทางระบบน.าทางใน
รถยนต3

เน��องจากระบบจะประกอบด�วยระบบย�อยท��แตกต�างก	น
ถJง 20 ระบบย�อย จJงต�องใช�เวลาค�อนข�างมากในการ
ออกแบบและพ	ฒนาในแต�ละระบบ  ท	Mงน�Mเพ��อปiองก	น
อ7บ	ต�เหต7ในร+ปแบบท��แตกต�างก	นไป เช�น อ7บ	ต�เหต7ท��เก�ดจาก
ด�านหน�าของต	วรถ ด�านหล	งของต	วรถ ด�านซ�าย และขวา
เปEนต�น โดยคาดว�าระบบย�อย 5 ระบบจะเสร]จและน.ามาใช�
ได�ในป ̀2551 ท��จะถJงน�M ซJ�งการน.าไปใช�จร�งจะได�ม�การ
ทดลองใช�ท��โตเก�ยวก�อนเปEนแห�งแรก   

ระบบ DSSS น�Mจะม�ล	กษณะคล�ายก	บระบบข�อม+ล
ข�าวสารในยานพาหนะ (the Vehicle Information and 
Communication System (VICS) ซJ�งเปEนระบบท��น.ามาใช�
งานแล�ว และก]ใช�แสงอ�นฟราเรดในการร	บส�งข�อม+ลการ
จราจรไปย	งรถแต�ละค	นเช�นก	น แต�ม�เพ�ยงร�อยละ 10 ของ
ผ+�ใช�รถยนต3ในโตเก�ยวท��ต�ดต	Mงระบบน�Mเท�าน	Mน ส.าหร	บใน
อนาคต ทางร	ฐบาลจะม7�งเน�นไปท��การท.าให�ระบบด	งกล�าว
เปEนท��ร+�จ	กและม�การใช�งานมากขJMน

ส.าหร	บการทดสอบท��จะท.าในโตเก�ยวน	Mน จ	ดขJMนเพ��อด+
ประโยชน3และผลกระทบท��จะเก�ดขJMนก	บผ+�ใช�รถใช�ถนนโดย
ท	�วไป จากการทดลองน.าระบบท	Mง 5 ไปใช�แล�วคร	MงหนJ�งท��
โตโยต�าซ�ต�M ในเม�องไอช� เม��อป̀ 2545-2547 พบว�าผ+�ใช�
มากกว�าร�อยละ 80 ได�ร	บประโยชน3จากระบบด	งกล�าว

ท��มา: 
3171: http://www.physorg.com/news76178303.html ส�บค�นข�อม+ลเม��อ 31/08/2006
3172: http://news.yahoo.com/s/sp/20060903/ap_on_hi_te/japan_the_winebot ส�บค�นข�อม+ลเม��อ 04/09/2006
3173: http://www.ministryoftech.com/2006/08/19/intelligent-road-system-to-boost-traffic-safety/
         http://www.smartmobs.com/archive/2006/08/19/intelligent_roa.html ส�บค�นข�อม+ลเม��อ 02/08/2006
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