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3021 “ร�ไพล คว 1” ห��นยนต�เหม�อนมน�ษย�

3022 ฮตาช โตชบา และเรเนซ%สร�วมลงท�นผลต
ชปหว%งแข�งบร ษ%ทย%กษ�ใหญ�

3023 ความบ%นเทงในรถยนต�เพ�0อนร�วมทางท�0แสนด� 

“ร�ไพล ค�ว 1” ห��นยนต!เหม�อนมน�ษย! (3021)

น%กวทยาศาสตร�ญ�0ป�5นเป6ดต%วห��นยนต�ท�0ด7เหม�อนมน�ษย� 
ท�0ส�ดเท�าท�0เคยม�มาในงาน “The 2005 World Expo” ซE0ง 
จ%ดขEGนท�0ประเทศญ�0ป�5นระหว�างว%นท�0 25 ม�.ค. - 25 ก.ย. 2548 
ห��นยนต�ต%วน�Gม�นามว�า “ร�ไพล คว 1” (Repliee Q1) ห��นยนต�
หร�อแอนดรอยด�ต%วน�Gม�ใบหนOาละมOายก%บผ7Oประกาศข�าวสาว 
คนหนE0งของญ�0ป�5น แมOห��นยนต�จะเคล�0อนไหวและทPาท�าทาง 
ไดOเพ�ยงแค�น%0งท%กทายก%บคนท%0วไปเท�าน%Gน แต�หล%งจากไดO
นPาไปทดลองในท�0สาธารณะพบว�าคนท�0มาขอขOอม7ลไม�ร7Oว�า
กPาล%งปฏส%มพ%นธ�อย7�ก%บห��นยนต�ท�0ไม�ใช�มน�ษย�อย7�

แอนดรอยด� “ร�ไพล คว 1” เปTนผลงานของ ศ.จ.ฮโรช 
อชก7โร จากมหาวทยาล%ยโอซากา ร�ไพล คว 1 ไดOร%บการ
ออกแบบใหOสามารถกระพรบตา เคล�0อนไหวแขน ขา ศ�รษะ 
และร�างกายท�อนบนไดOอย�างอสระและเปTนธรรมชาต
คลOายคลEงก%บมน�ษย� โดยสามารถห%นหร�อแสดงท�าท�ตอบร%บ
ไดOเหม�อนมน�ษย� อ�กท%Gงย%งสามารถขย%บปากและเคล�0อนไหว
ลPาต%วเหม�อนกPาล% งหายใจอย7�ไดO โดยการฝVงเซนเซอร�และ
มอเตอร�หลายชGนอย7�ท%0วไปตามร�างกาย ไม�ว�าจะเปTนใน
หนOาผาก โหนกแกOม ไหล� แขนท�อนบน แขนท�อนล�างและ
ฝ5าม�อ จEงไม�แปลกท�0แอนดรอยด�ต%วน�Gจะสามารถตอบสนอง
การส%มผ%สไดOหลากวธ� จ�ดเด�นของแอนดรอยด�ต%วน�Gอย7�ท�0
ผวหน%งไม�ไดOทPาดOวยพลาสตกแขWงแต�ทPาดOวยซลโคนแบบ 
ย�ดหย��นไดOทPาใหOด7แลOวร7OสEกว�าเหม�อนมน�ษย�อย�างมาก

ก�อนหนOาท�0จะพ%ฒนาแอนดรอยด� “ร�ไพล คว 1” 
ศ.จ. อชก7โรฯ ไดOเคยสรOางห��นยนต�ท�0ด7คลOายคลEงมน�ษย� เปTน 
ห��นยนต�ท�0จPาลองภาพเดWกผ7Oหญงญ�0ป�5นอาย�ประมาณ 5 ขวบ 
ใชOช�0อว�า “ร�ไพล อาร� 1” (Repliee R1) ส�วนห%วของห��นยนต� 
“ร�ไพล อาร� 1” สามารถเคล�0อนไหวไดOถEง 9 ทศทาง และ
สามารถแสดงท�าทางดOวยการใชOม�อไดO เน�0องจากม�เซนเซอร� 
ประสทธภาพส7ง 4 จ�ดฝVงไวOใตOผวหน%งในส�วนของแขนขOาง
ซOาย คอยควบค�มใหOห��นยนต�สามารถเคล�0อนไหวไดOในท�าทาง 
ท�0แตกต�างก%นไป ทPาใหOห��นยนต�สามารถตอบสนองต�อแรงกด 
หร�อแรงบ�บในระด%บต�างๆ ก%นไดO 

สPาหร%บ ร�ไพล คว 1 ถ�อเปTนพ%ฒนาการร��นต�อมา ซE0งใชO
คอมพวเตอร�วเคราะห�ท�าทางและการเคล�0อนไหวของมน�ษย�
จากท�าทางของมน�ษย�ท�0ห��นกPาล%งม�ปฏส%มพ%นธ�ดOวย แลOวนPา 
ร7ปแบบเปล�าน%Gนมาใส�โปรแกรมใหOห��นยนต�หร�อแอนดรอยด� 
ร�ไพล คว 1 ซE0งโปรแกรมด%งกล�าวสามารถกPาหนดใหOห��นยนต� 
แสดงท�าทางเคล�0อนไหวโตOตอบก%บมน�ษย�และกPาหนดใหO
แสดงท�าทางแต�เพ�ยงลPาพ%งฝ5ายเด�ยวไดO  ร�ไพล คว 1 จEง
สามารถตดต�อส�0อสารก%บมน�ษย�และตอบร%บเม�0อม�การแตะเน�Gอ
ตOองต%ว ทPาใหOเวลาท�0ถ7กจ%บ ห��นยนต�จะม�ท�าท�ตอบสนองไดO
เหม�อนมน�ษย�

      ศ.จ. อชก7โรฯ เช�0อว�า เปTนไปไดOท�0จะสรOางห��นยนต�ท�0ทPา
อะไรไดOเหม�อนมน�ษย�มากกว�าน�G ด%งน%Gน ความสPาเรWจในการ
พ%ฒนาร�ไพล คว 1 จEงเปTนใบเบกทางท�0จะนPาไปส7�ความเปTน 
ไปไดOในการพ%ฒนาห��นยนต�ใหOกลายเปTนมน�ษย� "อย�างนOอย
เพ�ยงแค�ช�วงเวลาส%Gนๆ 5-10 วนาท� และหากเล�อกสถานการณ�
ท�0เหมาะสมมาใส�โปรแกรมใหOห��นยนต� ห��นยนต�อาจจะ 
เล�ยนแบบท�าทางสามารถตบตาใหOคนท%0วไปนEกว�ากPาล%ง
ปฏส%นถาร (พ7ด-ค�ย) ก%บคนจรงๆ ไม�ไดOเปTนแค�ห��นยนต�ไดO
นานถEงกว�า 10 นาท� ก�อนท�0ความจรงจะเป6ดเผย"  ส%กว%นหนE0ง 

IT Digest Vol 3 No 2                                                                                                                                                             1

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

IT Digest
Vol3  No2 (16 January 2006) 

ภาพแสดงห��นยนต� "ร�ไพล ค�ว 1” ก%บ ศ.จ.ฮชก7โร
 ท�0มา: news.bbc.co.uk/2/hi/science/

nature/4714135.stm

การทPาแผนท�0การเคล�0อนไหวของมน�ษย�สPาหร%บใชOใน
การออกแบบการเคล�0อนไหวของแอนดรอยด�

ภาพจาก: www.technovelgy.com/ct/Science-
Fiction-News.asp?NewsNum=404
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ห��นยนต�จะถ7กพ%ฒนาไปถEงข%Gนท�0สามารถตบตาใหOมน�ษย�คดว�า
ห��นยนต�ค�อคนจรงๆ ไดO และส0งสPาค%ญกว�าอะไรท%Gงหมด กWค�อ 
มน�ษย�ม%กจะล�มว�าต%วเองกPาล%งอย7�ก%บห��นยนต�ท�0เหม�อนมน�ษย�
โดยม%กจะเผลอคดว�าเปTนผ7Oหญงจรงๆ

ฮ�ต�ช� โตช�บ� และเรเนซ�สร�วมลงท�นผล�ตช�ปหว�งแข�ง
บร�ษ�ทย�กษ!ใหญ� (3022)

บรษ%ทผลตชปของญ�0ป�5นสามรายค�อ บรษ%ทฮตาช 
โตชบา และเรเนซ%ส เทคโนโลย� ไดOเป6ดเผยว�า บรษ%ทท%Gง
สามม�แนวโนOมท�0จะลงท�นร�วมก%นเปTนเงนกว�า 1 แสนลOานเยน 
(หร�อประมาณ 852 ลOานเหร�ยญดอลลาร�สหร%ฐ) เพ�0อใชOใน
การจ%ดต%Gงสายการผลตชปท�0ลGPาหนOาขEGนมาใหม� ซE0งคาดว�าจะ
สามารถเร0มทPาการผลตจPานวนมากไดOในปw ค.ศ. 2007 
เพ�0อท�0จะใชOแข�งข%นก%บบรษ%ท อนเทล ซE0งเปTนผ7Oผลตชป
อ%นด%บหนE0งของโลก

แต�อย�างไรกWตาม น%กวเคราะห�จากสถาบ%นต�างๆ ไดOลง
ความเหWนว�า ควรจะตOองม�การลงท�นมากกว�าน�GถOาท%Gงสาม
บรษ%ทตOองการแข�งข%นใหOไดOระด%บท�0เท�าเท�ยมก%บบรษ%ท 
อนเทล หร�อบรษ%ท ซ%มซ�ง อเลWกทรอนกส� เน�0องจากบรษ%ท
ท%Gงสองน�GไดOร%บผลกPาไรเปTนจPานวนมากและม�เงนท�นสน%บสน�น
มากเพ�0อใชOก%บโรงงานสารกE0งต%วนPา (semiconductor) ข%Gนส7ง 
ด%งน%Gนหลายๆ คนจEงย%งม�ความสงส%ยว�าการร�วมลงท�นล%กษณะ 
น�GจะสามารถนPาไปใชOแข�งข%นก%บอนเทล และซ%มซ�ง ไดOจรง
หร�อไม�  โดยบรษ%ทร�วมลงท�นท%Gงสามจะเร0มทPาการศEกษาถEง
ความเปTนไปไดOของโครงการน�Gในช�วงเด�อนมกราคม 2006 
และในขณะน�Gคาดว�าสายการผลตใหม�จะม�ขEGนท�0โรงงานของ
โตชบาหร�อเรเนซ%สก�อน

ประเทศญ�0ป�5นเคยเปTนผ7OนPาในตลาดสารกE0งต%วนPาในช�วง
ปลายทศวรรษท�0 80 เพราะม�สามบรษ%ทผลตชปท�0ม�ยอดขาย 
มากท�0ส�ดในขณะน%Gนค�อ บรษ%ท NEC โตชบา และฮตาช แต�
เม�0อปwท�0แลOวท%Gงสามบรษ%ทน�Gไม�ไดOตดอ%นด%บหนE0งในสามเลย 
ปVจจ%ยท�0ทPาใหOยอดขายของท%Gงสามบรษ%ทลดลงค�อ การลด
จPานวนลงของบรษ%ทผลตอ�ปกรณ�อเลWกทรอนกส� ซE0งเปTน
ล7กคOาท�0สPาค%ญของบรษ%ทท%Gงสาม นอกเหน�อจากน%Gนท%Gงสาม
บรษ%ทย%งไม�สามารถเขOาไปจ%บส�วนแบ�งท�0สPาค%ญในตลาด 
ต%วประมวลผลกลางในคอมพวเตอร� (PC microprocessing) 
และชปสPาหร%บใชOในการส�0อสารของโทรศ%พท�ม�อถ�อ 

      นอกจากน�GโครงสรOางของภาคอ�ตสาหกรรมกWย%งม� 
ปVญหาเน�0องจากม�จPานวนบรษ%ทผลตชปมากเกนไป ด%งน%Gน
บรษ%ทต�างๆ จEงม�ความคดว�าน�าจะตOองมาร�วมม�อก%นลงท�น
สรOางโรงงานท�0สามารถผลตชปท�0ม�ขนาดเลWกลงและม� 
ประสทธภาพส7งขEGน แทนท�0จะต�างคนต�างลงท�นสรOาง
โรงงานของตนเอง

      บรษ%ทร�วมลงท�นท%Gงสามม�โครงการท�0จะทPาการผลตชป
แบบระบบ (system chips) ดOวยวงจรขนาด 65 นาโนเมตร
หร�อเลWกกว�า  การพ%ฒนาชปแบบระบบน�GทPาไดOโดยการเอา
ระบบการทPางาน (functions) หลายๆ ระบบมารวมเขOาไวO
ดOวยก%นบนแผ�นซลคอนแผ�นเด�ยวก%น ซE0งวธ�น�Gจะช�วยลด
ตOนท�นในการผลตและย%งสามารถทPาใหOผลตภ%ณฑ�ออกส7�
ตลาดไดOเรWวขEGนอ�กดOวย

      ในขณะน�Gบรษ%ทท%Gงสามย%งไม�สามารถหาขOอสร�ปของ 
การร�วมม�อก%นไดO ด%งน%GนสPาหร%บการผลตชปแบบระบบน�G จEง
ม�การคาดการณ�ว�าอาจจะตOองม�บรษ%ทใดบรษ%ทหนE0งขEGนมา

เปTนผ7OนPา และเร0มดPาเนนการผลตและพรOอมท�0จะยอมเส�0ยงต�อ
การผลตในคร%Gงน�G ด%งน%GนจEงเปTนท�0น�าตดตามต�อไปว�า การ
ร�วมลงท�นของบรษ%ทญ�0ป�5นในคร%Gงน�GจะสPาเรWจและดEงส�วนแบ�ง
ของตลาดผ7Oผลตชปมาจากบรษ%ทอนเทลหร�อซ%มซ�งไดOอย�าง
ท�0ต%GงใจไวOหร�อไม� 

 

  

  

 คว�มบ�นเท�งในรถยนต!เพ��อนร�วมท�งท��แสนด� (3023)

ปVจจ�บ%นผ7Oผลตรถยนต�ไดOใหOความสนใจเก�0ยวก%บการนPา
เทคโนโลย�เพ�0อความบ%นเทงและความสน�กสนานมาไวOใน 
รถยนต�ก%นมากขEGน และรถยนต�จะไม�ไดOเปTนแค�เพ�ยงพาหนะ 
ท�0นPาพาค�ณจากท�0หนE0งไปย%งอ�กท�0หนE0งเท�าน%Gน แต�เปTนไดO
มากกว�าน%Gน โดยม%นจะสามารถใหOความบ%นเทงแก�ค�ณและ 
ผ7Oโดยสารของค�ณตลอดเสOนทาง 

      ดOวยแนวคดด%งกล�าว บรษ%ทผลตรถยนต�ฟอร�ดจEงไดO
ร�วมม�อก%บบรษ%ท Microsoft และ Grand Blanc-based 
Stargate Mobile ผลตแทปเลWท พ�ซ� (Tablet PC) ท�0ม�
ความทนทานสPาหร%บใชOงานในสถานท�0ปฎบ%ตงานต�างๆ 
โดยไดOตดต%Gงเคร�0องคอมพวเตอร�ไวOในรถยนต�ฟอร�ด ร��น 
เอฟ-ซ�ร�0ส� และรถบรรท�ก โดยผ7OใชOสามารถร%บ-ส�งอ�เมลล� 
ใชOอนเทอร�เนWต และเร�ยกโปรแกรมใดๆ ท�0สามารถทPางาน 
บน Windows XP ไดO สPาหร%บต%วเคร�0องแทบเลWท พ�ซ�น%Gนม�
นGPาหน%ก 2.5 ปอนด� สามารถยEดเขOาก%บรถยนต�และถอดออก
มาใชOงานไดO ราคาประมาณ 3,000 เหร�ยญสหร%ฐ (หร�อ
ประมาณ 115,000 บาท) หร�ออาจกล�าวไดOว�า ท�กอย�างท�0
ค�ณทPาไดOในสPาน%กงาน ค�ณสามารถทPาไดOในรถยนต�และ 
ค�ณสามารถทPางานไดOโดยท�0ไม�ตOองเขOาไปในสPาน%กงาน 

บรษ%ท Audiovox Electronics ย%งไดOเป6ดต%วเคร�0องเล�น 
DVD พรOอมจอ 2 จอ ชนดพ%บไดOเพ�0อใหOเดWกสามารถด7
รายการท�ว�ท�0ต�างก%นไดOในราคาเพ�ยงเคร�0องละ 1,799 
เหร�ยญสหร%ฐ นอกจากน�Gบรษ%ท Troy-based Delphi ย%งไดO
พ%ฒนาจอ LCD ท�0สามารถมองเหWนภาพไดOจากม�มท�0ต�างก%น 
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ท�0มา: www.hitachi.com
www.toshiba.co.jp and www.renesas.com

                     

ภาพแทปเลWท พ�ซ� (Tablet PC) ท�0ตดต%Gงในรถยนต�  
ท�0มา: http://www.audiovox.com/



โดยเม�0อมองจากม�มซOายหร�อขวาภายในรถยนต�ผ7Oโดยสาร
เบาะหล%งฝV�งคนข%บจะสามารถมองเหWนการ�ต7นในขณะท�0อ�ก 
ฝV�งหนE0งจะมองเหWนการแข�งรถ นอกจากน�Gบรษ%ท Delphi 
ไดOม�แผนท�0จะออกผลตภ%ณฑ�น�GสPาหร%บท�0น%0งตอนหนOาซE0ง
ผ7Oโดยสารสามารถด7หน%งไดO ส�วนคนข%บจะมองเหWนเปTน
แผนท�0ระบบนPาทาง  

      ส�วนบรษ%ท Van Buren Township-based Visteon 
ไดOเป6ดต%วระบบบ%นเทงใหม�ซE0งผนวกเขOาก%บเกมส�บอย ของ
บรษ%ทนนเทนโด โดยอ�ปกรณ�สามารถเคล�0อนยOายไปท�0อ�0นไดO 
เม�0อถอดออกจากเพดานรถยนต� และหนOาจอม�ขนาดถEง 10.2 
นGว เม�0อเท�ยบก%บหนOาจอของเกมส�บอยซE0งม�ขนาดเพ�ยง 2x2
นGว นอกจากน�Gย%งม�วทย�และระบบนPาทางต�างๆ ซE0งม�หนOาจอ
ส%มผ%สท�0ใหญ�ขEGนเพ�0อใหOคนข%บใชOงานไดOง�ายโดยท�0ไม�ตOองละ
สายตาจากถนนมากน%ก และบางร��นย%งสามารถส%0งงานดOวย
เส�ยงไดOอ�กดOวย

      ผลตภ%ณฑ�เหล�าน�G ไม�เพ�ยงแต�ทPาใหOผ7OบรโภคใชOงานไดO
ง�ายขEGนและสะดวกขEGนเท�าน%Gน แต�ย%งทPาใหOผ7Oผลตรถยนต� 
สามารถตดตามเทคโนโลย�ไดO ถEงแมOว�าระยะเวลาในการ
จPาหน�ายรถอาจจะยาวนานหลายปw แต�อ�ปกรณ�เหล�าน%GนกW
สามารถทPางานเขOาก%นไดOก%บเคร�0องเล�นเพลงพกพาหลายร��น 
และอ�ปกรณ�อ�0นๆ อ�กมาก 

 
      ถEงแมOว�าในขณะน�G อ�ตสาหกรรมรถยนต�จะชลอต%วลง 
แต�อ�ตสาหกรรมอเลWกทรอนกส�แบบพกพากล%บไดOร%บความ
นยมเพ0มขEGน เพราะผ7Oซ�Gอรถไม�ตOองการท�0จะจ�ายเงน
มากกว�าค�ารถท�0ซ�Gอ ยกเวOนแต�ม�เง�0อนไขหร�อขOอเสนอ
พเศษจากบรษ%ทผ7Oผลต   ด%งน%Gนผ7Oผลตรถยนต�หลายๆ คน
จEงไม�ล%งเลท�0จะเพ0มจอว�ด�โอสPาหร%บเดWกๆ หร�อตดต%Gงวทย�
ผ�านดาวเท�ยมมาจากโรงงานเพ�0อจ7งใจผ7Oซ�Gอ  ท%Gงน�G 
น%กวจ%ยจาก Telematics Research Group ไดOประมาณ
การว�ารถยนต�ใหม�ท�0ขายพรOอมก%บระบบว�ด�โอท�0ตดต%Gงมาใน
รถยนต�ในปw 2004 ม�ถEงรOอยละ 10 ของการจPาหน�าย
รถยนต�ท%Gงหมด  และส%ดส�วนน�Gจะเพ0มขEGนเปTนรOอยละ 25 
ภายในทศวรรษน�G

ท�0มา: 
3021: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4714135.stm
         http://www.technovelgy.com/ct/Science-Fiction-News.asp?NewsNum=404
         http://newsnationalgeographic.com/news/2005/06/0610_050510_robot.html
3022: http://www.cnn.com
         http://www.hitachi.com
         http://www.toshiba.co.jp

   http://www.renesas.com
3023: http://www.detnews.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060106/BIZ04/601060380/1013 
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จนตนา พ%ฒนาธรช%ย 
สงวนลขสทธ� (c) 2549 โดยศ7นย�เทคโนโลย�อเลWกทรอนกส�และคอมพวเตอร�แห�งชาต สวทช. การนPาไปต�พมพ�หร�อ
เผยแพร�ในส�0ออ�0นจะทPาไดOต�อเม�0อไดOร%บอน�ญาตเปTนลายล%กษณ�อ%กษรจากเจOาของลขสทธ�เท�าน%Gน
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ภาพอ�ปกรณ� ระบบความบ%นเทง ”Visteon's”  
ซE0งผนวกเขOาก%บเกมส�บอยของบรษ%ทนนเทนโด 
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http://telecom.esa.int/telecom/www/object/index.cfm?fobjectid=12843
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