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รถยนต�ท��ช�วยลดก�รเก�ดอ�บ�ต�เหต� (3091)

ขณะน� บร�ษ�ทผ��ผล�ตรถยนต�ช�นน��ของประเทศญ�&ป'(น 
เช*น บร�ษ�ท น�สส�นมอเตอร� และ บร�ษ�ท โตโยต�� มอเตอร� 
ได�พ�ฒน�อ'ปกรณ�และระบบด��นคว�มปลอดภ�ยเพ�&มเต�มในรถ
ยนต�จ�กอ'ปกรณ�หร:อระบบท�&ม�อย�*เด�มอย*�งเช*น ระบบควบ
ค'มก�รข�บเคล:&อนอ�ตโนม�ต� (Cruise control) ระบบ
ส�ญญ�ณเต:อนเม:&อข�บรถยนต�ออกนอกช*องท�งจร�จร หร:อ
ระบบท�&ช*วยให�ผ��ข�บข�&แตะเบรคท�&ส�ม�รถหย'ดรถยนต�ได�รวด
เรFวม�กขGนเม:&อเก�ดเหต'ฉ'กเฉ�น โดยได�พ�ฒน�เทคโนโลย�
เพ:&อช*วยให�ก�รข�บข�&รถยนต�ปลอดภ�ยย�&งขGนและเทคโนโลย�
ท�&อ��นวยคว�มสะดวกภ�ยหล�งจ�กก�รเก�ดรอยข�ดข*วนบนส�
เคล:อบรถยนต� อ�ท�เช*น

1) ระบบช*วยควบค'มระยะห*�งระหว*�งรถยนต� 
(“Distance Control Assist System”) ซG&งเปRนก�รผสม
ผส�นเทคโนโลย�เซFนเซอร�เรด�ร�ซG&งต�ดต�งอย�*บร�เวณก�นชน
หน��รถและระบบคอมพ�วเตอร�เพ:&อค��นวณ หร:อประเม�น
อ�ตร�คว�มเรFวของรถยนต� และระยะห*�งระหว*�งรถยนต�และ
รถยนต�ค�นหน��เพ:&อใช�ในก�รปSองก�นอ'บ�ต�เหต'รถยนต�ท�&จะเก�ด
ขGนได�    ท�งน� เม:&อระบบได�ค��นวณและประเม�นสถ�นก�รณ�
และพบว*� อ�จเก�ดอ'บ�ต�เหต'ก�รชนขGน ระบบจะท��ก�รเต:อน
โดยปร�กฎไฟเต:อนบนแผงหน��ปVด และส�ญญ�ณเส�ยงเต:อน 
ในขณะเด�ยวก�นค�นเร*งจะถ�กด�นขGนโดยอ�ตโนม�ต�เพ:&อเปRน
ส�ญญ�ณในก�รเต:อนผ��ข�บข�&ให�แตะเบรคเพ:&อหย'ดรถ  หร:อ
เม:&อระบบประเม�นสถ�นก�รณ�ว*�ม�โอก�สเก�ดก�รชนแบบ 
ชนท��ยขGน ระบบเบรคจะท��ง�นอ�ตโนม�ต� เม:&อผ��ข�บข�&รถยนต�
ถอนเท��ออกจ�กค�นเร*ง  พร�อมท�งส*งส�ญญ�ณเส�ยงเต:อน
และไฟเต:อน   

2) ระบบส:&อส�รและเต:อนผ��ข�บข�&ถGงโอก�สก�รเก�ด 
อ'บ�ต�เหต' โดยก�รส*งส�ญญ�ณไฟเต:อนบร�เวณหน��ปVด 
รถยนต�และส�ญญ�ณเส�ยง โดยจะท��ก�รเต:อนใน 5 
สถ�นก�รณ� ได�แก* (i) เม:&อม�โอก�สเก�ดก�รประส�นง� 
อ�นเน:&องม�จ�กท�ศนว�ส�ยท�&ไม*ด� (ii) เม:&อม�โอก�สเก�ดก�รชน
ก�บรถยนต�ค�นท�&ต�มม�ด��นหล�ง เม:&อจะเล�ยวขว� (iii) เม:&อม�
โอก�สชนรถมอเตอร�ไซค� เม:&อจะเล�ยวซ��ย (iv) เม:&อม�โอก�ส
ชนรถยนต�ค�นหน��ซG&งจอดน�&งอย�*  (v) เม:&อม�โอก�สชนด��นข��ง
ในขณะเปล�&ยนช*องท�งจร�จร  ท�งน�ห�กผ��ข�บข�&รถยนต�ถอน
เท��ออกจ�กเบรคขณะท�&ม�ส�ญญ�ณเต:อน  ระบบส�ญญ�ณ
เส�ยงกFจะด�งม�กขGนเร:&อยๆ 

3) ระบบต�ดต�มน��ท�งบนรถยนต� (Car-Navigation 
Monitor) ซG&งใช�กล�องด�จ�ท�ลต�ดต�งไว�ท�งบร�เวณหน��รถและ
หล�งรถยนต� รวมท�งบร�เวณกระจกมองข��ง โดยจะน��ภ�พท�&
ได�ท�งหมดม�ต*อก�บเปRนภ�พถ*�ยแสดงผลโดยรอบของ 
รถยนต� (“Around View Monitor”-AVM) แสดงให�ให�แก* 
ผ��ข�บข�&จ�กจอมอน�เตอร�ท�&ต�ดต�งในรถ เพ:&อช*วยให�ผ��ข�บข�&
ส�ม�รถจอดรถยนต�ในท�&แคบได�สะดวกย�&งขGน  ท�งน�ระบบ
ด�งกล*�วค�ดว*�จะเปRนประโยชน�อย*�งย�&งส��หร�บประเทศ 
หร:อเม:องท�&ม�ก�รจรจรค�บค�&ง หร:อม�พ:นท�&ส��หร�บจอดรถ 
ค�บแคบ ด�งเช*นประเทศญ�&ป'(น

4) ส�รถยนต�ซG&งจะซ*อมแซมรอยข�ดข*วน เช*น รอยจ�ก
ก�รล��งรถหร:อรอยข�ดข*วนเลFกน�อยอ:&นๆ ได�ด�วยต�วเอง โดย
ม�ช:&อเร�ยกว*� “Scratch Guard Coat”  ส�รถยนต�ประเภท 
ด�งกล*�วจะม�ส*วนประกอบของเรซ�นซG&งม�คว�มย:ดหย'*นม�ก 
คล��ยก�บพ:นผ�วท�&เปRนย�ง ส��หร�บว�ธ�ก�รแก�ไขรอยข�ดข*วน
ส�ม�รถท��ได�โดยเทน��ร�อนลงบนพ:นผ�วภ�ยหล�งจ�กก�ร 
ข�ดส�ด�วยแปรงข�ดส�ท�&เปRนโลหะแล�ว หร:อห�กรอยข�ดข*วนท�&
เลFกน�อยกFส�ม�รถปล*อยให�ส�ค:นต�วได�เอง ซG&งอ�จจะใช�
เวล�ประม�ณ 1 ว�น – 1 ส�ปด�ห� ขGนก�บสภ�พอ�ก�ศหร:อ
อ'ณหภ�ม�    นอกจ�กน�จ�กก�รเปร�ยบเท�ยบส�ประเภทน� และ
ส�พ*นรถยนต�ร�ปแบบเด�ม พบว*� ส�ม�รถปSองก�นรอยข�ดข*วน
ได�ด�กว*�ส�รถยนต�ร�ปแบบเด�ม จGงท��ให�ก�รบ��ร'งด�แลร�กษ�
รถยนต�ท��ได�ง*�ยม�กขGน 

5) ระบบอ�จฉร�ยะเพ:&อช*วยในก�รจอดรถ (“Intelligent 
Parking Assist System”) ท�งน�รถยนต�จะส�ม�รถจอดได�
โดยอ�ตโนม�ต� โดยท�&ผ��ข�บข�&ไม*จ��เปRนจะต�องถ:อพวงม�ล�ย
บ�งค�บ โดยระบบจะท��ก�รค��นวณจ�กคอมพ�วเตอร� เซFน
เซอร�ท�&ใช�บ�งค�บควบค'ม และกล�องขน�ดจ�jว เพ:&อช*วยในก�ร
จอดรถ
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ส��หร�บระบบและอ'ปกรณ�ท�งหมดท�&กล*�วม�ข��งต�น ย�ง
อย�*ในระหว*�งทดสอบภ�คสน�ม ซG&งค�ดว*�จะส�ม�รถน��
ออกต�ดต�งบนรถยนต�ท�&ใช�ในประเทศญ�&ป'(นได�อ�กภ�ยใน 2-3 
ปoข��งหน�� ส��หร�บบร�ษ�ทผ��ผล�ตรถยนต�ของประเทศสหร�ฐ
อเมร�ก� เช*นบร�ษ�ทเจเนอร�ล มอเตอร� (General Motor) 
และบร�ษ�ทฟอร�ด มอเตอร� (Ford Motor) กFได�พ�ฒน�
อ'ปกรณ�เพ�&มเต�มเพ:&อต�ดต�งบนรถยนต�อ�ท�เช*น เขFมข�ดน�รภ�ย
ท�&ม�อ'ปกรณ�แบบเป(�ลม (Inflatable Seat Belt) ต�ดต�งบน
เขFมข�ดน�รภ�ยในบร�เวณไหล* เพ:&อช*วยปSองก�นแรงกระแทก
บร�เวณหน��อกม�กขGน   

อย*�งไรกFด� ถGงแม�ว*�บร�ษ�ทผ��ผล�ตรถยนต�จะพย�ย�ม
พ�ฒน�ระบบและอ'ปกรณ�เพ:&อเพ�&มคว�มปลอดภ�ยในก�รข�บข�& 
หร:อปSองก�นก�รเก�ดอ'บ�ต�เหต'ร��ยแรงบนท�องถนน แต*ส�&งท�&
ส��ค�ญท�&ส'ดส��หร�บผ��ข�บข�&รถยนต�ท�&ควรค��นGงถGงอย*�งท�&ส'ดค:อ 
ก�รข�บรถอย*�งไม*ประม�ท ม�สม�ธ� รวมถGงก�รปฏ�บ�ต�ต�ม
กฎจร�จร ซG&งน*�จะเปRนว�ธ�ก�รปSองก�นก�รเก�ดอ'บ�ต�เหต'ท�&ด� 
ท�&ส'ด และประหย�ดงบประม�ณม�กท�&ส'ดอ�กด�วย

อ�อมกอดออนไลน� (3092) 

คว�มร��สGกเศร�� หดห�* เปRนท'กข�ของคนท�&ต�องเด�นท�ง
ห*�งบ��นไปในท�&ไกลๆ หร:อเด�นท�งไปต*�งประเทศเปRนเวล�
น�นๆ ก��ล�งจะหมดไป เพร�ะน�กว�ทย�ศ�สตร�ได�ออกม�
ประก�ศถGงผลง�นว�จ�ยล*�ส'ดท�&เก�ดจ�กคว�มพย�ย�มท�&จะน��
เทคโนโลย�เข��ม�ช*วยให�ครอบคร�วได�ใกล�ช�ดก�นม�กขGน 
โดยก�รประ ด�ษฐ�ผลง�นว�จ�ยออกม�ในร�ปของช'ดนอนเดFก
อ�เลFกทรอน�กส� (electronic pajama) หร:อเส:อ
แจFคเกFตเดFกอ�เลFกทรอน�กส� (electronic child jacket) ท�&
ส�ม�รถส*งส�มผ�ส “อ�อมกอด” คว�มร�ก คว�มอบอ'*นจ�กพ*อ
แม*ท�&อย�*ห*�งไกลม�ส�*ล�กผ*�นเคร:อข*�ยอ�นเทอร�เนFตได�ส��เรFจ 
ผลง�นว�จ�ยน�เปRนของน�กว�ทย�ศ�สตร�ของศ�นย�ว�จ�ย 
Interactive and Entertainment Research Center ใน
ส�งก�ดมห�ว�ทย�ล�ยเทคโนโลย�น�นย�ง (Nanyang 
Technological University : NTU)  ของประเทศส�งคโปร�

ก*อนหน��น� เม:&อปo 2548  เจมส� เทห� (James Teh) 
หนG&งในท�มน�กว�จ�ยของศ�นย�ว�จ�ย มห�ว�ทย�ล�ยเทคโนโลย�
น�นย�ง ได�เคยออกม�ประก�ศว*� ส�ม�รถค�ดค�นห�ท�งส*ง 
“ส�มผ�สอ�อมกอดผ*�นเคร:อข*�ยอ�นเทอร�เนFต” โดยประด�ษฐ�
ออกม�ในร�ปต�นแบบของเส:อแจFคเกFตแบบส�&นได�เพ:&อจ��ลอง
ส�มผ�สอ�อมแขนขณะกอดส��หร�บล�กไก* ส�ตว�ปoกและส�ตว�เล�ยง
อ:&นๆ ได�ส��เรFจม�แล�ว เส:อแจFคเกFตน�จะถ�กควบค'มส�&งก�รจ�ก

เคร:&องคอมพ�วเตอร�ผ*�นเคร:อข*�ยอ�นเทอร�เนFตและเฝS�ด�
พฤต�กรรมของส�ตว�ด�งกล*�วผ*�นกล�องว�ด�โอ  ด�งน�น เม:&อน�ก
ว�จ�ยหร:อเจ��ของส*งค��ส�&งผ*�นอ�นเทอร�เนFตไปย�งต�วเซFนเซอร�
ท�&ฝVงอย�*ภ�ยในเส:อให�เคล:&อนไหวไปม�หร:อส�&น จะท��ให�ส�ตว�
ท�&ใส*เส:อแจFคเกFตด�งกล*�วร��สGกเหม:อนก��ล�งอย�*ในอ�อมกอด
ของแม*ไก*หร:อของเจ��ของ ซG&งนอกจ�กจะให�คว�มอบอ'*น
ก�บไก*แล�วย�งช*วยให�มน'ษย�ส�ม�รถส:&อส�รก�บส�ตว�เล�ยงได�ท'ก
ท�&และท'กเวล�ท�&ต�องก�รแม�ในเวล�ท�&เจ��ของย'*งๆ ต�ดภ�รก�จ
อ:&นๆ จนไม*ม�เวล�เอ�ใจใส*ส�ตว�เล�ยง  อ�กท�งเม:&อเก�ดก�รแพร*
ระบ�ดของโรคไข�หว�ดนก (Avian Flu) ขGนในประเทศแถบ
เอเซ�ยตะว�นออกเฉ�ยงใต�  ท��ให�บรรด�น�กว�ทย�ศ�สตร�/น�ก
ว�จ�ยต:&นต�วและให�คว�มสนใจผลง�นว�จ�ยน�เพ�&มขGนเพร�ะกล�ว
ก�รส�มผ�สไก*โดยตรงแล�วจะท��ให�ป(วยเปRนโรคไข�หว�ดนก 
ห�กใช�เส:อแจFคเกFตน�กFไม*ต�องก�งวลปVญห�น�อ�กต*อไป

ศ�สตร�จ�รย�เอเดร�ยน เดว�ด โช�ค (Adrian David 
Cheok) แห*งมห�ว�ทย�ล�ยเทคโนโลย�น�นย�ง กล*�วว*� 
“ท'กว�นน�พ*อแม*ย'คใหม*ต�องท��ง�นนอกบ��น จGงม�กว'*นว�ยอย�*
ก� บก�รท��ง�น หร:อต�ดภ�ระก�จต�องไปประช'ม/ส�มมน�ต�อง
ไปค��งแรม หร:อเด�นท�งไปต*�งจ�งหว�ด/ต*�งประเทศเพ:&อ 
ต�ดต*อธ'รก�จจนไม*ม�เวล�ให�ก�บล�ก ซG&งในท�งว�ทย�ศ�สตร�
แล�วก�รส�มผ�สและก�รกอดเปRนส�&งท�&ส��ค�ญม�กต*อพ�ฒน�ก�ร
ในก�รเจร�ญเต�บโตของเดFก”  ช'ดนอนเดFกอ�เลFกทรอน�กส�
หร:อเส:อแจFคเกFตอ�เลFกทรอน�กส�จะท��ให�เดFกท�&ใส*ร��สGกเหม:อน
ก��ล�งอย�*ในอ�อมแขนของพ*อแม*จร�งๆ แม�ในย�มท�&พ*อแม*ไม*
อย�*ใกล�ๆ  โดยส�จะเปล�&ยนไปต�มช*วงเวล�ท�&เปล�&ยนไป ณ 
ช*วงเวล�น�นๆ  ด�วยก�รใช�เทคโนโลย�โทรศ�พท�ม:อถ:อม�
ช*วยในก�รห�เส�นท�ง ฉะน�นเม:&อพ*อแม*เด�นท�งไปท��ง�นใน
ท�&ไกลๆ ช'ดนอนเดFกอ�เลFกทรอน�กส�หร:อเส:อแจFคเกFตอ�เลFก
ทรอน�กส�จะเปRนส�น��ต�ลและถ��พ*อแม*อย�*ใกล�ๆ  เส:อจะ
เปล�&ยนเปRนส�แดงหร:อส�ชมพ�

ท�มว�จ�ยเป�ดเผยว*� ท�งกล'*มได�พ�ฒน�ต'�กต�หม�ส��หร�บ
เดFกโดยต�ดต�งเซFนเซอร�ส��หร�บบ�นทGกส�มผ�สอ�อมกอดหร:อ
อ�อมแขนขณะกอดของพ*อแม*และถ*�ยทอดส�มผ�สเหล*�น�นใน
ร�ปของคล:&นส�ญญ�ณโดยใช�เทคโนโลย�ไร�ส�ยผ*�นเคร:อข*�ย
อ�นเทอร�เนFตไปย�งช'ดนอนเดFกอ�เลFกทรอน�กส�หร:อ
เส:อแจFคเกFต  เส:อด�งกล*�วจะเปล�&ยนคล:&นส�ญญ�ณท�&ได�ร�บ
ให�ม�อย�*ในร�ปแบบก�รส�&น (เช*นเด�ยวก�บก�รส�&นเวล�ม�ส�ย
โทรเข��ม�ย�งโทรศ�พท�ม:อถ:อ) และส*งคว�มร�อนท�&เหม�ะ
สมอย*�งต*อเน:&องออกม�  

เส:อแจFคเกFตด�งกล*�วม�ฟVงก�ช�&นให�เล:อกปร�บระด�บคว�ม
แรง (ก�รส�&น) ในก�รกอด รวมถGงส�ม�รถปร�บอ'ณหภ�ม�คว�ม
ร�อนได�ต�มต�องก�รเพ:&อให�ส�ม�รถจ��ลองก�รกอดได�เหม:อน
จร�งม�กท�&ส'ด เดFกๆ จะได�หล�บสบ�ยเหม:อนอย�*ในอ�อมกอด
ของพ*อแม*/ผ��ปกครองจร�งๆ และห�กพ*อแม*/ผ��ปกครองใส*
เส:อแจFคเกFตแบบเด�ยวก�นน�จะส�ม�รถร��สGกและร�บร��ถGงอ�ก�ร
 “กอดตอบ” ของล�ก/หล�นได� และค�ดว*� ช'ดนอนเดFก
อ�เลFกทรอน�กส�หร:อเส:อแจFคเกFตน�จะส�ม�รถน��ออกม�ว�ง
จ��หน*�ยได�ในร�วเด:อนม�ถ'น�ยน 2549 น�
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ภ�พ : เปร�ยบเท�ยบก�รกอดแบบใหม*ก�บก�รกอดธรรมด�
ท�&ม� :  edition.cnn.com/2005/TECH/11/30/cyber.hugs/

file:///C:/Documents and Settings/Chadamas/Local Settings/p://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4714135.stm
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ห��นยนต�มน�ษย� (3093) 

ห'*นยนต� Babybot ถ�กประด�ษฐ�ขGนม�โดยคว�มร*วมม:อ
ของน�กว�จ�ยจ�กประเทศอ�ต�ล� ฝร�&งเศส และสว�ตเซอร�แลนด� 
ห'*นยนต�น�จะท��ก�รส��รวจส�&งของต*�งๆ ท�&อย�*ใกล�ม:อ และ
พย�ย�มท�&จะเร�ยนร��ก�รใช�ง�นส�&งเหล*�น�น  ซG&งจะช*วยให� 
ห'*นยนต�ส�ม�รถพ�ฒน�ท�กษะก�รเคล:&อนไหวของกล��มเน:อ
เช*นเด�ยวก�บพ�ฒน�ก�รของเดFกท�รก

น�บเปRนก�รเร�&มต�นของก�รน��คว�มร��ท�งด��นจ�ตว�ทย�
และระบบประส�ทต*�งๆ ม�ใช�ในก�รพ�ฒน�ห'*นยนต� โดย
ระบบส�&งก�รจะเหม:อนก�บก�รท��ง�นของเส�นประส�ท ซG&ง
สมองของห'*นยนต� babybot ประกอบด�วยคอมพ�วเตอร� 20 
เคร:&อง  โดยม�ซอฟต�แวร� ซG&งจะจ��ลองระบบประส�ทขGน และ
เร�ยนร��ไปพร�อมๆ ก�น พร�อมก�บปร�บเปล�&ยนคว�มแขFงแรง
ของก�รเช:&อมโยงน�วตรอนต*�งๆ  นอกจ�กน�ห'*นยนต� 
babybot ย�งประกอบด�วยล��ต�ว แขน 1 ข��ง และกล�อง 1 ค�* 
เพ:&อใช�แทนต�ในก�รมอง พร�อมม:อท�&ส�ม�รถหย�บจ�บได� 
ม�นถ�กออกแบบม�ให�ทดลองจ�บต�องว�ตถ'ในร�ปแบบและว�ธ�
ต*�งๆ ก�นไป รวมไปถGงก�รเร�ยนร��จ�กข�อผ�ดพล�ดท�&ผ*�นม� 
ถ��ห'*นยนต�ล�มเหลวก�บก�รใช�ว�ธ�น�น ม�นกFจะจดจ��ว�ธ�เหล*�น�น

ไว� และทดลองใช�ว�ธ�อ:&นในภ�ยหล�ง คว�มส�ม�รถอย*�งหนG&ง
ท�&ห'*นยนต� babybot เร�ยนร��ได�เองในขณะน�ค:อ ม�นส�ม�รถ
กล�งขวดข��มโต�ะได�

Steve Grand ผ��ก*อต�งศ�นย�ว�จ�ยห'*นยนต� Cyberlife ใน
ประเทศอ�งกฤษ เหFนว*�เปRนแนวคว�มค�ดท�&ด�ม�ก และเปRนว�ธ�
เด�ยวท�&จะส�ม�รถพ�ฒน�ระบบปVญญ�ประด�ษฐ� (Artificial 
Intelligence: AI) ได�  อย*�งไรกFต�ม เข�ย�งเช:&ออ�กว*� 
พ:นฐ�นของสมองมน'ษย�และคอมพ�วเตอร�น�นแตกต*�งจ�ก 
ห'*นยนต� ท�งน�เน:&องจ�กห'*นยนต�ไม*ส�ม�รถท�&จะฉล�ดท�ด
เท�ยมมน'ษย�ได� ซG&งจะเหFนได�จ�ก Babybot ท�&ม�โครงข*�ย
ประส�ทเท�ยมท�&ไม*เหม:อนก�บระบบประส�ทของมน'ษย�

ด�งน�นแผนก�รด��เน�นง�นท�&จะสร��งห'*นยนต�ย�งคง
ด��เน�นต*อไป และห'*นยนต�ต�วแรกท�&ส�ม�รถเด�นได�เต�ะแตะ
ท�&ม�ช:&อว*� Robocup น�น ค�ดว*�จะเสรFจสมบ�รณ�ในปo พ.ศ. 
2550  และม�เปS�หม�ยต*อไปค:อ ก�รสร��งห'*นยนต�มน'ษย�อ�ย' 
2 ขวบท�&ส�ม�รถเร�ยนร��ว�ธ�ก�รเด�นได�ด�วยต�วเองและส�ม�รถ
คล�นได�ด�วย และหว�งว*� น�กว�จ�ยคนอ:&นๆ จะเอ�ห'*นยนต� 
Robocup ท�&ได�ออกแบบไว�ไปพ�ฒน�ต*อ  นอกจ�กน�ย�งได�ม�
ก�รว�งแผนท�&จะท��ห'*นยนต�เพ�&ม โดยท'กอย*�งเก�&ยวก�บ 
ห'*นยนต�จะใช�ท�งซอฟต�แวร�และฮ�ร�ดแวร�ท�&เปRน Open 
source  ท��ให�ท'กคนส�ม�รถน��ไปใช�ในง�นของตนเองได�

ท�&ม�: 
3091: http://www.technologyreview.com/TR/wtr_16602,323,p1.html ส:บค�นข�อม�ลเม:&อ 20/4/2006

http://www.nissan-global.com/EN/NEWS/2005/_STORY/051004-01-e.html ส:บค�นข�อม�ลเม:&อ 20/4/2006
http://www.nissan-global.com/EN/NEWS/2006/_STORY/060315-01-e.html  ส:บค�นข�อม�ลเม:&อ 20/4/2006

3092: http://edition.cnn.com/2005/TECH/11/30/cyber.hugs/  ส:บค�นข�อม�ลเม:&อ 31/3/2006 
         www.guardian.co.uk/science/story/0,3605,165310500.html        ส:บค�นข�อม�ลเม:&อ 31/3/2006
         www.techtree.com/techtree/jp/article.jsp?  ส:บค�นข�อม�ลเม:&อ 31/3/2006
3093: http://www.newscientisttech.com/article/dn9117   ส:บค�นข�อม�ลเม:&อ  8/5/2006
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ภ�พ :  Babybot learns by playing with objects 
ท�&ม� : http://www.newscientisttech.com/article/dn9117

ภ�พ : ภ�พประกอบล�กษณะก�รคล�นของห'*นยนต� 
ท�&ม� : http://eris.lira.dist.unige.it/summerschool/
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