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บ��นอ�จฉร�ยะในประเทศเก�หล�ใต�  (3231) 
โดย จ�ราพร  ต��งพ�ลเจร�ญ

Mi Yung Kim พร อมบ$ตรชายว�ย 10 เด(อน Jae Won 
เพ�/งจะย ายเข าไปอาศ�ยในแฟลตอ�จฉร�ยะหล�งใหม:
เม(/อไม:นานมาน;�  แฟลตหล�งน;�ถ ามองจากภายนอกจะมองด�
เหม(อนแฟลตท�/วๆ ไปต:างก�นแต:เพ;ยงว:า แฟลตหร(อบ าน
อ�จฉร�ยะหล�งน;�ม;การต�ดต��งเทคโนโลย;ท;/ท�นสม�ยไว   

แผงควบค$มระบบการทDางานของห องจะต�ดอย�:บน
ฝาผน�งบ าน ทDาให  Mi Yung Kim สามารถควบค$มการ
ทDางานของอ$ปกรณGเคร(/องใช /อ$ปกรณGอ�เลIกทรอน�กสGต:างๆ 
ได อย:างสะดวกสบาย เช:น การส�/งให เคร(/องฟอกอากาศซK/ง
อย�:ในท;/ต:างๆ ภายในห องทDางานได จากท$กม$มในบ าน 
แฟลตแต:ละหล�งจะใช การส:งผ:านข อม�ล/คDาส�/งควบค$มไปย�ง
อ$ปกรณGต:างๆ ผ:านทางสายไฟฟLา

อ$ปกรณGเคร(/องใช แต:ละต�วภายในบ านจะต องทDาการต:อ
เช(/อมเข าก�บระบบท;/เร;ยกว:า โฮมเนIต (HomeNet) เพ(/อให 
สามารถส:งผ:านข อม�ล/คDาส�/งควบค$มไปย�งอ$ปกรณGเหล:าน��นได  
ด�งน��น ข อจDาก�ดจKงอย�:ท;/การเล(อกอ$ปกรณGเคร(/องใช ท;/จะ
นDามาใช ก�บบ านอ�จฉร�ยะน;�จะต องรองร�บการทDางานบนระบบ
โฮมเนIตเท:าน��น 

ท;ว;ของบ านจะเช(/อมต:อเข าก�บระบบควบค$มการทDางาน
ของบ าน ด�งน��นม�นจKงบอกค$ณได ว:าเคร(/องซ�กผ าทDางาน
เสรIจส��นแล วหร(อย�ง หร(อหากม;แขกมาเย;/ยมท;/บ าน ค$ณกIจะ
ต�ดส�นใจได ว:าควรให เขาเข ามาในบ านหร(อไม:  หากค$ณอย�:
นอกอาคาร ค$ณกIสามารถเข าถKงระบบควบค$มด�งกล:าวได 
โดยอ�ตโนม�ต�และตรวจสอบได ว:า ม;ใครพยายามจะบ$กร$ก
เข าไปในบ าน

บร�ษ�ท แอลจ; ย�กษGใหญ:ในอ$ตสาหกรรมเคร(/องใช 
ไฟฟLาของเกาหล;ผ� อย�:เบ(�องหล�งโครงการบ านอ�จฉร�ยะน;� 
กล:าวว:า ขณะน;�บ านอ�จฉร�ยะมากกว:า 100 หล�งสร างเสรIจ
แล ว และบร�ษ�ทได เจรจาก�บผ� ร�บเหมาก:อสร างเพ(/อจะเปRดต�ว
บ านอ�จฉร�ยะด�งกล:าวอ;ก 30,000 หล�งได ในปT พ.ศ.2551

แนวค�ดเก;/ยวก�บบ านอ�จฉร�ยะของชาวเกาหล;ใต ย�งคง
พ�ฒนาต:อไปในอนาคต เราจะได เหIนผ� อย�:อาศ�ยในบ าน/
เจ าของบ านสวมเคร(/องคอมพ�วเตอรGส:วนบ$คคลขนาดเลIก 
ไว ท;/ข อม(อเพ(/อควบค$มการทDางานของอ$ปกรณGอ�เลIกทรอน�กสG
ต:างๆ ภายในบ าน เช:น เปRด-ปRดเคร(/องใช ไฟฟLา เปRด-
ปRดประต� หร(อตรวจสอบตDาแหน:งของคนท;/อาศ�ยอย�:ในบ าน
ได ตลอดเวลา แทนการฝYงแผงควบค$มระบบการทDางานไว ท;/
ฝาผน�งของบ านเช:นท;/กDาล�งดDาเน�นการอย�:

ท$กๆ อย:างภายในบ านจะถ�กควบค$มการทDางานด วย
เส;ยง ด�งน��น เม(/อค$ณเปRดต� เยIนแล วนDาอาหารเกIบในต� เยIน 
ต� เยIนจะสแกน/อ:านแถบหร(อปLายแถบส�ญญาณคล(/นว�ทย$ 
(RFID) ท;/ต�ดอย�:บนห:อ/ภาชนะบรรจ$ภ�ณฑGของอาหาร
เหล:าน��นและเกIบข อม�ลไว  ต� เยIนจKงสามารถบอกส�ตรอาหาร 
รวมท��งส:วนผสมต:างๆ ของอาหารท;/เหล(ออย�:ในต� เยIนและ
เต(อนให ค$ณทราบว:า ม;อาหารอะไรท;/หมดอาย$แล ว  
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แผงควบค$มการทDางานของบ าน ซK/งต�ดอย�:บนฝาผน�ง
ท;/มา : http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/

click_online/6179868.stm 

ต� เส(�อผ าไฮเทคสามารถแนะนDาเส(�อผ าท;/เหมาะสมได 
ท;/มา : http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/

click_online/6179868.stm 
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สDาหร�บห องนอนของค$ณ กระจกในต� เส(�อผ าสามารถ
บอกตาราง/แผนการทDางานในแต:ละว�นของค$ณได  พร อมท��ง
ช:วยค$ณเล(อกเส(�อผ าท;/เหมาะก�บสภาพอากาศและการ
เด�นทางอ;กด วย และเม(/อค$ณจะออกจากบ านระบบกIสามารถ
ปRดต�วเองได อ;กด วย 

“ห��นยนต�ย บ�โกะ” ล กจ��งช��วคร�วในบร�ษ�ท  (3232)
โดย อภ�ญญา กมลส$ข

 ในภาคธ$รก�จของญ;/ป$qนท;/กDาล�งมองหาพน�กงานท;/
สามารถทDางานโดยไม:เหนIดเหน(/อย ม;ความกระต(อร(อร น 
รวมท��งเปrนผ� ท;/ม;จรรยาบรรณในการทDางานน��น ปYจจ$บ�นบร�ษ�ท
ต:างๆ สามารถหาพน�กงานแบบน;�ได โดยการเช:าพน�กงาน
 “ห$:นยนตG” ท;/ม;ค$ณสมบ�ต�ท��งหมดท;/เจ าของบร�ษ�ทต องการ 
เพ;ยงเส;ยค:าใช จ:ายเปrนรายช�/วโมงแทนการจ างพน�กงาน
รายเด(อนเท:าน��น 

ห$:นยนตGด�งกล:าวม;ช(/อว:า “ย�บ�โกะ (Ubiko)” เปrนคDาย:อ
มาจาก Ubiquitous Computing และ Ubiquitous 
Company  ห$:นยนตGด�งกล:าวม;ความส�ง 113 เซIนต�เมตร 
สามารถทDาหน าท;/ต อนร�บล�กค าท;/เข ามาในบร�ษ�ท แนะนDา
ส�นค า ตอบคDาถามต:างๆ และช:วยถ(อของได  ซK/งบร�ษ�ทท;/เปrน
ผ� ผล�ตค(อ บร�ษ�ท Ubiquitous Exchange  ท;/ม;ฐานการผล�ต
อย�:ท;/โตเก;ยว โดยหล�งจากท;/ประสบความสDาเรIจในการนDา
ไปทดลองใช งานในหน าท;/ร;เซฟช�/นในโรงพยาบาลแห:งหนK/ง
ของญ;/ป$qน  โดยทDางานอย:างเตIมเวลาเหม(อนก�บมน$ษยGใน
หน าท;/พน�กงานต อนร�บและไกดGผ� นDาทางแก:ผ� ท;/เข ามาใน
โรงพยาบาล  นอกจากน��นย�งสามารถตรวจสอบเส นทางท;/จะ
เด�นไปย�งตDาแหน:งท;/ต องการและกล:าวคDาท�กทายต:อ
ผ� มาเย(อนได   บร�ษ�ทได วางแผนในการผล�ตห$:นยนตGย�บ�โกะน;�
เพ(/อให บร�ษ�ทต:างๆ ได มาเช:าไปใช งาน  

ย�บ�โกะเปrนห$:นยนตGส;ฟLาและขาวเคล(/อนท;/ด วยล อ 
ม;ร�ปร:างหน าตาคล ายกระต:าย ม;ใบห�ใหญ: และม;ตาท;/ทDา
มาจากกล องว;ด;โออย�:ตรงกลางใบหน า ม;ความสามารถใน
การตอบคDาถามพ(�นฐานต:างๆ ท;/คนถามได  เน(/องจากเปrน
ห$:นยนตGท;/ควบค$มต�วเองได อ�ตโนม�ต� สามารถร�บคDาส�/งท;/เปrน
เส;ยงและตอบสองต:อเส;ยงน��นๆ ได อย:างรวดเรIว เหมาะ
สDาหร�บใช ในงานร�บรอง เปrนไกดGในสนามบ�นและในสถาน;
รถไฟ โดยท;/ย�บ�โกะแต:ละต�วใช งบประมาณในการผล�ตท��งส��น 
30 ล านเยน (255,000 ดอลลารGสหร�ฐ) ซK/งประกอบไปด วย
กล องสDาหร�บจ�บภาพและเซIนเซอรGอ�นฟราเรดท;/ต�ดอย�:ท;/
ส:วนห�ว สามารถท�กทายล�กค าได ด วยเส;ยงส�งเคราะหGทาง

อ�เลIกทรอน�กสG แสดงภาพด;ว;ด;ผ:านทางเคร(/องฉายท;/ต�ดต��งอย�:
ท;/ห�ว และย�งสามารถทDาหน าท;/แจกล�กโปqงและส�/งของต:างๆ 
โดยแขนท;/ควบค$มด วยร;โมทแบบไร สายได 

นาย Henrik Hautop Lund น�กว�จ�ยด านว�ทยาการ
ห$:นยนตGแห:งมหาว�ทยาล�ยซ�ลเท�รGนเดนมารGก กล:าวว:า การ
ต�ดส�นใจท;/จะเช:าย�บ�โกะมาแทนล�กจ างแสดงให เหIนถKงการ
เปล;/ยนแปลงอย:างมาก เน(/องจากย�บ�โกะเปrนอ;กต�วอย:างหนK/ง
ท;/แสดงให เหIนว:าห$:นยนตGบร�การกDาล�งเข ามาเปrนส:วนหนK/งใน
ช;ว�ตประจDาว�นของมน$ษยG เหIนได ช�ดว:าท��งในวงการว�จ�ยและ
ภาคอ$ตสาหกรรมได เร�/มเข ามาเก;/ยวข องก�บการพ�ฒนา
ห$:นยนตGสDาหร�บให บร�การน;� ซK/งเราจะได เหIนต�วอย:างของ
ห$:นยนตGประเภทน;�อ;กมากในอนาคตอ�นใกล  อย:างไรกIตาม
นาย Lund เหIนว:า ย�บ�โกะอาจจะย�งเปrนท;/ต องการน อย 
เน(/องจากผ� บร�โภคบางส:วนย�งให การยอมร�บห$:นยนตGไม:มาก
น�ก แต:ในอนาคตน:าจะม;การนDาไปใช มากสDาหร�บร านค าท;/
เปRดตลอด 24 ช�/วโมงอย:างแน:นอน และสDาหร�บการส:งออก
ไปย�งต:างประเทศน��น อาจจะต องม;การพ�ฒนาและปร�บปร$ง
ร�ปทรงและความหลากหลายในการโต ตอบระหว:างย�บ�โกะก�บ
มน$ษยGให มากขK�น

และในการใช งานกIสะดวกสDาหร�บผ� ใช  เพ;ยงแค:
ชารGตไฟเข าไปย�งห$:นยนตG ม�นกIจะสามารถทDางานได นาน
หลายช�/วโมง ถKงแม จะเปrนงานท;/ทDาซ�Dาๆ ก�น ม�นกIสามารถ
ทDาได อย:างไม:ร� จ�กเหนIดเหน(/อย โดยผ� จ างไม:ต องคDานKงถKง
กฎหมายแรงงานแต:อย:างไร  นอกจากน;� จากจDานวน
ประชากรในประเทศญ;/ป$qนท;/ลดลงจะส:งผลให เก�ดภาวะ
ขาดแคลนแรงงานได ในอนาคต ผ� เช;/ยวชาญต:างเช(/อว:า
ห$:นยนตGจะสามารถเข ามาแก ปYญหาด�งกล:าวได  

ในขณะน;�ค:าจ างของย�บ�โกะอาจจะเปrนท;/ดKงด�ดนายจ าง
เพ;ยงส:วนน อยท;/มองการณGไกลเท:าน��น เน(/องจากม;ราคา
ค:าจ างอย�:ท;/ 52,500 เยน หร(อ 445 ดอลลารGสหร�ฐ ต:อ
ช�/วโมง ซK/งน�บว:าย�งส�งเม(/อเปร;ยบเท;ยบก�บค:าจ างแรงงานท;/
เปrนคน แต:อย:างไรกIตามบร�ษ�ทกIย�งย(นย�นว:าค:าจ างน;�ไม:ได 
แพงเก�นไปถ ามองว:าม�นเปrนธ$รก�จโฆษณาและประชาส�มพ�นธG 
ซK/งจะเหIนว:าเปrนอ�ตราท;/ค:อนข างถ�กและทางบร�ษ�ทได ดDาเน�น
ธ$รก�จน;�อย:าง จร�งจ�ง เน(/องจากม;งานอ;กมากมายท;/ห$:นยนตG
สามารถทDาได ด;กว:ามน$ษยG 

ปYจจ$บ�นม;บร�ษ�ทท;/เข าค�วเพ(/อเช:าย�บ�โกะแล วกว:า 20 
บร�ษ�ทและในเด(อนธ�นวาคมน;�ย�บ�โกะจะถ�กนDาไปใช ในร าน
ขายโทรศ�พทGม(อถ(อเปrนท;/ต:อไป  ท��งน;� ด วยราคาค:าเช:าต:อ
ช�/วโมงท;/ย�งค:อนข างส�ง จKงทDาให พน�กงานประจDาหายก�งวล
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ภาพแสดง: การทDางานของย�บ�โกะ
ท;/มา: www.ubiko.jp 
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เร(/องท;/ย�บ�โกะจะมาแทนท;/การทDางานของตนได  และถKงแม ว:า
ย�บ�โกะจะเปrนหนK/งในห$:นยนตGหลายชน�ดท;/ถ�กประด�ษฐGขK�นมา
เพ(/อช:วยงานมน$ษยG แต:ว�ตถ$ประสงคGหนK/งท;/สDาค�ญของม�นค(อ
เพ(/อทดแทนการจ างงานชาวต:างชาต� เน(/องจากสามารถพ�ด 
แนะนDาส�นค าและสถานท;/ รวมท��งตอบคDาถามต:างๆ เปrน
ภาษาอ�งกฤษ และเปrนต�วหน�งส(อบนหน าจอแสดงผลได  

เคร��องแปลภ�ษ�ไฮเทค..ไม�ใช�เส�ยง  (3233)
โดย ร�ชน;  ส$นทร;ร�ตนG

น�กว�ทยาศาสตรGชาวอเมร�ก�นได พ�ฒนา “หอคอยแห:ง 
บาเบล: Tower of Babel”  ซK/งเปrนอ$ปกรณGแปลภาษา  ผ� ใช 
เพ;ยงขย�บปากโดยไม:ต องออกเส;ยงพ�ด เคร(/องสามารถอ:าน
ปากคนพ�ดในภาษาของตนเองและแปลเปrนอ;กภาษาหนK/ง
ท�นท;  โดยระบบจะค นหาคDาท;/ม;ล�กษณะปากตรงก�นและ
ออกเส;ยงเปrนภาษาท;/ต องการให แปลออกมา  น�กว�จ�ยกล:าว
ว:าการทDางานของระบบแปลภาษาน;�  เหม(อนก�บการด�
ภาพยนตGต:างประเทศท;/พากษGเปrนภาษาของตนเอง และ
คาดว:าจะสามารถพ�ฒนาหอคอยแห:งบาเบลให สมบ�รณGได ใน
ไม:ช า

      ระบบแปลภาษาท;/ใช อย�:ในปYจจ$บ�นเปrนการใช ซอฟตGแวรG
ร� จDาเส;ยงพ�ดอ�ตโนม�ต�  ผ� ใช ต องพ�ดออกเส;ยงคDาๆ น��นออก
มาให เส;ยงด�ง ช�ดเจน และใกล เค;ยงก�บเส;ยงต นแบบท;/เกIบ
ในฐานข อม�ล เม(/อผ� ใช กดป$qมเพ(/อให เคร(/องแปล  ระบบจKงจะ
ประมวลผลออกมาเปrนอ;กภาษาหนK/ง โดยใช เวลาคร�:หนK/งใน
การประมวลผล ทDาให ใช ในการสนทนาโต ตอบได ยาก  แต:
เคร(/องร$:นใหม:ท;/พ�ฒนาโดยท;มว�จ�ยจากมหาว�ทยาล�ยคารGเนก;� 
เมลลอน มลร�ฐพ�ทสเบ�รGก น��นแตกต:างออกไป  โดยเคร(/อง
ร$:นไหม:น;�ได ต�ดต��งข��วส�ญญาณไฟฟLา (Electrode) ก�บลDาคอ
และใบหน าผ� พ�ด เพ(/อตรวจจ�บความเคล(/อนไหวของใบหน า
และกล ามเน(�อลDาคอท;/เก�ดจากการพ�ดคDาศ�พทGหร(อวล;ต:างๆ 
โดยไม:ต องออกเส;ยงมาแปลงเปrนส�ญญาณเส;ยงพ�ด 
จากน��นคอมพ�วเตอรGกIจะทDาการค นหาร�ปแบบของเส;ยงหร(อ
ข อความท;/ตรงก�น และแปลออกมาเปrนอ;กภาษาหนK/งซK/ง
อ:านออกเส;ยงเปrนเส;ยงส�งเคราะหG เทคน�คน;�เร;ยกว:า การร�  
จDาเส;ยงพ�ดโดยใช ล�กษณะทางกายภาพของการออกเส;ยง 
(sub-vocal speech recognition)  

ปYจจ$บ�นท;มว�จ�ยได พ�ฒนาต นแบบหอคอยแห:งบาเบล
เปrน 2 แบบ  แบบแรกสามารถแปลภาษาจ;นเปrนภาษา 
อ�งกฤษ  แบบท;/สองสามารถแปลภาษาอ�งกฤษเปrนภาษา 
สเปนหร(อเยอรม�น ถ าต นแบบใช งานก�บฐานข อม�ลคDาศ�พทG
ประมาณ 100-200 คDา  ความถ�กต องในการแปลกIจะส�งถKง
ร อยละ  80  แต:หากฐานคDาศ�พทGใหญ:ขK�นเปrนฐานข อม�ล
พจนาน$กรมความแม:นยDาในการแปลกIจะลดลง

น�กว�จ�ยกล:าวถKงแนวค�ดของเคร(/องแปลภาษาน;�ว:า  แค:
ค$ณขย�บปากพ�ดเปrนภาษาอ�งกฤษเคร(/องกIจะส:งเส;ยงออกมา
เปrนภาษาจ;น ภาษาสเปนหร(อภาษาเยอรม�น  แต:อย:างไร
กIตาม จ$ดม$:งหมายหล�กของการว�จ�ยค(อ เพ(/อเปrนส(/อกลางให 
ประชากรส�ญชาต�ต:างๆ สามารถพ�ดค$ยแลกเปล;/ยนก�นได 
ด วยการใช ภาษาของตน

ท;/มา: 
3231: http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/click_online/6179868.stm   ส(บค นข อม�ลเม(/อ 24/11/2006
3232: http://www.ubiko.jp/ ส(บค นข อม�ลเม(/อ  20/11/2006          
         http://www.ubix.co.jp/top.html  ส(บค นข อม�ลเม(/อ 20/11/2006
         http://www.tmsuk.co.jp/english/robots.html  ส(บค นข อม�ลเม(/อ 20/11/2006
         http://www.newscientisttech.com/article/dn10645-greeter-robot-goes-rental-in-japan.html  ส(บค นข อม�ลเม(/อ 20/11/2006
         http://www.gizmodo.com/gadgets/robots/ubiko-helper-robot-means-to-put-you-out-of-work-216381.php  ส(บค นข อม�ลเม(/อ 
         20/11/2006
3233: http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/6083994.stm   ส(บค นข อม�ลเม(/อ 1/11/2006
         http://www.newscientisttech.com/article/mg19225755.800-its-the-next-best-thing-to-a-babel-fish.html  ส(บค นข อม�ลเม(/อ 1/11/2006
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เผยแพร:ในส(/ออ(/นจะทDาได ต:อเม(/อได ร�บอน$ญาตเปrนลายล�กษณGอ�กษรจากเจ าของล�ขส�ทธ��เท:าน��น

IT Digest Vol 3 No 23                                                                                                                                                            3

หอคอยแห:งบาเบลจะช:วยให การสนทนาสองภาษา
เปrนไปอย:างรวบร(/น

ท;/มา : news.bbc.co.uk/1/hi/health/6083994.stm 
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