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่ ั ”ฉลองครบเบญจเพสปลายปี นี้
เนคเทคพร้อมเผย “ไอโฟนแอพลิเคชน

นั กวิจัยไทยดึงระบบนํ าส่งนาโน บําบัดมะเร็ งด ้...
กสทช. ไม่ออกประกาศคุ ้มครองลูกค ้า 3BB ...
กสทช.ออกคําสั่งเยียวยาลูกค ้า3BBแล ้ว ...
เนคเทค หยิบวิจัย NVIS ต่อยอด ไอโฟนแอพลิเคชั่น เล็งเปิ ดตัวปลายปี 54 พร ้อมงาน
วิจัยอื่นๆ ฉลองวั นเกิดเนคเทค 25 ปี ขณะที่ เนคเทคเปิ ดตัวตลาดนั ดบริการสารสนเทศ
สําหรั บนั กไอทียค
ุ ใหม่...
ั ดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู ้อํ านวยการสูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วั นที่ 14 ก.พ. นายพั นธ์ศก
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค กล่าวว่า ตลาดนั ดบริการสารสนเทศ สําหรั บนั ก
ไอทียค
ุ ใหม่ เกิดจากความร่วมมือระหว่างเนคเทค และประเทศญี่ปน
ุ่ เพื่อเป็ นการดึง
ข ้อมูลดิจิตอลขนาดใหญ่ระดับชาติ และยกระดับภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศ
ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให ้เป็ นตลาดรวบรวมฐานข ้อมูลเทคโนโลยีด ้านไอที ของทุก
คน เพื่อใช ้ด ้านการเรียนรู ้และการค ้นคว ้าข ้อมูลใหม่ๆ โดยตัง้ เป้ าว่า ปี 2554-2556 หรือ
อีก 2 ปี ข ้างหน ้า จะผลักดันให ้เกิดการนํ าไปใช ้ต่อยอด หลังจากได ้รวบรวมฐานข ้อมูลการ
วิจัยมากว่า 2 ปี
ั หัวหน ้าห ้องปฏิบัตก
ขณะที่ นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชย
ิ ารวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค กล่าวว่า หลังจากเนค
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เทคได ้พั ฒนา ระบบเอ็ นวิส (News Voice Information Service :NVIS) เป็ นระบบ
บริการอ่านข่าวอั ตโนมั ตอ
ิ อนไลน์ สามารถดึงข ้อความข่าวสําคัญๆ จาก RSS Feed ของ
เว็ บไซด์ของแหล่งข่าว เช่น MCOT TPBS ASTV Manger และ CH7 แปลงให ้เป็ นเสียง
พูด โดยผ่านเลขหมาย 02-567-7008 คิดค่าบริการครั ้งละ 3 บาท โดยมีกระแสเรียกร ้อง
ให ้เปิ ดบริการผ่านไอโฟน เพื่อตอบสนองการรั บรู ้ข่าวสารรอบด ้าน
่ ไอ
ขณะเดียวกั น เนคเทคได ้ประยุกต์ใช ้ระบบดังกล่าว มาปรั บเป็ นแอพลิเคชั่น ภายใต ้ชือ
โฟนแอพลิเคชั่นอินเทอร์เกต เพื่อให ้บริการบนไอโฟน และแอนดรอยด์ โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อให ้ประชาชนที่ต ้องการรั บรู ้ข ้อมูลข่าวสาร สะดวกสบายขึน
้ และไม่ต ้อง
โทรศัพท์เข ้าไปผ่านคอลเซ็นเตอร์
หัวหน ้าห ้องปฏิบัตก
ิ ารวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา เนคเทค กล่าวต่อว่า การวิจัยพั ฒนา
ระบบดังกล่าวใช ้ระยะเวลากว่า 1 ปี ตัง้ แต่ขน
ั ้ ตอนประยุกต์บนโมบายด์ประมาณ 3-4
่ ให ้
เดือน และจั ดการระบบประมาณ 6 เดือน โดยมีต ้นทุนการทํ าโมบายด์แอพลิเคชัน
โปรแกรมเมอร์ประมาณ 5 หมื่นบาท ซึง่ ไม่รวมงานวิจัยก่อนหย ้า โดยผู ้ใช ้บริการสามารถ
ดาวโหลดแอพลิเคชั่นเพื่อใช ้บริการได ้ เบือ
้ งต ้นฟรี แต่ในอนาคตอาจคิดค่าบริการ โดย
จะเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการช่วงปลายปี 2554 ซึง่ เป็ นวั นเกิด และครบรอบ 25 ปี ของเนค
เทค ในวั นที่ 16 ก.ย.2554 พร ้อมกั บงานวิจัยอื่นๆ ด ้วย
“วิธีการใช ้งานทํ าได ้ง่ายๆ คือ ไอโฟน ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น จากแอพสโตล์ มาใช ้บน
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ไอโฟนได ้เลย หรือถ ้าเป็ นแอนดรอยด์ จะอยูบ
่ นแอนดรอยด์มาร์เก็ ต โดยเบือ
้ งต ้นไม่เสีย
ค่าบริการ เพื่อให ้ผู ้ใช ้บริการรั บข่าวสารได ้สะดวกสบายขึน
้ ทั ้งเวลาขับรถ หรือทํ าภาระกิจ
ต่างๆ” นายชัย กล่าว.
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