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ผลการวิจัยเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าจุลินทรีย์สามารถทนต่อ
สภาพแวดล้อม ท่ีรุนแรงบนดาวอั งคารได้  โดย
ศาสตราจารย์ Charles Cockell จากมหาวิทยาลัย 
Edinburgh ประเทศสหราชอาณาจักร และยังเป็นผู้
ประสานงานของโครงการ MASE ซึ่ ง ได้ รับการ
สนับสนุนจากสหภาพยุโรป ได้กล่าวว่า จุลินทรีย์ 
หลาย ๆ ชนิดสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมท่ี
รุนแรงหลาย ๆ แบบ เช่น สภาวะท่ีมีการแผ่รังสี หรือ
ประกอบไปด้วยเกลือเปอร์คลอเรต (perchlorate 
salt) และเกลือซัลเฟต (sulphate salt) ซึ่งเป็นสภาวะ
ท่ีพบได้บนดาวอังคาร 

นักวิจัยได้รวบรวมจุลินทรีย์จากหลาย ๆ แหล่งบนโลก
ท่ีปราศจากก๊าซออกซิเจน เช่น ในเหมืองเกลือ Boulby  

 

ซึ่งเจาะลึกลงไปเป็นระยะ 1.4 กิโลเมตร โดยเหมืองนี้
ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหราช
อาณาจักร จากนั้นก็น าจุลินทรีย์เหล่านั้นไปเก็บไว้ใน
สภาวะท่ีคล้ายคลึงกับดาวอังคารเพื่อศึกษาว่าจุลินทรีย์
เหล่านั้นจะมีชีวิตรอดได้หรือไม่ 

นักวิทยาศาสตร์หลาย ๆ ท่านเชื่ อว่ ามีสิ่ งมีชี วิ ต
หลากหลายชนิดอาศัยอยู่บนดาวอังคารตั้งแต่หลายสิบ
ล้านปีท่ีแล้ว และโครงการ MASE พยายามท่ีจะศึกษา
ซากแบคทีเรียท่ีอยู่ภายในหินจากดาวอังคาร 

ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม อ่ า น ไ ด้ ที่  https://horizon-
magazine.eu/article/life -could-exist-mars-
today-bacteria-tests-show_en.html 

Credit: NASA ARADS project 

Credit: Flickr/ Marc Van Norden 
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เริ่มจ าแนกสีได้ โดยจากการทดสอบพบว่าทารกอายุ
เพียง 4 เดือน สามารถรับรู้ได้ว่าสีเขียว 2 ประเภทนั้น
อยู่ในเฉดสีเดียวกัน 

อีกหนึ่งองค์ประกอบของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือ การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียกชื่อสีและการรับรู้ถึงสีท่ี
มองเห็น ตัวอย่างเช่น ชาวรัสเซียมีค าศัพท์ 2 ค าท่ีใช้
เรียกสีฟูา โดยจ าแนกสีฟูาท่ีเข้มและอ่อนให้อยู่กันคน
ละกลุ่ม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าชาวรัสเซียมีความสามารถ
ในการจ าแนกสีในเฉดสีฟูาได้ดีกว่าชาติอื่น 

ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม อ่ า น ไ ด้ ที่  https://horizon-
magazine.eu/article/how-we-perceive-colour-
depends-our-culture-and-language-prof-anna-
franklin_en.html%20 

ศาสตราจารย์  
Anna Franklin  

ศาสตราจารย์ Anna Franklin ซึ่งสอนในวิชาเกี่ยวกับ
การรับรู้และการเข้าใจของมนุษย์ จากมหาวิทยาลัย 
Sussex ป ร ะ เ ท ศ ส ห ร า ช อ า ณ า จั ก ร  ไ ด้ ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางภาษาและการรับรู้
ถึงสีท่ีมองเห็น และพบว่าความสามารถในการมองเห็น
สี จะถูกจ ากัดด้วยค าศัพท์ท่ีเราใช้อธิบายถึงสีเหล่านั้นท่ี
เรามองเห็น และการเข้าใจถึงระบบการจ าแนกสีจะ
ช่วยพัฒนาให้เด็กที่ตาบอดสีสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น 

ภาษาท่ีแตกต่างกันจะมีผลให้การจ าแนกสีแตกต่างกัน
ไปด้วย ตัวอย่างเช่น ในบางภาษาจะมีการใช้ค าศัพท์แค่ 
4 ค าในการบ่งบอกถึงสีท่ีมองเห็น แต่ในบางภาษากลับ
มีค าศัพท์ถึง 11 หรือ 12 ค า นอกจากนี้ศาสตราจารย์ 
Anna Franklin ยังได้ศึกษาว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงจะ 

Credit: Pixabay/ pmaigler 

Credit: Pixabay/ pmaigler 



 

 

ศาสตราจารย์ Francis Levi ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้าน
ชี ว ก า ร แ พ ท ย์  ณ  Warwick Medical School 
ประเทศสหราชอาณาจักร และได้ช่วยรักษาผู้ปุวย
โรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาล Paul Brousse ในเมือง 
Villejuif ประเทศฝรั่งเศส ได้เป็นผู้ท่ีริเริ่มการรักษา
แบบ Chronotherapy ซึ่งเป็นการบ าบัดรักษาโดย
ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในแต่ละช่วงของ
วัน โดยศาสตราจารย์ Francis Levi กล่าวว่าการรักษา
แบบ  Chronotherapy นั้น เป็นการให้รักษาตาม
จังหวะการท างานทางชีวภาพของร่างกายมนุษย์ 

โดยศาสตราจารย์ Francis Leviได้ท างานร่วมกับผู้ปุวย
ท่ีเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ และพบว่าการปรับเวลาในการ
ให้เคมีบ าบัดแก่ผู้ปุวยสามารถยืดอัตราการมีชีวิตได้ถึง 
3 เดือนในผู้ปุวยเพศชาย แต่อย่างไรก็ตามนาฬิกาชีวิต
ของแต่ละคนก็มีจังหวะในการเดินท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น
สิ่งส าคัญคือต้องจัดหาเวลาในการให้ยาท่ีเหมาะสมใน
แต่ละคนให้ได้ 

ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม อ่ า น ไ ด้ ที่  https://horizon-
magazine.eu/article/chemotherapy -could-
work-twice-well-if-given-right-time_en.html%
20 

นักวิจัยท่ีศึกษาจังหวะการท างานของร่างกายในแต่ละ
วันเพื่อส่งเสริมให้การรักษามีประสิทธิภาพ และลด
ผลข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์ ได้พบว่า ยาท่ีใช้ในเคมี
บ าบั ดจะมีคุณสมบัติ ต้ านการ เกิ ด เนื้ อ งอกหรือ
เซลล์มะเร็งได้ดีเป็น 2 เท่า ถ้าผู้ปุวยได้รับยานั้นในเวลา
ท่ีร่างกายพร้อมเปิดรับ ซึ่ งเวลาท่ีเหมาะสมนั้นก็
แตกต่างกันไปแล้วแต่คน 

กระบวนการชีวภาพหลายชนิด ๆ ในร่างกาย ตั้งแต่
อุณหภูมิของร่างกาย ฮอร์โมน จนไปถึงการแบ่งตัวของ
เซลล์ นั้นมีการท างานแบบเป็นรอบ โดยมีอัตราสูงสุด
ในช่วงใดช่วงหนึ่งของวัน และอัตราจะลดลงเมื่อผ่าน
ช่วงนั้นมาแล้ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการ
ท างานนี้ถูกควบคุมโดยสมองอีกทีหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่า
กระบวนการต่าง ๆ ในเซลล์จะเกิดขึ้นในเวลาท่ี
เหมาะสม 

เนื่องจากการท างานเป็นรอบของระบบต่าง ๆ ภายใน
ร่างกาย ตั้งแต่การท างานของตับ ไปจนถึงระบบ
ภูมิคุ้มกัน ด้วยเหตุนี้ร่างกายจึงตอบสนองต่อยารักษา
โรคได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลา โดยในช่วงเวลาท่ี
เฉพาะของวัน ยาอาจจะมีประสิทธิภาพในการจัดการ
กับโรค และก่อให้เกิดผลข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์ใน
ผู้ปุวยในอัตราท่ีต่ ากว่าได้ 

Credit: horizon-magazine.eu 
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Credit: horizon-magazine.eu 
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แล้ว จะท าให้คลื่นสมองท่ีมีความถี่ประมาณ 12-14 
Hz เกิดได้มากขึ้น ซึ่งคลื่นสมองประเภทนี้ เรียกว่า 
sleep spindles  โดยเป็นคลื่นสมองรูปแบบหนึ่งซึ่ง
สามารถพบได้ในระยะท่ี 2 ของการนอนหลับ ซึ่ง
ช่วงเวลานี้ สมองจะยับยั้งกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้
ท่ีก าลังนอนหลับอยู่ในภาวะที่เงียบสงบ  

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ท่ีฝึกนั่งสมาธิมาแล้วอย่างยาวนาน
กว่าหลายพันชั่วโมงจะมีอัตราการท างานของคลื่นรังสี
แกมมาในสมองขณะท่ีนอนหลับมากกว่าผู้ท่ีไม่ได้ฝึกนั่ง
สมาธิ ถึงแม้ยังไม่มีการยืนยันถึงหน้าท่ีของคลื่นรังสี
แกมมา แต่นักวิทยาศาสตร์หลาย ๆ ท่านเชื่อว่าคลื่น
รังสีแกมมานั้นมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
เพ่งความสนใจไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม อ่ า น ไ ด้ ที่  https://horizon-
magazine.eu/art icle/meditat ion -vis ibly -
changes-your-brainwaves_en.html 

การนั่งสมาธิสามารถส่งผลอย่างชัดเจนและทันทีต่อ
คลื่นสมองในขณะหลับ โดยนักวิจัยได้ยืนยันแล้วว่า 
การฝึกฝนจิตผ่านการนั่งสมาธิจะส่งผลให้สมองเกิดการ
เปลี่ยนแปลง หากมองย้อนไปเมื่อ 15 ปีท่ีแล้วจะพบว่า
โยคะและการนั่งสมาธิได้กลายมาเป็นกระแส ท่ีสังคม
ให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีหลาย ๆ คนปฏิบัติ
ตามเพื่อผลในการบรรเทาความเครียด และฟื้นฟู
สุขภาพ อีกท้ังนักประสาทวิทยาก็ให้ความสนใจอย่าง
มากเช่นกัน โดยพยายามศึกษาถึงกลไกท่ีกิจกรรม
เหล่านี้จะส่งผลต่อการท างานของสมอง และต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างไร 

โดยในการทดลองท่ีผ่าน ๆ มา นักวิจัยได้ศึกษาคลื่น
สมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการนั่งสมาธิ โดยวัดคลื่น
สมองในขณะหลับหลังจากนั่งสมาธิมาแล้ว 2 ช่วง
ด้วยกัน และน าไปเปรียบเทียบกับคลื่นสมองก่อนท่ีจะมี
การนั่งสมาธิ ผลการทดลองพบว่าเมื่อมีการนั่งสมาธิ 
 

Credit: Flickr/ wearesocial 

Credit: Flickr/Moyan Brenn 
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โ ด ยศ าสต ร าจ ารย์  John Vanden Brooks จ าก
มหาวิทยาลัย Arizona State ได้ทดสอบสมมติฐานนี้
ผ่านการทดลองโดยการเลี้ยงแมลงหลาย ๆ ชนิดใน
สภาวะท่ีมีปริมาณออกซิ เจนแตกต่างกันดังนี้  1) 
ปริมาณออกซิเจนท่ีร้อยละ 31 (ซึ่งเหมือนกับในสภาวะ
ในช่วงมหายุคพาลีโอโซอิก) 2) ปริมาณออกซิเจนท่ีร้อย
ละ 21 (ซึ่งเหมือนกับในสภาวะในยุคปัจจุบัน) และ 3) 
ปริมาณออกซิเจนท่ีร้อยละ 12  โดยผลการทดสอบ
พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท้ังแมลงปอและเต่าทองนั้นจะ
เจริญเติบโตได้ไวและมีตัวใหญ่กว่าในสภาวะท่ีปริมาณ
ออกซิเจนสูงกว่า 

โดยปกติแล้ว แมลงปอในปัจจุบันจะมีระยะระหว่าง
ปลายปีก 2 ข้าง สูงสุดไม่เกิน 19 เซนติเมตร แต่
แมลงปอเมื่อหลายล้านปีก่อนนั้นจะมีปีกขนาดใหญ่ 
โดยระยะระหว่างปลายปีก 2 ข้าง สูงถึง 60 เซนติเมตร 
นักวิทยาศาสตร์บางท่านเชื่อว่าปีกขนาดใหญ่นั้นเป็นผล
มาจากระดับของก๊าซออกซิเจนท่ีสูงในช่วงมหายุคพาลี
โอโซอิก (Paleozoic era) ซึ่งเป็นช่วงระหว่าง 251 
และ 542 ล้านปีท่ีแล้ว ท่ีแมลงปอได้ถือก าเนิดขึ้นบน
โลก โดยสภาพบรรยากาศของโลกในสมัยนั้นมีปริมาณ
ก๊าซออกซิเจนสูงกว่าในปัจจุบันร้อยละ 50 

ข้อมูลเพิ่มเติมอ่านได้ที่ https://horizon-magazine.eu/article/eight-creepy-crawly-facts-will-really-bug-
you_en.html 

Credit: Freeimages.com/Jonathan 

Credit: british-dragonflies.org.uk 
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Anglo-French Concorde แ ล ะ  Tupolev Tu-144 
ซึ่งมีความเร็วสูงกว่าเสียงอยู่ประมาณ 2 เท่า แต่ทว่า
เครื่องบินท้ังสองรุ่นได้ถูกปลดระวางไปเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว 

แต่ ณ ตอนนี้ ดร. Johan Steelant ได้ร่วมกับทีมงาน
เพื่อสร้างเครื่องบินท่ีชื่อว่า HEXAFLY ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถเดินทางท่ีความเร็วสูงกว่าความเร็วของเสียง 7 
ถึง 8 เท่า โดยแบบร่างของเครื่องบินความเร็วเหนือ
เสียงรุ่นใหม่นี้เกือบจะเสร็จสิ้นแล้ว และคาดว่าจะมีการ
ทดลองการบินในปี ค.ศ. 2018 หรือ ค.ศ. 2019 และ
ตัวต้นแบบของเครื่องบิน HEXAFLY จะถูกปล่อยจาก
จรวดเพื่อทดสอบเสถียรภาพในการบิน และทดสอบ
ปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบิน โดยหนึ่งเทคโนโลยี
ท่ีจะน ามาใช้ในการสร้างเครื่องบินชนิดนี้ คือ การน า
วัสดุ ท่ีสามารถทนความร้อนซึ่งจะเกิดระหว่างการ
เดินทางด้วยความเร็วเหนือเสียงมาใช้ 

ข้อมูลเพิ่มเติมอ่านได้ที่ https://horizon-
magazine.eu/article/brussels-tokyo-two-
hours_en.html 

โดยปกติแล้วการเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุง
บรัสเซลส์ไปยังกรุงโตเกียวจะใช้เวลาอย่างน้อย 11 
ชั่วโมง แต่การเดินทางโดยเครื่องบินความเร็วเหนือ
เสียง (hypersonic aeroplanes) จะช่วยร่นระยะเวลา
เหลือเพียงแค่ประมาณ 2 ชั่วโมง 

ดร. Johan Steelant วิศกรการบินและอวกาศ ของ
องค์การอวกาศยุโรป (European Space Agency, 
ESA) ได้กล่าวว่าการเดินทางจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุม
หนึ่งของโลก โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเป็นเรื่องท่ีน่า
ประหลาดใจอย่างมาก และแทบคาดไม่ถึงว่าจะเป็นไป
ได้ โดยปกติเราก็ยังประหลาดใจท่ีเครื่องบินโดยท่ัวไปท่ี
มีน้ าหนักกว่า 500 ตัน สามารถลอยตัวและเดินทางใน
อากาศท่ีความเร็วระหว่าง 800 ถึง 900 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงได้ แต่ในตอนนี้เราจะสามารถพัฒนาความเร็วให้
สูงกว่า 7 ถึง 8 เท่าของความเร็วปัจจุบัน 

ความเร็วของเสียงอยู่ท่ี 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่มี
เครื่องบินพลเรือนอยู่สองรุ่นท่ีสามารถท าลายสถิติ โดย
มีความเร็วในการบินสูงกว่าความเร็วของเสียง นั่นคือ  

Credit: caravantomidnight.com 
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โดยปกติแล้วดาวท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากเช่น ดวงอาทิตย์ 
จะสามารถสร้างอะตอมฮีเลียมได้ผ่านการใช้อะตอม
ไฮโดรเจนท่ีมีมวลเบา ณ อุณหภูมิหลายล้านองศา
เซลเซียส แต่อะตอมท่ีมีมวลหนักกว่านั้น เช่น คาร์บอน 
ออกซิเจน และไนโตรเจน เป็นต้น จะถูกสร้างขึ้นในดาว
ท่ีมีขนาดใหญ่มากกว่านั้น แต่ทว่าก็อาจจะไม่สามารถ
สร้างธาตุท่ีมีมวลสูงมาก ๆ อย่างทองและยูเรนียมได้ 
โดยนักฟิสิกส์เชื่อว่าอะตอมของธาตุเหล่านั้นจะถูกสร้าง
ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีดาวท่ีมีมวลสูงมาก ๆ มาชนกันและมี
การระเบิดแบบซูเปอร์โนวา 

แหวนทองท่ีอยู่บนนิ้วของเรา อาจจะมีต้นก าเนิดมาจาก
การชนกันของดาวนิวตรอน (neutron stars) โดยดาว
นิวตรอนเป็นซากท่ีเหลือจากการยุบตัวของการระเบิด
แบบซูเปอร์โนวาซึ่งจะเกิดในเฉพาะดาวฤกษ์ท่ีมีมวล
มาก และมีส่วนประกอบเพียงแค่อนุภาคนิวตรอนซึ่ง
เป็นอะตอมท่ีไร้กระแสไฟฟูา โดยอนุภาคนิวตรอนมี
มวลสารใกล้เคียงกับอนุภาคโปรตอน ซึ่งนี่ก็เป็นบทสรุป
จ า ก  ด ร .  Andreas Bauswein นั ก ฟิ สิ ก ส์  ข อ ง
มหาวิทยาลัย Aristotle University of Thessaloniki 
ในประเทศกรีซ ซึ่งได้ร่วมกับทีมงานท าการวิจัยศึกษา
เหตุ การณ์ดั งกล่ าวผ่ านการใช้แบบจ าลองทาง
คอมพิวเตอร์ 

ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม อ่ า น ไ ด้ ที่  https://horizon-magazine.eu/article/gold-might-come-colliding-
stars_en.html%20  

Credit: Pixabay/ Public domain 

Credit: ‘Gold on quartz’ by James St John is licensed under CC BY 2.0) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://horizon-magazine.eu/article/gold-might-come-colliding-stars_en.html%20
https://horizon-magazine.eu/article/gold-might-come-colliding-stars_en.html%20
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สภาพเศรษฐกิจ และระดับของกฎหมายท่ีบังคับใช้ ร่วม
เข้าไปในการวิจัยด้วย 

ดร. Fernández กล่าวว่าการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
ไม่ได้ท าให้มีการเผาไหม้ของยาสูบ เนื่องจากมันไม่มี
ส่ วนผสมของยาสูบ  แต่ทว่ าสารนิ โคตินในบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์สามารถเปล่ียนรูปกลายเป็นไนโตรซามีน 
(nitrosamines) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ควันท่ีถูกปล่อย
ออกมาจ ากบุ ห รี่ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ นอกจากจะ มี
ส่วนประกอบท่ีแตกต่างจากควันของบุหรี่แบบดั้งเดิม
แล้ว ยังถูกดูดซับเข้าสู่ร่างกายแตกต่างกันด้วย 

แม้ว่าผู้ท่ีหันมาใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากแล้วเป็น
เพราะต้องการลดหรือหยุดการสูบบุหรี่ท่ีท าจากยาสูบ 
แ ต่ ผ ล ก า ร ส า ร ว จ ก ลั บ พ บ ว่ า ยั ง มี ผู้ สู บ บุ ห รี่
อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 45 ท่ีไม่สามารถลดการสูบบุหรี่ท่ี
ท าจากยาสูบได้เลย 

ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม อ่ า น ไ ด้ ที่  https://horizon-
magazine.eu/article/are-there-passive-smoking
-risks-e-cigarettes_en.html%20 

ในขณะท่ีบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ก าลังเป็นท่ีนิยมอย่างมาก
ในตอนนี้  นักวิทยาศาสตร์ ได้พยายามวิจัยหาถึ ง
ผลกระทบของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ต่อสุขภาพท้ังของผู้
สูบและผู้ ท่ีอยู่รอบ ๆ ดร. Esteve Fernández จาก
มหาวิทยาลัย Barcelona (University of Barcelona) 
และ สถาบันมะเร็งวิทยาประจ าแคว้นกาตาลุญญา 
(Catalan Institute of Oncology) ประ เทศสเปน 
กล่าวว่า แม้ว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์จะสามารถให้ผู้สูบ
รู้สึกถึงนิโคติน และกลิ่นเหมือนกับบุหรี่ธรรมดา โดย
ปราศจากส่วนผสมของยาสูบ แต่ควันท่ีปล่อยออกมา
จากการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์นั้นประกอบไปด้วย 
นิโคติน เบนซีน และสารก่อมะเร็งชนิดต่าง ๆ 

ในขณะนี้ ดร. Fernández ได้ด าเนินโครงการวิจัย 
TackSHS ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เพื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบของการใช้บุหรี่แบบดั้งเดิม และ
บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ต่อสุขภาพของผู้ท่ีอยู่รอบ ๆ ผู้สูบ
โดยมีการค านึงถึงความแตกต่างทางด้านวิถีการใช้ชีวิต   

Credit: ‘Smoke Screen (16582794210)’ by 
micadew is licensed under CC BY-SA 2.0 

Credit: Flickr/ Vaping360 
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สภาวิจัยยุโรป (European Research Council, ERC) 
เพื่อไขรหัสเรื่องภาพแทนในความคิด (mental repre-
sentation) ของเวลา ในสมองของเรา 

โดยศาสตราจารย์ Virginie van Wassenhove พร้อม
ทีมงานได้ทดสอบการท างานของสมอง ผ่านการฉาย
วิดีโอ โดยที่บางช่วงภาพท่ีแสดงออกมานั้นไม่ได้ตรงกับ
เสียงท่ีออกมาก ซึ่งผลการทดลองพบว่าสมองของเรา
จะรีบท าการปรับเปลี่ยนการตอบสนองเพื่อให้การรับรู้
ท้ังทางภาพและเสียงตรงกันมากขึ้น 

ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม อ่ า น ไ ด้ ที่  https://horizon-
magazine.eu/article/how-brain-manipulates-
time-give-us-our-sense-now_en.html 

เมื่อเราดูทีวีและเห็นข้อผิดพลาดของการส่งสัญญาณ 
โดยภาพท่ีเห็นไม่ได้สอดคล้องกับเสียงท่ีได้ยินอย่าง
สมบูรณ์ แต่สุดท้ายแล้วสมองจะปรับเปลี่ยนสัญญาณท่ี
ได้รับเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ท่ีเราได้รับ 
โดยปกติแล้วสมองของมนุษย์สามารถปรับเปลี่ยน
สัญญาณท่ีเราได้ รับจากสิ่ งแวดล้อมภายนอกอยู่
ตลอดเวลาเพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีสมจริงมากขึ้น โดย
มีงานวิจัยท่ีศึกษาว่าสมองของมนุษย์ประมวลผลเรื่อง
เวลาอย่างไร และใช้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเราได้รับในการ
ท านายเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต 

ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  Virginie van Wassenhove นั ก
ประสาทวิทยา ณ CEA Saclay ในประเทศฝรั่งเศสได้
ด าเนินโครงการ MINDTIME ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก 

Credit: Flickr/Toshihiro Gamo 

Credit: unsplash/ @cant89 
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ดร. Thijs Eijsvogels นักสรีรวิทยา จากกลุ่มสรีรวิทยา
ของมหาวิทยาลัย  Radboud ในเมือง  Nijmegen 
ประเทศเนเธอร์แลนด์กล่าวว่า การค้นพบเกี่ยวกับการ
เพิ่มขึ้นของระดับโปรตีน troponin จ าเป็นท่ีต้องมี
การศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้เราได้ทราบอย่างแน่ชัดว่าว่า
การเพิ่ มของโปรตีนชนิดนี้ มั น เป็น เพียงแค่การ
ตอบสนองของร่างกายและไม่มีอันตรายใด ๆ หรือเป็น
สาเหตุท่ีจะน าไปสู่ความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในอนาคต 

ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม อ่ า น ไ ด้ ที่  https://horizon-
magazine.eu/art icle/marathon -runners -
produce-proteins-linked-heart-attacks_en.html 

ที่ ม า : https://horizon-magazine.eu/article/top-
10-science-facts-we-liked-2016_en.html 

นักวิจัยชาวดัตช์ค้นพบว่าหลังจากการวิ่งมาราธอนแล้ว 
จะพบระดับของโปรตีนท่ีเกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพ
ของหัวใจสูงขึ้น โดยโปรตีนท่ีว่ามีชื่อว่า “cardiac tro-
ponin” ซึ่งโดยปกติจะถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางการแพทย์
ถึงการท่ีเนื้อเยื่อหลอดเลือดได้รับความเสียหายจาก
ภาวะหัวใจวาย และยังใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงโรคต่าง ๆ ทาง
หัวใจท่ีก าลังจะเกิดได้ 

โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular diseases) 
ถือเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการเสียชีวิตในยุโรป 
โดยในปี ค.ศ. 2012 ร้อยละ 37.9 ของการเสียชีวิต
ท้ังหมดมีสาเหตุมาจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งสิ่ง
ท่ีจ าเป็นต้องตรวจสอบในขณะนี้ก็คือ ประเด็นท่ีว่าการ
เพิ่ มขึ้ นของ โปรตี น  cardiac troponin ในนั กวิ่ ง
มาราธอน นั้นเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเกิดความเสียหายของ
หัวใจได้จริงหรือไม่  

Credit: Pixabay/ Unsplash 

Credit: Flickr/ Josiah Mackenzie 
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แสงอาทิตย์มาก่อน 

นักวิจัยในยุโรปได้จัดตั้งโครงการ NANOSIP เพื่อวิจัย
และศึกษาการใช้ nanodot และ nanovoid ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยว
ซิลิกอน (single-crystalline Si photovoltaic) โดย
โครงการ NANOSIP ได้สร้างโครงสร้างพลาสมอนขึ้นใน
อุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีส่วนประกอบของชั้น
ซิลิกอนและชั้น Sn ซึ่งเกิดจากการผสมซิลิกอนเข้ากับ
ดีบุก 

nanodot และ nanovoid ได้ถูกจัดวางในชั้นท่ีท า
หน้าท่ีเป็นตัวส่งแสง ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดทางเชื่อม p-n 
เพื่อขยายประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น ซึ่งรวมไป
ถึงการเพิ่มจ านวนพาหะของประจุ และเพิ่มการ
กระจายแสง ซึ่งท้ังสองจะน าไปสู่การดูดซับแสงใน
อัตราท่ีสูงขึ้น โดยนักวิจัยได้ใช้วิธี ท่ีหลากหลายใน
การศึกษาถึงคุณสมบัติทางโครงสร้าง ทางแสง และทาง
ไฟฟูาในแต่ละชั้นของเซลล์แสงอาทิตย์ 

นักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
ยุโรปได้ศึกษาถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของ เซลล์ แสงอา ทิตย์  หรื อ  เซลล์ โฟ โต โวลตา
อิก (photovoltaic cell) เพื่อท่ีจะสามารถแปลงคลื่น
แสงอาทิตย์ในความยาวคลื่นท่ีแตกต่างกันให้กลายเป็น
พลังงานได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

ซิ ลิ ก อ น  ( Si) นั้ น ถู ก ใ ช้ เ ป็ น วั ส ดุ ม า ต ร ฐ า น ใ น
อุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ แต่ทว่าความ
ยาวคลื่นของแสงอาทิตย์ท่ีซิลิกอนสามารถดักจับและ
ดูดซึมได้ มีอยู่อย่างจ ากัด แต่เมื่อเราน าซิลิกอนไปฉาย
รังสีด้วยไอออนของแสง จะท าให้เกิดโครงสร้างของ
ช่องว่างเล็ก ๆ ซึ่งเรียกว่า nanodot และ nanovoid  
โดย nanodot คือจุดเล็ก ๆ ท่ีมีอนุภาคขนาดนาโน 
ส่วน nanovoid คือช่องว่างขนาดนาโนระหว่างอนุภาค 
ซึ่งท้ังสองมีคุณสมบัติทางแสงและไฟฟูาซึ่งยังไม่มีการ
น ามาศึกษาเพื่ อประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาเซลล์ 
 

Credit: solarpanelsxpert.com 
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แม้ว่าโครงการ NOVOSIP จะอยู่ในช่วงแรกของการ
ด าเนินงาน แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นท่ีดี และเป็นความหวัง
ของวงการวิจัยท่ีศึกษาเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึก
เดี่ยวซิลิกอน โดยเราสรุปได้ว่าโครงสร้างพลาสมอน 
ขนาดเล็กในชั้นซิลิกอนสามารถเพิ่มความสามารถของ
เซลล์แสงอาทิตย์ในการดักจับและดูดซับแสงได้ โดยใช้
ต้นทุนท่ีต่ า มากไปกว่านั้นมีความเป็นไปได้ ท่ีจะ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ในอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ และ
อุปกรณ์ก าเนิดแสงต่าง ๆ 

 

เมื่อน าโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีประกอบไป
ด้วย 3 ชั้น คือ ซิลิกอน-ซิลิกอนผสมดีบุก-ซิลิกอน ไป
ผ่านการฉายรังสีด้วยไอออน ณ อุณหภูมิท่ีสูง จะท าให้
เกิด nanovoid ในลักษณะทรงกลม อยู่ภายในตะกอน
ซิลิกอนขนาดนาโน และเมื่อน าไปผ่านคาร์บอนไอออน 
และความร้อนอีกครั้ง ก็จะเกิดเป็นแผ่นคาร์บอนขนาด
นาโน ซึ่งโครงสร้างผลึกของแผ่นคาร์บอนเหล่านี้จะเอื้อ
ให้เซลล์แสงอาทิตย์สามารถดูดซับแสงอาทิตย์ได้ทุกช่วง
คลื่นแสง และเพ่ิมอัตราการแปลงพลังงาน 

 

Credit: Freepik 

ที่มา: http://cordis.europa.eu/result/rcn/188388_en.html 

Credit: electricaltechnology.org 
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ผสานการท างานของสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์ รอง
ศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ จากหน่วย SDU 
Embodied Systems for Robotics and Learning 
ของมหาวิทยาลัย Southern Denmark  กล่าวว่ า 
เปูาหมายส าคัญในอนาคตของการพัฒนางานวิจัยชิ้นนี้ 
คื อ  การช่ วย เหลื อผู้ พิ ก ารและผู้ ท่ี มี ร่ า งกาย ไม่
สมประกอบ เช่น ถ้าคนพิการเหล่านั้นอยากดื่มกาแฟ ก็
เพียงแค่สั่งการจากความคิด จากนั้นระบบอัจฉริยะก็จะ
ด าเนินการประมวลผลส่งสัญญาณไปยังเครื่องท ากาแฟ
เพ่ือชงและเสิร์ฟกาแฟออกมาให ้ 

เทคโนโลยีชิ้นนี้สามารถน าไปต่อยอดในการประยุกต์ใช้
งานต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด ในทุก ๆ สถานการณ์
ท่ีเรามีการปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ผ่าน
การพูด การสัมผัส แปูนพิมพ์ และ เมาส์ โดยต่อไปนี้
เราจะสามารถสั่งการเพียงแค่ใช้ความคิด จากนั้นระบบ 

รองศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ หนึ่งในสมาชิก
ของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุ โรป (The  
Association of Thai Professionals in European 
Region – ATPER) ซึ่งเป็นสมาคมท่ีส านักงานท่ีปรึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้การ
สนับสนุนอยู่โดยเฉพาะในด้านการถ่ายทอดความรู้ด้าน 
วทน. สู่ประเทศไทย ได้ด าเนินงานวิจัยชิ้นใหม่ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบ้านอัจฉริยะ 

นักวิจัยพยายามศึกษาและเลียนแบบการท างานของ
สมองเพื่อน าไปควบคุมอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะใน
อนาคต ซึ่งมนุษย์จะสามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น 
การเปิดปิดไฟ และเครื่องท ากาแฟ เพียงแค่สั่งการด้วย
ความคิดจากสมอง 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Southern Denmark ได้
พยายามน ารูปแบบและระบบความคิดของสมองเพื่อ
น าไปพัฒนาเป็นระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ ด้วยการ 

Credit: sdu.dk 
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รองศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ จากหน่วย SDU Embodied Systems for Robotics and Learning  
ของมหาวิทยาลัย Southern Denmark 

โ ด ย ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ป ร เ ม ษ ฐ์  แ ล ะ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ Jørgen Christian Larsen ได้ร่วมกัน
ด า เนิน โครงการวิ จั ย  Plan4Act: From Monkey 
Brain to Smart House Control ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ก า ร
สนับสนุนจากสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการ Horizon 
2020 และได้รับงบประมาณการวิจัยเป็นจ านวน 31.5 
ล้านโครนเดนมาร์ก 

นักวิจัยด้านหุ่นยนต์กับงานวิจัยด้านการท างานของ
สมอง 

นักวิจัยด้านหุ่นยนต์ได้ศึกษาและติดตามการพัฒนา
ล่าสุดของงานวิจัยด้านสมอง เพื่อหาค าตอบว่าเราจะ
สามารถถ่ายทอดสัญญาณท่ีมีความรวดเร็วและซับซ้อน
ไปยังหุ่นยนต์หรือระบบอัจฉริยะด้วยวิธี ท่ีดี ท่ีสุดได้
อย่างไร 

ก่อนท่ีร่างกายของเราจะมีการแสดงกิริยาใด ๆ สมอง
จะท าหน้าท่ีวางแผนหรือกระตุ้นให้เกิดการกระท า 
นั้น ๆ โดยการแสดงของกิริยานั้น ๆ ถือเป็นปฏิกิริยา
ตอบกลับโดยอัตโนมัติ ท่ีร่างกายมีต่อสมอง โดย
จุดมุ่งหมายของงานวิจัยชิ้นนี้คือ ต้องการศึกษาถึงการ 
 

ก็จะด าเนินการได้โดยไม่ตอ้งมีการปูอนข้อมูลผ่านวิธี
ต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 

รองศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ได้ท างานวิจัยใน
สาขาท่ีพยายามผสมผสานระบบหุ่นยนต์เข้ากับระบบ
สมองของสิ่งมีชีวิตเพื่อพัฒนาให้เป็นระบบอัจฉริยะ  

Credit: sdu.dk 

Credit: clipartfest 
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ท างานของสมอง และน าความรู้นี้
ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมและ
พั ฒ น า ห น่ ว ย ต่ า ง  ๆ  ท่ี เ ป็ น
องค์ประกอบของบ้านอัจฉริยะใน
อนาคต 

การศึ กษาและวิ จั ยด้ าน ระบบ
ปร ะ ส าท เพิ่ ง ท า ใ ห้ เ ร า ไ ด้ รู้ ว่ า
ความสามารถของจิตใจของสัตว์ใน
การคาดการณ์การกระท าของ
ตนเอง และการจ าลองถึงผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับจากการกระท านั้น มีการ
แพร่หลายในสัตว์ มากกว่าท่ีมนุษย์
เคยคิดไว้ 

การต่อข้ัวไฟฟ้าเข้ากับสมองลิง 

นักวิจัย ณ ศูนย์ศึกษาสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมของประเทศเยอรมนี ณ 
เมือง Goettingen ได้ท าการต่อ
ขั้วไฟฟูาเข้ากับสมองลิง ซึ่งจะช่วย
ให้ถ่ ายเทข้อมูลการท างานจาก
สมองลิงไปยังคอมพิวเตอร์ได้ โดย
ลิงท่ีน ามาทดลองจะถูกฝึกให้ท า
กิจกรรมและแสดงกิริยาต่าง ๆ และ
ถ้าท าได้อย่างถูกต้องก็จะได้รับ
อาหารเป็นสิ่งตอบแทน 

โดยงานหลักของรองศาสตราจารย์ 
ปรเมษฐ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
Jørgen Christian Larsen ใ น
โครงการวิจัยระดับนานาชาติชิ้นนี้ก็
คื อ  ก า ร พั ฒน า ระ บ บ คว บ คุ ม
อัจฉริยะท่ีสามารถแปลงข้อมูลจาก
ส ม อ ง ลิ ง ใ ห้ เ ป็ น ภ า ษ า ท า ง
คอมพิวเตอร์เพื่อน าไปใช้ในการ
ควบคุมการท างานของบ้านอัจฉริยะ
ได้ 

ภายใต้ โ ครงการนี้  มี พั นธมิ ต ร
ร่วมงานวิจัยอยู่ 5 รายเช่นกัน โดยมี
การแบ่ งขอบเขตของงานวิ จั ย
ระหว่าง 5 สถาบันนี้ ตัวอย่างเช่น 
เมื่อนักวิจัยจากสถาบันในประเทศ
เยอรมนีได้บันทึกและวิเคราะห์ถึง
การท างานของสมองลิงแล้ว ก็จะ
น าส่ งข้อมูลมาให้สถาบันวิจัย ท่ี
ประเทศเดนมาร์ก เพื่อแปลงข้อมูล
ให้ เป็ นค าสั่ งผ่ านการ ใช้ ระบบ
ควบคุ มอั จฉริ ยะ  เพื่ อน า ไป ใช้
ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน
อัจฉริยะที่ประเทศสเปน 

ที่มา: http://www.sdu.dk/en/om_sdu/fakulteterne/teknik/
nyt_fra_det_tekniske_fakultet/
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