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TIME's Best Inventions of 2008  
The Best Inventions of the Year  
 
นิตยสาร Time ฉบับ 10 พฤศจิกายน 2008 ได้
รวบรวมสิ่งประดิษฐ์เลิศสุด 50 ช้ินของปีไว้อย่าง
น่าสนใจ ขอนําบางสิ่งประดิษฐ์มาเล่าสู่กันฟัง  
 
อันดับหน่ึงที่นิตยสารน้ีให้เป็นเลิศสุดคือสิ่งประดิษฐ์ช่ือ 
"23 and Me" ซ่ึงเป็นชุดตรวจสอบ DNA จากนํ้าลายใน
ราคาชุดละ 399 เหรียญสหรัฐ เคร่ืองตรวจน้ีจะให้ผล
ของการตรวจจาก 600,000 จุดของ DNA พร้อมกับ
การตีความ  
 
มนุษย์ทุกคนมี DNA ในแต่ละเซลล์ยาว 1.3 เมตร 
บรรจุข้อมูล 3 พันล้านข้อมูล โดยทําหน้าท่ีเสมือน
คอมพิวเตอร์สั่งให้ร่างกายแต่ละคนทํางาน สิ่งซ่ึง
ประกอบกันเป็น DNA ก็คือ โครโมโซมโดยมียีนส์บน
โครโมโซมเป็นตัวบอกบทให้ร่างกายทํางาน  
 
อย่างไรก็ดีแต่ละคนมี DNA หรือยีนส์ที่แตกต่างกัน
ออกไป บางคนมียีนส์บางตัวบกพร่อง จนทําให้มีโอกาส
เกิดความเจ็บป่วยข้ึนในอนาคต หรือมีโอกาสท่ีอวัยวะ
บางส่วนไม่ทํางานเป็นปกติ  
 
ปัจจุบันมนุษย์ทําแผนท่ี DNA สําเร็จแล้ว กล่าวคือรู้มาก
พอควรว่ายีนส์ตัวใดบนโครโมโซมตัวใดท่ีเป็นตัวสั่งให้
ระบบ หรืออวัยวะส่วนใดทํางาน ดังน้ันการตรวจยีนส์ที่
อยู่ในตําแหน่งท่ีรู้ว่าเป็นคําสั่งให้ทํางานอะไร จึงช่วยให้รู้
ว่าร่างกายจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคอะไรหรืออวัยวะใดมี
โอกาสทํางานบกพร่อง  
 
เล่ามาถึงตรงน้ี หลายคนอาจบอกว่าไม่อยากรู้ แต่หลาย
คนก็อยากรู้เพ่ือเตรียมตัวแก้ไขปัญหาหรือเตรียมรับมือ
กับมันได้ถูกต้อง และอาจบอกว่าเมื่อไม่อยากรู้ก็อย่าไป
ตรวจมันซิ จุดน้ีแหละเป็นประเด็นอ้ือฉาวของเคร่ืองมือน้ี  

 

 

 

 

นักวิจัยหลายคนเห็นว่า การตีความยังไม่ถูกต้องท้ังหมด 
การได้รับข้อมูลจากการตีความท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของการ
ตรวจ อาจทําให้เกิดความทุกข์โดยไม่จําเป็น และเป็น
ความทุกข์ที่ไม่เข้าท่า อีกท้ังเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ควรให้
ใครได้รู้วาตนเป็นอย่างไร และจะเป็นอะไรในอนาคต  
 
ไม่ว่าจะวิจารณ์กันอย่างไร เคร่ืองมือน้ีก็ออกมาขายแล้ว
ให้บุคคลซ้ือหามาได้และเข้าถึงข้อมูล ซ่ึงเมื่อก่อนน้ีเฉพาะ
แวดวงนักวิจัยเท่าน้ันท่ีเข้าถึงข้อมูลเหล่าน้ี ถ้าใครใจไม่ถึง
อย่าไปตรวจเป็นอันขาด ถ้าอยากรู้ว่าทําไมทําให้เป็นทุกข์
ได้กรุณาอ่านตัวอย่างต่อไปน้ี  
 
การตรวจ DNA หรือยีนส์จาก "23 and Me" น้ี จะให้
ข้อมูลหลายลักษณะเช่น (1) มีความเป็นไปได้สูงกว่า 
หรือต่ํากว่าโดยเฉลี่ยที่จะมีอายุถึง 100 ปี (2) มีความ
เสี่ยงสูงหรือต่ํากว่าโดยเฉลี่ยที่จะเป็นโรคต้อหิน มะเร็งใน
ลําคอ โรคเก๊าท์ ฯลฯ (3) มีความเป็นไปได้ในระดับใดที่
จะเป็นเบาหวานท่ีพัฒนาข้ึนตอนโต เป็นโรคเก่ียวกับไต 
เป็นโรคจิตเภท เป็นมะเร็งในลําไส้ใหญ่ เป็นมะเร็งในช่อง
ปาก หัวใจวายเฉียบพลัน เป็นโรครูมาตอยน์ อ้วนเกิน
สมควรก่อนอายุ 59 ฯลฯ  
 
(4) ลูกมีโอกาสมากเพียงใดที่มีศีรษะล้าน เป็น 
Parkinson"s Disease (มือไม้สั่น) มีนํ้าหนักต่ํากว่าเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิด ฯลฯ  
 
(5) มีภูมิต้านทานมากน้อยเพียงใดต่อโรคมาเลเรีย/ ต่อ 
HIV/ การเสพติดสารเฮโรอีน/ การเป็นโรคซึมเศร้า ฯลฯ  
 
นอกจากตัวอย่างข้างต้นน้ีแล้ว การตรวจยังบอกความ
เป็นไปได้ในการเป็นโรคที่เกิดข้ึนยาก เช่น Crohn"s 
หรือ Lou Gehrig หรือ CJD (โรควัวบ้าในคน) หรือ 
Sjogren"s Syndrome ฯลฯ และบอกแม้กระท่ังว่าเป็น
คนชอบกินหวานหรือไม่ เป็นคนประเภทขี้หูเปียกหรือ
แห้ง ถ้าบริโภคคาเฟอีนอาจเพ่ิมโอกาสฮาร์ทแอ็ดแท็คที่
ไม่ถึงกับตายได้ ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงมีความเสี่ยงท่ีจะมี
ความดันโลหิตสูง ฯลฯ  
 



พูดง่ายๆ ว่าอ่านแล้วรู้สึกอัศจรรย์ใจและรู้สึกกลัวที่จะ
ตรวจเพราะไม่อยากรู้ความจริง ดังน้ันการ
วิพากษ์วิจารณ์ "23 and Me" ในเร่ืองความแม่นยําและ
การตีความจึงมีนํ้าหนักพอควร  
 
สิ่งประดิษฐ์อีกช้ินหน่ึงถึงแม้จะไม่อยู่ในอันดับสูงแต่ก็
น่าสนใจอย่างยิ่งสําหรับ แฟนๆ หนังทีวีชุด CSI น่ันก็คือ
เทคนิคใหม่ในการหาลายน้ิวมือบนปลอกกระสุนปืนท่ีเช็ด
จนสะอาดแล้วก็ตาม หลักการที่ John Bond นักฟิสิกส์
ชาวอังกฤษใช้ก็คือเหงื่อทําให้โลหะเกิดสนิม ดังน้ัน เขา
จึงผ่านกระแสไฟฟ้า และผงคาร์บอนละเอียด ลงบน
ปลอกกระสุนปืนท่ีมีสนิมซ่ึงมองไม่เห็นและปรากฏรอยน้ิว
มือข้ึน ขณะน้ีตํารวจหลายแห่งกําลังใช้เทคโนโลยีอายุ 4 
เดือนน้ีร้ือฟ้ืนคดีเก่าๆ ซ่ึงในขณะน้ันเทคโนโลยียังไปไม่ถึง  
 
ช้ินท่ีสามคือซีเมนต์ที่กิน Smog (Fog + Smoke หรือ
หมอกควัน) ถ้าเอาสาร Photo-Catalyzer (หรือ 
Titanium Dioxide) ผสมลงไปในซีเมนต์เหลวตามปกติ
มันจะช่วยเร่งกระบวนการตามธรรมชาติที่ย่อยสลาย 
Smog  
 
ที่เมือง Segrate ใกล้เมือง Milan ในอิตาลี มีการใช้
ซีเมนต์ที่กิน Smog น้ีซ่ึงมีช่ือว่า TX Active (บริษัทใน
อิตาลีช่ือ Italcement เป็นผู้พัฒนาข้ึนโดยใช้เวลาถึง 10 
ปี) สร้างถนนจอแจสายหนึ่ง บริษัทยืนยันว่ามันช่วยลด 
nitric oxides ในบริเวณน้ันลงถึงร้อยละ 60 และ
อาคารที่สร้างด้วย TX Active ก็สะอาดอย่างคงทนอีก
ด้วย  
 
ช้ินท่ีสี่คือเคร่ืองมือสร้างพลังงานไฟฟ้าจากการเดิน เมื่อ
ใช้เคร่ืองมือหนัก 1.6 กิโลกรัมพันเหนือแต่ละเข่าขณะ
เดินออกกําลังกาย ทั้งสองเคร่ืองจะร่วมกันผลิต
กระแสไฟฟ้าได้สูงถึงประมาณ 5 วัตต ์ซ่ึงเพียงพอ
สําหรับโทรศัพท์มือถือ 10 เคร่ืองทีเดียว ไอเดียก็คือ
สามารถเอามาใช้เป็นพลังงานในการใช้ IPod หรือ PDA 
ได้อย่างสบาย  
 
มนุษย์ปัจจุบันมีความรู้มากมายจนสามารถผลิต
สิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์ได้ แต่กลับมีสามัญสาํนึกและ
วิจารณญาณน้อยลง มียารักษาโรคเพ่ิมข้ึนแต่ร่างกาย
แข็งแรงน้อยลง มีทรัพย์สมบัติมากข้ึนแต่มีเวลาหา
ความสุขจากมันน้อยลง และเห็นคุณค่าของมันน้อยลง
ด้วย เราเอาชนะข้างนอกได้แต่กลับแพ้ข้างใน  
-----------------  
 

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง  
 
เราพบเห็นคําหรือวลีจากภาษาอ่ืนในภาษาอังกฤษอยู่
บ่อยๆ จนน่ารําคาญ วันน้ีขอนําเสนอบางตัวอย่าง  
 
o eau de cologne (ฝร่ังเศส) ความหมายตาม
ตัวหนังสือคือ Cologne water ซึ่งก็คือนํ้าหอมซ่ึงมี
ส่วนผสมของแอลกอฮอร์ นํ้ามันหอม ผลิตที่เมือง 
Cologne เป็นคร้ังแรกใน ค.ศ.1709  
 
o cogito ergo sum (ละติน) คือ I think, therefore I 
am อมตะวลีของ Descartes บิดาของวิชาปรัชญา
สมัยใหม่ (ค.ศ.1596-1650)  
o uno (สเปญ อิตาลี ละตนิ) หมายถึง one หรือ 
someone  
o uno animo (ละติน) หมายถึง of one mind หรือ
เอกฉันท์  
o le monde (ฝร่ังเศส) หมายถึง the world หรือ 
people หรือ society  
o ipso facto (ละติน) หมายถึง by the very fact; in 
the very nature of it  
o esprit (ฝร่ังเศส) หมายถึง spirit; wit; soul  
o esprit de corps (ฝร่ังเศส) หมายถึง spirit หรือ
ความจงรักภักดีต่อกลุ่ม  
o esta" bien (สเปญ) หมายถึง all right! fine!  
o diva (อิตาลี ซ่ึงมาจากละตินหมายถึงเทพเจ้าเพศ
หญิง) หมายถึง ดารา หรือนักร้อง หญิงที่มีช่ือเสียงยิ่ง 
(เข้าใจว่าเก่ียวพันกับคําว่า Deva หรือเทวะ หรือเทพ 
จากสันสกฤต)  
o ich liebe dich (เยอรมัน) หมายถึง I love you  
-----------------  
นํ้าจิ้มอาหารสมอง  
 
We"ve learned to make a living, but not a life. 
We"ve added years to life, not life to years.  
 
มนุษย์เรียนรู้การทํามาหาเงิน แต่ไม่รู้จักเรียนรู้ชีวิต  
 
เราเพ่ิมจํานวนปีให้แก่ชีวิต แต่ไม่ได้เพ่ิมชีวิตให้แก่ปีที่เรา
อยู่บนโลก  
 
จาก Paradoxes of Our Times  
 
(ปรากฏในอินเตอร์เน็ตโดยไม่รู้ช่ือเจ้าของ) 


