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เม��อม�อถ�ออ��นน�ย�ยได� (3211) 
โดย ส�ร�นทร  ไชยศ�กดา

การน�าเอาเน��อหาบนหน�งส�อไปไว บนม�อถ�อ และขายให 
ผ) ใช ม�อถ�อท*+ร�กการอ,าน หร�อไม,ม*เวลาแม แต,จะหย�บหน�งส�อ
อ,านน��น  ในระยะแรกธ0รก�จน*�แทบจะไม,ได ร�บการตอบร�บจาก
ผ) อ,านเลย  หนอนหน�งส�อหลายคนบอกว,า การอ,านน�ยาย
จากม�อถ�อซ3+งเป4นอ0ปกรณ6พกพาขนาดเล8กเหล,าน*�จะท�าให 
อรรถรสในการอ,านลดลง ต�วหน�งส�อก8เล8ก และด)จะไม,
สะดวกเอาเส*ยเลย  แต,การเปล*+ยนแปลงเทคโนโลย*ท*+
ท�าให หน าจอม�อถ�ออ,านได สะดวกข3�น สบายตาข3�น ท�าให 
แนวโน มเหล,าน*�เปล*+ยนแปลง รวมถ3งการเปล*+ยนแปลง
ล�กษณะการใช ช*ว�ตประจ�าว�นของคนเราท*+ใช ช*ว�ตนอกบ าน
และม*เวลาอย),ระหว,างการเด�นทางมากข3�น  

ประเทศญ*+ป0;นด)เหม�อนจะเป4นประเทศแรกท*+แนวค�ด
เก*+ยวก�บการหารายได จากน�ยายบนม�อถ�อใช ได ผล ท��งน*�อาจ
เป4นเพราะล�กษณะการใช ช*ว�ตประจ�าว�นของคนญ*+ป0;นท*+
ส,วนใหญ,อย),บนรถไฟ ในท*+ท�างาน เวลาว,างของพวกเขา
ระหว,างน�+งรถไฟไปกล�บเป4นเวลาท*+คนญ*+ป0;นม�กจะใช ในการ
โทรศ�พท6 ร�บ-ส,งข อความ ร�บ-ส,งอ*เมล6 หร�อไม,ก8อ,านหน�งส�อ 
การอ,านหน�งส�อจากม�อถ�อแทนการพกหน�งส�อ  จ3งเป4นเร�+อง
ง,ายส�าหร�บคนญ*+ป0;น  

น�ยายบนม�อถ�อเร�+องแรกของญ*+ป0;นเก�ดในป> พ.ศ. 2547 
ช�+อเร�+อง “Deep Love” น�ยายแนวอ*โรต�กเก*+ยวก�บว�ยร0,น ใน
โตเก*ยวท*+แสวงหาความร�กแท  โดยน�กเข*ยนท*+ใช นามปากกา 
“Yoshi” ความสน0กสนานของน�ยายเร�+องน*�ได ร�บการบอกเล,า
ปากต,อปาก ท�าให ผ) อ,านมากข3�นเร�+อยๆ  และรายได ของม�น
มาจากการสน�บสน0นเง�นตามแต,ผ) อ,านจะบร�จาค ความม* 

ช�+อเส*ยงของน�ยายบนม�อถ�อน*�ย�งท�าให ม�นได ร�บการท�าเป4น
ภาพยนต6 การ6ต)น และพ�มพ6เป4นหน�งส�อซ3+งขายได ถ3ง 2.6 
ล านเล,ม ความส�าเร8จของน�ยายเร�+องน*�อย),ท*+เน��อหาท*+ม*การ
ปร�บปร0งจากการท*+ผ) อ,านสามารถส,งข อความ ความค�ดเห8นถ3ง
ผ) เข*ยนได หล�งจากอ,านจบในแต,ละตอน ท�าให เน��อหาใน
เร�+องย�งคงต�+นเต นเร าใจตามแบบท*+ผ) อ,านต องการอย),ตลอด
เร�+อง

 จากความน�ยมด�งกล,าวท�าให ม*การขยายการให บร�การ
แบบน*�ในญ*+ป0;นอย,างต,อเน�+องจนถ3งปSจจ0บ�น ร)ปแบบและ
สถานท*+ท*+ใช ในการอ,านได เปล*+ยนแปลงไป ม*การส�ารวจจาก
บร�ษ�ท Bandai  ( XBandi Networks Co.Ltd.) ซ3+งเป4นบร�ษ�ท
ในญ*+ป0;นแห,งหน3+งท*+ให บร�การด านน*�พบว,า ผ) อ,านเก�น 50 % 
เป4นผ) หญ�ง และม�กจะอ,านหน�งส�อบนม�อถ�อจากท*+บ าน 
ส�าหร�บเหต0ผลน��น เป4นเพราะว,าน�ยายบางอย,างน��นผ) อ,านอาย
เก�นกว,าจะซ��อหน�งส�อมาอ,าน หร�อถ�อหน�งส�อประเภทน��น

ส�าหร�บในประเทศสหร�ฐอเมร�กาเองส�าน�กพ�มพ6
ย�กษ6ใหญ, (ในวงการน�ยาย) เร�+มน�าน�ยายของตนเองไปไว  
บนส�+อม�อถ�อเช,นก�น ในเด�อนเมษายน 2549  ส�าน�กพ�มพ6 
Herlequin Enterprise Limited ได ออกแคมเปญ 
“Harlequin On The Go™” โดยให สมาช�กท*+สม�ครร,วม
รายการน*�สามารถ อ,านน�ยายท*+ช�+นชอบบนม�อถ�อ และม*
ก�จกรรมอ�+นๆ เช,น เกม  “Six degrees of Kissing” 
ผลโหวตในเร�+องต,างๆ ท*+น,าสนใจ ฯลฯ ด วยราคาใน 
การบร�การเพ*ยงเด�อนละ 2.49 เหร*ยญสหร�ฐ 

แนวโน มในอนาคต ตลาด “Cell-phone novels” หร�อ
น�ยายบนม�อย�งเป4นตลาดท*+น,าสนใจและม*เปsาหมายท*+จะขยาย
ได อ*กมาก เหม�อนก�บตลาดการดาวน6โหลดร�งโทน เกม 
เพลง อย,างไรก8ตามความส�าเร8จของม�นย�งข3�นอย),ก�บปSจจ�ย
หลายๆ อย,าง ไม,ว,าจะเป4นความน,าสนใจของเน��อหาของ
น�ยาย พฤต�กรรมของผ) บร�โภคในแต,ละประเทศ เป4นต น
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อ�ปกรณ�ล�องหน  (3212) 
โดย นนทว�ฒน6  มะกร)ดอ�นทร6

น�กว�ทยาศาสตร6อเมร�กา-อ�งกฤษ ประสบความส�าเร8จ
ในการทดสอบอ0ปกรณ6ท�าให ล,องหนได  อ0ปกรณ6ล,องหนน*� 
เร*ยกว,า “Cloak”  Cloak ท�าจากเมตาแมท�เร*ยล 
(Metamaterials)  อ0ปกรณ6ด�งกล,าวม*ค0ณสมบ�ต�สามารถ
ซ,อนว�สด0ทรงกระบอกท*+ท�าจากทองแดงท*+อย),ภายในจาก 
คล�+นไมโครเวฟ โดยใช หล�กการเบนร�งส*ไมโครเวฟท*+เข ามา
ด านหน3+งให โค งออกไปรอบๆเม�+อผ,านไปอ*กด านหน3+งแล ว
ล�าแสงของร�งส*ก8เบนส),ท�ศทางเด�มเหม�อนไม,ม*อะไรผ,าน 
เข ามา เหม�อนก�บการท*+น��าไหลผ,านก อนห�นผ�วเร*ยบ โดย
การทดสอบท�าท*+มหาว�ทยาล�ยด0�ก มลร�ฐนอร6ธแคโลไรนา 
ประเทศสหร�ฐอเมร�กา อย,างไรก8ตามการท�าให ว�ตถ0หายไป
ได จร�งต,อสายตาคนย�งคงเป4นเพ*ยงน�ยายว�ทยาศาสตร6 
ส�าหร�บตอนน*�อ0ปกรณ6สามารถท�างานได เฉพาะก�บคล�+น
ไมโครเวฟเท,าน��น

ดร.เดว�ด ซ)ร�ก แห,งมหาว�ทยาล�ยด0�ก เป�ดเผยว,า 
การท�าให อ0ปกรณ6ล,องหนได  เป4นการท�าให คล�+นแม,เหล8ก 
ไฟฟsาเบนไปรอบๆ ด�งน��นว�ตถ0ภายในอ0ปกรณ6จะไม,สามารถ
รบกวนสนามแม,เหล8กไฟฟsาได  เพ*ยงแต,จะม*การลดลงของ 
การสะท อนกล�บจากว�ตถ0และเงาท*+เก�ดข3�นลดลง

โดยหล�กการแล วการออกแบบตามทฤษฎ*สามารถเอา
ไปสร างอ0ปกรณ6ท*+ท�าให ว�ตถ0ล,องหนจากแสงท*+ตามองเห8นได 
เช,นเด*ยวก�น แต,อาจต องใช โครงสร างของเมตาแมท�เร*ยล 
(Metamaterials) ท*+ละเอ*ยดมากกว,า ในการประย0กต6ใช 
งานจร�งๆ แล ว ย�งไม,ช�ดเจนว,าเราจะได ส�+งท*+ท�าให ล,องหน
แบบท*+หลายคนค�ดไว ใน “แฮร*+ พ8อตเตอร6” หร�ออ0ปกรณ6
ท�าให ล,องหนในภาพยนต6 “Star Trek”

ศาสตราจารย6 จอห6น เพนดร* แห,งมหาว�ทยาล�ย
อ�มพ*เร*ยลคอลเลจ (Imperial College) ซ3+งเป4นส,วนหน3+ง
ของมหาว�ทยาล�ยลอนดอน ให ความเห8นว,า “ม*กฎหน3+งท*+
เก*+ยวก�บโครงสร างภายในของเมตาแมท�เร*ยล ท*+ระบ0ว,าม�นจะ
ต องม*ขนาดเล8กกว,าความยาวคล�+นร�งส* ด�งน��นจ3งเป4นเร�+องท*+
ง,ายมากท*+จะสร างร)ปแบบในเมตาแมท�เร*ยลท*+ม*ขนาดเล8กเป4น
ม�ลล�เมตรได ในคล�+นเรดาห6 ซ3+งม*ความยาวคล�+น 3 เซนต�เมตร 

“ถ าค0ณต องการพ�ฒนาต,อไปเพ�+อใช งานได ก�บแสง 
ช,วงคล�+นท*+ตามองเห8น ซ3+งความยาวคล�+นน อยกว,าหน3+ง
ไมครอน โครงสร างภายในเมตาแมท�เร*ยลก8จะต องเป4น
เพ*ยงไม,ก*+ส�บนาโนเมตร ซ3+งต องอาศ�ยนาโนเทคโนโลย* 
อาจเป4นไปได  5 หร�อ 10 ป>ข างหน า”

น�กว�จ�ยกล,าวว,าถ าว�ตถ0ถ)กท�าให ซ,อนได จากไมโครเวฟ 
ม�นน,าจะล,องหนจากการตรวจว�ดของเรดาได  ซ3+งเป4น 
ความน,าสนใจต,อวงการทหาร ซ3+งอาจจะเอา Cloak ไป 
คล0มรอบเคร�+องบ�นข�บไล, หร�อรถถ�งได เป4นต น

เคร��องยนต�ขน�ดจ�"วท%�ม%ขน�ดเท��ก�บช�ป (3213)
โดย  ปณ�ตา  ล+�าซ�า

เคร�+องยนต6จ��ว (Microengine) ช�+อ micro gas-turbine 
ได ร�บการพ�ฒนาโดยท*มของ Alan Epstein (ศาสตราจารย6
ด านว�ชาการบ�นและการเด�นทางในอวกาศของ 
Massachusetts Institute of Technology: MIT)  โดยม*
ขนาดแค,เหร*ยญ 20 เซนต6 แต,สามารถให พล�งงานได 
มากมายมหาศาล   ผ) พ�ฒนาได กล,าวว,าเคร�+องยนต6จ��วน*�
สามารถให พล�งงานท*+มากกว,าแบตเตอร6ร*+ของ laptop ได ถ3ง 
5 เท,าในราคาต นท0นท*+เท,าก�น ในขณะท*+แบตเตอร6ร*+ของ 
laptop สามารถใช งานได เพ*ยงแค, 3 ช�+วโมงก,อนท*+จะต อง
ชาร6จไฟใหม,  แต,ส�าหร�บระบบพล�งงานของ microengine 
(เคร�+องยนต6จ��วท*+ม*เช��อเพล�ง) ท*+ม*ขนาดน��าหน�กเท,าก�บ
แบตเตอร6ร*+ของ laptop จะท�าให  laptop สามารถใช งานได 
ถ3ง 15-20 ช�+วโมง ก,อนชาร6จไฟใหม, 

เจ าเคร�+องยนต6จ��วน*�จะท�างานบนหล�กการเด*ยวก�นก�บ
เคร�+องยนต6เจ�ต โดยเจ าคอมเพรสเซอร6จะด)ดอากาศจาก
ข างนอกและอ�ดอากาศไว  แล วกระบอกฉ*ดเช��อเพล�งจะ 
เต�มเช��อเพล�งให ก�บอากาศท*+ถ)กอ�ด จากการผสมน*�เองจะ
ท�าให เก�ดการจ0ดระเบ�ดข3�น  เคร�+องยนต6น*�ถ)กออกแบบให 
สามารถใช งานได ก�บเช��อเพล�งท*+หลากหลาย เช,น น��าม�นก�าด 
ก�าซโพรเพน  เอทานอล  เมทานอลหร�อ ไฮโดรเจน  ซ3+ง
ก�าซร อนท*+เก�ดจากการจ0ดระเบ�ดจะไปหม0นก�งห�นซ3+งเป4น
ขดลวดอย),บนแม,เหล8กท�าให เก�ดกระแสไฟฟsาข3�น 

ในขณะท*+เคร�+องยนต6เจ�ตประกอบด วยช��นส,วนเป4นพ�นๆ 
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ส,วนประกอบหน3+งของเคร�+อง micro gas-turbine 
  (ภาพจาก MIT) 

ท*+มา: www.abc.net.au/science/news/stories/
2006/1760485.htm 

น�กว�ทยาศาสตร6สามารถด)คล�+นรอบๆ Cloak ได 
ท*+มา:abcnews.go.com/Video/playerIndex?id=243
2199

Cloak ถ)กสร างมาจากเมตาแมท�เร*ยล 
ท*+มา:abcnews.go.com/Video/

playerIndex?id=2432199

http://www.abc.net.au/science/news/stories/2006/1760485.htm
http://www.abc.net.au/science/news/stories/2006/1760485.htm


ช��นเพ�+อประกอบข3�นมาเป4นคอมเพรสเซอร6 ห องเผาไหม และ
ก�งห�น แต,เจ าเคร�+องยนต6 Microengine ของ EPstein น��น
ม*ส,วนประกอบแค, 2 ส,วน ค�อ movable rotor และ
โครงสร างท*+อย),คงท*+ ซ3+งท��งสองต�วน*�ท�างานเหม�อนก�บ
คอมเพรสเซอร6และต�วจ0ดระเบ�ด (combustor) 

เคร�+องยนต6เจ�ตน*�จะม*ขนาดเท,าก�บกล,องไม ข*ด โดยม* 
compression chamber ท*+ม*ขนาดเท,ายางลบด�นสอ ม*
กระบอกฉ*ดเช��อเพล�งท*+ม*ขนาดเล8กเท,าก�บจ0ดของปากกา 
และม*ก�งห�นท*+ม*ขนาดเท,าก�บเหร*ยญ 10 เซนต6

ในการผล�ตส,วนประกอบของเคร�+องยนต6จ��วน��น จะม*
กระบวนการผล�ตท*+แตกต,างไปอย,างมากจากการผล�ต
ส,วนประกอบของเคร�+องยนต6เจ�ต  Epstein และท*มงานของ
เขาได ห�นไปใช ระบบ microeletromechanical หร�อ MEMS 
ซ3+งเป4นระบบท*+ใช สร างอ0ปกรณ6ท*+ม*ขนาดจ��ว ต��งแต,ช�ป
คอมพ�วเตอร6 เคร�+องเซ8นเซอร6ทางช*วว�ทยา ไปจนถ3งต�ว
ประมวลผลทางเคม* (chemical processor) พวกเขาท�า
แม,พ�มพ6ช��นส,วนจากเวเฟอร6ของซ�ล�คอน โดยการท�าแม,พ�มพ6
น*�จ�าต องใช ความแม,นย�าอย,างมาก จะผ�ดพลาดไม,ได เลย
หร�อผ�ดพลาดได เพ*ยงเล8กน อยเท,าน��น 

Carlos Fernandez-Pello ศาสตราจารย6คณะว�ศวกรรม 
ศาสตร6 สาขาเคร�+องกลของมหาว�ทยาล�ยแคล�ฟอร6เน*ย) 
กล,าวว,า แม ว,าหลายป>ก,อนน*�จะด)เหม�อนว,าจะเป4นไปไม,ได  
ท*+จะน�าระบบ MEMS มาใช งาน แต,พวกเขาก8ท�าให ม�น
เป4นไปได  ท*มงานของ Pello เองก8ก�าล�งว0,นก�บการพ�ฒนา

เจ าเคร�+องยนต6จ��วท*+ท�างานเหม�อนก�บเคร�+องยนต6รถ นอกจาก
น*�เขาย�งกล,าวว,าความท าทายท*+ย�+งใหญ,ของ Epstein 
น,าจะเป4นการท*+จะให ช��นส,วนแต,ละช��นท�างานเสม�อน
เคร�+องยนต6หน3+งต�ว แต,ด วยความท*+ช��นส,วนแต,ละช��นม* 
ขนาดเล8กมากจ3งท�าให ความร อนท*+ผล�ตข3�นแพร,กระจายไป 
ท�+วอ0ปกรณ6อย,างรวดเร8ว ท�าให ช��นส,วนอ0ปกรณ6ม*การขยายต�ว 
และท�างานได ไม,ด*เท,าท*+ควร  แต,ถ าพวก Epstein สามารถ
ค นพบว�ธ*การท*+จะปsองก�นเจ าต�วจ0ดระเบ�ด (combustor) จาก
ช��นส,วนอ�+นๆได  จะท�าให ต�วผล�ตภ�ณฑ6น��นม*ขนาดแค,เพ*ยง
ไฟแช8ก โดยม*ต�วเคร�+องยนต6อย),ข างบนและม*เช��อเพล�งอย),
ด านล,าง Pello ย�งกล,าวอ*กว,าแม ว,าขนาดของเจ าไฟแช8กท*+
ว,าน*�จะม*ขนาดเท,าก�บแบตเตอร6ร*+ขนาด AA จ�านวน 2 ก อน 
แต,ม�นก8สามารถให พล�งงานได มากกว,า 100 เท,า หร�อ
สามารถใช งานได ถ3ง 50 ถ3ง 60 ช�+วโมง นอกจากน*�เจ า
เคร�+องยนต6จ��วน*�ก8ม*ความปลอดภ�ยเท,าก�บไฟแช8ก

Epstein กล,าวว,าในขณะท*+ม�นด3งกระแสไฟฟsาจาก grid 
น��น  microengine น*�จะปลดปล,อยพล�งงานออกมาเพ*ยง
หน3+งในร อยเม�+อเท*ยบก�บท*+แบตเตอร6ร*+ laptop ปลดปล,อย
ออกมาทางอ อมขณะชาร6จไฟ 

จนถ3งขณะน*�ช��นส,วนเคร�+องยนต6จ��วได ผ,านการสร างและ
แต,ละช��นได ผ,านการทดสอบและผล�ตเป4นเคร�+องยนต6ทดสอบ
ท*+ม*ขนาดเท,าก�บเหร*ยญ 20 เซนต6   จะเหล�อแต,ก8เพ*ยงเพ�+ม
ในส,วนของเช��อเพล�งและทดสอบ การท�างานของเคร�+องยนต6 
ซ3+ง Epstein คาดว,าจะแล วเสร8จในอ*ก 12 เด�อนข างหน า

ท*+มา: 
3211: http://trendcentral.com/trends/trendarticle.asp?tcArticleId=1049  ส�บค นข อม)ลเม�+อ 27/10/2006
         http://msnbc.msn.com/id/7232995/  ส�บค นข อม)ลเม�+อ 27/10/2006
         http://mobile.kaywa.com/mobile_content/test.html  ส�บค นข อม)ลเม�+อ 27/10/2006
         http://www.telephonyworld.com/cgi-bin/news/viewnews.cgi?category=all&id=1146096093   ส�บค นข อม)ลเม�+อ 1/11/2006
         http://store.eharlequin.com/splash/mobile_intro.jhtml  ส�บค นข อม)ลเม�+อ 1/11/2006
3212: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6064620.stm  ส�บค นข อม)ลเม�+อ 1/11/2006
3213: http://www.abc.net.au/science/news/stories/2006/1760485.htm  ส�บค นข อม)ลเม�+อ 11/10/2006
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