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กังหันผลิตกระแสไฟฟาที่อยูใตน้ําสามารถผลิตพลังงานสะอาดและไมมีวันหมด
นอกชายฝงทะเลมลรัฐฟลอริดาราว 15 ไมล จะมีกระแสน้ํามหาสมุทรที่ทรงพลังมากที่สุดในโลก ไดแก
กัลฟสตรีม (Gulf Stream) ซึ่งมีความแรง 8.5 พันลานแกลลอนตอวินาทีไหลอยูตลอดเวลาไมหยุด สิ่งนี้เปนที่
ดึงดูดใจนักวิทยาศาสตรสหรัฐฯที่จะนําพลังงานสะอาดที่มีอยูอยางมหาศาลอยางไมขาดสายมาใชผลิตเปนกระแส
ไฟฟา
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติคคาดวาสักวันหนึ่งจะสามารถนํากระแสน้ําดังกลาวมาขับ
เคลื่อนกังหันผลิตกระแสไฟฟาใตน้ํา (Underwater Turbines) เพื่อผลิตพลังงานไฟฟาเทียบเทาโรงไฟฟานิวเคลียร
10 โรง โดยผลิต 24 ชั่วโมงตอวันและตลอดสัปดาห ปจจุบันมลรัฐฟลอริดาไดสนับสนุนงบประมาณวิจัยแบบให
เปลา5 ลานเหรียญสหรัฐฯ แกศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีพลังงานจากมหาสมุทร (Center of Excellence in
Ocean Energy Technology) ของมหาวิทยาลัยดังกลาวขางตน โดยเนนพัฒนาเทคโนโลยี ปจจุบันในสหรัฐยังไม
มีโครงการในระดับเชิงพาณิชยที่ผลิตกระแสไฟฟาจากทะเล(กระแสไฟฟาน้ําขึ้น-ลงและคลื่น) เขาสูเครือขายไฟฟา
(Grid)
เนื่องจากเทคโนโลยีในเรื่องนี้กําลังมีการพัฒนาเปนรูปรางอยู ดังนั้นจึงยังไมสามารถบอกไดวาคาใชจาย
จะเปนเทาใด แตนักวิจัยหวังวาจะทําใหเทคโนโลยีนี้คมุ คาทางเศรษฐศาสตร (Cost-effective) เทากับเชื้อเพลิง
ฟอสซิล ประเด็นสําคัญไดแก การที่งบประมาณในการลงทุนเบื้องตน (Initial Investment) ในเทคโนโลยีนี้อาจ
สูงกวาเทคโนโลยีการใชเชือ้ เพลิงฟอสซิล แตกระแสน้าํ ที่ใชขบั เคลื่อนกังหันผลิตไฟฟานี้เปนของที่ไดฟรีโดยไมเสีย
คาใชจายแตประการใด
นักวิจัยยังพบวามีหลายสิ่งที่ยังไมทราบและความเสี่ยงตางๆ ขอวิตกกังวลที่สําคัญ ไดแก การที่ใบกังหัน
ใตน้ําจะทําลายปลาและสิ่งมีชีวิตตางๆ หรือเรียกวา Cuisinart effect อยางไรก็ตามปญหาดานทัศนียภาพ (Visual
Impact) จะมีนอยมากหากเปรียบเทียบกับกังหันลมที่ตดิ ตั้งบนชายฝง และในดานความเสี่ยงตอเรือที่ผานไปมานั้นมี
นอยมากเชนกัน
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ในการติดตั้งอุปกรณจะมีการกอสรางในบริเวณชายฝงทะเล แลวจึงทําการชักลากจูงเพื่อตั้งบนพื้นมหาสมุทร
ทั้งนี้โดยใบพัดดานบนจะหมุนอยูในระดับความลึก 30 – 40 ฟุต จากผิวพื้นน้ํา เนือ่ งจากเปนระดับความลึกทีพ่ บวา
กระแสน้ํากัลฟสตรีมไหลเร็วที่สุด
ตราบจนปจจุบัน Federal Energy Regulatory Commission (FERC) ไดใหอนุญาตเบื้องตน โครงการ
พลังงานจากมหาสมุทร คลื่น และกระแสน้ําประมาณ 47 โครงการเพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟาในพื้นที่
ตางๆทัว่ สหรัฐฯ

(ที่มา : Washington Post Express, February, 2008)

นักวิทยาศาสตรสหรัฐฯสามารถสรางวัสดุที่มีสีดําที่สุดในโลก
สถาบัน Rensselaer Polytechnic เมืองทรอย มลรัฐนิวยอรก รายงานวา นักวิจัยของสถาบันคือ นาย
Shawn Yu Lin ประสบความสําเร็จในการสรางวัสดุที่มสี ีดําที่สุดในโลกนั่นคือ เกือบจะไมมีแสงสะทอนออกมาจาก
วัสดุดังกลาวเลย วัสดุดังกลาวมีลักษณะบางคลายกระดาษ สามารถดูดแสงที่มากระทบไดถึง 99.955 เปอรเซ็นต
ทําใหวัสดุนี้มสี ีดํามากที่สุดในโลก หรือเทียบไดเปน 30 เทาของมาตรฐานความดําของหนวยงานรัฐบาลในปจจุบัน
สารวัสดุนี้ทําจากไฟเบอรกลาส ทําใหแสงที่สอง (Photons) กระทบถูกเก็บไวจนแทบไมสะทอนออกมา
นักวิจัยคาดหวังวาสารดังกลาวสามารถใชเสริมในการพนเคลือบเครือ่ งมือเทคโนโลยีสเต็ลช (Stealthy Technology)
ซึ่งดูดซับคลื่นเรดารได ในทางพลเรือนยังสามารถนําไปเคลือบแผงเซลแสงอาทิตยทําใหประสิทธิภาพ ดีมากยิ่งขึ้น
กวาการเคลือบดวยสีดําธรรมดาที่จะสะทอนแสงอาทิตยกลับออกไป 5 เปอรเซ็นต หรือมากกวานั้น และยังสามารถ
นําไปใชในกลองโทรทรรศนดูดาวทําใหขางหลังของภาพ (background) มืดมากกวาแตกอน สงผลใหนักวิทยาศาสตร
สามารถตรวจจับดาวที่มีแสงสวางเล็กนอยได นอกจากนี้ยังสามารถประยุกตใชไดกวางขวางในอุปกรณตรวจจับ
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ความรอน และอุปกรณวัดพลังงาน ตลอดจนใชในเครือ่ งติดตามภูมิอากาศ (climate-tracking-equipment) บน
ดาวเทียม ทําใหไดผลการตรวจจับที่แมนยํากวาปจจุบัน
เมื่อพิจารณาโครงสรางสารดังกลาวจะพบวาทํามาจากหลอดนาโน (Nanotube) ของคารบอน โดยเปน
ไฟเบอรกลวง (hollow fibers) ซึ่งมีผนังหนาเพียง 1 อะตอม ไฟเบอรจะมีชองวางภายในที่กวางมากเพียงพอที่จะให
แสงผานเขาไปภายใน แตไมมีพื้นผิวที่จะสะทอนแสงกลับออกไป

(ที่มา : The Washington Post, February, 2008)

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: ชุมชนชายฝงทะเลสามารถวางแผนและปรับตัวอยางไร
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาการเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศ (Climate Change) ไดแก การที่ระดับน้ําทะเล
สูงขึ้น (Sea level rise) ความแหงแลงและสภาพน้ําทวม (Drought and flooding) ตลอดจนการเจริญเติบโตของ
สิ่งมีชีวิตที่เปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม (Invasive Species) เปนตน สิ่งเหลานี้ทําใหผูทํางานในระดับ
ตัดสินใจของพื้นที่ ตลอดจนในมลรัฐตางๆ ในสหรัฐฯ หันมารวมกันวางแผนเพือ่ อนาคตโดยจัดทําแนวทาง
(Guidebook) เพื่อชวยใหมลรัฐและชุมชนตางๆทัว่ ประเทศปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงดังกลาวของ
ภูมิอากาศโลก
คูมือดังกลาวจัดทําโดย Impact Groups ของมลรัฐวอชิงตันซึ่งเปน 1 ใน 8 ของ Regional Climate Impact
Assessment Groups ของสหรัฐฯ ที่ไดรับการสนับสนุนโดย National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) ของกระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ
จากรายงานที่เผยแพรในป พ.ศ. 2543 โดย U.S. - Global Change Research Program และจากรายงาน
โดย Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ขององคการสหประชาชาติ ในป พ.ศ. 2550 ซึ่งให
ความเห็นวา พื้นที่หลายแหงในสหรัฐฯจะออนไหวตอน้ําทวม การกัดเซาะริมชายฝง สภาพอากาศแหงแลง คลืน่
ความรอน ผลกระทบตอสุขภาพ และการเกิดพายุเฮอรริเคนและไฟปาที่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เปนตน อยางไรก็ตามผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และผลลัพธจะแตกตางไปในแตละพื้นทีข่ องประเทศ ดังนั้น แนวทาง
ดังกลาวจะไมเฉพาะเจาะจงในนโยบายอยางใดอยางหนึ่ง แตจะเปนการชวยสรางขอบเขตของงานของแตละพืน้ ที่
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(Framework) เพื่อนําไปใชสรางแผนปฏิบัติโดยขึ้นกับประเด็นปญหาของพื้นที่นั้นๆ
แนวทางดังกลาวรวบรวมขอมูลในการจัดตั้งทีมเตรียมความพรอมดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(Preparedness Team) การชี้ถึงชุมชนที่จะไดรับผลจากการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ ตลอดจน การชี้ คัดเลือก
และดําเนินการทางเลือกในการปรับตัว (Adaptation Options) และการดําเนินการในขั้นตางๆที่จําเปนในแผนการ
เตรียมความพรอมในเรื่องนี้ ทั้งนี้ในสวนการคนหาขอมูล และประเมินการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไดมีการจัดทําเปน
Checklist ภายใตหวั ขอ จะเตรียมตัวอยางไรสําหรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ประเด็นที่แนวทางตองการสื่อ ไดแก การเตรียมวางแผนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไมไดแตกตางจาก
การวางแผนในปจจุบันในดานสิ่งแวดลอมและชุมชน ปจจุบันมีการแจกจายไปทั่วประเทศสหรัฐฯ ในเมืองใหญๆ 350
เมือง ตลอดจนชุมชนชนบทตางๆ
(ที่มา : 1. Preparing for climate Change : A Guidebook for Local, Regional, and State Government,
http://www.cses.washington.edu/cig/fpt/guidebooks.shtml
2. Coastal Services, Volume 11, Issue 1, January/February 2008)

รางวัลเทคโนโลยีนาโนประจําป พ.ศ. 2550
ปนี้นับวาเปนปที่ 6 ที่วารสาร Small Times ซึ่งเปนวารสารชั้นนําดานเทคโนโลยีนาโนจัดมอบรางวัลที่
เรียกวา Best of Small Tech Awards สําหรับผลิตภัณฑดีเดนที่ไดรางวัล ไดแก Silicon Microarray Technology
ซึ่งเปนอุปกรณขนาดเล็ก (micromachined) ทําดวยซิลิกอนสําหรับพิมพ DNA หรือ โปรตีน Microarrays
ผลิตภัณฑดังกลาวผลิตโดยบริษทั Parallel Synthesis Technologies Inc. อุปกรณดังกลาวสามารถผลิต
Microarrays สูงสุด 50,000 spot ของ DNA (ประมาณ 250 พิโคลิตร ในแตละจุด) ลงบน substrate ขนาด
25 มม. X 25 มม. โดยมีราคาถูกกวาเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน ตลอดจนมีความแมนยํา และอายุการใชงานมากกวา
เดิม ศักยภาพของเทคโนโลยีใหมนี้จะชวยใหมีการนํา microarray ไปใชในงาน medical diagnostics การคนพบ
ดานยา ดาน Pharmacogenics และ Protein Engineering ในสวนอุปกรณดานนาโน (Nanotool) บริษัท
Northwest Mettech Corps ไดรางวัลเครือ่ งมือ Model 650 Nanofeed Liquid Powder Feeder นับเปนอุปกรณ
เครื่องแรกในทองตลาดที่มจี ุดประสงคในการเคลือบผงนาโน (Nanopowder) และผงละเอียด (Ultra-fine micron
powders) โดยวิธีการสเปรยดวยความรอน (Thermal Spray) แทนเทคโนโลยีที่มอี ยูในเชิงพาณิชยที่มีคาใชจายสูง
เชน PVD สําหรับประโยชนที่ใชรวมถึงดานเซลเชื้อเพลิง ตัวเรงปฏิกิริยา (Catalytic) และเซลแสงอาทิตย เปนตน
ในดานวัสดุนาโน (Nanomaterial) ประจําป พ.ศ. 2550 บริษทั QuantumSphere Inc. ผลิตวัสดุทเี่ รียกวา
QSI – Nano Manganese ซึ่งเปนสารเรงปฏิกิริยาที่ใชในขั้วลบของแบตเตอรี่สังกะสี/อากาศ (Zinc/air batteries)
ทําใหเพิ่มอายุการใชงาน และไดกําลังไฟมากกวาเดิมถึง 320 เปอรเซ็นต ทําใหแบตเตอรี่ดังกลาวมีความหนาแนน
พลังงานน้ําหนัก (Weight energy densities) สูงสุดในบรรดาแหลงพลังงานที่พกพาได ในการใชงานวัสดุนาโน
ดังกลาวสามารถนํามาผสมกับคารบอน Teflon โดยอัดเปนแผนซึ่งนําไปใสในสวนขั้วลบ (Cathode Compartment)
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ของแบตเตอรี่ไดโดยตรง
ในดานบุคคลที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีนาโน บุคคลที่ไดรับรางวัล Lifetime Achievement Awards ป
พ.ศ. 2550 ไดแก Dr. Clayton E. Teague ผูอํานวยการ Federal National Nanotechnology Coordination Office
(NNCO) ซึ่งดําเนินการมาโดยตลอดในดานความสําคัญของการตั้งมาตรฐานสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีนาโน ใน
สวนนักธุรกิจ Dr. Horst Adams จากบริษัท Alcan Technology & Management Ltd. ประเทศสวิสเซอรแลนด
ไดรับรางวัล Advocate of the year ในฐานะประสบความสําเร็จอยางสูงในการถายทอดผลการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีนาโนไปสูภาคอุตสาหกรรม โดยเปนผูจัดตัง้ Global R&D Network สําหรับการพัฒนาวัสดุจากอนุภาค
นาโน และริเริ่ม global “People’s nursery” สําหรับนักวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนาโนรุนเยาว โดยสนับสนุน
งบประมาณในการทําวิทยานิพนธในสหรัฐฯและจีน สําหรับดาน Business Leader of the year นาย Keith Blakely
ประธาน และ CEO บริษัท Nano Dynamics ไดรับรางวัลในฐานะผูม ีวิสัยทัศน และเปนผูนําดานเทคนิคที่นําไปสูการ
พัฒนาผลิตภัณฑในการปรับปรุงดานพลังงาน น้ํา และโครงสรางพื้นฐานทั่วโลก ตลอดจนความคิดริเริ่มในการนํา
Rev 50H Solid oxide fuel cell มาใชประโยชน และการประยุกตใชวสั ดุนาโนและเทคโนโลยีนาโนในการแกไข
ปญหาในอุตสาหกรรมน้ํามันและแก็ส
ในดานนักนวัตกรรมแหงป (Innovator of the year) นั้นไดแก Dr. Yuri M. Lvov ศาสตราจารยดานเคมี และ
ประธานในดาน Micro และ Nanosystem จาก Louisiana Tech University ซึ่งมีผลงานวิจัยในแนวหนาดาน drug
reformulation โดยผาน Polyelectrolyte nano – encapsulation ทําให nano และmicro colloids มีความสําคัญใน
การใชเปนยาตอสูโรคมะเร็ง ตลอดจนการประยุกตใชเทคนิคดังกลาวในการปรับปรุงเซลลูโลสไมโครไฟเบอรจาก
กระดาษที่รีไซเคิลโดยผาน Polyelectrolyte nanocoating ซึ่งทําใหสามารถเพิ่มการใชไฟเบอรรีไซเคิลในกระดาษ
ไดสูงขึ้น ผลงานวิจัยไดรับการสนับสนุนจาก NSF NIH NASA และกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ตลอดจน
ภาคอุตสาหกรรมเอกชนมากกวา 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในระยะ 5 ปที่ผานมา สําหรับในสวนนักวิจัยแหงป
(Researcher of the year) นั้น ศาสตราจารย Ching-Hwa Kiang แหง Rice University ไดรับรางวัลในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีนาโนในการหาคําตอบในประเด็นที่มีความยุงยากซับซอนมายาวนานในดานชีววิทยา คือ
การมวนตัวของโปรตีน (Protein folding) โดยใช Atomic force microscopy และเทคนิคใหมทพี่ ัฒนาขึ้นเพื่อยืด
เสนโปรตีน และติดตามเสนทางการพัฒนาเพื่อทําความเขาใจในกระบวนการมวนของโปรตีน (Folding pathways)
งานวิจัยดังกลาวมีความสําคัญเนื่องจากการที่โปรตีนมวนผิดทางสงผลใหเกิดความผิดปกติในกระบวนการทาง
ชีววิทยา และกอใหเกิดโรค เชน โรคอัลไซเมอร โรคพารคินสัน หรือแมกระทั่งโรคมะเร็ง เทคนิคดังกลาวยังสามารถ
ประยุกตใชในโปรตีนใดๆก็ได ตลอดจน RNA และ DNA และเปนทีค่ าดหวังวาจะนําไปสูการคนพบอีกมากมายใน
ดานการแพทย และวิทยาศาสตรชวี ภาพ ในป พ.ศ. 2536 Kiang และผูรวมงานไดคนพบหลอดคารบอนนาโนที่มี
ผนังชั้นเดียว (Single-walled carbon nanotube) งานวิจัยลาสุดทีค่ นพบนี้แสดงถึงความเปนผูนําในการผนวก
วิทยาการทีเ่ กิดใหม (Emerging fields) ในดานชีวฟสกิ ส (Biological Physics) เขากับเทคโนโลยีนาโนและ
วิทยาศาสตรนาโน (Nanoscience)
ในประเภทบริษัทแหงป (Company of the year) นั้น บริษัท FormFactor Inc. ซึ่งปจจุบันไดเลือกประเทศ
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สิงคโปรเปนทีต่ ั้งโรงงานแหงที่ 2 ไดรับการคัดเลือกจากการผลิต MEMS-based wafer probe cards ซึ่งชวยให
ผูผลิตอุตสาหกรรมสามารถตรวจสอบรับรอง (Validate) อุปกรณเครื่องมือ ไดขณะที่ยังคงอยูในรูปของ wafer อัน
เปนการชวยใหทราบถึงผลที่ได (yield) อยางรวดเร็ว และชวยลดคาใชจายในการบรรจุหีบหอ ในปที่ผานมาบริษัทมี
ผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด เชน Harmony XP และ PH150XP และ Takumi parametric probe card ที่ใชกนั ใน
อุตสาหกรรม IC ชั้นนํากวา 20 แหง เปนตน
(ที่มา : Small Times, January/February 2008)

ปริมาณน้ําแข็งทวีปแอนตารคติกาฝงตะวันตกลดลงเร็วกวาที่คิด
จากนิตยสาร Nature Geoscience ซึ่งตีพิมพเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2551 แสดงใหเห็นวาทวีป
แอนตารคติกาดานตะวันตกของขั้วโลกใต และคาบสมุทรแอนตารคติกกําลังสูญเสียปริมาณน้ําแข็งจํานวนมากและ
ในอัตราที่รวดเร็ว ผลงานดังกลาวดําเนินการโดยศาสตราจารย Eric Rignot ซึ่งเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรระบบ
โลก (Earth System Science) ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เออวิน (Irvin) โดยการวิเคราะหจากขอมูลดาวเทียม
และแบบจําลองทางคณิตศาสตรโดยใชคอมพิวเตอรของการสะสมของหิมะในรอบ 10 ป ระหวางป พ.ศ. 2533 ถึง
พ.ศ. 2545 ผลการคนพบดังกลาวตรงกันขามอยางสิ้นเชิงกับผลการประเมินในรายงานลาสุดของสหประชาชาติโดย
United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ที่คาดการณวาปริมาณน้ําแข็งในทวีป
แอนตารคติกานาจะคงสมดุลหรือเพิ่มมากขึ้นภายในศตวรรษที่ 21
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยดังกลาวพบวาทวีปแอนตารคติกาตะวันตกสูญเสียน้ําแข็ง 132 พันลานเมตริกตัน
ในป พ.ศ. 2545 เปรียบเทียบกับปริมาณที่สูญเสียในป พ.ศ. 2539 ที่ 83 พันลานเมตริกตันเทานั้น และเฉพาะที่
คาบสมุทรแอนตารคติก (Antarctic Peninsula) สูญเสียน้ําแข็งในป พ.ศ. 2545 รวม 40 พันลานเมตริกตัน (หรือ
เทียบเทาน้ําใชสําหรับประชากรอังกฤษนาน 15 ป)
ปริมาณน้ําแข็งที่สูญเสียจากทวีปแอนตารคติกาในป พ.ศ. 2549 เปนการที่จะทําใหระดับน้ําทะเลของโลก
สูงขึ้น 0.5 มิลลิเมตร ในทางตรงกันขามปรากฏวาการสะสมของหิมะในภาคตะวันออกของทวีปแอนตารคติกาจะ
สมดุลความสูญเสียในฝงตะวันตกดังกลาวได
จากการประเมินลาสุดโดยกลุมนักวิจัยสหรัฐฯนี้ใชขอมูลจากดาวเทียมวัดสภาพดินฟาอากาศ (Weather
Sattellite) จากยุโรป ญี่ปุน และแคนาดา เนื่องจากองคกรนาซาไมมีดาวเทียมที่สามารถวัดปริมาณน้ําแข็งที่หายไป
ในทวีปแอนตารคติกา และสาเหตุที่ IPCC ประเมินปริมาณน้ําแข็งที่สูญเสียในทวีปแอนตารคติกาแตกตางไปมาก
นั้นคาดวา IPCC พิจารณาเฉพาะแนวโนมปริมาณน้ําฝนวาจะเพิ่มขึน้ เมื่อโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น และอุณหภูมิอากาศ
จะไมสูงมากพอที่จะละลายน้ําแข็ง แตในขอเท็จจริงพบวากระแสน้ําอุนรอบทวีปแอนตารคติกา (Antarctica
Circumpolar Current) กําลังเขามาใกลแผนดินมากขึ้น และสงผลความไมสมดุลตอฐานรากธารน้ําแข็ง (Glaciers) ที่
อยูใตน้ําในระดับลึก และเนื่องจากธารน้ําแข็งสวนใหญในบริเวณทวีปแอนตารคติกาฝงตะวันตกอยูใตระดับน้ําทะเล
ดังนั้นจึงถูกผลกระทบ และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ําดังกลาวขางตน คือ การที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น
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(Global Warming)
ปริมาณการสูญเสียน้ําแข็งในแตละปจากทวีปแอนตารคติกากําลังเขาใกลตวั เลขสูญเสียน้ําแข็งในบริเวณ
กรีนแลนด แตทีมนักวิจัยแสดงความวิตกในทวีปแอนตารคติกามากกวา ทั้งนี้เนือ่ งจากฐานของธารน้ําแข็งสวนใหญ
ของทวีปอยูบริเวณพื้นดินใตระดับน้ําทะเลจึงถูกผลกระทบไดงายจากน้ําทะเลที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ในขณะทีธ่ ารน้ําแข็ง
ของกรีนแลนดมีฐานอยูเหนือระดับน้ําทะเล นอกจากนี้ทวีปแอนตารคติกามีปริมาณน้ําแข็ง 90 เปอรเซ็นตของ
น้ําแข็งทั่วโลก และ 70 เปอรเซ็นตของน้ําแข็งที่เปนน้ําจืด (Freshwater)
IPCC ไดเดินทางไปพิสูจนขอเท็จจริงแลวที่ทวีปแอนตารคติกา และจากการที่ปทแี่ ลวคาดการณวา
ระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้น 8 นิ้วถึง 2 ฟุต ในป พ.ศ. 2543 ทําให IPCC อาจจะตองปรับตัวเลขใหมวา ระดับน้ําทะเลในป
ดังกลาวอาจสูงขึ้นหลายเมตร

(ที่มา : Chemical & Engineer News, January 21, 2008)

แถบนาโนริบบอนกราฟน : วัสดุนาโนคารบอนรูปแบบใหมที่ใชเปนสารกึ่งตัวนํา
นักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอรด ของประเทศสหรัฐฯ ประสบความสําเร็จในการใชเทคนิค
ทางวัสดุศาสตรและเคมี พัฒนาวิธีการทางเคมีในการสรางแถบริบบอนคารบอนที่มีขนาดความกวางนอยกวา 10
นาโนเมตร และมีความหนาเพียง 1 อะตอม สารดังกลาวเรียกชือ่ วา แถบนาโนริบบอนกราฟน (Graphene
nanoribbons) มีคุณสมบัติเปนสารกึ่งตัวนํา (Semiconducting) มีโอกาสนําไปใชในอุปกรณอิเล็กทรอนิคสตา งๆ
ในอนาคต
ทีมผูวิจัยประกอบดวยนาย Hongjie Dai และคณะใชวธิ ีการโดยนําแกรไฟท (Graphite) มาสกัดออกเปน
ชั้นๆโดยใชวธิ ีทางเคมี โดยการอาบดวยแกสอารกอนที่มีกาซไฮโดรเจนอยู 3 เปอรเซ็นต มีอุณหภูมิ 1000 องศา
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เซลเซียส เปนเวลา 60 วินาที ผลที่ไดเปนกราฟน จากนั้นทําการฉีกกราฟนเปนชิน้ ๆ โดยใชเสียงสั่นสะเทือนดวย
เสียงอุลตราซาวนในสารละลาย ในปจจุบนั วิธีการทีใ่ ชกนั อยู ไดแก การใช lithographic patterning ในการตัด
กราฟนใหเปนแผนริบบอน แตวิธีแบบใหมนี้ทําใหไดแถบริบบอนกราฟนที่เสนเล็กกวา ตลอดจนมีปลายที่เรียบกวา
แถบริบบอนกราฟนที่ไดจะมีคุณสมบัตินาํ ไฟฟาเปนทรานซิสเตอรทดี่ ีในการประยุกตใชในวงจรตางๆ และอุปกรณ
เซ็นเซอร เนื่องจากทําหนาที่ไดดี ณ อุณหภูมิหอง นอกจากนี้หากแถบริบบอนกราฟนที่ผลิตไดมีความกวางนอย
กวา 10 นาโนเมตรจะกลายเปนสารกึ่งตัวนําซึ่งตางจากหลอดคารบอนนาโน (Nanotube) ที่จะอยูในรูปสารผสม
ของสารกึ่งตัวนําและสารโลหะ อยางไรก็ตามการทํางานดานอิเล็กทรอนิคสของริบบอนกราฟนยังตองการงานวิจัย
เพิ่มเติมในดานไฟฟา และสเปกโตรสโคปค (Spectroscopic) เปนตน

(ที่มา : Chemical & Engineer News, January 28, 2008)

เทคโนโลยีจมูกเทียมใชดมกลิ่น
นาย John Kauer นักวิทยาศาสตรดานประสาทวิทยา (Neuroscientist) และเพือ่ นรวมวิจัยนาย Joel White
จาก Turf University เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซสต ประสบความสําเร็จในการคิดคนเทคโนโลยีจมูกเทียม
(Artificial-nose technology) โดยการจัดเรียงลําดับใหมของโคดกลุมกรดอะมิโนบนยีน ทําใหไดดีเอ็นเอที่มีสายสั้น
ซึ่งสามารถใหความแตกตางในกลิ่นตางๆ เชน วัตถุระเบิด และสารรักษาอาหารใหไมเนาเสีย (Food Preservatives)
เปนตน ผลการวิจัยนําไปจัดตั้งบริษทั Cogniscent เพื่อผลิตอุปกรณดมกลิ่นจําหนายในเชิงพาณิชยตอไป
ตัวจมูกดมกลิน่ เทียมนั้นไมไดทําจากยีนทั้งหมดซึ่งมีกรดอะมิโนหลายพันตัว หรือเรียกวานิวคลีโอไทด
(Nucleotides) เปนสายยาว แตจะใชกรดอะมิโนตางๆซึ่งแทนดวยอักษร A C T และ G มาสรางเปนดีเอ็นเอสั้นๆ
ทั้งนี้เพื่อโมเลกุลดีเอ็นเอที่สรางขึ้นจับกลิน่ บางอยาง จะสงผลใหสีเรืองแสง (Fluorescent) ที่ติดไวกับดีเอ็นเอนั้น
เรืองแสงขึ้นหรือจางลงแลวแตกรณี นักวิจัยสามารถใชเทคโนโลยีนี้ในการบอกความแตกตางระหวางแอลกอฮอลกับ
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วัตถุระเบิดเชน สารไดไนโตรโทลูอีน (Dinitrotoluene) ซึ่งนําไปใชผลิตวัตถุระเบิดทีเอ็นที โมเลกุลของดีเอ็นเอ
สามารถพิมพลงบนแผน (Silkscreen) เพื่อตรวจสอบอานไดงายโดยอาศัยตัวสแกนแสง (Light Scanner)
เทคโนโลยีลาสุดนี้หรือเรียกวา จมูกระดับโมเลกุล (Molecular nose) เปนเทคโนโลยีที่ดีกวาเทคโนโลยี
อื่นๆในการตรวจจับกลิ่น เนื่องจากมีกลิ่นหลายประเภทที่สามารถรวมกับดีเอ็นเอดังกลาว เชน เสนดีเอ็นเอที่สราง
จากกรดอะมิโนยาว 20–24 ตัว สามารถอานความแตกตางของกลิ่นไดหลายพันลานแบบ (Smell Sensing
Molecules)
(ที่มา : Science News, February 2, 2008)

เสนทางใหมในการผลิตอินซูลินของเซล
ตับออนสามารถมีเสนทางใหม (Second way) ในการสรางเซลที่ผลิตฮอรโมนอินซูลิน ผลการวิจัยที่ไดจาก
การทดลองในหนูทดลองไดยืนยันออกมาแลว ทําใหนําไปสูการบําบัดรักษาโรคเบาหวานในอนาคต
เปนที่ทราบกันดีในหมูนักวิทยาศาสตรวาเซลที่ผลิตอินซูลินหรือเรียกวา เบตาเซล (Beta cell) สามารถสราง
สําเนา (Copies) ตัวยีนไดโดยการแบงตัว แตประเด็นที่วาเบตาเซลเกิดมาจากเซลตนตอตัวออน (Pancreatic stem
cell) นั้นยังเปนประเด็นที่คงถกเถียงกันอยูมากในปจจุบัน
อวัยวะตางๆหลายชนิดจะมีเซลตนตอทีท่ ําหนาที่เหมือนโรงงานซึ่งจะผลิตเซลใหมๆขึ้นทดแทนเซลเกาหรือ
เซลที่ถูกทําลายไป แตจากหลักฐานการวิจัยใน 2-3 ปที่ผานมา แสดงใหเห็นวาในกรณีตับออนนี้มีขอยกเวน เบตา
เซลใหมๆจะมาจากเซลเดิมที่มีอยูเทานั้น
ในการทดลองครั้งใหมลาสุด กลุมนักวิจัยนําโดย Harry Heimberg จาก Vrije University ประเทศเบลเยี่ยม
ใชวธิ ีทําลายตับออนหนูทดลอง จากนั้นสักพักปรากฏวา ทีมวิจัยสามารถตรวจพบวา ยีนที่เรียกวา Neurogenin-3
(Ngn-3) ซึ่งเปนยีนในเซลที่พัฒนาไปเปนเบตาเซลเริม่ ทํางาน ปกตินั้นยีน Ngn-3 จะไมทํางานในตับออนของผูใหญ
เซลที่ยีน Ngn-3 ถูกกระตุน นั้นจะพัฒนาไปสูเซลเบตาเชนเดียวกับการพัฒนาจากเซลตนตอ แตแตกตางตรงที่เซล
ตนตอจะเพิ่มใหมจนเทาเดิม สวนเซล Ngn-3 จะถูกใชจนหมดไปไมสามารถเกิดใหมได
หากกระบวนการในการสรางเบตาเซลในหนูทดลองมีอยูในคนเชนกันดังที่นักวิทยาศาสตรคาดหวังไว การ
พัฒนายาที่ไปกระตุนการทํางานของยีนหรือเซล Ngn-3 จะเปนหนทางใหมที่จะเพิ่มการผลิตออรโมนอินซูลนิ ใน
คนไขที่ปว ยเปนโรคเบาหวานได
(ที่มา : Science News, February 2, 2008)
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