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เมททานอล แอลกอฮอลรูปแบบงายแสดงศักยภาพในการเปนเชื้อเพลิง
แอลกอฮอลที่เบาและโครงสรางงายที่สุดคือ เมททานอล นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ไมมีสีและติดไฟได
ดังนั้นจึงคอนขางเปนพิษและกัดกรอนตลอดจนมีกลิ่นหอมกวาเอททานอล เมททานอลไดจากการกลั่นไอที่ได
จากการเผาไหม และกําลังไดรับความนิยมมากในการเปนทางเลือกหนึ่งในการเปนวัตถุดิบทางปโตรเคมีและ
เชื้อเพลิง ในอนาคตเมททานอลอาจเปนคําถามที่ใชเพื่อโลกเราในการตอกรกับกาซคารบอนไดออกไซดจาก
การเผาไหมเชื้อเพลิงประกอบคารบอน เชน น้ํามันถานหิน เปนตน
ศาสตราจารย George A. Olah ซึ่งเปนนักวิจยั ทางเคมีที่เคยไดรับรางวัลโนเบล ปจจุบันเปน
ผูอํานวยการของสถาบันวิจัยไฮโดรคารบอนลอคเกอรที่มหาลัยแคลิฟอรเนียใต ใหการสนับสนุนเมททานอลใน
หนังสือที่ตีพิมพในป พ.ศ. 2545 ชื่อ “Beyond Oil and Gas: The Methanol Economy” โดยเนนปรัชญาวา
เมททานอลไมไดเปนคําถามเดียวใหกับปญหาพลังงานของโลก แตเราควรใชทกุ สิ่งที่เปนไปได ซึ่งเมททานอล
จะมีบทบทาทสําคัญตัวหนึ่งในอนาคต
ในสหรัฐอเมริกาปจจุบันทุกคนเนนไปที่เอททานอลชีวภาพ (Bioethanol) มากกวา แตการใชเอททา
นอลเปนเชื้อเพลิงกําลังประสบปญหา ในป พ.ศ. 2545 สหรัฐฯ ใชขาวโพดในการนํามาผลิตเอททานอล 4.8
พันลานแกลลอน คิดเปน 20 เปอรเซนตของปริมาณขาวโพดที่ผลิตไดทั่วประเทศ และถึงแมวาสหรัฐฯ จะเนน
การเพาะปลูกขาวโพดมากขึ้นอีกหลายลานเอเคอร แตยังไกลกับเปาหมายที่กระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ ตั้ง
เปาไวที่จะผลิตเอททานอลใหได 60 พันลานแกลลอนภายในป พ.ศ. 2573 โดยจะเพิ่มการผลิตจากวัตถุทมี่ ี
เซลลูโลสสูง (Cellulosic) เชน หญาแพรรี่ (Prairie grass) อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีในการผลิตจากวัตถุดิบ
ประเภทนี้ยังคงอยูในขั้นเริม่ ตนเทานั้นและยังคงมีราคาแพง ดังนั้นการผลิตเอททานอลในปจจุบันจึงยังอาศัย
ขาวโพดเปนหลัก จึงทําใหตองแบงปนขาวโพดที่ใชเลีย้ งสัตวมาใช สงผลใหราคาอาหารในสหรัฐฯ และเม็กซิโก
สูงขึ้น นอกกจากนี้ยังมีปญหาสิ่งแวดลอมตามมาเนื่องจากกสิกรสหรัฐฯใชปุยและยาฆาวัชพืชมากขึ้นเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตขาวโพด
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ดังนั้นจึงดูเหมือนวาเมททานอลจะเปนทางเลือกหนึ่งที่สําคัญดานการเปนวัตถุดบิ
(Feedstock)
ผลิตภัณฑทผี่ ลิตจากเมททานอล ไดแก น้ํามันสังเคราะหฟอรมอลดีไฮน กรดน้ําสม โอลิฟน และ DME
(dimethyl ether) ซึ่งใชแทนน้ํามันดีเซลได ปจจุบันการผลิตของโลกอยูที่ 12 พันลานแกลลอนตอป ในดานการ
เปนเชื้อเพลิงรถยนตอาจจะไมดีเทาน้ํามันและเอททานอล เนื่องจากเมททานอลมีความจุพลังงาน 64,500 บีที
ยูตอแกลลอน ในขณะที่น้ํามันอยูที่ 124,800 บีทียูตอแกลลอน และเอททานอลอยูที่ 76,500 บีทียูตอแกลลอน
นอกจากนี้เมททานอลยังมีความเปนพิษเมื่อรับประทานเขาไปและมีกรดกัดกรอน (Corrosive) เชนเดียวกับ
เอททานอลตอสารเคลือบ (Liner) ถังน้ํามัน และตัวอุด (Seal) ทอน้ํามัน และปะเก็น (Gasket) ตางๆ
อยางไรก็ตามในดานของเรื่องคาใชจายในการปรับโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูในปจจุบันเพื่อใหสามารถ
ใชเมททานอลไดนั้นเหมือนกับเอททานอลซึ่งไมสามารถเก็บความดันเพื่อเก็บและขนสงไดเหมือนกับกาซ
ธรรมชาติเหลวและกาซไฮโดรเจน
นอกจากนี้เมททานอลยังเผาไหมไดอยางสะอาดไดเปนกาซคารฺบอนได
ออกไซดซึ่งปราศจากสารเจือปนชนิดอื่นๆ เชน เบนซีน และ ฝุนละออง เมททานอลยังติดไฟไดยากและละลาย
ไดในน้ําตลอดจนยอยสลายไดงาย (Biodegrade)
ในการนํามาใชเปนเชื้อเพลิงรถยนตจะใชเมททานอล 85 เปอรเซนต ผสมกับน้ํามันไรสารตะกัว่ และ
เรียกทั่วไปวา M85 ซึ่งจะชวยลดมลพิษทางอากาศได 50 เปอรเซนต เมื่อเปรียบเทียบกับการใชน้ํามันไรสาร
ตะกัว่ เทาที่ผา นมามลรัฐแคลิฟอรเนียมีการทดลองโครงการนํารองในป พ.ศ. 2523 โดยใชในรถยนต (flexiblefuel vehicles) จํานวน 13,000 คันแตหลังจากป 2533 ความนิยมกับลดลงเนื่องจากเมททานอลมีราคาสูงขึ้น
และผูผลิตหันมาผลิตสาร MTBE (Methyl tert-butyl ether) ซึ่งเปนสารเพิ่มออกเทน (Fuel Addictive) เพื่อใช
ลดปริมาณการปลอยสารพิษแทน
เมททานอลสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงทางออมในเซลเชื้อเพลิง (Fuel cell) เชน DMFC (Direct
Methanol Fuel Cell) ซึ่งออกแบบโดย USC-Loker และ Jet Propulsion Laboratory โดยใชสารเรงปฏิกิรยิ า
platinum-ruthenium ที่ขวั้ บวก และ platinum ที่ขั้วลบ ทั้งนี้ตัวเซลเชือ้ เพลิงใชเมททานอลและออกซิเจน ไดผล
เปนคารบอนไดออกไซด น้ํา และกระแสไฟฟา ปจจุบันนักวิจัยหลายสถาบันกําลังหาหนทางเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพใหมากขึ้นโดยพยายามพัฒนาเยื่อ membrane หลากหลายชนิด อยางไรก็ตาม DFMC
เทคโนโลยีดังกลาว ถือวาคอนขางแพงที่จะนํามาใชในรถยนต แตเมื่อมีการนําไปใชในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
แบบพกพา เชน บริษทั โตชิบาใช DFMC เพื่อเปนแหลงไฟฟาในอุปกรณเครื่องเลน Multimedia โดยใชเมททา
นอล 10 มิลลิลิตร ในการใชงานเครื่อง 10 ชั่วโมง เปนตน
ปจจุบัน การผลิตเมททานอลในระดับอุตสาหกรรมไดจากถานหิน และกาซธรรมชาติ แตมีขอเสียตรงที่
กระบวนการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศ ดังนั้นอุตสาหกรรม
ผูผลิตเมททานอลกําลังศึกษาหาทางจัดการ เชน การอัดลงไปในดินลึก (Sequestration) หรือการอัดลงบอ
น้ํามันดิบเพื่อสูบน้ํามันดิบที่หลงเหลืออยูขึ้นมาใช แตนอกเหนือจากทางเลือกนี้ นักวิชาการชีแ้ นวความคิดนี้จะ
นํากาซคารบอนไดออกไซดดังกลาวไปผลิตเมททานอลเพิ่มขึ้น โดยหนทางหนึ่งไดแก การทําปฏิกิริยาระหวาง
กาซคารบอนไดออกไซดกับกาซไฮโดรเจนที่ไดจากการไฮโดรไลซิสน้ํา และอีกวิธีหนึ่งไดแก การใชปฏิกิริยา
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เคมีไฟฟา (Electrochemical) ในการลดกาซคารบอนไดออกไซด ทั้งสองวิธีนตี้ องใชพลังงานซึ่งอาจจะไดมา
จากแหลงพลังงานเกิดใหมได เชน แสงอาทิตย ลม พลังงานน้ํา ทั้งนี้กาซไฮโดนเจนจะไดจากเซลเชื้อเพลิง
ชีวภาพ (Microbial fuel cell)
อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีในการเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซดไปสูเมททานอลนั้นจะเปนไปไดดีเมื่อ
มีการใชกาซคารบอนไดออกไซดที่ปลอยจากอุตสาหกรรมตางๆมีความบริสุทธิ์ตลอดจนการขนสงระหวาแหลง
ผลิตกาซคารบอนไดออกไซดและแหลงผลิตกาซไฮโดรเจนมีความเชื่อมโยงกัน และเหนือสิ่งอื่นใด เทคโนโลยีนี้
จะคุมคากับการลงทุนหากราคาน้ํามันดิบโลกสูงเกิน 100 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล
(ที่มา : Chemical and Engineering News, December 3, 2007)

พลังงานไฮโดรเจนจากแบคทีเรีย
นักวิทยาศาสตรวิจัยเครื่องปฏิกรณชีวภาพ (Bioreactor) รุนใหม ที่สามารถผลิตกาซไฮโดรเจนโดย
การทํางานของแบคทีเรียไดรวดเร็วกวาเดิมหลายรอยเทา
โดยปกติตามธรรมชาติแลวแบคทีเรียจะยอยสลายสารอินทรียเพื่อเปนพลังงานในการดํารงชีพ
ขณะเดียวกันจะปลอยอิเล็กตรอนและโปรตรอนสูสารละลาย ดังนั้นนักวิจัยจึงใชประโยชนในการออกแบบเซล
พลังงานจุลชีพ (Microbial fuel cell) โดยชักนําใหโปรตรอนเคลื่อนที่ผานเยื่อบางๆ (Membrane) ไปยังขั้วบวก
ขณะที่อิเล็กตรอนใหผานขั้วลบ (Cathode) และผานเขาวงจรเพื่อไปจับโปรตรอนอีกขางหนึ่งที่ขั้วบวก ซึ่งที่จุด
นี้ ประจุบวกหรือ อนุมูลอิสระไฮโดรเจน (Ionized hydrogen) และอิเล็กตรอนจะทําปฏิกิริยากับกาซออกซิเจน
ไดเปนน้ํา พรอมทั้งทําใหเกิดความตางศักย (Voltage) ที่ทําใหอิเล็กตรอนไหลเวียนไปเรื่อยๆ ดังนั้นอุปกรณ
ดังกลาวนี้จะผลิตกระแสไฟฟาไดในจํานวนเล็กนอย
ในสภาพที่ปราศจากกาซออกซิเจนและดวยตัวชวย ดังเชน สารเรงปฏิกิริยาที่เปนโลหะ (Metal
Catalyst) โปรตรอนและอิเล็กตรอนจะรวมกันแทนกลายเปนกาซไฮโดรเจน อยางไรก็ตามเครื่องปฏิกรณ
ชีวภาพที่ผลิตกาซไฮโดรเจนดังกลาวนั้นตองการความตางศักยจากภายนอกเพื่อดึงอิเล็กตรอนจากขางหนึ่งไป
ยังอีกขางหนึ่ง ซึ่งตราบจนปจจุบันผลจากการวิจัยครัง้ นี้แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพที่สูงมาก นั่นคือ เครือ่ ง
ปฏิกรณชีวภาพขนาด 1 ลิตรจะผลักดันกาซไฮโดรเจน 4 มิลลิลติ รตอวัน
การวิจัยดังกลาวดําเนินการโดย Bruce Logan แหง Pennsylvania State และจากการที่นักวิจัยลอง
สับเปลีย่ นเยื่อบางๆ ชนิดตางๆ และใชฟอสเฟตเปนตัวนําพาโปรตรอนผานเขาสูเยื่อบางๆดังกลาวพบ
ความสําเร็จในการสรางเครื่องปฏิกรณชีวภาพตนแบบซึ่งสามารถผลิตกาซไฮโดรเจนไดรวดเร็วกวาเดิม 300
เทา นอกจากนี้พบวาแบคทีเรียสามารถใชสารอาหารไดหลากหลายชนิด รวมทั้งน้ําตาลกลูโคสและเซลลูโลส
พลังงานที่ไดสวนใหญอยูในรูปกาซไฮโดรเจนมีปริมาณ 3 เทาจากเดิม
ผลการวิจัยดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่ง และนักวิจัยบางกลุมกําลังนําไปใชกบั แบคทีเรียทีด่ ัดแปลง
ยีนส (Genetically engineered microbes) เพื่อใชผลิตกาซไฮโดรเจนที่มีประสิทธิภาพดีกวานีอ้ ีกมาก ทั้งนี้เพื่อ
มุงสูอนาคตเศรษฐกิจไฮโดรเจน (Hydrogen Economy) ตอไป
(ที่มา : Science News, December 1, 2007)
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ความหวังใหมในการตอสูเชื้อโรคดื้อยา
ในป พ.ศ. 2547 นี้ สหรัฐฯมีเหตุการณที่นักเรียนในโรงเรียนและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดจน
อาจารยเสียชีวิตเนื่องจากอาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ตอตานยาปฏิชวี นะ เชื้อเหลานี้หรือซุปเปอรบัค(Superbug)
ดํารงชีวิตและเจริญเติบโตในคนไข และในโรงพยาบาลตางๆได โดยแพทยพยายามหาหนทางที่จะตอสูโรคราย
นี้ไดดวยวิธีทางการแพทยในปจจุบัน บัดนี้นักวิชาการทางการแพทย (Biomedical Engineering) จาก
มหาวิทยาลัยบอสตันคนพบกระบวนการที่ไมเคยทราบมากอนในแบคทีเรียขณะที่แบคทีเรียเผชิญกับยา
ปฏิชีวนะ
ในปจจุบันมียาปฏิชีวนะสําหรับเชื้อแบคทีเรียอยู 3 ชนิดที่ใชกันเปนประจํา ทั้งนี้แตละชนิดก็มี
เปาหมายไปขัดขวางการทํางานของแบคทีเรียตางกัน เชน ไปยับยั้งการสราง DNA (DNA replication) หรือไป
ขัดขวางการสรางโปรตีน หรือไปยุติการสรางผนังเซล ตามลําดับ แตทีมนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยบอสตันคน
พบวาวิธีทั้ง 3 ชนิดมีความเหมือนกันมากกวาที่ใครจะเขาใจ และความเหมือนกัน (Commonalities) อาจจะ
เปนหนทางใหมนุษยตอสูก ับอาการดื้อยาของแบคทีเรียได
ทีมนักวิทยาศาสตรดังกลาวคนพบกระบวนการ (Process) หรือเสนทาง (Pathway) ที่เหมือนกับที่ถูก
กระตุนหรือจุดชนวนใหเริ่มขึ้นโดยวิธที ั้ง 3 ดังกลาวขางตน สิ่งนั้นไดแก การผลิตอนุมูลอิสระ (Free radical) ที่
มากเกินพอ เชน อนุมูลอิสระไฮดรอกซิว (Hydroxyl) หรืออนุมูลอิสระซุปเปอรออกไซด (Superoxide) เปนตน
ตัวอนุมูลอิสระ ไดแก โมเลกุลตางๆที่มปี ระจุลบอิสระ หรือมีอิเล็กตรอนที่ไมมีคู (Unpaired) ซึ่งจะเปนเสมือน
อาวุธที่ทําลายดีเอ็นเอ โปรตีนหรือไขมันในผนังเซล กระบวนการดังกลาวสงผลใหเกิดสภาพที่แบคทีเรียมี
อนุมูลอิสระมากเกินไป สงผลใหแบคทีเรียพิกลพิการหรือถูกทําลายในที่สุด และในอนาคตวิธีการรักษาแบบที่
ทําอยางไรใหเราสามารถเพิ่มอนุมูลอิสระตางๆไดจะชวยลดปริมาณการใชยาปฏิชวี นะลง และขณะเดียวกันจะ
ชวยใหแบคทีเรียที่ดื้อยาพายแพตอยาไดมากขึ้น หรือมีการพัฒนาไปสูยาปฏิชวี นะแบบใหมในที่สุด ดังนั้นโดย
การหาม หรือไปขัดขวางกลไกการปองกันตัวเองของแบคทีเรียตออนุมูลอิสระไฮดรอกซิว จึงเปนไปไดที่จะเพิ่ม
ศักยภาพที่การทําลายแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะได
นอกเหนือจากการผลการวิจัยจะชวยทําใหแบคทีเรียดือ้ ยาปฏิชีวนะพายแพตอยาปฏิชีวนะในปจจุบัน
แลว การคนพบครั้งนี้อาจจะชวยฟนฟูการพัฒนายาปฏิชีวนะขางเดียวที่ไมสามารถใชไดแลวเนือ่ งจากระดับยา
ที่ใชรักษา (Therapeutic) ใกลเคียงกับระดับยาที่เปนพิษ (Toxic doses) ตอรางกาย หากกระบวนการคนพบ
ดังกลาวชวยลดระดับยาที่ใชบําบัดจะทําใหยาที่เปนอันตรายอดีตกลับมาเปนยาทีป่ ลอดภัยสําหรับคนไขไดใน
ที่สุด

(ที่มา : www.bu.edu/phpbin/news-cms/news/?dept=666&id=46545)
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อุปกรณตรวจจับวัสดุสารพิษในสิ่งบรรจุหีบหอ
หองปฏิบัติการแหงชาติซานเดียของสหรัฐฯพัฒนาอุปกรณตรวจจับ (Screening Deviceห) เพื่อ
ตรวจจับสารอันตราย และวัสดุที่มีพิษที่อยูในหีบหอหรือซอนอยูในผาหลายๆชั้นได ที่ใชจากการทดลองวิจัยใน
คลื่นความถี่ระดับเตระเฮิตช (THz) ซึ่งไมคอยมีใครใชงานชนิดของแถบคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic
spectrum) ซึ่ง THz จัดวาอยูระหวางคลืน่ ไมโครเวฟและแสงอินฟาเรด ทีมนักวิทยาศาสตรจากซานเดียสราง
ตัวรับสง (Transceiver) ที่มีขนาดเล็กซึ่งสามารถรับและสงคลื่นระดับเตระเฮิตชได เทคโนโลยีสามารถนําไปใช
ในการตรวจจับวัสดุตางๆ เชน อาวุธหรือวัสดุตองหามที่มีการซอนเรน ตลอดจนวัตถุระเบิด และอาวุธทําลาย
ลาง (Weapons of mass destruction) นอกจากนี้ยังสามารถประยุกตใชในระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัย และ
อุปกรณเรดารที่มีความชัดเจนสูง
ตลอดเวลา 3 ปที่ผานมา สภาวะการของเตระเฮิตชเปลีย่ นไปเนื่องจากมีการพัฒนาอุปกรณเลเซอร
เตระเฮิตช (Terahertz quantum cascade lasers) ซึ่งแสงเลเซอรขนาดเล็กเหลานี้เปนแหลงตัวนํายิ่งยวด
(Semiconductor) ของรังสีเตระเฮิตชที่สามารถปลอยพลังงานออกมาเกิน 100 mW ทั้งนี้ในอดีต พลังงาน
ดังกลาวจะไดจากโมเลกุลของกาซเลเซอร (Molecular gas lasers) ใน 1 ลูกบากศเมตรและมีนา้ํ หนักมากกวา
100 กิโลกรัม หรือจากอิเล็กตรอนอิสระเลเซอร (Free electron lasers) ที่หนักหลายตันและปริมาณขนาด
อาคารทั้งหลัง ระบบ Quantum scale laser-based ดังกลาวนี้จะมีขนาดเล็กกวาลูกเบสบอลและใชพลังงาน
เพียงจากแบตเตอรี่ 9 โวลตเทานั้น
คณะวิจัยหวังวาจะสามารถสรางเครื่องตนแบบ (Prototype) ที่มีความสามารถตรวจจับวัสดุและ
สารเคมีตางๆ โดยการอานคาความแตกตางของแถบ Spectrum ระดับโมเลกุล หรือที่เรียกวา ซิกเนเจอร
(Signature) วัสดุสวนใหญและสารเคมีตา งๆจะมีเตระเฮิตชสเปคตรัมซิกเนเจอรที่เฉพาะตัว ดังนั้นระบบเครื่อง
รับสงเตระเฮิตชจะสามารถตรวจวัด เชน ซิกเนเจอรของกาซ และวิเคราะหวาเปนกาซชนิดใดได
นอกจากจะสามารถนําไปใชในการติดตามตรวจสอบวัสดุอันตรายที่ซอนเรนแลวระบบเตระเฮิตชยัง
สามารถใชในการติดตามตรวจสอบอากาศพิษปนเปอน ทั้งนี้โดยการใชเทคโนโลยีในการเก็บตัวอยางอากาศ
และนําไอสารอันตรายที่ไดมาทําใหเขมขนขึ้น จากนั้นทําการฉายแสงจากควอนตัม แคสเคดเลเซอรผาน
ตัวอยางดังกลาว ก็จะสามารถชี้ไดทันทีวาสารดังกลาวเปนสารชนิดใด เทคโนโลยีดังกลาวสามารถนําไปใช
ควบคูกับวิธีแมสสเปคโตรมิเตอร (Mass spectrometer-based system) เพื่อลดปญหาการวิเคราะหที่ผิดพลาด
ได

(ที่มา : www.sandia.gov/news/resources/releases/2007/terahertz.html)
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การเก็บพลังงานในแผนแบตเตอรี่ที่บางและโคงงอไดเหมือนแผนกระดาษ
คณะวิจัยจาก Rensselaer Polytechnic Institute ประสบความสําเร็จในการพัฒนาอุปกรณเก็บ
พลังงานแบบใหมที่มีลักษณะคลายแผนกระดาษสีดํา แบตเตอรี่ดังกลาวประดิษฐขึ้นโดยใชเทคโนโลยีนาโน มี
ลักษณะเบาบางมากๆ (Ultra thin) และโคงงอไดสามารถนําไปใชในอุปกรณตางๆ อุปกรณทางการแพทยที่ใช
ฝงในคน (Implantable) และในรถยนตตางๆ เปนตน แบตเตอรี่นาโนดังกลาวมีความสามารถทํางานไดใน
อุณหภูมิตั้งแต -100 องศาฟาเรนไฮนต ถึง 300 องศาฟาเรนไฮนต โดยสามารถพิมพเปนแผนบางเหมือน
กระดาษได นอกจากนี้ยังสามารถใชเลือดหรือเหงื่อเพื่อใชเปนพลังงานแกแบตเตอรี่ดังกลาว
อุปกรณดังกลาวกวา 90 เปอรเซนตทํามาจากเซลลูโลสเหมือนกับที่ใชในสิ่งพิมพ กระดาษ ถุง และ
กระดาษชนิดอื่นๆ ทั้งนี้นักวิจัยใชวิธฉี ีดหลอดคารบอนนาโนที่เปนเสนตรงเขาไปในกระดาษทําใหแบตเตอรี่ที่
ไดมีสีดํา ตัวหลอดนาโนจะทําหนาทีเ่ ปนขั้วไฟฟาชวยใหอุปกรณดังกลาวสามารถนําไฟฟาได โดยจะให
พลังงานที่ตอเนื่องเหมือนกับแบตเตอรีต่ ามปกติท่วั ไป และจะเปนตัวเก็บประจุ (Superconductor) ที่ให
พลังงานสูง
อุปกรณดังกลาวสามารถนํามามวน หมุนเกลียว พับหรือตัดเปนขนาดตางๆโดยไมเสียประสิทธิภาพใน
การทํางาน นอกจากนี้แบตเตอรี่กระดาษนี้สามารถนํามาซอนเปนชั้นๆคลายกระดาษพิมพเพื่อผลิตพลังงาน
มากขึ้น
ในสวนสารละลายนําไฟฟา (Electrolyte) นั้นนักวิจัยใชของเหลวทีม่ ีประจุ (Ionic liquid) โดยเฉพาะ
สารละลายเกลือ เปนตน ที่ไมมีน้ําเปนสวนประกอบเลย ทําใหไมมีปญหาการเย็นจนแข็งตัว หรือระเหย
กลายเปนไอ
นอกเหนือจากสามารถนําไปใชกับอุปกรณไฟฟาขนาดเล็กแลว
แบตเตอรี่กระดาษทีม่ ีขนาดเบานี้
สามารถนําไปประยุกตใชสําหรับรถยนต เครื่องบินและเรือ เชน สามารถนําไปหลอเปนรูปแบบตางๆเชน
ประตูรถยนต และจากคุณสมบัติที่มาจากธรรมชาติ (Biocompatible) ทําใหแบตเตอรี่ดังกลาวมีศักยภาพที่จะ
ใชเปนแหลงพลังงานสําหรับอุปกรณที่ฝง ในรางกายมนุษยได
(ที่มา : http:// news.rpi.edu/update.do?artcenterkey=2280&setappvar=page(1).)

วัสดุรักษาตัวเองแบบใหมเลียนแบบผิวหนังมนุษย
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส ประสบความสําเร็จในการประดิษฐวัสดุที่รักษาตนเอง (Selfhealing material) สําหรับยุคใหม วัสดุดังกลาวเลียนแบบผิวหนังมนุษยโดยสามารถรักษาตัวเองไดหลายครั้ง
ใหคืนสภาพ ทั้งนี้วัสดุนี้ขึ้นกับเครือขายเสนหลอเลี้ยงขนาดเล็ก 3 มิติ (3D micro vascular) ที่ฝงตัวอยูซงึ่
เลียนแบบระบบหมุนเวียนของสิ่งมีชีวิต (Biological circulatory systems) ในการทํางานนี้มีลักษณะเหมือนกับ
ในกรณีที่เกิดแผลบนผิวหนังซึ่งทําใหเลือดไปจุดชนวนการเริ่มการบําบัดรักษาแผล การเกิดรอยแตกในวัสดุ
ดังกลาวจะเปนตัวจุดชนวนใหสารรักษา (Healing agent) เริ่มซอมแซมสวนที่ถูกทําลายเชนกัน
ในการสรางวัสดุรักษาตัวเอง (Self-healing material) นั้น นักวิจัยสรางโครงสรางโดยใชกระบวนการ
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ของหุนยนต (Robotic deposition process) ที่เรียกวา Direct-write Assembly โดยใชเหมือนเปนตัวชวยที่
เปนโพลีเมอร (Polymeric ink) กระจายใหเปนเสนใยตอเนื่อง (Flamer) เพื่อตัดเปนโครงสราง 3 มิติเปนชั้นๆ
จากนั้นเอาโครงสรางดังกลาวมาหอหุมลอมดวยสาร Exposy rasin จากนั้นทําการบมโดยทําใหเรซินรอนขึ้น
และหมึกกลายเปนซับสเตท (Substrate) กับโครงสรางเครือขายขนาดเล็กที่เชื่อมโยงกัน (Interlocking
microchannel) ในกระบวนการนี้สุดทายนักวิจัยวาง epoxy coating ที่แตกหักราวของสาร substrate และเติม
โครงสรางดวยสารรักษาตนเอง (Liquid healing agent)
ในการทดสอบสารนี้เคลือบ (Coating) และสารซับเสตรทจะงอโคงเขาหากันจนกระทั่งรอยแตกเกิดขึ้น
ในสารเคลือบ รถแตกจะแพรขยายจนตลอดสารเคลือบ จนกระทั่งไปเจอทอ (Capillaries) เล็กๆที่อยูระหวาง
สารเคลือบและสารซับเสตรทซึ่งบรรจุดวยของเหลวที่รกั ษาตนเองได ทําใหสาร healing agent จากทอขนาด
เล็กไหลลงสูรอยแตกไปทําปฏิกิริยากับอนุภาคสารเรงปฏิกิริยา (Catalyst)
ปจจุบันวัสดุดังกลาวสามารถรักษารอยแตกในสารเคลือบของเหลว Epoxy คลายกับการรักษาแผล
ขนาดเล็กบนผิวหนัง ดังนั้นในขั้นตอไป นักวิจัยสามารถขยายผลในการรักษารอยแตกที่ขยายเขาไปสูชั้นซับ
เสตรทของวัสดุ
(ที่มา : www.news.uiuc.edu/news/07/0611sottos.html)

กระบวนการใชความรอนและเคมีกําลังนําหนาวิธีอื่นๆในการผลิตเอททานอลจากเซลลูโลส
ในเดือนพฤศจิกายนที่ผานมาที่เมืองโซเฟอรตัน รัฐจอรเจีย มีการกอสรางโรงงานผลิตเอททานอลจาก
เซลลูโลสหรือที่เรียกวา cellulosic ethanol โดยวิธีกระบวนการใชความรอนและเคมี (Thermochemical) เปน
แหงแรกในสหรัฐฯ วิธีดังกลาวใชยอยสลายเศษไมจากอุตสาหกรรมปาไม
เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไดจากชีวมวลจําพวกเซลลูโลสกําลังไดรับความสนใจมากขึ้นเพื่อนํามาทดแทน
เชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจก และวิธีการผลิตแบบใหมนี้แตกตางจากการผลิตเอททานอลใน
แถบภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐฯซึ่งใชขาวโพดทีท่ ํากสิกรเปนอาหารสัตว แตวธิ ีนี้ใชเศษไมจากปาไมแทน
ปจจุบันทั่วโลกมักสนใจในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเซลลูโลซิคโดยกระบวนการชีวเคมี (Biochemical process)
ซึ่งใชเอนไซมเปนสารตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst) ในการยอยสลายเซลลูโลสในพืชไปเปนน้ําตาลและใชยีสตหมัก
ตอไปเปนเอททานอล แตเทคโนโลยีการใชความรอนและเคมี (Thermochemical process) ที่บริษทั Rouge
Fuels ซึ่งเปนผูลงทุนสรางโรงงานนี้ใชวิธีเริ่มตนโดยการใหความรอนและกาซออกซิเจนหรือไอน้ําเพื่อยอยสลาย
ชีวมวลไดเปนแกสสังเคราะห (Synthesis gas) ซึ่งประกอบดวยกาซไฮโดรเจน กาซคารมอนนอกออกไซด และ
กาซคารบอนไดออกไซดเปนหลัก แกสดังกลาวหรือเรียกชื่อยอวาซินแกส (Syngas) ถูกนําไปเปลี่ยนเปนเอททา
นอล หรือ เชื้อเพลิงดีเซล
เทคโลโลยีทั้ง 2 ประเภทนั้นกําลังเปนคูแ ขงกันอยูในปจจุบัน แตผูสังเกตุการณหลายทานมีความเห็นวา
วิธีใชความรอนและเคมีนั้นมีประโยชนไดเปรียบกวาวิธที างชีวเคมี
ประการแรกไดแก
การที่โรงงานนี้ใช
กระบวนการความรอนและเคมี สามารถใชชีวมวลไดหลากหลายชนิด โดยการที่ใชระบบทางชีวเคมีนั้นโดยทั่วไป
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จะขึ้นกับเอนไซมเฉพาะตัวกับวัตถุดิบนัน้ ๆ เชนฝกขาวโพด หรือ ฟางขาว ก็ใชเอนไซมตางกันในการยอยสลาย
ประการที่สอง พื้นฐาน (Fundamental) ของเทคโนโลยีนี้ เชน กระบวนการ gasification นั้นมีการพัฒนาและใช
งานมานานเกือบศตวรรษมาแลวในการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห ปุยเคมี และสารเคมีจากกาซธรรมชาติและถาน
หิน ดังนั้นจึงนําไปประยุกตไดงายในการผลิตเชื้อเพลิงจากเซลลูโลส นอกจากนี้กระบวนการดังกลาวยังสะดวก
แกการนําไปติดตั้งในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ เนื่องจากผลที่ไดคือ ความรอนนั้น
สามารถนํากลับไปใชใหมในโรงงานได
(ที่มา : Chemical & Engineering News, November 26, 2007)

นักวิทยาศาสตรพบตัวแปรหลายประการที่นําไปสูการละลายของน้ําแข็งในทะเลอารคติค
จากการติดตามปริมาณพื้นที่ปกคลุมดวยน้ําแข็งในในทะเลอารคติค (Arctic) ตั้งแตป พ.ศ. 2523 ถึง
พ.ศ. 2550 นักวิทยาศาสตรพบวา มีตวั แปรดันภูมิอากาศหลายประการที่สงผลใหในป พ.ศ. 2550 มีน้ําแข็งปก
คลุมนอยที่สุดเทาที่เคยปรากฏในประวัตศิ าสตร ทั้งนีใ้ นชวงฤดูรอนที่ผานมามีรายงานวาปริมาณน้ําแข็งในทะเล
อารคติคหดลดลงเหลือ 4.2 ลานตารางกิโลเมตรเทานั้น ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยระยะยาวสําหรับฤดูรอนประมาณ 38
เปอรเซนต และยิ่งไปกวานีพ้ บวาต่ํากวาปริมาณที่วัด 2 ปกอนถึง 23 เปอรเซนต จากขอสรุปจากการประชุม
American Geophysical Union ที่นครซานฟรานซิสโกเมื่อกลางเดือนธันวาคม 2550 สรุปวามีตวั แปรหลาย
ประการที่สงผลเสียทําใหเกิดเหตุการณการลดลงอยางรวดเร็วของปริมาณน้ําแข็งเหลานี้
ประการแรกไดแก
แนวโนมในระยะยาวที่น้ําแข็งในทะเลอารคติคจะละลายและหดตัว เปนตัวเริ่มใหเกิดการละลายของน้ําแข็งในปนี้
จากการวิจัยของนักสมุทรศาสตรจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองซีแอตเติล นาย Jinlun Zhang พบวาพื้นทีป่ ก
คลุมดวยน้ําแข็งในชวงปลายฤดูรอนที่ผานมากําลังลดลงเรื่อยๆประมาณ 11.4 เปอรเซนต ตอรอบ 10 ป ตั้งแตป
พ.ศ. 2522 นอกจากนี้คาเฉลี่ยความหนาของน้ําแข็งลดลงประมาณ 1.13 เมตร หรือ 22 เปอรเซนตระหวางป
พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2543 ประการที่สอง กระแสลมในฤดูรอนที่มีความแรงผิดปกติไดพัดผลักดันน้ําแข็งสวนมาก
ออกจากทะเลอารคติคตอนกลางทําใหบริเวณที่เหลืออยูสวนใหญมนี า้ํ แข็งที่บาง และเปนทะเลเปดที่ไมมีน้ําแข็ง
ปกคลุม ประการที่สาม เกิดปรากฏการณการลดลงของปริมาณเมฆที่ปกคลุมทะเลอารคติค ซึ่งเปนแนวโนมที่มี
การคาดเดาวาจะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2550 นี้ ทําใหแสงอาทิตยสองลงสูมหาสมุทรมากกวาปกติ และเนื่องจากทะเล
เปดที่ปราศจากน้ําแข็งปกคลุมจะดูดซับแสงแดดไดดีกวาน้ําแข็งและหิมะ ทําใหมหาสมุทรและบรรยากาศเหนือ
น้ํามีอุณหภูมิสูงขึ้น ปรากฏการณนี้ เรียกวา Ice/Albedo feedback ยิ่งเรงใหน้ําแข็งละลายไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ในป 2550 พบวามหาสมุทรอารคติคมีอุณหภูมิผิวน้ําทะเลอุนกวาคาเฉลี่ย 3.5 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกวา
คาสูงสุดของปกอนๆที่บันทึกไวถึง 1.5 องศาเซลเซียส น้ําที่รอนขึ้นจากปกติจะเปนตัวละลายน้ําแข็งในทะเล
อารคติคจากเบื้องลาง นอกจากนี้พบวาน้ําแข็งในสวนของ Beaufort Sea ทางตอนเหนือของมลรัฐอลาสกาและ
ทางตะวันตกของประเทศแคนาดามีความหนาเมื่อเริ่มฤดูรอนที่ 3.3 เมตร และเมื่อหมดฤดูรอนเหลือความหนา
เพียง 50 เซนติเมตรเทานั้น
ปรากฏการณที่น้ําแข็งบางลงดังกลาวเปดเผยใหนักวิทยาศาสตรทราบถึงขอบเขตที่แทจริงของการ
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สูญเสียน้ําแข็งที่หลงเหลือนอยกวาที่คาดเดาไว และหากปลอยใหปริมาณน้ําแข็งในทะเลอารคติคลดลงไปเรื่อยๆ
โดยกลไกดังกลาวจะทําใหยากที่จะฟนตัวกลับสูสภาพปกติตามธรรมชาติ อยางไรก็ตาม นักวิทยาศาสตรดาน
ธรณีฟสิกส เชน นาย Donald K. Perovich จาก U.S. Army Cold Regions Research and Engineering
Laboratory ที่เมืองฮาโนเวอร มลรัฐนิวแฮมเชียร แสดงความคาดการณวาเหตุการณการละลายของน้ําแข็งใน
ทะเลอารคติคที่มาจนถึงปจจุบันนี้ไดเลยจุดผันกลับ (Point of no return) แลว ผลกระทบที่จะเกิดคือ สิ่งแวดลอม
โลกจะเปนอยางไรคงตองติดตามดูกันตอไป

(ที่มา : Science News, December 22 & 29, 2007)

มุมมองดานตรงกันขามของการใชเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก
คําตอบทีว่ าเชือ้ เพลิงชีวภาพ(Biofuels) จะชวยรักษาโลกเราใหรอดพนจากภัยพิบัติดานการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกไดนั้น อาจดูเหมือนจะมีความเชื่อวาเปนจริงในหมูเกษตรกรและบริษัทดานเชือ้ เพลิงชีวภาพ แต
ขอสงสัยลาสุดกําลังเกิดขึ้นในการที่โลกจะทุมทรัพยากรทั้งหมดไปสูการพัฒนาแตเชื้อเพลิงชีวภาพ
จากการประชุมที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซียในเรื่องการตกลงดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
เมื่อเร็วๆนี้เพือ่ เปนการดําเนินการตามพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) พบวามีการใชพื้นที่โลกประมาณ 1
เปอรเซนตหรือ 12 ลานเฮกเตอรในการปลูกพืชเชื้อเพลิงชีวภาพ เชน ออย ขาวโพด เปนตน เพื่อนําไปผลิตเอท
ทานอลเพื่อทดแทนการใชน้ํามัน ขณะเดียวกันมีการปลูกสบูดําและปาลมเพื่อใชในการผลิตน้ํามันดีเซลชีวภาพ
(Biodiesel) เนื่องจากน้ํามันดิบมีราคาแพงขึ้นและมีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยกวาการใชเชื้อเพลิงจากฟอล
ซิล (Fossil Fuels)
แตจากผลศึกษาใหมๆที่ออกมากอใหเกิดคําถามถึงความเหมาะสมในการขยายการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพ เชน โลกอาจจะไมมีพื้นที่เพียงพอในการเพาะปลูกพืชเพื่อพลังงานเหลานี้หรือเราอาจจะไมมีน้ําที่ใชใน
การเพาะปลูกพืชเหลานี้ไดหากพิจารณาถึงการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมทั่วโลก (Global Agriculture) และที่แย
ไปกวานั้นการที่โลกสามารถลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการที่มีการใชเชื้อเพลิงฟอลซิลนอยลง
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อาจจะถูกลบลางโดยการเพิ่มขึ้นของการปลอยกาซเรือนกระจกตัวอื่น เชน กาซไนตรัสออกไซด จากการใชปุย
เพื่อการเพาะปลูกพืชพลังงานชีวภาพ
ทั้งนี้จากขอมูลจาก Stockholm Environment Institute ประเทศสวีเดน บงชี้วาปญหาการขาดแคลนน้ํา
ในหลายพื้นทีท่ ั่วโลกจะทําใหผลิตผลทางการเกษตรหยุดชะงักลง การหันไปใชเชื้อเพลิงชีวภาพโดยลดการใช
เชื้อเพลิงฟอสซิล 50 เปอรเซนตภายในป พ.ศ. 2553 ของโลกจะใชน้ําประมาณ 4,000 ถึง 12,000 ลูกบาศก
กิโลเมตรตอปมากขึ้นจากเดิมในขณะที่อัตราการไหลของน้ําในปหนึ่งๆของแมน้ําทั่วโลกรวมกันแลวมีเพียง
14,000 ลูกบาศกกิโลเมตรเทานั้น นอกจากนี้แมจะตั้งเปาเพียงผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 140 พันลานลิตรตอป
ภายในป พ.ศ. 2573 ซึ่งเพียงพอในการทดแทน 7.5 เปอรเซนตของเชื้อเพลิงน้ํามันที่ใชกันในปจจุบันก็ตาม โลก
จะตองการน้ําใช 180 ลูกบาศกกิโลเมตรจากแมน้ําและแหลงน้ําใตดนิ ซึ่งเปาหมายดังกลาวประเทศตางๆ อาจจะ
จัดการได แตประเทศจีนและอินเดียทีข่ าดแคลนน้ําและใชระบบ Artificial Imigation นั้นจะมีนํา้ ไมพอใชในการ
ขยายการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอยางแนนอน
ในประเด็นเรือ่ งพื้นที่เพาะปลูกพืชเชื้อเพลิงชีวภาพ จากการศึกษาของ International Institute for
Applied System Analysis เมือง Luxemburg ประเทศออสเตรียแสดงใหเห็นวาโลกมีพื้นที่เพียง 250-300 ลาน
เฮกเตอรในการปลูกพืชเชือ้ เพลิงชีวภาพ และถึงแมจะใชพืชที่ใหเซลลูโลสสูงเพื่อเพิ่มการผลิตก็ตามแตตอ งใช
พื้นที่ถึง 250 ลานเฮกเตอรเพื่อใหไดเชือ้ เพลิงชีวภาพ 1 ใน 10 ของความตองการพลังงานของโลกในป พ.ศ.
2573 แตโลกยังตองการพื้นที่เพาะปลูกอีก 200 ลานเฮกเตอรเพื่อเลี้ยงประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอีก 2-3 พันลานคน
ตลอดจนพื้นที่ในการขยายอุตสาหกรรมปาไมและเยื่อกระดาษอีก 25 ลานเฮกเตอร
ดังนั้นหากมีการขยายพื้นทีเ่ พาะปลูกพืชเพื่อเชื้อเพลิงชีวภาพจะไมมีทางเลี่ยงที่จะไปกระทบพื้นที่
เพาะปลูกอาหารหรือมีการทําลายปาไมสงผลใหมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากขึ้นทําใหเชื้อเพลิง
ชีวภาพกลับเปนตัวกอใหเกิดปญหาโลกรอน (Global Warming) แทนในที่สุด
ในปจจุบันผลผลิตของเชื้อเพลิงชีวภาพขึน้ อยูกับการใชปุยที่มีไนโตรเจน ดังนั้นจึงมีสวนในปญหาโลก
รอนเนื่องจากธาตุไนโตรเจนกลายเปนกาซไนตรัสออกไซด ซึ่งเปนกาซเรือนกระจกที่สําคัญประเภทหนึ่ง ในรอบ
100 ปที่ผานมากาซนี้มีสวนใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้นถึง 300 เทาของกาซเรือนกระจกคารบอนไดออกไซดเมื่อ
เปรียบเทียบโมเลกุลตอโมเลกุลดวยกัน IPCC หรือ International Panel on Climate Change แสดงตัวเลขวา
ระหวาง1-2เปอรเซนตของไนโตรเจนที่ใสในพื้นที่เพาะปลูกจะกลายเปนกาซไนตรัสออกไซด
นอกจากนี้ใน
ทางออมสารอาหารไนโตรเจนจากปุยยังจะปะปนไปกับน้ําและสูสิ่งแวดลอมในที่สุด ซึ่งจะยังคงปลอยกาซไนตรัส
ออกไซดอยางตอเนื่อง ดังนั้นสรุปรวมแลวคาดวาประมาณ 3-5 เปอรเซนตของไนโตรเจนที่ใสในดินในสภาพปุย
จะกลายเปนกาซไนตรัสออกไซดในบรรยากาศโลก
ดังนั้นสิ่งเหลานี้บอกเราวาปจจุบันนักวิทยาศาสตรยังไม
เขาใจอยางถองแทในเรื่องวงจรของไนโตรเจน (Nitrogen Cycle) ชองวางดังกลาวจะเปนตัวโตแยงกับความหวัง
ในตัวของเชื้อเพลิงชีวภาพที่จะชวยสิ่งแวดลอมโลก
(ที่มา: NewScientist, December 15-21 2007)
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