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เคร��องปร�บอ�ก�ศป�องก�นไข�หว�ดนก (3041)

เม�	อป(ท$	ผ�านไข�หวดนก (Avian Influenza) ไม�เพ$ยง 
แต�เป9นโรคระบาดท$	เก;ดข<=นในประเทศไทยเท�าน=น แต�เป9น 
โรคท$	ระบาดไปท	วภ@ม;ภาคเอเช$ย และคร�าช$ว;ตผ@�คนและ
สตว�เล$=ยงไปเป9นจDานวนไม�น�อย แต�ในอ$กด�านหน<	งโรค
ไข�หวดนกกEสร�างโอกาสทางการค�าให�กบพ�อค�าหวใสท$	เหEน
โอกาสทางการตลาดอ$กหลายราย รวมไปถ<งผ@�ผล;ตเคร�	อง
ใช�ไฟฟ�าอย�างบร;ษท แอล จ$ อ;เลEกทรอน;กส�  (LG 
Electronics) ท$	ได�พฒนาผล;ตภณฑ�เคร�	องปรบอากาศร��น
ใหม�ท$	สามารถป�องกนเช�=อไข�หวดนกด�วยการพฒนาแผ�น
กรองพ;เศษซ<	งเคล�อบด�วยสารป�องกนแบคท$เร$ยท$	สกดได� 
จากก;มจ; (ใบผกกาดท$	ผ�านกระบวนการหมกของเกาหล$) 
โดยสารท$	เคล�อบแผ�นกรองน$=จะฆ�าไวรสท$	ผ�านเคร�	อง
ปรบอากาศ  เคร�	องร��นน$=ม$ช�	อเร$ยกเล�นๆ ในกล��มนกพฒนาว�า 
"Anti A.I. Aircon”  

      เคร�	องปรบอากาศป�องกนเช�=อไข�หวดนกได�ถ@กพฒนา
ข<=นเม�	อ 2 ป(ก�อน และขณะน$=กDาลงอย@�ระหว�างการขอส;ทธ;บตร 
บร;ษท แอล จ$ อ;เลEกทรอน;กส� ยงให�ข�อม@ลเพ;	มเต;มอ$กว�า
เคร�	องปรบอากาศป�องกนไข�หวดนกน$=ได�รบการบรองจาก
สถาบนว;ทยาศาสตร�การเกษตรของจ$น (China Agricultural 
Science Academy) และจากสถาบนว;จย Estro Screen 
Virology ในประเทศองกฤษ (สDาหรบผลการทดสอบจาก 
ท=ง 2 หน�วยงานว�าแผ�นกรองดงกล�าวสามารถฆ�าเช�=อได�
สมบ@รณ�เพ$ยงใดน=นทางบร;ษทไม�ได�เปcดเผย)  สDาหรบ
เคร�	องปรบอากาศร��นป�องกนเช�=อไข�หวดนกน$= ทางบร;ษท 
แอล จ$ ม��งเจาะตลาดประเทศในแถบเอเช$ยตะวนออกเฉ$ยงใต� 
ซ<	งได�รบผลกระทบจากโรคไข�หวดนกอย�างส@ง โดยคาดว�าจะ 
ออกจDาหน�ายภายในป( พ.ศ. 2549 น$=  

นอกจากน$= บร;ษท แอล จ$ ยงได�กล�าวว�า บร;ษทประสบ
ความสDาเรEจในการรกษาตDาแหน�งผ@�นDาในตลาดเคร�	อง
ปรบอากาศภายในบ�านมาถ<ง 6 ป(ต�อเน�	องกน  ซ$	งสถ;ต;ของ
สถาบนว;จยเศรษฐก;จฟ@จ; (Fuji Economics Research 
Institute) ของประเทศญ$	ป�mนได�รายงานว�า ในป( พ.ศ. 2548 
จDานวนการจDาหน�ายเคร�	องปรบอากาศท	วโลกคาดว�าม$
ประมาณ 60.4 ล�านเคร�	อง และม$บร;ษท แอล จ$ เป9นบร;ษทท$	
ม$ส�วนแบ�งตลาดใหญ�ท$	ส�ดกล�าวค�อ ม$ยอด จDาหน�ายถ<ง 10.5 
ล�านเคร�	อง ตามมาด�วยบร;ษท ไฮเออร� (Haier) ของจ$นซ<	ง
ม$ยอดจDาหน�ายราว 8 ล�านเคร�	อง

      บร;ษท แอล จ$ ยงม$แผนขยายการผล;ตเคร�	องปรบอากาศ 
จากการต=งโรงงานแห�งใหม�ข<=นในประเทศโปแลนด�ในปลาย 
ป(น$=  ท=งน$=เพ�	อเพ;	มกDาลงการผล;ตจากปqจจ�บนท$	ผล;ตได� 14.4 
ล�านเคร�	องต�อป(เป9น 16 ล�านเคร�	องต�อป(ภายในป( พ.ศ. 2550 
สDาหรบการผล;ตท$	ผ�านมาพบว�า มากกว�าคร<	งของกDาลงการ
ผล;ตท=งหมดของบร;ษท แอล จ$ เก;ดข<=นนอกประเทศเกาหล$ 
ซ<	งลกษณะการกระจายการผล;ตไปในประเทศต�างๆ น$=นบ
เป9นกลย�ทธ�สDาคญของบร; ษท แอล จ$  โดยทางบร;ษท
เลEงเหEนว�าเป9นข�อได�เปร$ยบเหน�อส;นค�าจากประเทศจ$น 
เน�	องจากเคร�	องปรบอากาศจากจ$นถ<งแม�จะบ�กตลาดด�วย
กลย�ทธ�การต=งราคาท$	ถ@กกว�าเคร�	องปรบอากาศจากประเทศ
อ�	นๆ  แต�ในอ$กด�านหน<	งราคาขายท$	ถ@กกEเป9นข�อจDากดท$	
ทDาให�การผล;ตส;นค�าของจ$นทDาได�เฉพาะแต�ในประเทศ
เท�าน=น เน�	องจากต�องรกษาระดบต�นท�น  ด�วยข�อจDากดน$= 
ทDาให�เคร�	องปรบอากาศจากจ$นไม�สามารถปรบร@ปแบบของ
ผล;ตภณฑ�ได�ตามความต�องการท$	เปล$	ยนแปลงอย�างรวดเรEว
ในแต�ละท�องถ;	น   ขณะท$	บร; ษทเกาหล$ท$	ต=งอย@�ในแต�ละ
ภ@ม;ภาคสามารถปรบตวได�อย�างรวดเรEว

ห��นยนต�สร��งหร�อซ�อมแซมต�วเองได� (3042)

ตามปกต;ส;	งไม�ม$ช$ว;ตจะไม�สามารถสร�างหร�อซ�อมแซม
ส�วนท$	ส<กหรอได�เหม�อนอย�างส;	งม$ช$ว;ต เช�น “มน�ษย�และสตว�” 
แต�ปqจจ�บนท$มนกว;จยจากมหาว;ทยาลยคอร�แนล (Cornell 
University)  สหรฐอเมร;กาสามารถประด;ษฐ�เคร�	องจกร 
“ห��นยนต�” ท$	สามารถทDาสDาเนาตวเองจากช;=นส�วนของอะไหล�
ต�างๆ ท$	สDารองไว�ได�สDาเรEจ

ผ@�ช�วยศาสตราจารย�ฮอด ล;ปสน (Assistant Professor 
Hod Lipson) จากมหาว;ทยาลยคอร�แนล ซ<	งเป9นผ@�เช$	ยวชาญ 
ทางด�านเคร�	องจกรกล  ว;ศวกรรมอากาศยาน ว;ทยาการ
คอมพ;วเตอร�และสารสนเทศ เปcดเผยว�า เน�	องจากห��นยนต� 
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ภาพนกแสดงนDาหญ;งของเกาหล$ (ล$ ยอง-เอ) 
กบเคร�	องปรบอากาศ LG ร��นใหม�

ท$	มา:http://times.hankooki.com/lpage/biz/200601/ 
kt2006011218045911910.htm
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ม$ความแตกต�างจากส;	งม$ช$ว;ตท	วๆ ไปค�อ ไม�สามารถหา
อาหารหร�อหาช;=นส�วนอ�ปกรณ�หร�ออะไหล�ต�างๆ มาสร�างหร�อ 
ซ�อมแซมตวเองได�  ดงน=นแนวค;ดในการพฒนาห��นยนต�น$= 
จ<งมาจากหลกการพ�=นฐานง�ายๆ ท	วไปในการประด;ษฐ�ให� 
ห��นยนต�สามารถสร�าง/ขยาย/เพ;	มจDานวนด�วยการใช�ช;=นส�วน
ของอ�ปกรณ�หร�ออะไหล�ต�างๆ ท$	สDารองไว�  โดยห��นยนต�ท$	
ผ@�ช�วยศาสตราจารย�ล;ปสนพฒนาข<=นน$=จะม$ความย�ดหย��นส@ง 
สามารถท$	จะงอพบกลบไปมาเพ�	อยกช;=นส�วนอะไหล�มาใช�งาน
ในขณะสร�างหร�อซ�อมแซมตวเองได� หากต�องการขยายหร�อ
เพ;	มขนาดตวเอง หร�อแม�แต�เม�	อเก;ดปqญหา เก;ดการชDาร�ด
เส$ยหายในขณะทDางานไม�ว�าจะอย@�ในอวกาศหร�อในสภาพ 
แวดล�อมท$	เส$	ยงภยท$	มน�ษย�ไม�สามารถเข�าไปทDางานด�วย 
ตนเองได�  

ห��นยนต�น$=เป9นส$	เหล$	ยมล@กบาศก�หร�อม$ร@ปร�างหน�าตา
คล�ายกบล@กเต�าจDานวน 4 ก�อนต=งเร$ยงซ�อนกนข<=นไปและ
ออกแบบมาเป9น 3 ม;ต; ย�ดหย��นและดดได� ล@กเต�าแต�ละก�อน
ส@ง 10 เซนต;เมตร แบ�งออกเป9น 2 ส�วนในลกษณะทะแยง
ม�มเพ�	อให�หม�นเปล$	ยนม�มและร@ปร�างรบกบก�อนอ�	นๆ ได� 
โดยภายในล@กเต�าแต�ละล@กจะบรรจ�ไมโครโพรเซสเซอร�ซ<	ง
เป9นหน�วยความจDาของห��นยนต�สDาหรบใช�ในการวางแผนสร�าง
หร�อซ�อมแซมและเกEบคDาส	งในการส	งงานให�ห��นยนต�ทDางาน
ในระหว�างทDาสDาเนาตวเอง และเม�	อม$การปรบปร�งข�อม@ล
คDาส	งเหล�าน$=จะทDาให�เก;ดความเป9นไปได�ท$	ห��นยนต�จะสร�าง
หร�อซ�อมแซมหร�อทDาสDาเนาตวเองข<=นใหม�ได�ด�วยตวเองไม� 
ว�าจะม$ขนาดเลEกหร�อใหญ�หร�อร@ปร�างอย�างไร  ดงน=นห��นยนต� 
เพ$ยงหน<	งตวจะสามารถสร�างตวอ�	นๆ ได�อ$กเป9นร�อยๆ พนๆ 
ตว ตามแต�ทางเล�อกหร�อคDาส	งในการทDางาน/สร�างหร�อ
สDาเนาตวเองท$	เกEบไว� แต�ห��นยนต�น$=ยงม$ข�อจDากดค�อ 
จะสามารถสร�างหร�อสDาเนาตวใหม�ข<=นมาได�มากน�อยเพ$ยงใด
น=นจะข<=นอย@�กบจDานวนช;=นส�วนอะไหล�หร�อล@กเต�าอนใหม�ท$	
สDารองหร�อเตร$ยมไว�ให�เป9นสDาคญ ฉะน=นในกระบวนการ
สร�างหร�อสDาเนาตวเองจะต�องม$มน�ษย�เตร$ยมช;=นส�วนอะไหล�
หร�อล@กเต�าสDารองไว�ล�วงหน�า ถ�าล@กเต�าท$	เตร$ยมไว�หร�อ
สDารองไว�ม$ไม�เพ$ยงพอห��นยนต�น$=กEจะหย�ดการทDางานหร�อ 
หย�ดการสร�างหร�อสDาเนาตวเองลง

      การสร�าง/ซ�อมแซมหร�อสDาเนาตวเองข<=นมาใหม�จะ
เร;	มต�นจากการท$	ห��นยนต�ท$	เป9น “ตวแม�” หร�อต�นกDาเน;ดจะงอ
ตวลงและแปะด�านบนส�ดของตวเองเข�ากบพ�=นโต�ะ ซ<	งจะ
กลายเป9นฐานของห��นยนต�เก;ดใหม� “ตวล@ก” จากน=น “ตวแม�” 
จะยกช;=นส�วนอะไหล�หร�อล@กเต�าอนใหม�ข<=นมาโดยใช�พลงงาน 
จากแม�เหลEกไฟฟ�าจากด�านสมผสท$	อย@�บนพ�=นผ;ว แล�วต=งลง
บน “ตวล@ก” ซ<	งม$ฐานรอไว�แล�วและระหว�างท$	 “ตวแม�” ส�ง
ช;=นส�วนอะไหล�หร�อก�อนล@กเต�าอนใหม�ให� “ตวล@ก” น=น 

“ตวล@ก” จะงอลงเพ�	อช�วยรบล@กเต�าจาก “ตวแม�” มาใส�ให�กบ
ตวเองด�วย และในเวลาไม�ก$	นาท$จากแถวล@กเต�าส@ง 4 ล@ก 1 
แถว   กEจะกลายเป9น 2 แถว ต=งอย@�เค$ยงกน และจะสามารถ
สร�าง ห��นยนต�ท$	ม$ความซบซ�อนกว�าน$=ข<=นไปได�อ$กด�วยว;ธ$ง�ายๆ 
เพ$ยงเพ;	มจDานวนล@กเต�าเข�า ไปอ$กเท�าน=น

      งานว;จยน$=ทางท$มว;จยจากมหาว;ทยาลยคอร�แนล 
ได�ดDาเน;นการทดสอบจนเหEนแน�ใจแล�วว�าเคร�	องจกรกลหร�อ
ห��นยนต�ท$	สร�างข<=นน$=จะสามารถสร�างหร�อซ�อมแซมหร�อทDา
สDาเนาตวเองได�อย�างอตโนมต;ภายในเวลาไม�ก$	นาท$ และ 
คาดว�าน�าจะม$ประโยชน�หา กม$การนDาไปใช�งานภายใต�
สภาพแวดล�อมท$	อนตรายหร�อเส$	ยงภยอย�างเช�น อวกาศ
นอกโลก อย�างไรกEตาม ปqจจ�บนห��นยนต�น$=ยงอย@�ในระหว�าง
การทดสอบก�อนจะนDาไปใช�งานจร;งในอนาคต

แบตเตอรS�น�โน (3043)

แบตเตอร$	เป9นอ�ปกรณ�ท$	สามารถเปล$	ยนพลงงานเคม$
ท$	เกEบไว�มาเป9นพลงงานไฟฟ�า และในย�คท$	ความก�าวหน�า 
ทางเทคโนโลย$ได�รบการยอมรบมากข<=น แบตเตอร$	แบบ
ธรรมดาด@เหม�อนจะลดความสDาคญลง และนกว;ทยาศาสตร�
ม$ความหวงว�าจะสามารถพฒนาแบตเตอร$	แบบใหม�ข<=นได� 
โดยการนDาเทคโนโลย$ใหม�  อาท; นาโนเทคโนโลย$เข�ามา
ใช�ในกระบวนการผล;ต 

แบตเตอร$	ธรรมดาท	วไปจะประกอบด�วยสารเคม$จDานวน
เลEกน�อยสองชน;ดทDาปฏ;ก;ร;ยากนก�อให�เก;ดกระแสไฟฟ�า และ
ถ<งเป9นความจร;งท$	ว�า แม�จะไม�ได�ม$อ�ปกรณ�ท$	ใช�ไฟฟ�าต�อ
พ�วงไว�กบแบตเตอร$	กEตาม แบตเตอร$	กEม$การส@ญเส$ยประจ� 
ไฟฟ�าไปเร�	อยๆ จากการเปล$	ยนแปลงทางเคม$ภายใน
แบตเตอร$	เอง โดยแบตเตอร$	จะส@ญเส$ยประจ�ไปประมาณ
ร�อยละ 7 ถ<ง 10 ต�อป( 

ดงน=น เพ�	อลดความส@ญเส$ยและย�ดอาย�การใช�งานของ
แบตเตอร$	  ปqจจ�บนนกว;จยได�พฒนาแบตเตอร$	ท$	นDา
เทคโนโลย$ใหม�ๆ  มาใช�  ซ<	งวารสาร Scientific American 
ได�รายงานว�า  ขณะน$=นกว;จยได�พฒนาส�วนประกอบท$	เร$ยกว�า 
"นาโนเมมเบรน (nanomembrane)” ซ<	งเป9นเย�	อท$	ม$ขนาด
เลEกมากและม$ร@แบบร@ปรงผ<=ง เพ�	อนDามาใช�ก=นภายใน
ของเหลวท$	เป9นอ;เลEกโตรไลต� (electrolyte) จากส�วนท$	
ทDาปฏ;ก;ร;ยาของเหลวท$	เป9นอ;เลEกโตรไลต�จะไม�สามารถไหล
ผ�านเย�	อนาโนเมมเบรนจนกว�าจะม$อ�ปกรณ�อ;เลEกทรอน;กส�มา
ต�อเข�ากบแบตเตอร$	 
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ภาพลกษณะของห��นยนต�และโครงสร�างภายใน 
ซ<	งฝqงไมโครโพรเซสเซอร�ไว�

ท$	มา: news.bbc.uk/2/science/nature/4538547.stm

ภาพข=นตอนการสร�าง/ซ�อมแซม/ทDาสDาเนาตวเอง
ท$	มา: www.physorg.com/news4055.html

file:///C:/Documents and Settings/Chadamas/Local Settings/p://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4714135.stm


เย�	อนาโนเมมเบรนร@ปรงผ<=งน$=ช�วยให�แบตเตอร$	ม$ความ
เสถ$ยรมากข<=น  สามารถเกEบรกษาได�ยาวนานข<=น อ$กท=ง
สามารถจ�ายไฟได�อย�างเตEมประส;ทธ;ภาพ ช=นร@ปรงผ<=งน$=โดย
ปกต;แล�วจะไม�ยอมให�น=Dาผ�านได�ภายใต�สภาวะปกต; แต�เม�	อ

แบตเตอร$	ถ@กใช�งาน ช=นร@ปรงผ<=งจะปรบสภาพโดยยอมให�น=Dา
หร�อสารละลายอ;เลEกโตรไลต�ผ�านได�  และผลจากการท$	
สารเคม$ท$ทDาปฏ;ก;ร;ยาถ@กเกEบแยกกนจนกว�าแบตเตอร$	จะถ@ก
ใช�งานน=น  ม$ผลให�แบตเตอร$	นาโนน$=จะสามารถเกEบไว�ได�ถ<ง 
15 ป( โดยไม�ส@ญเส$ยพลงงาน

ในอนาคตคาดว�า แบตเตอร$	นาโนจะม$บทบาทสDาคญใน
อ�ปกรณ�ฉ�กเฉ;นต�างๆ รวมท=งอ�ปกรณ�ท$	ต�องการให�แบตเตอร$	
พร�อมใช�งานเสมอ หร�อสามารถใช�งานได�เป9นเวลานานมากๆ 
ตวอย�างเช�น เซนเซอร�ตรวจระเบ;ดช$วภาพ ซ<	งต�องพร�อม
ใช�งานและม$ความถ@กต�องร�อยเปอร�เซEนต�เม�	อเคร�	องเร;	ม
ทDางาน  นอกจากน=นแบตเตอร$	นาโนยงพ��งเป�าไปยงกล��ม
ผล;ตภณฑ�โทรศพท�ม�อถ�อหร�อคอมพ;วเตอร�พกพาอ$กด�วย  

นอกจากการพฒนาให�แบตเตอร$	สามารถเกEบรกษาและ
ใช�งานได�นานข<=น นกว;จยยงได�พยายามท$	จะทDาให�
แบตเตอร$	นาโนไม�ม$พ;ษ โดยใช�ข=นตอนท$	จะทDาให�สารเคม$
ภายในกลายสภาพเป9นกลางเม�	อพลงงานหมดลง และ
พวกเขาคาดหวงว�านาโนแบตเตอร$	จะสามารถวางขายใน
ท�องตลาดได�ภายในอ$ก 2-3 ป(ข�างหน�าน$=

ท$	มา: 
3041: http://times.hankooki.com/lpage/biz/200601/kt2006011218045911910.htm
3042: http://www.physorg.com/news4055.html
         http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4538547.stm
         http://technovelgy.com/ct/Science-Fiction-News.asp?NewsNum=386
3043: http://www.sciencentral.com/articles/view.php3?type=article&article_id=218392734 ส�บค�นข�อม@ลเม�	อ 07 02 2006
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