Buckminsterfullerene อัญรูปใหมของคารบอน
นฤมล เครือองอาจนุกูล

กลาวนํา
เมื่อกลาวถึงคารบอน ทุกคนคงจะรูจักคารบอนในอัญรูปของเพชรและกราไฟต ที่ใชสอน
นักศึกษามาเปนเวลาชานาน แตขณะนี้มีการคนพบอัญรูปใหมซึ่งเปนอัญรูปที่ 3 ของคารบอน
ในบทความนี้จะกลาวแนะนําการสังเคราะหและประโยชนของอัญรูปใหมน้ี เพือ่ รายงานความกาวหนา
เพื่อรองรับการขยายตัวตอภาคอุตสาหกรรมทีจ่ ะมาถึงในอนาคตอันใกลนี้
จากความเพียรพยายามมากวา 10 ป ของ Richard E.Smalley ไดรว มคนควาและวิจยั กับ
Robert F.Cure ซึ่งเปนศาสตราจารยสาขาเคมี แหงมหาวิทยาลัยไรซ สหรัฐอเมริกา เริ่มตัง้ แตป 1985
ทั้งสองไดพยายามหาวิธีสังเคราะห ศึกษาโครงสราง และคุณสมบัตติ า งๆ ของอัญรูปใหมของคารบอน
มาตลอด จนกระทัง่ ในป คศ. 1996 นี้ ทัง้ Richard E.Smalley และ Robert F.Cure ไดรับเกียรติ
อันสูงสุด จากผลงานการวิจัย คือรางวัลโนเบลในสาขาเคมี ซึ่งผูเ ขียนไดตดิ ตามผลงานของทาน
ทั้งสองจากบทความในวารสารตางๆ มีความรูส กึ ยินดีทจ่ี ะไดแนะนําอัญรูปใหมนแ้ี กทา นผูส นใจ
คารบอน เปนธาตุทอ่ี ยูใ นหมู IVA และมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเปน 1s2 2s2 2p2 จะเห็นวา
คารบอนสามารถจัดตัวของอะตอมหรือโมเลกุล เพือ่ ใหมอี เิ ล็กตรอนครบตามกฎออกเตต ทําใหเกิดเปน
อัญรูปของธาตุคารบอนได 2 อัญรูป คือ เพชร และกราไฟต
อัญรูปของเพชร ดังรูปที่ 1 คารบอนแตละอะตอมจะสรางพันธะโคเวเลนตกบั คารบอนอะตอม
อื่นๆ อีก 4 อะตอม ในลักษณะของทรงเหลี่ยมสี่หนา โดยมีอะตอมของคารบอนอยูท ม่ี มุ ทัง้ 4 และแตละ
อะตอมที่มุมทั้ง 4 นัน้ จะสามารถสรางพันธะกับคารบอนอืน่ อีก 3 อะตอมตอไป ทําใหโครงสรางของ
เพชรมีลักษณะเปนโครงตาขายในสามมิติที่ประกอบดวยอะตอมของคารบอนจํานวนมากมายมาตอกัน
ดวยพันธุโคเวเลนตที่แข็งแรง การทําลายผลึกของเพชรก็คือ การทําลายพันธุโคเวเลนตเหลานี้นั่นเอง
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ซึ่ ง ทํ าไดยาก ดังนั้นเราจึงพบวาเพชรมีความแข็งแรงมาก มีจุดเดือดถึง 4827 องศาเซลเซียส
และจุดหลอมเหลว 3550 องศาเซลเซียส

รูปที่ 1 โครงสรางของเพชร
สวนอัญรูปของกราไฟต ดังรูปที่ 2 อะตอมของคารบอนจัดตัวเปนวงรูปหกเหลีย่ มเรียงตอๆ กัน
ไปในระนาบเดียวกันโดยคารบอนแตละอะตอมจะลอมรอบดวยคารบอน 3 อะตอม ซึ่งทํามุม 120 องศา
ซึ่งกันและกัน อะตอมของคารบอนในระนาบเดียวกันนี้จะยึดกันดวยพันธะซิกมาและแตละอะตอมของ
คารบอนยังมีอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ ทําใหกราไฟตสามารถนําไฟฟาได และถาพิจารณาโครงสราง
ทั้งหมดของกราไฟตจะพบวา ระนาบของคารบอนนี้จะอยูซอนกันเปนชั้นๆ ในแตละชั้นอะตอมของ
คารบอนจะอยูใกลกันมากกวาระยะหางระหวางแตละระนาบ เนื่องจากในแตละชั้นจะยึดกันดวยแรง
แวนเดอวาลส ซึ่งมีความแข็งแรงนอย ดังนัน้ แตละชัน้ จึงหลุดออกจากกันไดงา ย จึงใชกราไฟตทําเปน
สารหลอลื่นหรือใชทําไสดินสอ เมือ่ นําไปขีดเขียนแตละชัน้ ของกราไฟตจะเลือ่ นหลุดออกจากกันได

รูปที่ 2 โครงสรางของกราไฟต
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อัญรูปใหมของคารบอนคืออะไร
วิธีการสังเคราะหอัญรูปใหมของคารบอนก็คือ นําแทงกราไฟตหรือแทงคารบอนไประเหิดให
กลายเปนไอโดยใชพลังงานจากกระแสไฟฟาหรือพลังงานจากแสงเลเซอร และใช supersonic nozzle
เพือ่ ทําใหเกิด cluster ขนาดเล็กๆ ของคารบอนขึน้ มาจากไอคารบอนรอนนัน้ เมือ่ ไอรวมตัวกันจะกลับ
เปนของแข็งอีกครัง้ พบวาจะเปนของแข็งที่มีโมเลกุลขนาดใหญ รวมเรียกวา ฟุลเลอรีน (fullerene) ซึ่ง
เปนโมเลกุลที่ประกอบดวยคารบอนอะตอมเปนจํานวนคู มีอะตอมของคารบอนตัง้ แต 32 อะตอมขึน้ ใน
โครงสรางประกอบดวยโครงสรางรูปวงแหวนหาเหลี่ยม 12 วง และโครงสรางรูปวงแหวนหกเหลี่ยม
จํานวนหนึง่ จากการทดสอบ cluster ที่เกิดขึน้ โดยใช mass spectrometer พบวา การกระจายตัวของ
cluster อยูในชวง 40-300 อะตอม เปนทีน่ า สังเกตวาเฉพาะ cluster ที่มีจํานวนอะตอมเปนเลขคูเ ทานัน้
ที่จะแสดงผลออกมาใหเห็นจาก mass spectrum ฟุลเลอรีนที่สังเคราะหขึ้นในหองปฏิบัติการและเปน
ตัวที่มีขนาดใหญทส่ี ดุ เทาทีน่ กั วิทยาศาสตรตรวจสอบไดกค็ อื C540 สวนฟุลเลอรีนที่มีชื่อเสียงและเปนที่
สนใจศึกษากันมากทีส่ ดุ ก็คอื C60 Richard E.Smalley พยายามทํานายโครงสรางทีน่ า จะเปนไปได
ของ cluster ในที่สุดก็มีความเห็นวาคารบอนทัง้ 60 อะตอมนาจะอยูร ว มกันในสภาพทีเ่ ปนโมเลกุล จึง
พยายามสรางแบบจําลองทีน่ า จะเปนไปไดของโมเลกุลดวยวิธตี า งๆ ในทีส่ ดุ ไดแนวความคิดมาจากการ
สรางโดมครึ่งทรงกลม (Geodesic dome) ของ Buckminster fuller นักวิศวกรชาวอเมริกนั ซึ่งมี
ลักษณะเปนโดมครึ่งวงกลมที่ประกอบดวยรูปหกเหลี่ยมหลายรูปมาเรียงตอเขาดวยกัน โดยมีรูปหา
เหลี่ยมเปนตัวชวยใหรูปหกเหลี่ยมที่มาตอกันสามารถโคงเขามาบรรจบเปนครึ่งทรงกลมได Richard
E.Smalley จึงลองตัดกระดาษเปนรูปหาเหลี่ยม 12 รูป และรูปหกเหลีย่ ม 20 รูป นํามาประกอบกันเปน
รูปทรงกลมได โดยทรงกลมนีจ้ ะมีลกั ษณะเปนเหมือนลูกฟุตบอล เมือ่ นับมุมของรูปทรงทีเ่ กิดขึน้ จะได
60 มุมพอดี Richard E.Smalley จึงไดตั้งชื่ออัญรูปใหมของคารบอนนี้วา Buckminster fullerene
หรือเรียกสัน้ ๆ วา Buckyball ซึ่งตัง้ ชือ่ ตาม Buckminster fuller ผูออกแบบโดมครึง่ ทรงกลม สวนการ
สังเคราะห C60 ทําไดโดยใหไอของคารบอนเกิดการควบแนนในบรรยากาศของแกสฮีเลียมซึ่ งทําได 2
แบบ คือ ใชเครือ่ ง Laser-supersonic cluster beam หรือใช Carbon arc ซึ่งจะไดกลาวตอไป
นักวิทยาศาสตรพบวา buckyball มีคุณสมบัติซึ่งแตกตางไปจากเพชร และกราไฟตหลาย
ประการ และเปนหนึ่งในตระกูลของฟุลเลอรีน ซึง่ อาจจัดไดวา เปนอีกอัญรูปหนึง่ ของ pure carbon
โดยคารบอนทั้ง 60 อะตอมนีจ้ ะประกอบดวยวงแหวนหาเหลีย่ ม 12 วง และวงแหวนหกเหลี่ยม 20 วง
ภายในกลวงคลายลูกฟุตบอล ซึ่งโครงสรางในลักษณะนี้จะเรียกวา ทรงเหลี่ยมยี่สิบหนามุมตัด
(turncated icosahedron) โดยนักวิทยาศาสตรใหความสนใจ C60 มากกวาฟุลเลอรีนตัวอืน่ ๆ เนื่องจาก
รูปรางและคุณสมบัตติ า งๆ ไดมกี ารคนควาเพือ่ หาแนวทางทีจ่ ะนํา C60 ไปใชประโยชนในดานตางๆ เชน
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ผลิตสารตัวนํายิ่งยวด สารหลอลืน่ ยารักษาโรค เปนตน ซึง่ เปนทีค่ าดหวังกันวา จะสามารถนําเอา
buckyball นี้ไปใชประโยชนไดอยางมากมายตอไปในอนาคต
ขอแตกตางที่เห็นไดชัดเจนระหวางฟุลเลอรีนกับเพชรและกราไฟต ก็คอื ทั้งเพชรและกราไฟต
จะจัดตัวอยูในลักษณะที่เปนโครงผลึกรางตาขายขนาดใหญ ซึ่งสามารถขยายออกไปไดโดยไมมีที่
สิ้นสุด สวนฟุลเลอรีนจะอยูในลักษณะที่เปนโมเลกุลขนาดใหญ ซึ่งมีลักษณะที่เรียกวา cagelike
molecules ดังรูปที่ 3 เปนตัวอยางแบบจําลองโครงสรางของฟุลเลอรีนทีค่ น พบในหองปฏิบตั กิ าร

รูปที่ 3 ตัวอยางแบบจําลองโครงสรางของ
ฟุลเลอรีนที่คนพบในหองปฏิบัติการ

รูปที่ 4 แบบจําลองโครงสรางของ
Buckminsterfullerene : C60
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การสังเคราะหอัญรูปใหมของคารบอน
ในป คศ.1990 ไดคน พบวิธกี ารสังเคราะหอญ
ั รูปใหมของคารบอน : Buckminsterfullerene
(C60 ) ซึ่งสังเคราะหไดจากการควบแนนของไอคารบอนโดยมีเทคนิคคือตองใหไอของคารบอนเกิดการ
ควบแนนในบรรยากาศของแกสฮีเลียมอยางชาๆ ที่อุณหภูมิสูง เครื่องมือที่ใชมี 2 แบบ ไดแก
1.Laser-supersonic cluster beam เปนเครือ่ งมือที่ Ricard E.Smalley ใชในการทดลอง
ประกอบดวย 2 สวนคือสวนทีเ่ ปนแหลงกําเนิด cluster กับสวนทีเ่ ปนตัวตรวจสอบ
กระบวนการทํางานของเครือ่ งมือนีก้ ค็ อื แสงเลเซอรจะถูกโฟกัสลงมายังแผนกราไฟตซึ่งวางอยู
บนแทนที่หมุนไดและวางอยูใน channel แสงเลเซอรจะทําใหเกิดความรอนสูงจนกระทัง่ กราไฟตระเหิด
เปนไอรอน ในขณะเดียวกันก็จะปลอยแกสฮีเลียมเขามาใน channel ดวยความเร็วสูง ทําใหไอเย็นตัวลง
และควบแนน เกิดเปน cluster ขนาดตางๆ กัน และแกสฮีเลียมนี้จะเปนตัวพาให cluster ที่เกิดขึน้ ผาน
รูปทางออกไปที่ chamber ซึ่งเปนสุญญากาศและมีความดันตํ่า ทําให cluster พนผานรูออกมาเปน
spray ที่มคี วามเร็วสูง cluster จะเกิดการขยายตัวและเย็นลงจนมีอณ
ุ หภูมเิ ขาใกลศนู ยองศาสัมบูรณ
(absolute zero) และจะทําการตรวจสอบดวย mass spectrometer
การสังเคราะห C60 ดวยวิธีนี้พบวา จะได C60 ในปริมาณทีต่ ่ํา ภายหลังจึงมีการปรับปรุงกระบวน
การสังเคราะหขน้ึ โดยทําใหแผนกราไฟตมีอุณหภูมิสูงถึง 1200 องศาเซลเซียส และใหแกสฮีเลียมผาน
อยางชาๆ จะพบวาจะเกิดฟลมสีเหลืองของ C60 ปรากฏใหเห็นในทันทีทบ่ี ริเวณผิวในของอุปกรณ
2. การสังเคราะหโดยใช carbon arc เปนวิธกี ารที่ Huffman และ Kratschmser ใชทดลอง
สังเคราะห C60 โดยใชเครือ่ งมือนีซ้ ง่ึ ประกอบดวยแทงกราไฟตหรือแทงคารบอน 2 แทง ทําเปนขั้วไฟฟา
ซึ่งวางอยูใน chamber ที่มีแกสฮีเลียม เมื่อผานกระแสไฟฟาที่มีความตางศักยสูงเขาไป พรอมกับทําให
แทงกราไฟตทั้ง 2 เขามาชนกัน จะทําใหเกิดการสปารคอยางรุนแรง จนทําใหแทงกราไฟตหรือแทง
คารบอนเกิดการระเหิดกลายเปนไอ และเมื่อปลอยใหไอเย็นตัวลงอยางชาๆ จะเกิดการควบแนนใน
บรรยากาศของแกสฮีเลียม จากนัน้ นําเขมาทีเ่ กิดขึน้ ใน chamber ไปทดสอบดวย mass spectrometer
ตอไป
การสังเคราะห C60 โดยใชวิธีนี้จัดวาเปนวิธีที่ไดผลผลิตสูงที่สุด นอกจากนีย้ งั ทําไดงา ย อุปกรณ
ที่มีราคาถูกกวาวิธที ใ่ี ชแสงเลเซอร ภายหลังไดมีนักวิจัยกลุมอื่นทดลองใช benzene-oxygen flame
แทนแทงกราไฟต จึงไมตองใชกระแสไฟฟาความตางศักยสูง พบวา สามารถสังเคราะห C60 ไดใน
ปริมาณคอนขางสูงเมือ่ เทียบกับวิธี carbon arc นี้ แตอยางไรก็ตามในการสังเคราะห C60 นี้ จะตองใช
ตนทุนสูงซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหนักวิทยาศาสตรของไทยยังไมกลาลงทุนที่จะสังเคราะหอัญรูปใหม
ของคารบอนนี้
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กลไกการเกิดอัญรูปใหมของคารบอน
สาเหตุที่อัญรูปใหมของคารบอน : C60 และฟุลเลอรีนตัวอื่นๆ มีลักษณะที่เปนโมเลกุลรูป
ทรงกลมกลวงเชนนีอ้ ธิบายไดจากแนวคิดทีว่ า cluster ของคารบอนมีการเจริญและโคงตัวเพือ่ เปนการ
กําจัด 'dangling bonds' ใหเหลือนอยทีส่ ดุ ขัน้ ตอนการเกิด C60 สามารถอธิบายอยางงายๆ ไดดงั นี้
คือ เมื่อทําใหคารบอนระเหิดในชวงแรก อะตอมของคารบอนสวนใหญจะมีการรวมตัวกันเปน cluster
ขนาดเล็กในชวง 2 ถึง 25 อะตอม ซึ่ง cluster ขนาดเล็กเหลานีม้ กั จะชอบอยูใ นรูปทีเ่ ปนสายโซสน้ั ๆ
เมื่อไอของคารบอนเกิดการควบแนน สายโซของคารบอนจะมีการเจริญเติบโตเปนสายยาวจนกระทั่ง
เกิดการมวนตัวเขามาบรรจบกันเกิดเปน monocyclic ที่มีลักษณะเหมือน Hula-Hoop และเมื่อกระบวน
การยังคงดําเนินตอไป cyclic เหลานี้จะเริ่มมีการพับและเกิดเปน polycyclic network structure
ซึ่งนาจะมีลกั ษณะเปนโครงตาขายหกเหลีย่ มเหมือนกับระนาบของกราไฟต (ลักษณะเหมือนกับตาขาย
กรงไก : chicken wire) อะตอมของคารบอนที่อยูบริเวณขอบของตาขายจะมีอิเล็กตรอนเหลือพรอมที่
จะสรางพันธะกับคารบอนอะตอมอื่นๆ ตอไป ลักษณะที่พรอมจะสรางพันธะนี้เรียกวามี 'dangling
bonds' ที่ขอบของโครงรางตาขาย เมื่อ dangling bond เปนตัวทําใหโครงตาขายนีม้ คี วามวองไวตอ
ปฏิกริ ยิ า จึงทําให cluster ตองพยายามที่จะกําจัด dangling bond ออกไปเพื่อใหตัวมันมีความเสถียร
มากขึน้

รูปที่ 5 เครือ่ งมือทีใ่ ชสงั เคราะห C60 โดยใช
Laser-Supersonic cluster beam
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รูปที่ 6 เครื่องมือทีใ่ ชสงั เคราะห C60 โดยใช Carbon arc

รูปที่ 7 mass spectrum ของ carbon cluster
โดยทั่วไปแลว ในสภาวะปกติ ระนาบของกราไฟตจะมีลกั ษณะเปนแผนแบนหรือในกรณีของ
พวก polycyclic aromatic hydrocarbon ที่เสถียร เชน naphthalene และ anthracene จะมีลักษณะ
แบนเชนเดียวกัน แตในกรณีของโครงรางตาขายที่เกิดขึ้นนี้จะอยูในสภาพที่ลอยตัวอยางอิสระในแกส
ฮีเลียม ซึ่งจะไมมีอะตอมของธาตุอื่นเชน H2 ที่จะมาตอกับ dangling bonds ได ดังนัน้ โครงรางตาขาย
จึงตองพยายามกําจัด dangling bonds โดยการมวนตัวใหขอบเขามาบรรจบกันเพือ่ ให dangling
bonds เกิดพันธะกันเอง ซึ่งการเกิดหนึ่งพันธะจะสามารถกําจัดไดสอง dangling bonds
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รูปที่ 8 การมวนตัวในโครงสราง C60
การมวนตัวของแผนโครงตาขายนี้ จะดําเนินไปไดใน 2 กรณีคอื ในกรณีแรก ถาแผนโครง
ตาขายสามารถจัดรูปแบบการเกิดพันธะจนเกิดวงแหวนรูปหาเหลีย่ ม 2 รูป ในตําแหนงที่วงแหวนรูป
หาเหลี่ยมทั้ง 2 นั้น ใชดา นใดดานหนึง่ อยางนอย 1 ดานรวมกัน ถากระบวนการจัดตัวในลักษณะนี้
ดําเนินไปไดอยางสมบูรณ โครงรางตาขายจะมีการมวนตัวจนกระทัง่ ดานตรงขามมาบรรจบกันไดพอดี
เกิดเปนรูปลูกบอลของ C60 ที่สมบูรณ
ในอีกกรณีหนึ่ง ถาโครงรางตาขายไมสามารถจัดพันธะใหเกิดเปนรูปวงแหวนหาเหลีย่ มได ซึ่ง
อาจเกิดขึน้ จากการทีก่ ระบวนการของ cluster เกิดเปนโครงตาขายเร็วเกินไป อาจทําใหขอบดานทีอ่ ยู
ตรงขามกันของโครงตาขายไมสามารถเขามาชนกันไดพอดี แตจะมีการเจริญเติบโตขยายขนาดตอไป
จนขอบดานหนึ่งขามผานขอบอีกดานหนึง่ ไป และเกิดตอไปไดเรือ่ ยๆ จนมีลักษณะเปนเกลียว (spiral)
ที่ขยายขนาดตอไปไดเรื่อยๆ ไมมีที่สิ้นสุด สําหรับในกรณีนส้ี ง่ิ ทีไ่ ดมาก็คอื เขมา (soot) สีดําที่เราเห็นเมื่อ
เผาคารบอนนัน่ เอง

ลักษณะเฉพาะตัว
ในการศึกษาสัมบัติ Buckminsterfullerene C60 อยางละเอียดของนักวิทยาศาสตร พบวา
อะตอมของคารบอนทั้ง 60 อะตอมจะมีการสรางพันธะดวย sp2-Hybridization รวม 90 พันธะ และเกิด
โครงสรางเรโซแนนซไดถึง 12,500 โครงสราง ควรมีสมบัตเิ ปนอะโรมาติกและนาจะมีความเสถียรสูงแต
เนื่องจากภายในโครงสรางประกอบดวยวงแหวนหาเหลี่ยมจึงมีความเครีย ดสูง โครงสรางทีเ่ สถียรทีส่ ดุ
จึงพบเฉพาะในโครงสรางวงแหวนหกเหลี่ยม เมื่อตกผลึกที่อุณหภูมิหองจะเปนของแข็งที่มีรูปผลึก มีการ
จัดเรียงอนุภาคชิดที่สุดแบบลูกบาศก (cubic closed-packed,cpp) มีชองวางเตตระฮีดรอล และ
ชองวางออกตะฮี ดรอลอยูในโครงผลึก แตถาทํ าการตกผลึกในเบนซีนหรือโทลูอีน อาจทํ าใหตัวทํา
ละลายแทรกเขาไปอยูใ นชองวางเหลานัน้ ได แตกไ็ มมผี ลตอโครงสรางของผลึก
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C60 ละลายไดดีในตัวทําละลายอินทรียทั่วไป โดยเฉพาะสารทีเ่ ปน aromatic hydrocarbons
เชน benzene แตจะละลายอยางชาๆ สารละลายที่ไดจะเปนสีมวง (margenta) แตถามี C70 ปนจะได
สารละลายสีแดง
ในป คศ.1991 R.D.Beck และผูรวมงาน จากภาควิชาเคมีและชีวเคมี มหาวิทยาลัย
แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ไดทดลองความแข็งแรงและความทนทานของไอออน C60 โดยจําลอง
จากคอมพิวเตอรเพื่อแสดงการชนกันระหวางไอออน C60 กับพื้นผิวของผลึกเพชร โดยใชพลังงานใน
การเคลือ่ นที่ 200 eV จากภาพจําลองแสดงการชนกันนี้ ดังรูปที่ 8 จะเห็นวา เมือ่ ไอออน C60 ไดรบั
พลังงาน 200 eV และวิ่งเขาชนพื้นผิวของผลึกเพชร พบวา โมเลกุลของไอออนจะเกิดการยุบตัวลง
จากนั้นจะเกิดการบิดโครงสรางของเพชรในบริเวณที่ชนกัน และเมือ่ ไอออน C60 กระเด็นออกไปแลว
จะคอยๆ จัดโครงสรางของไอออนอยางเดิมไมทํ าใหโครงสราง เสียหายทัง้ นีเ้ ปนผลจากการทีโ่ มเลกุล
ของ C60 ในโครงสราง ผลึกหมุนตลอดเวลาดวยความเร็ว 1010 รอบตอวินาที และจากที่กลาวมานี้
นับไดวา โมเลกุล C60 จัดเปนโมเลกุลที่มีความแข็งแรงและมีความทนทานมาก

รูปที่ 9 การชนกันระหวางไอออน C60 กับพื้นผิวของผลึกเพชร

ประโยชนจากอัญรูปใหมของคารบอน
ไดมีการศึกษาเพื่อหาความเปนไปไดที่จะนํ า C60 ไปใชประโยชนซึ่งจากการทดสอบทั้งใน
หองปฏิบัติการและโดยใชคอมพิวเตอรจําลองการทดลอง พบวา C60 สามารถนําไปใชประโยชนใน
วงการตางๆ ไดอยางกวางขวาง เชนทางดานอุตสาหกรรม ทางดานอิเล็กทรอนิกส และทางการแพทย
เปนตน ซึ่งในที่นี้จะยกตัวอยางเพียงบางสวนเทานั้น เชน
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ตัวอยางที่ 1 ทําเปนสารตัวนํายิ่งยวด : มักใชในรูปของสารประกอบ K3C60
การนําไฟฟายิ่งยวด (superconductivity) คือปรากฏการณ การลดลงของความตานทานจน
ถึ ง ศู นย โอห ม ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ทํ าให ส ารมี อุณ หภู มิ ล ดลงมากๆ จนถึ ง อุ ณ หภู มิ วิก ฤต (critical
temperature, Tc) ที่อุณหภูมินี้ สารจะมีการเปลี่ยนสภาพการนําไฟฟาจากสภาพปกติ เปนสภาพการ
นําไฟฟายิ่งยวด คา Tc เปนลักษณะเฉพาะตัวของสาร ที่อุณหภูมิ Tc นี้สารจะกลายเปนตัวนําไฟฟา
ยิ่งยวด (superconductor) คือจะไมมีความตานทานไฟฟาเหลืออยูเลย

รูปที่ 10 สารตัวนํายิ่งยวด : K3C60
สําหรับ Tc ของ K3C60 สามารถแสดงสมบัตเิ ปนตัวนํายิง่ ยวดได เมือ่ อุณหภูมวิ กิ ฤตอยูท ่ี 45
องศาเคลวินทีค่ วามดันปกติ โดยมีโมเลกุลของ K3C60 จัดเรียงตัวแบบ face center cubic : fcc60 และ
มีอะตอมของ K แทรกอยูใ นชองวาง
ขอไดเปรียบของ K3C60 เมื่อนํ าไปผลิตเปนสารตัวนํ ายิ่งยวดก็คือโครงสรางผลึกของมันจะ
สามารถนํ าไฟฟาไดดีทุกทิศทางและสามารถขึ้นรูปหรือดึงเปนเสนไดงายกวาตัวนํ ายิ่งยวดที่ทํ าจาก
เซรามิกสซึ่งเปราะและแตกงาย
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ตัวอยางที่ 2 ทําเปนสารหลอลื่น ‘teflon ball’
จากการทดลองโดยใช computer simulation พบวา C60 สามารถทนตอแรงดันและแรง
กระแทกไดดี โดยพบวาถาทําการบีบอัดโมเลกุลของ C60 จนมีปริมาตรลดลงกวา 70% ของปริมาตรเดิม
เมื่อปลอยแรงอัด C60 จะสามารถคืนตัวกลับใหมปี ริมาตรเทาเดิมไดโดยไมแตกสลาย เมือ่ ทดลองให C60
พุงชนวัสดุแข็งดวยความเร็วสูง เชน พุงชนผิวเหล็กกลา หรือพุงชนผิวของเพชร ดวยความเร็ว 8.2 km/s
พบวา C60 จะสะทอนกลับและคลายตัวใหอยูใ นสภาพเดิมไดโดยไมตดิ ผิววัสดุหรือทะลุผานเขาไป และ
นอกจากนี้โมเลกุลของ C60 ยังมีลักษณะกลมจึงสามารถกลิ้งไดรอบทิศทาง จากคุณสมบัติเหลานี้
นักวิจยั จึงคาดวา นาจะนํา C60 ไปทําเปนสารหลอลืน่ ไดดกี วาสารหลอลืน่ อืน่ ๆ ทีเ่ คยใชมา
แตเนื่องจาก C60 มีลักษณะที่เกาะกันเอง ทําใหมคี วามหนืดและไหลไดยาก จึงมีผูเสนอแนว
ุ สมบัตคิ ลายกับ teflon
ความคิดทีจ่ ะใชอะตอมของ F แทรกเขาในระหวางโมเลกุลของ C60 เพื่อใหมคี ณ
โดยกลุม นักวิจยั จาก University of Leicester, Southampton และ Sussex ในประเทศอังกฤษ
ไดทดลองเพิม่ อะตอม F เขาไปจับกับ C ทั้ง 60 อะตอมใน C60 ไดสารประกอบชนิดใหมคอื C60 F60ซึ่งมี
ชื่อเรียกวา ‘teflon ball’ นี้จะเปนสารหลอลืน่ ทีด่ ที ส่ี ดุ ตัวหนึง่ ในทางอุตสาหกรรมตอไป
ตัวอยางที่ 3 เทคนิค ‘shrink wrapping’
‘shrink wrapping’ คือการกักเอาโมเลกุลหรืออะตอมของสารอืน่ เขาไปไวในโมเลกุลของ C60
ที่หอ งปฏิบตั กิ ารของ naval research ของ R.E.Smalley ไดทดลองยิงอะตอมของฮีเลียมใหเขาไปอยู
ในโมเลกุลของ C60 โดยวิธีการเรงอะตอมของฮีเลียมเขาไปในสารตัวอยาง แลวตรวจสอบผลิตภัณฑท่ี
ไดดว ย mass spectrometer เพื่อตรวจสอบวามีมวลเพื่อขึ้นหรือไม เพราะถาอะตอมของฮีเลียมเขาไป
อยูในโมเลกุลของ C60 จริง มวลของ C60 ควรจะเพื่อขึ้น อยางไรก็ดตี ามขอสงสัยก็ยงั มีอยูว า การยิง
อะตอมของฮีเลียมดวยความเร็วสูงนาจะทํ าใหอะตอมของฮีเลียมทะลุผานโมโลกุลของ C60หรือไมก็
สะทอนกลับ แตจากผลการตรวจสอบพบวามวลของ C60 เพิ่มขึ้นจริง ถาตัดขอสงสัยและสรุปวา ฮีเลียม
ติดอยูกับโมเลกุลของ C60 แนนอนแลว ก็ยังคงมีปญหาอยูวาอะตอมของฮีเลียมแทรกเขาไปอยูใน
โมเลกุลหรือติดอยูที่ภายนอก ดังนั้น นักวิทยาศาสตรจึงไดทดลองยิงอะตอมของซีนอนเขาไปในสาร
ผลิตภัณฑที่ได โดยมีแนวคิดวา ถาอะตอมของฮีเลียมเกาะติดอยูภ ายนอกของโมเลกุล ก็จะถูกอะตอม
ของซีนอนพุงชนออกมา จากการทดลองพบวาเมื่ออะตอมของซีนอนพุงชนเขาไปแลว พบวามวลของ
สารตัวอยางไมเปลี่ยนแปลง ถาจะสรุปตามสมมติฐานที่ตั้งไวแลว ก็นาจะแสดงใหเห็นวา อะตอมของ
ฮีเลียมถูกกักไวในโมเลกุลของ C60 จริง ขณะนีน้ กั วิทยาศาสตรกําลังทําการทดลองเพือ่ หาวิธที จ่ี ะเจาะ
พันธะคารบอนของ C60 เขาไปเพือ่ จะกักเอาสารตางๆ ทีต่ อ งการเขาไปไวในโมเลกุลของ C60 ซึ่งสาร
ดั งกลาวอาจเปนพวกยารั กษาโรคมะเร็ง เพื่อปองกันไมใหตัวยาถูกทํ าลายกอนที่จะไปถึงอวัยวะ
เปาหมายทีต่ อ งการ อุปมาเหมือนการทํายาบรรจุในแคปซูลนัน่ เอง
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นอกจากนี้แลวยังมีแนวทางอื่นๆ ทีจ่ ะใชประโยชนจากเทคนิค shrink wrapping เชน การผลิต
สารกึง่ ตัวนําโดยการโดป (doping) ดวยวิธกี ารใสอะตอมของสารโดป (dopant) เขาไปในโมเลกุลของ
C60 เพือ่ ผลิตสารกึง่ ตัวนําชนิด p-type และ n-type หรือการกักเอาอะตอมของธาตุในรูปของ single
atom ไวเพื่อการใชงาน เนือ่ งจากการกักเก็บอะตอมของธาตุไวในโมเลกุลของ C60 จะสามารถเก็บเอา
อะตอมของธาตุไวไดโดยไมตอ งทําใหเปนไอออน ซึง่ ตางจากการกักอะตอมดวย ion trap ที่ตอ งทําให
อะตอมกลายเปนไอออนเสียกอน
อยางไรก็ตาม เทคนิค shrink wrapping นี้ยังคงอยูในขั้นการทดลองเทานั้น แตยงั คงมีการ
คนควากันตอไปเรื่อยๆ ซึง่ คาดวาอีกไมนานนักวิทยาศาสตรคงจะคนพบวิธที ด่ี ี ทีส่ ามารถใชประโยชน
จากเทคนิค shrink wrapping นี้ได

สรุป
จากที่กลาวมาทั้งหมด นับไดวาเปนความสามารถและความเพียรพยายามของนักเคมี
อยาง Richard E.Smalley และ Robert F.Cure รวมทั้งนักวิทยาศาสตรอื่นๆ อีกหลายคน ที่ได
ทําการคนควาและวิจยั ในเรือ่ งอัญรูปใหมของคารบอน ซึ่งใชเวลานานกวา 10 ป นับตัง้ แต
ปค.ศ.1985 ถึง 1996 จนกระทั่งปจจุบันทําใหทราบวา คารบอนไมใชมีเพียงแคอัญรูปของเพชร
และกราไฟตเทานั้น แตยังมีอัญรูปใหมที่มีประโยชนและมีคุณคาตอวงการอุตสาหกรรมและ
วงการแพทยอีกมากมาย ผูเขียนหวังวาเหลานักวิทยาศาสตรและนักวิจัยในประเทศไทย
ทุกทานนาจะไดติดตามการคนควาประโยชนจากอัญรูปใหมของคารบอนนี้ตอไป ซึ่งคาดวาจะ
นํามาใชประโยชนไดอยางมหาศาล
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