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สารบัญ

� พัฒนาการของทรานซิสเตอรยืดหยุนได

�

ฝนใหไกล ไปใหถึง NASA บทสัมภาษณ

ดร.พีรวรรณ วิวัฒนานนท
�

จากหน้าปก
  องคการ NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) เปนหนวยงานดานอวกาศท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ 

สหรัฐอเมริกา และเปน 1 ใน 6 หนวยงานดานอวกาศท่ีใหญท่ีสุด ในโลก 

ซ่ึงประกอบดวย องคการ NASA ของสหรัฐฯ  China National Space 

Administration (CNSA) ของสาธารณประชาชนจีน European 

Space Agency (ESA) ของสหภาพยุโรป Indian Space Research 

Organization (ISRO) ของประเทศอินเดีย Japan Aerospace Explo-

ration Agency (JAXA) ของประเทศญ่ีปุน Russian Federal Space 

Agency (RFSA หรือ Roscosmos)  

 ไมใชเร่ืองนาประหลาดใจท่ีมีคนจำนวนมากอยากจะเขาไปเปน 

สวนหน่ึงของหนวยงานระดับโลกเชนน้ี แตก็มีคนไมนอยท่ีมองวาน่ัน 

เปนเพียงความเพอฝนท่ีไมมีวันเปนไปได รายงานขาววิทยาศาสตร 

ฉบับน้ีจะพาผูอาน ไปพบกับ ดร.พีรวรรณ วิวัฒนานนท หน่ึงในคนไทย 

ท่ีทำงานใหกับองคการ NASA ความสำเร็จของเธอมิไดไดมางายๆ 

แตเธอสามารถผานอุปสรรคตางๆ มาไดอยางไร และอะไรท่ีทำให 

เธอยึดม่ันในความฝนของเธอไดจนถึงวันน้ี ติดตามอานไดในหนา 8 ครับ

      

            พฤษภาคม 2559
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การผลิตแอมโมเนียโดยการใชแสง

กระตุนปฏิฺกิริยา
ที่มา: Utah State University วันที่ 21 เมษายน 2559

Link: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160421145805.html

Credit: Al Hicks, NREL

 ส ิ ่ งม ีช ีว ิตจำเป นต องใช  ไนโตรเจนเพ ื ่อการดำรงช ีว ิต 

กระบวนการในการสลายพันธะที่แข็งแกรงของไนโตรเจนเพื่อใหอยูใน

รูปแบบที่มนุษย สัตว และพืชสามารถนำไปใชประโยชนไดนั้นมี 2 

กระบวนการ คือ 1) กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยแบคทีเรียตามธรรมชาติ 

2) กระบวนการ Haber-Bösch เปนกระบวนการที่ตรึงไนโตรเจนของ

แกสไนโตรเจนและแกสไฮโดรเจน เพื่อผลิตแอมโมเนีย ซึ่งกระบวนการ 

Haber-Bösch มีความสำคัญเนื่องจากแอมโมเนียยากที่จะผลิตไดใน 

ระดับอุตสาหกรรม และปุยซึ่งไดจากแอมโมเนียไดผลิตอาหารเลี้ยง 

ประชากรโลก

 ศ.ดร. Lance Seefeldt นักชีวะเคมีจาก Utah State University 

กลาววา ในสภาพแวดลอมที่คนเราอาศัยอยูนั้น จริงๆแลวเต็มไปดวย 

ไนโตรเจน แตรางกายของคนไมสามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศ 

เหลานั้นมาใชไดโดยตรง ทำใหตองใชทางเลือกอื่นในการรับไนโตรเจน 

เขาสูรางกาย คือจากการรับประทานอาหารจำพวกโปรตีน จาก 

รายงานที่ตีพิมพในนิตยสาร Science ในวันที่ 22 เมษายน 2559 

ศ.ดร.Seefeldt รวมกับทีมนักวิจัยจาก Colorado's National Renewable 

Energy Laboratory (NREL), University of Colorado และ Montana 

State University ไดศึกษากระบวนการที่ใชแสงเปนตัวขับเคลื่อน

กระบวนการซ ึ ่ งจะสามารถลด 

การพึ ่งพาการใชเชื ้อเพลิงฟอสซิล 

แ ล ะ บ ร ร เ ท า ก า ร ป ล  อ ย ก  า ซ - 

คารบอนไดออกไซด โดยปกติการ - 

ตรึงไนโตรเจนเปนกระบวนการที่ใช 

พลังงานมาก เพื่อใหไนโตรเจน 

เปลี่ยนไปเปนแอมโมเนีย ซึ่งเปนสวน 

ผสมหลักของปุยที่มีการผลิตในเชิง 

พาณิชย โดยที่งานวิจัยนี้แสดงใหเห็น 

ถึงการใชพลังงานเคมีที ่ใช ในการ 

สังเคราะหแสง (photochemical 

energy) สามารถแทนที่อะดีโนซีน 

ไตรฟอสเฟต (adenosine triphos-

phate: ATP) หรือสารประกอบที่มี 

พลังงานสูงและเปนสารที่พรอมจะ 

แตกตัวเพื่อปลอยพลังงานออกมาใช 

ในกิจกรรมตาง ๆ ที่เซลลตองการ

 ดร.  Katherine A. Brown 

นักวิจัยจาก NREL กลาววา การใช 

แสงโดยตรงเพื่อสรางตัวเรงปฏิกิริยา

เปนการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการผลิต 

แอมโมเนียใหมที ่นักวิจัยไดรวมกัน 

คิดคนนี้เปนตัวอยางแรกของการใช 

พลังงานแสงอาทิตยหรือแสงเทียม 

โดยตรงเพื ่อลดการการจับคู ของ 

ไนโตรเจนอะตอมคู  โดยที่กระบวน 

การเปลี่ยนรูปแบบไนโตรเจนที่กลาว

มาขางตนนี้ ไมเพียงแตมีความเกี่ยว 

ของกับการผลิตอาหารเทานั้น แตยัง 

เปนการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถ 

ชวยเพิ่มทางเลือกในการใชเชื้อเพลิง

ที่สะอาดตอสิ่งแวดลอม รวมทั้ง 

การพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นในกา

รจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตยดวย
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พัฒนาการของทรานซิสเตอรยืดหยุนได
ที่มา: University of Wisconsin-Madison, ScienceDaily วันที่ 20 เมษายน 2559

Link: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160420120550.html

ภาพ: ทีมนักวิจัยจาก University of Wisconsin-

Madison ไดประดิษฐทรานซิสเตอรที่มีสวนประกอบ 

ของซิลิคอนที่มีความยืดหยุนและมีความเร็วที่สุดในโลก

 ทรานซิสเตอร (Transistor) เปนอุปกรณสารกึ่งตัวนำที่สามารถควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนได ใชทำ 

หนาที่ขยายสัญญาณไฟฟา เปด/ปดสัญญาณไฟฟา ควบคุมแรงดันไฟฟาใหคงที่ เปนตน การทำงานของ 

ทรานซิสเตอรเปรียบไดกับวาลวควบคุมที่ทำงานดวยสัญญาณไฟฟาที่ขาเขา เพื่อปรับขนาดกระแสไฟฟาขาออกที่ 

จายมาจากแหลงจายไฟ จากรายงานใน นิตยสาร Scientific Reports วันที่ 20 เมษายน 2259 ทีมนักวิจัยนำโดย 

ศ.ดร.Zhenqiang (Jack) Ma อาจารยทางดานวิศวกรรมศาสตร จาก University of Wisconsin-Madison 

ไดพัฒนาวิธีการที่จะชวยใหผูผลิตสามารถผลิตทรานซิสเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก และมีความสามารถใน 

การสงขอมูลแบบไรสายบนพลาสติกที่มีความยืดหยุน ซึ่งสามารถนำไปใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไปจนถึงระบบ 

เซ็นเซอรได จากการทดสอบทรานซิสเตอรนี้ความเร็วในการประมวลผล 38 กิกะเฮิรตซ แตจากแบบจำลองที่คำนวณ 

ไดเชื่อวาทรานซิสเตอรนี้จะมีความสามารถประมวลผลไดรวดเร็วถึง 110 กิกะเฮิรตซ

 ศ.ดร. Ma และทีมนักวิจัย ออกแบบวงจรบนทรานซิสเตอรยืดหยุนนี้ โดยพัฒนาวิธีการ Nano-imprint 

lithography หรือการพัฒนาวิธีการภาพพิมพหินในระดับนาโน ซึ่งเปนการแกะสลักหรือการวาดแบบบนพื้นผิว 

ของแข็ง โดยใชแสงและสารเคมีทำใหเกิดรองบนทรานซิสเตอร หลังจากนั้นใชซิลิคอนผลึกเดี่ยววางไวบนสาร 

พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate หรือรูจักในชื่อ PET) เติมสารไมบริสุทธิ์เขาไปใน 

ตำแหนงที่แนนอนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการนำไฟฟาของซิลิคอน (selective doping) และในตอนทาย มีการเพิ่มวัสดุ 

ที่ไวตอแสง หรือใชเทคนิคที่เรียกวา Electron beam lithography (EBL) ซึ่งเปนการสรางโครงสรางระดับนาโน 

โดยการใชลำอนุภาคอิเล็กตรอนจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน  เพื่อสรางแบบโครงสรางอยางละเอียดบนพื้นผิว 

วัตถุตั้งตนที่มีความเฉพาะ โดยกระบวนการนี้จะสามารถแกะสลักรองบนทรานซิสเตอรไดแคบกวากระบวนการผลิต 

แบบเดิม และไดทรานซิสเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง ตนทุนต่ำ ประหยัดพลังงาน และทำใหเกิดลายบนพื้นผิวที่มี 

ความแมนยำสามารถชวยลดการเกิดไฟฟาลัดวงจรได การใชเทคโนโลยี Nano-imprint lithography คาดวาจะมี 

Credit: Image courtesy Jung-Hun Seo/UW–Madison

การนำมาใชมากขึ ้นในอนาคตสำหรับอุปกรณ 

อิเล็กทรอนิกสที่ตองการความยืดหยุน โดย ศ.ดร. 

Ma พยายามพัฒนาเพื่อใหเกิดความแตกตางจาก 

สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) ที่มีการผลิตอยูใน 

อุตสาหกรรมในปจจุบัน

 ศ.ดร. Ma และทีมนักวิจัย ออกแบบวงจรบนทรานซิสเตอรยืดหยุนนี้ โดยพัฒนาวิธีการ Nano-imprint 

lithography หรือการพัฒนาวิธีการภาพพิมพหินในระดับนาโน ซึ่งเปนการแกะสลักหรือการวาดแบบบนพื้นผิว 

ของแข็ง โดยใชแสงและสารเคมีทำใหเกิดรองบนทรานซิสเตอร หลังจากนั้นใชซิลิคอนผลึกเดี่ยววางไวบนสาร 

พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate หรือรูจักในชื่อ PET) เติมสารไมบริสุทธิ์เขาไปใน 

ตำแหนงที่แนนอนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการนำไฟฟาของซิลิคอน (selective doping) และในตอนทาย มีการเพิ่มวัสดุ 

ที่ไวตอแสง หรือใชเทคนิคที่เรียกวา Electron beam lithography (EBL) ซึ่งเปนการสรางโครงสรางระดับนาโน 

โดยการใชลำอนุภาคอิเล็กตรอนจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน  เพื่อสรางแบบโครงสรางอยางละเอียดบนพื้นผิว 

วัตถุตั้งตนที่มีความเฉพาะ โดยกระบวนการนี้จะสามารถแกะสลักรองบนทรานซิสเตอรไดแคบกวากระบวนการผลิต 

แบบเดิม และไดทรานซิสเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง ตนทุนต่ำ ประหยัดพลังงาน และทำใหเกิดลายบนพื้นผิวที่มี 

ความแมนยำสามารถชวยลดการเกิดไฟฟาลัดวงจรได การใชเทคโนโลยี Nano-imprint lithography คาดวาจะมี 

 ทรานซิสเตอร (Transistor) เปนอุปกรณสารกึ่งตัวนำที่สามารถควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนได ใชทำ 

หนาที่ขยายสัญญาณไฟฟา เปด/ปดสัญญาณไฟฟา ควบคุมแรงดันไฟฟาใหคงที่ เปนตน การทำงานของ 

ทรานซิสเตอรเปรียบไดกับวาลวควบคุมที่ทำงานดวยสัญญาณไฟฟาที่ขาเขา เพื่อปรับขนาดกระแสไฟฟาขาออกที่ 

จายมาจากแหลงจายไฟ จากรายงานใน นิตยสาร Scientific Reports วันที่ 20 เมษายน 2259 ทีมนักวิจัยนำโดย 

ศ.ดร.Zhenqiang (Jack) Ma อาจารยทางดานวิศวกรรมศาสตร จาก University of Wisconsin-Madison 

ไดพัฒนาวิธีการที่จะชวยใหผูผลิตสามารถผลิตทรานซิสเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก และมีความสามารถใน 

การสงขอมูลแบบไรสายบนพลาสติกที่มีความยืดหยุน ซึ่งสามารถนำไปใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไปจนถึงระบบ 

เซ็นเซอรได จากการทดสอบทรานซิสเตอรนี้ความเร็วในการประมวลผล 38 กิกะเฮิรตซ แตจากแบบจำลองที่คำนวณ 

ไดเชื่อวาทรานซิสเตอรนี้จะมีความสามารถประมวลผลไดรวดเร็วถึง 110 กิกะเฮิรตซ

การนำมาใชมากขึ ้นในอนาคตสำหรับอุปกรณ 

อิเล็กทรอนิกสที่ตองการความยืดหยุน โดย ศ.ดร. 

Ma พยายามพัฒนาเพื่อใหเกิดความแตกตางจาก 

สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) ที่มีการผลิตอยูใน 

อุตสาหกรรมในปจจุบัน
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Credit: Image courtesy Jung-Hun Seo/UW–Madison

Credit: Benoit Lalonde, CBC News ภาพ: นาย Benoit Lalonde นักชีววิทยาดานสิ่งแวดลอมของประเทศแคนาดา ไดศึกษาคุณภาพน้ำและคุณภาพของตะกอนกอนที่จะ 

สุมตัวอยางสิ่งมีชีวิตบอเลี้ยงสัตวน้ำ 

 ระบบนิเวศน (Ecosystem) เปนโครงสรางความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ กับบริเวณ 

แวดลอมที่มีสิ่งมีชีวิตเหลานี้อาศัยอยู ประกอบดวยสัตว แมลง พืช ฯลฯ อาศัยอยูในจำนวนที่เหมาะสม 

นาย Benoit Lalonde นักชีววิทยาดานสิ่งแวดลอมของประเทศแคนาดาทำการศึกษาผลกระทบทางดาน 

สิ่งแวดลอมในเมือง Nova Scotia ประเทศแคนาดา บริเวณฟารมเพาะพันธุปลา เชน ปลาแซลมอน 

แอตแลนติก (Atlantic salmon), ปลาเทราต (Brook trout) และปลาอารกติกชาร (Arctic char) 

กอนที่จะถูกสงไปเลี้ยงในกระชัง พบผลกระทบเชิงลบตอระบบนิเวศปลายน้ำ ซึ่งโดยปกติแลว 

ระบบนิเวศนน้ำจะมีสัตวและพืชหลากหลายประเภทอาศัยอยู รวมถึงสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู 

บนหนาดินหรือในตะกอนพื้นดินใตน้ำ เชน แมลงชีปะขาว (mayflies) แมลงหนอนปลอกน้ำ (caddis 

flies) เปนตน 

โดย Elizabeth McMillan, CBC News วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

Link: http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/environment-canada-land-based-aquaculture-study-1.3570565

 

             หนวยงานวิจัยของรัฐบาลพบวาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในดานของความหลากหลายทางชีวภาพใน

บางฟารมเพาะพันธุปลาในเมือง Nova Scotia ประเทศแคนาดา

ฟารมเพาะพันธุปลาสงผลตอความหลากหลาย

ทางชีวภาพในประเทศแคนาดา
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Credit: Benoit Lalonde, CBC News

 จากงานวิจัยกอนหนานี้ของนาย Lalonde พบวาบริเวณฟารมเพาะพันธุปลามีสารอาหารในน้ำ 

เพิ่มขึ้น ซึ่งนาจะเกิดจากอุจจาระปลา อาหารปลาที่เหลือ เปนตน ไหลลงสูแหลงน้ำใกลเคียง แตจาก 

การศึกษาขอมูลในครั้งนี้ พบวา ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปลายน้ำเกิด 

การเปลี่ยนแปลง ระบบนิเวศสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตสายพันธุที่ออนไหวตอ 

สารตางๆ มีเพียงสิ่งมีชีวิตสายพันธุเดียวที่เจริญเติบโตและทนตอสารพิษ ซึ่งนักวิจัยยังไมสามารถ 

พิสูจนได 100% แตจากขอมูลแสดงใหเห็นวาฟารมเพาะพันธุปลานาจะเปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบ 

ตอจำนวนสัตวที่ ไมมีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยูบนหนาดิน 

ฟารมเพาะพันธุปลาสงผลตอความหลากหลาย

ทางชีวภาพในประเทศแคนาดา (ตอ)

ความหลากหลายของสายพันธุลดนอยลง 

ภาพ: นักชีววิทยาเก็บตัวอยางจากปลายน้ำซึ่งหางจากฟารมเพาะพันธุปลา 5 แหง เปนระยะทาง 10 เมตรในเมือง Nova Scotia
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 ดร. Susanna Fuller ผูประสานงานการอนุรักษทองทะเลจากศูนย Ecology Action Centre 

กลาววา ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ปลายน้ำควรที่จะไดรับการพิจารณาใหเปนสวนหนึ่งของขั้นตอน 

การอนุมัติสำหรับการดำเนินการใดๆ ในบริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวของ ควรมีการคำนึงถึงสิ่งที่กอใหเกิด 

ผลกระทบที่สะสมและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ซึ่งขณะนี้ยังไมมีผูตรวจสอบ 

และติดตามการใชพื้นดินเพื่อเพาะพันธุปลา และนอกจากนี้ งานวิจัยคนควาถูกตัดงบประมาณ ซึ่งเปน 

ความโชครายที่ ไมสามารถจะดำเนินการคนควาไดอยางตอเนื่อง แตทั้งนี้ นาย Lalonde หวังวาจะ 

สามารถเปรียบเทียบขอมูลเพิ่มเติมจากตนน้ำและปลายน้ำเพื่อใหมีขอมูลอยางเพียงพอที่จะสามารถเปรีย

บเทียบขอมูล ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่จะสงผลตอระบบนิเวศนของลำธารและมหาสมุทร หรือการบำบัด 

น้ำเสีย ซึ่งอาจจะมีสวนชวยในการลดผลกระทบ

ฟารมเพาะพันธุปลาสงผลตอความหลากหลาย

ทางชีวภาพในประเทศแคนาดา (ตอ)

การลดลงขอข   องรัฐบาล 


















