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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 เทคโนโลยีวัสดุนั้นมีบทบาทส าคัญในด้านต่างๆ ซึ่งวัสดุจัดเป็นปัจจัยส าคัญที่ขาดไม่ได้ในการด ารงอยู่ของ
มนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน เช่น เสื้อผ้า สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การรักษาพยาบาล หรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ นอกจาก เทคโนโลยีวัสดุจะช่วยให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสะดวกสบาย
เพ่ิมมากขึ้นแล้ว ปัจจุบัน เทคโนโลยีวัสดุได้สร้างผลกระทบที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากการน าเทคโนโลยี
วัสดุไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีวัสดุได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากการเพ่ิมหลักสูตร
สาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี เซรามิก โพลิเมอร์ 
โลหะ เป็นต้น  ในประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเป็นประเทศกลุ่มผู้น าของเศรษฐกิจโลก ซึ่งได้มีการริเริ่มพัฒนาวัสดุ
ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1790 และนับว่าเป็นประเทศที่มีผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก ซึ่งแนวโน้มการ
พัฒนาคุณสมบัติของวัสดุเชิงก้าวหน้า (Advanced Material) คือ จะต้องเป็นวัสดุที่มีน้ าหนักเบา มีความแข็งแรง
ทนทาน มีความเหนียว ทนต่อการกัดกร่อนและการเสียดสี เป็นวัสดุฉลาดที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่
รุนแรงได้  ไม่ก่อมลพิษ และสามารถทดแทนวัสดุดั้งเดิมที่ก่อให้เกิดโทษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ ตัวอย่างของ
เทคโนโลยีวัสดุที่ประเทศสหรัฐฯ ให้ความสนใจและสนับสนุนในการวิจัย เช่น วัสดุนาโน วัสดุชีวภาพ วัสดุฉลาด 
เซลล์แสงอาทติย์ อภิวัสดุ และวัสดุกราฟีน เป็นต้น  

 สาระส าคัญในรายงานฉบับนี้ คือ การน าเสนอเทคโนโลยีวัสดุในปัจจุบันของประเทศสหรัฐฯ ซึ่งได้รับการ
คิดค้นและพัฒนาจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุใหม่ๆ 
ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนากระบวนการผลิตโลหะและพลาสติกโดยการใช้เทคโนโลยี Rapid Prototype การ
พัฒนาคุณสมบัติของเซรามิกที่สามารถน ามาใช้ทดแทนโลหะได้ การพัฒนาวัสดุกึ่งตัวน าที่ท ามาจากสารประกอบ
ทางชีวภาพที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก การน าอนุภาคนาโนมาใช้ประโยชน์ในการน าส่งยา
รักษาโรคที่มีความจ าเพาะสูง การพัฒนาเรตินาเทียมจากวัสดุชีวภาพเพ่ือช่วยรักษาผู้ป่วยโดยไม่ต้องรอรับจากการ
บริจาค การน าพัฒนาวัสดุฉลาดที่มีประสิทธิภาพในการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางที่มีต้นทุนการผลิตต่ าแต่มีประสิทธิภาพสูง การพัฒนาอภิวัสดุที่ สามารถซ่อนสิ่งของหรือ
วัสดุอ่ืนๆ ได้ท าให้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และการน าวัสดุกราฟีนมาใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือทดแทนซิลิกอน เป็นต้น  
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 นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เล็งเห็นถึงบทบาทความส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ 
ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ ดังนั้น จึงได้มีการริเริ่มโครงการน าร่อง 
“Materials Genome Initiative for Global Competitiveness” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นและเร่ง
กระบวนการค้นพบและพัฒนาวัสดุเชิงก้าวหน้าให้สามารถขยายการผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้เร็วขึ้น
เป็นสองเท่า โดยวัสดุที่ได้จะต้องมีต้นทุนการผลิตต่ า จะเห็นได้จากการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งประเทศสหรัฐฯ 
ให้ความส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์มาก แต่ยังคงประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิต 
เนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง กลับมีต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย ดังนั้น การรณรงค์ให้ประชาชน 
และภาคอุตสาหกรรมหันมาใช้แหล่งพลังงานทางเลือก เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ จึงเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีราคาสูง
กว่าแหล่งพลังงานที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น พลังงานฟอสซิล  

 ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะประกอบด้วยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรที่มีคุณภาพสูง แต่การพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีวัสดุให้เท่าเทียบกับนานาชาติยังคงเป็นได้ยาก เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เช่น ขาดแคลน
เครื่องมือส าหรับการวิจัย งบประมาณท่ีได้รับมีจ ากัด ขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการวิจัย ขาดความร่วมมือ
และการสนับสนุนทุนการวิจัยจากกลุ่มอุตสาหกรรม เนื่องจากใช้ระยะเวลานานกว่าจะสามารถน าวัสดุมาใช้ผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรมได้จริง และยังขาดความตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ เป็นต้น ดังนั้น 
จากปัญหาและอุปสรรคดังข้างต้น ท าให้การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุในประเทศไทยยังล้าหลังประเทศอ่ืนๆ ทั้งนี้ ถ้า
หากสามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ เชื่อได้ว่าประเทศไทยจะสามารถ
แข่งขันกับนานาชาติ เพื่อเป็นฐานการวิจัย พัฒนา และเป็นแหล่งผลิตวัสดุที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งในโลก    
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บทน ำ 

 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีวัสดุอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพ และประสิทธิภาพของวัสดุให้ดียิ่งขึ้น และเพ่ือน าวัสดุมาประยุกต์ใช้ประโยชน์และตอบสนองต่อความ
ต้องการในด้านต่างๆ เช่น ยานยนต์ ยาวอวกาศ โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ การทหาร และสิ่งก่อสร้าง 
เป็นต้น ทั้งนี้ เทคโนโลยีวัสดุสมัยใหม่ จะต้องมีขนาดเล็กลง สามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ด ารงอยู่ได้ใน
สภาพแวดล้อมที่รุนแรง มีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อการกัดกร่อนและการขัดสี และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม  

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1790 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีวัสดุอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็น
ประเทศที่สร้างผลงานวิจัยด้านวัสดุที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด อีกทั้ง ประเทศสหรัฐฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญใน
การพัฒนาวัสดุที่จะส่งผลประโยชน์ต่อความเจริญทางเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงได้มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับงานวิจัยด้านวัสดุอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการขยายหลักสูตรของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุ
เพ่ิมมากข้ึน เช่น นาโนเทคโนโลยี อภิวัสดุ วัสดุชีวภาพ เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างเสริมความรู้พ้ืนฐานให้กับเยาวชน
ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีวัสดุในอนาคต ทั้งนี้ เทคโนโลยีวัสดุสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท โดย
แบ่งออกตามลักษณะกายภาพและส่วนประกอบทางเคมี เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิก วัสดุกึ่งตัวน า วัสดุผสม 
หรือแบ่งตามประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาวัสดุ เช่น วัสดุนาโน วัสดุชีวภาพ อภิวัสดุ  เซลล์แสงอาทิตย์ 
หรือวัสดุกราฟีน เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีวัสดุจากประเทศสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าเป็น
ผู้น าเทคโนโลยีดังกล่าว ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โดยส านักงานที่ปรึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ ากรุงวอชิงตัน) จึงให้มีโครงการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าและสถานภาพ
เทคโนโลยีวัสดุ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือเผยแพร่และเป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับวัสดุ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีวัสดุใน
ประเทศไทยที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติต่อไป 

 รายงานความก้าวหน้าและสถานภาพเทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา
ทั้งหมด 3 บท โดยบทที่ 1 กล่าวถึงความส าคัญของวัสดุศาสตร์ วัสดุวิศวกรรม และเทคโนโลยีด้านวัสดุ บทที่ 2 
กล่าวถึงสถานะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐอเมริกา และในบทที่ 3 กล่าวถึงแนวโน้มการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุเชิงนโยบายในประเทศสหรัฐอเมริกา มุมมองและแนวความคิดในการพัฒนา
เทคโนโลยีวัสดุจากนักวิชาชีพไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา และบทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีวัสดุในประเทศไทย   
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บทที่ 1 

ความส าคัญของวัสดุศาสตร์ วัสดุวิศวกรรม และเทคโนโลยีทางด้านวัสดุ 

 ถ้าเราลองสังเกตวัตถุหรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าในวัตถุแต่ละชนิดจะประกอบขึ้น
จากวัสดุ (Materials) หนึ่งชนิดหรือมากกว่าหนึ่งชนิด เราสามารถน าวัสดุไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่างๆ โครงสร้าง หรือเครื่องจักรที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมได้ วัสดุ คือสสารที่มีคุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ อุปกรณ์ 
หรือเครื่องจักรต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางด้านกายภาพ (Physical) สังคม (Social) 
ความงาม (Aesthetic) และความปลอดภัย (Jose Roberto, 1994) เราสามารถแบ่งความต้องการพ้ืนฐานทาง
สังคมท่ีวัสดุสามารถตอบสนองต่อความต้องการนั้นๆ ได้เช่น พลังงาน การคมนาคม อาหาร สิ่งแวดล้อม การแพทย์ 
เป็นต้น  

 การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีทางด้านวัสดุจึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ในปัจจุบัน
ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัสดุในประเทศไทยได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สังเกตได้จากการเพ่ิม
หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุต่างๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี เซรามิก โพลิเมอร์ สิ่งทอ เป็นต้น 
เทคโนโลยีวัสดุซึ่งสามารถน าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมนั้น มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากปัจจุบัน
ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นตัวแปรหลักของระบบเศรษฐกิจ โดยที่เทคโนโลยีทางด้านวัสดุนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในด้านต่างๆ เช่น การน าวัสดุมาช่วยในการพัฒนาและควบคุมกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการประยุกต์การใช้งานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของตลาดผู้บริโภคและ
ระบบเศรษฐกิจ อีกท้ังยังช่วยลดต้นทุนการผลิตและสามารถพัฒนาจนก่อให้เกิดวัสดุหรือผลผลิตชนิดใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าวัสดุในปัจจุบัน เป็นต้น 

 ในบทนี้ จะกล่าวถึงลักษณะส าคัญของวัสดุศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การจัดแบ่งประเภทของวัสดุ 
วิวัฒนาการ การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในเบื้องต้น   

1. วัสดุศาสตร์คืออะไร 

Materials Science หรือ วัสดุศาสตร์ เป็นการศึกษาความรู้และคุณสมบัติพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับวัสดุ 
(Material) ในด้านต่างๆ เช่น ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างภายใน รวมไปถึงกระบวนการผลิตวัสดุต่างๆ โดยใช้
องค์ประกอบความรู้พ้ืนฐานมาพัฒนาและคิดค้นวัสดุประเภทต่างๆ อีกท้ังเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุ
นั้นๆ ให้เหมาะสมต่อการใช้งานต่อไปในอนาคต (Texas A&M University, n.d.) 
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Materials Engineering (Prude University, n.d.) หรือ วัสดุวิศวกรรม คือ การน าความรู้พ้ืนฐานทาง
วัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ตามความต้องการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น งานก่อสร้าง ไฟฟ้า ความร้อน 
เซลล์พลังงงานไฟฟ้าเคมี (Electrochemical) สิ่งแวดล้อม ชีวการแพทย์ (Biomedical) เป็นต้น ทั้งนี้ การแบ่ง
ขอบเขตของงานทางด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรมนั้น ยังไม่สามารถแบ่งแยกได้ชัดเจน เนื่องจากวัสดุ
วิศวกรรมเป็นการน าความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพ่ือช่วยให้วิศวกรสามารถประยุกต์และพัฒนาวัสดุ
รวมไปถึงกระบวนการผลิตวัสดุที่มีประโยชน์ต่องสังคมและอุตสาหกรรมต่อไป 

Material Technology หรือเทคโนโลยีทางด้านวัสดุ คือ การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การน าวัสดุที่เป็นวัตถดุิบมาใช้ในกระบวนการผลิตจนกระท่ังได้ผลิตภัณฑ์ 
หรือวัสดุที่มีรูปร่างและลักษณะทางกายภาพ หรือรูปแบบที่ต้องการส าหรับการใช้งานในประเภทต่างๆ ของวัสดุ 
อาทิเช่น โลหะ พลาสติก หรือ เซรามิก นั้นมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งหมายความว่า เทคโนโลยีที่
เกี่ยวขอ้งกับการผลิตวัสดุแต่ละชนิดนั้นย่อมแตกต่างกันไปด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านวัสดุนั้นมีรากฐานมา
จากการพัฒนาความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ที่มีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งน าไปสู่การ
พัฒนาวัสดุเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ต่อไป 

โครงสร้างของวัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรม ดังกล่าวข้างต้นประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐาน (Structure) 
ลักษณะเฉพาะตัวของวัสดุ (Characterization) คุณสมบัติของวัสดุ (Properties) กระบวนการผลิต (Processing) 
และสมรรถนะของวัสดุ (Performance) ดังแสดงไว้ในรูปภาพที่ 1 และความสัมพันธ์ของวัสดุศาสตร์และวัสดุ
วิศวกรรม จะประกอบด้วย ทฤษฎี (Concept) กระบวนการสังเคราะห์วัสดุ (Composition Synthesis 
Preparation) โครงสร้าง (Structure) คุณสมบัติ (Properties) สมรรถนะ (Function หรือ Performance) การ
ประยุกต์ใช้ (Application) รวมไปถึงกระบวนการผลิต (Processing and Manufacturing) ดังแสดงไว้ในรูปภาพ
ที่ 2 ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรม  

 

 รูปภาพที่ 1 แผนภาพโครงสร้างปิรามิดฐานสามเหลี่ยมขององค์ประกอบพ้ืนฐานใน 
การศึกษา Material Science and Engineering (MSE) 

ที่มา:   http://www.search.com/reference/Materials_science 
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รูปภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรม 

ที่มา: www.interciencia.org/v19_04/art02/ 

จากรูปภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า วัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรมจะมีส่วนที่สัมพันธ์ทับซ้อนกัน คือ โครงสร้าง 
(Structure) และคุณสมบัติ (Properties) ซึ่งการศึกษาโครงสร้างในด้านวัสดุศาสตร์นั้น จะเป็นการน าความรู้
พ้ืนฐานมาประยุกตใ์ช้ในการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างในระดับอะตอม การจัดเรียงอะตอม Microstructure 
และ Macrostructure รวมถึงการลักษณะทางกายภาพและทางเคมี รวมถึงคุณสมบัติต่างๆ เพ่ือน าไปสร้างและ
พัฒนาวัสดุต่อไป ส่วนวัสดวุิศวกรรมจะมุ่งเน้นในการน าวัสดุมาประยุกต์และพัฒนากระบวนการหรือขั้นตอนการ
ผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเฉพาะตามที่ต้องการ  

จากรูปภาพที่ 3 แสดงถึงวัฎจักรของวัสดุที่มีการน าวัสดุศาสตร์ วัสดวุิศวกรรม และเทคโนโลยีวัสดุมาใช ้
โดยแบ่งออกเป็น 2 วัฎจักรที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน คือ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Science and Engineering) และ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (Material Science and Engineering) ซึ่งทั้ง
สองวัฎจักรจะเริ่มต้นจากวัสดุพ้ืนฐาน (Basic Material) เช่นเดียวกัน ในวัฎจักรวิทยาศาสตร์และวิศวกร
สิ่งแวดล้อม จะน าวัสดุพ้ืนฐานมาผ่านกระบวนการสกัด (Extraction) เพ่ือให้ได้วัตถุดิบส าหรับใช้งานจาก
กระบวนการเหมืองแร่ต่อไป ในขณะที่วัฎจักรวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ จะน าวัสดุพื้นฐานเข้าสู่กระบวนการ
ผลิต (Processing) เพ่ือให้ได้วัสดุส าหรับอุตสาหกรรม จากนั้นจึงน าไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายให้
ผู้บริโภค ทั้งนี้ วัฎจักรทั้งสองชนิดจะมีการน าวัสดุมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (Recycle) เพ่ือน ากลับมาเป็นวัสดุ
พ้ืนฐานและน ากลับมาใช้ใหม่ต่อไป    
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รูปภาพท่ี 3 แผนภาพแสดงถึงวัฏจักรของวัสดุท่ีมีการน าวัสดุศาสตร์ วัสดุวิศวกรรมและเทคโนโลยีวัสดุมาประยุกต์ใช้ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก www.interciencia.org/v19_04/art02/ 

2. ประวัติศาสตร์กับวัสดุ 

Wuensch (2001) กล่าวไว้ว่าต้ังแต่ 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช การท าแก้วเพื่อน ามาใช้ในการประดับ
ตกแต่งไดถู้กค้นพบโดยชาวอียิปต์ ดังนั้นวัสดุจึงถือเป็นตัวแปรหนึ่งที่ใช้ในการแบ่งยุคสมัย โดยในแต่ละยุคจะมีการ
ใช้วัสดุที่แตกต่างกันตามค่านิยมและวัฒนธรรมของมุนษย์ในยุคนั้นๆ ตามลักษณะเครื่องมือเครื่องใช้เริ่มต้นในช่วง
หลังยุคหินใหม่ (Neolithic Period) ที่มนุษย์เริ่มรู้จักการท าเครื่องปั้นดินเผา หรือการสร้างที่อยู่จากดินเหนียวแล้ว
จึงเข้าสู่ยุคโลหะ (Metal Age) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองยุคย่อยๆ คือ ยุคส าริด (Bronze Age) อยู่ในช่วง
ระหว่าง 3,300 – 1,200 ปีก่อนคริสต์ศักราช และยุคเหล็ก (Iron Age) เป็นยุคต่อจากยุคส าริด โดยยุคโลหะนั้น
เป็นยุคที่มนุษย์สามารถถลุงแร่เหล็กและน าเอาทองส าริดมาท าเป็นเครื่องประดับ จากการค้นพบเหล็กแล้วน ามา
ประดิษฐ์เป็นอาวุธรวมถึงเครื่องใช้หรือสิ่งของต่างๆ ที่มีความแข็งแรงและคงทนมากกว่าหินและส าริดดังกล่าว ดัง
รูปภาพที่ 4 และ 5 ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตเหล็กท าให้เกิดการเพ่ิมผลผลิตและน าไปสู่ความเจริญและการขยาย
อาณาเขตของมนุษย์ต่อมา     
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รปูภาพที่ 4 เครื่องมือและอาวุธสมัยยุคส าริด 

ที่มา: http://www.wyrdlight.com 

 

รูปภาพที่ 5 ที่พักอาศัยของมนุษย์สมัยยุคเหล็ก 

ที่มา: http://www.wyrdlight.com 

 

3. ประเภทของวัสดุ 

 การแบ่งประเภทของวัสดุทั่วไป มีหลักเกณฑ์การแบ่งประเภทที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ Callister (2007) 
ได้แบ่งประเภทของวัสดุ วัสดุในสถานภาพของแข็งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ โลหะ (Metal) 
เซรามิก (Ceramic) และโพลิเมอร์ (Polymer) โดยจัดแบ่งตามองค์ประกอบทางเคมี หรือ โครงสร้างอะตอม แต่
วัสดุบางประเภทไม่สามารถแบ่งแยกได้ชัดเจน และอยู่ระหว่างวัสดุประเภทอ่ืนๆ เช่น วัสดุผสม (Composite) ซ่ึง
เป็นวัสดุผสมระหว่างวัสดุ 2 ชนิดขึ้นไป นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งประเภทของวัสดุประยุกต์ เพ่ือการน ามาใช้กับ
เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) วัสดุฉลาด 
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(Smart Material) และชีววัสดุ (Biomaterial) เป็นต้น ส่วน Texas A&M University (n.d.) ได้แบ่งประเภทวัสดุ
ตามลักษณะทางกายภาพและเคมี โดยแบ่งประเภทของวัสดุออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น โลหะและโลหะผสม เซรา
มิก วัสดุแม่เหล็ก (Magnetic Material) โพลิเมอร์ เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) วัสดุผสม (Composite) 
และ วัสดุตัวน ายิ่งยวด (Superconductor) เป็นต้น ทั้งนี้ จึงไดด้ัดแปลงและแบ่งประเภทของวัสดุออกเป็น 5 
ประเภทหลัก ได้แก่ 

1. โลหะ (Metals) 
2. โพลิเมอร์ (Polymers) 
3. เซรามิก (Ceramics) 
4. สารกึ่งตัวน า (Semiconductors) 
5. วัสดุผสม (Composite Materials) 

วัสดุในแต่ละประเภทสามารถอธิบายรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

1. โลหะ (Metal)  

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ วัสดุประเภทโลหะบริสุทธิ์ (Metal) และโลหะผสม (Metal Alloys) 
(Callister, 2007) 

โลหะ คือ สสารที่มีคุณสมบัติในการน าไฟฟ้าและน าความร้อนได้ด ี โครงสร้างภายในโมเลกุลของโลหะจะ
เชื่อมต่อกันด้วยพันธะโลหะ (Metallic Bonding) และมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระท าให้โลหะสามารถ
น าไฟฟ้าได้ดี โลหะนั้นอาจประกอบขึ้นจากธาตุโลหะชนิดเดียว (โลหะบริสุทธิ์) หรือมากกว่าหนึ่งชนิด หรืออาจ
มีธาตุอโลหะ เช่น คาร์บอน อออกซิเจน ไนโตรเจน ประกอบอยู่ด้วย (โลหะผสม) โดยธาตุที่อยู่ในตารางธาตุ
ส่วนใหญ่ที่อยู่ทางซ้ายของตารางจะเป็นธาตุโลหะ เช่น เหล็ก ทอง เงิน ทองแดง ตะกั่ว เป็นต้น ผิวของโลหะจะ
มีความมันวาวเมื่อถูกขัดเรียบและมีลักษณะโครงสร้างที่แข็งแรง จึงเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในงานด้านโครงสร้าง
ต่างๆ (Callister, 2007; Enginners Edge LLC, n.d.) จากรูปภาพที่ 6 แสดงให้เห็นตัวอย่างของแร่เหล็กดิบ 
(Pig Iron) ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการถลุง และรูปภาพของเหล็กเส้น ซึ่งเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เหล็ก
หลังจากผ่านกระบวนการต่างๆ แล้ว   
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รูปภาพที่ 6 เหล็กเส้นและแร่เหล็ก 

ที่มา: http://www.mii.org/Minerals/photoiron.html 

โลหะผสม คือ โลหะที่ประกอบธาตุโลหะสองชนิดหรือมากกว่าสองชนิดชนิดขึ้นไป และอาจมีธาตุอโลหะ
ประกอบอยู่ด้วยได้ เช่น ทองเหลือง เหล็กกล้า โลหะบัดกรี เป็นต้น เนื่องจากโลหะผสมเกิดจากการผสมกัน
ของธาตุท าให้คุณสมบัติของโลหะผสมนั้นแตกต่างจากโลหะบริสุทธิ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
(Callister, 2007) คือ 

 

1.1 โลหะผสมที่มีธาตุโลหะเป็นส่วนประกอบหลัก (Iron-based) ใช้
ส าหรับงานโครงสร้าง เช่น โลหะท่ีมีส่วนผสมหลักเป็นทองแดง เช่น 
ทองเหลือง หรือทองสัมฤทธิ์ ส าหรับใช้ในงานด้านระบบท่อ, เครื่องใช้ภายใน
บ้าน, วัสดุน าความร้อน, วัสดนุ าไฟฟ้า เป็นต้น (Key to Metals North 
America, n.d.) (ดังรูปภาพที่ 7 ด้านบน) 

 

1.2 โลหะผสมที่มีธาตุอะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบหลัก (Aluminum-
based) ใช้ส าหรับงานโครงสร้างที่มีน้ าหนักเบา และ metal matrix 
composite เช่น Aluminum Clading เป็นต้น (American Iron and 
Steel Institute, n.d.)  (ดังรูปภาพที่ 7 ด้านล่าง) 

      

 

รูปภาพที่ 7 แสดงถึงโลหะผสมที่มีธาตุโลหะ(บน) 
และอโลหะ (ล่าง) เป็นส่วนประกอบหลัก 
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2. โพลิเมอร์  

วัสดุประเภทโพลิเมอร์นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ โพลิเมอร์ธรรมชาติ เช่น ยางใน
ธรรมชาติ และโพลิเมอร์สังเคราะห์ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของพลาสติก เช่น ไนลอน (Nylon), โพลิเอทิลีน 
(Polyethylene), โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride), ยาง (Rubber) เป็นต้น โดยแต่ละโมเลกุลจะเชื่อมต่อ
กันด้วยพันธะโควาเลนต์ (Covalent Bonding) และมีแรงวานเดอวาวล์ (Van Der Waal’s Forces) ยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุล (Michigan State University, n.d.) 

ทั้งนี้ พลาสติกยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พลาสติกชนิดแข็งตัวถาวร (Thermoset) กับพลาสติกชนิด
ที่แข็งตัวในสภาวะเย็น และอ่อนตัวในสภาวะร้อน (Thermoplastic) วัสดุโพลิเมอร์ส่วนใหญ่จะไม่มีรูปร่างที่
แน่นอนยกเว้น Thermoplastic และเนื่องจากพันธะภายในท าให้วัสดุโพลิเมอร์มีความสามารถในการน าไฟฟ้าและ
ทนต่ออุณภูมิสูงได้ไม่ดี หรือมีสภาวะเป็นฉนวนนั่นเอง อย่างไรก็ตาม โพลิเมอร์บางชนิดสามารถน าไฟฟ้าได้โดยการ
น ามาผสมกับวัสดุประเภทอ่ืนๆ เกิดเป็นวัสดุผสมที่สามารถน าไฟฟ้าได้ เช่น โพลิเมอร์คอมโพสิต 
(Polymercomposite) เป็นต้น (Ophardt, 2003) จากรูปภาพที่ 8 แสดงถึงตัวอย่างของผลิตภัณฑ์จากโพลิเมอร์ 
คือ Polymer Bead และ Polymer Glue ซึ่งมีสถานะที่แตกต่างกัน  

 

     

 

  

รูปภาพที ่8 Polymer Bead, Polymer Glue 

ที่มา: www.nist.gov/mml/polymers 

 3. เซรามิก (Ceramic) 

 วัสดุเซรามิกนั้นเป็นสารประกอบอนินทรีย์ เช่น อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของหัวเทียน 
(Spark Plugs) และเป็นสารตั้งต้นส าหรับการผลิตวัสดุไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronic) ซิลิกอนออกไซด์ 
หรือซิลิกา (SiO2) ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าในวัสดุไมโครอิเล็กทรอนิกส์ Ferrite (Fe3O4) ใช้ส าหรับหน่วยความจ า
แม่เหล็กในคอมพิวเตอร์ ซิลิเกต (Silicate) เช่น ดิน ซีเมนต์ แก้ว เป็นต้น และ ซิลิกอนคาร์ไบน์ (Silicon Carbide: 
SiC) ซึ่งเป็นสารส าหรับงานขัดและเจียระไน เซรามิกสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก คือ ออกไซด์ (Oxide)    
คาร์ไบด์ (Carbide) ไนไตรด์ (Nitride) และซิลิเกต (Silicate) ทั้งนี้ วัสดุเซรามิกมีโครงสร้างแบบผลึกและไม่เป็น
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ผลึก (Amorphous) ท าให้มีความแข็งสูงและยังคงมีความแข็งแรง ณ อุณหภูมิสูง แต่มีความเปราะ เนื่องจาก
คุณสมบัติชองเซรามิกที่ทนต่อความร้อนสูงและเป็นฉนวน ท าให้มีการน าวัสดุเซรามิกบางชนิดมาใช้ในการเคลือบ
ผนังเตาหลอมเหล็กกล้า หรือมีการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนตร์และผลิตเป็นชิ้นส่วนของยานอวกาศ เป็นต้น 
(The American Ceramic Society, n.d.) จากรูปภาพที่ 9 แสดงถึงตัวอย่างของผลิตภัณฑ์จากเซรามิก เช่น 
ซิลิกอนคาร์ไบด์ซีล (Silicon Carbide Seals) ท่อเซรามิก (Ceramic Tube) และ เซรามิกซีล (Ceramic Seals) 
เป็นต้น 

 

 

รูปภาพที่ 9 Silicon Carbide Seals, Ceramic Tube, Ceramic Seals 

ที่มา: http://www.nbseal.com 

 4. สารกึ่งตัวน า (Semiconductor) 

 สารกึ่งตัวน า (Semiconductor) คือ วัสดุที่วัสดุที่อยู่ระหว่างสสารที่มีคุณสมบัติในการน าไฟฟ้าได้และสสารที่มี
คุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า โดยมักจะน ามาใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรศัพท์ และอุปกรณ์
อ่ืนๆ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการน ามาประยุกต์ใช้ในเทคโลโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) โดยสารกึ่งตัวน า 
เช่น ซิลิกอน (Silicon) (ดังรูปภาพที่ 10) จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า สารกึ่งตัวน ามี
คุณสมบัติที่แตกต่างจากสารตัวน าและฉนวนตรงที่ สารกึ่งตัวน านั้นมีความสามารถในการน าไฟฟ้าและเป็นฉนวนได้
ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ สารเจือปน เป็นต้น ในสารกึ่งตัวน าบริสุทธิ์ ณ อุณหภูมิต่ า มีมีการจัดเรียงตัว
ของผลึกที่เป็นระเบียบและเชื่อมต่อกันด้วยอิเล็กตรอน แต่เมื่อมีอุณหภูมิที่สูงข้ึนท าให้เกิดการกระตุ้นอิเล็กตรอน 
จนท าให้อิเล็กตรอนหลุดออกเป็นอิเล็กตรอนอิสระ เกิดการเคลื่อนที่ ท าให้สามารถน าไฟฟ้าได้ในที่สุด สารกึ่งตัวน า
ที่นิยมน ามาใช้ในอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ ซิลิกอน (Silicon) และเยอรมาเนียม (Germanium) (Zeghbroeck, 
n.d.) 
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รูปภาพที่ 10 Silicon Solar Cell และ Germanium ที่ใช้ท าวัสดุกึ่งตัวน า 

ที่มา: http://www.sciencephoto.com/images/download_lo_res.html?id=670033626 (Germanium), 
http://gallery.hd.org/_c/natural-science/_more2007/_more05/solar-cell-Si-silicon-
monocrystalline-part-of-20W-17V-36-cell-panel-closeup-1-DHD.jpg.html 

 5. วัสดุผสม (Composite) 

 วัสดุผสม (Composite) คือ วัสดุที่เกิดจากการผสมกันระหว่างวัสดุที่แตกต่างกัน ๒ ชนิดขึ้นไป เพ่ือให้เกิด
คุณสมบัติที่แตกต่างจากวัสดุเดิม เช่น วัสดุผสมที่มีน้ าหนักเบา ซึ่งเกิดจากการน า Carbon Fiber ผสมกับ 
Polymer matrix โดยวัสดุผสมท่ีได้จะมีความเหนียวและแข็งแรง เช่น คอนกรีต (Concrete) ซึ่งเกิดจากการผสม
ซีเมนต์ (Cement) ทราย หิน และวัสดุอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งส่วนประกอบของวัสดุผสมนั้นจะประกอบด้วยวัสดุยืนพื้น
หรือวัสดุหลัก (Matrix) และวัสดุเสริมแรง (Reinforcement) หรือสารเติม (Filler) ที่เป็นวัสดุประสาน 
(Admixture) (eFunda, Inc., n.d.) โดยส่วนใหญ่วัสดุผสมนั้นจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันและสามารถแยกองค์ประกอบ
ออกได้ชัดเจน  

 ทั้งนี้ สามารถแบ่งประเภทของวัสดุผสมตามประเภทของวัสดุหลักออกเป็น ๕ ประเภท คือ Polymer-matrix 
Cement-matrix Metal-matrix Carbon-matrix และ Ceramic-matrix โดยวัสดุผสม Polymer-matrix และ 
Cement-matrix นั้น สามารถพบได้มากท่ีสุดเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ถูก ทั้งนี้ วัสดุผสม Polymer-matrix 
นิยมน ามาใช้งานด้านโครงสร้างที่มีน้ าหนักเบา เช่น เครื่องบิน ผลิตภัณฑ์ด้านการกีฬา เก้าอ้ีรถเข็นส าหรับคนพิการ 
เป็นต้น วัสดุผสม Cement-matrix มักจะถูกน ามาใช้งานในรูปของคอนกรีต, คอนกรีตเสริมแรง (Steel-
reinforced) ปูนซีเมนต์ (Mortar) หรือน้ าปูนข้น (Cement Paste) เพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง  งานก่อสร้างแบบ
ส าเร็จรูป ชิ้นส่วนทางสถาปัตยกรรมส าเร็จรูป ฉนวนกันความร้อน และวัสดุดูดซับเสียง (Sound Absorption) 
ส่วนวัสดุผสม Carbon-matrix นิยมน ามาใช้งานด้านโครงสร้างน้ าหนักเบาแต่เน้นงานโครงสร้างด้านอวกาศ เช่น 
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ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานอวกาศ เนื่องจากมีความสามารถในการทนต่อความร้อนในระดับสูงมาก แต่
เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตสูงจึงท าให้ไม่เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมด้านอ่ืนๆ อีกทั้งยังถูกออกซิไดซ์ (Oxidize) ได้
โดยก๊าซออกซิเจนอีกด้วย วัสดุผสม Ceramic-matrix นั้นเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าวัสดุ Carbon-matrix 
เนื่องจากถูกออกซิไดซ์ได้ยากกว่า แต่ยังไม่มีการพัฒนามากนัก วัสดุผสม Metal-matrix เช่น วัสดุผสมที่มี
อะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบพ้ืนฐาน มักจะถูกน ามาใช้งานในด้านโครงสร้างน้ าหนักเบา ซึ่งยังมีข้อจ ากัดในด้าน
ต้นทุนการผลิตที่สูงมากและมีการกัดกร่อนแบบแกลวานิกอยู่ (Galvanic Corrosion) (Gay, 2007)   

 

4. เทคโนโลยีและวัสดุที่มีการพัฒนาในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านวัสดุมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เทคโนโลยีและวัสดุที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ทางด้านวัสดุที่มีความส าคัญและได้รับความสนใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเป็นเทคโนโลยีและวัสดุก าเนิด
ใหม่ในระยะเวลา 10 ที่ผ่านมา (Callister, 2007) คือ 

 

 1. นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) 

  นาโนเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีเกิดใหม่ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุลจนถึงระดับอะตอม 
นาโนมิเตอร์ (Nanometer) เป็นหน่วยวัดความยาวที่มีขนาดเล็กมาก โดย 1 นาโนเมตร = 0.000000001 หรือ 
10-9 เมตร ดังนั้น นาโนเทคโนโลยีจึงหมายถึง การสร้างสิ่งที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในระดับ 10-9  ในปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการผลิตโดยนาโนเทคโนโลยีนัน้มีขนาดเล็กกว่า 100 นาโนมิเตอร์ ทั้งนี้ นาโน (Nano) 
เป็นภาษากรีกที่มีความหมายว่า เล็ก หรือแคระ แต่ในวงการวิทยาศาสตร์ค าว่า นาโน หมายถึง 10-9 จุดก าเนิดของ
นาโนเทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นในปีค.ศ. 1981 ที่ Binning และ Rohrer1 ที่สามารถมองเห็นอะตอมจนสามารถท าให้นา
โนเทคโนโลยีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบัน (Binnig & Rohrer, 1986; National Nanotechnology Initiative, 2008) 

  เราสามารถแบ่งนาโนเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาออกเป็น 3 ประเภทที่ส าคัญได้แก่ 1) วัสดุนาโน 
(Nanomaterials) 2) นาโนอิเล็กทรอนิกส์ (Nanoelectronic: Informationa and Communication 
Technology) และ 3) การพัฒนายาทางการแพทย์และชีววิทยาโดยนาโนเทคโนโลยี (Nanomedicine and Bio 
nanotechnology) นอกจากนี้ยังมีการน านาโนเทคโนโลยีไปใช้ในด้านอ่ืนๆ อีกเช่น Nano-machine Nano-

                                                           
1 Gerd Binnig และ Heinrich Rohrer นักวิจัยจาก IBM Zurich Research Laboratory ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ได้รับรางวัล
โนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี ค.ศ. 1986 ซึ่งท้ังคู่เป็นผู้พัฒนากล้องจุลทรรศน์  Scanning Tunneling Microscope ซึ่งเป็นกล้องที่
สามารถขยายภาพพ้ืนผิวในระดับอะตอมได้ในปี ค.ศ. 1981 (Binnig & Rohrer, 1986) 
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particle Nano-biometric Nano-manipulator Nano-robotics Nano-mechanics and Nano-elasticity 
และ Carbon nanotube เป็นต้น (National Nanotechnology Initiative, 2008) 

 รูปภาพที่ 11 แสดงถึงการเปรียบเทียบขนาดของสิ่งมีชีวิต และสิ่งต่างๆ กับหน่วยนาโนมิเตอร์ โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติกับสิ่งที่ผลิตโดยมนุษย์  

 

 

รูปภาพที่ 11 การเปรียบเทียบขนาดของสิ่งต่างๆ กับหน่วยนาโนมิเตอร์ 

ที่มา: http://www.understandingnano.com/scale.jpg 
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 2. วัสดุทางการแพทย์/วัสดุชีวภาพ/ ชีววัสดุ (Biomaterial) 

 วัสดุชีวภาพ หมายถึงวัสดุที่ไม่ใช่ยา ซ่ึงเกิดข้ึนจากการสังเคราะห์หรือจากธรรมชาติ เช่น แก้ว เหล็ก หรือโพลิ
เมอร์ เป็นต้น โดยวัสดุชีวภาพสามารถน ามาใช้แทนที่หรือทดแทนบางส่วนของระบบต่างๆ ในร่างกาย เพ่ือการ
รักษาการเพิ่มขยายหรือการทดแทน ต่อเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือสมรรถนะใดๆ ของร่างกายที่เกิดจากการเจ็บป่วย หรือ
อุบัติเหตุ เทคโนโลยีทางด้านวัสดุชีวภาพเริ่มต้นจากการศึกษาในด้านชีวโมเลกุล ซึ่งท าให้นักวัสดุศาสตร์เกิดความ
สนใจในการสร้างวัสดุที่สามารถน ามาใช้กับร่างกายของสิ่งมีชีวิต ยกตัวอย่างเช่น การสร้างวัสดุที่สามารถใช้งานได้
กับสเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือระบบภูมิคุ้มกัน (Ratner, Hoffman, Schoen, & Lemons, 2004) 

 ในปัจจุบันมีการน าวัสดุชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น วัสดุที่ใช้แทนทีข่้อต่อ (Joint Replacement) 
แผ่นรองกระดูก (Bone Plate) วัสดุที่ใช้ยึดติดกระดูก (Bone Cement) ลิ้นหัวใจเทียม (Heart Valves) คอนเทค
เลนส์ (Contact Lens) เส้นเลือดเทียม (Blood Vessel Prostheses) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ระบบภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายมนุษย์จะมีการต่อต้านหากค้นพบสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย ซึ่งรวมไปถึงการน าวัสดุชีวภาพสอดใส่ใน
ร่างกายด้วยเช่นกัน ดังนั้น การพัฒนาและคิดค้นชีววัสดุชนิดใหม่ๆ ที่ไม่ท าให้ระบบภูมิคุ้มกันต่อต้าน สามารถชักน า
ให้เกิดการสร้างรวทไปถึงการเจริญของเนื้อเยื่อ (ดังรูปภาพที่ 12) หรือเกิดการแพ้ในร่างกายน้อยที่สุดนั่นเอง 
(Pizzo, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 12 Small Intestinal Submucous (SIS) คือ ชีววัสดุชนิดหนึ่งที่สามารถชักน าให้เกิดการสร้างและการ
เจริญของเนื้อเยื่อเมื่อน าไปฝังในบริเวณของเนื้อเยื่อต่างๆ 

ที่มา: http://metallurgyfordummies.com/biomaterials/ 
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 3. วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Materials) 

 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ คือ วัสดุที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ  การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ก าเนิดขึ้นเมื่อปลายปีทศวรรษ 1940 จากการประดิษฐ์เครื่องทรานซิสเตอร์ (Transistor) โดย 
Bardeen, Brattain, และ Shockley (ScienCentral, Inc. & The American Institute of Physics, n.d.) ท า
ให้เกิดการพัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้าที่จะมีการคิดค้นเครื่องทรานซิสเตอร์ แผงวงจร
ไฟฟ้าทั้งหมดยังคงผลิตจากวัสดุที่เป็นโลหะ ซึ่งมีหลอดแก้วสูญญากาศ (Vacuum Tube) ที่เป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของอุปกรณ์ไฟฟ้า ท าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีหลอดแก้วสูญญากาศเช่น วิทยุ คอมพิวเตอร์ และ
โทรทัศน์ ยังคงมีขนาดใหญ่กว่าในปัจจุบันมาก หลักจากที่มีการน าซิลิกอน (Silicon) วัสดุกึ่งตัวน า 
(Semiconductor) อ่ืนๆ ในสถานะของแข็ง (Solid-State) และไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ในการผลิต
แผงวงจรรวม หรือ IC (Integrated Circuit) (ดังรูปภาพที่ 13) มาใช้เป็นวงกว้าง ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาในวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งประกอบกับเทคโนโลยีต่างๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี ที่เข้ามาช่วยในการคิดค้นและ
พัฒนาวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ให้มีขนาดที่เล็กลงจนเหลือเพียงจุดเล็กๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าการพัฒนา
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าในอนาคตเทคโนโลยีในการพัฒนาวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามามีบทบาทส าคญัในภาคอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน (Kasap, 2001)  

    

  

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 13 Silicon Chip คือ แผงวงจรรวมที่เป็นวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง 

ที่มา: http://news.cnet.com/i/ne/p/2005/021505laser_chip450x376.jpg 
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 4. อภิวัสดุ (Metamaterial) 

  อภิวัสดุ หรือ Metamaterial คือ วัสดุที่ถูกสร้างขึ้นหรือวัสดุสังเคราะห์ เพ่ือให้ตามคุณสมบัติต่างๆ ที่
ต้องการโดยมีคุณสมบัติต่างจากคุณสมบัติของวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ หรือต่างจากคุณสมบัติของวัสดุตั้งต้นที่ถูก
น ามาผลิตเป็นอภิวัสดุ Metamaterial เกิดจากการน าความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ เช่น นาโน
เทคโนโลยี วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ เป็นต้น เพ่ือน ามาสร้างอภิวัสดุ เช่น เสื้อคลุมล่องหน
โดยการใช้คลื่นไมโครเวฟ (ดังรูปภาพที่ 14), ซูเปอร์เลนส์ (Superlenses) ที่สร้างจาก Metamaterial ที่มีดัชนีการ
หักเหแสงเป็นลบ (Negative Refractive Index) ท าให้สามารถขยายภาพขนาดเล็กมากกว่าเลนส์ทั่วไป ท าให้
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในกล้องโทรทัศน์ เป็นต้น (Smith, n.d.)     

 

รูปภาพที่ 14 เสื้อคลุมโปร่งแสงที่ผลิตจาก Metamaterial 

ที่มา: http://www.dmichaelolive.com /images/metamaterial_jacket.jpg 

 

 5. Energy Material  

  Energy Material คือ วัสดุที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานต่างๆ เช่น เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Cell), เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) เป็นต้น เนื่องจากสภาวะมลพิษต่างๆ ในปัจจุบันที่เกิดจากการสะสมของมลพิษ
ที่เป็นผลเสียจากการใช้เชื้อเพลิงในอดีตที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างสูง ท าให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมจนมีการน าแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เข้ามาใช้แทนที่แหล่งพลังงาน
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เชื้อเพลิงแบบเก่าที่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ การสร้าง Energy Materials เช่น Solid Oxide Fuel Cell เป็นการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานไฟฟ้าเคมี (Electrochemical) ซึ่งเปลี่ยนแหล่งพลังงานเช่น ก๊าซธรรมชาติ 
ถ่านหิน ก๊าซไฮโดรเจน เป็นต้น ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเผาไหม้ที่ไม่สมบรูณ์ (Combustion) 
ซึ่งจะก่อให้เกิดก๊าซมลพิษ เช่น ไนโตรเจนออกไซด์ (Nitrogen Oxide), ซัลเฟอร์ออกไซด์ (Sulfur Oxide), 
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) และอนุภาคฝุ่นต่างๆ อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่
เพ่ิมข้ึนอีกด้วย (Chianelli, 2011)      

 ในบทที่ 1 ได้กล่าวถึงความส าคัญของวัสดุศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ และการจัดแบ่งประเภท รวมไปถึงประวัติ
ความเป็นมาของวัสดุในเบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างและความสัมพันธ์
ระหว่างวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุเบื้องต้น เพ่ือที่จะพ้ืนฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาด้านเทคโนโลยี
วัสดุที่จะกล่าวถึงในบทที่ 2 ต่อไป ทั้งนี้ ในบทที่ 2 จะกล่าวถึงสถานะทางเทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยแบ่งออกตามประเภทและเทคโนโลยีวัสดุ รวมถึงประโยชน์และการน าเทคโนโลยีวัสดุไปประยุกต์ใช้ในชิ้นงาน
ประเภทต่างๆ เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีวัสดุที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อไปใน
อนาคต   
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บทที่ 2 สถานะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เทคโนโลยีวัสดุเป็นส่วนประกอบส าคัญในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาส่วนประกอบ และ
ระบบปฏิบัติการ เพื่อท าให้ผลผลิตที่ได้มีขนาดเล็ก เป็นวัสดุฉลาด2 ใช้งานได้หลายรูปแบบ และตอบสนองต่อความ
ต้องการในการใช้งาน นอกจากนี้ เทคโนโลยีวัสดุยังมีประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม และการใช้ชีวิตประจ าวันอีก
ด้วย จากรูปภาพที่ 15 แสดงถึงวิวัฒนาการของวัสดุประเภทต่างๆ ที่น ามาใช้ในงานด้านวิศวโยธาและเครื่องกล 
โดยเริ่มต้นจาก 10,000 ปีก่อนคริสตศักราช ที่มนุษย์เริ่มต้นการน าวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้  

 

รูปภาพที่ 15 แสดงถึงวิวัฒนาการของวัสดุประเภทต่างๆ 

ที่มา: Ashby (2005) 
 

ทั้งนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการริเริ่มน าวัสดุประเภทต่างๆ มาใช้ในการผลิตและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1790 John Fitch เป็นนักประดิษฐ์คนแรกของสหรัฐฯ ที่สามารถสร้างเรือที่สามารถขับเคลื่อน
ด้วยพลังไอน้ าขึ้น และผู้ที่คิดค้นและพัฒนาวัสดุที่ส าคัญในสหรัฐฯ อีกคนหนึ่ง คือ Charles Goodyear ได้พัฒนา
กระบวนการท าให้ยางคงรูป (Valcanized Rubber) จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่ส าคัญใน
กระบวนการอุตสาหกรรมในปี ค.ศ. 1844 (Public Broadcasting Service, 2004)   

                                                           
2 วัสดุฉลาด (Smart material) คือ วัสดทุี่สามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มันท างานอยู ่และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
ตามรูปแบบที่มีการก าหนดไว้ก่อนลว่ง หน้าเหมือนพฤตกิรรมของสิ่งมีชีวิต 
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ทั้งนี ้ในบทที่ 1 ได้กล่าวถึงความส าคัญของวัสดุศาสตร์ วัสดุวิศวกรรม และเทคโนโลยีทางด้านวัสดุ ในบท
ที่ 2 จะกล่าวถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 ประเทศสหรัฐฯ ก้าว
ขึ้นมาเป็นผู้น าด้านการวิจัยและพัฒนาวัสดุของโลก โดยมีช่วงการพัฒนาสูงสุดในช่วงกลางทศวรรษที่ 90 หลังจาก
นั้นจึงเริ่มลดลง เมื่อเปรียบเทียบในช่วงต้นปีทศวรรษท่ี 80 กับช่วงหลังกลางปีทศวรรษที่ 90 มีสัดส่วนการวิจัยและ
พัฒนาด้านวัสดุลดลงจากร้อยละ 28 เหลือเพียงร้อยละ 15 ดังรูปภาพที่ 16  

 

รูปภาพที่ 16 การเปรียบเทียบจ านวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านวัสดุตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 

ที่มา: Adams และ Pendlebury (2011) 
 
ทั้งนี้ เราสามารถแบ่งสถานะการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐฯ ออกเป็น 2       

ประเภทหลัก คือ  

1. การแบ่งตามลักษณะทางกายภาพและส่วนประกอบทางเคมี  

2. การแบ่งตามความนิยมในการพัฒนาและวิจัยในปัจจุบัน  

โดยการแบ่งตามลักษณะทางกายภาพและส่วนประกอบทางเคมี สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทย่อย 
(Callister, 2007; Texas A&M University, n.d.) ได้แก่  

1. โลหะ (Metal) และอัลลอย (Alloy)  

2. โพลิเมอร ์(Polymer)  
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3. เซรามิก (Ceramic)  

4. วัสดุกึ่งตัวน า (Semiconductor)  

5. วัสดุผสม (Composite)  

การแบ่งตามความนิยมในการพัฒนาและวิจัยในปัจจุบันของประเทศสหรัฐฯ สามารถแบ่งออกเป็น 6 
ประเภทย่อย (ASM International, n.d.; The Minerals, Metals & Materials Society, 2011) ได้แก่  

1. วัสดุนาโน (Nanomaterial)  

2. วัสดุชีวภาพ (Biomaterial) 

3. วัสดุฉลาด (Smartmaterial)  

4. เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 

5. อภิวัสดุ (Metamaterial)  

6. วัสดุกราฟีน (Graphene Material) 

ต่อไปจะกล่าวถึง สถานะการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐฯ ตามลักษณะทาง
กายภาพและส่วนประกอบทางเคมีก่อน และจะกล่าวถึงการแบ่งตามความนิยมในการพัฒนาและวิจัยในปัจจุบัน
ของประเทศสหรัฐฯ ต่อไป  

ทั้งนี้ สถานะการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐฯ ตามลักษณะทางกายภาพและ
ส่วนประกอบทางเคมี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การแบ่งตามลักษณะทางกายภาพและส่วนประกอบทางเคมี  

1. โลหะและอัลลอย (Metal and Alloy) 

โลหะ (Metal) คือ วัสดุที่ประกอบไปด้วยธาตุโลหะที่มีอิเล็กตรอนอิสระประกอบอยู่ในอะตอมจ านวนมาก 
ท าให้มีคุณสมบัติในการน าไฟฟ้าได้ดี ผิวโลหะที่ขัดเรียบจะมีความมันวาว และแข็งแรงทนทาน (Key to Metal, 
n.d.) ธาตุโลหะส่วนใหญ่มักจะอยู่บริเวณด้านล่างของตารางธาตุ เช่น เหล็ก (Iron) อะลูมิเนียม (Aluminum) 
ทองแดง (Copper) ไทเทเนียม (Titanium) ทอง (Gold) และ นิเกิล (Nickel) เป็นต้น (All Metals & Forge 
Group, n.d.) (ดังรูปภาพที่ 17) 
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รูปภาพที่ 17 แสดงถึงตารางธาตุที่มีคุณสมบัติเป็นโลหะ (Metal) 

ที่มา: All Metals & Forge Group (n.d.) 

อัลลอย (Alloy) หรือโลหะอัลลอย (Metal Alloy) คือ วัสดุที่ประกอบด้วยธาตุโลหะอย่างน้อย 1 ชนิดขึ้น
ไป และอาจมีส่วนผสมของธาตุอโลหะบางชนิดอยู่ด้วยได้ เช่น คาร์บอน (Carbon) ไนโตรเจน (Nitrogen) 
ออกซิเจน (Oxygen) เป็นต้น อัลลอย เป็นโลหะผสมที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปตามชนิดของธาตุที่น ามาผสม 
เพ่ือเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น เหล็กกล้า (Steel) เป็นโลหะผสมระหว่าง
ธาตุเหล็กกับธาตุอ่ืนๆ เช่น คาร์บอน เป็นต้น ท าให้เหล็กกล้ามีความแข็งมากกว่าโลหะที่หลอมมาจากธาตุเหล็ก
เพียงชนิดเดียว (Callister, 2007) 

ปัจจุบัน โลหะอัลลอย เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เนื่องจากมีความแข็งแรง คงทน ท าให้มี
อายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดค่าบ ารุงรักษา มีความยืดหยุ่น ราคาไม่แพงมาก อีกทั้งยังสามารถน ากลับมาแปร
รูปใช้ได้อีก ในที่นี้จะขอกล่าวถึงโลหะในกลุ่มประเภทอัลลอยด์ เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความนิยมมากกว่าโลหะ
บริสุทธิ์ 

 

ประเภทของโลหะอัลลอย (Metal Alloy) 

  โลหะดังกล่าวนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ โลหะกลุ่มเหล็ก (Ferrous) และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 
(Nonferrous) (Callister, 2007) ดังรูปภาพที่ 18  
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รูปภาพที่ 18 การแบ่งประเภทของโลหะอัลลอย (Metal Alloy) 

ที่มา: Callister (2007) 

ทั้งนี้ โลหะอัลลอยทั้งสองชนิดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. โลหะจ าพวกเหล็ก (Ferrous)  

ทั้งนี้ Callister (2007) ได้แบ่งประเภทของเทคโนโลยีโลหะกลุ่มเหล็ก (Ferrous) ออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 
เหล็กหล่อ และเหล็กกล้า โดยมีรายละเอียดของเหล็กแต่ละชนิดดังต่อไปนี้ 

1. เหล็กหล่อ (Cast Iron) 

 เหล็กหล่อ หรือ Cast Iron เป็นโลหะประเภทหนึ่ง เนื่องจากมีส่วนประกอบของธาตุคาร์บอนในปริมาณ
มากกว่าเหล็กกล้า (Steel) ท าให้เหล็กหล่อมีคุณสมบัติที่แข็งแต่เปราะ โดยมีปริมาณคาร์บอนผสมอยู่มากกว่าร้อย
ละ 2 โดยน้ าหนักขึ้นไป ในขณะที่เหล็กกล้าจะมีปริมาณของคาร์บอนต่ ากว่าร้อยละ 2 โดยน้ าหนัก ท าให้เหล็กกล้า
มีความแข็ง (Hardness) ทนต่อแรงดึง (Tension) และมีความเหนียว (Ductility) มากกว่าเหล็กหล่อ (Matbase 
VOF, n.d.) ดังรูปภาพที่ 21 แสดงถึงแผนภาพสมดุล (Equilibrium Diagram) ระหว่างเหล็กหล่อและเหล็กกล้า  
 
 



- 25 - 
 

 
 

รูปภาพที่ 19 แผนภาพสมดุลเหล็ก-คาร์บอน (iron-carbon phase diagram) 
ที่มา: Pollack (1988) 

 
 จากรูปภาพที่ 19 จะเห็นได้ว่า เหล็กหล่อจะมีปริมาณคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 2 – 6.67 โดยน้ าหนัก ทั้งนี้ 
กลุ่มอุตสาหกรรมนิยมใช้เหล็กหล่อที่มีปริมาณคาร์บอนร้อยละ 4.3 โดยน้ าหนัก เนื่องจากมีคุณสมบัติความเหนียว  
(Ductility)3 ดังนั้น ถ้าเหล็กหล่อมีปริมาณคาร์บอนสูงจะท าให้สูญเสียคุณสมบัติความเหนียวไป เหล็กหล่อที่ได้จึง
แตกหัก และเปราะได้ง่าย อีกทั้งไม่สามารถน าไปขึ้นรูป (Casting) ได ้(CustomPartNet, n.d.)  

เทคโนโลยีการหล่อเหล็ก จัดว่ามีความส าคัญในการผลิตวัสดุเหล็กหล่อให้มีคุณภาพตามที่ต้องการ โดย
กระบวนการขึ้นรูปของเหล็กหล่อ สามารถท าได้โดยการใช้ความร้อนหลอมให้เหล็กละลาย และเทลงในแบบ 
(Mold) ที่ท ามาจากวัสดุที่ทนความร้อนสูง หรือเทลงในกะบะทราย เพ่ือขึ้นรูปให้เหล็กมีรูปร่างลักษณะตามที่
ต้องการ แล้วจึงน าโลหะดังกล่าวไปตัดแต่งรูปร่างอีกครั้ง การหล่อโลหะสามารถท าให้หลายวิธี เช่น หล่อในแบบ
หล่อทราย (Sand Casting) หล่อในแบบหล่อเซรามิกส์ (Ceramic and Plaster Mold) หล่อแบบฉีดหรือหล่อโดย

                                                           
3 ความเหนียว (Ductility) คือ ดัชนีที่ใช้วัดหรือตรวจสอบการยืดตัวของวัสดุ เชน่ โลหะ เพื่อใช้วัดค่าความสามารถในการขึ้นรูปของวัสดุ เช่น การรีด ตี 
หรือดึงเป็นลวด เป็นต้น ซึ่งถ้าหากวัสดมุีความเหนียวต่ า จะมีลักษณะเปราะ ท าให้ขึ้นรูปได้ยาก ซ่ึงความเหนียวของวัสดุจะขึ้นอยูก่ับอุณหภูมิ เช่น เมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นค่าความเหนยีวจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่ออุณหภูมิต่ าลงค่าความเหนียวกจ็ะต่ าลงเช่นเดียวกัน (www.engineersedge.com/material_science/ 
ductility.htm) 

http://www.engineersedge.com/material_science/
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ใช้แรงดัน (Die Casting) หล่อในแบบหล่อชนิดถาวร (Permanent Mold) และหล่อโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เข้ามาช่วย (Rapid Prototyping) (Black & Kosher, 2011)  

ทั้งนี้ เทคโนโลยีการหล่อโลหะในประเทศสหรัฐฯ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน คือ เทคโนโลยีการหล่อใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย (Rapid Prototyping) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (สามารถอ่านรายละเอียดการหล่อโลหะ
ด้วยวิธีการอ่ืนๆ เพิ่มเติมได้ในภาคผนวก) 

 
การหล่อโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย (Rapid Prototyping) 

Rapid Prototyping Technology เป็นเทคโนโลยีการสร้างงานหรือออกแบบชิ้นงานต้นแบบ
โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในกระบวนการหล่อในแบบหล่อทราย  รวมทั้งใน
กระบวนการหล่อประเภทอ่ืนๆ ชนิดที่เป็นโลหะ หรือไม่ใช่โลหะอีกด้วย เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้
ผู้ผลิตประหยัดเวลาในการออกแบบชิ้นงานต้นแบบ และน าไปทดสอบได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี
ดังกล่าว ช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ท าให้สามารถผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้
อย่างรวดเร็ว ที่สุด (Southeastern Institute of Manufacturing and Technology, n.d.)  

เทคโนโลยี Rapid prototype ในปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพ่ิมมากขึ้นในหลายประเทศ 
รวมทั้งประเทศสหรัฐฯ (ดังรูปภาพที่ 20) เนื่องจากช่วยย่นระยะเวลาในขั้นตอนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ชึ่งโดยปกติใช้ระยะเวลานาน เหมาะส าหรับงานที่ต้องการความละเอียด แม่นย า ท าให้ได้
งานต้นแบบที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์มาก 

Rapid prototype เป็นกระบวนการในการสร้างชิ้นงานต้นแบบโดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม 3D 
CAD4 จากนัน้จะแบ่งข้อมูลที่ได้รับออกเป็นชั้น (Layer) หรือเรียกว่า SLA (Stereolithography) และ
บันทึกข้อมูลเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ STL ขั้นตอนต่อมา ในการผลิตชิ้นงานต้นแบบ จะน าข้อมูล 
STL ที่ได้ไปสร้างงานโดยการยิง Laser ไปยังของเหลวทีละชั้นและปล่อยให้แข็งตัว เพ่ือพิมพ์ชิ้นงาน
ออกมาทีละชั้นจนเสร็จสมบูรณ์ (Harvest Technology, n.d.) 

 
 
 
 
 
 

                                                           
4 CAD เป็นค าย่อของ Computer Aided Design ซ่ึงแปลเป็นภาษาไทยวา่ คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ เทคโนโลยีนี้คือการน าคอมพิวเตอร์มาชว่ย
ในการสร้างชิ้นส่วนหรือ Part ด้วยแบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometry) ชิ้นส่วนที่ถูกสร้างขึ้นมาเรียกวา่แบบจ าลองหรือ Model และแบบจ าลองนี้ก็
สามารถแสดงเป็นแบบ Drawing หรือไฟล์ข้อมูล CAD (www.cadazz.com/cad-software-future.htm) 
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รูปภาพที่ 20 แผนภาพสัดส่วนการติดตั้งเทคโนโลยี Rapid prototype 

ในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ (ปี 2001) 
ที่มา: EOS (2004) 

 
ส าหรับการหล่อโลหะผง (Metal Powder) ด้วยกระบวนการ SLS (Selective Laser Sintering) 

ซ่ึง University of Texas มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐฯ เป็นผู้พัฒนาขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการ และ
บริษัท DTM Corporation เป็นผู้พัฒนาในระดับเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ SLS มีหลักการท างานโดยเริ่มจาก
การใช้ Laser ยิงความร้อนไปยังโลหะผงหรือวัสดุอ่ืนๆ เพื่อให้หลอมละลายและเกาะตัวเป็นชั้นๆ ตาม
ข้อมูลไฟล์ 3D CAD ที่ได้รับ ท าให้ได้ชิ้นงานที่มีความเทีย่งตรง และละเอียด ดังรูปภาพที่ 21 ซึ่งแสดง
ถึงรูปร่างลักษณะของเครื่อง SLS  (Harvest Technology, n.d.; Paramount Industries, Inc., 
n.d.)   

 

รูปภาพที่ 21 เครื่อง SLS (Selective Laser Sintering) ที่ผลิตโดย 3D Systems, Inc. 

ที่มา: Harvest Technologies (2001) 
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ถึงแม้ว่า เหล็กหล่อไม่สามารถขึ้นรูป ณ อุณหภูมิสูงได้เท่ากับเหล็กหล้า แต่สามารถขึ้นรูปได้เมื่ออุณหภูมิ
ต่ า เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวที่ต่ า มีความเหนียว และมีราคาถูก อีกทั้งยังสามารถผสมแร่ธาตุบางชนิด เพ่ือปรับ
คุณสมบัติของเหล็กหล่อให้ได้ตามที่ต้องการ และยังสามารถขึ้นรูปได้ง่ายเนื่องจากมีความเค้นแรงดึงสูงสุด5 
(Tensile Stress) ต่ า แสดงว่ามีแรงต้านของโลหะน้อยท าให้ง่ายต่อการขึ้นรูป เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กกล้า 
เหล็กหล่อมีความเหนียว6 (Ductility) น้อยกว่าท าให้ไม่สามารถรีดหรือขึ้นรูป ณ อุณหภูมิสูงได้เหมือนเหล็กกล้า 
อย่างไรก็ตาม สามารถน าเหล็กหล่อไปขึ้นรูปร่างที่มีลักษณะละเอียด หรือซับซ้อนได้ ตามวิธีการหล่อเหล็กดัง
ข้างต้น เช่น การหล่อในแบบหล่อทราย เป็นต้น (Callister, 2007) 

Buschow และคณะ (2003) ได้กล่าวถึงวิธีการปรับปรุงเหล็กหล่อให้มีคุณสมบัติต่างๆ ตามความต้องการ 
หรือเพ่ิมปริมาณในการผลิตได้ โดยการผสมธาตุที่เหมาะสมลงไป ท าให้เหล็กหล่อบางชนิดมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
เหล็กกล้า  

 
ทั้งนี้ สามารถแบ่งประเภทของเหล็กหล่อออกตามลักษณะโครงสร้าง และการรวมตัวของคาร์บอน 

(Carbon) เป็นหลัก เป็น 6 ประเภท คือ  
1. เหล็กหล่อสีขาว  
2. เหล็กหล่อสีเทาหรือเหล็กหล่อสีด า  
3. เหล็กหล่อเหนียว  
4. เหล็กหล่ออบเหนียว  
5. เหล็กหล่อกราไฟต์ตัวหนอน  
6. เหล็กหล่อผสมหรือเหล็กหล่อพิเศษ  

ตารางที่ 1 แสดงส่วนประกอบของเหล็กหล่อและลักษณะโครงสร้างจุลภาค (Microstructure) 

 

ที่มา: Buschow และคณะ (2003) 

                                                           
5 ความเค้นแรงดึงสูงสุด คือ ค่าของความเค้น (แรงต้านที่อยู่ภายในโลหะ) ในการขยายตัวในทิศทางเดียวกันกับแรงดึง 
6 ความเหนียว (Ductility) คือ ความสามารถในการยืดตวัของโลหะ โดยวัดค่าเปน็เปอร์เซ็นต์ของความสามารถในการยืดตัว และเปอร์เซ็นต์การลดลงของ
พื้นที่ตัดขวาง ซ่ึงค่าความเหนยีวใช้เป็นดัชนีวัดความสามารถในกระบวนการรีดโลหะ  
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จากตารางที่ 1 แสดงถึงส่วนประกอบของเหล็กหล่อและลักษณะโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อ เพ่ือ

เปรียบเทียบสัดส่วนของธาตุประกอบ และโครงสร้างทางจุลภาคที่แตกต่างกันของเหล็กหล่อแต่ละชนิด ท าให้
เหล็กหล่อชนิดต่างๆ มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน  

 
เทคโนโลยีเหล็กหล่อที่แบ่งตามประลักษณะโครงสร้าง และการรวมตัวของคาร์บอน (Carbon) เป็นหลัก

ในประเทศสหรัฐฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
1. เหล็กหล่อสีขาว (White Cast Iron)  

เหล็กหล่อสีขาว หรือ White Cast Iron มีส่วนประกอบของคาร์บอนโดยประมาณร้อย 1.8 – 
3.6 และ ซิลิกอน (Silicon) ร้อยละ 0.5 – 1.9 โดยน้ าหนัก (ดังตารางที่ 2) เนื่องจากเหล็กหล่อสีขาวมี
ส่วนประกอบของซิลิกอนในปริมาณต่ า (น้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก - % wt) และมีอัตราการ
ลดลงของอุณหภูมิน้ าโลหะ (Cooling Rate) ค่อนข้างเร็ว ซึ่งในสภาวะดังกล่าว คาร์บอนจะอยู่ในรูป 
ซีเมนไทต์ (Cementite) แทนที่จะอยู่ในรูปของแกรไฟต์ (Graphite) และรวมตัวกับเนื้อเหล็กอยู่ในรูป
ของคาร์ไบด์ (Carbide) หรือ Fe3C (Callister, 2007) ท าให้เหล็กมีความแข็ง ทนต่อการเสียดสี แต่
กลับเปราะและแตกหักได้ง่าย จะสังเกตเห็นว่าบริเวณรอยแยกของเนื้อเหล็กจะมีสีขาว และเมื่อมีธาตุ
อ่ืนๆ เช่น โครเมียม มาผสมกับเหล็กดังกล่าวจะท าให้คุณสมบัติของเหล็กเช่น ความแข็งเปลี่ยนตามไป
ด้วย ซึ่งรูปภาพที่ 22 แสดงถึงชิ้นงานที่ผลิตมาจากเหล็กหล่อสีขาว  

 
รูปภาพที่ 22 ชิ้นส่วนที่ท ามาจากเหล็กหล่อสีขาว (White Cast Iron) 

ที่มา: http://metallurgyfordummies.com/cast-iron/white-cast-iron-part/ 
 

2. เหล็กหล่อสีเทา (Gray Cast Iron) 
เหล็กหล่อสีเทา หรือ Gray Cast Iron เป็นเหล็กหล่อประเภทหนึ่งที่มีโครงสร้างจุลภาคเป็น 

Graphitic หรือ แกรไฟต์ เนื่องจากมีอัตราในการแข็งตัวช้า (Solidification Rate) ท าให้ลักษณะ
โครงสร้างของเหล็กจะมีแผ่น (Flake) ของคาร์บอนบริสุทธิ์ (Pure Carbon) ในรูปของแกรไฟต์ 
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(Graphite) แยกตัวออกมาเป็นสีเทา จึงเป็นที่มาของชื่อเหล็กหล่อสีเทานั่นเอง (Mark, n.d.) 
เหล็กหล่อสีเทา ประกอบด้วย คาร์บอนร้อยละ 2.5 – 4.0 และ ซิลิกอน (Silicon) ร้อยละ 1.0 – 3.0 
โดยน้ าหนัก (ดังตารางที่ 1) โดยทั่วไปแล้ว เหล็กหล่อสีเทามีความเหนียว (Ductility) ต่ า มีความแข็ง
ในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน (Thermal Conductivity, k) สูง และมีจุด
หลอมเหลวต่ า อีกทั้งยังทนต่อแรงอัดและสามารถรับแรงสั่น (Damping Capacity) ได้ดี  

เหล็กหล่อสีเทานิยมน ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตประเภทต่างๆ เช่น ท่อ เครื่องยนต์ เป็นต้น 
โดย Cho และคณะ (2003) ร่วมกับบริษัท Ford Motor ในประเทศสหรัฐฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ของเหล็กหล่อสีเทาโดยการปรับปรุงค่า Carbon Equivalent (CE)7 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของ
เหล็กหล่อที่น ามาผลิตเป็นจานเบรกในเครื่องยนต์ จากการศึกษาพบว่า  ลักษณะของแรงเสียดทาน
ของจานเบรกที่ผลิตจากเหล็กหล่อสีเทากับผ้าเบรกรถยนต์ จะมีค่าสัมประสิทธิแรงเสียดทาน 
(coefficient of friction) เพ่ิมขึ้นถ้ามีปริมาณของเกล็ดแกรไฟต์ (Graphite Flakes) ในเหล็กหล่อสี
เทาเพ่ิมข้ึน    

   
3. เหล็กหล่อเหนียว (Ductile cast iron หรือ Nodular) 

การที่ใสธ่าตุแมกนีเซียม (Magnesium) และ/หรือ ธาตุซีเรียม (Cerium) ลงไปในเหล็กหล่อสีเทา
ก่อนที่จะเริ่มกระบวนกการหล่อท าให้เกิดโครงสร้างจุลภาค (Microstructure) และคุณสมบัติเชิงกลที่
แตกต่างออกไปจากเดิม แกรไฟต์จะอยู่ในรูปแบบของท่อกลม (nodule หรือ Sphere) แทนที่จะอยู่
ในรูปของแผ่นหรือเกล็ดเช่นเดียวกับเหล็กหล่อสีเทา ท าให้เกิดเป็นเหล็กหล่อเหนียว (Nodular หรือ 
Ductile Cast Iron) เหล็กหล่อที่ได้จึงมีความแข็งและเหนียวมากกว่าเหล็กหล่อสีเทา การเติมธาต
ดังกล่าวท าให้เหล็กหล่อเหนียวมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเหล็กกล้า (Steel) ปัจจุบัน นิยมใช้เหล็กหล่อ
เหนียวในการผลิตวาล์ว ส่วนประกอบของเครื่องปั๊ม เพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft) เกียร์ หรือ
ส่วนประกอบของเครื่องยนต์และเครื่องจักรอ่ืนๆ เป็นต้น  

เหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์ (Austempered Ductile Cast Iron: ADI) เป็นเหล็กหล่อเหนียว
ที่มีความเหนียวสูง สามารถทนต่อแรงกระแทกและแรงเสียดสี จึงนิยมน ามาใช้ในอุตสาหกรรมเพ่ือ
เป็นวัสดุทดแทนเหล็กหล้าเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า โดยเฉพาะในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากมีคุณภาพใกล้เคียงกับเหล็กกล้าอ่อน (Wrought Steel) หรือ 
เหล็กกล้าขึ้นรูป (Forged Steel) ซึ่งนิยมน ามาใช้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เป็นต้น  (Putatunda, 
2001) บริษัท Advanced Cast Product ได้ปรับปรุงคุณภาพของเหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์ให้
มีค่าความเค้นแรงดึง (Tensile Stress) สูงมากกว่าเหล็กหล่อเหนียวทั่วไปถึง 2 เท่า (ดังรูปภาพที่ 23)  

                                                           
7 Carbon Equivalent (CE) คือ ปริมาณคาร์บอนสมมูลที่บอกสัดส่วนของปริมาณคาร์บอนกับธาตุอื่นๆ เช่น ซิลิกอน ในเหล็กหล่อ 
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โดยเริ่มต้นกระบวนการผลิตด้วยการให้ความร้อนแก่เหล็กหล่อเนียว และเติมนิเกิล (Nickel) โมลิบ-
ลินัม (Molybdenum) หรือ ทองแดง (Copper) เพ่ือเพ่ิมความแข็ง ซึ่งขึ้นกับอุณหภูมิและระยะเวลา
ที่ใช้ในการหล่อ และท าให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างจุลภาคกลายเป็นออสเฟอร์ไรท์ (Ausferrite) หรือ
ออสเทนไนท์ที่มีปริมาณคาร์บอนสูง  ท าให้เหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์มีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า
เหล็กหล้าถึงร้อยละ 15 – 20  

 
รูปภาพที่ 23 กราฟเปรียบเทียบอัตราส่วนการยืดตัว (Elongation) ของเหล็กหล่อ ADI 

ที่มา: http://www.advancedcast.com/adi-advantages.htm 

 
4. เหล็กหล่ออบเหนียว (Malleable Cast Iron) 

เหล็กหล่ออบเหนียว (Malleable Cast Iron) เกิดจากการให้ความร้อนแก่เหล็กหล่อสีขาว 
(White Cast Iron) ที่อุณหภูมิประมาณ 1,470 – 1,650 องศาฟาเรนไฮด์ (ประมาณ 800 – 900 
องศาเซลเซียส) ภายใต้สภาวะบรรยากาศเป็นกลาง (Neutral Atmosphere) เพ่ือป้องกันการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) เหล็กหล่ออบเหนียวมีลักษณะโครงสร้างจุลภาคคล้ายคลึงกับ
เหล็กหล่อเหนียว ซึ่งมีความแข็งและความเหนียวสูง ทั้งนี้ เหล็กหล่ออบเหนียวนิยมน ามาใช้ในการ
ผลิตก้านสูบของรถยนต์ (Connecting Rods) ส าหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ครีบของโลหะ (Flanges) 
ท่อ และชิ้นส่วนของวาล์ว ส าหรับอุตสาหกรรมทางรถไฟ เรือ และอุตสาหกรรมหนักอ่ืนๆ เป็นต้น  

บริษัท Key to Metal North America ได้แบ่งประเภทของเหล็กหล่ออบเหนียวออกเป็น 2 
ประเภท คือ เหล็กหล่ออบเหนียวสีขาว (White Heart Malleable Cast Iron) และเหล็กหล่ออบ
เหนียวสีด า (Black Heart Malleable Cast Iron) ซึ่งแตกต่างกันที่ส่วนประกอบทางเคมี อุณหภูมิ
และระยเวลาที่ใช้ในกระบวนการหลอมโลหะของเหล็กหล่อทั้งสองชนิด   
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เหล็กหล่ออบเหนียวสีขาว (White Heart Malleable Cast Iron: GTW) มีปริมาณของคาร์บอน
ประกอบอยู่ประมาณร้อยละ 2.3 – 3.4 % และซิลิกอนประมาณร้อยละ 0.5 – 0.75% รวมไปถึงธาตุ
อ่ืนๆ เช่น แมงกานีส ก ามะถัน และฟอสฟอรัส โดยใช้กระบวนการอบเหล็กหล่อสีขาวด้วยความร้อน
เช่นเดียวกันกับเหล็กหล่ออบเหนียวสีด า (Black Heart malleable Cast Iron: GTS) แต่กรรมวีธี
การอบด้วยความร้อนจะมีการลดปริมาณของคาร์บอนบริเวณชั้นผิวของการหล่อ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างจุลภาค ในปบริเวณผิวของเหล็กจะมีแต่ Ferrite ส่วนบริเวณใจกลางเหล็ก
จะมี Ferrite และ Pearlite อยู่ด้วยกัน ดังนั้น จึงมีปริมาณของคาร์บอนบริเวณใจการกลางมากกว่า
บริเวณผิว (Cochrane, 2001) ท าให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้งานประเภทงานหล่อบาง ๆ และ
ใช้ท าท่อต่าง ๆ เป็นต้น  

เหล็กหล่ออบเหนียวสีด า (Black Heart Malleable Cast Iron: GTS) มีปริมาณคาร์บอน
ประกอบอยู่ประมาณร้อยละ 2.1 – 3.4 % และซิลิกอนประมาณร้อยละ 0.8 –1.7% รวมไปถึงธาตุ
ประกอบอื่นๆ เช่น แมงกานีส ฟอสฟอรัส และก ามะถัน เช่นเดียวกันกับเหล็กหล่ออบเหนียวสีขาว แต่
แตกต่างตรงที่ใช้ก๊าซเฉื่อยในกระบวนการอบ เพ่ือป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (Oxidation) ที่บริเวณ
ผิวของเหล็กหล่อดังกล่าว ท าให้โครงสร้างจุลภาคท่ีได้มีลักษณะของ Graphite กระจายอยู่ใน Ferrite 
(ดังรูปภาพที่ 24) ในกระบวนการอบเหล็กหล่ออบเหนียวสีด าจะใช้อุณหภูมิสูงกว่าเหล็กหล่ออบสีขาว 
โดยทั่วไปนิยมน าเหล็กหล่ออบเหนียวสีด ามาผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลที่มีความ
ซับซ้อน เช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ นิยมน ามาใช้ผลิตก้านลูกสูบ เป็นต้น 

 

 
รูปภาพที่ 24 ลักษณะโครงสร้างจุลภาค (Microstructure) ของโลหะ 

ที่มา: Srinivasan (2010) 
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5. เหล็กหล่อกราไฟต์ตัวหนอน (Compacted Graphite Iron: CGI) 

เหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน (Compacted Graphite Iron) คือ เหล็กหล่อประเภทหนึ่ง 
โดยทั่วไปเหล็กหล่อประเภทต่างๆ เช่น เหล็กหล่อสีเทา เหล็กหล่ออบเหนียว และเหล็กหล่อเหนียว 
ประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอน (อยู่ในรูปของแกรไฟต์) ร้อยละ 3.1 – 4.0 และซิลิกอนร้อยละ 1.7 – 
3.0 โดยน้ าหนัก ลักษณะโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน จะมีลักษณะคล้ายตัว
หนอน (Vermicular) จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกดังกล่าว (Cochrane, 2001) โดยทั่วไปเหล็กหล่อชนิด
ดังกล่าวมีลักษณะโครงสร้างจุลภาคอยู่ระหว่างเหล็กหล่อสีเทา และเหล็กหล่อเหนียว ซึ่งแกรไฟต์จะมี
ลักษณะกลม โดยไม่พบแกรไฟต์ลักษณะเกร็ดในเหล็กหล่อดังกล่าวเลย ท าให้เหล็กหล่อแกรไฟต์ตัว
หนอนมีความแข็ง และถ้าหากเพ่ิมปริมาณของแกรไฟต์กลม จะยิ่งท าให้เหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอนมี
ความแข็งและเหนียวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งนิยมน าเหล็กหล่อดังกล่าวมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการน าความร้อน (Heat Conductivity) สูงกว่าเหล็กหล่อสีเทา ปัจจุบัน 
นิยมน าเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอนไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เช่น กล่องเครื่องยนต์
ดีเซลล์ จานเบรกส าหรับรถไฟความเร็วสูง และล้อตุนก าลัง เป็นต้น   

Mohammed และคณะ (2011) ได้ท าการวิจัยเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตเหล็กหล่อแกรไฟต์
หนอนตัวกลม โดยการศึกษาแบบจ าลองลักษณะและคุณสมบัติเชิงกลของเหล็กหล่อ เพ่ือใช้ในการ
ควบคุมคุณภาพของเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอนภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่ยัง
ประสบปัญหาในการควบคุมการผลิตด้วยเครื่องจักร ในงานวิจัยดังกล่าว เป็นการศึกษาผลกระทบจาก
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างจุลภาคของเศษโลหะเหล็กหล่อ CGI โดยการใช้วิธี Finite Element 
Method (FEM) เพ่ือที่จะน าแบบจ าลองดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ต่อไป  

 
6. เหล็กหล่อผสมหรือเหล็กหล่อพิเศษ (Alloy and Special Cast Iron) 

เหล็กหล่อผสมหรือเหล็กหล่อพิเศษ มีส่วนประกอบของธาตุคาร์บอน และธาตุอ่ืนๆ ที่ผสมอยู่ด้วย 
เพ่ือปรับคุณสมบัติของเหล็กหล่อผสมดังกล่าวให้มีคุณภาพและคุณสมบัติตามความต้องการ เช่น การ
ต้านแรงเสียดทาน แรงดึง และแรงกระแทก เป็นต้น 

ตัวอย่างของเหล็กหล่อผสม 

- เหล็กหล่อผสมนิกเกิล (Ni-Hard) เป็นเหล็กหล่อสีขาวที่มีส่วนประกอบของนิเกิลและโครเมียม 
(Chrome) ท าให้เหล็กหล่อดังกล่าวมีความแข็งและทนต่อการสึกกร่อน นิยมใช้ในงานที่ต้องการความ
แข็งระดับสูง เช่น เครื่องบด ใบพัดขนาดใหญ่ เป็นต้น (Clyne, 2001)     
- เหล็กหล่อผสมโครเมียม (High chromium cast irons: HCCIs) เป็นเหล็กหล่ออีกประเภทหนึ่งที่
มีความทนต่อการเสียดสีสูงจึงนิยมใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ใน Athabasca oil 
sands เมือง Alberta ประเทศแคนาดา มีการน าเหล็กหล่อผสมโครเมียมมาใช้ในระบบปั๊ม แต่
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เนื่องจากสภาวะการขุดเจาะที่ซับซ้อน ท าให้ HCCIs มีประสิทธิภาพน้อยลง ดังนั้น Dolman และ
คณะ (2011) จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างจุลภาคที่เหมาะสมและธาตุองค์ประกอบที่
เหมาะสม โดยการเพ่ิมปริมาณความเข้มข้นของโครเมียมให้มีปริมาณสูงสุด เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของ HCCIs ภายใต้สภาพแวดล้อมดังข้างต้น รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอีกด้วย จาก
ผลการวิจัย พบว่า HCCL 45-4 (HCCLs ที่ได้จากการทดลอง) นั้นมีลักษณะโครงสร้างจุลภาคภายใน
แกนกลางเป็น M7C3 และบริเวณเปลือกนอกเป็น M23C6 ซึ่งลักษณะโครงสร้างดังกล่าวอาจช่วยลด
ปัญหาในการจับคู่ตามคุณสมบัติเชิงกลของส่วนผสม carbides และ ferrous ทั้งนี้ สามารถเพ่ิม
ปริมาณเข้มข้นของโครเมียมใน HCCLs ได้ถึงร้อยละ 45 โดยน้ าหนัก และมีปริมาณคาร์บอนร้อยละ 
1–6 โดยน้ าหนัก  

2. เหล็กกล้า (Steel) 

เหล็กกล้า (Steel) คือโลหะผสมระหว่างเหล็กและคาร์บอน ซึ่งมีมากกว่าหนึ่งพันชนิด แตกต่างกันไปตาม
สัดส่วนและแร่ธาตุที่ประกอบอยู่ในโลหะผสมดังกล่าว คุณสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้านั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของ
คาร์บอน โดยทั่วไปจะมีสัดส่วนของคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก (Key to Metals North America, 
n.d.) 

ในประเทศสหรัฐฯ นิยมใช้เหล็กกล้าในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างมี
สัดส่วนการใช้เหล็กกล้าในปริมาณมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38 (ดังรูปภาพที่ 25) 

  

 
รูปภาพที่ 25 แสดงสัดส่วนปริมาณการใช้เหล็กกล้าในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 

ที่มา: American Iron and Steel Institute (n.d.)  
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ทั้งนี้ สามารถแบ่งประเภทของเหล็กกล้าตามสัดส่วนของคาร์บอนที่ประกอบอยู่ ซึ่งสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 
2 ประเภทหลัก (ดังรูปภาพที่ 26 และตารางที่ 2 ซึ่งเป็นตารางแสดงการเปรียบเทียบส่วนประกอบของเหล็กกล้า
แต่ละประเภท) คือ เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel หรือ Plain Carbon Steel) และเหล็กกล้าผสม (Alloy 
Steel) (Key to Metals North America, n.d.) โดยมีรายละเอียดของเทคโนโลยีการพัฒนาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับเหล็กกล้าในประเทศสหรัฐฯ ดังต่อไปนี้ 

 
รูปภาพที่ 26 การแบ่งประเภทของเหล็กกล้า (Steel) 

ที่มา: Key to Metals North America (n.d.) 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบส่วนประกอบของเหล็กกล้าแต่ละประเภท 

 

ที่มา: (eFunda Inc., n.d.) 
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1. เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel)  

 เหล็กกล้าคาร์บอน คือ เหล็กกล้าที่มีส่วนประกอบของคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 1.7 เนื่องจาก
กระบวนการผลิตเหล็กกล้าท าให้อาจมีธาตุอ่ืนๆ เช่น ซิลิกอน หรือแมงกานีส ผสมอยู่ด้วยในเนื้อเหล็ก
ปริมาณน้อย ทั้งนี้ เนื่องจากโครงสร้างที่มีส่วนประกอบของคาร์บอนผสมอยู่ในปริมาณน้อยกว่า
เหล็กหล่อ ท าให้เหล็กกล้าคาร์บอนมีคุณสมบัติความอ่อนตัว (Ductility) และความแข็งตัว 
(Strength) โดยสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติดังกล่าวตามปริมาณของธาตุคาร์บอน ดังนั้น เหล็กกล้า
คาร์บอนจึงเป็นโลหะที่สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ตามความเหมาะสม (American Iron and 
Steel Institute, n.d.) จากอัตราส่วนของการผลิตเหล็กกล้าในประเทศสหรัฐฯ มีการผลิตเหล็กกล้า
คาร์บอนถึงร้อยละ 85 (All Metals & Forge Group, n.d.)   

ทั้งนี้ สามารถแบ่งเหล็กกล้าคาร์บอนได้เป็น 3 ประเภทตามอัตราส่วนของธาตุคาร์บอน (ดัง
รูปภาพที่ 26) คือ เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า (Low-Carbon Steel) เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง 
(Medium-Carbon Steel) และเหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High-Carbon Steel) โดยมีรายละเอียดของ
เทคโนโลยีในการพัฒนาเหล็กกล้าคาร์บอนดังต่อไปนี้    

 -  เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า (Low-Carbon Steel)  

 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า มีสัดส่วนปริมาณคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.2 และอาจมีธาตุประกอบเช่น 
โครเมียม โคบอลต์ โมลิบลินัม นิเกิล ไทเทเนียม ทังสเตน วานาเดียม ซินโครเนียม หรือธาตุอ่ืนๆ เพ่ือ
ปรับให้เหล็กกล้าคาร์บอนต่ ามีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ทั้งนี้  เหล็กกล้าคาร์บอนต่ าจะต้องมี
ส่วนประกอบของธาตุที่จ าเป็น เช่น ทองแดง (Copper) ไม่เกินร้อยละ 0.60 แมงกานีส 
(Manganese) ร้อยละ 1.65 ซิลิกอน (Silicon) ร้อยละ 0.60 (American Iron and Steel 
Institute, n.d.)  

 เนื่องจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ ามีปริมาณคาร์บอนน้อยกว่าเหล็กชนิดอ่ืนๆ ท าให้มีคุณสมบัติความ
เหนียว ง่ายต่อการดัด รีด หรือหักงอ และมีราคาต่ า ซึ่งถ้าหากต้องการเพ่ิมความแข็งของเหล็ก
ดังกล่าว สามารถท าได้โดยใช้วิธีการเพ่ิมปริมาณของคาร์บอนบริเวณผิว หรือที่เรียกว่า Carburizing 
ท าให้เหล็กที่ได้มีความแข็งบริเวณผิวแต่ภายในเนื้อเหล็กยังมีความเหนียวอยู่ คุณสมบัติดังกล่าวเหมาะ
กับการน ามาใช้ในการผลิตชิ้นงาน เช่น ฟันเฟือง (Gear Teeth) เป็นต้น (eFunda Inc., n.d.)  

 Rajagopalan และคณะ (2003) ได้ท าการวิจัยในการเคลือบผิวเหล็กกล้าคาร์บอนต่ าโดยการใช้
สารประกอบ Polyaniline-polypyrrole ซึ่งเป็นการสังเคราะห์โดยการใช้คุณสมบัติไฟฟ้าเคมี 
(Electrochemical) บนเหล็กกล้าในน้ า ท าให้เกิดการเคลือบสารประกอบโพลิเมอร์ (Polymeric 



- 37 - 
 

Coating) บนพ้ืนผิวของเหล็กกล้าชนิดดังกล่าว ทั้งนี้ Rajagopalan และคณะ ได้ศึกษาคุณลักษณะ
การเคลือบดังกล่าวโดยการใช้เครื่อง X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) และ Infrared 
spectroscopy me ท าให้สามารถแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีด้วยกรรม
วิธีการใช้สารประกอบในการเคลือบได้ดียิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ ยังมีเหล็กกล้าคาร์บอนต่ าอีกประเภทหนึ่งที่มีการพัฒนาขึ้นในสหรัฐฯ คือ High 
Strength Low Alloy Steels (HSLA) เป็นเหล็กกล้าชนิดหนึ่งที่มีการพัฒนาจากเหล็กกล้าคาร์บอน
ต่ าและเหล็กกล้าผสมต่ า (Low Alloys Steel) ท าให้เหล็กกล้าชนิดดังกล่าวมีความสมดุลในคุณสมบัติ
เชิงกลและเหมาะสมที่จะน ามาใช้แทนที่เหล็กกล้าชนิดต่างๆ ถึงแม้จะมีคุณสมบัติคล้ ายกับเหล็กกล้า
คาร์บอนต่ า แต่ HSLA กลับมีความแข็งมากกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนต่ าถึงสองเท่า และสามารถรับแรง
ต้านทาน (Bearing Capacity) ได้ดี ท าให้นักวิศวกรส่วนใหญ่เลือกที่จะน า HSLA กับลักษณะงานที่ 
ต้องการน้ าหนักเบา HSLA มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 0.05 – 0.25 ท าให้ง่ายต่อการขึ้นรูป
และการเชื่อม (Weldability) นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยแมงกานีส ซึ่งมีปริมาณไม่เกินร้อยละ 2 อีก
ทั้งยังมีการผสมธาตุผสมต่างๆ ในปริมาณเล็กน้อย เพ่ือให้ได้คุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปเช่น  
โครเมียม นิเกิล โมลิบลินัม ทองแดง ไนโตรเจน วานาเดียม ไทเทเนียม และซินโคเนียม (Rashid, 
1980) 

 -  เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium-Carbon Steel) 

 เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium-Carbon Steel) คล้ายกับเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า แต่
แตกต่างกันในส่วนของปริมาณคาร์บอน เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางจะมีปริมาณคาร์บอนประมาณ
ร้อยละ 0.30 – 0.60 และมีปริมาณแมงกานีสร้อยละ 0.60 - 1.65 ทั้งนี้ การเพ่ิมปริมาณคาร์บอนใน
เหล็กกล้าคาร์บอนประมาณร้อยละ 0.50 พร้อมทั้งเพ่ิมปริมาณแมงกานีส จะท าให้คุณสมบัติของ
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางเหมาะสมในการน าไปใช้ในการชุบและอบคลายความเค้น (Quenched 
and Tempered Condition) ปัจจุบันนิยมน าเหล็กกล้าคาร์บอนมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
รถยนต์ เพ่ือผลิตชิ้นส่วนประกอบต่างๆ เช่น เกียร์ เพลา แกนเพลา เฟืองเพลาข้อเหวี่ยง รวมไปถึง
การเชื่อม หรือต่อประกบอีกด้วย (Key to Metals North America, n.d.) ทั้งนี้ เหล็กกล้าที่มี
ปริมาณคาร์บอนร้อยละ 0.4 – 0.6 สามารถน ามาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของรถไฟ เช่น ล้อ หรือ เพลา 
เป็นต้น 

 นอกจากนี้  ยังมีการน าเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางมาใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้า เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการศึกษาอัตรา
การเย็นตัวของเหล็กกล้าซึ่งมีความเกี่ยวข้องในกระบวนการทางความร้อน (Heat Treatment) ของ
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เหล็กกล้า  เพ่ือปรับคุณสมบัติของเหล็กกล้าให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ในประเทศสหรัฐฯ Ludtka 
และคณะ (2004) ได้ท าการกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจลนพลศาสตร์  (Kinetic 
Transformation) ของเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางในสภาวะที่มีสนามแม่เหล็กปริมาณสูง ท าให้
พบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหพลศาสตร์ หรือ เทอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamic) ซึ่งแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับพลังงานกล อีกทั้งยังเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคช่วง 
Austenite ภายใต้สภาวะสนามแม่แหล็ก 30-T เป็นต้น  

 -  เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High-Carbon Steel)  

 เหล็กกล้าคาร์บอนสูง จะมีปริมาณของคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.5 ท าให้มีคุณสมบัติความ
แข็งแรง รวมไปถึงการตอบสนองต่อกระบวนการทางความร้อนและมีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง เนื่องจากมีส่วนประกอบของคาร์บอนในปริมาณสูง ท าให้มีคุณสมบัติทน
ต่อการเสียดสีสูงเนื่องจากมีผิวเหล็กที่แข็ง (eFunda Inc., n.d.) เหล็กกล้าชนิดดังกล่าวนิยมน าไปใช้
ในการผลิตโลหะอัดรีด ค้อน ใบเลื่อย ประแจ ไขควง และเชือกลวดเหล็กกล้า (Rope Wire) เป็นต้น  
(Kopeliovich, n.d.)  

 ในปี ค.ศ. 2009 Aldajah และคณะ ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 
Tribological Perfomance ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเสียดสีของพ้ืนผิววัสดุ ได้แก่ Laser 
Modification Technique Carburizing chemical vapor deposition (CVD) และ physical 
vapor deposition (PVD) เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือปรับปรุงพ้ืนผิวของเหล็กกล้า
คาร์บอนสูง เพ่ือท าให้ได้ชิ้นงานจากกระบวนการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มผู้วิจัยได้
พบว่า การใช้กระบวนการ Frictions Stir Welding (FSW) หรือกระบวนการเชื่อมความเสียดทาน
หมุนกวน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ความร้อนและแรงเสียดทานในการเชื่อมเหล็กโดยการหมุนด้วย
ความเร็วสูง การเชื่อมต่อดังกล่าวจะท าให้พ้ืนผิวของวัสดุมีอุณหภูมิสูงขึ้น  จนสามารถเชื่อมต่อการได้
โดยที่เหล็กกล้าคาร์บอนสูงยังคงอยู่ในสภาวะของแข็ง 

2. เหล็กกล้าผสม (Alloy Steel) 

 เหล็กกล้าผสม (Alloy Steel) เป็นเหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของเหล็กและธาตุต่างๆ ในสัดส่วนดังนี้ 
เช่น แมงกานีส (Manganese) มากกว่าร้อยละ 1.65 ซิลิกอน (Silicon) มากกว่าร้อยละ 0.5 ทองแดง 
(Copper) มากกว่าร้อยละ 0.6 และอาจมีธาตุอ่ืนๆ ผสมอยู่ในปริมาณเล็กน้อย เช่น โครเมียม 
(Chromium) นิกเกิล (Nickel) โมลิบลินัม (Molybdenum) หรือ ทังสเตน (Tungsten) เป็นต้น 
(American Iron and Steel Institute, n.d.) 
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 เหล็กกล้าผสม ที่มีส่วนประกอบของธาตุโครเมียมมากกว่าร้อยละ 3.99 นั้น สามารถแยกออกเป็น
เหล็กกล้า Stainless และ Tool Steels เหล็กกล้าผสมส่วนใหญ่เป็นเหล็กเนื้อแน่น (Killed Steel) 
เนื่องจากได้ผ่านกระบวนการลดออกซิเจน (Deoxidization) โดยการผสมธาตุอ่ืนๆ ลงไปเพ่ือลด
ปริมาณออกซิเจนในเนื้อเหล็ก ท าให้สามารถใช้กระบวนการดังกล่าวในการปรับคุณสมบัติของ
เหล็กกล้าผสมให้มีคุณสมบัติเฉพาะต่อความต้องการในการใช้งาน เหล็กกล้าผสมเหมาะกับ
กระบวนการเชิงกล (Mechanical Treatment) และกระบวนการที่ใช้ความร้อน (Heat Treatment) 
มากกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน (eFunda Inc., n.d.) 

American Iron and Steel Institute (AISI) หรือสถาบันเหล็กกล้าประเทศสหรัฐฯ ที่มีหน้าที่
ก าหนดมาตรฐานเหล็กกล้าตามระบบ AISI โดยจะแบ่งประเภทของเหล็กกล้าผสม (Alloys Steel) 
ตามปริมาณของธาตุที่ผสมอยู่ในเนื้อเหล็ก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เหล็กกล้าผสมต่ า 
และเหล็กกล้าผสมสูง โดยมีเกณฑ์ในการแบ่งตามปริมาณของธาตุผสม (Alloy) ถ้าหากในเนื้อเหล็กมี
ปริมาณธาตุผสมต่ ากว่าร้อยละ 8 จะถูกจัดให้อยู่ในประเภทเหล็กกล้าผสมต่ า (Low Alloys Steel) 
แต่ถ้าหากมีปริมาณธาตุผสมมากกว่าร้อยละ 8 จะถือว่าเป็นเหล็กกล้าผสมสูง (High Alloys Steel) 
(American Iron and Steel Institute, n.d.)  

ทั้งนี้ เหล็กกล้าผสมที่นิยมใช้ในปัจจุบันมักจะเป็นเหล็กกล้าผสมต่ า (Black & Kosher, 2011) 
โดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับธาตุที่น ามาผสม ซึ่งมีรายละเอียดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเหล็กกล้าผสมต่ าในประเทศสหรัฐฯ ดังต่อไปนี้  

- เหล็กกล้าผสมต่ า (Low Alloys Steel) 

เหล็กกล้าผสมต่ า คล้ายกับการผสมกันระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอนกับเหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของ
ธาตุอ่ืนๆ เช่น นิเกิล โครเมียม และโมลิบลินัม โดยมีสัดส่วนของธาตุผสมหรืออัลลอย (Alloy) 
ประมาณต่ ากว่าร้อยละ 8 ทั้งนี้ เหล็กกล้าผสมต่ าจะมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน อีก
ทั้งยังมีต้นทุนต่ ากว่าเหล็กกล้าผสมสูง (High Alloy Steel) จึงนิยมใช้เป็นวัสดุส าหรับงานวิศว
อุตสาหกรรมหนัก อย่างไรก็ตามเหล็กกล้าผสมต่ าไม่นิยมน ามาใช้ในการผลิตวัสดุที่สามารถทนการกัด
กร่อนที่อุณหภูมิสูง (High Temperature Corrosion) แต่กลับนิยมน ามาใช้ในกระบวนการที่มีความ
ร้อนสูง เช่น การผลิตพลังงาน กระบวนการทางเคมีในอุตสาหกรรม หรือการเผาขยะ เพ่ือใช้เป็นท่อ
แลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น (American Iron and Steel Institute, n.d.; Key to Metals North 
America, n.d.; Pinder, Dawson, & Tatlock, 2010)  
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ทั้งนี้ เทคโนโลยีการผสมธาตุผสมนอกจากคาร์บอนลงในเหล็กกล้าผสมในประเทศสหรัฐฯ เพ่ือ
พัฒนาคุณสมบัติของเหล็กให้เป็นไปตามความต้องการนั้น ปัจจุบันมีการน าธาตุผสมหลายชนิดมาใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพของเหล็กดังกล่าว ซึ่งธาตุผสมที่ได้รับความนิยมในประเทศสหรัฐฯ  ได้แก่ 1. 
ซิลิกอน 2. โมลิบลินัม 3. ทังสเตน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ซิลิกอน (Silicon) 

ในประเทศสหรัฐฯ มีการน าธาตุซิลิกอนซึ่งเป็นธาตุที่นิยมน ามาผสมกับเหล็กกล้า เช่น เหล็กกล้า
ผสมซิลิกอน และเหล็กกล้าผสมซิลิกอน-แมงกานีส เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

- เหล็กกล้าผสมซิลิกอน  (Silicon Alloy Steel หรือ Electrical steel) เป็นเหล็กกล้าที่มี
ส่วนผสมของคาร์บอนประมาณร้อยละ 0.07 และซิลิกอนประมาณร้อยละ 4 ซึ่งซิลิกอนมีคุณสมบัติใน
การจับตัวกับแกรไฟต์ในเหล็กกล้าผสมที่มีปริมาณคาร์บอนต่ า ท าให้เหล็กกล้าที่ได้มีคุณสมบัติเป็น
แม่เหล็กอ่อน (Soft Magnetic Material คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติในการเหนี่ยวน าให้เป็นแม่เหล็กและ
สูญเสียความเป็นแม่เหล็กได้ง่าย ref) ดังนั้น เหล็กกล้าผสมซิลิกอนจึงนิยมน ามาใช้ในอุตสาหกรรมการ
ไฟฟ้า (Proto Laminations Inc., n.d.) เช่น การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า โดยคุณสมบัติของเหล็กกล้า
ชนิดดังกล่าวขึ้นอยู่กับปริมาณในการใช้ตั้งแต่ 2 -3 Oz. (ประมาณ 60 -85 กรัม) เพ่ือน ามาใช้ในการ
ผลิตหม้อแปลงสัญญาณพัลซ์ (Pulse Transformer หรือ หม้อแปลงสัญญาณพัลซ์ (Pulse 
Transformer) เป็นหม้อแปลงที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ท างานเพ่ือส่งสัญญาณพัลซ์ ท างานด้าน
ไฟฟ้าก าลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (Tabtronics, 2008)) ไปจนถึงหลายตัน เพ่ือใช้เป็นแกน
แม่เหล็กในการผลิตเครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ หรือ หม้อแปลงไฟฟ้า  เป็นหม้อแปลงที่ใช้ในวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ท างานเพ่ือส่งสัญญาณพัลซ์ ท างานด้านไฟฟ้าก าลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
มอเตอร์ อย่างไรก็ตามในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า ต้องการพัฒนาคุณภาพของเหล็กเพ่ือลดการ
สูญเสียพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร้อน ที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้า นักวิจัยค้นพบว่า การใส่
ซิลิกอนผสมลงไปในวัสดุเหล็ก ซึ่งมีคุณสมบัติแม่เหล็กอ่อน จะช่วยเพ่ิมความต้านทาน และลด 
Hysteresis loss (คือ การสูญเสียพลังงานที่เกิดจากการน าพลังงานไปใช้ในการผลักของแม่เหล็ก 
(Integrated Publishing, n.d.)) เพ่ิมความสามารถในการเป็นแม่เหล็ก และลดการเกิด Aging (เป็น
การท าให้เหล็กมีความแข็งและเปราะเพ่ิมมากขึ้น (The Great Soviet Encyclopedia , 1979; Key 
to Metals North America, n.d.)  

- เหล็กกล้าผสมซิลิกอน-แมงกานีส (Silicon-Manganese Steel) เหล็กกล้าผสมซิลิกอน-
แมงกานีส เป็นเหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของเหล็กและคาร์บอนในปริมาณที่ต่างกันออกไป ซึ่งในการผลิต
เหล็กกล้าผสมดังกล่าว จะท าการลดปริมาณคาร์บอนโดยการน าสินแร่แมงกานีส (Manganese Ore) 
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หรือ ขี้ตะกรันแมงกานีส (Manganese Slag) มาเผากับซิลิกอนในเตาไฟฟ้า (Electric Furnace) ท า
ให้ได้ผลผลิตเป็นซิลิโคแมงกานีส (Silicomanganese) ซึ่งประกอบด้วย คาร์บอนประมาณร้อยละ 
1.5 – 3 ซิลิกอนประมาณร้อยละ 18-20 แมงกานีสประมาณร้อยละ 65-68 และสัดส่วนที่เหลือคือ
เหล็ก ทั้งนี ้เหล็กกล้าผสมซิลิกอน-แมงกานีสนิยมใช้ในกระบวนการหลอมเหล็กกล้าในเตาหลอมและ
เตาปรุงน้ าเหล็ก (Ladle Furnace) เพ่ือใช้ในการผสมธาตุให้ได้เหล็กกล้าผสม หรือลดการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (deoxidization) ซึ่งการผสมซิลิกอนและแมงกานีสในเหล็กกล้านั้นมี
จุดประสงค์เพ่ือลดปริมาณของอะลูมิเนียม คาร์บอน และไนโตรเจนที่อยู่ในเนื้อเหล็ก ท าใหห้เหล็กที่
ได้มีคุณสมบัติ เช่น สามารถลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้มากขึ้น ท าให้ได้เหล็กกล้าที่มีความ
บริสุทธิ์สูง เหล็กกล้าผสมซิลิกอน-แมงกานีส ที่มีปริมาณคาร์บอนต่ า จะประกอบด้วย ซิลิกอนร้อยละ 
30 และคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.6 (Dosaj, Kroupa, & Bittar, 2005) 

 2. โมลิบลินัม  

 เหล็กกล้าผสมโมลิบลินัม (Molybdenum Steel) ธาตุโมลิบลินัมเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งที่นิยม
น ามาผสมในกระบวนการผลิตเหล็กกล้าท าให้ได้เหล็กกล้าผสมโมลิบลินัม เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติความ
แข็งแรงให้กับเหล็กกล้า ทั้งนี ้เมื่อผสมธาตุโมลิบลินัมปริมาณความเข้มข้นไม่มากลงในเหล็กกล้า จะได้
เหล็กกล้าที่มีความแข็งสูง (Ultra-High-Strength Steel) ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวจะสามารถคงอยู่ได้
อย่างเสถียรแม้จะอยู่ในสภาวะความกดดันสูงสุดถึง 300,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) และยังทนต่อ
ความร้อนสูงอีกด้วย ดังนั้น จึงสามารถน าเหล็กกล้าผสมโมลิบลินัมมาใช้เป็นวัสดุในการผลิตของ
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การทหาร (เช่น จรวด) การบิน (เช่น ส่วนประกอบของเครื่องบิน และยาน
อวกาศ) เคมี และอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้า ทั้งนี้ การผสมโมลิบลินัมลงในเหล็กกล้า ท าให้
เหล็กกล้าผสมนั้นมีคุณสมบัติความแข็งมากที่สุดรองจากไทเทเนียม ซึ่งมีราคาแพงกว่ามาก (All 
Metals & Forge Group , n.d.)  

 ทั้งนี้ นอกจากจะสามารถน าเหล็กกล้าผสมโมลิบลินัมมาใช้ในอุตสาหกรรมข้างต้นแล้ว ยังสามารถ
น ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของวัสดุในโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ า เช่น ท่อส่งน้ า (Penstock) ซึ่ง
ท่อส่งน้ าดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติทนแรงดันสูง และน้ าหนักเบา แต่เหล็กกล้าชนิดอ่ืนจะทนแรงดัน
สูงได้จะต้องมีผนังท่อน้ าที่หนาเพียงพอ ท าให้น้ าหนักโดยรวมของท่อส่งน้ าเพ่ิมมากขึ้น แต่เมื่อน าโม
ลิบลินัมผสมในเหล็กกล้า ท าให้ได้เหล็กกล้าที่มีความแข็งสูง โดยสามารถทนแรงดันขนาด 550 เมกะ
ปาสคาล (หรือ MPa คือ หน่วยของแรงดัน) ขึ้นไป ดังรูปภาพที่ 27 จะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ของการ
ลดลงของความหนาของผนังท่อน าส่งน้ าและความแข็งแรงเพ่ิมขึ้น เมื่อมีการผสมโมลิบลินัมใน
เหล็กกล้า (Mohrbacher, 2001)   
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รูปภาพที่ 27 แสดงถึงอัตราการลดลงของผนังท่อน าส่งน้ าและน้ าหนักโดยรวม โดยเปรียบเทียบกับ
อัตราความแข็งของเหล็กกล้าผสมโมลิบลินัม 

ที่มา: Mohrbacher (2001)   

3. ทังสเตน 

  เนื่องจากทังสเตนมีคุณสมบัติช่วยในการจับตัวกับคาร์บอนให้แน่นหนาขึ้น ทนต่อการเสียดสี และ
การสึกหรอ เมื่อน าทังสเตนผสมในเหล็กกล้าผสมปริมาณเล็กน้อย จะช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งในเนื้อ
เหล็ก และยังเพ่ิมความสามารถในการคงรูปถึงแม้จะอยู่ภายใต้อุณหภูมิสูงอีกด้วย เหล็กกล้าผสม
ทังสเตน (Tungsten Steels) เป็นส่วนส าคัญในการผลิตเหล็กกล้าไฮสปีด (High Speed Steels) 
หรือเหล็กกล้ารอบสูง ซึ่งเป็นเหล็กกล้าผสมกับธาตุโลหะหลายชนิด และนิยมใช้ในชิ้นงานที่ต้องใช้
ความเร็วสูง เช่น มีดกลึง ดอกสว่าน หรือเครื่องมือตัดเจาะอ่ืนๆ เป็นต้น (Arthur R Warner Co., 
n.d.)  

  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเหล็กกล้าผสมทังสเตน และทังสเตนคาร์ไบด์ (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก ซึ่งจะ
กล่าวในหัวข้อต่อไป) เหล็กกล้าผสมทังสเตนมีคุณสมบัติยืดหยุ่นมากกว่า ซึ่งเหล็กกล้าผสมทังสเตน 
นิยมใช้ในการผลิตชิ้นส่วนในเครื่องมือตัด เช่น ดอกตัดเกลียว (Taps and Dies) ดอกเจาะ (Twist 
drills) ใบเลื่อย (Saw blades) สว่าน (Reamers) หรือ เครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายกับหัวเจาะ เป็น
ต้น (Stanford Materials, n.d.) 
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2. โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non Ferrous) 

 โลหะนอกกลุ่มเหล็ก คือ โลหะผสมที่ไม่มีธาตุเหล็กประกอบอยู่ด้วย ถึงแม้ว่าโลหะผสมที่อยู่ในกลุ่มเหล็ก 
เช่น เหล็กกล้า หรืออัลลอยด์ จะมีประโยชน์มากมาย แต่กลับมีข้อจ ากัดบางประการ เช่น มีความหนาแน่นสูง มี
ความสามารถในการน าไฟฟ้าได้ต่ ากว่าโลหะนอกกลุ่มเหล็ก และง่ายต่อการถูกกัดกร่อนในบางสภาวะ ดังนั้น จึงมี
การพัฒนาโลหะนอกกลุ่มเหล็กขึ้น เพื่อทดแทนการใช้โลหะกลุ่มเหล็กส าหรับชิ้นงานที่มีคุณสมบัติเจาะจงและโลหะ
กลุ่มเหล็กไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Callister, 2007) 

 ตัวอย่างโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่มีการวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันของประเทศสหรัฐฯ เช่น ทองแดง 
อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ไทเทเนียม เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่ประเทศสหรัฐฯ ให้ความ
สนใจ ได้แก่ โลหะทนไฟ (Refractory Metal) และโลหะผสมพิเศษ (Superalloys) เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ 
เช่น ทนความร้อนสูง ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี เป็นต้น จึงนิยมน าไปใช้เป็นวัสดุเพ่ือผลิตส่วนประกอบใน
เครื่องยนต์ของเครื่องบิน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. โลหะผสมพิเศษ (Superalloys) 

  โลหะผสมพิเศษ คือ โลหะผสมพิเศษเป็นกลุ่มของโลหะท่ีมีสมบัติพิเศษที่ส าคัญที่ไม่มีในโลหะกลุ่ม
อ่ืน คือทนความร้อนได้ด ีทนต่อการคืบ (Creep Resistant) ได้ที่อุณหภูมิสูง และทนต่อบรรยากาศการกัด
กร่อนที่รุนแรงได้ดีมาก สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึงราว 1,050 – 1,200 องศาเซลเซียส นิยมใช้เป็น
ส่วนประกอบของใบพัดเครื่องบิน ชิ้นส่วนของเตาปฏิกรณ์ และชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  ซึ่ง
จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษคือ ทนต่อการเกิดออกซิเดชั่น (Oxidation) และอุณหภูมิสูงได้ดี ซึ่งโลหะที่นิยม
น ามาใช้ผสมในโลหะผสมพิเศษ คือ โคบอลต์ (Cobalt) นิเกิล (Nickel) โครเมียม (Chromium) และ
ไทเทเนียม (Titanium) (Callister, 2007) 

Pollock และคณะ (2006) ได้ศึกษาโลหะผสมพิเศษที่มีนิเกิลเป็นส่วนประกอบพื้นฐาน (Nickel-
based Superalloys) โดยท าการศึกษาลักษณะทางกายภาพ เคมี และคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุดังกล่าว 
เมื่อมีการผสมกับธาตุผสม (Alloy) อ่ืน ในสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไป พร้อมทั้งเปรียบเทียบคุณสมบัติที่
ได้จากกรรวมวิธีการหล่อโลหะท่ีแตกต่างกัน เพ่ือพัฒนาคุณสมบัติของโลหะผสมดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ
ที่สูงขึ้นและเหมาะกับเทคโนโลยีการผลิตเครื่องยนต์กังหันอากาศ (Gas-Turbine Engine) ต่อไป ซึ่ง
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเว็บไซต์:  
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/77223/1/AIAA-18239-462.pdf   
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 2. โลหะทนไฟ (Refractory Metal) 

 โลหะทนไฟ คือ โลหะประเภทหนึ่งที่มีทนต่อการหลอมเหลว ณ อุณหภูมิสูงได้ โลหะที่จัดอยู่ใน
กลุ่มโลหะทนไฟ ได้แก่ ไนโอเบียม (Niobium) โมลิบลินัม (Molybdenum) ทังสเตน (Tungsten) และ 
แทนทาลัม (Tantalum) เป็นต้น ซึ่งโลหะดังกล่าวมีอุณหภูมิหลอมเหลวประมาณ 2,468 (อุณหภูมิ
หลอมเหลวเฉลี่ยของโมลิบลินัม) – 3,410 (อุณหภูมิหลอมเหลวเฉลี่ยของทังสเตน) องศาเซลเซียส ซึ่ง
ทังสเตนเป็นโลหะที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวสูงที่สุด เนื่องจากพันธะที่เชื่อมระหว่างโมเลกุลนั้นมีความ
แข็งแรงมาก (Callister, 2007)     

 การเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์อากาศยาน (Turbine Engines) หรือหม้อไอน้ า 
(Boilers) จ าเป็นต้องใช้วัสดุที่ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ จึงได้มีการพัฒนาโลหะทนไฟขึ้น โดยน าธาตุผสม เช่น 
โมลิบลินัมและไนโอเบียมผสมในโลหะ เกิดเป็นโลหะทนไฟที่มีโมลิบลินัมและไนโอเบียมเป็นหลัก 
(Molybdenum and Niobium-based alloys) โลหะผสมชนิดดังกล่าว มีอุณหภูมิหลอมเหลวสูง และมี
ความแข็งแรงแม้อยู่ภายใต้อุณหภูมิสูงอีกด้วย ข้อจ ากัดของโลหะชนิดดังกล่าว คือ มีความทนต่อการสึก
กร่อน และความสามารถในการทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ต่ า  ในประเทศสหรัฐฯ ได้มีการ
พัฒนาคุณภาพของโลหะผสมชนิดดังกล่าว โดยใช้เทคโนโลยีการเคลือบผิวโลหะ (Coating) เพ่ือเพ่ิมความ
ทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และทนต่อการถูกกัดกร่อน    

ปัจจุบัน นักวิจัยในประเทศสหรัฐฯ ได้พัฒนาโลหะผสมโมลิบลินัม-ซิลิกอน-โบรอน (Mo-Si-B 
Alloys) เนื่องจากโลหะชนิดดังกล่าว สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มวัสดุที่ทนต่อความร้อนสูง ตั้งแต่
2,000 องศาเซลเซียสขึ้นไป และยังทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้อีกด้วย (Sakidja, Werner, & 
Perepezko, 2006) โดย Kruzic และคณะ (2004) ได้ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลในการต่อต้านการแตกหัก
และความล้าของโลหะผสมโมลิบลินัม-ซิลิกอน-โบรอน (Mo-Si-B Alloys) พบว่า เมื่อท าการเคลือบโลหะ
ทนไฟ เช่น โมลิบลินัมด้วย Borosilicides และ Molybdenum silicides ท าให้โลหะผสมโมลิบลินัม-
ซิลิกอน-โบรอน ทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และทนต่อการสึกกร่อนได้ดีขึ้น 
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2. โพลิเมอร์ (Polymer) 

  วัสดุโพลิเมอร์ คือ วัสดุที่มีโพลิเมอร์เป็นส่วนประกอบ โดยทั่วไปมักหมายถึงพลาสติก อย่างไรก็ตาม เรา
สามารถแบ่งวัสดุโพลิเมอร์ออกเป็นหลายประเภท ตามลักษณะทางกายภาพและเคมี  เช่น พลาสติก ยาง ไฟเบอร์ 
หรือแบ่งตามคุณสมบัติการใช้งาน เช่น วัสดุเคลือบผิว กาว ฟิล์ม โฟม เป็นต้น (Callister, 2007)  

 ทั้งนี้ สามารถแบ่งเทคโนโลยีวัสดุโพลิเมอร์ในประเทศสหรัฐฯ ตามประเภทของการใช้งานออกเป็น 4 
ประเภทหลัก ได้แก่  

1. พลาสติก (Plastic) 

2. ยาง (Elastomers หรือ Rubber) 

3. ไฟเบอร์ (Fiber) 

4. วัสดุโพลิเมอร์ที่ใช้งานทั่วไป (Miscellaneous Application)  

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. พลาสติก (Plastic) 

 พลาสติกถือเป็นวัสดุโพลิเมอร์ที่มีสัดส่วนมากที่สุด โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยตามความ
แตกต่างของลักษณะโครงสร้างโมเลกุลและวัตถุประสงค์ ในการใช้งาน ได้แก่  พอลิ เอทธิลีน 
(Polyethylene) พอลิโพรไพลีน (Polypropylene) พอลิไวนิลคลอไรด์ (Poly(vinylchloride)) พอลิสไต
รีน (Polystyrene) ฟลูออโรคาร์บอน (Fluorocarbons) อิพอคซี (Epoxies) ฟีนอลิค (Phenolics) และ
พอลิเอสเตอร ์(Polyesters) เป็นต้น เนื่องจาก โครงสร้างและส่วนประกอบของโมเลกุที่แตกต่างกัน ท าให้
พลาสติกบางชนิดมีความแข็งแต่เปราะ หรือเหนียว เป็นต้น  

ปัจจุบัน นิยมน าพลาสติกมาใช้ในการผลิตชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป เช่น พอลิสไตรีน 
(Polystyrene) และ Poly(methyl methacrylate) นิยมใช้กับชิ้นงานที่ต้องการความโปร่งแสงสูง 
ในขณะที่ ฟลูออโรคาร์บอน (Fluorocarbons) มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (co-efficient of friction) 
ต่ า และสามารถทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี ถึงแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงก็ตาม ท าให้มีการ
น าพลาสติกชนิดดังกล่าวมาใช้ในการเคลือบภาชนะเครื่องครัว หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
ความร้อนสูง เป็นต้น (Callister, 2007)  
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จากบทที่ 1 พลาสติกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ พลาสติกชนิดแข็งตัวถาวร 
(Thermoset) และพลาสติกชนิดแข็งตัวในสภาวะเย็น และอ่อนตัวในสภาวะร้อน (Thermoplastic) จาก
ตารางที่ 3 แสดงถึงตัวอย่างของพลาสติกชนิดต่างๆ ที่มีการผลิตและพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ในปัจุบัน  

ตารางที่ 3 ตัวอย่างของพลาสติกชนิดต่างๆ โดยแสดงชื่อทางเคมี ชื่อทางการค้า คุณสมบัติ และประโยชน์ใช้สอย 

 

 

ที่มา: Callister (2007) 

 เนื่องจาก วัสดุพลาสติกมีการพัฒนาและสังเคราะห์ขึ้นเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จึงได้ตัวอย่างของ
เทคโนโลยีด้านวัสดุพลาสติกบางประเภทที่ได้รับความสนใจในการวิจัยและพัฒนาในประเทศสหรัฐฯ ได้แก่ 
Epoxies และ Biodegradable Plastic ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1.1 Epoxies  

Epoxies เป็นโพลิเมอร์ประเภท Thermosetting Polymers ซึ่งมีคุณสมบัติผสมระหว่าง
คุณสมบัติเชิงกลและ Corrosion resistance อีกท้ังยังสามารถน าไฟฟ้าได้ จึงนิยมน าไปใช้ในการผลิตวัสดุ
ทางไฟฟ้า หรือ ใช้เคลือบสายใยแก้ว (Fiberglass laminate) เป็นต้น (Pascault & Williams, 2010) 

 บริษัท Huntsman (2005) ได้ร่วมมือกับ Pacific Research Laboratories ประเทศสหรัฐฯ ใน
การผลิตชิ้นส่วนของกระดูกเทียมจาก สารประกอบโพลิเมอร์ Epoxies เพ่ือใช้ในการทดสอบทางยา โดย

ใช้ RenCast® 2000 epoxy resin และ Ren® 2000 hardener เป็นส่วนประกอบในการหล่อกระดูก

เทียม ท าให้กระดูกเทียมที่ได้มีความแข็งแรงและความเหนียวใกล้เคียงกับกระดูกจริง เหมาะกับการใช้ใน
การทดสอบและการรักษาโรคทางกระดูก รูปภาพที่ 28 แสดงถึงกระดูกเทียมที่ผลิตจาก Epoxy ของ
บริษัท Huntsman ซึ่งช่วยให้ห้องปฏิบัติการ Pacific Research Laboratoties สามารถพัฒนากระดูก
เทียมท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกระดูกจริง เช่น ความยืดหยุ่น ความแข็ง อีกทั้งยังสามารถทนต่ออุณหภูมิ
และความดันสูง ที่เกิดจากสภาวะการหล่อกระดูกได้ ท าให้ได้กระดูกเทียมต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ เหมาะ
ส าหรับใช้ในการศึกษาด้านการแพทย์ต่อไป 

 

รูปภาพที่ 28 แสดงถึงกระดูกเทียมท่ีผลิตจาก Epoxy 

ที่มา: Huntsman (2005) 
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1.2 Biodegradable Plastic  

 Biodegradable polymer เป็นวัสดุโพลิเมอร์ชนิดหนึ่ง ที่สามารถน ามาใช้ทดแทนพลาสติก
สังเคราะห์ได้ และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เนื่องจากความต้องการใช้พลาสติกในปัจจุบันขยายตัวอย่ าง
รวดเร็ว แต่ยังคงใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายยาวนาน ท าให้นักวิจัยพยายามปรับปรุงและพัฒนา 
Biodegradable Plastic หรือพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ซึ่งนักวิจัยคาดว่าพลาสติก
ดังกล่าวจะสามารถลดปริมาณการผลิตพลาสติกที่ท าลายสิ่งแวดล้อมได้โดยใช้ต้นทุนต่ า (Kolybaba, 
Tabil, Panigrahi, Crerar, Powell, & Wang, 2003) 

 Coates (2007) ได้พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ซึ่งสามารถเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็น
สารโพลิเมอร์ส าหรับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์ ถ้วย หรือส้อม เป็นต้น ทั้งนี้ ศ .ดร. 
Geoff Coates นักวิจัยด้านเคมีและชีวเคมี จาก Cornell University ได้ใช้เปลือกส้มในการผลิตพลาสติก
ที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ โดยการน าเปลือกส้มไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลพร้อมทั้งพ่นด้วย Zinc-
based pixie dust หรือ Zinc Diiminate Catalyst (ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ช่วยเร่งการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง
คาร์บอนไดออกไซด์และ Epoxies ท าให้ใช้ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาลดลง) ท าให้เกิดเป็นสารตั้งต้น
ชนิดใหม่เพ่ือใช้ในการผลิตวัสดุดังกล่าว  ที่ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และสาร Citrus ทั้งนี้ 
ผลิตภัณฑ์ตั้งต้นที่ได้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Epoxides กรดแลคติก และ Turpenes ซึ่งสามารถ
พบได้ในน้ านมและผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว ทั้งนี้ พลาสติกที่ได้จากกระบวนการข้างต้น จะใช้ระยะเวลาในการ
ย่อยสลายน้อยกว่าพลาสติกท่ีผลิตจากน้ ามัน (Oil-based plastic) ซึ่งใช้ระยะเวลาหลายร้อยปีในการย่อย
สลาย ซึ่งแบคทีเรียในธรรมชาติสามารถย่อยสลายโพลิเมอร์ในพลาสติกดังกล่าว โดยการย่อยพันธะ
ระหว่างโมเลกุลเชิงประกอบ (Complex molecules) ได้ง่าย แต่กลับย่อยสลายพันธะระหว่างโมเลกุลใน
พลาสติกที่ผลิตจากน้ ามันได้ยากเนื่องจากพันธะมีความแข็งแรงสูงกว่ามาก ซึ่งพลาสติกที่ได้ประกอบด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 30-50 โดยน้ าหนัก และยังมีคุณสมบัติเป็น Gas barrier (คล้ายเยื่อเลือกผ่าน) 
และย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัท Novomer ได้น า pixie-duxt มาใช้ในการผลิต NB-
180® ซึ่งเป็นสารประกอบโพลิเมอร์ที่เป็น Binder (ตัวจับ) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์ นาโนเทคโนโลยี ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และเซมิคอนดักเตอร์ ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อย
สลายได้ในสภาวะอุณหภูมิต่ า ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีต้นทุนต่ าอีกด้วย (Muscente, 2008) 

 จากรูปภาพที่ 29 แสดงถึงการจับกันระหว่างโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ และ Propylene 
oxide ที่เชื่อมต่อด้วย Zinc diiminate catalyst (บริเวณสีฟ้า) ท าให้เกิดเป็นสายโพลิเมอร์ 
Polycarbonate (บริเวณสีแดง) 
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รูปภาพที่ 29 แสดงถึงโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบโพลิเมอร์ที่ผลิตโดย Coates’ group 

ที่มา: Ritter (2007) 

2. ยาง (Elastomers หรือ Rubber) 

Elastomeric Material โดยทั่วไปหมายถึง ยาง (Rubber) หรือ วัสดุโพลิเมอร์ที่มีลักษณะคล้าย
กับยางในธรรมชาติและสามารถแทนที่ยาง ซิลิโคน (Silicone) หรือ ลาแท็กซ์ (Latex) ได้ เนื่องจากมี
ลักษณะนิ่ม เหมาะส าหรับการหล่อชิ้นงานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง เช่น SBR (Styrene-butadiene 
copolymer) ที่ใช้ในการผลิตยางรถยนต์ หรือ NBR (Acrylonitrile-butadiene copolymer) ที่ใช้ใน
การผลิตท่อยาง หรือเพ้ืนรองเท้า เป็นต้น (Callister, 2007)     

 เทคโนโลยีวัสดุยางสังเคราะห์ที่ได้รับความสนใจในการศึกษาและวิจัยในประเทศสหรัฐฯ ได้แก่  
Thermoplastic Elastomers หรือ TPEs และ Multimodal Elastomers (National Science 
Foundation (NSF), n.d.)  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 Thermoplastic Elastomers หรือ TPEs 

   Thermoplastic Elastomers เป็นวัสดุพิเศษที่มีคุณสมบัติผสมระหว่างยางและพลาสติก ท าให้
วัสดุดังกล่าวมีความยืดหยุ่นเหมือนยาง และสามารถน าไปขึ้นรูปได้เช่นเดียวกับ Thermoplastic ท าให้
สามารถน ากลับมาหล่อใหม่ เพื่อใช้งานซ้ าได้ ปัจจุบันนิยมน าวัสดุ TPEs มาใช้ในการผลิตล้อรถ ด้ามแปรง
สีฟัน ด้ามคีม หรือด้ามไขควง หรือของเล่น เป็นต้น  
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รูปภาพที่ 30 โครงสร้างทางเคมีของ Monomer ในวัสดุ TPEs 

ที่มา: Bishop & Register (2010) 

 ข้อเสียของวัสดุ TPEs คือ หลอมละลายได้ง่ายในสารละลายอินทรีย์ (Organic liquids) และไม่
สามารถน ามาใช้ในการผลิตปะเก็น (Gaskets) หรือท่อยาง (Bishop & Register, 2010) อีกทั้งยังหลอม
ละลายได้ง่ายเมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิสูง ท าให้ยากต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือยานยนต์ เป็นต้น Bishop และคณะ (2010) ได้คิดค้นเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ 
TPEs ให้มีโครงสร้างผสมระหว่าง Crystalline (โครงสร้างผลึก: สีฟ้า) Glassy (โครงสร้างใสคล้ายแก้ว: สี
เขียว) Rubbery (โครงสร้างคล้ายยาง: สีแดง) (ดังรูปภาพที่ 30) ซึ่งวัสดุดังกล่าวสามารถทนต่อการกัด
กร่อนของสารละลายอินทรีย์ได้ 

2.2 Multimodal Elastomers 

 Multimodal Elastomers เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจ าลองรูปแบบของลักษณะ
โครงสร้างของ Elastomers ที่จะน าไปสู่การพัฒนาวัสดุ Elastomers ชนิดใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่
ต้องการ หรือสามารถกล่าวได้ว่า เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือศึกษาและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ จากการวิจัยได้ศึกษา Unimodal และ Bimodal 
Elastomers (ลักษณะโครงสร้างของสายโพลิเมอร์ Elastomers ที่เหมือนกันและแตกต่างกัน) โดยการใช้ 
Deuterium Nuclear Magnetic Resonance (2H-NMR) เพ่ือใช้ในการศึกษาโครงสร้างของ 
Elastomers จากผลการวิจัยพบว่า Trimodal มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีกว่า Unimodal ดังรูปภาพที่ 31 ซึ่ง



- 51 - 
 

จะเห็นได้ว่า Trimodal (กราฟแท่งสีฟ้า) มีความเหนียวสูงกว่า Unimodal ในการทดสอบการดึงแบบ
แกนเดียว (Uniaxial Extension) (Genesky & Cohen, 2010) 

 

รูปภาพที่ 31 การเปรียบเทียบความเค้นและความเครียดระหว่าง Unimodal และ Trimodal 

ที่มา: Genesky & Cohen (2010) 

3. เส้นใย (Fiber) 

 วัสดุเส้นใย หรือ Fiber นั้น เป็นวัสดุที่นิยมน ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
สิ่งทอ (Textile Industry) โดยสามารถแบ่งเส้นใยออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ เส้นใยจากธรรมชาติ เช่น 
ฝ้าย ไหม เป็นต้น และเส้นใยสังเคราะห์ เช่น เส้นใย Aramid8 (aramatic polymide fiber) เป็นต้น 
(Callister, 2007)  

ทั้งนี้ เทคโนโลยีวัสดุเส้นใยที่ได้รับความสนใจในการศึกษาและวิจัยในประเทศสหรัฐฯ โดยส่วน
ใหญ่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ที่ผลิตโดยนาโนเทคโนโลยี เส้นใยที่
มีความเหนียวสูง และ เส้นใย Liquid crystal polymer (LCP) (American Association of Textile 
Chemists and Colorists, Fiber Society & National Textile Center, 2011) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

 

 
                                                           
8
 Aramid หรือ aramatic polymide fiber เป็นเส้นใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง สามารถทนไฟได้เพราะมีจุด
หลอมเหลวที่ 500 องศาเซลเซียส อีกทั้งยังมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง 5 เท่า เมื่อเทียบกับเหล็กกล้าที่มี
น้ าหนักเท่ากัน นิยมใช้ในการผลิตวัสดุส าหรับการบิน และการทหาร เช่น การผลิตเสื้อเกราะ เป็นต้น (García, 
García, Serna, & Peña, 2010) 
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3.1 เส้นใยสังเคราะห์ที่ผลิตโดยนาโนเทคโนโลยี 

 การผลิตเส้นใยสังเคราะห์จากนาโนเทคโนโลยี ท าให้ได้เส้นใยที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติเฉพาะ
เพ่ิมมากขึ้น เช่น ป้องกันเชื้อจุลชีพ หรือการใช้เส้นใยนาโนเพ่ือผลิตวัสดุและเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 
เป็นต้น ทั้งนี ้เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีจะอธิบายในส่วนของวัสดุนาโนต่อไป 

3.2 เส้นใยที่มีความเหนียวสูง 

 High Modulus Polypropylene เป็นเส้นใยโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่มีความเหนียว หรือความ
แข็งแรงสูง ซึ่งสามารถใช้ในการผลิตเส้นด้าย หรือเชือกต่อไป (Salem, 2008) บริษัท Innegrity, LLC 
เป็นบริษัทผู้ผลิตวัสดุผสมเส้นใยสังเคราะห์ (Composite Fiber) และเส้นใยสังเคราะห์ โดยมีผลิตภัณฑ์
หลัก คือ Innegra S หรือเส้นใยสังเคราะห์ที่ผลิตจาก Polypropylene และมีน้ าหนักเบา อีกทั้งยัง
สามารถน าไปเป็นส่วนผสมของวัสดุผสม หรือวัสดุไฮบริด (Hybrid Material)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ด้านความแข็งแรง ความเหนียว และทดแทนวัสดุประกอบอ่ืนๆ เช่น แก้ว คาร์บอน และ Aramid เป็นต้น 
ท าให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตวัสดุผสมชนิดต่างๆ ได้ นอกจากนี้ Innegra S ยังทนต่อการกัดกร่อน
ของสารเคมี และมีความสามารถในการดูดซับน้ า (Water Absorption) น้อยกว่าร้อยละ 1  

 เนื่องจาก Innegra S มีคุณสมบัติ Dielectric (วัสดุที่ไม่สามารถน าไฟฟ้า จึงสามารถน ามาใช้ผลิต
เป็นชิ้นส่วนใจกลาง หรือ Core ของใยแก้วน าแสงได้) ดังนั้น เส้นใยสังเคราะห์ดังกล่าว สามารถน าไปเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตชิ้นงานชนิดต่าง ๆ เช่น หมวกนิรภัย คอนโซลเรือ กระดานโต้คลื่น เส้นด้าย และ
เชือก เป็นต้น (ดังรูปภาพประกอบที่ 32)  

 

รูปภาพที่  32 ชิ้นงานที่มีส่วนประกอบของ Innegra S 

ที่มา: Innegrity, LLC (2010) 
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3.3 เส้นใย Liquid Crystal Polymer (LCP)  

Vectran® เป็นเส้นใยสังคราะห์ที่ผลิตจาก Liquid Crystal Polymer หรือ LCP ประกอบด้วย 
สาร Aromatic Polyester ซึ่งมีสูตรโครงสร้างทางเคมีดังรูปที่ 34 และเริ่มต้นการผลิตโดยบริษัท 
Celanese Acetate LLC แต่ในปัจจุบันผลิตโดยบริษัท Kuraray, Inc. ทั้งนี้ สารโพลิเมอร์ดังกล่าวเกิดจาก
การผสมกันระหว่างสารประกอบโพลิเมอร์ของ 4-hydroxybenzoic acid และ 6-
hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid ท าให้เกิดเป็นเส้นใยโพลิเมอร์ที่ทนต่ออุณหภูมิสูง มีความ
เหนียวและแข็งแรง มีการคืบ (Creep หรือการเปลี่ยนแปลงขนาด) ต่ า อีกทั้งยังทนต่อการกัดกร่อนจาก
สารเคมี ไม่ดูดซับความชื้น ทนต่อแสงยูวี และทนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ จึงเหมาะสมใน
การน ามาใช้เป็นวัสดุผสม เช่น เชือก สายเคเบิล ยางรถจักรยาน และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
(Kuraray America, Inc., n.d.) 

เนื่องจากคุณสมบัติที่ทนต่ออุณหภูมิสูง องค์การนาซ่า (National Aeronautics and Space 
Administration) จึงได้น ามาใช้เป็น Bridal Cables ในยานอวกาศ เพ่ือใช้ในโครงการ Mars 
Exploration Rover Mission (MER) ซึ่งเป็นโครงการส ารวจดาวอังคารในปี ค.ศ. 2004 จึงท าให้มีแนวคิด
ที่จะน าวัสดุดังกล่าวกลับมาใช้ในโครงการส ารวจอวกาศ ซึ่งอาจน ามาผลิตเป็นยางส าหรับล้อยานอวกาศ 
เช่น Marathon Supreme (ดังรูปที่ 33) เป็นต้น (Schwalbe North America , n.d.)        

 

รูปภาพที่ 33 โครงสร้างทางเคมีของสาร Aromatic Polyester 

ที่มา: Kuraray America, Inc. (n.d.) 
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รูปภาพที่ 34 แสดงถึงโครงสร้างของยาง Marathon Supreme  

ที่มา: Schwalbe North America  (n.d.) 

 เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการผลิตชิ้นงานในอุตสาหกรรม เช่น การผลิตถุงมือ 
หรือ การผลิตน้ ายาปะเก็น (Gaskets) ระหว่างเส้นใย LCP กับเส้นใยสังเคราะห์ประเภทอ่ืนๆ เช่น เส้นใย
สังเคราะห์ Aramid ซึ่งถึงจะมีความแข็งแรงแต่มีความทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี เช่น สารฟอกขาว 
ต่ า และเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยสังเคราะห์ High Modulus Polyethylene (HMPE) ที่ไม่สามารถทน
ต่อสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง เช่น การเป่าแห้ง (Drying) ได้ ดังนั้น Vectran® จึงจัดว่าเป็นวัสดุที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการด้านอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ได้ดี (Vectran Fiber, Inc., n.d.)    

4. วัสดุโพลิเมอร์ที่ใช้งานทั่วไป (Miscellaneous Application)  

 วัสดุโพลิเมอร์ที่ใช้งานโดยทั่วไป เช่น การเคลือบผิว (Coating) กาวหรือตัวประสาน (Adhesives) 
ฟิล์ม (Film) และ โฟม (Foam) เป็นต้น ทั้งนี้ ตัวอย่างของเทคโนโลยีวัสดุโพลิเมอร์ที่ใช้งานทั่วไปใน
ประเทศสหรัฐฯ ที่มีการศึกษาและวิจัยในปัจจุบัน ที่แบ่งตามประเภทการใช้งานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 วัสดุโพลิเมอร์เคลือบผิว (Polymer Coating) 

  วัสดุโพลิเมอร์ส าหรับการเคลือบผิวของวัสดุ มีวัตถุประสงค์ในการใช้ คือ  

- เพ่ือเคลือบผิวของวัสดุไม่ให้ถูกท าลายจากสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดการกัดกร่อน หรือปฏิกิริยาที่
ก่อให้เกิดการเสื่อมของวัสดุ (Deteriorative reaction)  

- เพ่ือปรับปรุงลักษณะภายนอกของวัสดุ 
- เพ่ือท าให้บริเวณผิวของวัสดุมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า 
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ทั้งนี้ วัสดุเคลือบผิวส่วนใหญ่ มักเป็นสารประกอบโพลิเมอร์ โดยนิยมใช้ในงานประเภทต่างๆ เช่น 
ทาสี ตกแต่ง เคลือบเงา เป็นต้น ซึ่งวัสดุโพลิเมอร์เคลือบผิวที่นิยมน ามาใช้ คือ ลาเท็กซ์ (Latexes) 
เนื่องจากประกอบด้วยสารละลายอินทรีย์จ านวนน้อย จึงมีอัตราการแพร่สู่สิ่งแวดล้อมได้ต่ า อย่างไรก็ตาม 
เทคโนโลยีการผลิตวัสดุเคลือบผิวจากโพลิเมอร์ในประเทศสหรัฐฯ นอกจากจะน าสารโพลิเมอร์เคลือบผิว
วัสดุเพ่ือใช้ในงานตกแต่งหรือเคลือบเงาแล้ว ยังได้คิดค้นสารประกอบโพลิเมอร์ที่ใช้ในการเคลือบผิววัสดุ 
เช่น กระจก หรือเลนส์ ท าให้ได้วัสดุชนิดใหม่ที่สามารถป้องกันการเกิดฝ้าได้  

Lee และคณะ (2008) ได้พัฒนาวัสดุ เช่น กระจก หรือเลนส์ ที่เคลือบด้วยสารประกอบโพลิเมอร์
ท าให้สามารถป้องกันการเกิดฝ้าได้ นักวิจัยได้น าวัสดุไปเคลือบด้วยสารประกอบโพลิเมอร์ที่เรียกว่า 
“Superhydrophilic” ซึ่งเป็นสายโพลิเมอร์ผสมกับอนุภาคนาโนของกระจก (Nanoparticle glass)และ
ฟองอากาศขนาดเล็กๆ (Air Bubble) สายโพลิเมอร์ดังกล่าวมีคุณสมบัติจับตัวได้ดีกับโมเลกุลของน้ า 
นักวิจัยจะน าวัสดุไปจุ่มลงในสารเคลือบผิวโพลิเมอร์ที่มีประจุลบ และจุ่มลงในสารโพลิเมอร์ที่มีประจุบวก 
ทั้งนี้ สารเคลือบผิวดังกล่าวเป็นสารประกอบ Porous Polymer (สารประกอบโพลิเมอร์ที่มีรูผ่าน)  สาร
ดังกล่าวท าหน้าที่คล้ายกับฟองน้ าที่สามารถดูดซับน้ าได้ ท าให้วัสดุดังกล่าวสามารถเปลี่ยนไอน้ า หรือฝ้าที่
เกาะอยู่บนพ้ืนผิวของวัสดุไปเป็นหยดน้ าได้ ท าให้วัสดุดังกล่าวสามารถช าระล้างสิ่งสกปรกที่อยู่บนพ้ืนผิว
พร้อมกับก าจัดไอน้ าหรือฝ้าได้พร้อมกัน วัสดุเคลือบผิวดังกล่าวสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในอุตสาหกรรม
การผลิตวัสดุต่างๆ เช่น แว่นตาทางทหาร กระจกรถยนต์ เป็นต้น (ScienceDaily LLC, 2006) 

4.2 วัสดุกาวเชื่อมหรือตัวประสาน (Adhesives)  

วัสดุกาวเชื่อมหรือตัวประสาน (Adhesives) เป็นวัสดุที่อยู่ในรูปของสารประกอบโพลิเมอร์ที่ ท า
หน้าที่เชื่อมหรือประสาน โดยการใช้คุณสมบัติเชิงกลหรือคุณสมบัติเชิงเคมีในการยึดติด ทั้งนี้ สามารถแบ่ง
วัสดุดังกล่าวออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ วัสดุกาวเชื่อมหรือตัวประสานจากธรรมชาติ และวัสดุกาวเชื่อม
หรือตัวประสานจากการสังเคราะห ์ 

ตัวอย่างของวัสดุกาวเชื่อมหรือตัวประสานที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ ได้แก่ เคซีน (Casein) แป้ง 
หรือชันสน (Rosin) เป็นต้น ส่วนวัสดุกาวเชื่อมหรือตัวประสานที่เกิดจากการสังเคราะห์ ได้แก่ 
Polyurethanes   ซิลิโคน (Silicone หรือ Polysiloxanes)     Epoxy     Polyimide    และอะคริลิก 
(Acrylic) เป็นต้น นอกจากวัสดุกาวเชื่อหรือตัวประสานยังมีประโยชน์ในเทคโนโลยีการประสานหรือเชื่อม
วัสดุที่มีชนิดเดียว หรือต่างชนิดกัน และน ามาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีรอยต่อแบบกาว (Adhesive Joint) 
เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการบิน ยานยนต์ ก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งข้อดีของ
เทคโนโลยีดังกล่าว ได้แก่ วัสดุสามารถรักษาค่าความแข็งแรงและค่าความแข็งไว้ได้รวมทั้งไม่เกิดปัญหา
เกี่ยวกับสนิมที่บริเวณรอยต่อเหมือนรอยต่อแบบอ่ืน น้ าหนักของโครงสร้างที่ใช้รอยต่อแบบนี้จะมีน้ าหนัก
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เบากว่าวิธีอ่ืนและสามารถยึดติดชิ้นงานที่ท ามาจากวัสดุที่ไม่เหมือนกันได้ง่าย  ทั้งนี้ กลุ่มของเทคโนโลยี
พิเศษที่แตกต่างจากกลุ่มเทคโนโลยีข้างต้น คือ วัสดุกาวไวต่อแรงกด หรือ Pressure-Sensitve 
Adhesives (PSA) ซึ่งกาวประเภทดังกล่าวจะเชื่อมให้วัสดุติดกันได้โดยอาศัยแรงกด (Callister, 2007)   

ทั้งนี้ วัสดุกาวเชื่อมหรือตัวประสาน โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ จึงได้มีการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของวัสดุดังกล่าวในประเทศสหรัฐฯ Ahn และคณะ (2011) ได้ท า
การพัฒนากาวไวต่อแรงกดที่มีความเสถียรเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง มีลักษณะใสโปร่งแสง จาก
สารประกอบ Epoxidized และ Dihydroxyl Soybean Oil9  ทั้งนี้ การผลิต PSA โดยใช้สารอะคริลิก 
และยางเป็นส่วนประกอบพ้ืนฐาน ท าให้ได้ PSA ที่ไม่เสถียรในสภาวะอุณหภูมิสูง แต่ถ้าเลี่ยงไปใช้ PSA ที่
ผลิตจากซิลิกอนเป็นส่วนประกอบพ้ืนฐาน แม้จะทนอุณหภูมิสูงได้แต่กลับมีต้นทุนการผลิตสูง ดังนั้น 
นักวิจัยได้พัฒนา PSA ที่ผลิตมาจากน้ ามันถั่วเหลือง ท าให้วัสดุดังกล่าวสามารถทนต่อความร้อนสูงได้ อีก
ทั้งยังมีลักษณะโปร่งใส และมีความแข็งแรงเท่ากับ PSA ประเภทอ่ืนๆ นอกจากนี้ วัสดุดังกล่าวยังสามารถ
น ามาทดแทนสารที่ได้จากน้ ามันปิโตรเลียม ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไขมันไตรกลีเซอ
ไรด์ (Triglyceride) สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ  ดังนั้น PSA ในรูปแบบแผ่นฟิล์ม และเทปกาวที่
ผลิตจากน้ ามันถั่วเหลือง สามารถใช้ทดแทนสารที่ได้จากน้ ามันปิโตรเลียมในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 
เช่น อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากรูปภาพที่ 35 แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติพ้ืนฐานที่
ส าคัญเพ่ือการใช้งานของกาวไวต่อแรงกด เช่น ความโปร่งแสง ความยืดหยุ่น การไม่ทิ้งร่องรอยหรือคราบ
กาว และสามารถติดอยู่บนผิวหนังได้ดี      

 

รูปภาพที่ 35 คุณสมบัติพิเศษของวัสดุกาวไวต่อแรงกดท่ีท ามาจากน้ ามันถั่วเหลือง 

ที่มา: Ahn, Kraft, Wang, & Susan (2011) 
                                                           
9
 Dihydroxyl Soybean Oil คือ สารที่ได้จากน้ ามันถั่วเหลือง ซึ่งเป็นสารประเภทโอลิโอเคมี (Oleo-chemical) 
หรือ เคมีภัณฑ์ท่ีผลิตจากน้ ามันหรือไขมันตามธรรมชาติ (Rupilius & Ahmad, n.d.)  
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4.3 ฟิล์ม (Film)  

เทคโนโลยีวัสดุโพลิเมอร์ในประเทศสหรัฐฯ ที่ได้รับความสนใจในการวิจัยและพัฒนาอีกประเภท
หนึ่ง คือ ฟิล์มบาง (Thin Film) โดยทั่วไป แผ่นฟิล์มจะมีความหนาตั้งแต่ 0.025 ถึง 0.125 มิลลิเมตร ซึ่ง
สามารถใช้ในการผลิตวัสดุต่างๆ เช่น ถุงบรรจุอาหาร ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งทอ หรืออุตสาหกรรมประเภท
อ่ืนๆ คุณสมบัติพิเศษของวัสดุประเภทแผ่นฟิล์ม เช่น มีความหนาแน่นต่ า มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อแรงดึง
ได้สูง ทนต่อความชื้นและสารเคมี มีอัตราการซึมของก๊าซ และไอน้ าต่ า ในปัจจุบัน สารโพลิเมอร์ที่นิยม
น ามาใช้ในการผลิตแผ่นฟิล์ม เช่น Polyethylene    Polypropylene   Cellophane และ Cellulose 
acetate เป็นต้น (Callister, 2007)  

เนื่องจาก ปัจจุบันความนิยมในการพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มบางในประเทศสหรัฐฯ มีการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อน าไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์อย่างมาก ดังนั้น เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางจะกล่าวต่อไปในหัวข้อเซลล์แสงอาทิตย์ หัวข้อย่อยแผ่นฟิล์มบาง ในส่วนของการ
แบ่งประเภทตามความนิยมในการพัฒนาและวิจัยในปัจจุบันของประเทศสหรัฐฯ 

4.4 โฟม (Foam)  

โฟม (Foam) เป็นวัสดุโพลิเมอร์ประเภทพลาสติก ซึ่งประกอบด้วยรูขนาดเล็กและฟองก๊าซ
จ านวนมาก เราสามารถน าวัสดุพลาสติกประเภทพลาสติกชนิดแข็งตัวถาวร (Thermoset) และพลาสติก
ชนิดแข็งตัวในสภาวะเย็น และอ่อนตัวในสภาวะร้อน (Thermoplastic) มาใช้ในการผลิตโฟมได้ เช่น 
Polyurethane  ยาง   Polystyrene และ Poly(vinyl chloride) เป็นต้น ปัจจุบันนิยมน าโฟมมาใช้ลด
การกระแทกในการบรรจุรถยนต์และเฟอร์นิเจอร์ หรือใช้เป็นฉนวนกันความร้อน เป็นต้น (Callister, 
2007)  

Brandi (2006) ได้พัฒนาเทคโนโลยีวัสดุโฟมที่สามารถทนต่อความร้อนสูง เพ่ือใช้ในการบรรจุ  
เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) ซึ่งไม่สามารถหาวัสดุเหมาะสมและสามารถบรรจุเซมิคอนดักเตอร์ที่
มีอุณหภูมิสูงกว่า 250 องศาเซลเซียสได้ Poly(p-phenylene-2,6-benzobisoxazole) หรือ PBO (ดังรูป
ที่ 36) เป็นสารโพลิเมอร์ที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ ไม่ดูดซับความชื้นและทนต่อตัวท าละลาย จึงจัด
อยู่ในประเภทสารโพลิเมอร์ขั้นสูง เนื่องจากพันธะภายในโมเลกุล PBO มีความแข็งแรงสูง ท าให้ PBO 
สามารถคงสภาพอยู่ได้ภายใต้ความร้อนสูงสุดถึง 600 องศาเซลเซียส PBO นอกจากนี้ PBO ยังทนต่อแรง
ดึงสูง จึงเหมาะในการน าไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมประเภทยานอวกาศและอิเล็กทรอนิกส์        
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รูปภาพที่ 36 โครงสร้างทางเคมีของ Poly(p-phenylene-2,6-benzobisoxazole) 

ที่มา: Brandi (2006) 
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3. เซรามิก (Ceramic) 

 วัสดุเซรามิก เป็นวัสดุที่ประกอบจากสารอนินทรีย์ (Inorganic material) และไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ 
(Nonmetallic material) ซึ่งวัสดุเซรามิกส่วนใหญ่มักจะเป็นสารประกอบของธาตุอะโลหะ (เช่น ออกซิเจน (O) 
ไนโตรเจน (N) คาร์บอน (C)) กึ่งโลหะ (เช่น ซิลิกอน (Si) โบรอน (B)) และโลหะ (เช่น อะลูมิเนียม (Al) แมกนีเซียม 
(Mg) โซเดียม (Na) ไทเทเนียม (Ti) วานาเดียม (W)) โดยเชื่อมกันด้วยพันธะไอออนิก หรือกึ่งไอออนิก แต่ก็ยังมี
พันธะโควาเลนต์บ้างในบางส่วน วัสดุเซรามิก ในภาษากรีกนั้นหมายถึงวัสดุที่ได้หลังจากผ่านกระบวนการให้ความ
ร้อนสูง เช่น การเผา เป็นต้น ทั้งนี้ ในอดีตวัสดุเซรามิกโดยส่วนใหญ่เกิดจากการน าดิน (Clay) ไปเผาในเตาเผา แต่
ในปัจจุบันมีวัสดุเซรามิกเกิดจากการผสมกันระหว่างธาตุมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป ท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
อย่างไรก็ตาม  (Callister, 2007)   

การแบ่งประเภทของเซรามิก  

สามารถแบ่งประเภทของเซรามิกตามประเภทการใช้งาน หรือการแบ่งตามส่วนประกอบทางเคมี โดยเมื่อ
แบ่งตามประเภทการใช้งานสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก (ดังรูปภาพที่ 37) ได้แก่  

1. แก้ว (Glass)   

2. วัสดุจากดิน (Clay)   

3. วัสดุทนไฟ (Refractory ceramic)  

4. เซรามิกที่ใช้ส าหรับขัดสี (Abrasives)  

5. ซีเมนต์ (Cement) 

และเม่ือแบ่งตามส่วนประกอบทางเคมี สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก (ดังรูปภาพที่ 38) ได้แก่ 

1. ออกไซด์ (Oxide)  

2. คาร์ไบด์ (Carbide)  

3. ไนไตรด์ (Nitride)  

4. ซิลิเกต (Silicate) 
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รูปภาพที่ 37 การแบ่งประเภทของเซรามิกตามประเภทการใช้งาน 

ที่มา: Kopeliovich (n.d.) 

 

รูปภาพที่ 38 การแบ่งประเภทของเซรามิกตามส่วนประกอบทางเคมี  

ที่มา: Kopeliovich (General classification of ceramics, n.d.) 
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เซรามิกสมัยใหม่ (Advanced Ceramic)  

เทคโนโลยีวัสดุเซรามิกในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัสดุเซรามิกประเภทใหม่ โดยจัดอยู่ในกลุ่มเซรามิกสมัย
ใหม่ หรือ Advanced Ceramic ที่ได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยในการพัฒนาและคิดค้นวัสดุเซรามิก เพ่ือให้วัสดุที่
ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถใช้อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่ใช้ในภาคพ้ืนดิน ทางทะเล อากาศ และ
อวกาศ เนื่องจากวัสดุเซรามิกดังกล่าวมีโครงสร้างใหม่ ท าให้มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว เช่น น้ าหนักเบา และมี
ประสิทธิภาพเชิงกล เชิงไฟฟ้า เชิงแม่เหล็ก รวมไปถึงเชิงแสงสูงขึ้น (Jacobs & Kilduff, 2000) ซึ่งในประเทศ
สหรัฐฯ มีเทคโนโลยีวัสดุเซรามิกสมัยใหม่ที่น่าสนใจ ได้แก่  

1. อิเล็กโทรเซรามิกส์ (Electroceramics)  

2. เซรามิกส าหรับงานโครงสร้าง (Advanced Structural Ceramics)  

3. ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคหรือเมมส์ (Microelectromechanical Systems: MEMS)  

4. ตลับลูกปืนเม็ดกลมจากเซรามิก (Ceramic Ball Bearings) 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. อิเล็กโทรเซรามิก (Electroceramics)  

อิเล็กโทรเซรามิก (Electroceramics) จัดอยู่ในกลุ่มเซรามิกสมัยใหม่ (Advanced Ceramics) ที่มี
คุณสมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็ก  ซึ่งแตกต่างจากคุณสมบัติของเซรามิกแบบดังเดิม (Traditional 
Ceramics) โดยทั่วไป ที่มีคุณสมบัติทางเชิงกล อุณหภูมิ และเคมีที่เสถียร ทั้งนี้ เซรามิกที่จัดอยู่ในกลุ่มของอิเล็ก
โทรเซรามิก ได้แก่ ไดอิเล็กทริกเซรามิก10 (Dielectric ceramics) ไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิก (Piezoelectric 
ceramics) เซรามิกแม่เหล็ก (Magnetic ceramics) และใยแก้วน าแสง (Optical fibers) เป็นต้น ซึ่งในประเทศ
สหรัฐฯ มีการวิจัยและพัฒนาในวัสดุอิเล็กโทรเซรามิก โดยเฉพาะไพอิโซโซอิเล็กทริกเซรามิก คิดเป็นมูลค่าถึง 294 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2005 ดังรูปภาพที่ 39 แสดงถึงอัตราส่วนการแบ่งตลาดของไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิก
ที่เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 3.1 ในปี ค.ศ. 2000 เป็นร้อยละ 4.7 ในปี ค.ศ. 2005 (BCC, Inc., n.d.) 

                                                           
10

 ไดอิเล็กทริกเซรามิก (dielectric ceramics) คือ วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกชนิดหนึ่ง เช่น แบเรียมไททาเนต 
(barium titanate, BaTiO3) ส าหรับใช้ท าตัวเก็บประจุไฟฟ้า เป็นต้น (The Morgan Crucible Company plc, 
2009)       
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รูปภาพที่ 39 อัตราส่วนการแบ่งตลาดของไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิกในประเทศสหรัฐฯ  

ที่มา: BCC, Inc. (n.d.) 

โดยมีรายละเอียดของวัสดุไพอิโซโซอิเล็กทริกเซรามิก และใยแก้วน าแสง ดังต่อไปนี้   

1.1 ไพอิโซอิเล็กทรกิเซรามิค (piezoelectric ceramics)  

เป็นเซรามิกท่ีสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานกล-พลังงานไฟฟ้ากลับไปมาได้ โดยการใช้แรงกล ซึ่งวัสดุ
ดังกล่าวจะเปลี่ยนแรงกลให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า และสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็น
พลังงานกลได้ เช่น Lead zirconate titanate หรือ Pb(Zr,Ti)O3 ที่น ามาใช้ในการผลิตเครื่องแปลง
ความถี่หรือกระแส (Transducer) ชุดโหลดเซลส์ส าหรับเครื่องชั่งขนาดใหญ่ ตัวจุดเตาแก๊ส (gas ignitor) 
รวมไปถึงกล่องเพลงที่อยู่ในการ์ดต่างๆ ที่เมื่อเปิดแล้วจะมีเสียงเพลง เป็นต้น (The Morgan Crucible 
Company plc, 2009)      

เนื่องจาก การผลิตเครื่องแปลงความถี่หรือกระแส (Transducer) มีการใช้สารตะกั่วมาใช้เป็น
ส่วนประกอบหลักในการผลิต แต่สารตะกั่วเป็นสารอันตรายและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการท างาน
วิจัยเพื่อพัฒนาไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิกท่ีปลอดจากสารตะก่ัว (Lead-free piezoelectric ceramic)  

Wu และคณะ (2009) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิกและ
คุณสมบัติของวัสดุดังกล่าว เพ่ือให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้งานกับเครื่อง  Transducer ส าหรับ
เครื่อง High-frequency ultrasonic imaging (เครื่องอัลตราโซนิกความถี่สูง) ซึ่งมีสูตรทางเคมี คือ 
(K0.5Na0.5)0.97Li0.03(Nb0.9 Ta0.1)O3 หรือเรียกโดยย่อว่า KNLNT-0.03/0.10 (ซึ่งมีลักษณะทางจุลภาคดัง
รูปภาพที่ 40) แทนที่การใช้สารตะกั่ว เครื่อง High frequency ultrasound imaging มีช่วงความถี่
ระหว่าง 30-150 เมกะเฮิร์ต (MHz) ซึ่งจะใช้ในการฉายภาพดวงตา หลอดเลือด ผิวหนัง หรือสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก ทั้งนี้ ในการฉายภาพอัลตราซาวน์ที่มีก าลังการขยายภาพสูงนั้น นิยมใช้ Transducers ที่ผลิต
จากวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิกที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนประกอบ เช่น Lead zirconate titanate 
ceramics หรือที่เรียกโดยย่อว่า PZT และ Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 หรือที่เรียกโดยย่อว่า PMN-PT 
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เนื่องจากมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นและมีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลสูง แต่เนื่องจากปัญหาด้าน
สภาพแวดล้อม จึงได้มีการน า K0.5Na0.5NbO3 หรือที่เรียกโดยย่อว่า KNN มาใช้ในการผลิตวัสดุวัสดุไพอิ
โซอิเล็กทริกเซรามิก เนื่องจากมีอุณหภูมิคูรี (Curie temperature, Tc หรืออุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยน
สภาพความเป็นแม่เหล็ก) สูง (ประมาณ 420 องศาสเซลเซียส) และมีคุณสมบัติ ferroelectric ที่ดี 
งานวิจัยดังกล่าว ได้พัฒนาวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิกจาก KNN โดยการใส่ลิเทียม (Li) และ แทนทาลัม 
(Ta) ลงไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของวัสดุดังกล่าว ท าให้ได้ KNLNT-0.03/0.10 ที่สามารถใช้ทดแทนวัสดุ
ไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิกที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนประกอบได้   จากการวิจัยพบว่า วัสดุดังกล่าวสามารถ
น าไปใช้งานในเครื่อง High-frequency ultrasound transducer ได้ดีในช่วงความถี่ 40 เมกะเฮิร์ต 
(MHz) แต่ยังคงต้องการการพัฒนาต่อไปเพื่อขยายช่วงความถ่ี   

 

รูปภาพที่ 40 ภาพถ่ายจากกล้อง SEM แสดงถึงลักษณะจุลภาคของ KNLNT-0.03/0.10 

ที่มา: Wu, Chen, Zhou, Shung, & Li (2009) 

1.2 ใยแก้วน าแสง (Optical fibers) 

ใยแก้วน าแสง เป็นนวัตกรรมวัสดุเซรามิกที่มีการพัฒนาและน ามาใช้ในเทคโนโลยีการสื่อสาร เส้น
ใยแก้วน าแสงส่วนใหญ่ท ามาจากสารซิลิกา (Silica) ที่มีความบริสุทธิ์สูง ลักษณะของเส้ยใยแก้วน าแสงจะมี
ลักษณะเส้นใยยาว และมีขนาดเล็กคล้ายกับเส้นผมของมนุษย์ ซึ่งคุณสมบัติของเส้นใยดังกล่าว คือ เป็น
ตัวน าสัญญาณของแสงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ โดยมีการสูญเสียสัญญาณน้อยมาก ในปัจจุบัน 
เทคโนโลยีการสื่อสารต้องการเส้นใยแก้วน าแสงที่มีคุณสมบัติในการน าส่งสัญญาณแสงที่มีความเร็วสูง 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้ององค์ประกอบต่างๆ เช่น ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตเส้นใยแก้วน าแสง เช่น 
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ส่วนประกอบของแก้ว กระบวนการดึงเส้นใยแก้ว (Fiber drawing) การเคลือบฟิล์มบาง (Film 
deposition) และการลดหรือการต่อต้านการสูญเสียสัญญาณ เป็นต้น  

Carlie และคณะ (2009) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการปรับสัดส่วนผสมของแก้วที่ใช้ในการผลิตเส้น
ใยแก้วน าแสงให้เหมาะสมในกระบวนการดึงเส้นใย โดยการผสมกันระหว่างแก้วที่ไม่มีสารประกอบ
ออกไซด์ที่สามารถตอบสนองต่อสัญญาณแสง (Non-oxide glasses with tailored photo-sensitive 
response) และแก้วผสมที่มีสารประกอบออกไซด์ (Multi-component oxide glasses) เพ่ือปรับ
คุณสมบัติให้เหมาะสมในการใช้กับอุปกรณ์ขยายสัญญาณแบบ Raman amplification โดยเปรียบเทียบ
ระหว่าง Tellurite และ Borophosphate Glasses 

จากผลการวิจัยข้างต้น พบว่า สามารถปรับสัดส่วนผสมระหว่างแก้วออกไซด์ (Oxide) แก้วออกซิ
ซัลไฟด์(Oxysulfide) และแก้วชาลโคจีไนด์ (Chalcogenide) ที่มีธาตุชาลโคจีไนด์ เช่น ซัลเฟอร์ (S) 
ซีลีเนียม (Se) เทลลูเรียม (Te) ประกอบอยู่ด้วยจะท าให้แก้วมีความเสถียรเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ การปรับ
โครงสร้างของส่วนประกอบแก้วที่ใช้ในการผลิตเส้นใยแก้วน าแสงยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้
เส้นใยแก้วที่มีคุณสมบัติในการน าแสงสูงต่อไป  

2. เซรามิกส าหรับงานโครงสร้าง (Advanced Structural Ceramics) 

   ในประเทศสหรัฐฯ มีการน าวัสดุเซรามิกเพ่ือใช้ในงานโครงสร้างประเภทต่างๆ เช่น เซรามิกยานยนต์ 
(Automotive Ceramic) เซรามิกนิวเคลียร์ (Nuclear Ceramics) และเซรามิกชีวภาพ (Bioceramics) เป็นต้น 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 เซรามิกยานยนต์ (Automotive Ceramic) 

 เซรามิกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในประเทศสหรัฐฯ 
ได้แก่ Ceralloy® หรือซิลิกอนไนไตร (Silicon Nitride) ซึ่งเป็นวัสดุเซรามิกส์ที่สามารถใช้แทนที่โลหะผสม 
หรือเซรามิกดั้งเดิม เช่น เหล็กกล้า Stainless โลหะผสมพิเศษ (Super alloys) ทังสเตนคาร์ไบด์ 
(Tungsten carbide) อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ซิโครเนียมออกไซด์ (ZrO2) เป็นต้น เนื่องจากมี
คุณสมบัติเฉพาะ เช่น น้ าหนักเบา (มีน้ าหนักเบากว่าเหล็กกล้าประมาณร้อยละ 60) ทนต่อความล้าสูง 
(Fatigue Resistance) ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ มีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับเหล็กกล้า ทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในสภาวะอุณหภูมิสูง ทนต่อการกัดกร่อน
ของสารเคมี เป็นฉนวนกันไฟฟ้า  เป็นต้น เนื่องจากคุณสมบัติดังข้างต้น ท าให้ Ceralloy® มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมในการน าไปใช้กับอุตสาหกรรมการบิน เช่น ตัวจุดเชื้อเพลิงในเครื่องบินเจ็ท แผ่นหุ้มส่วนหัวของ



- 65 - 
 

จรวด (Missile Randomes) ที่ใช้ป้องกันการตรวจพบอาวุธจรวดทางทหาร หรือชิ้นส่วนป้องกันการสึก
หรอของเครื่องยนต์เจ็ท เป็นต้น  
 บริษัท Ceradyne, Inc ได้พัฒนาการจัดเรียงตัวและลักษณะของโครงสร้างจุลภาคของ Silicon 
Nitride ให้มีโครงสร้างคล้ายกับเข็ม (ดังรูปภาพที่ 41) ซึ่งต่างจากลักษณะโครงสร้างจุลภาคของเซรามิก
โดยทั่วไปที่มีลักษณะกลม จึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการยึดเกาะและเพ่ิมความแข็งแรง อีกทั้ง ยัง
สามารถสะท้อนกลับคลื่นความถี่ได้ (RF-Transparent) อีกด้วย   

  

 
 

รูปภาพที่ 41 โครงสร้างจุลภาคของ Silicon Nitride  
ที่มา: Ceradyne, Inc. (n.d.) 

 2.2 เซรามิกนิวเคลียร์ (Nuclear Ceramics) 

 บริษัท ESK Ceramic (บริษัทในเครือของบริษัท Ceradyne, Inc) ได้ผลิต TETRABOR® หรือ 
Boron Carbide (B4C) ซึ่งเป็นวัสดุเซรามิกส์สมัยใหม่ (ดังรูปภาพที่ 42) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใช้ใน
อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับนิวตรอน (Neutron) ที่เหลือจากขยะ
นิวเคลียร์ และยังเป็นวัสดุป้องกันของถังกักเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์อีกด้วย ทั้งนี้ หากผสมอะลูมิเนียมลงไป
ใน Boron Carbide จะได้วัสดุผสม BORAL® หรือ Al-B4C ที ่สามารถทนอุณหภูมิสูงที่เกิดจากนิวตรอน
ได้ นอกจากจะสามารถใช้ในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์แล้ว ยังสามารถน ามาใช้ในอุตสาหกรรมทางทหาร เช่น 
เสื้อเกราะ รถถัง เฮลิคอปเตอร์ หรือใช้ในการผลิตวัสดุอื่นๆ เนื่องจากมีความแข็งที่สุดอีกชนิดหนึ่งในโลก 
รองลงมาจากเพชร         
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รูปภาพที่ 42 ลักษณะโครงสร้างจุลภาคของ TETRABOR® 

ที่มา: ESK Ceramic (n.d.)  

2.3 เซรามิกชีวภาพ (Bioceramics) 

 เซรามิกชีวภาพ (Bioceramics) เป็นวัสดุเซรามิกสมัยใหม่ ที่น ามาใช้ในทางการแพทย์ เช่น การ
กระตุ้นเนื้อเยื่อ การท ารากฟันเทียม เป็นต้น ตัวอย่างของเซรามิกชีวภาพ ได้แก่ ไฮดรอกซีแอปาไทด์ 
(Hydroxyapatite) เซอร์โคเนีย (Zirconia) เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดของเซรามิกชีวภาพได้
ในหัวข้อวัสดุชีวภาพ (Biomaterial) ต่อไป   

3. ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคหรือเมมส์ (Microelectromechanical Systems: MEMS) 

 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคหรือเมมส์ (Microelectromechanical Systems: MEMS) เป็นเทคโนโลยีที่
เกิดจากการผสมระหว่างเทคโนโลยีไฟฟ้าและเครื่องกลส าหรับชิ้นงานขนาดเล็กตั้งแต่ระดับไมโครเมตร (10-6) ไป
จนถึงระดับนาโนเมตร (10-9) โดยเริ่มต้นจากการน าฐานที่จะเป็นเบ้าหล่อ เช่น ซิลิกอน (Silicon) มาเคลือบด้วย
สารเคมีที่ไวต่อแสงยูวี (UV) เช่น Silicon dioxide จากนั้น จึงน าเอาแผ่นโครงลวดลายของชิ้นงานมาปิดทับเบ้า
หล่อ แล้วจึงฉายแสงยูวีจะท าให้เกิดเป็นเบ้าหล่อรูปชิ้นงานที่ต้องการ จากนั้นจึงน าวัสดุหลอมเหลวที่ต้องการหล่อ 
เช่น โลหะ มาเทลงในเบ้าหล่อแล้วจึงแยกเบ้าหล่อออกจากชิ้นงาน (ดังรูปภาพที่ 43) (Micro-Electro-
Mechanical Systems (MEMS), n.d.) 
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รูปภาพที่ 43 หลักการท างานของระบบ MEMs 

ที่มา: Christenson (2008) 

Bigdeli (2003) ได้ท าการวิจัยหาวัสดุที่เหมาะสมในกระบวนการ Packaging MEMs ซึ่งมีข้ันตอนคล้ายกับ
กระบวนการบรรจุวงจรไฟฟ้า (IC Packaging) ในกระบวนการ Packaging MEMs เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญ 
เนื่องจากเป็นการป้องกันโครงสร้างของวัสดุ MEMs ถึงแม้ว่า วัสดุที่ใช้ในการ Packaging MEMs จะมีหลายชนิด 
ได้แก่ เซรามิก โลหะ และพลาสติก แต่ประโยชน์จากการใช้วัสดุเซรามิกในการ Packaging MEMs คือ สามารถ
ป้องกันความชื้นให้แก่เซ็นเซอร์ของ MEMs ที่มีแผง IC อยู่ ท าให้แผง IC แห้ง อีกท้ังวัสดุเซรามิกมีความแข็งแรง
ทางเชิงกลสูง จึงทนต่อการสั่นและ Mechanical Shock ได้ดี  

Dean และคณะ (2011) ได้คิดค้นเทคนิคในการน าตัวกรอง (Filtering) รวมกับ Die packaging 
substrate เนื่องจาก Sensor Die ของระบบ MEMs มักประสบปัญหาการปนเปื้อน ท าให้มีประสิทธิภาพลดลง 
เทคนิคดังกล่าวจะท าให้ Sensor Die จับกับตัวน าที่เป็น Porous Ceramic ทั้งนี้ เทคนิคดังข้างต้นสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย    
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4. ตลับลูกปืนเม็ดกลมจากเซรามิก (Ceramic Ball Bearings) 

 ในอดีต การผลิตตลับลูกปืดเม็กกลมส่วนใหญ่จะผลิตจากเหล็กกล้า เนื่องจากมีความแข็ง ทนต่อการกัด
กร่อน และสามารถขัดเงาจนมีผิวเรียบได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการน าลูกปืนที่ผลิตจาก Silicon 
Nitride มาใช้ทดแทนลูกปืนเหล็กกล้า เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการใช้งานมากกว่า อย่างไรก็ตาม ตลับ
ลูกปืนยังคงผลิตจากเหล็กกล้า เพราะเหล็กกล้ามีความยืดหยุ่นมากกว่าเซรามิก ดังนั้นจึงเกิดเป็นวัสดุผสมข้ึนที่
เรียกว่า ตลับลูกปืนไฮบริด หรือ Hybrid bearing (ดังรูปภาพที่ 44) (Callister, 2007) 

 

รูปภาพที่ 44 ตลับลูกปืนไฮบริด 

ที่มา: MRC Bearing Services (2002) 

 เนื่องจาก Silicon Nitride มีความหนาแน่นน้อยกว่าเหล็กกล้าประมาณ 4.6 g/cm3 ดังนั้น ตลับลูกปืนไฮ
ปริดจึงมีน าน้ าเบากว่าตลับลูกปืนเหล็กกล้าไปด้วย ปัจจัยดังกล่าวท าให้อัตราการหมุนเร็วของตลับลูกปืนไฮบริดเร็ว
กว่าตลับลูกปืนเหล็กกล้าร้อยละ 20-40 นอกจากนี้ Silicon Nitride มี Modulus elasticity11 สูงกว่าเหล็กกล้า 

 บริษัท MRC Bearing Services (2002) ได้ผลิตตลับลูกปืนไฮบริดที่สามารถป้องกันการเกิด Electrical 
Arcing ที่ท าให้เกิดร่อง (Fluting) บนรางลูกปืนเหล็กกล้า ซึ่งส่งเสียงดังตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน นอกจากนี้ ตลับ
ลูกปืนไฮบริดยังมีค่าบ ารุงรักษาต่ ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าตลับลูกปืนเหล็กกล้าถึง 10 เท่า และมี
อุณหภูมิในการท างานที่ต่ ากว่า อีกทั้งยังมีร่องรอยที่เกิดจากการสั่นน้อยกว่าตลับลูกปืนเหล็กกล้าอีกด้วย 

                                                           
11

 Modulus elasticity แสดงถึงความแข็งแรงของพันธะ (bond strength) ระหว่างอะตอมของโลหะหรือโลหะ
ผสม ทั้งนี้ วัสดุที่มี Modulus elasticity สูง จะแข็งและไม่สามารถหักงอได้ง่าย (NISTRON, n.d.)  
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นอกจากนี้ ยังมีบริษัท CEROBEAR North America (n.d.) ผู้ผลิตตลับลูกปืนเซรามิก และตลับลูกปืนไฮบริดขึ้น
ส าหรับใช้ในเครื่องยนต์ในยานอวกาศขององค์การนาซ่า (NASA) ประเทศสหรัฐฯ (ดังรูปภาพที่ 45) ตลับลูกปืน
ดังกล่าวจะผลิตจาก Silicon Nitride (Si3N4) และ Zirconia (ZrO4) โดยตลับลูกปืนดังกล่าว สามารถใช้งานได้ใน
ของเหลว (Media) ที่มีความหนืดสูง เช่น ไฮโดรเจนเหลว ณ อุณหภูมิความเย็นยิ่งยวด (Cryogenic 
Temperature)       

 

รูปภาพที่ 45 ยานอวกาศที่ประกอบด้วยเครื่องยนต์ที่มีชิ้นส่วนของ CEROBEAR 

ที่มา: CEROBEAR North America (n.d.) 

 

รูปภาพที่ 46 ตลับลูกปืนไฮบริดที่สามารถหมุนด้วยความเร็วสูงที่ผลิตโดยบริษัท CEROBEAR  

ที่มา: CEROBEAR North America (n.d.) 
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4. สารกึ่งตัวน า (Semiconductor) 

สารกึ่งตัวน า (Semiconductor) เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้า และเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติระหว่างวัสดุที่
สามารถน าไฟฟ้า (เช่น โลหะ และโลหะอัลลอยด์) กับวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า (เช่น เซรามิก และโพลิเมอร์) ดังนั้น 
การเติมสารเจือปนลงไปจะสามารถควบคุมคุณสมบัติน าไฟฟ้าของสารกึ่งตัวน าได้ เนื่องจากคุณสมบัติดังข้างต้น จึง
สามารถพบสารกึ่งตัวน าเป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายประเภท เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น วิทยุ 
เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ คอมพิวเตอร์ หรือเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าที่ถูกน าไปใช้ในการผลิต
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ไดโอด (Diodes) ทรานซิสเตอร์ (Transistors) แผงวงจรไอซี 
(Integrated Circuits) เป็นต้น (Bennett, 2007)  

สารที่นิยมน ามาใช้เป็นสารกึ่งตัวน า คือ ซิลิกอน (Silicon) และเยอรมาเนียม (Germanium) สารกึ่งตัวน า
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ สารกึ่งตัวน าบริสุทธิ์ (Intrinsic Semiconductor) และสารกึ่งตัวน าที่
ไม่บริสุทธิ์ (Doped Semiconductor) โดยสารกึ่งตัวน าบริสุทธิ์ (Intrinsic Semiconductor) คือ สารกึ่งตัวน าที่
ไม่มีสารอ่ืนเจือปน เช่น ซิลิกอน (Silicon) หรือเยอรมาเนียม (Germanium) และสารกึ่งตัวน าที่ไม่บริสุทธิ์ 
(Doped Semiconductor) คือ สารกึ่งตัวน าที่บริสุทธิ์ที่ได้รับการเจือปนจากสารอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
น าไฟฟ้า โดยสามารถแบ่งประเภทของสารกึ่งตัวน าที่ไม่บริสุทธิ์ คือ สารกึ่งตัวน าชนิด n ที่มีสารเจือปนเป็นธาตุหมู่
V (เช่น ฟอสฟอรัส (P) อาซินิก (Ar)) และสารกึ่งตัวน าชนิด p ที่มีสารเจือปนเป็นธาตุหมู่ III (เช่น อะลูมิเนียม 
(Aluminium: Al) โบรอน (Boron: B) แกลเลียม (Gallium: Ga))     

ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับสารกึ่งตัวน าในประเทศสหรัฐฯ ที่ได้รับความสนใจในการศึกษาและการวิจัย
ในปัจจุบัน ได้แก่  

1. ไดโอด (Diodes)  

2. ทรานซิสเตอร์ (Transistors) 

3. แผงวงจรไอซี (Integrated Circuits) 

4. เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cells) 

5. สารกึ่งตัวน าขนาดนาโน (Semiconductor Nanostructures)  

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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1. ไดโอด (Diode)  

ไดโอด (Diode) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยสารกึ่งตัวน าสองชนิด คือ ชนิด P (Positive) 
และชนิด N (Negative) ซึ่งสารกึ่งตัวน าชนิด P เกิดจากการผสมกันของสารกึ่งโลหะหมู่ V และหมู่ III แต่สารกึ่ง
ตัวน าชนิด N เกิดจากการผสมกันของสารกึ่งโลหะหมู่ V และหมู่ VI เข้าด้วยกัน ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถควบคุม
ทิศทางการไฟลของกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปในทางเดียวกัน และสามารถกั้นไม่ให้กระแสไหลไปในทิศทางตรงข้ามได้ 
ซึ่งสารกึ่งตัวน าที่นิยมใช้ในการผลิตไดโอด คือ ซิลิกอน (Silicon) ไดโอดจะถูกแบ่งเป็นสองฝั่งคือ N-type 
Semiconductor (ฝั่งที่มีประจุลบมาก) และ P-type Semiconductor (ฝั่งที่มีประจุบวก) โดยบริเวณที่สารกึ่ง
ตัวน าทั้งสองชนิดอยู่ติดกันเรียกว่า P-N Junction ทั้งนี้ ประเภทไดโอดแบบสารกึ่งตัวน า ได้แก่ ไดโอดเปล่งแสง 
(Light Emitting Diode) โฟโตไดโอด (Photo Diode) ไดโอดก าลัง (Power Diode) ไดโอดวาแรกเตอร์หรือวาริ
แคป (Varactor or Varicap Diode) และซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode) เป็นต้น 

ทั้งนี้ ประเภทของไดโอดที่มีความนิยมในการวิจัยและพัฒนาของประเทศสหรัฐฯ ได้แก่ ไดโอดเปล่งแสง 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diodes: LEDs) 

ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diodes) หรือที่เรียกว่า LEDs คือ อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า
ประเภทไดโอดชนิดหนึ่ง โดยเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะสามารถเปล่งแสงออกมาได้ในช่วงสเปกตรัม 
(Spectrum) แคบ และเมื่อต่อวงจรในรูปแบบ Forward-Bias จะท าให้เกิดการเรืองแสงขึ้นที่ LEDs 
(electroluminescence) ซึ่งองค์ประกอบของสารกึ่งตัวน าที่แตกต่างกันจะท าให้ LEDs สามารถเปล่งสีที่
แตกต่างกันออกมาได้ ปัจจุบันได้มีการน า LEDs มาใส่ในอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้แสงสว่าง เช่น เครื่องคิดเลข 
สัญญาณจราจร ไฟท้ายรถยนต์ ป้ายสัญญาณต่างๆ ไฟฉาย จอโทรทัศน์ จอโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการผลิต LEDs ที่ประเทศสหรัฐฯ ให้ความสนใจในการวิจัยและพัฒนา คือ 
Organic light emitting diodes หรือ OLEDs ซึ่งเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า เช่นเดียวกับไดโอดเปล่งแสง 
หรือ LEDs แต่แตกต่างตรงที่ OLEDs ท าจากวัสดุอินทรีย์กึ่งตัวน าที่เปล่งแสงได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 
โดยผ่านกระบวนการ Electroluminescence เช่นเดียวกับ LEDs และเนื่องจาก OLEDs มีค่าการน า
ความร้อน (Thermal Conductivity) ต่ า ใช้พลังงานในการเปล่งแสงน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณแสงต่อ
พ้ืนที่ของ LEDs ที่ผลิตจากวัสดุอนินทรีย์กึ่งตัวน า และยังมีความยืดหยุ่นสูง ดังนั้น หน้าจอ (Screen) ที่
ผลิตจาก OLEDs จึงมีความบางกว่า และเบากว่า ดังนั้น เทคโนโลยีวัสดุอินทรีย์กึ่งตัวน า โดยเฉพาะ 
OLEDs จึงเป็นสิ่งที่ประเทศสหรัฐฯ ให้ความสนใจในการวิจัยและพัฒนา 
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Helander และคณะ (2011) ได้พัฒนาอุปกรณ์ Cl-OLED (ดังรูปภาพที่ 47) ซึ่งเป็นการน าสาร
คลอรีน (Chlorine) มาใช้ในการลดความซับซ้อนของอุปกรณ์ OLEDs แบบเดิม เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ OLEDs โดยการน าแผ่นฟิล์มที่มีอะตอมเดี่ยวของคลอรีนมาติดที่บริเวณผิวของ Indium 
tin oxide (ITO) ซึ่งเป็นวัสดุขั้วไฟฟ้า (Electrode) มาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตหน้าจอแบนใน
ปัจจุบัน และแผ่นฟิล์มดังกล่าว ท าหน้าที่เป็นตัวกลางที่ปล่อยให้การขนส่งกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น อีกทั้งยังได้พัฒนากระบวนการผลิตแสงยูวี (UV light) เพ่ือช่วยในการเกิดปฏิกิริยาคลอริเนชัน 
(Chlorination) ท าให้ไม่จ าเป็นต้องใช้ก๊าซคลอรีนในกระบวนการดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและ
สร้างความน่าเชื่อถือในการน าไปใช้งาน นอกจากนี้ การใช้ Cl-OLED จะสามารถเปล่งแสงสีเขียวได้มี
ประสิทธิภาพมากกว่า OLEDs แบบเดิม โดยสามารถเปล่งแสงได้สว่างมากกว่า อีกทั้งยังสามารถป้องกัน
ประสิทธิภาพต่ าลง เมื่อเพ่ิมความสว่างมากขึ้น ทั้งนี้ Cl-OLED ช่วยลดปริมาณของ Stacked Layers ที่ใช้
ใน OLEDs ท าให้สามารถลดขั้นตอนและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการผลิต อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการ
ผลิตที่เป็นจุดด้อยของ OLEDs อีกด้วย  

 

รูปภาพที่ 47 OLEDs ที่มีขั้วไฟฟ้า ITO ที่เคลือบด้วยแผ่นฟิล์มคลอรีน (Cl-ITO) 

ที่มา:  Helander และคณะ (2011) 

เนื่องจากปัญหาของ OLEDs ในปัจจุบัน คือ ประสิทธิภาพของการเปล่งแสงสีน้ าเงินที่มีอายุการ
ใช้งานสั้น แต่แสงสีอ่ืนกลับมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ในปี ค .ศ. 2009 ห้องปฏิบัติการ Pacific 
Northwest National Laboratory ภายใต้กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (United State Department of 
Energy: U.S. DOE) ได้ท าการวิจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพของ OLEDs ท าให้สามารถเปล่งแสงสีน้ าเงินได้
ดีกว่า OLEDs ทั่วไปเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 (ดังรูปภาพที่ 48) ซึ่ง OLEDs เป็นวัสดุที่มีเลเยอร์ (Layers) หลาย
ชั้น และได้มีความพยายามที่จะพัฒนาให้ OLEDs มาใช้ทดแทนหลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสีขาว เช่น หลอด
ฟลูออเรสเซน ซึ่งแสงสีขาวดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของแสงสีแดง น้ าเงิน และเขียว อย่างไรก็ตาม 
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ปัจจุบัน ปัญหาใหญ่ของ OLEDs คือ ประสิทธิภาพของแสงสีน้ าเงินที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่าแสงสีขียว
และสีแดง ดังนั้น Cosimbescu และคณะ (2011) ได้ออกแบบวัสดุ Two-charge-transporting host ที่
ผลิตจาก Phosphine oxide (PO) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการขนส่งกระแสไฟฟ้าผ่านโฮล (Hole) 
ของชั้น Emissive Layer ซึ่งวัสดุดังกล่าวได้ถูกออกแบบให้มีชั้นส่งสารประจุบวก 2 ชั้น (Two hole-
transport moieties: HTms) เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งประจุ  

 

รูปภาพที่ 48 วัสดุที่ใช้ท า OLEDs ที่ผลิตโดยห้องปฏิบัติการ Pacific Northwest National  

ที่มา: (DOE/Pacific Northwest National Laboratory, 2009) 

 

2. ทรานซิสเตอร์ (Transistor)  

ทรานซิสเตอร์ (Transistor) เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ผลิตจากสารกึ่งตัวน า ใช้ในการขยายสัญญาณไฟฟ้า
และเป็นสวิสซ์ปิด/เปิดไฟฟ้า ทรานซิสเตอร์ประกอบด้วยวัสดุกึ่งตัวน าที่มีสามขาเพ่ือใช้ในการต่อติดกับแผงวงจร ซึ่ง
กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขาของทรานซิสเตอร์เพียงขาเดียว แล้วจึงจะไหลผ่านไปยังขาอ่ืนๆ เพ่ือท าการแปลงกระแส 
เนื่องจากสัญญาณขาเข้ามีก าลังน้อยกว่าสัญญาณขาออก ดังนั้น ทรานซิสเตอร์จึงสามารถช่วยในการแปลง
สัญญาณไฟฟ้า ในอดีต ทรานซิสเตอร์จะแยกท างานเดี่ยวๆ แต่ปัจจุบันมีการน าไปประยุกต์ติดรวมกับแผงวงจรรวม 
(Integrated Circuits) มากขึ้นเรื่อยๆ ทรานซิสเตอร์จัดเป็นวัสดุพ้ืนฐานของอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
ปัจจุบัน (Kingery, Bowen, & and Uhlmann, 1976)  

ทรานซิสเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อคู่ (Bipolar 
Junction Transistor, BJTs) และทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า (Field Effect Transistors,FETs) โดย
ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อคู่ เป็นการน าวัสดุสารกึ่งตัวน าที่มีการเจือสาร และมีการใช้อิเล็กตรอนและโฮลใน
ช่องสัญญาณหลัก เพ่ือน ากระแสไฟฟ้าหลัก ส่วนทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า เป็นทรานซิสเตอร์ที่นิยมใช้ใน



- 74 - 
 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งทรานซิสเตอร์ชนิดดังกล่าวมีหลักการท างานแตกต่างจาก BJTs คือ 
ใช้สนามแม่เหล็กในการสร้างช่องน ากระแส ทั้งนี้ สารกึ่งตัวน าที่นิยมใช้ใน FETs คือ แกลเลียมไนไตร (Gallium 
Nitride: GaN) เพ่ือใช้ในการผลิตวัสดุไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics)  

การใช้สารกึ่งตัวน า GaN ในการสร้างทรานซิสเตอร์ MOSFETs (เป็นทรานซิสเตอร์แบบ FETs ชนิดหนึ่ง) 
ซึ่งนิยมใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังมีปัญหาเรื่องการรั่วไหลของกระแสในวงจร reverse bias ของ 
GaN Metal Oxide Semiconductor จากผลการวิจัยของ Fujishima และคณะ (2010) ได้ท าการออกแบบวงจร 
GaN ท าให้มีการรั่วไหลของกระแสเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับทรานซิสเตอร์ที่ใช้สารกึ่งตัวน าประเภท
ซิลิกอน (Si) ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า Wide bandgap จะช่วยลดการสัมผัสระหว่าง ground p-layer ซึ่งเป็น
ตัวแปรส าคัญในการลดขนาดของอุปกรณ์ และมีผลต่อความต้านทานอีกด้วย    

3. แผงวงจรไอซี (Integrated Circuits) 

 แผงวงจรไอซี  หรือวงจรรวม   (integrated circuit ; IC) คือ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่มี
ส่วนประกอบของไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ และตัวต้านทาน  โดยแผงผลึกวงจรดังกล่าว หรือ ชิป (Chip) 
ส่วนใหญ่จะท าจากซิลิกอนที่เป็นวัสดุกึ่งตัวน า และฝังองค์ประกอบต่างๆ ไว้บนแผ่นชิป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแผงวงจร
ไอซีชนิด Monolithic ทั้งนี้ แผงวงจรดังกล่าวนิยมใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นวัสดุกึ่งตัวน าที่มี
ความส าคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อ่ืนๆ เป็นต้น (Bennett, 2007) 

 เทคโนโลยีวัสดุกึ่งตัวน าประเภทแผงวงจรไอซีที่ได้รับความสนในการวิจัยและพัฒนาในประเทศสหรัฐฯ คือ 
แผงวงจรไอซีที่น ามาใช้ในด้านการแพทย์ เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดทางการแพทย์ที่ใช้ฝังในร่างกาย (Biosensor) หรือ
อุปกรณ์ชีวอิเล็กทรอนิกส์ (Bioelectronic) อ่ืนๆ และ Photonic Integrated Circuit (PIC) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

3.1 Photonic Integrated Circuit (PIC)  

Photonic Integrated Circuit (PIC) เป็นการน าอุปกรณ์น าแสง (optical components) ต่างๆ 
เช่น laser, amplifier, multiplexer มาใส่ในชิป (chip) ตัวเดียวกัน คล้ายกับแผงวงจรรวมไอซีที่มี
ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ ไดโอด และตัวต้านทานอยู่บนชิปเดียวกันนั่นเอง ซึ่ง PIC สามารถน ามาใช้กับ 
Hybrid และ Monolithic integration ทั้งนี้ เทคโนโลยี PIC ถูกน ามาใช้ในระบบเครือข่ายน าแสง (Optic 
Network) บริษัทผู้ผลิต PIC ในประเทศสหรัฐฯ ที่ส าคัญ คือ Infinera Corporation โดย Infinera ได้
ออกแบบ InP-PIC (Indium Phosphide  PIC) ในรูปแบบชิปเดี่ยว (Single Chip) โดยแต่ละชิปรับ
กระแสไฟฟ้า 10 wavelengths โดยแต่ละ wavelengths จะน าพาข้อมูลประมาณ 10 Gb/S ได้ (หรือ 
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100 wavelengths โดยรวม ดังรูปภาพที่ 49) ดังนั้น PIC จึงเป็นอุปกรณ์เดี่ยวที่สามารถรวบรวม
คุณสมบัติต่างๆ ที่จ าเป็นในระบบ Optical Transport System ไว้ได้ ท าให้การน า PIC มาใช้สามารถ
เพ่ิมพ้ืนที่การใช้งาน มีประสิทธิภาพสูง และมีต้นทุนต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับ Discrete single-function 
devices ชนิดอ่ืน เช่น Hybrid integrated components หรือ Monolithic integrated 
components เป็นต้น ปัจจุบัน Infinera มีความต้องการที่จะขยาย PIC ให้สามารถใช้ทดแทนวัสดุน าแสง 
(Optical components) อ่ืนๆ เช่น Indium Phosphide (InP)   Gallium Arsenide (GaAs)    
Lithium Niobate (LiNbO3)    Silicon (Si)   และ Silica-on-Silicon (Infinera Corporation, 2011) 

 

รูปภาพที่ 49 InP-IPC ของบริษัท Infinera ที่สามารถส่งและรับ wavelength ได้ 100 Gb/s  

ที่มา: Infinera Corporation (2005) 

3.2 ตัวตรวจวัดทางชีวภาพ (Biosensor)  

 อุปกรณ์ตรวจวัดทางชีวภาพ หรือไบโอเซ็นเซอร์ (Biosensor) คือ อุปกรณ์ตรวจวัดที่เป็นการ
ท างานร่วมกันระหว่างส่วนแปลงสัญญาณ (Transducer) และสารชีวภาพ (Biological Component) 
เช่น วัสดุชีวภาพ (เช่น เนื้อเยื่อ (tissue) จุลชีพ (microorganisms) Receptors เอนไซม์ (enzymes) 
แอนติบอดี (antibodies) กรดนิวคลีอิก (nucleic acids) และสารอ่ืนๆ จากธรรมชาติ) Biologically 
Derived Material (เช่น Recombinant Antibodies     Engineered Proteins   และ Aptamers 
เป็นต้น) หรือ สารเลียนแบบธรรมชาติ (เช่น Synthetic Receptors   Biomimetic Catalysts    
Combinatorial Ligands   และ Imprinted Polymers เป็นต้น) เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น 
สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น (Cavin, 2008; Walker, 2008) 

 O’Sullivan และคณะ (2010) พัฒนาตัวตรวจวัดทางชีวภาพ (Biosensor) ที่ผลิตจากวัสดุ กึ่ง
ตัวน าที่สามารถฝังในร่างกาย ส าหรับใช้ในการทดลองในสิ่งมีชีวิต (in vivo) เพ่ือทดสอบความไวต่อ
โมเลกุลของแสงฟลูออเรสเซนต์ในช่วง far-red ทั้งนี้ ในการวิจัยได้ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดประเภท 
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Monolithically Integrated ที่มีแกลเลียมอาร์เซไนด์ (GaAs) เป็นส่วนประกอบหลัก ในการทดสอบ
ความไวในหนูทดลอง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวท างานร่วมกับแสงเลเซอร์แบบวีซีเอสอีแอล (Vertical-cavity 
Surface-emitting Laser: VCSEL) ที่มีความยาวคลื่น 675 นาโนเมตร  อุปกรณ์ตรวจวัดแสง (PIN 
photodiode) ที่มีโครงสร้างของ GaAs และที่กรองแสงฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescence Emission 
Filter) ดังรูปภาพที่ 50 ที่แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ (SEM) ที่แสดงให้เห็นถึง Integrated 
Fluorescence Sensor ที่มีแผ่นฟิล์มบาง Dielectric Fluorescence Emission Filter อยู่ด้วย ส่วนรูป
ด้านขวาแสดงถึงภาพตัดขวางจ าลองของอุปกรณ์ตรวจวัดที่ท ามาจากสารกึ่งตัวน า   

 

รูปภาพที่ 50 Integrated Fluorescence Sensor 

ที่มา: O’Sullivan และคณะ (2010) 

งานวิจัยดังกล่าวได้ใช้เทคโนโลยีภาพเรืองแสง (Fluorescent Imaging Technology) เพ่ือใช้
ขยายโอกาสในการศึกษาด้านชีววิทยาและชีวเคมีที่ยังคงมีข้อจ ากัดในปัจจุบัน ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าว ได้ใช้
อุปกรณ์ตรวจวัดขนาดเล็กที่มีความไวต่อแสงฟลูออเรสเซนต์ฝังลงสัตว์ทดลองขนาดเล็ก เช่น หนูทดลอง 
พร้อมกับติดตั้งระบบส่งข้อมูลระยะไกลแบบไร้สาย (Wireless Telemetry System) ไว้กับอุปกรณ์
ตรวจวัดดังกล่าว เพ่ือใช้สังเกตโมเลกุล อีกทั้ง อุปกรณ์ตรวจวัดยังไวต่อสารไซยาไนด์ 5.5 (Cyanine 5.5) 
หรือ Cy5.5 ท าให้นักวิจัยใช้สารดังกล่าวเป็นตรวจวัดผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยดังกล่าว 
คือ การศึกษาการกระบวนการทางชีวเคมีในระดับโมเลกุล เพ่ือค้นหาเป้าหมายที่เหมาะสมส าหรับการ
รักษาและเพ่ือค้นหาแนวทางการรักษาในรูปแบบใหม่ในสิ่งมีชีวิต  

 จากรูปภาพที่ 51 แสดงการเปรียบเทียบในการตอบสนองของ Integrated Sensor จากแสง
ฟลูออเรสเซนต์ในหนูทดลองที่ได้รับสาร Cy5.5 ที่มีความเข้มข้น 50 และ 25 nM    
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รูปภาพที่ 51 เปรียบเทียบในการตอบสนองของ Integrated Sensor ในหนูทดลอง 

ที่มา: O’Sullivan และคณะ (2010) 

3.3 ไบโออิเล็กทรอนิกส์ (Bioelectronic)  

 ไบโออิเล็กทรอนิกส์ (Bioelectronic) หมายถึง การผสมผสานของความรู้และเทคโนโลยีด้าน
อิเล็กทรอนิกส์กับชีวภาพ เช่น การตรวจวัดกระแสไฟฟ้าที่ผลิตโดยร่างกาย และการน าทรานซิสเตอร์มา
ประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ คุณสมบัติที่ส าคัญของ Bioelectronic คือ การใช้
กระแสไฟฟ้าเข้ามาช่วยในด้านชีวภาพ และยารักษาโรค ซึ่งจะมุ่งเน้นในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับ
ระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวภาพ เช่น Brain-machine     Cell-electrode   หรือ Protein-electrode เป็น
ต้น โดยมีจุดประสงค์ในใช้เทคโนโลยี Bioelectronic ในการช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับสมอง หรือ
อาการบาดเจ็บอ่ืนๆ จากรูปภาพที่ 52 แสดงถึงสัดส่วนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย Bioelectronic ที่เกี่ยวข้อง
ในด้านต่างๆ เช่น การตรวจวัด (Measurements) วัสดุชีวภาพ (Biomaterials) ปฏิกิริยาชีวเคมี 
(Biochemical Reaction)/Bio-Surface Science เป็นต้น โดยมีสัดส่วนการตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจวัดถึงร้อยละ 35 ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุชีวภาพถึงร้อยละ 29 Biochemical Reaction/Bio-Surface 
Science ถึงร้อยละ 15 และ CMOS12/Semiconductor Platform ร้อยละ 4 (Walker, Ramsey, 
Cavin, Herr, Merzbacher, & Zhirnov, 2009) โดยมีรายละเอียดของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
Bioelectronic ดังต่อไปนี้ 

                                                           
12 CMOS หรือ ซีมอส (Complementary Metal Oxide Semiconductor) หมายถึง แผงวงจรไอซีหรือชิปสารกึ่งตัวน าท่ีสามารถ
ใช้เก็บข้อมูลที่ระบุค่าจ าเพาะของระบบ เช่น วันท่ีและเวลาของระบบ ความเร็วของแรม (RAM) เป็นต้น ซึ่งท างานคล้ายกับชิปเก็บ
ข้อมูลนั่นเอง (Weste & Harris, 2010) 
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รูปภาพที่ 52 แสดงถึงสัดส่วนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย Bioelectronic ด้านต่างๆ  

ที่มา: Walker, Ramsey, Cavin, Herr, Merzbacher, & Zhirnov (2009) 

 

Lee และคณะ (2006) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับแผงวงจรไอซีที่ใช้ Microfluidic Hybrid System 
ส าหรับการจัดเซลล์ชีวภาพด้วยแม่เหล็ก และมีการท างานคล้ายกับ biolab-on-IC หรือการทดลองทาง
ชีวภาพบนแผงวงจรรวมไอซี ทั้งนี้ ระบบไฮบริดดังกล่าวประกอบด้วย แผงวงจรไอซีที่มี Microfluidic 
System อยู่ด้านบน เซลล์ชีวภาพจะถูกติดกับลูกปัด หรือ เม็ดบีทแม่เหล็ก (Magnetic Beads) ที่ถูก
แขวนลอยอยู่ใน Microfluidic System ที่สามารถเข้ากันได้ทางชีวภาพ (Biocompatibility) ซึ่งแผงวงจร
ไอซีจะประกอบด้วยแผงวงจร Microcoil Array ซึ่งเป็นแผงวงจรที่สามารถผลิตรูปแบบการกระจายทาง
มิติของจุดสนามแม่เหล็ก (spatially-patterned microscopic magnetic fields) ทั้งนี้ การจัดรูปแบบ
ของเซลล์ท าได้โดยใช้แผงวงจรไอซีในการกระตุ้นและควบคุมการสั่นของเม็ดบีทท าให้เกิดการเคลื่อนที่ไป
อยู่ในต าแหน่งที่ต้องการอย่างแม่นย า ซึ่งจากการวิจัยดังกล่าวได้ใช้ แผงวงจรไอซีประเภท SiGe (Silicon-
Germanium)/microfluidic และ CMOS/microfluidic hybrid system ในการควบคุมการจัดรูปแบบ
ของเซลล์ โดยมีโครงร่างของ IC/microfluidic hybrid system ดังรูปภาพที่ 53 ซึ่งแสดงถึงทิศทางการ
ไหลของของเหลว (Fluidic flow) ผ่าน Microcil array ท าให้เซลล์เคลื่อนที่ไปยังต าแหน่งที่ถูกต้องและ
แม่นย า      

ทั้งนี้ เทคโนโลยีการออกแบบ IC/microfluidic hybrid system ดังกล่าว มีประโยชน์ในการ
สังเคราะห์เนื้อเยื่อที่ได้มาตรฐาน และสามารถควบคุมคุณภาพได้ เพ่ือน าเนื้อเยื่อสังเคราะห์ต้นแบบ
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ดังกล่าวไปใช้ในการศึกษาการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ต่างชนิดกัน และเพ่ือใช้ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพของยารักษาโรคอีกด้วย 

 

รูปภาพที่ 53 โครงร่างของ IC/microfluidic hybrid system 

ที่มา: Lee และคณะ (2006) 

4. เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cells)  

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยส่วนใหญ่มักจะสร้างมาจากสารกึ่งตัวน า เช่น ซิลิกอน เซลล์แสงอาทิตย์
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ที่สร้างมาจากซิลิกอน และเซลล์แสงอาทิตย์ที่สร้างมาจาก
สารกึ่งตัวน าชนิดอ่ืนๆ ทั้งนี้ เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเซลล์แสงอาทิตย์จะอธิบายในส่วนของเทคโนโลยีเซลล์
แสงอาทิตย์ต่อไป  

5. สารกึ่งตัวน านาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology Semiconductor)  

 นาโนเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวน ามีหลายชนิด ได้แก่ Semiconductor Nanowire   
Semiconductor Membrane   Semiconductor Spintronics (หรือ Magnet-Semiconductor) และ 
Ferromagnetic semiconductor เป็นต้น ทั้งนี้ เนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวน านาโนเทคโนโลยีจะอธิบาย
ในส่วนของวัสดุนาโนเทคโนโลยีต่อไป  
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5. วัสดุผสม (Composite)  

 วัสดุผสม หมายถึง วัสดุที่เกิดจากการผสมกันระหว่างวัสดุเดี่ยว (Individual Material) 2 ชนิดขึ้นไป 
ประเภทของวัสดุเดี่ยวที่สามารถน ามาผสมเป็นวัสดุผสม เช่น โลหะ เซรามิก และโพลิเมอร์  วัตถุประสงค์ของการ
สร้างวัสดุผสม คือ ความต้องการผลิตวัสดุที่มีคุณสมบัติผสมผสานที่วัสดุเดี่ยวแต่ละชนิดไม่สามารถท าได้ ซึ่งการ
ผสมผสามดังกล่าว จะเป็นการดึงคุณสมบัติเด่นของวัสดุเดี่ยวที่ใช้ในการผสมแต่ละชนิด ท าให้กลายเป็นคุณสมบัติ
ของวัสดุผสมนั่นเอง ทั้งนี้ วัสดุเดี่ยวประเภทหลักๆ ที่นิยมน ามาใช้ผลิตวัสดุผสมในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ได้แก่  
โลหะ เซรามิก และโพลิเมอร์ โดยวัสดุผสมส่วนใหญ่มักเกิดจากการสังเคราะห์ แต่ยังคงมีวัสดุผสมที่พบได้ใน
ธรรมชาติ เช่น ไม้ และกระดูก เป็นต้น ทั้งนี้ ตัวอย่างของวัสดุผสมจากการสังเคราะห์ ได้แก่  ใยแก้วน าแสง 
(Fiberglass) ที่ประกอบด้วยเส้นใยแก้วขนาดเล็กเชื่อมติดกันด้วยวัสดุโพลิเมอร์ เช่น Epoxy หรือ Polyester  

 ส่วนประกอบของวัสดุผสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วัสดุเนื้อพ้ืนหรือเมตริกซ์ (Matrix Phase) และ
วัสดุเสริมแรง (Reinforcement Phase) โดยวัสดุเนื้อพ้ืนเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น โลหะ โพลิเมอร์ และเซรามิก 
ส่วนวัสดุเสริมแรงเป็นวัสดุที่กระจายแทรกตัวอยู่ในวัสดุหลัก เช่น ใยแก้ว หรือเส้นใยอ่ืนๆ เป็นต้น ทั้งนี้ วัสดุผสม
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิดหลัก (ดังรูปภาพที่ 54) ได้แก่  

1. วัสดุผสมที่เสริมแรงด้วยอนุภาค (Particle-Reinforces) คือ การน าอนุภาคมาเป็นส่วนเสริมแรง ท าให้
วัสดุผสมที่ได้มีความแข็ง เช่น คอนกรีต หรือท าให้วัสดุผสมสามารถทนความร้อนได้มากขึ้น เช่น Thoria-
dispersed (หรือ TD) nickel เป็นต้น 

2. วัสดุผสมที่เสริมแรงด้วยเส้นใย (Fibrous) คือ การน าเส้นใยมาเป็นส่วนเสริมแรง ท าให้วัสดุผสมที่ได้มี
ความเหนียวสูง หรือมีความล้า (Stiff) ขึ้นอยู่กับน้ าหนักที่ผสม เช่น Glass Fiber-Reinforced Polymer 
(GFRP) Carbon Fiber-Reinforced Polymer (CFRP)  Aramid Fiber-Reinforced Polymer และ 
Carbon-Carbon Composite เป็นต้น   

3. วัสดุผสมโครงสร้าง (Structural) คือ วัสดุผสมระหว่างวัสดุเนื้อเดียว (Homogenous) กับวัสดุผสม ท าให้
คุณสมบัติที่ไดน้อกจากจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่น ามาผสมแล้ว แต่ยังมีลักษณะโครงสร้างที่หลากหลายเนื่องจาก
ขึ้นอยู่กับรูปร่างทางเรขาคณิต (Geometrical Design) ของธาตุประกอบอีกด้วย เช่น วัสดุผสมแบบชั้น 
(Laminar Composites) หรือ Sandwich Panels เป็นต้น 
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รูปภาพที่ 54 การแบ่งชนิดของวัสดุผสม 

ที่มา: Callister (2007) 

ทั้งนี้ ประเทศสหรัฐฯ ได้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุผสมหลายชนิด ได้แก่   

1. Fiber-reinforced bendable concrete 
2. Geopolymer Concrete 
3. Polymer Composite เช่น วัสดุเสริมแรงคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber-Reinforced 

Polymers: CFRPs) และ Glass Fiber-Reinforced Polymers (GFRPs) 
4. Metal Matrix Composite (MMC) 
5. Ceramic Matrix Composite (CMC) 
6. Nanocomposite  

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. Fiber-reinforced bendable concrete 

 Fiber-reinforced bendable concrete หรือ Engineered Cementitious Composite (ECC) เป็น
วัสดุผสมคอนกรีตที่สามารถยืดหยุ่นได้ โดยวัสดุดังกล่าวคิดค้นโดยกลุ่มนักวิจัยจาก University of Michigan    
มลรัฐ Michigan โดยได้รับทุนการวิจัยจาก National Science Foundation (NSF) ประเทศสหรัฐฯ Li และคณะ 
(2006) ได้ท าการวิจัยวัสดุคอนกรีตเสริมแรงที่มีลักษณะภายนอกเหมือนคอนกรีตโดยทั่วไป แต่กลับสามารถทนต่อ
การแตกร้าว (Cracking) ได้มากกว่าถึง 500 เท่า อีกทั้งยังมีน้ าหนักเบากว่าร้อยละ 40 โดยมีเส้นใยเสริมแรงขนาด
เล็กประกอบอยู่ร้อยละ 2 ของปริมาณส่วนประกอบทั้งหมด ซึ่งเพียงพอท าให้เกิดคุณสมบัติดังข้างต้น นอกจากนี้ 
คอนกรีตชนิดดังกล่าวยังมีความยืดหยุ่นมากไปจนกระทั่งหมดอายุการใช้งาน (ดังรูปภาพที่ 55 แสดงให้เห็นถึง
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ความยืดหยุ่นของวัสดุ ECC ที่สามารถโค้งงอได้) ท าให้ต้นทุนในการดูแลรักษาต่ า ในปี ค.ศ. 2002 คณะวิจัยได้น า
วัสดุ ECC ไปใช้ในการท าถนนข้ามสะพาน และได้ตรวจสอบผลการใช้งานผ่านกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่บนสะพาน  

ในปี ค.ศ. 2010 Kan และคณะ ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ECC ให้สามารถประสานรอยแตกร้าวเองได้ 
ซึ่งรอยแตกร้าวต้องมีขนาดต่ ากว่า 150 ไมโครเมตร จึงยังมีความปลอดภัยในการใช้งาน แต่ถ้ารอยแตกร้าวมีขนาด
ต่ ากว่า 50 ไมโครเมตร จากรูปภาพที่ 56 แสดงถึงการประสานรอยร้าวในวัสดุ ECC โดยเริ่มตั้งแต่ (a) ถึง (f) ที ่
เส้นใยได้ประสานรอยร้าวหลังจากผ่านไปทั้งหมด 49 Cycles  วัสดุดังกล่าวสามารถประสานรอยแตกร้าวได้อย่าง
สมบูรณ์ ถึงแม้ว่าวัสดุดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดแผ่นดินไหว แต่วัสดุ ECC ได้รับการพัฒนาให้มีความ
ปลอดภัยสูงขึ้น และยังสามารถยืดอายุการใช้งาน ท าให้ลดปริมาณการใช้คอนกรีต ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอีกด้วย  

 

รูปภาพที่ 55 ลักษณะการโค้งงอซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ ECC  

ที่มา: United States National Science Foundation (2008) 

 

รูปภาพที่ 56 ภาพถ่าย ESEM ในกระบวนการประสานรอยร้าวของวัสดุ ECC 

ที่มา: Kan, Shi, Sakulich, & Li (Self-Healing Characterization of Engineered Cementitious 
Composite Materials, 2010)  
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2. Geopolymer Concrete  

 Geopolymer Concrete เป็นวัสดุผสมชนิดหนึ่งที่เป็นนวัตกรรมของวัสดุที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
ส่วนประกอบของสารประกอบโพลิเมอร์ Aluminosilicate (Al-Si) ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากของเสียที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น เถ้าลอย (Fly Ash) และกากแร่ (Slag) ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะเถ้าลอยเป็น
ของเสียที่มีจ านวนมากและไม่ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ ทั้งนี้ นักวิจัยจาก Trenchless Technology Center 
(TCC) ของ Louisiana Tech University ได้คิดค้น Geopolymer concrete หรือคอนกรีตสีเขียวขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือทดแทนปูนซีเมนต์ (Portland Cement) และเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Geopolymer 
Concrete กับปูนซีเมนต์ พบว่า Geopolymer Concrete ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่า สามารถทนความร้อน
สูงสุดถึง 2,400 องศาฟาเรนไฮด์ ทนต่อแรงอัดและแรงดึงได้สูง แข็งตัวแร็ว และหดตัวได้น้อยกว่า ทั้งนี้ เทคโนโลยี 
Geopolymer Concrete ยังมีวัฏจักรชีวิตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Life Cycle Greenhouse Gas) น้อยกว่า
ปูนซีเมนต์ถึงร้อยละ 90 อีกด้วย  (Guerin, 2010) Vaidya และ Allouche (2011) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ 
Geopolymer Concrete ที่เสริมแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ ท าให้วัสดุดังกล่าวสามารถน าไฟฟ้าได้ เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของ Geopolymer Concrete จากการอ่านค่าการเปลี่ยนแปลงความเค้นของ 
Geopolymer Concrete เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ Geopolymer ให้เป็นวัสดุฉลาดที่สามารถ
ตรวจสอบโครงสร้างของคอนกรีตต่อไป 

 จากรูปภาพที่ 57 แสดงถึงบล็อกของ Geopolymer Concrete ที่มีน้ าหนักประมาณ 5,000 ปอนด์ ที่ใช้
เถ้าลอยผสมในการหล่อ  

 

รูปภาพที่ 57 Geopolymer Concrete ที่ผลิตโดย TTC 

ที่มา: Guerin (2010) 
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3. Polymer Composite 

 วัสดุผสมโพลิเมอร์ หมายถึง วัสดุผสมที่มีโพลิเมอร์ประกอบอยู่ โดยอาจอยู่ในส่วนเนื้อพ้ืนหรือส่วน
เสริมแรง ทั้งนี้ ในประเทศสหรัฐฯ มีเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ Polymer Composite ดังต่อไปนี้  

3.1 Co-Continuous Polymer Composite 

3.2 วัสดุเสริมแรงคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber-Reinforced Polymers: CFRPs) 

3.3 Glass Fiber-Reinforced Polymer (GFRP) 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 3.1 Co-Continuous Polymer Composite  

 Co-Continuous Polymer Composite เป็นวัสดุผสมโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน ท าให้มี
คุณสมบัติรวมกันหลายประการ เช่น ความล้า ความแข็งแรง การต้านทานต่อสิ่งกระทบ และการกระจาย
พลังงาน Wang และคณะ (2011) ได้คิดค้นโครงสร้างของวัสดุผสมโพลิเมอร์ที่เรียกว่า “Co-Continuous 
Polymer Composite” ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถดูดซับพลังงานภายใต้แรงกดดันมหาศาลได้ เนื่องจากมี
โครงสร้างตาราง 3 มิติ ที่เกิดจากการแทรกตัวของวัสดุ 2 ชนิด (คือ วัสดุคล้ายแก้ว และวัสดุคล้ายยาง) ใน
แต่ละชั้น ดังรูปภาพที่ 58 โดยวัสดุดังกล่าวสามารถท าหน้าที่คล้ายกับเกราะป้องกันส าหรับรถบรรทุก หรือ
เครื่องบิน และยังมีน้ าหนักเบา อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นที่แตกต่างจากวัสดุของแข็งที่ใช้หุ้มในปัจจุบัน เช่น 
เสื้อเกราะ เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุผสมอ่ืนๆ วัสดุดังกล่าวจะสามารถจ ากัดรอยแตกร้าวในระดับ
โครงสร้างจุลภาค (Microstructure) ในขณะที่วัสดุอ่ืนๆ เมื่อรอยแตกร้าวเกิดขึ้น รอยแตกจะขยายตัวจน
สร้างความเสียหายไปทั่ววัสดุ เนื่องจากวัสดุดังกล่าวมีการจัดลักษณะโครงสร้างในรูปแบบสามมิติ ท าให้
ความแข็งแรงสามารถกระจายไปยังส่วนต่างๆ ของวัสดุได้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง ยังเป็นวัสดุผสมระหว่างวัสดุ 
2 ชนิดที่มีลักษณะคล้ายกับแก้วท าให้มีความแข็ง และวัสดุคล้ายกับยางท าให้มีความยืดหยุ่น จึงเกิดเป็น
วัสดุที่มีคุณสมบัติเหนียว แข็ง และมีความล้าเกิดขึ้น (Wang, Making materials to order, 2011) 
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 จากรูปภาพที่ 59 แสดงถึงตัวอย่างวัสดุ Co-Continuous Polymer Composite ที่สร้างขึ้นจาก
ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัย Massachusetts institute of technology โดยอุปกรณ์ด้านหลังเป็น
อุปกรณ์ส าหรับทดสอบความแข็งของวัสดุดังกล่าว 

 

รูปภาพที่ 58 โครงสร้างของ Co-Continuous Polymer Composite 

ที่มา: Wang และคณะ (2011) 

 

รูปภาพที่ 59 ตัวอย่างวัสดุ Co-Continuous Polymer Composite  

ที่มา: Wang (Making materials to order, 2011) 

3.2 วัสดุเสริมแรงคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber-Reinforced Polymers: CFRPs)  

ปัจจุบัน วัสดุเสริมแรงไฟเบอร์ (Fiber Reinforced Composite) มีอัตราขยายตัวใน
อุตสาหกรรมเครื่องบินและยานยนต์มากถึงร้อยละ 50-60 ต่อปริมาณวัสดุที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด ซึ่งส่วน
ใหญถูกน ามาใช้ในรูปของพลาสติกเสริมแรงไฟเบอร์ (Fiber-Reinforced Plastics) ที่มีส่วนเสริมแรงไฟ
เบอร์ เช่น คาร์บอน หรือแก้ว ผสมอยู่ในส่วนเนื้อพ้ืน ท าให้ชิ้นงานที่ได้มีน้ าหนักเบา และมีความแข็งแรง 
เหมาะต่อการน าไปใช้ผลิตส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องบิน เช่น ปีก หรือชิ้นส่วนส าหรับงานก่อสร้างที่
ต้องการความแข็งแรงแต่มีน้ าหนักเบา (Fraunhofer-Gesellschaft, 2008)  

วัสดุเสริมแรงคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber-Reinforced Polymers: CFRPs) คือ วัสดุที่มี
ความแข็งสูง และมีวัสดุเสริมแรงโพลิเมอร์ไฟเบอร์ท่ีมีเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ประกอบอยู่ด้วย ซึ่งวัสดุโพลิ-
เมอร์ส่วนใหญ่มักจะเป็น Epoxy แต่ในบางครั้งสามารถน าโพลิเมอร์ชนิดอ่ืนๆ เช่น Polyester  Vinyl 
ester หรือไนลอน (Nylon) มาใช้ได้เช่นกัน ในส่วนของเส้นใยนอกจากคาร์บอนไฟเบอร์ อาจประกอบด้วย 
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อะลูมิเนียม หรือเส้นใยแก้ว ได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้  CFRPs สามารถน ามาใช้ในการก่อสร้างต่างๆ เช่น 
สะพาน หรืออาคาร เป็นต้น เมื่อน าวัสดุ  CFRPs มาใช้ในการทดลองเสริมความแข็งแรงให้กับสะพาน เพ่ือ
ท าให้สะพานสามารถรับน้ าหนักได้เพ่ิมมากขึ้นจากโครงสร้างแบบเดิมที่ประกอบด้วยคอนกรีต  และ
ประโยชน์ที่ส าคัญทีไ่ด้รับจากการน าวัสดุ CFRPs มาใช้ คือ การประหยัดค่าบ ารุงรักษา และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น (Petro, Leech, & Ziegler, 2010)  

Orton และคณะ (2009) กลุ่มนักวิจัยจาก University of Missouri ร่วมกับ U.S. Army ในการ
ใช้วัสดุ CFRPs ที่สามารถรองรับแรงขนาด 143,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว การน าวัสดุ CFRPs มาใช้ในงาน
ก่อสร้างอาคารส าหรับอาคารที่ใช้วัสดุคอนกรีตเสริมแรงที่อาจเกิดการพังและเสียหายได้จากการ
สั่นสะเทือนหรือแรงระเบิด ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้วัสดุ CFRPs ในการเสริมความแข็งแรงให้กับอาคาร เพ่ือ
ปกป้องอาคารจากการเกิดแผ่นดินไหว จากงานวิจัยดังกล่าว เป็นการพัฒนาวัสดุ CFRPs เพ่ือน ามาใช้
ป้องกันอาคารจากการระเบิด ซึ่งอาคารที่น าเทคโนโลยีวัสดุ CFRPs นั้น สามารถปกป้องผู้ที่อยู่ในอาคารได้ 
เนื่องจากวัสดุดังกล่าว ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการโค้งงอของผนังและเสา จากผลการวิจัยพบว่า 
การใช้วัสดุดังข้างต้นในการท า CFRP anchor (ดังรูปภาพที่ 60) จะเป็นการเพ่ิมความแข็งแรงให้กับ
อาคารมากกว่าการใช้ CFRPs กระจายทั่วอาคารคอนกรีต ซึ่งความแข็งแรงจะลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว 
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบการรับน้ าหนักของคานที่ใช้คอนกรีตเสริมแรงโดยไม่มีวัสดุเหล็กกล้าเสริมแรง
อย่างต่อเนื่อง (Discontinuous Reinforcing Steel) ในอาคาร กับคานที่มีวัสดุ CFRPs เสริมแรงอย่าง
ต่อเนื่อง พบว่า CFRPs สามารถทดแทนประสิทธิภาพที่ขาดหายไปของคอนกรีตเสริมแรงชนิดไม่มี
เหล็กกล้าเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง (Orton, Jirsa, & Bayrak, 2009 & Orton S. L., 2007 & University 
of Missouri-Columbia, 2011)    

 

รูปภาพที่ 60 แผ่น CFRPs ที่ใช้มาท า CFRP Anchor   

ที่มา: Orton S. L. (2007)  
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3.3 Glass Fiber-Reinforced Polymer (GFRP) 

 Glass Fiber-Reinforced Polymer (GFRP) เป็นวัสดุผสมที่มีส่วนเนื้อพ้ืนหรือเมตริกซ์เป็นโพลิ-
เมอร์และมีส่วนเสริมแรงเป็นไฟเบอร์หรือเส้นใย ซึ่งเส้นใยที่ใช้ส่วนใหญ่คือ ใยแก้ว คาร์บอน หรือ Aramid 
และโพลิเมอร์ที่ใช้ส่วนใหญมักเป็น Epoxy    Vinylester  หรือ  Polyester Thermosetting Plastic 
(พลาสติกพอลิเอสเตอร์ชนิดแข็งตัว) ทั้งนี้ โดยทั่วไปวัสดุโพลิเมอร์ที่เสริมแรงด้วยไฟเบอร์ หรือ Fiber-
Reinforced Polymers มักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบิน ยานยนต์ การเดินเรือ และก่อสร้าง เป็น
ต้น ในประเทศสหรัฐฯ ได้น าวัสดุ GFRP มาใช้เป็นวัสดุส าหรับโครงการน าร่องก่อสร้างตัวสะพาน (Bridge 
Deck) ชื่อ Beaver Creek ณ มลรัฐ Utah ซึ่งสะพานดังกล่าวได้ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 2009 โดยใช้ GFRP 
แทนเหล็กเส้นในการสร้างตัวสะพาน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือยืดอายุการใช้งานของตัวสะพานให้เท่ากับส่วน
ของสะพานทั้งหมด เนื่องจากในฤดูหนาวจะมีการโรยเกลือเพ่ือป้องกันการจับตัวของน้ าแข็ง ทั้งนี้ จาก
ผลการวิจัยพบว่า การใช้ GFRP สามารถยืดอายุการใช้งานของตัวสะพานที่มีการโรยเกลือเพ่ือละลาย
น้ าแข็งจาก 45 ปีเป็น 100 ปี และเพ่ิมต้นทุนการก่อสร้างเพียงร้อยละ 8  (Ries, 2011) นอกจากการ
ก่อสร้างสะพานในมลรัฐ Utah แล้ว ได้ใช้ GFRP (ดังรูปภาพที่ 61) ในการซ่อมบ ารุง ตัวสะพานในมลรัฐ 
Missouri ซึ่งเป็นโครงการน าร่องในการน า GFRP มาใช้ทดแทนเหล็กเส้น ซึ่งมีอายุกานใช้งานที่สั้นกว่า 
เนื่องจาก GFRP มีความแข็งแรงและทนต่อการกัดดกร่อนของเกลือ หรือสารกัดกร่อนที่สามารถละลาย
น้ าแข็งอ่ืนๆ มีน้ าหนักเบา อีกทั้งยังสะดวกและง่ายต่อการก่อสร้าง ซึ่งผลจากการวิจัยดังกล่าว National 
Science Foundation จะร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐฯ เพ่ือน า GFRP มาใช้ทดแทนการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงตัวสะพานด้วยเหล็กเส้นทั่วประเทศสหรัฐฯ ซึ่งมีจ านวนสะพานทั้งหมด 156,000 c
แห่ง (National Science Foundation, 2006) 

 

รูปภาพที่ 61 Glass Fiber-Reinforced Polymer ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงสะพานที่มีอายุมากกว่า 70 ปี 

ที่มา: National Science Foundation (2006) 
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4. Metal Matrix Composite  

วัสดุผสมโลหะ (Metal Matrix Composite: MMC) คือ วัสดุผสมที่มีวัสดุประกอบอย่างน้อย 2 ชนิด และ
หนึ่งในนั้นคือโลหะ วัสดุประกอบอื่นๆ อาจจะเป็นโลหะชนิดอื่น หรือวัสดุอื่นๆ เช่น เซรามิก หรือสารอินทรีย์ ซึ่งถ้า
หากมีวัสดุประกอบอย่างน้อยสามชนิดขึ้นไปมักเรียกเป็น Hybrid Composite (Rawal, 2001)  

ทั้งนี้ วัสดุผสมโลหะที่ได้รับความนิยมในการวิจัยของประเทศสหรัฐฯ ได้แก่  

4.1 Central Reinforced Aluminium (CentrAl) 

4.2 วัสดุผสมโลหะ-เพชร (Metal-Dimond Composite) 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

4.1 Central Reinforced Aluminium (CentrAl)  

Central Reinforced Aluminium หรือ CentrAl คือวัสดุผสมที่มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนเมตริกซ์ 
และมีส่วนเสริมแรงคือ Fiber Metal Laminate (FML) ซึ่งเป็นแผ่นเส้นใยโลหะ โดย CentrAl นั้นมีความ
แข็งแรงดึง (Tensile Strength) มากกว่า High-Strength Aluminum Alloy ถึงร้อยละ 25 และยังมี
ความแข็งแรงมากกว่า Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP) ที่ใช้เป็นวัสดุในการผลิตปีกของ
เครื่องบินโบอ้ิง 787 การใช้วัสดุ CentrAl เป็นส่วนประกอบโครงสร้างนั้นสามารถลดน้ าหนักไปได้ร้อยละ 
20 เมื่อเทียบกับการใช้วัสดุ CFRP เป็นส่วนประกอบโครงสร้าง อีกทั้งยังมีต้นทุนในการผลิตและค่า
บ ารุงรักษาต่ าอีกด้วย  CentrAl ประกอบด้วยชั้น FML ที่ประกบคู่อยู่กับชั้นอะลูมิเนียมหนา (ดังรูปภาพที่ 
62) ท าให้มีโครงสร้างที่แข็ง และไม่เกิดความล้า (Fatigue) ได้ง่ายท าให้วัสดุดังกล่าวแตกหักได้ยาก ท าให้
เครื่องบินที่มีวัสดุ CentrAl เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างสามารถทนต่อต้นเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ได้ เช่น ความล้า พายุลูกเห็บ สภาวะภูมิอากาศที่เลวร้าย หรือการกัดกร่อน ท าให้โครงสร้างของเครื่องบิน
ที่มีส่วนประกอบของ CentrAl ถูกเรียกว่า “Carefree Structures” เนื่องจากสามารถลดค่าบ ารุงรักษา 
ของเครื่องบินจากสาเหตุส าคัญดังข้างต้นได้ (Alcoa Global Center, 2007) 
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รูปภาพที่ 62 ลักษณะโครงสร้างของ CentrAl 

ที่มา: Alcoa Global Center (2007) 

4.2 วัสดุผสมโลหะ-เพชร (Metal-Diamond Composite) 

 วัสดุผสมโลหะ-เพชร (Metal-Diamond Composite) เป็นวัสดุ MMC ชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถเป็น
ตัวน าความร้อนได้ดี และยังสามารถคงคุณสมบัติโหลดเชิงกล (Mechanical load) ได้แม้จะอยู่ในอุณหภูมิ
สูงถึง 550 องศา และยังสามารถเพ่ิมการโหลดเชิงกลได้อีกเล็กน้อยเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทั้งนี้ วัสดุผสม
ดังกล่าวเหมาะที่จะใช้ในเตาปฏิกรณ์ ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) 
เพ่ือใช้เป็นวัสดุหล่อเย็นส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ รวมไปถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (Vienna University of Technology, 2009)   

 Jason Nadler นักวิจัยจาก Georgia Tech Research Institute ได้พัฒนาวัสดุผสมระหว่างเงิน
และเพชร (ดังรูปภาพที่ 63) เพ่ือป้องกันวัสดุไมโครอิเล็กทรอนิกส์โดยการท าให้เย็นลง ทั้งนี้ แผ่นวัสดุ
ดังกล่าวมีขนาดบางถึง 250 ไมครอน (micron) ซึ่งสัดส่วนระหว่างเงินกับเพชรในวัสดุดังกล่าวสามารถ
ปรับให้ เหมาะสมได้ เ พ่ือให้ท าให้ชิ้นวัสดุดังกล่าวสามารถดึงความร้อนที่ เกิดจากสารกึ่ งตัวน า 
(Semiconductor) และถ่ายเทความร้อนไปยังอุปกรณ์ระบายความร้อน เช่น พัดลม หรือท่อส่งความร้อน 
ชิ้นวัสดุดังกล่าว มีประสิทธิภาพในการน าความร้อนมากกว่าการใช้ทองแดงถึงร้อยละ 25 ซึ่งในปัจจุบัน
พบว่าวัสดุผสมระหว่างเงินและเพชรมีประโยชน์หลัก 2 ประการคือ เป็นตัวน าพาความร้อนที่ดี และ
สามารถกระจายความร้อนได้ดี จากผลการวิจัยพบว่า เมื่อใช้ชิ้นวัสดุดังกล่าวที่มีขนาด 250 ไมครอน ที่มี
สัดส่วนของเพชรร้อยละ 50 จะสามารถลดอุณหภูมิจาก 285 องศาเซลเซียสเป็น 181 องศาเซลเซียส และ
จากการทดสอบพบว่า ชิ้นวัสดุจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนหากเพ่ิมสัดส่วนของเพชร ซึ่งสามารถเพ่ิมได้สูงสุด
ถึงร้อยละ 85   (Georgia Tech Research Institute , 2011) 



- 90 - 
 

 

รูปภาพที่ 63 ชิ้นวัสดุผสมระหว่างเงินและเพชร 

ที่มา: Georgia Tech Research Institute (2011) 

5. Ceramic Matrix Composite 

 วัสดุผสมเซรามิก (Ceramic Matrix Composite: CMC) คือ วัสดุผสมที่ประกอบด้วยเส้นใยเซรามิกอยู่ใน
ส่วนเสริมแรง และเซรามิกในส่วนเมตริกซ์ (Ceramic Matrix) เกิดเป็นวัสดุ Ceramic Fiber Reinforced 
Ceramic (CFRC) ทั้งนี้ ในส่วนเมตริกซ์และเส้นใยสามารถประกอบด้วยวัสดุเซรามิกชนิดใดก็ได้ เช่น คาร์บอน เส้น
ใยคาร์บอน เป็นต้น ซึ่งวัสดุผสมเซรามิกสามารถจัดอยู่ในวัสดุประเภทเซรามิกได้เช่นเดียวกัน (Ultramet, n.d.) 

Chemically Bonded Phosphate Ceramics (CBPCs) เป็นวัสดุเซรามิกที่มีคุณสมบัติเชิงกลจากการ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีโดยใช้อุณหภูมิต่ ากว่า 300 องศาเซลเซียส แทนที่จะต้องผ่านกระบวนการที่ใช้อุณหภูมิสูง เช่น 
Thermal diffusion หรือ การหลอม (melting) ทั้งนี้ วัสดุ Wo-CBPCs (Wollastonite-CBPCs) เป็นวัสดุผสมที่
เกิดจากการผสมกันระหว่าง Chemical Bonded Ceramics กับ Wollastonite (CaSiO3) จากการเกิดปฏิกิริยา 
Acid Based โดยวัสดุ Wo-CBPCs เป็นวัสดุผสมที่มีส่วนเนื้อพ้ืน (Matrix) เป็น Calcium Phosphates ซึ่งมี 
Silica และ Wollastonite ผสมอยู่ โดยมีส่วนเสริมแรง (Reinforce) เป็นวัสดุต่างๆ เช่น Graphite nanoplates 
(หรือ GNPs ดังรูปภาพที่ 64 แสดงให้เห็นถึงการผสม GNPs ท าให้การขยายตัวของรอยแตกร้าวได้) ใยแก้ว (Glass 
fiber) หรือ คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon fiber) ผสมอยู่กับ CBPCs ท าให้เกิดเป็นวัสดุผสมที่มีคุณสมบัติสูงขึ้นอยู่กับ
ส่วนประกอบในส่วนเสริมแรง ทั้งนี้ CBCs ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น วัสดุท าฟัน วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
กระดูก (Bone Tissue Engineering) Nuclear Waste Slidification and Encapulation วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น ทั้งนี้ Wo-CBPCs ที่มีส่วนประกอบของ CNPs และเส้นใยเสริมแรง เช่น ใยแก้ว และคาร์บอนไฟเบอร์ 
สามารถน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของผนังกันไฟ เนื่องจากสามารถทนอุณหภูมิสูงได้จึงสามารถน ามาก่อเป็นก าแพง
ป้องกันส าหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ดังรูปภาพที่ 65) นอกจากนี้    Wo-CBPCs เป็นตัวยึดเกาะที่ดีกับ
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ผลิตภัณฑ์ประเภท ไม้ เซรามิก หรือซีเมนต์ ดังนั้นจึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุผสมเพ่ือสร้างเป็นก าแพงกัน
ไฟส าหรับบ้านพักอาศัย และผสมในโครงสร้างไม้อ่ืนๆ เป็นต้น (Colorado, Hiel, Hahn, & Yang, 2011)   

 

รูปภาพที่ 64 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ SEM ของ Wo-CBPC ที่เสริมแรงด้วย GNPs 

ท าให้สามารถหยุดการขยายตัวของรอยแตกร้าวได้ 

ที่มา: Colorado และคณะ (2011) 

 

 

รูปภาพที่ 65 การก่อสร้างผนังกันไฟเพ่ือป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า 

ที่มา: Colorado และคณะ (2011)   
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6. Nanocomposite  

 Nanocomposite หมายถึง วัสดุผสมที่มีขนาดเล็กกว่า 100 นาโนเมตร ซึ่งในส่วนเสริมแรงจะมีวัสดุหรือ
สารประกอบที่มีขนาดเล็ก เช่น อนุภาค (เช่น แร่ธาตุ) หรือเส้นใย (ท่อคาร์บอนนาโน) มาใช้เป็นวัสดุเพ่ือเสริมแรง 
ทั้งนี้ เนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวน านาโนเทคโนโลยีจะอธิบายในส่วนของวัสดุนาโนเทคโนโลยีต่อไป 

 

ตามท่ีได้กล่าวไว้ในข้างต้น สถานะการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐฯ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นการแบ่งตามลักษณะทางกายภาพและส่วนประกอบทางเคมี ซึ่งได้กล่าวไว้ใน
ข้างต้น  และส่วนที่ 2 เป็นการแบ่งตามความนิยมในการพัฒนาและวิจัยในปัจจุบัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อ
ย่อยได้ดังต่อไปนี้ 

1. วัสดุนาโน (Nanomaterial)  

2. วัสดุชีวภาพ (Biomaterial)  

3. วัสดุฉลาด (Smartmaterial)  

4. เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 

5. อภิวัสดุ (Metamaterial)  

6. วัสดุกราฟีน (Graphene Material) 

ทั้งนี้ สถานะการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐฯ ตามความนิยมในการพัฒนาและ
วิจัยในปัจจุบันของประเทศสหรัฐฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การแบ่งตามความนิยมในการพัฒนาและวิจัยในปัจจุบันของประเทศสหรัฐฯ 

1. วัสดุนาโน (Nanomaterials) 

 วัสดุนาโน (Nanomaterials) หมายถึงวัสดุในเชิงมิติที่มีด้านใดด้านหนึ่งเป็นอย่างน้อยมีขนาดเล็กกว่า 100 
นาโนเมตร และมีคุณสมบัติ เช่น สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงไฟฟ้า หรือสมบัติทางแม่เหล็ก แตกต่างกันออกไปตาม
ขนาด ซึ่งวัสดุนาโนจะเป็นโลหะ เซรามิก โพลิเมอร์ หรือวัสดุผสมก็ได้เพียงแต่มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตรเท่านั้น 
ทั้งนี้ วัสดุนาโนมีพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับความรู้ในหลายสาขา โดยไม่ได้จ ากัดเฉพาะวัสดุศาสตร์เท่านั้น แต่ยัง
ครอบคลุมถึงเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์อีกด้วย (ดังรูปภาพที่ 66) (Vollath, 2008) 
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รูปภาพที่ 66 พ้ืนฐานความรู้ด้านฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี และวัสดุศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาวัสดุนาโน 

ที่มา: Vollath (2008) 

 ทั้งนี้ วัสดุนาโนสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามรูปร่างลักษณะและประเภทการใช้งาน โดยวัสดุนา
โนที่ได้รับความสนใจในการวิจัยและพัฒนาได้แก่ 

1.1 อนุภาคนาโน (Nanoparticle) 

1.2 เส้นลวดนาโน (Nanowire) 

1.3 ท่อนาโนคาร์บอน (Carbon Nanotube) 

1.4 Nanogenerator  

1.5 หมุดควอนตัม (Quantum Dots) 

 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 1.1  อนุภาคนาโน (Nanoparticle)  

 อนุภาคนาโน หมายถึงอนุภาคของวัสดุขนาดเล็กที่ด้านใดด้านหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า 100 นาโน
เมตร ซึ่งอาจอยู่ในรูปอนุภาค (Particle) ฝุ่น (Powder) หรือผลึก (Crystal) ปัจจุบันอนุภาคนาโนได้รับ
ความสนใจในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เป็นจ านวนมาก เช่น ชีวการแพทย์ 
(Biomedical) หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สาเหตุที่ท าให้อนุภาคนาโนได้รับความสนใจการการ
ศึกษาวิจัย เนื่องจากการเป็นตัวเชื่อมระหว่างวัสดุขนาดใหญ่ไปจนถึงโครงสร้างของวัสดุในระดับอะตอม
หรือโมเลกุล อีกทั้ง คุณสมบัติของขนาดวัสดุในระดับนาโนเมตรนั้น กลับแตกต่างจากคุณสมบัติของวัสดุ
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ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ อนุภาคนาโนที่ได้รับความสนใจในประเทศสหรัฐฯ ได้แก่ อนุภาคนาโนที่เกี่ยวข้องกับ   
คุณสมบัติทางชีวการแพทย์  เชิงแสง (Optical) และสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1.1.1 คุณสมบัติเชิงชีวการแพทย์ (Biomedical) 

ชีวการแพทย์ เป็นการน าความรู้โดยเฉพาะด้านชีววิทยามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการศึกษาทาง
แพทย์ เช่น ชีวโมเลกุล การพัฒนายารักษาโรคชนิดใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ ในประเทศสหรัฐฯ ได้น าอนุภาคนา
โนมาใช้ในการศึกษาและพัฒนาด้านการน าส่งยา (Drug Delivery System) การก าหนดความจ าเพาะของ
บริเวณของยารักษาโรค (Drug Target) เช่น ระบุเป้าหมายของเซลล์มะเร็ง (Tumor) และการพัฒนาใน
การรักษาโดยยีนบ าบัด (Gene Therapy) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

    1. อนุภาคนาโนเพ่ือการน าส่งยา 
Poon และคณะ (2011) ได้ออกแบบอนุภาคนาโนส าหรับการน าส่งยาในรูปแบบใหม่ ซึ่งแต่ละ

อนุภาคสามารถจับเป้าหมาย (Target) ที่เป็นเซลล์มะเร็งได้ทุกชนิด และยังสามารถน าไปใช้กับยาชนิดใดก็
ได้ ซึ่งอนุภาคนาโนดังกล่าวถูกหุ้มด้วยชั้นโพลิเมอร์ในลักษณะ Layer-by-Layer (LbL) เพ่ือป้องกัน
อนุภาคย่อยสลายในกระแสเลือด จากรูปภาพที่ 67 ชั้นนอกของอนุภาคนาโนที่เป็น Polyethylene 
Glycol หรือ PEG (สีฟ้าอ่อน) จะหลุดออกเมื่ออยู่ในสภาวะเป็นกรดในบริเวณของเซลล์มะเร็ง เนื่องจาก
เซลล์มะเร็งมีอัตราการเพ่ิมจ านวนของเซลล์มากกว่าเซลล์ปกติ ในบริเวณเซลล์มะเร็งจึงมีอัตราเมตบาลิซึม 
(Metabolism) สูง ท าให้มีการเพ่ิมของกรดที่เป็นผลผลิตพลอยได้ (By product) จ านวนมาก ดังนั้น เมื่อ
ชั้น PEG หลุดออกมา ประจุบวกที่สะสมอยู่บริเวณผิวชั้นในของอนุภาคจะถูกปล่อยออกมา ซึ่งประจุบวก
จะช่วยให้อนุภาคนาโนแพร่เข้าไปในผนังเซลล์ที่มีประจุลบได้ง่าย โพลิเมอร์ชั้นในจะหุ้มอนุภาคนาโนที่
สามารถบรรจุยารักษาโรคมะเร็ง หรือหมุดควอนตัม (Quantum Dot) เพ่ือใช้ในการถ่ายภาพได้ ทั้งนี้ 
โครงสร้างดังกล่าวเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าส่งยารักษาโรคมะเร็งที่มีความจ าเพาะต่อเซลล์มะเร็ง
มากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาส าหรับการน าส่งยาด้วยอนุภาคนาโนในปัจจุบันที่ยังไม่มีความจ าเพาะ
เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงเซลล์มะเร็งได้ โดยทั่วไป การน าส่งยาด้วยอนุภาคนาโนจะเป็นการน า
โมเลกุลที่สามารถจับกับโปรตีนที่อยู่บนผิวของเซลล์มะเร็งมาติดกับอนุภาคนาโน แต่การหาโมเลกุล
เป้าหมายนั้นเป็นไปได้ยาก รูปแบบของอนุภาคนาโนดังกล่าว ถูกน ามาทดสอบในสัตว์ทดลองแล้ว และ
คาดว่าภายใน 5-10 ปีข้างหน้าจะพัฒนามาทดลองในมนุษย์ได้ 
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รูปภาพที่ 67 รูปแบบการหุ้มอนุภาคนาโนด้วยชั้นโพลิเมอร์ LbL  

ที่มา: Poon และคณะ (2011) 

2. อนูภาคนาโนส าหรับวัคซีนโรคเอดส์ 

นอกจากการอนุภาคนาโนมาใช้ส าหรับการขนส่งยารักษาโรคมะเร็งแล้ว Moon และคณะ (2011) 
ได้ออกแบบอนุภาคนาโนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพวัคซีนส าหรับโรคเอดส์และโรคอ่ืนๆ เช่น โรคมาลาเรีย ทั้งนี้ 
อนุภาคดังกล่าวประกอบด้วย Concentric Fatty Sphere ซึ่งเป็นชั้นไขมัน Liposome ที่มีรูปร่างเป็น
ทรงกลม กลายเป็นโครงสร้าง Interbilayer-Crosslinked Multilamellar Vesicles (ICMVs) (ดังรูปภาพ
ที่ 68) ที่ใส่โปรตีนสังเคราะห์ (Antigen) ที่ปกติผลิตขึ้นจากไวรัสได้ ซึ่งอนุภาคนาโนดังกล่าวสามารถ
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้โดยไม่เกิดอันตราย (เมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนที่ผลิตจากไวรัส) 
โครงสร้างของอนุภาคดังกล่าวช่วยให้อนุภาคนาโนมีความเสถียรเมื่ออยู่ในกระแสเลือดหรือของเหลวใน
ร่างกาย (Body fluid) เมื่ออนุภาคดังกล่าวถูกดูดซึมโดยเซลล์ในร่างกาย อนุภาคดังกล่าวจะสลายตัวและ
ปล่อยโปรตีนวัคซีน เพื่อที่จะกระตุ้นการท างานของ T-cell (เซลล์ที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย)       

 

รูปภาพที่ 68 การสังเคราะห์ ICMV และภาพถ่ายของ ICMV จากกล้อง Cryoelectron Microscope 

ที่มา: Moon และคณะ (2011) 
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  3. อนุภาคนาโนส าหรับยีนบ าบัด 

 อนุภาคนาโนส าหรับยีนบ าบัด (Genetic Therapy) เป็นการน าดีเอนเอ (DNA) สังเคราะห์มา
สร้างเป็นอนุภาคนาโนที่เรียกว่า “DNAsomes” โดยสามารถน าอนุภาคดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ส าหรับ
การน าส่งยา และการบ าบัดด้วยยีนที่อยู่ภายในเซลล์อีกด้วย ทั้งนี้ DNAsome สามารถน าส่งยารักษาโรค 
และโมเลกุลอาร์เอนเอ (RNA) ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถยับยั้งการแสดงออกของยีน ซึ่งเป็นการ
น าส่งยาในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากการน าส่งยาในปัจจุบันที่ใช้ Liposome หรือ อนุภาคนาโนโพลิเมอร์ 
ซึ่งยังคงมีประสบปัญหาในการน าส่ง เนื่องจากก่อให้เกิดพิษต่อเซลล์ในร่างกาย DNAsome ประกอบด้วย
สายโซ่ DNA สังเคราะห์ขนาดสั้น 3 สายที่น ามาประกอบกันคล้ายกับตัว Y (Y-shape) โดยมี Lipid 
Molecule ติดอยู่ที่ปลาย และยารักษาโรคจะติดอยู่ที่แขนของสาย DNA ซึ่งสามารถติดโมเลกุล siRNA 
(small interfering RNA) เพ่ือท าการยับยั้งการแสดงออกของยีน (ดังรูปภาพที่ 69) และเมื่อปล่อยให้เกิด
การจ าลองตัวเองในสารละลายที่ประกอบด้วยน้ า และ Lipids จะเกิดการจับตัวกันของสาย DNA หลาย
ชั้นจนกลายเป็นทรงกลมกลวงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดตั้งแต่ 100-5,000 นาโนเมตร (Roh, et al., 
2011)     

 

รูปภาพที่ 69 กระบวนการสร้าง DNAsome ที่มียารักษาโรคหรือโมเลกุล RNA ติดอยู่ด้วย 

ที่มา: Roh และคณะ (2011) 

1.1.2 คุณสมบัติเชิงแสง (Optical) 

 การออกแบบโครงสร้างของอนุภาคนาโนนับว่าเป็นหัวใจหลักในการสร้างวัสดุนาโนชนิดใหม่ที่มี
คุณสมบัติที่แตกต่างออกไปจากวัสดุขนาดใหญ่ ดังเช่น การจัดเรียงตัวของอนุภาคนาโนท าให้เกิดวัสดุชนิด
ใหม่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวทางไฟฟ้า แสง เชิงกล รวมไปถึงคุณสมบัติในเชิงขนส่ง (Transport) นักวิจัย
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จาก Ames Laboratory ภายใต้โครงการของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (Department of Energy: 
DOE) ได้สร้างอนุภาคนาโนที่สามารถจ าลองตัวเองตามลักษณะโครงสร้างที่นักวิจัยต้องการได้ คล้ายกับ
การต่อ LEGO (ของเล่นในรูปแบบตัวต่อพลาสติก สามารถประกอบกันเป็นโครงสร้างหรือรูปร่างที่ต้องการ
ได้) โดยการน าสาย DNA มาเชื่อมต่อกับอนุภาคนาโน เพ่ือควบคุมให้เกิดการจ าลองตัวเองและประกอบ
กันเป็นรูปร่างที่ต้องการ (ดังรูปภาพที่ 70) ท าให้เกิดเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเชิงแสง (Optical Property) 
ชนิดใหม่ที่เรียกว่า อภิวัสดุ (Metamaterial) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติโปรงแสง นอกจากนี้ ยังสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตเป็นตัวเร่งการเกิดปฏิกิริยา (Catalysis) วัสดุตรวจจับทางการแพทย์ 
(Medical Sensor) และวัสดุอ่ืนๆ   (Travesset, 2011)  

 

รูปภาพที่ 70 โครงสร้างของอนุภาคนาโนที่ติดด้วยสาย DNA 

ที่มา: Travesset (2011) 

1.1.3 คุณสมบัติเชิงพลังงาน (Green Energy)    

 การพัฒนาอนุภาคนาโนเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานสีเขียว 
(Green Energy) ซึ่งเป็นการผลิตพลังงานจากธรรมชาติและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
พลังงานจากการสังเคราะห์แสง (Artificial Photosynthesis) ซึ่งมีการพัฒนาการเร่งปฏิกิริยาเคมี 
(Catalysis) ในการผลิตระดับภาคอุตสาหกรรม จึงได้มีการน าเทคโนโลยีผลึกนาโน (Nanocrystal) มาใช้
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี โดยนักวิจัยจาก Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) 
ภายใต้กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (U.S. Department of Energy: DOE) ได้สร้างผลึกนาโน 2 ชั้น 
(Bilayer) ที่ประกอบด้วยชั้นโลหะ-โลหะ ออกไซด์ (Metal-Metal Oxide) ที่มีส่วนที่สามารถกระตุ้นการ
เกิดปฏิกิริยาบนพ้ืนผิวของผลึกนาโนได้เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดปฏิกิริยาที่มีความจ าเพาะและเกิดขึ้น
เรียงตามล าดับเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า “Nanocrystal Tandem Catalysts”ดังรูปภาพที่ 71 โครงสร้างผลึก
นาโนดังกล่าวประกอบด้วย ผลึกนาโนรูปลูกบาศก์ Platinum (Pt) และ Cerium Oxide (CeO2) ที่มี
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ขนาด 10 นาโนเมตร บนแผ่น Silica Substrate (SiO2) ท าให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างบริเวณสัมผัส CeO2-
SiO2 และ Pt-CeO2 เรียงตามล าดับ ในชั้น CeO2-SiO2 จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา Methanol 
Decomposition เพ่ือผลิต Carbon monoxide (CO) และ Hydrogen (H2) ซึ่งจะถูกน าไปใช้ในการ
กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา Ethylene Hydroformylation ในชั้น Pt-CeO2 ทั้งนี้ เทคโนโลยีตัวกระตุ้น
ปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ผลึกโลหะนาโนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงและกักเก็บ
พลังงานในรูปแบบใหม่ (Yamada, et al., 2011) 

 

รูปภาพที่ 71 ลักษณะโครงสร้างของ Tandem Catalyst 

ที่มา: Yamada และคณะ (2011) 

1.2 เส้นลวดนาโน (Nanowire) 

เส้นลวดนาโน เป็นโครงสร้างนาโนที่มีขนาดเล็กกว่า 10 นาโนเมตรเป็นต้นไป เส้นลวดนาโนอาจมี
ลักษณะโครงสร้างที่มีความหนา หรือเป็นเส้นใยกลมที่มีความยาวจ ากัดและไม่จ ากัด ทั้งนี้ สามารถแบ่ง
ประเภทของเส้นลวดนาโนได้หลายชนิดตามประเภทของวัสดุ เช่น โลหะ สารกึ่งตัวน า และฉนวน เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ส าคัญของเส้นลวดนาโน คือ เป็นวัสดุเชื่อมระหว่างส่วนประกอบของแผงวงจรขนาดเล็ก ท าให้
เส้นลวดนาโนมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็ก (Microelectronic) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับวัสดุกึ่งตัวน า (Semiconductor) อย่างไรก็ตาม ในประเทศสหรัฐฯ มีการวิจัยและพัฒนาเส้น
ลวดนาโนเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น หน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ 
แบตเตอรี่ และไดโอดเปล่งแสง (LED) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1.2.1 หน่วยความจ าคอมพิวเตอร์ (Computer Memory) 

 Zhu และคณะ (2011) ได้พัฒนาเส้นลวดนาโนเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับหน่วยความจ าชนิดใหม่ที่
เหมาะสมส าหรับกักเก็บข้อมูลส าหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่และโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานได้หลายวันระหว่างการชาร์จประจุได้ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว
ได้ใช้เส้นลวดนาโนที่มีซิลิกอน (Si) เป็นส่วนประกอบ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 นาโนเมตร 
และน ามาสร้างเป็นหน่วยความจ าที่ไม่หายไปแม้อยู่ในสภาวะที่ไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้า คล้ายกับการเก็บ
บันทึกข้อมูลลงใน Flash Drive หรือ Memory Card ทั้งนี้ เนื่องจาก วัสดุที่ผลิตจากเส้นลวดนาโนนั้นใช้
แรงดันไฟฟ้า (Voltage) ต่ า และสามารถเก็บข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง ซึ่งจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้กับหน่วยความจ าคอมพิวเตอร์ในอนาคต จากรูปภาพที่ 72 แสดงถึงเส้นลวดซิลิกอนนาโน (SiNW) ที่ถูก
หุ้มด้วยชั้นบางของวัสดุที่เรียกว่า Dielectric (HfO2) ซึ่งเป็นตัวเก็บกักประจุไฟฟ้า โดยมีชั้นของ Al2O3 
เป็น Blocking Oxide และปิดทับด้วยชั้นโลหะ (Al2O3)  

 

รูปภาพที่ 72 โครงสร้างของหน่วยความจ า SiNW 

ที่มา: Zhu และคณะ (2011) 

 1.2.2 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 

 ปัจจุบันมีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์หรือ Photovoltaic Cells มีต้นทุนการผลิตที่สูงมาก 
กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ จึงพยายามในการสนับสนุนทุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์ราคาถูก Tang และคณะ (2011) ได้ออกแบบเทคโนโลยีผลิตเส้นลวดนาโนเพ่ือใช้เป็น Core-
Shell ของวัสดุกึ่งตัวน าในเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการใช้สารละลายเคมี Cadmium Sulfide ส าหรับส่วน 
Core ของเซลล์แสงอาทิตย์ และ Copper Sulfide ส าหรับ Shell เทคโนโลยีดังกล่าวท าให้ต้นทุนในการ
ผลิตเส้นลวดนาโนส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์ต่ าลง และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ เปลี่ยนแปลง
พลังงานกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์จากเส้นลวดนาโนมีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 
5.4 นอกจากนี้ เทคโนโลยีการผลิตเส้นลวดนาโนดังกล่าวสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตวัสดุกึ่งตัวน า
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ได้อีกด้วย จากรูปภาพที่ 73 แสดงถึงเทคนิคการท า Core/Shell ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้เส้นลวดนาโน 
โดยเริ่มจากด้านซ้ายมือที่ใช้เส้นลวดนาโน Cadmium Sulfide (CdS) (สีเขียว) และน ามาชุปด้วยสาร 
Copper Chloride (CuCl) เพ่ือท าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกลายเป็น Copper Sulfide (Cu2S) (สีน้ าตาล) 
เคลือบเส้นลวดนาโนคล้ายกับ Shell  

 

รูปภาพที่ 73 โครงสร้างของเส้นลวดนาโนในเซลล์แสงอาทิตย์ 

ที่มา: Tang และคณะ (2011) 

1.2.3 แบตเตอรี่ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุด คือ ลิเทียมแบตเตอรี่ (Lithium Ion Battery) 
ซึ่งการน าเส้นลวดนาโนมาใช้ส าหรับการผลิตลิเทียมแบตเตอรี่ ท าให้นักวิจัยสามารถผลิตแบตเตอรี่ขนาด
เล็กที่สุดได้ Gowda และคณะ (2011) ได้ผลิตแบตเตอรี่จากเส้นลวดนาโนที่มีขนาดเล็กและบางที่สุด ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเส้นลวดนาโนหลายพันเส้น โดยแต่ละเส้นสามารถท างานคล้ายกับแบตเตอรี่ ทั้งนี้ 
แบตเตอรี่ดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นแบตเตอรี่ และส่วนที่เป็น Supercapacitor Hybrid 
ซึ่งส่วนที่เป็นแบตเตอรี่นั้นมีส่วนประกอบ คือ ขั้วแอโนด (Anode) ที่ประกอบด้วยชั้น Nickel ประกบกับ 
Tin โดยมี Polyethylene Oxide (PEO) เป็น Electrolyte และขั้ว Cathode ประกอบด้วยชั้น 
Polyaniline (PANI) (ดังรูปภาพที่ 74) ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ไอออนลิเทียมสามารถไหลผ่านขั้ว 
Anode และ Electrolyte ไปยังขั้ว Cathode ซึ่งท าหน้าที่เสมือนเป็นตัวกักเก็บประจุไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนที่สอง คือ ส่วนที่ประกอบด้วยเส้นลวดนาโนที่มีขนาดประมาณหนึ่งเซนติเมตร ซึ่ง
ภายในบรรจุด้วยอุปกรณ์เส้นลวดนาโนมากกว่าหนึ่งพันเส้น โดยแต่ละเส้นมีขนาดกว้างประมาณ 150 นา
โนเมตร จากโครงสร้างดังกล่าวท าให้วัสดุที่ท าจากเส้นลวดนาโนมีคุณสมบัติในการเก็บกักและจ่าย
กระแสไฟฟ้าคล้ายกับแบตเตอรี่ ทั้งนี้ แบตเตอรี่ดังกล่าวมีความสูงเพียง  50 ไมครอน หรือมีขนาด
ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผม    
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รูปภาพที่ 74 ลักษณะโครงสร้างของแบตเตอรี่เส้นลวดนาโน 

ที่มา: Gowda และคณะ (2011) 

 1.2.4 ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diodes: LEDs) 

 Nano-LED หมายถึง เส้นลวดนาโนที่สามารถผลิตแสงได้เช่นเดียวกับไดโอดเปล่งแสง และอาจ
พัฒนาเป็น  Nanogenerator  หรือ Lab-on-a-chip ทั้งนี้ นักวิจัยจาก National Institute of 
Standards and Technology ได้ออกแบบ Nano-LED โดยการสร้างเส้นลวดนาโนที่แตกต่างจาก
เทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันที่ใช้การควบคุมการสะสมของโมเลกุล Zinc oxide ท าให้เกิดการสร้างเส้น
ลวดนาโนในแนวดิ่ง (Vertical) ซึ่งยากต่อการควบคุมคุณสมบัติของเส้นลวดนาโน เนื่องจากมีปลายสาย
เพียงด้านเดียวที่ติดอยู่กับ  Substrate อย่างไรก็ตาม NIST ได้คิดค้นเทคโนโลยีการสร้างเส้นลวดนาโนใน
แนวขวางที่เรียกว่า “Surface-Directed” ท าให้เส้นลวดนาโนสามารถสัมผัสกับ Substrate ได้ทั้งหมด 
โดยใช้อนุภาคทองในการสร้างผลึกเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยา เช่นเดียวกับเทคนิค Chemical Vapor 
Deposition (CVD) ซึ่งใช้ในการผลิตเส้นลวดนาโนในแนวตั้ง แต่แตกต่างกันตรงที่อุณหภูมิในการให้ความ
ร้อนของอนุภาคทองเพ่ือใช้ในการเปลี่ยนเป็นเส้นลวดนาโนบนผิวของ Substrate คือ Gallium nitride 
และท าให้คุณสมบัติของเส้นลวดนาโนคงที่ตลอดเส้น จากรูปภาพที่ 75 แสดงถึงลักษณะเส้นลวดนาโนที่มี
รูปแบบคล้ายกับครีบปลา (Fin Shaped) หรือที่เรียกว่า Nanowall ที่สามารถเปล่งแสงได้เมื่อมี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน (Nikoobakht & Herzing, 2010)    
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รูปภาพที่ 75 ภาพจากกล้อง Transmission Electron Microscope ที่แสดงถึง   

โครงสร้างรูปครีบปลาของเส้นลวดนาโน 

ที่มา : Nikoobakht และ Herzing (2010)    

1.3 ท่อนาโนคาร์บอน (Carbon Nanotube) 

ท่อนาโนคาร์บอน (Carbon Nanotubes: CNTs) เป็นวัสดุนาโนที่มีโครงสร้างประกอบด้วย
โมเลกุลของธาตุคาร์บอน ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอกขนาดโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดนาโนเมตร 
วัสดุท่อนาโนมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ เช่น คุณสมบัติทางไฟฟ้า คุณสมบัติน าแสง คุณสมบัติเสริมแรง 
และคุณสมบัติทางการแพทย์ เป็นต้น จากคุณสมบัติดังข้างต้น ประเทศสหรัฐฯ ได้พัฒนาท่อนาโนคาร์บอน
เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเป็นวัสดุเสริมแรงในวัสดุ
ผสม เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

1.3.1 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 

ท่อนาโนคาร์บอน (CNT) สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บกักพลังงานของเซลล์
แสงอาทิตย์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานของการใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือผลิต
พลังงานความร้อน (Solar Thermal Fuel Cell) พบว่า สามารถกักเก็บพลังงานในได้มากกว่าโครงสร้าง
ในปัจจุบันถึง 10,000 เท่า โดยการใช้ท่อนาโนคาร์บอนที่ถูกแปลงด้วยสาร Azobenzene เป็นโครงสร้าง
ผสมที่เรียกว่า Azobenzene/CNT ท าให้โครงสร้างดังกล่าวสามารถกักเก็บพลังงานได้เช่นเดียวกับลิเทียม
ไอออนแบตเตอรี่ อีกทั้งยังสามารถชาร์จประจุใหม่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่ต้องการกระแสไฟฟ้า 
ซึ่ง Solar Thermal Fuel Cell ท างานโดยใช้การกักเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยใช้พันธะเคมีใน
โมเลกุล ซึ่งในระบบโครงสร้างดังกล่าว โมเลกุล Azobenzene จะเป็นตัวกักเก็บและปล่อยพลังงาน 
ในขณะที่ CNT จะช่วยให้โมเลกุล Azobenzene แต่ละโมเลกุลเข้ามาใกล้กันเพ่ือท าให้เกิดปฏิกิริยา
ระหว่างโมเลกุล ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดพลังงานที่สูงกว่าระดับเดิม จึงท าให้เซลล์แสงอาทิตย์มี
ประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานสูงขึ้น อีกทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น จากรูปภาพที่ 76 แสดงถึง
โครงสร้างโมเลกุลของ CNT (อะตอมสีเทาอยู่บริเวณใจกลางโครงสร้าง) ที่ถูกเคลือบด้วย Azobenzene  
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รูปภาพที่ 76 โครงสร้างโมเลกุลของท่อนาโนคาร์บอน 

ที่มา: Nanotechweb.org (2011) 

1.3.2 อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Device) 

เนื่องจากท่อนาโนคาร์บอนเป็นวัสดุที่มีขนาดเล็ก โดยมีลักษณะคล้ายท่อทรงกระบอกที่มีโพรงที่
เกิดขึ้นจากตาข่ายคาร์บอน ท าให้นักวิจัยสามารถน าคุณสมบัติดังกล่าวมาพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับตรวจหา
เซลล์มะเร็งจากของเหลวในร่างกาย (Microfluid) เช่น เลือด ได้ดีกว่าอุปกรณ์ตรวจวัดในปัจจุบันถึง 8 
เท่า Chen และคณะ (2011) ได้ออกแบบ Microfluid Device จากท่อนาโนคาร์บอนที่สามารถตรวจจับ 
Circulating Tumor Cells (เซลล์มะเร็งที่หลุดออกมาจากก้อนเนื้องอก) ที่อาจหลุดออกมาปนใน
ของเหลว เช่น เลือด แต่เนื่องจากเซลล์ดังกล่าวมีโอกาสน้อยมากที่จะตรวจพบ (เทียบกับปริมาณตัวอย่าง
เลือด 1 มิลลิลิตร) อาจมีปริมาณมากกว่า 2 เซลล์ต่อจ านวนเซลล์เม็ดเลือดประมาณ 10,000 ล้านเซลล์ 
ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวสามารถตรวจพบเซลล์มะเร็งที่หลุดออกมาจากก้อนเนื้องอกตั้งต้นก่อนที่จะกลายเป็น
ก้อนมะเร็ง ซึ่งสามารถแพร่ไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยการติดแอนติบอดี (Antibody) ที่จ าเพาะต่อ
เซลล์มะเร็งในท่อนาโนคาร์บอน เมื่อมีของเหลวไหลมที่มีเซลล์ดังกล่าวปนอยู่ไหลผ่าน แอนดิบอดีจะจับกับ
เซลล์ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ งานวิจัยดังกล่าว สามารถน าไปประยุกต์ใช้ กับการตรวจโรคอ่ืนๆ เช่น โรค
เอดส์ โดยการเปลี่ยนชนิดของแอนติบอดีให้มีความจ าเพาะต่อโรคเอดส์ได้อีกด้วย  

1.3.3 วัสดุเสริมแรง (Reinforcement) 

เนื่องจากท่อนาโนคาร์บอน สามารถน ามาผลิตเป็นวัสดุเสริมแรงส าหรับวัสดุผสมชนิดต่างๆ ได้ 
เช่น โบรอนคาร์ไบด์ (Boron Carbide) Polyyurethane และคาร์บอน-ไฟเบอร์ (Carbon Fiber) ได้ ท า
ให้วัสดุผสมมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ การน าท่อนาโนคาร์บอนผสมในโบรอนคาร์ไบด์ 
(Carbon Nanotube Reinforced Boron Carbide) ซึ่งเป็นโครงสร้างของส่วนประกอบที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ ซึ่งวัสดุผสมดังกล่าว สามารถทนต่อการแผ่รังสีนิวเคลียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Aitkaliyeva, McCarthy, Jeong, & Shao, 2011)  
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นอกจากนี้ การน าวัสดุท่อนาโนคาร์บอนมาเป็นวัสดุเสริมแรงใน Polyurethane เพ่ือใช้ในการ
ผลิตใบพัดของกังหันลม (ดังรูปภาพที่ 77) ท าให้ใบพัดดังกล่าวมีน้ าหนักเบาและมีความเหนียวเพ่ิมมากขึ้น
ถึง 8 เท่า เมื่อเทียบกับใบพัดที่ท าจากวัสดุในปัจจุบัน ท าให้การพัฒนาใบพัดส าหรับกังหันลมที่ใช้ในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้ามีขนาดใหญ่ขึ้นแต่มีน้ าหนักเบา ส่งผลให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น เนื่องจาก
ใบพัดขนาดใหญ่ที่ผลิตจากวัสดุในปัจจุบัน มีขนาดใหญ่แต่กลับมีน้ าหนักสูงท าให้ต้องใช้พลังงานลมจ านวน
มากในการหมุนใบพัด ดังนั้นท าให้มีพลังงานบางส่วนสูญเสียไป (Loos, et al., 2011) แต่เมื่อน าท่อนาโน
คาร์บอนมาท าเป็นวัสดุเสริมแรงท าให้ใบพัดที่ได้มีน้ าหนักเบา จึงไม่จ าเป็นต้องใช้พลังงานลมปริมาณเพ่ือ
หมุนใบพัด ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเสริมแรงชนิดอ่ืนๆ พบว่า ท่อนาโนคาร์บอนมีน้ าหนักเบากว่า 
คาร์บอนไฟเบอร์ และอะลูมิเนียม และมีความเค้นแรงดึงมากกว่าวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ถึง 5 เท่า และ
มากกว่าอะลูมิเนียมถึง 60 เท่า (Case Western Reserve University, 2011)  

 

รูปภาพที่ 77 ใบพัดที่ใช้ท่อนาโนคาร์บอนเสริมแรง 

ที่มา: Loos และคณะ (2011) 

 

นอกจากนี้ วัสดุเสริมแรงท่อนาโนคาร์บอน ยังช่วยเพ่ิมความแข็งแรงให้กับผิวชั้นนอกของ
เครื่องบินได้อีกด้วย โดยการใช้ท่อนาโนคาร์บอนเพ่ือเสริมแรงแต่อยู่ในรูปของการเย็บติดแผ่นคาร์บอนไฟ
เบอร์ 2 แผ่นเข้าด้วยกันโดยใช้กาวโพลิเมอร์ (Polymer Glue) เป็นตัวช่วย ท าให้วัสดุผสมที่ได้มีความ
แข็งแรงเพ่ิมมากขึ้น โดยเรียกวัสดุดังกล่าวว่า “Nanostitching” ดังรูปภาพที่ 78 ที่ท าหน้าที่คล้ายกับ
สะพานหรือกาวเชื่อมต่อระหว่างช่องว่างของวัสดุผสม ทั้งนี้ การเย็บติดกันของวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์
ด้วยท่อนาโนคาร์บอน ท าได้โดยการให้ความร้อนแก่กาวโพลิเมอร์ ท าให้อยู่ในลักษณะคล้ายของเหลว 
จากนั้น ท่อนาโนคาร์บอนหลายพันล้านที่ติดอยู่กับแผ่นวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์แต่ละชั้นจะดูดกาว
ดังกล่าวเข้าไปในท่อ ช่วยให้การเชื่อมติดระหว่างแผ่นวัสดุผสมติดกันได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากท่อนาโนมีขนาด
เล็กกว่าคาร์บอนไฟเบอร์ถึง 1,000 เท่า ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ กลับยิ่งช่วยให้
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บริเวณช่องว่างระหว่างแผ่นดังกล่าวเชื่อมตดิกันได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ปริมาณของท่อนาโนคาร์บอนที่ใช้ใน
การเย็บติดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีปริมาณเพียงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปริมาณของวัสดุผสมทั้งหมด 
(Massachusetts Institute of Technology, 2009) 

 

รูปภาพที่ 78 การเย็บติดของท่อนาโนคาร์บอน 

ที่มา: Massachusetts Institute of Technology (2009) 

1.4 Nanogenerator  

Nanogenerator คือ ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยไม่ใช้แบตเตอรี่ ซึ่งเป็นการรวมกันของนา
โนเทคโนโลยีกับ Piezoelectrics ซึ่งนอกจากจะสามารถใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่แล้ว ยัง
สามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์ที่ฝังอยู่ในร่างกาย หรือเป็นแหล่งพลังงานให้กับหุ่นยนต์ขนาดเล็กอีกด้วย แหล่ง
พลังงานของ Nanogenerator นอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติ (เช่น พลังงานลม) แล้วยังมี
แหล่งพลังงานจากกลไกทางชีวภาพที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย (เช่น การเต้นของหัวใจ การไหลเวียนของ
เลือด และการยืด/หดของกล้ามเนื้อ) อีกด้วย นักวิจัยจาก Georgia Institute of Technology (ภาควิชา
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) ได้พัฒนาเทคโนโลยี Nanogenerator ในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 
สูงขึ้น และมีความยืดหยุ่น โดยการใช้วัสดุ Piezoelectric BaTiO3 Thin Film Nano-Material (ดัง
รูปภาพที่ 79) ท าให้สามารถเปลี่ยนการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย (เช่น การเต้นของหัวใจ หรือการ
ไหลเวียนของโลหิต) ให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ นักวิจัยได้ใช้ Radio Frequency Magnetron 
Sputtering เพ่ือท าให้ Ferroelectric BaTiO3 Thin Film ติดบน Pt/Ti/SiO2/(100) Si Substrate ซึ่ง
วัสดุดังกล่าวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 1.0 โวลต์ (Park, et al., 2010) 
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รูปภาพที่ 79 โครงสร้างของวัสดุ Nanogenerator ที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เมื่อเกิดการโค้งงอ 

ที่มา: Park และคณะ (2010) 

1.5 หมุดควอนตัม (Quantum Dots) 

หมุดควอนตัม หรือ ควอนตัมดอท (Quantum Dots) หมายถึง อนุภาคนาโนที่สามารถเปล่งแสง
ได้ โดยหมุดควอนตัมสามารถเปล่งแสงได้สว่างกว่าสารอินทรีย์เรืองแสงอ่ืนๆ อีกทั้งยังสามารถเปล่งแสงได้
ยาวนากว่า ทั้งนี้ ขนาดของหมุดควอนตัมที่แตกต่างกันท าให้แสงที่เปล่งออกมามีสี่ที่แตกต่างกันอีกด้วย  
เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าว จึงมีการน าหมุดควอนตัมมาใช้ในการทดสอบทางชีวภาพ Ruan และ Winter 
(2011) ได้น าหมุดควอนตัมจากอนุภาคนาโนพลาสติกที่สามารถฉายแสงสีเขียว เหลือง และแดง (ดัง
รูปภาพที่ 80) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบโมเลกุลผ่านกล้องจุลทรรศน์ ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวเป็นครั้งแรกที่ได้
สร้างอนุภาคนาโนเปล่งแสง (Fluorescent Nano-Particle) ซึ่งสามารถเปลี่ยนสีได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
เนื่องจากปัญหาในการกระพริบของหมุดควอนตัมอาจไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือโมเลกุลที่
ถูกติดด้วยหมุดควอนตัม ท าให้ไม่ทราบเส้นทางโคจรของอนุภาคหรือโมเลกุลได้ แต่ Ruan และ Winter 
สามารถออกแบบหมุดควอนตัมที่สามารถเปลี่ยนสีได้ โดยการใส่หมุดควอนตัมในไมเซลล์ (Micelle) ที่มี
รูปร่างเป็นทรงกลมขนาดนาโน ซึ่งพบได้ในสารซักล้าง (เช่น สบู่สามารถอยู่ในรูปไมเซลล์ที่สามารถจับ
ไขมันไว้ในน้ า เป็นต้น) และเมื่อน าไมเซลล์ที่สร้างจากสารโพลิเมอร์ใส่หมุดควอนตัมสีเขียวและสีแดงไว้
ภายใน เมื่อหมุดควอนตัมสีแดงดับแสง หมุดควอนตัมสีเขียวจะฉายแสงออกมาแทน ในทางกลับกัน เมื่อ
หมุดควอนตัมสีเขียวดับแสง หมุดควอนตัมสีแดงจะฉายแสงออกมาแทน แต่เมื่อหมุดควอนตัมทั้งสองสีฉาย
แสงออกมาพร้อมกัน ไมเซลล์จะฉายแสงสีเหลืองออกมาแทน ทั้งนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการติดตามโมเลกุลหรืออนุภาคท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในอนาคต 
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รูปภาพที่ 80 แสงสีเขียว แดง และเหลืองที่ฉายมาจากหมุดควอนตัมท่ีอยู่ภายใน Micelle 

ที่มา: Ruan และ Winter (2011) 
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2. วัสดุชีวภาพ 

 วัสดุชีวภาพ (Biomaterial) หมายถึง วัสดุที่สามารถเป็นส่วนประกอบหรือฝังอยู่ภายในร่างกายของมนุษย์
ได้ เพื่อใช้เป็นวัสดุส าหรับทดแทนส่วนต่างๆ ในร่างกายที่เสียหายจากโรค หรือจากสาเหตุอ่ืนๆ โดยที่วัสดุดังกล่าว
จะต้องไม่ก่อให้เกิดสารพิษ และสามารถอยู่ร่วมกับเนื้อเยื่อในร่างกายได้ (เช่น ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ไม่
พึงประสงค)์ ทั้งนี้ วัสดุชีวภาพอาจมีส่วนประกอบของวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ เซรามิก โพลิเมอร์ วัสดุผสม และวัสดุ
กึ่งตัวน า เป็นต้น (Callister, 2007) 

 ทั้งนี้ เทคโนโลยีวัสดุชีวภาพในประเทศสหรัฐฯ ที่ได้รับความนิยมในการวิจัยและพัฒนา สามารถแบ่งออก
ตามประเภทของการใช้งาน ได้แก่ การน าส่งยารักษาโรค (Drug Delivery) ทันตกรรมรากฟันและการอุดฟัน 
(Dental Implant & Filling) กระจกตาและเรตินาเทียม (Cornea & Retinal Implant) กระดูกเทียม (Bone 
Implant) และเทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 การน าส่งยารักษาโรค (Drug Delivery) 

เทคโนโลยีการน าส่งยารักษาโรค (Drug Deliver) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
รักษา ท าให้ยารักษาโรคสามารถตรงไปสู่เป้าหมายที่ต้องการรักษาได้อย่างถูกต้องและแม่นย า ซึ่งปัจจุบัน 
วัสดุนาโนมีบทบาทที่ส าคัญในการน าส่งยารักษาโรค (เนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน าส่งยาโดยอนุภาค 
นาโน สามารถอ่านรายละเอียดได้ในหัวข้อวัสดุนาโน) นอกจากการใช้อนุภาคนาโนในการน าส่งยารักษา
โรคแล้ว การใช้เซลล์ เช่น Stem Cell หรือ Synthetic Cell นั้นสามารถน าส่งยารักษาโรคได้เช่นเดียวกัน 

Sarkara และคณะ (2011) ได้ตัดแต่ง Mesenchymal Stem Cell (MSC) หรือเซลล์ต้นก าเนิด
จากสายสะดือที่สามารถควบคุมลักษณะของเซลล์ ชนิดและคุณสมบัติของเซลล์ ความอยู่รอด หรือการ
ผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือการรักษา (Therapeutic Protein) ซึ่งคุณสมบัติพิเศษดังข้างต้น ท าให้เซลล์ดังกล่าว
สามารถท าหน้าที่ในการน าส่งยารักษาโรค เช่น สารเคมีบ าบัด ไปยังเซลล์มะเร็งท าให้ช่วยลดการเกิดผล
ข้างเคียงให้เกิดน้อยที่สุด นอกจากการน าส่งยารักษาโรคแล้ว สามารถผสมเซลล์ดังกล่าวรวมกับเซลล์อ่ืนๆ 
เช่น เซลล์ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์หัวใจ เ พ่ืดทดแทนเซลล์หัวใจที่ตาย และยังสามารถ
ป้องกันการเกิดโรคหัวใจวายได้อีกด้วย  

Boukany และคณะ (2011) ได้ใช้ Nanochannel Electroporation (NEP) ในการน าส่งจ านวน
ของโมเลกุลทางชีวภาพที่มีความแม่นย าสูงเข้าไปในเซลล์สิ่งมีชีวิต ซึ่ง NEP มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ประมาณ 90 นาโนเมตร ยาวประมาณ 3 ไมโครเมตร โดย NEP มีประโยชน์ในการน าส่งยารักษาโรคหรือ
โมเลกุลชีวภาพที่มีผลต่อเซลล์ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว สามารถน าส่งโมเลกุลขนาดเล็กเข้าไปในเซลล์ได้
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แตกต่างจากวัสดุชีวภาพอ่ืนๆ ที่ต้องใช้เข็มในการฉีดโมเลกุลชีวภาพ ทั้งนี้ NEP ประกอบด้วยสายนาโน 
DNA ที่เป็นเส้นตรงเพ่ือใช้เป็นช่องทางผ่านที่มีขนาดใหญ่ในระดับนาโนเมตรและเคลือบด้วยทอง และใช้
กระแสไฟฟ้าในการผลักโมเลกุลชีวภาพผ่านเข้าไปในเซลล์ (ดังรูปภาพที่ 81)  ทั้งนี้วิธีการดังกล่าว ไม่ท าให้
เซลล์เกิดความเสียหายและยังมีความแม่นย าสูง 

 

รปูภาพที่ 81 ภาพถ่ายจากกล้อง SEM แสดงถึงลักษณะของ NEP 

ที่มา: Boukany และคณะ (2011)  

2.2 ทันตกรรมรากเทียมและการอุดฟัน (Dental Implant & Filling) 

ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant) เป็นเทคโนโลยีที่น าวัสดุชีวภาพมาใช้ในการสร้างฟันเพ่ือ
ทดแทนฟันที่สูญเสียไป นักวิจัยจาก North Carolina State University ได้พัฒนาวัสดุที่เรียกว่า Smart 
Coating เพ่ือท าให้การศัลยกรรมรากเทียมมีความใกล้เคียงกับกระดูกจริงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยี
ดังกล่าวยังช่วยยับยั้งการติดเชื้ออีกด้วย ทั้งนี้ วัสดุเคลือบดังกล่าวประกอบด้วยอนุภาคนาโนเงิน (Silver 
Nanoparticle) เพ่ือช่วยป้องกันการติดเชื้อ โดยทั่วไป หลักจากการผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องได้รับยาปฏิชีวนะ
เพ่ือป้องกันการติดเชื้อหลังจากการผ่าตัด แต่บริเวณที่ได้รับการผ่าตัดยังคงเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทั้งนี้ 
อนุภาคนาโนเงินจะท าหน้าที่คล้ายกับยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Agent) ในรูปของชั้นสารละลาย 
Amorphous ซึ่ง Smart Coating ช่วยให้กระดูกหรือเนื้อเยื่อสามารถเจริญได้ในบริเวณที่ท าการฝังราก
เทียม นอกจากนี้ วัสดุเคลือบดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดหัวเข่าเทียม และสะโพกเทียมได้อีก
ด้วย  (Bai, More, Rouleau, & Rabiei, 2010)  
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วัสดุส าหรับอุดฟันที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันท ามาจากวัสดุประเภทต่างๆ เช่น วัสดุผสม หรือพลาสติก 
ทั้งนี้ Gauthier และคณะ (2009) ได้คิดค้นวัสดุส าหรับการอุดฟันที่มีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานกว่าวัสดุที่ใช้ในปัจจุบันอีกด้วย ซึ่งวัสดุส าหรับการอุดฟันที่ใช้ในปัจจุบันมักท ามาจากพลาสติกที่มี
สีขาว แทนที่วัสดุส าหรับการอุดฟันในรูปแบบเดิมที่ใช้สารอุดฟันจากเงินที่มีส่วนผสมของสารปรอท และ
อาจมีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของพลาสติกที่ใช้ส าหรับอุดฟันประกอบไปด้วยสารประกอบ
หลายชนิด เช่น BisGMA หรือ UMDA ซึ่งมีผลท าให้วัสดุอุดฟันเกิดการแตกร้าวก่อนก าหนด อีกทั้งยัง
ปล่อยสาร Bisphenol A ที่เป็นสารอันตรายมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้ วัสดุส าหรับอุดฟันชนิด
ใหม่เป็นวัสดุผสมที่ไม่มีสารประกอบดังข้างต้น โดยใช้สารประกอบจากธรรมชาติ คือ Bile Acid หรือกรด
น้ าดี ที่ผลิตจากตับและเก็บไว้ที่ถุงน้ าดี เพ่ือใช้ส าหรับช่วยย่อยไขมัน โดยมีโครงสร้างทางเคมีดังรูปภาพที่ 
82 จากผลการวิจัยพบว่าวัสดุดังกล่าวได้เปลี่ยนวัสดุในรูปของแข็งให้อยู่ในรูปของเรซิน ท าให้มีความ
แข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น  

 

รูปภาพที่ 82 โครงสร้างทางเคมีของ Multi-methacrylate monomer ที่มาจาก Cholic acid 

ที่มา: Gauthier และคณะ (2009) 

2.3 กระจกตาและเรตินาเทียม (Cornea & Retinal Implant) 

วัสดุที่ใช้แทนที่กระจกตา (Cornea) หรือกระจกตาเทียม (Artificial Cornea) ในปัจจุบัน เช่น 
AlphaCor Device หรือ Dohlman Device ซึ่งเป็นกระจกตาเทียมที่น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับกระจกตา
จากผู้บริจาค Fagerholm และคณะ (2010) สร้างกระจกตาชีวสังเคราะห์ (Biosynthetic Cornea) ที่
สามารถช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อดวงตาที่เสียหายและช่วยฟ้ืนฟูการมองเห็นได้ ทั้งนี้ กระจกดังกล่าว
ประกอบด้วยชั้นของคอลลาเจน (Collagen) และเซลล์ที่ท างานร่วมกันคล้ายกับหน้าต่างของดวงตา วัสดุ
ดังกล่าวมีความบางและโปร่งแสง ท าให้แสงสามารถทะลุผ่านได้ดี ช่วยในการโฟกัส (Focus) ของดวงตา 
Biosynthetic Cornea เกิดจากกระบวนการ Cross-linked Recombination ของ Collagen ใน
ร่างกายมนุษย์ ท าให้กระจกตาค่อยๆ เจริญและขยายตัว โดยไม่เกิดการต่อต้านของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งถือ
เป็นปัจจัยส าคัญในการรับบริจาคกระจกตา ทั้งนี้ กระจกตาที่ได้รับการฟ้ืนฟูด้วยวัสดุดังกล่าว สามารถใช้
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งานได้อย่างปกติ จากรูปภาพที่ 83 แสดงถึงลักษณะของวัสดุที่ใช้ท า Biosynthetic Cornea ที่มีความใส 
และวัสดุดังกล่าวจะถูกเจาะเพ่ือเปิดปุ่มส าหรับการฝังกระจกตาเทียม ซึ่งเนื้อเยื่อที่เสียหายจะถูกตัดออก 
และถูกปิดทับกลับด้วยปุ่มข้างต้น       

 

รูปภาพที่ 83 วัสดุที่ใช้ในการสร้าง Biosynthetic Cornea 

ที่มา: Fagerholm และคณะ (2010)   

2.4 กระดูกเทียมและการซ่อมแซมกระดูก (Bone Implant & Repair) 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการซ่อมแซมกระดูก หรือการศัลยกรรมกระดูกโดยใช้กระดูกเทียมจากการ
ใช้วัสดุสังเคราะห์ หรือวัสดุจากธรรมชาติ  ทั้งนี้ โรคที่มักจะท าให้เกิดความเสียหายแก่กระดูก เช่น 
Osteoarthritis หรือ โรคข้อเสื่อมอักเสบ นักวิจัยในประเทศสหรัฐฯ ได้ท าการวิจัยและพัฒนาวัสดุชีวภาพ
ที่สามารถซ่อมแซมกระดูกที่เกิดจากโรคดังกล่าว โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กระดูกอ่อนที่หุ้มข้อ
ต่อ (Articular Cartilage) ซึ่งมีลักษณะเป็นกระดูกอ่อนสีขาว ผิวเรียบ และมีเนื้อเยื่อที่มีความยืดหยุ่น ที่
ท าหน้าที่หุ้มและกันการกระแทกที่อาจเกิดขึ้นบริเวณปลายกระดูกในข้อต่อ โรคดังกล่าวมีสาเหตุเกิดจาก
เนื้อเยื่อในบริเวณดังกล่าวขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง ท าให้เนื้อเยื่อซ่อมแซมและเจริญได้ยาก อีกทั้งการฉีกขาด
ของเนื้อเยื่อที่สะสมมาในช่วงระยะเวลามากกว่า 1 ปี ท าให้เกิดโรคข้อเสื่อมอักเสบ เทคโนโลยีวิศวกรรม
เนื้อเยื่อจึงเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยในการคิดค้นวิธีการรักษาและซ๋อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย เช่น 
Scaffolds ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีการน าวัสดุชีวภาพที่คล้ายกับ Cartilage Matrix ในร่างกาย เช่น Hydrogel 
ทั้งนี้ นักวิจัยได้ใช้วัสดุชีวภาพในระบบการน าส่งเซลล์ (เสมือนระบบน าร่อง) เช่น Transplanted cells 
หรือ Recruited Cells เพ่ือช่วยในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ (ดังรูปภาพที่ 84) (Toh, Spector, Lee, & Cao, 
2011)     
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รูปภาพที่ 84 ระบบการซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกโดยใช้วัสดุชีวภาพในการน าส่งเนื้อเยื่อ 

ที่มา: Toh และคณะ (2011) 

 นอกจากการน าวัสดุชีวภาพมาใช้ประโยชน์เพ่ือการซ่อมแซมกระดูกแล้ว ยังสามารถน าวัสดุ
ชีวภาพมาใช้ในการท ากระดูกเทียม Vendra และ Rabiei (2010) ได้สร้างวัสดุชีวภาพที่เรียกว่า Metal 
Foam ซึ่งมีความยืดหยุ่นเช่นเดียวกันกับกระดูก ท าให้สามารถท างานร่วมกันกับกระดูกได้โดยไม่ถูก
ร่างกายปฏิเสธ (Bone Rejection) ดังเช่นวัสดุที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น ไทเทเนียม (Titanium) Metal Foam 
มีน้ าหนักเบากว่าอะลูมิเนียม (Aluminum) โดยโครงสร้างดังกล่าวสามารถใช้แต่เพียงเหล็กกล้า (Steel) 
หรือผสมกันระหว่างเหล็กกล้าและอะลูมิเนียม โดยการใช้กรรมวิธีทางโลหะผง (Powder Metallurgy 
Technique) ซึ่งจากลักษณะโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นใกล้เคียงกับกระดูกท าให้เมื่อวัสดุดังกล่าวเมื่อ
ได้รับแรงกด (Pressure) จะเปลี่ยนรูปไป แต่สามารถคืนรูปร่างเดิมได้เมื่อไม่ได้รับแรงกดแล้ว นอกจากนี้ 
พ้ืนผิวที่ขรุขระของวัสดุดังกล่าว ยังช่วยให้กระดูกสามารถเจริญใน Metal Foam ได้ ซึ่งเป็นการเสริม
ความแข็งแรงของวัสดุได้อีกทางหนึ่ง และเนื่องจากวัสดุดังกล่าวมีโครงสร้างเป็นรูพรุน จึงท าให้มีน้ าหนัก
เบา    

 ส่วนประกอบของกระดูกเทียมนอกจากจะประกอบด้วยโลหะแล้วนั้น ยังสามารถน าวัสดุผสมมา
ใช้ในการสร้างกระดูกเทียมได้เช่นกัน ทั้งนี้ Phadke และคณะ (2010) ได้สังเคราะห์วัสดุชีวภาพจากวัสดุ
ผสม โดยใช้ไฮโดรเจลสังเคราะห์ (Synthetic Hydrogel) ซึ่งมีปลายสายจับกับคาร์บอกซิลกรุ๊ป 
(Carboxyl Group) เพ่ือใช้เป็นเสมือนต้นแบบของกระบวนการ Mineralization โดยคุณสมบัติของ 



- 113 - 
 

Matrix Hydrophobicity (ความไม่ชอบน้ า) ของ Anionic นั้นขั้นอยู่กับการเปลี่ยน Poly(ethylene 
glycol) Hydrogel ด้วยความยาวที่แตกต่างกันของปลายสายโมเลกุล CH2=CHCONH(CH2)nCOOH (เมื่อ 
n = 1  3  5 และ 7) ทั้งนี้ วิธีการสังเคราะห์วัสดุผสมดังกล่าว สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
ผลิตวัสดุ Mineral-Polymer Composite ซึ่งใช้ส าหรับสร้าง Scaffolds ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก 
และเป็นต้นแบบส าหรับการพัฒนาวัสดุผสมอินทรีย์และอนินทรีย์      

2.5 เทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering) 

 เทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่นักวิจัยในประเทศ
สหรัฐฯ ให้ความสนใจในการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากสามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการรักษาและ
ฟ้ืนฟูสภาพของเนื้อเยื่อท่ีเสียหาย ทั้งนี้ วัสดุชีวภาพที่สามารถน ามาใช้ในการซ่อมแซมและฟ้ืนฟูเนื้อเยื่อใน
ปัจจุบัน เช่น เส้นใย หรือไฟเบอร์ (Fiber) Liu และคณะ (2011) ได้ออกแบบวัสดุนาโนไฟเบอร์ทรงกลม 
(SS-PLLA) เพ่ือใช้เป็นพาหนะส าหรับขนส่งเซลล์ที่สามารถกระตุ้นการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อในบริเวณที่มี
บาดแผล ทั้งนี้ วัสดุดังกล่าวสร้างขึ้นจากโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างรูปดาว ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ใน
ธรรมชาติ ดังนั้น หลังจากฉีดวัสดุนาโนไฟเบอร์ทรงกลมเข้าไปในบริเวณบาดแผล ผนังของวัสดุจะย่อย
สลายไปท าให้เซลล์ที่อยู่ในทรงกลมไปกระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อท่ีเสียหายได้ จากรูปภาพที่ 85 แสดงถึง
การสร้าง SS-PLLA โดยมี PAMAM (G2) (วงกลมสีเขียว) เป็นสารตัวตั้งต้น   

 

รูปภาพที่ 85 โครงสร้างของ SS-PLLA  

ที่มา: Liu และคณะ (2011) 

 Fozdar และคณะ (2011) ได้ออกแบบวัสดุชีวภาพที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเนื้อเยื่อของมนุษย์ 
(ดังรูปภาพที่ 86) เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย โดยเมื่อถูกยืดตัวออกไปจะไม่เกิดเป็นรอยย่น 
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งานวิจัยดังกล่าวอาจน าไปประยุกต์ใช้ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อในส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เสียหายได้ เช่น 
ผนังหัวใจ หลอดเลือด และผิวหนัง เทคโนโลยีการผลิตวัสดุชนิดดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้แสง กระจกควบคุม
ที่มีความแม่นย าสูง และระบบฉายภาพด้วยคอมพิวเตอร์ โดยจะฉายแสงบนสารละลายที่ประกอบด้วย
เซลล์และโพลิเมอร์ (Polyethylene Glycol) เพ่ือใช้ในการสร้างวัสดุโพลิเมอร์ 3 มิติที่มีรูพรุน (Scaffold) 
โดยสามารถควบคุมรูปแบบโครงสร้างได้ ทั้งนี้ นักวิจัยได้ออกแบบให้วัสดุดังกล่าวมีรูปร่างที่แตกต่างกัน
ออกไป เนื่องจากรูปร่างที่แตกต่างกันท าให้คุณสมบัติเชิงกลแตกต่างกันออกไปด้วย เช่น รูปร่าง 
Reentrant Honeycomb และ Cut Missing Rib  ท าให้วัสดุมีคุณสมบัติไม่เกิดรอยย่นเมื่อถูกยืดตัว 
(Negative Poisson’s Ratio) และคุณสมบัติดังกล่าวจะยังคงอยู่ถึงแม้ว่า จะมีเนื้อเยื่อติดเพียงชั้นเดียว
หรือหลายชั้นก็ตาม    

 

รูปภาพที่ 86 ลักษณะโครงสร้างของ Polyethylene Glycol Scaffolds 

ที่มา: Fozdar และคณะ (2011) 

เทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อส่วนใหญ่ มักนิยมน าเนื้อเยื่อที่มีรูพรุน (Tissue Scaffold) มาใช้ใน
การกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อ เพ่ือซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนที่เสียหาย ทั้งนี้ Zhenga และคณะ (2011) ได้
ออกแบบ Tissue Scaffold ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อสังเคราะห์ที่สามารถมองเห็นรูพรุนได้ เพ่ือใช้ส าหรับการรักษา
ผู้ได้รับบาดเจ็บทางผิวหนัง เช่น แผลไฟไหม้ แผลจากการผ่าตัด เป็นต้น ซึ่งบาดแผลขนาดใหญ่มักใช้ระยะ
เวลานานในการฟ้ืนฟูเนื้อเยื่อ ทั้งนี้ วัสดุดังกล่าวมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการเจริญของระบบท่อล าเลียง 
(Growth Vascular System) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการฟ้ืนฟูของเนื้อเยื่อในบริเวณที่เกิดบาดแผล ท าให้ไม่
จ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัด วัสดุชีวภาพดังกล่าวมีชื่อว่า “Type 1 Collagen” มีลักษณะคล้ายกับก้อน
เต้าหู้ ซึ่งประกอบด้วย Collage ทีส่ามารถใช้ส าหรับการผ่าตัดและใช้ในประโยชน์ทางการแพทย์อ่ืนๆ โดย
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นักวิจัยได้ติดระบบการเชื่อมต่อด้วยท่อจุลภาคขนาดเล็ก (Microchannels) เพ่ือใช้ในการกระตุ้นการ
เจริญของเนื้อเยื่อที่ดีในบริเวณบาดแผลผ่านการกระตุ้นการเจริญของระบบท่อล าเลียง ซึ่งระบบดังกล่าว
ถือเป็นเครือข่ายส าคัญในการน าส่งเลือดและของเหลวไหลเวียนไปทั่วร่างกาย ทั้งนี้ Type 1 Collagen 
เป็นวัสดุชีวภาพที่มีส่วนประกอบที่พบได้ในร่างกาย ท าให้ไม่เกิดการต่อต้านจากระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย     

จากรูปภาพที่ 87 แสดงถึงลักษณะโครงสร้างของ Type 1 Collagen ที่มีโครงสร้าง 
Microchannels อยู่ภายใน Collagen ซึ่งช่องดังกล่าวช่วยให้เนื้อเยื่อที่ดีและท่อล าเลียงสามารถเจริญ
ผ่านเข้าไป ระยะเวลาที่ใช้ในการฟ้ืนฟูลดน้อยลง แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ Dermal Template อ่ืนๆ ที่
จ าหน่ายในปัจจุบัน เช่น Integra ที่ผลิตโดยบริษัท Johnson & Johnson ที่ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการ
เจริญของเนื้อเยื่อได้ เนื่องจากไม่มี Microchannels อยู่ภายใน 

 

รูปภาพที่ 87 โครงสร้างของ Type 1 Collagen ที่สามารถมองเห็น Microchannels 

ที่มา: Zhenga และคณะ (2011) 
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3. วัสดุฉลาด (Smart Material)  

 วัสดุฉลาด (Smart Material) หมายถึง กลุ่มของวัสดุประเภทใหม่ที่ก าลังได้รับความสนใจในการวิจัยและ
พัฒนา เพราะสามารถช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีหลายชนิดในปัจจุบัน ค าว่า ฉลาด (Smart) อาจ
หมายถึง วัสดุที่สามารถในการรับรู้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกันกับการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสิ่งมีชีวิต ทั้งนี้ วัสดุฉลาด (หรือระบบฉลาด) ประกอบด้วยวัสดุที่ส าคัญ 2 ประเภท คือ 
เซ็นเซอร์ (Sensor) บางชนิด และแอคชูเอเตอร์ (Actuator) หรืออุปกรณ์ขับเร้า (อุปกรณ์ที่มีความสามารถใน
ตอบสนองและความสามารถในการปรับตัว) (Callister, 2007) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เซ็นเซอร์ (Sensor) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่  

  1.1 ใยแก้วน าแสง (Optical Fibers) 

1.2 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคหรือเมมส์ (Microelectromechanical System: MEMS) 

1.3 วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric Materials)   

2. แอคชูเอเตอร์ (Actuator) สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทย่อย ได้แก ่

2.1 Shape Memory Alloys และ Shape Memory Polymers 

2.2 ไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิก (Piezoelectric Ceramics) 

2.3 Magnetostrictive Materials 

2.4 Magnetorheological Fluids     

 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. เซ็นเซอร์ (Sensor)  

 เซ็นเซอร์ที่เป็นส่วนประกอบชนิดหนึ่งในวัสดุฉลาดหรือระบบฉลาด ซึ่งเซ็นเซอร์ที่ได้รับความสนใจในการ
วิจัยและพัฒนาในประเทศสหรัฐฯ ได้แก่ ใยแก้วน าแสง ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคหรือเมมส์ และวัสดุไพอิโซอิ-
เล็กทริก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 1.1 ใยแก้วน าแสง (Optical Fiber)  

 ใยแก้วน าแสง (Optical Fiber) เป็นวัสดุประเภทเซรามิกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติในการน าส่ง
สัญญาณแสง Sparks และคณะ (2011) ได้คิดค้นใยแก้วน าแสงชนิดใหม่โดยใส่ Zinc Selenide (ZnSe) 
ลงในบริเวณศูนย์กลางใยแก้ว ซึ่งวัสดุดังกล่าวนอกจะมีความสามารถในการน าแสงได้แล้ว ยังสามารถ
น ามาใช้เป็นวัสดุกึ่งตัวน าได้อีกด้วย ZnSe เป็นสารประกอบสีเหลืองอ่อน เมื่อน ามาเป็นแกนของเส้นใย
แก้วน าแสงที่มีผนังเส้นใยซิลิกา (Silica Fiber Wall ) ดังรูปภาพประกอบที่ 88 วัสดุดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพในการน าแสงมากกว่าเส้นใยน าแสงในปัจจุบัน ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี
เลเซอร์หรือเรดาร์ โดยสามารถน ามาพัฒนาใช้ในด้านต่างๆ เช่น อุปกรณ์ผ่าตัด หรือเลเซอร์ทาง
การแพทย์ เลเซอร์ทางการทหาร และใช้ส าหรับตรวจวัดปริมาณสารมลพิษหรือสารเคมีที่ใช้ในอาวุธ
ชีวภาพ เป็นต้น  

ใยแก้วน าแสงในปัจจุบันส่วนใหญ่มีแก้วเป็นแกนหลัก (Core) ซึ่งมีการจัดเรียงอะตอมภายใน
โมเลกุลอย่างไม่เป็นระเบียบ ในขณะที่ ZnSe มีการจัดเรียงที่เป็นระเบียบมากกว่า ท าให้สามารถน าส่ง
สัญญาณแสงที่มีความยาวคลื่นที่มากกว่า เช่น ความยาวแสงช่วง Mid-Infrared นอกจากนี้ ZnSe เป็น
สารกึ่งตัวน าที่สามารถน าส่งสัญญาณแสงได้ดีกว่าซิลิกา และเมื่อน าเทคโนโลยี  High-pressure 
chemical-deposition มาใช้ในการสร้างใยแก้วน าแสงที่มี ZnSe เป็นแกนหลักโดยมี Sillica Fiber หุ้ม
อยู่ภายนอก ท าให้ได้ใยแก้วน าแสงที่มีขนาดเล็กและยาว นอกจากนี้ ประโยชน์ในการน า ZnSe มาใช้เป็น
ส่วนประกอบของใยแก้วน าแสง คือ สามารถเปลี่ยนสีของแสงจากสีหนึ่งไปเป็นอีกสีหนึ่งได้โดยใช้
กระบวนการ Nonlinear Frequency Conversion และสามารถน าส่งสัญญาณแสงนอกจากช่วงแสงที่
สามารถมองเห็นได้คลอบคลุมไปถึงช่วงแสงอินฟราเรด ซึ่งสามารถน าคุณสมบัติดังกล่าวมาใช้กับอุปกรณ์
ทางการทหาร นอกจากนี้ ยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดสารมลพิษหรือสารที่ก่อให้เกิด
อันตราย โดยวัดจากค่าการดูดซับแสง ทั้งนี้ เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใยแก้วน าแสง สามารถอ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อวัสดุเซรามิก ประเภทอิเล็กโทรเซรามิก (Electroceramics)  
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รูปภาพที่ 88 ลักษณะโครงสร้างของใยแก้วน าแสงที่มี ZnSe เป็นแกนหลัก 

ที่มา: Sparks และคณะ (2011) 

 1.2 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคหรือเมมส์ (Microelectromechanical System: MEMS) 

 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคหรือเมมส์ (Microelectromechanical System: MEMS) เป็นการ
ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีไฟฟ้ากับเครื่องกล ระบบดังกล่าวสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการแพทย์ ทั้งนี้ Pirmoradi และคณะ (2011) ได้น า MEMs มาใช้เพ่ือ
การน าส่งยารักษาโรคเบาหวานส าหรับผู้ป่วยที่สูญเสียการมองเห็น โดยฝังอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในดวงตาของ
ผู้ป่วย เพ่ือรักษาจอประสาทตาที่เสียหายที่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน อุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า 
Magnetically Controlled MEMS โดยจะน าส่งยาผ่านสนามแม่เหล็กด้านนอก และช่องกักเก็บยาอยู่
ภายในปิดทัดด้วย Elastic Magnetic Polydimethylsiloxane (Silicon) Membrane (ดังรูปภาพที่ 89) 
ทั้งนี้ เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ MEMS สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในหัวข้อวัสดุเซรามิก 
ประเภทระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคหรือเมมส์ (Microelectromechanical Systems: MEMS)         
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รูปภาพที่ 89 โครงสร้างของ Magnetically Controlled MEMS 

ที่มา: Pirmoradi และคณะ (2011) 

1.3 วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric Materials)   

วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก (Piezoeletric Materials ) เป็นวัสดุฉลาดที่ใช้ความเครียดเชิงกล 
(Mechanical Stress) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกที่มีการวิจัยและพัฒนาใน
ประเทศสหรัฐฯ ได้แก่ วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกโพลิเมอร์ และวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกจากเส้นลวดนาโน เป็นต้น 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.3.1 วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกโพลิเมอร์ (Piezoelectric Polymer) 

วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric Materials) โดยส่วนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงมัก
ผลิตมาจากผลึกหรือเซรามิก ในขณะที่วัสดุโพลิเมอร์ที่ไม่มีขั้ว (Non-polar Polymer) ที่ไม่มี
ปรากฎการณ์ไพอิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric Effect) ที่มักพบในวัสดุเซรามิก และวัสดุโพล 
(Pole) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติโพลาไรซ์ (Polarize) แต่ Pester และคณะ (2011) ได้น าวัสดุโพ
ลิเมอร์ที่ไม่มีขั้วมาประกอบในวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกท าให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าวัสดุที่ใช้ใน
ปัจจุบัน เช่น เซรามิก และผลึก มากกว่าถึง 10 เท่า ทั้งนี้ วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก-  โพลิเมอร์ประ
กอบด้วยโมเลกุลโพลิเมอร์ 2 ชนิด คือ Polystyrene และ ยาง (Rubber) ท าให้มีโครงสร้างคล้าย
กับ โคพอลิเมอร์ชนิดไดบล็อก (Di-block Copolymer) (ดังรูปภาพที่ 90) ทั้งนี้ ความสามารถใน
การน าไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้นตามอุณหภูมิ โดยมีแรงผลักระหว่างบล็อกและแรงยืดหยุ่นในยาง รวมทั้ง
แรงไฟฟ้าที่สามารถปรับเปลี่ยน intricate balance ท าให้เกิดปรากฎการณ์ไพอิโซอิเล็กทริก 
นอกจากจะสามารถน าวัสดุดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับเซ็นเซอร์แล้ว ยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับแอคชูเอเตอร์ อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อีกด้วย  
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รูปภาพที่ 90 ลักษณะโครงสร้างของบล็อกโคโพลิเมอร์ภายใต้สนามไฟฟ้า 

ที่มา:  Pester และคณะ (2011) 

1.3.2 วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกจากเส้นลวดนาโน  

Wu และ Wang (2011) ได้น าเส้นลวดนาโน Zinc Oxide ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว
มาใช้ในการสร้างวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกชนิดใหม่ที่สามารถใช้อ่านและบันทึกข้อมูลส าหรับเซลล์
หน่วยความทรงจ า (Memory Cell) ที่สามารถควบคุมโดย Electromechanical Modulation 
ซึ่งสามารถน ามาใช้กับคุณสมบัติเชิงกลในสิ่งมีชีวิตได้ วัสดุ Piezoelectrically Modulated 
Resistive Memory (PRM) (ดังรูปภาพที่ 91) ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนคุณสมบัติเชิงกลไป
เป็นกระแสไฟฟ้า เนื่องจาก Zinc Oxide เป็นทั้งวัสดุเซรามิกและสารกึ่งตัวน า ดังนั้นเมื่อท าให้
วัสดุเกิดความเครียด (Strain) โดยแรงเชิงกล จะท าให้เกิดปรากฏการณ์ไพอิโซอิเล็กทริกขึ้น วัสดุ 
PRM สร้างประจุผ่านเส้นลวดนาโน Zinc oxide ทั้งนี้ ความเครียดเชิงกลเกิดจากกิจกรรมเชิงกล 
เช่น การใช้ปากกา เขียนหนังสือ หรือกิจกรรมทางชีวภาพที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย เช่น การเต้น
ของหัวใจ การความคุมการไหลของประจุท าได้โดยการใช้ความเครียด ถ้าไม่มีความเครียดเกิดขึ้น
ประจุจะไหลตามสภาพปกติ แต่ถ้าหากมีความเครียดจะเกิดความต่างศักย์ท าให้เกิดการสร้าง
ก าแพงเพ่ือควบคุมการไหลของกระแสขึ้น  
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รูปภาพที่ 91 ลักษณะโครงสร้างของ PRM ที่ประกอบด้วยเส้นลวดนาโน Zinc Oxide 

ที่มา: Wu และ Wang (2011) 

2. แอคชูเอเตอร์ (Actuator) 

แอคชูเอเตอร์ (Actuator) คือ วัสดุที่สามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าที่ป้อนเข้าให้กลายเป็นการกระจัด 
การเคลื่อนที่ หรือแรง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบนิวแมติกส์ และระบบไฮโดรลิกส์  ทั้งนี้ Actuator ที่นักวิจัยใน 
ประเทศสหรัฐฯ ให้ความสนใจในการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ Shape Memory Alloys และ Shape Memory 
Polymer   ไพอิ โซ อิ เล็ กทริ ก เซรามิ ก  (Piezoelectric Ceramics)  วั สดุMagnetostrictive และ 
Magnetorheological Fluids  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้    

2.1 Shape Memory Alloys และ Shape Memory Polymers 

วัสดุฉลาดเป็นวัสดุที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายหรือสิ่งกระตุ้นภายนอกได้ เช่น เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หรือความเค้นที่ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า Shape Momory Alloys (SMA) หรือโลหะ
จ ารูป เป็นวัสดุฉลาดประเภท Actuator ชนิดหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างในลักษณะที่เป็นของแข็งได้เมื่อ
ได้รับความร้อน ซึ่งโครงสร้างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระดับอะตอม ทั้งนี้ โลหะ
จ ารูปได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น ประโยชน์ด้านการแพทย์ (เช่น ชิ้นปิด (Stent) และ Bone 
Plate) ด้านการบิน (เช่น ปีกเครื่องบิน และ Flap Actuator) และด้านอ่ืนๆ เป็นต้น ทั้งนี้ โลหะจ ารูปมี
หลายชนิด เช่น Fe-Mn-Si หรือ Fe-Zn-Cu-Al เป็นต้น Zarnetta และคณะ (2010) ได้ออกแบบวัสดุ
โลหะจ ารูปชนิดใหม่ที่มีความเสถียร โดยการผสมวัสดุหลายชนิดเพ่ือให้ได้โลหะผสม SMA ที่มีรูปร่างที่
เสถียร และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเพ่ือส าหรับใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น ชิ้นปิด เป็นต้น วัสดุ
ดังกล่าวเกิดจากการผสมระหว่าง ไทเทเนียม (Titanium) นิเกิล (Nickel) ทองแดง (Copper) และ
แพลเลเดียม (Palladium) ซึ่งมีสูตรทางเคมี คือ Ti50.2Ni34.4Cu12.3Pd3.1 โดยการสร้างวัสดุดังกล่าว ใช้
เทคนิค Thin-film composition-spread และ High-throughput Characterization Method  
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Tanaka และคณะ (2010) ได้พัฒนาโลหะจ ารูปจากโลหะผสม นิเกิล-ไทเทเนียม (Ni-Ti) และ
ทองแดง-สังกะสี-อะลูมิเนียม (Cu-Zn-Al) ท าให้มีความยืดหยุ่นเพ่ิมมากข้ึน โดยวัสดุดังกล่าวมีความเครียด
คืนตัว (Reversible Strain) ทั้งนี้ วัสดุโลหะจ ารูป Ferrous Polycrystalline ที่มีโลหะผสม Ni-Ti มีความ
แข็งแรงสูง และมีค่า Superelastic Strain สูงมากกว่าร้อยละ 13 และมีค่าความเค้นแรงดึงสูงกว่า 1 กิกะ
ปาสคาล (Gigapascal) ซึ่งสูงมากกว่าค่า Superelastic Strain ของโลหะผสม Ni-Ti ถึง 2 เท่า ทั้งนี้ วัสดุ
ดังกล่าวสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวัสดุที่มีความยืดหยุ่นยิ่งยวด หรืออุปกรณ์เซ็นเซอร์ เป็นต้น       

Shape Memory Polymers เป็นวัสดุโพลิเมอร์ที่สามารถเปลี่ยนรูปและคืนสู่รูปร่างเดิมได้ เมื่อมี
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้น หรือได้รับกระแสไฟฟ้า เป็นต้น Davisa และคณะ (2011) 
ได้ออกแบบวัสดุโพลิเมอร์จ ารูป (Shape Memory Polymers: SMP) เพ่ือใช้ในการศึกษาการตอบสนอง
ภายในของเซลล์ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลไกชีวภาพของเซลล์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
ของเซลล์จะท าบนวัสดุพ้ืนผิวเรียบและไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้ ท าให้ไม่สามารถศึกษาการรับรู้และ
ตอบสนองของเซลล์ต่อวัสดุได้ ดังนั้น นักวิจัยจึงได้พัฒนา SMP ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ เพ่ือศึกษาการ
ตอบสนองระหว่างเซลล์กับวัสดุ โดยรูปร่างของ SMP จะขึ้นกับอุณหภูมิ เมื่อนักวิจัยใช้โปรแกรมที่ท าให้
วัสดุ SMP ที่เป็นอาหารเลี้ยงเซลล์เปลี่ยนรูปร่างสองแบบ คือ ผิวร่อง และผิวเรียบ ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าว
สามารถน าไปพัฒนาใช้เป็นวัสดุชีวภาพ Scaffold ที่ช่วยลดความเสียหายของเซลล์จากกระบวนการผ่าตัด
ต่อไป  

2.2 ไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิก (Piezoelectric Ceramics) 

ไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิก (Piezoelectric Ceramics) หมายถึง วัสดุเซรามิกที่สามารถเปลี่ยนรูป
พลังงานกล-พลังงานไฟฟ้ากลับไปมาได้ ทั้งนี้ เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิก 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในห้วข้อวัสดุเซรามิก ประเภทอิเล็กโทรเซรามิก  

2.3 วัสดุแมกนีโตสตริกทีฟ (Magnetostrictive Material: MsM) 

วัสดุแมกนีโตสตริกทีฟ (Magnetostrictive Material) คือ วัสดุที่สามารเปลี่ยนรูปร่างได้คล้ายกับ
วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก แต่แตกต่างกันตรงที่วัสดุแมกนีโตสตริกทีฟสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ภายใต้
สนามแม่เหล็ก จะเป็นของแข็งที่สามารถเปลี่ยนรูปได้มากเมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็ก ทั้งนี้ วัสดุแมกนีโตสต
ริกทีฟที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น TERFENOL-D และ Galfenol (Fe-Gallium) เป็นต้น ทั้งนี้ วัสดุแมกนีโตสตริก
ทีฟในประเทศสหรัฐฯ ที่ได้รับความสนใจในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ เช่น 
ระบบการเก็บเกี่ยวพลังงานโดยการสั่นสะเทือน (Optimal Vibration-based Energy Harvesting 
System) และฟิล์มบาง (Thin Film) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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Xu และคณะ (2011) ได้ออกแบบระบบ Optimal Vibration-based Energy Harvesting 
System ที่ใช้วัสดุ MsM ที่สามารถน ามาใช้ในการสร้างพลังงานงานให้กับเซ็นเซอร์ไร้สาย โดยการเปลี่ยน
พลังงานแม่เหล็กเป็นพลังงานไฟฟ้าภายใต้แรงดึงดูดสนามแม่เหล็กจากการสั่นสะเทือน ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผล
ต่อปริมาณพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ MsM Layers   Coil Design   และ Load Matching ซึ่งการออกแบบ
ระบบดังกล่าวท าให้มีกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 970 ไมโครวัตต์ นอกจากการน าวัสดุ MsM มาใช้ในการพัฒนา
ระบบเซ็นเซอร์ส าหรับการเก็บเกี่ยวพลังงานแล้ว วัสดุดังกล่าว ยังสามารถน ามาใช้กับฟิล์มบาง (Thin 
Film) ได้อีกด้วย Hunter และคณะ (2011) ได้พัฒนาวัสดุฟิล์มบางโลหะผสมระหว่างเหล็กและโคบอลต์ 
(Iron/Cobalt Alloy Thin Film: Co-Fe Film) ให้มีคุณสมบัติเป็นวัสดุ MsM ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า 
เมื่อวัสดุดังกล่าวมีความเครียดเชิงกลเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็ก ท าให้สามารถมาประยุกต์ใช้กับ 
MEMS เซ็นเซอร์ และแอคชูเอเตอร์ แต่เนื่องจากส่วนประกอบของวัสดุ MsM หาได้ยาก และมีขั้นตอนใน
การประกอบวัสดุที่ยุ่งยาก ดังนั้น วัสดุ MsM ที่เป็น Iron/Cobalt Alloy จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับ
การสร้างวัสดุ MsM เนื่องจากมีต้นทุนต่ า และมีคุณสมบัติ Magnetostriction ที่ดีกว่า       

จากรูปภาพที่ 92 แสดงถึงเทคนิคการสร้าง Thin Film Magnetostriction โดยใช้ Substrate 
คือ SiO2/Si และมีฟิล์มบาง Co-Fe อยู่ด้านบน ซึ่งจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Displacement 
และ Magnetic Field   

 

รูปที่ 92 เทคนิคการสร้าง Thin Film Magnetostriction 

ที่มา: Hunter และคณะ (2011) 
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2.4 Magnetorheological 

Magnetorheological Fluids (MR Fluids) เป็นวัสดุฉลาดประเภทหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเกี่ยวข้อง
กับการไหล (Rheological) เช่น ความหนืด (Viscosity) ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างจากของเหลวไปเป็น
ของแข็ง เมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็ก เนื่องจากอนุภาคแม่เหล็กแขวนลอยที่อยู่ใน MR Fluids มีปฏิกิริยาต่อ
สนามแม่เหล็ก ซึ่งสามารถต้านแรงเฉือน (Shear Deformation) หรือการไหลได้ ดังนั้น MR Fluids จึง
สามารถเปลี่ยนสถานะไปมาระหว่างของเหลวและกึ่งของแข็ง โดย MR Fluids สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในด้านต่างๆ เช่น งานก่อสร้าง การขนส่ง วิศวกรรมความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life 
Science) เป็นต้น (Kciuk & Turczyn, 2006) โดยตัวอย่างของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการน า
เทคโนโลยี MR Fluids มาใช้ เช่น MR-Fluid Basonetic® ที่อยู่ในโช็คอัพแม่เหล็ก ซึ่งใช้ MR Fluids มา
ใส่แทนน้ ามัน ท าให้สามารถควบคุมความหนืดได้โดยการใช้สนามแม่เหล็ก เพ่ือควบคุมการสั่นสะเทือน 
(O-BASF , n.d.)  

ทั้งนี้ MR Fluids ที่ได้รับความสนใจในการวิจัยและพัฒนาในประเทศสหรัฐฯ เช่น MR Fluids-
Elastomer (MRF-E) Mount และ Zirconia-coated carbonyl-iron-particle-based MR Fluid โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

MR Fluids-Elastomer (MRF-E) Mount เป็น MR Fluids ประเภทหนึ่งที่ถูกห่อหุ้มด้วย 
Elastomer Matrix ทั้งนี้ York และคณะ (2011) ได้ออกแบบ MRF-E Mount เพ่ือการศึกษาวิจัยการสั่น
แบบ Harmonic Oscillatory ส าหรับคลื่นความถี่ในช่วงกว้าง และค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กใน
ระดับต่างๆ โดยน าระบบ Single Degree-of-Freedom (SDOF) มาใช้เพ่ือการศึกษาด้วย ประโยชน์ของ
งานวิจัยดังกล่าว คือ การควบคุมระบบการสั่นของอุปกรณ์ที่สามารถวัดค่าแอมพลิจูดและความถี่ที่มีค่า
น้อยได้ 

Shafrir และคณะ (2009) ได้น าเทคโนโลยี Magnetorheological finishing (MRF) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีการขัดเงาที่ใช้ MR Fluids ที่ประกอบไปด้วยอนุภาคแม่เหล็กขนาดไมครอนของ Carbonyl 
Iron (CI) ส าหรับกระบวนการ Finishing Optic เพ่ือให้มีความแม่นย าสูงขึ้น ดังนั้น เมื่อน า Zirconia-
coated carbonyl-iron-particle-based MR Fluid (Zirconia-coated-CI-based MR Fluid) มาใช้
ปรับปรุงกระบวนการ MRF ท าให้ระบบมีความเสถียรมากขึ้น และท าให้ใยแก้วน าแสงและ 
Polycrystalline Ceramic มีผิวเรียบมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพความแม่นย าของวัสดุน าแสงให้มี
มากข้ึน 
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4. เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell หรือ Photovoltaic Cell หรือ Photoelectric Cell) เป็นอุปกรณ์ที่
สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยการตกกระทบของแสงบนวัสดุที่สามารถเปลี่ยน
พลังงานแสงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ เซลล์แสงอาทิตย์มีวัสดุกึ่งตัวน าเป็นส่วนประกอบส าคัญ ซึ่งประเภทของ
สารกึ่งตัวน าที่นิยมใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ได้แก่ ซิลิกอน (Silicon) คอปเปอร์ อินเดียม แกลเลียม(ได) เซเลไนด์ 
(Copper indium gallium (di)selenide: CIGS) แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadimium Telluride: CdTe) เป็นต้น 
เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับความสนใจในการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง (ดังรูปภาพที่ 93) เนื่องจากปัญหาเรื่องต้นทุนการ
ผลิตที่มีราคาสูง ท าให้การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์จึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
ทดแทน (Bertolli, 2008) 

 

รูปภาพที่ 93 ประสิทธิภาพของ Photovoltaic Cell จากวัสดุต่างๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975-2011 

ที่มา: National Center for Photovoltaics (2011) 
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ทั้งนี้ ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมในการวิจัยและพัฒนาสามารถแบ่งออกได้ 6 ประเภท
หลักตามประเภทของวัสดุ ได้แก่  

1. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าจากผลึกซิลิกอน (Crystalline Silicon Solar Cell)  

2. เทคโนโลยีฟิล์มบางเซลล์แสงอาทิตย์ (Technology Thin Film Solar Cell)  

3. เซลล์แสงอาทิตย์จากสารโพลิเมอร์ (Polymer Solar Cell) 

4. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดแทนเดมจากสารอินทรีย์ (Organic Tandem Solar Cell) 

5. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเม็ดสี (Dye-sensitized Solar Cells: DSSC) 

6. เซลล์แสงอาทิตย์ควอนตัมดอต (Quantum Dot Sensitized Solar Cells: QDSSCs) 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าจากผลึกซิลิกอน (Crystalline Silicon Solar Cell) 

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 80 ท ามาจากผลึกซิลิกอน และสัดส่วนเกือบร้อยละ 
20 ที่เหลือท ามาจากอะมอร์ฟัสซิลิกอน โดยมีโครงสร้างหลักเป็น Silicon wafer ทั้งนี้ เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าจาก
ผลึกซิลิกอนที่ผลิตในเชิงพาณิชย์นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดเพียงร้อยละ 16 ในขณะที่การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ใน
ห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 24 เนื่องจากประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์
ของซิลิกอน ท าให้เซลล์แสงอาทิตย์มีต้นทุนสูงตามไปด้วย ซิลิกอน (Silicon) เป็นสารประกอบในวัสดุ 
Photovoltaic (PV) ซึ่งเป็นวัสดุที่ประกอบอยู่ในเซลล์แสงอาทิตย์ และเป็นธาตุที่มีจ านวนมากที่สุดรองจาก
ออกซิเจน อย่างไรก็ตาม ในการผลิตเป็นวัสดุกึ่งตัวน าส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์จ าเปนต้องท าให้มีความบริสุทธิ์สูงสุด
ถึงร้อยละ 99.9999 (Bertolli, 2008) 

ดังนั้น นักวิจัยจึงพยายามท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าจากผลึกซิลิกอนในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ผลึกเดี่ยว (Monocrystalline Silicon) ผลึกรวม (Multicrystalline) Thick Si Film และ Silicon 
Heterostructres (HIT) เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 เซลล์แสงอาทิตย์ผลึกเดี่ยวและผลึกรวมซิลิกอน  

เซลล์แสงอาทิตย์ผลึกเดี่ยวซิลิกอน (Monocrystalline Silicon Solar Cell ) และเซลล์
แสงอาทิตย์ผลึกรวมซิลิกอน (Multicrystalline Silicon) เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่นิยมในการผลิตในเชิง 
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พาณิชย์ ทั้งนี้ National Renewable Energy Laboratory (NREL) ภายใต้กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ได้
มีการสนับสนุนทุนการวิจัยในโครงการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์โดยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยร่วมมือท าการ
วิจัยกับตัวแทนภาคเอกชนจากบริษัทต่างๆ เช่น Massachusetts Institute of Technology ร่วมกับ 
CaliSolar, Inc และ BP Solar International, Inc ในการวิจัยเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการลดต้นทุน
การผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ผลึกเดี่ยวและผลึกรวมซิลิกอน  

Pickett และ Buonassisi (2008) จาก Massachusetts Institute of Technology ได้
ออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอนที่เจือปนด้วยธาตุเหล็ก ซึ่งกรรมวิธีการเจือเหล็กจะต้องท าในระยะเวลา
และอุณหภูมิที่เหมาะสม เพ่ือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากจุดอ่ิมตัวยิ่งยวดจนเกิดการตกผลึก
ของ FeSi2 (Iron Silicide)  จากผลการวิจัยพบว่าอัตราการเปลี่ยนโครงสร้างที่เหมาะสมส าหรับ Ribbon 
Multicrystalline Silicon และระยะเวลาในการหลอมประมาณ 30 นาทีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีความบริสุทธิ์ต่ าได้   

เนื่องจากปัญหาในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ผลึกซิลิกอนชนิด Boron-doped p-type Cz 
(Czochralski) Wafer สลายตัวได้ง่ายเมื่อโดนแสงแดด ท าให้ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าว
ลดลงร้อยละ 3-5 หลังจากได้รับแสงแดด ซึ่งภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง ออกซิเจนปริมาณเล็กน้อยที่อยู่
ใน Boron-doped monocrystalline solar cell (โดยอยู่ในรูปสารประกอบ B-O) จะท าปฏิกิริยากับ
แสงอาทิตย์ ท าให้ประสิทธิภาพของเซลล์ลดลง ในปี ค.ศ. 2010 บริษัท Sixtron Advanced Materials 
ได้คิดค้นเทคโนโลยีฟิล์มเคลือบป้องกันการสะท้อน(Anti-Reflective Passivation Coating) ที่ช่วยลด
การเกิด Light-induced Degradation (LID) ที่พบในเซลล์แสงอาทิตย์ผลึกซิลิกอน โดยเทคโนโลยี
ดังกล่าวช่วยลดการเกิด LID ได้ถึงร้อยละ 88 ซึ่งฟิล์มเคลือบดังกล่าวเรียกว่า Silexium Coating (ดัง
รูปภาพที่ 94)  ทั้งนี้ เทคโนโลยีการเคลือบ Silexium Film ไม่จ าเป็นต้องใช้ก๊าซ Silane อีกด้วย 
(Osborne, 2010) 
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รูปภาพที่ 94 Silexium coatings ที่คิดค้นโดยบริษัท Sixtron Advanced Materials  

ที่สามารถลดการเกิด LID ในเซลล์แสงอาทิตย์ผลึกเดี่ยวได้เกือบทั้งหมด 

ที่มา: Osborne (2010) 

 1.1.2 Thick Si Film 

Buzby และ Dobie (2011) ได้ออกแบบ Thick Film Paste ส าหรับ Fine Line Screen 
Printing บนเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอน เนื่องจากกระบวนการ Screen Printing เป็นกระบวนส าคัญที่ใช้
ต้นทุนการผลิตสูงส าหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ผลึกซิลิกอน (Crystalline Silicon: c-Si) เทคโนโลยี
ฟิล์มหนา (Thick Film) จึงถูกน ามาใช้เพ่ือการลดต้นทุนการผลิต ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องใช้วัสดุฟิล์มหนาที่มี 
Aspect Ratio สูงตามไปด้วย เนื่องจากการที่มี Sheet resistance emitter สูงจะช่วยให้เซลล์
แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ท าให้กระแสและความต่างศักย์ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจาก Blue response สูงขึ้น 
อีกทั้งยังลดการเกิด Recombination อีกด้วย ทั้งนี้ ในการออกแบบกริด (Grid) ส าหรับการเกิดปฏิกิริยา 
Metallization ในบริเวณสัมผัสด้านหน้าจะต้องถูกปรับให้เหมาะสมกับการเพ่ิมความสูงของ Sheet 
Resistance โดย Finger Line จะต้องแคบและมีช่องว่างระหว่างกันน้อยที่สุด เพ่ือเพ่ิม Sheet 
Resistance ระหว่างร่อง (Trace) ท าให้ลดการเกิดเงาบนเซลล์แสงอาทิตย์อีกด้วย  

นอกจากนี้ บริษัท DuPont ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ Solamet® หรือวัสดุฟิล์มหนาส าหรับใช้ใน
การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Cell: PV) โดยวัสดุดังกล่าวสามารถใช้ได้กับด้านหน้าและ
ด้านหลังของ  PV Wafers โดยด้านหน้าของเซลล์แสงอาทิตย์ (n-type Ag Metallization) จะท าหน้าที่
ดูดซับแสงและสร้างตัวน าไฟฟ้า โดยแผ่นฟิล์มหนาตัวน าสามารถติดกับ Si และส่งล าแสงได้โดยไม่สร้าง
ความเสียหายให้แก่ p-n junction อย่างไรก็ตาม DuPontTM Solamet® (ดังรูปภาพที่ 95) มีประโยชน์ที่
ส าคัญได้แก่ มีความต่อต่านในการสัมผัสต่ า (Low Contact Resistance) เป็นตัวน าที่ดี ส่วนตัวน า
ด้านหลัง คือ p-type Al Metallization ท าหน้าที่คล้ายกับอิเล็กโทรดตัวที่สองในเซลล์ ทั้งนี้เทคโนโลยี
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ฟิล์มหนาได้ถูกน ามาใช้สร้าง p-type ที่เจือด้วยอะลูมิเนียม เพ่ือใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในเซลล์ และสามารถ
ลดความเครียดได้  

 

รูปภาพที่ 95 การพิมพ์เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ DuPontTM Solamet®   

ที่มา: DuPont (2011) 

1.1.3 Silicon Heterostructres (HIT) 

เซลล์แสงอาทิตย์ Heterojunction with Intrinsic Thin-layer (HIT) เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจาก
การรวมกันระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์ 2 ประเภท คือ Single Crystalline Silicon กับ Amorphous 
Silicon Thin Film ท าให้ได้เซลล์แสงอาทิตย์ HIT ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึก
ซิลิกอน ทั้งนี้ บริษัท SANYO Energy (USA) Corporation ได้ออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ HIT ที่มีประ
สิทธภาพสูงถึงร้อยละ 23 ซึ่งโครงสร้างของ HIT Solar Cell ช่วยลดการเกิด Recombination Loss ได้ 
และยังสามารถลดปริมาณการสูญเสียจากการดูดซับ (Optical Absorption Loss) รวมทั้งลดการเกิด 
Resistance Loss อีกด้วย จากรูปภาพที่ 96 แสดงถึงลักษณะโครงสร้างของ HIT Solar Cell ที่มีการ 
ปรับปรุงคุณภาพและลดการเกิดความเสียหายของชั้น a-Si รวมทั้งลดการเกิด Optical Absorption 
Loss โดยการพัฒนาชั้น a-Si ที่มีการดูดซับแสงต่ า (เป็นชั้นโปร่งแสง) และยังลดการเกิด Resistance 
Loss โดยการพัฒนาผิวของอิเล็กโทรด (Electrode) ที่มีความต้านทานต่ า (SANYO Electric Co., Ltd., 
2009) 
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รูปภาพที่ 96 โครงสร้างจ าลองของ HIT ที่ผลิตโดยบริษัท SANYO 

ที่มา: SANYO Electric Co., Ltd. (2009)  

อย่างไรก็ตาม บริษัท SANYO ได้ออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเซลล์
แสงอาทิตย์ HIT แบบเดิม โดยมีชื่อว่า HIT® Double ทั้งนี้ วัสดุดังกล่าวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง โดยประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับองศาที่วางเซลล์
แสงอาทิตย์ดังกล่าว ซึ่ง HIT® Double มีประสิทธิภาพสูงสุดถึงร้อยละ 26.26 (SANYO Energy (USA) 
Corp., 2009)  

2. เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (Technology Thin Film Solar Cell) 

เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (Technology Thin Film Solar Cell) หมายถึง เทคโนโลยี
เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีลักษณะเป็นฟิล์มบาง และมีน้ าหนักเบา โดยที่มีประสิทธิภาพไม่สูงเท่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ท ามา
จากผลึกซิลิกอน (c-Si) (Bertolli, 2008) ทั้งนี้ เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางที่ได้รับความสนใจในการ
วิจัยและพัฒนาในประเทศสหรัฐฯ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทย่อย ได้แก่  

2.1 คอปเปอร์ อินเดียม แกลเลียม(ได) เซเลไนด์ (Copper indium gallium (di)selenide: CIGS)  

2.2 แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadimium Telluride: CdTe) 

2.3 ไฮโดรจีเนตอะมอร์ฟัสซิลิกอน (Hydrogenated Amorphous Silicon) 

2.4 นาโนซิลิกอน (Nanosilicon) 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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2.1 คอปเปอร์ อินเดียม แกลเลียม(ได) เซเลไนด์ (Copper indium gallium (di)selenide: CIGS) 

CIGS หรือ Cu(In,Ga)Se2 เป็นวัสดุฟิล์มบางที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดหนึ่ง 
และมีประสิทธิภาพสูงสุดถึงร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม การผลิต CIGS ยังคงอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการ 
เนื่องจากปัญหาความยุ่งยากและซับซ้อนของระบบการผลิตที่มีขนาดใหญ่หรือการผลิตในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ 
การผลิต CIGS ให้มีประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราการ Deposition วัสดุ แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเพ่ือสร้างวัสดุ CIGS โดยเลือกใช้แนวทางที่สามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Anderson 
(2010) ได้ท าการวิจัยเพื่อหาแนวทางการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ CIGS ที่ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยการใช้แนวทางการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีการใช้สารตั้งต้นที่มีโครวงสร้างที่หลากหลาย เพ่ือศึกษา
โครงสร้างต้นแบบที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และศึกษาว่าโครงสร้างของสารตั้งต้นรูปแบบใดที่มีอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาสูงสุด โดยการใช้เครื่องมือ in-situ High Temperature X-ray Diffraction (ดังรูปภาพ
ที่ 97) ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่ามีโครงสร้างบางส่วนที่ใช้ระยะเวลาในการสังเคราะห์เพียง 2 นาที    

 

รูปภาพที่ 97 High Temperature X-ray Diffraction 

ที่มา: Anderson (2010) 

2.2 แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadimium Telluride: CdTe) 

แคดเมียม เทลเลอไรด์ (CdTe) คือ สารประกอบอีกชนิดหนึ่งที่นิยมน ามาใช้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดฟิล์มบาง ท าให้ได้เซลล์ที่มีขนาดบางและเบา บริษัท DuPont ได้ผลิตวัสดุชนิดใหม่ที่ใช้ส าหรับเป็นชั้น
วางซ้อน (Superstrate) ที่มีความยืดหยุ่น ส าหรับ CdTe Thin Film Solar Cell โดยมีประสิทธิภาพ สูงสุ
งถึงร้อยละ 13.8 ซึ่งฟิล์มใสดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า DuPontTMKapton® และเมื่อเปรียบเทียบกับ Rigid 
Glass CdTe System พบว่าฟิล์ม Kapton® มีความบางมากกว่า 100 เท่า และมีน้ าหนักเบากว่าถึง 200 
เท่า อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นมากกว่าแก้ว ทั้งนี้ ฟิล์มดังกล่าวท ามาจาก Polyimide ท าให้เทคโนโลยี 
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Depositon สามารถท าได้ด้วยความเร็วสูงและมีต้นทุนต่ า ซึ่งแผ่นฟิล์มดังกล่าวท าให้ เซลล์แสงอาทิตย์ 
CdTe มีน้ าหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง และมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ าลง (Empa, 2011) 

 จากรูปภาพที่ 98 แสดงถึงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe ที่มีทั้งหมด 6 เซลล์ โดยเซลล์ดังกล่าวมีฟิล์ม 
Kapton® ประกอบอยู่ด้วย ท าให้เซลล์แสงอาทิตย์ CdTe มีประสิทธิภาพสูงสุดถึงร้อยละ 13.8  

 

รูปภาพที่ 98 เซลล์แสงอาทิตย์ CdTe ทีป่ระกอบด้วย Kapton® 

ที่มา: Empa (2011)  

2.3 ไฮโดรจีเนตอะมอร์ฟัสซิลิกอน (Hydrogenated Amorphous Silicon) 

เซลล์แสงอาทิตย์ไฮโดรจีเนตอะมอร์ฟัสซิลิกอน (Hydrogenated Amorphous Silicon Solar 
Cell) หรือ a-Si:H เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นฟิล์มบางที่มีความหนาเพียง 1 
ไมครอน และมีน้ าหนักเบา (Bertolli, 2008)  

Hou และคณะ (2011) ได้ออกแบบ a-Si:H ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความเสถียร ซึ่งใน
กระบวนการเคลือบฟิล์มจะใช้คลื่นวิทยุความถี่ขนาด 13.56 MHz ในการเคลือบฟิล์ม โดยการใช้ Linear 
Disilane (Si2H6) Grading Process ท าให้ชั้นด้านบนของ a-Si:H มีบริเวณ initial active-area ที่มี
ประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 11.42 โดยมี Deposition rate บริเวณชั้น i-layer ประมาณ 8 Å/s จาก
ผลการวิจัยพบว่า ในบริเวณชั้นบนของ a-Si:H มีปริมาณของแสงที่ได้รับที่มีความเสถียรมากขึ้นนื่องจาก
กระบวนการ Si2H6 Grading Process ซึ่งกระบวนการดังกล่าวท าให้สัดส่วนของ Light-induced 
Degradation ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 11.2 หลังจากได้รับแสงประมาณ 1,000 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม 
กระบวนการเคลือบฟิล์มที่ท าให้ได้ a-Si:H ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนั้น จะต้องใช้อัตรา Deposition 
Rate ประมาณ 13.56 MHz RF-PECVD ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นจากโครงการวิจัยของ 
Department of Energy (DOE) ประเทศสหรัฐฯ  
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จากรูปภาพที่ 99 แสดงถึงลักษณะโครงสร้างจ าลองของ a-Si:H ที่มีขนาดกว้าง 3 ฟุต และยาว 3 
ฟุต โดยใช้กระบวนการ VHF-PECVD ในการเคลือบฟิล์ม amorphous silicon และ nanocrystalling 
silicon (nc-Si) เพ่ือเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

รูปภาพที่ 99 โครงสร้างจ าลองของเซลล์แสงอาทิตย์ a-Si:H 

ที่มา: Hou และคณะ (2011) 

2.4 นาโนซิลิกอน (Nanosilicon)  

นาโนซิลิกอน (Nanosilicon) หมายถึง อนุภาคซิลิกอนที่มีขนาดระดับนาโนเมตร (Silicon 
nanoparticle) ทั้งนี้ เทคโนโลยีนาโนได้ถูกน ามาใช้ในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องจากซิลิกอนจัดเป็น
สารกึ่งตัวน าที่มีราคาถูกและหาได้ง่าย ดังนั้น นักวิจัยจึงได้พยายามปรับปรุงคุณภาพของซิลิกอนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้งนี้ อนุภาคนาโนซิลิกอนได้ถูกน ามาใช้ในการพิมพ์เซลล์แสงอาทิตย์
โดยมีชื่อเรียกว่า Silicon Ink เมื่อน ามาใช้ในกระบวนการ Printing Screen ของเซลล์แสงอาทิตย์จะช่วย
ให้เซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของ Monocrystalline 
Solar Cell ในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (National Renewable 
Energy Laboratory (NREL), 2011) 

บริษัท DuPont ได้ร่วมกับ Innovalight ในการผลิต Silicon Ink จากอนุภาคนาโนซิลิกอน ทั้งนี้ 
สารดังกล่าวประกอบไปด้วยผลึกนาโนซิลิกอนเป็นผลึกแขวนลอยอยู่ในสารดังกล่าว โดย Silicon Ink 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ Metal Finger ได้ ทั้งนี้ Silicon Ink สามารถแทรกตัวเข้าไปใน Crystalline 
Silicon โดยท าหน้าที่เป็น Doping Agent นอกจากนี้ ยังช่วยลดความต้านทานไฟฟ้า และยอมให้
อิเล็กตรอนไหลผ่านเข้าไปใน Finger เทคโนโลยีดังกล่าวนอกจากจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของเซลล์
แสงอาทิตย์ (จากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 19) แล้ว  ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตของเซลล์แสงอาทิตย์ได้
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ด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันยังคงประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูง โดยทั่วไป บริเวณ 
Electrical Contact จะมีการป้องกันพลังงานประมาณร้อยละ 6-7 ของพลังงานแสงที่ได้รับ แต่บริษัท 
Sunpower ได้คิดค้นเทคโนโลยีในการดึง Electrical Contact ไปไว้ด้านหลังเซลล์ แต่เทคโนโลยีดังกล่าว
มีต้นทุนที่สูง ในขณะที่การน า Silicon Ink มาใช้ประยุกต์ใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอน ท าให้เซลล์
ดังกล่าวสามารถท า Back Contact ได้เช่นเดียวกัน ท าให้ต้นทุนการผลิตต่ าลง โดยยังคงมีประสิทธิภาพที่
สูงขึ้น (Roush, 2011; Massachusetts Institute of Technology (MIT), 2011) 

 

รูปภาพที่ 100 Silicon Ink ที่ผลิตโดยบริษัท DuPont 

ที่มา: Massachusetts Institute of Technology (MIT) (2011) 

3. เซลล์แสงอาทิตย์จากสารโพลิเมอร์ (Polymer Solar Cell) 

เซลล์แสงอาทิตย์จากสารโพลิเมอร์ (Polymer Solar Cell) เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทหนึ่งที่มีความ
ยืดหยุ่น ทั้งนี้ วัสดุดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น เซลล์แสงอาทิตย์จากสารโพลิเมอร์อินทรีย์ 
(Organic Solar Cell หรือ Plastic Solar Cell) หรือเซลล์แสงอาทิตย์จากสารโพลิเมอร์อนินทรีย์ ซึ่งสารโพลิเมอร์
ดังกล่าวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ (L.D., 1978) 

Nalwa และคณะ (2010) ได้ออกแบบกระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จากสารโพลิเมอร์ที่มีความบาง
และมีชั้นสารที่สามารถดูดซับแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้มีประสิทธิภาพในการดูดซับ
แสงได้ดียิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 20 นอกจากนี้ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดังกล่าวยังมีความยืดหยุ่นสูง น้ าหนักเบา และ
ง่ายต่อการผลิตสารโพลิ เมอร์  เนื่องจากรูปแบบของซับสเตรต (Substrate) ที่สามารถเคลือบ Poly(3-
hexylthiophene) [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester หรือ P3HT:PCBM ซึ่งเป็นชั้นสารที่มี
ความสามารถในการดูดซับแสง โดยขนาดบางมากกว่า 1 ไมโครเมตร จากผลการวิจัยพบว่า เซลล์แสงอาทิตย์จาก
สารโพลิเมอร์สามารถเก็บกักแสงปริมาณมากไว้ในบริเวณรอยหยัก รวมไปถึงแสงที่สะท้อนระหว่างรอยหยักด้วย 
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ท าให้เซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าวสามารถรักษาคุณสมบัติที่ดีในการขนส่งกระแสไฟฟ้าบนชั้นดูดซับแสงที่มีขนาดบาง
ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จากการทดสอบพบว่า เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าวกับเซลล์
แสงอาทิตย์จากสารโพลิเมอร์ทั่วไปที่มีผิวเรียบ วัสดุดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากกว่าถึงร้อยละ 20 และสามารถดูด
ซับแสงช่วง Red/near Infrared ได้มากกว่าร้อยละ 100 จากรูปภาพที่ 101 แสดงถึงลักษณะ Substrate 
Texture ของเซลล์แสงอาทิตย์ P3HT:PCBM ที่มีความสูงเพียง 300 นาโนเมตร  

 

รูปภาพที่ 101 Substrate Texture ของเซลล์แสงอาทิตย์ P3HT:PCBM 

ที่มา: Nalwa และคณะ (2010) 

4. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดแทนเดมจากสารอินทรีย์ (Organic Tandem Solar Cell) 

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดแทนเดมจากสารอินทรีย์ (Organic Tandem Solar Cell) เป็นเซลล์แสงอาทิตย์
ประเภทหนึ่งที่ผลิตจากสารโพลิเมอร์อินทรีย์ โดยมีโครงสร้างการจัดเรียงในลักษณะซ้อนทับกัน และสามารถสร้าง
กระแสไฟฟ้าได้จากการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ Zhao และคณะ (2011) ได้ออกแบบ Organic Tandem 
Solar Cell ที่สามารถดูดซับแสงอาทิตย์ที่อยู่ในช่วงแสงที่สามารถมองเห็นได้ รวมไปถึงรังสี Infrared ที่มีช่วงความ
ยาวคลื่นยาว และมีความร้อน ทั้งนี้ เซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าวประกอบด้วยชิ้นส่วนที่สามารถดูดซับความร้อน โดย
ผ่าน Integrated Array ของท่อใสที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร และเรียงท่อในแนวราบ 
จากนั้นปล่อยให้สารผสมระหว่างน้ ามันและสารย้อมสีจ าเพาะไหลผ่าน หลังจากนั้น เมื่อแสงอาทิตย์ที่อยู่ในช่วง 
Visible band ฉายผ่านท่อใสและน้ ามันที่อยุ่ภายในท่อ ท าให้เกิดการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
จาก Spray-on Polymer Photovoltaic ที่อยู่ด้านหลังของท่อดังกล่าว  และเม่ือน้ ามันที่ได้รับความร้อนสูงจะไหล
ผ่านไปยังตัวปั๊มความร้อน (Heat Pump) เพ่ือกระจายความร้อนไปภายในอาคาร หรือบ้าน โดยสามารถให้ความ
ร้อนได้เช่นเดียวกับฮีทเตอร์ (Heater) เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ Solar-Thermal Device พบว่า    เซลล์-
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แสงอาทิตย์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้ามากกว่าถึงร้อยละ 30 
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์จากสารโพลิเมอร์อ่ืนๆ พบว่า เซลล์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยน
พลังงานได้ไม่เกินร้อยละ 8  

จากรูปภาพที่ 102 แสดงถึงโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดแทนเดมจากสารอินทรีย์ (Tandem 
OSCs) โดยการใช้ MoO3/Ag/Al/Ca เพ่ือเป็นชั้น Intermediate layer ซึ่งความหนาของแต่ละชั้นที่ท าให้ 
Tandem OSCs มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ชั้น Bottom sub-cell หนา 80 นาโนเมตร ชั้น Top sub-cell หนา 
70 นาโนเมตร ชั้น Ca ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชั้น Intermediate หนา 3 นาโนเมตร และ ชั้น MoO3 ซึ่งเป็นชั้น 
Anode buffer layer หนา 5 นาโนเมตร     

 

รูปภาพที่ 102  โครงสร้างจ าลองของ Tandem OSCs 

ที่มา: Zhao และคณะ (2011) 

 Yang และคณะ (2011) ได้น าอนุภาคนาโนทองมาใช้ในการสร้าง Tandem OSCs โดยการใช้ประโยชน์
จาก Plasmonic Effect ซึ่งเป็นการน าโลหะมาเป็นตัวช่วยในการดูดซับแสง ท าให้เซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าวมีชั้นอนุภาคนาโนทองอยู่ตรงกลาง โดยมีชั้นดูด
ซับแสง (Light-absorbing subcells) ประกบทั้งสองด้าน ท าให้ Tandem OSCs มีประสิทธิภาพในการดูดซับ
แสงอาทิตย์ในช่วงแคบๆ ได้มากขึ้น โดยมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้มากถึงร้อย
ละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดแทนเดมอ่ืนๆ อนุภาคนาโนทองสามารถสร้าง
สนามไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีความแรงสูงอยู่ระหว่างชั้น Organic Photovoltaic จาก Plasmonic Effect ซึ่งเป็นการ
ท าให้แสงมีความเข้มสูงจนท าให้สามารถดูดซับด้วย subcells ได้ ซึ่งปรากฎการณ์ Plasmonic จะเกิดขึ้นระหว่าง
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ชั้นที่เชื่อมต่อระหว่างชั้นอนุภาคนาโนทองที่อยู่บริเวณใจกลาง ท าให้เกิกการกระตุ้นการท างานของ subcells ชั้น
บนและล่างอย่างต่อเนื่อง ท าให้ Tandem OSCs ดังกล่าวมีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 6.24 ทั้งนี้ นักวิจัยได้ใช้ 
Poly(3,4-ethylenedioxythiphene) poly(styrenesulfonate) หรือ PEDOT:PSS ในการกระตุ้นให้เกิด 
Plasmonic effect ในชั้น buffer layer (ดังรูปภาพที่ 103) 

 

รูปภาพที่ 103 โครงสร้างของ Tandem OSCs ที่มีอนุภาคนาโนทองอยู่ใน Indium tin oxide (ITO)  

ที่มา: Yang และคณะ (2011)  

5. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเม็ดสี (Dye-sensitized Solar Cells: DSSC) 

 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเม็ดสี (Dye-sensitized Solar Cells: DSSC) เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทหนึ่งที่มี
เม็ดสี (Dye) ท าหน้าที่ดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ เรียกว่า Photosensitive Dye โดยเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าวเป็น
การเลียนแบบการสังเคราะห์แสงของพืช ทั้งนี้ Liu และ Aydil (2011) ได้ออกแบบ DSSC ท าให้มีประสิทธิภาพสูง
ถึงร้อยละ 26 โดยการเปลี่ยนชั้นของอนุภาคที่มีขนาดนาโนเมตรและไมโครเมตร DSSC ที่ท ามาจาก Titanium 
dioxide (TiO2) นั้น เป็นวัสดุที่มีความไวต่อแสงและมีราคาถูกกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอน ซึ่งมักจะพบปัญหาเรื่อง
ประสิทธิภาพทางทฤษฎีที่จ ากัด ในขณะที่ DSSC ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 10 เนื่องจากไม่สามารถ
ดูดซับแสงในช่วง Infrared ได้ ดังนั้น เมื่อมีการปรับโครงสร้างใหม่จึงท าให้แสงมีช่องทางผ่านเข้าไปใน DSSC ได้
มากขึ้น และสามารถเปลี่ยนสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น  เนื่องจากเซลล์ดังกล่าวมี
ส่วนประกอบของ micrometer-scale spheres ที่มีรูพรุนขนาดนาโนเมตร และประกบด้วยชั้นอนุภาคนาโน ทั้งนี้ 
Sphere ท ามาจาก TiO2 อัดแน่น (ดังรูปภาพที่ 104) ท าให้เมื่อโฟตอน (Photon) สามารถสะท้อนไปมาก่อนที่จะ
ทะลุผ่านตามช่องทางเข้าไปในเซลล์ และเมื่อโฟตอนกระทบกับ sphere ท าให้เกิดการสร้างประจุขึ้น ซึ่งพ้ืนที่สัมผัส
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ระหว่างชั้นจะช่วยกระตุ้นให้ DSSC มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการสะท้อนคล้ายกับกระจกและเก็บกักแสงไว้ภายใน
เซลล์จากนั้นจึงเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานไฟฟ้า      

 

รูปภาพที่ 104 ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ที่แสดงถึง TiO2 ที่อัดแน่นเป็นรูปทรงกลม 

ที่มา: Liu และ Aydil (2011) 

6. เซลล์แสงอาทิตย์ควอนตัมดอต (Quantum Dot Sensitized Solar Cells: QDSSCs)  

 เซลล์แสงอาทิตย์ควอนตัมดอต (Quantum Dot Sensitized Solar Cells: QDSSCs) เป็นเซลล์
แสงอาทิตย์ประเภทหนึ่งที่ได้น าสารกึ่งตัวน าประเภทควอนตัมดอตมาเป็นส่วนประกอบภายในเซลล์แสงอาทิตย์ 
ทั้งนี้ เซลล์แสงอาทิตย์ควอนตัมดอตมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วไป เนื่องจากเกิดจากปฏิกิริยาของ
สารเคมีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของเซลล์ที่ได้ยังคงมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับเซลล์อ่ืนๆ ทั้งนี้ Ardalan 
และคณะ (2011) ได้ออกแบบ QDSSCs โดยค านึงถึงขนาดของอนุภาคควอนตัมดอต (QD) เนื่องจากระดับ
พลังงานอิเล็กตรอน (Energy Level of Electron) ขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาคกึ่งตัวน าควอนตัมดอต ซึ่งถ้า
อนุภาคควอนตัวดอตมีขนาดเล็กมาก ดังนั้น พลังงานที่ต้องใช้ในการกระตุ้นอิเล็กตรอนเพ่ือให้อยู่ในชั้นสูงขึ้นจะมาก
ขึ้นตามไปด้วย ท าให้ QD ถูกปรับให้สามารถดูดซับแสงตามความยาวคลื่นนั้นๆ ได้ โดยการปรับขนาดของ QD 
ดังนั้น เมื่อน า QD มาใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์โดยการปรับขนาดของ QD ให้แตกต่างกัน ท าให้เซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้
มีคุณสมบัติที่ซับซ้อนขึ้น และสามารถดูดซับแสงในช่วงความยาวคลื่นต่างกันได้ นักวิจัยได้น า Cadmium sulfide 
Quantum Dot ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-6 นาโนเมตร มาไว้บนสารกึ่งตัวน า Titanium dioxide 
(TiO2) ที่เคลือบด้วยโมเลกุลสารอินทรีย์ชั้นเดียว โดยโมเลกุลดังกล่าวสามารถจัดเรียงโมเลกุลได้อย่างเป็นระเบียบ
ได้ดัวยตัวเอง (Self-assembly) โดยเรียกชั้นโมเลกุลดังกล่าวว่า SAM (Self-assembled Monolayer) ทั้งนี้ QD 
จะอยู่ระหว่างพ้ืนที่สัมผัสระหว่าง SAM และชั้นสารกึ่งตัวน า (ดังรูปภาพที่ 105) จากผลการวิจัยพบว่า QDSSCs ที่
ได้มีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 0.4 หรือมากกว่า 3 เท่าของวัสดุ QDSSCs ที่ไม่มีชั้น SAM  
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รูปภาพที่ 105 การจัดเรียงโมเลกุลบน QDSSCs และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ                               
QDSSCs ที่มีชั้น SAM และไม่มีชั้น SAM 

ที่มา: Ardalan และคณะ (2011) 
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5. อภิวัสดุ (Metamaterial) 

อภิวัสดุ (Metamaterial) เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ไม่สามารถพบได้ในธรรมชาติ โครงสร้างของอภิวัสดุเป็น
ปัจจัยในการก าหนดคุณสมบัติของวัสดุ โดยเมื่อสังเกตจากส่วนประกอบภายในจะเห็นได้ว่าไม่มีความเป็นเนื้อ
เดียวกัน (Nonuniformity) ดังนั้น ส่วนประกอบภายในจึงไม่ได้เป็นปัจจัยก าหนดคุณสมบัติของอภิวัสดุ อภิวัสดุ
มักจะใช้ลักษณะทางโครงสร้างในระดับมหภาค (Macroscopic Behavior) ในการสร้างคุณสมบัติที่แตกต่าง
มากกว่าการใช้ส่วนประกอบในระดับจุลภาค (Microscopic) ปัจจุบันมีการน าอภิวัสดุมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้าน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) คลื่นปฐพี (Seismic) และคลื่นเสียง (Acoustic) เป็น
ต้น (Engheta & Ziolkowski, 2006) 

ทั้งนี้ นักวิจัยในประเทศสหรัฐฯ ให้ความสนใจในการวิจัยเกี่ยวกับอภิวัสดุประเภทต่างๆ ตามคุณสมบัติการ
ใช้งาน ได้แก่ 

1. วัสดุล่องหน (Cloaking Material)  

2. สายอากาศ (Antennas)  

3. Terahertz Metamaterial   

4. Metamaterial Absorber   

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. วัสดุล่องหน (Cloaking Material) 

วัสดุล่องหน (Cloaking Material) ท าจากอภิวัสดุที่มีคุณสมบัติในการหักเหแสง ท าให้ไม่สามารถสองเห็น
วัสดุดังกล่าวได้ด้วยตาเปล่า เนื่องจากอภิวัสดุสามารถเบี่ยงเบนความยาวคลื่นของแสงบางช่วงที่อยู่บริเวณรอบวัสดุ
หรือสิ่งของที่อยู่บริเวณใจกลางซึ่งถูกปิดทับด้วยอภิวัสดุ เนื่องจากคลื่นแสงไม่ไปกระทบกับผิวของวัสดุ ทั้งนี้ Paul 
และคณะ (2011) ได้สร้างอภิวัสดุที่แผ่นเรียบที่สามารถท าให้วัสดุที่ถูกปิดทับล่องหนได้ โดยที่สามารถใช้อภิวัสดุ
ดังกล่าวกับวัสดุที่มีรูปร่างอย่างไรก็ได้ ซึ่งอภิวัสดุที่ใช้มีรูปร่างคล้ายแผ่นกระเบื้องล่องหน (Invisibility Tiles) หรือ 
Flat Facets ที่สามารถน ามาประกบกันได้ดังเช่นพ้ืนที่หน้าตัดรูปสามเหลี่ยมในการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) ด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เมื่อ Flat Facets แต่ละแผ่นมาประกบกันท าให้สามารถสร้างวัสดุล่องหน 
(Cloak) ที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ จากรูปภาพที่ 106 จะเห็นได้ว่า นักวิจัยสามารถประกบ Flat Facets ที่มี
พ้ืนที่หน้าตัดประกบกัน 12 ด้าน (Dodecahedral Cloak) จนสามารถคลุมทับและซ่อนวัสดุทรงกลมได้  
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รูปภาพที่ 106 โครงสร้าง Dodecahedral Cloak ที่สามารถซ่อนวัสดุทรงกลมไว้ภายในได้ 

ที่มา: Paul และคณะ (2011) 

 Chanda และคณะ (2011) ได้คิดค้นเทคโนโลยีการพิมพ์อภิวัสดุด้วยตราประทับ (Stamping-based 
Printing) ท าให้สามารถสร้างแผ่นอภิวัสดุขนาดใหญ่ที่มีการตอบสนองต่อแสงในลักษณะที่ไม่สามารถพบเห็นใน 
ธรรมชาติได้ ทั้งนี้ แผ่นอภิวัสดุที่ได้มีความยาวไม่เกินด้านละ 9 เซนติเมตร (ดังรูปภาพที่ 107) ซึ่งวัสดุดังกล่าว
สามารถหักเหแสงย้อนกลับไปทางด้านหลังได้ ท าให้มีคุณสมบัติทางแสงที่ดีกว่าอภิวัสดุที่ผลิตจากวิธีการอ่ืนๆ ที่มี
ความซับซ้อนมากกว่า ทั้งนี้ เทคโนโลยีการพิมพ์วัสดุด้วยตราประทับเป็นวิธีการผลิตอภิวัสดุโดยการใช้ตราประทับที่
ท าจากพลาสติกที่มีรูปร่างเป็นตารางที่มีความจ าเพาะ แล้วจึงจุ่มหมึกในเครื่อง Evaporation Chamber เพ่ือ
เคลือบด้วย ฟิล์มบางหลายชนิด โดยเริ่มต้นจากชั้น Sacrificial Layer จากนั้นจึงเป็นชั้นโลหะและวัสดุไดอิเล็กทริก 
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ท าให้เกิดอภิวัสดุ จากนั้น พ่นตราประทับด้วยสารเคมีเพ่ือชะล้างชั้น Sacrificial Layer ออกไปให้
เหลือแต่ชั้นอภิวัสดุอยู่บนตราประทับ หลังจากนั้นจึงประทับตราบนพ้ืนผิววัสดุ (ดังรูปภาพที่ 108) ทั้งนี้ เทคโนโลยี
การพิมพ์ดังกล่าวมีต้นทุนต่ าและสามารถน าตราประทับกลับมาใช้ใหม่ได้    

 

รูปภาพที่ 107 ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ของแผ่นอภิวัสดุที่มีโครงสร้าง 3 มิติ 

ที่มา: Chanda และคณะ (2011) 
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รูปภาพที่ 108 กระบวนการพิมพ์อิภิวัสดุด้วยตราประทับ (Stamping-based Printing) 

ที่มา: Chanda และคณะ (2011) 

 Gharghi และคณะ (2011) ได้ออกแบบอภิวัสดุที่นอกจากจะสามารถปกปิดวัสดุจากการมองเห็นด้วยตา
เปล่าแล้ว ยังสามารถล่องหนภายใต้แสงที่มีสเปกตรัมอยู่ในช่วง Visible Light ทั้งหมดได้อีกด้วย ซึ่งวัสดุดังกล่าวมี
ชื่อเรียกว่า Reflective Carpet Cloak ทั้งนี้ การใช้อภิวัสดุที่ประกอบด้วยโลหะที่สามารถซ่อนวัตถุได้จากความถี่
คลื่นไมโครเวฟ โดยการใช้เทคนิค Quasi Conformal Mapping (QCM) เพ่ือที่จะปกปิดวัตถุที่มีความสูงประมาณ 
300 นาโนเมตร และมีความกว้าง 6 ไมโครเมตรที่อยู่ภายใต้ Reflective Carpet Cloak ท าให้ไม่สามารถตรวจจับ
วัตถุในช่วง Invisible Light ได้ ดังรูปภาพที่ 109 แสดงถึงโครงสร้างของ Reflective Carpet Cloak ที่ชั้นนอก
ประกอบด้วย Silicon Oxide ติดกับ Silicon Nitride ในรูปแบบพิเศษ ท าให้ส่วนนูนของวัตถุล่องหนได้ ท าให้ยัง
สามารถมองเห็นบริเวณท่ีปิดทับเป็นผิวเรียบเช่นเดิม    

 

รูปภาพที่ 109 โครงสร้างของ Reflective Carpet Cloak 

ที่มา: Gharghi และคณะ (2011) 
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 ทั้งนี้ นอกจากเทคโนโลยีการสร้างอภิวัสดุที่สามารถ Cloak วัสดุต่างๆ ได้โดยการใช้คลื่นแสงหรือคลื่น
เสียงแล้ว นักวิจัยจาก Center for Metamaterials and Integrated Plasmonics (Duke University) มลรัฐ 
North Carolina ประเทศสหรัฐฯ ได้คิดค้นเทคโนโลยีการควบคุมการไหลของของเหลวด้วยอภิวัสดุ (Fluid Flow 
Cloak) ซึ่งใช้หลักการเช่นเดียวกับการสร้างอภิวัสดุที่สามารถเบี่ยงเบนแสงได้ โดยใช้วัสดุที่มีรูพรุน (Porous 
Material) ท าให้ของเหลวสามารถไหลผ่านได้ ทั้งนี้ การที่ของเหลว เช่น น้ า สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ เพราะไม่ได้
รับแรงเฉือน (Shear Force) ดังนั้น ถ้าสามารถควบคุมแรงดังกล่าวได้จะท าให้วัสดุล่องหนสามารถเคลื่อนที่ผ่านน้ า
ได้โดยที่ไม่ท าให้น้ าเคลื่อนไหว ซึ่งวัสดุดังกล่าวประกอบด้วยปั๊มขนาดเล็กที่สามารถผลักแรงต่างๆ ที่ท าให้เกิดการ
ไหลของของเหลวได้ (Urzhumov & Smith, 2011) 

 2. สายอากาศ (Antennas)  

อภิวัสดุสามารถน ามาใช้เป็นส่วนประกอบอุปกรณ์เครือข่ายความเร็วสูง (Broadband) ที่ใช้ส าหรับการ
สื่อสารผ่านดาวเทียม เช่น สายอากาศรูปปากแตร (Horn Antennas) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต 
และท าให้มีน้ าหนักเบา แต่เนื่องจากอภิวัสดุมีช่องทางรับส่งข้อมูล (Bandwidth) ที่แคบ และสูญเสียสัญญาณได้
ง่าย ท าให้ยากต่อการน ามาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ Lier และคณะ (2011) ได้ออกแบบสายอากาศรูปปากแตร (Horn 
Antennas) โดยใช้อภิวัสดุ ท าให้สามารถผลิตสายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งยังมีน้ าหนักเบา ซึ่งเป็นการ
ลดต้นทุนในการน าสายอากาศออกไปสู่ชั้นอวกาศได้ โดยออกแบบ Horn Antenna Liners จากอภิวัสดุ ซึ่งมีค่า 
index electromagnetic ต่ า และมีค่าดัชนีการหักเหแสง (Refractive Index) ประมาณ 0 ถึง 1 ซึ่งเป็นค่าที่มา
สามารถพบได้ในธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อขยายช่องรับส่งสัญญาณและลดความสูญเสีย ดังนั้น Antenna Liners จะต้อง
มีโครงสร้างขนาดเล็กมากกว่าความยาวคลื่นของสายอากาศ จากรูปภาพที่ 110 แสดงถึงตาข่ายเส้นลวดจากอภิ
วัสดุที่น ามาใช้กับสายอากาศรูปปากแตรส าหรับดาวเทียมสื่อสาร ซึ่งอภิวัสดุที่ใช้มีอัตราการสูญเสียต่ า และมีค่าหัก
เหแสงต่ า ท าให้สายอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

รูปภาพที่ 110 โครงสร้างตาข่ายของสายอากาศรูปปากแตรที่มีอภิวัสดุเป็นส่วนประกอบ 

ที่มา: Lier และคณะ (2011) 
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3. Terahertz Metamaterial   

แสงที่มีความยาวคลื่นยาวระดับเทราเฮิร์ตเป็นแสงที่ถูกจัดอยู่ในช่วงที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า เนื่องจาก
เป็นช่วงความยาวคลื่นที่ไกลที่สุดของแสง Far Infrared แต่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การ
ตรวจจับหาระเบิด หรือการคิดค้นยารักษาโรคมะเร็งผิวหนัง ดังนั้น ถ้าหากสามารถน าอภิวัสดุที่สามารถประยุกต์ใช้
งานกับช่วงแสงดังกล่าว จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์หรือวัสดุต่างๆ อีกมากมาย Ju และคณะ 
(2011) ได้สร้างอภิวัสดุจากกราฟีน (Graphene Metamaterial) เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ Tunable 
Graphene ที่สามารถน าคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นระดับเทราเฮิร์ต (Terahertz Light) มาใช้ได้ ทั้งนี้ กราฟีนเป็น
โครงสร้างอีกรูปแบบหนึ่งของธาตุคาร์บอนที่มีความหนาเพียง 1 อะตอม ซึ่งเมื่อน ากราฟีนมาเป็นส่วนประกอบของ
อุปกรณ์ท่ีมีขนาดเล็ก (Microscale) ทีส่ามารถตอบสนองกับแสงที่มีความถ่ีระดับเทราเฮิร์ตได้ดี โดยมีความแม่นย า
สูง กลไกส าคัญของอุปกรณ์ดังกล่าว คือ อาเรย์ (Array) ที่ท ามาจากริบบอนกราฟีน (Graphene Ribbon) ที่มี
ความกว้างในระดับไมโครเมตร หรือเรียกว่า Micro-ribbon ซึ่งสามารถควบคุมการแกว่ง (Oscillation) ของ
อิเล็กตรอนที่อยู่ใน Micro-ribbon ได้จากการก าหนดความกว้างของริบบอนและความเข้มข้นของตัวน าประจุ
ภายใน Plasmon ซึ่งเป็นกลุ่มของอิเล็กตรอนที่มีการแกว่ง มีลักษณะคล้ายกับขั้นตอนการฉีดสีเข้าไปใน
กระบวนการย้อมสีกระจก ท าให้เกิดปรากฎการณ์ Plasmon Resonances จากกราฟีน ท าให้สามารถควบคุม
คลื่นความถี่ระดับเทราเฮิร์ตได้ โดยการปรับเปลี่ยนความกว้างของ Micro-ribbon และตัวน าประจุ (Electrostatic 
Doping)  

จากรูปภาพที่  111 แสดงถึง Plasmon Resonance ที่เกิดขึ้นใน Graphene Micro-ribbon Arrays ซึ่ง
วางอยู่บน Si/SiO2 Substrate ทั้งนี้ Micro-ribbon Arrays ดังกล่าวประกอบด้วยริบบอนที่มีความกว้างเพียง 4 
ไมโครเมตร โดยมีสัดส่วนระหว่างริบบอนและความกว้างของช่องว่างเป็น 1:1 

 

รูปภาพที่ 111 ลักษณะโครงสร้างจ าลองของ Graphene Micro-ribbon Arrays 

ที่มา: Ju และคณะ (2011) 
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4. Metamaterial Absorber     

Metamaterial Absorber เป็นอภิวัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง เนื่องจากการสูญเสียพารามิเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ และความซึมซาบสนามแม่เหล็ก (Magnetic Permeability) ไป ซึ่งความสูญเสียดังกล่าวก่อให้เกิด
คุณสมบัติของอภิวัสดุประเภทต่างๆ เช่น ดัชนีหักเหแสงเป็นลบ (Negative Refractive Index) ที่พบในอภิวัสดุ
สายอากาศ หรือทัศนศาสตร์การแปลง (Transfromation Optics) ที่พบในวัสดุล่องหน) เป็นต้น อภิวัสดุมี
คุณสมบัติพิเศษ เช่น การสะท้อน หรือการน าส่งสัญญาณ ซึ่งแตกต่างจากคุณสมบัติของวัสดุในระดับแมคโคร 
นอกจากนี้ อภิวัสดุยังมีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานและเปลี่ยนพลังงาน เช่น โฟตอน (Photon) ไปอยู่ในรูป
พลังงานความร้อนได้อีกด้วย โดยในปี ค.ศ. 2008 Landy และคณะ ได้ออกแบบ Resonator จากอภิวัสดุที่มี
คุณสมบัติในการดูดซับส่วนประกอบของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กที่อยู่ในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น       
โฟตอนที่ตกกระทบบริเวณผิวหน้าของวัสดุ จากคุณสมบัติดังข้างต้น ท าให้นักวิจัยสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ตัวดูดซับพลังงานในเซลล์แสงอาทิตย์  

โดย Aydin และคณะ (2011) ได้ออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีส่วนประกอบของอภิวัสดุ ท าให้สามารถดูด
ซับแสงในช่วงคลื่นกว้างมากขึ้น (ดังรูปภาพที่ 112) เนื่องจากคลื่นแสงที่ตกกระทบบนเซลล์แสงอาทิตย์มีความกว้าง
ตั้งแต่ยูวี (UV) ไปจนถึง Near Infrared ดังนั้น เซลล์แสงอาทิตย์ที่ดีต้องสามารถตอบสนองต่อคลื่นแสงในช่วงกว้าง
ได้ ทั้งนี้ นักวิจัยได้ใช้อภิวัสดุที่เกิดจากการผสมกันระหว่างเงิน (Ag) และซิลิกอนออกไซด์ (SiO2) ซึ่งลักษณะ
โครงสร้าง Trapezoid-shape ของโลหะที่มีขนาดอยู่ในระดับนาโนเมตรท าให้สามารถดูดซับแสงในช่วงความยาว
เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดังกล่าวไม่สามารถน ามาใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ได้โดยตรง เนื่องจากอภิวัสดุผสม 
(Composite Metamaterials) ดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ แต่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับวัสดุกึ่งตัวน าที่อยู่ในเซลล์แสงอาทิตย์ได้ เนื่องจากโฟตอนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ซึ่ง
สามารถน าความร้อนที่ได้ไปเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ในที่สุด    

 

รูปภาพที่ 112 โครงสร้างของอภิวัสดุที่ประกอบจากตารางโลหะ 

ที่มา: Aydin และคณะ (2011) 
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นอกจากนี้ Narimanov และคณะ (2011) ได้ท าการวิจัยที่สนับสนุนการน าอภิวัสดุมาประยุกต์ใช้ในเซลล์
แสงอาทิตย์ ที่เรียกว่า “Darker-than-black”  โดยน า อภิวัสดุไฮเปอร์โบลิก (Hyperbolic Metamaterial) ที่มี
ลักษณะโครงสร้างคล้ายลูกฟูก หรือมีรอยหยัก (Corrugations) (ดังรูปภาพที่ 113) ของเส้นลวดนาโนเงินที่อยู่บน
แผ่น Alumina Membrane ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าสามารถดูดซับแสงได้ถึงร้อยละ 99 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวดูด
ซับ Black Paint Absorb ที่สามารถดูดซับแสงได้เพียงร้อยละ 85 อีกทั้งยังสามารถดูดซับสเปกตรัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ลักษณะโครงสร้างดังกล่าวสามารถดูดซับคลื่นแสงได้ดี และมีอัตาการสะท้อนต่ า ท า
ให้มีประโยชน์ส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ดักจับแสง (Photodetector) และ
เทคโนโลยีการหลบหลีกเรดาร์  

 

จากรูปที่ 113 แสดงถึงการลดการสะท้อนของ Hyperbolic Metamaterial 

ที่มา: Narimanov และคณะ (2011) 
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6. วัสดุกราฟีน (Graphene Material) 

 วัสดุกราฟีน (Graphene Material) เป็นวัสดุที่เกิดจากการเรียงตัวของอะตอมคาร์บอนในลักษณะ 2 มิติ 
โดยมีโครงสร้างเป็นรูปหกเหลี่ยมต่อเรียงกันเป็นแผ่นที่มีความหนาเพียง 1 อะตอม ซึ่งถ้าหากน าแผ่นกราฟีนมา
ซ้อนทับกับทั้งหมด 1 ล้านแผ่น จะมีความหนาเพียง 1 มิลลิเมตร ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2004 Andre Geim และคณะ 
ได้ค้นพบการสร้างวัสดุกราฟีนโดยการแยกกราฟีน 1 ชั้นออกจากกราไฟต์ (Graphite) วัสดุกราฟีนมีคุณสมบัติ
พิเศษ คือ สามารถน าไฟฟ้าได้ดีกว่าวัสดุอื่นๆ เช่น โลหะ และสารกึ่งตัวน า ณ อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ วัสดุกราฟีน
ยังมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กรูปพรรณ (Structural Steel) ประมาณ 200 เท่าอีกด้วย (Columbia 
University, 2008) นักวิจัยคาดว่า จะสามารถวัสดุกราฟีนมาใช้ทดแทนสารกึ่งตัวน าที่มีบทบาทส าคัญใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซิลิกอน จากคุณสมบัติข้างต้น วัสดุกราฟีนจึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด้าน
ต่างๆ เช่น แผงวงจร (Circuit) ทรานซิสเตอร์ เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก และตัวน ายิ่งยวด (Superconductor) เป็นต้น 
(Noorden, 2011)  

 ทั้งนี้ วัสดุกราฟีนที่ได้รับความสนใจในการวิจัยและพัฒนาในประเทศสหรัฐฯ สามารถแบ่งออกตาม
ประเภทการใช้งาน  ประเภท ได้แก่ แผงวงจรรวม (Integrated Circuit) ทรานซิสเตอร์ (Transistor) เซ็นเซอร์ 
(Sensor) อภิวัสดุ (Metamaterial) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. แผงวงจรไฟฟ้า (Circuit)  

  แผงวงจรไฟฟ้าถือเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญในอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ เทคโนโลยีใน
ปัจจุบันนิยมผลิตแผงวงจรจากซิลิกอน ซึ่งเป็นสารกึ่งตัวน าที่ถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากคุณสมบัติของกราฟีนที่สามารถน าไฟฟ้าได้ดี จึงได้มีการพัฒนาผลิตแผงวงจรกราฟีนขึ้น 
Yu และคณะ (2011) ได้ออกแบบแผงวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) จากผลึกเชิงเดี่ยวกราฟีน (Single-
crystal Arrays of Graphene) ที่สามารถใช้ทดแทนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซิลิกอนได้ เนื่องจากกราฟีนสามารถน า
ไฟฟ้าได้ดีกว่า อีกทั้งยังมีความต้านทานต่ า และสร้างความร้อนเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับซิลิกอน  โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตวัสดุนาโนอิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วย ทั้งนี้ นักวิจัยได้สร้างผลึกเชิงเดี่ยวกราฟีนมาบนแผ่นทองแดง
บาง (Polycrystalline Cu) โดยใช้เทคนิคการเคลือบไอเคมี (Chemical Vapor Deposition: CVD) ด้วยก๊าซ
มีเทน ท าให้เกิดการสร้างแผ่นฟิล์มกราฟีนที่มีขนาดใหญ่ส าหรับน ามาผลิตเป็นหน้าจอระบบสัมผัส หรือเซลล์
แสงอาทิตย์ เป็นต้น  

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่านาโนเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุกราฟีนเพ่ือให้สามารถ
ขยายการขนาดการผลิตจากระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ นอกจากการสร้าง IC ด้วยเทคนิค CVD 
แล้ว Wei และคณะ (2010) ได้ใช้เทคนิค Thermochemical Nanolithography (TCNL) ซึ่งเป็นเทคนิคในการ
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สร้างเส้นลวดนาโน เพ่ือปรับคุณสมบัติทางไฟฟ้าของชิ้นส่วนนาโนอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพในการน าไฟฟ้า 
โดยการลดปริมาณของ Graphene oxide ในระดับนาโนเมตรให้อยู่ในรูปของวัสดุกราฟีน ซึ่งท าให้วัสดุที่เป็น
ฉนวนเปลี่ยนเป็นวัสดุที่สามารถน าไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ เทคนิค TCNL ช่วยเพ่ิมอุณหภูมิในการลดการสร้าง Graphene 
oxide ท าให้สามารถสร้างวัสดุกราฟีนให้เป็นแผงวงจรนาโนได้ โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 130 องศาเซลเซียส ซึ่ง
การลด Graphene oxide ท าให้วัสดุกราฟีนอิเล็กทรอนิกส์ (Graphene Electronic) มีประสิทธิภาพในการน า
ไฟฟ้าได้มากขึ้น 

 Lin และคณะ (2011) ได้สร้างแผงวงจรรวมกราฟีนขนาดแผ่นเวเฟอร์ (Wafer-scale Graphene 
Integraged Circuit) ขึ้นเป็นครั้งแรกส าหรับน ามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดไร้สาย เช่น 
โทรศัพท์มือถือ โดย IC ดังกล่าวมีขนาดเล็กเทียบเท่ากับหัวเข็มหมุด และสามารถสร้าง Broadband frequency 
mixer ที่มีความถี่สูงสุดถึง 10 กิกกะเฮิร์ต ทั้งนี้ IC ดังกล่าวประกอบด้วย ทรานซิสเตอร์กราฟีน และตัวน าไฟฟ้าที่
ประกอบอยู่บนเวเฟอร์ (Wafer) Silicon carbide (SiC) ซึ่งโครงสร้างดังกล่าว สามารถสร้างกราฟีนจากการให้
ความร้อนกับแผ่นซิลิกอนคาร์ไบด์เวเฟอร์ ท าให้เกิดชั้นกราฟีนบนแผ่น SiC จากรูปภาพที่ 114 แสดงถึงโครงสร้าง
ของแผงวงจรกราฟีน ที่ประกอบด้วยชั้นโลหะ 4 ชั้น และชั้นออกไซด์ 2 ชั้น ท าให้เกิดเป็นทรานซิสเตอร์กราฟีน  
ขาเกตบน (Top-gate) และตัวน าไฟฟ้าบนแผงวงจร    

 

รูปภาพที่ 114 โครงสร้างจ าลองของ Garphene Mixer Circuit 

ที่มา: Lin และคณะ (2011) 

 2. ทรานซิสเตอร์ (Transistor)  

 วัสดุกราฟีนนอกจากจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตแผงวงจร (IC) แล้วนั้น ยังสามารถน ามาผลิต
ทรานซิสเตอร์ (Transistor) ซึ่งเป็นวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวน าซิลิกอนอีกชนิดหนึ่งได้ด้วย โดย
นอกเหนือจากคุณสมบัติการเป็นตัวน าไฟฟ้าที่แล้ว วัสดุกราฟีนยังสามารถลดความร้อนที่เกิดภายในทรานซิสเตอร์
ได้อีกด้วย Grosse และคณะ (2011) ได้ค้นพบความ Thermoelectric Effect บนพ้ืนผิวสัมผัสกราฟีน ท าให้
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ทรานซิสเตอร์ที่ผลิตจาก กราฟีนที่มีขนาดระดับนาโนเมตร สามารถควบคุมอุณหภูมิที่เกิดขึ้นได้ จึงส่งผลให้
ทรานซิสเตอร์สามารถท าให้อุณหภูมิเย็นลงได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้ ความเร็วและขนาดของคอมพิวเตอร์ชิปถูกจ ากัดโดย
การกระจายความร้อนที่ผลิตออกมา เพราะความร้อนที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่อิเล็คตรอนในกระแสวิ่งชนกัน หรือที่
เรียกว่า ความร้อนชนิดต้านทาน (Resistive Heating) ดังนั้น เมื่อมีความร้อนดังกล่าวมากเกินไปจึงท าให้
เกิดปรากฎการณ์ Thermoelectric Effect ที่สามารถใช้ลดความร้อนในอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์
ที่มีซิลิกอนชิป จ าเป็นต้องใช้พัดลม หรือของเหลวไหลผ่านเพ่ือช่วยระบายความร้อนของทรานซิสเตอร์ ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวท าให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องใช้พลังงานสูงตามไปด้วย จากงานวิจัยดังกล่าว นักวิจัยได้ใช้
ปลายแหลมของ Atomic Force Microscope (AFM) ในการตรวจวัดอุณหภูมิของกราฟีนทรานซิสเตอร์ที่มีขนาด
ในระดับนาโนเมตร ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า หลังจากที่กราฟีนทรานซิสเตอร์สัมผัสกับตัวเชื่อมโลหะ อัตราการเกิด 
Thermoelectric Effect เพ่ิมสูงขึ้นในบริเวณของวัสดุกราฟีนมากกว่า Resistive Heating ท าให้อุณภูมิของ
ทรานซิสเตอร์ลดลงตามไปด้วย 

 จากรูปภาพที่ 115 แสดงถึงแผนผังทรานซิสเตอร์ ซึ่งบริเวณที่แผ่นกราฟีนจะมีความร้อนที่ลดลง แสดงให้
เห็นว่ามีการเกิด Thermoelectric Effect ที่เพ่ิมสูงขึ้น 

 

รูปภาพที่ 115 แผนผังทรานซิสเตอร์ที่ประกอบด้วยแผ่นกราฟีน 

ที่มา: Grosse และคณะ (2011) 

 นอกจากวัสดุกราฟีนจะมีคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิได้แล้ว นักวิจัยยังสามารถควบคุมคุณสมบัติ
แม่เหล็กของวัสดุกราฟีนได้อีกด้วย โดย Chen และคณะ (2011) ค้นพบเทคโนโลยีที่สามารถความคุมคุณสมบัติ
แม่เหล็กของวัสดุกราฟีนที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสื่อบันทึกข้อมูลจากระบบแม่เหล็กได้ ทั้งนี้ นักวิจัยได้ค้นพบ
อะตอมในวัสดุกราฟีนที่หายไป ซึ่งท าหน้าที่เสมือนแม่เหล็กขนาดเล็กที่มีปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนในกราฟีนที่ท า
หน้าที่ขนส่งกระแสไฟฟ้า และท าให้มีความต้านทานไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้น เมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิต่ า โดยเรียก
ปรากฎการณ์ดังกล่าวว่า Kondo Effect ซึ่งปรากฎการณ์ดังกล่าว โดยทั่วไป เกิดจากการเจือปนอะตอมของธาตุ
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โลหะที่มีคุณสมบัติแม่เหล็ก เช่น เหล็ก หรือ นิเกิล หรือเกิดจากการใส่ธาตุโลหะที่ไม่มีคุณสมบัติแม่เหล็ก เช่น ทอง 
หรือทองแดง ทั้งนี้ การเกิด Kondo Effect ในวัสดุกราฟีนอาจเกิดจากการที่กราฟีนมีความหนาแน่นอิเล็กตรอนต่ า 
จึงท าให้เกิด Kondo Effect เมื่อมีอุณหภูมิต่ ามากๆ จากคุณสมบัติดังกล่าว ท าให้นักวิจัยสามารถท าให้เกิด 
Ferromagnet เช่น โลหะ แทนที่จะมีเพียงอะตอมของคาร์บอนเพียงอย่างเดียว จากรูปภาพที่ 116 แสดงให้เห็นถึง
โครงสร้างของกราฟีนทรานซิสเตอร์ โดยสีแดง หมายถึง กราฟีน สีเหลือง หมายถึง ขั้วไฟฟ้าทอง สีด า หมายถึง 
Silicon Substrate และไม่มีสี หมายถึง Silicon dioxide ซึ่งจะเห็นถึงช่องว่างของอะตอมที่ถูกล้อมรอบด้วย
อะตอมคาร์บอน (สีฟ้า)  

 

รูปภาพที่ 116 ลักษณะโครงสร้างจ าลองของกราฟีนทรานซิสเตอร์ 

ที่มา: Chen และคณะ (2011) 

 ทั้งนี้ Chen และ Appenzeller (2011) ได้ออกแบบดิจิตัลทรานซิสเตอร์ (Digital Transistor) จากวัสดุ 
กราฟีน ท าให้โอกาสในการน ากราฟีนทรานซิสเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็ก
ทรอนิคเป็นไปได้มากขึ้น เนื่องจาก วัสดุกราฟีนไม่มีช่องว่างระหว่างแถบ (Band gap) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่
จ าเป็นต้องใช้ในการควบคุมการปิด-เปิดสวิตส์ของ Digital Transistor ท าให้ยังไม่สามารถน ากราฟีนมาใช้ใน
อุปกรณ์ดิจิตัลได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวน า เช่น ซิลิกอน ที่มีระดับชั้นพลังงานที่แตกต่าง
กัน 2 ระดับ ( แถบ Valence และ Conduction) ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างแถบ ซึ่งสามารถท าให้ทรานซิสเตอร์
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ปิดและเปิดได้ โดยท าให้วงจรดิจิตัลสามารถเก็บข้อมูลในรูปของ Binary Code ที่ประกอบด้วยตัวเลข 1 และ 0 ได้ 
จากงานวิจัยดังกล่าว นักวิจัยได้พัฒนา Graphene Inverter (เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน Digital Graphene) ที่
สามารถท างานได้ ณ อุณหภูมิห้อง และสามารถแปลงกระแสได้มากกว่า 1 ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไป
ต้องการทรานซิสเตอร์ที่สามารถแปลงกระแสสัญญาณและควบคุมสัญญาณจาก 0 ไป 1 ได้ อีกทั้ง ยังใช้เทคนิค 
Electrostatic doping ที่ท าให้วัสดุกราฟีนมีคุณสมบัติคล้ายกับ Silicon Inverter จากรูปภาพที่ 117 แสดงถึง
ลักษณะของ Graphene Inverter ที่สามารถน าไปสร้าง Digital Graphene Transistor ต่อไป    

 

รูปภาพที่ 117 ภาพจากกล้อง SEM ของ Graphene Inverter 

ที่มา: Chen และ Appenzeller (2011) 

     3. เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก (Microsensor) 

 Dhiman และคณะ (2011) ได้น าวัสดุกราฟีนมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก (Microsensor) 
ท าให้เซ็นเซอร์ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอก (Self-Powered) โดยการสร้างพลังงานจาก
การไหลของน้ า ทั้งนี้ วัสดุกราฟีนที่มีขนาดกว้าง 0.03 มิลิเมตร ยาว 0.15 มิลลิเมตร สามารถสร้างกระแสไฟฟ้า
ปริมาณ 85 นาโนวัตต์ จากการไหลของน้ า ซึ่งปริมาณไฟฟ้าดังกล่าวที่ผลิตได้นั้น เพียงพอที่จะให้พลังงานกับ
เซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่ท าหน้าที่ควบคุมการปั๊มน้ าหรือของเหลวอ่ืนๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบหาแหล่งน้ ามัน และส่ง
ข้อมูลกลับมายังพ้ืนผิวด้านบน ทั้งนี้ เซ็นเซอร์ขนาดเล็กจะถูกเคลือบด้วยกราฟีน โดยการใช้เทคนิค Chemical 
Vapor Deposition โดยใช้ Copper Substrate และ Silicon dioxide จากนั้นน าเซ็นเซอร์ดังกล่าวไปติดในผนัง
ท่อนาโนคาร์บอน (Carbon Nanotube) โดยเมื่อมีน้ าไหลผ่าน คลอไรด์ไอออนจะติดอยู่ที่ผิวของกราฟีน และท าให้
เกิดแรงเสียดทาน (Friction Force) ระหว่างกระแสน้ าและชั้นดูดซับคลอไรด์ไอออน ซึ่งก่อให้เกิดการไหลของ
ไอออนตามทิศทางกระแสน้ า ทิศทางการเคลื่อนที่ของไอออนท าให้เกิดประจุอิสระในกราฟีน จึงท าให้เกิด
กระแสไฟฟ้าขึ้น  
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 จากรูปภาพที่ 118 แสดงให้เห็นถึงภายในท่อนาโนคาร์บอนที่มีเซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่ถูกเคลือบด้วยกราฟีน 
ซึ่งเมื่อกระแสน้ าไหลผ่านจะท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น  

 

รูปภาพที่ 118 โครงสร้างจ าลองของท่อนาโนคาร์บอนที่มีเซ็นเซอร์กราฟีนอยู่ภายใน 

ที่มา: Dhiman และคณะ (2011) 

4. อภิวัสดุ (Metamaterial) 

       อภิวัสดุ (Metamaterial) เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนรูปร่าง ความเร็ว และทิศทางของคลื่น หรือ
ที่เรียกว่า Transformation Optics ท าให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม 
(Telecommunication) ทั้งนี้ Vakil และ Engheta (2011) ได้ออกแบบอภิวัสดุที่ท ามาจากกราฟีนที่มีโครงสร้าง 
2 มิติ ซึ่งลักษณะโครงสร้างดังกล่าวท าให้เกิดคุณสมบัติพิเศษที่ไม่สามารถพบได้ในธรรมชาติ ท าให้วัสดุดังกล่าว
สามารถน าส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และท าให้มีประสิทธิภาพในการน าไฟฟ้าได้ดีขึ้น โดยวัสดุดังกล่าวสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยดังกล่าว ได้เปลี่ยนคุณสมบัติในการน าไฟฟ้าของวัสดุกราฟีนไป
อยู่ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการท าให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าบนแผ่นกราฟีน ทั้งนี้ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า 
หรือระยะห่างระหว่าง กราวด์เพลท (Ground Plate) กับแผ่นกราฟีน จะเป็นตัวเปลี่ยนการน าไฟฟ้าของวัสดุ 
ดังนั้น จากลักษณะโครงสร้างดังกล่าวท าให้สามารถควบคุมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้โดยการใช้กราฟีน นอกจากนี้ 
งานวิจัยดังกล่าว ยังสามารถสร้างวัสดุกราฟีนที่มีโครงสร้างลักษณะ 2 มิติให้มีคุณสมบัติเสมือนโครงสร้าง 3 มิติได้
โดยการเชื่อมต่อระหว่างวัสดุกราฟีนกับอภิวัสดุ จากรูปภาพที่ 119 แสดงถึงท่อน าคลื่นกราฟีน (Graphene 
Waveguide) และตัวแยก (Splitter) ที่มีลักษณะโครงสร้าง 3 มิติ  
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รูปภาพที่ 119 ลักษณะโครงสร้างในรูปแบบ 3 มิติของอภิวัสดุที่ท ามาจากกราฟีน 

ที่มา: Vakil และ Engheta (2011) 

 นอกจากการน าวัสดุกราฟีนที่อยู่ในรูปของแข็งมาใช้พัฒนาร่วมกับอภิวัสดุแล้วนั้น การน าวัสดุกราฟีนที่อยู่
ในรูปกึ่งของแข็ง (Semi-solid) หรือเจล ที่ท ามาจาก Graphene oxide ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์และปรับปรุง
ประสิทธิภาพของอภิวัสดุได้ โดย Dan และคณะ (2011) ได้ค้นพบชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของ Granphene oxide ที่
ตกตะกอนอยู่ในน้ า โดยสามารถสร้างกราฟีนในสารละลายที่ท าให้สามารถสังเคราะห์กราฟีนได้ด้วยตัวเอง ซึ่งก
ราฟีนที่ได้จะอยู่ในรูป Nematic Liquid Crystal ซึ่งเจลดังกล่าวสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต
อภิวัสดุหรือเส้นใยที่มีคุณสมบัติเชิงกลหรือคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จ าเพาะ ทั้งนี้  วัสดุกราฟีนและ 
Graphene oxide ถือเป็นชิ้นส่วนส าคัญที่สามารถน ามาประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืดหยุ่นได้ 
รวมทั้งวัสดุที่มีคุณสมบัติการน าไฟฟ้าและมีความแข็งแรงสูง จากรูปภาพที่ 120 แสดงถึงแผ่น Graphene oxide ที่
มีขนาดกว้างประมาณ 40 นาโนเมตรที่วางอยู่บนแผ่นทองแดง ซึ่งแผ่นวัสดุดังกล่าวถือว่าเป็นแผ่นเจลขนาดใหญ่
ที่สุดที่สามารถสร้างแผ่นกราฟีนจากสารละลาย   

 

รูปภาพที่ 120 ภาพจากกล้อง SEM ของแผ่นเจล Graphene oxide 

ที่มา: Dan และคณะ (2011) 
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บทสรุป 

การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐฯ ในปัจจุบัน มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น พลังงานทางเลือก การแพทย์ การก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ การ
บิน การทหาร เป็นต้น ทั้งนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุจะเป็นไปตามลักษณะกายภาพและเคมี และตามความนิยม
ในการพัฒนาและวิจัยในปัจจุบันของประเทศสหรัฐฯ นั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาและคิดค้นวัสดุชนิดใหม่
ที่สามารถทดแทนวัสดุเดิมที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึง การคิดค้นเทคโนโลยีในผลิตและ
ปรับปรุงคุณภาพวัสดุเดิมให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
ในปัจจุบัน  

ในบทที่ 2 ได้กล่าวถึงการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่แบ่งตามลักษณะทางกายภาพและเคมีที่มีความโดดเด่น
ในประเทศสหรัฐฯ ได้แก่  

1. การพัฒนาวัสดุโลหะ (เช่น การหล่อโลหะโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย (Rapid Prototyping) 
และการพัฒนาเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน เป็นต้น) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพโลหะอัลลอยให้มีความแข็งแรง ความ
ยืดหยุ่น ทนต่ออุณหภูมิสูง และทนต่อการกัดกร่อน เป็นต้น ท าให้สามารถน าวัสดุโลหะมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 
เช่น การก่อสร้าง เครื่องยนต์ส าหรับการผลิตพลังงาน ชิ้นส่วนและโครงสร้างที่ประกอบอยู่ในยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล เป็นต้น      

2. การพัฒนาวัสดุโพลิเมอร์ (เช่น การพัฒนาเส้นใย Liquid Crystal Polymer และโฟม PBO ที่สามารถ
ทนความร้อนสูงได้ เป็นต้น) เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุโพลิเมอร์ให้มีความแข็ง ความยืดหยุ่น ทนต่ออุณหภูมิ
สูง ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี และสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เป็นต้น ท าให้สามารถน าวัสดุโพลิเมอร์
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างและชิ้นส่วน
ประกอบในยานพาหนะ อุปกรณ์ทางการแพทย์ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น    

3. การพัฒนาวัสดุเซรามิก (เช่น ไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิก ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (MEMS) และตลับ
ลูกปืนไฮบริด เป็นต้น) เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุเซรามิกให้มีน้ าหนักเบา ทนต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ า และ
คุณสมบัติพิเศษเช่น คุณสมบัติเชิงกล เชิงไฟฟ้า เชิงแม่เหล็ก และเชิงแสง อีกทั้งยังสามารถทดแทนโลหะอัลลอย
บางชนิด เป็นต้น ท าให้สามารถน าวัสดุดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่ น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีการสื่อสารโครงสร้างและชิ้นส่วนประกอบในยานพาหนะ อุตสาหกรรมทางทหาร อุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ เป็นต้น    

4. การพัฒนาวัสดุกึ่งตัวน า (เช่น Organic Light Emitting Diodes (OLED) ทรานซิสเตอร์ MOSFETs 
และไบโออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของวัสดุกึ่งตัวน าให้มีประสิทธิภาพในการน าไฟฟ้าได้ดีขึ้น 
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ท าให้สามารถน าวัสดุดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในด้านการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ 
โทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงการผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดทางชีวภาพที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม และ
ทางการแพทย์อีกด้วย 

5. การพัฒนาวัสดุผสม (เช่น วัสดุผสมคอนกรีต ECC Geopolymer Concrete และ CentrAl เป็นต้น) 
เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุผสมแตกต่างจากวัสดุเดี่ยว ซึ่งท าให้ได้วัสดุที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวัสดุเดี่ยวใน
ด้านต่างๆ เช่น ทนต่ออุณหภูมิสูง ความยืดหยุ่น เสริมความแข็งแรง ทนต่อแรงอัด ทนต่อสารกัดกร่อน และน าพา
ความร้อนได้ดี เป็นต้น ท าให้สามารถน าวัสดุดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ 
อุตสาหกรรมทางทหาร การก่อสร้างอาคารและสะพาน โครงสร้างและชิ้นส่วนประกอบในยานพาหนะ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก และวัสดุทางการแพทย์ เป็นต้น      

การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่แบ่งตามความนิยมในการพัฒนาและวิจัยในปัจจุบันที่ มีความโดดเด่นใน
ประเทศสหรัฐฯ ได้แก่  

1. การพัฒนาวัสดุนาโน (เช่น อนุภาคนาโน เส้นลวดนาโน หมุดควอนตัม เป็นต้น) เนื่องจากวัสดุนาโนมี
คุณสมบัติที่แตกต่างจากวัสดุที่มีขนาดใหญ่ (Macro-scale) ท าให้วัสดุนาโนมีบทบาทส าคัญด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐฯและนานาชาติ วัสดุนาโนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ อุตสาหกรรมพลังงาน (เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ กังหันลม) อุปกรณ์ไฟฟ้าและทางการ
แพทย์ เป็นต้น      

2. การพัฒนาวัสดุชีวภาพ (เช่น Nanochannel Electroporation กระจกตาเทียม และ Tissue 
Scaffold เป็นต้น) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างวัสดุที่สามารถทดแทนส่วนต่างๆ เช่น อวัยวะ หรือเนื้อเยื่อ ในร่างกายที่
เสียหาย โดยที่ไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านและไม่ก่อให้เกิดสารพิษในร่างกาย โดยสามารถน าวัสดุชีวภาพมาใช้
ประโยชน์ในการน าส่งยารักษาโรค สร้างอวัยวะเทียม (เช่น กระดูก กระจกตา เรตินา และฟัน เป็นต้น) และสร้าง
เนื้อเยื่อ เป็นต้น    

3. การพัฒนาวัสดุฉลาด (เช่น Shape Memory Polymers ใยแก้วน าแสง และ Magnetorheological 
Fluids) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับรู้และตอบสนองของวัสดุฉลาดต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ตอบสนองต่อสนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ หรือความเครียดเชิงกล เป็นต้น โดยสามารถน าวัสดุดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอาวุธทางทหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
วัสดุชีวภาพ และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น  

4. การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ (เช่น ฟิล์มบางเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์แทนเดมจากสารอินทรีย์ 
และเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเม็ดสี เป็นต้น) เนื่องจากอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ คือ ต้นทุนการ
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ผลิต ซึ่งถ้าหากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีจะมีต้นทุนการผลิตที่สูง ดังนั้น จึงเป็นไปได้ยากในการน าเอา
พลังงานดังกล่าวมาใช้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ จากข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่พัฒนาประสิทธิภาพของเซลล์
แสงอาทิตย์จาก National Renewable Energy Laboratory ของประเทศสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2011 พบว่า 
งานวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ เซลล์แสงอาทิตย์ประเภท Multijunction Concentrators 
โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 43.5 โดยมีกลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์อุบัติใหม่ ได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
แทนเดมจากสารอินทรีย์ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเม็ดสี และเซลล์แสงอาทิตย์ควอนตัมดอต เป็นต้น   

5. การพัฒนาอภิวัสดุ (เช่น วัสดุล่องหน Terahertz Metamaterial และ Metamaterial Absorber  
เป็นต้น) ซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ไม่สามารถพบคุณสมบัติ เช่น การดูดซับ การสะท้อน หรือการหักเหคลื่นต่างๆ 
(เช่น คลื่นแสง คลื่นเสียง และคลื่นปฐพี) ในธรรมชาติ ทั้งนี้ สามารถน าอภิวัสดุมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น 
การทหาร (ท าให้สามารถซ่อนวัตถุ เช่น เครื่องบิน เรือ เป็นต้น และหลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์ ) ดาวเทียม
สื่อสาร อุปกรณ์เซ็นเซอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ และการน าส่งยารักษาโรค เป็นต้น 

6. การพัฒนาวัสดุกราฟีน (เช่น แผงวงจรไฟฟ้า ทรานซิสเตอร์ และเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก เป็นต้น) ซึ่งเป็น
วัสดุคาร์บอนที่มีความหนาเพียง 1 อะตอม และมีคุณสมบัติในการน าไฟฟ้าเช่นเดียวกับวัสดุกึ่งตัวน า เช่น ซิลิกอน 
ทั้งนี้ วัสดุกราฟีนเป็นวัสดุที่นักวิจัยให้ความสนใจในการพัฒนาในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือที่จะน ามาใช้
ทดแทนซิลิกอน เนื่องจากวัสดุกราฟีนมีประสิทธิภาพในการน าไฟฟ้ามากกว่าซิลิกอน อีกทั้ง ยังสามารถน ามาใช้
พัฒนาวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ให้มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพในการน าไฟฟ้ามากขึ้น    

ในบทที่ 3 จะกล่าวถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐฯ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีวัสดุ ข้อเสนอแนะจากนักวิจัยด้านเทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐฯ และหน่วยงาน หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุในประเทศสหรัฐฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุในประเทศ
ไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะทางนโยบายด้านเทคโนโลยีวัสดุที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับประเทศไทยในอนาคต    
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บทที่ 3 แนวโน้มการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุเชิงนโยบายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีแนวโน้มในการคิดค้นและสร้างผลิตภัณฑ์ 
ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน และระบบที่มีขนาดเล็กลง เป็นวัสดุฉลาดที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้า เข้ากันได้ดีกับ
สภาพแวดล้อม สามารถปรับตัวและมีความยืดหยุ่นสูง นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีวัสดุที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทสสหรัฐฯ โดยได้ก าหนด
นโยบายน าร่อง (National Initiative) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุไว้ว่า “จะขับเคลื่อนการผลิตและการพัฒนา
วัสดุเชิงก้าวหน้า (Advanced Material) ให้มีอัตราเร็วเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าจากการผลิตและพัฒนาในปัจจุบัน โดย
ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ า” ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ เช่น การคิดค้น การ
พัฒนา การปรับปรุงคณสมบัติ การออกแบบระบบ การให้ค ารับรอง กระบวนการผลิต ที่ช่วยในการสร้างเครื่องมือ
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของนวัตกรรมวัสดุ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ของประเทศ
สหรัฐฯ ซึ่งจะส่งเสริมให้ประเทศสหรัฐฯ สามารถแข่งขันและเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีวัสดุต่อไป  

ทั้งนี้ ในบทที่ 3 จะกล่าวถึงแนวโน้มการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุเชิงนโยบายในประเทศสหรัฐฯ ซึ่ง
สามารถแบ่งเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องได้ออกเป็น 3 หัวข้อย่อยดังนี้ 

1. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุ 

3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุ  

 นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้มีนโยบายเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ ดังเห็นได้จากกล่าว
สุนทรพจน์ของเขาที่เน้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเชิงก้าวหน้า (Advanced Manufacturing) เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2554 ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการด าเนินการตามเป้าหมายที่ต้องการเร่งอัตราการค้นพบ พัฒนา และผลิต 
วัสดุใหม่ให้ขยายเป็นสองเท่าจากปัจจุบัน และมอบหมายให้ The National Science and Technology 
Council และ The Office of Science and Technology Policy ริเริ่มโครงการน าร่องชื่อ “Materials 
Genome Initiative for Global Competitiveness หรือ MGI” ซึ่งรวบรวมบริษัท หน่วยงาน มหาวิทยาลัย 
ห้องปฏิบัติการ และสมาคมนักวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุมาร่วมพัฒนาวัสดุเชิงก้าวหน้า โดยมี
วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการร่วมมือในการพัฒนาซิลิกอนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) สมัยใหม่  
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ทั้งนี้ เทคโนโลยีวัสดุเชิงก้าวหน้าจะเป็นกลไกส าคัญส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอุบัติใหม่ที่เก่ียวข้องกับด้าน
พลังงาน ความม่ันคง สาธารณสุข และด้านอื่นๆ แต่เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาวัสดุจากระดับ
ห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับเชิงพาณิชย์ใช้ระยะเวลายาวนาน ดังนั้น การเร่งพัฒนาในขั้นตอนดังกล่าวสามารถ
ยกระดับการแข่งขันของประเทศสหรัฐฯ ในระดับโลกได้ และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า ประเทศสหรัฐฯ 
ยังคงเป็นผู้น าด้านวัสดุเชิงก้าวหน้าที่ส าคัญในตลาดโลก 

โครงการ MGI เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพ่ือการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ใช้ในการขับผลักดันวัสดุเชิงก้าวหน้า โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการค้นพบไปจนถึงการน ามาใช้ในประเทศ
สหรัฐฯ ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษท่ีผ่านมารัฐบาลสหรัฐฯ มีการลงทุนในกระบวนการวิจัยใหม่ๆ รวมทั้ง
เทคนิคในการออกแบบวัสดุเชิงก้าวหน้า ทั้งนี้ แนวทางการผลักดันนโยบายดังกล่าวสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การลงทุนของภาครัฐโดยการใช้ประเมินประสิทธิภาพเชิงค านวณ (Computational Capabilities) การจัดการ
ข้อมูล (Data Management) และวิธีการแบบบูรณาการ (Integrated Approach) ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม 
ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในเชิงปฏิบัติการและเชิง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีวัสดุ ไปจนถึงวิศวกรอุตสาหการที่ดัดแปลงผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
ใหม่ที่ออกสู่ตลาด จากสถาบันทางการศึกษา กลุ่มธุรกิจขนาดย่อม กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญ 
รวมทั้งภาครัฐ เพ่ือสร้างความร่วมมือและวางแผนแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีวัสดุเชิงก้าวหน้า ซึ่ง
โครงการน าร่องดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศสหรัฐฯ ที่ยังคงรักษาความเป็นผู้น าในการผลิต
และการใช้วัสดุเชิงก้าวหน้าต่อไปในอนาคต (National Science and Technology Council & Office of 
Science and Technology Policy, 2011) 

ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้สามารถวิเคราะห์สาระส าคัญด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุของรัฐบาล
ประธานาธิบดีโอบามา ออกเป็น 5 ประการ (National Science and Technology Council & Office of 
Science and Technology Policy, 2011) คือ        

1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาวัสดุเชิงก้าวหน้า 

1.2 ความท้าทายในการพัฒนาวัสดุจากห้องปฏิบัติการสู่การค้าในเชิงพาณิชย์ 

1.3 กลยุทธ์ที่ใช้ในการผลักดันนโยบาย 

1.4 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาวัสดุ 

1.5 การเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติด้านผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ระหว่างประเทศสหรัฐฯ และ
ประเทศอ่ืนๆ  
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โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาวัสดุเชิงก้าวหน้า 

รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามามีวิสัยทัศน์ว่า วัสดุเชิงก้าวหน้าถือเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการ
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาด้านพลังงานสะอาด ความมั่นคง และสวัสดิภาพของมนุษย์ ดังนั้น การผลักดันใน
กระบวนการค้นพบและการน าไปใช้ในระบบวัสดุเชิงก้าวหน้านั้น ถือเป็นตัวแปรส าคัญที่จะช่วยให้ประเทศสหรัฐฯ 
สามารถประสบความส าเร็จในการแข่งขันกับนานาชาติในศตวรรษที่ 21 ซึ่งโครงการ MGI เป็นการสร้างนวัตกรรม
วัสดุยุคใหม่ที่ช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมด้านวัสดุในประเทศ ทั้งนี้ โครงการน าร่องดังกล่าว เป็น
การสร้างโอกาสในการค้นพบ การพัฒนา การผลิต และการน าไปใช้ของวัสดุเชิงก้าวหน้า โดยมีความเร็วเพ่ิมขึ้นเป็น
สองเท่าจากปัจจุบัน อีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ าอีกด้วย     

1.2 ความท้าทายในการพัฒนาวัสดุจากห้องปฏิบัติการสู่การค้าในเชิงพาณิชย์ 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ประเทศสหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาวัสดุซิลิกอนที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นยุคใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยที่การลงทุนในการ
พัฒนาวัสดุเชิงก้าวหน้าสามารถผลักดันให้กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวสร้างเม็ดเงินหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย 
เฉพาะในกลุ่มพลังงาน ความมั่นคง และสวัสดิการมนุษย์ และในทศวรรตต่อมา การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน โดยขึ้นอยู่กับการพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ๆ ทั้งนี้ การที่จะ
ประสบความส าเร็จในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน ประเทสหรัฐฯ จ าเป็นต้องย่นระยะเวลาในการพัฒนาวัสดุโดยที่
ใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่าในปัจจุบัน  

 การพัฒนาวัสดุใหม่ในปัจจุบันมักจะใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 10-20 ปี เริ่มต้นตั้งแต่การท าการวิจัยใน
เบื้องต้นไปจนถึงการผลิตวัสดุที่สามารถใช้ได้จริง ดังเช่น การพัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมไออน ซึ่งมีการใช้อย่าง
แพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในปัจุบัน แต่กลับใช้ระยะเวลาในการพัฒนาถึง 20 ปี 
โดยเริ่มต้นจากการวิจัยในห้องปฏิบัติการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 จนกระท่ังสามารถน ามาใช้งานได้จริงในปี ค.ศ. 1990 
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นระยะเวลามากกว่า 40 ปี แนวคิดในการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเพ่ือน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังไม่สามารถน ามาใช้งานได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งจากตัวอย่างดังข้างต้น แสดงให้เห็นว่า 
ความเร็วในการพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ๆ ยังเป็นไปได้อย่างเชื่องช้า  

นักวิทยาศาสตร์และวิศกรได้มีความพยายามในการพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยการลด
ระยะเวลาจากการค้นพบวัสดุชนิดใหม่ในห้องปฏิบัติการออกสู่ตลาด ซึ่งถือเป็นกุญแจส าคัญในการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ 
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ระยะเวลาในการพัฒนาวัสดุจากในช่วงการค้นพบไปจนถึงการน าออกสู่ตลาดนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในงานวิจัย 
โปรแกรมการพัฒนางานวิจัยของสถาบันต่างๆ รวมไปถึงการลองผิดลองถูกในการทดลอง ซึ่งการออกแบบและการ
ทดสอบวัสดุจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ไป การทดลองซ้ าหลายๆ ครั้ง และวงจรการแสดงลักษณะของวัสดุ 
(Characterization Loops) ซึ่งการทดลองบางส่วนมีประสิทธิภาพและความแม่นย าเชิงค านวณสูง แต่ยังคงขาด
ความแม่นย าในโครงสร้างจ าลอง  

นอกจากนี้ อุปสรรคในการพัฒนาวัสดุด้วยความรวดเร็วอีกหนึ่งปัจจัยคือ กลไกในการพัฒนาวัสดุผ่าน
ขั้นตอนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Development Continuum) (ดังรูปภาพที่ 121) ซึ่งเป็นกระบวนการในการน า
วัสดุใหม่จากแนวคิดทางทฤษฎีไปสู่การใช้จริงในตลาด ขั้นตอนดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 7 ระยะ ที่อาจท าให้
ส าเร็จได้โดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์หรือกลุ่มวิศวกรจากต่างสถาบันกัน ซึ่งมีโอกาสน้อยที่จะได้รับผลจากการทดลอง
ในแต่ละระยะที่สามารถช่วยให้การพัฒนาวัสดุใหม่เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 

ในระยะการค้นพบเป็นระยะส าคัญท่ีนักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด ที่จะท าให้
มองเห็นในภาพรวมของลักษณะวัสดุใหม่ ซึ่งสามารถท าให้การวิจัยส าเร็จได้ถ้ามีข้อมูลที่ชัดเจนและมีการบูรณาการ
ข้อมูล แต่นักวิจัยมีขีดความสามารถที่จ ากัด เนื่องจากการสร้างแบบจ าลองลักษณะของวัสดุใหม่ข้ึนอยู่กับความรู้
พ้ืนฐานด้านกลไกทางฟิสิกส์และเคมี และในปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานส าหรับนักวิจัยในการแบ่งปัน
แบบจ าลองพยากรณ์โดยอัลกอริทึม (Predictive Algorithms) และการวิจัยเชิงค านวณ (Computational 
Methods)  

 

รูปภาพที่ 121 ความต่อเนื่องในการพัฒนาวัสดุ (Material Continuum) 

ที่มา: Materials Genome Initiative (2011) 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการย่นระยะเวลาในการพัฒนาวัสดุ จึงควรสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงาน 
และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ซึ่งการพัฒนาแบบจ าลองเชิงค านวณ 
(Computational Model) การแลกเปลี่ยนข้อมูล และระบบอัลกอริทึมส าหรับแบบจ าลองการศึกษาพฤติกรรม
วัสดุ (Material Behavior) ให้มีความก้าวหน้าเพ่ือที่จะช่วยในสนับสนุนการทดลองทางกายภาพ (Physical 
Experiments) อีกท้ังการแลกเปลี่ยนข้อมูลยังช่วยนักวิจัยในการอ้างอิง สืบค้น และเปรียบเทียบข้อมูล ซึ่งเป็นการ
สร้างความร่วมมือและสามารถรวบรวมข้อมูลให้มีความเป็นเอกภาพมากขึ้น  
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 จากรูปภาพที่ 121 จะเห็นได้ว่ากลไกความต่อเนื่องในการสร้างวัสดุใหม่นั้นเป็นเส้นตรง ซึ่งหมายถึงว่าการ
รับรองวัสดุ (Certification) ไม่สามารถเกิดข้ึนก่อนขั้นตอนการออกแบบวัสดุ แต่การแบ่งปันข้อมูลและความ
โปร่งใสของข้อมูล (Transparency Data) ช่วยให้นักวิจัย ซึ่งท าการวิจัยอยู่ในระยะต่างๆ สามารถน าข้อมูลที่เปน็
ประโยชน์มาใช้พัฒนาวัสดุในแต่ละระยะได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ผลสะท้อนจากความโปร่งใสของข้อมูลที่ส าคัญ
หลังจากสามารถน าวัสดุออกสู่ตลาดได้แล้ว คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งมีวัสดุเป็นส่วนประกอบ ซึ่งนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อาจไม่ทราบได้ว่าวัสดุดังกล่าวได้มีการน าไปออกแบบไว้อย่างไรบ้าง เพราะไม่มีเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้
ส าหรับการสืบค้นข้อมูล อย่างไรก็ตาม การน าวัสดุออกสู่ตลาดยังไม่ถือเป็นจุดสิ้นสุดของกลไกการพัฒนาวัสดุ 
เนื่องจากปัจจัยที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ความส าคัญในปัจจุบัน คือ การรีไซเคิล และความยั่งยืนของวัสดุ 
(Sustainability) ซึ่งวิศวกรวัสดุอาจต้องน าขั้นตอนรีไซเคิลเข้ามาเป็นตัวแปรเสริม (Parameter) ส าหรับการ
ออกแบบวัสดุ  

 โครงการน าร่อง MGI สามารถพัฒนาเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับแบบจ าลองงานวิจัยใหม่ๆ ซึ่งประกอบด้วย
การวิเคราะห์เชิงค านวณที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือช่วยลดการทดลองทางกายภาพ และพัฒนาระบบการแบ่งปัน
ข้อมูล รวมถึงความร่วมมือในการรวมตัวของกลุ่มวิศกรที่ช่วยในการออกแบบ สร้างระบบวิศวกรรม และขั้นตอน
การผลิตที่ซ้อนทับและมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างกัน (ดังรูปภาพที่ 122)  

 

รูปภาพที่ 122 การผลักดันกลไกการสร้างวัสดุใหม่ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 

ที่มา: Materials Genome Initiative (2011) 
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ทั้งนี้ กลไกการสร้างวัสดุใหม่ที่มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
อธิบายลักษณะและการทดลองของวัสดุ ซึ่งจะเป็นการเร่งระยะเวลาและปริมาณของวัสดุใหม่ที่ออกสู่ตลาดโดยการ
ใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์ (Mathematical Models) และแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ (Computational 
Simulations) นอกจากนี้ ความสามารถในการประมวลผล (Computing Capacity) สามารถช่วยในการพัฒนา
วัสดุและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง เช่น นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ช่วยลดระยะเวลาในการน าวัสดุออก
สู่ตลาด อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย 

 National Research Council (2008) ได้วิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการน าคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ใน
การเชื่อมต่อด้านวิศวกรรมวัสดุ (Integrated Computational Materials Engineering: ICME) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเร่งการพัฒนาวัสดุ รวมไปถึงการออกแบบ และกระบวนการผลิต ทั้งนี้ ถ้าหากน า ICME มาใช้เป็น
เครื่องมือในการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถลดวัฏจักรการพัฒนาวัสดุจาก 10-20 ปีให้เหลือเพียง 2-3 ปี 
แต่อุปสรรคที่ส าคัญ คือ ความยากในการประเมินระยะเวลาในการพัฒนาวัสดุหลังจากใช้เครื่องมือดังกล่าว อย่างไร
ก็ตาม เป้าหมายของโครงการน าร่อง MGI ในการย่นระยะเวลามากกว่าร้อยละ 50 ในการพัฒนาวัสดุใหม่     

1.3 แนวทางในการเร่งการพัฒนาวัสดุ 

โครงการน าร่อง MGI ได้ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานของนวัตกรรมด้านวัสดุ (Materials Innovation 
Infrastructure) โดยมีภาพรวมของการพัฒนาวัสดุในเบื้องต้นดังรูปภาพที่ 123 ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของนวัตกรรมด้านวัสดุ 

1.3.2 การใช้วัสดุเชิงก้าวหน้าเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายแห่งชาติ (National Goals) 

1.3.3 การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในรุ่นต่อไป  

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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รูปภาพที่ 123 ภาพรวมของการพัฒนาวัสดุในเบื้องต้น 

ที่มา: Materials Genome Initiative (2011) 

 1.3.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของนวัตกรรมด้านวัสดุ 

 โครงการน าร่อง MGI ได้วางแผนในการพัฒนาเครื่องมือเชิงคอมพิวเตอร์ (Computation) 
เครื่องมือส าหรับการทดลอง (Experiment) และข้อมูลดิจิตัล (Data Digital) ร่วมกัน และเครื่องมือ
ดังกล่าวจะช่วยในการขยายความต่อเนื่องในการพัฒนาวัสดุใหม่ โดยมีการใช้แพลตฟอร์มระบบเปิด 
(Open Platform)1 พัฒนาการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด (Best-in-class) และปฏิบัติตาม
มาตรฐานใหม่ส าหรับการใช้ข้อมูลดิจิตัลในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของนวัตกรรมด้านวัสดุ ทั้งนี้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของนวัตกรรมด้านวัสดุมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

  - เครื่องมือเชิงคอมพิวเตอร์ (Computational Tools) 

 การใช้เครื่องมือเชิงคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการค้นหาวัสดุใหม่ที่พบจากการทดลองนั้น ถือเป็น
เครื่องมือส าคัญในการช่วยย่นระยะเวลาในการทดลอง (ซึ่งบางขั้นตอนจ าเป็นต้องมีเอกสารรับรอง หรือ
ได้รับอนุญาตก่อน) และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการทดลอง เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถคัดเลือก
วัสดุตามประเภทส่วนประกอบ และสามารถแยกวัสดุตามคุณสมบัติที่ก าหนด ทั้งนี้ เครื่องมือดังกล่าวยังไม่

                                                           
1 แพลตฟอร์มระบบเปดิ (Open Platform) มีวัตถุประสงคเ์พื่อสร้างเอกสารเปิดสาธารณะ (Open Access) และเป็นโอเพนซอร์ส
ซอฟท์แวร์ (Open Source Software) ท าให้นักพัฒนาซอฟท์แวร์สามารถพัฒนาระบบดับกล่าวไดโ้ดยไมม่ีปัญหาเรื่องลิขสิทธ์ิ 
(Materials Genome Initiative, 2011)  
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เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรม ยังขาดความเชื่อม่ันในผลสรุปที่ได้ นักวิจัยด้านวัสดุได้
พัฒนาเครื่องมือดังกล่าวให้สามารถพยากรณ์พฤติกรรมของวัสดุได้ แต่ยังคงขาดคุณสมบัติพ้ืนฐานบางส่วน 
ท าให้เกิดการน าเครื่องมือดังกล่าวมาใช้มีข้อจ ากัด ปัญหาประการแรก คือ การใช้ระบบอัลกอริทึมในการ
พยากรณ์แบบจ าลองพฤติกรรมและคุณสมบัติของวัสดุในมุมมองต่างๆ ท าได้ยาก ประการที่สอง คือ 
ซอฟท์แวร์ส่วนใหญ่ถูกพัฒนาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้ของแต่ละมหาวิทยาลัย อีกท้ังยัง
ขนาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งความสามารถในการพยากรณ์มีจ ากัด จึงท าให้ไม่สามารถ
น ามาใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้ ดังนั้น การพัฒนาซอฟท์แวร์และแบบจ าลองพฤติกรรมของวัสดุที่มีความ
แม่นย าจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัสดุ  

 ทั้งนี้ นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเครื่องมือเชิง
คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน ซึ่งการสร้างระบบที่อนุญาตให้นักวิจัยสามารถแบ่งปันอัลกอริทึม และสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ จะช่วยเพิ่มความเร็วในการพัฒนานวัตกรรมวัสดุมากข้ึน ตัวอย่าง
ระบบในนวัตกรรมแบบเปิดในปัจจุบัน คือ nanoHUB ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง National 
Science Foundation (NSF) และ Network for Computational Nanotechnology โดยใช้ 
nanoHUB เป็นเครื่องมือเชิงคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงแบบจ าลองที่นักวิจัยสามารถดาว์นโหลดและน า
ข้อมูลไปใช้ได้ ท าให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือแบบจ าลองอัลกอริทึมที่มีความทันสมัยผ่านทาง
เว็บไซต์ได้ (nanoHUB, 2010)  

 เป้าหมายสูงสุดในการน าเครื่องมือเชิงคอมพิวเตอร์ คือ สามารถพัฒนาวัสดุใหม่ให้เกิดข้ึนได้จริง 
ซึ่งช่วยลดขั้นตอนหรือปรับขั้นตอนในการทดลองในแบบดั้งเดิมให้เหมาะสม อีกทั้งยังช่วยในการพยากรณ์
คุณสมบัติของวัสดุภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลายได้ 

 ดังนั้น ปัจจัยที่สามารถท าให้การน าเครื่องมือเชิงคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาวัสดุได้จ าเป็น 
ต้องให้ความสนใจในการพัฒนาในด้านต่อไปนี้  

1. การสร้างแบบจ าลองที่มีความแม่นย า โดยสามารถแสดงถึงพฤติกรรมวัสดุ และใช้ข้อมูลจาก
ทฤษฎีและข้อมูลจากการทดลองในการพยากรณ์แบบจ าลองได้อย่างแม่นย า 

2.  การก าหนดขอบเขตของ Open Platform ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมวัสดุ และการน าวัสดุออก
สู่ตลาด เพ่ือผู้ใช้งานจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถใช้งานโค้ด 
(Code) ทั้งหมดได้ง่าย และยังสะดวกในการดูแลระบบอีกด้วย 

3.   การสร้างซอฟท์แวร์มาตรฐาน เพื่อขยายผลประโยชน์ที่ได้แก่กลุ่มผู้ใช้   
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  - เครื่องมือส าหรับการทดลอง (Experimental Tools) 

 การพัฒนาและการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องมือเชิงคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งส าคัญ แต่จ าเป็น 
ต้องสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ใช้งานว่า เครื่องมือดังกล่าวมีสามารถส่งเสริมและมีประสิทธิภาพมากกว่าการ
ทดลองค้นหาวัสดุใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งแบบจ าลองของพฤติกรรมวัสดุที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนา
จากชุดข้อมูลที่มีความแม่นย าและครอบคลุมคุณสมบัติทั้งหมดของวัสดุ ดังนั้น ข้อมูลจากการทดลองจึงถือ
เป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาเครื่องมือเชิงคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เครื่องมือเชิงคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถ
สร้างแบบจ าลองแบบ Multi-scale ได้ ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการทดลองจึงเปรียบเสมือนสะพานเชื่อม
ระหว่างช่องว่างดังกล่าว และยังช่วยในการสร้างความเข้าใจพ้ืนฐาน เพ่ือน ามาประกอบการพัฒนาวัสดุ 
ทั้งนี้ ถ้าหากโครงสร้างแบบจ าลองสามารถให้ผลเช่นเดียวกับผลจากการทดลอง ท าให้นักวิจัยสามารถย่น
ระยะเวลาในการทดลองลง เมื่อเปรียบเทียบกับการท าการทดลองเพียงอย่างเดียว   

 ทั้งนี้ มีความจ าเป็นต้องคิดค้นเครื่องมือส าหรับการทดลองโดยใช้เทคนิคใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการ
ประสานการท างานร่วมกันระหว่างการท าการทดลองกับการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น บริษัท General Motor 
ได้ร่วมมือกับกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยายุคใหม่ ส าหรับการควบคุมการปล่อย
ควันในรถยนต์ โดยศึกษาแบบจ าลองของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ นักวิจัยได้ใช้เทคนิค 
Rapid Characterization Technique ร่วมกับ Computational Capabilities ท าให้ขั้นตอนในการ
ค้นพบตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ใช้ระยะเวลาน้อยลง (Rao, Imam, Ramanathan, & Pushpavanam, 2009)  

 เทคนิคในการค้นหาและตรวจสอบลักษณะวัสดุโดยการทดลอง สามารถใช้เครื่องมือเชิง
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติควบคู่ไปด้วยกันได้ เพ่ือท าให้ขั้นตอนในการคัดเลือกวัสดุ ปฏิกิริยา และกระบวนการ
ต่างๆ ที่มีช่วงเวลาที่ยาวนาน สามารถลดระยะเวลาลงได้  

  - ข้อมูลดิจิตัล (Data Digital) 

 ข้อมูลที่ได้จากการทดลองหรือผลการค านวณจากคอมพิวเตอร์ ถือเป็นฐานข้อมูลส าคัญที่สามารถ
ช่วยพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ได้ ซึ่งเป้าหมายของโครงการน าร่องดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้นักวิจัยสามารถ
พัฒนาข้อมูลของตนเองไปเป็นแบบจ าลองแล้ว ยังต้องการให้นักวิจัยและวิศวกรสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาวัสดุร่วมกันด้วย ดังนั้น ระบบการแบ่งปันข้อมูลจึงเป็นเสมือนตัวเชื่อมข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย เช่น นักวิจัย และวิศวกรที่ท าการวิจัยและพัฒนาวัสดุในระยะ (Stage) การพัฒนาที่แตกต่าง
กัน และข้อมูลที่โปร่งใสสามารถช่วยนักออกแบบผลิตภัณฑ์ในการแสวงหาวัสดุเชิงก้าวหน้าที่มีความ
เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดังนั้น การสร้างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลจึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาวัสดุ 
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 President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) (2010) ได้
จัดท ารายงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือระบบสุขภาพ (Health Information Technology) ที่มีการน า
ระบบที่สามารถระบุข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยรายบุคคล หรือที่เรียกว่า Metadata ซึ่งสามารถ
ติดตามข้อมูลของผู้ป่วยในฐานข้อมูลของสถานพยาบาลทุกแห่ง ดังนั้น การสร้างรูปแบบมาตรฐานส าหรับ
การเก็บข้อมูลวัสดุประเภทต่างๆ เพ่ือให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล และสร้างความเข้าใจ หรือ
พัฒนาแบบจ าลองร่วมกับนักวิจัย หรือวิศวกรอ่ืนๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถน าเทคโนโลยี Cloud 
Computing เข้ามาช่วยในการควบคุมการเก็บกักข้อมูลระยะไกล รวมทั้งการแบ่งปันการใช้ซอฟท์แวร์
ประยุกต์ได้อีกด้วย 

 ดังนั้น ระบบการกักเก็บและโอนถ่ายข้อมูลดิจิตัลส าหรับนักวิจัยและวิศวกร จะต้องสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับซอฟท์แวร์ดั้งเดิมท่ีสถาบันแต่ละแห่งใช้อยู่ โดยการเพ่ิมความสามารถในการโอนถ่าย
ข้อมูล และยังสามารถบูรณาการข้อมูลใหม่ให้กับแบบจ าลองได้อีกด้วย ซึ่งโครงการน าร่องดังกล่าวจะช่วย
ให้นักวิจัยสามารถพัฒนาแบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน
ระบบดังข้างต้น     

1.3.2 การใช้วัสดุเชิงก้าวหน้าเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายแห่งชาติ 

โครงสร้างพื้นฐานที่สร้างจากโครงการน าร่องดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนและกระตุ้นในการค้นพบ
และพัฒนาความหลากหลายของวัสดุเชิงก้าวหน้า ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการด้านด้าน
วิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจแห่งชาติ เป้าหมายแห่งชาติของประเทศสหรัฐฯ ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาในด้านต่างๆ เช่น พลังงานสะอาด ความมั่นคง และสวัสดิการมนุษย์ สามารถน าท าให้บรรลุ
เป้าหมายได้โดยใช้วัสดุเชิงก้าวหน้า ทั้งนี้ โครงการน าร่องดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน หรือ
สถาบัน เพ่ือสร้างความร่วมมือท าให้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสามารถร่วมกันพัฒนาวัสดุที่สามารถ
น าไปใช้ในตามวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน อีกท้ังวัสดุที่ได้ยังมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย ทั้งนี้ ตัวอย่างของ
ผลกระทบจากวัสดุที่แบ่งตามเป้าหมายแห่งชาติมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. วัสดุเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ (Materials for National Security) 

กระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐฯ (Department of Defense) และ National Defense 
Laboratories ได้ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยด้านวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น วสัดุเพื่อ
การป้องกันที่มีน้ าหนักเบา วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุส าหรับการกักเก็บพลังงาน เป็นต้น ทั้งนี้ 
กระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐฯ ต้องการน าวัสดุเชิงก้าวหน้ามาใช้เพื่อการป้องกันและสร้างอาวุธส าหรับ
กองทัพ แต่ในปัจจุบัน ประเทศสหรัฐฯ ก าลังประสบปัญหาขาดแคลนแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบส าคัญใน
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การผลิตและพัฒนาวัสดุส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และรถยนต์ 
เป็นต้น และส าหรับการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น เรดาร์ และเลเซอร์ เป็นต้น ท าให้จ าเป็นต้องพัฒนา
วัสดุชนิดใหม่ที่สามารถทดแทนแร่ธาตุที่อยู่ในสภาวะวิกฤติ ทั้งนี้ ในประเทศสหรัฐฯ ไม่มีเหมืองแร่ที่
สามารถผลิตปริมาณแร่ธาตุที่เพียงพอต่อความต้องการ จากข้อมูลทางสถิติพบว่า ประชากรสหรัฐฯ หนึ่ง
คนบริโภคแร่ธาตุที่ไม่ใช่แร่ธาตุเชื้อเพลิงประมาณ 25,000 ปอนด ์ (หรือ 11,339.75 กิโลกรัม) ต่อปี 
(National Research Council, 2008) ซ่ึงเป็นแร่ธาตุที่ก าลังประสบปัญหาขาดแคลน เช่น Platinum  
Tellurium และ แร่ธาตุหายาก (Rare Earth) ชนิดต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากแร่ธาตุดังข้างต้นมีความส าคัญ
ในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง เช่น อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานสะอาด และอาวุธ เป็นต้น ดังนั้น 
โครงการน าร่องดังกล่าว สามารถเป็นกลไกส าคัญในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือในการค้นพบและพัฒนาวัสดุทนแทนภายในระยะเวลาอันสั้น  

2. วัสดุเพื่อสาธารณสุขและสวัสดิการมนุษย์ (Materials for Human Health and Welfare) 

ปัจจุบัน การพัฒนาวัสดุเชิงก้าวหน้ามีบทบาทส าคัญในด้านสาธารณสุขและสวัสดิการมนุษย์ เช่น 
วัสดุที่สามารถเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อในร่างกาย (Biocompatible Matierlas) หรืออวัยวะเทียม เป็นต้น 
ตัวอย่างของการพัฒนาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและสวัสดิการมนุษย์ คือ การน าวัสดุเพื่อใช้ปัองกัน
ภาวะการบาดเจ็บที่สมอง (Traumatic Brain Injuries: TBI) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีแรงภายนอกมากระทบที่
สมองหรือร่างกาย ท าให้หมดสติ สูญเสียความทรงจ า หรือสมองท างานผิดปกติ เป็นต้น จากข้อมูลทาง
สถิติพบว่า มีทหารสหรัฐฯ ซึ่งไปรบในประเทศอิรัก และอัฟกานิสถานและได้รับผลจาก TBI ถึง 360,000 
คน นอกจากนี้ ยังมีประชากรที่ได้รับผลจาก TBI เนื่องจากการตกจากที่สูง การเล่นกีฬา และอุบัติเหตุถึง 
1.7 ล้านคนต่อปี ซึ่งมค่ีารักษาพยาบาลและมูลค่าจากสภาวะสูญเสียสูงถึง 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(Finkelstein, Corson, & Miller, 2006) ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการพัฒนาวัสดุเพื่อน ามาใช้ผลิตเป็น
อุปกรณ์ป้องกันในส่วนต่างๆ ของร่างกาย แต่ยังขาดความเข้าในการตอบสนองของเครื่องป้องกันต่อ
ร่างกาย และยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าแรงกระทบที่เกิดในร่างกายหรือสมองในรูปแบบใดที่สามารถส่งผล
ถึงสมอง ซึ่งนวัตกรรมของวัสดุเชิงก้าว จะช่วยในน าวัสดุที่เหมาะสมเพ่ือใช้ป้องกันส่วนต่างๆ ของร่างกาย
อย่างเหมาะสม รวมถึงการออกแบบวัสดุส าหรับการใช้งานที่มีความจ าเพาะ หรือการพัฒนาวัสดุป้องกันที่
สามารถให้พลทหารและพลเรือนใช้งานร่วมกันได้   

3. วัสดุเพื่อระบบพลังงานสะอาด (Materials for Clean Energy) 

เป้าหมายระดับชาติที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดและลดปริมาณ
การใช้น้ ามัน นักวิจัยด้านวัสดุสามารถช่วยในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ เช่น ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี
ประสิทธิภาพสูงส าหรับใช้ในการผลิตพลังงานชีวภาพ เทคโนโลยีการสังเคราะห์แสงที่สามารถเปลี่ยน
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แสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงาน หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการน าร่อง
ดังกล่าวสามารถช่วยในการคิดค้นและพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี และวัสดุใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ราคา
ถูก และมีโครงสร้างเบา เพ่ือท าให้มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ ามัน 
และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อีกด้วย  

1.3.3 การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป 

การมโีครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ส าหรับการพัฒนาด้านวัสดุอาจไม่สามารถแก้ปัญหาในการพัฒนาวัสดุ
ไดใ้นเวลาอันสั้นจนกว่าจะได้รับการยอมรับและน าไปปฏิบัติใช้ในวงกว้างซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน 
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปในการพัฒนาด้านวัสดุต้องใช้เครื่องมือและแนวทางที่
จ าเป็นเพ่ือการบรรลุเป้าหมายแห่งชาติ อีกทั้งยังต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาล กลุ่มอุตสาหกรรม และ
สถาบันทางการศึกษา ในการรวบรวมขอบเขตและหัวข้อที่จ าเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
นวัตกรรมด้านวัสดุ ทั้งนี้ การลงุทนในการพัฒนาดังกล่าว จะต้องลงทุนในส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกลไก
ในการพัฒนาวัสดุ  

ทั้งนี้ โครงการน าร่องดังกล่าวจะช่วยในการพัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือในการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานและระเบียบการที่ช่วยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการศึกษา รัฐบาล และ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องตามหน้าที่ (เช่น ผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านทฤษฎี และ
คอมพิวเตอร์) และสถาบัน (เช่น สถาบันทางการศึกษา ห้องปฏิบัติการด้านการวิจัยของภาครัฐ 
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก และกลาง รวมทั้งบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่) ซึ่งการสร้างพันธมิตรใหม่จาก
ความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตในอุตกสาหกรรม และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ ท าให้สามารถพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่
ใช้เครื่องมือค านวนที่เกี่ยวกับวัสดุเป็นเครื่องมือด้านวิศวกรรมได้เร็วยิ่งขึ้น  

ดังนั้น เพ่ือการขยายและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาวัสดุ ผู้เชี่ยวชาญ นักทฤษฎ ี
นักวิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ และวิศวกร จะต้องท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในงานวิจัยที่มีความ
เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ข้อมูลดิจิตัล และ Open Platforms เพ่ือท าให้ข้อมูลมีความโปร่งใสมากขึ้นและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ท าให้กลุ่มสังคมด้านวัสดุมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังท าให้
แบบจ าลองที่ได้มีความแม่นย ามากขึ้น มีความเป็นไปได้ในการน าไปผลิตสูง และท าให้ง่ายต่อการท าความ
เข้าใจในคุณสมบัติของวัสดุและการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือเชิงคอมพิวเตอร์และเครื่องมือส าหรับการทดลองจะช่วยเพิ่ม
โอกาสในการพัฒนางานวิจัยพ้ืนฐาน ซึ่งสามารถเพ่ิมการเรียนรู้ให้แก่นักวิจัย คณาจารย์ และนักเรียน ที่
สามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัสดุในอนาคต นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังสามารถ
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เข้าร่วมและรับรู้ถึงปัญหาของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสามารถกระตุ้นนักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุและ
วิศวกรทีน่ าเอาความรู้มาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือเชิงปริมาณ (Quantitative Tools) ซ่ึงวิศวกรออกแบบ
วัสดุและระบบสามารถใช้ในการบ่งชี้ สร้างความเหมาะสม และสามารถเร่งความเร็วในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดย ผลสรุปของความร่วมมือด้านการวิจัยดังข้างต้นมาใช้เป็นบทน าในหลักสูตรการเรียนของ
นักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก ทั้งนี้ การน าเครื่องมือดังกล่าวมาบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนจะ
ช่วยให้นักศึกษาที่จะก้าวเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในรุ่นต่อไปสามารถขยายการใช้งานเครื่องมือ
ดังกล่าว รวมทั้งสามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ในการพัฒนาวัสดุต่อไป นอกจากนี้ ความส าคัญในการ
ขยายการสนับสนุนด้านการศึกษาดังข้างต้น สามารถถ่ายทอดไปยังภาคอุตสาหกรรมจะช่วยพัฒนาทักษะ
แก่ผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการน านวัตกรรมวัสดุมาประยุกต์ใช้ต่อไป   

1.4 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการพัฒนาวัสดุ 

นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้สนับสนุนงบประมาณส าหรับโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
Materials Genome Initiative (MGI) โดยมีรายชื่อหน่วยงานในประเทศสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าว 
ได้แก่ กระทรวงพลังงาน (Department of Energy: DOE), National Institute of Standards and 
Technology (NIST), National Science Foundation (NSF) และกระทรวงกลาโหม (Department of 
Defense: DOD) ซึ่งมีรายละเอียดความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาวัสดุดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ (ภายใต้กระทรวงพลังงาน) ร่วมมือกับ NSF ในการพัฒนาซอฟท์แวร์
ส าหรับการออกแบบวัสดุในยุคต่อไป โดย DOE มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟท์แวร์ดังกล่าว เช่น 
Computational Materials and Chemistry by Design ในส่วนของ NSF มีโครงการสนับสนุน เช่น 
Cyberinfrastructure Framework for 21th Century Science and Engineering ซ่ึง DOE และ NSF จะ
ร่วมกันสนับสนุนโครงการพัฒนาชุดซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพในการผลิตสูง ซึ่งซอฟท์แวร์ดังกล่าวได้น าอัลกอริทึมชนิด
ใหม่ และสามารถใช้งานร่วมกันกับซอฟท์แวร์ในปัจจุบัน  

2.  NIST ได้ร่วมพัฒนาวัสดุเชิงก้าวหน้าโดยการใช้โปรแกรมส าหรับออกแบบ โดยตั้งเป้าหมายในการ
พัฒนามาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐาน ฐานข้อมูลของแหล่งอ้างอิง และศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellent) 
ซึ่งสามารถสร้างแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ส าหรับการค้นพบวัสดุ และค่าความเหมาะสมของวัสดุ (Material 
Optimization) ท าให้แบบจ าลองดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ DOE และ NSF จะร่วมสนับสนุนและ
ประสานงานในการพัฒนาซอฟท์แวร์และเครื่องมือส าหรับการออกแบบ  

3. DOD ได้ให้การสนับสนุนการวิจัยด้านวัสดุเชิงคอมพิวเตอร์ในระดับพ้ืนฐานและประยุกต์ เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเร่งการพัฒนาวัสดุเชิงก้าวหน้า ให้เป็นไปตามความต้องการด้านความมั่นคงแห่งชาติ และรักษา
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ระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางทหารตลอดกลไกการพัฒนาวัสดุ โดยเริ่มตั้งแต่การค้นพบและการน าไปใช้ 
รวมไปถึงการบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูวัสดุ ซึ่งหน่วยงานทางการทหารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาดังกล่าว ได้แก่ Army 
Research labs    Office of Naval Research   และ Air force Research Labs      

4. Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) ภายใต้กระทรวงพลังงาน (DOE) ได้ริเริ่ม
โครงการ Next-Generation Material ซึ่งน าเครื่องมือเชิงคอมพิวเตอร์มาใช้ เพ่ือเร่งกระบวนการสร้างและ
แยกแยะลักษณะของวัสดุใหม่ส าหรับเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีการสนับสนุนการวิจัยในส่วนต่างๆ เช่น วัสดุใหม่ที่
สามารถใช้ในกระบวนการผลิต ระบบวัสดุผสมไฮบริดที่สามารถพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุและมีต้นทุนในการผลิ ต
ต่ า เครื่องมือสร้างแบบจ าลองในการท านายการแปรผันของพ้ืนที่และเวลา (Spatial and Temporal Variability) 
ส าหรับวัสดุใหม่ และเครื่องมือส าหรับตรวจสอบวัสดุที่มีความเหมาะสมในการใช้งานสูงสุด 

5. NSF และ DOD เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาวัสดุส าหรับเยาวชนรุ่นต่อไป โดยการประสานและ
แสวงหาพันธมิตรใหม่ในการเชื่อมต่อระหว่างสังคมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมด้านวิศวกรรม เช่น สถาบันทาง
การศึกษา หน่วยงานรัฐ และอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนในโครงการน าร่อง MGI ที่ยั่งยืน 
อีกท้ังยังเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างนักเรียน นักศึกษา และเพ่ือนร่วมชั้น ในการร่วมกันพัฒนาด้านวัสดุต่อไปในอนาคต   

  

1.5 การเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติด้านผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ระหว่างประเทศสหรัฐฯ และ
ประเทศอ่ืนๆ 

 จากข้อมูลทางสถิติพบว่า อัตราการเติบโตของการศึกษาวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ทั่วโลก มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยประมาณ 1.1 ล้านฉบับต่อปี จากรูปภาพที่ 124 แสดงถึงสัดส่วน
การเปรียบเทียบของผลงานวิจัยในด้านเคมี วิศวกรรม ฟิสิกส์ ซึ่งถือเป็นกุญแจส าคัญส าหรับการพัฒนาด้าน     
วัสดุศาสตร์ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 มีอัตราการเติบโตอย่างเห็น
ได้ชัด (Adams & Pendlebury, 2011)   
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รูปภาพที่ 124 การเปรียบเทียบสัดส่วนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านเคมี วิศวกรรม ฟิสิกส์ และวัสดุศาสตร์ ทั่วโลก 

ที่มา: Adams และ Pendlebury (2011) 

 ที่ผ่านมา ในประเทศสหรัฐฯ ถือได้ว่าเป็นประเทศผู้น าในการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ และมีการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ และนิยมน าไปเป็นแหล่งอ้างอิงส าหรับผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ โดยในช่วงปี ค.ศ. 2005 – 
2009 ประเทศสหรัฐฯ ได้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ประมาณ 38,819 ฉบับ และมีการน าไปใช้เป็น
แหล่งอ้างอิงประมาณ 222,552 ครั้ง และมีค่าดัชนี Citation Impact2 ถึงร้อยละ 5.83 และเม่ือเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ จะเห็นได้ว่า ประเทศสหรัฐฯ มีผลงานการวิจัยที่ได้รับความเชื่อถือมากท่ีสุด (ดังตารางที่ 4) และจาก
ตารางที่ 5 ซึ่งเป็นตารางเปรียบเทียบอันดับสถาบันและมหาวิทยาลัยจากจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เป็น
แหล่งอ้างอิง และเป็นแหล่งอ้างอิงที่สร้างผลกระทบมากท่ีสุด 20 อันดับแรก ในช่วงปี ค.ศ. 2001-2011 จะเห็นได้
ว่าผลงานการวิจัยในของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐฯ ถือเป็นแหล่งอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด โดย
พิจารณาได้จากค่าดัชนี Citation Impact 

 

 
                                                           
2 ค่าดัชนี Citation Impact แสดงถึงค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงผลงานวิจัย เนื่องจากจ านวนครั้งท่ีถูกน าไปอ้างอิงไม่สามารถแสดง
ถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลงานวิจัยได้ ทั้งนี้ จ าเป็นต้องอาศัยขั้นตอนการตรวจสอบโดยผู้เชีย่วชาญ (Peer Review) ว่า
ผลงานวิจัยดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด (Adams & Pendlebury, 2011)   
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ตารางที่ 4 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005-2009 

 

ที่มา: Adams และ Pendlebury (2011) 

ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบอันดับสถาบันและมหาวิทยาลัยจากจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์            
เป็นแหล่งอ้างอิง และมีค่าดัชนี Citation Index สูงที่สุด 20 อันดับแรก  

 

ที่มา: Adams และ Pendlebury (2011) 

 ถึงแม้ว่า ประเทศสหรัฐฯ จะมีแนวโน้มของปริมาณผลการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ทีล่ดลง ในขณะที่ประเทศ
แถบทวีปเอเชีย เช่น จีน กลับมีปริมาณผลงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม จากตารางที่ 4 จะ
เห็นได้ว่าผลงานวิจัยในประเทศสหรัฐฯ ยังคงได้รับความเชื่อถือมากท่ีสุดจากค่าดัชนี Citation Index คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 73 ของปริมาณผลงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ที่ถูกน าไปใช้อ้างอิง ถึงแม้ว่าผลงานวิจัยจาก
ประเทศแถบทวีปเอเชียยังมีค่าดัชนี Citation Index น้อยกว่าประเทศสหรัฐฯ แต่จากปริมาณผลงานวิจัยที่ได้รับ
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การตีพิมพ์แสดงให้เห็นว่า ช่องว่างระหว่างการวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุระหว่างประเทศสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศ
แถบทวีปเอเชียน้อยลงกว่าในอดีตที่ผ่านมา (Adams & Pendlebury, 2011)    

ทั้งนี้ ในมุมมองของนักวิชาชีพไทยในประเทศสหรัฐฯ ที่ท างานอยู่ในด้านเทคโนโลยีวัสดุได้ให้มุมมองและ
แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ3 ไว้ดังนี้ 

 ดร. สิริกานดา นวลแสง นักวิชาชีพไทยในประเทศสหรัฐฯ ส าเร็จปริญญาตรีสาขาวิชาเคมี จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา ส าเร็จปริญญาโทสาขาวิชาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนการศึกษา (Graduate Student Research Assistantship; GSRA) เพ่ือ
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกท่ีประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยคิวชู (Kyushu University), Department of 
Applied Chemistry, Faculty of Engineering และในปัจจุบันได้ท างานวิจัยทางด้านวัสดุและเทคโนโลยีวัสดุที่
เกี่ยวขอ้งกับเซลล์พลังงานเชื้อเพลิงแข็งอยู่ที่ University of South Carolina มลรัฐ South Carolina ประเทศ
สหรัฐฯ ทั้งนี้ ดร.สิริกานดา ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุในประเทศ
สหรัฐฯ อีก 10 ปีข้างหน้าว่าจะมีการมุ่งเน้นการพัฒนาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด และ
เทคโนโลยีการเก็บกักพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความจุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า 
เทคโนโลยีวัสดุเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาด้านพลังงาน ซึ่งจะเห็นได้จากแนวโน้มการทุ่มทุ่นวิจัยในด้านการ
พัฒนาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับสาขาพลังงานเพ่ิมมากข้ึนในช่วงระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมา (U.S. Department of Energy, 
n.d.)  

 นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าประเทศสหรัฐฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง เนื่องจากการใช้งานวิจัยบางส่วนจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่ง 
ประเทศสหรัฐฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางโครงการอาจมีระยะเวลาประมาณ 5-10 ปี 
ตัวอย่างของหน่วยงาน และสถาบันต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐฯ เช่น 
Pacific Northwest national Laboratory (PNNL) Gorgia Institute Technology หรือ Materials Research 
Science and Engineering Center, Massachusetts Institute of Technology (MIT) เป็นต้น 

 ดร.สิริกานดา ได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านเทคโนโลยีวัสดุของประเทศ
ไทยในปจัจุบัน โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ท างานการวิจัยด้านเทคโนโลยีวัสดุในหลายประเทศ ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็นประเด็นส าคัญดังนี้  

                                                           
3 บทสัมภาษณ์ ดร. สิริกานดา นวลแสง เกี่ยวกับมุมมองและแนวความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุจากนักวิชาชีพไทยใน
ประเทศสหรัฐฯ  
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1.ประเทศไทยยังคงขาดแคลนเครื่องมือส าหรับท าการทดลองด้านวัสดุ เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีความ 
จ าเพาะเจาะจงและมีราคาสูง อีกท้ัง ในกรณีท่ีต้องส่งส่งสารตัวอย่างไปท าการทดลอง หรือวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัย
ต่างๆ ภายในประเทศ มีค่าบริการค่อนข้างสูงและใช้ระยะเวลานานในการรอรับผลการวิเคราะห์  

2. ความล่าช้าในกระบวนการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณ  

3. งบประมาณทีไ่ด้มีจ านวนจ ากัด  

จากสาเหตุดังข้างต้น ท าให้เทคโนโลยีวัสดุในประเทศไทยยังคงล้าหลังประเทศอ่ืนๆ เนื่องจากนักวิจัยด้าน
วัสดุในประเทศไทยไม่สามารถน าผลงานวิจัยไปแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสาร
ต่างชาติเป็นไปได้ยาก และยังท าให้การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีที่น่าสนใจ เช่น Material Fabrication 
และ Material Assembly Technology เข้ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเป็นไปได้ยากล าบากเช่นเดียวกัน  

 ดังนั้น นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุในประเทศไทย ควรจะมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคดังข้างต้น นอกจากนี้ การเล็งเห็นถึงคุณค่าของงานวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจ าเป็นต้องสร้างทัศนคติ
และปลูกฝังถึงคุณค่า ความส าคัญ และผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานวิจัย รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือการขยายผลของงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น
การแสดงให้เห็นถึงการน าวัสดุไปใช้ได้จริง และยังสามารถระดมเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมได้อีก
ด้วย 

 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ประเทศสหรัฐฯ ก าลังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ท าให้มีการปรับลด
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยด้านพลังงานลง อย่างไรก็ตาม ประเทศสหรัฐฯ ยังคงให้ความส าคัญในการพัฒนา
ด้านพลังงานทดแทนอยู่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านวัสดุควบคู่ไปด้วยกัน  
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2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุ 

 หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 2.1 หน่วยงานรัฐบาล สมาคม และองค์กรอิสระต่างๆ 
 2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาในสถาบันทางการศึกษา 
 2.3 บริษัทและภาคเอกชน 

 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
2.1 หน่วยงานรัฐบาล สมาคม และองค์กรอิสระต่างๆ  
 
Center of Metamaterial 

Center of Metamaterial เป็นศูนย์กลางด้านอภิวัสดุ ซึ่งเกิดข้ึนภายใต้โครงการของ NSF โดยมีสถาบัน
ทางการศึกษาต่างๆ ให้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านอภิวัสดุ 

สถานที่ติดต่อ The Center for Advanced Technology 
The City University of New York 
Steinman Hall, RM 606 
140th St. at Convent Ave 
New York, NY 10031 

 โทรศัพท์ 212-650-7578 
 เว็บไซต์  http://sites.google.com/site/centerofmeta/ 
 อีเมล์  mwecker@cunycat.org 
 
Composite World 
 Composite World เป็นองค์กรอิสระที่มีการรวบรวมข้อมูลและตีพิมพ์วารสารที่เกี่ยวข้องกับวัสดุผสม
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ผลิตวัสดุผสมและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องจาก
แหล่งต่างๆ ทั่วโลก  

สถานที่ติดต่อ 6915 Valley Avenue 
Cincinnati, OH 45244 

โทรศัพท์ (513) 527-8800  แฟกซ์  (513) 527-8801 
เว็บไซต์  http://www.compositesworld.com/ 
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Investment Casting Institute 
 Investment Casting Institute เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลก าไร มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และถ่ายทอดข้อมูลด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ของการหล่อโลหะแบบ Investment Casting 
ไปยังกลุ่มสมาชิก ซึ่งในปัจจุบันประกอบด้วยกลุ่มบริษัทมากกว่า 200 บริษัท  

สถานที่ติดต่อ 136 Summit Avenue 
Montvale, NJ 07645-1720  

โทรศัพท์ (201) 573-9770  แฟกซ์ (201) 573-9771 
เว็บไซต์  http://www.investmentcasting.org 
อีเมล์  ici@investmentcasting.org 

International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) 
 ITRS เป็นองค์กรอิสระด้านวัสดุกึ่งตัวน าที่เกิดข้ึนจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิป 
(Chip) ทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ยุโรป เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดทิศทางและ
วางแนวทางส าหรับการพัฒนาแผงวงจรรวมและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งาน
ที่ยาวนานขึ้น  

เว็บไซต์  http://www.itrs.net  
อีเมล์  webmaster1@itrs.net 

 
Materials Research Science and Engineering Centers (MRSECs) 
 MRSECs เป็นโครงการความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุ ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จาก NSF โดยมัวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมและสร้างความร่วมมือด้านวัสดุระหว่างสถาบันทาง
การศึกษา และกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีศูนย์การวิจัยและพัฒนากระจายอยู่ทั่วประเทศสหรัฐฯ ได้แก่ 

1. Brandeis University  
2. Brown University  
3. California Institute of Technology  
4. Carnegie Mellon University  
5. Colorado School of Mines  
6. Cornell University  
7. Duke University  
8. Georgia Institute of Technology  
9. Harvard University  
10. Johns Hopkins University  
11. Massachusetts Institute of Technology  

http://www.mrsec.org/centers/colorado-school-mines
http://www.mrsec.org/centers/cornell-university
http://www.mrsec.org/centers/duke-university
http://www.mrsec.org/centers/georgia-institute-technology
http://www.mrsec.org/centers/harvard-university
http://www.mrsec.org/centers/johns-hopkins-university
http://www.mrsec.org/centers/massachusetts-institute-technology
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12. New York University  
13. Northwestern University  
14. Ohio State University  
15. Pennsylvania State University  
16. Princeton University  
17. University of Massachusetts Amherst  
18. University of California at Santa Barbara  
19. University of Chicago  
20. University of Colorado  
21. University of Maryland  
22. University of Michigan  
23. University of Minnesota  
24. University of Nebraska  
25. University of Oklahoma / University of Arkansas  
26. University of Pennsylvania  
27. University of Utah  
28. University of Washington  
29. University of Wisconsin-Madison  
30. Yale University  

  
ทั้งนี้ รายละเอียดของศูนย์การวิจัยในแต่ละแห่งสามารถอ่านเนื้อหาเพ่ิมเติมได้ในรายชื่อสถาบันวิจัยและ

พัฒนาในสถาบันการศึกษา 
สถานที่ติดต่อ  University of Washington MRSEC 
  Roberts Hall, R#325, Box: 352120 

Seattle, WA98195-2120, USA 
โทรศัพท์ (206) 543-0724  แฟกซ์ (206) 543-3100 
เว็บไซต์   http://www.mrsec.org/mrsec-program-overview 
อีเมล์  sarikaya@u.washington.edu 

 

 

 

http://www.mrsec.org/centers/new-york-university
http://www.mrsec.org/centers/northwestern-university
http://www.mrsec.org/centers/ohio-state-university
http://www.mrsec.org/centers/pennsylvania-state-university
http://www.mrsec.org/centers/princeton-university
http://www.mrsec.org/centers/university-massachusetts-amherst
http://www.mrsec.org/centers/university-california-santa-barbara
http://www.mrsec.org/centers/university-chicago
http://www.mrsec.org/centers/university-colorado
http://www.mrsec.org/centers/university-maryland
http://www.mrsec.org/centers/university-michigan
http://www.mrsec.org/centers/university-minnesota
http://www.mrsec.org/centers/university-nebraska
http://www.mrsec.org/centers/university-oklahoma-university-arkansas
http://www.mrsec.org/centers/university-pennsylvania
http://www.mrsec.org/centers/university-utah
http://www.mrsec.org/centers/university-washington
http://www.mrsec.org/centers/university-wisconsin-madison
http://www.mrsec.org/centers/yale-university
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Network for Computational Nanotechnology Birck Nanotechnology Center 

NanoHub.org เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับนาโนเทคโนโลยี ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ NanoHub จึงเปรียบเสมือนฐานข้อมูลด้านนาโน
เทคโนโลยีออนไลน์ ซึ่งถือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีด้านนาโน 

สถานที่ติดต่อ Network for Computational Nanotechnology 

Birck Nanotechnology Center 

Purdue University 

1205 West State Street, Box 1006 

West Lafayette, IN 47907-2057 USA 

 โทรศัพท์ (765) 496-7900  แฟกซ์ (765) 494-0811 

 เว็บไซต์  http://nanohub.org/ 

National Science Foundation (NSF) 
NSF เป็นหน่วยงานอิสระซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุน

ให้เกิด ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนาสาธารณสุขและสวัสดิภาพของประชาชน และสร้างเสริมความมั่นใจ
ด้านความมั่นคงแห่งชาติ ในปีงบประมาณ ค.ศ. 2010 NSF ได้รับงบประมาณทั้งหมด 6,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ือสนับสนุนการวิจัยแก่สถาบันทางการศึกษาของสหรัฐฯ ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสังคม (Social Science)     

สถานที่ติดต่อ National Science Foundation (NSF) 
4201 Wilson Boulevard,  
Arlington, Virginia 22230, USA 

โทรศัพท์ (703) 292-5111 , (800) 877-8339, (800) 281-8749 
เว็บไซต์  www.nsf.gov 
อีเมล์  info@nsf.gov 
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National Renewable Energy Laboratory (NREL) 

NREL เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแกนน าด้านการวิจัยและ
พัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาประสิทธิภาพของพลังงาน ซึ่งร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งจากสถาบันทางการศึกษา และกลุ่มอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมโครงการวิจัยในด้านต่างๆ เช่น 
เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า ยานพาหนะ เป็นต้น  

สถานที่ติดต่อ 1617 Cole Blvd. 
Golden, CO 80401-3305 

โทรศัพท์ (303) 275-3000 
เว็บไซต์  http://www.nrel.gov/ 

 
NSF Directorate for Mathematical & Physical Sciences (MPS) 

MPS เป็นหน่วยงานภายใต้ NSF ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่เก่ียวข้องในวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น 
ดาราศาสตร์ เคมี วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เป็นต้น หน่วยงาน MPS ให้การสนันสนุนการวิจัยด้านสหสาขา 
วิชา (Multidisciplinary Activities) หรืองานวิจัยที่ประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน
การวิจัยด้านวัสดุและเครื่องมือต่างๆ ในสถาบันทางการศึกษาท่ีสามารถส่งผลต่อการพัฒนาด้านวัสดุส าหรับ
เยาวชนรุ่นต่อไป 

สถานที่ติดต่อ Mathematical & Physical Sciences (MPS)   
   The National Science Foundation  

4201 Wilson Boulevard,  
Arlington, Virginia 22230, USA 

โทรศัพท์ (703) 292-8800    แฟกซ์  (703) 292-9151 
เว็บไซต์  http://www.nsf.gov/dir/index.jsp?org=MPS 
อีเมล์  njohnson@nsf.gov 
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NSF Division of Materials Research (DMR) 
 DMR เป็นหน่วยงานย่อยภายใต้ MPS ซึ่งให้การสนับสนุนการวิจัยด้านวัสดุโดยเฉพาะ เช่น วัสดุชีวภาพ 
เซรามิก พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุ เป็นต้น โดยมีโครงการความร่วมมือด้านการ
วิจัยด้านวัสดุระหว่างสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศสหรัฐฯ ที่เรียกว่า Partnership for Research and 
Education in Materials (PREM) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการหาพันธมิตรด้านการศึกษาและการวิจัยด้านวัสดุ เพ่ือ
สร้างความหลากหลาย และพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของการศึกษาวิจัยด้านวัสดุในประเทศสหรัฐฯ  

สถานที่ติดต่อ  Division of Materials Research, 
Directorate for Mathematical and Physical Sciences, 
National Science Foundation, 
4201 Wilson Boulevard,  
Arlington, Virginia 22230, USA 

รายชื่อผู้ติดต่อ อีเมล์ และโทรศัพท์   
1. Sean  L. Jones (Program Director) อีเมล์ sljones@nsf.gov โทรศัพท์ (703) 292-2986  
2. Thomas  P. Rieker   อีเมล์ trieker@nsf.gov โทรศัพท์ (703) 292-4914  
3. Mary  E. Galvin   อีเมล์ mgalvind@nsf.gov โทรศัพท์ (703) 292-8562  
เว็บไซต์  http://prem-mrsec.org/ 

Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) 

 Pacific Northwest National Laboratory เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ 
(Department of Energy: DOE) ซึ่งให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับพลังงาน เช่น ไฮโดรเจน และพลังงานชีวภาพ รวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการวิจัย
เพ่ือสร้างวัสดุหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

สถานที่ติดต่อ 902 Battelle Boulevard 
Richland, WA  99352 

 โทรศัพท์ (888) 375-7665 
 เว็บไซต์  http://www.pnnl.gov 
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Portland Cement Association (PCA) 

 PCA เป็นองค์กรอิสระที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุผสม หรือซีเมนต์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาวัสดุซีเมนต์และคอนกรีตส าหรับงานก่อสร้างและโครงสร้างต่างๆ เช่น สะพาน 
เป็นต้น  

สถานที่ติดต่อ 5420 Old Orchard Road 
Skokie, Illinois 60077 

โทรศัพท์ (847) 966-6200  แฟกซ์ (847) 966-8389 
 เว็บไซต์  http://www.cement.org/ 

อีเมล์  info@portlandcement.com 
 
Semiconductor Industry Association (SIA) 
 SIA เป็นองค์กรอิสระที่เกิดจากการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมผู้ผลิตวัสดุกึ่งตัวน า ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก
ทั้งหมดมากกว่า 60 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 80 ของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตวัสดุกึ่งตัวน าในประเทสหรัฐฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความเป็นผู้น าในการผลิตวัสดุกึ่งตัวน าในตลาดโลก และยังเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีวัสดุกึ่ง
ตัวน าโดยให้การสนับสนุนบริษัทและกลุ่มสมาชิกในด้านต่างๆ รวมถึงความร่วมมือด้านการค้า 

สถานที่ติดต่อ 1101 K Street NW Suite 450 
Washington D.C. 20005  

โทรศัพท์ (866) 756-0715  แฟกซ์ (202) 216-9745 
เว็บไซต์  http://www.sia-online.org/ 

Society For Biomaterials 

Society For Biomaterials เป็นองค์กรอิสระที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุชวีภาพ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวัสดุชีวภาพ ท าให้วัสดุชีวภาพมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดอาการต่อต้านจากร่างกาย ซึ่งประโยชน์จากการน าวัสดุดังกล่าวไปใช้ คือ การ
รักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาในการรักษา ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

สถานที่ติดต่อ 15000 Commerce Parkway, Suite C 
Mt.Laurel, NJ 08054 

โทรศัพท์ (856) 439-0826  แฟกซ์ (856) 439-0525 
เว็บไซต์  http://www.biomaterials.org 
อีเมล์  info@biomaterials.org 
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The American Ceramic Society (ACerS) 
 ACerS เป็นองค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสมาชิกนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรร นักวิจัย กลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ผลิต อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา มากกว่า 9,500 คน จากทั้งหมด 70 ประเทศท่ัวโลก องค์กรดังกล่าวถือเป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ ผลงานวิจัยด้านเซรามิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาวัสดุ
เซรามิกไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านพลังงาน ยารักษาโรค ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน
นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมการผลิต เพ่ือท าให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

สถานทีต่ิดต่อ 600 N. Cleveland Ave., Suite 210,  
Westerville, Ohio 43082 

โทรศัพท์ (866) 721-3322 
เว็บไซต์  http://ceramics.org/ 
อีเมล์  customerservice@ceramics.org 

 

The Fiber Society 
 The Fiber Society เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลก าไร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาความร่วมมือใน
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเส้นใย (Fiber) เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใย หรือวัสดุที่เก่ียวข้องกับเส้นใยต่อไป 

สถานทีต่ิดต่อ The Fiber Society 
North Carolina State University College of Textiles 
PO Box 8301 
Raleigh, NC, 27695-8301 USA 

โทรศัพท์ (919) 513-0143 
อีเมล์  admin@thefibersociety.org 
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The Minerals, Metals & Materials Society (TMS) 
 TMS เป็นองค์กรอิสระที่เป็นแหล่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุและวิศวกรรมตั้งแต่กระบวนการถลุงแร่ไป
จนถึงกระบวนการผลิตโลหะ ซึ่งมีการใช้ความรู้พ้ืนฐานด้านวัสดุไปจนถึงขั้นประยุกต์ โดยองค์กรดังกล่าวถือเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ สนับสนุนการถ่ายทอเทคโนโลยี กระตุ้นให้เกิดการศึกษาวิจัยด้านวัสดุในปัจจุบันและ
อนาคตเพ่ือสร้างผู้เชี่ยวชาญในรุ่นถัดไป โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  

สถานที่ติดต่อ  184 Thorn Hill Road,  
Warrendale, PA 15086-7514 USA 

โทรศัพท์ (800) 759-4867 
เว็บไซต์  http://www.tms.org/TMSHome.aspx 
อีเมล์  webmaster@tms.org 

 
The National Academies  

National Academies เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลก าไร (Non-profit) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน
ย่อยท้ังหมด 4 หน่วยงาน ได้แก่ The National Academy of Sciences   National Academy of 
Engineering   Institute of Medicine และ National Research Council ซึ่งองค์กรดังกล่าวมีผู้เชี่ยวชาญคอย
ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และการแพทย์ อีกทั้งยังมีการตีพิมพ์วารสาร
ด้านวิชาการในด้านต่างๆ เช่น พลังงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือวัสดุศาสตร์ เป็นต้น  

สถานที่ติดต่อ 500 Fifth Street, NW 
Washington, DC 20001  

โทรศัพท์ (202) 334-2000 
เว็บไซต์  http://www.nationalacademies.org/ 

United States Advanced Ceramics Association (USACA) 

USACA เป็นองค์กรอิสระที่รวบรวมสมาชิกผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุเซรามิก เพื่อร่วมกันพัฒนาวัสดุเซรามิกที่มี
น้ าหนักเบา แข็งแรง และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงได้ ทั้งนี้ องค์กรดังกล่าวยังมีการตีพิมพ์
วารสารทางวิชาการอีกด้วย    

สถานที่ติดต่อ  1020 19th St., NW Suite 375 
Washington, DC 20036 

โทรศัพท์ (202) 467-5459 
เว็บไซต์  http://advancedceramics.org/index.php 
อีเมล์  USACA@strategicmi.com 
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2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาในสถาบันการศึกษา 
 
Biologic and Materials Sciences and Division of Prosthodontics 
University of Michigan 
สถานที่ติดต่อ School of Dentistry 

1011 N. University 
Ann Arbor, MI 48109-1078 

โทรศัพท ์ (734) 763-6933 
เว็บไซต์ http://www.dent.umich.edu/bms 
 
Brandeis Materials Science Laboratory 
ชื่อผู้ติดต่อ Robert Meyer (Director) 
สถานที่ติดต่อ Physics Dept   MS057 

415 South Street 
Waltham, Massachusetts 02453-2728 USA 

โทรศัพท ์ (781) 736-2800  แฟกซ์ (781) 736-2915 
เว็บไซต์   http://www.brandeis.edu/mrsec/ 
อีเมล์   meyer@brandeis.edu 
 
Carnegie Mellon University MRSEC 
Carnegie Mellon University 
ชื่อผู้ติดต่อ   Gregory S. Rohrer  (Director)  
สถานที่ติดต่อ  MSE Dept. 

5000 Forbes Avenue 
Pittsburgh, PA 15213-3890 

โทรศัพท ์  (412) 268-2696  แฟกซ์ (412) 268-3113 
เว็บไซต์   http://mimp.materials.cmu.edu/ 
อีเมล์   gr20@andrew.cmu.edu 
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Center for Advanced Materials Research / Micro- and Nanomechanics of Materials 
Brown University 
ชื่อผู้ติดต่อ William A. Curtin (Director) 
สถานที่ติดตอ่ 182 Hope Street Providence,  

RI 02912-1953 USA 
โทรศัพท ์ (401) 863-1386  แฟกซ์ (401) 863-1387 
เว็บไซต์  http://www.brown.edu/Departments/IMNI/MRSEC/ 
อีเมล์  William_Curtin@brown.edu 
 
Center for Emergent Materials 
Ohio State University 
ชื่อผู้ติดต่อ   Nitin Padture (Director) 
สถานที่ติดต่อ  2065 Physics Research Building,  

191 West Woodruff Avenue, Columbus, OH 43210, USA 
โทรศัพท ์  614) 292-5394  แฟกซ์ (614)292-5241 
เว็บไซต์   http://cem.osu.edu/ 
อีเมล์   padture.1@osu.edu 
 
Center for Materials Science and Engineering 
Massachusetts Institute of Technology 
ชื่อผู้ติดต่อ   Michael F. Rubner  (Director) 
สถานที่ติดต่อ  Room 13-2106 77 Massachusetts Ave  

Cambridge, MA 02139-4037 
โทรศัพท ์  (617) 253-6850  แฟกซ์ (617) 258-6478 
เว็บไซต์   http://web.mit.edu/cmse/ 
อีเมล์   rubner@mit.edu 
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Center for Materials and Sensor Characterization (CMSC) 
University of Toledo 
สถานที่ติดต่อ NE 1496 North Engineering 

1700 N. Westwood Ave 
Toledo, OH 43606-3390 

โทรศัพท ์ (419) 530-6080  แฟกซ์ (419) 530-8076 
เว็บไซต์: http://www.eng.utoledo.edu/cmsc/ 
 
Center for Nanoscale Science 
Pennsylvania State University 
ชื่อผู้ติดต่อ   Vincent Crespi (Director) 
สถานที่ติดต่อ  104 Davey Lab 

University Park, PA 16802 
โทรศัพท ์  (814) 863-9637  แฟกซ์ (814) 865-3604 
เว็บไซต์   http://www.mrsec.psu.edu/ 
อีเมล์   crespi@phys.psu.edu 
 
Center for Research on Interface Structures and Phenomena (CRISP) 
Yale University 
ชื่อผู้ติดต่อ   Charles H. Ahn (Director) 
สถานที่ติดต่อ  15 Prospect Street, Room 401  

P. O. Box 208284 New Haven,  
CT 06520-8284 

โทรศัพท ์  (203) 432-4273  แฟกซ์ (203) 432-4283 
เว็บไซต์   http://www.crisp.yale.edu/index.php/Main_Page 
อีเมล์   charles.ahn@yale.edu 
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Center for Semiconductor Physics in Nanostructures 
University of Oklahoma / University of Arkansas 
ชื่อผู้ติดต่อ   Matthew Johnson (Director) 
สถานที่ติดต่อ  440 W. Brooks St. Room 131  

Norman, OK 73019-2031  
โทรศัพท ์  (405) 325-3961  แฟกซ์ (405) 325-7557 
เว็บไซต์   http://www.nhn.ou.edu/cspin/index.html 
อีเมล์   johnson@mail.nhn.ou.edu 
 
Center for the Science and Engineering of Materials (CSEM)  
California Institute of Technology 
ชื่อผู้ติดต่อ   Sossina Haile  (Director) 
สถานที่ติดต่อ  203 Steele Laboratory MC 309-81 

Pasadena CA 91125 
โทรศัพท ์  (626) 395-3244  แฟกซ์ (626) 568-8743 
เว็บไซต์   http://www.csem.caltech.edu/ 
อีเมล์   smhaile@caltech.edu 
 
Center for Vascular Biology Research, Beth Israel Deaconess  
Medical Center, Harvard Medical School 
สถานที่ติดต่อ 65 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, USA 
โทรศัพท ์ (617) 432-1000 
เว็บไซต์ http://www.bidmc.org/ 
 
Department of Chemical Engineering 
University of Florida 
สถานที่ติดต่อ Chemical Engineering Department 
  Room 227 CHE PO Box 116005 
    Gainesville, FL 32611-6005 
โทรศัพท ์ (352) 392-0881  แฟกซ์ (352) 392-9513 
เว็บไซต์  http://www.che.ufl.edu/ 
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Department of Chemical Engineering and Materials Science 
University of Minnesota 
 
สถานที่ติดต่อ 151 Amundson Hall 

421 Washington Avenue SE 
Minneapolis, MN 55455-0132 USA 

โทรศัพท ์ (612) 625-1313  แฟกซ์ (612) 626-7246 
เว็บไซต์ http://www.cems.umn.edu/ 
 
Department of Chemical Engineering and Materials Science,  
University of Southern California 
สถานที่ติดต่อ University of Southern California 

3651 Watt Way, VHE 602 
Los Angeles, CA 90089-0241 

โทรศัพท ์ (213) 740-4339  แฟกซ์ (213) 740-7797 
เว็บไซต์  http://chems.usc.edu/ 
อีเมล์ chemsmas@vsoe.usc.edu 
 
Department of Electrical Engineering and Computer Sciences,  
University of California 
สถานที่ติดต่อ 1111 Franklin St., Oakland, CA 94607 
โทรศัพท ์ (510) 987-9200 
เว็บไซต์    http://www.universityofcalifornia.edu/labs/welcome.html 
 
Department of Electrical and Computer Engineering 
Université de Sherbrooke 
สถานที่ติดต่อ 2500 boul. de l'Université 

Sherbrooke, Québec J1K 2R1, CANADA 
โทรศัพท ์ (819) 821-8000 
เว็บไซต์  http://www.dubowski.ca 
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Department of Materials Science and Engineering 
Cornell University 
สถานที่ติดต่อ 214 Bard Hall 

Ithaca, NY 14853-1501 
 โทรศัพท ์ (607) 255-9617  แฟกซ์ (607) 255-2365 
เว็บไซต์ http://www.mse.cornell.edu/ 
 
Department of Materials Science and Engineering, 
North Carolina State University 
สถานที่ติดต่อ North Carolina State University 

Raleigh, NC 27695-7916 
โทรศัพท ์ (919) 515-7874  แฟกซ์ (919) 515-7642 
เว็บไซต์  www.mse.ncsu.edu 
อีเมล์  j_narayan@ncsu.edu 
 
Department of Materials Science and Engineering 
Rutgers, The State University of New Jersey 
สถานที่ติดต่อ 607 Taylor Road Piscataway, NJ 08854-8065 
โทรศัพท ์ (732) 445-5926 
เว็บไซต์ http://ccmc.rutgers.edu 
 
Department of Materials Science and Engineering 
University of Delaware 
สถานที่ติดต่อ 202 Composites Manufacturing Science Laboratory,  

Newark, DE 19716 USA  
โทรศัพท ์ 302-831-8149 
เว็บไซต์ http://www.mseg.udel.edu/ 
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Department of Materials Science and Engineering 
University of Maryland, College Park  
สถานที่ติดต่อ 2135 Chemical & Nuclear Engineering Bldg #090  

University of Maryland, College Park, MD 20742-2115 
โทรศัพท ์ (301) 405-5207 
เว็บไซต์:   http://www.mse.umd.edu/ 
 
Department of Mechanical Engineering 
North Carolina A&T State University 
สถานที่ติดต่อ North Carolina A&T State University 

Greensboro, NC 27411 
โทรศัพท ์ (336) 256-1151 (ต่อ 2282) แฟกซ์ (336) 256-1153 
เว็บไซต์  www.eng.ncat.edu 
อีเมล์  sankar@ncat.edu 
 
Department of Mechanical Engineering 
Virginia Tech 
สถานที่ติดต่อ Mechanical Engineering 100S Randolph Hall 

MC 0238  
โทรศัพท ์ 540-231-7183 
เว็บไซต์  http://www.me.vt.edu 
 
Department of Mechanical Engineering Composite and Intelligent Materials Laboratory 
University of Nevada 
สถานที่ติดต่อ MS/312 University of Nevada, Reno 

Reno, NV 89557-0030, USA  
โทรศัพท ์ (775) 784-6990 
 เว็บไซต์:  http://ciml.me.unr.edu/index.html 
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Division of Engineering and Applied Science  
California Institute of Technology 
สถานที่ติดต่อ 1200 East California Boulevard  

Pasadena California 91125 
โทรศัพท ์ (626) 395-2134 
เว็บไซต์  http://eas.caltech.edu 
 
Genetically Engineered Materials Science and Engineering Center 
University of Washington 
ชื่อผู้ติดต่อ   Mehmet Sarikaya (Director) 
สถานที่ติดต่อ  MRSEC-GEMSEC, 

Materials Science and Engineering Department 
Roberts Hall, R#325, Box: 352120 
University of Washington, 
Seattle, WA98195-2120, USA 

โทรศัพท ์  (206) 543-0724  แฟกซ์ (206) 543-3100 
เว็บไซต์   http://depts.washington.edu/gemsec/ 
อีเมล์   sarikaya@u.washington.edu 
 
Jacobs School of Engineering 
University of California, San Diego 
สถานที่ติดต่อ 9500 Gilman Drive 

La Jolla, CA 92093-0403 
โทรศัพท ์ (858) 534-6237 
เว็บไซต์ http://www.jacobsschool.ucsd.edu 
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Liquid Crystal Material Research Center (LCMR) 
University of Colorado 
ชื่อผู้ติดต่อ Noel Clark 
สถานที่ติดต่อ Physics Department 

2000 Colorado Avenue, 
Boulder, CO 80309 

โทรศัพท ์ (303) 492-6420  แฟกซ์ (303) 492-2998 
อีเมล์ clarkn@colorado.edu 
เว็บไซต์ http://lcmrc.colorado.edu/ 
 
Massachusetts institute of technology 
สถานที่ติดต่อ 77 Massachusetts Avenue, Room 11-400   

Cambridge, MA 02139-4307 
โทรศัพท ์ 617-253-2700 
เว็บไซต์ http://web.mit.edu 
 
Materials Research Center 
Harvard University 
ชื่อผู้ติดต่อ      David Weitz (Director) 
สถานที่ติดต่อ  9 Oxford Street Cambridge, MA 02138 

Pierce Hall, Room 234 
Cambridge, MA 02138 

โทรศัพท ์  (617) 495-4595  แฟกซ์ (617) 496-4654 
เว็บไซต์   http://www.mrsec.harvard.edu/ 
อีเมล์   weitz@deas.harvard.edu 
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Materials Research Center 
University of Chicago 
ชื่อผู้ติดต่อ   Ka Yee Lee (Director) 
สถานที่ติดต่อ 929 E. 57th Street, Chicago, IL 60637 
โทรศัพท ์  (773) 834-9916  แฟกซ์ (773) 702-5863 
เว็บไซต์   http://mrsec.uchicago.edu/ 
อีเมล์   kayeelee@uchicago.edu 
 
Materials Research Science and Engineering Center 
New York University 
ชื่อผู้ติดต่อ   Michael D. Ward (Director) 
สถานที่ติดต่อ  The Molecular Design Institute (MDI) 

Brown Building, 5th Floor 29 Washington Place 
New York, NY 10003 

โทรศัพท ์  (212) 998-3719  แฟกซ์ (212) 995-4895 
เว็บไซต์   http://mrsec.as.nyu.edu/page/home 
อีเมล์   mdw3@nyu.edu 
 
Materials Research Science and Engineering Center 
Northwestern University 
ชื่อผู้ติดต่อ   Monica Olvera de la Cruz (Director) 
สถานที่ติดต่อ  2145 Sheridan Road. TECH K111,  

Evanston, IL 60208 
โทรศัพท ์  (847) 491-3606  แฟกซ์ (847) 467-6727 
เว็บไซต์   http://www.mrsec.northwestern.edu/ 
อีเมล์   m-olvera@northwestern.edu 
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Materials Research Science and Engineering Center (MRSEC) 
University of Massachusetts Amherst 
สถานที่ติดต่อ 120 Governors Drive 

Conte Building 
University of Massachusetts 
Amherst, MA 01003 

โทรศัพท ์ (413) 545-2680  แฟกซ์ 413-545-0082 
เว็บไซต์ http://www.pse.umass.edu/mrsec/ 
อีเมล์ mrsec@polysci.umass.edu 
 
Materials Research Science and Engineering Center 
University of Minnesota 
Materials Research Science and Engineering Center 
ชื่อผู้ติดต่อ   Timothy Lodge (Director) 
สถานที่ติดต่อ  489 Amundson Hall 

421 Washington Ave. SE 
Minneapolis, MN 55455 
Campus Delivery Code: 0531 

โทรศัพท ์  612-625-0877   แฟกซ์ 612-626-7805 
เว็บไซต์   http://www.mrsec.umn.edu/index.php 
อีเมล์   lodge@umn.edu 
 
Materials Research Science and Engineering Center 
University of Nebraska 
ชื่อผู้ติดต่อ   Evgeny Tsymbal (Director) 
สถานที่ติดต่อ  University of Nebraska-Lincoln,  

310C Jorgensen Hall, Lincoln, NE 68588-0299 
โทรศัพท ์  (402) 472-6933  แฟกซ์ (402) 472-6148 
เว็บไซต์   http://www.mrsec.unl.edu/ 
อีเมล์   tsymbal@unl.edu 
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Materials Research Science and Engineering Center on Structured Interfaces 
University of Wisconsin-Madison 
ชื่อผู้ติดต่อ   Juan DePablo (Director) 
สถานที่ติดต่อ  1415 Engineering  

Dr. Madison, WI 53706 
โทรศัพท ์  (608) 262-7727  แฟกซ์ (608) 265-3782 
เว็บไซต์   http://www.mrsec.wisc.edu/index.php 
อีเมล์   depablo@engr.wisc.edu 
 
Material Science and Engineering 
Missouri University of Science and Technology  
สถานที่ติดต่อ 1870 Miner Circle, Rolla, MO 65409  
โทรศัพท ์ 573-341-4111  
เว็บไซต์ http://mse.mst.edu/ 
 
Materials Science and Engineering  
Texas A&M University 
สถานที่ติดต่อ  Materials Science and Engineering Program 

412 Engineering Physics Office Building (ENPO) 
   Spence Street, Texas A&M University 

College Station, TX 77843 
โทรศัพท ์  (979) 845-0750  แฟกซ์ (979) 862-6835 
เว็บไซต์   http://msen.tamu.edu/ 
อีเมล์   msen@tamu.edu 
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Materials Science and Engineering 
University of Arizona 
สถานที่ติดต่อ  Materials Science and Engineering Department 

University of Arizona 

P.O. Box 210012 

Tucson, AZ 85721-0012 

โทรศัพท ์  (520) 621-6070  แฟกซ์ (520) 621-8059 

เว็บไซต์   http://www.mse.arizona.edu 

อีเมล์   msed@email.arizona.edu 

 
Materials Science and Engineering 
University of Cincinnati 
สถานที่ติดต่อ 2901 Woodside Dr, Cincinnati OH 45221-0018 
โทรศัพท ์ (513) 556-5417 
เว็บไซต์:  http://www.ceas.uc.edu/ 
 
Material Science and Engineering Department 
University of Michigan 
สถานที่ติดต่อ H.H.Dow Bldg, 2300 Hayward St., 

Ann Arbor, MI 48109-2136, U.S.A 
โทรศัพท ์ (734) 763-2445  แฟกซ์ (734) 763-4788 
เว็บไซต์ http://www.mse.engin.umich.edu/  
อีเมล์ msewww@umich.edu 
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Material Science Research and Engineering (MSRE) 
Johns Hopkins University 
ชื่อผู้ติดต่อ   Chia-Ling Chien  (Director) 
สถานที่ติดต่อ  3400 North Charles Str 

Baltimore, MD 21218 
โทรศัพท ์  (410) 516-8092  แฟกซ์ (410) 516-7239 
เว็บไซต์   http://mrsec.jhu.edu/ 
อีเมล์   clc@eta.pha.jhu.edu 
 
Mechanical and Aerospace Engineering  
University of California  
สถานที่ติดต่อ 2132 Bainer Hall, One Shields Avenue  

Davis, CA 95616-5294  
โทรศัพท ์ (530) 752-0580 
เว็บไซต์  http://mae.ucdavis.edu/ 
 
Nebraska Center for Materials and Nanoscience 
University of Nebraska-Lincoln 
สถานที่ติดต่อ Nebraska Center for Materials and Nanoscience 

Theodore P. Jorgensen Hall 
855 N. 16th Street, Room 095 
University of Nebraska 
Lincoln, NE 68588-0298 

โทรศัพท ์ (402) 472-7886  แฟกซ์   (402) 472-6148 
เว็บไซต์  http://www.unl.edu/ncmn/outreach/k8.shtml 
อีเมล์ ncmn@unlnotes.unl.edu 
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Next Generation Materials for Plasmonics and Organic Spintronics 
University of Utah 
ชื่อผู้ติดต่อ   Anil V. Virkar (Director) 
สถานที่ติดต่อ  CEMRI Utah 

122 S Central Campus Drive 
Room 1280 MEB 
Salt Lake City, UT 84112 

โทรศัพท ์  (801) 581-5396  แฟกซ์ (801) 581-4816 
เว็บไซต์   http://www.cemri.utah.edu/ 
อีเมล์   anil.virkar@m.cc.utah.edu 
 
NSF Center for Advanced Materials and SmartStructures 
(CAMSS) North Carolina State University 
สถานที่ติดต่อ Department of Mechanical Engineering 

Greensboro, NC 27411 
โทรศัพท ์ (336) 256-1151 
เว็บไซต์: http://www.mse.ncsu.edu/CAMSS/nano 
 
Renewable Energy Materials Research Science and Engineering Center 
Colorado School of Mines 
ชื่อผู้ติดต่อ      Craig Taylor (Director) 
สถานที่ติดต่อ  1500 Illinois Street, Golden CO 80401 
โทรศัพท ์  (303) 273-3756  แฟกซ์ (303) 384-2433 
เว็บไซต์   http://remrsec.mines.edu/ 
อีเมล์   pctaylor@mines.edu 
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Robotics and Mechatronics Laboratory 
Department of Mechanical and Aerospace Engineering 
Rutgers University 
สถานที่ติดต่อ 98 Brett Rd., Piscataway, NJ 08854-8058 
โทรศัพท ์ 732 - 445 - 0732 
เว็บไซต์:  http://www.robots.neu.edu/ 
อีเมล์ cpfeiffe@caip.rutgers.edu 
 
School of Materials Science and Engineering 
Georgia Tech Research Institute 
สถานที่ติดต่อ School of Materials Science and Engineering 

771 Ferst Drive 
J. Erskine Love Building 
Atlanta, GA 30332-0245 

โทรศัพท ์ (404) 894-2888 
เว็บไซต์ http://www.mse.gatech.edu/ 
อีเมล์ info@mse.gatech.edu 
 
The Institute for Regenerative Engineering (IRE)  
UConn Health Center 
สถานที่ติดต่อ UConn Health Center 263 Farmington Avenue 

Farmington, CT 06030 
โทรศัพท ์ (860) 679-2594  
เว็บไซต์   http://regenerativeengineering.uchc.edu/index.html 
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The Laboratory for Research on the Structure of Matter 
University of Pennsylvania 
ชื่อผู้ติดต่อ   Arjun G. Yodh  (Director) 
สถานที่ติดต่อ  3231 Walnut Street, 

Philadelphia, PA 19104-6202 
 
โทรศัพท ์  (215) 898-5425  แฟกซ์ (215) 898-8296 
เว็บไซต์   http://www.lrsm.upenn.edu/ 
อีเมล์   yodh@physics.upenn.edu 
 
The Materials Research Laboratory: an NSF MRSEC 
University of California at Santa Barbara 
ชื่อผู้ติดต่อ   Craig J. Hawker (Director) 
สถานที่ติดต่อ  MC-5121 Santa Barbara, 

CA 93106-5121 
โทรศัพท ์  (805) 893-7161  แฟกซ์ (805) 893-8797 
เว็บไซต์   http://www.mrl.ucsb.edu/ 
อีเมล์   hawker@mrl.ucsb.edu 
 
The Princeton Institute for the Science and Technology of Materials (PRISM) 
Princeton University 
สถานที่ติดต่อ Princeton Institute for the Science and Technology of Materials (PRISM) 

Princeton University 
70 Prospect Avenue, Bowen Hall 
Princeton, NJ 08540-5211 

โทรศัพท ์ (609) 258-4580  แฟกซ์ (609) 258-1177 
เว็บไซต์ http://www.princeton.edu/prism/index.xml 
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The Research Laboratory of Electronics at MIT (RLE) 
สถานที่ติดต่อ RLE Headquarters Room 36-413 

Massachusetts Institute of Technology 
77 Massachusetts Ave. 
Cambridge, MA 02139-4307 USA 

โทรศัพท ์ 617-253-2519 
เว็บไซต์   http://www.rle.mit.edu 
 
Triangle MRSEC 
Duke University 
ชื่อผู้ติดต่อ      Gabriel Lopez (Director) 
สถานที่ติดต่อ Triangle MRSEC, Duke University,  

Box 90271, Durham, NC 27708 
โทรศัพท ์  (919) 660-5442  
เว็บไซต์   http://mrsec.duke.edu/ 
อีเมล์   gabriel.lopez@duke.edu 
 
University of Colorado Technology Transfer Office 
สถานที่ติดต่อ CU Technology Transfer Office 4740 Walnut Street Suite 100 Boulder, CO 

80301 
 โทรศัพท ์ 303-735-0621  
เว็บไซต์   https://www.cu.edu/techtransfer/index.html# 
 
University of Washington Engineered Biomaterials    
สถานที่ติดต่อ Wm. H. Foege Building 3rd Floor,  

North 1705 NE Pacific, St.Seattle, WA. 98195 
 โทรศัพท ์ (206) 731-3466 
เว็บไซต์ http://www.uweb.engr.washington.edu/index.html 
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U.S. Department of Energy's Ames Laboratory 
ชื่อผู้ติดต่อ Steve Karsjen 
สถานที่ติดต่อ Office of Public Affairs 

Ames Laboratory, USDOE 
111 TASF Ames, IA 50011 

โทรศัพท ์ (515) 294-5643 
เว็บไซต์ http://www.ameslab.gov 
อีเมล์ karsjen@ameslab.gov 
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2.3 บริษัทและภาคเอกชน 
 
AB&I Foundry 
 บริษัท AB&I Foundry เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการผลิตท่อน้้าจากเหล็กหล่อ (Cast Iron Soil Pipe) ที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานของหน่วยงาน NSF โดยสามารถลดการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile 
Organic Compounds) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ถึงร้อยละ 95 

สถานที่ติดต่อ Foundry Headquarters 
7825 San Leandro Street 
Oakland, CA 94621 

โทรศัพท ์ (510) 632-3467  แฟกซ์ (510) 632-8035 
เว็บไซต์  http://www.abifoundry.com 

 
Advanced Biomaterial Systems® 

Advanced Biomaterial System เป็นบริษัทผู้ผลิตวัสดุชีวภาพ เช่น ข้อต่อเทียม ส้าหรับใส่ทดแทนข้อ
กระดูกบริเวณไขสันหลัง เป็นต้น 

สถานที่ติดต่อ 100 Passaic Avenue 
Chatham, NJ 07928 USA 

 โทรศัพท ์ (877) 257-9040  แฟกซ์ (973) 635-9878 
 เว็บไซต์  http://www.advbiomat.com/ 
 
Advanced Cast Products 
 บริษัท Advance Cast Product เป็นบริษัทให้ค้าปรึกษาและบริการเกี่ยวกับเหล็กหล่อเหนียว (Ductile 
cast iron หรือ Nodular) โดยใช้เทคโนโลยีการหล่อที่น้าสมัย ท้าให้เหล็กหล่อเหนียว และเหล็กหล่อเหนียวออส-
เทมเปอร์ (Austempered Ductile Cast Iron: ADI) มีคุณภาพท่ีดี  

สถานที่ติดต่อ 18700 Mill Street 
Meadville, PA 16335 

โทรศัพท ์ (814) 724-2600  แฟกซ์ (814) 333-1118 
เว็บไซต์  http://www.advancedcast.com/index.htm 
อีเมล์  sales@advancedcast.com 
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รายละเอียดของบริษัทในเครือของ Advanced Cast Product 
- บริษัท Dalton Corporation 

  สถานที่ติดต่อ PO Box 230 
Warsaw, IN 46581-0230 

โทรศัพท ์ (219) 267-8111  แฟกซ์ (219) 372-1820 
- บริษัท Gregg Industries, Inc. 

สถานที่ติดต่อ 10460 Hickson 
El Monte, CA 91735 

โทรศัพท ์ (626) 575-7664  แฟกซ์ (626) 401-0971 
- บริษัท Mercer Forge Corporation 

สถานที่ติดต่อ 200 Brown Street PO Box 272 
Mercer, PA 16137 

โทรศัพท ์ (800) 686-6677   แฟกซ์ (724) 662-2750 
- บริษัท Deeter Foundry Inc. 

สถานที่ติดต่อ 5945 N. 70th Street PO Box 29708 
Lincoln, NE 68529 

โทรศัพท ์ (800) 234-7466  แฟกซ์  (402) 464-8533 
- บริษัท Neenah Foundry Company 

สถานที่ติดต่อ 2121 Brooks Avenue PO Box 729 
Neenah, WI 54956 

โทรศัพท ์ (800) 558-5075   แฟกซ์  (920) 729-3682 
 
Albus Energy, Inc 

Albus Energy เป็นบริษัทผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบรวมแสง (Concentrator Solar Cell) โดยการใช้
วัสดุรีไซเคิลทั้งหมด และมีค่าบ้ารุงรักษาต่้า อีกทั้งยังสามารถซ่อมแซมได้ที่บริเวณติดตั้ง    

เว็บไซต์  http://albusenergy.com 
อีเมล์  sales@albusenergy.com 
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Alcoa Global Center 
Alcoa Global Center เป็นบริษัทผู้ผลิตวัสดุ Fiber metal laminate จาก Aluminium โดยมี

ผลิตภัณฑ์ เช่น Alcoa® ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวมีนโยบายในการรีไซเคิลวัสดุอะลูมิเนียมคิดเป็นร้อยละ 90 ภายในปี 
ค.ศ. 2030  

สถานที่ติดต่อ 390 Park Avenue 
New York, NY 10022 USA 

โทรศัพท ์ (412) 553-4545  แฟกซ์  (412) 553-4498 
เว็บไซต์  http://www.alcoa.com/global/en/general/contact_alcoa.asp 

 
APC International, Ltd. 
 APC International เป็นบริษัทผู้ผลิตวัสดุ Piezoelectric Ceramic และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากวัสดุ
เซรามิกอ่ืนๆ ส้าหรับประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น ยานอวกาศ ยานยนต์ การทหาร วิศวกรรมและการออกแบบ 
อุตสาหกรรมการผลิต อุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยี Ultrasound และการวิจัยและการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ เป็นต้น   

สถานที่ติดต่อ 213 Duck Run Road, P.O. Box 180  
Mackeyville, PA 17750 USA (Directions) 

โทรศัพท ์ (570) 726-6961  แฟกซ์ (570) 726-7466 
เว็บไซต์  http://www.americanpiezo.com/ 
อีเมล์  sales@americanpiezo.com  

 
Aurora Metal Division L.L.C. 

Aurora Metal Division เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ท้ามาจากวัสดุโลหะที่ผ่านกระบวนการหล่อ โดยใช้
เทคโนโลยีการหล่อที่ท้าให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ และประหยัดระยะเวลาในการหล่อ อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณ
การใช้แรงงานและเครื่องมือเสริมอีกด้วย   

สถานที่ติดต่อ 1995 Greenfield Ave. 
Montgomery, Illinois 60538 

โทรศัพท ์ (630) 844-4900  แฟกซ์ (630) 844-6839 
เว็บไซต์  http://www.aurorametals.com/pm.htm 
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BOCA Bearing Company 
 BOCA Bearing Company เป็นบริษัทผู้ผลิตตลับลูกปืนเซรามิกส้าหรับใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ 
จักรยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ส้าหรับเครื่องบินเจ็ท เป็นต้น  

สถานที่ติดต่อ 755 NW 17th Ave. #107 
Delray Beach, FL 33445 U.S.A. 

โทรศัพท ์ (561) 998-0004  แฟกซ์ (561) 998-0119 
เว็บไซต์  http://www.bocabearings.com/default.aspx 
อีเมล์  info@bocabearings.com 

 
Ceradyne, Inc. 
 Ceradyne เป็นบริษัทผู้ผลิตวัสดุเซรามิกส้าหรับผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนประกอบด้านอุตสาหกรรมต่างๆ 
เช่น ทหาร พลังงานนิวเคลียร์ น้้ามันเชื้อเพลิง พลังงานแสงอาทิตย์ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และการแพทย์     
เป็นต้น    

สถานที่ติดต่อ 3169 Red Hill Avenue 
Costa Mesa, CA 92626 USA 

โทรศัพท ์ (800) 839-2189  แฟกซ์ (714) 549-5787 
เว็บไซต์  http://www.ceradyne.com/ 
อีเมล์  Email: info@ceradyne.com 

 
eFunda, Inc. 
 บริษัท eFunda มีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databased) ที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมด้านต่างๆ เช่น โครงสร้าง และวัสดุ เพื่ออ้านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลเชิงเทคนิคได้ง่าย โดย
สามารถสรุปรายละเอียดของข้อมูลตามคุณสมบัติที่ต้องการท้าให้ไม่จ้าเป็นต้องเสียเวลาค้นคว้าข้อมูลจ้านวนมาก  

สถานที่ติดต่อ P.O. Box 64400 
Sunnyvale, CA 94088 

 โทรศัพท ์ (800) 398-5968  แฟกซ์ (408) 904-5190 
เว็บไซต์  http://www.efunda.com/about/contact.cfm 
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Harvest Technologies 
Harvest Technologies เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก โดยใช้เทคโนโลยี Rapid 

Prototype  
สถานที่ติดต่อ 815 Kirkley Blvd. 

      Belton, TX 76513 
โทรศัพท ์ (254) 933-1000  แฟกซ์ (254) 298-0125 
เว็บไซต์  http://www.harvest-tech.com/materials.html 
อีเมล์  harvest@harvest-tech.com 

 
HRL Laboratories Limited Liability Company 

HRL เป็นองค์กรรวมที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
วัสดุ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และกลุ่มสมาชิก เช่น บริษัท หน่วยงานรัฐบาล สถาบันทาง
การศึกษา ที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ยานยนต์ ยานอวกาศ หุ่นยนต์ หรือ วัสดุโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม เป็นต้น   

สถานที่ติดต่อ HRL Laboratories, LLC 
3011 Malibu Canyon Road 
Malibu, CA 90265-4797 

โทรศัพท ์ (310) 317-5000  แฟกซ์ (310) 317-5483 
เว็บไซต์  http://www.hrl.com/index.html 

 
Infinera Worldwide Headquarters 
 Infinera เป็นบริษัทผู้ผลิตวัสดุกึ่งตัวน้า เช่น ใยแก้วน้าแสง และ Photonic Integrated Circuit หรือ
แผงวงจร PIC ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความยืดหยุ่น มีความจุ และสามารถควบคุมได้ อีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตต่้า 
ท้าให้สามารถน้าวัสดุดังกล่าวปรับปรุงระบบการส่งสัญญาณในรูปแบบ optical network ได้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  

สถานที่ติดต่อ Infinera HQ  
140 Caspian Ct., Sunnyvale, CA 94089  

โทรศัพท ์ (408) 572-5200  
เว็บไซต์  http://www.infinera.com/ 
อีเมล์  info@infinera.com  
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Innegra LLC 
Innegra เป็นบริษัทผู้ผลิตวัสดุ Innegra™ ซึ่งเป็นเส้นใยผสมที่มีประสิทธิภาพสูง มีน้้าหนักเบา และมีความ

เหนียว อีกทั้งยังสามารถน้าไปรีไซเคิลได้  
สถานที่ติดต่อ 1312 Old Stage Road, Suite F 

Simpsonville, SC 29681 
โทรศัพท ์ (864) 631-2800  แฟกซ์ (864) 631-2802   

 เว็บไซต์  http://www.innegrity.com/index.php 
 
Key to Metal 
 บริษัท Key to Metal เป็นบริษัทที่ให้บริการข้อมูลและซอฟท์แวร์เกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคของโลหะที่ได้
มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลของวัสดุโลหะที่มีความจ้าเพาะสูง และพัฒนาอัลกอริทึมของ
นวัตกรรมวัสดุใหม่ๆ ซึ่งได้รับการรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลก  

สถานที่ติดต่อ Key to Metals North America 
1265 Research Boulevard 
St. Louis, MO 63132 USA 

โทรศัพท ์ (314) 432-7887  แฟกซ์ (314) 432-3107 
เว็บไซต์ http://steel.keytometals.com/articles/art96.htm 
อีเมล์ CustService@us.key-to-metals.com 

 
Kuraray America, Inc. 

Kuraray America เป็นบริษัทผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ที่มีคุณภาพสูง เช่น Vectran® ซึ่งเป็น High strength 
polyarylate fiber หรือวัสดุเส้นใยที่มีความแข็งแรงสูง และ Vecstar ซึ่งเป็นวัสดุโพลิเมอร์ที่มีลักษณะเป็น
แผ่นฟิล์มบาง เป็นต้น 

สถานที่ติดต่อ 2625 Bay Area Blvd 
Houston, TX 77058 

โทรศัพท ์ (713) 495-7311 
อีเมล์  info@kurarayamerica.com 
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Liquidmetal® Technologies  
Liquidmetal Technologies เป็นบริษัทผู้ผลิตวัสดุโลหะประเภทอะมอร์ฟัส (Amorphous Metals) 

ด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยพัฒนาโลหะผสมและกระบวนการเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ เช่น การแพทย์ ทหาร และอุปกรณ์ทางด้านการกีฬา เป็นต้น  

สถานที่ติดต่อ 30452 Esperanza 
Rancho Santa Margarita, CA 92688 

โทรศัพท ์ (949) 635-2100  แฟกซ์ (949) 635-2188 
เว็บไซต์  http://www.liquidmetal.com/about/ 

 
Lincoln Machine, Inc. 

บริษัท Lincoln Machine เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือส้าหรับเทคโนโลยีการหล่อโลหะ โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และยังให้ค้าปรึกษาและบริการในด้านเทคโนโลยีการ
หล่อโลหะโดยผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง 

สถานที่ติดต่อ 6401 Cornhusker Hwy. 
P.O. Box 29798 
Lincoln, NE 68529-0798 

โทรศัพท ์ (402) 434-9140  แฟกซ์ (402) 434-9160 
เว็บไซต์  http://www.lincolnmachine.com/steel_alloys.htm 

 
Morgan Technical Ceramics (MTC)  
 MTC เป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเซรามิกและคาร์บอน เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการขนส่งและ
โทรคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการป้องกันความร้อน และเป็นวัสดุส้าหรับเครื่องมือทางการแพทย์  

สถานที่ติดต่อ MTC ElectroCeramics 
232 Forbes Road  
Bedford, Ohio 44146-5418 USA 

โทรศัพท ์ (440) 232-8600  แฟกซ์ (440) 232-8731 
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MRC Bearing Services 
 MRC Bearing Services เป็นบริษัทผู้ผลิตตลับลูกปืนไฮบริดเซรามิกท่ีคุณภาพสูง ทนต่อการเสียดสี และมี
อุณหภูมิต่้า   

สถานที่ติดต่อ 1510 Gehman Road 
Kulpsville, PA 19443 USA 

โทรศัพท ์ (215) 513-4400  แฟกซ์ (888) 322-4672 
เว็บไซต์  www.mrcbearingservices.com 

 
Nanosolar, Inc. 

Nanosolar เป็นบริษัทผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทแผ่นฟิล์มบาง หรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง
ประกอบด้วย CIGS (Copper    Indium    Gallium  และ Selenium) และอนุภาคนาโน ท้าให้เซลล์แสงอาทิตย์
ที่ได้มีความบางและมีต้นทุนต่้า  

สถานที่ติดต่อ 5521 Hellyer Avenue 
San Jose, CA 95138 

โทรศัพท ์ (408) 365-5960  แฟกซ์ (408) 365-5965 
เว็บไซต์  http://www.nanosolar.com 
อีเมล์  info@nanosolar.com 

 
Paramount Industries, Inc. 

บริษัท Paramount Industries เป็นบริษัทผู้ผลิตวัสดุโลหะและโพลิเมอร์โดยใช้เทคโนโลยี Rapid 
Prototype และ SLS (Selective Laser Sintering) 

สถานที่ติดต่อ 2475 Big Oak Road 
Langhorne, PA 19047 

โทรศัพท ์ (215) 757-9611  แฟกซ์ (215) 757-9784 
เว็บไซต์  http://www.paramountind.com/selective-laser-sintering.html 
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SAE International 
บริษัท SAE International เป็นบริษัทเอกชนที่ท้าหน้าที่ก้าหนดมาตรฐานของวัสดุ โดยการร่วมมือกับ

ภาครัฐ เพ่ือใช้เป็นแหล่งมาตรฐานอ้างอิง อีกทั้งยังเป็นตัวกลางในการเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลและเทคโนโลยีวัสดุ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันทางการศึกษาต่างๆ อีกด้วย 

สถานที่ติดต่อ SAE World Headquarters 
400 Commonwealth Drive 
Warrendale, PA 15096-0001 USA 

โทรศัพท ์ (724) 776-4841 
เว็บไซต์  http://www.sae.org  

 
SinterCast Inc 

บริษัท SinterCast Inc เป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กหล่อกราไฟต์ตัวหนอน (Compacted Graphite Iron: CGI) 
ที่มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่สามารถเพ่ิมก้าลังการผลิตเหล็ก CGI ได้ในปริมาณสูง  

สถานที่ติดต่อ 40 Shuman Blvd. Suite 160 
Naperville, IL 60563 USA 

โทรศัพท ์ (630) 778-3466  แฟกซ์ (630) 778-3501 
  เว็บไซต์  http://www.sintercast.com/technology 

Smart Material Corporation 

 Smart Material Corporation เป็นบริษัทผู้ผลิตวัสดุฉลาด เช่น Piezo-composite ที่สามารถน้ามา
ประยุกต์ใช้เป็น Actuator และเซ็นเซอร์ ส้าหรับอุปกรณ์ Ultrasound Transducer เป็นต้น 

สถานที่ติดต่อ 1990 Main Street, Suite 750 
   Sarasota, FL 34236 U.S.A. 
 โทรศัพท ์ (888) 385-8955  แฟกซ์ (941) 847-0788 

เว็บไซต์  http://www.smart-material.com 
อีเมล์  sarasota@smart-material.com 

 
 
 
 
 
 



- 212 - 
 

Stromberg Architectural 

 Stromberg Architectural เป็นบริษัทผู้ผลิตวัสดุ Glass Fiber Reinforced Concrete (GFRC) ส้าหรับ
งานสถาปัตยกรรมต่างๆ  

สถานที่ติดต่อ Stromberg Architectural  
4400 Oneal St. 
Greenville, TX, 75401 

โทรศัพท ์ (903) 454-0904  แฟกซ์ (903) 454-3642 
 เว็บไซต์  http://www.strombergarchitectural.com/contact 
 อีเมล์  info@strombergarchitectural.com  
 
Superform USA 
 Superform เป็นบริษัทผู้ผลิตโลหะประเภทอะลูมิเนียม (Aluminium) แมกนีเซียม (Magnesium) และ 
ไทเทเนียม (Titanium) ส้าหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ รางรถไฟ ยานอวกาศ การแพทย์ โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม และเรือ เป็นต้น โดยมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษ และสหรัฐฯ  

สถานที่ติดต่อ 6825 Jurupa Avenue 
Riverside, CA 92504 

 โทรศัพท ์ (951) 351-4100 
เว็บไซต์  http://www.superform-aluminium.com/ 
อีเมล์  sales@superformusa.com 

 
The Southeastern Institute of Manufacturing and Technology (SiMT) 

บริษัท SiMT เป็นบริษัทที่ให้บริการและให้ค้าปรึกษาด้านเทคโนโลยี Rapid Prototype โดยมีศูนย์
ให้บริการชื่อ Rapid Prototyping Center  
สถานที่ติดต่อ 1951 Pisgah Road  

Florence, SC 29502 
โทรศัพท ์ (866) 304-7468 
เว็บไซต์  http://www.simt.com/rpc/default.asp 
อีเมล์  Jack.Roach@simt.com 
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Ultramet 
 Ultramet เป็นบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาวัสดุผสมที่มีชั้น Matrix เป็นเซรามิก ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ เช่น ยานอวกาศ การทหาร ชีวการแพทย์ และอุตสาหกรรมด้านพลังงาน เป็นต้น   

สถานที่ติดต่อ 12173 Montague Street 
Pacoima CA  91331 

 โทรศัพท ์ (818) 899-0236  แฟกซ์ (818) 890-1946 
 เว็บไซต์  http://www.ultramet.com 

อีเมล์  mail@ultramet.com 
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3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ     

บทสรุป  

ที่ผ่านมาการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุในประเทศสหรัฐฯ ได้รับการจัดอันดับอยูใ่นกลุ่มผู้น าด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีวัสดุมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจ านวนการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยจะลดน้อยลง และมีปริมาณน้อย
กว่ากลุ่มประเทศในแถบทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน ฯลฯ แต่เมื่อเทียบค่าดัชนี Citation Impact ซึ่งแสดงถึงความ
น่าเชื่อถือของผลงานวิจัยด้านวัสดุ ประเทศสหรัฐฯยังคงมีค่าดัชนีดังกล่าวสูงที่สุด แสดงว่า ประเทศสหรัฐฯ มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากท่ีสุดถึงแม้จะมีจ านวนผลงานวิจัยน้อยกว่าประเทศจีนถึงร้อยละ 50 ก็ตาม  

 นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีวัสดุที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสหรัฐฯ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งและ
ความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกให้กับประเทศสหรัฐฯ ดังนั้น จึงได้ก าหนดนโยบายน าร่อง 
(National Initiative) ด้านการพัฒนาวัสดุไว้ว่า “จะขับเคลื่อนการผลิตและการพัฒนาวัสดุเชิงก้าวหน้า 
(Advanced Material) ให้มีอัตราเร็วเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าจากการผลิตและพัฒนาในปัจจุบัน โดยใช้ต้นทุนในการ
ผลิตต่ า” เนื่องจากสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เทคโนโลยีวัสดุตามหลังความต้องการในตลาด คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
คิดค้น และพัฒนาวัสดุ ตั้งแต่การค้นพบจนถึงการผลิตวัสดุออกสู่ตลาด ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 10-20 ปี ทั้งนี้ 
การย่นระยะเวลาในการพัฒนาวัสดุให้เหลือเพียง 2-3 ปี จึงเป็นไปได้ยาก ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ
น าร่อง “Material Genome Initiative for Global Competitiveness” (MGI) ซึ่งเป็นโครงการน าร่องในการ
รวบรวมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันทางการศึกษา เพ่ือเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือใน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ หรือวัสดุเชิงก้าวหน้า โดยการใช้เครื่องมือ Computation Tools เข้ามาช่วย 
ท าให้ทุกฝ่ายสามารถรับรู้ถึงผลการวิจัยด้านวัสดุเชิงก้าวหน้าในปัจจุบัน และสามารถช่วยกันเสนอแนวคิดในการ 
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ด้วยความรวดเร็ว  

 นอกจากนี้ กลไกการพัฒนาวัสดุใหม่ในปัจจุบัน ยังเป็นกลไกในลักษณะเส้นตรง ซึ่งแนวทางในการพัฒนา
วัสดุในรูปแบบใหม่จะมีข้ันตอนการพัฒนาที่ทับซ้อนกันและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ท าให้ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
และพัฒนาวัสดุชนิดใหม่เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการน ารูปแบบการพัฒนาดังข้างต้นมาใช้ในการพัฒนาวัสดุ
แล้ว การเตรียมความพร้อมส าหรับเยาวชนผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักวิจัยและพัฒนา รวมถึงแรงงานที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาวัสดุในรุ่นต่อไป ยังเป็นสิ่งส าคัญท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ การปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่สามารถร่วมรับรู้ถึง
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของนักวิจัย ยังช่วยกระตุ้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยสามารถน าเอาองค์
ความรู้ที่ได้มาต่อยอดเพ่ือใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุต่อไปในอนาคต   
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ข้อเสนอแนะ 

 ในการผลักดันให้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีวัสดุในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องมาก
ขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 1.  ควรมีการริเริ่มโครงการน าร่องขนาดใหญ่ โดยภาครัฐให้การสนับสนุนและริเริ่มโครงการ เชน่ 
โครงการ “Material Genome Initiative for Global Competitiveness” (MGI) ในประเทศสหรัฐฯ เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ    

 2.  การเล็งเห็นถึงความส าคัญในการวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่จากระดับห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนาการผลิต และ
สนับสนุนทุนการวิจัย  

 3.  ส่งเสริมระบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานในภาครัฐ เอกชน และสถาบันทางการศึกษา เพ่ือสร้าง
ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิจัย อีกทั้งยังเป็นการย่นระยะเวลา  
ส าหรับการวิจัย และสามารถลดความซ้ าซ้อนในการทดลอง เพราะสามารถแบ่งปันข้อมูลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กันและกันได้  

 4.  ควรการสร้างส านึกและความเชื่อมั่นในการตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐของภาคเอกชน  

5.  แบ่งปันฐานข้อมูลในการวิจัยร่วมกัน เพ่ือป้องกันการท างานทับซ้อน รวมถึงทราบความก้าวหน้า
ของการวิจัยในแต่ละระยะ ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการทดลอง เนื่องจากสามารถอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่
ใช้ร่วมกันได้       

6.  การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป โดยการวางแผนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้เยาวชนรับรู้ถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของนักวิจัย ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้
ที่อาจน าไปสู่การพัฒนาด้านวัสดุในอนาคต 

7.  ภาครัฐควรมีการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาในระยะยาว และมีความต่อเนื่อง 
เนื่องจากโครงการบางส่วนใช้ระยะเวลานานในการศึกษาวิจัย ซึ่งหากขาดทุนการวิจัยที่ต่อเนื่องจะท าให้การพัฒนา
เทคโนโลยีวัสดุหยุดชะงัก 
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ภาคผนวก 

(กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุโลหะ) 

1. กระบวนการถลุงแร่ 

เหล็กดิบ (Pig Iron) คือ เหล็กที่ได้จากการถลุงสินแร่เหล็ก (Iron ore) ก่อนที่จะน าเหล็กดิบ (ดังรูปภาพที่ 
125) นั้นไปเป็นวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตโลหะชนิดต่างๆ ต่อไป (International Pig Iron Association, n.d.) 

 

รูปภาพที่ 125 เหล็กดิบท่ีได้หลังจากการถลุงสินแร่ 

ที่มา: Wikipedia (2007) 

ในกระบวนการถลุงสินแร่เหล็ก (Iron Ore) ในการผลิตเหล็กดิบนั้น มีวัตถุดิบหลักที่จ าเป็นต้องใช้ใน
กระบวนการถลุง คือ สินแร่เหล็ก (Iron Ore) ถ่านโค้ก (Coke) และหินปูน (Limestone) โดยเริ่มต้นจากการน า
สินแร่เข้าเตาเผา โดยใช้ถ่านโค้ก (Coke) เป็นเชื้อเพลิงและใช้ลมเพ่ือเพ่ิมความร้อนภายในเตา เตาที่ใช้ในการถลุง
แร่ เรียกว่า เตาสูง หรือเตาบลาสต์เฟอร์เนซ (Blast Furnace) โดยการถลุงสินแร่เหล็ก ความร้อนที่ใช้ในการถลุง
แร่นั้น มีอุณหภูมิประมาณ 3,000 องศาฟาเรนไฮด์ (ประมาณ 1,649 องศาเซลเซียส) ท าให้สินแร่ต่างๆ หลอม
ละลายออกมา ณ ระดับอุณหภูมิดังกล่าว สินแร่ต่างๆ จะถูกหลอมละลายออกมา พร้อมกับสแลก (Slag) หรือสิ่ง
เจอปนที่ปะปนมากับสินแร่ เช่น น้ า ท าให้ต้องผ่านกระบวนการแยกน้ าออกจากโลหะ ก่อนที่จะน าโลหะเทลงใน
โมล (mole) หรือแบบหล่อต่อไป (BBC, n.d.) ดังรูปภาพที่ 126  
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รูปภาพที่ 126 กระบวนการถลุงสินแร่เหล็กภายในเตาเผาบลาสต์เฟอร์เนช 

ที่มา: Wikipedia (2008) 

 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบปริมาณการผลิตเหล็กดิบ (Pig Iron) ระหว่างประเทศสหรัฐฯ กับประเทศต่างๆ 

ที่มา: U.S. Geological Survey (2007)  

ปริมาณการผลิตเหล็กดิบ (Pig Iron) ในประเทศสหรัฐฯ ยังคงมีปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
จีน ประมาณ 9 เท่า และเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตเหล็กกล้าดิบ (Raw Steel) หรือเหล็กกล้าที่ยังไม่ได้
ผ่านกระบวนการแปรรูป พบว่า ประเทศสหรัฐฯ มีปริมาณการผลิตเหล็กกล้าดิบมากกว่าเหล็กดิบประมาณ 3 เท่า 
ดังตารางที่ 6  
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2. ตัวอย่างเทคโนโลยีการหล่อโลหะในประเทศสหรัฐฯ 

 

- หล่อในแบบหล่อทราย (Sand Casting) 

 
รูปภาพที่ 127 หล่อในแบบหล่อทราย (Sand Casting) 

ที่มา: CustomPartNet (2009) 
การหล่อโดยแบบหล่อทราย (Sand Casting) เป็นวิธีการที่มีใช้มานานอย่างแพร่หลาย สามารถ

ผลิตชิ้นงานหล่อตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ที่มีน้ าหนักหลายร้อยกิโลกรัม ชิ้นงานหล่อที่ผลิตโดย
แบบหล่อทรายอาจประกอบไปด้วย เครื่องยนต์ ใบพัดเทอร์ไบน์ เปลือกมอเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์
ทางการเกษตรอีกหลายชนิด แบบหล่อทรายสามารถใช้หล่อกับโลหะได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น
เหล็กหล่อ เหล็กกล้า อะลูมิเนียมผสม ทองแดงผสม ตลอดจนนิกเกิล หรือไทเทเนียม เป็นต้น 
(Cohen, 2008) 

วัสดุในการท้าแบบหล่อทราย ประกอบไปด้วยเม็ดทรายที่ท้าหน้าที่เป็นวัสดุทนไฟ ผสมรวมกับตัว
ประสานที่เป็นดินเหนียวและมีน้ าผสมเข้าไปเป็นตัวช่วยให้ดินเหนียวจับยึดเม็ดทรายได้มากครั้ง อาจมี
การเติมตัวประสานชนิดพิเศษลงไปอีกเมื่อเพ่ิมสมบัติบางอย่างของทรายแบบหล่อให้ดีขึ้น เม็ดทรายที่
ใช้ท้าแบบหล่อนั้นมีหลายชนิด เช่น ทรายเซอร์คอน ทรายโอลิวีน ทรายโครไมต์ เป็นต้น แต่ที่นิยมใช้
มากที่สุดคือทรายซิลิกา ส าหรับดินเหนียวที่นิยมใช้คือ ดินเบนโทไนต์ (Bentonite) 

ขั้นตอนในการหล่อในแบบหล่อทรายจะเริ่มต้นจากการเทโลหะหลอมเหลว (Molten Metal) ลง
ไปในช่องว่างของแบบ หรือที่เรียกว่า โพรงแบบ (Mold Cavity) เมื่อโลหะแข็งตัวจะเกิดเป็นรูปร่าง
ตามลักษณะของแม่แบบดังรูปภาพที่ 127 และ 128 นั่นเอง (CustomPartNet, n.d.) 
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รูปภาพที่ 128 ขั้นตอนกระบวนการหล่อในแบบหล่อแบบทราย 

ที่มา: Cohen (2008) 
- หล่อเหว่ียง (Centrifugal casting) 

การหล่อเหวี่ยง (Centrifugal Casting หรือ Rotocasting) คือ การหล่อโลหะที่ใช้แรงเหวี่ยงจาก
ชิ้นส่วนรูปกระบอก (ดังรูปภาพที่ 129) ซึ่งวิธีการดังกล่าวแตกต่างจากวิธีการหล่อโลหะแบบอ่ืนๆ 
เนื่องจากเป็นการใช้แรงดึงดูด (Gravity) หรือ แรงดัน (Pressure) เพ่ือสร้างชิ้นงานจากแบบหล่อ วัสดุ
ที่นิยมใช้ท าแบบหล่อถาวร (Permanent Mold) มักท ามาจาก เหล็กกล้า เหล็กหล่อ หรือแกรไฟต์ 
(Graphite) ในกระบวนการหล่อเหวี่ยงส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรเหวี่ยงตามแนวนอนขนานกับพ้ืน 
(Horizontal Centrifugal) โดยเริ่มต้นจากการเทน้ าโลหะหลอมเหลวใส่ในแบบหล่อทรงกระบอก 
ขณะที่เหวี่ยงแบบหล่อด้วยมอเตอร์ (Motor) ท าให้ชิ้นงานหล่อที่ได้มีความหนาและเรียบสม่ าเสมอ 
การหล่อโลหะด้วยวิธีการดังกล่าวนิยมใช้ในการหล่อโลหะส าหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น 
อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อุตสาหกรรมทางน้ า และระบบส่งก าลัง (Power Transmission) 
เป็นต้น (CustomPartNet, 2009) 
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รูปภาพที่ 129 การหล่อเหวี่ยง 
ที่มา: CustomPartNet (2009) 

- หล่อในแบบหล่อเปลือกบาง (Shell Mold) 
การหล่อในแบบเปลือกบาง (Shell Mold) เป็นกระบวนการหล่อโดยการใช้โลหะหลอมเหลวเท

ลงในแบบหล่อ คล้ายกับการหล่อในแบบหล่อทราย ซึ่งขั้นตอนการท าแบบหล่อแบบเปลือกบาง
เริ่มต้นจากน าส่วนผสมของทรายและเรซิน (Sand-Resin Mixture) ใส่ในแบบหล่อกล่อง (Dump 
Box) ที่ใช้แผ่นแบบโลหะร้อน (Hot Pattern) และคว่ าแบบหล่อลงเพ่ือท าให้ส่วนผสมทรายและเรซิน
ติดอยู่กับแผ่นแบบโลหะร้อน และพลิกแบบหล่อลงเพื่อให้ส่วนผสมของทรายและเรซินที่ไม่ติดกับแบบ
หล่อตกลงมาด้านล่าง ท าให้ได้แบบหล่อเปลือกบางท่ีท าจากส่วนผสมของทรายและเรซินที่แข็งตัวแล้ว 
ในท าแบบหล่อเปลือกบางจะต้องน าแบบหล่อมาประกบกันใส่ในหีบหล่อ (Flask) ที่อัดด้วยวัสดุที่ใช้
ส าหรับการยึดแบบ (Backing Material) เช่น ทราย แล้วจึงเทโลหะหลอมเหลวลงในแบบหล่อแบบ
เปลือกบาง เมื่อน าแบบออกจะได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ (ดังรูปภาพที่ 130 และ 131) 

วิธีการหล่อดังกล่าว จะได้ชิ้นงานหล่อที่มีผิวเรียบ และมีขนาดใกล้เคียงกับชิ้นงานต้นแบบ 
นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนในการหล่อที่ถูก เนื่องจากใช้ส่วนผสมของทรายเป็นหลัก และแบบหล่อเปลือก
บางยังประกอบขึ้นจากส่วนผสมของทรายและเรซิน ซึ่งมีความหนาเพียง 5-10 มิลลิเมตร วิธีการหล่อ
ดังกล่าว สามารถใช้ได้กับการหล่อโลหะที่มีเหล็กหรือไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ เช่น เหล็กหล่อ 
เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม วิธีการหล่อดังกล่าวเหมาะส าหรับงานหล่อที่มี
ขนาดเล็กถึงปานกลาง และต้องการความเที่ยงตรง หรืองานที่มีความละเอียดสูง เช่น ท่อก๊าซ ข้อต่อ 
หรือฟันเฟือง เป็นต้น (Degramo, Black, & Kohser, 2003; CustomPartNet, 2009) 
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รูปภาพที่ 130 ขั้นตอนการหล่อโลหะในแบบเปลือกบาง 

ที่มา: CustomPartNet (2009) 

 
รูปภาพที่ 131 ขั้นตอนการท าแบบหล่อเปลือกบาง 

ที่มา: Degramo, Black, & Kohser (2003) 
 

- หล่ออินเวสเมนต์ (investment casting) 

วิธีการหล่ออินเวสเมนต์ (Investment Casting) เริ่มมีการหล่อมาตั้งแต่ในอดีต นิยมใช้เพ่ือการ
หล่อชิ้นงานขนาดเล็ก ตั้งแต่เครื่องประดับไปจนถึงการหล่อชิ้นงานขนาดใหญ่ เช่น เฟือง ใบพัด
ส าหรับเครื่องบิน เป็นต้น   

การหล่ออินเวสเมนต์ เป็นกระบวนการหล่อที่มีการริเริ่มใช้มาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อน โดยใช้วิธีการ
เทโลหะหลอมเหลวลงในแบบหล่อเซรามิกส์ วิธีหล่อดังกล่าวใช้ขี้ผึ้งเป็นแบบหล่อแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งจะ
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น าแบบหล่อดังกล่าวไปชุบในวัสดุเซรามิกส์ (Ceramic Slurry) หรือวัสดุทนไฟอ่ืนๆ  เพ่ือเพ่ิมความ
แข็งให้กับแบบหล่อ วิธีการหล่ออินเวสเมนต์ สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า หล่อแบบขึ้ผึ้งหาย (Lost-
Was Casting) เนื่องจากขี้ผึ้งจะหลอมละลายและแยกตัวออกมาหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ 
(CustomPartNet, 2009)       

 
รูปภาพที่ 132 การหล่ออินเวสเมนต์ (Investment Casting) 

ที่มา: CustomPartNet (2009) 
 

กระบวนการหล่อเริ่มต้นจากการฉีดขี้ผึ้งในแม่พิมพ์เพ่ือสร้างแบบหล่อขี้ผึ้ง (Wax Patterns) และ
น ามาติดกับรูเท (Sprune) และทางวิ่ง (Runner) ที่ท ามาจากขึ้ผึ้งเช่นเดียวกัน เพ่ือน ามาใช้ในการเท
โลหะหลอมเหลวต่อไป ในขั้นตอนนี้จะได้ต้นขี้ผึ้ง (Tree Wax) และน าไปชุบกับ Ceramic Slurry 
จากนั้นจึงเทโลหะหลอมเหลวลงไปในแบบหล่อขี้ผึ้งดังกล่าว และทิ้งไว้ให้แข็งตัวแล้วจึงท าลายแบบ
ขี้ผึ้งทิ้งโดยการเลื่อยหรือท าให้แตกโดยการแช่แข็งในไนโตรเจนเหลว  (ดังรูปภาพที่ 132) จะท าให้ได้
ชิ้นงานที่มีคุณภาพ ผิวเรียบ และมีความเที่ยงตรง   

วิธีการหล่อแบบดังกล่าว นิยมใช้หล่อโลหะประเภทต่างๆ เช่น แผ่นอะลูมิเนียม เหล็กหล่อ  และ
เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) เป็นต้น กระบวนการหล่อดังกล่าวสามารถหล่อโลหะด้วย
อุณหภูมิจุดหลอมเหลวในระดับสูง ซึ่งแบบหล่อโลหะหรือปูนพลาสเตอร์ไม่สามารถทนความร้อนใน
ระดับเดียวกันได้ ท าให้เหมาะสมในการหล่อชิ้นงานที่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทยานยนต์ โดยเฉพาะ
เครื่องบิน และการทหาร เป็นต้น (Investment Casting Institute, 2004) 

 
- หล่อในแบบหล่อถาวร (Permanent Mold Casting) 

การหล่อในแบบหล่อถาวร (Permanent Mold Casting) เป็นกระบวนการหล่อที่เป็นการผสม
ระหว่างวิธีการ 2 วิธีการ คือ การหล่อในแบบหล่อทราย และการหล่อดายคาสติ้ง (Die Casting) ใน
กระบวนการหล่อในแบบหล่อทราย จะเทโลหะหลมอเหลวลงในแบบหล่อ และทิ้งไว้จนกระทั่งชิ้นงาน
เย็นและแข็งตัวในรูปแบบที่ต้องการ และหากต้องการหล่อซ้ าจะต้องท าแบบหล่อใหม่ทุกครั้ง แต่การ
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หล่อในแบบหล่อถาวร และการหล่อดายคาสติ้ง จะใช้แบบหล่อโลหะ (Die) ซึ่งท ามาจากเหล็กกล้า 
หรอืเหล็กหล่อ และสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลายพันครั้ง ซึ่งการเทโลหะหลอมเหลวลงในแบบ
หล่อโลหะโดยไม่ใช้วิธีการฉีดโลหะหลอมเหลว ท าให้สามารถเรียกวิธีการหล่อโลหะในแบบหล่อถาวร
ว่า Gravity Die Casting (Aurora Metals Division, n.d.; CustomPartNet, 2009) 

โดยทั่วไป วิธีการหล่อในแบบหล่อถาวรมักใช้ส าหรับการหล่อโลหะชิ้นงานขนาดเล็กที่มีปริมาณ
มาก และมีลักษณะชิ้นงานที่มีความหนาและไม่ต้องการความละเอียดสูง ประเภทของโลหะที่นิยมใช้
วิธีการดังกล่าวมักอยู่ในประเภทโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ (Non-Ferrous Metals) เช่น 
อะลูมิเนียมอัลลอยด์ แมกนีเซียมอัลลอยด์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สามารถใช้วิธีดังกล่าวในการหล่อ
เหล็กและเหล็กกล้าโดยการใช้แกรไฟต์เป็นแบบหล่อ  

วิธีการหล่อในแบบหล่อถาวรมีลักษณะดังรูปภาพที่ 133 ซึ่งสามารถเทโลหะหลอมเหลวลงในแบบ
หล่อถาวรที่สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ ซึ่งวิธีการหล่อดังกล่าว นิยมใช้ผลิตชิ้นงานต่างๆ เช่น เฟือง 
ใบพัดเครื่องบิน หรือล้อ เป็นต้น (Lovett, n.d.)   

 
รูปภาพที่ 133 การหล่อในแบบหล่อถาวร 

ที่มา: Lovett (n.d.) 

ทั้งนี้ CustomPartNet (2009) ได้ระบุถึงการพัฒนาวิธีการหล่อในแบบหล่อถาวรเพ่ือให้
เหมาะสมกับชิ้นงานที่ต้องการ เช่น  

- Slush Casting  Slush Casting เป็นรูปแบบการหล่อโลหะในแบบหล่อถาวรอีกรูปแบบหนึ่ง โดย
จะเทโลหะหลอมเหลวลงในแบบโลหะและท้ิงไว้จนบริเวณรอบนอกแข็งตัวจนได้ความหนาของชิ้นงาน
ตามท่ีต้องการ จากนั้นจึงเทส่วนโลหะหลอมเหลวบริเวณใจกลางที่ยังไม่แข็งตัว (Slush) ออกจากแบบ
หล่อโลหะจนเหลือแต่เปลือกที่แข็งตัวรอบนอก ท าให้ได้ชิ้นงานที่มีรูกลวงตรงกลางนั่นเอง  
- Low Pressure Permanent Mold Castingเป็นวิธีการหล่อโลหะแบบในแบบหล่อโลหะ
เช่นเดียวกัน โดยการใช้ความดันอากาศต่ า (น้อยกว่า 1 บาร์) เพ่ือท าให้โลหะหลอมเหลวไหลเข้าไปใน
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แม่แบบโดยไม่ใช้การเทโลหะหลอมเหลวลงในแบบหล่อ (ดังรูปภาพที่ 134) และท าให้ได้ชิ้นงานที่บาง
และมีความละเอียด  

 
รูปภาพที่ 134 Low Pressure Permanent Mold Casting 

ที่มา: Degramo, Black, & Kohser (2003) 
 
- Vacuum Permanent Mold Casting มีวิธีการหล่อคล้ายคลึงกับ Low Pressure Permanent 
Mold Casting แต่ใช้ระบบสูญญากาศแทนระบบความดันอากาศต่ า ท าให้ได้ชิ้นงานที่มีความบาง
เช่นเดียวกันกับการใช้วิธีการหล่อ Low Pressure Permanent Mold Casting 

 
- หล่อดายคาสติ้ง (Die Casting) 

การหล่อดายคาสติ้ง (Die Casting) เป็นวิธีการหล่อโลหะที่พัฒนามาจากการหล่อในแบบหล่อ
ถาวร (Permanent Mold Casting) โดยเป็นกระบวนการหล่อโลหะเพ่ือการผลิตชิ้นงานที่มีความ
ละเอียด โดยใช้แบบหล่อโลหะ หรือแม่พิมพ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ท าให้ได้ชิ้นงานที่มีผิวเรียบ 
โดยเริ่มต้นจากการฉีดโลหะหลอมเหลวด้วยความเร็วสูงภายใต้ความกดดันอากาศสูงเข้าไปในแบบ
หล่อ และได้ชิ้นงานที่มีความบาง เมื่อเปรียบเทียบกับการหล่อโลหะด้วยวิธีอ่ืน การหล่อไดคาสติ้งจะ
ใช้ระยะเวลาในการหล่อวัตถุดิบจนได้ชิ้นงานน้อยกว่าการหล่อโลหะวิธีอ่ืนๆ ดังนั้น จึงนิ ยมใช้วิธีการ
หล่อดังกล่าวเนื่องจากประหยัดเวลา แต่มีข้อเสียเนื่องจากมีต้นทุนแบบพิมพ์และเครื่องจักรที่มีราคา
สูง (BILL, 2005) ทั้งนี้ สามารถแบ่งการหล่อดายคาสติ้งได้เป็น 2 ประเภท (ดังรูปภาพที่ 135) คือ 
Hot Chamber Machine (ใช้ส าหรับโลหะที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวสูง) และ Cold Chamber 
Machine (ใช้ส าหรับโลหะที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวต่ า) (The North American Die Casting 
Association, n.d.) 

ประเภทของโลหะที่นิยมใช้วิธีการดังกล่าว เช่น อะลูมิเนียม แมกนีเซียม เป็นต้น ซึ่งนิยมใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องยนต์ ส่วนประกอบเครื่องสูบ  หรือระบบส่งก าลังอัตโนมัติ (Auto 
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a) b) 

Powertrain) ดังรูปภาพที่ 136 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบการน ากระบวนการหล่อไดแคสติ้งไปใช้งาน
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศสหรัฐฯ เป็นต้น   

 
 

รูปภาพที่ 135 การหล่อไดแคสติ้ง (Die Casting) (a) Hot Chamber (b) Cold Chamber 
ที่มา: CustomPartNet (2009) 

 

รูปภาพที่ 136 การน ากระบวนการหล่อไดแคสติ้งในการผลิตอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ในประเทศสหรัฐฯ 

ที่มา: The North American Die Casting Association (n.d.) 

 ทั้งนี้ สามารถสรุปและเปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการหล่อโลหะทั้ ง 6 ชนิด ดังแสดงไว้ใน
ตารางที่ 7  
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการหล่อโลหะทั้ง 6 ชนิด  

Property 
Name 

Permanent Mold 
Casting 

Centrifugal Casting  Die Casting Investment Casting Sand Casting Shell Mold Casting 

Shapes 

Thin-walled: Complex, 
Solid: Cylindrical, Solid: 
Cubic, Solid: Complex 

(Flat, Thin-walled: 
Cylindrical, Thin-
walled: Cubic) 

Thin-walled: 
Cylindrical, Solid: 

Cylindrical 
(Thin-walled: 

Complex, Solid: 
Complex) 

Thin-walled: 
Complex, Solid: 
Cylindrical, Solid: 

Cubic, Solid: Complex 
(Flat, Thin-walled: 
Cylindrical, Thin-
walled: Cubic) 

Thin-walled: Complex, 
Solid: Cylindrical, Solid: 
Cubic, Solid: Complex 

(Flat, Thin-walled: 
Cylindrical, Thin-
walled: Cubic) 

Thin-walled: Complex, 
Solid: Cylindrical, Solid: 
Cubic, Solid: Complex 

(Flat, Thin-walled: 
Cylindrical, Thin-
walled: Cubic) 

Thin-walled: Complex, 
Solid: Cylindrical, Solid: 
Cubic, Solid: Complex 

(Flat, Thin-walled: 
Cylindrical, Thin-
walled: Cubic) 

Part size Weight: 2 oz - 660 lb 
Diameter: 1 - 120 in. 
Length: Up to 50 ft. 
Weight: Up to 5 tons 

Weight: 0.5 oz - 500 
lb 

Weight: 0.02 oz - 500 
lb Weight: 1 oz - 450 ton Weight: 0.5 oz - 220 lb 

Materials 

Aluminum, Copper, 
Magnesium 

(Metals, Alloy Steel, 
Carbon Steel, Cast Iron, 
Stainless Steel, Lead, 
Nickel, Tin, Titanium, 

Zinc) 

Metals, Alloy Steel, 
Carbon Steel, Cast 

Iron, Stainless Steel, 
Aluminum, Copper, 

Nickel 

Metals, Aluminum, 
Lead, Magnesium, 

Tin, Zinc 
(Copper) 

Metals, Alloy Steel, 
Carbon Steel, Stainless 

Steel, Aluminum, 
Copper, Nickel 

(Cast Iron, Lead, 
Magnesium, Tin, 
Titanium, Zinc) 

Metals, Alloy Steel, 
Carbon Steel, Cast 

Iron, Stainless Steel, 
Aluminum, Copper, 
Magnesium, Nickel 

(Lead, Tin, Titanium, 
Zinc) 

Metals, Alloy Steel, 
Carbon Steel, Cast Iron, 

Stainless Steel, 
Aluminum, Copper, 

Nickel 

Surface finish - 
Ra (μin) 

125 - 250 
(32 - 400) 

63 - 500 
(32 - 500) 

32 - 63 
(16 - 125) 

50 - 125 
(16 - 300) 

300 - 600 
(125 - 2000) 

50 - 300 
(32 - 500) 

Tolerance (in.) ± 0.015  
(± 0.01) 

± 0.01  
(± 0.002) 

± 0.015  
(± 0.0005) 

± 0.005  
(± 0.002) 

± 0.03  
(± 0.015) 

± 0.015  
(± 0.006) 

Max wall 
thickness 0.08 - 2 0.1 - 5.0 0.05 - 0.5 

(0.015 - 1.5) 
0.06 - 0.80 
(0.025 - 5.0) 

0.125 - 5 
(0.09 - 40) 0.06 - 2.0 

Quantity 1000 - 100000 
(500 - 1000000) 

100 - 10000 
(1 - 10000) 

10000 - 1000000 
(1000 - 1000000) 

10 - 1000 
(1 - 1000000) 

1 - 1000 
(1 - 1000000) 

1000 - 1000000 
(100 - 1000000) 

Lead time Months 
(Weeks) 

Weeks 
(Days) 

Months 
(Weeks) 

Weeks 
(Days) 

Days 
(Hours) 

Weeks 
(Days) 

Advantages 

Can form complex 
shapes, Good 

mechanical properties, 
Many material options, 

Low porosity, Low 
labor cost, Scrap can 

be recycled 

Can form very large 
parts, Good 
mechanical 

properties, Good 
surface finish and 

accuracy, Low 
equipment cost, Low 

labor cost, Little 
scrap generated 

Can produce large 
parts, Can form 

complex shapes, High 
strength parts, Very 
good surface finish 
and accuracy, High 

production rate, Low 
labor cost, Scrap can 

be recycled 

Can form complex 
shapes and fine 

details, Many material 
options, High strength 

parts, Very good 
surface finish and 

accuracy, Little need 
for secondary 

machining 

Can produce very large 
parts, Can form 

complex shapes, Many 
material options, Low 
tooling and equipment 

cost, Scrap can be 
recycled, Short lead 

time possible 

Can form complex 
shapes and fine 

details, Very good 
surface finish, High 

production rate, Low 
labor cost, Low tooling 

cost, Little scrap 
generated 

Disadvantages High tooling cost, Long 
lead time possible 

Limited to cylindrical 
parts, Secondary 

machining is often 
required for inner 

diameter, Long lead 
time possible 

Trimming is required, 
High tooling and 
equipment cost, 

Limited die life, Long 
lead time 

Time-consuming 
process, High labor 

cost, High tooling cost, 
Long lead time 

possible 

Poor material strength, 
High porosity possible, 
Poor surface finish and 
tolerance, Seondary 

machining often 
required, Low 

production rate, High 
labor cost 

High equipment cost 

Applications 
Gears, wheels, 

housings, engine 
components 

Pipes, wheels, 
pulleys, nozzles 

Engine components, 
pump components, 
appliance housing 

Turbine blades, 
armament parts, pipe 

fittings, lock parts, 
handtools, jewelry 

Engine blocks and 
manifolds, machine 
bases, gears, pulleys 

Cylinder heads, 
connecting rods 

ที่มา: CustomPartNet (2009) 
 

 

http://www.custompartnet.com/wu/centrifugal-casting
http://www.custompartnet.com/wu/die-casting
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