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2061 ตลาดไมโครช�ปย�งคงก�าวกระโดดไปข�างหน�า
อย�างไม�หย�ดน��ง

2062 ขยะอ�เล กทรอน�กส#...ป%ญหาท'�มาพร�อมก�บ
ความเจร�ญทางเทคโนโลย'

2063 ห��นยนต#เคล,�อนไหวขาได�เหม,อนมน�ษย# 

2064 จอ OLED ราคาถ5ก เบา และไม�แตก 

ภาพจาก  http://www.samsung.com

ตล�ดไมโครช�ปย�งคงก��วกระโดดไปข��งหน��อย��งไม�
หย ดน��ง (2061)

บร �ษ �ท Semiconductor International Capacity
Statistics Group ได�คาดการณ#ถSงแนวโน�มการเต�บโตของ
อ�ตสาหกรรมผ5�ผล�ตวงจรรวม หร,อ Integrated Circuit ในปV
2548 ไว�ว�า  ยอดขายของไมโครช�ปท��วโลกจะม'อ�ตราการ
เต�บโตราว 8.5%  ส�วนหนS �งเน, �องจากความต�องการของ
ตลาดพ 'ซ '  และอ �ปกรณ#อ � เล  กทรอน �กส #ท �กอย �างต� [ งแต �
โทรศ �พท #ม ,อถ ,อ พ 'ด ' เอ  เคร, �องบ �นท Sกด 'ว 'ด '  กล �องถ �าย
ภาพด�จ�ท�ล เคร, �องเล�นเกมส# เคร, �องเล�นคาราโอเกะ รวมถSง
ห��นยนต#ต�างๆ ขยายต�วเพ��มขS[น  โดยเฉพาะตลาดในภ5ม�ภาค
เอเซ'ยแปซ�ฟ`ก   อ'กส�วนท'�สaาค�ญค,อ ความสามารถและม��งม��น
ของผ5 �ผล�ตท��วโลกต�างกaาล�งเร�งพ�ฒนาเทคโนโลย'ใหม�ท'�ม'
ประส�ทธ�ภาพท'�ด'และส5งขS[น

ความสามารถน'[ ส�วนหนS�งเก�ดจากความสaาเร จของ
น�กว�ทยาศาสตร#ของบร�ษ�ทอ�นเทลไมโครอ�เล กทรอน�กส# ซS�ง
ล�าส�ดได�ค�นพบว�ธ'การท'�ทaาให�สามารถร�บส�งข�อม5ลระหว�างช�ป
ได�ด�วยความเร วแสง  รวมถSงสามารถเช, �อมโยงเคร,อข�าย
ข�อม5ลก�บช�ปได�ง�ายขS[น  โดยแก�ข�อจaาก�ดพ,[นฐานจากท'�แต�
เด�มไม�สามารถใช�แผ�นซ�ล�คอนในการผล�ตและกระจายแสง

เลเซอร#ได�โดยตรง  มาเปeนความสามารถในการนaาซ�ล�คอน
มาใช�ในการส�งผ�านลaาแสงเลเซอร#ท'�เปeนทางยาวได�  ท�[งน'[แม�
จะม'ข �อจaาก�ดเก�ดขS [นในขณะท' �แสงเลเซอร#เด�นทางผ�าน
ซ�ล�คอน ค,อ โปรตรอน ท'�ปะทะก�บแสงจะด5ดอ�เล กตรอนออก
มาจากอะตอมของว�สด� และทaาให�เก�ดกล��มอ�เล กตรอนใน
ซ�ล�คอนท'�ด5ดซSมแสงไปหมด  ซS�งทางคณะน�กว�จ�ยได�แก�ไข
โดยค�นพบว �ธ 'ด 5ดอ �เล  กตรอนเหล�าน' [ท� [ งไป และเปล' �ยน
ซ�ล�คอนให�เปeนว�สด�ท'�สามารถปล�อยและกระจายแสงเลเซอร#
ได�เอง  และความสaาเร จในคร� [งน' [จ Sงส�งผลให�การใช�สาย
เคเบ�ลใยแก�วนaาแสงสามารถส�งข�อม5ลก�บช�ปประมวลผลใน
คอมพ�วเตอร#ได�ด�วยความเร วแสง  อ'กท�[งย�งช�วยลดต�นท�นใน
การเช,�อมต�อเคร,อข�ายในองค#กรหร,อภายในบ�านอ'กด�วย 

นอกจากน'[แล�ว  ทางบร�ษ�ท เท กซ�ส อ�นสทร5เมนต#
ซS�งเปeนผ5�ผล�ตช�ปสaาหร�บคอมพ�วเตอร#และโทรศ�พท#ม,อถ,อ ได�
พ�ฒนาช�ปเซ ทท'�สามารถบรรจ�โมเด มและหน�วยประมวลผล
(processor)รวมก�นไว�บนแผ�นซ�ล�คอนเพ'ยงแผ�นเด'ยว ด�วย
เทคโนโลย'ท'�เร'ยกว�า OMAP-Vox ทaาให�สามารถรองร�บงาน
ม�ลต�ม'เด'ย  โดยม'อ�ตราการบร�โภคหร,อใช�พล�งงานน�อย และ
ทaาให�ต�นท�นในการผล�ตต�aาลงด�วย   ด�งน�[น โทรศ�พท#ม,อถ,อท'�
คาดว�าใช�ช�ปน'[จะสามารถผล�ตออกวางจaาหน�ายในช�วงปลาย
ปVน'[จะสามารถแสดงภาพว�ด'โอได� 30 เฟรมต�อว�นาท' (ด'เท�า
ก�บภาพยนต#)  อ'กท�[งสามารถรองร�บเกมส# 3 ม�ต� ซS�งโดยปกต�
เปeนฟ%งก#ช��นการทaางานเฉพาะในโทรศ�พท#ท'�ม'ราคาแพงเท�า
น�[น 

แ ล ะ เม, � อ เร  ว ๆ  น' [ เ อ ง   ท า ง บร �ษ � ทซ � มซ � ง
อ�เล กทรอน�กส#  ได�ประกาศความสaาเร จในการผล�ตช�ปความ
จa าต � น แ บ บ DDR3 DRAM (dynamic  random access
memory แบบ double data rate ร��นท' � 3) ท'�ม'ความเร วส5ง
และใช�พล�งงานน�อยสaาหร�บใช�ในคอมพ�วเตอร#  โดยม'ความจ�
512 เมกะบ�ต  สามารถร�บส�งข�อม5ลได�ท'�ความเร ว 1,066 เม
กกะบ�ตต�อว�นาท' หร,อเท�าก�บความจ�หน�าหน�งส,อพ�มพ# 8,000
หน�าต�อว�นาท'  และทaางานบนระบบไฟฟoาเพ'ยง 1.5 โวลต#
ท�[งน'[คาดการณ#ก�นว�า  ช�ปน'[จะกลายเปeนมาตรฐานของช�ปใน
ร��นต�อไป  โดยเก�ดการพ�ฒนาเทคโนโลย'การผล�ตแบบ 80
นาโนเมตรและฟ%งก#ช��นการทaางานใหม�ๆ  ซS�งคาดว�าจะออก
วางจaาหน�ายในปV 2549 และสามารถครองส�วนแบ�งทางการ
ตลาด DRAM ท��วโลกถSง 65% ในปV 2552

                                       
ขยะอ�เล"กทรอน�กส%...ป'ญห�ท)�ม�พร�อมก�บคว�มเจร�ญ
ท�งเทคโนโลย) (2062)

ขยะอ�เล กทรอน�กส# กaาล�งเปeนป%ญหาท'�ร�ายแรงท'�ส�ด
ของโลก เน,�องจากป%จจ�บ�นขยะด�งกล�าว ม'ปร�มาณท'�เพ��มมาก
ขS[น และม'อ�นตรายจากสารเคม'จากขยะอ�เล กทรอน�กส#ท'�เพ��ม
ขS[นด�วยเช�นก�น  ว�สด�ม'พ�ษเหล�าน'[ประกอบด�วยตะก��ว แคดเม'
ยม  และสารปรอทท' � เป e นอ � นต รายต �อมน �ษย #    ขยะ
อ�เล กทรอน�กส#เปeนป%ญหาท' �เก�ดขS [นพร�อมๆ ก�บการพ�ฒนา
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อ�ปกรณ#ทางด�านไอท'  ย��งอ�ปกรณ#ไอท'ม'การพ�ฒนามากขS[น
เท�าไรก ย��งทaาให�เก�ดขยะอ�เล กทรอน�กส#จากอ�ปกรณ#ท'�เส,�อม
สภาพและตกร��นมากขS[นเท�าน�[น

เม, �อ  4 ปVท' �แล �ว  สภาความปลอดภ �ยแห �งชาต �
(National Safety Council) ของสหร�ฐอเมร�กา  ได�ทaาการ
ศSกษาเก'�ยวก�บการนaาขยะอ�เล กทรอน�กส#กล�บมาใช�ใหม�อ'ก
คร� [ง พบว�า ม'ขยะอ�เล กทรอน�กส#ถ 5กนaากล�บมาใช�ใหม�(ร'
ไซเค�ล) ได�เพ'ยง 10% เท�าน�[น  ซS�งถ,อว�าเปeนส�ดส�วนท'�น�อย
มาก    อย�างไรก ด'ในป%จจ�บ�น (ปV 2548) ย�งไม�ได�ม'การศSกษา
เพ��มเต�มว�าปร�มาณปร�มาณขยะอ�เล กทรอน�กส#ท'�ได�ถ5กร'ไซ
เค�ลน�[นม'จaานวนเท�าไร   แต�คนในวงการอ�ตสาหรรมเช,�อว�า
ขยะอ�เล กทรอน�กส#ท'�ถ5กนaาไปร'ไซเค�ลน�[นเปeนเพ'ยงเศษเส'[ยว
เล กๆ ของท�[งหมดเท�าน� [นท'�ถ5กดaาเน�นการ   เน, �องจากผ5�คน
ส�วนมากไม�ร5 �จะนaาขยะเหล�าน� [นไปท� [งไว�ท'�ไหน  โดยส�วน
ใหญ�ม�กจะนaาไปวางไว�ในล�[นช�กท'�บ�าน  เร,�องน'[ย,นย�นได�จาก
ประสบการณ#จากโครงการร'ไซเค�ลขยะอ�เล กทรอน�กส#ของ
บร�ษ�ท Depot ในนครน�วยอร#ค ของสหร�ฐฯ ท'�ดaาเน�นการในปV
ท'� แล � ว    ในโครงการด � งกล � าวบร �ษ �ทได � เป `ดร �บขยะ
อ�เล  กทรอน�กส #ท �กชน �ดต� [งแต �โทรศ �พท#ม ,อถ ,อไปจนถ Sง
โทรท�ศน#จากประชาชนท��วไป  และผลก พบว�าร�านค�าหลาย
แห�งของบร�ษ�ทน�[นท�วมท�นไปด�วยขยะอ�เล กทรอน�กส#

ภาพขยะอ�เล กทรอน�กส#ท'�ถ5กนaามาท�[งรอการร'ไซเค�ล

การนaาขยะอ�เล กทรอน�กส#กล�บมาใช�ใหม�ในป%จจ�บ�น
เปร'ยบได�ก�บการนaากระปuองอล5ม�เน'ยมกล�บมาใช�ใหม�เม,�อ 20
ปVท' �แล�ว  ซS �งป%จจ�บ�นย�งไม�ม'ความก�าวหน�ามากน�กในการ
พ�ฒนาเก'�ยวก�บการนaาขยะเหล�าน� [นกล�บมาใช�ใหม�  ด�งน� [น
มหาว�ทยาล�ยเทคโนโลย'แห�งแมสสาช5เสท (Massachusetts
Institute of Technology: MIT) จSงได �หาว �ธ 'ในการท' �จะ
จ�ดการก�บการนaาขยะอ�เล กทรอน�กส#กล�บมาใช�ใหม�อ'กคร� [ง
โดยโดยพ�จารณาจากราคาส�นค�า และค�าใช�จ�ายในการนaา
ขยะเหล�าน�[นกล�บมาใช�ใหม�ได�อ'กคร�[ง 

องค#กรท'�คอยด5แลการร'ไซเค�ลขยะเหล�าน'[กล�าวว�า
ในบางคร�[งขยะเหล�าน'[ไม�ได�ถ5กร'ไซเค�ลอย�างแท�จร�ง ในขณะ
ท'�อ'กส�วนหนS�ง (ร�อยละ 60-80%) ของขยะเหล�าน�[นกล�บถ5ก
บรรจ�ใส�ต5�คอนเทนเนอร#และส�งไปย�งประเทศจ'น และป%ญหา
อ'กอย�างหนS�งก ค,อ   ค�าใช�จ�ายในการร'ไซเค�ลไม�ได�ถ5กรวมเข�า
ไปก�บราคาส�นค�า  นอกจากน'[ย�งได�ม'การเร'ยกร�องให�ผ5�ผล�ต
ส�นค�าต�องทaาการเก บส�นค�าเหล�าน�[นกล�บค,นเม,�อผ5�บร�โภคหร,อ
บร�ษ�ทต�างๆ ไม�ต�องการใช�  ท� [งน' [เพ, �อเปeนการกระต� �นให�ผ5 �
ผล�ตม'แนวทางในการจ�ดการก�บขยะอ�เล กทรอน�กส#ให�มากขS[น
และลดการใช�ว�ตถ�ม'พ�ษในอ�ปกรณ#อ�เล กทรอน�กส#ท'�ผล�ตขS[น
ต� วอย �างของบร �ษ �ท' � เร� � มม 'มาตรการ เก' � ยวก �บการร ' ไซ

เค�ลอ�ปกรณ#อ�เล กทรอน�กส#แล�ว   ก ได�แก� บร�ษ�ท ฮ�วเลตต#-
แพคการ#ต (HP) ซS�งเร� �มม'การผล�ตช�[นส�วนของตนจากว�สด�ร'
ไซเค�ล เช�น ผล�ตสแกนเนอร#จากพลาสต�กผสมก�บขวดโซดา
ท'�นaามาร'ไซเค�ล   นอกจากน'[ บร�ษ�ท โมโตโรล�า ย�งได�จ�ดทaา
ฉลากแบบ prepaid เพ,�อให�ล5กค�านaาโทรศ�พท#ม,อถ,อย'�ห�อใด
ก ได�ส�งกล�บค,นไปย�งบร�ษ�ท  ซS�งโครงการน'[ดaาเน�นมาได�ระยะ
หนS�งแล�ว แต�ย�งไม�เปeนท'�แพร�หลายมากน�ก

อย � า ง ไ รก  ต า ม  บร �ษ � ทท' �ร � บร ' ไ ซ เค � ล ข ย ะ
อ�เล  กทรอน�กส#กล�าวว �า     ปร�มาณขยะท' �ถ 5กนaากล�บมา
ร'ไซเค �ลม ' เพ� �มขS [นเป eนจ aานวนมาก  บางบร �ษ �ทสามารถ
ร'ไซเค�ลโทรศ�พท#ม,อถ,อได�ถSง 8 ต�นต�อเด,อน

ห �นยนต%เคล��อนไหวข�ได�เหม�อนมน ษย% (2063)

หน�วยว�จ�ยด�านห��นยนต#จากสถาบ�น 3 แห�ง ซS�งได�แก�
สถาบ �นเทคโนโลย 'แห �งแมสสาช 5เสท (Massachusetts
Institute of Technology: MIT)  มหาว �ทยาล�ยคอร#แนล
(Cornell University)  และมหาว�ทยาล�ยเทคโนโลย'เดลฟzท
(Delft University of Technology) ประเทศเนเธอร#แลนด#
ต�างก ม'งานว�จ�ยและพ�ฒนาห��นยนต#ต�นแบบท'�ม'ว�ธ'การเคล,�อน
ไหวของขาในขณะเด�นเหม,อนมน�ษย#ได�สaาเร จ  งานว�จ�ยจาก
ท�[ง 3 สถาบ�นต�างเน�นการพ�ฒนาว�ธ'การย�างเท�า ท�าทางการ
เด�น การเคล,�อนไหวของขาห��นยนต#ให�ม'ล�กษณะเล'ยนแบบว�ธ'
การเด�นของมน�ษย#โดยใช�พล�งงานและระบบการควบค�มการ
เคล,�อนไหวท'�ม'ประส�ทธ�ภาพ  

การพ�ฒนาด�านห��นยนต#ของท�[ง 3 สถาบ�นน' [อาศ�ย
หล�กการพ,[นฐานอย�างเด'ยวก�น ค,อ เปeนการศSกษาถSงความ
ส�มพ�นธ#ระหว�างล�กษณะภ5ม�ประเทศก�บว�ธ'การย�างเท�า และ
การเคล,�อนไหวของขาห��นยนต# เพ,�อให�ห��นยนต#สามารถปร�บ
การเด�นได�ตามล�กษณะภ5ม�ประเทศท'�แตกต�างก�น  เช�น พ,[นท'�
ต�างระด�บ พ,[นท'�ลาดช�น พ,[นท'�ขร�ขระ   ทaาให�การเด�นหร,อการ
เคล,�อนไหวขาของห��นยนต#ม'ล�กษณะใกล�เค'ยงการเด�นของ
มน�ษย#มากย��งขS[น  

ห��นยนต#ของเอ มไอท'พ�ส5จน#ให�เห นถSงความพ�ถ'พ�ถ�น
ต�[งแต�การออกแบบระบบการควบค�มการทaางานเก'�ยวก�บการ
เคล,�อนไหวของขาท'�สามารถดSงศ�กยภาพท'�แฝงอย5�ออกมาใช�
ได�อย�างม'ประส�ทธ�ภาพและใช�พล�งงานได�อย�างเหมาะสม
นอกจากน�[น ระบบควบค�มการทaางานท'�บรรจ�ในห��นยนต#ย�งได�
ร�บการออกแบบให�สามารถเร'ยนร5�และจดจaาความร5�เก' �ยวก�บ
ล�กษณะภ5ม�ประเทศหร,อสภาพแวดล�อมใหม�ๆ  สามารถ
ว�เคราะห# ด�ดแปลงและเล,อกว�ธ'การย�างเท�าได�ถ5กต�องเหมาะ
สม ควบค�มพล�งงานในการเคล,�อนไหวขาแต�ละข�างในขณะท'�
ย�างเท�าไปข�างหน�า ช�วยควบค�มร�กษาสมด�ลย#ของห��นยนต#
ขณะย�างเท�า  ตลอดจนควบค�มและปร�บความเร วของการ
เคล,�อนไหวของขาได�อย�างเหมาะสมต�อเน,�อง สามารถปร�บ
เปล'�ยนว�ธ'การย�างเท�าให�สอดคล�องก�บล�กษณะภ5ม�ประเทศใน
ขณะท'�เด�น เช�น ในพ,[นท' �ราบ พ,[นท'�ลาดเอ'ยง พ,[นท' �ขร�ขระ
เปeนต�น และสามารถปร�บเปล'�ยนว�ธ'การย�างเท�าและเคล,�อน
ไหวขาได�อย�างเหมาะสมและต�อเน,�อง  การเคล, �อนไหวขา
ของห��นยนต#น'[ย�งช�วยให�น�กว�ทยาศาสตร#ได�เข�าใจเก'�ยวก�บ
ระบบการเคล,�อนไหวของร�างกายมน�ษย#ได�ด'ย��งขS[น
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ทางด�านโปรแกรมท'�ใช�ในการควบค�มการเคล,�อน

ไหวของห��นยนต#ของคอร#แนลและเดลฟzทเปeนต�วอย�างท'�แตก
ต�างก�บของเอ มไอท' เพราะส�วนท'�ควบค�มการเคล,�อนไหวของ
ขาจะม'ขนาดใหญ�ทaาให�ม'น[aาหน�กมาก จSงเปeนป%ญหาอย�าง
มากในการออกแบบห��นยนต# ในขณะท'�ห��นยนต#ของเอ มไอท'
ใช�โปรแกรมการเร'ยนร5�การเคล,�อนไหวของขาท'�ได�ร�บการออก
แบบมาเปeนพ�เศษ ห��นยนต#จะสามารถนaาส��งท'�ได�เร'ยนร5� ได�แก�
ล�กษณะของภ5ม�ประเทศ ว�ธ'การย�างเท�าและการเคล,�อนไหว
ออกแบบให�ห��นยนต#สามารถของขา มาว�เคราะห#และสอนต�ว
เองให�สามารถเล,อกว�ธ'การย�างเท�าและเคล,�อนไหวขา การลง
น[aาหน�กของขาขณะก�าวเท�าได�อย�างสมด�ลย#และเหมาะสมก�บ
ล�กษณะภ5ม�ประเทศน�[นๆ ได� ซS�งในการเคล,�อนไหวขาน'[ใช�
เวลาในการแกว�งขาแต�ละข�างน�อยกว�า 20 นาท'  

อย�างไรก ตาม ว�ธ'การย�างเท�าของห� �นยนต#น' [ย�งม'
ล�กษณะคล�ายเด กเพ��งห�ดเด�นเพราะการเด�นน'[เปeนการเด�น
คร� [งแรกของห��นยนต#ท'�อาศ�ยเพ'ยงโปรแกรมการเร'ยนร5 �การ
ควบค�มการเคล,�อนไหวของขา ซS�งเพ��งได�ร�บข�อม5ลเก'�ยวก�บ
ล�กษณะภ5ม�ประเทศท'�จะต�องเด�นไปเปeนคร�[งแรก ห��นยนต#จะ
ไม�เคยได�ร�บการปoอนข�อม5ลใดๆ เก'�ยวก�บว�ธ'การย�างเท�าและ
เคล, �อนไหวของขาท' �สอดคล�องก�บภ5ม�ประเทศในล�กษณะ
ต�างๆ มาก�อน  โปรแกรมควบค�มการเคล,�อนไหวน'[ได�ร�บการ
ออกแบบมาให �สามารถท' �จะเร 'ยนร5 �จากข �อม 5ลล �กษณะ
ภ5ม �ประเทศท' �ได �ร �บมาในขณะน� [น จากน� [นโปรแกรมจะ
ว�เคราะห#ข�อม5ลและเล,อกล�กษณะว�ธ'การย�างเท�า ตลอดจน
การเคล,�อนไหวของขาให�เหมาะสมก�บสภาพแวดล�อมท'�เปeน
อย5�ในขณะน�[น ไม�ว�าจะเปeนพ,[นท'�ลาดช�น หร,อขร�ขระ  ซS�งห��น
ยนต#จะใช�เวลาในการประมวลผลข�อม5ลเร ว  ด�งน� [น แม�ห� �น
ยนต#จะม'ล�กษณะการเด�นแบบเตาะแตะ แต�ก สามารถเคล,�อน
ไหวขาได�อย�างต�อเน,�องและม'ประส�ทธ�ภาพใกล�เค'ยงก�บการ
เคล,�อนไหวขาของมน�ษย#เวลาเด�น

การย�างเท�าและเคล, �อนไหวขาของห� �นยนต#ของ
คอรแนลน�[นจะเคล,�อนท'�โดยส�งพล�งงานไปท'�ข�อต�อระหว�าง
เท�าก�บขาของห��นยนต#เพ, �อผล�กให�ข�อเท�าเคล, �อนท'�ไปข�าง
หน�าในขณะท'�ไมโครช�ปท'�ควบค�มการเคล,�อนไหวจะส��งการไป
ย�งด�านหล�งเท�าแล�วผล�กออก ระหว�างท'�แกว�งเท�าแต�ละข�าง
ไปข�างหน�าสล�บก�นซ�ายท'ขวาท' มอเตอร#ขนาดเล กจะขยาย
ต�วและด'ดต�วขS[นเก�ดเปeนแรงด�น ทaาให�ห��นยนต#ก�าวเท�าเด�นไป
สaาหร�บห��นยนต#ของเดลฟzทจะใช�พล�งงานลมในการเคล,�อน
ไหวขาโดยผล�กไปท'�ตะโพกของห��นยนต# ส�วนห��นยนต#ของ

เอ มไอท'จะใช�อ�เล กทรอน�กส#มอเตอร#เปeนต�วส�งพล�งงานโดย
ตรงไปย�งข�อต�อระหว�างเท�าก�บขาของห��นยนต#เพ,�อผล�กให�ข�อ
เท �าเคล, �อนท' �ไปข�างหน�า  นอกจากน� [น ห� �นยนต#ของ 3
สถาบ�นจะใช�การแกว�งแขนไปในท�ศทางตรงก�นข�ามก�บการ
ย�างเท�าและเคล,�อนไหวขาเพ,�อให�เก�ดสมด�ลย#ในขณะท'�ห��น
ยนต#เด�นไปด�วย.
                     
จอ OLED ร�ค�ถYก เบ� และไม�แตก (2064)

จ อภ า พ โ อ แ อลอ 'ด '  (Organic Light Emitting
Diode: OLED) หร,ออ�ปกรณ#เปล�งแสงอ�นทร'ย# ม'จ�ดกaาเน�ด
จ ากกา ร  ค � น พบ โดยบ � ง เอ �ญ ข อ งน � กว �จ � ย จ ากม หา
ว�ทยาเคมบร�ดจ# ประเทศอ�งกฤษ เม,�อส�บกว�าปVท'�แล�ว โดยพบ
ว�าสารกS�งต�วนaาบางชน�ด (Semiconductor) สามารถเปล'�ยน
พล � งงานไฟฟ oา เป eนแสงได �  โดยเร ' ยกสาร เหล � าน' [ว � า
"อ�เล กโทรล5ม�เนสเซนซ#" (Electroluminescence) ซS�งเปeน
สารโพล�เมอร#ท'�ให�ส'ต�างๆ ค,อ โพล'ธ�โอฟVน (Polythiophene)
ให�แสงส'แดง, โพล'ฟล5ออร'น (Polyfluorene) ให�แสงส'ฟoา
และโพล'ฟVน�ลเอนน'ว�ไนล'น (Polyphenylenevinylene) ให�
แสงส'เข'ยว เม, �อนaามาประกอบก�น และให�พล�งงานในจ�ดท'�
ต�องการ ก จะเปล�งแสงประกอบก�นเปeนภาพและส'ตามต�อง
การเหม ,อนจอแอลอ 'ด '  (LED: Light Emitting Diodeds)
แบบเด�ม แต �ก�นพล�งงานน�อยกว �า ค ,อใช �เพ 'ยง 3 ถSง 5
โวลต#เท�าน�[น  เม,�อนaาโพล�เมอร#เหล�าน'[ไปเคล,อบบนพ,[นผ�ว
ต�างๆ เช�น โลหะ หร,อแก�ว ก จะทaาให�พ, [นผ�วน� [น สามารถ
แสดงภาพออกมาได� เราจSงได�จอภาพท'�บาง แบน เบา ให�ส'
คมช�ด และย,ดหย��นได� เพราะจอภาพท'�ม'อย5�ในป%จจ�บ�นจะม'
ล�กษณะเปeนกล�องและแบบแผ�นหนา ซS�งหน�ก ก�นไฟ และ
บอบบาง ซS�งในป%จจ�บ�นได�ม'การนaาเทคโนโลย'โอแอลอ'ด'มา
ใช�แล�วในจอภาพของคอมพ�วเตอร#โน�ตบ��ค ค,อ จอท'เอฟท'
(Thin Film Transistor: TFT)  โดยท ' เอฟท '  ค ,อช �ดของ
โอแอลอ'ด' ท'�ม'ทรานซ�สเตอร#เล กๆ ควบค�มในแต�ละจ�ด โดย
จะบอกว�าส'ไหนจะส�องสว�างเท�าไร โดยท'เอฟท'จะร�บคaาส��ง
มาและส�งต�อตลอดเวลา ทaาให�ได�ภาพเคล,�อนไหวท'�ช�ดเจน 

ในป%จจ�บ�น ส��งท'�น�กว�จ�ยกaาล�งเร�งว�จ�ยและพ�ฒนาค,อ
จอภาพท'�ไม�ก�นพ,[นท'� สามารถบ�ดงอได�โดยไม�ทaาให�จอเส'ย
หร,อภาพล�ม ซS�งเทคโนโลย'แบบเด�มไม�สามารถสนองความ
ต�องการน'[ได�  อย�างไรก ตาม สaาหร�บอ�ปกรณ#ในการแสดงผล
ท'�กล�าวมาน'[ จะไม�ใช�ความฝ%นอ'กต�อไป 

เน, � อ ง จ าก เม, � อ เร  ว ๆ  น' [  (25  ม ก ร าคม  2548)
มหาว�ทยาล�ยเก'ยวโต ประเทศญ'�ป��น ร�วมม,อก�บ 3 บร�ษ�ทใหญ�
ในประเทศญ'�ป��นได�แก� บร�ษ�ทม�ตซ5บ�ช� เคม'คอล คอร#ปอเรช��น
จaาก�ด  บร�ษ�ทไพโอเน'ยร# คอร#ปอเรช� �นจaาก�ด และบร�ษ�ท
รอห#ม จaาก�ด นaาผลงานต�นแบบจอภาพโอแอลอ'ด'ท'�ร�วมก�น
พ�ฒนาขS[น ออกมาแสดง ซS�งม'ขนาดเท�าก�บบ�ตรเครด�ต และม'
ค�ณสมบ�ต�พ�เศษค,อ สามารถโค�งงอได�เหม,อนกระดาษ  โดย
ได�ม'การนaาเทคโนโลย'ใหม� 2 เทคโนโลย'มาใช�ประกอบก�น
ค,อ เทคโนโลย'ไบโอโพล�เมอร#ท'�ให�เปล'�ยนพล�งงานเปeนแสง
ส'ต�างๆ (Bio-luminescent transistor) และเทคโนโลย'ใน
การท a าฐานโปร � งแสงท' � ให � ความร � อนต� a า  (Low heat
expanding transparent substrate) เปeนการนaาเอาอ�ปกรณ#
เปล�งแสงช�[นเล กๆ เปeนจaานวนมากมาเร'ยงก�นบนฐานท'�ทaามา
จากแผ�นเรซ��นบางๆ
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เทคโนโลย'ใหม�น'[จะส�งผลให�สามารถผล�ตจอภาพท'�
ม'ราคาถ 5ก น[ aาหน�กเบา ม 'ความอ�อนน� �ม และไม�แตกห�ก
สามารถนaาไปใช�เคล,อบบนพ, [นผ�วท' �โค�งเว �าของอ�ปกรณ#
เคล, �อนท'�ต�างๆ รวมท� [งผล�ตภ�ณฑ#อ,�นๆ อ'กหลายชน�ด  ซS �ง
ขณะน'[ท'มน�กว�จ�ยได�ม'การวางแผนว�าจะนaาไปประย�กต#ใช�ก�บ
ผล�ตภ�ณฑ#ใหม�ๆ เช�น ใช�เปeนจอภาพแสดงผลท'�ม'ความย,ด
หย� �นได�ในอ�ปกรณ#เคล, �อนท' �ต �างๆ รวมท� [ง นaามาทaาเปeน
หน�งส,ออ�เล กทรอน�กส# หน�งส,อพ�มพ#อ�เล กทรอน�กส# และแผ�น
โปสเตอร#อ�เล กทรอน�กส#  ท�[งน'[ ท'มน�กว�จ�ยได�กล�าวว�า ถSงแม�

ว�าต �นแบบจอภาพท' �ผล �ตขS [นน' [ จะม 'ความหนาไม �ถ S ง  1
ม�ลล�เมตร แต�ขณะน' [ย �งสามารถแสดงผลออกมาได�ใน
ล�กษณะของแสงส'ฟoาส'เด'ยวเท�าน�[น  ซS�งท'มว�จ�ยจะพ�ฒนาให�
สามารถแสดงผลในร5ปแบบของส'ท' �สมบ5รณ#แบบโดยใช�
เทคโนโลย'ใหม�มาช�วยในไม�ช�าน'[

ท�[ งน' [  การน aาจอโอแอลอ 'ด 'น' [ไปประย �กต #ใช �ย �ง
สามารถทaาได�อ'กหลากหลาย นอกจากท'�กล�าวมาแล�วย�งม'
แผนนaาไปใช�ในรถยนต#และการบ�น, อ�ปกรณ#อ�นเทอร#เน ต
เคล,�อนท'�, คอมพ�วเตอร#แบบพกพา, กล�องว�ด'โอ, ระบบระบ�
ตaาแหน�ง, จอโฆษณาสาธารณะ หร,ออ�ปกรณ#เสร�มการมอง
เช�น การดaาน[aา, เกม และใช�ในวงการทหาร เปeนต�น  ซS�งผ5 �
ผล�ตต�างๆ กaาล�งเร�งว�จ�ยและพ�ฒนาผล�ตภ�ณฑ#ของตนให�ออก
มาเปeนอ�ตสาหกรรมระด�บมวลชนให�ได�โดยเร วท'�ส�ด เพ,�อรอง
ร�บตลาดอ�ปกรณ#แสดงผล ซS�งม'ม5ลค�าถSง 4 ล�านล�านดอลลาร#
เม, �อ 2 ปVท'�ผ�านมา และคาดว�าจะเพ��มขS[นเปeน 21 ล�านล�าน
ดอลลาร#ในปVน'[
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