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การบรรยายพิเศษเรือ่ ง
“Trends in MBE (Molecular Beam Epitaxy) Research”
เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2562 ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว นักวิจยั แกนนา ประจาปี 2558 ได้จดั การบรรยาย
พิเศษเรื่องแนวโน้มของเทคโนโลยีดา้ น Molecular Beam Epitaxy ในทางอุตสาหกรรม การวิจยั ระดับ
แนวหน้าด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์ของบริษทั ชัน้ นาในสหรัฐอเมริกา เช่น Google, IBM รวมทัง้ การพัฒนา
การสือ่ สารแบบควอนตัมในประเทศจีน โดย Dr. Karl Eberl อดีตผูน้ ากลุ่ม MBE ของ Max Planck
Institute ประเทศเยอรมนี และเป็ นนักวิจยั ที่ร่วมทาวิจยั กับกลุ่ม MBE ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากว่า
20 ปี ปัจจุบนั เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั MBE Komponenten Inc. ประเทศเยอรมัน

เนื้อหาส่วนหนึ่งของการบรรยายพิเศษของ Dr. Karl ได้
พู ด ถึ ง “ควอนตั ม คอมพิ ว เตอร์ ” ได้แ ก่ การใช้
Quantum Bit (Qubit) ที่เกิดจาก ชัน้ พลังงานของ
อะตอม หรือ โพลาไรเซชัน่ ของโฟตอน หรือ สปิ นของ
อิเล็กตรอน ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็ นกลไกที่เกิ ดจากการใช้
โครงสร้างระดับนาโนทัง้ สิ้น MBE จึงเป็ นเทคโนโลยี
หนึ่งทีเ่ ป็ นเครื่องมือในการผลิตโครงสร้างควอนตัมนาโนได้
เนื่องจากการคานวณเชิงควอนตัมใช้ขนั้ ตอนแบบขนาน
จึงใช้จานวน Qubit ที่ลดลงจากการคานวณแบบเดิ ม
ปัจ จุ บ นั มี ก ารวิ จ ัย เกี่ ย วกับ แนวคิ ด นี้ ที่ บ ริ ษ ทั IBM
เพือ่ ยืนยันกลไกการทางานแบบใหม่น้ ี
Molecular Beam Epitaxy (MBE) เป็ นเทคโนโลยีดา้ นสารกึ่ง
ตัวนาที่มีโครงสร้างควอนตัมนาโน โดยการสร้างชัน้ ผลึ กด้ว ย
ลาโมเลกุ ล ส าหรับ สิ่ง ประดิษ ฐ์ดา้ นนาโนอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และ
นาโนโฟโตนิ ก ส์ เช่ น เลเซอร์ โซล่ า ร์เ ซลล์ ตัว ตรวจจับ แสง
อิ น ฟราเรด ที่ มีส มรรถนะสู ง ตลอดจนทรานซิส เตอร์แ บบ
อิ เ ล็ก ตรอนเดี่ ย ว ที่ มี ค วามเร็ ว สู ง ส าหรับ การสื่ อ สารแบบ
ควอนตัม ควอนตัมคอมพิวเตอร์ ซึ่งล้วนเป็ นเทคโนโลยีระดับ
แนวหน้าของโลกในยุค AI / Big Data / Aging Society /
Green Society และ Clean Energy and Environment
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ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจยั แกนนา
ศ.ดร.นพ.อภิวฒั น์ มุทิรางกูร นักวิจยั แกนนา ประจาปี 2554 และ 2561
ในโอกาสได้รบั พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี
2561 ในสาขาแพทยศาสตร์

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นักวิจยั แกนนา ประจาปี 2556 และ 2561
ในโอกาสรับประกาศเกียรติคุณ “2018 Highly Cited Researcher”
จาก Clarivate Analytics, USA ทีไ่ ด้เป็ น Highly Cited Researcher
ในงานประชุมประจาปี นักวิจยั รุ่นใหม่ พบเมธีวจิ ยั อาวุโส สกว. ประจาปี
2562 เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอาบีช รีสอร์ท
หัวหิน ชะอา จ.เพชรบุรี

อ

ประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการ สวทช. ครัง้ ที่ 15 (NAC2019)
ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ลงทะเบียน และอ่านรายละเอียด ได้ท่ี
https://www.nstda.or.th/nac/2019/
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ประชาสัมพันธ์

เสวนาเรื่อง:
ถอดประสบการณ์บริหารกลุม่ วิจยั ขนาดใหญ่
วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ห้องประชุมออดิทอเรียม ไบโอเทค
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ลงทะเบี ย น และอ่ า นรายละเอี ย ด ได้ท่ี
https://www.nstda.or.th/nac/2019/
อ

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิตวิ รรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิรกิ ญั จณ์
เนาวพันธ์ เอื้อเฟื้ อข้อมูล ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ศ.ดร.นพ.อภิวฒั น์ มุทริ างกูร ศ.ดร.สมชาย วงศ์วเิ ศษ

