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การบรรยายพเิศษเรื่อง 

“Trends in MBE (Molecular Beam Epitaxy) Research”

เมือ่วนัที่ 18 มกราคม 2562 ศ.ดร.สมศกัด์ิ ปญัญาแกว้ นักวจิยัแกนน า ประจ าปี 2558 ไดจ้ดัการบรรยาย

พเิศษเรื่องแนวโนม้ของเทคโนโลยีดา้น Molecular Beam Epitaxy ในทางอุตสาหกรรม การวจิยัระดบั                            

แนวหนา้ดา้นควอนตมัคอมพวิเตอรข์องบริษทัช ัน้น าในสหรฐัอเมริกา เช่น Google, IBM รวมท ัง้ การพฒันา 

การสือ่สารแบบควอนตมัในประเทศจีน โดย Dr. Karl Eberl อดีตผูน้ ากลุ่ม MBE ของ Max Planck 

Institute ประเทศเยอรมนี และเป็นนกัวจิยัที่ร่วมท าวจิยักบักลุ่ม MBE ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัมากว่า 

20 ปี ปจัจบุนัเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั MBE Komponenten Inc. ประเทศเยอรมนั

Molecular Beam Epitaxy (MBE) เป็นเทคโนโลยดีา้นสารกึ่ง

ตวัน าที่มีโครงสรา้งควอนตมันาโน โดยการสรา้งช ัน้ผลึกดว้ย     

ล  าโมเลกุล ส าหรบัสิ่งประดิษฐด์า้นนาโนอิเล็กทรอนิกส ์และ                        

นาโนโฟโตนิกส ์เช่น เลเซอร์ โซล่าร์เซลล ์ตวัตรวจจบัแสง

อินฟราเรด ที่มีสมรรถนะสูง ตลอดจนทรานซิสเตอร์แบบ

อิเล็กตรอนเดี่ยว ที่มีความเร็วสูง ส าหร ับการสื่อ สารแบบ

ควอนตมั ควอนตมัคอมพวิเตอร ์ซึ่งลว้นเป็นเทคโนโลยีระดบั

แนวหนา้ของโลกในยุค AI / Big Data / Aging Society / 

Green Society และ Clean Energy and Environment

เน้ือหาส่วนหน่ึงของการบรรยายพเิศษของ Dr. Karl ได ้

พูดถึ ง  “ควอนตัมคอมพิว เตอร์ ” ได ้แ ก่  ก าร ใช ้

Quantum Bit (Qubit) ที่เกิดจาก ช ัน้พลงังานของ

อะตอม หรือ โพลาไรเซช ัน่ของโฟตอน หรือ สปินของ

อิเล็กตรอน ซึ่งลว้นแลว้แต่เป็นกลไกที่เกิดจากการใช ้

โครงสรา้งระดบันาโนท ัง้สิ้น  MBE จึงเป็นเทคโนโลยี

หน่ึงทีเ่ป็นเครื่องมอืในการผลติโครงสรา้งควอนตมันาโนได ้ 

เน่ืองจากการค านวณเชิงควอนตมัใชข้ ัน้ตอนแบบขนาน

จึงใชจ้  านวน Qubit ที่ลดลงจากการค านวณแบบเดิม 

ปัจจุบนัมีการวิจ ัยเกี่ยวก ับแนวคิดน้ีที่ บริษทั IBM 

เพือ่ยนืยนักลไกการท างานแบบใหม่นี้
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ขอแสดงความยนิดีแกน่ักวจิยัแกนน า

ศ.ดร.สมชาย วงศว์ิเศษ นักวิจยัแกนน า ประจ าปี 2556 และ 2561

ในโอกาสรบัประกาศเกยีรตคิุณ “2018 Highly Cited Researcher”

จาก Clarivate Analytics, USA ทีไ่ดเ้ป็น Highly Cited Researcher

ในงานประชุมประจ าปี นกัวจิยัรุ่นใหม่ พบเมธีวจิยัอาวุโส สกว. ประจ าปี 

2562 เมือ่วนัที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรีเจน้ท ์ชะอ าบีช รีสอรท์ 

หวัหนิ ชะอ า จ.เพชรบรุี

ศ.ดร.นพ.อภวิฒัน์ มทุิรางกรู นักวิจยัแกนน า ประจ าปี 2554 และ 2561

ในโอกาสไดร้บัพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวทิยา ประจ าปี 

2561 ในสาขาแพทยศาสตร ์

ประชาสมัพนัธ ์

การประชมุวชิาการ สวทช. ครัง้ที ่15 (NAC2019) 

ระหวา่งวนัที ่25 – 28 มนีาคม 2562 

ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทมุธานี

ลงทะเบยีน และอ่านรายละเอยีด ไดท้ี ่

https://www.nstda.or.th/nac/2019/
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ที่ปรกึษา ศ.นพ.ประสทิธ์ิ ผลติผลการพมิพ์ คุณฐติวิรรณ เกิดสมบญุ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สริกิญัจณ์

เนาวพนัธ์ เอื้อเฟ้ือขอ้มูล ศ.ดร.สมศกัดิ์ ปญัญาแกว้ ศ.ดร.นพ.อภวิฒัน์ มทุริางกูร ศ.ดร.สมชาย วงศว์เิศษ

เสวนาเรื่อง:

ถอดประสบการณบ์รหิารกลุม่วจิยัขนาดใหญ่ 

วนัที่ 28 มนีาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หอ้งประชมุออดทิอเรยีม ไบโอเทค 

อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทมุธานี

ลงทะ เบียน  และ อ่ านร ายละ เ อียด  ได ้ที ่

https://www.nstda.or.th/nac/2019/

ประชาสมัพนัธ ์


