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ความเปนมาของเทคโนโลยีจอแสดงผล (Display Technology) นั้นสามารถยอนกลับไปในอดีตไดจนถึง
ป ค.ศ. 1897 ซึ่งนักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน Karl Ferdinand Braun เปนผูประดิษฐหลอดรังสีคาโธด หรือ CRT
(Cathode Ray Tubes) ตอมาในป ค.ศ. 1908 Campbell Swinton ไดเสนอใหมีการใชหลอด CRT สําหรับการ
แสดงผลภาพ จนกระทั่งเมื่อถึงป ค.ศ. 1936 จึงเริ่มมีการนํา CRT มาทําจอภาพโทรทัศนเปนครั้งแรก โดยใชการ
สแกนแนวนอน 343 เสน และสามารถผลิตภาพได 30 ภาพตอวินาที เพียงพอในการหลอกสายตามนุษยใหเห็น
ภาพตอเนื่องโดยไมกระตุก หลักการของ CRT ซึ่งเปนหลอดสุญญากาศนั้นทํางานโดยการยิงลําอิเล็กตรอนผาน
สนามแมเหล็กซึ่งใชควบคุมทิศทางของลําอิเล็กตรอนใหสามารถไปทางซาย-ขวา ขึ้นบน-ลงลาง โดยการควบคุม
ผานวงจรอิเล็กทรอนิกส เมื่อลําอิเล็กตรอนไปตกกระทบกับวัสดุซึ่งสามารถเรืองแสงได สารเรืองแสงหรือ
phosphor ไดแก ZnS:Ag (สีฟา) ZnS:Cu,Al (สีเขียว) Y2O2S:Eu (สีแดง) ก็จะเกิดเปนจุดสวางขึ้นมา ทั้งนี้เรา
สามารถผสมสีใหเกิดเปนสีตางๆ ดวยการควบคุมจุดสวาง สีแดง เขียว น้ําเงิน (RGB) ใหมีความสวางแตกตางกัน
เชน หากตองการสีขาวทีจ่ ดุ นั้นก็จะยิงอิเล็กตรอนไปตกกระทบจุดทัง้ สามเทาๆ กัน ในขณะที่หากตองการสี
เหลือง ก็สามารถทําไดโดยการยิงลําอิเล็กตรอนใหไปตกกระทบจุดเรืองแสงสีแดง และ สีเขียว เปนตน
เทคโนโลยีของ CRT นิยมใชกันมาเรื่อยๆ ทําใหมันเปนเทคโนโลยีแสดงผลที่มีอายุเกินรอยปแลว แมแต
ปจจุบันโทรทัศนตามครัวเรือนสวนใหญกย็ ังใชเทคโนโลยี CRT อยู ในขณะที่จอภาพคอมพิวเตอรเริ่มเปลี่ยนมา
เปนจอภาพแบบ LCD แลว และคาดกันวาในอนาคตผูใชคอมพิวเตอรจะเลิกใชจอภาพแบบ CRT กันหมด ดวย

เหตุผลงายๆ คือ การประหยัดพื้นที่บนโตะทํางาน และทีส่ ําคัญคือสุขภาพตา แมวาผูผ ลิตจอภาพ CRT จะพยายาม
พัฒนาเทคโนโลยีนี้ตอ โดยตองการใหมีความกวาง x ยาว ขยายเพิ่มขึน้ ในขณะที่ตอ งลดมิติของความหนาลงซึ่ง
เปนเรื่องที่ทาทายมาก ในป ค.ศ. 2005 บริษัท LG-Philips ประกาศวาจะทําการผลิตจอภาพ CRT แบบใหมที่
เรียกวา SuperSlim ขนาด 29 และ 32 นิ้วใหไดจํานวน 33.9 ลานหนวยในป ค.ศ. 2007 และจะเพิ่มใหถึง 67 ลาน
หนวยเมื่อถึงป 2010 ผูเขียนก็ยัง งงๆ อยูเหมือนกันวาเหตุใดอุตสาหกรรมรายใหญเจานี้ ยังดิ้นรนกระเสือก
กระสนสวนกระแสของเทคโนโลยีใหม อยาง Plasma Display, LCD หรือแมแต OLED ที่นับวันมีแตจะมาแรง
ขึ้นทุกที

การทํางานของจอภาพ CRT (Picture by Amy Walker, Department of Chemistry, Washington University)
กอนจะไปพูดถึงเทคโนโลยี LCD มีเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งที่ควรกลาวถึง นั่นคือจอพลาสมา
(Plasma Display) ซึ่งมาชวยแกปญ
 หาของ CRT ซึ่งมีขีดจํากัดที่ไมสามารถทําใหมีขนาดใหญได (กวาง x ยาว)
เพราะกินไฟมากรวมทั้งมีปญ
 หาในดานความละเอียดของภาพ
จอพลาสมาทํางานโดยการแบงพื้นที่จอภาพ
ออกเปนเซลลเล็กๆ แตละเซลลบรรจุกาซ นีออน หรือ ซีนอน ซึ่งเปนกาซเฉื่อย โดยทีผ่ นังขางหนึ่งของเซลล นั้น
มีสาร phosphor ที่สามารถเรืองแสงเคลือบอยู โดยสารเรืองแสงจะเปนสี RGB สีใดสีหนึ่ง เมื่อตองการจะใหเซลล
ใดเซลลหนึ่งเรืองแสง ก็จะใสสนามไฟฟาเขาไปที่เซลลนั้นๆ ทําใหกาซขางในถูกกระตุนไปอยูในสภาพพลาสมา
เกิดการปลอยแสงอุลตราไวโอเลต หรือ UV ออกมา ซึ่งเมื่อไปตกระทบกับสารเรืองแสงที่เคลือบจะกระตุนให
สาร phosphor เรืองแสงขึ้นมา โดยแสงก็จะลอดผานกระจกหนาออกมาสูตาของผูชม จอพลาสมาสามารถทําใหมี
ขนาดใหญและกินไฟนอยกวาจอ CRT ก็จริง แตการสรางเซลลจํานวนมากบนพื้นที่ขนาดใหญ (เทากับจํานวนจุด

ที่ตองการ เชน 600x600 จะมีจํานวนเซลลถึง 360,000 เซลล) ทําใหเกิดความซับซอน ราคาของจอภาพชนิดนีม้ ี
ราคาสูงและคงเปนไปไดยากที่จะลดราคา ลงมาไดดังที่จอ CRT และ LCD สามารถทําได
LCD หรือ Liquid Crystal Display ถูกคิดคนขึ้นในป ค.ศ. 1963 ทํางานโดยอาศัยหลักการทีว่ ัสดุประเภท
Liquid Crystal นั้นมีคุณสมบัติพิเศษในการจัดเรียงตัวกันเปนชัน้ ๆ โดยการจัดเรียงตัวนั้นสามารถเปลี่ยนไดเมือ่
ใชสนามไฟฟา LCD ทํางานโดยการนําวัสดุ Liquid Crystal ซึ่งมีสมบัติในการบิดสนามแมเหล็กไฟฟาของแสง
ได มาบรรจุระหวางผิวกระจกที่ดานหนึ่งเคลือบวัสดุ Liquid Crystal ในแนวหนึ่ง ขณะที่จะเคลือบผิวกระจกฝง
ตรงขามดวย Liquid Crystal ใหโมเลกุลจัดเรียงตัวไปในแนวตั้งฉาก เจา Liquid Crystal ที่บรรจุอยูระหวางผิว
กระจกทั้งสองก็จะพยายามจัดเรียงตัวใหสอดคลองกับผิวกระจกทั้งสองดาน โดยมันจะจัดเรียงตัวเปนชัน้ ๆใหแต
ละชัน้ คอยๆ บิดไปจนชัย้ สุดทายสามารถจัดตัวใหเขากับผิวกระจกไดพอดี ลองจินตนาการวาใหเราเอาคน 20 คน
มาเขาแถวตอนเรียงหนึ่ง โดยหยิบมา 2 คนกอนคือหัวแถวกับทายแถว กําหนดใหหัวแถวหางจากทายแถว 10
เมตร ใหหัวแถวหันไปทิศเหนือ แตทายแถวหันไปทิศตะวันออก จากนั้นปลอยใหอกี 18 คนมาเขาแถวใหได คน
ที่เหลือทั้ง 18 คนก็จะตองพยายามทีจ่ ะทํายังไงใหมันเปนแถวใหได ก็จะออกมาเปนรูปตัว S ครึ่งตัว

การทํางานของจอภาพ LCD (Picture by Amy Walker, Department of Chemistry, Washington University)
ยอนกลับมายัง LCD ที่บรรจุอยูในแผนกระจก 2 แผนดังกลาวขางตน หากนํา Polarized Filter มาวาง
ซอน จะทําใหแสงที่วิ่งเขาไปในวัสดุ Liquid Crystal คอยๆ ปรับมุมโพลาไรซ จนออกไปดานตรงขามได เราจึง
เห็นความใสของมัน แตหากปอนสนามไฟฟาเขาไประหวางผิวกระจก 2 ขาง โมเลกุล Liquid Crystal จะจัดเรียง
ตัวตามสนามไฟฟา ไมจัดเรียงตัวตาม pattern ของผิวกระจกอีกตอไป เลยทําใหแสงสองผานออกมาไมได ผูอาน
จะเห็นไดวาเทคโนโลยี LCD ไมไดผลิตแสงหรือเรืองแสง Phosphorescence ออกมาซึ่งตางจากเทคโนโลยี CRT
และ Plasma Display แตอาศัยแสงที่เราเรียกวาแสงฉากหลัง หรือ Backlight เพื่อใหเราเห็นภาพ อีกทั้งแสงที่

ออกมาก็เปนแสง Polarized Light ซึ่งมีระนาบเดียวกัน ทําใหผูใชรูสึกสบายตามาก และไมเกิดอาการปวดตาเมื่อ
ใชนานๆ
แต LCD ก็ยังมีขอเสียเปรียบ นั่นคือ มันคอนขางไวกับอุณหภูมิ (ลองทิ้งคอมพิวเตอรโนตบุคไวใน
รถยนตแลวเอาไปจอดตากแดดสักเต็มวัน ทานอาจจะเปดออกมาแลวพบวาจอภาพเปนลายดางๆ) แมวา LCD จะ
กินไฟนอยกวา CRT มากแตมันคงยังเปนอุปกรณที่กนิ ไฟที่สุดเมื่อไปอยูในอุปกรณมือถือ หรือ อุปกรณเคลื่อนที่
ตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ พ็อกเก็ตพีซี เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค เปนตน รวมทัง้ มุมมองสําหรับการเห็นภาพ
คอนขางแคบ และที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหมันถูกแทนที่ดวยเทคโนโลยีตวั ตอไปก็คือ มันทําเปนจอออนไมได
(Flexible Display)

วัสดุเปลงแสงของ OLED เปนโมเลกุลอินทรีย( Picture by OSRAM)
OLED (Organic Light Emitting Devices) เปนอุปกรณที่มีหลักการงายๆ กลาวคือเมือ่ นําวัสดุที่มีสมบัติ
เปนสารเปลงแสง (Emissive Materials) ซึ่งเปนโมเลกุลอินทรีย (Organic Materials) มาวางไวระหวางขั้วไฟฟา
บวกและลบ วัสดุเปลงแสงนี้มีสมบัติเปนสารกึ่งตัวนําที่มีชั้นของพลังงาน 2 ชนิด ไดแกชั้นพลังงานที่มี
อิเล็กตรอนบรรจุอยูเต็ม กับชั้นพลังงานวางเปลาที่ไมมีอิเล็กตรอนบรรจุ ชั้นพลังงาน 2 ชนิดนีม้ ีลักษณะที่ไม
เชื่อมตอกันโดยชั้นพลังงานที่วางเปลาจะอยูสูงกวาชัน้ พลังงานที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู ดวยชองวางของพลังงาน
(Energy Gap) ซึ่งมีขนาดที่พอเหมาะ ประจุบวกหรือโฮล (Hole) สามารถวิ่งจากขั้วไฟฟาบวกเขาไปในชั้น
พลังงานที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยูนี้ได (การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนออกจากชั้นพลังงานนี้ไปสูขั้วไฟฟาบวก ก็

เปรียบเสมือนกับการเคลื่อนที่เขามาของประจุบวกหรือโฮล) ในขณะที่ประจุลบหรืออิเล็กตรอน (electron) จะ
ชอบวิ่งจากขัว้ ลบเขาไปยังชัน้ พลังงานที่วางเปลานี้ เมื่อผานสนามไฟฟาเขาไปที่ขั้วไฟฟาทั้งสอง อิเล็กตรอนจาก
ขั้วลบจะวิ่งไปที่ชั้นพลังงานที่วางเปลา ในขณะทีโ่ ฮลจะวิ่งจากขั้วบวกเขาไปยังชัน้ พลังงานที่มีอิเล็กตรอนบรรจุ
อยู จากนัน้ ประจุลบจะวิ่งลงมาพบกับประจุบวก แลวรวมตัวกันเกิดเปนอนุภาคโฟตอนหรือแสงนั่นเอง โดย
พลังงานของอนุภาคโฟตอนนั้นจะมีคาเทากับ Energy Gap ซึ่งจะเปนตัวกําหนดสีของแสงที่เปลงออกมา เชน สี
แดง ซึ่งมีพลังงานต่ํากวา สีฟา เปนตน สีของแสงที่เปลงออกมาขึ้นอยูก ับ Energy Gap ซึ่งก็จะขึน้ อยูกับสมบัติ
ของวัสดุเปลงแสงอีกที

หลักการทํางานของจอภาพ OLED (Picture by OSRAM AG)
ขอดีของ OLED ประการหนึ่งจากหลายๆประการก็คือ เราสามารถออกแบบ Energy Gap หรือสีที่เปลง
ออกมาไดโดยการทําวิศวกรรมโมเลกุล เชน พอลิเมอรที่เปนวัสดุเปลงแสงสีเหลืองที่ชื่อวา PPV (Poly
paraphenylenevinylene) นัน้ หากนํามาทําวิศวกรรมโมเลกุลโดยการใสหมูแทนที่ดานขางเขาไปเกิดเปน MEHPPV ซึ่งมี Energy Gap ที่ลดลงทําใหสีเปลี่ยนมาเปนสม-แดง งานวิจยั พัฒนาดานวิศวกรรมโมเลกุลนีใ้ นประเทศ
ไทยทํางานมากที่ ศูนยนาโนศาสตรและนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะที่งาน
ทางดานสังเคราะหพอลิเมอรเปลงแสงนี้ มีหลายกลุมในประเทศไทย ไดแก ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหงชาติ (ดร. สมบุญ สหสิทธิวัฒน), ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ดร.อุดม อัศวาภิรมย), ภาควิชาเคมี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ดร. วินิช พรหมอารักษ), ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ดร. วรวรรณ พันธุม
นาวิน) สวนการประกอบอุปกรณ OLED ในประเทศไทยนั้น ดร. สมบุญ สหสิทธิวัฒน แหง MTEC, ดร. จิตติ
หนูแกว แหง สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง และ ดร. ธนากร โอสถจันทร (คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล) เปนผูน าํ ในศาสตรดานนี้
OLED อาจแบงออกเปน 2 ประเภท ขึ้นอยูก ับวัสดุเปลงแสง ไดแก

(1) วัสดุเปลงแสงน้ําหนักโมเลกุลต่ํา ถูกคิดคนขึ้นในป ค.ศ. 1987 โดยนักวิทยาศาสตรของบริษัทโกดัก
ดวยความบังเอิญระหวางทีก่ ําลังทําการพัฒนาเซลลสุรยิ ะอินทรีย โดยพวกเขาสังเกตเห็นแสงสีเขียว
ที่เปลงออกมาจากรอยตอระหวางวัสดุ 2 ชนิดที่ชนิดหนึ่งเปนตัวนําที่ดีของโฮลในขณะที่อีกชนิด
หนึ่งเปนตัวนําที่ดีของอิเล็กตรอน การเตรียม OLED ชนิดนี้นยิ มทําดวยการระเหยในสุญญากาศ
(Vapor Deposition)
(2) วัสดุเปลงแสงน้ําหนักโมเลกุลสูง หรือ พอลิเมอร คิดคนขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ. 1990 ที่มหาวิทยาลัย
แคมบริดจ โดยการใชพอลิเมอรนําไฟฟาเปนวัสดุเปลงแสง ซึ่งมีขอดีคือ พอลิเมอรที่ใชมี
ความสามารถในการนําไฟฟาไดดีกวาพวกโมเลกุลน้ําหนักต่ํา ทําใหสามารถใชศักยไฟฟาไมตองสูง
มาก (เชน 2-5โวลต) อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นพลังงานไฟฟาเปนพลังงานแสงที่ดีกวา ที่
สําคัญการเตรียมอุปกรณสามารถทําไดในสภาวะเปยก
กลาวคือทําการละลายพอลิเมอรใน
สารละลายแลวนําไปทําการเคลือบปนใหเปนแผนฟลมบาง ซึ่งขั้นตอนดังกลาวสามารถทําไดใน
หองปฏิบัติการเคมีเทานั้น ไมตองการหองสะอาด (Clean Room) ที่มีราคาแพงของอุตสาหกรรมเซมิ
คอนดักเตอร

พวกเราอาจจะเปนคนรุนสุดทายที่เรียก “แผนไฟ” วา “หลอดไฟ” (Picture by Merck AG)
OLED เปนอุปกรณที่ทํางานโดยอาศัยสมบัติทางนาโน กลาวคือ วัสดุอินทรียเปลงแสงที่นํามาประกอบ
อุปกรณนั้นเปนฟลมที่บางมาก มีความหนาเพียง 100-150 นาโนเมตร ซึ่งบางกวา 1 เปอรเซ็นตของเสนผมดวยซ้ํา
ขั้วไฟฟาทีน่ ํามาประกอบก็สามารถทําใหบางไดในระดับใกลเคียงกัน ดังนั้น OLED จึงความหนาไดนอยกวา
กระดาษเสียดวยซ้ํา ดวยความที่วัสดุเปลงแสงเปนสารอินทรียเราจึงสามารถประกอบอุปกรณ OLED บนวัสดุที่
พับงอได เกิดเปนเทคโนโลยีใหมที่เรียกวาจอภาพแบบยืดหยุน (Flexible Display) การทํางานของวัสดุเปลงแสง

อินทรียก็อาศัยสมบัติระดับโมเลกุลโดยที่โครงสรางเชิงอิเล็กตรอนสามารถดัดแปลงหรือจูน (Tune) โดยการทํา
วิศวกรรมโมเลกุล เชน การใสกิ่งกานสาขาใหแกโมเลกุล การดัดแปลงหมูแทนที่ เปลี่ยนชนิดของอะตอมใน
โมเลกุล แลวไปมีผลทําใหโครงสรางเชิงอิเล็กตรอนเปลีย่ นไปได
ผูเขียนขอสรุปขอไดเปรียบตางๆ ที่เทคโนโลยี OLED มีเหนือเทคโนโลยีแสดงผลแบบเดิม ดังนี้
• ในเรื่องของขนาด OLED ทํางานบนพื้นฐานของฟลมบางขนาดนาโน ทําใหมิติทางดานความ
ลึกสามารถลดขนาดลงไปจนบางกวาเสนผม ในขณะทีจ่ อ CRT ยังคงตองการพื้นทีด่ านหลังที่
เพิ่มขึ้นตามขนาดของจอ สวนจอ Plasma นั้นไมสามารถทําใหบางได เนื่องจากตองมีชองบรรจุ
กาซเฉื่อยเพื่อสรางพลาสมา
• OLED อาศัยการเปลงแสงจากตัววัสดุโดยตรง ตางจากเทคโนโลยีแบบอื่น CRT อาศัยการเรือง
แสงจากลําอิเล็กตรอนที่วิ่งมาตกกระทบทีจ่ อภาพที่เคลือบสารเรืองแสง สวนจอ Plasma อาศัย
การเรืองแสงของสารเคลือบจากการตกกระทบของแสง UV ที่เกิดขึน้ จากพลาสมา ในขณะที่
LCD นั้นตองใชแสงจากฉากหลัง ดังนั้นในแงประสิทธิภาพในการใชพลังงานแลว OLED กับ
LCD เปนเทคโนโลยีทดี่ ีที่สุด แต LCD ก็มีปญหาในเรื่องความคมชัดที่สู OLED ไมไดเพราะยัง
ตองการแสงจากฉากหลัง โดยเราสามารถใชแผนฟลม OLED เพื่อผลิตแสงฉากหลังไดดว ย
• เทคโนโลยี OLED ไมมีปญหาเรื่องมุมมองของภาพเหมือนเทคโนโลยี LCD กลาวคือสามารถ
มองเห็นไดเกือบ 180 องศา
• เทคโนโลยี OLED สามารถทําเปนอุปกรณที่โคงงอได คุณสมบัตินี้เปนสิ่งพิเศษทีพ่ ระเจาทรง
มอบใหแกเทคโนโลยีนี้
เพราะจะทําใหเราสามารถนํามันไปทําจอแสดงผลแบบยืดหยุน
กระดาษอิเล็กทรอนิกส วอลลเปเปอรตดิ ผนังหองเพื่อใหแสงแบบสภาพธรรมชาติ (Ambient
Light) ซึ่งเทคโนโลยีแสดงผลแบบอื่นๆ ทําไมได
• เทคโนโลยี OLED สามารถเตรียมไดดว ยวิธีการทีถ่ ูกกวา โดยมีเทคโนโลยีการประกอบฟลมให
เลือกไดหลากหลาย เชน การพิมพแบบอิงคเจ็ต การปนเคลือบ การพิมพแบบสกรีน เปนตน
• ในเรื่องของน้ําหนัก เนื่องจาก OLED ประกอบจากฟลมบางนาโนทําใหมันเบามากๆ จึงมี
ทางเลือกนําไปทําผลิตภัณฑไดหลากหลายมาก โดยเฉพาะทางดานอิเล็กทรอนิกสที่สวมใสได
(Wearable Electronics)
• เทคโนโลยี LCD มีปญหาในเรื่องของอุณหภูมิที่หากสูงเกินไป อาจทําให Liquid Crystal เปลี่ยน
รูปซึ่ง OLED จะเขามาแกปญ
 หานี้ได

เทคโนโลยี OLED กําลังกาวเขามาแทนที่
เทคโนโลยีแสดงผลแบบเดิม การเกิดขึน้
ของมันไปมีผลทําใหเทคโนโลยีอื่นๆที่กําลัง
มาแรงอยาง Flexible Display, Wearable
Electronics, Ambient Lighting ขยับ
ความกาวหนาขึ้นไปอีก ทามกลางสภาวะ
ของการขาดแคลนพลังงาน การใชแสงสวาง
อยางมีประสิทธิภาพจะชวยใหคาไฟฟาถูก
ลงดวย
ดังนั้นจึงเปนทีค่ าดการณกันวา
หลอดไฟที่ใหแสงสวางในยุคตอไปนาจะทํา
จาก OLED ในอนาคตเราอาจจะเรียกมันวา
“แผนไฟ” (Flat Lamb) ซึ่งโดยทั่วไปแลว
ไฟฟาทั้งหมดที่ผลิตไดนนั้ จะมีการนําไปใช
สําหรับสองสวางมากถึง 20% หากเราเพิ่ม
ประสิทธิภาพแกหลอดไฟทีใ่ ชๆกันอยู โดย
การแทนที่ดว ย OLED ก็อาจทําใหเรา
ประหยัดลงไปถึง 50% ของกระแสไฟฟาที่
สภาพเปลงแสงธรรมชาติ (Ambient Lighting) ที่สามารถผลิตโดย ใชในการสองสวาง ซึ่งลองคิดดูวา 10%
ของคาไฟฟาทัง้ ประเทศเปนจํานวนเทาไหร
OLED (Picture by Philips)
เปนที่แนนอนวาอีกไมนาน อุตสาหกรรมการผลิตและใชงาน OLED จะเติบโตอยางกาว
กระโดด และเมื่อวันนั้นมาถึง นาโนเทคโนโลยีจะกลายเปนสิ่งใกลตวั ที่อยูก บั คุณตั้งแต
หองนอนจนถึงที่ทํางาน ………..
ขอขอบคุณ
ขอขอบคุณศูนยปฏิบัตกิ ารวิจยั เครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ จ. นครราชสีมา
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549
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12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
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5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
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16. นิวเคลียร
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2. จลพลศาสตร (kinetics)
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6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
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