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รถยนต�พ�ดได�แห�งอน�คต (3191)
โดย อภ�ญญา  กมลส�ข

รถยนต�อ�จฉร�ยะสามารถแลกเปล#$ยนข%อม&ลก�บรถยนต� 
ค�นอ)$นๆ ได%ด%วยตนเองน#. ถ&กพ�ฒนาข1.นโดยบร�ษ�ท BMW 
Group ซ1$งรถยนต�ด�งกล=าวสามารถควบค�มตนเองได%และ
ม#ระบบจ�ดการการส)$อสารด%วยตนเอง หร)อเร#ยกว=า “เคร)อข=าย
แบบแอดฮอค (ad-hoc networks)” หมายถ1ง การจ�บกล�=ม
ต�ดต=อส)$อสารแบบด�จ�ท�ลระหว=างสถาน#เคล)$อนท#$ (ในรถยนต�
แต=ละค�น) ซ1$งเคร)อข=ายน#.จะเช)$อมโยงรถแต=ละค�นเข%าด%วยก�น 
และนอกจากจะสามารถร�บร&%ข%อม&ลของเคร)$องหมายและ
ส�ญญาณจราจรแล%ว ย�งสามารถคาดการณ�ถ1งอ�นตรายท#$อาจ
จะเก�ดข1.นได% ส�ญญาณเต)อนเหต�การณ�อ�นตรายจะถ&กส=ง
โดยการส)$อสารจากรถยนต�ส&=รถยนต�โดยตรง ซ1$งระบบ
เคร)อข=ายสPาหร�บการส)$อสารน#.ไม=จPาเปQนต%องใช%โครงสร%าง
พ).นฐานใดๆ 

ในการทPางานด�งกล=าว ระบบในรถยนต�จะทPาหน%าท#$
รวบรวมข%อม&ลเฉพาะจากรอบๆ ต�วขณะน�.น จ�ดการข%อม&ล 
และแลกเปล#$ยนข%อม&ลก�บรถค�นอ)$นๆ โดยระบบเต)อนภ�ยท#$
รวดเรSวและแม=นยPาน#.จะช=วยให%เก�ดความปลอดภ�ยในการข�บข#$

มากย�$งข1.น ท�.งน#. ส�ญญาณเต)อนด�งกล=าวจะเปQนประโยชน�ต=อ
ผ&%ข�บข#$ต=อเม)$ออย&=ในบร�เวณและเวลาท#$เหมาะสม ด�งน�.น ระบบ
ด�งกล=าวจ1งต%องม#ความย)ดหย�=นและรวดเรSวในการส)$อสาร 
ท#มน�กพ�ฒนาจ1งนPาเทคโนโลย#การส)$อสารผ=านระบบเคร)อข=าย
แบบไร%สาย (Wireless LAN) มาใช%

ระบบคอมพ�วเตอร�อ�จฉร�ยะท#$ต�ดต�.งอย&=บนรถน#. จะช=วย
ต�ดส�นใจว=าควรจะส=งส�ญญาณเต)อนไปย�งรถค�นอ)$นๆ หร)อไม=
และเม)$อไหร= เช=น ถ%าตรงทางโค%งข%างหน%าม#น.Pาม�นเปZ[อนอย&=
บนถนน ระบบกSจะส=งข%อม&ลบอกต=อๆ ไปย�งผ&%ข�บข#$ค�นอ)$น
ท#$อย&=ใกล%เค#ยงและกPาล�งจะแล=นผ=านมาทางน#.ท�นท#ว=าให% 
ห�กหลบคราบน.Pาม�นตรงทางโค%ง และจะเต)อนผ&%ข�บข#$เม)$อ 
เข%าไปย�งสถานท#$ท#$ม#หมอกลงก=อนท#$จะแล=นเข%าไปย�งจ�ดน�.นๆ 
นอกจากน#.ระบบย�งสามารถเกSบข%อม&ลจPานวนมากเก#$ยวก�บ
สภาวะแวดล%อมบนถนนข%างหน%า สภาพของพ).นถนน และ
ข%อม&ลอ)$นๆ ท#$ได%ร�บมาจากการทPางานของอ�ปกรณ�ในรถ 
ต�วอย=างเช=น ข%อม&ลความเรSวของรถ  การใช%ไฟส&ง-ไฟต$Pา
ของรถค�นอ)$นๆ  ข%อม&ลจากไฟเหล)องส=องทางเวลาม#หมอกลง 
ไฟเบรค ระบบเบรคแบบป]องก�นการลSอคของล%อ (ABS) 
ระบบควบค�มการทรงต�ว การใช%ท#$ป_ดน.Pาฝน รวมท�.งระบบ
ตรวจว�ดอ�ณหภ&ม�ภายนอก โดยระบบจะร�บข%อม&ลความ
หนาแน=นของปร�มาณรถบนถนน และข%อม&ลความคล=องต�ว
ของการจราจร หล�งจากน�.นจะนPาข%อม&ลต=างๆ มาทPาการ
ประมวลผลและจPาลองภาพเสม)อนจร�งให%ก�บผ&%ข�บข#$ได%เหSน
ตPาแหน=งของรถ สภาพอากาศ สภาพการจราจร ส�ญญาณ 
จราจรบนจ�ดต=างๆ ของถนน และยานพาหนะอ)$นท#$อย&=รอบๆ 
ส=งผลให%ผ&%ใช%ทราบว=าถนนข%างหน%าล)$นหร)อไม= ม#หมอกลง 
ฝนตก ทางโค%ง หร)อรถต�ดหร)อไม= เปQนต%น ซ1$งข%อม&ลน#.
สามารถนPามาช=วยในการวางแผนการเด�นทาง และเพ)$อ
เตร#ยมร�บม)อก�บสภาพอากาศบนเส%นทางท#$จะไปได%

ในป_จจ�บ�น บร�ษ�ท BMW Group ได%นPาเทคโนโลย# 
การทPางานของระบบเบรคแบบ ABS และระบบควบค�ม 
การทรงต�วของรถ มาใช%งานจร�งแล%วในรถยนต� BMW บางร�=น 
ซ1$งจะม#ระบบจะช=วยเต)อนผ&%ข�บเม)$อเข%าส&=เขตจPาก�ดความเรSว 
และเบรคจะทPางานเพ)$อลดความเรSวของรถลงเลSกน%อย เม)$อ
เข%าใกล%ส#$แยก หร)อเข%าไปย�งบร�เวณท#$ม#อ�ณหภ&ม�ต$Pามากๆ 
ซ1$งอาจม#น.PาแขSงปกคล�มบนพ).นถนนและส=งผลให%รถเส#ย 
การทรงต�วได% และจากหน%าท#$ท#$จะต%องเปQนผ&%ให%ข%อม&ลและ
ส=งต=อข%อม&ลเต)อนภ�ยเม)$อไหร=กSตามท#$เข%าส&=บร�เวณท#$อาจเปQน
อ�นตรายโดยส=งผ=านระบบเคร)อข=ายระด�บประเทศ (Wide 
Area Network หร)อ WAN) ไปย�งรถค�นอ)$น  ท#มน�กพ�ฒนา
ของบร�ษ�ทจ1งได%นPาระบบเคร)อข=ายมาต�ดต�.งก�บรถยนต�ของ
บร�ษ�ท ท#$สามารถทPางานได%ครอบคล�มและส)$อสารก�นเองได%
อย=างอ�สระตามสถานการณ�ไม=ว=าจะเปQนผ&%ส=งข%อม&ล ผ&%ร�บ
ข%อม&ล หร)อร�บข%อม&ลแล%วส=งต=อไปย�งปลายทาง โดยเคร)อข=าย 
แอดฮอค (ad-hoc) น#.จะช=วยในเร)$องของระบบนPาทาง เช=น 
ถ=ายทอดข%อม&ลอย=างรวดเรSวเก#$ยวก�บอ�ปสรรคท#$ก#ดขวางอย&=
บนท%องถนน หร)ออ�บ�ต�เหต�ต=างๆ ไปย�งรถค�นอ)$นๆ ท#$กPาล�ง 
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เข%ามาใกล%บร�เวณด�งกล=าว นอกจากน#. อาจใช%สPาหร�บการช=วย
หาท#$จอดรถ โดยรถท#$กPาล�งออกจากท#$จอดสามารถส=ง
ข%อม&ลบอกรถค�นอ)$นท#$กPาล�งมองหาท#$จอดรถให%ร&%ได% และท#$
สPาค�ญ ระบบเคร)อข=ายน#.จะช=วยให%ข%อม&ลสภาพการจราจรบน
ท%องถนน ท�.งบนถนนมอเตอร�เวย�และตรอกซอกซอยต=างๆ 

การส)$อสารเคล)$อนท#$แบบด�จ�ท�ลน#.ส=งผลให%เก�ดการ
พ�ฒนาของเทคโนโลย#อย=างมาก เน)$องจากเปQนระยะเวลากว=า 
100 ปlมาแล%วท#$การส)$อสารหร)อแลกเปล#$ยนข%อม&ลระหว=าง
ผ&%ใช%ถนน ทPาโดยผ=านการส=งส�ญญาณธรรมดาโดยใช%แสง
ผ=านทางไฟเล#.ยว ไฟกระพร�บ หร)อไฟส&ง-ต$Pา และส�ญญาณ
เส#ยงโดยผ=านทางแตรรถ เปQนต%น ซ1$งข%อม&ลด�งกล=าวน�.นไม=
เพ#ยงพอในหลายสถานการณ� การใช%ระบบเคร)อข=ายแบบ 
GSM หร)อ คล)$นว�ทย� กSย�งม#ข%อจPาก�ดในเร)$องของค=าใช%จ=าย
และการส=งผ=านข%อม&ล ด�งน�.น เคร)อข=ายการส)$อสารแอดฮอค 
บนเคร)อข=ายแบบไร%สาย จ1งถ&กนPามาใช%เน)$องจากไม=จPาเปQน
ต%องใช%โครงสร%างพ).นฐานใดๆ และสามารถเปQนได%
ท�.งเคร)$องร�บ-ส=งข%อม&ล และส=งผ=านข%อม&ลไปย�งผ&%ใช%ได%หลายๆ 
คนอย=างไม=ม#ข#ดจPาก�ด

ส�วแขนกลคนแรกของโลก (3192)
โดย พน�ดา  สายประด�ษฐ�

สPาน�กข=าว ABC ได%รายงานเก#$ยวก�บสาวแขนกลคนแรก
ของโลกค)อ  “Claudia Mitchell” อาย� 26 ปl เปQนอด#ต
นาว�กโยธ�นหญ�ง ซ1$งประสบอ�บ�ต�เหต�ทางรถจ�กรยานยนต� 
ในปl 2004 จนกระท�$งเส#ยแขนซ%ายไปท�.งแขน แต=ม#ระบบ
ประสาทบางส=วนท#$ไหล=ย�งสามารถทPางานได%ปกต�

แขนกลน#.ถ&กพ�ฒนาข1.นโดยสถาบ�นฟZ[นฟ&ส�ขภาพช�คาโก 
(Rehabilitation Institute of Chicago) สหร�ฐอเมร�กาและ

ได%ทPาการสวมให%ก�บ Mitchell ต�.งแต=ปl พ.ศ. 2548  โดยท#ม
ศ�ลยแพทย�ต%องทPาการผ=าต�ดย%ายเส%นประสาทจากบร�เวณ
ห�วไหล=ลงมาย�งแขน และผ=าต�ดซ=อมแซมกล%ามเน).อไหล=
เพ)$อให%สามารถร�บความร&%ส1กร%อน-เยSน ซ1$งการทPางานของ 
แขนกลน�.นทPาได%โดยการเช)$อมต=อก�บเส%นประสาทท#$ห�วไหล=
ของเธอท#$ย�งทPางานได%เปQนปกต�และต�ดต�.งต�วเซSนเซอร�ไว% 
ท#$แขนกลเพ)$อให%ตรวจจ�บและอ=านส�ญญาณท#$ได%ร�บจาก 
เส%นประสาทเพ)$อขย�บหร)อเคล)$อนไหวแขนกลตามส�ญญาณ 
ท#$ได%ร�บน�.น ด�งน�.น การควบค�มการเคล)$อนไหวของแขนกลน#.
จ1งเปQนไปตามความค�ดของ Mitchell   การเคล)$อนไหวของ
แขนกลจะม#ล�กษณะเช=นเด#ยวก�บการเคล)$อนไหวของแขน
ห�=นยนต�  ด�งน�.น จ1งม#ล�กษณะการเคล)$อนไหวท#$ไม=ราบเร#ยบ
น�กเม)$อเท#ยบก�บการเคล)$อนไหวแขนของคนปกต� แต=กSทPาให% 
Mitchell ซ1$งเส#ยแขนซ%ายไป กล�บมาทPาก�จกรรมในช#ว�ต
ประจPาว�นและหย�บจ�บส�$งของต=างๆ เช=นเด#ยวก�บคนแขนปกต�
ได%อ#กคร�.ง 

แขนกลล�กษณะน#.ได%สวมให%มน�ษย�เปQนคร�.งแรกใน 
ปl พ.ศ. 2545 โดยในคร�.งน�.นได%สวมให%ก�บ Jesse Sullivan 
ซ1$งเปQนกรรมการกPาก�บเส%นในการแข=งข�นเทนน�ส  หล�งจาก
น�.นได%สวมให%ก�บคนอ#กหลายคน  แต= Mitchell น�.นเปQนเปQน
ผ&%หญ�งรายแรกท#$ได%ร�บการสวมแขนกลน#. 

จอภ�พชน%ดโปร�งแสง  (3193) 
โดย อรฉ�ตร  เล#ยงพ�บ&ลย�

การค%นพบว�ธ#การผล�ตทรานซ�สเตอร�ประส�ทธ�ภาพส&ง
ชน�ดโปร=งแสงด%วยต%นท�นต$Pาของน�กว�จ�ยมหาว�ทยาล�ย 
นอร�ทเวสเทอร�น น�บเปQนก%าวท#$สPาค�ญ ซ1$งนPาไปส&=การสร%าง
จอภาพท#$ม#ความคมช�ด โปร=งแสง และย�งสามารถนPาไป
เคล)อบไว%บนกระจกหน%ารถ หน%าจอคอมพ�วเตอร� หร)อ 
จอโทรท�ศน� อ#กท�.งม#ความกลมกล)นไปก�บส�$งแวดล%อมจน
แทบมองไม=เหSนเม)$อไม=ม#การใช%งาน

หลายปlแล%วท#$น�กว�จ�ยพยายามท#$ค�ดค%นพ�ฒนาและสร%าง
อ�ปกรณ�อ�เลSกทรอน�กส�ท#$ม#ความอ=อนต�วและใช%หล�กการนPา
ไฟฟ]าบนแผ=นพลาสต�ก (to make flexible electronics 
based on electrically conducting plastics) ท#$สามารถ
นPาไปผล�ตจร�งด%วยต%นท�นท#$ไม=แพงน�ก และสามารถผล�ต
ทรานซ�สเตอร�จากว�สด�ท#$เปQนสารอ�นทร#ย�ม#ค�ณสมบ�ต�ค=อนข%าง
ใส  แต=ทรานซ�สเตอร�ท#$ได%ย�งม#ค�ณภาพต$Pากว=าทรานซ�สเตอร�
ท#$ผล�ตจากสารอน�นทร#ย�เช=นซ�ล�คอน

ศาสตราจารย�โทบ�น มาร�ค ซ1$งเปQนผ&%เช#$ยวชาญด%านเคม#
และว�สด�ศาสตร� และท#มน�กว�จ�ยของมหาว�ทยาล�ยนอร�ท
เวสเท�ร�น ได%ร=วมก�บผล�ตช�.นส=วนอ�เลSกทรอน�กส�ท#$เปQน
องค�ประกอบของทรานซ�สเตอร�ข1.น โดยการนPาค�ณสมบ�ต�
เด=นของสารอ�นทร#ย�และสารอน�นทร#ย�มาผนวกรวมก�น ทPาให%
ได%ทรานซ�สเตอร�ท#$ม#ประส�ทธ�ภาพส&งและสามารถนPาไป 
ผล�ตต=อได%ด%วยราคาถ&ก  ม#ล�กษณะโปร=งแสง จ1งสามารถ
นPาไปใช%ในการผล�ตจอภาพชน�ดโปร=งแสงได% (see-through 
displays)

โดยท�$วไปแล%วการผล�ตทรานซ�สเตอร�ส=วนใหญ=จะ
ประกอบด%วยอ�นเด#ยมออกไซด� (Indium Oxide) ซ1$งเปQน
สารประเภทอน�นทร#ย� จ1งทPาให%การผล�ตเซม�คอนด�กเตอร� 
ผล�ตได%ด%วยต%นท�นท#$ถ&ก เน)$องจากสารด�งกล=าวสามารถ 
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ตกตะกอนหร)อเร#ยงต�วได%เปQนบร�เวณกว%าง ณ อ�ณหภ&ม�ห%อง 
ว�ธ#การท#$ศาสตราจารย�มาร�คใช%ในการทPาทรานซ�สเตอร�น�.น
เปQนเทคน�คท#$เปQนมาตรฐานท�$วไปท#$ใช%คานไออน (ion 
beam) เปQนต�วควบค�มการตกผล1กและการจ�บต�วก�นของ
ออกไซด� ต=างๆ ในขณะท#$ม�นทPาการเร#ยงต�วลงบนพ).นผ�ว 
ว�ธ#การน#.ย�งสามารถใช%ในการปร�บความสามารถในการนPา
ไฟฟ]าของว�สด�ในข�.นส�ดท%ายได%อ#กด%วย ว�ธ#น#.ทPาให%เราเล)อก
ท#$จะใช%อ�นเด#ยมออกไซด�เฉพาะบางส=วนของเซม�
คอนด�กเตอร�ได% และเล)อกท#$จะใช%อ�นเด#ยมออกไซด�เปQน 
ต�วนPาไปฟ]าในส=วนอ)$นๆได%อ#ก 

 อ�ปกรณ�อ�เลSกทรอน�กส�/ทรานซ�สเตอร�ท#$ทPาจาก
สารอ�นทร#ย�น�.นจะประกอบด%วยโมเลก�ลซ1$งเกาะต�วก�นใน
โครงสร%างท#$ม#การจ�ดเร#ยงอย=างเปQนระเบ#ยบ ซ1$งการจ�ดเร#ยง
ด�งกล=าวส=งผลให%เก�ดค�ณสมบ�ต�การเปQนฉนวนท#$ด#เย#$ยม และ
เม)$อมารวมก�บเซม�คอนด�กเตอร�ท#$ทPาด%วยอ�นเด#ยมออกไซด�
แล%ว ย�$งทPาให%ต�วทรานซ�สเตอร�น�.นสามารถทPางานได%ด#กว=า
ทรานซ�สเตอร�ท#$ทPาจากซ�ล�กอนท#$ป_จจ�บ�นม#ใช%ก�นท�$วไปใน 
จอ LCD  ความจร�งได%ม#การนPาทรานซ�สเตอร�ท#$ม#ค�ณภาพส&งน#. 
ไปใช%งานก�บจอภาพท#$ม#ค�ณภาพส&งอย&=แล%ว (High-end 
Displays) ศาสตราจารย�มาร�คกล=าวว=า ประส�ทธ�ภาพของ
ทรานซ�สเตอร�ท#$ส&งข1.นประกอบด%วยการท#$ม�นสามารถทPางาน
ได%โดยอาศ�ยความต=างศ�กด�~ท#$ต$Pา และม#ค�ณสมบ�ต�การสล�บ
กระแส (switching) ท#$ด# ทPาให%ง=ายต=อการนPาไปประกอบ
หร)อรวมเข%าก�บเคร)$องม)อต=างๆ ทPาให%ประหย�ดพล�งงาน และ
กลมกล)นไปก�บจอภาพได%อย=างด# (Crisp looking displays)

เพราะเหต�ท#$ว=าฟ�ลม�บางๆ ของท�.งอ�นเด#ยมออกไซด�และ
ว�สด�ท#$เก�ดจากการเกาะต�วก�นของสารอ�นทร#ย�น�.นโปร=งแสง 
และสามารถเคล)อบลงบนกระจกได%  ฟ�ล�มด�งกล=าวจ1ง
สามารถฝ_งไว%ก�บอ�ปกรณ�ต=างๆ ได%อย=างไร%ร=องรอย อ#กท�.ง
กระบวนการทรานซ�สเตอร�ด�งกล=าวย�งสามารถทPาได%ท#$
อ�ณหภ&ม�ต$Pา ช�.นส=วนอ�เลSกทรอน�กส�ประเภทน#.จ1งสามารถท#$นPา
ไปลงบนพลาสต�ก ทPาให%พ�บไปมาได% และม#ความโปร=งแสง

ศาสตราจารย�มาร�คกล=าวเพ�$มเต�มว=า ถ%าสามารถทPา
อ�ปกรณ�อ�เลSกทรอน�กส�/ทรานซ�สเตอร�ท#$โปร=งแสงได%กSจะ
สามารถจะนPาไปทPาอะไรได%อ#กมาก ไม=ว=าจะเปQนการทPา
จอภาพท#$ลอยอย&=บนอากาศ หร)อจอภาพด�งกล=าวท#$ต�ดก�บ
ก�บกระจก หร)อจอก�.นด%านหน%าของหมวกก�นนSอคกSได% หร)อ

อาจะนPาไปใช%ก�บคนงานในสายการผล�ต หร)อน�กแข=งรถ หร)อ
ด%านการทหาร หร)องานอ)$นๆ ท#$ต%องม#การด&แผนผ�ง หร)อ
แผนท#$ระหว=างทPางาน เน)$องจากเราสามารถทPาให%ภาพมา
ปรากฏบนปlกของหมวกน�.นได%เลย

ค�ณสมบ�ต�ใหม=ของทรานซ�สเตอร�ท#$กPาล�งท%าทาย
ประส�ทธ�ภาพของซ�ล�กอนน#. ย�งบ=งว=า ทรานซ�สเตอร�ด�งกล=าว
ไม=เพ#ยงแต=จะร�บ-ส=งส�ญญานในระด�บพ�กเซลได%ด# แต=ย�ง
สามารถนPาไปใช%ผล�ตหน=วยประมวลผลและหน=วยความจPาท#$ม#
ล�กษณะโปร=งใสได%และสามารถนPาไปผล�ตในร&ปแบบของ
แผ=นฟ�ลม�บางๆ ท#$สามารถพ�บงอได%อ#กด%วย ซ1$งจะส=งผลให%
ผล�ตได%ด%วยต%นท�นท#$ถ&กลง นอกจากน#.ย�งก=อให%เก�ดอ�ปกรณ�
อ�เลSกทรอน�กส�/ทรานซ�สเตอร�ท#$ม#ร&ปร=างท#$หลากหลาย
แตกต=างไปจากแบบเด�มๆ อย=างไรกSตาม คงอ#กนานท#$จะม#
การนPาไปประย�กต�ใช%งานในล�กษณะด�งกล=าว เพราะต%อง
ใช%เวลาในการพ�ฒนาประส�ทธ�ภาพในการทPางานของต�ว
ทรานซ�สเตอร�ประเภทน#.อ#กมาก และคาดว=า จอภาพต%นแบบ
ท#$ทPาจากทรานซ�สเตอร�ประเภทด�งกล=าวจะสามารถนPาออก
ใช%งานได%ภายใน 12 ถ1ง 18 เด)อนข%างหน%า อย=างไรกSตาม 
ขณะน#.ได%ต�.งบร�ษ�ท Polyera ข1.นเพ)$อจะมาทPาการตลาดให%
ว�สด�ใหม=น#.แล%ว

อน1$ง น�กว�จ�ยของนอร�ทเวสเทร�นม�ได%เปQนกล�=มแรกท#$
สามารถนPาว�สด�ท#$เปQนสารอ�นทร#ย�และอน�นทร#ย� มารวมก�น
ผล�ตทรานซ�สเตอร�โปร=งแสง โดยก=อนหน%าน#.ในปl 1999 
น�กว�จ�ยของบร�ษ�ท IBM เคยทPาการผล�ตทรานซ�สเตอร�
ประเภทน#.มาแล%ว แต=ส�$งท#$ทPาข1.นในสม�ยน�.นม#ค�ณภาพด%อย
กว=าทรานซ�สเตอร�ท#$ผล�ตโดยน�กว�จ�ยของนอร�ทเวสเทร�น 
อย=างไรกSตาม ป_จจ�บ�นน�กว�จ�ยอ)$นๆ ได%พยายามค�ดค%นและ
ผล�ตอ�ปกรณ�อ�เลSกทรอน�กส�/ทรานซ�สเตอร�โปร=งใสท#$ทPาจาก
ว�สด�อ)$นๆ เช=น ซ�งค�ออกไซด�และท=อคาร�บอนท#$ม#ขนาดเลSก
ระด�บหน=วยนาโน ( Carbon Nanotube) ในทางทฤษฏ#แล%ว 
ท=อคาร�บอนนาโนจะม#ค�ณสมบ�ต�ท#$จะช=วยให%ทรานซ�สเตอร�ม#
ความสามารถในการทPางานได%ด#ข1.น แต=การทPา arrays ด%วย
ท=อนาโนน#.ทPาได%ยากและต%องอาศ�ยเทคน�คท#$ยากกว=าเทคน�ค
ท#$น�กว�จ�ยนอร�ทเวสเทร�นใช%  ท#$ผ=านมาการทPาจอท#$พ�บงอได% 
จะอาศ�ยหล�กการทPาลวดท#$มองไม=เหSน แต=ม�ได%ทPาต�ว
ทรานซ�สเตอร�ให%ม#ความโปร=งใส  อาจกล=าวได%ว=า การ
ค%นพบคร�.งน#.ถ)อได%ว=าม#ความแตกต=างจากงานว�จ�ยท#$ผ=านมา 
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3192: http://abcnews.go.com/Health/story?id=2432068 ส)บค%นข%อม&ลเม)$อ 24/10/2006
3193: http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?id=17645&ch=infotech  ส)บค%นข%อม&ลเม)$อ 23/10/2006
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