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คือผู้พิชิตรางวัลโนเบลสาขาเคมีร่วมกับ Harry Kroto 
และ Robert Curl ด ้วยผลงานการพบ fullerene  
ซึ่งประกอบด้วยอะตอมคาร์บอน 60 อะตอมจับเรียงกันเป็น
ทรงกลมคล้ายลูกฟุตบอล นับเป็นการจัดเรียงอะตอม
คาร์บอนรูปแบบท่ีสาม นอกเหนือจากการจัดเรียงทรง  
tetrahedron ของเพชร กับการจัดเรียงเป็นระนาบซ้อนกัน
หลายชั้นของ แกรไฟต์ ในงานเล้ียงฉลองการรับรางวัล 
Smalley กล่าวว่า “นักวัสดุศาสตร์ท่ัวโลกก�าลังค้นหา 
การจัดเรียงตัวของอะตอมคาร์บอนในรูปแบบอื่น ๆ อย่าง 
ไม่ลดละ ค�าพยากรณ์ของ Smalley ได้กลายเป็นความจริง  
ในปี ค.ศ. 2010 เมื่อสถาบัน Royal Swedish Academy 
of Sciences แห่งสวีเดนประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขา
ฟิสิกส์แก่ Andrey Geim และ Konstantin Novoselov  
แห่งมหาวิทยาลัย Manchester ในอังกฤษ จากผลงาน 
การพบกราฟีน ซ่ึงประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนที่จัดเรียง
เป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าเป็นอะตอมระนาบเดียว มันจึงเป็น
วสัดุทีบ่างทีส่ดุในโลก แม้จะมีความหนาท่ีน้อยนดิ แต่กราฟีน 
ก็ก�าลังท�าให้นักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้น และนักเทคโนโลยี 
มีความคาดหวังมาก

ในปี ค.ศ.1996 Richard Smalley 

Andrey Geim 
กับ การพบกราฟีน (graphene)

ดร.สุทัศน์ ยกส้าน 
ราชบัณฑิต ส�านักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และดาราศาสตร์
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แม้กราฟีนจะเป็นวัสดุที่บางที่สุดแต่ก็มีความแข็งแรงที่สุด 
เพราะได้มีการพบว่า ถ้าน�ากราฟีนพื้นที่หน่ึงตารางเมตรมาท�า
เปลญวณ แม้น�้าหนักของเปลจะเบากว่าน�้าหนักของหนวดแมว 
แต่เปลก็สามารถรับน�้าหนักของแมวทั้งตัวได้โดยไม่ขาด

ส�าหรับสมบัติการน�าไฟฟ้าของกราฟีนนั้นก็ดีกว่าทองแดง 
และน�าความร้อนก็ได้ดีกว่าเงินกับทองแดง ในด้านแสง แม ้
กราฟีนจะโปร่งใสถึงระดับ 97% แต่มันก็ไม่ยอมให้อะตอมของ
แก๊สหรือของเหลวทะลุผ่านได้

Andrey Konstantin Geim เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ.
1958 ที่เมือง Sochi ในรัสเซีย (ปัจจุบันถือสัญชาติอังกฤษ- 
เนเธอร์แลนด์) บิดาเป็นวิศวกรเชื้อชาติเยอรมัน ส่วนยายเป็น 
คนยิว ด้วยเหตุที่สกุลระบุชัดว่ามีเชื้อชาติยิว ดังนั้น Geim จึงถูก
สังคมรัสเซียต่อต้านต้ังแต่ยังเป็นเด็ก Geim มีน้องชายคนหนึ่ง 
เมื่ออายุ 7 ขวบ ครอบครัวได้อพยพไปที่เมือง Nalchik เพื่อให้ 
Geim ได้เรียนในโรงเรียนท่ีมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
เมื่อเรียนจบ Geim คิดจะไปศึกษาต่อที่สถาบัน Moscow  
Engineering Physics แต่สอบเข้าไม่ได้ถึง 2 ครั้ง จึงไปเรียนต่อ
ที่ Moscow Institute of Physics and Technology แทน ใน
ปี ค.ศ. 1982 Geim วยั 24 ปี เรียนจบปริญญาโท อกี 5 ปีต่อมา  
เรียนจบปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ของโลหะจาก Institute of 
Solid State Physics แห่ง Russian Academy of Sciences 
ที่ Chernogolovka   Geim เล่าว่า ในช่วงที่จะท�าวิทยานิพนธ์

           รู ้ จักแกรไฟต ์มานานหลายพันป ีแล ้ว  
จากการใช้แกรไฟต์ท�าไส้ดินสอ เพราะแกรไฟต์ประกอบด้วย
ระนาบของอะตอมคาร์บอนที่เรียงกันหลายระนาบ โดยระนาบ
เหล่านี้มีแรงยึดเหนี่ยวท่ีไม่มาก ดังนั้น แกรไฟต์จึงใช้ท�า 
ไส ้ดินสอส�าหรับ เขียนหนั งสือ  เพราะเวลาลากดินสอ 
ไปบนกระดาษ อะตอมของคาร์บอนจะหลุดออกจากไส้ดินสอ 
ไปติดบนกระดาษเป็นเส้นดินสอ ซึ่งถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดู
ที่เส้น เราก็จะเห็นอะตอมคาร์บอนเรียงซ้อนกันหลายชั้น แต่ใน
สมัยนั้นไม่มีใครสามารถแยกช้ันอะตอมของคาร์บอนออกมา 
เป็นชั้นเดียวได้ หลายคนจึงมีความเห็นว่า การแยกชั้นอะตอม
ของสสารออกมาเหลือเพียงชั้นเดียวเป็นเรื่องที่ท�าไม่ได้ ดังน้ัน
เมื่อ Geim และ Novoselov ประกาศการพบกราฟีน 
ซึ่งประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนเพียงชั้นเดียว โดยการน�า 
เทปใสทาบบนเส้นดินสอ แล้วลอกเทปออก เขาได้อัญรูปอีก 
หนึ่งแบบของคาร์บอนที่แม้แต่เด็กอนุบาลก็สามารถ “สร้าง” 
กราฟีนได้ เนื่องจากวิธีการง่ายมาก วัสดุรูปแบบใหม่ใน 2 มิต ิ
นี้มีแต่ความกว้างกับความยาวเท่านั้น สมบัตินี้ท�าให้อิเล็กตรอน
ในกราฟีน มีสมบัติที่แตกต่างจากอิเล็กตรอนในวัสดุอื่น ๆ  ท�าให้
น�าไปใช้ในวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ และอตุสาหกรรมความร้อน ฯลฯ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

มนุษย์ แม้อเิล็กตรอนในกราฟีนจะเคล่ือนทีใ่นระนาบได้ด ีแต่กราฟีน 
ก็ไม่ได้เป็นวัสดุ 2 มิติ 100% เพราะในระบบ 2 มิติพลังงานของ
อิเล็กตรอนจะเป็นปฏิภาคตรงกับโมเมนตัมยกก�าลังสอง ดังน้ัน 
ความสัมพันธ์การกระจาย (dispersion relation) ของกราฟีน
จึงเป็นเชิงเส้น และสมการที่ใช้บรรยายการเคลื่อนที่ของ
อิเล็กตรอนในกราฟีนคือสมการ Dirac (มิใช่สมการ Schroed-
inger) ทีใ่ช้อธบิายฟิสกิส์ของอนภุาคทีม่ ีspin1/2 ผลการวจิยัยงั
แสดงให้เหน็อกีว่า มวลยงัผล (effevtive mass) ของอิเล็กตรอน
ท่ีพลังงานเฟอร์มิในกราฟีนมีค่าเป็นศูนย์ และอิเล็กตรอนมี
ความเร็วประมาณ 10 เมตร/วินาที ซึ่งคิดเป็น 1/300 ของ
ความเร็วแสงในสุญญากาศ การมีความเร็วสูงเช่นนี้ ท�าให้ 
นกัฟิสกิส์สามารถใช้กราฟีนทดสอบทฤษฎ ีquantum electro-
dynamics ได้ในห้องทดลองขนาดเล็ก โดยไม่ต้องใช้เครื่องเร่ง
อนุภาคพลังงานสูงทดสอบ

 ด้านนักฟิสิกส์ทฤษฎีพบว่า สมบัติของแกรไฟต์ขึ้นกับ
ธรรมชาติของพันธะ covalent ระหว่าง valence electron  
ทัง้ 4 ของอะตอมคาร์บอน และในเพชรโอกาสการพบอเิลก็ตรอน
จะมีค่ามากที่สุดในบริเวณระหว่างอะตอมคาร์บอน แต่กราฟีน
ซ่ึงม ีvalence electron เพียง 3 อเิล็กตรอนในพนัธะ covalent 
กับอะตอมคาร์บอน 3 อะตอมท่ีอยู่ใกล้เคียง สถานะของ
อิเล็กตรอนในระนาบหกเหลี่ยมจึงเป็นแบบ    -orbital และทีต่ัง้
ฉากกับระนาบเป็นแบบ   -orbital สมบัติทางกายภาพของ 
กราฟีน จงึขึน้กบัอเิลก็ตรอน      -orbital ในบรเิวณใกล้พลงังาน
เฟอร์มิ (Fermi energy)

http://www.metallirari.com/prima-dellimmaginabile-il-grafene-arrivera-nelle-nostre-case/
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ส�าหรับความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวิจัยกราฟีนในปัจจุบัน  
แม้กราฟีนจะให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว  
แต่การเคลื่อนที่นั้นก็ไม่ท�าให้กราฟีนร้อน กระนั้น กราฟีนก็ม ี
ข้อเสยีคอืไม่สามารถท�าให้อเิลก็ตรอนหยดุเคลือ่นทีไ่ด้ ดงันัน้มัน
จึงเป็นตัวน�า ไม่ใช่สารกึ่งตัวน�าที่มีประโยชน์มากในการท�า
ทรานซิสเตอร์

ด้วยเหตุนี้ David Tomanek แห่งมหาวิทยาลัย Michigan 
State จึงได้พยายามค้นหาวัสดุใหม่ที่สามารถปล่อยอิเล็กตรอน
ให้ผ ่านอย่างง ่าย แม ้จะได ้ไม ่ ดีเท ่ากราฟีน แต ่ก็ดีกว ่า 
ซิลิกอน และ Tomanek กไ็ด้พบว่า เขาสามารถน�าฟอสฟอรสัด�า
มาลอกออกเป็นแผ่นได้เหมือน กราฟีน จึงได้แถลงการ 
ค้นพบนี้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ.2014 ว่า phosphorene คือ 
ญาติของ graphene ที่อาจมีศักยภาพสูงในโลกเทคโนโลยี
อนาคต

ในเวลาต่อมา Geim เริ่มมีปัญหาในการท�างาน เพราะรู้สึก
ว่าชวีติท�างานก�าลงัถกูการเมอืงแทรกแซงมากเกนิไป และระบบ
ท�างานมีข้ันตอนหยุมหยิมจนท�าให้รู ้สึกร�าคาญ ครั้นเมื่อ 
ได ้ เห็นระบบในมหาวิทยาลัยอั งกฤษท่ีอาจารย ์ทุกคน 
มคีวามเท่าเทยีมกนั Geim จงึย้ายไปด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์
แห่งมหาวิทยาลัย Manchester ในอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 2001 
และได้รับต�าแหน่งผู้อ�านวยการของ Manchester Centre for  
Mesoscience and Nanotechnology ในอีกหนึ่งปีต่อมา    
จนถึงปี ค.ศ. 2007 Geim ก็ได้รับแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์ 
Langworthy ของมหาวิทยาลัย

ความส� า เร็ จ ของ  Ge im กั บ  Novose lov  ใน 
การประดิษฐ์กราฟีน ซึ่งลงพิมพ์ในวารสาร Science ฉบับเดือน
ตุลาคมปี ค.ศ. 2004 ท�าให้คนทั้งสองได้รับรางวัลและเกียรติยศ
มากมาย เช่นได้รับเลือกเป็นสมาชิกของ Royal Society ใน 
ปี ค.ศ. 2007 (F.R.S.) รับรางวัล Euro Physics ประจ�า 
ปี ค.ศ.2008 และรางวัล Körfer European Science Award 
ในปี ค.ศ. 2009 รางวัลศาสตราจารย์วิจัยของ Royal Society 
ประจ�าปี ค.ศ. 2010 และได้รับเหรียญ Hughes ของ Royal 
Society ประจ�าปี ค.ศ. 2010 ด้วย เมือ่ถงึวนัที ่5 ตลุาคม ค.ศ. 2010 
Geim กบั Novoselov กไ็ด้รบัการประกาศให้ได้รับรางวลัโนเบล
สาขาฟิสิกส์

 

ส� า ห รั บ  Kon s t a n t i n  Novo s e l o v  เ กิ ด เ มื่ อ 
วันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ.1974 ที่เมือง Nizhny Tagil ในรัสเซีย 
ได้รับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ Moscow Institute of 
Physics and Technology และส�าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญา
เอกจากมหาวิทยาลัย Nijmegen ในเนเธอร์แลนด์โดยมี  
Andrey Geim เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นได้ย้ายมาท�างาน 
เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย Manchester ในอังกฤษใน 
ปี ค.ศ.2001 ปัจจุบันถือสัญชาติรัสเซียและอังกฤษ

ผลงานการพบกราฟีนของ Geim กับ Novoselov  
ท�าให้ Novoselov ได้รับรางวัลมากมาย นอกเหนือจากรางวัล
โนเบลที่ได้รับร่วมกับ Geim ในปี ค.ศ. 2010 แล้ว เกียรติยศนี้
ท�าให้ Novoselov เป็นผู้พิชิตรางวัลโนเบลท่ีมีอายุน้อยเป็น
อันดับสอง (36 ปี) รองจาก B.D. Josephson (33 ปี)  
Novoselov ได้รับเลือกเป็น F.R.S. ในปี ค.ศ. 2011 และได้รบั
แต่งตัง้เป็น Sir Konstantin Novoselov ในปี ค.ศ. 2012 พร้อม
อาจารย์ที่ปรึกษา คือ Sir Andrey Geim

ในการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์หลังทราบข่าวว่าคน 
ทั้งสองได้พิชิตรางวัลโนเบล Geim และ Novoselov กล่าวว่า 
ไม่เคยนึกว่าจะได้รางวัล และที่ท�าไปนั้นก็เพื่อความสนุก แต่เมื่อ
ท�าได้ส�าเร็จกรู้็สึกว่าอาจจะได้รับรางวลั เพราะต้ังแต่ปี ค.ศ. 2008 
เป็นต้นมา ผลงานของทั้งสองมีนักวิจัยอื่นอ้างถึงบ่อยมาก และ
เพื่อน ๆ ก็ได้เย้าว่า “คงจะได้รางวัลโนเบลแน่นอน เพียงแค่ขอ
มชีวีติอยูใ่ห้ถงึวนันัน้” ครัน้เม่ือได้รับรางวลัจรงิ ๆ  Geim ก็บอกว่า
ตั้งแต่นี้คงไม่มีใครให้รางวัลอะไรอีกแล้ว

 
เขาไม่เคยคิดจะเป็นนักฟิสิกส์ด้านฟิสิกส์ของแข็งเลย แต่ชอบ
ฟิสกิส์อนุภาคมูลฐาน และฟิสกิส์ดาราศาสตร์มากกว่า แต่เมือ่ถงึ
วันนี้เขาตระหนักว่า เขาตัดสินใจถูกแล้ว

หลังจากที่ส�าเร็จการศึกษา Geim ได้ไปท�างานวิจัย 
ที่ Institute for Microelectronics Technology และพบว่า 
งานวิจัยที่นั่นล้วนมีเป้าหมายเพื่อการทหาร ดังนั้นเมื่อสหภาพ
โซเวียตล่มสลาย และสถานการณ์การเมืองทวีความเลวร้าย 
Geim จึงอพยพไปท�างานเป ็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
ทีม่หาวทิยาลยั Nottingham และมหาวิทยาลยั Bath ในองักฤษ 
และได้ไปท�างานในช่วงสั้นที่มหาวิทยาลัย Copenhagen 
ในเดนมาร ์กด ้วย Geim ชอบบรรยากาศการท�างานที่  
Nottingham มาก เพราะไม่ถูกบังคับให้สนใจการเมือง  
จงึสามารถท�างานวจิยัในเวลา 6 เดอืนได้มากเท่างานท่ีจะต้องท�า 
ในรัสเซียถึง 20-30 ปี Geim จึงตัดสินใจไม่กลับรัสเซียอีกเลย

เมื่ออายุ 36 ปี Geim ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองศาสตราจารย์
แห่งมหาวทิยาลัย Radboud ทีเ่มอืง Nijmegen ในเนเธอร์แลนด์ 
และท�าวจิยัด้านการทดลองเรือ่ง ตวัน�ายวดยิง่ จากนัน้ได้เปล่ียน
สัญชาติเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ ที่นั่น Geim ได้รับเป็นอาจารย ์
ที่ปรึกษาของนิสิตปริญญาเอกชื่อ Konstantin Novoselov  
ทั้งสองท�างานวิจัยร่วมกันได้ดีมาก


