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ความหมายของ นาโนเทคโนโลย ี

      "นาโน" เป็นภาษากรีกโบราณแปลวา่ "คนแคระ" แต่ปัจจุบนั นา
โนมกัใชป้ระกอบในหน่วยมาตราวดัต่างๆ โดยมีขนาดเท่ากบั 
พนัลา้นส่วน (สิบยกกาํลงัลบเกา้) เช่น 1 นา โนเมตร มีปริมาณ
เท่ากบั 1 ในพนัลา้นส่วนของเมตร ดงันั้น นาโนเทคโนโลยจึีง
หมายถึง เทคโนโลยท่ีีมีขนาดเลก็มาก ในระดบัเป็นพนัลา้นส่วน ซ่ึง
อยูใ่นระดบัของอะตอมของสสารต่างๆ 



ความหมายของ นาโนเทคโนโลย ี
           นาโนเทคโนโลย ีคือ เป็นเทคโนโลยท่ีีมีการรวม 
ประกอบ ข้ึนจากการจดัเรียงตวัของอนุภาคขนาดเลก็ เช่น 
อะตอมของส่ิงต่างๆ ซ่ึงมีขนาดเลก็มากในระดบั 1 ในพนัลา้น
ส่วนของ 1 เมตร (ระดบั   นาโนเมตร) ซ่ึงไม่สามารถมองเห็น
ดว้ยตาเปล่า หรือจะพดูใหเ้ห็นภาพมากข้ึน กคื็อมีขนาดเลก็กวา่
ความหนาของเส้นผม ประมาณ 1,000 เท่า  



             นาโนเทคโนโลยถืีอ
กาํเนิดมาจากแนวความคิดท่ีวา่ 
วตัถุในโลกท่ีเห็นดว้ยตาเปล่านั้น
ประกอบมาจากอะตอมและ
โมเลกลุ ดงันั้นการผลิตส่ิงต่างๆ 
ทาํในลกัษณะสร้างส่ิงใหญ่ข้ึนมา
จากส่ิงเลก็ (Bottom-UP 
Manufacturing) มากกวา่พยายาม
ทาํส่ิงต่างๆ ใหเ้ลก็ลง (Top-Down 
Technology) 



ปี 2502  นกัวทิยาศาสตร์ Richard P. Feynman  
ไดรั้บเกียรติวา่เป็นบิดาของนาโนเทคโนโลย ี

และไดรั้บรางวลัโนเบลในปี 1965  



  จุดเร่ิมต้นของนาโนเทคโนโลย ี

http://www.ewels.info/img/science/molecules/index.html


นาโนเทคโนโลย ีเกิดข้ึนท่ีหอ้งแลปของซีร็อกซ์ ท่ีช่ือวา่ PARC 
(Xerox's Palo Alto Research Center) ซ่ึงเป็นแหล่งตน้กาํเนิดของ
เทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ดา้นต่างๆ  

Palo Alto Research Center  



                  ปี 2532 สถาบนัโฟร์ไซธ์ (Foresight Institue) ตดัสินใจ มุ่งเนน้
วิจยันาโนเทคโนโลยอียา่งจริงจงั สร้างความฉงนและไดรั้บคาํเยาะเยย้จากผูท่ี้
ยงัมองภาพไม่ออกแต่ทนัทีท่ีเปิดสมันาข้ึนกลบัมีนกัวิทยาศาสตร์จากทัว่โลก 
เขา้ร่วมกวา่ 300 คน  

                   ปี 2539 มีนกัเคมีในสาขาเคมี ไดรั้บรางวลัโนเบล จากการคิดคน้ 
"nanotubes" ท่ีมีขนาดเลก็วา่เสน้ผมของมนุษย ์1/50,000 เท่า เม่ือนาํมา
ประกอบกนั จะแขง็กวา่เหลก็ 100 เท่า ซ่ึงคาดวา่จะสามารถนาํมาทาํอุปกรณ์
ต่างๆ ไดใ้นอนาคต  

http://new.foresight.org/


Nanotubes  



ประโยชน์ของเทคโนโลย ีนาโนเทคโนโลย ี



             ปัจจุบนัและในอนาคตในวงการแพทยแ์ละเภสัชไดน้าํนาโน
เทคโนโลยมีาใชคื้อ มาใชง้านไบโอเมดิคอลหรือตรวจวิเคราะหาโรคและ
การรักษาโรค การตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพซ่ึงใหผ้ลไดร้วดเร็วมีประสิทธิ 
ภาพยิง่ข้ึน อนุภาคขนาดนาโนเมตร สามารถใชเ้ป็นตวันาํส่งยาเฉพาะท่ี 
เฉพาะเป้าหมายไดโ้ดยหลีกเล่ียงการเกิดผลอาการขา้งเคียงเน่ืองจากการใชย้า
ท่ีมีฤทธิสูงๆ, บางกรณียา สารออกฤทธ์ิจะถูกห่อหุม้ดว้ยแคปซูลขนาด   นา
โนเมตร เพื่อควบคุมการปลดปล่อยตวัยาใหไ้ดน้านและมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน และในอนาคต การสร้างตวัสกดักั้นท่ีมีขนาดนาโนเมตรจะถูกนาํมาใช้
ในการซ่อมแซมเน้ือเยือ่ผวิหนงั, กระดูก มนัจะช่วยใหร่้างกายคนไขเ้ร่งสร้าง
อวยัวะข้ึนมาทดแทน 



การใชน้าโนเทคโนโลย ีในการจดัเรียง DNA  ใหม่ 



การน าสารแม่เหลก็ขนาดนาโนติดกบัสารภูมิต้านทาน  



อนุภาคของทองค าขนาดนาโนช่วยขจัดเซลมะเร็ง 



อนุภาคของทองค าขนาดนาโนให้ ด.ีเอน็.เอ ยดึเกาะเพือ่การตรวจวเิคราะห์ยนี                                                                                 



        การสร้างส่ิงต่างๆจากหน่วยของ
อะตอมนาโนเทคโนโลย ีเป็น
อุตสาหกรรมระดบัโมเลกลุ (โมเลกุล 
คือการประกอบกนัของอะตอมเพื่อ 
หนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึง) หรือการสร้าง
ส่ิงต่างๆจากอะตอมในหน่วยวดัระดบั
นาโนเมตร  สามารถท่ีจะทาํใหเ้ราสร้าง
วสัดุต่าง ๆ ข้ึนมา และมีความแขง็ แกร่ง
ทนทานเหมือนกบัเพชร ในอนาคตเรา
จะสามารถสร้างส่ิงปลูกสร้าง หรือ
เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ ตลอดยานยนตห์รือ
ยานอวกาศท่ีมีความแขง็แรงทนทาน
มาก  

http://technology.jpl.nasa.gov/gallery/images/205_br_Robotic_Outpost_72dpi_browse.jpg
http://technology.jpl.nasa.gov/gallery/images/290_br_D040799b_browse.jpg


Nanochip Micro-electronic  

nanochip  



              ดว้ยความสามารถน่ีเอง ทาํใหเ้ราสามารถมองเห็นส่ิงต่างๆ
ในระดบัอะตอม  เป็นผลใหเ้ราสามารถเขา้ไปควบคุม หรือสร้างส่ิง
ต่างๆท่ีน่าจะเป็นไปไดใ้นดา้นต่างๆได ้อาทิ สินคา้ท่ีมีขนาดเลก็
และมีประสิทธิภาพสูง, คอมพิวเตอร์เร็วข้ึนลา้นเท่ากินไฟนอ้ย ไม่
ทาํใหเ้กิดความร้อนมาก, การสาํรวจในอวกาศและการเดินทางใน
อวกาศท่ีเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย, การรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ รวมถึงความ
เป็นอมตะ, การสร้างอาหารท่ีไม่มีวนัหมด, การกระจายการศึกษา
อยา่งทัว่ถึงทุกมุมโลก, การเพาะพนัธ์ุสตัวท่ี์สูญพนัธ์ุข้ึนใหม่, การ
ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยอ์ยา่งเตม็ท่ี และส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆอีกมาย
มาก ตามแต่มนุษยจ์ะจินตนาการ 



นาโนเทคโนโลยเีป็นสหวชิาสาขาใหม่ 
(multidisciplinary area) 

               ตอ้งอาศยัความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยจีาก
หลากหลายสาขารวมเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงสามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ด้
ในงานทางวสัดุศาสตร์ อิเลก็ทรอนิกส์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซ่ึง
เรียกกนัวา่ nanomaterials. nanoe- lectronics และ 
nanobiotechnology  ก่อใหเ้กิดเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีไดรั้บการ
ออกแบบและควบคุมตั้งแต่การจดัเรียง อะตอมหรือโมเลกลุ ไปจน
กลายเป็นช้ินส่วนขนาดใหญ่  



nanomaterial  
                   ท่ีสนใจคือ "คาร์บอนนาโนทิวบ ์(Carbon nanotube)" มีรูปร่างเป็น
โครงตาข่ายของคาร์บอน มว้นเช่ือมติดกนัเป็นรูป ทรงกระบอก และมีเสน้ผา่ 
ศูนยก์ลางเพียงไม่ก่ีนาโนเมตร คาร์บอนนาโนทิวบมี์คุณสมบติัท่ีแขง็แรงและ
เหนียวกวา่ เหลก็กลา้ สามารถนาํไฟฟ้า หรือวา่ กลายเป็นฉนวน (ไม่นาํไฟฟ้า)
ได ้ข้ึนอยูก่บัทิศทางของแนวการจดัเรียงตวัของอะตอมคาร์บอนบนผนงัท่อ
คาร์บอนนาโนทิวบ ์ ใชท้อเป็นเสน้ใยท่ีมีความละเอียดสูง และทนทานกวา่
ไทเทเนียม  





nanoelectronics  
      เช่น การผลิตเป็น "ชิพความจาํ (memory chip)"ท่ีใชโ้มเลกุลของสสารเป็น
ทรานซิสเตอร์ แทนท่ีจะเป็นซิลิกอนทรานซิสเตอร์ ดงัท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั 
หรือแมก้ระทัง่การผลิตหุ่นยนตจ๋ิ์วท่ีมีขนาดเท่าเมด็เลือดแดง ซ่ึงสามารถเขา้ไป
รักษาโรค ทาํลายไขมนั ท่ีอุดตนัในเสน้เลือด หรือมะเร็งเน้ือร้ายในจุดท่ีเรา
ตอ้งการได ้โดยไม่ตอ้งใชก้ารผา่ตดั  





nanobiotechnology  

           ไดแ้ก่เทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละยา เช่น การทาํวิศวกรรมเน้ือเยือ่ 
(tissue engineering) เพื่อสร้างอวยัวะ (เน้ือเยือ่หรือกระดูก) ข้ึนมาทดแทน 
อวยัวะส่วนท่ีเส่ือมสภาพไป การผลิตยาท่ีสามารถทาํการรักษา -เฉพาะจุด 
(drug target) เพื่อลดปัญหาการด้ือยา และผลขา้งเคียงของยา การผลิต 
biosensor ท่ีสามารถวดัปริมาณสารต่างๆ ในเลือด ในปัสสาวะ หรือใน
สภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งฉบัไว หรือการผลิต "ดีเอน็เอชิพ" ซ่ึงจะใชร่้วมกบั
ขอ้มูลชีวสารสนเทศ (bioinformatics) เพื่อตรวจหายนีท่ีผดิปกติซ่ึงอาจ 
ก่อใหเ้กิดโรคในอนาคต หรือเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพนัธุกรรมพื้น ฐานส่วนบุคคล
ในการรักษาพยาบาลยามเจบ็ไขไ้ดป่้วย ซ่ึง แพทยจ์ะสามารถสัง่ยาท่ี
ตอบสนองต่อร่างกายของผูป่้วย ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ 





สินค้านาโนเทคโนโลย ี



               ในอุตสาหกรรมสี ซ่ึงหลายศตวรรษท่ีผา่นมา การทาสีหมายถึง
การป้ายสีลงบนวตัถุ และรอใหสี้แหง้ ซ่ึงในทางธุรกิจหมายถึงระยะเวลาท่ี
ตอ้งเสียไป  
                ดว้ยนาโนเทคโนโลย ีบริษทัอีโคโลจี โคทต้ิง (Ecology Coating) 
สามารถผลิตสีท่ีเม่ือสเปรยล์งบนพื้นผวิวตัถุ และนาํไปผา่นแสงอลัตรา     
ไวโอเลตแลว้ สามารถแหง้ไดภ้ายใน 3 วินาที  

หรือในทางตรงกนัขา้ม นาโนเทคโนโลยกี็
ไดช่้วยใหเ้กิดการพฒันาของเหลวชนิด
หน่ึง ท่ีไม่มีคุณสมบติัการระเหย ใชช่ื้อวา่
ลิควิด โซลิด (Liquid Solid) ท่ีเม่ือเทลงบน
พื้น ท้ิงไว ้3 สปัดาห์กย็งัไม่ระเหยหายไป
ไหน  



บริษทัเนเชอรัลนาโน (NaturalNano) ได้
คิดคน้ผนงัท่ีทาดว้ยวตัถุท่ีสามารถ ควบคุม
ใหก้กัหรือ ปล่อยสญัญาณโทรศพัทมื์อถือ
เขา้สู่ตวัอาคารไดต้ามตอ้งการ ซ่ึงอาจจะ
เหมาะกบัการใชส้ร้างสถานท่ีแสดง
คอนเสิร์ต  
ส่วนผูผ้ลิตเวชเภสชัอยา่งนูคริสต ์(Nucryst) 
ไดพ้ฒันาผา้ออ้มซ่ึงปราศจากกล่ินเหมน็ แม้
จะผา่นการใชม้าตรากตรําเพียงใด ดา้น
ออยล ์ออฟ อูลาน ผลิตโลชัน่กนัแดด ท่ี
ป้องกนัแสงยวูีไดโ้ดยชะงดั ขณะท่ีแกป็ 
(GAP) กเ็พิ่งวางตลาดกางเกง ท่ีใชน้าโน
เทคโนโลยทีาํใหไ้ม่เปียกนํ้า  



บริษทั อพอลโล่ ไดมอนด ์ใช ้นาโน
เทคโนโลยผีลิตเพชร ท่ีแตกต่างจาก 
เพชรจริง เพียงแค่ตน้กาํเนิด เพราะ
เพชรจริงนั้นเกิดจากหินท่ีผา่นความ
ร้อนและแรงกดดนั ใตพ้ื้นโลกมา
เป็นเวลาหลายร้อยลา้นปี แต่เพชรท่ี 
อพอลโล่ ไดมอนด ์สรรคส์ร้างข้ึน มี
รูปลกัษณ์ คุณสมบติัไม่ต่างจากเพชร
ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ แมก้ระทัง่
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเพชรยงั ไม่พบความ
แตกต่าง ยกเวน้แค่ราคาท่ีตํ่ากวา่
เพชรแทถึ้ง 2 เท่า  



นาโนเทคโนโลยใีนธรรมชาต ิ



ตนีตุ๊กแก 

ตุก๊แกและจ้ิงจกสามารถปีนกาํแพงหรือเกาะติดผนงัท่ีราบเรียบและล่ืนได้
อยา่งมัน่คง และในบางคร้ังกส็ามารถหอ้ยตวัติดเพดานอยูด่ว้ยน้ิวตีนเพียง
น้ิวเดียว ท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะบริเวณใตอุ้ง้ตีนของตุก๊แกจะมีขนขนาดเลก็ท่ี
เรียกวา่ซีเต ้(setae) จาํนวนนบัลา้นเสน้เรียงตวัอดัแน่นอยู ่โดยท่ีส่วนปลาย
ของขนซีเตแ้ต่ละเสน้น้ีกย็งัมีเสน้ขนท่ีมีขนาดเลก็กวา่ท่ีเรียกวา่สปาตูเล่ 
(spatulae) ประกอบอยูอี่กหลายร้อยเสน้ โดยท่ีสปาตูเล่แต่ละเสน้จะมีขนาด
เลก็ประมาณ 200 นาโนเมตรและท่ีปลายของสปาตูเล่แต่ละเสน้จะสามารถ
สร้างแรงดึงดูดทางไฟฟ้าท่ีเรียกวา่แรงวานเดอวาลส์ (van der Waals force)  



            ดว้ยหลกัการน้ีเองจึงทาํให้
นกัวิทยาศาสตร์คิดคน้เทคโนโลยี
แถบยดึตุก๊แก (Gecko Tape) ข้ึนมา
จากวสัดุสงัเคราะห์ชนิดใหม่ท่ีมี
ลกัษณะเป็นขนขนาดนาโน 
(nanoscopic hairs) เลียนแบบ
ขนสปาตูเล่ท่ีอยูบ่นตีนตุก๊แกใน
ธรรมชาติ เพื่อนาํไปผลิตแถบยดึท่ี
ปราศจากการใชก้าว และผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ อยา่ง ถุงมือ ผา้พนัแผล 
ตลอดจนสามารถพฒันาไปเป็นลอ้
ของหุ่นยนตท่ี์สามารถไต่ผนงัหรือ
เคล่ือนท่ีข้ึนลงในแนวด่ิง  
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ใบบัว (สารเคลอืบนาโน)  
ใบบวัมีคุณสมบติัท่ีเกลียดนํ้าเพราะวา่พ้ืนผวิของใบบวัมีลกัษณะคลา้ยกบัหนามขนาด
เลก็จาํนวนมหาศาลเรียงตวักระจายอยูอ่ยา่งเป็นระเบียบโดยท่ีหนามขนาดเลก็เหล่าน้ีย
จะมีปุ่มเลก็ๆ ท่ีมีขนาดในช่วงระดบันาโนเมตรและเป็นสารท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยข้ีผึ้งซ่ึง
เกลียดนํ้าเคลือบอยูภ่ายนอก จึงทาํใหน้ํ้าท่ีตกลงมาบนใบบวัมีพ้ืนท่ีสัมผสันอ้ยมาก 
และไม่สามารถซึมผา่นหรือกระจายตวัแผข่ยายออกในแนวกวา้งบนใบบวัได ้ดงันั้น
นํ้าจึงตอ้งมว้นตวัเป็นหยดนํ้าขนาดเลก็กล้ิงไปรวมกนัอยูท่ี่บริเวณท่ีตํ่าท่ีสุดบนใบบวั 
นอกจากน้ีส่ิงสกปรกทั้งหลายไม่วา่จะเป็นผงฝุ่ น เช้ือแบคทีเรีย และเช้ือรา กไ็ม่
สามารถเกาะติดแน่นอยูก่บัใบบวัไดเ้ช่นเดียวกนัเพราะวา่มีพ้ืนท่ีสัมผสักบัใบบวัไดแ้ค่
เพียงบริเวณปลายยอดของหนามเลก็ๆ แต่ละอนัเท่านั้น ดงันั้นเม่ือเวลาท่ีมีนํ้าตกลงมา
ส่ิงสกปรกท่ีเกาะอยูบ่นใบบวักจ็ะหลุดติดไปกบัหยดนํ้าอยา่งง่ายดายจึงทาํใหใ้บบวั
สะอาดอยูต่ลอดเวลา 



          นกัวิทยาศาสตร์จึงไดน้าํหลกัการของนํ้ากล้ิงบนใบบวั (Lotus effect) 
มาใชใ้นการสงัเคราะห์วสัดุชนิดใหม่เลียนแบบคุณลกัษณะของใบบวั หรือ
การนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นสีทาบา้นท่ีสามารถไม่เปียกนํ้าและสามารถทาํ
ความสะอาดตวัเองได ้รวมไปถึงการพฒันาเป็นเส้ือผา้กนันํ้าไร้รอยคราบ
สกปรก  



ผเีส้ือบางชนิด (Polyommatus sp.) สามารถ
ดงึดูดเพศตรงข้ามหรือหลบหนีศัตรูได้ 

   โดยการเปล่ียนสีปีก เช่นจากสีนํ้าเงินไปเป็นสีนํ้าตาล ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
สีปีกน้ีไม่ไดอ้าศยัสารมีสีชนิดต่างๆ ท่ีอยูใ่นปีกผเีส้ือ แต่กลบัอาศยัหลกัการ
หกัเหและการสะทอ้นของแสงแดดท่ีมาตกกระทบลงบนปีก โดยถา้มุมท่ี
แสงตกกระทบมีความแตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย สีท่ีปรากฎบนปีกผเีส้ือกจ็ะ
แตกต่างกนั  

http://www.si.edu/resource/faq/nmnh/buginfo/bfly02.gif


             เม่ือนกัวิทยาศาสตร์ใชก้ลอ้งขยายกาํลงัสูงส่องดูปีกผเีส้ือชนิดท่ี
สามารถเปล่ียนสีกพ็บรูพรุนท่ีมีขนาดในช่วงนาโนจาํนวนมหาศาลเรียง
ตวักนัอยา่งเป็นระเบียบซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเสมือนผลึกโฟโตนิ้กส์ใน
ธรรมชาติ นอกจากน้ีนกัวิทยาศาสตร์ยงัไดต้ั้งสมมุติฐานวา่การเปล่ียนสี
ของปีกผเีส้ือชนิดน้ียงัเปล่ียนแปลงไปตามอุณหภูมิไดอี้กดว้ย  
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        จากการคน้พบน้ีทาํใหน้กัวิทยาศาสตร์สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการ
สร้างผลึกโฟโตนิ้กส์สงัเคราะห์ท่ียดืหยุน่ไดดี้และเปล่ียนคุณสมบติัไปตาม
อุณหภูมิท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงสามารถนาํไปใชผ้ลิตเส้ือผา้ป้องกนัความร้อนท่ีใช้
ในทะเลทรายหรือหว้งอวกาศ 
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ใยแมงมุม (เส้นใยนาโน)  
                   แมงมุมเป็นสตัวเ์พียงชนิดเดียวท่ีสามารถสร้างและป่ันทอเสน้ใย
ได ้โดยท่ีใยแมงมุมเป็นเสน้ใยท่ีมีความแขง็แรงและเหนียวมาก ใยแมงมุม
สามารถหยดุแมลงท่ีบินดว้ยความเร็วสูงสุดไดโ้ดยท่ีใยแมงมุมไม่ขาด 
นกัวิทยาศาสตร์พบวา่แมงมุมมีต่อมพิเศษท่ีสามารถหลัง่โปรตีนท่ีละลายใน
นํ้าไดช้นิดหน่ึงช่ือวา่ ไฟโบรอิน (Fibroin) โดยเม่ือแมงมุมหลัง่โปรตีนชนิดน้ี
ออกมาจากต่อมดงักล่าวโปรตีนดงักล่าวจะเปล่ียนสถานะจากของเหลวไป
เป็นของแขง็ หลงัจากนั้นแมงมุมกจ็ะใชข้าในการถกัทอโปรตีนเหล่าน้ีเป็น
เสน้ใยท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน ซ่ึงกคื็อใยแมงมุม  



บริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึงสามารถสร้างใยแมงมุมเลียนแบบแมงมุมได้
โดยการตดัต่อยนีท่ีควบคุมการสร้างโปรตีนไฟโบรอินจากแมงมุมแลว้นาํไป
ใส่ไวใ้นโครโมโซมของแพะ เพื่อใหน้มแพะมีโปรตีนใยแมงมุม ก่อนท่ีจะ
แยกโปรตีนออกมาแลว้ป่ันทอเป็นเสน้ใยเพื่อใชใ้นการผลิตเส้ือเกราะกนั
กระสุนท่ีแขง็แรงแต่มีนํ้ าหนกัเบา โดยเสน้ใยท่ีสร้างข้ึนน้ีมีความแขง็แรง
มากกวา่เหลก็ถึงหา้เท่าเม่ือมีนํ้ าหนกัเท่ากนั นอกจากน้ียงัสามารถนาํใยแมงมุม
ไปใชเ้ป็นเสน้ใยผา้รักษาแผลสดไดอี้กดว้ย  



มุมมืดของนาโนเทคโนโลย ี 

ถา้มีคนสามารถสร้างนาโนเทคโนโลย ีเป็นอาวธุทาํลายลา้ง แต่ไม่ใช่ระเบิด
อยา่งท่ีเป็นมา แต่เป็นการเจาะจงทาํลาย เช่น ตั้งโปรแกรมใหผู้ท่ี้มีตาสีฟ้า ผม
สีบรอนซ์ เป็นมะเร็งใหห้มด คนท่ีมีเช้ือสาย จีน หวัใจวายทั้งหมด แลว้จะ
เป็นอยา่งไร ร้ายข้ึนไปอีก เม่ือสามารถจาํลองเซลล ์ของ ฮิตเลอร์ สตาลิน 
ข้ึนมาใหม่ได ้หรือสร้างเคร่ืองยนตส์งัหาร ตามลา้งตามล่า เป้าหมายท่ี
สามารถระบุรูปพรรณสณัฐานไดอ้ะไรจะเกิดข้ึน  
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นาโนเทคโนโลยใีนสังคมโลก 



สถานการณ์นาโนศาสตร์ในประเทศไทย    

          ไดมี้การจดัทาํรายละเอียด เพื่อนาํเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการ
จดัตั้งศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติข้ึนมา ภายใตส้งักดัของ สวทช. 
นอกเหนือจาก 3 ศูนยท่ี์มีอยูแ่ลว้ คือ ศูนยไ์บโอเทค ศูนยเ์อม็เทค และศูนย์
เนคเทค ซ่ึงขณะน้ีรอเพียงการพิจารณา และไดเ้สนอของบประมาณในการ
จดัตั้งศูนยน์าโนเทคโนโลยจีาํนวน 910 ลา้นบาท แยกออกเป็น เร่ืองของ
การผลิตบุคลากรทางดา้นนาโนเทคโนโลย ีและปรับปรุงหลกัสูตรใน
สถาบนัการศึกษาต่างๆ โดยกาํหนดไวว้า่ภายในระยะเวลา 5 ปี จะตอ้งผลิต
บุคลากร ในสาขาดงักล่าวไดอ้ยา่งนอ้ย 300 คน ทั้งยงัไดมี้การเตรียมจดัทาํ
แผนแม่บทนาโนเทคโนโลยขีองประเทศดว้ย 



ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ  



          ขอ้จาํกดัหรืออุปสรรคท่ี์เกิดข้ึนสาํหรับการพฒันานาโนเทคโนโลยใีน
ประเทศไทยกคื็อ ยงัขาดแคลนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพสูง ขาดประ สบ
การณ์ดา้นการวิจยัและการพฒันา ขาดแคลนเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ และท่ี
สาํคญัคือขาดงบประมาณในการพฒันาและวิจยัอยูม่าก ซ่ึงในอนาคตคงจะมี
การสนบัสนุนเร่ืองน้ีมากข้ึน ทั้งจากรัฐบาลและภาคเอกชน เพราะต่อไป 
ความกา้วหนา้ของ “นาโนเทคโนโลย”ี จะทาํใหทุ้กคนหนัมาสนใจและให้
ความสาํคญัมากกวา่น้ี  

ข้อจ ากดั 



สวสัดี 


