
 
 

นาโนเทคโนโลยี 
 

อัจฉราวรรณ เนืองนิตย* และวรพนัธ บุญชัย** 

*โปรแกรมวิชาฟสิกส คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหรัิญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  10600 

**โปรแกรมวชิาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน    
สมเด็จเจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  10600 

 
 

ในปจจุบันกระแสความสนใจในเร่ือง 
นาโนศาสตร (nanoscience) และนาโน
เทคโนโลยี  (nano-technology)ไดแพรหลาย
มากข้ึนท่ัวโลก  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สหรัฐอ เม ริกาและ ญ่ี ปุนได มีการทุม เ งิน
งบประมาณอยางสูงเพื่อการวิจัยดานนี้  สําหรับ
ประเทศไทยก็เชนกัน  รัฐบาลเริ่มใหการ
สนับสนุนในเร่ืองนี้เปนอยางมาก  คําวานาโน 
(nano)  ในภาษากรีกแปลวาคนแคระ  แต
โดยมากจะเปนคําท่ีเรียกกันติดปากและยอมา
จากคําวา นาโนเมตร (nanometre) ซ่ึงหมายถึง
สิบกําลังลบเกาเมตร หรือ 1 สวนพันลานของ 1 
เมตร  คํานิยามของนาโนศาสตร (nanoscience) 
ก็คือการศึกษาปรากฏการณทางธรรมชาติของ
วัตถุท่ีมีขนาดในชวงนาโนเมตร (ประมาณ 1-
100 นาโนเมตร) สวนนาโนเทคโนโลยี 

หมายถึงการสรางและประยุกตวัตถุนาโนนี้มา
ใชใหเกิดประโยชน แตถึงกระนั้นก็ยังมีการ
เขาใจไปตาง ๆ กันวานาโนเทคโนโลยีคืออะไร 
เชน การยอของใหมีขนาดเล็กลง  หรือหุน
ขนาดจิ๋วท่ีจะไปทํางานในระดับอะตอม  ซ่ึง
ไมใชความหมายท่ีแทจริงของนาโนเทคโนโลยี 
เปนเพียงแคการมองในมุมดานตัวผลิตภัณฑ
หรือวัตถุท่ีคนสวนใหญจะนึกภาพออกได
มากกวา นอกจากนี้การใชนาโนเทคโนโลยีใน
ปจจุบันก็เปนเพียงแคจุดเร่ิมตนเทานั้น  โดย
เร่ิมมีผลิตภัณฑทางนาโนเทคโนโลยีออกมา  
ซ่ึงสวนใหญก็จะเปนพวกฟลมชนิดบาง (ท่ีมี
ความหนาในระดับนาโนเมตร) เชน OLED 
(Organic Light Emitting Device) ซ่ึงเปน
จอแสดงผลท่ีทํามาจากสารอินทรีย  และพวก
สารเคลือบผิวตางๆ  ตัวอยางเชนในผาท่ีเปอน

บทความวิชาการ
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จุ ด มุ ง ห ม า ย สู ง สุ ด ข อ ง น า โ น
เทคโนโลยีก็คือความสามารถที่จะสรางและ
จัดเรียงอนุภาคตางๆ ไดตามความตองการ เพื่อ
สรางสสารหรือโครงสรางของสารในแบบ
ใหมๆ ท่ีใหคุณสมบัติพิเศษซ่ึงอาจจะไมเคยมี
มากอน ตามคํากลาวของศาสตราจารยริชารด 
ฟายนแมน (Richard Feynman ไดรับรางวัล
โนเบลสาขาฟสิกส ใน ค.ศ. 1965) ท่ีวา "สักวัน
หนึ่ง เราจะสามารถประกอบส่ิงตางๆ ผลิตส่ิง
ตางๆ ข้ึนมาจากการจัดเรียงอะตอมดวยความ
แมนยํา และเทาท่ีขาพเจารู ไมมีกฎทางฟสิกส
ใ ดๆ  แม แ ต ห ลั ก แห ง ค ว าม ไม แน น อน 
(uncertainty principle) ท่ีจะมาขัดขวางความ
เปนไปไดนี้" เปนท่ีนาดีใจท่ีประเทศพัฒนาแลว
สวนใหญ รวมท้ังประเทศอุตสาหกรรมใหม

อยางไตหวัน และเกาหลีใตไดใหความสําคัญ
ตอเทคโนโลยีนี้มาก จึงทําใหสาขานี้ไดรับการ
พัฒนาอยางรวดเร็ว  ความกาวหนาของนาโน
เทคโนโลยีในปจจุบันพอจะสรุปเปนสาขายอย
ไดดังนี้  

 1. เคมีโมเลกุลขนาดใหญ และการ
ป ร ะ ก อ บ ไ ด เ อ ง (supramolecular 
chemistry and self assembly)  

      ซ่ึงเปนศาสตรแหงการแสวงหา
ความเขาใจในปรากฏการณท่ีโมเลกุลตางๆ มา
ยึดเกาะกันแลวเกิดเปนซูปราโมเลกุลท่ีมีขนาด
ใหญ รวมท้ังการคิดคนและพัฒนากระบวนการ
ในการ สัง เคราะห ซูปราโม เลกุลอย า ง มี
ประสิทธิภาพ การเกาะกลุมกันของโมเลกุลจน
เกิดเปนซูปราโมเลกุลนี้มิไดใชพันธะโควา
เลนตท่ีแข็งแรง แตเปนแรงระหวางโมเลกุล 
(intermolecular interactions) ท่ีมีความแข็งแรง
นอยกวา ผลของการมายึดเกาะกันดวยทิศทาง
และระยะทางท่ีแนนอน ทําใหซูปราโมเลกุลท่ี
ไดมีความเฉพาะตัวและทําหนาท่ีไดอยาง
เฉพาะเจาะจง ซ่ึงจะนํามาสูความเขาใจของ
กระบวนการประกอบไดเอง (self assembly) 
(ภาพท่ี 1) ความรูเกี่ยวกับแรงระหวางโมเลกุล
ท่ีเฉพาะเจาะจงยังชวยทําใหเขาใจถึงความ
เกี่ยวของระหวางโครงสรางของซูปราโมเลกุล
กั บหน า ท่ี ก า รทํ า ง านของ มัน  (structure-
function relationship) อันจะนําไปสูการ
อ อ ก แ บบ จั ก ร ก ลน า โ น ท่ี ทํ า ห น า ท่ี ไ ด
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ภาพท่ี 1. โมเลกุลท่ีสามารถมาประกอบ 
                   กันเองดวยแรงกระทําระหวาง    

 โมเลกุลท่ีเหมาะ

 2. เครื่องมือจัดการกับอะตอม  
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      เคร่ืองมือจัดการกับอะตอมเชน 
เคร่ือง STM (Scanning Tunnelling 
Microscope) AFM (Atomic Force 
Microscope) และ SPM (Scanning Probe 
Microscope)  นับตั้งแตมีการสราง STM เปน
คร้ังแรกเม่ือ ค.ศ. 1981 ก็ไดมีการผลิตเคร่ืองมือ
ท่ีใชเทคนิคคลายๆ กันออกขายท่ัวโลก ทําให
การพัฒนาเคร่ืองมือชนิดนี้เปนไปอยางรวดเร็ว 
เคร่ืองมือจัดการกับอะตอมในปจจุบันสามารถ
ควบคุมการใชงานงายและทํางานไดเร็วข้ึน 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาใหสามารถจัดการกับ
พื้นผิวที่มีความซับซอนมากข้ึน (เชน ชีว
โมเลกุล) จากเดิมท่ีมีความสามารถเพียงจัดการ
กับผิวของโลหะ หรือพวกสารอนินทรียเทานั้น  
ตอมาไดมีความพยายามท่ีจะพัฒนาหัวจับ (tip)  

ใหมีความสามารถหลากหลายมากข้ึน  โดยเม่ือ
ไมนานมานี้หองปฏิบัติการของ IBM ไดสาธิต
การสรางลูกคิดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก (ภาพ
ท่ี 2) โดยใชโมเลกุลของคารบอน-60 เปนตัว
ลูกคิด  และใช STM ในการขยับตําแหนงของ
ตัวลูกคิด  งานประยุกตของเคร่ืองมือจัดการกับ
อะตอมยังมีอีกมากเชน เคร่ืองมือวัดคุณสมบัติ
ระดับจุลภาคของโมเลกุล (เชน การนําไฟฟา
ของโมเลกุล) เคร่ืองมือในการสงผานแรงเขา
ไปในโมเลกุล เพื่อทําใหโมเลกุลมีรูปรางท่ี
เ ป ล่ี ย น ไ ป เ ป น ซ่ึ ง มี ผ ล ทํ า ใ ห เ กิ ด ก า ร
เปล่ียนแปลงคุณสมบัติการนําไฟฟาของ
โมเลกุล  ส่ิง ท่ีคาดหวังในอนาคตก็ คือการ
สั ง เ ค ร า ะ ห โ ม เ ล กุ ล ด ว ย วิ ธี ก ล 
(mechanosynthesis)   โดยการนําเอาอะตอมมา



 
จัดเรียงกันใหเกิดเปนโมเลกุลโดยไมตองใชวิธี
ทางเคมี 

 3. นาโนเทคโนโลยีของคารบอน-
60 (fullerene nanotechnology) 

    

 

 

นับ ต้ังแต มีการคนพบ  Fullerene 
หรือ คารบอน-60 ใน ค.ศ. 1985 นัก 
วิทยาศาสตรก็สามารถสังเคราะหโมเลกุลท่ีมี
ลักษณะทรงกลมที่มีจํานวนของคารบอนตางๆ 
กันออกมามากมาย  จนกระท่ัง ค.ศ. 1991 ก็
สามารถสังเคราะห ส่ิง ท่ี เ รียกวา  ทอนาโน 
(nanotube) คือโมเลกุลท่ีประกอบดวยคารบอน
กอรูปกันข้ึนเปนโครงสรางท่ีมีลักษณะคลาย
ทอ (ภาพท่ี 3)      ซ่ึงกอใหเกิดงานประยุกตมาก 

 
ภาพท่ี 2. ลูกคิดนาโน (nanoabacus)

มายเชน  สามารถนํามาทําเปนสายนําไฟฟา
หรือสวิตซในอุปกรณนาโนอิเล็กทรอนิกส  
หรือ นํามาทําเปนหัวจับของเคร่ือง STM   งาน
ประยุกตในอนาคตของทอนาโนนั้นอาจนํามา
ทําเปน สวนท่ีใชยึดโครงสรางระดับนาโนเขา

ดวยกัน (คลายกับเสาและคานสําหรับตึก) เกียร
และมอเตอรสําหรับเครื่องยนตระดับนาโน 
(ภาพท่ี 4) ความกาวหนาของศาสตรสาขานี้จึง
นับวามีความสําคัญตอนาโนเทคโนโลยีเปน
อยางมาก 

 
ภาพท่ี 3.  ทอนาโนท่ีโมเลกลุของคารบอน-60 มาตอกันเปนรูปตัว T ใชทําเปนอุปกรณสําหรับ 

                      วงจรนาโนอิเล็กทรอนิกส 
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ภาพท่ี 4.  ทอนาโนซ่ึงอาจดดัแปลงนํามาใชเปนเกยีรและแบร่ิงสําหรับสงกําลังในทาง 
               วิศวกรรมเคร่ืองกลระดับโมเลกุล 

              
 
 4. วิศวกรรมโปรตีน ดีเอ็นเอและ
การ ศึกษาจั กรกล เชิ ง โม เล กุล ท่ีมี ใน
ธรรมชาติ 
  จักรกลนาโนท่ีมีอยูแลวในธรรมชาติ
เชน โปรตีนและดีเอ็นเอ (DNA ซ่ึงเปนสาร
พันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต) เปนตัวอยางท่ีดีท่ีจะ
ทําใหนักวิทยาศาสตรและวิศวกรนาโนออก 
แบบจักรกลนาโนฝมือมนุษยตอไป ดังนั้น
หนาท่ีของศาสตรสาขานี้คือ ตองแสวงหาความ
เขาใจในการทํางานของจักรกลนาโนท่ีมีใน
ธรรมชาติใหได จากน้ันนําความรูท่ีไดไป
ออกแบบจักรกลนาโนฝมือมนุษยตอไป หรือ 
 

 
 
อาจทําการดัดแปลงโปรตีนหรือดีเอ็นเอท่ีมีอยู
ในธรรมชาติ ใหสามารถทํางานในส่ิงท่ีมนุษย
ตองการได ไดมีผูศึกษาท่ีจะนําเอาดีเอ็นเอซ่ึง
ในธรรมชาติจะอยูเปนสายคูวนรอบกันคลาย
บันไดเวียนมาตอกันเปนโครงสรางท่ีซับซอน
ข้ึนเชน เปนโครงสรางแบบก่ิงกาน  โครงสราง
รูปลูกบาศก  (ภาพท่ี 5) และโครงสรางรูปแปด
หนา     ซ่ึงโครงสรางเหลานี้สามารถนําไป
ประยุกตเพื่อทําเปนเครื่องจักรนาโน    หรือใช
เปนโครงสรางพ้ืนฐานในการทําส่ิงกอสราง
ระดับนาโนได 
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ภาพท่ี 5.  แบบจําลองของโมเลกุลของดีเอ็นเอรูปลูกบาศก 
 

5. นาโนเทคโนโลยีเชิงคํานวณเพื่อ
การออกแบบจักรกลนาโน   

     นาโนเทคโนโลยี เ ชิง คํานวณมี
ความสําคัญตอการพัฒนานาโนเทคโนโลยี 
ท้ังนี้เพราะจักรกลนาโนท่ีมนุษยสรางข้ึนตอง
สามารถควบคุมได    การออกแบบจึงตองทํา
ดวยความพิถีพิถัน นาโนเทคโนโลยีเชิงคํานวณ
จะเปนเคร่ืองมือในการทําความเขาใจธรรมชาติ
ระดับอะตอม  เพื่อ ท่ีมนุษยจะสามารถจะ
ถายทอดความตองการของมนุษยไปยังจักรกล
นาโนได ดังนั้นนักวิทยาศาสตรและวิศวกรนา
โนจึงถือวา  นาโนเทคโนโลยีเชิงคํานวณเปน
เทคโนโลยีท่ีจําเปนตอการกอกําเนิด (enabling 
technology) ของนาโนเทคโนโลยี  ถาไมมีนา
โนเทคโนโลยีเชิงคํานวณ  ก็ไมสามารถจะ
พัฒนานาโนเทคโนโลยีแบบเต็มรูปข้ึนมาได  

นาโนเทคโนโลยีเชิงคํานวณจึงเปนศาสตรท่ี
ไดรับความสนใจอยางมากในขณะน้ี 

              6. นาโนไบโอเทคโนโลยี 
(nanobiotechnology)   
                   นาโนไบโอเทคโนโลยีเปนการนํา
ความรูทางดานชีววิทยาระดับโมเลกุลมาใช
รวมกับความรูทางดานวิศวกรรม    เพื่อ
ประดิษฐเคร่ืองมือท่ีมีขนาดเล็กหรือระดับนา
โน (ยอดหทัย เทพธรานนท และประมวล ตั้งบ
ริบรูณรัตน, 2545) เชนการประดิษฐแขนกล
ระดับนาโนจากดี เ อ็น เอสัง เคราะห  เพื่ อ
นําไปใชตรวจสอบเซลลท่ีมีความผิดปกติ แลว
ทําการแกไขซอมแซมใหเซลลกลับมาเปนปกติ 
และการสร า ง เ รื อดํ าน้ํ า ร ะดั บนาโน ซ่ึ ง
ขับเคล่ือนดวยหางของแบคทีเรีย (ภาพท่ี 6) 
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ภาพท่ี 6.  เรือดําน้ําระดับนาโนซ่ึงขับเคล่ือนดวยหางแบคทีเรีย 
                              ท่ีมา : (ยอดหทัย เทพธรานนท และประมวล ตั้งบริบรูณรัตน, 2545) 
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