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บทคัดยอ 
นาโนเทคโนโลยี เปนเทคโนโลยีใหมที่กําลังเปนที่สนใจของหลาย ๆ ประเทศ เนื่องจาก  

นาโนเทคโนโลยี สามารถนําเขาไปประยุกตใชไดกับหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนทางดาน อาหาร 
เสื้อผา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนสภาพแวดลอมตาง ๆ ซ่ึงการนําเขาไปประยุกตจะกอใหเกิด
ผลดีตางๆ เชน ชวยลดพลังงาน ชวยลดของเสีย ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเปนตน ดังนั้นใน
รายงานฉบับนี้จะเปนการทําความเขาใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนาโนใหมากขึ้น ซ่ึงผลที่ไดจาก
การทํารายงานฉบับนี้ แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดของการนําเอานาโนเทคโนโลยี เขาไป
ประยุกตใชกับศาสตรดานอื่น ๆ ไมวาจะเปน ดานการแพทย ชีววิทยา คอมพิวเตอร เปนตน 
 
ประวัติความเปนมา  

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ [1] เมื่อ 3,500 ลานปที่แลว :: ส่ิงมีชีวิตเซลลแรกไดถือ
กําเนิดขึ้น เซลลดังกลาวถือไดวาเปนจักรกลชีวภาพ (biomachines) ที่มี
ขนาดอยูในชวงของนาโน โดยสามารถเพิ่มจํานวนตนเองและหาแหลง
พลังงานเพื่อใชในการดํารงชีวิตของตนเองได 
 
ค.ศ. 1905 :: อัลเบิรต ไอสไตน (Albert Einstein) ตีพิมพผลงานวิจัยที่
คนพบวาโมเลกุลของน้ําตาลมีขนาดประมาณ 1 นาโนเมตร 

 
ค.ศ. 1959 :: ริชารด ฟายนแมน (Richard Feynman) ผูเปนบิดาแหงนา
โนเทคโนโลยี ไดกลาวถึงการศึกษาทางดานนาโนเทคโนโลยีเปนครั้ง
แรกในการปราฐกถาเรื่อง “ขางลางยังมีที่วางอีกเยอะ (There’s Plenty of 
Room at the Bottom)” สุนทรพจนของ ฟายนแมน ไดนําไปสูการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการในระดับของอะตอมและโมเลกุลของสสาร
ตาง ๆ  



  TIM 
ค.ศ. 1968 :: อัลเฟรด โช (Alfred Y. Cho) และ จอหน อารเธอร (John Arthur) สามารถสรางเครื่อง 
“Molecular-Beam Epitaxy” ที่สามารถปลูกชั้นเดี่ยวของอะตอมไดทีละชั้นลงบนผิวหนาของวัสดุ
ตาง ๆ  
 
ค.ศ. 1981 :: เกิรด บินนิ่ง (Gred Binning) และ ไฮนริช โรหเฮอร (Heinrich Rohrer) ประสบ
ความสําเร็จในการสรางกลอง Scanning tunneling microscope ที่สามารถมองเห็นการจัดเรียงตัว
ของอะตอมของสสารตาง ๆ ไดอยางชัดเจน 
 
ค.ศ. 1985 :: โรเบิรต เคิรล (Robert F. Curl) ริชารด สมอลลี่ (Richard E. Smalley) และ ฮารโรลด 
โครโต (Harold W. Kroto) คนพบ โครงสรางโมเลกุลของคารบอนแบบใหม นอกจากเพชรและถาน 
นั่นคือ ฟูลเลอรีน (Fullerene) หรือ บั๊กกี้ บอลล (Bucky ball) ซ่ึงประกอบดวยคารบอน 60 อะตอม
เชื่อมตอกันเปนรูปรางคลายกับลูกฟุตบอลและมีขนาดเสนผานศูนยกลางเพียง 1 นาโนเมตร 
 
ค.ศ. 1986 :: หนังสือช่ือ “จักรกลแหงการสรางสรรค (Engines of Creation)” ซ่ึงมีเนื้อหาทั้งหมด
เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ที่แตงโดย อีริค เดรกเลอร (Eric Drexler) ไดเร่ิมวางจําหนายและไดรับ
ความนิยมเปนอยางมาก 
 
ค.ศ. 1989 :: โดนัลด ไอเกลอร (Donald M. Eigler) ใชกลองสองอะตอมในการจัดวางอะตอมของ
ธาตุซีนอนทีละอะตอมเปนอักษร “IBM” เหตุการณนี้ไดแสดงใหวามนุษยสามารถเขาไปจัดการการ
เรียงตัวของอะตอมไดเปนครั้งแรก 
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ค.ศ. 1991 :: ซูมิโอะ อิจิมา (Sumio Iijima) แหงบริษัท NEC ประเทศญี่ปุน ไดคนพบทอนาโน
คารบอน (carbon nanotube) ที่มีคุณสมบัติอันนามหัศจรรยหลายอยาง เชน แข็งกวาเหล็กกลา 6 เทา
แตมีน้ําหนักเบากวาถึง 100 เทา สามารถเปนตัวนําไฟฟายิ่งยวด (superconductor) หรือสารกึ่งตัวนํา 
(semiconductor) เปนตน ดังนั้นทอนาโนคารบอนจึงเปนความหวังในการประดิษฐนวัตกรรม
ทางดานนาโนเทคโนโลยีหลากหลายสาขา 

 
ค.ศ. 1998 :: ซีส เดรกเกอร (Cees Dekker) ประสบความสําเร็จในการ
สรางทรานซิสเตอรขนาดจิ๋วที่ทําจากทอนาโนคารบอน 
 
ค.ศ. 1999 :: เจมส ทัวร (James M. Tour) และ มารค รีด (Mark A. Reed) 
สามารถประดิษฐสวิตทขนาดจิ๋วซ่ึงเปนโมเลกุลเดี่ยวของสารชนิดหนึ่ง 



  TIM 

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ [1] ไดใหความหมายไวดังนี้ "นาโนเทคโนโลยี" หมายถึง 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกระบวนการ สราง การสังเคราะหวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ
ซ่ึงมีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร เทียบเทากับระดับอนุภาคของโมเลกุลหรืออะตอม รวมถึง
การออกแบบหรือการใชเครื่องมือสรางวัสดุที่อยูในระดับที่เล็กมาก หรือการเรียงอะตอมและ
โมเลกุลในตําแหนงที่ตองการ ไดอยางแมนยํา และถูกตอง ทําใหโครงสรางของวัสดุหรือสสารมี
คุณสมบัติพิเศษ ไมวาทางดานฟสิกส เคมี หรือชีวภาพ สงใหมีผลประโยชนตอผูใชสอย  
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ค.ศ. 2000 :: รัฐบาลของประธานาธิบดี บิล คลินตัน ไดผลักดันใหเกิด 
โครงการริเร่ิมทางนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (National Nanotechnology 
Initiative) ของสหรัฐฯ ขึ้นมา ทําใหเกิดการสนับสนุนทุนวิจัยทางดาน
นาโนเทคโนโลยีขึ้นมาเปนประวัติการณ และทําใหทั่วโลกเกิดความ
ตื่นตัวเกี่ยวกับการพัฒนานาโนเทคโนโลยีขึ้นมาเปนอยางมาก 
 

 
นาโนเทคโนโลยีคืออะไร 

 ดร.อดิสร [2] ไดใหความหมายไวดังนี้ นาโนเทคโนโลยีเหมือนจะเปนของใหม แตจริง ๆ 
แลวจุดเริ่มตนประวัติศาสตรของนาโนเทคโนโลยีไดเร่ิมตนมาเกือบ 50 ปที่แลว โดย ศาสตรราจารย
ริชารด ฟายนแมน (ไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกส ในป ค.ศ. 1965) เปนผูเปดศักราชของนาโน
เทคโนโลยีดวยปาฐกถาเรื่อง There’s plenty of room at the bottom ใหความหวังวาสักวันหนึ่ง
มนุษยจะสามารถัดเรียงอะตอมได ศาสตราจารยริชารด กลาววา “เทาที่ขาพเจารู ไมมีกฎทางฟสิกส
ใด ๆ แมแตหลักของความไมแนนอน (Uncertainty principle) ที่จะมาขัดขวางความเปนไปไดใน
การจัดเรียงอะตอมทีละอะตอม” ทําใหเหลานักวิทยาศาสตรทั่วโลกกระตือรือรนที่จะคนควาวิจัย
ดานนี้ 
 นิยามที่แทจริงของ นาโนเทคโนโลยี ยังเปนที่ถกเถียงกันในหมูนักวิทยาศาสตร แตมีส่ิง
หนึ่งที่ทําใหนาโนเทคโนโลยีเปนศาสตรใหมขึ้นมาก็คือ ขนาดที่เล็กลงของมันทําใหมันมีคุณสมบัติ
ที่แตกตางจากปกติ ดังนั้น นักวิทยาศาสตรทั่วโลกสวนใหญจึงยอมรับวา นาโนเทคโนโลยี นาจะ
หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกระบวนการสราง การสังเคราะหวัสดุหรือผลิตภัณฑซ่ึงมีขนาด
เล็กมากในระดับนาโนเมตร (หนึ่งในพันลานของหนวยเมตร) เทียบเทากับระดับอนุภาคของโมเลกลุ
หรืออะตอม อาจจะเปนการออกแบบหรือการใชเครื่องมือสรางวัสดุหรือสสารมีคุณสมบัติพิเศษและ
มีประโยชนไมวาทางดานฟสิกส เคมี หรือชีวภาพ 
 นาย MIHAIL C. ROCO  ผูเชี่ยวชาญและหัวหนาที่รับผิดชอบดูแลแผนดานนาโนฌทค
โนโลยีแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NATIONAL NANOTECHNOLOGY INITIATIVE) หรือ NNI 



  TIM 
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กําหนดนิยามอยางสั้นๆ วา นาโนเทคโนโลยีเปนเทคโนโลยีที่จัดการกับวัสดุหรือวัตถุที่อยางนอยมี
มิติใดๆ ที่มีขนาดตั้งแตหนึ่งถึงรอยนาโนเมตร โดยที่ส่ิงนี้ตองถูกออกแบบหรือจงใจและแสดงผล
ตอฟสิกส และเคมีของโครงสรางระดับโมเลกุลของมัน  
 วิทยาเขตเทคนิคนครนายก [3] ไดใหความหมายไววา นาโนเทคโนโลยี คือ การนําเอา
อะตอม (อะตอม คือ หนวยที่เล็กที่สุดของสสาร ซ่ึงอะตอมเหลานี้ คือสะสารที่อยูในธรรมชาติ
สามารถหามาไดงาย) มาเรียงตอกัน ซ่ึงการเรียงกันของอะตอมนั้นจะสามารถประกอบกันขึ้นมาเปน
รูปเปนรางไดตามที่ตองการ เหมือนกับการนําความตางศักยทางไฟฟา ในรูปของ บิท(bit) มา
ประกอบกันเปนขอมูลดานตางๆ จนกลายเปน รูปภาพ เสียงเพลง และภาพยนตร ซ่ึงทํางานอยู
ภายในคอมพิวเตอรในยุคปจจุบันได แลวอะไรจะเกิดขึ้น ถาการผสมผสานกันของเทคโนโลยีดาน
ตาง ๆ ไมวาจะเปนทางดานเคมีวิทยา และวิศวกรรมศาสตร จนทําใหเกิดเทคโนโลยีใหม ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตเปนอีกรูปแบบได ซ่ึงถูกเรียกขานวา "นาโนเทคโนโลยี" ซ่ึงนาโน
เทคโนโลยีนี้จะทําใหเกิดยุคที่เครื่องยนตกลไก สามารถสรางตัวเองขึ้นใหมได ทําใหไดสินคา
อุปโภคบริโภคมีราคาถูกลง เพราะวาสามารถสรางสิ่งตางๆ จากหนวยของอะตอม นาโนเทคโนโลยี 
จึงเปนอุตสาหกรรมระดับโมเลกุล (โมเลกุล คือการประกอบกันของอะตอม เพื่อทําหนาที่อยางใด
อยางหนึ่ง) หรือการสรางสิ่งตางๆจากอะตอม ในหนวยวัดระดับนาโนเมตร หรือมีขนาดเพียง 
1/1,000,000,000 เมตรเทานั้น ซ่ึงไมสามารถมองดวยตาเปลาได และดวยความสามารถในการ
จัดการในระดับที่เล็กนี่เอง ทําใหสามารถมองเห็นสิ่งตางๆในระดับอะตอมได เปนผลทําใหสามารถ
เขาไปควบคุมจัดการ หรือสรางสิ่งตางๆที่นาจะเปนไปไดใหเกิดขึ้นไดปจจุบันเปนที่ยอมรับโดย
ผูเชี่ยวชาญทั่วโลกวา ความสามารถในการสรางหรือผลิตสสารที่มีขนาดในชวง 0.1 นาโนเมตร ถึง 
100 นาโนเมตรจัดวาเปนนาโนเทคโนโลยีเกือบทั้งส้ิน  
 ดร. สิรพัฒน [4] ไดใหความหมายไวดังนี้ คํานิยามอยางคราว ๆ ของ นาโนศาสตร 
(Nanoscience) ก็คือการศึกษาปรากฏการณทางธรรมชาติของวัตถุที่มีขนาดในชวงนาโนเมตร 
(ประมาณ 1-100 นาโนเมตร) สวนนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ก็จะหมายถึงการสรางและ
ประยุกตวัตถุนาโนนี้มาใชใหเปนประโยชน 
 ดังนั้นหลังจากที่ไดศึกษาถึงความหมายของนาโนเทคโนโลยีของแตละทานแลว จึงสรุปได
วา นาโนเทคโนโลยีคือกระบวนการในการทํางานในระดับในชวงระหวาง 1 -100 นาโนเมตร ซ่ึง
การทํางานในระดับนี้ จะเปนการนําเอาอะตอมที่เล็กระดับ 0.1 นาโน มาเรียงตอกันเพื่อใหไดผล
ตามที่ตองการ 
 
NANATUBE & BUCKYBALL กาวแรกของนาโน 

ดร.อดิสร [2] ไดอธิบายไวดังนี้ ทอคารบอนนาโนถูกคนพบโดยบังเอิญ จากนักวิจัยของ
บริษัท NEC ช่ือ นายซูมิโอะ อิจิมะที่เมืองทสึคุบะ ประเทศญี่ปุน นายซูมิโอะเปนนักวิจัยประจํา



  TIM 
เครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งมีหนาที่สองดูภาพขยายกําลังสูงมากๆ 
วันหนึ่งผูชวยของเขาไดนําผงเถาถานดําๆมาใหเขาสองดู 
และเขาสังเกตเห็นอะไรคลายๆ กับรากไมเปนเสนยาวๆ 
และมีขนาดบางมากเปนขยุยๆแตที่นาสนใจคือมันมีลักษณะ
โครงสรางของอะตอมที่เปนระเบียบและสมมาตร เขาจึงเปน
คนแรกที่คนพบทอคารบอนขนาดนาโนโดยบังเอิญ 

 ทอคารบอนนาโน คือ ทอขนาดจิ๋วที่สรางจากวัสดุ
ที่เปนธาตุพื้นฐานที่สุดของมนษยไดแก คารบอนซึ่งมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 1-50 นาโนเมตร 
และมีลักษณะเปนทอกลวงยาวจนถึง 10 ไมโครเมตร ทําใหทอคารบอนนาโนนี้มีอัตราความยาวตอ
เสนผาศูนยกลางถึงหลายพันเทา และมีคุณสมบัติพิเศษในตัวคือมีความแข็งแรงและยืดหยุนมาก 
แมกระทั่งถาเราเอาทอนาโนมาหอยรถยนตทั้งคันก็ไมมีวันขาด  
 ลูกบอลคารบอนนาโน ถูกคนพบโดย ศ.ดร. ฮารโรลด โครโต (HAROLD KROTO) นัก
ฟสิกสแหงมหาวิทยาลัยเซ็ก (UNIVERSITY OF SUSSEX) ประเทศสหราชอาณาจักรรวมกับ ศ.ดร. 
ริชารด สมอลลีย (RICHARD SMALEY) และ ศ.ดร. โรเบิรต เคิรล (ROBERT CURL) แหง
มหาวิทยาลัยไรซ (RICE UNIVERSITY) มลรัฐเทกซัส ไดวิจัยเกี่ยวกัลการดูดกลืนคลื่นแสงของฝุน
ระหวางดาวเคราะห ซ่ึงอยูใกลกับดาวดวงหนึ่งซึ่งหางจากโลกถึงหนึ่งพันลานปแสง เจาฝุนที่วานี้
นาจะเปนโมเลกุลของคารบอนแบบสายยาว  ทั้งสามคนจึงทําการทดลองโดยจําลองสภาพ
บรรยากาศของดาวดวงนั้นโดยการใชแสงเลเซอรกําลังสูงยิงไปยังแผนกราไฟต เพื่อใหเกิดความ
รอนสูง และกอใหเกิดสารประกอบคารบอนรูปแบบตางๆ กลายเปนไอระเหยในบรรยากาศที่เปน
กาซฮีเลียม(HELIUM) หลังจากเย็นตัว ทั้งสามตางประหลาดใจมากที่พบวามีโมเลกุลคารบอนที่มี
โครงสรางเปนรูปทรงกลมเหมือนลูกฟุตบอล ผลจากการคนพบครั้งนี้ทําใหทั้งสามทานไดรางรัล
โนเบลสาขาเคมีในป ค.ศ. 1966  

ดร. ณัฐพันธุ [5] ไดอธิบายไววา บัคกี้บอล (Bucky ball) เปนสารที่มีโครงสรางโมเลกุล
ประกอบดวยคารบอน 60 อะตอม (C60) เชื่อมตอกันเปนรูปทรง
กลมคลายกับลูกฟุตบอล จัดเปนสารในกลุมฟูลเลอรีนส 
(fullerenes, Cn) ซ่ึงเปนอัญรูป (allotrope) แบบที่สามของ
คารบอนตอจากเพชรและกราไฟต บัคกี้บอลมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางโมเลกุลประมาณ 1 นาโนเมตร ประกอบดวยวงหก
เหล่ียมของคารบอน (hexagons) จํานวน 20 วง และวงหาเหล่ียม 
(pentagons) จํานวน 12 วง โดยที่บัคกี้บอลถือวาเปนโมเลกุล

สารอินทรียที่มีรูปทรงสมมาตรที่สุดเทาที่มนุษยเคยคนพบจนถึงปจจุบัน  
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NANAFABRICATION (การสรางระดับนาโน) 
 วิธีการสรางแบบเดิมที่ใชสรางอุปกรณไมโครชิป ไมเพียงพอที่จะสรางโครงสรางที่เล็ก
ระดับนาโนได ดังนั้นการสรางอุปกรณนาโน (NANO-DEVICE) จึงเปนงานวิจัยที่ทาทายและ
นาสนใจทั่วโลก ปจจุบันเทคนิคที่นิยมใชยังคงเปนกระบวนการฉายแสง แตแทนที่จะใชแสง เรา
ตองใชอิเล็กตรอนแทนที่เรียกวา (ELECTRON BEAM LITHOGRAPHY) ซ่ึงสามารถสังเคราะห
โครงสรางไดในระดับที่เล็กกวา 10 นาโนเมตร อีกวิธีหนึ่งที่นิยมคือการใชเข็มนาโนมาจับอะตอม
วางลงทีละตัวสรางเปนโครงสรางที่ตองการ อยางที่เราสรางตัวอักษรนาโนไดจนโดงดังโดยนัก
วิทยาศาสตที่สามารถทําการวิจัยเรียงอะตอมไดสําเร็จเปนคนแรกของโลกป ค.ศ. 1989 คือนาย Don 
Eigler ทีทํางานอยูที่บริษัท ไอบีเอ็ม โดยเรียงอะตอมของธาตุซีนอน (XENON) ลงบนแผนนิกเกิล 
เปนอักษรคําวา IBM  ทําใหเราเขาสูยุคของนาโนเทคโนโลยีอยางแทจริงหลังจากนั้นมา 

การจัดเรียงอะตอมนั้นเรามีวิธีการเคลื่อนยายอะตอมซึ่งนาย Binning และนาย Tohrer 2 
นักวิทยาศาสตรของบริษัท ไอบีเอ็ม ไดประดิษฐคิดคนเทคนิคใหมที่สามารถศึกษาถึงพื้นผิวของ
วัสดุในระดับอะตอมเรียกวา Scanning Tunneling Microscopy (STM) ซ่ึงตอมาไดพัฒนาเปน
เครื่องมือเพื่อศึกษาอะตอมของวัสดุในระดับนาโนเรียกวากลองจุลทรรศนแบบเข็มกวาดและกลอง
จุลทรรศนแบบแรงอะตอม Atomic Force Microscope (AFM) ใชหลักการของเข็มปลายแหลมที่ทํา
ดวยโลหะที่เรียกวา TIP เคลื่อนที่แบบกวาดซายขวาบนพื้นที่ที่เราตองการ โดยเข็มนี้จะลอยอยูเหนือ
พื้นผิวของวัสดุในระดับนาโน ซ่ึงปลายเข็มนี้ตองมีลักษณะแหลมมากๆ ถาจะใหดีตองแหลมมาก
จนกระทั่งมีเพียงไมกี่อะตอมของโลหะติดอยูที่ปลายเข็ม และเข็มนี้ตองสามารถกวาดโดยใชกลไก
ขนาดจิ๋วใหสามารถเคลื่อนที่ไดดวยความละเอียดมากถึงระดับอะตอมซึ่งเล็กกวานาโนเมตรดวยซํ้า 
 Marilyn และ Bill [6] ไดอธิบายเพิ่มเติมไววา STM เปนเครื่องมือที่ใชกันอยางแพรหลายใน
อุตสาหกรรม และในงานวิจัยและพัฒนาทั่วไป เพื่อใหไดรูปของขนาดของอะตอม หรือผิวหนาของ
เหล็ก ซ่ึง STM มีประโยชน ในการวิเคราะห 3 รูปแบบดวยกันคือ วิเคราะหในดานของคุณสมบัติ
ของพื้นผิว ตรวจสอบจุดบกพรองของพื้นผิว และดูขนาดและลักษณะของโมเลกุลบนพื้นผิวนั้น ๆ  
 Dr.Arun [7] ไดอธิบายเพิ่มเติมไววา การทํางานของเครื่อง AFM จะมีเข็มที่ปลายแขนกล 

โดยปลายเข็มจะติดอยูกับผิวของตัวทดลอง ในการอานคา จะใช
แสงเลเซอรในยิงเขาไปกระทบกับเข็มเพื่ออานคาของการ
สะทอนวา พื้นผิวนั้น ๆ เปนเนินหรือเปนลึกลงไป โดยโหมดการ
ทํางานของ AFM จะมีอยูสองโหมดดวยกันคือ การจับอะตอม 
(Contract Mode) และการกระโดดขามไปมาระหวางพื้นผิวของ
ตัวทดลอง (Tapping Mode)  
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NANO VS Business 
Investment 
 ดร.อดิสร [2] ไดกลาวถึงการลงทุนในนาโนเทคโนโลยีไวดังนี้ ถาดูผลิตภัณฑนาโนที่มีการ
จัดอันดับโดยนิตรสารฟอรบสในปที่แลวจะเห็นไดวานาโนเทคโนโลยีมีความสําคัญตอ
ชีวิตประจําวันและอยูใกลตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ โดยธุรกิจที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีหรือเรา
เรียกวา ธุรกิจ ไดมีการขยายตัวสูงมากตั้งแตป ค.ศ. 2000 เปนตนมา 
 มีรายงานประจําปที่ช่ือวา Nanotech Report จัดทําโดยบริษัท LUX Research ซ่ึงเปนบริษัท
ช้ันนําดานการวิจัยตลาดดานเทคโนโลยี ไดรายงานวามีบริษัทที่นํานาโนเทคโนโลยีมาทําเปน
ผลิตภัณฑขายไดจริงๆ แลวมากกวา 70 บริษัททั่วโลก และในป ค.ศ. 2003 มีการลงทุนไปแลว
มากกวา 3 พันลานเหรียญสหรัฐ เพื่อทําวิจัยและพัฒนาดานนาโนเทคโนโลยี ซ่ึงเปนการลงทุนทาง
วิทยาศาสตรที่ใหญที่สุดเปนอันดับสองรองจากโครงการอพอลโล ที่สงมนุษย ไปลงบนดวงจันทร
เปนครั้งแรกของโลก และยังใหญมากกวาโครงการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษยเสียอีก 
 จากการลงทุนดานนาโนเทคโนโลยีทั่วโลกจะเห็นไดวานาโนเทคโนโลยีไดสงผลกระทบ
โดยตรงและมีแนวโนมจะกอใหเกิดผลิตภัณฑที่จะวางตลาดในเร็วๆ นี้ในธุรกิจทั้ง 3 สาขาหลัก 
ไดแก สาขานาโนอิเล็กทรอนิกส โดยที่ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ อันจะทําให
คอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลงไปไดอีก สําหรับสาขานาโนไบโอเทคโนโลยีจะเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช
ในการตรวจโรคตางๆ ระบบวิธีการนําสงยาสมัยใหม และสาขานาโนวัสดุศาสตร ก็จะเปนวัสดุ
สมัยใหมที่สามารถกําหนดไดตามตองการ มีน้ําหนักเบา แข็งแรงทนทานเปนพิเศษ 
 การเติบโตของการลงทุนดานธุรกิจนาโนทั่วโลกเติบโตอยางกาวกระโดด จะเห็นไดจากใน
ป ค.ศ. 2003 มีการลงทุนเกือบ 3 พันลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป  ค.ศ. 2002  ที่มีการลงทุน 2 
พันลานเหรียญสหรัฐ การลงทุนดานนาโนยังกระจุกตัวอยูในภาครัฐ เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกามี
ลงทุนในป ค.ศ. 2003 เกือบ 800 ลานเหรียญสหรัฐ 
 M.C. Roco ไดนําเสนอไววาในป 2006 คาดการณไววาสหรัฐอเมริกาจะมีการลงทุนดานนา
โนเทคโนโลยีทั้งหมด 1,054 ลานเหรียญสหรัฐ [8] โดยบริษัทที่ลงทุนดานนาโนมากที่สุดคือ บริษัท
ไอบีเอ็ม รองลงมาคือ บริษัทซัมซุง ซ่ึงถือเปนเรื่องที่นายินดีเพราะวันนี้เอเซียก็สามารถเทียบเคียงกับ
ภูมิภาคอื่นๆ ในโลกได ขอมูลลาสุดยังระบุดวยวา 90% ของนักวิทยาศาสตรที่ทําวิจัยเร่ืองนาโน
เทคโนโลยีจะเปนเอเซียภายในป 2010 โดยมีประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่มีการลงทุนสูงสุด 
รองลงมาคือ เกาหลีและไตหวัน แค 3 ประเทศนี้ก็มีการลงทุนรวมถึง 1 แสนลานบาทตอป โดยมี
การวิจัยและพัฒนาสินคานาโนโดยมุงพัฒนาสินคาเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีชีวภาพราวๆ 19% 
รองลงมาเปนวัสดุโครงสรางนาโน 18% เครื่องกลจิ๋ว (MEMS) 14% 
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NANO Patent 
 ธุรกิจเกี่ยวกับนาโนมีการคาดการณวาในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีมูลคาถึง 1 ลานลาน
เหรียญดอลลารสหรัฐฯ ในป 2015 และแนวโนมการเติบโตนี้ก็เปนเชนเดียวกันสําหรับสิทธิบัตร
ดานนาโนในปจจุบันที่มีมากกวา 2,800 ฉบับที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีโดยตรง โดยมีบริษัท
ไอบีเอ็มเปนบริษัทที่มีสิทธิบัตรนาโนมากที่สุดในโลก 
 จากการสํารวจพบวาจํานวนสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีทั้งทางตรงและ
ทางออมไดเพิ่มขึ้นอยางมากเชนเดียวกัน คือในป ค.ศ. 1985 มีเพียง 250 ฉบับ แตในป ค.ศ. 2003 ป
เดียวมีจํานวนมากถึง 5,500 ฉบับ ระหวางป ค.ศ. 1996 ถึง 2002 มีสิทธิบัตรเกือบ 3,000 ฉบับที่มีคํา
วา “NANO” อยูในชื่อสิทธิบัตร 
 ในสภาวะการแขงขันที่รุนแรงเชนนี้ จึงตองอาศัยกลไกทางกฎหมายที่จะมาปกปองความรู
ที่ไดสรางมานั่นก็คือ การจดสิทธิบัตร ซ่ึงการจดสิทธิบัตรนี้จะเปนเครื่องมือในการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา (IP: Intellectual Property) ที่ไดประดิษฐคิดคนขึ้นมา ปจจุบันมีความพยายาม
ในการจดสิทธิบัตรทางดานนาโนเทคโนโลยี ทั้งในระดับตนน้ํา (Upstream Inventions) ไดแก วัสดุ
เครื่องมือที่ใช และขั้นตอนการผลิต รวมทั้งวิธีการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และการจดสิทธิบัตรระดับ
ปลายน้ํา (Downstream Inventions) ไดแก ผลิตภัณฑนาโนและการนําไปใชในดานตาง ๆ ปจจุบัน
ไมวาจะเปนบริษัทกอตั้งใหมขนาดเล็ก หรือบริษัทอุตสาหกรรมยักษใหญตางก็แยงกันปกปอง
ทรัพยสินทางปญญาของตนหรือซ้ือลิขสิทธิ์จากหองแล็บในมหาวิทยาลัยช้ันนําตาง ๆ อยางดุเดือด 
โดยถือวาในปจจุบันความกาวหนาดานนาโนยังอยูในชวงเร่ิมตนจึงตองรีบจับจองความรูที่เปน
พื้นฐานและสามารถพัฒนาตอยอดใหกวางขวางขึ้นไดในอนาคต เปรียบเสมือนจังหวะที่บริษัท
เหลานั้นจะเขาสูธุรกิจยานยนตหรือคอมพิวเตอรตั้งแตยุคเริ่มตน 
 แตในการจดสิทธิบัตร ก็ยังมีปญหาในเรื่องของผูที่ทําหนาที่ตรวจสอบสิทธิบัตร เพราะวา 
ในเรื่องของนาโนเทคโนโลยี จําเปนตองอาศัยความรูจากหลากหลายสาขา ทําใหอาจจะเกิดการออก
สิทธิบัตรที่ครอบคลุมกวางเกินไปมีผลทําใหเกิดการกีดกันทาการแขงขันและจะทําใหบาง
อุตสาหกรรมลมก็เปนได บางครั้งการจดสิทธิบัตรอาจจะไมใชวิธีที่ดีที่สุดที่จะคุมครองความรู
สําหรับนาโนเทคโนโลยี เพราะเมื่อทําการจดสิทธิบัตร ความรูดังกลาวจะตองถูกเปดเผยสูสาธารณะ
อยางละเอียด ทําใหอาจจะถูกคูแขงลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงไปและสิทธิบัตรก็มีอายุจํากัดไมเกิน 
20 ปเทานั้น การจดสิทธิบัตรจึงเหมาะกับการคุมครองสิ่งประดิษฐที่งายตอการแยกสวนและทําวิ
สวกรรมยอนกลับ (Reverse Engineering) แตความรูดานนาโนนั้นยากที่จะแยกสวนและมีองค
ความรูมากมายมารวมกัน ดังนั้น วิธีการคุมครองดวยความลับทางการคา (Trade Secret) อาจจะ
เหมาะสมกวา เพราะไมจําเปนตองเปดเผยรายละเอียดของการประดิษฐและไมมีวันหมดอายุ แตวิธี
นี้ก็ตองมั่นใจวาภายในบริษัทมีการจัดการความรูที่ดี เก็บความลับไดดี ไมร่ัวไหล  
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NANO Product 
 ปจจุบันสินคานาโนมีมากมาย ไมวาจะเปนเสื้อผานาโน ครีมหนาเดงและครีมกันแดดนาโน 
อุปกรณกีฬา ฯลฯ ผลิตภัณฑเหลานี้เปนที่คุนเคยกันมากขึ้น บางคนคนก็ใชอยูทุกวัน ผลจากการ
สํารวจพบวาผลิตภัณฑนาโนออกสูตลาดเพิ่มขึ้นหลายเทาตัวในชวง 2-3 ปที่ผานมา ดังนั้นนิตยสาร
ฟอรบส จึงมีการจัดสิบอันดับผลิตภัณฑนาโนที่มีการออกจําหนายในป ค.ศ.2003 10 อันดับ
ผลิตภัณฑนาโนที่กลาวถึงเรียงตามลําดับไดแก 

1. แผนรองในรองเทาเพื่อเพิ่มความอบอุนสําหรับทหารและนักกีฬาสกี ช่ือวา shock doctor 
และAerogel hotbed คือแผนรองที่ทําใหเทาเย็นสบาย แผนรองดังกลาวอาศัยเทคโนโลยีรู
พรุนขนาดนาโนทําหนาที่เปนชนวน จึงทําใหมีประสิทธิภาพดีกวาวัสดุที่ใชแบบเดิมถึง 20 
เทาตัว และบางเพียง 2.5 มิลลิเมตรเทานั้น 

2. ที่นอนซักไดยี่หอ Healthsmart ที่แผนผาปูดานบนมีซิป สามารถถอดออกมาทําความ
สะอาด และผานั้นผลิตจากเสนใยที่มีรูกลวงขนานนาโนสามารถขับไลเหงื่อและความชื้น
ขณะที่เรานอนหลับ 

3. ไมกอลฟและลูกกอลฟนาโน โดยบริษัท Maruman ของญ่ีปุน ไดออกจําหนายหัวไมไดร
เวอรที่ผสมลูกบอลคารบอนนาโน ทําใหกานมีความสามารถในการตานแรงได มากกวา
แบบไทเทเนียมถึง 12% และแข็งกวาประมาณ 3.6% และทําใหตีไกลกวาเดิม 15 หลา 

4. ผลิตภัณฑบํารุงผิว Bionova ที่ผลิตมาเฉพาะเจาะจงสําหรับแตละบุคคล ใหเหมาะกับอายุ 
เชื้อชาติ ชนิดของผิว ของแตละคน 

5. ผาปดแผลนาโนซิลเวอรยี่หอ Ecotru ที่สามารถฆาเชื้อโรคและกันกาติดเชื้ออยางดีเยี่ยม 
6. เปนน้ํายําทําความสะอาดนาโนที่ผลิตจากบริษัทเดียวกับขอ 5 ที่ใชฆาเชื้อโรคไดทุกชนิด 
7. สเปรยกันน้ํานาโน มีการผสมอนุภาคนาโนพิเศษ สามารถใชเคลือบพื้นผิวตางๆ ชวยทําให

น้ําไมสามารถเกาะและงายในการทําความสะอาด 
8. น้ํายาเคลือบกระจกรถยนตยี่หอ Clarity Defender ที่ชวยปองกันหิมะ น้ําฝนและแมลงให

เกาะติดกับกระจกชวยเพิ่มวิสัยทัศนในการขับขี่ไดถึง 34%  
9. ครีมแกปวดเมื่อกลามเนื้อ ยี่หอ Flex-Power ที่ใชไลโปโซมขนาด 80 นาโนเมตร บรรจุตัว

ยาใหสามารถซึมเขาสูผิดหนังเร็วขึ้น 
10. กาวติดฟน ที่ผลิตโดยบริษัท 3M ที่มี่สวนผสมของอนุภาคซิลิกาขนาดนาโน ชวยทําใหติด

ไดแข็งแรงมากขึ้นและไมเกาะตัวเปนกอนเวลาใชงาน 
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สวนผลิตภัณฑนาโนที่มีจําหนายในประเทศไทย โดยอางอิงจาก ผูจัดการออนไลน [9], [10] ซ่ึง
ไดแก  

1. หินบําบัด หินที่ชวยบรรเทาอาการปวดเมื่อย  
2. ถุงมือตีกอลฟนาโน"ชวยใหเกิดพลังทําใหตีกอลฟไดไกลขึ้น 
3. ครีมกระชับทรวงอกนาโน  
4. เสื้อกีฬา ยับยั้งเชื้อ กันน้ํา กันเปอน 

นอกจากนี้ ยังมีการนําเอาวิธีการของนาโนเทคโนโลยีไปใชในการตัดตอพันธุกรรม ซ่ึงผูจัดการ
ออนไลน [11] ไดมีการนําเสนอไวดังนี้ นักวิทยาศาสตรชาวสิงคโปรไดประสบความสําเร็จในการ
ถายยีนเรืองแสงลงไปในปลามาลาย และทําใหปลามาลายเรืองแสงมีความสวยงาม  

 
NANO VS Thailand 
 ทุกวันนี้อุตสาหกรรมไทยตองปรับตัวเพื่อรับมือกับการแขงขันที่ดุเดือดจากจีน และตาง
เกรงกลังวาจะถูกบดขยี้จากสินคานําเขาจากจีนที่ราคาถูกกวามาก ทําใหบรรดาผูประกอบการไทย
ไมวาจะเปนผูผลิตช้ินสวนรถยนต ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส เส้ือผาสําเร็จรูปและสินคาประเภทอื่นๆ 
ตางตองปรับตัวรับความทาทายจากจีนดวยการปรับปรุงผลิตภัณฑของตนเองใหมีคุณภาพสูงขึ้น 
 ถาเราดูสถานการณทั่วโลกแลว เมื่อพิจารณาตัวเลขการลงทุนใหมในขณะนี้มีขอมูล
นาสนใจวา ตั้งแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเซีย บริษัทกองทุนรวมลงทุน ที่ชํานาญดานการลงทุนใน
กิจการใหมๆ ที่มีความเสี่ยงสูงไดลดการลงทุนในดานเทคโนโลยีทั้งหมดลงแตกลับไปเพิ่มขึ้น 200-
300% ในสาขานาโนเทคโนโลยี โดยเฉพาะในดานอิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 สําหรับสถานการณปจจุบันในประเทศไทย ถึงแมวาประเทศไทยจะสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน โดยจะขยับเขาสูการเปนประเทศสมาชิกอันดับที่ 31 ในกลุมประเทศ 
OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) แตสําหรับอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยแลว นาโนเทคโนโลยียังเปนเทคโนโลยีที่คอนขางใหมมากและยังมีการนํามาใชนอย
มาก โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2005  ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ จัดประชุมสัมมนาแผนกลยุทธ
นาโนเทคโนโลยีแหงชาติ เพื่อระดมความคิดจากผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนเกี่ยวของทางดานนาโน
เทคโนโลยีในการปรับปรุงรางแผนกลยุทธนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ.2547-2556) ซ่ึงแผน
ดังกลาวมีระยะเวลาในการดําเนินการ 10 ป โดยมุงเนนพัฒนานาโนเทคโนโลยีใน 3 สาขาคือ นาโน
วัสดุ เทคโนโลยีชีวภาพนาโน และ นาโนอิเล็กทรอนิกส 
 ดาน ดร.วิวัฒน ตัณะพานิชกุล ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติกลาววาเปาหมาย
หลักของแผนฯ คือประเทศไทยสามารถสรางผลิตภัณฑที่ใชนาโนเทคโนโลยีได 1% ของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ ซ่ึงคิดเปนเงินประมาณ 120,000 ลานบาท แตใหความคิดเห็นวารางแผนฯ ที่
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นํามาพิจารณาปรับรายละเอียดอาจจะเสนอของบประมาณนอยไป โดยรางแผนฯ เสนอขอใช
งบประมาณ 3,000 ลานบาทในระยะเวลา 5 ป หรือเพียงปละ 600 ลานบาท ซ่ึงนายจาตุรนต ฉายแสง 
รองนายกรัฐมนตรีกลาวา อาจจะทําใหพัฒนานาโนเทคโนโลยีไดไมเต็มศักยภาพ 
 กรอบพัฒนายกกลุมอุตสาหกรรมเปนที่ 1  สําหรับกรอบกลยุทธในการกําหนดแผนนาโน
เทคโนโลยีมี 4 ระดับคือ 

1. กําหนดคลัสเตอรเปาหมาย คือ อาหารและเกษตร ยานยนต อิเล็กทรอนิกส ส่ิงทอ
และเคมี/ปโตรเคมี สุขภาพและการแพทย พลังงานและสิ่งแวดลอม และสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

2. กําหนดกลุมผลิตภัณฑที่ไทยมีศักยภาพในการแขงขัน คือกลุมเซ็นเซอรื กลุม
อุปกรณนาโนอิเล็กทรอนิกส กลุมผลิตภัณฑนําสงยาและสารสกัดสมุนไพร กลุม
วัสดุเคลือบนาโน กลุมวัสดุดูดซับ กรองและตัวเรงปฏิกิ ริยา และกลุมวัสดุ
สารประกอบแตง 

3. กําหนดพื้นฐานวิชาการ  3 สาขา  คือ วัสดุนาโน  นาโนอิเล็กทรอนิกส และ
เทคโนโลยีชีวภาพนาโน 

4. กําหนดปจจัยเกื้อหนุน 4 ดานคือ กําลังคน การวิจัยและพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน 
เชน ศูนยเครื่องมือ หองปฏิบัติการ เปนตน และการสรางความตระหนัก ความ
ตื่นตัวและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีแกสาธารณชน ซ่ึง
จําเปนตองมีกลไกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 นอกจากกรอบพัฒนาทั้ง 4 แลว กลยุทธที่ทางรัฐบาลจะนํานาโนเทคโนโลยีมาใชกับ
อุตสาหกรรมของไทย นาจะเปนการผลักดันนาโนเทคโนโลยีเขาหนุนการพัฒนากลุมอุตสาหกรรม 
คลัสเตอร โดยตองสามารถสรางกลไกเชื่อมโยงอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ใหครบ
ทั้งหวงโซคุณคา (Value Chain) โดยมุงเนนไปในอุตสาหกรรมเปาหมายทีเราตองการรักษาความ
ไดเปรียบในการแขงขัน หรืออุตสาหกรรมที่ประเทศไทยกําลังจะเสียเปรียบดานตนทุนแรงงานและ
ตองการเทคโนโลยีใหมมาชวยชุบชีวิต ยืดอายุวงจรชีวิตของอุตสาหกรรมนั้นๆ 
 
Collaboration 
 ตามที่กระทรวงตางประเทศไดจัดใหมีโครงการแสวงหาความรวมมือกับตางประเทศใน
ดานวิทยาศาสตรแขนงใหม เพื่อพัฒนาความกาวหนาของวิทยาศาสตรไทย นางสาวสุจิตรา หิรัญ
พฤกษ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอรรา ประเทศออสเตรเลีย ไดเชิญ ศ.ดร.แมทเธียส ทรอ 
(Prof. Dr.Mattias Trau) ศ.ดร.เกาชิง หลู (Prof. Dr. Gaoqung Lu) 2 นักวิทยาศาสตรจาก
มหาวิทยาลัยควีนสแลนด (University of Queensland) มาเยือนหนวยงานดานวิทยาศาตรของไทย 
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เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2005 เพื่อทําขอตกลงทางดานความรวมมือระหวางศูนยนาโนเทคโนโลยีของ
ไทยและออสเตรเลีย 
 
NANO Market 
 ถาไดศึกษาคลื่นลูกเกาๆ เชน ไอที จะสามารถเห็นไดวา ไอทีไดมีการเริ่มตนกอตัวมาตั้งแต
เกือบ 60 กวาปที่แลว ตอนนั้นยังไมมีใครคิดวาเจาเครื่องคํานวณขนาดใหญมโหฬารเทาตึกที่
ออกแบบและสรางขึ้นมาเพื่อใชถอดรหัสลับทางทหารและเก็บบันทึกทะเบียนประชาชนจะสราง
ตลาดผลิตภัณฑใหมๆ ในปจจุบันได เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล Note book เปนตน 
 นาโนเทคโนโลยีก็อาจจะเปนเชนเดียวกัน กลาวคือ เร่ิมตนจากการใชนาโนเทคโนโลยีกับ
ผลิตภัณฑที่มีอยูแลวในตลาด เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและทําเงินทํารายไดกอน หลังจากนั้นจึงขยายและ
สรางตลาดผลิตภัณฑใหมจากนาโนเทคโนโลยีอยางแทจริง ซ่ึงอาจจะเปนการรักษาโรคแบบใหม 
เชน หุนยนตนาโน ยาอายุวัฒนะการสื่อสารและขนสงแบบที่ไมเคยมีมากอน เชนการเคลื่อนยาย
มวลสารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ซ่ึงอาจจะเปนจริงไดหรือไม ไมมีใครรู และคงไมงายในการที่จะ
สรางใหไดอยางที่คิด 
  
บริษัทท่ีประสบความสําเร็จ 
 ตัวอยางบริษัทนาโนที่ประสบความสําเร็จในปจจุบันที่สามารถสรางความสมดุลระหวาง
ความเปนจริงในปจจุบันกับความเปนไปไดในอนาคต บริษัท ZETTACORE ซ่ึงทําวิจัยและพัฒนา
หนวยความจําแบบโมเลกุล (Molecular Memory) ซ่ึงเปนความหวังที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรม
หนวยความจํา และอิเล็กทรอนิกสในอนาคต บริษัทนี้ไดวิจัยคนควาโมเลกุลพิเศษที่สามารถทําตัว
เหมือนหนึ่งบิตของขอมูลที่จะเปน “0” หรือ “1” ไดและเก็บขอมูลไดมหาศาล บริษัทไดรวมมือกับ
ผูผลิตซิปหนวยความจําที่ครองตลาดอยูในปจจุบัน ซ่ึงใชเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร เพื่อจะนํา
โมเลกุลที่คิดคนไดนี้ไปใชรวมกับการผลิตแบบปจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหนวยความจําที่ผลิต
ได 
 
สรุป

มีคําถามเกิดขึ้นมากมาย เชน ผลิตภัณฑอะไรที่นํานาโนเทคโนโลยีมาเปนองคประกอบที่
สําคัญและสามารถสรางตลาดใหมอยางแทจริง และใครจะลงทุนทุมเงินลงไปในสิ่งเหลานี้ที่ยังไมมี
อะไรที่แนนอนในอนาคต ถึงเวลาแลวหรือยังที่ผูประกอบการและนักการตลาดจะนํานาโน
เทคโนโลยีในหองแล็บมาสูมือผูบริโภคไดจริงเสียที หรือสรางผลิตภัณฑที่จะสามารถปฏิวัติตลาดที่
มีอยูในปจจุบัน เสื้อผากันน้ําหรือครีมนาโนคงยังไมใชส่ิงที่เราทุกคนคาดหวังจากนาโนเทคโนโลยี
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เพียงเทานี้แนนอน แตเราตองการบางสิ่งบางอยางเพื่อการเริ่มตน และเราตองเปดตาเราใหกวาง มอง
ไปในอนาคตเพื่อหาตลาดใหมสําหรับนาโนอยางแทจริง                

ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีตอสังคมในแงจริยธรรม สภาพแวดลอม เศรษฐกิจความ
เปนอยู กฎหมายและวิถีชีวิตยังเปนชองวางรอคอยคําตอบ และความใสใจอยางจริงจังจากผูเกี่ยวของ
ทุกคนทั้งนักวิทยาศาสตรผูสรางมันขึ้นมา NGO ผูคัดคานและทุกๆ คนผูที่ตองอยูกับมันและใช
ประโยชนจากมัน ปจจุบันก็เร่ิมมีการพูดจาและถกเถียงถึงเรื่องนี้อยูบางแตมักเปนเรื่องที่ไกลตัว แต
ถาเรามองใหดีใหลึก ส่ิงใดที่ตองกังวลเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีในปจจุบัน คําตอบอาจจะแบงเปน 3 
เร่ืองหลักๆ ไดแก ความเหลื่อมลํ้าทางเทคโนโลยี เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เราเรียกวา Digital Divide ความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงขอมูลการคุมครองสิทธิ์ในความรูดวย
กฎหมายสิทธิบัตร และก็มาถึงยุคเทคโนโลยีชีวภาพก็เกิด Genomic Divide ดังนั้นยุคนาโน
เทคโนโลยีก็อาจจะเกิด NANO Divide ไดเชนเดียวกัน ปญหาเรื่องสิทธิสวนบุคคลและความ
ปลอดภัย มีความกังวลเกิดขึ้นมากมายเมื่อนาโนเทคโนโลยีสามารถสรางสิ่งที่มีขนาดเล็ก และเล็ก
เกินกวาเราจะมองเห็นไดดวยตาเปลา เซ็นเซอรจิ๋วที่สามารถแฝงตัวอยูในทุกที่ ส่ิงเหลานี้เปนการ
ละเมิดความเปนสวนตัวมากเกินไปหรือเปลา 

ปจจุบันแมจะมีการใหเงินวิจัยในแงมุมจริยธรรมเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีอยางเชน 
สหรัฐอเมริกามีการใหทุนวิจัยในเรื่องนี้ประมาณ 16-28 ลานเหรียญสหรัฐ ในแผนนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติแตก็เทียบกันไมไดเลยกับงบวิจัยนาโนทั้งหมด เทาที่ทราบยังไมมีใครไดงบวิจัยในสวนนี้
ไปเลย แตที่แนๆ คือ ประเทศที่รํ่ารวยจะยิ่งรวยมากขึ้น ประเทศยากจนก็จะยิ่งจนลง ชองวางที่มีอยู
แลวก็จะยิ่งถางใหขยายกวางมากขึ้นไปอีกอยางแนนอน และที่สําคัญที่สุดคือตองใหเวลากับมันและ
ทุกอยางจะรูเองเมื่อเวลาผานไป ทั้งผลในแงดี และไมดี ตอนนี้ยังไมมีใครสามารถตอบคําถามนี้ได
อยางชัดเจน 
 จะเห็นไดวาบริษัทนาโนที่ประสบความสําเร็จตองสามารถหาชองทางโอกาสที่จะนํานาโน
เขาสูตลาดผลิตภัณฑและสายการผลิตที่มีอยูในปจจุบัน มุงหวังที่จะนํารายไดรวมทั้งเงินลงทุนเพื่อ
มุงสรางสินคานาโนที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมอยางแทจริงและสรางตลาดใหมสําหรับสินคาของตน
ตอไป  
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  การเรียนการสอนฟสิกส 1  ผานทางอินเตอรเน็ต  

1. การวัด  2. เวกเตอร
3.  การเคลื่อนท่ีแบบหนึ่งมิต ิ 4.  การเคลื่อนท่ีบนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน 6. การประยุกตกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน    10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนท่ีแบบคาบ 12. ความยืดหยุน
13. กลศาสตรของไหล    14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
15. กฎขอท่ีหน่ึงและสองของเทอรโมไดนามิก   16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง
   การเรียนการสอนฟสิกส 2  ผานทางอินเตอรเน็ต   

1. ไฟฟาสถิต 2.  สนามไฟฟา
3. ความกวางของสายฟา   4.  ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน 
5. ศักยไฟฟา 6. กระแสไฟฟา 
7. สนามแมเหล็ก   8.การเหนี่ยวนํา
9. ไฟฟากระแสสลับ 10. ทรานซิสเตอร 
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ   12. แสงและการมองเห็น
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตรควอนตัม 
15. โครงสรางของอะตอม 16. นิวเคลียร 

   การเรียนการสอนฟสิกสท่ัวไป  ผานทางอินเตอรเน็ต  

1. จลศาสตร  )kinematic)    2. จลพลศาสตร (kinetics) 
3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความรอน 6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา 
7. แมเหล็กไฟฟา 8.    คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร   
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