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จุดเร่ิมต้นของนาโนเทคโนโลย ี

ปลายปี พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) ในเดือน ธันวาคม Richard P. Feynman ผูไ้ดรั้บ
รางวลัโนเบิลสาขาฟิสิกส์ไดบ้รรยายให้สมาคมนกัฟิสิกส์ฟังในเร่ือง  เล็กๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองที่มีคน
ศึกษายังไม่มาก แต่เขาคาดว่าจะมีผลอย่างใหญ่หลวงในอนาคต เช่น การน าเสนอให้ใส่ขอ้มูล
ของสารานุกรม บริทานิกา (Encyclopedia Britanica) ซ่ึงขณะนั้นมีจ านวน 30 เล่ม (ปัจจุบนั
น่าจะมีเกือบ 40 เล่ม หรือมากกวา่) แต่ละเล่มมีขนาด A4 และพิมพด์ว้ยตวัอกัษรซ่ึงค่อนขา้งเลก็ 
(ขนาดตวัอกัษรประมาณ 12 Angsana new หรือเลก็กว่า) ใหอ้ยูบ่นหวัเขม็หมุด 1 ตวั ซ่ึงมีความ
กวา้งของหัวเข็มหมุดประมาณ 1/16 น้ิว หรือเสนอว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงใช้อยู่ในขณะนั้น 
(พ.ศ. 2502) ควรจะมีขนาดท่ีเลก็กวา่น้ีมากและมีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม 

 



 

 

 
การบรรยายของ Feynman ในวนันั้น เขาใชช่ื้อเร่ืองว่า “There is Plenty of Room at 

the Bottom” และ หมายความว่า หากสามารถท าส่ิงต่างๆ ซ่ึงได้แก่ขา้วของเคร่ืองใช้และ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้มีขนาดเล็กเท่ากบั อะตอม ส่ิงต่างๆ ท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัจะตอ้งการ
พื้นท่ีเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น เช่น หนงัสือท่ีน่าสนใจซ่ึงอยูใ่นหอ้งสมุดส าคญัทัว่โลกซ่ึงขณะนั้นมี
ประมาณ 24 ลา้นเล่มจะตอ้งการพื้นท่ีเก็บเพียง 3 ตารางหลา (ประมาณ 2.43 ตารางเมตร) 
เท่านั้น และมีพื้นท่ีท่ีเหลืออีกมากมายท่ีจะเก็บขอ้มูลต่างๆ จากการบรรยายคร้ังนั้นไดเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงข้ึนอย่างมากในการศึกษาวสัดุท่ีมีขนาดอนุภาคระดบัอะตอมและเป็นท่ีมาของ
ศาสตร์ดา้น “นาโนเทคโนโลย”ี  

 
 

                         
 

                                    รูปท่ี 1 หนงัสือ บริทานิกา 
 
ปัจจุบนั เราสามารถใชค้อมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ท่ีต่อเขา้กบัระบบอินเตอร์เน็ต และ

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและหนังสือต่างๆไดท้ัว่โลก โดยใชพ้ื้นท่ีด าเนินการน้อยกว่า 3 ตาราง
หลา นอกจากน้ี Hard drive และ Handy drive ท่ีใช้ในขณะน้ีมีความจุสูงมาก สูงกว่าสมยั
ท่ี Feynman ใชอ้ยูอ่ยา่งมาก และ Feynman อาจจะนึกไม่ถึงวา่แนวคิดของเขาจะมีการพฒันาไป 



 

 

 
ไดไ้กลถึงขนาดน้ี ยกตวัอยา่งท่ีระยะเวลาท่ีใกล้ๆ  ขณะน้ี คือ มีการเปล่ียนการใช ้diskette ขนาด 
8 น้ิว มาเป็น 5 ¼ น้ิว จากนั้นไม่นานเท่าไหร่ก็พฒันามาเป็น 3 ½ น้ิว เป็น CD และปัจจุบนั
เป็น Handy drive ซ่ึงมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก และราคาไม่ถึงพนับาท แต่สามารถเก็บขอ้มูล
ต่างๆไดม้าก และสามารถเกบ็ขอ้มูลสารานุกรม บริทานิกา ไดท้ั้งหมด!!! 

ท่านผูอ่้านจะไม่สนใจเร่ืองนาโนเทคโนโลยี เลยหรือ เม่ือเห็นวิวฒันาการท่ีกา้ว
กระโดดของศาสตร์ทางดา้นน้ี? 

 

                                                  
 

                 รูปท่ี 2 แสดง Diskette ขนาด 8 น้ิว, 5.25 น้ิว, 3.5 น้ิว, แผน่ CD และ Handy Drive ขนาด 4 GB 
 

 
นาโนเทคโนโลยคีอือะไร? 
ค านิยามโดย National Science Foundation ของสหรัฐอเมริกา มี 3 ลกัษณะดว้ยกนัคือ 

- การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีระดบัอะตอม หรือ โมเลกุลท่ีมีขนาดเล็กในช่วง 1 ถึง 100  
นาโนเมตร 



 

 

 
- การ สร้างและใชป้ระโยชนจ์ากโครงสร้างของอุปกรณ์หรือระบบต่างๆ ท่ีมีคุณสมบติัและการ
ท างานใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากขนาดท่ีเลก็ลงของวสัดุหรืออุปกรณ์ในระดบันาโนเมตร 
- ความสามารถในการจดัการและควบคุมไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  าในระดบัอะตอม 

ค าว่า “Nanotechnology” เป็นค าท่ี Norio Taniguchi ไดน้ าเสนอในปี พ.ศ. 2517 
(ค.ศ. 1974) ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การศึกษากนัอยา่งกวา้งขวาง และเป็นเร่ืองท่ีประเทศท่ีพฒันาและ
ก าลงัพฒันาทั้งหลายให้ความสนใจอย่างมาก หลายๆ ประเทศไดจ้ดัตั้งหน่วยงานพฒันาและ
วจิยัเก่ียวกบันาโนเทคโนโลยข้ึีน เช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น จีน ไตห้วนั เป็นตน้ 

ส าหรับประเทศไทย ได้ตั้ งศูนย์นาโนเทคโนโลยีข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 
2546 โดยเป็นหน่วยงานในก ากบั สังกดักระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ 

 
ระดับขนาดนาโมเมตร 

เพื่อให้เห็นภาพของความเล็กของระดบันาโนเมตร ขอยกตวัอย่างดงัน้ี 1 นาโน
เมตรมีขนาดเท่ากบั 1/1000 ลา้นเมตร หรือเล็กประมาณหน่ึงแสนเท่าของเส้นผมหน่ึงเส้นโดย
เส้นผมของคนมีขนาดประมาณ 80,000 ถึง 120,000 นาโนเมตร ขนาดของนาโนเมตรจึงอยูใ่น
ระดบัอะตอมและไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 

เ ม่ือวัสดุ  อุปกรณ์ และระบบท่ีมีขนาดเล็กลงจนถึงระดับนาโนเมตร จะมี
คุณสมบัติทางไฟฟ้า  คุณสมบัติทางแม่เหล็ก คุณสมบัติทางแสง คุณสมบัติทางกล และ
คุณสมบติัทางเคมีท่ีแตกต่างจากวสัดุชนิดเดียวกนัท่ีมีขนาดใหญ่กว่า ซ่ึงหลายๆ คุณสมบติัท่ี
กล่าวถึงจะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากในการน ามาแทนท่ีเทคโนโลยเีดิมซ่ึงใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

ตัวอย่างท่ีเห็นได้ง่าย เช่น  คอมพิวเตอร์ยุคแรกๆ ใช้หลอดทรานซิสเตอร์ 
(Transistor) จึงท าให้คอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่มาก Feynman เสนอว่าหากให้เส้นลวดท่ี
เช่ือมต่อในวงจรต่างๆ มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 10 หรือ 100 อะตอม วงจร (Circuit) ต่างๆมี
ขนาดกวา้ง 2-3000 องัสตรอม (1 องัสตรอม เท่ากบั 10-10 เมตร) จะสามารถลดขนาดของ
คอมพิวเตอร์ลงไดอ้ยา่งมากและมีประสิทธิภาพดีข้ึนดว้ย เพราะขอ้มูลและการประมวลผลต่างๆ 
สามารถใชร้ะยะทางสั้นลงในการเดินทาง ปัจจุบนัน้ี (พ.ศ. 2549) คอมพิวเตอร์มีขนาดเลก็ลง 



 

 

 
มาก (ไม่ไดใ้ชห้ลอดทรานซิสเตอร์อีกต่อไป) แต่มีความสามารถในการค านวณสูงมาก รูปท่ี 3 
แสดงถึงเคร่ืองคิดเลขรุ่นโบราณ (เป็นต้นแบบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์) ท่ีใช้ในสมัย
สงครามโลก ซ่ึงมีขนาดประมาณ 0.5x2x8 เมตร ซ่ึงใชใ้นกิจการกองทพัเรือสหรัฐอเมริกา แต่มี
ความสามารถสู้เคร่ืองคิดเลขราคาเพียง 500-600 บาท ในปัจจุบนัไม่ได ้

 

                                                       
 
รูปท่ี 3 เคร่ือง MARK II ใชห้ลอดทรานซิสเตอร์ในการค านวณ ซ่ึงอาศยัหลกัการของเลข
ฐาน 2 คือใชก้ารติดและดบัของหลอดทรานซิสเตอร์ในการค านวณ 
 
 

ท่ีมาของค าว่า BUG มาจากเคร่ือง Mark II เพราะ ในการค านวณคร้ังหน่ึงพบว่า
หลอดทรานซิสเตอร์ท างานอยา่งผิดพลาดและรวนเร ผูท่ี้ตอ้งการค าตอบจากการค านวณถามว่า
เกิดอะไรข้ึนกบัเคร่ือง MARK II ผูดู้แลเคร่ืองตอบว่ามี “BUG” อยู่ในเคร่ือง คือ มีแมลง 
(BUG) บินเขา้ไปอยูใ่นระบบวงจรของหลอดทรานซิสเตอร์ ท าใหเ้กิดปัญหาในการท างานของ
เคร่ือง และปัญหาน้ีเกิดข้ึนบ่อยๆ เพราะเคร่ืองดงักล่าวท างานใกลท้ะเลซ่ึงมกัมีตวัแมลงเป็น
จ านวนมากท่ีอาจบิน หลงเขา้ไปในตวัเคร่ืองMARK II 



 

 

 
คุณสมบัติทีเ่ปลีย่นไปของวสัดุทีม่ขีนาดระดับนาโน 

เม่ือวสัดุมีขนาดระดับนาโนจัดว่าเป็นโครงสร้างท่ีมีระบบมิติต ่า ทั้ งน้ีมิติทาง
กายภาพ (กวา้ง ยาว หรือ สูง) อยา่งนอ้ย 1 มิติจะตอ้งมีขนาดอยูใ่นช่วงนาโน คือ 1 ถึง 100 นา
โนเมตรเท่านั้น ซ่ึงขนาดดงักล่าวมีขนาดใกลอ้ะตอม ดงันั้นการเคล่ือนท่ีของอิเลคตรอนภายใน
วสัดุย่อมแตกต่างจากวสัดุท่ีมีขนาดใหญ่ ส่งผลให้คุณสมบติัทางไฟฟ้าทางแม่เหล็ก หรือการ
เป็นสารก่ึงตวัน าเปล่ียนแปลงไป เช่น กลุ่ม กอ้นอะตอมโลหะท่ีมี 13 อะตอมจะไม่มีคุณสมบติั
ในการเป็นโลหะแต่เม่ือประกอบกนัมากกว่า 309 อะตอมข้ึนไปจึงจะมีคุณสมบติัเป็นโลหะ
เหมือนโลหะแบบกอ้นท่ีเราพบเห็นโดยทัว่ ไป 

ทองค าท่ีเรารู้จกักนัโดยทัว่ไปมีสีเหลืองอร่ามสวยงาม เน่ืองจากทองค าดูดกลืนแสง
สีน ้ าเงินเอาไว ้แต่ ถา้ทองค ามีขนาดอนุภาคเล็กกว่าความยาวคล่ืนแสงท่ีมากระทบมากๆ จะ
ดูดกลืนแสงสีเขียวแทนและส่งผลให้อนุภาคขนาดนาโนของทองค ามีสีแดงทับทิม (Ruby 
Red) หรืออนุภาคนาโนของโลหะเงินจะมีสีเหลืองแทนท่ีจะมีสีเงินดงัท่ีเราคุน้เคย เป็นตน้ 

วสัดุท่ีมีอนุภาคขนาดนาโนเมตรจะมีอัตราส่วนระหว่างพื้นท่ีผิวต่อปริมาตร 
(Surface to Volume) สูงมากเม่ือเทียบกบัวสัดุเดียวกนัท่ีมีขนาดใหญ่กว่า เช่น ทองค า 
(ยกตวัอยา่งน้ีอีกแลว้) ท่ีมีขนาด 2 นาโนเมตรมีพื้นท่ีผิวสูงถึง 150 ตารางเมตรต่อกรัม (เนน้อีก
คร้ัง 150 ตารางเมตรต่อกรัม) ดงัแสดงในรูปท่ี 4 หรือพิจารณาวสัดุอ่ืนท่ีใชใ้นคอนกรีต เช่น 
ซิลิกอนไดออกไซด ์(SiO2) ซ่ึงมีขนาดอนุภาคเฉล่ียขนาด 10-20 นาโนเมตรพบว่ามีพื้นท่ีผิวต่อ
ปริมาตรเท่ากบั 10-20 ตารางเมตรต่อกรัม เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                

                    
 
  รูปท่ี 4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนอะตอมกบัพื้นท่ีผวิของอนุภาคทองค าระดบันาโน [2] 
 

 
                   การท่ีว ัสดุมีพื้นท่ีผิวสูงมากย่อมท าให้การท าปฏิกิริยาทางเคมีเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และสามารถท าปฏิกิริยาไดอ้ย่างสมบูรณ์ และ เป็นประโยชน์ในการน าไปใชง้าน เช่น 
การน าโลหะบางชนิดซ่ึงปกติแลว้จะมีผวิชั้นนอกสุดหนาหลายไมโครเมตรมา สังเคราะห์จนถึง
ระดบันาโนเมตรจะท าใหโ้ครงสร้างของโลหะชนิดน้ีเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชนั (ท าปฏิกิริยากบั
ก๊าซออกซิเจน) ทั้งหมด ดงันั้นจึงไม่เหลือสสารให้ท าปฏิกิริยาออกซิเดชันอีกต่อไป ซ่ึง เป็น
หลกัการของการน าวสัดุท่ีท าปฏิกิริยาออกซิเดชันทั้งหมดแลว้มาใช้เคลือบ ผิวหน้าส่ิงของ
เคร่ืองใชต่้างๆ ใหก้ลายเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถท าความสะอาดตวัเองได ้

วสัดุ ประเภทโลหะและเซรามิกท่ีมีเมด็ขนาดเลก็ระดบันาโนเมตร มีความแขง็แรง
และแข็งแกร่ง ทนทานต่อการแตกหักสูงกว่าว ัสดุชนิดเดียวกันท่ีมีขนาดเม็ดในระดับ
ไมโครเมตร อยา่งมาก มีคุณสมบติัในการตา้นทานกระแสไฟฟ้ามากข้ึน มีความจุความร้อนมาก 
 



 

 

 
ข้ึนและขยายตวัไดดี้ข้ึน เช่น ทองแดงท่ีมีขนาดเมด็ระดบันาโนเมตรจะมีความแขง็กว่าทองแดง
ปกติถึง 5 เท่าเซรามิก และสารประกอบออกไซดข์องโลหะท่ีมีโครงสร้างผลึก (ปูนซีเมนตเ์ม่ือ
แขง็ตวัพบวา่อยูใ่นรูปหน่ึงของเซรามิก) ระดบันาโนเมตรจะมีความเหนียวมากข้ึนและทนทาน
ต่อการแตกหกัไดดี้ข้ึนสามารถยดื ตวัหรือเปล่ียนรูปไดม้ากข้ึนก่อนท่ีจะแตกหกั ซ่ึงคุณสมบติั
ดงักล่าวเป็นคุณสมบติัท่ีตอ้งการอยา่งยิง่ของเซรามิก 
นาโนเทคโนโลยกีบัการพฒันางานคอนกรีต 

ก่อนท่ีจะเข้าไปถึงการใช้นาโนเทคโนโลยีในงานคอนกรีต มาท าการส ารวจ
เก่ียวกบัคอนกรีตก่อน รูปท่ี 3 แสดงถึงขนาดของวสัดุต่างๆ ท่ีน ามาท าคอนกรีต เห็นไดว้่าเม่ือ
ท าเป็นคอนกรีตแลว้ขนาดของคอนกรีตใหญ่กว่าระดบันาโนเป็นหลายลา้นเท่า คอนกรีตส่วน
ใหญ่มีขนาด กวา้งxยาวxสูง มากกวา่เซนติเมตรทุกมิติ และในหลายคร้ังท่ีมีขนาดมากกว่า เมตร 
หรือหลายร้อยเมตรข้ึนไป เช่น พวกโครงสร้างของเข่ือน เป็นตน้ 

 

                                            
                                                           รูปท่ี 5 ขนาดของวสัดุท่ีประกอบเป็นคอนกรีต [6] 
 
 

ซิ ลิกาฟูมซ่ึงถือว่าเล็กมากเพราะใหญ่กว่าเม็ดปูนซีเมนตป์ระมาณ 100 เท่ายงัไม่
สามารถจดัอยู่ในระดบันาโนไดเ้พราะยงัมีขนาดใหญ่กว่า 100 นาโนเมตร โดยปูนซีเมนต์มี
ขนาดอนุภาคเฉล่ียประมาณ 10-20 ไมโครเมตร (1000 นาโนเมตร เท่ากับ 1 
ไมโครเมตร) อย่างไรก็ตาม ช่องว่าง (Voids) และ แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) ท่ีเกิดจาก
ปฏิกิริยาไฮเดรชนั (ดูรูปท่ี 6 แสดงการพฒันาของโครงสร้างของปฏิกิริยาไฮเดรชนัของ 



 

 

 
ปูนซีเมนต)์ สามารถจดัอยูใ่นระดบันาโนเมตรได ้ดงัแสดงในรูปท่ี7 โดย ช่องว่างท่ีกล่าวถึงตอ้ง
เป็นช่องวา่งท่ีเลก็กวา่ 100 นาโนเมตรข้ึนไป ซ่ึงช่องวา่งเหล่าน้ีมีทั้งช่องวา่งคาปิลารีและช่องวา่ง
ของเจลซ่ึงนิยมเรียก อีกช่ือหน่ึงวา่โพรงของเจล (Gel Pores) 
  
 

 
                                รูปท่ี 6 ภาพถ่ายขยายโดย SEM ของซีเมนตเ์พสต ์[8] 
 
 

          
 
                              รูปท่ี 7 ขนาดของ ของแขง็และโพรงในซีเมนตเ์พสต ์[14] 
 
 



 

 

 
การจ าแนกโพรงแบ่งตามขนาดของโพรง และพฤติกรรมของน ้ าในโพรง

เหล่านั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ โพรงของเจล และ โพรงคาปิลารี ดงัแสดงในรูป
ท่ี 8 

โพรง ของเจลท่ีมีขนาดเล็กกว่า 0.5 นาโนเมตร ถือว่าเป็นโพรงของเจลขนาดเล็ก
มากและ เป็นโพรงระหว่างแผ่น โดยสภาพของน ้ าในโพรงมีแรงยดึเหน่ียว เม่ือขนาดของโพรง
ใหญ่ข้ึนโดยอยูร่ะหวา่ง 0.5 -2.5 นาโนเมตร ถือว่าเป็นโพรงของเจลขนาดเลก็โดยสภาพของน ้ า
ในโพรงอยูใ่นสภาพดูดซบัท่ีผวิ และเม่ือขนาดของโพรงเพิ่มเป็น 2.5-100 นาโนเมตร ถือว่าเป็น
โพรงของเจลขนาดใหญ่ (หรือโพรงคาปิลารีขนาดเล็ก) โดยสภาพของน ้ าในโพรงมีแรงตึงผิว
สูง 

 

                                            
                                                                           รูปท่ี 8 โครงสร้างของโพรง [14] 
 
 

ส าหรับ โพรงคาปิลารีขนาดระหว่าง 100-500 นาโนเมตร ถือว่าเป็นโพรงคาปิลา
รีขนาดกลางโดยสภาพของน ้าในโพรงมีแรงตึงผิวปานกลาง และเม่ือเป็นโพรงคาปิลารีขนาด
ใหญ่ (500-10000 นาโนเมตร) พบว่าน ้าในโพรงอยู่ในสภาพอิสระ 

 



 

 

 
โพรงท่ีมีขนาดใหญ่จะท าให้สารละลายหรือน ้ าซึมผ่านไดข้ณะท่ีโพรงขนาดเล็ก

หรือโพรงของเจลน ้าจะซึมผา่นไม่ได ้ดงันั้นในงานคอนกรีตจึงตอ้งใหเ้น้ือคอนกรีตหรือซีเมนต์
เพสตมี์โพรงของเจลมากกว่าท่ีจะเป็นโพรงคาปิลารีขนาดใหญ่ ซ่ึงงานวิจยัเก่ียวกบัการซึมผ่าน
น ้าของคอนกรีตจะตอ้งพิจารณาขนาดโพรงของเจลควบคู่ไปกบัโพรงคาปิลารี 

 
ปูนซีมนต์และคอนกรีต 

ปูน ซีเมนตป์อร์ตแลนด์เป็นวสัดุหลกัท่ีใชใ้นการท าคอนกรีตและเป็นวสัดุส าคญัท่ี 
ใชใ้นการก่อสร้างทัว่โลกเน่ืองจากการผลิตใชเ้ทคโนโลยไีม่สูงมาก วตัถุดิบหาไดง่้ายเกือบทัว่
โลก และท่ีส าคัญมีการใช้ปูนซีเมนต์อย่างต่อเน่ืองมาได้ประมาณ 200 ปีแล้ว (การผลิต
ปูนซีเมนตท่ี์เป็นตน้แบบปัจจุบนัเร่ิมในปี พ.ศ. 2356) ดงันั้นคนทัว่ไปจึงมีความคุน้เคยต่อการ
ใชปู้นซีเมนตห์รือคอนกรีตอย่างมาก และท่ีส าคญัการพฒันาปูนซีเมนตแ์ละคอนกรีตในรอบ
เกือบ 200 ปี ยงัไม่ได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนักกล่าวคือ คอนกรีตยงัประกอบด้วย 
ปูนซีเมนต ์ทราย หิน และ น ้า เป็นหลกั โดยอาจมีการเติม ซูปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ใชว้สัดุปอซ
โซลาน (เช่น เถ้าถ่านหิน เถ้าแกลบ เถ้าปาล์มน ้ ามัน เถ้าชานอ้อย หรือซิลิกาฟูม) แทนท่ี
ปูนซีเมนตบ์างส่วน แต่คอนกรีตเม่ือเกือบ 200 ปีก่อนกบัคอนกรีตในปัจจุบนัยงัคงไม่แต่ต่างกนั
มากนกั กฏของAbrams ซ่ึง เสนอไวต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2461 ยงัคงใชไ้ดเ้ช่นเดิม กล่าวคือก าลงัอดั
ของคอนกรีตจะแปรผกผนัตามอตัราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนต์ (หรือวสัดุประสาน ในกรณีท่ีใช้
วสัดุปอซโซลานร่วมกบัปูนซีเมนต)์ ดงัแสดงในรูปท่ี 9 



 

 

 

                                        
                                             รูปท่ี 9 ความสัมพนัธ์ระหวา่งก าลงัอดักบัอตัราส่วนน ้าต่อปูนซีเมนต ์[7] 
 
 

อยา่งไรกต็าม ความคุน้เคยของการใชปู้นซีเมนตห์รือคอนกรีตท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั
ยงัคงห่างไกลกับค าว่า “นาโนเทคโนโลยี” อย่างมาก หากสามารถเข้าใจถึงโครงสร้างอัน
ซบัซ้อนของการท าปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต ์กบัน ้ าและคุณสมบติัทางกายภาพในระดบันา
โนได ้จะท าใหเ้กิดการพฒันาเปล่ียนแปลงคุณภาพของปูนซีเมนตท่ี์สูงข้ึนไปอีกขั้น หน่ึง ซ่ึงจะ
ท าให้คอนกรีตมีความแข็งแรงสูงข้ึน มีความทนทานมากข้ึน มีการยืดตวัไดม้ากข้ึน และเป็น
วสัดุท่ีน่าใชง้านมากข้ึนกวา่ในปัจจุบนั (คาดวา่เม่ือปูนซีเมนตมี์โครงสร้างระดบันาโนเมตรจะมี
คุณสมบติัท่ีดีข้ึน หรืออาจตรงขา้มกไ็ด?้) เพราะปัจจุบนัคนทัว่ไปมองคอนกรีตเป็นวสัดุท่ีตอ้งมี
ขนาดใหญ่ น ้าหนกัมาก และรับแรงไดน้อ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัน ้าหนกัของคอนกรีต 

 
ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยต่ีอวสัดุทีใ่ช้ในการก่อสร้าง 

ตวัอยา่งแรกท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวกบังานคอนกรีตคือผลิตภณัฑใ์หม่ของซูเปอร์พลาสติ
ไซเซอร์ท่ีเป็น Polycarboxylic Ether Polymer Based PCE Sky ซ่ึง ออกแบบโดยใชห้ลกัการ
ของ นาโนเทคโนโลยเีพื่อยดืเวลาของการยบุตวัของคอนกรีตใหน้านข้ึน โดยมีวสัดุขนาดนาโน 



 

 

 
เมตรผสมอยู่ในซูเปอร์พลาสติไซเซอร์ และเม่ือน าไปผสมร่วมกบัคอนกรีตตามปกติจะท าให้
คอนกรีตมีคุณสมบติัและคุณภาพ ท่ีสูงข้ึน ทั้งการรับก าลงั และ ความคงทน เป็นตน้ 

การ ใส่วสัดุนาโนในซูปเปอร์พลาสติไซเซอร์ท าให้หลักการท่ีเคยใช้ซูปเปอร์
พลาสติไซ เซอร์เพื่อลดปริมาณน ้ าในส่วนผสมคอนกรีตและท าใหค้อนกรีตมีก าลงัเพิ่มข้ึนโดย 
อาศยัหลกัการลดอตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสาน (W/C) ตอ้งเปล่ียนแปลงไป เพราะนอกจากจะ
ลด W/C แลว้ ยงัมีอนุภาคของวสัดุในขนาดนาโนเมตรท่ีช่วยอุดช่องว่างและช่วยให้การท าปฏิ 
กิริยาไฮเดรชนัระหว่างปูนซีเมนตก์บัน ้ ามีความสมบูรณ์มากข้ึน ท าใหมี้ก าลงัเพิ่มข้ึนไปอีกขั้น
หน่ึง 

ก า ร ใ ช้ ซิ ลิ ก อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์  ( SiO2) ท่ี  มี อ นุ ภ า ค ข น า ด น า โ น เ ม ต ร 
(ซิลิกอนไดออกไซด ์เป็นออกไซดห์ลกัท่ีมีอยูม่ากกว่าร้อยละ 90 ในเถา้แกลบ หรือ ซิลิกาฟูม) 
เพื่อใชเ้ป็นส่วนผสมเพิ่มเติม (Additive) เพื่อท าคอนกรีต คุณภาพสูง หรือ คอนกรีตท่ีไหลเขา้
แบบไดด้ว้ยตวัเอง ซ่ึงการใชซิ้ลิกอนไดออกไซดข์นาดนาโนท าใหค้อนกรีตสดมีความสามารถ
ในการเทดี ข้ึนและยงัเพิ่มก าลงัอดัประลยัใหก้บัคอนกรีตอีกดว้ย ดงัแสดงในรูปท่ี 10 

คาร์บอนนาโนทิว (Carbon Nanotubes) เป็นคาร์บอนแผ่นโครงข่ายท่ีมว้นตวัเป็น
ท่อ มี ความแข็งแรงกว่าเหล็กถึง 10 เท่า แต่มีน ้ าหนกัเบากว่ามาก เป็นโครงข่ายคาร์บอนแบบ
ใหม่ท่ีคน้พบ (ไสดิ้นสอด า กเ็ป็นธาตุคาร์บอนรูปแบบหน่ึง เช่นเดียวกบั เพชร) เม่ือน าคาร์บอน
นาโนทิวไปเป็นส่วนหน่ึงของเส้นใยเหล็ก พบว่าสามารถท าให้เส้นใยเหล็กดงักล่าวมีความ
แข็งแรงข้ึนกว่าเดิมไดม้ากกว่า ร้อยละ 50 ซ่ึงการท่ีเส้นใยเหล็กมีความแข็งแรงมากข้ึนเม่ือ
น ามาใชเ้ป็นส่วนผสมในคอนกรีตเสริมเส้นในเหลก็ (Fiber Reinforced Concrete) ยอ่มท าให้
ก  าลงัรับแรงของคอนกรีตผสมเส้นใยสูงข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก  าลงัรับแรงดึง (ซ่ึงเป็นจุดอ่อน
ของคอนกรีตท่ีรับแรงดึงไดต้  ่า) 
                                     
 
 
 
 



 

 

       

           
 
รูปท่ี 10 การใชซู้เปอร์พลาสติไซเซอร์ท่ีผสมอนุภาค SiO2 ระดบันาโนในคอนกรีต เปรียบเทียบ
กบัคอนกรีตท่ีไม่มีอนุภาค SiO2 ระดบันาโน ซ่ึงพบวา่ก าลงัอดัแตกต่างกนัประมาณ 1 เท่า [5] 
 
 
คอนกรีตทีม่ขีนาดของวสัดุระดับนาโน 

แมว้า่คอนกรีตไม่มีทางท่ีจะมีขนาดระดบันาโนเมตร แต่เมด็ปูนซีเมนต ์(ซ่ึงมีขนาด
เลก็) ยงัเป็นส่วนส าคญัของคอนกรีตอยู ่ดงันั้นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจึงเป็นการน าวสัดุนาโนผสม
เพิ่มเติมลงไปในคอนกรีต จาก นั้นศึกษาถึงคุณสมบติัของคอนกรีตดังกล่าว เช่น การศึกษา
ความทนทานต่อการขัดสีของคอนกรีตท่ีท าเป็นพื้นถนนท่ีมีวสัดุนาโนผสม อยู่, การ
เปรียบเทียบคุณสมบติัของซีเมนตเ์พสตท่ี์ใชน้าโน  SiO2 และท่ีใชซิ้ลิกาฟูม, การศึกษาการซึม
ผา่นน ้าและโครงสร้างของคอนกรีตท่ีผสมนาโน SiO2 เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีการศึกษาถึง 

 
 



 

 

 
คุณสมบัติของ TiO2 และ Fe2O3 ท่ีมีอนุภาคระดับนาโน (ออกไซด์ทั้ ง 3 ชนิดคือ  SiO2, 
TiO2 และ Fe2O3 มีอยูใ่นปูนซีเมนต,์ ดูตารางท่ี 1 ประกอบ) 
 
                       ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบทางเคมีของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ [8] 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     
   
 
 

ผลการศึกษาพบว่าก าลงัอดัและก าลงัดึงของมอร์ตา้ร์ท่ีผสมอนุภาคขนาดนาโน
ขา้งตน้มีค่าเพิ่มข้ึน หรือมีการซึมผา่นน ้าของคอนกรีตนอ้ยลง เน่ืองมาจาก 

- อนุภาคระดับนาโนมีการกระจายตัวดีข้ึนในส่วนผสม เพิ่มความหนืดของของเหลวใน 
มอร์ตา้ ร์ (เพราะอนุภาคระดบันาโนเลก็มาก) จึงท าใหเ้มด็ปูนซีเมนต ์และมวลรวมสามารถลอย 

 

องคป์ระกอบเคมี ร้อยละโดยน ้าหนกั 
CaO 60-67 
SiO2 17-25 
Al2O3 3-8 
Fe2O3 0.5-6.0 
MgO 0.1-4.0 
Na2O 0.1-1.8 
K2O 0.1-1.8 
SO3 0.5-3.0 

สารประกอบอ่ืนๆ (รวมทั้ง TiO2) 0.5-3.0 
การสูญเสียน ้าหนกัเน่ืองจากการเผา 

(Loss On Ignition) 
0.1-3.0 



 

 

 

อยูใ่นของเหลว (ระหว่างท่ีเป็นมอร์ตา้ร์สด) ไดดี้ข้ึน จึงลดการแยกตวัของส่วนผสมและท าให้
ก  าลงัของมอร์ตา้ร์เพิ่มข้ึน 
- อนุภาคระดบันาโนไปอุดช่องวา่งต่างๆระหวา่งเมด็ปูนซีเมนต ์และไล่น ้าอิสระในส่วนผสมให้
ออกไป จึงท าใหอ้ตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสานลดลง ก าลงัจึงสูงข้ึน 
- การกระจายตวัอย่างดีและสม ่าเสมอของอนุภาคนาโนจะเป็นแกนในการท าปฏิกิริยาไฮเดร
ชนั ท าใหป้ฏิกิริยาเกิดไดเ้ร็วและสมบูรณ์มากข้ึน 
- SiO2 ระดับนาโนจะท าปฏิกิริยาปอซโซลานกบั Ca(OH)2 ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์มาก
ข้ึน เพิ่มปริมาณ CSH ส่งผลให้มอร์ตา้ร์มีก าลงัสูงข้ึน ผลดีท่ีตามมาอีกประการหน่ึงก็คือ การ
ท่ี Ca(OH)2 มีปริมาณนอ้ยลงยอ่มเป็นผลดีต่อคอนกรีต เพราะจะท าใหค้อนกรีตมีความคงทนต่อ
สารละลายซลัเฟตหรือกรดต่างๆ ไดดี้ข้ึน 
- อนุภาคระดบันาโนท าให้แรงยึดเหน่ียวระหว่างซีเมนตเ์พสตก์บัมวลรวมดีข้ึน จึงท าใหก้  าลงั
ของมอร์ตา้ร์ดีข้ึน 
- อนุภาค ระดบันาโนช่วยลดหรือป้องกนัไม่ใหร้อยแตกร้าวขยายตวัข้ึน จึงเพิ่มการรับแรงเฉือน 
แรงดึง แรงดดั ตลอดจนความแขง็แกร่งของวสัดุท่ีใชอ้นุภาคนาโนในส่วนผสม 
 
งานวจิัยและพฒันาในอนาคต 

คาดหมายกนัวา่ในอนาคตอนัใกล ้จะมีงานวจิยัและพฒันาเก่ียวกบันาโนเทคโนโลยี
ออกมาเป็นจ านวนมาก ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานคอนกรีตไดแ้ก่ 

- การพฒันาคาตะลิสตเ์พื่อใชใ้นการลดอุณหภูมิในการเผาเมด็ปูนซ่ึงจะท าใหร้าคาของการผลิต
ปูนซีเมนตล์ดลง หรือท าคาตะลิสตเ์พื่อใชใ้นการเร่งปฏิกิริยาไฮเดรชนัในคอนกรีต 
- พฒันาเคร่ืองบดวสัดุท่ีสามารถบดวสัดุให้มีขนาดอนุภาคเล็กจนถึงระดบัต ่ากว่า 100 นาโน
เมตร นอกจากน้ียงัตอ้งพฒันาเคร่ืองวดัขนาดระดบันาโนท่ีมีความแม่นย  าและราคาถูกดว้ย 
- การประยุกตใ์ชค้าร์บอนนาโนทิว หรือใชอ้นุภาควสัดุระดบันาโนในการเพิ่มคุณสมบติัและ
ความทนทานใหแ้ก่คอนกรีต 
 



 

 

 
- การ พฒันาปูนซีเมนตท่ี์มีเส้นใยนาโนซ่ึงมีความแข็งแรงสูงผสมอยูซ่ึ่งจะท าให้ปูน ซีเมนตท่ี์
แขง็ตวัแลว้มีความแขง็แรงกวา่ปูนซีเมนตปั์จจุบนัอยา่งมาก 
- การพฒันาซูปเปอร์พลาสติไซเซอร์ท่ีอาจผสมอนุภาคนาโนชนิดอ่ืนๆ (นอกจาก SiO2) เขา้ไป
และเพิ่มคุณสมบติัดา้นการรับแรงและความทนทานของคอนกรีต 
- การพฒันาปูนซีเมนตเ์พื่อใชท้  าคอนกรีตท่ีผิวหนา้มีความสวยงามโดยไม่ตอ้งฉาบ, ไม่ข้ึนรา 
หรือน ้ าไม่ซึมผ่าน เม่ือน ้ าหรือสารละลายต่างๆ ไม่ซึมผ่านคอนกรีตย่อมท าให้เหล็กท่ีเสริมใน
คอนกรีตไม่เป็นสนิม ส่งผลใหอ้ายกุารใชง้านของคอนกรีตยาวนานข้ึน 
- วสัดุท่ีใชก่้อสร้างอาคารบา้นเรือนไม่น าไฟฟ้า, เบา, ไม่น าความร้อน, ไม่ติดไฟ หรือทนต่อ
อุณหภูมิสูงๆ ไดน้าน 
- วสัดุท่ีเป็นฟิลม์บางๆ เพื่อใชเ้คลือบผิวหนา้เหลก็เสริมในการป้องกนัไม่ใหเ้หลก็เป็นสนิม ซ่ึง
หมายความว่าคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีสัมผสักบัน ้ าทะเลก็จะไม่มีปัญหาของการเกิดสนิมเหล็ก
เน่ืองจากน ้าทะเลอีกต่อไป 
- การพฒันาปูนซีเมนตซ่ึ์งมีเมด็ปูนซีเมนตบ์างส่วน (ในจ านวนท่ีพอเหมาะ) ท่ีมีอนุภาคอยูร่ะดบั
นาโนเมตร เพื่อท าหน้าท่ีเป็นตวัอุดช่องว่างหรือโพรงต่างๆ ในซีเมนต์เพสต์ และเพิ่มก าลงั
ใหก้บัปูนซีเมนต ์
- การพฒันาปูนซีเมนตท่ี์สามารถรับแรงดึงไดสู้งกว่าร้อยละ 10 ของก าลงัอดั ซ่ึงอาจมีก าลงัรับ
แรงดึงเท่ากบัก าลงัรับแรงอดั ซ่ึงหากท าไดก้ไ็ม่จ  าเป็นตอ้งเสริมเหลก็อีกต่อไป 

หวั ขอ้งานวิจยัหรือพฒันาเหล่าน้ีเป็นเพียงตวัอย่างท่ียกมาเท่านั้น (บางเร่ืองอาจท า
ไม่ไดจ้ริง หรือท าไดแ้ต่อาจไม่คุม้ค่าทางดา้นเศรษฐศาสตร์) แต่เช่ือว่าจะมีการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีทางด้านน้ีเกิดข้ึนแน่นอน ส าหรับในประเทศไทยนั้นคาดว่าคงใช้เวลานานกว่า
ประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา จีน ไตห้วนั หรือญ่ีปุ่นมาก เพราะดูเร่ืองงบประมาณและ
บุคคลากรท่ีใชเ้พื่อพฒันาเทคโนโลยนีาโนแลว้ ยงัห่างไกลกวา่ประเทศท่ีกล่าวมาค่อนขา้งมาก 

นอกจากน้ีในการพบปะกบัเพื่อนอาจารยด์ว้ยกนัหรืออาจารยใ์นมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ 
หลายๆ คนเช่ือวา่งานวจิยัดา้นคอนกรีต “เกอืบ จะไม่มีอะไรให้ท าแล้ว เพราะรู้กนัหมดแล้ว งาน
ทีท่ ากซ็ ้าๆ กนั ไม่สามารถตีพมิพ์ผลงานในระดับนานาชาติได้เพราะจะซ ้ากบัทีฝ่ร่ังได้ท ามาต้ัง  



 

 

 
นานแล้ว” โดยส่วนตวัแลว้ผมไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เพราะผมเห็นอาจารยไ์ทยหลายๆ ท่านยงั
สามารถผลิตผลงานดา้นคอนกรีตออกไปไดเ้ป็นจ านวนมากและอยู่ในระดบันานา ชาติดว้ย
ซ ้ า ยิง่งานวิจยั ระดบันาโนดว้ยแลว้ ผมเช่ือว่ายงัมีงานวิจยัท่ีรอการคน้พบอีกมาก แต่ของเราจะ
ท าไดย้ากกวา่เพราะขาดเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยัค่อนขา้งมาก 
 
บทส่งท้าย 

เทคโนโลยีทางดา้นนาโน แมว้่าเร่ิมข้ึนจากสาขาฟิสิกส์แต่ไดแ้พร่ขยายไปสู่สาขา
อ่ืนๆ อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นดา้นแพทย ์เกษตร อาหาร คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
สาขาต่างๆ อีกมาก ไม่เวน้ในสาขาปูนซีเมนตแ์ละคอนกรีต 

ส าหรับนาโนเทคโนโลยีในงานปูนซีเมนตแ์ละคอนกรีต กล่าวไดว้่าเพิ่งเร่ิมตน้ไม่
นาน และ “There is Plenty of Room at the Bottom” เช่นเดียวกบัสาขาอ่ืน ใน อนาคตเราอาจ
เห็นปูนซีเมนต์ท่ีมีคุณภาพสูงมาก ซ่ึงอาจสูงจนมีก าลงัไม่แพเ้หล็ก แต่มีน ้ าหนักเบากว่ามาก 
หรือเบากว่าปัจจุบนั และสามารถก่อสร้างสะพานไดย้าวมากข้ึน ก่อสร้างตึกไดสู้งมากข้ึน โดย
ไม่มีขอ้จ ากดัเน่ืองจากน ้ าหนักของตวัเอง (คอนกรีตมีน ้ าหนักประมาณ 2400 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศกเ์มตร แต่การรับน ้าหนกัต ่า) ดงันั้นการออกแบบอาคารสูงหรือสะพานท่ีมีช่วงยาวมากๆ 
จึงมกัถูกจ ากดัดว้ยน ้าหนกัของคอนกรีตเป็นหลกั 

หากการพฒันานาโนเทคโนโลยีของงานคอนกรีตเป็นไปในทิศทางท่ีคาดไว้ เรา 
อาจเห็นสะพานขา้มแม่น ้ าเจา้พระยาท าดว้ยคอนกรีตท่ีมีความหนาเพียงคร่ึงหน่ึง ของท่ีท าใน
ปัจจุบนั หรือเห็นอาคารคอนกรีตท่ีสร้างเสร็จบางเหมือนกระดาษ และท่ีส าคญัไม่ตอ้งทาสีเลย
แต่ยงัคงความใหม่ตลอดเวลาเน่ืองจากฝุ่ นหรือส่ิง สกปรกไม่สามารถเกาะผิวหนา้คอนกรีตนา
โนได ้เป็นตน้ 
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