
บทที่ 8

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับมนุษย

และสิ่งแวดลอม

อ. สมภพ  อยูเอ



NANO TECHNOLOGY

นาโนเทคโนโลยี เปนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการ 

การสราง การวิเคราะหวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร ในระดับ นาโน

เมตร (10-9 )  

สําหรับประเทศไทย ไดจัดศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ภายใต

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

           

                  



Supramolecular Chemistry

เครื่องมือจัดการกับอะตอม เชน STM

Fullerene Nanotechnology (คารบอน 60)

วิศวกรรมโปรตีน DNA

นาโนเทคโนโลยีเชิงคํานวณเพื่อออกแบบจักรกลนาโน

การพัฒนา นาโนเทคโนโลยีในปจจุบัน

www.dmsc.moph.go.th/webroot



ความสามารถในการประยุกตตัวเองได (Self Assemby)



เครื่องมือจัดการกับอะตอม เชน STM
Scanning tunnelling Microscope



Nanotube ซึ่งใช Fullerene nanotechnology

ภาพแสดง Nanotube สีเขียวเปนมีสมบัติตัวนําไฟฟา

สีแดงเปนสารกึ่งตัวนํา



แบบจําลองของโมเลกุล DNA ที่นํามาตอกันเปนลูกบาศก



การออกแบบยาตอตานโรคเอดส โดยใชโปรแรมคํานวณ

ทางดานนาโนเทคโนโลยี



นาโนเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม

Zeolite : (แผนกรองประสิทธิภาพสูง)

เหล็กนาโน : (กําจัดสารพิษในน้ํา)

พลาสติกชีวภาพ :  (Biodegradable ยอยสลายไดตามธรรมชาติ)

กระเปาผานาโน : (กันน้ําได ยี่หอ BSC)

ผงซักฟอกนาโน : ยี่หอ?....................
เครื่องซักผานาโน :  กําจัดกลิ่นเหม็นอับ



ใส Ag+

สินคา Nano



พลาสติกชีวภาพ

Biodegradable plastic



เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง  เทคโนโลยีที่ใชจัดการ

สารสนเทศ เปนเทคโนโลยีที่เกีย่วของตั้งแตการรวบรวมการ

จัดเก็บขอมูล  การประมวลผล  การพิมพ การสรางรายงาน ฯลฯ  

สารสนเทศ หมายถึง 

   ขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต

        



ความสําคัญของ IT ในชีวิตประจําวัน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ถือเปนสวนที่ 1 ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ :

ประโยชน : งายตอการจัดเก็บและแกไขขอมูล

เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม จัดเปนเทคโนโลยีในสวนที่ 
2   (ตองอาศัยสวนที่ 1 เปนพื้นฐาน)

            คําวา e ยอมาจาก electronic มีจุดประสงคหลัก คือ ใหมีการ
จัดเก็บสารสนเทศหรือเอกสารตางๆ จากเดิมทีอ่ยูในรูปเอกสาร
ใหมาอยูในรูปสื่ออิเล็คโทรนิกส (แฟมคอมพิวเตอร)

สื่อสารสนเทศ มีหลายรูปแบบ เชน ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 

และวิดทิัศน



คําศัพทในยุค IT

1. e-book       หนังสือ electronic

2. e-Education    การจัดการศึกษาโดยอาศัย IT เปนเครื่องมือหลัก

3. e-Library    หองสมุดออนไลน

4. Courseware  เอกสารการเรียน การสอน ที่เปนสื่อ electronic 

5. e-learning  การเรียนรูโดยอาศัย IT

6. Virtual Unversity  การเรียน การสอน ทางไกล



ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวอยางเชน

การสงผานขอมลูจากระยะไกล : ใชดาวเทียมสื่อสาร

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานการเกษตรกรรม

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานคมนาคม

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานอุตสาหกรรม

ดานความมั่นคงปลอดภัย

ดานสิ่งแวดลอม

ดานเศรษฐกิจและการพาณิชย

ฯลฯ



เทคโนโลยีวัสดุศาสตร

วัสดุศาสตร (Materials science) เปนศาสตรที่ศึกษาคุณสมบัติตาง ๆ ของวัสดุ

และกระบวนการที่เกี่ยวของ ซึ่งอาศัยความรูจากหลายสาขาวิชา เชน ฟสิกส เคมี 

ชีววิทยา และ ธรณีวิทยา โดยมุงความสนใจไปที่คุณสมบัติตาง ๆ ของวัสดุใน

สภาวะที่เปนของแข็งอัน ไดแก โครงสราง ระดับ Atom หรือ molecule ของวัสดุ 

คุณสมบัติทางไฟฟา การนําความรอน คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทาง

แมเหล็กไฟฟา  คุณสมบัติที่ยอมใหแสงผาน หรือการผสมผสานกันของบาง

คุณสมบัติตามที่กลาวมานี้ 



ประเทศสหรัฐอเมริกามี  The Advanced material and Processing 
Program (AMPP) เปนโปรแกรมสงเสริมทางวัสดุศาสตร
ระดับประเทศ

ประเทศญี่ปุนมี Jisedai Program Group อยูภายใตกระทรวง
อุตสาหกรรมและการคาระหวางประเทศ

ประเทศ เกาหลี มี KIMM  และ KIST โดย KIMM มีการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีวัสดุสําหรับอากาศยาน วัสดุโครงสราง

ประเทศไทย มีศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

อยูภายใตสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.)



ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีวสัดุศาสตร

สุขภาพ 

- ขอสะโพกเทียม

- ระบบควบคุมการนํายาเขาสูรางกาย

- ทันตกรรมจัดฟน

สิ่งแวดลอม

- เลือกใชสารที่ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม : แบตเตอรี่โพลิเมอร
- พัฒนาอุปกรณตรวจจับสารพิษ : Gas senser

- CT, Industrial Ecology



สินคาที่ใชเทคโนโลยีวัสดุศาสตร



พลังงาน  

- Solar cell

- เซลลเชื้อเพลิง

- แบตเตอรี่พลาสติก : ใชพอลิเมอรนําไฟฟาเปนอิเล็คโทรด

ยานยนต

- ลดน้ําหนักรถยนต : ใชวัสดุน้ําหนักเบาแทนเหล็กกลา

- การใชเซรามิคในเครื่องยนต

- รถยนตสีเขียว : รถยนต Hybrid



อิเล็กทรอนิกส : อุปกรณไฟฟา electronic มีขนาดเล็กลง

โทรคมนาคม มีการผสมผสานระบบติดตอสื่อสารเขาดวยกัน 

เชน ดาวเทียม ใยแกวนําแสง เครือขายไรสาย

อุตสาหกรรมอนาคต

      - การออกแบบ : ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยออกแบบ 

                          เชน CAD
   - เครื่องมือตัดแตงวัสดุ (Cutting tools)
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