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คํานํา 
 

 
ปญหามลพิษในส่ิงแวดลอมจัดเปนปญหาที่สําคัญของประเทศไทยที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องนับแตครั้ง

โบราณกาลและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในอดีตปญหามลพิษที่สําคัญมักเปนปญหามลพิษน้ําเสีย   
อากาศเสีย และขยะมูลฝอย เม่ือมีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปญหาของ
กากของเสียอันตราย การปนเปอนของสารเคมี และการขาดแคลนน้ําสะอาดเพ่ือการบริโภคและอุปโภคได
กลายมาเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่ทวีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ ในขณะท่ีปญหามลพิษดั้งเดิมที่เคยมีนั้นยังคง
ปรากฏอยู 

ในขณะเดียวกันการคนควาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนํามาสูหนทางในการแกปญหามลพิษใน
สิ่งแวดลอมนั้นไดพัฒนาอยางกาวกระโดดเชนเดียวกันกับปญหามลพิษที่เกิดขึ้น แนวทางในอดีตในการรับมือ
ปญหามลพิษนั้นเปนแนวทางเชิงรับในการรวบรวม บําบัดและกําจัดสารมลพิษ หรือที่ปลายเหตุ (end-of-
pipe) และไดปรับมาเปนการปองกันการเกิดมลพิษ รวมกับการบําบัดและกําจัดมลพิษ ซึ่งนําไปสูการพัฒนา
แนวทางในการแกปญหาสิ่งแวดลอมเชิงรุกดวยการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับปองกันและบําบัดมลพิษใน
ลักษณะของผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวันในปจจุบัน เชน เครื่องปรับอากาศและตูเย็นที่กําจัดเชื้อโรค พ้ืน
ถนนที่กําจัดไอควันพิษ ผนังพ้ืนกระเบื้องท่ีกําจัดจุลินทรียและเชื้อรา เคร่ืองกรองน้ําขนาดเล็กสําหรับกอกน้ําที่
กําจัดสารปนเปอนในนํ้าได ไปจนกระทั่งเสื้อปลอดกล่ิน รวมทั้งวิธีการบําบัดและกําจัดสารพิษในแนวทางใหมที่
หลากหลาย ตลอดจนการผสมผสานกับการนําแสงอาทิตยมาเปนแหลงพลังงานในการกําจัดมลพิษนั้นๆ การ
พัฒนาเทคโนโลยีแนวทางใหมในเชิงรุกนี้เกิดขึ้นจากการพัฒนาวิทยาการความกาวหนาของ “นาโนเทคโนโลยี” 
มาประยุกตใชในงานดานสิ่งแวดลอมน่ันเอง  
 การนํานาโนเทคโนโลยีมาใชในงานสิ่งแวดลอมนั้นดูเหมือนวาจะเปนศาสตรใหมที่หลายคนไมคุนเคย
นัก ในความเปนจริงแลวพ้ืนฐานของการนําแนวทางในการนําเทคโนโลยีนี้มาจากการพัฒนาวัสดุใหมีขนาดเล็ก
ลงในระดับนาโนโดยมีสัดสวนของพ้ืนที่ผิวตอปริมาตรท่ีสูงข้ึน ซึ่งจะทําใหไดลักษณะสมบัติใหม เชน มี สมบัติ
ทางแมเหล็ก มีความวองไวในการทําปฏิกิริยา สามารถดูดกลืนคลื่นแสงวิซิเบิลได และนําลักษณะสมบัติใหม
ของวัสดุนาโนนั้นๆ มาใชงานบนพื้นฐานปฏิกิริยาทางเคมี หรือเคมีกายภาพ ที่มีอยูเดิม เชน กระบวนการดูดซับ 
ปฏิกิริยารีดอกซ โฟโตเคมี (photochemistry) ซึ่งการนําวัสดุนาโนไปใชงานดวยปฏิกิริยาเหลานี้ทําใหตองมี
การพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตแนวทางการนําไปใชในการปองกัน บําบัด  และกําจัดมลพิษขึ้นใหม         
ซึ่งนําไปสูเกิดนวัตกรรมใหมๆ ที่เกิดขึ้นและใชงานในรูปของผลิตภัณฑตางๆ ในปจจุบัน 
 ผูเขียนจึงไดรวบรวมความรูและประสบการณในการทํางานวิจัยทั้งของตนเองและงานวิจัยของนักวิจัย
ในดานน้ีเพ่ือนํามาเขียนหนังสือ “นาโนเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอม” นี้ โดยมีจุดมุงหมายที่จะเผยแพรความรูทั้ง
ในสวนของความรูพ้ืนฐานของวัสดุนาโน กลไกและปฏิกิริยาที่นําไปสูการใชวัสดุนาโนในการปองกัน บําบัด  
และกําจัดมลพิษ ซึ่งนําไปสูการเกิดผลิตภัณฑเพ่ือการปองกันสิ่งแวดลอมในเชิงรุก และความปลอดภัยของวัสดุ 
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นาโนตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษยซึ่งเปนประเด็นที่ตองตระหนักอยางมากในการนําเทคโนโลยีนี้ไปใช
งาน เพื่อไมใหวัสดุนาโนที่สรางประโยชนอยางมากนี้มาเปนปญหามลพิษในสิ่งแวดลอมที่ตองมาแกไขปญหากัน
ในภายหลัง โดยมุงหวังวาความรูและประสบการณจากงานวิจัยที่ปรากฏในเลมนี้จะนําไปสูการจุดประกายใหมี
การคนควาวิจัยและพัฒนาศาสตรในดานนี้เพื่อนําไปใชประโยชนในการแกปญหาสิ่งแวดลอมใหกับประเทศไทย
มากย่ิงขึ้น  

อนึ่ง เปนที่นายินดีอยางมากที่ในปจจุบันที่มหาวิทยาลัยหลายแหงไดมีการเปดวิชาที่มีเรียนการสอน
วิชาความรู “นาโนเทคโนโลยีเพ่ือส่ิงแวดลอม” นี้ ในหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดลอมระดับบัณฑิตศึกษา หนังสือ
เลมนี้จะเปนคูมือการเรียนรูและแนวทางที่ดีใหกับนิสิต นักศึกษา ตลอดจนผูเริ่มคนควาวิจัยในการที่จะเรียนรู
ศาสตรในดานน้ีเพ่ือประโยชนในการชวยกันพัฒนาเทคโนโลยีนี้ ไปใชในการแกปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศ
อยางจริงจังตอไป  

ผูเขียนขอขอบคุณผูอานและนักวิจัยทุกทานที่ไดนําเนื้อหาและความรูในเลมนี้ไปใชงานและพัฒนา
ตอไป โดยเน้ือหาที่ปรากฏอยูในเลมน้ันอางอิงตามขอมูล ณ เวลาปจจุบันที่ไดจัดทําข้ึน หากมีขอมูลใดที่
คลาดเคลื่อนหรือขาดความสมบูรณในเนื้อหา ผูเขียนขออภัยมา ณ ที่นี้และยินดีนอมรับคําติชมเพ่ือพัฒนา
หนังสือเลมนี้ใหดียิ่งขึ้นไปในอนาคต 
 
 
 
 พวงรัตน ขจิตวิชยานุกูล 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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สารบัญ 
 

 
 หนา 
คํานํา ก 
กิตติกรรมประกาศ ค 
สารบัญ จ 
สารบัญคํายอ ญ 
  
บทที่ 1 ความสําคัญของนาโนเทคโนโลยีในการปองกันและกําจัดมลพิษในสิ่งแวดลอม  
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AC  Activated carbon – ถานกัมมันต 
AFM   Atomic Force Microscope - กลองจุลทรรศนแรงอะตอม 

ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry – หนวยงานดานสารเคมีและเชื้อ
โรคของประเทศอเมริกา 

CB Conduction band – คอนดักชันแบนด 
CNT Carbon nanotube – ทอนาโนคารบอน 

DNAPL Dense non-aqueous phase liquid – ของเหลวที่ไมละลายน้ําและมีความหนาแนน
มากกวาน้ํา 

EC50 Half-maximal effective concentration - การวัดประสิทธิภาพของสารเคมีจากปริมาณ
และความเขมขนของสารที่ตองใชเพ่ือใหไดประสิทธิภาพ 50% ระหวางระดับฐานต่ําสุดคือ
ไมไดใชสารเคมีเลย (0%) จนถึงระดับอ่ิมตัวสูงสุดที่สารเคมีมากท่ีสุดในระยะเวลายาวนาน  

EDS  Energy-dispersive X-ray analysis – การวิเคราะหธาตุเชิงพลังงาน 

ICP  Inductively Coupled Plasma 

LC50 Median lethal concentration – ความเขมขนของสารเคมีที่ทําใหสัตวทดลองตายเปน
จํานวน 50% ของจํานวนเริ่มตน 

LD50 Median lethal dose – ปริมาณของสารเคมีที่ทําใหสัตวทดลองตายเปนจํานวน 50% ของ
จํานวนเริ่มตน 

LNAPL Light non-aqueous phase liquid – ของเหลวท่ีไมละลายน้ําและมีความหนาแนนนอย
กวาน้ํา 

MWCNT Multi-walled carbon nanotube – ทอนาโนคารบอนผนังหลายชั้น 

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health – หนวยงานดานอาชีว 
อนามัยของประเทศสหรัฐอเมริกา 

nZVI Nano zero-valent iron – เหล็กนาโนประจุศูนย 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development – องคการเพ่ือความ

รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
pHpzc   pH at the point of zero charge – คาพีเอชท่ีทําใหประจุเปน 0 

POE  Point of entry – หนวยผลิตน้ําสะอาดขนาดเล็กประจําบาน 
POU  Point of use – หนวยผลิตน้ําสะอาดขนาดเล็กที่ติดไวที่จุดจายน้ํา (กอกน้ํา) 
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RfD Reference Dose – ปริมาณสารเคมีที่มนุษยสามารถรับเขาสูรางกายไดทุกวัน โดยไมทําให
เกิดความผิดปกติใดๆ ตอสุขภาพอนามัย 

SEM  Scanning Electron Microscope - กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

SWCNT  Single wall carbon nanotube – ทอนาโนคารบอนผนังเดี่ยว 
TEM  Transmission Electron Microscope – กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน 

TiO2  Titanium dioxide – ไททาเนียมไดออกไซด 
U.S. EPA U.S. Environmental Protection Agency – องคกรพิทักษสิ่งแวดลอมของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
UV  Ultraviolet – อัลตราไวโอเลต 

VB  Valence band – วาเลนซแบนด 
XAS  X-ray Absorption Spectroscope – เครื่องมือที่ใชเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ 
XPS X-ray Photoelectron Spectroscope – เครื่องมือท่ีวัดการปลดปลอยพลังงานแสง

อิเล็กตรอนในรูปรังสีเอ็กซ 
XRD  X-ray Diffraction – การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ 
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