บทนํา
(ตอนที่ 2)
เทคโนโลยีการสั งเคราะห์

เทคโนโลยีที่มนุษย์ใช้ในการสังเคราะห์หรื อจัดการกับวัตถุต่างๆ มีดงั นี้
เทคโนโลยีแบบหยาบ (Bulk Technology)
เป็ นเทคโนโลยีที่ใช้จดั การหรื อผลิตสิ่ งต่าง ๆ
โดยอาศัยวิธีทางฟิ สิ กส์ เช่ น ตัด กลึ ง บีบ อัด ต่อ งอ
เป็ นต้น ซึ่ งส่ วนใหญ่ พ บเจอในชี วิต ประจํา วัน เช่ น
การแกะสลัก รู ป ปั้ นจากหิ น ก้อ นใหญ่ ห รื อการกัด
กร่ อนหิ นให้ เ ป็ นร่ องจนเกิ ด เป็ นภาพ เป็ นต้ น
นอกจากนี้ ยงั อาศัยวิธี ทางเคมี โดยการผสมสารแล้ว
ปล่อยให้ทาํ ปฏิ กิริยากันเองในสภาวะที่ควบคุมไว้ให้
เหมาะสม ซึ่ งการใช้เทคโนโลยีแบบหยาบนี้ไปสร้าง
สิ่ งเล็ก ๆ จะเรี ยกว่าเป็ นการใช้เทคโนโลยีแบบบนลง
ล่าง (top-down technology) ซึ่ งเทคโนโลยีแบบนี้ ยงั
ขาดความแม่นยําและมีขีดจํากัดมาก

รูปที่ 1 พระพุทธรู ปสลักหน้าผา
(ภาพจาก http://www.matichon.co.th/)

เทคโนโลยีระดับโมเลกุล (Molecular Technology)
เป็ นการผลิ ตหรื อจัดการสิ่ งต่าง ๆ โดยการจัดวางอะตอมหรื อโมเลกุล ณ ตําแหน่ งที่ ตอ้ งการ
อย่างแม่นยํา ซึ่ งสามารถนําไปสร้างเป็ นสิ่ งต่าง ๆ ให้มีขนาดตามต้องการได้ อย่างเช่น การสร้างพีระมิด
ของชาวอี ยิป ต์ที่ เ กิ ด จากการนํา ก้อ นหิ น ก้อ น
เล็ ก ๆ มาจัด วางอย่ า งเป็ นระเบี ย บจนได้เ ป็ น
พี ร ะมิ ด ขนาดใหญ่ ซึ่ งเรี ย กได้ว่า เป็ นการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี แ บ บ ล่ า ง ขึ้ น บ น ( bottom-up
technology) เทคโนโลยีระดับโมเลกุลนี้ ถือว่า
เป็ นแนวทางการพัฒ นานาโนเทคโนโลยีข อง
รู ปที่ 2 พีระมิด
โลกยุคใหม่
(ภาพจาก http://1.bp.blogspot.com)
ปั จจุบนั เทคโนโลยีระดับโมเลกุลได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากสามารถใช้ทดแทน
เทคโนโลยีแบบหยาบได้ เช่น การผลิ ตวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ที่สามารถทําได้โดยใช้ท้ งั เทคโนโลยีแบบ
หยาบและเทคโนโลยีระดับโมเลกุล ดังตัวอย่าง
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แผ่นรองรับ

แผ่นรองรับ

เคลือบแผ่นรองรับด้วย
ชั้นสารเคมีที่ไวต่อแสง

วาง seed crystal หรื อ
polymer ซึ่งเป็ นสารเริ่ มต้น
บนแผ่นรองรับในตําแหน่ง
ที่ตอ้ งการ

ฉายแสง UV จะทําให้ช้ นั
สารเคมีเกิดปฏิกิริยาเหลือ
เฉพาะตําแหน่งที่ตอ้ งการ
เกิดการกัดกร่ อนจนได้
ลวดลายที่ตอ้ งการ

(ก)

seed crystal หรื อ polymer
จะประกอบตัวเองจนได้
โครงสร้างตามที่ตอ้ งการ

(ข)

รู ปที่ 3 แสดงขั้นตอนการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีแบบหยาบ (ก)
และใช้เทคโนโลยีระดับโมเลกุล (ข) ซึ่งได้ผลลัพธ์สุดท้ายเป็ นลวดลายที่เหมือนกัน
นอกจากนี้ ขีดจํากัดของเทคโนโลยีแบบหยาบในกระบวนการผลิต เช่น การผลิ ตไมโครชิ พใน
ระดับ 0.2 – 0.3 µm ที่ประสบปั ญหาในเรื่ องของขีดจํากัดของเครื่ องมือที่จะใช้ในการผลิต เป็ นต้น และ
ปั ญหาในเรื่ องของผลข้างเคียงที่เกิ ดจากการผลิตซึ่ งเป็ นภัยต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งเรื่ องของต้นทุนที่สูง
เกินความเป็ นจริ ง จึงทําให้เทคโนโลยีแบบหยาบเริ่ มถึงจุดอิ่มตัว

เครื่องมือของนาโนเทคโนโลยี

เครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ภาพของวัสดุ ในระดับนาโนเมตรที่มีความสําคัญต่อการ
พัฒนานาโนเทคโนโลยีได้แก่ กล้องจุลทรรศน์แบบหัวส่ องกราด (Scanning Tunneling Microscope;
STM) และกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic Force Microscope; AFM)
กล้ องจุลทรรศน์ แบบหัวส่ องกราด (Scanning Tunneling Microscope; STM)
คอมพิวเตอร์

เครื่ องควบคุมและ
จอแสดงภาพ

ตัวกล้อง

รู ปที่ 4 กล้อง STM
(ภาพจาก http://physics.science.cmu.ac.th)
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กล้อง STM เป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้สแกนหรื อจําลองภาพพื้นผิวของวัตถุ ที่ตอ้ งการ โดยการวัด
กระแสไฟฟ้ าอ่อน ๆ ที่ผา่ นช่องว่างระหว่างหัวเข็มของกล้องกับพื้นผิวของวัตถุ ซึ่ งกระแสไฟฟ้ าเกิดจาก
การที่อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ขา้ มหรื อทะลุผ่านช่องว่าง (ประมาณ 1 nm) ซึ่ งเป็ นเหมือนผนังกั้น
ระหว่างปลายเข็มกับพื้นผิวของวัตถุ ได้ โดยขณะสแกนเครื่ องจะควบคุมปลายเข็มให้เคลื่ อนที่ไปบน
พื้นผิวทีละแถวและรักษาระยะห่างระหว่างปลายเข็มกับพื้นผิวให้คงที่ตลอดการสแกน ดังนั้นหัวเข็มจะ
เคลื่อนที่ข้ ึนลงตามความสู งตํ่าของพื้นผิวทําให้ได้ภาพตามที่ตอ้ งการ

รู ปที่ 5 อะตอมของซิ ลิกอนบนแกรไฟต์จากการสแกนด้วยเครื่ อง STM
(ภาพจาก http://www.llnl.gov)

รู ปที่ 6 แผนผังการทํางานของเครื่ อง STM
(ภาพจาก http://www.medlibrary.org)
กล้อง STM ยังสามารถใช้เคลื่อนย้ายอะตอมได้ โดยอาศัยแรงดึงดูดระหว่างอิเล็กตรอนที่หวั เข็ม
กับอะตอมที่ตอ้ งการเคลื่อนย้าย โดยต้องควบคุมให้แรงดึงดูดมีมากพอที่จะลากอะตอมให้เลื่อนไปยัง
ตํา แหน่ ง ที่ ต้องการแต่ ต้องไม่ม ากเกิ นไปจนทํา ให้อะตอมหลุ ดออกจากพื้ นผิว โดยในปี พ.ศ. 2532
ดอน ไอเกลอร์ (Don Eigler) ประสบความสําเร็ จในการจัดเรี ยงอะตอมซี นอนเป็ นคําว่า “IBM” เป็ นครั้ง
แรกซึ่ งต่อมาประเทศต่าง ๆ รวมถึ งประเทศไทย ได้มีการทดลองเรี ยงอะตอมและโมเลกุลเป็ นรู ปและ
ตัวอักษรต่าง ๆ ดังรู ป
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อะตอมของธาตุเหล็กที่ถูกจัดเรี ยง
คาร์บอนมอนอกไซด์ที่ถูกจัดเรี ยง คาร์บอนมอนอกไซด์ที่ถูกจัดเรี ยงเป็ น
เป็ นตัวอักษรญี่ปุ่นบนทองแดง
เป็ นรู ปมนุษย์บนแพลทินมั
พระปรมาภิไทยย่อ ภ.ป.ร. บนทองแดง
(ภาพจาก http://openlearn.open.ac.uk) (ภาพจาก http://image.gsfc.nasa.gov) (ภาพจาก http://www.dmsc.moph.go.th)

รู ปที่ 7 อะตอมและโมเลกุลที่จดั เรี ยงเป็ นรู ปและภาษาต่าง ๆ
นอกจากนี้ ดร.ไอเกลอร์ และทีมงานยังประสบความสําเร็ จในการใช้กล้อง STM สร้างกับดัก
อิเล็กตรอนที่เรี ยกว่า ปะการังควอนตัม (Quantum Coral) โดยการวางธาตุเหล็ก 48 อะตอมเป็ นรู ปวงกลม
บนผิวโลหะทองแดงทําให้เห็นลักษณะของคลื่นอิเล็กตรอนของทองแดง ดังรู ป

รูปที่ 8 ปะการังควอนตัม
(ภาพจาก http://www.vcharkarn.com)
กล้ องจุลทรรศน์ แรงอะตอม (Atomic Force Microscope; AFM)
ตัวกล้อง

คอมพิวเตอร์

เครื่ องควบคุม
รูปที่ 9 กล้อง AFM
(ภาพจาก http://www.polymer-physics.uwaterloo.ca)
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กล้อง AFM ใช้ในการตรวจพื้นผิวของวัตถุโดยอาศัยส่ วนแขน (cantilever) ที่มีเข็มขนาดเล็ก
(tip) ติดอยู่เคลื่ อนที่ไปตามพื้นผิวของวัตถุ ขณะที่มีการยิงแสงเลเซอร์ ให้ตกกระทบบนส่ วนปลายของ
แขน แสงเลเซอร์ จะสะท้อนเข้าสู่ เครื่ องตรวจวัดความเข้มแสง ดังนั้นถ้าพื้นผิวของวัตถุมีความขรุ ขระจะ
ทําให้แขนเคลื่ อนที่ข้ ึ นลงและส่ งผลให้ความเข้มแสงของแสงเลเซอร์ เปลี่ ยนแปลงไปด้วย ข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มแสงนี้ จะถูกประมวลโดยคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงผลเป็ นภาพพื้นผิวของวัตถุที่ทาํ
การวิเคราะห์ต่อไป

รูปที่ 10 แผนผังการทํางานของเครื่ อง AFM
(ภาพจาก http://www.geobacter.org)
กล้อง AFM ส่ วนใหญ่ใช้ศึกษาโครงสร้างของโมเลกุลที่ซับซ้อน เช่น โปรตีน เอนไซม์ และ
ดีเอ็นเอ นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ในการหัก บิด งอ ตัดและเคลื่อนย้ายโมเลกุลได้ตามต้องการ

รู ปที่ 11 โครมาติน (chromatin) จากการสแกนด้วยเครื่ อง AFM
(ภาพจาก http://www.llnl.gov)
ทั้งกล้อง STM และ AFM ถือว่าเป็ นอุปกรณ์สําคัญในงานด้านนาโนเทคโนโลยี เพราะช่วยให้
นักวิทยาศาสตร์ เข้าใจโครงสร้างต่าง ๆ ในระดับนาโนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการใช้อุปกรณ์ดงั กล่าวยัง
มีขอ้ จํากัดในเรื่ องของค่าใช้จ่ายที่สูงมากและต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวิเคราะห์
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สมบัตขิ องสารระดับนาโนเมตร

- คอลลอยด์
เมื่อสารมี ขนาดอนุ ภาคเล็กลง แรงโน้มถ่วงของโลกจะมีผลต่ออนุ ภาคของสารน้อยลงด้วย
ดังนั้นในตัวกลางที่เป็ นของเหลวหรื อแก๊สที่มีอนุ ภาคของสารขนาดนาโนเมตรกระจายตัวอยู่ แรงโน้มถ่วง
ของโลกที่มีต่ออนุ ภาคจะมีค่าน้อยมาก ทําให้อนุ ภาคมีการเคลื่ อนที่ตามธรรมชาติ ซึ่ งเรี ยกว่าการเคลื่ อนที่
แบบบราวน์ เนี ยน (Brownian movement) สามารถกระจายตัวในตัวกลางนั้นได้เป็ นเวลานานโดยไม่
ตกตะกอนลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่ งลักษณะของผสมแบบนี้ เรี ยกว่า คอลลอยด์ อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เวลาผ่านไปอนุ ภาคของคอลลอยด์บางชนิ ดอาจเกิดการรวมตัวจนมีขนาดใหญ่ข้ ึนจนเกิดการตกตะกอนลง
มาได้และมีผลทําให้สภาพของคอลลอยด์สูญเสี ยไป

- โครงสร้ างผลึก
ผลึ ก ของโลหะที่ เ ป็ นก้อ นใหญ่มี โครงสร้ า งที่ ป ระกอบไปด้วยหน่ วยย่อยซํ้า ๆ กันของ
อะตอมจํานวนมากเรี ยงต่อกันอย่างเป็ นระบบ แต่ผลึ กโลหะที่มีขนาดนาโนเมตรมี จาํ นวนอะตอมไม่
กี่ร้อยอะตอมเป็ นองค์ประกอบ ทําให้อะตอมส่ วนมากเป็ นอะตอมที่อยูบ่ ริ เวณผิวหน้า ซึ่ งตามหลักเทอร์
โมไดนามิ กซ์ การจัดรู ปทรงของผลึกจะพยายามจัดให้ได้รูปทรงที่มีพลังงานอิสระบริ เวณผิวหน้าต่อ
หน่วยปริ มาตรน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ดังนั้นผลึกที่มีขนาดในระดับนาโนเมตรจึงอาจมีรูปที่ทรงที่
แตกต่างไปจากผลึ กขนาดใหญ่เนื่ องจากมีอตั ราส่ วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริ มาตรที่สูง เช่น ผลึกขนาด
ใหญ่ที่มีโครงสร้ างผลึ กแบบ face-centered cubic (fcc) เมื่ อเป็ นผลึ กในระดับนาโนเมตรกลับมี
โครงสร้างผลึกเป็ นแบบ icosahedron หรื อ dodecahedron แทน
- สี สัน
สี ของโลหะที่เรามองเห็ นเกิ ดจากการดูดกลื นคลื่นแสงในช่วงที่ตามองเห็น (visible light)
ถ้าทําให้โลหะมีขนาดเล็กลงจนมีขนาดอยูใ่ นระดับนาโนเมตร การดูดกลืนคลื่นแสงจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากขนาดของอนุภาคมีขนาดเล็กกว่าความยาวคลื่นแสงที่มากระทบ เช่น ทองคํามีสีเหลืองเนื่ องจาก
ดูดกลืนแสงสี น้ าํ เงินแต่เมื่อทองคํามีขนาดเล็กลงจนอยูใ่ นระดับนาโนเมตร ขนาดของอนุภาคจะเล็กกว่า
ความยาวคลื่ นแสงที่มากระทบทําให้อนุภาคทองคําเปลี่ยนไปดูดกลืนแสงสี เขียวแทนซึ่ งทําให้มองเห็ น
ทองคําเป็ นสี แดงทับทิม
นอกจากนี้ ถา้ ควบคุมให้อนุ ภาคนาโนทองคํากลับมารวมตัวกันเป็ นกลุ่มก้อนที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน
จะทําให้ทองคําเปลี่ยนไปเป็ นสี อื่นได้ต้งั แต่สีชมพูจนถึงสี ม่วง
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รู ปที่ 12 สี ของอนุภาคนาโนทองคําที่มีขนาดแตกต่างกัน
(ภาพจาก http://www.nanotec.or.th)
- พืน้ ทีผ่ วิ หน้ าและความว่ องไวในการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี
วัตถุที่มีขนาดอยูใ่ นระดับนาโนเมตรจะมีอตั ราส่ วนระหว่างพื้นที่ผวิ ต่อมวลที่สูงมาก เช่น
อนุภาคนาโนทองคําขนาด 2 nm มีพ้ืนที่ผิวสู งถึง 150 m2/g นอกจากนี้สัดส่ วนของอะตอมที่ผิวหน้าจะ
เพิม่ สู งขึ้น เช่น อนุภาคนาโนทองคําที่มีขนาด 3 nm จะมีจาํ นวนอะตอมที่ผิวหน้าประมาณร้อยละ 45 แต่
เมื่อมีขนาดอนุ ภาคเล็กลงเหลือ 1 nm จํานวนอะตอมที่ผิวหน้าเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 76 ทําให้เกิดปฏิกิริยา
เคมีได้ง่ายและเร็ วขึ้น จึงนําไปใช้ประโยชน์ในการเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาและใช้เป็ นตัวกรองแบบพิเศษ

รู ปที่ 13 การเปรี ยบเทียบจํานวนอะตอมผิวหน้า (สี แดง) ของวัสดุกอ้ นใหญ่กบั
อนุภาคที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร
(ภาพจาก http://www.vcharkarn.com)
- จุดหลอมเหลว
อนุภาคที่อยูใ่ นระดับนาโนเมตรจะมีจุดหลอมเหลวตํ่าลง เช่น อนุภาคทองคําที่มีขนาด 1 nm
มีจุดหลอมเหลวเพียง 200 °C ในขณะที่ทองคําก้อนใหญ่ปกติมีจุดหลอมเหลวสู งถึง 1064 °C ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากการที่อนุภาคขนาดนาโนเมตรมีจาํ นวนอะตอมที่บริ เวณผิวหน้ามาก และโดยปกติพลังงานที่
ใช้ในการยึดติดกันของอะตอมที่ผวิ หน้ามีค่าน้อยกว่าภายในของแข็งปกติเนื่องจากมีอะตอมข้างเคียงน้อย
กว่า
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นอกจากนี้ อนุ ภาคที่มีขนาดอยู่ในระดับนาโนเมตรยังมีสมบัติแม่เหล็กแตกต่างไปจากเดิม ซึ่ ง
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการนําส่ งยาไปยังอวัยวะเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้ และมีความสามารถในการ
ละลายสู งกว่าผลึกขนาดใหญ่อีกด้วย เช่น อนุภาคควอตซ์ที่มีขนาดประมาณ 2 nm มีค่าการละลายสู งกว่า
ควอตซ์ปกติเกือบ 1000 เท่า
เคมี เป็ นวิท ยาศาสตร์ ส าขาหนึ่ งที่ เกี่ ย วข้องกับ นาโนเทคโนโลยีใ นส่ วนของการสัง เคราะห์
การจัดการ หรื อการควบคุมอะตอมหรื อโมเลกุลที่เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานของสสารต่าง ๆ ให้มีสมบัติ
ทางกายภาพและทางชี วภาพตรงตามความต้องการ และสามารถนํา ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการผลิ ตวัส ดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อไปได้

