เงิน
เงิ น เป็ นธาตุ ที่ มี ราคาแพง รู ้ จกั กันมาตั้ง แต่ ส มัย โบราณ โดยมี ก ารนํา มาใช้เ ป็ นเงิ น ตรา
สําหรับซื้ อขายสิ นค้า เป็ นเครื่ องประดับตกแต่ง เป็ นต้น

Ag

เลขอะตอม
มวลอะตอม
สถานะ (25 °C)
ความหนาแน่ น
รัศมีอะตอม
จํานวนอะตอมเฉลีย่
ทีเ่ รียงต่ อกันใน 1 nm

47
107.8682
ของแข็ง
10.49 g/cm3
144 pm

สมบัติที่ดีของเงินที่คนโบราณรู้จกั ใช้กนั มานานแล้ว
คือ การฆ่าเชื้ อโรค เช่น การแช่ เหรี ยญเงินไว้ในถังนํ้านม
เพื่อชะลอการบูดเน่า ใช้เงินทําเป็ นภาชนะสําหรับกักเก็บ
นํ้า หรื อใส่ อาหารเพื่อป้ องกันไม่ให้อาหารเน่ าเสี ยได้ง่าย
เป็ นต้น

3.5 อะตอม

รูปที่ 1 โลหะเงิน
(ภาพจาก http://www.webelements.com)
ธาตุ เ งิ น พบอยู่ ใ นแร่ ห ลายชนิ ด เช่ น อาร์ เ จนไทต์ (argentite; Ag2S) , คลอราไกไรต์
(chlorargyrite; AgCl) นอกจากนี้ ยงั พบปะปนอยูใ่ นแร่ ของโลหะอื่น ๆ เช่ น ทองแดง ทอง ตะกัว่
และสังกะสี ดังนั้นโลหะเงิ นที่ผลิ ตได้ส่วนใหญ่จึงเป็ นผลพลอยได้จากการแยกโลหะดังกล่าวให้
บริ สุทธิ์
เงินบริ สุทธิ์ นําความร้อนและไฟฟ้ าได้ดีกว่าโลหะอื่นทุกชนิ ด นอกจากนี้ยงั เป็ นโลหะที่ดดั
ได้ง่าย จึงมีการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นอย่างหลากหลาย
การสั งเคราะห์
อนุภาคนาโนเงินสามารถสังเคราะห์ได้โดยวิธีโซลโวเทอร์ มอล (solvothermal method) ทํา
โดยใช้ octadecane หรื อ octane thiol ที่ละลายในโทลูอีน เติมลงในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต
(AgNO3) ได้อนุ ภาคนาโนเงิน ดังรู ป
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รู ปที่ 2 อนุภาคนาโนเงินที่ได้จากการสังเคราะห์
(ภาพจาก Journal of Colloid and Interface Science. (2003). 268: 83)
สมบัติและการใช้ ประโยชน์
วัสดุ
ธาตุเงินและสารประกอบของเงินมีสมบัติในการฆ่าเชื้ อโรคได้หลายชนิ ด แต่เมื่อนํามาทําให้มี
ขนาดเล็กลงจนอยู่ในระดับนาโนเมตรจะทําให้มีพ้ืนที่ผิวมากขึ้น จึงมีโอกาสสัมผัสกับเชื้ อโรคมากขึ้น
ทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการฆ่าเชื้อโรคเพิม่ ขึ้นด้วย
กลไกการฆ่าเชื้ อโรคของอนุ ภาคนาโนเงิน เริ่ มจากการแตกตัวเป็ นไอออน (Ag+) จากนั้นจะไป
เกาะที่ผนังของเชื้อโรคและแทรกเข้าไปภายในโดยไปเกาะกับหมู่ไทออล (-SH) ของเอนไซม์ที่ทาํ หน้าที่
เผาผลาญออกซิ เจนและพลังงาน ทําให้เอนไซม์ไม่สามารถทําหน้าที่ได้ จึงทําให้เชื้ อโรคขาดอาหารและ
ตายในที่ สุด มีรายงานว่าอนุ ภาคนาโนเงิ นสามารถฆ่าเชื้ อโรคได้ถึง 650 ชนิ ด เช่ น Staphylococcus
aureus, Staphylococcus epidermidis,E.Coli, Klebsiellapneumoniae, Aspergillus niger, Bacillussubtilis
เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั พบว่าอนุ ภาคนาโนเงินไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ของสัตว์ช้ นั สู งหรื อเซลล์ของสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม จากสมบัติที่ดีดงั กล่าวจึงได้มีการนํามาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์มากมายดังต่อไปนี้
- สิ่ งทอ
ได้มีการทําอนุภาคนาโนเงินให้แทรกเข้าไปในเส้นใยของสิ่ งทอ เช่น พอลีโพรพิลีน
ไนลอน เป็ นต้น เพื่ อฆ่า เชื้ อโรคที่ เกิ ดจากการหมัก หมมของเหงื่ อบนผิวหนัง ซึ่ ง เหมาะกับ การ
นําไปใช้ผลิตเป็ นเสื้ อผ้าสําหรับนักกีฬา เครื่ องแบบสําหรับทหาร ตํารวจ เป็ นต้น
- เครื่องใช้ ไฟฟ้า
ผูผ้ ลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ าได้ทาํ การเพิม่ มูลค่าของสิ นค้า โดยนําอนุภาคนาโนเงินมาใช้ใน
ด้านของการฆ่าเชื้อโรคในเครื่ องใช้ไฟฟ้ าหลายชนิด เช่น เครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น เครื่ องซักผ้า
เครื่ องดูดฝุ่ น เป็ นต้น เนื่ องจากอนุภาคนาโนเงินเมื่อแตกตัวเป็ นประจุแล้วสามารถ ฆ่าเชื้อโรคได้
ทั้งในอากาศและในนํ้า
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- สุ ขภัณฑ์
มีการนําอนุ ภาคนาโนเงินมาใช้ฆ่าเชื้ อโรคในเครื่ องสุ ขภัณฑ์โดยใช้เป็ นสารเคลือบผิว
สุ ขภัณฑ์ ซึ่ งทําได้โดยการฉี ดพ่นสารละลายของอนุ ภาคนาโนเงิ นร่ วมกับสารละลายของอนุ ภาค
นาโนไทเทเนี ยมไดออกไซด์บ นผิวของสุ ขภัณฑ์ที่ตอ้ งการ จากนั้นนําไปเผาจะทําให้สารยับยั้ง
เชื้อโรคและสุ ขภัณฑ์เป็ นเนื้อเดียวกันและสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคจะติดทนตลอดอายุการใช้งาน
- อุปกรณ์ ทางการแพทย์
ได้มีการพัฒนาสารเคลือบที่เป็ นโพลิเมอร์ ที่มีประจุบวกตรึ งด้วยอนุภาคนาโนของ
ซิ ลเวอร์ โบรไมด์ (AgBr) ซึ่ งจะให้ Ag+ ที่สามารถทําลายแบคทีเรี ยได้ท้ งั แกรมบวกและแกรมลบทั้ง
ที่อยูบ่ นพื้นผิวและในสารละลายจึงสามารถใช้ป้องกันการติดเชื้ อจากอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์
เช่น สายยางหรื อท่อโลหะที่ใช้สอดเข้าไปในร่ างกาย วัสดุเทียมที่ใช้แทนอวัยวะ หรื อเนื้ อเยือ่ ปลูกถ่าย
เป็ นต้น
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