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สุดทายนี้ ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานสำหรับความรวมมือและโอกาส
ที่มอบใหสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทยไดทำหนาอยางเต็มที่
เพ่ือผลักดันนาโนเทคโนโลยีใหมีความเขมแข็ง และหวังเปนอยางย่ิงวา
จะไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกทานตอไป



สมาคมนาโนฯกับทิศทาง
และการสงเสริมการพัฒนา
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นาโนเทคโนโลยี
ของประเทศ

      ปจจุบัน “นาโนเทคโนโลยี” ไดเขามาเปนสวนหนึ่งและมีบทบาท 
ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน ทำใหภาคอุตสาหกรรมดานนาโน 
เทคโนโลยีใหความสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัยดานนาโน
มากขึ้นทั้งตอกระบวนการผลิต ผูรวมกระบวนการผลิต ผูบริโภค 
และสิ่งแวดลอม ถือเปนการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑและ 
ทำใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นในประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

      ดร. วรรณี ฉินศิริกุล นายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
กลาววาท่ีผานมาสมาคมฯ ไดดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมให 
เกิดการพัฒนานาโนเทคโนโลยีภายในประเทศ โดยครอบคลุม 2 
กิจกรรมหลัก คือ การเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 
นาโนไทยแลนด (NanoThailand) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือถายทอด 
ความรูและเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานวัสดุนาโนและนาโน
เทคโนโลยีใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) นักเรียน 
นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือระหวาง 
มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมดานนาโนเทคโนโลยีของประเทศ
ใหแข็งแกรงขึ้น และอีกหนึ่งกิจกรรมของสมาคม คือ การจัดทำ 
ฉลากนาโนคิว (NanoQ) ที่ซึ่งมีเปาหมายเพื่อสรางความเขาใจและ 
ความตระหนักทางดานนาโนเทคโนโลยีใหกับภาคอุตสาหกรรม 
สามารถนำไปใชในการรับรองสินคาและผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มความ 
เช่ือม่ันใหกับผูบริโภคและอาจนำไปสูการเพ่ิมยอดขายของผลิตภัณฑ
ของผูประกอบการไดอีกดวย

        “การพัฒนานาโนเทคโนโลยีอยางยั่งยืนถือเปนความทาทาย
อยางหนึ่ง แตในฐานะนายกสมาคมฯ ดิฉันมีความเชื่อมั่นในกลไก 
การทำงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ท่ีมุงเนนการถายทอดความรู 
ดานนาโนเทคโนโลยี การเพิ่มขีดความสามารถและการแขงขันทาง 
ดานนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยในระดับสากลจากความรวมมือ
ระหวางเครือขายพันธมิตร ตลอดจนสงเสริมการยกระดับมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑและความปลอดภัยดวยฉลากนาโนคิว (NanoQ) ใหกับ 
ภาคอุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง นับเปนการบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
อันจะนำไปสูการพัฒนานาโนเทคโนโลยีท่ีย่ังยืนตอไป” ดร. วรรณีกลาว
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 นาโนเทคโนโลยีในประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเติบโตอยาง 
ตอเนื่อง สงผลโดยตรงตอการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมดาน
นาโนเทคโนโลยี การสรางจุดเดนและความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑจึง 
มีผลตอการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค นาโนคิว (NanoQ) หรือ 
“ฉลากนาโน”ของสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทยเปนทางเลือก
ที่จะสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค รวมถึงยังเปนการยกระดับ 
ผลิตภัณฑดานนาโนเทคโนโลยีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑดวย
NanoQ

 ผศ. ดร. ธนากร โอสถจันทร ประธานโครงการฉลากนาโน 
ของสมาคม ฯ กลาววา นาโนคิว (NanoQ) คือ ฉลากผลิตภัณฑ 
ที่ใหการรับรองวาผลิตภัณฑนั้นมีการประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีใน
การผลิตหรือใชวัสดุนาโนเปนสวนประกอบ โดยการใหฉลากจะมีการ 
ตรวจสอบขนาดของอนุภาคนาโน และสมบัติของผลิตภัณฑนาโน 
เชน สมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial) สมบัติการ 
สะทอนน้ำ (Water Repellant) เปนตน 
โดยหลักการในการอนุญาตผลิตภัณฑใหไดรับฉลากนาโนจะตองมี
เปนผลิตภัณฑที่มีการใชนาโนเทคโนโลยี ใชวัสดุนาโน หรือใชวัสดุ 
โครงสรางนาโนในกระบวนการผลิต โดยวัสดุนาโนผสมอยูภายใน 
ผลิตภัณฑจะเปนองคประกอบหลักทำใหผลิตภัณฑน้ันมีคุณสมบัติ
เฉพาะหรือพัฒนาขึ้นไปจากคุณสมบัติเดิม

“ปจจุบันกลุมผลิตภัณฑท่ีสามารถขอรับรองฉลากนาโน (NanoQ) 
ในประเทศไทยไดแบงเปน 4 กลุม คือ กลุมผลิตภัณฑนาโน 
(Nanoproduct) กลุมวัตถุดิบ (Raw materials) กลุมผลิตภัณฑ 
นาโนข้ันกลาง (Intermediate nanoproduct) และกลุมอนุภาค 
นาโนกักเก็บ (Nanoencapsulation) โดยในกลุมผลิตภัณฑนาโน 
สามารถแบงเปน ผลิตภัณฑส่ิงทอ ผลิตภัณฑสีและสารเคลือบผิว 
ผลิตภัณฑเซรามิก และผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑพลาสติก ทั้งนี้ 
กระบวนการขอรับรองฉลากนาโน ผูประกอบการจะตองมีความรู 
และความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยง 
ของวัสดุนาโน  ซึ ่งสามารถศึกษาไดจากมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี เลม 5 เรื่องแนวทางการประเมิน 
ความเสี่ยงของวัสดุนาโน นอกจากนั้นจะตองมีการตรวจสอบ 
ตัวอยางผลิตภัณฑและตรวจสอบโรงงาน ปจจุบันผลิตภัณฑนาโน 
ท่ีไดรับฉลากนาโน (NanoQ) แลวมีจำนวน มากกวา 18 รายการ” 
ผศ. ดร. ธนากร โอสถจันทร กลาว
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การสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคดวยขอรับรองฉลากนาโน 
(NanoQ) เปนการยืนยันวาผลิตภัณฑดังกลาวผลิตจากวัสดุนาโน 
หรือผลิตดวยนาโนเทคโนโลยี ถือเปนการเปนการสรางความไดเปรียบ 
และเพิ ่มมูลคาในตลาดของอุตสาหกรรมใหกับผู ประกอบการ 
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในประเทศ ไปสูระดับนานาชาติ
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 สมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทยกอตั้งขึ้นในวันที่ 
27 มกราคม 2553 โดยเปนความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ 
ภาคการศึกษา และภาคเอกชนตางๆ รวมกันจัดตั้งสมาคมฯ ขึ้น 
เพื่อเปนหนวยงานอิสระที่ทำหนาที่เปนศูนยกลาง ในการเชื่อมโยง 
แลกเปล่ียนองคความรูทางวิชาการจากองคกรภาครัฐ ตลอดจน 
มหาวิทยาลัยตางๆ ใหไปสูภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศ 
และตางประเทศ

หากเราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีการใชนาโนเทคโนโลยีเปนสวน
หนึ่งในการผลิต หรือมีสมบัติดานนาโนเทคโนโลยี เราจะมั่นใจ 
ไดอยางไรวา คำกลาวนั่นเปนจริง ตัวชวยสำคัญในการสราง 
ความม่ันใจน่ัน คือ NanoQ Label ท่ีอยูบนฉลากของผลิตภัณฑ 
นาโนน่ันเอง NanoQ Label คือ ฉลากผลิตภัณฑท่ีใหการรับรอง 
วาผลิตภัณฑนั้น มีวัสดุนาโนเปนสวนประกอบ โดยฉลากจะระบ ุ
ขนาดของอนุภาคนาโน และสมบัติของผลิตภัณฑนาโนตางๆ 

วัถตุประสงค

สมาคมนาโนเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
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5 เพื่อเปนศูนยประสานงานเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูดา
นนาโนเทคโนโลยีแกสมาชิกและผูที่สนใจดานนาโนเทคโนโลยี
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

เพื่อสงเสริมใหบริการและเผยแพรความรูดานนาโนเทคโนโลยี
ใหแกประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยดานนาโนเทคโนโลยีทุกสาขา

เพื่อพัฒนาการศึกษาดานนาโนเทคโนโลยีทุกสาขา 
รวมทั้งสงเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการศึกษาสาขาวิชานี้

เปนสมาคมวิชาการไมเกี่ยวกับการคาและการเมือง

กิจกรรมของสมาคม
1

2

3

4

5

กำหนดคามาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะมาตรฐานผลิตภัณฑนาโน (ฉลากNanoQ) 

เปนหนวยงานหลักในการจัดประชุมวิชาการ เชน 
NanoThailand

จัดทำเอกสารเผยแพรความดานนาโนเทคโนโลยีสาขาตางๆ 
รวมทั้งใหความรูและความปลอดภัยในการใชนาโนเทคโนโลยี

จัดฝกอบรมความรูดานนาโนเทคโนโลยีใหกับหนวยงาน
ภาคเอกชนในระดับอุตสาหกรรม นักเรียน 
นักศึกษาและผูที่สนใจ

บริการใหคำปรึกษาและประสานงานใหเกิดการพัฒนา
องคความรูดานนาโนเทคโนโลยีรวมกัน ท้ังภาควิชาการ 
และภาคอุตสาหกรรม
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เกร็ดความรู
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เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : (02) 564 6996 โทรสาร : (02) 117 6701
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Tested No. XX xx xxxx

ลักษณะของฉลากนาโน (NanoQ)

Anti-bacterial
Water repellent

Nano-Properties certified

Type of nano-products

Nano-ceramic products                  : CE

Nano-textiles products                   : TE

Nano-coating and paint products     : PA

Nano-plastic products                    : PL

The sample number

Year of certification.
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