
ทาํไมต้องระบบ NANO 

          ก่อน หนา้นี
  เราอาจจะพิถีพิถนัเรื�องของนํ
าดื�มแค่วา่ ตอ้งเป็นนํ
าสะอาด ปราศจากเชื
อโรค เพื�อทาํใหเ้ราไม่
เกิดอาการติดเชื
อของทางเดินอาหารเท่านั
น อยา่งนํ
าประปาที�เราใชก้็ถูกควบคุมใหมี้ความใส สะอาด ปราศจาก
แบคทีเรีย โดยเฉพาะอีโคไล 

          แต่ ถึงวนันี
 ดูเหมือนวา่ การวจิยัเรื�องนํ
าจะไปไกลกวา่นี
  มากนกั โดยมีนกัวทิยาศาสตร์ทางซีกเยอรมนั 
แคนาดาและญี�ปุ่น เป็นผูท้าํการศึกษาเรื�องของนํ
าอยา่งแขง็ขนั 

          แลว้ เขาก็พบวา่ นํ
าที�ถือวา่มีคุณภาพจริง ๆ น่าจะเป็นนํ
าที�มาจากธรรมชาติที�บริสุทธิ7  นกัวทิยาศาสตร์ซีก
เยอรมนั อธิบายวา่นํ
าที�มีคุณภาพน่าจะตอ้งมีโมเลกุลที�พิเศษออกไป กล่าวคือ มุมของไฮโดรเจน 2 อะตอมที�เกาะ
กบัออกซิเจนจะตอ้ง เป็นมุมที�กวา้งกวา่ นํ
าที�มีโมเลกุลพิเศษแบบนี
จะมีคุณสมบติัแตกต่างจากนํ
าธรรมดาตรงที�
มนัจะ สามารถนาํเกลือแร่และสารอาหารที�มีประโยชน์ อื�น ๆ เขา้สู่เซลลไ์ดส้ะดวกกวา่ ทาํใหเ้ซลลไ์ดอ้าหาร
มากกวา่ และมีสุขภาพดีกวา่ 

          แลว้ เขาก็อธิบายวา่ การทาํนํ
าใหมี้คุณสมบติัพิเศษแบบนี
ทาํไดห้ลายวธีิ กล่าวคือ เอานํ
าไปผา่น
สนามแม่เหล็ก ความแรงที�เหมาะสม เอาไปผา่นนํ
าตน้แบบ เอาไปผา่นรัตนชาติบางอยา่ง เอาไปผา่นกรรมพิธี
เช่นการสวดมนต ์(การทาํนํ
ามนตแ์บบบา้นเรานั�นแหละ) ก็ได ้

          ยอ่ม แสดงวา่นํ
าที�มีการเกาะของไฮโดรเจนเป็นมุมกวา้งหรือมีรูปผลึกสวยงามจะช่วยทาํ ใหก้ารดูดซึม
สารอาหารเพิ�มมากกวา่เดิม เมื�อเป็นดงันี
 เซลลร่์างกายก็จะไดส้ารอาหารที�จาํเป็นมากกวา่ปกติ 

          นอก จากนํ
าคุณภาพที�กล่าวยกตวัอยา่งมาแลว้ สมยันี
ยงัมีนํ
าตา้นอนุมูลอิสระอีก ซึ� งหากเอานํ
าประปา
ธรรมดาผา่นเครื�องกรองนาโนเทคโนโลยทีี�สามารถสร้างสาร ตา้นอนุมูลอิสระได ้มาวดัหาค่าของประจุลบ 
ปรากฏ วา่นํ
ามีค่าของประจุลบสูงมาก แสดงวา่มีผลในการตา้นอนุมูลอิสระไดดี้ 

          จะเห็นวา่ ทุกวนันี
 ในทอ้งตลาด มีนํ
าจากเทคโนโลย ีใหม่ ๆ หลายรูปแบบใหเ้ลือกมากมาย ...ก็แลว้แต่วา่
ใครตอ้งการนํ
าชนิดไหน ศึกษาใหดี้ก็แลว้กนั บทความตอนนี
ก็เพื�อให้เขา้ใจแนวทางกวา้ง ๆ ของนํ
าดื�มรูปแบบ
ใหม่ไดดี้ขึ
น 

*บทความจากขวญัเรือน ฉบับที� 857 ปักษ์แรก พ.ค.* 



           เครื�องกรองนํ
านาโน pH เป็น การ เพิ�มหรือลดตะกอนไฮโดรเจน เพื�อปรับความหนาแน่นของปริมาณ
อิเล็กตรอนในนํ
าโดยลดการเกิดอนุมูลอิสระ(สาร ก็มะเร็ง) โดยเป็นการทาํใหค่้า ORP เป็นลบ (OXIDATION 
REDUCTION POTENTIA) เครื�องกรองนํ
านาโน pH มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยูร่ะหวา่ง 8-10 และมีค่า ORP อยู่
ระหวา่ง 100~-200 mV อายกุารใชง้าน 3,600 ลิตร 

แร่ธาติธรรมชาติในไส้กรอง NANO  
     1. ผง Tourmaline จะกระตุน้ใหเ้กิดการผลิตไฮโดรเจน และทาํใหเ้กิดกระบวนการเพิ�มประจุไฟฟ้า 
     2. ผง Magnetile ปฎิกริยาการเพิ�มและลดออกซิเจน 
     3. ผง Zeolite มีคุณสมบติัเป็นตวัแทนที�ประจุไฟฟ้าไดเ้ป็นอยา่งดีโดยอาศยักระบวนการดูดซึม 
     4. ผงถ่าน 
     5. Gur binder (ผา่นการรับรองจากFDA) และสารยดึเกาะที�มีส่วนผสมของโพลีเอธิลีนที�อดัตวักนัเป็นรูพรุน  
         ภายในไส้กรอง 

การลดปริมาณออกซิเจนคืออะไร 

     ORP หรือ OXIDATION REDUCTION POTENTIA คือค่าจากการวดัปริมาณความเขม้ขน้ของอิเล็กตรอน
ในนํ
า ที�เกิดจากกระบวนการเพิ�มออกซิเจน (Oxidation) กบักระบวนการออกซิเจน (Reduction) โดยใชห้น่วยวดั
เป็นมิลลิโวลท ์(Milli Volt หรือ mV) ซึ� งค่าสุทธิไดอ้าจออกมาเป็นผลบวก (+) ก็ได ้หรือเป็นผลลบ (-) ก็ได ้ค่าที�
ไดห้ลงัจากหกัลบระหวา่งประจุไฟฟ้าบวกกบัลบปริมาณ Election ที�อยูใ่นนํ
าจึงเป็นการวดัค่าศกัย ์เนื�องจาก
อิเล็คตรอน คือ ตวัแทนของพลงังาน (Energy) หาก ไดค่้าที�ต ํ�าจะหมายถึงมีความสามารถในการลดออกซิเจนสูง 
แต่หากไดค้่าที�มากจะหมายถึงมีความสามารถในการเพิ�มออกซิเจน ดงันั
น การเพิ�มปริมาณไฮโดรเจน และรักษา
สมดุลของแร่ธาตุจะผลิตนํ
าดื�มทีมีค่าความความเป็นด่างที�ทาํใหร่้าง กายมีชีวติชีวาได ้ 

เครื�องกรอง NANO ให้ประโยชน์อย่างไร 

 LOHAS เป็นเทคนิคที�สามารถผลิตแร่ธาตุและโฮโดรเจนอยา่งมากมายได ้มีค่าความเขม้ขน้ของอิเล็คตรอน อยู่
ระหวา่ง 100-250 mV 

ขนาดโมเลกุลที�เลก็ :   มีความเขม้ขน้สูง ง่ายต่อการนาํพาสู่ร่างกายและสามารถเพิ�มกระบวนการเผาผลาญอาหาร
เพื�อระเหยของเสียในร่างกาย (นํ
าทั�วไปมีค่าอยูที่� 127Hz จะเท่ากบั Alkali Revivification water เพียง 62 Hz)  

การกาํจัดแอคทฟีออกซิเจน :   แอคทีฟออกซิเจนเป็นปัจจยัสาํคญัที�มีผลต่อสุขภาพและอาย ุโดยการเพิ�มปฎิกิริยา
การรวมตวักบัออกซิเจนและขดัขวางกระบวนการเผาผลาญอาหาร 



 
นํ9านาโน เป็นนํ
าที�ดีที�สุดต่อสุขภาพ นํ
านาโนเป็นนํ
าโมเลกุลรูปหกเหลี�ยม (Hexagonal Water) เป็นนํ
าที�ดีที�สุดต่อ
สุขภาพ คุณสมบติัที�ดีดงักล่าวไดแ้ก่  
1. สามารถนาํพาสารอาหาร วติามินแร่ธาตุ เขา้สู่เซลลไ์ดเ้ตม็ที� เพราะมีโมเลกุลขนาดเล็ก  
2. ของเสียสารพิษที�ร่างกายไม่ตอ้งการจะถูกนาํพาออกจากเซลลไ์ดง่้าย(ลา้งพิษระดบัเซลล)์  
3. เป็นด่างอ่อนๆ สร้างความสมดุลกบักรดในร่างกาย ซึ� งเป็นอนัตราย  
4. มีออกซิเจนในนํ
าเพิ�มขึ
น 30% เป็นประโยชน์ต่อระบบการเผาผลาญในร่างกาย และสมอง  
5. แรงตึงผิวของนํ
าตํ�าลง ละลายสารอาหารไดดี้ และทาํใหเ้ลือดไม่ขน้เกินไป  
6. มีแร่ธาตุที�ร่างกายตอ้งการ 18 ชนิด ช่วยใหเ้อนไซมใ์นร่างกายทาํงานได ้ 
 
จากผูมี้ประสบการณ์ดื�มนํ
าแลว้ และขอ้มูลสนบัสนุนการวจิยัและทดสอบทางวทิยาศาสตร์ในหลายประเทศเช่น 
ในญี�ปุ่น เกาหลี อเมริกาฯ แสดงผลใหเ้ห็นวา่  
1. ร่างกายแขง็แรงขึ
น มีภูมิตา้นทานโรคสูงขึ
น มีผลดีต่อตา้นอาการภูมิแพ ้ไซนสัฯ  
2. ลดความเสี�ยงโรคความเสื�อมเรื
อรัง(Chronic Degenerative Disease)เช่นความดนั เบาหวาน ไตเสื�อม 
3. บรรเทาและลดความเสี�ยงโรค ปวดขอ้ ปวดเข่า ปวดหลงั เก๊าท ์ไมเกรน  
4. เพิ�มประสิทธิภาพในการควบคุม ระดบันํ
าตาล(ในผูป่้วยเบาหวาน) ระดบัคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอรายด ์
ความดนัโลหิตสูง  
5. ลดความเสี�ยงโรคหวัใจ หวัใจและหลอดเลือด สมองขาดเลือด กระดูกพรุน  
6. ชะลอความเสื�อมของร่างกายและอวยัวะ ชะลอความแก่ การขจดัพิษทาํใหเ้ซลลแ์ขง็แรงมีอายยุนืยาว  
7. ช่วยการนอนหลบั 
กล่าวโดยรวมนํ
านี
จะทาํใหผู้มี้ปัญหาสุขภาพขา้งตน้มีอาการดีขึ
น ผูพ้กัฟื
 น ฟื
 นตวัไดดี้ แขง็แรงขึ
น คนทั�วไปก็
รู้สึกมีแรงและกระปรี
 กระเปร่าขึ
นอยา่งสังเกตเห็นไดด้ว้ยตวัเอง 


