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กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาขึ้นเพื่อสรุ ปผลงานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาตัวตรวจวัดก๊าซมลพิษจาก
อุตสาหกรรม โดยใช้ท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่ได้จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล โดยได้รับทุนอุดหนุน
การวิจยั จากเงินอุดหนุนทัว่ ไปจากรัฐบาล ประจาปี งบประมาณ 2552 ตามสัญญาเลขที่ GRB_004_52_21_04 ซึ่ง
มีงบดาเนินการ 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ สานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และผูเ้ กี่ยวข้องที่ให้ทุนวิจยั ดังกล่าวมา ณ ที่น้ ีดว้ ย

บทคัดย่อ
โครงการวิจยั นี้ ได้ทาการสังเคราะห์ อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรโดยใช้กลีเซอรี นซึ่ งเป็ นผลพลอย
ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยใช้สัดส่ วนโดยโมลของกลีเซอรอล และเฟอร์ โรซี นเป็ น 5 ต่อ 1 10 ต่อ
1 และ 20 ต่อ 1 ตามลาดับ จากผลการวิจยั พบว่าที่อุณหภูมิการสังเคราะห์ 850 องศาเซลเซี ยส การเพิ่มปริ มาณ
กลีซอลรอลซึ่ งเป็ นแหล่งคาร์ บอนโดยควบคุมปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาให้คงที่จะทาให้อนุ ภาคท่อคาร์ บอนระดับ
นาโนเมตรที่ได้มีป ริ มาณเพิ่มขึ้น ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ก ลางเพิ่มขึ้น แต่ความยาวของอนุ ภาคมีค่าลดลง และมี
ปริ มาณปริ มาณคาร์ บอนที่ไร้ รูปร่ างมากขึ้น เนื่ องจากตัวเร่ งปฏิกิริยาไม่เพียงพอที่จะทาให้กลุ่มอะตอมคาร์ บอน
เปลี่ ยนแปลงรู ปร่ างได้ท้ งั หมด นอกจากนี้ แต่เมื่อทาการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซี ยสพบว่า ที่
สัดส่ วนเฟอร์ โรซี นต่าๆอนุภาคที่สังเคราะห์ได้จะมีลกั ษณะเป็ นแคปซูล แต่เมื่อสัดส่ วนเฟอร์ โรซี นเพิ่มขึ้นจะพบ
อนุภาคที่มีลกั ษณะคล้ายหอยเม่นซึ่ งมีขนาดใหญ่กว่าและคล้ายท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรงอกอยูบ่ นแคปซูล
ในขั้น ตอนการเตรี ย มพอลิ เ มอร์ ป ระกอบแต่ ง ของท่ อ คาร์ บ อนระดับ นาโนเมตรและพอลิ เ มทิ ล
เมตะไครเลทได้ดว้ ยการเติมท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรลงไปในพอลิเมทิลเมตะไครเลทระหว่างการเกิ ดการ
ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ ไรเซชันของเมทิลเมตะไครเลท จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของพอลิเมอร์ ประกอบแต่ง พบว่า
ท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่ เติ มลงไปในพอลิเมทิลเมตะไครเลทจะช่ วยเพิ่มคุณสมบัติดา้ นความคงทนต่อ
ความร้อนของพอลิเมทิลเมตะไครเลทบริ สุทธิ์ และเมื่อเพิ่มปริ มาณของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรเข้าไปใน
พอลิเมทิลเมตะไครเลทจะทาให้โครงข่ายของท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรจัดเรี ยงตัวอย่างเป็ นระเบียบมากขึ้น
ในส่ วนหลักของโครงวิจยั ซึ่ งเป็ นการพัฒนาตัวตรวจวัดก๊าซที่ทาจากพอลิ เมอร์ ประกอบแต่งของท่อ
คาร์บอนระดับนาโนเมตร และ พอลิเมทิลเมตะไครเลทโดยที่ใช้วธิ ี Screen printing เมื่อนาตัวตรวจวัดก๊าซไปทา
การวิเคราะห์ค่าความต้านทานไฟฟ้ าเริ่ มต้นของตัวตรวจวัดก๊าซพบว่าค่าความต้านทานไฟฟ้ าลดลงเมื่อปริ มาณ
ของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่เติมลงไปในพอลิ เมทิ เมตะไครเลทบริ สุทธ์สูงขึ้น เนื่ องจากท่อคาร์ บอน
ระดับนาโนเมตรเกิดการพาดต่อกันจนเป็ นโครงข่ายที่จดั เรี ยงตัวอย่างเป็ นระเบียบ ทาให้ไฟฟ้ าไหลผ่านได้มาก
ยิ่งขึ้ น เมื่ อนาตัวตรวจวัดก๊ าซไปสัมผัสกับไอของโทลู อีนพบว่าความต้านทานไฟฟ้ าสู งขึ้ น เนื่ องจากไอของ
โทลู อีนแพร่ เข้า ไปในเมทริ ก ซ์ ข องพอลิ เมทิ ล เมตะไครเลทจนท าให้
พอลิ เมทิ ล เมตะไครเลทเกิ ดการ
Swelling ขึ้น นอกจากนี้ ไอของโทลูอีนยังไปทาลายโครงข่ายของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรทาให้ไฟฟ้ าไหล
ผ่านได้นอ้ ยลงส่ งผลให้การนาไฟฟ้ าเปลี่ยนแปลงไปซึ่ งสามารถแปลผลออกมาเป็ นปริ มาณก๊าซที่ตรวจวัดได้

Abstract
In this research project synthesis of carbon nanoparticles from glycerine, which is a by-product of
biodiesel production process, has been conducted by varying the molar ratio of glycerine to ferrocene in the
range of 5:1 to 20:1, respectively. It was found that at 850 C, the increase in the glycerine as the carbon
source resulted in the elevated production of carbon nanoparticles of which diameters became bigger but
shorter in their length. The increase in amorphous carbon was also detected with the increase in the glycerine
molar ratio because of the insufficient iron catalyst amount. However, at 1000 C with lower molar ratio of
ferrocene, synthesis of carbon nanoparticles with capsule morphology was more enhanced. With the further
increase in ferrocene molar ratio, urchin-like carbon nanoparticles were produced.
Preparation of carbon nanoparticle/PMMA composite could be achieved by adding the synthesized
carbon nanoparticles into monomer MMA. Based on thermal analyses, the prepared composites exhibited an
improved thermal stability when compared with bare PMMA. With an increase in carbon nanoparticles
amount, the network of entangling carbon nanoparticles became more aligned.
In the main part, gas sensors containing polymeric composite of the synthesized carbon nanoparticles
and PMMA were fabricated using screen printing method. Based on electrical analyses, the initial impedance
of the fabricated sensors was strongly dependent upon the content of carbon nanoparticles added into the
composites. The higher content the carbon nanoparticles were, the lower the initial impedance was. This is
resulted from the formation of entangling carbon nanoparticle network which could enhance the electron
transfer. After being exposed to toluene, the electrical impedance of the fabricated sensor became higher due
to the penetration of toluene into the matrix of PMMA, resulted in the swelling of polymer which destroyed
the entangling carbon nanoparticle network and increased the electron transfer resistance. Therefore, such
change of the electrical impedance of the sensor could be interpreted as the adsorbed gas amount.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศึกษาการสังเคราะห์ท่อคาร์ บอนระดับนาโมเมตรด้วยวิธีไพโรไลซิ สร่ วมของกลี
เซอรอลและเฟอร์ โรซี น ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นแหล่งของคาร์บอนและตัวเร่ งปฏิกิริยาเหล็กตามลาดับ และ
ศึกษาการนาท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรไปประยุกต์ใช้เป็ นวัสดุประกอบแต่งของพอลิเมอร์ เมทิล
เมตะไครเลทสาหรับใช้ตวั ตรวจจับก๊าซพาของสารประกอบอินทรี ยป์ ระเภทระเหยง่ายที่เป็ นปั ญหา
สาคัญของชุมชนและสิ่ งแวดล้อมใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรม
1.2 ควำมสำคัญและทีม่ ำของงำนวิจัย
ในปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยประสบปั ญ หาทางด้า นมลพิ ษ ในอากาศเป็ นอย่ า งมาก อัน
เนื่องมาจากก๊าซพิษรั่วไหลหรื อการปล่อยก๊าซพิษจากเขตอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ปั ญหาดังกล่าว
ส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงโดยตรงต่อชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม จากงานวิจยั และหลักฐานต่าง ๆ ซึ่ ง
แสดงให้เห็นถึงปั ญหาความรุ นแรงดังกล่าว [1] ผลักดันให้นกั วิจยั พยายามพัฒนาตัวตรวจวัดสาหรับ
ตรวจวัดก๊าซพิษในอากาศให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
โดยทัว่ ไป ตัวตรวจวัดก๊าซพิษสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพที่อุณหภูมิสูง อย่างไร
ก็ตาม อุตสาหกรรมหลายชนิดไม่สามารถใช้ตวั ตรวจวัดก๊าซที่อุณหภูมิสูงได้ ดังนั้นการนาวัสดุชนิด
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตตัวตรวจวัดก๊าซพิษจึงเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจเป็ นอย่างมาก และ
หนึ่ ง ในวัส ดุ ที่ ไ ด้รับ ความสนใจมากที่ สุ ดในปั จจุ บนั คื อ ท่ อคาร์ บ อนระดับนาโนเมตร (Carbon
nanotubes, CNTs) ซึ่ งถูกค้นพบโดย Iijima ในปี 1991 [2] ท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรเป็ นวัสดุที่
ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมากเนื่ องจากมีพ้ืนที่ผิวสู ง (300-600 ตารางเมตรต่อกรัม) ส่ งผลให้เกิ ด
การดู ดซับ ของโมเลกุ ล ของก๊ า ซสู ง โมเลกุ ล ของก๊ า ซดัง กล่ า วจะส่ ง ผลให้คุ ณสมบัติด้า นความ
ต้านทานของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรเปลี่ยนแปลงไป จากคุณสมบัติดงั กล่าวทาให้ท่อคาร์ บอน
ระดับนาโนเมตรถู กนาไปประยุกต์ใช้ในการเตรี ยมตัวตรวจวัดก๊าซพิษได้ เนื่ องจากท่อคาร์ บอน
ระดับนาโนเมตรมีลกั ษณะเป็ นผงซึ่ งยากต่อการขึ้นรู ปเป็ นตัวตรวจวัดก๊าซพิษ และมีราคาสู ง ดังนั้น
การนาท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรมาประยุกต์ใช้งานในการตรวจวัดก๊าซพิษโดยตรงจึงกระทาได้
ยาก อย่างไรก็ตาม ปั ญหาด้า นการขึ้ นรู ปและราคาของตัวตรวจวัดก๊าซพิษที่ทาจากท่อคาร์ บอน
ระดับนาโนเมตรสามารถแก้ไขและพัฒนาได้โดยการนาท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรไปใช้เป็ นวัสดุ

2

ประกอบแต่งกับพอลิเมอร์ บริ สุทธิ์ ชนิดอื่น ซึ่งจะช่วยทาให้ตวั ตรวจวัดก๊าซที่เป็ นพอลิเมอร์ ประกอบ
แต่งของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรกับพอลิเมอร์ น้ นั ขึ้นรู ปได้ง่าย และมีปัจจัยด้านต้นทุนที่ถูกลง
[3-4]
ในโครงการวิจยั นี้ จะประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ ประกอบแต่งของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตร
และพอลิ เมทิลเมตะไคเลท (Polymethyl methacrylate, PMMA) เป็ นตัวตรวจวัดสารประกอบ
อินทรี ยร์ ะเหยง่าย (Volatile organic compound, VOC) ซึ่งเป็ นปั ญหาที่พบบริ เวณนิคมอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ
1.3 วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
โครงงานวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อนากลี เ ซอรอลซึ่ งเป็ นผลพลอยได้ของกระบวนการ
ผลิ ตไบโอดี เซลมาทาการบาบัดเบื้องต้น โดยทาการไพโรไลซิ สร่ วมกับเฟอร์ โรซี นในบรรยากาศ
ของไนโตรเจนเพื่อสังเคราะห์อนุ ภาคท่อคาร์ บอนในระดับนาโนเมตรซึ่ งสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการสร้างตัวตรวจวัดก๊าซมลพิษที่สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิต่า จากนั้นจึงพัฒนา และทดสอบ
สมรรถนะของตัวตรวจวัด ก๊ า ซที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น โดยพิ จารณาเงื่ อนไขที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นาว่า มี ผลต่ อ
สมรรถนะอย่างไร
ทั้งนี้ในช่วงแรกจะเป็ นการทดสอบความเป็ นไปได้ในการนาท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตร
มาเตรี ยมเป็ นพอลิเมอร์ ประกอบแต่งของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรและพอลิเมทิลเมตะไครเลท
(MWCNT/PMMA) แล้วน าไปทดสอบการตรวจวัด สารประกอบอิ น ทรี ย ์ระเหยง่ า ย โดยใช้ท่ อ
คาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่มีจาหน่ายในท้องตลาดก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ การนาท่อคาร์ บอนระดับนา
โนเมตรที่สังเคราะห์ได้เองมาใช้
1.4 ขอบเขตของโครงงำนวิจัย
ขอบเขตของงานวิจยั ตลอดทั้งโครงการ จะเน้นการศึกษาวิธีสังเคราะห์อนุ ภาคคาร์ บอน
ระดับนาโนเมตรภายในห้องปฏิ บตั ิก าร โดยนาผลพลอยได้จากการผลิ ตไบโอดี เซล ซึ่ งคือ กลี เซอรอล มาไพโรไลซิ สร่ วมกับเฟอร์ โรซี น จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์เพื่อคัดแยกองค์ประกอบหลัก
แล้วจึงนาไปทดลองใช้เป็ นส่ วนประกอบของการเตรี ยมพอลิเมอร์ ประกอบแต่งของท่อคาร์ บอน
ระดับนาโนเมตรและพอลิเมทิลเมตะไครเลท (MWCNT/PMMA เพื่อใช้เป็ นตัวตรวจวัดก๊าซ ซึ่ งได้
ถูกนาไปทดสอบสมรรถนะ และหาความสัมพันธ์กบั เงื่อนไขที่ใช้ในการเตรี ยมตัวตรวจวัด เพื่อจะ
ได้ใช้เป็ นองค์ความรู ้ในการพัฒนาในระดับที่สามารถนาไปใช้งานจริ งได้ต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องการแผนการทางานในช่ วงปี แรก การดาเนินงานสามารถสรุ ปเป็ น
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
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1.3.1 เตรี ยมพอลิเมอร์ ประกอบแต่งของ MWCNT/PMMA โดยใช้ท่อคาร์ บอนระดับนาโน
เมตร 2.0, 2.5, 3.0 และ 3.5 % โดยน้ าหนัก ด้วยวิธีอินซิทูพอลิเมอร์ไรเซชัน (In situ polymerization)
1.3.2 วิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติของพอลิเมอร์ประกอบแต่งของ MWCNT/PMMA
1.3.3 เตรี ยมตัวตรวจวัดสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่ายของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งของ
MWCNT/PMMAโดยวิธี screen printing
1.3.4 ตรวจสอบประสิ ทธิภาพทางด้านการตรวจวัดสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่ายของพอลิ
เมอร์ ประกอบแต่งของ MWCNT/PMMA ภายใต้สภาวะแตกต่างกัน
1.3.4.1 ความเข้มข้นของก๊าซในช่วง 500-1500 ppm
1.3.4.2 ชนิ ดของสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่าย เช่ น เมทานอล โทลูอีน อะซี โตน
และไซโคลเฮกเซน
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บทที่ 2
งำนวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ในปั จจุบนั มีผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์และประยุกต์ใช้อนุภาคคาร์ บอนระดับ
นาโนเมตรเป็ นจานวนมาก แต่ในบรรดาผลงานวิจยั ดังกล่าวเมื่อได้ทาการศึกษาในเบื้องต้นโดย
พิจารณาถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ตวั ตรวจวัดสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่ายจากพอลิ
เมอร์ ประกอบแต่งของอนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรและพอลิเมอร์ พบว่ามีงานที่เป็ นประโยชน์
ในการพัฒนาเป็ นงานวิจยั นี้ดงั ต่อไปนี้
2.1 หลักการสังเคราะห์ท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตร และการประยุกต์ใช้ท่อ
คาร์บอนระดับนาโนเมตรในกระบวนการการดูดซับ พบว่ามีงานที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาเป็ น
งานวิจยั ใหม่ดว้ ยคุณสมบัติที่พิเศษของอนุภาคคาร์ บอนระดับนาโนเมตร เช่น ความสามารถในการ
ดูดซับของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตร (Carbon nanotube; CNT) อาจนามาพัฒนาเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้งานนั้น มีการศึกษาอย่างกว้างขวางมาก ดังนั้นในโครงการวิจยั นี้ ได้เลื อกนาเสนอผล
การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมุ่งเน้นข้อมูลงานที่ทาการสังเคราะห์ท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตร
ด้วยวิธีการต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะได้ลดต้นทุนในการสังเคราะห์ต่า โดยตัวอย่างของกรรมวิธีในการ
สังเคราะห์ต่างๆ นั้นสามารถสรุ ปโดยสังเขปดังนี้
ก) การระเหยด้วยเลเซอร์
วิธีการระเหยด้วยเลเซอร์ (Laser ablation) เป็ นการปลูกท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรโดยใช้
แสงเลเซอร์ กาลังสู งยิงไปบนเป้ าแกรไฟต์ (graphite target) ภายใต้บรรยากาศของก๊าซเฉื่ อย เช่ น
ก๊าซอาร์ กอน โดยก๊าซเฉื่ อยดังกล่าวจะทาหน้าที่เป็ นก๊าซตัวพาในการถ่ายเทความร้อนและถ่ายเทไอ
ของอะตอมคาร์ บ อนไปยัง ตัวดัก จับ (collector) เมื่ อเป้ าแกรไฟต์มีอุณหภูมิ สูง ขึ้น อะตอมของ
คาร์ บอนจะกลายเป็ นไอ หลังจากนั้นไอของคาร์ บอนจะถูกพัดพาออกไปตามทิศทางการไหลของ
ก๊าซเฉื่ อยไปยังตัวดักจับ ที่ติดตั้งไว้ในตาแหน่ งที่มีอุณหภูมิต่า และก่อตัวเป็ นของแข็งบนตัวดักจับ
ข้อดีของเทคนิคนี้คือ ผลผลิตค่อนข้างสู ง (70%) และผลผลิตที่ได้ส่วนมากจะเป็ นท่อคาร์ บอนระดับ
นาโนเมตรชนิดผนังเดี่ยว (Single-walled carbon nanotubes; SWCNTs) ซึ่ งสามารถควบคุมขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางได้จากการควบคุ มอุณหภูมิ ส่ วนข้อเสี ยของเทคนิ คนี้ คือต้องใช้เลเซอร์ ที่มีราคา
แพงเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั เป้ าแกรไฟต์ [5]

5

ข) การปล่อยประจุแบบอาร์ ค
วิธีการปล่อยประจุ แบบอาร์ ค (arc discharge) สามารถกระทาได้โดยต่อขั้วไฟฟ้ าชนิ ด
แกรไฟต์สองขั้ว ซึ่งวางห่างกันประมาณ 1 มิลลิเมตร เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ าที่มีความต่างศักย์ต่า (12
ถึง 25 โวลต์) กระแสสู งในระดับประมาณ 50 ถึง 120 แอมแปร์ ภายใต้บรรยากาศของก๊าซเฉื่ อย เช่น
ก๊าซอาร์กอนและก๊าซฮีเลียม เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้ าระหว่างขั้วจะทาให้ฉนวนรอบขั้วแกรไฟต์เกิด
การเบรกดาวน์และทาให้บรรยากาศรอบ ๆ ขั้วแกรไฟต์สามารถนาไฟฟ้ าได้ ความร้อนจากการอาร์ ค
ทาให้อะตอมของคาร์ บอนที่ผิวแท่งแกรไฟต์ระเหยกลายเป็ นไอสู่ บรรยากาศ เมื่ออะตอมเย็นตัวลง
จะรวมตัวกันเป็ นคาร์ บอนในรู ปแบบต่างๆ [5-6, 8]
ค) การปลูกด้วยไอเคมี
วิธีการปลูกด้วยไอเคมี (Chemical Vapor Deposition; CVD) เป็ นวิธีที่ใช้ก๊าซที่มีส่วนผสม
ของคาร์ บอนเช่น C2H2, CH4, C2H4, C2H6 หรื อ CO เป็ นสารตั้งต้น โดยกระบวนการจะเริ่ มจากการ
ป้ อนก๊าซที่มีส่วนผสมของคาร์ บอนดังกล่าวเข้าไปในเตาปฏิกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูง หลังจากนั้นก๊าซจะ
แตกตัวเป็ นไอของอะตอมต่าง ๆ ที่เป็ นองค์ประกอบของก๊าซ ซึ่ งไอของอะตอมคาร์ บอนจะรวมตัว
กันและก่ อเป็ นรู ปทรงต่างๆ ของคาร์ บอน ณ บริ เวณแผ่นฐานที่อุณหภูมิต่ ากว่า สาหรับเทคนิ คนี้
หากแผ่นฐานมีการวางตาแหน่งตัวเร่ งปฏิกิริยา (catalyst) ไว้ก็จะทาให้คาร์ บอนเลือกที่จะก่อตัว ณ
บริ เวณที่มีตวั เร่ งปฏิกิริยามากกว่า จึงสามารถทาการสังเคราะห์ท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่เรี ยง
ตัวกันอย่างเป็ นระเบียบได้ สัดส่ วนการก่อตัวเป็ นท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรของเทคนิ คนี้ จะอยู่
ระหว่าง 20-100 % ข้อจากัดของเทคนิ คนี้ คือ ท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่ผลิตได้ส่วนมากเป็ น
แบบผนังหลายชั้น [5, 7-8]
ง) การไพโรไลซิส
วิธีการไพโรไลซิ สร่ วม (co-pyrolysis) ต่างจากวิธีการปลูกด้วยไอเคมีที่สารตั้งต้นที่ใช้ไม่
จาเป็ นต้องเป็ นก๊ า ซและไม่ จาเป็ นต้องมี ตวั รองรั บ ตัวเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า แหล่ ง คาร์ บ อนที่ ใ ช้อาจเป็ น
ของแข็ ง หรื อ ของเหลวก็ ไ ด้ผ สมรวมกับ ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า โดยมากแล้ว ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ ใ ช้เ ป็ น
เฟอร์ โรซี นบรรจุอยูใ่ นถ้วยอะลูมินาวางในท่อควอทซ์บริ เวณตาแหน่งต้นท่อซึ่ งมีอุณหภูมิสูงพอจะ
ท าให้ส ารตั้ง ต้นและตัวเร่ ง ปฏิ กิ ริย าระเหยกลายเป็ นไอได้ นอกจากนี้ ย งั ใช้ก๊ า ซเฉื่ อย เช่ น ก๊ า ซ
ไนโตรเจนและก๊าซไฮโดรเจน เป็ นก๊าซตัวพาในการพัดพาไอของสารตั้งต้นและตัวเร่ งปฏิกิริยาไป
ยังบริ เวณกลางท่อควอทซ์ที่มีอุณหภูมิสูง ประมาณ 800–1200 องศาเซลเซียส ซึ่ งอุณหภูมิดงั กล่าวจะ
ทาให้ไอของสารตั้งต้นและตัวเร่ งปฏิกิริยาเกิดการแตกตัวเป็ นกลุ่มไอของอะตอมคาร์ บอนและกลุ่ม
ไอของอะตอมโลหะ หลังจากนั้นไอของอะตอมคาร์ บอนจะแพร่ เข้าสู่ กลุ่มไอของอะตอมโลหะที่มา
จากโมเลกุลของตัวเร่ งปฏิกิริยา เกิ ดการก่อตัวเองเป็ นอนุภาคคาร์ บอนระดับนาโนเมตรบริ เวณผนัง
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ท่อควอทซ์ วิธีน้ ีเป็ นวิธีที่สามารถผลิตท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรได้ในปริ มาณมากและใช้ตน้ ทุน
การผลิ ตที่ต่ าเนื่ องจากสามารถใช้แหล่ งอะตอมคาร์ บอนที่มีราคาถูกได้ในการสังเคราะห์ได้ เช่ น
แนฟทาลีนหรื อกลีเซอรอล เป็ นต้น
2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องการกับสังเคราะห์
Nagaraju และคณะ (2002) ศึกษาการสังเคราะห์ท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตร โดยใช้เหล็ก
โคบอลต์ และเหล็ก ผสมโคบอลต์เป็ นตัวเร่ ง ปฏิ กิ ริย าบนตัวรองรั บ ซิ ลิ ก าและอะลู มิ นา และใช้
อะเซทิลีน (Acetylene, C2H2) เป็ นแหล่งคาร์ บอน ส่ วนก๊าซไนโตรเจนใช้เป็ นก๊าซตัวพา ผลศึกษา
พบว่า ตัวเร่ งปฏิ กิริย าที่ ให้ผ ลได้มากที่สุ ดคือ ตัวเร่ ง ปฏิ กิ ริย าผสมระหว่า งเหล็ก และโคบอลต์ ที่
อุณหภูมิไพโรไลซิ ส 700 องศาเซลเซี ยส โดยได้ท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่มีคุณภาพดี มีเส้น
ผ่านศูนย์กลางของท่ออยูใ่ นช่วง 5-10 นาโนเมตร [9]
Zhang และคณะ (2003) ได้ศึกษาอุณหภูมิที่ใช้ในปฏิกิริยาและระยะเวลาระหว่างการเกิดท่อ
คาร์ บอนระดับนาโนเมตรแบบผนังหลายชั้นด้วยวิธีการไพโรไลซิ สของเฟอร์ โรซี นผสมกับไซลีน
โดยใช้ผงโคบอลต์เป็ นตัวรองรับ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็ นท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่มีช้ นั ของ
ผนังท่อหลายชั้น อุณหภูมิที่ใช้ในการทาปฏิกิริยามีผลต่อจานวนชั้นของผนังท่อคาร์ บอนระดับนา
โนเมตร และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทาปฏิกิริยาอยูใ่ นช่วง 800-900 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ยงั พบว่า
ระยะเวลาระหว่างการเกิดปฏิกิริยาส่ งผลต่อความยาวท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรอีกด้วย [10]
Tokoro และคณะ (2004) ได้ทาการสังเคราะห์อนุ ภาคเหล็ก ระดับนาโนเมตรที่ถูกห่ อหุ ้ม
ด้ว ยชั้น ของแกรไฟต์ข นาดนาโนเมตรโดยการเผาสารผสมของฮี ม าไทต์ก ับ คาร์ บ อนภายใต้
บรรยากาศของไนโตรเจน โดยฮีมาไทต์จะสลายตัวเป็ นเหล็กอย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ 1200 องศา
เซลเซียส ผลที่ได้พบว่าอนุภาคของเหล็กถูกห่อหุม้ ด้วยชั้นของแกรไฟต์หลายชั้น มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 30-200 นาโนเมตร และพบท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 นาโน
เมตร และความยาวหลายไมโครเมตรถูกสังเคราะห์ได้ระหว่างกระบวนการ [11]
Lu และคณะ (2005) ได้ทาการสังเคราะห์แคปซูลคาร์ บอนระดับนาโนเมตรโดยอาศัยการ
ระเบิดของกรดพิ คริ ก (Picric acid, 2,4,6-(NO2)3C6H2OH) และเฟอร์ โรซี น เพื่อให้กรดพิคริ ก
เฟอร์ โรซี นเกิ ดการไพโรไลซิ ส โดยแคปซู ลคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้มีส่วนแกน
เป็ นอนุภาคเหล็กที่ถูกหุ ม้ ด้วยชั้นแกรไฟต์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยูใ่ นช่วง 5-20 นาโนเมตร และ
ลักษณะของแคปซู ลคาร์ บอนระดับนาโนเมตรสามารถควบคุมได้ดว้ ยสัดส่ วนของกรดพิคริ กและ
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เฟอร์ โรซี น เมื่ อสั ดส่ วนของคาร์ บ อนต่ อเหล็ก ต่ า จะเกิ ดแคปซู ลคาร์ บอนระดับนาโนเมตร เมื่ อ
สัดส่ วนของคาร์ บอนต่อเหล็กสู งจะพบว่าท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรปนอยูด่ ว้ ยเช่นกัน [12]
Kim และคณะ (2005) ทาการศึกษาเกี่ ยวกับอนุ ภาคเหล็กซึ่ งอยู่ภายในของท่อคาร์ บอน
ระดับนาโนเมตร โดยสังเคราะห์ ท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรผนังหลายชั้นโดยวิธีการ chemical
vapor deposition ของไซลี น (C6H4(CH3)2) และเฟอร์ โรซี น (Fe(C5H5)2) ที่อุณหภูมิ 700 องศา
เซลเซี ยส พบเหล็กในสถานะ (-Fe) ที่เสถียรในปริ มาณมาก คือปริ มาณ 40 เปอร์ เซ็นต์ของอนุภาค
เหล็กทั้งหมด ส่ วนสถานะอื่นที่พบจะเป็ น (-Fe) และไอออนคาร์ ไบด์จานวนเล็กน้อย (Fe3C) การที่
พบเหล็กในสถานะ (-Fe) นั้นอธิ บายได้วา่ เกิดจากไอออนคาร์ ไบด์ที่ส่วนปลายหัวของท่อคาร์ บอน
ระดับนาโนเมตร แต่สมดุ ลระหว่างไอออนคาร์ ไบด์และคาร์ บอนนั้นไม่เสถี ยร ดังนั้นจึงเกิ ดการ
เปลี่ยนโครงสร้างเป็ น (-Fe) และ (-Fe) และเกิดการงอกขึ้นเป็ นท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรในที่สุด
[13]
Gulino และคณะ (2005) ศึกษาการสังเคราะห์ท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรโดยใช้ก๊าซอี
เทน (Ethane, C2H6) เป็ นแหล่งคาร์ บอน และอนุภาคเหล็กเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาบนตัวรองรับอะลูมินา
ผลผลิตที่ได้ปริ มาณ 20 กรัมต่อ 1 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิไพโรไลซิ ส 660 องศาเซลเซี ยส ผลิตภัณฑ์ที่ได้
พบเพียงท่อนาคาร์ บอนผนังหลายชั้น มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยูใ่ นช่วง 20 – 40 นาโนเมตร และมีความ
ยาวในหลักร้อยนาเมตร [14]
Zhao และคณะ (2006) ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเกิ ดปฏิกิริยาของท่อคาร์ บอนระดับนาโน
เมตรโดยใช้วธิ ีการ Chemical vapor deposition (CVD) โดยใช้ก๊าซมีเทน (Methane, CH4) เป็ นแหล่ง
คาร์บอน และใช้ผง Ni–Cu–Al เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา โดยศึกษาอิทธิ พลของเวลาการเกิดปฏิกิริยา และ
ชนิดของก๊าซตัวพา คือ ก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซไนโตรเจน พบว่าเมื่อใช้เวลาการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น
ส่ งผลให้อตั ราผลผลิตเพิ่มขึ้น และเมื่อใช้ก๊าซไนโตรเจนเป็ นก๊าซตัวพา ส่ งผลให้ผลผลิตมีปริ มาณ
มากกว่ากรณี ที่ใช้ก๊าซไฮโดรเจนเป็ นก๊าซตัวพา ทั้งนี้ โดยมีสมมติฐานว่าก๊าซไนโตรเจนจะส่ งผลให้
อัตราการส่ งผ่านอะตอมคาร์ บอนสู่ พ้ืนผิวของตัวเร่ งปฏิกิริยาที่สูงกว่า และทาให้อตั ราการแพร่ สูงขึ้น
กว่าเมื่อไม่มีการใช้ก๊าซตัวพา [15]
Charinpanitkul และคณะ (2009) ศึกษาการไพโรไลซิสร่ วมระหว่างเฟอร์ โรซี นและแนฟทา
ลี น (Naphthalene) พบว่า แนฟทาลี นสามารถใช้ เป็ นแหล่ ง คาร์ บ อนในการสังเคราะห์ อนุ ภาค
คาร์ บอนระดับนาโนเมตร ทั้งท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรและแคปซูลคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่
มีอนุ ภาคเหล็กระดับนาโนเมตรถูกห่ อหุ ้มอยู่ภายใต้ช้ นั แกรไฟต์ โดยพบว่าลักษณะและขนาดของ
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โครงสร้างอนุ ภาคคาร์ บอนระดับนาโนเมตรนั้น ขึ้นอยู่กบั อุณหภูมิในการไพโรไลซิ สเป็ นสาคัญ
โดยอุณหภูมิในการไพโรไลซิ สสู ง จะเกิ ดแคปซูลคาร์ บอนระดับนาโนเมตรมากกว่า นอกจากนี้ ยงั
พบว่าสัดส่ วนการผสมของสารตั้งต้นยังส่ งผลต่อลักษณะของอนุภาค โดยจะพบท่อคาร์ บอนระดับ
นาโนเมตรมากกว่าแคปซู ลคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่สัดส่ วนของแนฟทาลีนมากกว่าเฟอร์ โรซี น
[16]
Li และคณะ ศึ กษาพอลิ เมอร์ ประกอบแต่งของคาร์ บอนอสัณฐานและพอลิ สไตรี นโดย
เตรี ยมจากวิธีอินซิ ทูพอลิเมอร์ ไรเซชันเพื่อนาไปประยุกต์ใช้เป็ นวัสดุสาหรับผลิตตัวตรวจวัด จาก
การทดลองพบว่าพอลิเมอร์ ประกอบแต่งจะตอบสนองทางไฟฟ้ าสู งต่อไอของตัวทาละลายที่ไม่มีข้ วั
และมีข้ วั ต่ า ในทางกลับกัน สาหรับตัวทาละลายที่มีข้ วั สู งพบว่าการตอบสนองทางไฟฟ้ าของพอลิ
เมอร์ ประกอบแต่งจะต่ากว่า นอกจากนี้ ยงั พบว่าค่าการนาไฟฟ้ าของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งดังกล่าว
จะได้ รั บ ผลกระทบจากความสามารถในการดู ด ซั บ ก๊ า ซของพอลิ เ มอร์ แ ละสารเติ ม โดย
ความสามารถในการดูดซับก๊าซนี้จะเปลี่ยนแปลงขึ้นกับชนิดของก๊าซที่ใช้ในการทดลอง [4]
Skakalova และคณะ ศึกษาเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติด้านกายภาพและนาไฟฟ้ าของพอลิ เมอร์
ประกอบแต่ง ของท่อคาร์ บ อนระดับ นาโนเมตรแบบผนังเดี่ ยวและพอลิ เมทิ ลเมตะไครเลท โดย
เตรี ยมพอลิ เมอร์ ประกอบแต่งจากการผสมพอลิเมทิลเมตะไครเลทในคลอโรฟอร์ ม (Chloroform)
ด้วยท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตร จากการทดลองพบว่าพอลิเมอร์ ประกอบแต่งดังกล่าวนาไฟฟ้ าได้
17 ซี เมนต์ต่อเซนติเมตร (S/cm) เมื่อเติมท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรในพอลิเมอร์ ประกอบแต่ง 10
เปอร์ เซ็ นต์โดยน้ าหนัก นอกจากนั้นได้ทาการศึกษาผลของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งที่ท่อคาร์ บอน
ระดับนาโนเมตรโดปด้วยไทโอนิลคลอไรด์ (Thionyl chloride) พบว่าไทโอนิลคลอไรด์จะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการนาไฟฟ้ าของพอลิ เมอร์ ป ระกอบแต่ ง เมื่ อท าการศึ ก ษาคุ ณสมบัติทางด้าน
กายภาพของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งที่ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรโดปและไม่ได้โดปด้วยไทโอนิล
คลอไรด์ (Thionyl chloride) พบว่าการโดปท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรด้วยไทโอนิลคลอไรด์จะ
ช่วยเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพให้กบั พอลิเมอร์ ประกอบแต่งของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรแบบ
ผนังเดี่ยวและพอลิเมทิลเมตะไครเลท [17]
Jia และคณะ ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติดา้ นกายภาพและความคงทนต่อความร้อนของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรและพอลิเมทิลเมตะไครเลท ซึ่ งเตรี ยมด้วยวิธี
อินซิ ทูพอลิเมอร์ ไรเซชัน (In situ polymerization) จากการทดลองพบว่าท่อคาร์ บอนระดับนาโน
เมตรสามารถกระจายตัวในเมทริ กซ์ของพอลิเมทิลเมตะไครเลทได้ดี และพันธะระหว่างท่อคาร์ บอน
ระดับนาโนเมตรและพอลิเมอร์ มีความแข็งแรงสู ง ซึ่ งการกระจายตัวดังกล่าวจะขึ้นกับเวลาในการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ ไรเซชันของเมทิลเมตะไครเลทก่อนที่จะเติมท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรลง
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ไป เมื่อทาการศึกษาคุณสมบัติดา้ นกายภาพและความคงทนต่อความร้อนของพอลิเมอร์ ประกอบ
แต่ ง ดัง กล่ า วพบว่ า สู ง ขึ้ น เมื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณของท่ อ คาร์ บ อนระดับ นาโนเมตรในเมทริ ก ซ์ ข อง
พอลิเมทิลเมตะไครเลท [18]
Zhang และคณะ ศึกษาพฤติกรรมในการนาไฟฟ้ าและความต้านทานไฟฟ้ าของพอลิเมอร์
ประกอบแต่งของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรแบบผนังหลายชั้น และสไตรี น (Styrene) โดยเตรี ยม
พอลิเมอร์ ประกอบแต่งด้วยวิธีอินซิ ทูพอลิเมอร์ ไรเซชันและวิธีโซลูชนั มิกซ์ซิง (Solution mixing)
จากการการศึกษาพฤติกรรมในการนาไฟฟ้ าและความต้านทานไฟฟ้ าของพอลิเมอร์ ประกอบแต่ง
เมื่ อสัมผัสกับไอของสารประกอบอิ นทรี ยร์ ะเหยง่ ายชนิ ดต่าง ๆ พบว่าพอลิ เมอร์ ประกอบแต่ง ที่
เตรี ยมจากวิธีอินซิทูพอลิเมอร์ไรเซชันมีการกระจายตัวของท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรในเมทริ กซ์
ของพอลิสไตรี นดีกว่าวิธีโซลูชนั มิกซ์ซิง และสามารถสร้างพอลิเมอร์ ประกอบแต่งที่มีสภาพไวและ
อัตราการตอบสนองต่อไอของสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่ ายสู งเมื่ออัตราส่ วนของท่อคาร์ บอน
ระดับนาโนเมตรต่อพอลิ เมอร์ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 5 ถึง 15 โดยน้ าหนัก นอกจากนี้ ยงั ได้ทาการศึกษา
ผลของการเพิม่ อุณหภูมิ ซึ่ งพบว่าการเพิม่ อุณหภูมิจะส่ งผลให้อตั ราการตอบสนองรวดเร็ วขึ้น แต่ค่า
การตอบสนองสู งสุ ดจะต่าลง [3]
Li และคณะ ศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองทางไฟฟ้ าของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งของท่อ
คาร์ บ อนระดับ นาโนเมตรแบบผนัง หลายชั้น และพอลิ เมทิ ล เมตะไครเลทต่ อไอของเมทานอล
(Methanol) โดยเตรี ยมพอลิเมอร์ ประกอบแต่งด้วยวิธีการผสมโดยตรง (Direct blending) และศึกษา
ลัก ษณะของท่ อ คาร์ บ อนระดับ นาโนเมตรภายในพอลิ เมอร์ ป ระกอบแต่ ง ด้วยกล้องจุ ล ทรรศน์
อิเล็กตรอน (Scanning electron microscope, SEM) จากการศึกษาพบว่าท่อคาร์ บอนระดับนาโน
เมตรสามารถกระจายตัวภายในเมทริ กซ์ของพอลิเมทิลเมตะไครเลทได้ดี และสามารถตรวจสอบการ
ตอบสนองทางไฟฟ้ าของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งต่อไอของเมทานอล โดยการวัดความเปลี่ยนแปลง
ความต้านทานภายใต้สภาวะบรรยากาศและอุณหภูมิห้องได้ จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อ
พอลิเมอร์ ประกอบแต่งสัมผัสกับไอของเมทานอล ค่าความต้านทานทางไฟฟ้ าจะสู งขึ้นและสามารถ
ผันกลับได้เมื่อนากลับมาวางในสภาวะปกติ [20]
Niu และคณะ ศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองทางไฟฟ้ าของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งของ
ท่อคาร์ บอนระดับ นาโนเมตรที่ ประกอบหมู่ฟั งก์ชันของคาร์ บอกซิ ล (MWCNT-COOH) และ
พอลิ เ อทิ ลี น ไกคอล (Poly(ethylene glycol, PEG) ในไดไซโคเฮกซิ ล คาร์ โ บไดอิ ไ มด์
(Dicyclohexylcarbodiimide, DCC) จากการทดลองพบว่าชนิ ดของไอของสารประกอบอินทรี ย ์
ระเหยง่ายมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตอบสนองทางไฟฟ้ าของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งดังกล่าว ซึ่ ง
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พฤติกรรมการตอบสนองทางไฟฟ้ าดังกล่าวสามารถอธิ บายจากการ Swelling และ Dissolvation
ของเมทริ กซ์ของพอลิเอทิลีนไกคอล โดยไอของสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่าย [21]
2.3 การพัฒนาตัวตรวจวัดก๊าซ
Quang และคณะ (2006) ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตเครื่ องตรวจวัดก๊าซจากท่อคาร์ บอนระดับ
นาโนเมตรแบบผนังชั้นเดี ยว ซึ่ งพบว่าคุณสมบัติทางไฟฟ้ าของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรแบบ
ผนังเดี่ยวจะเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิต่างๆ และจะมีความไวในการตอบสนองต่อปริ มาณความเข้มข้น
ของก๊าซแอมโมเนียที่เปลี่ยนแปลงโดยสามารถตรวจจับก๊าซแอมโมเนียที่มีความเข้มข้นต่าสุ ดได้ที่ 5
ppm และเข้าสู่ สถานะอิ่มตัวที่ความเข้มข้น 40 ppm [22]
Suehiro และคณะ (2006) ศึกษาการผลิตตัวตรวจจับก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ดว้ ยการใช้เขาคาร์ บอนระดับนาโนเมตรแบบผนังเดี่ยว (SWCNHs) โดยวัดผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้ า พบว่าค่าการนาไฟฟ้ าของเขาคาร์ บอนระดับนาโนเมตรแบบผนังเดี่ยวขึ้นอยู่
กับความเข้มข้นของก๊าซทั้งสองชนิ ด นอกจากนี้ ยงั พบว่าเขาคาร์ บอนระดับนาโนเมตรแบบผนัง
เดี่ยวมีพฤติกรรมเป็ นสารกึ่งตัวนาชนิ ด p-type เช่นเดียวกับท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรและมีผล
ใกล้เคียงกันในการตรวจจับก๊าซทั้งสองชนิด [23]
Bittencourt และคณะ (2006) เตรี ยมวัสดุสาหรับใช้ในการศึกษาการตรวจจับก๊าซด้วยการ
เติมท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรแบบผนังหลายชั้นลงในทังสเตนออกไซด์ (WO3) โดยวิธี Dropcoating deposition ในงานวิจยั นี้ ได้ทาการเปรี ยบเทียบการตรวจจับ ก๊าซพิษ 3 ชนิ ด ได้แก่ ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนออกไซด์ และก๊ า ซแอมโมเนี ย จากผลการวิจยั พบว่า
ปริ มาณการเติมท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่เหมาะสมสามารถลดอุณหภูมิการดาเนินการตรวจจับ
ก๊าซเป็ นที่อุณหภูมิห้องได้ และพบว่าเมื่อเติมปริ มาณท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรแบบผนังหลาย
ชั้นเพียงเล็กน้อยส่ งผลให้ความไวต่อการตอบสนองต่อการตรวจจับก๊าซแอมโมเนียเพิ่มขึ้น [24]
Ionescu และคณะ (2006) เตรี ยมตัวตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊าซแอมโมเนี ย
ซึ่ งสามารถใช้ในการตรวจวัดก๊าซ ณ อุณหภูมิห้องได้ที่ความความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์และก๊าซแอมโมเนียต่า ๆ ที่ 500 ppb.และ 200 ppm ตามลาดับ โดยใช้ท่อคาร์ บอนระดับนา
โนเมตรแบบผนังหลายชั้นที่ทาปฏิ กิริยากับออกซิ เจนแล้วเกาะตัวลงบนตัวรองรับด้วยวิธี Dropcoating deposition และพบว่าชั้นฟิ ล์มที่เกิดขึ้นมีพฤติกรรมเป็ นสารกึ่งตัวนาชนิด p-type โดยเสนอ
ว่ า ออกซิ เ จนบนผิ ว ของท่ อ คาร์ บ อนระดับ นาโนเมตรส่ ง ผลต่ อ ความไวในการตรวจจับ ก๊ า ซ
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ไนโตรเจนไดออกไซด์ และตัวเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ เป็ นโลหะส่ ง ผลต่ อความไวในการตรวจจับ ก๊ า ซ
แอมโมเนีย [25]
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บทที่ 3
วิธีดำเนินงำนวิจัย
โครงการวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั ที่ได้กล่าวในข้างต้น คือเพื่อสังเคราะห์ท่อคาร์ บอนระดับ
นาโนเมตรด้วยวิธีไพโรไลซิ สร่ วมของกลีเซอรอลและเฟอร์ โรซี น และนาท่อคาร์ บอนระดับนาโน
เมตรที่สังเคราะห์ได้ไปประยุกต์ใช้เป็ นตัวตรวจวัดก๊าซพิษโดยการนามาเตรี ยมเป็ นพอลิเมอร์ ประ
กอบแต่งของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรและพอลิเมทิลเมตะไครเลท อย่างไรก็ตาม ก่อนการนา
ท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่สั งเคราะห์ได้ไปประยุกต์ใช้เป็ นตัวตรวจวัดก๊าซพิษ ทางผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึ กษาถึ งความเป็ นไปได้ของการนาท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรมาเตรี ยมเป็ นพอลิ เมอร์
ประกอบแต่ ง โดยใช้ ท่ อ คาร์ บ อนระดับ นาโนเมตรที่ มี จ าหน่ า ยในท้อ งตลาด และทดสอบ
ความสามารถในการตรวจวัดสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่าย หลังจากการศึกษาความเป็ นไปได้
ดังกล่าวพบว่าท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรสามารถนามาประยุกต์ใช้เป็ นตัวตรวจวัดก๊าซพิษได้ ผล
ของการศึกษาแสดงในบทที่ 4 หลังจากการทดสอบดังกล่าวทางผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการศึกษาเกี่ยวกับ
การนาท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้ไปประยุกต์ใช้เป็ นตัวตรวจวัดก๊าซพิษและจะ
รายงานผลให้ทราบต่อไป
ดังนั้น การดาเนิ นงานวิจยั ของรายงานฉบับนี้ จะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก ๆ 2 ขั้นตอน
ได้แ ก่ ขั้น ตอนของการสั ง เคราะห์ ท่ อ คาร์ บ อนระดับ นาโนเมตรโดยวิ ธี ไ พโรไลซิ ส ร่ ว มของ
กลี เซอรอลและเฟอร์ โรซี น และขั้นตอนของการนาท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่มีจาหน่ ายใน
ท้องตลาดมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเป็ นตัวตรวจวัดก๊าซพิษ
3.1 สำรเคมี
สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
3.1.1 กลีเซอรอล (C3H5(OH) 3) (Ajax finechem, 99.5%)
3.1.2 เฟอร์ โรซีน (Fe(C5H5)2) (Sigma-Aldrich, 98% Fe)
3.1.3 ท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรแบบผนังหลายชั้น (MWCNT) 95.0% (Bayer Science)
3.1.4 เมทิลเมตะไครเลท (MMA) 99.5% (Thai MMA)
3.1.5 เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ (BPO) 98.0% (Panreac Synthesis)
3.1.6 โทลูอีน (C7H8) 99.5% (Mallinckrodt Chemical, 99.5%)
3.1.7 อะซีโตน (CH3COCH3) 99.95% (VWR)
3.1.8 เมทานอล (CH3OH) 99.99% (Fisher Scientific)
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3.1.9 ไซโคลเฮกเซน (C6H12) 99.99% (Fisher Scientific)
3.2 กำรเตรียมอุปกรณ์ ทดลองเพือ่ สั งเครำะห์ ท่อคำร์ บอนระดับนำโนเมตร
งานวิจยั นี้ ทาการสังเคราะห์ท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรโดยวิธีการไพโรไลซิ สร่ วมของ
กลีเซอรอล ซึ่ งเป็ นผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลและมีราคาถูก เป็ นแหล่งคาร์ บอน
และเฟอร์ โรซีนเป็ นแหล่งของตัวเร่ งปฏิกิริยาเหล็ก ทั้งนี้ วิธีการนี้ เป็ นวิธีเดียวที่สามารถใช้สารตั้งต้น
ที่เป็ นของเหลว (กลี เซอรอล) ในการสังเคราะห์เป็ นอนุ ภาคคาร์ บอนระดับนาโนเมตรได้ ชุ ด
เครื่ องมืออุปกรณ์ทดลองดังแสดงในรู ปที่ 3.1
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

รู ปที่ 3.1 ชุดเครื่ องมืออุปกรณ์การทดลอง
1. ก๊าซไนโตรเจน
4. ถ้วยคาร์บอน
7. ท่อคอวทซ์
10. อุปกรณ์ดกั ก๊าซ

2. เล็กกูเรเตอร์
3. โรตามิเตอร์
5. เทอร์โมคัปเปิ ล
6. เตาเผาไฟฟ้ า
8. จุกยาง
9. สายยาง
11. เครื่ องควบคุมอุณหภูมิ
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อุปกรณ์สาหรับสังเคราะห์ที่ใช้ในการวิจยั นี้ ประกอบด้วย
1. เตาเผาไฟฟ้ า ASH รุ่ นARF-30M ให้ความร้อนโดยขดลวดไฟฟ้ า มีขนาด 18 ×
18 × 30 เซนติเมตร สามารถปรับอุณหภูมิได้ต้ งั แต่ 200 - 1200 องศาเซลเซียสโดยใช้เครื่ องควบคุม
อุณหภูมิ อัตราการให้ความร้อนประมาณ 100 องศาเซลเซี ยสต่อนาที
2. ท่อควอทซ์ทนความร้อน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ยาว 60
เซนติเมตร และหนา 2 มิลลิเมตร
3. จุกยางปิ ดปลายท่อควอทซ์ เบอร์ 11
4. ถ้ว ยคาร์ บ อน ส าหรั บ ใช้ บ รรจุ ส ารตั้ง ต้น มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 1.6
เซนติเมตร สู ง 1 เซนติเมตร หนา 1 มิลลิเมตร
5. โรตามิเตอร์ (Kofloc) ซึ่ งสามารถปรับอัตราการไหลก๊าซได้ระหว่าง10- 100
มิลลิลิตรต่อนาที
6. ท่อสแตนเลสนาก๊าซตัวขนาด 1 หุน
7. ท่อซิ ลิโคน นาก๊าซออก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร
8. อุปกรณ์ดกั เก็บก๊าซขาออก ประกอบด้วย ขวดรู ปชมพูข่ นาด 500 มิลลิลิตร จุก
ยางเบอร์ 14 และท่อแก้วขนาด1 เซนติเมตร
9. ครกบดสาร
3.3 ขั้นตอนกำรทดลองเตรียมท่อคำร์ บอนระดับนำโนเมตร
การทดลองเพื่อสังเคราะห์อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรจากกลีเซอรอลและเฟอร์ โรซี น
โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. ใส่ ท่อควอทซ์ในเตาเผาไฟฟ้ า หลังจากนั้นปรับอุณหภูมิเตาเผาตามที่ตอ้ งการศึกษา
2. นาเฟอร์ โรซี น (Sigma-Aldrich, 98% Fe) 0.1 กรัม ผสมกับกลีเซอรอลตามสัดส่ วนที่
ต้องการศึกษา (สัดส่ วนโดยโมลระหว่างกลีเซอรอลต่อเฟอร์ โรซี นเป็ น 1 ต่อ 5 1 ต่อ 10 และ 1 ต่อ
20 ) ใส่ ลงในถ้วยคาร์ บอน แล้ววางในท่อควอทซ์ในตาแหน่ งที่มีอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซี ยส ซึ่ ง
เป็ นอุณหภูมิที่ทาให้กลีซอลรอลและเฟอร์ โรซี นสามารถระเหยได้ (กลีเซอรอลระเหยที่ 290 องศา
เซลเซียส เฟอร์โรซีนระเหยที่ 249 องศาเซลเซียส MSDS)
3. ปิ ดจุกยางที่ปลายท่อควอทซ์ท้ งั สองด้าน หลังจากนั้นป้ อนก๊าซอาร์ กอนซึ่ งทาหน้าที่
เป็ นก๊าซตัวพาผ่านเข้าไปในท่อควอทซ์โดยปรับให้มีอตั ราการไหลตามที่กาหนด (50 และ 100
มิลลิลิตรต่อนาที)
4. ก๊าซตัวพาจะพัดพาไอของสารตั้งต้นเข้าสู่ บริ เวณกลางท่อที่มีอุณหภูมิสูง และเกิ ดการ
แตกตัวเป็ นกลุ่มอะตอมคาร์ บอนและกลุ่มอะตอมเหล็ก และเกิดปฏิกิริยาการก่อตัวขึ้น ใช้เวลาทั้งสิ้ น
30 นาที
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5. หลังจากเสร็ จปฏิกิริยา ปิ ดเตาเผา หยุดการป้ อนก๊าซตัวพา และรอจนเตาเผาไฟฟ้ าเย็นลง
ถึงอุณหภูมิห้อง ผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้เป็ นฟิ ล์มสี ดาของคาร์ บอนเกาะบนผนังด้านในของท่อ
ควอทซ์ จากนั้นเก็บผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้ไปวิเคราะห์
3.4 ตัวแปรทีศ่ ึกษำในกำรสั งเครำะห์
การศึกษาตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการสังเคราะห์อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตร มีดงั นี้
1. อุณหภูมิในการไพโรไลซิส ศึกษาในช่วง 850 – 1200 องศาเซลเซียส
2. สัดส่ วนโดยโมลของกลีเซอรอลต่อเฟอร์โรซีน เป็ น 5 ต่อ 1 10 ต่อ 1 และ 20 ต่อ 1
3. อัตราการไหลของก๊าซตัวพา เป็ น 50 มิลิลิตรต่อนาที และ 100 มิลลิลิตรต่อนาที
3.5 กำรเตรียมอุปกรณ์ ทดลองสำหรับตัวตรวจวัดก๊ำซ
อุปกรณ์สาหรับทดลองวัดค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของตัวตรวจวัดก๊าซที่ทาจาก
พอลิเมอร์ ประกอบแต่งของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรและพอลิเมทิเมตะไครเลท ประกอบด้วย
ขวดรู ปชมพู่ขนาด 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร จานวน 1 ขวด สาหรับใส่ สารประกอบอินทรี ยร์ ะเหย
ง่าย ขวดรู ปชมพู่ขนาด 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร จานวน 1 ขวด สาหรับใช้วดั ค่าการเปลี่ยนแปลง
ความต้านทานของตัวตรวจวัดก๊าซ ชุ ดควบคุมอุณหภูมิ (Temperature controller) ปั๊ มสุ ญญากาศ
(Vacuum pump) ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital multi meter) ดังแสดงในรู ปที่ 3.2
Automotive DMM
(Digital multi meter)

Vacuum
pump

VOC

Temperature controller
Heater

Sensor

รู ปที่ 3.2 แผนภาพอุปกรณ์สาหรับทดลองวัดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของตัวตรวจวัดก๊าซ
หลัง ติ ดตั้ง อุ ปกรณ์ ทดลองแล้ว จะท าการควบคุ มอุ ณหภูมิ และความเข้ม ข้นของไอของ
สารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่ายในขวดรู ปชมพู่สาหรับใช้วดั ค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของ
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ตัวตรวจวัดก๊าซตามที่กาหนด และวัดค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของตัวตรวจวัดก๊าซด้วย
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

รู ปที่ 3.3 ภาพถ่ายอุปกรณ์สาหรับทดลองวัดค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของตัวตรวจวัดก๊าซ
3.6 ขั้นตอนกำรทดลองควำมสำมำรถในกำรตรวจวัดก๊ำซ
3.6.1 กำรเตรียมพอลิเมอร์ ประกอบแต่ งสำหรับประยุกต์ ใช้ เป็ นตัวตรวจวัดก๊ำซ

MM
A

MWCNT

BPO

PMMA film

Electrode
Oven

Ultrasonic bath

รู ปที่ 3.4 แผนภาพอุปกรณ์ในการเตรี ยมพอลิเมอร์ประกอบแต่งสาหรับใช้เป็ นตัวตรวจวัดก๊าซ
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แผนภาพอุปกรณ์ ในการเตรี ยมพอลิเมอร์ ประกอบแต่งของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตร
และ พอลิเมทิลเมตะไครเลทสาหรับประยุกต์ใช้เป็ นตัวตรวจวัดก๊าซ แสดงในรู ปที่ 3.4 ขั้นตอนใน
การเตรี ยมพอลิ เมอร์ ประกอบแต่งของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรและพอลิ เมทิลเมตะไครเลท
สาหรับใช้เป็ นตัวตรวจวัดก๊าซ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
3.6.1.1 การเตรี ยมพอลิเมอร์ ประกอบแต่ง
ขั้นแรกผสมเมทิลเมตะไครเลท 5 กรัม และเบนโซอิลเปอร์ ออกไซด์ 0.1 กรัม ลงในขวดรู ป
ชมพู่ขนาด 20 มิลลิลิตร จากนั้นติดตั้งเข้ากับเครื่ องควบแน่นชนิดรี ฟลักซ์ (Reflux condenser) และ
กวนให้เข้ากันที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 นาที เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ ไรเซชัน
เริ่ มต้น (Pre-polymeriztion) หลังจากนั้นเติมท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรในปริ มาณตามที่กาหนด
ลงไป (100, 125, 150 และ 175 มิลลิกรัม) ในสารผสมข้างต้นและกวนด้วยเครื่ องคนแม่เหล็ก
(Magnetic stirrer) เป็ นเวลา 5 นาที สุ ดท้ายนาสารผสมที่ได้ไปโซนิ เคต (Sonicate) เป็ นเวลา 1
ชัว่ โมง เพื่อทาให้เกิดเป็ นพอลิเมอร์ ประกอบแต่ง
3.6.1.2 การเตรี ยมตัวตรวจวัดก๊าซ
ขั้นแรกนาแผ่นอิเลกโทรดทองแดง (Copper electrode) ไปเคลือบตรงกลางแผ่นด้วยพอลิ เมอร์ ประกอบแต่ งของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรและพอลิ เมทิล เมตะไครเลทให้มีพ้ืนที่ 5×5
ตารางมิลลิเมตร และความหนา 0.175 มิลลิเมตร หลังจากนั้นนาอิเลกโทรดทองแดงที่ได้ไปอบใน
เตาอบ (Oven) ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ ไรเซชันอย่างสมบูรณ์
3.6.2 กำรวิเครำะห์ คุณสมบัติของตัวตรวจวัดก๊ำซ
3.6.2.1 การวัดค่าความต้านทานเริ่ มต้นของตัวตรวจวัดก๊าซ
ค่ า ความต้า นทานเริ่ ม ต้น ของตัว ตรวจวัด ก๊ า ซที่ ท าจากพอลิ เ มอร์ ป ระกอบแต่ ง ของท่ อ
คาร์บอนระดับนาโนเมตรและพอลิเมทิลเมตะไครเลท จะตรวจวัดค่าด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ที่ติดตั้ง
โปรแกรม RS-232-PC กับคอมพิวเตอร์ แสดงในรู ปที่ 3.5
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รู ปที่ 3.5 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ที่ติดตั้งโปรแกรม RS-232-PC กับคอมพิวเตอร์
3.6.2.2 การวัดความสามารถในการตรวจวัดก๊าซของตัวตรวจวัดก๊าซ
ความสามารถในการตรวจวัดก๊าซของตัวตรวจวัดก๊าซที่ทาจากพอลิเมอร์ ประกอบแต่งของ
ท่ อ คาร์ บ อนระดับ นาโนเมตรและพอลิ เ มทิ ล เมตะไครเลท จะวิ เ คราะห์ จ ากค่ า ความต้า นที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับเวลาที่ตวั ตรวจวัดก๊าซสัมผัสกับไอของสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่าย
โดยวัดค่าด้วยมัลติมิเตอร์ ที่ติดตั้งโปรแกรม RS-232-PC กับคอมพิวเตอร์ ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้
ก) ทาให้ขวดรู ปชมพูท่ ี่จะใช้วดั ค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของตัวตรวจวัดก๊าซอยูใ่ น
สภาวะสุ ญญากาศ -60 เซนติเมตรปรอท (cmHg)
ข) ให้ความร้ อนกับขวดรู ปชมพู่สาหรับใส่ สารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่ายจนถึงอุณหภูมิ
140 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นใส่ สารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่ายลงไป ซึ่ งจะเกิดการเปลี่ยนสถานะ
กลายเป็ นไอในทันที
ค) เชื่อมต่อขวดรู ปชมพูท่ ้ งั สองข้างต้นด้วยท่อที่ติดตั้งด้วยวาล์ว
ง) เปิ ดวาล์วที่ ติดตั้ง ที่ ท่ อระหว่า งขวดรู ป ชมพู่จนกระทัง่ ขวดรู ป ชมพู่ที่ จะใช้วดั ค่ า การ
เปลี่ยนแปลงความต้านทานของตัวตรวจวัดก๊าซอยูใ่ นสภาวะสมดุล -30 เซนติเมตรปรอท
จ) เปิ ดวาล์วอีกตัวเพื่อปรับความดันภายในขวดรู ปชมพูใ่ ห้เท่ากับความดันภายนอก
ฉ) ติ ดตั้งตัวตรวจวัดก๊าซที่ เตรี ยมไว้ใส่ ไปในขวดรู ปชมพู่ที่จะใช้วดั ค่าการเปลี่ ยนแปลง
ความต้านทานของตัวตรวจวัดก๊าซ
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ช) วัดค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของตัวตรวจวัดก๊าซเมื่อเทียบกับเวลา โดยควบคุม
ให้อุณหภูมิคงที่
3.7 เครื่องมือวิเครำะห์
3.7.1 Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM)
การวิ เ คราะห์ ก ารกระจายตัว ของท่ อ คาร์ บ อนระดับ นาโนเมตรแบบผนัง หลายชั้น ใน
เมทริ กซ์ของพอลิเมทิลเมตะไครเลทจะใช้ Field Emission Scanning Electron Microscopy หรื อ
FESEM แสดงในรู ปที่ 3.6 เครื่ องมือวิเคราะห์ดงั กล่าวจะใช้หลักการของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
โดยลาอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสู งจะส่ องกราดไปบนผิวของตัวอย่างสารและฉายภาพผิวของตัวอย่าง
สารดังกล่าวบนจอภาพ ทาให้สามารถเห็ นภาพของตัวอย่างสาร และสามารถบันทึกภาพนั้นด้วย
กล้องถ่ายรู ปซึ่ งประกอบอยูก่ บั กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนได้

รู ปที่ 3.6 Field Emission Scanning Electron Microscopy (JEOL รุ่ น JSM-6400)
3.7.2 Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)
ในการวิเ คราะห์ พ นั ธะเคมี ข องพอลิ เมอร์ ป ระกอบแต่ ง ของงานวิจยั นี้ จะใช้ Fourier
Transform Infrared Spectroscopy หรื อ FTIR แสดงในรู ปที่ 3.7 เครื่ องมือวิเคราะห์ดงั กล่าวสามารถ
ตรวจสอบโมเลกุลของสารได้อย่างแม่นยาทั้งสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ โดยโมเลกุลของ
สารแต่ละชนิ ดที่ตอ้ งการตรวจสอบจะสามารถดูดกลืนรังสี อินฟราเรดในช่ วงสเปกตรัมได้แตกต่าง
กัน ขึ้ นอยู่กบั องค์ประกอบและโครงสร้างของโมเลกุลของสาร เมื่อโมเลกุลของสารดูดกลื นรังสี
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อินฟราเรดจะถูกกระตุน้ ให้โมเลกุลเกิดการสั่น (Vibration) และการหมุน (Rotation) และเนื่องจาก
ความเฉพาะในการดูดกลื นรังสี อินฟราเรดของโมเลกุลของสารแต่ละชนิ ดทาให้สามารถวิเคราะห์
โครงสร้างและพันธะเคมีของโมเลกุลของสารรวมทั้งพอลิเมอร์ประกอบแต่งได้

รู ปที่ 3.7 Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) (รุ่ น 1760x)
3.7.3 Thermal Gravimetric Analysis (TGA)
ในงานวิจยั นี้จะใช้ Thermal Gravimetric Analysis หรื อ TGA แสดงในรู ปที่ 3.8 ในการ
วิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านความร้อนของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตร
และพอลิเมทิลเมตะไครเลท โดยเทคนิ คนี้ จะวิเคราะห์ความคงทนต่อความร้อนของสารและการ
สู ญเสี ยน้ าหนักของสารเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงทุกช่วงอุณหภูมิโดยจะทาการวิเคราะห์ในระบบปิ ด
เครื่ องวิเคราะห์จะประกอบด้วยเตาเผา (Furnace) ที่มีโปรแกรมควบคุ มอุณหภูมิ (Temperature
Programmer) ควบคุมบรรยากาศ ความดัน และมีระบบการชัง่ น้ าหนักเข้ามาประกอบ ซึ่ งข้อมูลที่ได้
จะน าไปวิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของสารที่ ท ดสอบ
เช่ น การสู ญ เสี ยองค์ ป ระกอบ
(Decomposition) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็ นสารใหม่ (Formation)
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รู ปที่ 3.8 Thermal gravimetric analysis (รุ่ น Q600)
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บทที่ 4
ผลกำรดำเนินกำรวิจัย
4.1. ผลกำรวิเครำะห์ โครงสร้ ำงของอนุภำคคำร์ บอนระดับนำโนเมตรทีส่ ั งเครำะห์ ได้
ภายหลังจากการทดลองทาการสังเคราะห์อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตร คณะวิจยั
พบว่ามีผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นอนุภาคสี ดาเกาะเป็ นชั้นฟิ ล์มอยูบ่ นผนังท่อควอทซ์ คณะวิจยั จึง
ทาการเก็บตัวอย่างของอนุภาคที่กระจายตัวอยูใ่ นบริ เวณส่ วนต่างๆ ของท่อ ได้แก่ ต้นท่อ กลางท่อ
และปลายท่อ จากนั้นจึงนาผงสี ดาดังกล่าวไปวิเคราะห์โครงสร้างด้วยด้วยเครื่ องมือต่างๆ เช่น SEM
และ TEM เพื่อตรวจสอบลักษณะรู ปร่ างของอนุภาคที่สังเคราะห์ โดยได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
จากการศึกษาพบว่า เมื่อทาการสังเคราะห์โดยใช้อตั ราส่ วนโดยโมลระหว่างกลีเซอรอล
ต่อเฟอร์ โรซี นเป็ น 5 ต่อ 1 และอัตราการไหลของก๊าซอาร์ กอน 50 มิลลิลิตรต่อนาที อุณหภูมิที่ใช้ใน
การไพโรไลซิส 850 องศาเซลเซียส เมื่อวิเคราะห์ลกั ษณะสัณฐานด้วยเทคนิค SEM ได้ผลดังรู ปที่
4.1 พบท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 300-500 นาโนเมตร ซึ่ง
เป็ นท่อคาร์ บนที่มีขนาดใหญ่ไม่นบั ว่าเป็ นท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตร เนื่องจากเป็ นที่ยอมรับกัน
ว่าท่อที่มีขนาดเล็กกว่า 100 นาโนเมตร จึงจะจัดว่าเป็ นท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตร แต่เมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์เป็ น 1000 และ 1200 องศาเซลเซียสตามลาดับ โดยควบคุมสภาวะให้
ตัวแปรอื่นคงที่พบว่ามีท่อคาร์ บอนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดประมาณ 100-500 นาโนเมตร ซึ่ง
เมตรกระจายตัวไม่เป็ นระเบียบ ดังแสดงในภาพที่ 4.2 และ 4.3 ตามลาดับ จากผลการทดลองจะ
สังเกตได้วา่ ไม่วา่ ทาการปรับอุณหภูมิในการไพโรไลซิสที่ 850 1000 หรื อ 1200 องศาเซลเซียส
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ณ ตาแหน่งต้นท่อนี้ จะมีขนาดที่ใหญ่กว่า 100 นาโนเมตรทั้งสิ้ น

300 นาโนเมตร
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3 µm

รู ปที่ 4.1 SEM ไมโครกราฟของอนุ ภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้ ตาแหน่ง ต้น
ท่อที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซี ยสอัตราส่ วนโดยโมลระหว่างกลีเซอรอลต่อเฟอร์ โรซีนเป็ น 5
ต่อ 1 อัตราการไหลก๊าซอาร์ กอน เป็ น 50 มิลลิลิตรต่อนาที

3 µm

รู ปที่ 4.2 SEM ไมโครกราฟของอนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้ ตาแหน่ง ต้น
ท่อ ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซี ยส อัตราส่ วนโดยโมลระหว่างกลีเซอรอลต่อเฟอร์โรซี นเป็ น 5
ต่อ 1 อัตราการไหล ก๊าซอาร์ กอนเป็ น 50 มิลลิลิตรต่อนาที
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3 µm

รู ปที่ 4.3 SEM ไมโครกราฟของอนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรระดับนาโนเมตรที่
สังเคราะห์ได้ ตาแหน่ง ต้นท่อ ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส อัตราส่ วนโดยโมลระหว่างกลีเซ
อรอลต่อเฟอร์ โรซี นเป็ น 5 ต่อ 1 และอัตราการไหลก๊าซอาร์กอนเป็ น50 มิลลิลิตรต่อนาที
เมื่อทาการสุ่ มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นช่วงกลางท่อ โดยในการสังเคราะห์ใช้สัดส่ วนโดย
โมลของกลีเซอรอลต่อเฟอร์ โรซีนเป็ น 5 ต่อ 1 และอัตราการไหลของก๊าซตัวพาเป็ น 50 มิลลิลิตรต่อ
นาที จากผลการวิเคราะห์ลกั ษณะรู ปร่ างผลิตภัณฑ์พบว่า ที่อุณหภูมิการไพโรไลซิส 850 องศา
เซลเซียส พบผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้มีลกั ษณะเป็ นเส้นละเอียดโดยมีขนาดสม่าเสมอใกล้เคียงกัน
มีการกระจายตัวดีโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์ที่วดั จากภาพถ่ายประมาณ 20-40 นาโนเมตร มีความยาว
ประมาณ 15 ไมโครเมตร อนุภาคที่สังเคราะห์ได้ค่อนข้างบริ สุทธิ์ ดังรู ปที่ 4.4 จากภาพถ่าย SEM
ยังไม่สามารถสรุ ปในทันที ได้วา่ อนุภาคที่สังเคราะห์ได้น้ ีเป็ นท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตร หรื อ
เป็ นเส้นใยคาร์บอนระดับนาโนเมตร ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องตรวจวิเคราะห์ยนื ยันด้วยเทคนิค TEM ซึ่ง
จะทาให้ทราบถึงลักษณะภายในว่าเป็ นท่อกลวงหรื อไม่ต่อไป
ในการทดลองศึกษาช่วงต่อไป ได้ทาการเพิ่มอุณหภูมิในการไพโรไลซิสเป็ น 1000 องศา
เซลเซียส โดยใช้เงื่อนไขตัวแปรอื่นๆ คงเดิม จากผลการวิเคราะห์พบว่ายังสามารถสังเคราะห์ท่อ
คาร์ บอนระดับนาโนเมตรได้เช่นเดียวกัน แต่มีลกั ษณะของท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่แตกต่าง
ไป กล่าวคือ ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่ได้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 - 30 นาโน
เมตร และยาวประมาณ 10 ไมโครเมตร และมีการจัดเรี ยงตัวของท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรอย่าง
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เป็ นระเบียบ โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่สม่าเสมอ
เล็กน้อยดังรู ปที่ 4.5

และพบอนุภาคที่มีสัณฐานกลมเจือปน

15 ไมโครเมตร

5 µm

รู ปที่ 4.4 SEM ไมโครกราฟของ อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้ ตาแหน่ง
กลางท่อ อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส อัตราส่ วนโดยโมลระหว่างกลีเซอรอลต่อเฟอร์ โรซีน
เป็ น 5 ต่อ 1 อัตราการไหลก๊าซอาร์กอน เป็ น 50 มิลลิลิตรต่อนาที

อนุภาคเจือปน

10 ไมโครเมตร
3 µm

รู ปที่ 4.5 SEM ไมโครกราฟของ อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้ ตาแหน่ง
กลางท่อ ที่ อุณหภูมิ 1000 องศาเซลซียส อัตราส่ วนโดยโมลระหว่างกลีเซอรอลต่อเฟอร์ โรซีน
เป็ น 5 ต่อ 1 อัตรา การไหลก๊าซอาร์กอน เป็ น 50 มิลลิลิตรต่อนาที
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ต่อมา เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการไพโรไลซิสสู งจนถึง 1200 องศาเซลเซียส พบว่าไม่มีอนุภาค
สี ดาสะสมอยูท่ ี่บริ เวณกลางท่อควอทซ์น้ ี เลย จากผลการทดลองนี้ ทาให้สามารถสันนิฐานได้วา่ ที่
อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซี ยสนั้น อะตอมของคาร์บอนมีพลังงานสู งเกินไปเนื่องจากอุณหภูมิของเตา
ไฟฟ้ าที่สูง ทาให้อะตอมของคาร์ บอนไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาที่ตาแหน่งกลางท่อนี้ จะระเหย
ล่องลอยไปจนถึงตาแหน่งปลายท่อควอทซ์
และไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาการก่อตัวเป็ นอนุภาค
คาร์บอนระดับนาโนเมตรได้ แต่ท้ งั นี้ก็ยงั พบว่ามีผลิตภัณฑ์จานวนมากที่บริ เวณปลายท่อควอทซ์
และเมื่อนาเอาอนุภาคคาร์ บอนที่สังคราะห์ได้บริ เวณปลายท่อควอทซ์มาวิเคราะห์ พบว่าที่อุณหภูมิ
การไพโรไลซิสเป็ น 850 องศาเซลเซี ยส อนุภาคจะมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มก้อนเกาะตัวกันอย่างหลวมๆ
โดยแต่ละอนุภาคนั้นมีลษั ณะกลมแตกต่างจากช่วงต้นท่อและกลางท่อที่มีลกั ษณะเป็ นเส้น และมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่วดั ได้จากภาพถ่าย SEM ประมาณ 50 นาโนเมตร ดังรู ปที่ 4.6 ซึ่งการ
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค SEM นี้ยงั บอกแน่ชดั ไม่ได้วา่ อนุภาคที่มีลษั ณะเป็ นก้อนกลมนี้จะเป็ นอนุภาค
คาร์บอนระดับนาโนเมตรชนิดใด ต้องทาการวิเคราะห์ซ้ าด้วยเทคนิค TEM เพื่อยืนยันชนิดของ
อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้

3 µm

รู ปที่ 4.6 SEMไมโครกราฟของ อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้ ตาแหน่ง
ปลายท่อที่ อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส อัตราส่ วนโดยโมลระหว่างกลีเซอรอลต่อเฟอร์ โรซีน
เป็ น 5 ต่อ 1 อัตรา การไหลก๊าซอาร์กอนเป็ น50 มิลลิลิตรต่อนาที

27

3 µm

รู ปที่ 4.7 SEMไมโครกราฟของ อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้ ตาแหน่ง
ปลายท่อที่ อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียสอัตราส่ วนโดยโมลระหว่างกลีเซอรอลต่อเฟอร์ โรซีน
เป็ น 5 ต่อ 1 และอัตราการ ไหลก๊าซ อาร์กอนเป็ น 50 มิลลิลิตรต่อนาที
จากผลการทดลอง เมื่อปรับอุณหภูมิการไพโรไลซิสเพิ่มขึ้นเป็ น 1000 และ 1200 องศา
เซลเซียส พบว่าผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้ส่วนใหญ่จะกระจายอยูท่ ี่บริ เวณปลายท่อควอทซ์เป็ น
ส่ วนใหญ่ ในขณะที่บริ เวณกลางท่อ และต้นท่อมีผลิตภัณฑ์นอ้ ยมาก ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์
ได้มีลกั ษณะสัญฐานกลม และมีขนาดของอนุภาคใหญ่ข้ ึน และเกาะกันอย่างหนาแน่นขึ้นเมื่อใช้
อุณหภูมิในการไพโรไลซิ สเพิ่มสู งขึ้น ดังรู ปที่ 4.7 และ 4.8 แสดงถึงอนุภาคคาร์บอนระดับนาโน
เมตรที่พบบริ เวณปลายท่อควอทซ์ที่อุณหภูมิไพโรไลซิส 1000 และ 1200 องศาเซลเซียสตามลาดับ

28

3 µm

รู ปที่ 4.8 SEM ไมโครกราฟของ อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้ ตาแหน่ง
ปลายท่อ ที่ อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส อัตราส่ วนโดยโมลระหว่างกลีเซอรอลต่อเฟอร์ โรซีน
เป็ น 5 ต่อ 1 อัตราการไหลก๊าซอาร์กอนเป็ น 50 มิลลิลิตรต่อนาที

ผลการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค SEM ทาให้ทราบถึงลักษณะรู ปร่ างภายนอกของอนุภาค
คาร์บอนที่สังเคราะห์ได้ซ่ ึ งจะถูกนาไปวิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้างภายในต่อไป โดยอาศัยเทคนิค
TEM เพื่อตรวจยืนยันชนิ ดของอนุ ภาค และขนาดที่แน่นอน โดยเลือกอนุภาคคาร์บอนที่ตาแหน่ง
กลางท่อมาวิเคราะห์พบว่า ที่อุณหภูมิไพโรไลซิส 850 องศาเซลเซียส สัดส่ วนโดยโมลของกลีเซอรอลต่อเฟอร์ โรซีนเป็ น 5 ต่อ 1 อัตราการไหลของก๊าซอาร์กอนเป็ น 50 มิลลิลิตรต่อนาที พบว่า
ท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่พบจากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค SEM นั้น คือท่อคาร์ บอนระดับนา
โนเมตร เนื่ องจากพบว่าภายในมีลกั ษณะกลวง โดยท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้น้ นั
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20-40 นาโนเมตร ดังรู ปที่ 4.9 นอกจากนั้นภายในท่อคาร์ บอน
ระดับนาโนเมตร ยังพบอนุ ภาคเหล็กซึ่ งเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาโลหะที่ได้จากโมเลกุลของเฟอร์ โรซีนอีก
ด้วย และเมื่อทาการเพิ่มกาลังขยายของเครื่ อง TEM พบว่าอนุภาคที่ได้น้ นั เป็ นอนุภาคท่อคาร์บอน
ระดับนาโนเมตรที่มีผนังหลายชั้น โดยมีจานวนชั้นของผนังคาร์บอนประมาณ 10-30 ชั้น ดังรู ปที่
4.10 เมื่อตรวจสอบโดยใช้กาลังขยายสู งยิง่ ขึ้น พบว่าระยะห่างระหว่างชั้นของผนังท่อคาร์บอนมี
ค่าประมาณ 1.4 อังสตรอม ดังกราฟรู ปที่ 4.11
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50 nm

รู ปที่ 4.9 TEMไมโครกราฟของ ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้ ตาแหน่ง กลาง
ท่อ ที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซี ยสอัตราส่ วนโดยโมลระหว่างกลีเซอรอลต่อเฟอร์ โรซีนเป็ น 5
ต่อ 1 อัตราการไหลก๊าซ อาร์ กอนเป็ น50 มิลลิลิตรต่อนาที
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ก
ก

10 nm

3 nm

รู ปที่ 4.10 TEM ไมโครกราฟของ กาลังขยายสู งแสดงชั้นผนังของท่อคาร์บอนระดับนาโน
เมตร ที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซี ยสอัตราส่ วนโดยโมลระหว่างกลีเซอรอลต่อเฟอร์ โรซี นเป็ น
5 ต่อ 1 อัตราการไหลก๊าซอาร์กอนเป็ น 50 มิลลิลิตรต่อนาที
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1.4 oA

รู ปที่ 4.11 ความหนาของแต่ละชั้นผนังของท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตร
เมื่อทาการวิเคราะห์อนุ ภาคท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่ได้จากการไพโรไลซิสที่ 1000
องศาเซลเซี ยส พบอนุภาคท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรซึ่ งสังเคราะห์และเก็บได้จากภายในท่อมี
อนุภาคเหล็กอยูเ่ ช่นเดียวกับ ผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้ที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส แต่ท่อคาร์บอน
ระดับนาโนเมตรนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กกว่า และมีความคดงอมากกว่า โดยมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 นาโนเมตร และพบอนุภาคคาร์ บอนแบบอสัญฐาน (Amorphous carbon)
เจือปนอยูจ่ านวนหนึ่ง ดังแสดงในรู ปที่ 4.12

50 nm

รู ปที่ 4.12 TEM ท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้ ตาแหน่ง กลางท่อ ที่อุณหภูมิ
1000 องศา เซลเซี ยส อัตราส่ วนโดยโมลระหว่างกลีเซอรอลต่อเฟอร์ โรซีนเป็ น 5 ต่อ 1 อัตรา
การไหลก๊าซอาร์กอนเป็ น 50 มิลลิลิตรต่อนาที
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สาหรับอนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์และเก็บรวบรวมได้จากบริ เวณปลาย
ท่อควอทซ์น้ นั เมื่อทาการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค TEM พบว่าอนุภาคที่สังเคราะห์ได้น้ นั เป็ นอนุภาค
แคปซูลคาร์บอนระดับนาโนเมตรดังรู ปที่ 4.13 โดยอนุภาคจะมีแผ่นกราฟี น (Graphene sheet)
ห่อหุ ม้ อนุภาคเหล็กเอาไว้
โดยแคปซูลคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่พบนั้นมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 50 นาโนเมตร มีช้ นั ผนังกราฟี นคาร์ บอนประมาณ 50 ชั้น และพบว่าอนุภาค
ของเหล็กที่ถูกห่อหุ ม้ นั้นมีขนาดประมาณ 20- 30 นาโนเมตรและมีการจัดเรี ยงตัวอย่างเป็ นระเบียบ
ทั้งนี้สามารถวัดระยะการจัดเรี ยงเรี ยงตัวของโมเลกุลเหล็กได้ประมาณ 6 อังสตรอม (จากภาพถ่าย
TEM กาลังขยายสู ง)
ก
ก
ข
3 nm

ข

10 nm

3 nm

รู ปที่ 4.13 TEM ไมโครกราฟของแคปซูลคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้ ตาแหน่ง
ปลายท่อ ที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียสอัตราส่ วนโดยโมลระหว่างกลีเซอรอลต่อเฟอร์ โรซีน
เป็ น 5 ต่อ 1 อัตราการไหลก๊าซ อาร์กอนเป็ น50 มิลลิลิตรต่อนาที
เมื่อนาอนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้มาตรวจวัดขนาดด้วยเทคนิค DLS
เพื่อเปรี ยบเทียบขนาดของอนุภาคที่สังเคราะห์ได้ที่อุณหภูมิการไพโรไลซิสต่างๆกัน พบว่า เมื่อ
อุณหภูมิที่ใช้ในการไพโรไลซิ สเพิ่มสู งขึ้น จะส่ งผลให้ขนาดของอนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตร
บริ เวณต้นท่อและกลางท่อมีขนาดเล็กลง ดังกราฟรู ปที่ 4.14 และกราฟรู ปที่ 4.15 แต่อนุภาคที่พบ
บริ เวณปลายท่อควอทซ์จะมีขนาดใหญ่ข้ ึนเมื่อทาการเพิ่มอุณหภูมิการไพโรไลซิส ทั้งนี้เนื่องจาก
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ขนาดอนุภาค (นาโนเมตร )

การเพิ่มอุณหภูมิเป็ นการเพิ่มอัตราการแพร่ ของกลุ่มอะตอมคาร์ บอนสู่ ตวั เร่ งปฏิกิริยาโลหะ ทาให้
อัตราการแพร่ ผา่ นสู งกว่าอัตราการแพร่ ที่บริ เวณพื้นผิวของตัวเร่ งปฏิกิริยาโลหะ
ส่ งผลให้ท่อ
คาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กลง
สอดคล้องกับการ
สังเกตจากภาพถ่าย TEM ซึ่ งพบว่าการเพิม่ อุณหภูมิจะทาให้ขนาดและความเป็ นระเบียบของท่อ
คาร์ บอนระดับนาโนเมตรลดลง ในทางกลับกัน ที่บริ เวณปลายท่อควอทซ์ซ่ ึ งเป็ นบริ เวณที่มีอุณหภูมิ
ต่าลงสู งขึ้น ปริ มาณกลุ่มคาร์ บอนอะตอมที่หลงเหลือจากการทาปฏิกิริยาบริ เวณต้นท่อและกลางท่อ
จึงไหลมาเกิดปฏิกิริยาบริ เวณปลายท่อควอทซ์มากขึ้น ส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์ตรงตาแหน่งปลายท่อ
ควอทซ์มีขนาดใหญ่ข้ ึน ดังแสดงไว้ในกราฟรู ปที่ 4.16
900
700
500
300
100
850

1000

1200

อุณหภูมไิ พโรไลซิส

ขนาดอนุภาค (นาโนเมตร)

รู ปที่ 4.14 ขนาดของอนุภาคบริ เวณต้นท่อควอทซ์ต่ออุณหภูมิไพโรไลซิส

450
400
350
300
250
200
850

1000

1200

อุณหภูมไิ พโรไลซิส

รู ปที่ 4.15 ขนาดของอนุภาคบริ เวณกลางท่อควอทซ์ต่ออุณหภูมิไพโรไลซิส

ขนาดอนุภาค (นาโนเมตร)
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350
330
310
290
270
250
850

1000

1200

อุณหภูมไิ พโรไลซิส

รู ปที่ 4.16 ขนาดของอนุภาคบริ เวณปลายท่อควอทซ์ต่ออุณหภูมิไพโรไลซิส
เมื่อสังเกตขนาดอนุภาคที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค DLS พบว่าขนาดที่วเิ คราะห์ได้มี
ขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดที่สังเกตได้จากรู ปภาพจากเทคนิค SEM และ TEM ทั้งนี้เพราะเทคนิค DLS
นั้นทาการวัดขนาดอนุภาคโดยมีสมมุติฐานให้รูปทรงของอนุภาคที่วดั มีสัณฐานเป็ นทรงกลม การ
สมมุติให้อนุภาคท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรซึ่ งมีสัณฐานเป็ นทรงกระบอก
ที่มีขนาดความยาว
มากกว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 300 เท่า คือมีขนาดความยาวของท่อประมาณ 10 - 15
ไมโครเมตรแต่เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมีค่าเพียง 30 นาโนเมตรเท่านั้น ส่ งผลให้เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของอนุภาคทรงกลมเทียบเท่าที่ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่ได้จาก
ภาพถ่าย TEM และ SEM
4.2 คุณสมบัติด้ำนควำมคงทนต่ อควำมร้ อนของพอลิเมอร์ ประกอบแต่ ง
การศึกษาคุ ณสมบัติด้านความคงทนต่อความร้ อนของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งด้วย TGA
ภายใต้สภาวะบรรยากาศไนโตรเจน ในช่วงอุณหภูมิ 40 ถึง 600 องศาเซลเซี ยส ด้วยอัตราการให้
ความร้อนคงที่ 10 องศาเซลเซี ยสต่อนาที แสดงในรู ปที่ 4.17 พบว่าพอลิเมอร์ บริ สุทธิ์ และพอลิเมอร์
ประกอบแต่งจะเริ่ มสู ญเสี ยน้ าหนักที่อุณหภูมิเดียวกัน แต่อุณหภูมิที่เกิ ดการสู ญเสี ยน้ าหนักสู งสุ ด
แตกต่างกัน โดยพอลิเมอร์ บริ สุทธิ์ จะสู ญเสี ยน้ าหนักสู งสุ ดที่อุณหภูมิ 360 องศาเซลเซี ยส ในขณะที่
พอลิ เ มอร์ ป ระกอบแต่ ง จะสู ญ เสี ย น้ า หนัก สู งสุ ดที่ อุ ณหภู มิ 390 องศาเซลเซี ย ส จากการศึ ก ษา
เบื้องต้นพบว่าการเติมท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรลงไปในเมทริ กซ์ของพอลิเมอร์ จะช่วยเพิ่มความ
คงทนต่อความร้ อนของพอลิ เมอร์ บริ สุ ทธิ์ ได้ นอกจากนี้ ยงั พบว่าปริ มาณของท่อคาร์ บอนระดับ
นาโนเมตร 2 ถึง 3.5 เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนัก ที่เติมลงไปในเมทริ กซ์ของพอลิเมอร์ ในงานวิจยั นี้ ช่วย
เพิ่มความคงทนต่อความร้อนของพอลิเมอร์บริ สุทธิ์ เท่า ๆ กัน

35

120
PMMA
PMMA with 2.0% MWCNT

Residual Weight (%)

100

PMMA with 2.5% MWCNT
PMMA with 3.0% MWCNT

80

PMMA with 3.5% MWCNT

60
40
20
0
0

100

200

300

400

500

600

Temperature (°C)

รู ปที่ 4.17 การวิเคราะห์คุณสมบัติดา้ นความคงทนต่อความร้อนของพอลิเมอร์ประกอบแต่งด้วย TGA
ทั้งนี้เป็ นที่น่าสังเกตว่าปริ มาณกาก (Residue) ที่เหลือค้างหลังจากทาการวิเคราะห์ดว้ ย TGA
นั้นยังมีค่าสู งถึงเกือบร้ อยละ 20 โดยน้ าหนักนั้น ในขณะนี้ กาลังได้ทาการศึกษาถึงเสถียรภาพของ
พอลิเมทิลเมตะไคเลท และความถูกต้องของเครื่ องมือวิเคราะห์วา่ มีผลต่อปริ มาณกากที่เหลือหรื อไม่
ซึ่ งโดยหลักการแล้ว หากพอลิ เมอร์ ซ่ ึ งมีสเถียรภาพทางความร้ อนต่ากว่าท่อคาร์ บอนระดับนาโน
เมตร เมื่อถูกให้ความร้ อนจนสลายตัวไป ปริ มาณกากที่เหลือควรจะมีมวลน้อยกว่าหรื อเท่ากับมวล
ของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่เติมเข้าไป แต่ท้ งั นี้ มีความเป็ นไปได้ที่พอลิเมอร์ อาจจะสลายตัว
แล้วเปลี่ยนสภาพเป็ นคาร์ บอนที่มีความเสถียรสู งจึงส่ งผลให้ปริ มาณกากที่เหลือยังคงมีอยูม่ าก ทั้งนี้
ได้จะรายงานให้ทราบความก้าวหน้าหลังจากทาการวิเคราะห์เพื่อตรวจทานเพิ่มเติมในรายงานฉบับ
ต่อไป
4.3 พันธะเคมีของพอลิเมอร์ ประกอบแต่ ง
การวิเคราะห์ องค์ประกอบและโครงสร้ างของพอลิ เมอร์ ป ระกอบแต่ง ของท่ อคาร์ บอน
ระดับนาโนเมตรและพอลิเมทิลเมตะไครเลทด้วย FTIR แสดงในรู ปที่ 4.18
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PMMA
รู ปที่ 4.18 การวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างด้วย FTIR; (ก) พอลิ
เมทิลเมตะไครเลทบริ สุทธิ์
with
(ข) พอลิเมทิลเมตะไครเลทประกอบแต่งด้วยท่อคาร์บอน 3.5 2.5%
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก
MWCN
T

ง 1650 cm-1 เนื่องจากในการ
รู ปที่ 4.18 แสดงให้เห็นพีคของคาร์ บอน-คาร์ บอนที่ตาแหน่PMMA
with
สร้ างพันธะของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรและพอลิเมทิลเมตะไครเลท
ซึ่ งเกิ ดขึ้นระหว่างการ
3.0%
MWCN
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาพอลิ เ มอร์ ไ รเซชั น ท่ อ คาร์ บ อนระดับ นาโนเมตรจะถู
ก กระตุ ้น ด้ว ยเบนโซอิ ล
T
เปอร์ ออกไซด์จนกระทัง่ เกิดพันธะ п ขึ้น พันธะดังกล่าวจะเชื่อมพัPMMA
นธะอย่างแข็งแรงกับเมทริ กซ์
ของ พอลิ เมทิลเมตะไครเลท ส่ งผลให้เกิ ดการปรับปรุ งคุณสมบัติทwith
างด้านกายภาพของพอลิเมอร์
3.5%
ประกอบแต่ง
MWCN
T

4.4 กำรจัดเรียงและกระจำยตัวของท่อคำร์ บอนในเมทริกซ์ ของพอลิเมทิลเมตะไครเลท
จากการวิเคราะห์การจัดเรี ยง และกระจายตัวของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์
ได้ในเมทริ กซ์ของพอลิเมทิลเมตะไครเลทด้วย SEM แสดงในรู ปที่ 4.19 (ก)-(ง) จะสังเกตเห็นว่า มี
การกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรในเมทริ กซ์ของพอลิ เมทิลเมตะ
ไครเลท จากการทดลองเพิ่มปริ มาณท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรในเมทริ กซ์ พบว่าเมื่อเพิ่มปริ มาณ
ของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรเข้าไปในเมทริ กซ์ของพอลิเมอร์ การกระจายตัวของท่อคาร์ บอน
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ระดับนาโนเมตรจะมีความสม่าเสมอมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อปริ มาณของท่อคาร์ บอนระดับนาโน
เมตรในเมทริ กซ์ของพอลิเมอร์ สูงกว่า 3.0 เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนัก จะสังเกตไม่เห็นถึงความแตกต่าง
ของการกระจายตัวของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตร แสดงในรู ปที่ 4.3 (ค) และ (ง)
4.5 กำรเกิด Swelling ของพอลิเมอร์ ประกอบแต่ ง
การเกิด Swelling ของเมทริ กซ์ของพอลิเมอร์ เกิดจากการแทรกซึ มของโมเลกุลของก๊าซเข้า
ไปในเมทริ กซ์ ของพอลิ เมอร์ การแทรกซึ มของโมเลกุลของก๊าซจะขึ้นกับคุณสมบัติดา้ นการแพร่
และการละลายของโมเลกุลของก๊าซในเมทริ กซ์ของพอลิเมอร์ การแทรกซึ มดังกล่าวส่ งผลทาให้
เมทริ กซ์ของพอลิเมอร์ เกิดการบวมขึ้น งานวิจยั นี้ พบว่าไอของสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่ายส่ งผล
ต่อการเกิ ด Swelling ของพอลิ เมอร์ ประกอบแต่ง ในรู ปที่ 4.4 เปรี ยบเทียบโครงสร้ างของ
พอลิเมอร์ ประกอบแต่งที่ไม่ได้สัมผัส (ก) และสัมผัส (ข) กับไอของโทลูอีนความเข้มข้น 1000 ppm
เป็ นเวลา 5 นาที ซึ่ งพบว่าพอลิเมอร์ ประกอบแต่งที่สัมผัสกับไอของโทลูอีนจะบวมขึ้นอย่างชัดเจน
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ก

ข
2

ค

ง

รู ปที่ 4.19 การวิเคราะห์การจัดเรี ยงและกระจายตัวของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรในเมทริ กซ์ของ
พอลิเมทิลเมตะไครเลท; (ก) 2.0 เปอร์ เซ็นต์ (ข) 2.5 เปอร์ เซ็นต์ (ค) 3.0 เปอร์ เซ็นต์ (ง) 3.5
เปอร์ เซ็นต์ของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรโดยน้ าหนัก
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(ก)
a

(ข)

รู ปที่ 4.20 การเกิด Swelling ของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งที่มีปริ มาณท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตร
2.0 เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนัก
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4.6 กำรนำไฟฟ้ ำของพอลิเมอร์ ประกอบแต่ ง

Resistance (kΩ)

โดยทัว่ ไปแล้วพอลิ เมอร์ จะเป็ นฉนวนไฟฟ้ า แต่เมื่อเติมอนุ ภาคคาร์ บอนระดับนาโนเมตร
เข้าไปในเมทริ กซ์พอลิเมอร์ อนุภาคดังกล่าวจะไปเพิ่มความสามารถในการนาไฟฟ้ าให้กบั พอลิเมอร์
ขึ้น ในงานวิจยั นี้ จะวัดค่าความต้านทานของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งด้วยดิ จิตอลมัลติมิเตอร์ รู ปที่
4.21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ าของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งของท่อคาร์ บอน
ระดับนาโนเมตรและพอลิเมทิลเมตะไครเลทกับปริ มาณของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่เติมลง
ไปในเมทริ กซ์ของพอลิเมอร์ พบว่าความต้านทานไฟฟ้ าของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งลดลงเมื่อเพิ่ม
ปริ มาณท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรเข้าไปในเมทริ กซ์ของพอลิเมอร์ ในงานวิจยั นี้สามารถวัดค่า
ความต้า นทานไฟฟ้ าของพอลิ เมอร์ ประกอบแต่ งที่เริ่ มลดลงได้เมื่อเติมปริ มาณของท่อคาร์ บอน
ระดับนาโนเมตร 2.0 เปอร์ เซ็ นต์โดยน้ าหนัก ในขณะที่ปริ มาณของท่อคาร์ บอนต่ ากว่านี้ จะไม่
สามารถวัดค่าความต้านทานไฟฟ้ าได้
80
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0.281
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รู ปที่ 4.21 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ าของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งกับปริ มาณของท่อ
คาร์บอนระดับนาโนเมตรในเมทริ กซ์ของพอลิเมอร์
4.7 คุณสมบัติด้ำนกำรนำไฟฟ้ำและกำรตรวจวัดก๊ำซของตัวตรวจวัดก๊ำซ
งานวิจยั นี้จะศึกษาความสามารถในการตรวจวัดไอของสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่าย 4
ชนิ ด ได้แ ก่ โทลู อี น อะซี โ ตน เมทานอล และไซโคลเฮกเซน ด้ว ยตัว ตรวจวัด ก๊ า ซที่ ท าจาก
พอลิเมอร์ ประกอบแต่งของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรและพอลิเมทิลเมตะไครเลทโดยวัดค่าการ
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เปลี่ยนแปลงการตอบสนองทางไฟฟ้ า รู ปที่ 4.22 แสดงการเพิ่มขึ้นของค่าความต้านทานไฟฟ้ าของ
พอลิ เมอร์ ประกอบแต่งที่มีปริ มาณท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตร 2.0 เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนักเมื่อ
สัมผัสกับไอของโทลูอีนความเข้มข้น 500 ppm อุณหภูมิคงที่ 40 องศาเซลเซียส เทียบกับเวลา
12.80

Resistance (kΩ)
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รู ปที่ 4.22 การเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้ าของพอลิเมอร์ประกอบแต่งที่มีปริ มาณท่อคาร์บอน
ระดับนาโนเมตร 2.0 เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนักเมื่อสัมผัสกับไอของโทลูอีนความเข้มข้น 500 ppm ที่
อุณหภูมิคงที่ 40 องศาเซลเซี ยส
การเพิ่มขึ้ นของค่าความต้านทานไฟฟ้ าของพอลิ เมอร์ ประกอบแต่งเมื่อสัมผัสกับไอของ
สารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่าย สามารถอธิ บายได้จากการเกิด Swelling ของเมทริ กซ์ของพอลิเมอร์
[21] ซึ่งเกี่ยวข้องกับปั จจัยของการแทรกซึม (Permeation) และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพอลิเมอร์ กบั
ตัวทาลาย (Polymer-solvent interaction) เช่น ก๊าซหรื อไอของสารระเหย [26-29]
การแทรกซึ มของไอของสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่ ายเข้าไปในเมทริ กซ์ของพอลิเมอร์
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้ าของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งเป็ นอย่าง
มาก ซึ่ งถูกนิยามด้วยอัตราที่ ไอของสารระเหยผ่านเข้าไปในเมทริ กซ์ของพอลิเมอร์ กลไกของการ
แทรกซึ มของไอของสารระเหยแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
(ก) การดูดซับ Absorption
(ข) การแพร่ Diffusion)
(ค) การคายซับ Desorption
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ในกรณี ของพอลิ เมอร์ บริ สุทธิ์ กลไกของการแทรกซึ มของไอของสารระเหยจะมีเพียง 2
ขั้นตอน ได้แก่ การดูดซึ มและการแพร่ ซึ่ งขั้นตอนการแพร่ มีอตั ราช้ากว่าการดูดซึ มของไอของสาร
ระเหย ดังนั้นขั้นตอนการแพร่ จึงเป็ นขั้นกาหนดอัตรา (Rate determining step) การแพร่ ของไอของ
สารระเหยเข้าไปในช่องว่าง (Free volume) ของเมทริ กซ์ของพอลิเมอร์ จะทาให้เกิดการจัดเรี ยงสาย
โซ่ของพอลิเมอร์ ใหม่ และเกิดช่องว่างระหว่างสายโซ่ของพอลิเมอร์เพิ่มขึ้น ดังแสดงในรู ปที่ 4.23

Free volume

Swelling of
polymer chain
Gas molecules
diffuse into
free volume

รู ปที่ 4.23 การเกิด Swelling เมื่อมีการแทรกซึมของไอสารระเหยเข้าไปภายในพอลิเมอร์บริ สุทธิ์

Rearrange
of CNT

รู ปที่ 4.24 การจัดเรี ยงตัวใหม่ของสายโซ่พอลิเมอร์และท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรเมื่อไอของสาร
ระเหยแพร่ เข้าไปในพอลิเมอร์ ประกอบแต่ง
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เมื่อนาตัวตรวจวัดก๊าซที่ทาจากพอลิเมอร์ ประกอบแต่งของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตร
และพอลิเมทิลเมตะไครเลทไปสัมผัสกับไอของสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยขึ้น ไอระเหยดังกล่าวจะ
แพร่ เข้าไปในช่ องว่างของเมทริ กซ์ของพอลิ เมอร์ ทาให้เกิ ดการจัดเรี ยงสายโซ่ ใหม่และทาให้ท่อ
คาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่พาดกันอยู่ถูกผลักให้แยกออกจากกันจนเกิ ดช่ องว่างใหม่ข้ ึน ดังแสดง
ในรู ปที่ 4.24.
รู ปที่ 4.25 แสดงแนวความคิดในการจัดเรี ยงตัวใหม่ของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรใน
พอลิเมอร์ ประกอบแต่ง เมื่อไอสารระเหยแพร่ เข้าไปในช่องว่างของพอลิเมอร์ ประกอบแต่ง การแพร่
ของโมเลกุลของไอของสารระเหยเข้าไปในเมทริ กซ์ของพอลิเมอร์ ทาให้พอลิเมอร์ เกิดการ Swelling
และท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรเกิดการจัดเรี ยงตัวใหม่ จากการทดสอบทางด้านไฟฟ้ าดังแสดงใน
รู ปที่ 4.6 ค่าความต้านทานไฟฟ้ าของพอลิ เมอร์ ป ระกอบแต่ง เพิ่มขึ้นเมื่อพอลิ เมอร์ ป ระกอบแต่ ง
สัมผัสกับไอของโทลูอีน ซึ่ งผลดังกล่าวเกิดขึ้นจากไอของสารระเหยที่แพร่ เข้าในเมทริ กซ์ของพอลิ
เมอร์ ทาลายโครงข่ายของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรจนขาดออกจากกัน ทาให้พอลิเมอร์ ประกอบ
แต่งนาไฟฟ้ าได้นอ้ ยลง ค่าความต้านทานไฟฟ้ าที่วดั ได้จากดิจิตอลมัลติมิเตอร์จึงสู งขึ้น
การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างภายในของพอลิเมอร์ ประกอบแต่งภายหลังจากการสัมผัสกับ
ก๊าซส่ งผลให้สมบัติทางไฟฟ้ าของมันเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางไฟฟ้ านั้นขึ้นอยู่
กับปริ มาณ และสมบัติของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่เติมเข้าไปในเมทริ กซ์ของพอลิเมอร์ ใน
โครงการวิจยั นี้ ได้แสดงให้เห็นว่า เราสามารถทาการเตรี ยมตัวตรวจวัดก๊าซจากพอลิเมอร์ ประกอบ
แต่งของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้จากกลี ซอรอลและเฟอร์ โรซี น ซึ่ งจากการ
ทดสอบ พบว่า ตัวตรวจวัดก๊าซที่พฒั นาได้มีความสามารถในการตรวจวัดก๊าซได้ดี

Conductive path

Gas molecules
diffuse into
free volume

A

B
B
A

รู ปที่ 4.25 การจัดเรี ยงของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรในพอลิเมอร์ประกอบแต่งใหม่เมื่อไอสาร
ระเหยแพร่ เข้าไปในพอลิเมอร์ ประกอบแต่ง

PMMA with 3.5%

MWCNT

PMMA with 3.0%

MWCNT

PMMA with 2.5%

MWCNT

PMMA with 2.0%

PMMA
Conductive

path
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บทที่ 5
สรุ ปผลกำรวิจัย
5.1 กำรสั งเครำะห์ อนุภำคคำร์ บอนระดับนำโนเมตรจำกกลีเซอรอลด้ วยวิธีไพโรไลซิส
ในโครงการวิจยั นี้ ได้ทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่ วนของสารตั้งต้นและ
ผลิตภัณฑ์ โดยการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนโดยโมลของสารตั้งต้นระหว่างกลีเซอรอล และเฟอร์ โรซี น
เป็ น 5 ต่อ 1 10 ต่อ 1 และ 20 ต่อ 1 ตามลาดับ พบว่าที่อุณหภูมิการสังเคราะห์ 850 องศาเซลเซี ยส
การเพิ่มปริ มาณกลี ซอลรอลซึ่ งเป็ นแหล่งคาร์ บอนโดยควบคุมปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาให้คงที่จะทา
ให้อนุ ภาคท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่ได้มีปริ มาณเพิ่มขึ้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้น แต่
ความยาวของอนุ ภาคมีค่าลดลง และมีปริ มาณปริ มาณคาร์ บอนที่ไร้รูปร่ างมากขึ้น เนื่ องจากตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยาไม่เพียงพอที่จะทาให้กลุ่มอะตอมคาร์ บอนเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างได้ท้ งั หมด นอกจากนี้ ใน
ส่ วนของการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซี ยสพบว่า ที่สัดส่ วนเฟอร์ โรซี นต่าๆอนุ ภาคที่
สังเคราะห์ได้จะมีลกั ษณะเป็ นแคปซู ล แต่เมื่อสัดส่ วนเฟอร์ โรซี นเพิ่มขึ้นจะพบอนุ ภาคที่มีลกั ษณะ
คล้า ยหอยเม่ น ซึ่ งมี ข นาดใหญ่ ก ว่า และคล้า ยท่ อ คาร์ บ อนระดับ นาโนเมตรงอกอยู่บ นแคปซู ล
เนื่องจากที่อตั ราส่ วนเฟอร์ โรซี นต่า จานวนอะตอมคาร์ บอนไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดท่องอกอยูบ่ น
แคปซูลได้ นอกจากนี้อตั ราการไหลของก๊าซตัวพาจะส่ งผลต่อลักษณะของท่อคาร์ บอนระดับนาโน
เมตรที่สังเคราะห์ได้ โดยการเพิ่มอัตราการไหลของก๊าซจะทาให้เวลาในการเกิดปฏิกิริยาที่บริ เวณ
ต้นท่อลดลง
5.2 กำรวิเครำะห์ พอลิเมอร์ ประกอบแต่ ง
ในโครงการวิจยั นี้ คณะผูว้ ิจยั สามารถเตรี ยมพอลิเมอร์ ประกอบแต่งของท่อคาร์ บอนระดับ
นาโนเมตรและพอลิเมทิลเมตะไครเลทได้ดว้ ยการเติมท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรลงไปในพอลิ
เมทิลเมตะไครเลทระหว่างการเกิดการปฏิกิริยาพอลิเมอร์ ไรเซชันของเมทิลเมตะไครเลท จากการ
วิเคราะห์คุณสมบัติของพอลิเมอร์ ประกอบแต่ง พบว่าท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่เติมลงไปใน
พอลิ เมทิลเมตะไครเลทจะช่ วยเพิ่มคุ ณสมบัติด้านความคงทนต่อความร้อนของพอลิเมทิลเมตะไครเลทบริ สุทธิ์ ทั้งนี้พนั ธะเคมีภายในพอลิเมอร์ ประกอบแต่งเป็ นพันธะคาร์ บอน-คาร์ บอน ซึ่ งเกิด
จากการที่ คาร์ บอนอะตอมของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรสร้ างพันธะกับคาร์ บอนอะตอมของ
พอลิเมทิลเมตะไครเลท เมื่อเพิ่มปริ มาณของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรเข้าไปในพอลิเมทิลเมตะ
ไครเลทจะทาให้โครงข่ายของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรจัดเรี ยงตัวอย่างเป็ นระเบียบมากขึ้ น

46

นอกจากนี้ ยงั พบการเกิ ด Swelling ของเมทริ กซ์ของพอลิ เมอร์ เมื่อนาพอลิ เมอร์ ประกอบแต่งไป
สัมผัสด้วยไอของโทลูอีน
5.3 กำรวิเครำะห์ คุณสมบัติของตัวตรวจวัดก๊ำซ
จากผลของการพัฒนาตัวตรวจวัดก๊ าซที่ ทาจากพอลิ เมอร์ ประกอบแต่ งของท่อคาร์ บอน
ระดับนาโนเมตร และ พอลิเมทิลเมตะไครเลทที่ใช้ในงานวิจยั นี้ เตรี ยมโดยวิธี Screen printing เมื่อ
นาตัวตรวจวัดก๊าซไปทาการวิเคราะห์ค่าความต้านทานไฟฟ้ าเริ่ มต้นของตัวตรวจวัดก๊าซพบว่าค่า
ความต้านทานไฟฟ้ าลดลงเมื่ อปริ มาณของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรที่เติมลงไปในพอลิเมทิล
เมตะไครเลทบริ สุ ท ธ์ สู ง ขึ้ น เนื่ องจากท่ อ คาร์ บ อนระดับ นาโนเมตรเกิ ดการพาดต่ อกันจนเป็ น
โครงข่ายที่จดั เรี ยงตัวอย่างเป็ นระเบียบ ทาให้ไฟฟ้ าไหลผ่านได้มากยิ่งขึ้น เมื่อนาตัวตรวจวัดก๊าซไป
สัมผัสกับไอของโทลูอีนพบว่าความต้านทานไฟฟ้ าสู งขึ้น เนื่ องจากไอของโทลูอีนแพร่ เข้าไปใน
เมทริ กซ์ของพอลิเมทิลเมตะไครเลทจนทาให้
พอลิเมทิลเมตะไครเลทเกิดการ Swelling ขึ้น
นอกจากนี้ ไอของโทลูอีนยังไปทาลายโครงข่ายของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรทาให้ไฟฟ้ าไหล
ผ่านได้นอ้ ย
การทดลองความสามารถในการตรวจวัดก๊าซตัวอย่าง ซึ่ งได้แก่ โทลูอีน แสดงให้เห็ นว่า
พอลิเมอร์ ประกอบแต่งของท่อคาร์ บอนระดับนาโนเมตรกับพอลิเมตะไครเลทนั้นมีสมบัติเพียงพอ
สาหรับการใช้งานในการตรวจวัดก๊าซได้ การพัฒนาในขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาให้ตวั ตรวจวัด
ก๊าซมีความแข็งแรงคงทน และสามารถนาไปใช้ตรวจวัดก๊าซตัวอื่นๆ ซ้ าได้อีก ซึ่ งในการนี้ จาเป็ น
จะต้องทาการศึกษาทดลองเพิ่มเติมในลาดับต่อไป
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