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เคลือบด้วยวัสดุคอมพอสิตระหว่างรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์กับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า  ซึ่งมีราคาถูกและมี
ความยืดหยุ่น เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากข้ึน ซึ่งในงานวิจัยได้ทำการเตรียมรีดิวซ์แกร 
ฟีนออกไซด์จากแกรฟีนออกไซด์ด้วยวิธีอย่างง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยใช้สารสกัดจากมัน
ฝรั่งเป็นสารรีดิวซ์ในปริมาณที่แตกต่างกัน ได้แก่ 20, 40, 60, 80 และ 100 มิลลิลิตร ตามลำดับ จาก
การพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค FTIR, Raman และ XRD พบว่าสารสกัดจากมันฝรั่งสามารถช่วย
รีดิวซ์หมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบออกจากโครงสร้างของแกรฟีนออกไซด์ได้  โดยเมื่อทำ
การเติมสารรีดิวซ์ลงไปปริมาณมากขึ้นจะทำให้ประสิทธิภาพในการรีดิวซ์มากขึ้นด้วย จากนั้นได้มีการ
นำรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่เตรียมได้ไปทำการคอมพอสิตกับโคพอลิเมอร์  PEDOT:PSS เพื่อปรับปรุง
สมบัติการนำไฟฟ้าให้ดียิ ่งขึ ้น โดยทำการศึกษาสองปัจจัย ปัจจัยแรก คือ ชนิดของรีดิวซ์แกรฟีน
ออกไซด์ที่นำมาทำการคอมพอสิต ซึ่งได้แก่ RGO-20, RGO-40, RGO-60, RGO-80 และ RGO-100 
และปัจจัยที่สอง คือ ความเข้มข้นของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ในวัสดุคอมพอสิต ซึ่งได้แก่ 1%, 2% และ 
4% โดยน้ำหนักต่อปริมาตร จากการทดสอบสมบัติความต้านทานไฟฟ้า พบว่า RGO-100 มีความ
ต้านทานไฟฟ้าน้อยที่สุด นอกจากนี้ในงานวิจัยยังได้ทำการเคลือบสารคอมพอสิตลงบนฟิล์มเพ่ือนำไป
ประยุกต์ใช ้เป็นขั ้วไฟฟ้าในอุปกรณ์อิเล ็กโทรโครมิก  ซึ ่งจากการทดสอบด้วยเทคนิค  cyclic 
voltammetry พบว่าขั้วไฟฟ้าที่สร้างขึ้นสามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกได้ 

 
 

 

  



  จ 

บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59402202 : Major (POLYMER SCIENCE AND ENGINEERING) 
Keyword : Reduced graphene oxide, Composite materials, Potato extract, 
Electrochromic devices 

MISS CHUENKAMON RATTANAPAN : GREEN PREPARATION OF 
POLYMER/REDUCED GRAPHENE OXIDE ELECTRODES FOR MULTICOLOR 
ELECTROCHROMIC DEVICES   THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR ACHANAI 
BUASRI 

Electrochromic devices are very popular in their applications regarding 
electronic display screens that can change colors. The electrodes of devices are made 
of the glass coated metal materials which is expensive and low flexibility. It cannot be 
used extensively. In this work, the idea is to create an electrochromic device from 
plastic film that coated with a composite material between reduced graphene oxide 
and conductive polymers, which is cheap and high flexibility and it can be able to 
apply to a wider range. Reduced graphene oxide was prepared from graphene oxide 
in an easy and environment friendly method by used potato extract as reducing agent 
in different among such as 20, 40, 60, 80 and 100 ml respectively. The characterization 
by FTIR, Raman and XRD show the potato extract can remove functionality contain 
oxygen group from graphene oxide structure.  And when adding more reducing agents, 
the reduction efficiency is also increased. Then the reduced graphene oxide was 
prepared to be composite with PEDOT: PSS copolymer for improved electrical 
conductivity by study two factors. The first factor is the type of reduced graphene 
oxide, such as RGO-20, RGO-40, RGO-60, RGO-80 and RGO-100. And the second factor 
is the concentration of reduced graphene oxide in composite materials. From the 
electrical resistance test, the result show RGO-100 has the lowest electrical 
resistance. In addition, the research also coated the composite on the film to be used 
as an electrode. From the cyclic voltammetry test, the generated electrode can be 
applied to electrode equipment.  
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บทที่ 1  

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันปัญหาด้านขยะถือเป็นสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ ่งที ่ทำให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีปริมาณของขยะมากจนล้น เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวน
ประชากรโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการในการอุปโภคบริโภคมีมากขึ้น ส่วนที่เหลือจากการ
อุปโภคบริโภคจะกลายเป็นขยะ ซึ่งมีท้ังที่สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วและต้องใช้เวลาในการย่อย
สลายนานหลายร้อยปี โดยเฉพาะพลาสติกที่นิยมนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง  ๆ อย่างเช่น 
ขวดน้ำดื่ม ซึ่งมักจะมีระยะเวลาในการใช้งานที่สั้น แต่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายที่นาน ดังนั้น จึงได้
มีการพยายามช่วยลดและกำจัดขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเหล่านี้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยหนึ่ง
ในวิธีเหล่านั้น คือ การนำกลับมาใช้ซ้ำโดยทำการดัดแปลงให้เหมาะสมสำหรับนำไปประยุกต์ใช้งาน
ด้านต่าง ๆ ต่อไป  
 อุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าว
สามารถนำไปพัฒนาต่อจนก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะกระจกอัจฉริยะสำหรับ
การใช้งานในบ้านและอาคาร ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยประหยัดพลังงาน เนื่องจากปกติกระจกจะมี
ความใสจึงทำให้แสงและความร้อนจากรังสีอัลตราไวโอเลตสามารถส่องผ่านเข้ามาได้ ส่งผลให้
เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักมากขึ้น แต่กระจกอัจฉริยะจะสามารถปรับเปลี่ยนสมบัติทางแสงได้
เมื่อมีการให้กระแสไฟฟ้าเข้าไป ซึ่งจะทำให้กระจกเปลี่ยนจากโปร่งใสเป็นทึบแสงหรือเปลี่ยนเป็นสี
ต่างๆ ดังนั้น แสงและความร้อนจึงผ่านเข้ามาในตัวอาคารได้น้อยลง แต่ทั้งนี้อุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก
โดยส่วนใหญ่จะยังคงมีจุดด้อย เนื่องจากนำโลหะหรือโลหะออกไซด์ที่มีราคาแพงมาเป็นองค์ประกอบ 
อีกทั้งวัสดุดังกล่าวไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากอาจก่อเกิดปัญหาตกค้างของโลหะ และอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาขยะหากมีการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกท่ีแพร่หลายมากข้ึน 
 จากงานวิจัยที ่ผ่านมาได้มีการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกให้อยู ่ในรูปแบบของฟิล์ม
อัจฉริยะ เพื่อทำให้การนำไปใช้งานสะดวกมากยิ ่งขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น การทำฟิล์มอัจฉริยะจาก
พลาสติกสำหรับติดกระจกที่มีอยู่เดิมแทนการเปลี่ยนกระจกใหม่ให้เป็นกระจกอัจฉริยะ [1] รวมถึงได้
มีการพยายามพัฒนาเพื่อนำพอลิเมอร์นำไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้า [ wenjing Hong] แต่ทั้งนี้
พบว่าขั้วไฟฟ้าที่ทำจากพอลิเมอร์ยังมีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่าเมื่อเทียบกับโลหะ นอกจากนี้ ยังมีการ
พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกรูปแบบใหม่โดยการนำรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ (Reduced Graphene 
Oxide: RGO) มาใช้แทนโลหะออกไซด์จำพวกอินเดียมทินออกไซด์ (Indium Tin Oxide: ITO) และ
ฟลูออรีนทินออกไซด์ (Fluorine Tin Oxide: FTO) สำหรับใช้ทำเป็นขั้วไฟฟ้า เนื่องจากรีดิวซ์แกรฟีน
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ออกไซด์มีสมบัติในการนำไฟฟ้าได้อย่างยิ่งยวด อีกทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าโลหะออกไซด์ 
โดยการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์นั้นสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งวิธีที่นิยม คือ การรีดิวซ์ด้วย
สารเคมีและความร้อน แต่เนื ่องจากทั้ง 2 วิธีจะค่อนข้างอันตราย ดังนั ้น จึงมีการศึกษาวิธีการ
สังเคราะห์แบบใหม่โดยใช้พืชจากธรรมชาติมาเป็นสารรีดิวซ์ เช่น องุ่น ส้ม มะม่วง  ซึ่งวิธีดังกล่าวจะ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 
 ในงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาขั้วนำไฟฟ้าโปร่งใสของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก โดยเริ่ม
จากการเตรียมฟิล์มพลาสติกจากขวดน้ำดื่มพีอีทีที่ใช้แล้ว เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าและยังช่วยลดปัญหา
ขยะไปพร้อมกัน และทำการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์โดยใช้สารสกัดจากมันฝรั่งเป็นสารรีดิวซ์ 
(Reducing Agent) [2 , 3] เน ื ่องจากเป ็นพ ืชท ี ่ม ีสารจำพวกฟ ีนอล ิกคอมปาวน ์  ( Phenolic 
Compound) เป็นองค์ประกอบอยู่ปริมาณมาก และยังเป็นพืชที่สามารถหาได้ง่าย จากนั้นจึงนำรีดิวซ์
แกรฟีนออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มาทำการคอมพอสิตกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงข้อจำกัดของ
พอลิเมอร์นำไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น ก่อนจะทำการเคลือบลงบนฟิล์มพลาสติกเพ่ือประยุกต์ใช้เป็นขั้วนำไฟฟ้า
สำหรับประกอบเป็นอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกแบบชั้นเดียว (Single Layer Electrochromic Device) 
 
        
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1.เพื่อสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้พืช
จากธรรมชาติเป็นสารรีดิวซ์  

2.เพื่อศึกษาการเตรียมวัสดุคอมพอสิตจากรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์และโคพอลิเมอร์สำหรับ
ประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้า 
 3.เพื่อเตรียมขั้วไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับนำมาใช้ในอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก โดย
ให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับกระจกนำไฟฟ้าที่มีราคาแพงได้ 
 

1.3 แนวคิดของงานวิจัย 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ด้วยวิธีที ่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม และนำมาคอมพอสิตกับโคพอลิเมอร์แล้วเคลือบลงบนฟิล์มพลาสติกเพื่อประยุกต์ใช้เป็น

ขั้วไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก โดยจะแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ทำการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์จากแกรฟีนออกไซด์โดยใช้สารสกัดจากพืช

เป็นสารรีดิวซ์ ในการสังเคราะห์จะทำการศึกษาผลของปริมาณสารสกัดที่มีต่อประสิทธิภาพในการ

รีดักชัน และทำการทดสอบเพ่ือพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารที่สังเคราะห์ได้ 
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 ส่วนที่ 2 ทำการเตรียมวัสดุคอมพอสิตจากรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่ถูกรีดิวซ์ด้วยสารสกัด

ปริมาณแตกต่างกันกับโคพอลิเมอร์ด้วยอัตราส่วนต่างๆ จากนั้นนำไปศึกษาสมบัติทางไฟฟ้า  

 ส่วนที่ 3 ทำการเตรียมฟิล์มพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์พีอีทีที ่ใช้งานแล้ว (PET Packaging 

Waste) และปรับปรุงพื้นผิวของฟิล์มพลาสติกสำหรับนำไปประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้า 

 ส่วนที่ 4 ทำการเคลือบวัสดุคอมพอสิตลงบนฟิล์มพลาสติก และเตรียมสารละลายอิเล็กโทร

โลต์เพื่อประกอบเป็นอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก และศึกษาสมบัติด้านต่างๆ ของอุปกรณ์ ได้แก่ การเกิด

สีและสมบัติทางไฟฟ้าเคมี 

1.4 ขอบเขตและข้อจำกัดของงานวิจัย 
 1.4.1 แกรฟีนออกไซด์ (Graphene Oxide: GO) เตรียมได้จากวิธีการประยุกต์ของฮัมเมอร์ 
(Modified Hummer’s Method) 

1.4.2 สารรีดิวซ์ (Reducing agent) เตรียมได้จากการสกัดมันฝรั่ง 
 1.4.3 โคพอลิเมอร์ที่ใช้ในการคอมพอสิตกับรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ (Reduced Graphene 
Oxide: RGO) คือ พอลิ -3 ,4-เอท ิล ีนไดออกซ ีไทโอฟีนก ับพอล ิสไตร ีนซ ัลโฟเนต (Poly(3,4-
ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate): PEDOT:PSS) 
 1.4.4 ฟิล์มพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์พีอีทีเตรียมได้จากขวดน้ำดื่มพีอีทีที่ที่ใช้งานแล้วและมีผิว
เรียบ 
 1.4.5 ทำการปรับปรุงพื ้นผิวของฟิล์มพลาสติกโดยการแช่ในสารละลายพอลิโดพามีน 
(Polydopamine solution)  
 1.4.6 เคลือบวัสดุคอมพอสิตระหว่างรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์กับโคพอลิเมอร์ลงบนฟิล์ม
พลาสติกโดยใช้วิธีการหยดเกลี่ย (Drop Coating) 
 1.4.7 นำขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้และเจลอิเล็กโทรไลต์มาประกอบกันเป็นอุปกรณ์อิเล็กโทร
โครมิกแบบชั้นเดียว (Single Layer Electrochromic Device) 
 

1.5 ขั้นตอนการดำเนินวิจัยโดยสรุป 

 1.5.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ

งานวิจัย 
 1.5.2 ออกแบบและวางแผนวิธีการทดลอง 
  จัดซื้อสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ 
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 1.5.3 ดำเนินงานวิจัย 
 1.การสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ 
 -ทำการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์จากแกรฟีนออกไซด์ที่เตรียมได้โดยวิธีประยุกต์
ของฮัมเมอร์ และใช้สารสกัดจากมันฝรั่งเป็นสารรีดิวซ์ในปริมาณที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงทำการ
ทดสอบเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ด้วยกระบวนการต่างๆ ได้แก่ เอ็กซ์เรย์ดิฟ
แฟรกชัน (X-ray diffraction: XRD) ฟูเร ียทรานส์ฟอร ์มอินฟราเรดสเปคโทรสโคปี (Fourier 
transform infrared spectroscopy: FTIR) และรามานสเปคโทรสโคปี (Raman spectroscopy) 
 2.การเตรียมวัสดุคอมพอสิตระหว่างรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์กับโคพอลิเมอร์  
 -ทำการเตรียมรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ชนิดต่างๆ ในปริมาณเท่ากัน โดยผสมเข้ากับไอโซโพรพา
นอลแอลกอฮอล์ จากนั้นทำการเติมสารละลายโคพอลิเมอร์ลงไปในอัตราส่วน 1 :2 และคนทิ้งไว้เป็น
เวลา 12 ชั่วโมง ก่อนนำไปเคลือบลงบนฟิล์มพลาสติกแล้วนำไปพิสูจน์เอกลักษณ์และทดสอบสมบัติ
ทางไฟฟ้า 
 -ทำการเตรียมรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยผสมเข้ากับไอโซโพรพานอล
แอลกอฮอล์ จากนั้นทำการเติมสารละลายโคพอลิเมอร์ลงไปในอัตราส่วน 1 :2 และคนทิ้งไว้เป็นเวลา 
12 ชั่วโมง ก่อนนำไปเคลือบลงบนฟิล์มพลาสติกแล้วนำไปพิสูจน์เอกลักษณ์และทดสอบสมบัติทา ง
ไฟฟ้าเช่นเดียวกัน 
 3.เตรียมฟิล์มพลาสติกจากขวดพีอีทีให้มีขนาด 1 x 1 นิ้ว และปรับปรุงพื้นผิวของฟิล์มโดย
การแช่ในสารละลายพอลิโดพามีนเป็นระยะเวลา 9 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำฟิล์มที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิว
ไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส 
 4.ทำการเคลือบวัสดุคอมพอสิตลงบนฟิล์มด้วยวิธีหยดเกลี่ย และเตรียมสารละลายอิเล็กโทร
ไลต์ จากนั้นจึงทำการประกอบอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกและศึกษาสมบัติการเกิดสีของอุปกรณ์ด้วยการ
ต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าเคมีด้วยเครื่อง Cyclic Voltammeter  
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

 1.สามารถสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ได้ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 2.สามารถเตรียมวัสดุคอมพอสิตระหว่างรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์และโคพอลิเมอร์เพื่อนำไป
ประยุกต์เป็นขั้วไฟฟ้า 
 3.สามารถผลิตขั้วไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพสูง สำหรับนำมาใช้ใน
อุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกแทนกระจกนำไฟฟ้าที่มีราคาแพง 
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บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แกรฟีน (Graphene) 

 แกรฟีน คือ วัสดุที่เป็นแผ่นคาร์บอนที่มีลักษณะเป็นสองมิติ ซึ่งเป็นวัสดุที่น่าสนใจ เนื่องจาก
คุณสมบัติทางด้านกายภาพ คุณสมบัติทางด้านเคมี กับคุณสมบัติเชิงกลที่ดีเลิศ และมีประสิทธิภาพที่ดี
เยี่ยมในการนำไปประกอบเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดนาโน [4] 
 นักวิทยาศาสตร์ในยุคก่อนเชื่อว่าการสร้างวัสดุให้มีความหนาเพียงอะตอมเดียวเป็นเรื่องที่
เป็นไปไม่ได้ เพราะนักวิทยาศาสตร์โดยส่วนใหญ่คิดว่าอะตอมจะสั่นในแนวขึ้น-ลง ทำให้โครงสร้างของ
วัสดุไม่เสถียรจนอาจทำให้อะตอมทั้งหมดระเหยเป็นไอ ซึ่งส่งผลให้ Andre Geim และ Konstantin 
Novoselov มีแนวคิดที่จะพยายามทำให้แกรไฟต์บางลงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งก็คือ การทำ
แกรไฟต์ให้บางลงจนเหลือเพียงชั้นเดียวหรือมีความหนาเพียงอะตอมเดียว และในปีคริสตศักราช 
2004 พวกเขาได้พิสูจน์ว่าความเชื่อเหล่านั้นผิด โดยการสร้างแกราฟต์ที่มีความหนาเพียงอะตอมเดียว
ได้สำเร็จโดยที่วัสดุนี้มีความเสถียรอย่างมาก พวกเขาเรียกวัสดุนี้ว่า “แกรฟีน” การค้นพบครั้งนี้ทำให้ 
Geim และ Novoselov ได้รางวัลโนเบลปีคริสตศักราช 2010 ไปครอง [5] 
 

 
 

รูปที่ 2. 1 แผ่นแกรฟีน [6] 
 

2.2.1 คุณสมบัติของแกรฟีน 

  1. แกรฟีนเป็นวัสดุที่บางที่สุด มีความหนาเพียงอะตอมเดียว เป็นวัสดุชนิดแรกที่มี
เพียง 2 มิติอย่างแท้จริง 
  2. แสงสามารถส่องผ่านได้  
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  3. การจัดเรียงตัวของอะตอมคาร์บอนอย่างเป็นระเบียบ ทำให้กราฟีนแข็งแรงกว่า
เหล็กประมาณ 5 เท่า แต่แผ่นแกรฟีนกลับสามารถบิดงอ ม้วน หรือพับได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำให้
โมเลกุลเสียหาย  
  4. การจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบของอะตอมยังทำให้แกรฟีนนำความร้อนและนำ
ไฟฟ้าได้อย่างดีเยี่ยม เพราะในโครงสร้างของกราฟีนแทบไม่มีตำหนิเลย เมื่อกระแสอิเล็กตรอนไหล
ผ่านจึงไม่กระจัดกระจาย ความต้านทานไฟฟ้าจึงต่ำมาก แม้จะไม่ได้นำไฟฟ้าดีขนาดตัวนำยิ่งยวด 
(Superconductor) แต่แกรฟีนนำไฟฟ้าได้ดีมากที่อุณหภูมิห้องซึ่งต่างจากตัวนำยิ่งยวดที่ต้องลด
อุณหภูมิจนติดลบกว่าร้อยองศาเซลเซียส  
  5. สำหรับทฤษฏีควอนตัม จัดว่าแกรฟีนเป็นทั้งวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมือนทั้งวัสดุ
ธรรมดาและอนุภาคควอนตัม เนื่องจากถ้าพิจารณาในมิติความหนา จะพบว่าความหนาของแกรฟีนที่
มีเพียงอะตอมเดียวจะแสดงถึงคุณสมบัติตามทฤษฎีควอนตัม แต่ในมิติความกว้างและความยาวของ
แกรฟีนกลับมีคุณสมบัติตามฟิสิกส์แบบดั้งเดิม [7] 
  แกรฟีนเป็นวัสดุที่อยู่ในรูปของแผ่นคาร์บอนที่มีความหนาเพียงอะตอมเดียวมี
ลักษณะเป็นตาข่ายรังผึ้งแบบ 2 มิติ และเป็นแม่แบบให้โครงสร้างอื่นๆ จากรูปที่ 2.6 จะพบว่าถ้านำ
แกรฟีนมาห่อเข้าหากันจะได้เป็นฟลูเลอรีน (Fullerenes) ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างเป็น 0 มิติ เมื่อนำ 
แกรฟีนมาม้วนเข้าหากันตามแนวนอนจะได้ท่อนาโนคาร์บอน (Carbon Nanotubes) ซึ่งมีลักษณะ
โครงสร้างเป็น 1 มิติ แต่ถ้านำแกรฟีนมาซ้อนทับกันจะได้แกรไฟต์ (Graphite) ซึ่งมีลักษณะโครงสร้าง
เป็น 3 มิติ [8] 

ปัจจุบันมีการนำแกรฟีนมาประยุกต์ใช้มากขึ้น โดยการนำแกรฟีนมาผสมกับวัสดุ
อื่นๆ ที่เรียกว่า “วัสดุคอมพอสิท” เพื่อทำให้เกิดสมบัติทางกายภาพและเชิงเคมีแบบใหม่ หรือพัฒนา
สมบัติทางกายภาพและเชิงเคมีให้ดีขึ้น และทำให้วัสดุมีศักยภาพมากขึ้นใช้ได้อย่างกว้างขวาง เช่น 
ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) แบตเตอรี่แบบลิเทียมไออน ตัวนำยิ่งยวด เซ็นเซอร์ (Sensor) และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแสง (Optoelectronic Devices) [7] 
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รูปที่ 2. 2 แม่แบบของแกรไฟต์ทุกรูปแบบ [9] 
 

2.2.2 การสังเคราะห์แกรฟีน 

2.2.2.1 การสังเคราะห์แกรฟีนด้วยวิธีการใช้คลื่นเสียงความเข้มสูง (Sonication) 

  วิธีการใช้คลื่นเสียงความเข้มสูงช่วยในการสังเคราะห์แกรฟีน  เนื่องจากคลื่นเสียง
สามารถเดินทางผ่านไปในตัวกลางที่เป็นของเหลวหรือสารละลายได้ และเกิดการถ่ายทอดพลังงาน
ให้แก่ของเหลว ทำให้ม ีการเปลี่ ยนแปลงความดันส ่วนอัด (Compression) และส่วนขยาย 
(Rarefaction) จึงเกิดฟองสุญญากาศขนาดเล็กในของเหลวจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณส่วนอัดซึ่งมี
ความดันสูง และจะเกิดการระเบิดของฟองอากาศในเวลาต่อมา โดยปกติจุดความร้อนขนาดเล็กๆ นี้ 
จะมีอุณหภูมิสูงมากถึง 5,000 องศาเคลวิน และอาจมีความดันถึง 2,000 บรรยากาศ ขึ้นอยู่กับความถี่
หรือพลังงานของคลื่นเสียง ซึ่งการเกิดฟองอากาศขนาดเล็กและแรงระเบิดที่มากกว่าแรงแวนเดอร์วาล 
ทำให้สามารถลอกชั้นของแกรฟีนออกได้ 
  สำหรับการเตรียมแกรฟีนด้วยวิธีการใช้คลื่นเสียงความเข้มสูงเป็นวิธีทางเลือกหนึ่งที่
ทำให้ได้แผ่นแกรฟีนขนาดค่อนข้างใหญ่ และเป็นวิธีที่ง่าย สังเคราะห์ได้ในปริมาณมาก ซึ่งได้มีการ
พัฒนาโดยสังเคราะห์ ในสารละลายต่างๆ เช่น กรดอินทรีย์ แอลกอฮอล์ น้ำ และมีการฉายแสงเพ่ือ
เพ่ิมพลังงานให้แก่โมเลกุล ทำให้สามารถแยกชั้นของแกรฟีนออกจากแกรไฟต์ได้ดีขึ้น 

 

2.2.2.2 การสังเคราะห์แกรฟีนด้วยวิธีรีดักชันจากแกรฟีนออกไซด์ หรือการสังเคราะห์

รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ 

  รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ เป็นแกรฟีนที่เตรียมได้จากแกรฟีนอกไซด์ที่นำมาทำการ
ดัดแปลงทางเคมี (Chemically Modified Graphene) โดยสามารถเตรียมจากกระบวนการปฏิกิริยา
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ออกซิเดชันของแกรไฟต์ และลอกเป็นชั้นเดียวของแกรฟีน ซึ่งมีสัดส่วนปริมาณอะตอมของคาร์บอน
ต่อออกซิเจน (C/O) น้อยกว่า 3.0 และสัดส่วนที่ดีที ่สุดมีค่าใกล้เคียง 2.0 โดยรูปที่ 2.7 ได้แสดง
กระบวนการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันของแกรไฟต์ด้วยการทำปฏิกิริยากับกรดแก่  ซึ่งมีหมู่
ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ อีพอกไซด์ (Epoxide) คาร์บอนิล (Carbonyl) คาร์บอก
ซิล (Carboxyl) และไฮดรอกซิล (Hydroxyl) แทรกอยู่ระหว่างชั้นของแกรไฟต์หรือบนผิวของแผ่น
แกรไฟต์ ทำให้ระยะห่างระหว่างระนาบ (d-spacing) ของแกรไฟต์กว้างขึ้น และส่งผลให้แรงแวนเดอร์
วาลส์ระหว่างชั้นลดลง โดยเรียกสารที่ได้ว่า แกรไฟต์ออกไซด์ (Graphite Oxide) จากนั้นสามารถแยก
ชั้นของแกรไฟต์ออกไซด์ในน้ำหรือในตัวทำละลายโดยการสั่นด้วยคลื่นเสียงได้เป็นแกรฟีนออกไซด์  
และเมื่อทำปฏิกิริยารีดักชันกับสารีดิวซ์จะได้รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ ซึ่งหมู่ออกไซด์ส่วนใหญ่ที ่อยู่
บริเวณผิวของแผ่นแกรฟีนจะหลุดออก และอาจมีหลงเหลืออยู่บ้างตามขอบของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ 
อย่างไรก็ตาม การทำรีดักชันยังสามารถทำได้ด้วยการให้อุณหภูมิสูง เพ่ือกำจัดออกซิเจนที่สร้างพันธะ
กับกลุ่มฮะโรมาติกคาร์บอน (Aromatic Carbon) หรือการใช้คลื่นไมโครเวฟและการใช้แสง เป็นต้น 

 

รูปที่ 2. 3 การสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ [9] 
 

2.2 วัสดุนำไฟฟ้า 

 2.2.1 ทฤษฎีการนำไฟฟ้าของวัสดุ 

  การนำไฟฟ้า หมายถึง การที่วัตถุยอมให้กระแสอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านเนื้อวัตถุได้  
วัตถุที่ได้รับการถ่ายโอนอิเล็กตรอนและยอมให้อิเล็กตรอนนั้นเคลื่อนที่อย่างอิสระไปตลอดเนื้อวัตถุได้
โดยง่าย จะเรียกวัตถุที่มีสมบัติเช่นนี้ว่า ตัวนำไฟฟ้า (Electrical conductor) ในทางกลับกันวัตถุที่ไม่
ยอมให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่าน จะเรียกวัตถุที่มีสมบัติเช่นนี้ ว่า ฉนวนไฟฟ้า (Electrical insulator) 
โดยทั่วไปมักพบว่าตัวนำไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นสารจำพวกโลหะ ซึ่งทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายการนำ
ไฟฟ้าของโลหะมีอยู่ด้วยกัน 2 ทฤษฎี คือ 
  1.แบบจำลองทะเลอิเล็กตรอน (Electron sea model) กล่าวไว้ว่า อะตอมของ
โลหะจะจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบและยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโลหะ โดยทั่วไปจะมีอิเล็กตรอน
ชั้นนอกสุด (Valence electron) ประมาณ 1-3 ตัว ซึ่งยึดเหนี่ยวกันอยู่อย่างอ่อน ๆ ทำให้อิเล็กตรอน
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ชั้นนี้สามารถหลุดออกจากอะตอมได้ง่าย ซึ่งเมื่อหลุดออกไปแล้วอิเล็กตรอนเหล่านี้จะเคลื่อนที่อย่าง
อิสระอยู่ระหว่างแกนไอออนบวก (Positive ion core) ตลอดเวลา จึงเรียกอิเล็กตรอนเหล่านี ้ว่า 
อิเล็กตรอนอิสระ (Free electron) และเนื่องจากอิเล็กตรอนเหล่านี้อยู่ไม่จำที่จึงทำให้ไม่สามารถระบุ
ตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้ โดยจะบอกได้เพียงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอน ซึ่งแสดงได้ด้วย
แบบจำลองกลุ่มหมอก ดังรูปที่ 2.4 ซึ่งจากแบบจำลองกลุ่มหมอกแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่อย่างไร้
ทิศทางและไม่เป็นระเบียบของอิเล็กตรอน โดยเรียกว่าเคลื ่อนที ่แบบนี ้ว่า การเคลื ่อนที ่แบบ 
Brownian ซึ่งความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนทุกตัวมีค่าเท่ากับศูนย์ แต่เมื่อมีการทำให้
ปลายทั้งสองของวัตถุมีความต่างศักย์เกิดขึ้น เช่น การต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า จะทำให้มีแรง
เนื่องจากสนามไฟฟ้าเกิดขึ้น โดยแรงนี้จะเหนี่ยวนำให้อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่อย่างเป็นระเบียบ 
และทำให้ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ไม่เท่ากับศูนย์อีกต่อไป ซึ่งการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนี้จะทำ
ให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดข้ึน 

 

รูปที่ 2. 4 การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมของโลหะ [10] 
 

 

(ก)        (ข) 
รูปที่ 2. 5 (ก) ลักษณะการเคลื่อนที่อย่างอิสระของอิเล็กตรอน (ข) การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเมื่อ

ปลายทั้งสองมีความต่างศักย์ [11]   
 

  2.ทฤษฎีแถบพลังงาน (Band theory) กล่าวไว้ว่า เมื่อออร์บิทัลของตอมสองออร์
บิทัลมารวมกันจะได้ออร์บิทัลโมเลกุล 2 ชนิด คือ ออร์บิทัลโมเลกุลแบบมีพันธะ (Bonding 
molecular orbital) และออร์บิทัลโมเลกุลแบบต้านพันธะ (Anti-bonding molecular orbital) โดย
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แต่ละออร์บิทัลจะมีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ได้ไม่เกิน  ตัวและอิเล็กตรอนจะต้องมีสปินตรงข้ามกัน เมื่อมี
อะตอมและจำนวนออร์บิทัลมากขึ้น ระดับพลังงานจะใกล้ชิดกันมากขึ้นจนดูเหมือนเป็นแถบเดยีวกัน 
เรียกแถบดังกล่าวนี้ว่า แถบพลังงาน (Band gap) ดังรูปที่ 2.6 โดยอิเล็กตรอนจะมีพลังงานได้ภายใน
แถบหรือภายในแถบที่มีการเหลื่อมกันเท่านั้น ซึ่งแถบที่มีพลังงานนี้เรียกว่า แถบอนุญาต (Allowed 
band) และเรียกแถบที่ไม่มีพลังงานว่า ช่องต้องห้าม (Foebidden gap) ดังรูปที่ 2.7 

 

รูปที่ 2. 6 แถบพลังงานในออร์บิทัลของกลุ่มอะตอมโลหะลิเทียม [12] 
 

 

รูปที่ 2. 7 แถบพลังงานของอิเล็กตรอน [12] 
 

  ในกรณีของสารตัวนำไฟฟ้า แถบเวเลนซ์มีลักษณะเป็นแถบที่เต็มบางส่วนซึ่งก็คือ ใน
ออร์บิทัลมีทั้งส่วนที่ว่างและส่วนที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ ซึ ่งลักษณะเช่นนี้ เมื ่ออิเล็กตรอนได้รับ
พลังงานจากสนามไฟฟ้าก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปอยู่ในส่วนที่ว่างของออร์บิทัลทำให้โลหะนำไฟฟ้าได้ 
อย่างไรก็ตาม นอกจากโลหะจะมีแถบเวเลนซ์ที่มีลักษณะเป็นแถบที่เต็มบางส่วนแล้ว ยังสามารถมี
แถบที่เต็มแล้วแต่สามารถเกิดการซ้อนเหลื่อม กับแถบนำไฟฟ้า(แถบที่ ว่าง) ที่มีระดับพลังงานสูงกว่า
แต่ใกล้เคียงกันได้จึงทำให้โลหะนำไฟฟ้าได้ หรือแม้แต่แถบที่เต็มบางส่วน ก็สามารถซ้อนเหลื่อมกับ
แถบนำไฟฟ้าที่มีระดับพลังงานสูงกว่าแต่ใกล้เคียงกันได้ 
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รูปที่ 2. 8 แถบพลังงานของอิเล็กตรอนของวัสดุชนิดต่าง ๆ [12] 
 

2.3 พอลิเมอร์นำไฟฟ้า 

 2.3.1 กลไกการนำไฟฟ้าของพอลิเมอร์นำไฟฟ้า 

  พอลิเมอร์นำไฟฟ้าทั่วไปจะมีโครงสร้างแบบพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยว หรือเรียกว่า

โครงสร้างแบบ π-conjugatation ซึ่งจะมีการซ้อนเหลื่อมกันของ p-orbital ของแต่ละอะตอม ทำให้
เกิดการ Delocalizaton หรือเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในโมเลกุลได้ โดยสมบัติการนำไฟฟ้า
ของพอลิเมอร์นำไฟฟ้าสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีแถบบพลังงาน (Band theory) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ใน
การสร้างพันธะเคมี ออร์บิทัลของตอมสองออร์บิทัลมารวมกันจะได้ออร์บิทัลโมเลกุล 2 ชนิด คือ ออร์
บิทัลโมเลกุลแบบมีพันธะ (Bonding molecular orbital) และออร์บิทัลโมเลกุลแบบต้านพันธะ 

(Anti-bonding molecular orbital) โดยวัสดุจำพวก sp2 hybridized π-electron จะสร้างออร์

บิทัลโมเลกุลแบบมีพันธะ π (Bonding π orbital) และออร์บิทัลโมเลกุลแบบต้านพันธะ (Anti-

bonding π orbital) และสร ้างแถบพลังงานคือ ระดับช ั ้นพลังงานที ่ม ีอ ิ เล ็กตรอนบรรจุอยู่  

(Occupied π band) และระดับชั ้นพลังงานที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู ่ (Emthy π* band) โดย
แถบพลังงานทั้งสองนี้จะมีพลังงานที่แบ่งแยกกัน ระดับชั้นพลังงานสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ 
(Highest occupied molecular orbital: HOMO) เร ียกว่า แถบวาเลนซ์ (Valence band) ส่วน
ระดับชั ้นพลังงานต่ำสุดที ่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู ่ (Lowest unoccupied molecular orbital: 
LOMO) เรียกว่า แถบการนำ (Conduction band) ความแตกต่างระหว่างระดับพลังงานของแถบวา
เลนซ์และแถบการนำ เรียกว่า Band gap ซึ่งมีผลต่อการนำไฟฟ้าของพอลิเมอร์ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ค่า Band gap จะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของพอลิเมอร์ เช่น ความเป็นระเบียบ ความยาวสายโซ่ การ
มีหมู่แทนที่ที ่มีสมบัติเป็นหมู่ให้อิเล็กตรอน (Electron donor) หรือหมู่รับอิเล็กตรอน (Electron 
acceptor) เป็นต้น 
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  ในสภาวะปกติทั ่วไปพอลิเมอร์นำไฟฟ้าจะยังนำไฟฟ้าได้ไม่ดีหรือไม่นำไฟฟ้า 
เนื่องจากพลังงานภายนอกยังมีไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่ข้าม band gap 
แต่เมื่อพอลิเมอร์ถูกกระตุ้นให้เกิดพาหะประจุ (Doping) ซึ่งในทางเคมีหมายถึงการทำให้เกิดปฏิกิริยา
รดีอกซ์ โดยอาจะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือรีดักชันก็ได้ ซึ่งหลังจากกระตุ้นจะทำให้โมเลกุลของพอ
ลิเมอร์มีประจุบวกหรือประจุลบเกิดขึ้น (ขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่เติมลงไปกระตุ้น (Dopant)) พร้อม
กับอนุมูลอิสระ (Free radical) ที่เรียกว่า Polaron โดย Polaron จะเป็นประจุบวกถ้าใช้สารกระตุ้น
พาหะประจุที ่ร ับอิเล็กตรอน (P-dopant) และจะเป็นประจุลบเมื ่อใช้กระตุ ้นพาหะประจุที ่ให้
อิเล็กตรอน (N-dopant) หลังจากเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์จนพอลิเมอร์กลายเป็น Polaron แล้ว ถ้า
โมเลกุลของพอลิเมอร์มีการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์เกิดขึ้นอีกจะทำให้สายโซ่ของพอลิเมอร์มีจำนวนประจุ
เพิ่มขึ้น เรียกสายโซ่แบบนี้ว่า Bipolaron โดยทั้ง Polaron และ Bipolaron จะมีลักษณะเป็นโฮล 
(Hole) ที่จะเคลื่อนที่พาประจุไปตามสายโซ่พอลิเมอร์ทำให้พอลิเมอร์สามารถนำไฟฟ้าได้ ซึ่งการเกิด
เป็น Bipolaron จะทำให้มีการนำไฟฟ้าที่ดีกว่า Polaron เนื่องจาก Bipolaron มี Band gap ที่แคบ
กว่า โดยการเกิดเป็น Polaron หรือ Bipolaron นี้จะข้ึนอยู่กับปริมาณของสารกระตุ้นพาหะประจุ ถ้า
มีปริมาณน้อยจะทำให้เกิดเป็น Polaron แต่ถ้ามีปริมาณมากจะทำให้เกิด Bipolaron เกิดข้ึน 

 

รูปที่ 2. 9 โครงสร้างของ Neutral chain Polaron และ Bipolaron ของพอลิไธโอฟีน [13] 
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รูปที่ 2. 10 ระดับพลังงานของ Neutral chain Polaron และ Bipolaron ของพอลิไธโอฟีน [14] 
 

ตารางที่ 2. 1 โครงสร้างและค่าการนำไฟฟ้าของพอลิเมอร์ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยสารชนิดต่าง ๆ [14] 

พอลิเมอร์ โครงสร้าง สารกระตุ้น 
ค่าการนำไฟฟ้า 

(S/cm) 

Polypyrrole 

 

BF4
-, ClO4

- 600 

Polythiophene  BF4
-, ClO4

-, FeCl4- 100 

Polyacethylene 

 
 

I2, Br2, Li, Na, AsF5 500 – 150,000 

Polyphenylene  
 
 

AsF5, Li, K 500 

 

2.4 อิเล็กโทรโครมิก 

2.4.1 อิเล็กโทรโครมิซึม (Electrochromism) 

  อิเล็กโทรโครมิซึมเป็นปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสีของสาร ซึ่งเป็น
ผลจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน (Oxidation-Reduction) หรือปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox) 
ของสารปฏิกิริยาดังกล่าวถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นด้วยกระแสไฟฟ้า เนื่องจากสารที่อยู่ในรูปออกซิไดซ์
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และรีดิวซ์สามารถดูดกลืนหรือสะท้อนแสงในช่วงความยาวคลื่นที่ต่างกัน จึงทำให้สารทั้งสองรูปแบบนี้
มีสีต่างกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสีที่เกิดขึ้นเป็นได้ทั้งการเปลี่ยนสีระหว่างโปร่งใส (Transparent) หรือ
ฟอกจาง (Bleached) เป็นมีสีหรือจากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งก็ได้ และเรียกสารอิเล็กโทรโครมิกที่มีการ
เปลี ่ยนสีเมื ่อเกิดปฏิกิร ิยารีด ักชันว่า ว ัสดุแคโธดิกคอลลีคัลเลอริง (Cathodically Coloring 
Materials) และเรียกสารอิเล็กโทรโครมิกที่มีการเปลี่ยนสีเมื่อเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันว่า วัสดุแอโน
ดิกคอลลีคัลเลอริง (Anodically Coloring Materials)  
  ในกรณีที่สารอิเล็กโทรโครมิกเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์แล้วสามารถอยู่ในรูปออกซิไดซ์หรื
อรูปรีดิวซ์มากกว่า 1 รูป สารนั้นจะสามารถเปลี่ยนสีได้หลายสี (Multicolor) ซึ่งจำนวนสีที่เปลี่ยนไป
นั้นก็ขึ ้นอยู่กับจำนวนรูปของออกซิไดซ์หรือรูปของรีดิวซ์ที ่สามารถเกิดขึ้นได้เมื ่อให้กระแสไฟฟ้า
ปริมาณต่างๆ และเรียกสารอิเล็กโทรโครมิกที ่มีสมบัติดังกล่าวว่า สารพอลิอิเล็กโทรโครมิก 
(Polyelectrochromic Materials) ซึ่งวัสดุอิเล็กโทรโครมิกมีทั้งชนิดที่เป็นสารอินทรีย์ (Organic) 
ได้แก่ ไวโอโลเจน (Viologens) พรัสเซียนบลู (Prussian Blue) พอลิเมอร์นำไฟฟ้าบางชนิด เช่น พอ
ลิอะนีลีน (Polyaniline) พอลิไทโอฟีน (Polythiophene) และพอลิไพโรล (Polypyrrole) เป็นต้น 
และชนิดที่เป็นสารอนินทรีย์ ได้แก่ โมลิบดินัมออกไซด์ (Molybdenum Oxide: MoO3) และไททา
เนียมออกไซด์ (Titanium Oxide: TiO2) เป็นต้น 

ตารางที่ 2. 2 สารสำหรับใช้เป็นวัสดุอิเล็กโทรโครมิก [15] 

สารประกอบ ปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสี 
สี 

รูปออกซิไดซ์ รูปรีดิวซ์ 

Ni(OH)2 
 

ออกซิเดชัน 
 

น้ำตาล-บรอนซ์ 
โปร่งใส หรือ 
เขียวอ่อน 

WO3 
รีดักชัน 

โปร่งใส น้ำเงิน 

Nb2O5 เหลือง น้ำเงิน 

Polypyrrole 
ออกซิเดชัน-รีดักชัน 

น้ำตาล เหลือง 
Polythiophene น้ำตาล เขียว 

Polyaniline เขียว-น้ำเงิน เหลือง 

 



  15 

 
 

รูปที่ 2. 11 ตัวอย่างการเกิดสีของพอลิอะนีลีนในระหว่างการให้ศักย์ไฟฟ้าค่าต่าง ๆ [16] 
 

2.4.2 โครงสร้างพ้ืนฐานของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก 

 อุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ดังนี้ 
  1. ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง สารที่นิยมใช้ทำเป็นขั ้วไฟฟ้า ได้แก่ อินเดียมทินออกไซด์ 
(Indium Tin Oxide: ITO) 
  2. วัสดุอิเล็กโทรโครมิก วัสดุนี้มีความสามารถในการเปลี่ยนสีได้เมื่อได้รับสนามไฟฟ้า
จากภายนอก โดยการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือรีดักชันขึ้นหลังการแทรกตัวของโปรตอนและ
อิเล็กตรอนในชั้นวัสดุที่ใช้   
  3. สารอิเล็กโทรไลต์ สารนี ้เป็นสารประกอบที่เกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีและเป็น
ทางผ่านของไอออนอยู่ในสภาวะของเหลวหรือของแข็ง [17] 
 

2.4.3 หลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก 

 
 

รูปที่ 2. 12 หลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก [18] 
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  จากรูปแสดงให้เห็นโครงสร้างของกระจกซึ่งประกอบไปด้วยกระจกสองแผ่นประกบ
กัน ผิวด้านในทั้งสองด้านเคลือบด้วยสารตัวนำไฟฟ้า บริเวณตรงกลางเป็นสารอิเล็กโทรไลต์หรือตัวส่ง
ถ่ายประจุไฟฟ้า โดยด้านหนึ่งจากส่วนตรงกลางจะมีชั้นที่ใช้เก็บประจุไฟฟ้ากั้นอยู่กับตัวนำไฟฟ้า ส่วน
อีกด้านจากส่วนตรงกลางมีวัตถุที่เป็นออกไซด์ของโลหะ ทำหน้าที่เป็นชั้นอิเล็กโทรโครมิกกั้นอยู่กับ
ตัวนำไฟฟ้า [19] 
  ลักษณะการทำงาน คือ กรณีที ่ไม่มีการจ่ายแรงดันไฟฟ้า กระจกจะโปร่งแสง 
เนื่องจากไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีที่จะส่งถ่ายหรือรับเอาประจุไฟฟ้าระหว่างกันของส่วนประกอบภายใน 
แสงจึงสามารถผ่านกระจกมาได้หมด แต่เมื่อมีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าไป กระจกจะทึบแสง เนื่องจาก
มีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้น โดยประจุไฟฟ้าทั้งบวกและลบจะเข้ามาอัดแน่นและเก็บไว้ที่ชั้นของอิเล็ก
โทรโครมิก จึงเสมือนเป็นตัวดูดซับแสงที่ผ่านเข้ามาหรือสะท้อนแสงบางสีให้กลับออกไป สำหรับความ
ทึบแสงมากหรือน้อย หรือสามารถดูดซับหรือสะท้อนแสงมากหรือน้อยนั้น จะข้ึนอยู่กับปริมาณแรงดัน
จากแหล่งจ่ายไฟที่จ่ายให้ [20] 
 

2.5 บทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 Gourav Bhattacharya และคณะ (2017) [2] ได้ทำการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์
ผ่านปฏิกิริยารีดักชันของแกรฟีนออกไซด์โดยใช้ว่านหางจระเข้ (Aloe Vera) เป็นสารรีดิวซ์ เนื่องจาก
มีองค์ประกอบของสารฟีนอลิกจำพวกอะโลอิน (Aloin) และอะโล-อีโมดิน ซึ ่งสามารถทำให้
เกิดปฏิกิริยารีดักชันได้ โดยในการทดลองได้ทำการศึกษาการใช้ว่านหางจระเข้ในปริมาณต่างๆ คือ 3, 
7 และ 12 กรัม ตามลำดับ และได้ทำการตรวจวัดสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของแกรฟีน
ออกไซด์และรีด ิวซ์แกรฟีนออกไซด์ด ้วยเทคนิคยูว ีว ิสสิเบิลสเปคโตรโฟโตเมตรี (UV-Visible 
Spectrophotometry) ฟูเรียทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรสโกปี (Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy: FTIR)  และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านที่มีความละเอียดสูง (High 
Resolution Transmission Electron Microscopy: HRTEM) จาก FTIR สเปกตรัม พบว่า พีคที่
ตำแหน่ง 1060 cm-1 จะหายไปเมื่อปริมาณของว่านหางจะเข้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดลง
ของหมู่ C-O stretching ในโครงสร้างของแกรฟีนออกไซด์ และจากการวิเคราะห์พื้นที่ใต้กราฟที่
ตำแหน่งดังกล่าวจะสามารถใช้บอกประสิทธิภาพในการเกิดรีดักชันได้ โดยพบว่าการใช้ว่านหางจระเข้
ปริมาณ 7.5 กรัม ในการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์จะมีประสิทธิภาพมากที ่ส ุด คือ 73 
เปอร์เซ็นต์  และจากการตรวจวัดสมบัติทางไฟฟ้าเคมีด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรีและอิเล็กโทรเค
มิคัลอิมพีแดนซ์สเปคโตร สโกปี พบว่ารีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้จะมีค่าการนำไฟฟ้าที่
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับแกรฟีนออกไซด์  
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รูปที่ 2. 13 FTIR spectra ของแกรฟีนออกไซด์และรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่ใช้ว่านหางจระเข้เป็นสาร
รีดิวซ์ปริมาณ 3, 7.5 และ 12 กรัม (b) การวิเคราะห์พื้นที่ใต้กราฟของ FTIR spectra ที่ตำแหน่ง 

1060 cm-1 
 

 

รูปที่ 2. 14 กลไกการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของแกรฟีนออกไซด์ที่ใช้ว่านหางจระเข้เป็นสารรีดิวซ์ 
 

 Srinivasarao Yaragalla และคณะ (2016) [21] ได้ทำการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์
ด้วยวิธีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อประยุกต์ใช้งานทางด้านชีวภาพ ในงานวิจัยได้ทำ
การเตรียมแกรฟีนออกไซด์จากวิธีการประยุกต์ของฮัมเมอร์ และนำแกรฟีนออกไซด์มาทำปฏิกิริยา
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รีดักชันที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 ชั่วโมง โดยใช้สารสกัดจากเมล็ดองุ่น (Grape Seed Extract: 
GSE) เป็นสารรีดิวซ์ จากนั้นจึงทำการพิสูจน์เอกลักษณ์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ด้วย
เทคนิคต่างๆ ได้แก่ ฟูเรียทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรสโกปี รามานสเปคโตรสโกปี (Fourier 
Transform Raman Spectroscopy: FT-Raman) และเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชัน (X-Ray Diffraction) 
โดยจากผลการศึกษาด้วยเทคนิค FTIR พบว่าแกรฟีนออกไซด์ปรากฏพีคที่เป็นเอกลักษณ์ที่ตำแหน่ง 
3310 cm-1 1730 cm-1 และ 1217 cm-1 ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการมีหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิล คีโตและ
อีพ็อกซีอยู่ในโครงสร้างของแกรฟีนออกไซด์ตามลำดับ รวมถึงพบพีคที่ตำแหน่ง 1373 cm-1 ซึ่งบ่ง
บอกถึงโครงสร้างแบบ sp3 C-H stretching จากนั้นเมื่อทำการรีดักชันแกรฟีนออกไซด์ด้วยสารสกัด
จากเมล็ดองุ่น พบว่าพีคของหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิลหายไปและปรากฏพีคใหม่ที่ตำแหน่ง 1620 cm-1 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึง C=C conjugated ในโครงสร้างของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ และจากการศึกษาด้วย
เทคนิครามานสเปคโตรสโกปีพบว่า intensity ของ D-band ของแกรฟีนออกไซด์มีค่าสูงขึ้น ในขณะที่ 
G-band มี intensity ที่ต่ำเมื่อเทียบกับแกรไฟต์ ทั้งนี้เนื่องจากการมีหมู่ฟังก์ชันอีพ็อกซี ไฮดรอกซิล
และคาร์บอกซิลในโครงสร้าง แต่เมื่อทำการรีดักชันกลับพบว่า G-band ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์มี 
intensity ที่สูงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจำนวนชั้นที่ลดลงของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ 
 

 
 

รูปที่ 2. 15 FTIR spectra ของแกรไฟต์ (GT) แกรฟีนออกไซด์ (GO) และรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ 
(RGO) 
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รูปที่ 2. 16 Raman spectra ของแกรไฟต์ (GT) แกรฟีนออกไซด์ (GO) และรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ 
(RGO) 

 
 Sourav Sadhukhan และคณะ (2016) [3] ได้ทำการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ด้วย
วิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำสารสกัดจากพืชที่มีสารพอลิฟีนอลเป็นองค์ประกอบมาใช้เป็น
สารรีดิวซ์ เนื่องจากไม่มีความเป็นพิษและสามารถหาได้ง่ายในธรรมชาติ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้สาร
สกัดจากมะม่วง (Magifera Induca L.) และมันฝรั่ง (Solanum Tuberosum L.) มาเป็นสารรีดิวซ์ 
โดยเริ่มต้นจะทำการเตรียมแกรฟีนออกไซด์จากแกรไฟต์ด้วยวิธีการประยุกต์ของฮัมเมอร์ และนำแก
รฟีนออกไซดี่ได้มาทำการรีดิวซ์โดยใช้เวลาในการรีฟลักซ์ 8 ชั่วโมง จากนั้นจึงทำการพิสูจน์เอกลักษณ์
ด้วยเทคนิคเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชัน ฟูเรียทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรสโกปี ยูวีวิสสิเบิลสเปคโตร
โฟโตเมตรี รามานสเปคโตรสโกปี  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron 
Microscopy: SEM) เอเนอร์จีดิสเพอร์ซิฟสเปคโตรสโกปี (Energy Dispersive Spectrscopyr: EDS) 
และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscopy: TEM) โดย
จากการวิเคราะห์ผล FTIR พบว่าแกรฟีนออกไซด์จะปรากฏพีคของ C=O stretching ที่ตำแหน่ง 
1720 cm-1 และเมื่อทำการรีดิวซ์ด้วยสารสกัดจากมะม่วงและมันฝรั่งเป็นเวลา 8 ชั่วโมง พบว่าพีค
ดังกล่าวจะหายไป ซึ ่งสอดคล้องกับผลจากเอเนอร์จีดิสเพอร์ซิฟสเปคโตรสโกปีที ่พบว่าปริมาณ
ออกซิเจนของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์จะลดลง นอกจากนี้ยังพบพีคใหม่ที่ตำแหน่ง 2914 cm-1 และ 
2840 cm-1 สำหรับการรีดิวซ์ด้วยสารสกัดจากมะม่วง และที่ตำแหน่ง 2865 cm-1 และ 2781 cm-1 
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สำหรับการรีดิวซ์ด้วยสารสกัดจากมันฝรั่ง ทั้งนี้เนื่องมาจากเกิดการดูดซับสารประกอบฟีโนลิกที่พ้ืนผิว
ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ และจากการการศึกษาด้วยเทคนิครามานสเปคโตรสโกปี พบว่าอัตราส่วน
ระหว่างความเข้มของพีค D Band และความเข้มของพีค G Band (ID/IG) ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่
สังเคราะห์ได้จะมีค่ามากว่าแกรฟีนออกไซด์ โดยจากผลดังกล่าวจะเป็นการช่วยยืนยันการเกิดไฮบริได
เซชันของคาร์บอนแบบ sp2 ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับแกรฟีน  

 

รูปที่ 2. 17 อนุพันธ์ฟีนอลในสารสกัดมะม่วงและมันฝรั่ง 
 

 

รูปที่ 2. 18 FTIR spectrum ของแกรฟีนออกไซด์ (GO) รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์จากสารสกัดมะม่วง 
(RGO-1) และรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์จากสารสกัดมันฝรั่ง (RGO-2) 
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รูปที่ 2. 19 Raman spectra ของแกรฟีนออกไซด์ (GO) รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์จากสารสกัดมะม่วง 
(RGO-1) และรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์จากสารสกัดมันฝรั่ง (RGO-2)  

 

 Wenjing Hong และคณะ (2008) [22] ได้ทำการเตรียมฟิล์มคอมพอสิตระหว่างแกรฟีนกับ
โคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS และเคลือบลงบน ITO substrate เพื่อประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในโซลาร์
เซลล์ ในงานวิจัยได้ทำการผสมแกรฟีนเข้ากับสารละลายโคพอลิเมอร์ PEDOT-PSS ด้วยอัตราส่วน 
0.1 mg/ml จากนั ้นจึงนำไปสั ่นด้วยคลื ่นเสียงความถี ่ส ูง (Sonication) และเคลือบลงบน ITO 
substrate ก่อนนำไปอบที่อุณหภูมิ 80 oC เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นจึงนำขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้ไป
ทำการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตทรี (Cyclic voltammetry: CV) โดยทำ
การเปรียบเทียบขั้วไฟฟ้าที่ทำจากวัสดุ 3 ชนิด ได้แก่ แพลทตินัม (Pt) โคพอลิเมอร์ PEDOT-PSS และ 
วัสดุคอมพอสิต graphene/PEDOT-PSS จากการศึกษาพบว่าพีคในการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ของ
ขั้วไฟฟ้าที ่ทำจาก graphene/PEDOT-PSS มีลักษณะที่คล้ายกับขั้วไฟฟ้าที่ทำจาก Pt รวมถึงค่า
กระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากขั้ว graphene/PEDOT-PSS มีค่าสูงกว่าขั้วไฟฟ้าที่ทำจาก PEDOT-PSS ซึ่ง
จากผลด ังกล ่าวแสดงให ้ถ ึงประส ิทธ ิภาพที ่ด ีกว ่าของข ั ้ว ไฟฟ ้าท ี ่ทำจากว ัสด ุคอมพอสิต 
graphene/PEDOT-PSS 
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รูปที่ 2. 20 Cyclic voltammograms ของขั้วไฟฟ้าที่ทำจาก graphene/PEDOT-PSS, PEDOT-PSS 
และ Pt ในสารละลายอะคริโลไนไตรล์ (LiI 10 mmol/L, I2 1 mmol/L, LiClO4 0.1 mmol/L) โดย

ทำการศึกษาที่อัตรา 20 mV/s 
 

 Firuze Soltani-kordshuli และคณะ [23] ได้ทำการเตรียมฟิล์มวัสดุนาโนคอมพอพอสิต
ระหว่างแกรฟีนกับโคพอลิเมอร์ PEDOT-PSS โดยในงานวิจัยได้เตรียมแกรฟีนในไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol: IPA) และนำสารผสมที่ได้ไปทำการสั่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเป็น
เวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำไปผสมกับสารละลายโคพอลิเมอร์ PEDOT-PSS ด้วยอัตราส่วน 1 : 2 โดย
ปริมาตร แล้วจึงนำไปเคลือบลงบน substrate และทำการพิสูจน์เอกลักษณ์ จากการศึกษาด้วย
เทคนิคฟูเรียทรานสฟอร์มสเปคโตรสโกปี พบว่าพีคของวัสดุคอมพอสิตปรากฏที่ตำแหน่ง 1301 cm-1, 
1164 cm-1 และ 1384 cm-1 ซึ ่งแสดงให้เห็นถึงการมีหมู ่ฟังก์ชัน C-O stretching ของแกรฟีนที่
สามารถเกิดพันธะไฮโรเจนกับหมู่ไฮดรอกซิลของ IPA ได้ นอกจากนี้ยังพบพีคที่ตำแหน่ง 1467 cm-1 
และ 1642 cm-1 ซึ่งเป็นพีคที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่ฟังก์ชัน C=C stretching ใน PSS และหมู่คาร์
บอกซิลในแกรฟีนตามลำดับ รวมถึงพีคที่ตำแหน่ง 2216 cm-1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเกิดพันธะ
ระหว่างหมู่ C-O stretching ของแกรฟีนกับอะตอมไฮโดรเจนของสารตัวอ่ืนๆ 
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รูปที่ 2. 21 FTIR spectra ของ PEDOT:PSS, IPA/graphene/PEDOT:PSS และ IPA/graphene 
 

 
 

รูปที่ 2. 22 กลไกการสร้างพันธะของหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ ในสารผสม IPA/graphene/PEDOT:PSS 
 

 Lu Zhao และคณะ (2009) [24] ได้ทำการเตรียมฟิล์มโปร่งแสงจากกราฟีนเพื่อนำไปใชเ้ป็น
ขั้วไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกของพอลิอะนีลีน และทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ
อินเดียมทินออกไซด์ (Indium Tin Oxide: ITO) ซึ ่งเป็นสารที ่นิยมนำมาใช้เป็นขั ้วไฟฟ้า โดยใน
งานวิจัยได้ทำการเตรียมฟิล์มแกรฟีนผ่านแกรฟีนออกไซด์ที่เคลือบอยู่บนแผ่นควอตซ์ จากนั้นทำการ
รีดิวซ์ด้วยความร้อนภายใต้สภาวะบรรยากาศโดยใช้อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส และนำไปประกอบ
เป็นอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก จากการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าเคมีด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี 
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พบว่าการเกิดปฏิกิริยาของขั้วไฟฟ้าแกรฟีนจะมีความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าขั้วไฟฟ้า
อินเดียมทินออกไซด์ ซึ ่งแสดงให้เห็นว่าขั้วไฟฟ้าแกรฟีนมีความต้านทานไฟฟ้าที่สูงกว่า และจาก
การศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก โดยทำการจับเวลาในขณะที่อุปกรณ์ปฏิกิริยารี
ดอกซ์ พบว่าในตอนเริ่มต้นขั้วไฟฟ้าแกรฟีนจะใช้เวลาในการเกิดปฏิกิริย ารีดอกซ์นานกว่าขั้วไฟฟ้า
อินเดียมทินออกไซด์ โดยใช้เวลาในการเกิดออกซิเดชันและรีดักชัน 1.4 วินาทีเท่ากัน ในขณะที่
ขั ้วไฟฟ้าอินเดียมทินออกไซด์จะใช้เวลาเพียง 0.6 วินาที แต่เมื ่อทำการเพิ ่มจำนวนรอบในการ
เกิดปฏิกิริยารีดอกซ์จนมากกว่า 300 รอบ จะพบว่าขั้วไฟฟ้าแกรฟีนจะใช้เวลาในการเกิดปฏิกิริยารี
ดอกซ์ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในขณะที่ข้ัวไฟฟ้าอินเดียมทินออกไซด์จะใช้เวลามากขึ้น โดยใช้เวลา
ในการเกิดออกซิเดชันและรีดักชันเท่ากับ 7.5 วินาที และ 8.0 วินาที ตามลำดับ ซึ่งจากผลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าขั้วไฟฟ้าแกรฟีนจะมีความเสถียรทางไฟฟ้าเคมีสูงกว่าขั้วไฟฟ้าอินเดียมทินออกไซด์ 
ถึงแม้จะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าที่สูงกว่าก็ตาม     
   

 

รูปที่ 2. 23 ไซคลิกโวลแทมโมแกรมของ (a) ขั้วไฟฟ้าอินเดียมทินออกไซด์ (b) ขั้วไฟฟ้าแกรฟีน ใน
สารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 1 โมลาร์ ที่อัตราการให้ศักย์ฟฟ้าเท่ากับ 5, 10, 20, 30, 50, 70 และ 

100 มิลลิโวลต์ต่อวินาที 
 

 Chunlin Zhao และคณะ (2014) [20] ได้ทำการศึกษาการยึดติดกันของรีดิวซ์แกรฟีน
ออกไซด์บนพอลิเอทิลีนเทอเรฟทาเลตหรือพีอีที เมื่อทำการเคลือบรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่กระจายตัว
อยู่ในน้ำด้วยวิธีการหยดแบบเกลี่ย (Drop Casting) โดยในงานวิจัยได้ทำการปรับปรุงพื้นผิวให้มี
ลักษณะที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ คือ พีอีทีที ่เคลือบด้วยพอลิโดพามีน (Polydopamine-Coated 
PET) พีอีทีที่ปรับปรุงให้มีหมู่คาร์บอกซิล (Carboxyl Group Modified PET) และพีอีทีที่ปรับปรุงให้
มีหมู ่อัลคิล (Alkyl Group Modified PET) ซ่ึงจากการวัดค่ามุมสัมผัสกับน้ำ (Water Contact 
Angle) พบว่ารีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์จะยึดติดกับพีอีทีที่เคลือบด้วยพอลิโดพามีนได้ดีที่สุด โดยมีค่ามุม
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สัมผัสกับน้ำเท่ากับ 49.8 องศา ซึ่งการยึดติดเกิดจากแรงยึดเหนี ่ยวที่เป็นนอนโควาเลนต์ ได้แก่ 
พันธะไฮโรเจนและแรงแวนเดอวาล ทำให้รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์สามารถยึดติดได้แน่นและมีความ
สม่ำเสมอ ในขณะที่พีอีทีที่ปรับปรุงให้มีหมู่คาร์บอกซิลจะมีค่ามุมสัมผัสกับน้ำเท่ากับ 50.6 องศา ซึ่งมี
ค่ามากกว่าพีอีทีที่เคลือบด้วยพอลิโดพามีนเพียงเล็กน้อย แต่การเคลือบติดของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์
จะไม่ค่อยสม่ำเสมอ โดยจะมีการจับตัวกันเป็นก้อน ทั้งนี้เนื่องมาจากการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งจะผลัก
รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ออกจากพื้นผิวของพีอีที ส่วนพีอีทีที่ปรับปรุงให้มีหมู่อัลคิล พบว่าจะมีค่ามุม
สัมผัสกับน้ำเท่ากับ 114.7 องศา ซึ่งมากกว่าพีอีทีที่ไม่ได้ทำการ ปรับปรุงพื้นผิว และมีประสิทธิภาพใน
การยึดติดกับรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์น้อยที่สุด 

 
 

รูปที่ 2. 24 Water contact angle ของ (a) พีอีทีที่ไม่ได้ทำการปรับปรุงพ้ืนผิว (b) พีอีทีที่เคลือบด้วย
พอลิโดพามีน (c) พีอีทีที่ปรับปรุงให้มีหมู่คาร์บอกซิล และ (d) พีอีทีที่ปรับปรุงให้มีหมู่อัลคิล 
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บทที่ 3  

วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการวิจัย 

3.1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

  3.1.1.1 บีกเกอร์ (Beaker)  
  3.1.1.2 ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer Flask)  
  3.1.1.3 ปิเปต (Pipette)  
  3.1.1.4 ลูกยางปิเปต (Rubber Bulb) 
  3.1.1.5 ที่คีบ (Forceps) 
  3.1.1.6 กระบอกตวง (Cylindrical Flask)  
  3.1.1.7 เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) 
  3.1.1.8 หลอดหยด (Dropper) 
  3.1.1.9 แท่งแม่เหล็กกวนสาร (Magnetic Bar) 
  3.1.1.10 แท่งแก้วกวนสาร (Stirring Rod) 
  3.1.1.11 เครื่องให้ความร้อน (Hot Plate) 
  3.1.1.12 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) 
  3.1.1.13 ขาตั้งพร้อมฐานรอง (Stand) 
  3.1.1.14 ที่จับ (Clamp) 
  3.1.1.15 กระดาษกรอง (Qualitative Filter Paper)  
  3.1.1.16 ขวดลดความดัน (Suction Flask) 
  3.1.1.17 กรวยบุชเนอร์ (Buchner Funnel) 
  3.1.1.18 กระดาษวัดค่า pH (Universal Indicating Paper) 
  3.1.1.19 จานเพาะเชื้อ (Petri Dish) 
  3.1.1.20 โกร่งและครกบดสาร (Mortar and Pestle) 
  3.1.1.21 ผ้ากรอง (Filter Cloth) 
  3.1.1.22 หลอดทดลอง (Test tube) 
  3.1.1.23 ตะแกรงวางหลอดทดลอง (Test Tube Rack) 
  3.1.1.24 กะละมังสแตนเลส (Stainless Steel Bowl) 
  3.1.1.25 ตู้อบ (Hot Air Oven) 
  3.1.1.26 เทปใส (Transparent Tape) 
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  3.1.1.27 ขวดน้ำดื่มพีอีทีที่ใช้แล้ว (PET Bottle Waste)  
  3.1.1.28 เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 
  3.1.1.29 ตู้ฉายแสงอัลตราไวโอเลตเอ (UV-A Machine) บริษัท เฟิร์ส แอนด์ เฟิร์น 
จำกัด  ประเทศไทย 
  3.1.1.30 เครื ่องกำเนิดคลื ่นความถี ่ส ูง (High Intensiiy Ultrasonic Processor) 
บริษัท Thomas Scientific รุ่น VCX-500-220 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  3.1.1.31 เครื่องฟูเรียทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์ (Fourier Transform 
Infrared Spectrometer: FT-IR) บริษัท Bruker รุ่น VERTEX 70 ประเทศเยอรมนี 
  3.1.1.32 กล ้องจ ุลทรรศน ์อ ิ เล ็กตรอนแบบส ่องกราด  (Scanning Electron 
Microscope: SEM) บริษัท Hitachi รุ่น TM3030 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  3.1.1.33 เครื่องเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ (X-Ray Diffractometer: XRD) บริษัท
Shimadzuรุ่น LabX XRD-6100 ประเทศญี่ปุ่น 
  3.1.1.34 เครื่องวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบโพรบสี่เข็ม (Four-Point Probe) 
บริษัท Lucas Labs รุ่น S-302-4 ประเทศแคนาดา 
  3.1.1.35 เครื ่องโพเทนชิโอสแตท/กัลวานอสแตท (Potentiostat/Galvanostat) 
บริษัท Digi-Ivi Inc. รุ่น DY2113 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   
   

3.1.2 วัสดุและสารเคมี 

  3.1.2.1 แกรไฟต ์(Graphite) 
  3.1.2.2 โซเดียมไนเตรต (Sodium Nitrate: NaNO3) 
  3.1.2.3 กรดซัลฟิวริก (Sulphuric Acid: H2SO4) 
  3.1.2.4 โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (Potassium Permanganate: KMnO4) 
  3.1.2.5 30% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (30% Hydrogenperoxide: H2O2) 
  3.1.2.6 50% เมทานอล (50% Methanol) 
  3.1.2.7 น้ำดีไอออไนซ์ (De-ionized Water: DI water) 
  3.1.2.8 มันฝรั่ง (Potato) 
  3.1.2.9 3-ไ ฮดรอกซ ี ไทร าม ี น ไฮ โดรคลอ ไรด ์  99% (3-Hydroxytyramine 
hydrochloride 99%) หรือโดพามีน (Dopamine)  
  3.1.2.10 อะซีโตน (Acetone) 
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  3.1.2.11 ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) 
  3.1.2.12 พอลิ-3,4-เอทิลีนไดออกซีไทโอฟีนก:พอลิสไตรีนซัลโฟเนต (Poly(3,4-
ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate): PEDOT:PSS) 
  3.1.2.13 โพรพิลีนคาร์บอเนต (Propylene Carbonate)  
  3.1.2.14 พอลิเอทิลีนไกลคอล ไดอะคริเลต (Poly(Ethylene Glycol) Diacrylate)  
  3.1.2.15 ไดเมททอกซีฟีนีลอะซีโตฟีโนน (Dimethoxyphenyl Acetophenone: 
DMPAP) 
  3.1.2.16 ลิเทียมเตตระฟลูออโรบอเรต (Lithium Tetrafluoroborate: LiBF4) 
  3.1.2.17 มอนอเมอร์อะนีลีน (Aniline monomer) 
 

3.2 วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 ส่วนที่ 1 สังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์โดยใช้สารสกัดจากมันฝรั่งเป็นสารรีดิวซ์ และการ
พิสูจน์เอกลักษณ์ 
  การสังเคราะห์แกรฟีนออกไซด์จะทำด้วยวิธีการประยุกต์ของฮัมเมอร์  โดยใช้ผง
แกรไฟต์ 1 กรัม ผสมเข้ากับโซเดียมไนเตรต 0.5 กรัม ทำการเติมกรดซัลฟิวริกปริมาตร 25 มิลลิลิตร 
ลงไปในสารผสม และทำการเติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตปริมาณ 3 กรัม ลงไปในสารผสมที่แช่อยู่
ในอ่างน้ำแข็งอย่างช้าๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นทำการกวนทิ้งไว้อีก 2 ชั่วโมง แล้วจึงเทน้ำดีไอออ
ไนซ์ปริมาตร 500 มิลลิลิตร ลงไปในสารละลาย และค่อยๆ เติม 30% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร พร้อมทั้งทำการกวนไปด้วย ซึ่งจะสังเกตเห็นแกรฟีนออกไซด์ที่มีลักษณะเปน็สี
น้ำตาลอมเหลือง จากนั้นให้ทำการปั่นเหวี่ยงและล้างด้วยน้ำดีไอออไนซ์และ 50% เมทานอลหลายๆ
ครัง้ จนกระทั่งมีค่า pH เป็นกลาง แล้วจึงนำแกรฟีนออกไซด์ที่ได้ไปทำให้แห้งในสภาวะบรรยากาศ 
  หลังจากเตรียมแกรฟีนออกไซด์เสร็จจะทำการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์โดย
ใช้สารสกัดจากมันฝรั่งเป็นสารรีดิวซ์ [4] ซึ่งเริ่มจากการเตรียมสารสกัดจากมันฝรั่งให้มีความเข้มข้น 
50 %โดยมวลต่อปริมาตร โดยนำมันฝรั่งสดปริมาณ 50 กรัม ทำการปอกเปลือกและล้างทำความ
สะอาด จากนั้นจึงนำไปต้มในน้ำดีไอออไนซ์ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 5 นาที และนำไปปั่นด้วยเครื ่องปั ่นขนาด 1 ,500 วัตต์ เป็นเวลาอีก 5 นาที เมื ่อครบตาม
กำหนดเวลาจึงนำไปทำการปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 3,000 รอบต่อนาที จากนั้นจึงนำสารที่ได้มาทำ
การกรองเอาตะกอนออก และเก็บสารที่เป็นของเหลวเพ่ือนำไปใช้เป็นสารรีดิวซ์ โดยในการสังเคราะห์
รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ จะทำการเตรียมแกรฟีนออกไซด์ปริมาณ 0.04 กรัม จากนั้นจึงทำการเติ มสาร
สกัดจากมันฝรั่งในปริมาณที่แตกต่างกัน ได้แก่ 20, 40, 60, 80 และ 100 มิลลิลิตร และนำสารผสมที่
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ได้ไปทำการสั่นด้วยคลื่นความถี่สูง (Sonication) เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นจึงทำการตั้งรีฟลักซ์ที่
อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากสิ้นสุดปฏิกิริยาจึงนำไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว
รอบ 3,000 รอบต่อนาที จากนั้นจึงทำการกรองและนำตะกอนที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
   
ตารางที่ 3. 1 ปริมาณสัดส่วนของสารที่ใช้ในการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ 

สูตร 
ปริมาณแกรฟีนออกไซด์ 

(กรัม) 
ปริมาณสารสกัดจากมันฝรั่ง 

(มิลลิลิตร) 

GO 0.04 - 

RGO-20 0.04 20 
RGO-40 0.04 40 

RGO-60 0.04 60 

RGO-80 0.04 80 
RGO-100 0.04 100 

 
  สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์จะใช้เครื่อง ฟูเรียทรานฟอร์ม
อินฟราเรดสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Fourier Transform Infrared Spectrophotometer: FTIR) รา
มานสเปคโตรสโกปี กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน 
 
  ส่วนที่ 2 เตรียมวัสดุคอมพอสิตระหว่างรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์กับโคพอลิเมอร์ และทำการ
พิสูจน์เอกลักษณ์ 
  ทำการเตรียมสารผสมระหว่างรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์กับไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ให้มี
ความเข้มข้น 1% โดยมวลต่อปริมาตร โดยใช้รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ปริมาณ 0.05 กรัม ผสมกับไอโซ
โพรพิลแอลกอฮอล์ 5 มิลลิลิตร แล้วจึงนำสารผสมไปทำการสั่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นเวลา 30 
นาที จากนั้นทำการเติมสารละลายโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS ด้วยอัตราส่วน 1:2 โดยปริมาตร และทำ
การกวนทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง 
  สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ของวัสดุคอมพอสิตจะใช้เครื ่องฟู เรียทรานฟอร์ม
อินฟราเรดสเปคโตรโฟโตมิเตอร์และเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน 
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ตารางที่ 3. 2 ปริมาณสัดส่วนของสารที่ใช้ในการเตรียมวัสดุคอมพอสิต 

สูตร ชนิดของ RGO 
ปริมาณ 

RGO (g) ใน 
IPA 5 ml 

อัตราส่วนระหว่าง 
RGO/IPA : PEDOT-PSS 

PEDOT:PSS/RGO-20 RGO-20 0.05 

1 : 2 

PEDOT:PSS/RGO-40 RGO-40 0.05 
PEDOT:PSS/RGO-60 RGO-60 0.05 

PEDOT:PSS/RGO-80 RGO-80 0.05 

PEDOT:PSS/RGO-100 RGO-100 0.05 
PEDOT:PSS/RGO-100-1% RGO-100 0.05 

PEDOT:PSS/RGO-100-2% RGO-100 0.10 

PEDOT:PSS/RGO-100-4% RGO-100 0.20 
   
 ส่วนที่ 3 การเตรียมฟิล์มพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์พีอีทีที ่ใช้งานแล้ว (PET Packaging 
Waste) และปรับปรุงพื้นผิวของฟิล์มพลาสติกสำหรับนำไปประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้า 
  เตรียมฟิล์มพลาสติกจากขวดพีอีทีให้มีขนาด 1 x 1 นิ้ว จากนั้นจึงนำแผ่นฟิล์มแช่ใน
สารละลายโดพามีน (2 mg/ml) เป็นระยะเวลา 9 ชั่วโมง จนเกิดเป็นชั้นของพอลิโดพามีนยึดติดอยู่
บนพื้นผิว แล้วจึงทำการล้างด้วยน้ำดีไอออไนซ์ และนำมาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส  
 

 

รูปที่ 3. 1 การปรับปรุงพื้นผิวของฟิล์มโดยการเคลือบด้วยพอลิโดพามีน [20] 
 

 ส่วนที่ 4 การเคลือบสารคอมพอสิตลงบนฟิล์มสำหรับประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าและการ
ประกอบอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก 
  การเคลือบสารคอมพอสิตระหว่างรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์กับโคพอลิเมอร์ลงบนฟิล์ม
จะใช้วิธีหยดเกลี่ย (Drop Coating) โดยจะทำการหยดสารคอมพอสิตลงบนฟิล์มที่ทำการปรับปรุง
พื้นผิวเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 หยด จากนั้นจึงเกลี่ยให้สม่ำเสมอและอบแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศา
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เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วจึงนำแผ่นฟิล์มไปทำการวัดความต้านทานด้วยเครื่องเข็มวัด 4 จุด 
(Four-Point Probe)  
  หลังจากทำการเคลือบสารลงบนฟิล์มเรียบร้อยแล้วจะทำการสร้างอุปกรณ์อิเล็กโทร
โครมิก เริ่มต้นด้วยการสังเคราะห์สารละลายอิเล็กโทรไลต์ โดยทำการผสมโพรพิลีนคาร์บอเนต  5 
มิลลิลิตร โพลีเอทิลีนไกลคอล ไดอะคริเลต 5 มิลลิลิตร ไดเมททอกซีฟีนีลอะซีโตฟีโนน 17.5 มิลลิกรัม 
และลิเทียมเตตระฟลูออโรบอเรต 6.1 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก เมื่อเทียบกับสารผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน 
จากนั้นทำการสั่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นเวลา 10 นาที จนของแข็งละลายหมดแล้วจึงเติมอะนีลี
นมอนอเมอร์ลงไป 2.5 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก เมื่อเทียบกับน้ำหนักสารทั้งหมด และทำการสั่นด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูงอีกครั้งเป็นเวลา 30 วินาที จนกระท่ังสารละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจึง
ทำการหยดสารละลายอิเล็กโทรไลต์ลงบนฟิล์มขนาด 1x1 นิ้ว ที่เคลือบด้วยสารคอมพอสิตและ
ประกบเข้ากับฟิล์มอีกอันหนึ่ง และนำไปฉายด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นเวลา 5 นาที เพ่ือให้เกิดการ
เชื่อมขวาง แล้วจึงนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปทำการทดสอบด้วยเครื่องไซคลิกโวลแทมมิเตอร์ 
 

 
 

รูปที่ 3. 2 แบบจำลองการสร้างอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก 
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บทที่ 4  

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

4.1 การศึกษาการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์โดยใช้สารสกัดจากมันฝรั่งเป็นสารรีดิวซ์ 

 การศึกษาการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ เริ่มจากเตรียมแกรฟีนออกไซด์จากแกรไฟต์

ด้วยวิธีการประยุกต์ของฮัมเมอร์ (Modified Hummer Method) ซึ ่งเป็นวิธีการทำให้แกรไฟต์

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยการผสมผงแกรไฟต์เข้ากับโซเดียมไนเตรต กรดซัลฟิวริก และค่อย ๆ เติม

โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตในสภาวะที่ทำการหล่อเย็นเพื่อลดความรุนแรงของปฏิกิริยา จากนั้นทำ

การหยุดปฏิกิริยาโดยการเติมน้ำกลั ่นและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ ่งหลังจากสิ ้นสุดปฏิกิริยา

ออกซิเดชันจะมีหมู่ฟังก์ชันใหม่เกิดขึ้นในโครงสร้างของแกรไฟต์ ได้แก่ หมู่คาร์บอนิล หมู่คาร์บอกซิล 

และหมู่อีพอกซี เป็นต้น และเรียกสารที่มีโครงสร้างใหม่นี้ว่า แกรไฟต์ออกไซด์ (Graphite Oxide) 

จากนั ้นแกรไฟต์ออกไซด์จะถูกนำไปทำการสั ่นด้วยคลื ่นเส ียงความถี ่ส ูงหร ือการโซนิ เคชั น 

(Sonication) เพื่อทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างชั้นของแกรไฟต์ออกไซด์ และทำให้โครงสร้างเกิดการ

แตกออกเป็นชั้นที่มีขนาดเล็กลง เรียกสารที่มีขนาดชั้นเล็กลงนี้ว่า แกรฟีนออกไซด์ (Graphene 

oxide) โดยกลไกในเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกรไฟต์แสดงไว้ดังรูปที่ 4.1 

 

 

รูปที่ 4. 1 กลไกการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกรไฟต์ [25] 
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รูปที่ 4. 2 การเตรียมแกรฟีนออกไซด์ [26] 
 

 หลังจากเตรียมแกรฟีนออกไซด์ได้ด้วยวิธีการประยุกต์ของฮัมเมอร์ แกรฟีนออกไซด์จะถูก

นำมาทำการรีดักชันเพ่ือกำจัดเอาหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบออกจากโครงสร้าง โดยใน

งานวิจัยนี้เลือกสารสกัดจากมันฝรั่งมาใช้เป็นสารรีดิวซ์ เนื่องจากมันฝรั่งประกอบไปด้วยสารจำพวก

พอลิฟีนอลิกหลายชนิด ซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยากับหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบได้ดี โดย

รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้จะถูกนำไปพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ต่อไป  

 

 

รูปที่ 4. 3 สารประกอบฟีนอลิกในมันฝรั่ง [3] 
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 4.1.1 ผลการศึกษาการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์โดยใช้สารสกัดจากมันฝรั่งเป็น

สารรีดิวซ์ด้วยเทคนิคฟูเรียทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรสโกปี (Fourier transform 

infrared spectroscopy: FTIR)  

 

รูปที่ 4. 4 FTIR spectra ของแกรไฟต์ (Graphite) แกรฟีนออกไซด์ (GO) และรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์
ชนิดต่าง ๆ (RGO) 

ตารางที่ 4. 1 อัตราส่วนพื้นที่ใต้กราฟของพีคตำแหน่งต่าง ๆ 

สาร 

อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ใต้
กราฟของพีคตำแหน่ง 
3200 และ 2900 cm-1  

(O-H stretching/ 
CH-stretching) 

อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ใต้
กราฟของพีคตำแหน่ง 
1600 และ 2900 cm-1 

(C=O carbonyl/ 
CH-stretching) 

อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ใต้
กราฟของพีคตำแหน่ง 
1200 และ 2900 cm-1 

(C-O stretching/ 
CH-stretching) 

GO 577.1 84.1 1555.6 
RGO-20 10.6 3.7 14.6 

RGO-40 9.4 3.6 9.7 

RGO-60 8.4 2.9 7.8 
RGO-80 7.7 3.2 7.1 

RGO-100 6.1 2.7 5.6 
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 จากรูปที ่ 4.4 แสดง FTIR spectra ที่ได้จากการทดสอบด้วยเทคนิคฟูเรียทรานสฟอร์ม

อินฟราเรดสเปคโตรสโกปีเพื่อตรวจสอบและศึกษาโครงสร้างของสาร โดยพิจารณาจากการที่โมเลกุล

มีความสามารถในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดที่แตกต่างกันของแต่ละหมู่ฟังก์ชัน โดยรูปที่ 4.4 (a) 

แสดงให้เห็นถึง FTIR spectra ของแกรไฟต์ ซึง่ปรากฏพีคการดูดกลืนเล็ก ๆ ที่เลขคลื่นตำแหน่ง 1568 

cm-1 แสดงให้เห็นถึงการสั่นของพันธะคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอนในโครงสร้างอะโร

มาติก (aromatic C=C stretching) ส่วน FTIR spectra ของแกรฟีนออกไซด์ซึ ่งเตรียมได้จากการ

ออกซิไดส์แกรไฟต์ด้วยวิธีการประยุกต์ของฮัมเมอร์ได้แสดงไว้ดังรูปที่ 4.4 (b) โดยพบว่าพีคการ

ดูดกลืนของแกรฟีนออกไซด์แตกต่างจากแกรไฟต์อย่างสิ้นเชิง ซึ่งในแกรฟีนออกไซด์จะปรากฏพีคการ

ดูดกลืนเกิดข้ึนที่ตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ พีคการดูดกลืนที่ตำแหน่ง 3391 cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืด

ของพันธะเดี ่ยวระหว่างอะตอมออกซิเจนกับไฮโดรเจน (O-H stretching) ซึ ่งเกิดจากการมีหมู่

ฟังก์ชันไฮดรอกซิลเกิดขึ้นในโครงสร้าง นอกจากนี้ยังพบพีคที่ตำแหน่ง 1718 cm-1, 1573 cm-1 และ 

1148 cm-1 โดยที่ตำแหน่ง 1718 cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดของพันธะคู ่ระหว่างอะตอมของ

คาร ์บอนกับออกซิเจนในหมู ่คาร์บอนิลและหมู ่คาร ์บอกซิล (C=O carbonyl and carboxyl 

stretching)  ซึ่งการเกิดพีคที่ตำแหน่งนี้เป็นการบ่งบอกว่ามีหมู่ฟังก์ชันของออกซิเจนทำการสร้าง

พันธะกับคาร์บอนในโครงสร้างของแกรไฟต์หลังจากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ส่วนพีคที่ตำแหน่ง 1573 

cm-1 แสดงถึงการสั่นของพันธะคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอนในโครงสร้างอะโรมาติก 

(aromatic C=C stretching) และสุดท้ายพีคที่ตำแหน่ง 1148 cm-1 แสดงถึงพันธะเดี่ยวระหว่าง

อะตอมคาร์บอนกับออกซิเจนของหมู่แอลคอกซิล (C-O stretching) ซึ่งจากพีคทั้งหมดที่กล่าวมาเป็น

การยืนยันถึงการประสบความสำเร็จในการเตรียมแกรฟีนออกไซด์ด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันของ

แกรไฟต ์

 ต่อมาเมื่อพิจารณารูปที่ 4.4 (c) ซึ่งแสดง FTIR spectra ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่เตรียม

ได้จากแกรฟีนออกไซด์และใช้สารสกัดจากมันฝรั่งปริมาตร 20 มิลลิลิตรเป็นสารรีดิวซ์ หรือ RGO-20 

จากรูปแสดงพีคการดูดกลืนที่สำคัญหลายตำแหน่ง ได้แก่ ที่ตำแหน่ง 3287 cm-1, 2930 cm-1, 1648 

cm-1, 1532 cm-1 และ 1222 cm-1  โดยพีคที่ตำแหน่ง 3287 cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดของพันธะ

เดี่ยวระหว่างอะตอมออกซิเจนกับไฮโดรเจน (O-H stretching) ซึ่งเกิดจากการมีหมู่ฟังก์ชันไฮดรอก

ซิลในโครงสร้างเช่นเดียวกันกับแกรฟีนออกไซด์ เมื่อพิจารณาความเข้มของพีคจะเห็นได้ว่า RGO-20 

มีความเข้มพีคของหมู่ฟังก์ชันนี้เพ่ิมข้ึน ซึ่งอาจเกิดจากการดูดความชื้น ส่วนพีคที่ตำแหน่ง 2930 cm-1 

แสดงถึงการสั่นแบบยืดของพันธะเดี่ยวระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับไฮโดรเจน (C-H stretching) 
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สำหรับพีคที่ตำแหน่ง 1648 cm-1 และ 1532 cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดของพันธะคู่ระหว่าง

อะตอมของคาร์บอนกับออกซิเจนในหมู ่คาร์บอนิลและหมู ่คาร์บอกซิล (C=O carbonyl and 

carboxyl stretching) และการส ั ่นของพันธะคู ่ระหว ่างอะตอมของคาร ์บอนกับคาร ์บอนใน

โครงสร้างอะโรมาติก (aromatic C=C stretching) ตามลำดับ ส่วนพีคที่ตำแหน่ง 1222 cm-1 แสดง

ถึงพันธะเดี ่ยวระหว่างอะตอมคาร์บอนกับออกซิเจนของหมู ่แอลคอกซิล (C-O stretching) ใน

โครงสร้าง ซึ่งจากการเปรียบเทียบ RGO-20 กับแกรฟีนออกไซด์ พบว่า RGO-20 มีความเข้มพีคของ

หมู่ฟังก์ชันแอลคอกซีที่ลดลง ในขณะที่ความเข้มพีคของหมู่คาร์บอนิลและหมู่คาร์บอกซิลมีค่าเพิ่มข้ึน 

ซึ่งเป็นไปได้ว่ามีหมู่แอลคอกซีบางส่วนเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นหมู่คาร์บอนิลและหมู่คาร์บอกซิล 

 เมื่อพิจารณารูปที่ 4.4 (d) – 4.4 (g) ซึ่งแสดง FTIR spectra ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่

เตรียมได้จากแกรฟีนออกไซด์และใช้สารสกัดจากมันฝรั่งปริมาตร 40, 60, 80 และ 100 มิลลิลิตรเป็น

สารรีดิวซ์ ตามลำดับ หรือ RGO-40, RGO-60, RGO-80 และ RGO-100 ซึ ่งพบว่ารีดิวซ์แกรฟีน

ออกไซด์ทั ้ง 4 ชนิดมีลักษณะของ FTIR spectra ที่คล้ายกับ RGO-20 โดยพบพีคการดูดกลืนที่

ตำแหน่งต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน ได้แก่ พีคการดูดกลืนที่ตำแหน่ง 3288 cm-1, 3287 cm-1, 3284 cm-1 

และ 3284 cm-1 ซึ่งแสดงถึงการสั่นแบบยืดของพันธะเดี่ยวระหว่างอะตอมออกซิเจนกับไฮโดรเจน  

(O-H stretching) พีคการดูดกลืนที่ตำแหน่ง 2957 cm-1, 2926 cm-1, 2925 cm-1 และ 2955 cm-1 

แสดงถึงการสั่นแบบยืดของพันธะเดี่ยวระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับไฮโดรเจน (C-H stretching) 

พีคการดูดกลืนที่ตำแหน่ง 1651 cm-1, 1648 cm-1, 1643 cm-1 และ 1645 cm-1 แสดงถึงการสั่น

แบบยืดของพันธะคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับออกซิเจนในหมู่คาร์บอนิลและหมู่คาร์บอกซิล 

(C=O carbonyl and carboxyl stretching) พีคการดูดกลืนที ่ตำแหน่ง 1532 cm-1, 1531 cm-1, 

1530 cm-1 และ 1529 cm-1 แสดงถึงการสั่นของพันธะคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอนใน

โครงสร้างอะโรมาติก (aromatic C=C stretching) และพีคการดูดกลืนที่ตำแหน่ง 1223 cm-1, 1218 

cm-1, 1211 cm-1 และ 1162 cm-1 ซึ่งแสดงถึงการมีพันธะเดี่ยวระหว่างอะตอมคาร์บอนกับออกซิเจน

ของหมู่แอลคอกซิล (C-O stretching) ในโครงสร้าง 

 เมื่อทำการเปรียบเทียบหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่พบในโครงสร้างของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ทั้ง 5 
ชนิด พบว่า ความเข้มของพีคการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดของแต่ละหมู่ฟังก์ชันมีความแตกต่างกัน โดย
จากรูปที่ 4.4 (c) – 4.4 (g) แสดงให้เห็นว่าความเข้มพีคของหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ 
ซึ่งได้แก่ หมู่ไฮดรอกซิล คาร์บอนิล คาร์บอกซิล และแอลคอกซีมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับแกรฟีน
ออกไซด์  เมื่อพิจารณาค่าอัตราส่วนพื้นที่ใต้กราฟของหมู่ฟังก์ชันดังกล่าวเทียบกับพื้นที่ใต้กราฟของ 
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C-H stretching ซึ่งเป็นพีคอ้างอิง พบว่าค่าอัตราส่วนพ้ืนที่ใต้กราฟของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ซึ่งแสดง
ไว้ดังตารางที่ 4.1 มีค่าลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับแกรฟีนออกไซด์ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการทำปฏิกิริยา
รีดักชันระหว่างหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบกับสารประกอบพอลิฟีนอลิกในสารสกัดจาก
มันฝรั่ง ทำให้อะตอมของออกซิเจนบางส่วนถูกกำจัดออกไปจากโครงสร้าง ซึ่งเป็นการยืนยันว่าสาร
สกัดจากมันฝรั่งสามารถใช้เป็นสารรีดิวซ์ได้จริง นอกจากนี้เมื่อทำการเปรียบเทียบรีดิว์แกรฟีนออกไซด์
ด ้วยกันเอง โดยพิจารณาจากอัตราส่วนพื ้นที ่ใต ้กราฟของหมู ่ฟ ังก์ช ัน O-H stretching, C=O 
carbonyl และ C-O stretching เทียบกับพื้นที่ใต้กราฟของหมู่ฟังก์ชัน C-H stretching ซึ่งเป็นพีค
อ้างอิง โดยค่าอัตราส่วนได้แสดงไว้ดังตารางที่ 4.1 เช่นเดียวกัน พบว่าเมื่อทำการเติมสารสกัดจากมัน
ฝรั่งลงไปในปฏิกิริยาการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์มากขึ้น อัตราส่วนของพื้นที่ใต้กราฟของหมู่
ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบจะมีค่าลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดลงของหมู่ฟังก์ชันที่มี
ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพ่ิมปริมาณสารสกัดจากมันฝรั่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยา
รีดักชันระหว่างอะตอมของออกซิเจนกับสารประกอบพอลิฟีนอลิกและทำให้ออกซิเจนถูกกำจัด
ออกไปได้มากข้ึน ซึ่งกลไกในการเกิดปฏิกิริยารีดักชันแสดงไว้ดังรูปที่ 4.5  
 

 

รูปที่ 4. 5 กลไกการเกิดปฏิกิริยาระหว่างหมู่คาร์บอกซิลกับสารประกอบพอลิฟีนอกลิก [2] 
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 4.1.2 ผลการศึกษาการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์โดยใช้สารสกัดจากมันฝรั่งเป็น

สารรีดิวซด์้วยเทคนิครามานสเปคโตรสโกปี (Raman spectroscopy) 

 

รูปที่ 4. 6 Raman spectra ของแกรไฟต์ (Graphite) แกรฟีนออกไซด์ (GO) และรีดิวซ์แกรฟีน
ออกไซด์ชนิดต่าง ๆ (RGO) 
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ตารางที่ 4. 2 เปรียบเทียบความเข้มพีคของแกรไฟต์ แกรฟีนออกไซด์ และรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ชนิด
ต่าง ๆ 

Compound ID IG ID/IG 

Graphite 2347 10325 0.227 
Graphene oxide 5920 5945 0.996 

RGO-20 22569 24814 0.909 

RGO-40 6239 8166 0.764 
RGO-60 11378 15650 0.727 

RGO-80 9085 15033 0.604 

RGO-100 3841 8026 0.479 

 

 เทคนิครามานสเปคโตรสโกปีเป็นเทคนิคที่นิยมนำมาศึกษาโครงสร้างของวัสดุจำพวกที่มี

คาร์บอนเป็นโครงสร้างหลัก จากรูปที่ 4.6 แสดง Raman spectra ของแกรไฟต์ แกรฟีนออกไซด์ 

และรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งปรากฏพีค 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งแรกเรียกว่า G-band ซึ่ง

เป็นตำแหน่งที่ใช้อธิบายความไม่เป็นระเบียบในโครงสร้าง (disorder) และตำแหน่งที่สองเรียกว่า G-

band ซึ่งเป็นตำแหน่งที่แสดงถึงการจัดเรียงตัวของคาร์บอนภายในโครงสร้างแบบ sp2 (sp2 carbon 

hybridization) สำหรับแกรไฟต์ พบว่า มีพีค D-band เล็ก ๆ ปรากฏที่ตำแหน่ง 1339 cm-1  และ

พบพีคที่ตำแหน่ง 1571 cm-1 ซึ่งเป็นพีค G-band โดยมีลักษณะแหลมและมีความเข้มพีคสูงมากเมื่อ

เทียบกับ D-band แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของแกรไฟต์มีการจัดเรียงตัวแบบ sp2 ที่มีความเป็น

ระเบียบสูง เมื่อทำการเปรียบเทียบอัตราส่วนความเข้มพีค D-band ต่อ G-band (ID/IG) ของแกรไฟต์ 

พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.227  

 ต่อมาเมื่อทำการพิจารณา Raman spectra ของแกรฟีนออกไซด์ พบว่ามีพีค D-band และ 

G-band เกิดขึ้นที่ตำแหน่ง 1339.5 cm-1 และ 1576.5 cm-1 ตามลำดับ เมื่อทำการเปรียบเทียบ

อัตราส่วนความเข้มพีค D-band ต่อ G-band (ID/IG) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.996 โดยจากรูปที่ 4.6 จะ

สังเกตเห็นว่าพีคตำแหน่ง D-band ของแกรฟีนออกไซด์มีความเข้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับแกรไฟต์ ทำให้

ค่า ID/IG มีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากในการเตรียมแกรฟีนออกไซด์ได้มีการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

ซึ่งทำให้มีหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเกิดขึ้นในโครงสร้าง เช่น หมู่คาร์บอนิล ไฮดรอก
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ซิล และคาร์บอกซิล เป็นต้น โดยหมู่ฟังก์ชันเหล่านี้จะก่อให้เกิดความเกะกะในการจัดเรียงตัวของ

โครงสร้าง (Steric effect) ทำให้อะตอมของคาร์บอนมีการจัดเรียงตัวที่ไม่เป็นระเบียบ 

 หลังจากทำการรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์โดยใช้สารสกัดจากมันฝรั่งเป็นสารรีดิวซ์ในปริมาณที่

แตกต่างกัน พบว่าพีค D-band และ G-band ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์แต่ละชนิดปรากฏที่ตำแหน่ง

ต่าง ๆ ดังนี ้ สำหรับ RGO-20 พบพีค D-band ที่ตำแหน่ง 1336 cm-1 และ G-band ที่ตำแหน่ง 

1569.5 cm-1 RGO-40 พบพีค D-band ที่ตำแหน่ง 1336.5 cm-1 และ G-band ที่ตำแหน่ง 1569.5 

cm-1 RGO-60 พบพีค D-band ที ่ตำแหน่ง 1330 cm-1 และ G-band ที ่ตำแหน่ง 1564.5 cm-1 

RGO-80 พบพีค D-band ที่ตำแหน่ง 1339 cm-1 และ G-band ที่ตำแหน่ง 1579.5 cm-1 และ RGO-

100 พบพีค D-band ที่ตำแหน่ง 1337.5 cm-1 และ G-band ที่ตำแหน่ง 1577 cm-1 และเม่ือทำการ

เปรียบเทียบอัตราส่วนความเข้มพีคระหว่าง D-band ต่อ G-band (ID/IG) ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์

ทั้ง 5 ชนิด (RGO-20, RGO-40, RGO-60, RGO-80 และ RGO-100) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.909, 0.764, 

0.727, 0.604 และ 0.479 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตราส่วน ID/IG ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ทุก

ชนิดมีค่าน้อยกว่าแกรฟีนออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการที่พีค D-band ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์มีความเข้ม

พีคลดลง ในขณะที่พีค G-band มีความเข้มพีคเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีหมู่ฟังก์ชันซึ่งมีออกซิเจนเป็น

องค์ประกอบถูกกำจัดออกจากโครงสร้างบางส่วนในระหว่างการเกิดปฏิกิริยารีดักชัน ทำให้อะตอม

ของคาร์บอนกลับมาจัดเรียงตัวแบบ sp2 hybridization และมีโครงสร้างบางส่วนกลับมารวมตัวกัน

ส่งผลทำให้ความเกะกะในโครงสร้างน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาจากเทคนิค FTIR และเมื่อ

ทำการเปรียบเทียบอัตราส่วน ID/IG ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ทั้ง 5 ชนิด ซึ่งได้แก่ RGO-20, RGO-40, 

RGO-60, RGO-80 และ RGO-100 พบว่าอัตราส่วน ID/IG มีค่าเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งจากผลดังกล่าว

แสดงให้เห็นว่าเมื่อทำการเติมสารสกัดจากมันฝรั่งซึ่งทำหน้าที่เป็นสารรีดิวซ์ลงไปในการทำปฏิกิริยา

รีดักชันมากขึ้น จะส่งผลทำให้หมู่ฟังก์ชันซึ่งมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบถูกกำจัดออกจากโครงสร้าง

ของแกรฟีนออกไซด์เพิ่มขึ้น ระนาบชั้นของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์จากเดิมที่อยู่ห่างกันเนื่องจากถูก

แทรกด้วยหมู่ฟังก์ชันออกซิเจน เมื่อหมู่ฟังก์ชันเหล่านี้ถูกกำจัดออกจะทำให้ระนาบชั้นเหล่านั้ นแยก

ออกจากกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งอาจแสดงถึงจำนวนชั้นที่ลดลงและเกิดการจัดเรียงตัวของคาร์บอนแบบ 

sp2 hybridization ได้มากขึ้น 

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตำแหน่งของการเกิดพีค พบว่าพีคตำแหน่ง D-band และ G-band 

ของแกรฟีนออกไซด์และรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ทั้ง 5 ชนิด จะมีการเลื่อนตำแหน่งไปจากเดิมเล็กน้อย

เมื ่อเทียบกับแกรไฟต์ ทั ้งนี ้การเลื ่อนตำแหน่งของพีค D-band อาจเกิดจากโครงสร้าง sp2 
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hybridized เกิดการเปลี ่ยนแปลงเนื ่องมาจากการเติมหรือกำจัดหมู ่ฟังก์ชันซึ ่งมีออกซิเจนเป็น

องค์ประกอบออกจากพื้นผิวระหว่างการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน ในขณะที่การเลื่อน

ตำแหน่งของพีค G-band เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนชั้นระนาบในโครงสร้างของแกรฟีน

ออกไซด์และรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ 

 

 4.1.3 ผลการศึกษาการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์โดยใช้สารสกัดจากมันฝรั่งเป็น

สารรีดิวซ์ด้วยเทคนิคเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชัน (X-ray diffraction) 

 

รูปที่ 4. 7 XRD pattern ของแกรไฟต์ (Graphite) แกรฟีนออกไซด์ (GO) และรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์
ชนิดต่าง ๆ (RGO) 
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 การศึกษาลักษณะโครงสร้างผลึกของสสารสามารถศึกษาได้ด้วยเทคนิคเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชัน 

(X-ray diffraction) ซึ ่งอาศัยหลักการเลี ้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์เพื ่อวิเคราะห์โครงสร้างผลึกและ

ระยะห่างระหว่างชั้นของหน่วยเซลล์ที่มีขนาดไม่เท่ากันในสสารแต่ละชนิด โดยพิจารณาจากค่ามุมการ

เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์หรือ 2θ 

 จากรูปที่ 4.7 แสดง XRD pattern ของแกรไฟต์ แกรฟีนออกไซด์และรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์

ชนิดต่าง ๆ สำหรับแกรไฟต์ พบว่ามีพีคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์เกิดขึ้นที่ตำแหน่ง 2θ เท่ากับ 

26.14° และมีระยะห่างระหว่างชั้น (d-spacing) เท่ากับ 0.34 นาโนเมตร ซึ่งลักษณะพีคการเลี้ยวเบน

ของแกรไฟต์จะเป็นพีคแหลม (sharp peak) แสดงให้เห็นถึงการจัดเรียงตัวอย่างหนาแน่นและมีความ

เป็นระเบียบในโครงสร้างของแกรไฟต์ 

 เมื ่อทำการพิจารณาแกรฟีนออกไซด์ซ ึ ่งเตรียมได้จากการนำแกรไฟต์ ไปทำปฏิกิร ิยา

ออกซิเดชันด้วยวิธีการประยุกต์ของฮัมเมอร์ พบว่าพีคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ที่ตำแหน่ง 2θ 

เท่ากับ 26.14° ถูกเลื่อนไปที่ตำแหน่ง 2θ เท่ากับ 10.80° ซึ่งพีคมีลักษณะค่อนข้างกว้างเมื่อเทียบกับ

พีคของแกรไฟต์และค่ามุมที่แสดงการปรากฏของพีคมีค่าลดลง แสดงให้เห็นว่าระยะห่างระหว่างชั้น

ของแกรฟีนออกไซด์มีค่าเพ่ิมขึ้น โดยมีค่าเท่ากับ 0.82 นาโนเมตร ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเกิดปฏิกิริยา

ออกซิเดชันบนโครงสร้างของแกรไฟต์ทำให้มีหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ หมู่ไฮ

ดรอกซิล หมู่คาร์บอกซิล หมู่คาร์บอนิลและหมู่อีพอกซีเพิ่มขึ้นในโครงสร้าง โดยหมู่ฟังก์ชันเหล่านี้จะ

แทรกอยู่ระหว่างระนาบชั้น จึงทำให้ระยะห่างระหว่างชั้นของแกรฟีนออกไซด์มีค่าเพ่ิมขึ้น 

 นอกจากนี้เมื ่อทำการพิจารณาพีคการเลี้ยวเบนของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์แต่ละชนิด ซึ่ง

เตรียมได้จากการทำปฏิกิริยารีดักชันแกรฟีนออกไซด์โดยใช้สารสกัดจากมันฝรั่งเป็นสารรีดิวซ์ปริมาณ

ที่แตกต่างกัน 5 ค่า ได้แก่ 20, 40, 60, 80 และ 100 มิลลิลิตร (RGO-20, RGO-40, RGO-60, RGO-

80 และ RGO-100) พบว่าพีคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ทั้ง 5 ชนิด นั้นมี

ลักษณะที่คล้ายกันมาก โดยพีคมีลักษณะที่กว้างและเกิดการซ้อนทับกัน (Overlap) ของพีคตำแหน่ง 

2θ เท่ากับ 19.64° กับ 24.98° ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีโครงสร้างที่มากกว่าหนึ่งรูปแบบในรีดิวซ์แกร 

ฟีนออกไซด์ และเมื่อทำการเปรียบเทียบกับแกรฟีนออกไซด์พบว่าพีคถูกเลื่อนมาที่ค่ามุมมากขึ้น ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าระยะห่างระหว่างชั้นของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์มีค่าลดลง โดยมีค่าประมาณ 0.45 และ 

0.36 นาโนเมตร ซึ่งการที่ระยะห่างระหว่างชั้นมีค่าลดลงเกิดจากการที่หมู่ ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็น

องค์ประกอบซึ่งแทรกอยู่ระหว่างชั้นถูกกำจัดออกจากโครงสร้างบางส่วน ส่งผลทำให้ระนาบชั้นของ
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รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์กลับมามีระยะใกล้กันมากขึ้น ซึ่งเกิดจากแรงดึงดูดแบบอ่อน ๆ ระหว่างระนาบ

ที่เรียกว่า แรงแวนเดอร์วาลส์ (van der waals) โดยมีระนาบชั้นบางส่วนที่มีระยะห่างใกล้เคียงกับ

แกรไฟต์ นอกจากนี้หากพิจารณาลักษณะพีคจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นพีคกว้าง (broad peak) ซึ่งบ่ง

บอกถึงความไม่ เป ็นระเบียบในโครงสร ้าง โดยอาจเกิดจากการกระจายตัวแบบ partially 

intercalated-partially exfoliated ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์  

 

 4.1.4 ผลการศึกษาการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์โดยใช้สารสกัดจากมันฝรั่งเป็น

สารรีดิวซโ์ดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron 

Microscope: SEM) 

     

(a)                                (b)                                     (c) 
รูปที่ 4. 8 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแกรไฟต์ (Graphite) ที่กำลังขยาย (a) 500 เท่า (b) 1000 

เท่า และ (c) 6000 เท่า 

     

(a)                                 (b)                                     (c) 
รูปที่ 4. 9 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแกรฟีนออกไซด์ (Graphene Oxide) ที่กำลังขยาย (a) 500 

เท่า (b) 1000 เท่า และ (c) 6000 เท่า 
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(a)                                 (b)                                     (c)  
รูปที่ 4. 10 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ RGO-20 ที่กำลังขยาย (a) 500 เท่า (b) 1000 เท่า และ 

(c) 6000 เท่า 

     

(a)                                 (b)                                     (c) 
รูปที่ 4. 11 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ RGO-40 ที่กำลังขยาย (a) 500 เท่า (b) 1000 เท่า และ 

(c) 6000 เท่า 

     

(a)                                 (b)                                     (c) 
รูปที่ 4. 12 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ RGO-60 ที่กำลังขยาย (a) 500 เท่า (b) 1000 เท่า และ 

(c) 6000 เท่า 
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(a)                                 (b)                                     (c) 
รูปที่ 4. 13 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ RGO-80 ที่กำลังขยาย (a) 500 เท่า (b) 1000 เท่า และ 

(c) 6000 เท่า 

     

(a)                                 (b)                                     (c) 
รูปที่ 4. 14 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ RGO-100 ที่กำลังขยาย (a) 500 เท่า (b) 1000 เท่า และ 

(c) 6000 เท่า 
 

 จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแกรไฟต์ แกรฟีนออกไซด์ และรีดิวซ์แกรฟีน
ออกไซด์ชนิดต่าง ๆ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ซึ่งทำการศึกษาที่กำลังขยาย 
1000, 3000 และ 6000 เท่า จากรูปที่ 4.8 แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแกรไฟต์ ซึ่งพบว่า
โครงสร้างของแกรไฟต์นั้นมีลักษณะเป็นแผ่นและมีพื้นผิวที่ค่อนข้างเรียบ และเมื่อพิจารณาโครงสรา้ง
ของแกรฟีนออกไซด์ซึ่งแสดงไว้ดังรูปที่ 4.9 จะสังเกตพบว่าพื้นผิวของแกรฟีนออกไซด์จะมีลักษณะ
ขรุขระและระยะห่างระหว่างระนาบมีค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับแกรไฟต์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบ
ด้วยเทคนิคเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชัน ทั้งนี้เนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้มีหมู่ฟังก์ชันที่มี
ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเกิดขึ้นในโครงสร้าง ซึ่งได้แก่ หมู่ไฮดรอกซิล หมู่คาร์บอกซิล หมู่คาร์บอนิล 
และหมู่อีพอกซี เป็นต้น ซึ่งยืนยันได้จากการพิสูจน์เอกลักษณืด้วยเทคนิคฟูเรียทรานสฟอร์มสเปคโต
รสโกปี โดยหมู่ฟังก์ชันเหล่านี้จะแทรกอยู่ระหว่างระนาบสร้างความเกะกะในโครงสร้างและผลักให้
ระนาบแยกห่างจากกันมากขึ้น 
 เมื่อพิจารณารูปที่ 4.10 – 4.14 ซึ่งแสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์
ทั้ง 5 ชนิด พบว่าโครงสร้างของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ออกไซด์ทั้ง 5 ชนิดไม่ได้มีความแตกต่างกัน
ชัดเจนมากนัก โดยพื้นผิวส่วนใหญ่ยังคงมีความขรุขระและมีพื้นผิวบางส่วนที่มีลักษณะค่อนข้างเรยีบ 
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โดยลักษณะพื้นผิวที่ค่อนข้างเรียบนี้อาจเกิดจากการที่หมู่ฟังก์ชันซึ่งมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบถูก
กำจัดออกจากโครงสร้างบางส่วน ทำให้ระนาบที่เคยแยกออกจากกันกลับมารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน
อีกครั้ง ในขณะที่โครงสร้างที่ยังคงมีความขรุขระอาจเป็นผลมาจากระนาบที่แยกออกจากกันนั้นมี
ระยะห่างที่มากพอ เมื่อทำการรีดิวซ์หมู่ฟังก์ชันซึ่งมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบออกจากโครงสร้างจึง
ทำให้ระนาบเหล่านั้นไม่กลับมารวมเป็นกลุ่มก้อนกันอีก นอกจากนี้ความขรุขระบนพ้ืนผิวของรีดิวซ์แก
รฟีนออกไซด์อาจเป็นผลมาจากระหว่างขั้นตอนการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ได้มีการสั่นด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูง (Sonication) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ระนาบของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์แยก
ออกจากกันและเกิดความไม่เป็นระเบียบในโครงสร้าง 
 

4.2 การศึกษาการเตรียมวัสดุคอมพอสิตระหว่างรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์และโคพอลิเมอร์ 

PEDOT:PSS 

 4.2.1 ผลการศึกษาวัสดุคอมพอสิตด้วยเทคนิคฟูเร ียทรานสฟอร์มสเปคโตรสโกปี 

(Fourier transform spectroscopy: FTIR) 

 

รูปที่ 4. 15 FTIR spectra ของ (a) รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ (RGO) (b) โคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS และ 
(c) วัสดุคอมพอสิตระหว่างรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์กับโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS (RGO/PEDOT:PSS) 

 จากการศึกษาโครงสร้างของวัสดุคอมพอสิตด้วยเทคนิคฟูเรียทรานสฟอร์มสเปกโตรสโกปี 
โดยอาศัยหลักการการสั่นที่แตกต่างกันของของโมเลกุลเมื่อดูดกลืนรังสีอินฟราเรด โดยรูปที่ 4.9 แสดง 
FTIR spectra ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ (RGO) โคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS และวัสดุคอมพอสิต
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ระหว่างรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์กับโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS (RGO/PEDOT:PSS) จากรูปที่ 4.9 (a)  
แสดง FTIR spectra ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ พบว่ามีพีคการดูดกลืนที่สมารถสังเกตได้สองตำแหน่ง 
คือ 1648 cm-1 และ 1532 cm-1 ซึ่งพีคท้ังสองแสดงถึงการสั่นแบบยืดของพันธะคู่ระหว่างอะตอมของ
คาร ์บอนกับออกซิเจนในหมู ่คาร ์บอนิลและหมู ่คาร ์บอกซิล (C=O carbonyl and carboxyl 
stretching) และการสั่นของพันธะคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอนในโครงสร้างอะโรมาติก 
(aromatic C=C stretching) ตามลำดับ ในขณะรูปที่ 4.9 (b) แสดง FTIR spectra ของโคพอลิเมอร์ 
PEDOT:PSS ซึ่งพบพีคการดูดกลืนที่ตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ พีคการดูดกลืนที่ตำแหน่ง 814 cm-1 และ 
931 cm-1 ซ่ึงแสดงถึงการสั่นของพันธะเดี่ยวระหว่างอะตอมคาร์บอนกับซัลเฟอร์ในวงแหวนไธโอฟีน 
(C-S bond in thiophene ring) พีคการดูดกลืนที่ 996 cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบยืดของหมู่ฟังก์เอ
ทิลีนไดออกซี (ethylenedioxy group) พีคการดูดกลืนที ่ตำแหน่ง 1198 cm-1 และ 1231 cm-1 
แสดงถึงหมู่ฟังก์ชันซัลโฟน (Sulfone group) ในโมเลกุลของพอลิสไตรีนซัลโฟเนต (PSS) และพีคการ
ดูดกลืนที่ตำแหน่ง 1548 cm-1, 1596 cm-1 และ 1636 cm-1 ซึ่งแสดงถึงการสั่นแบบยืดของพันธะคู่
ระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอนในวงแหวนไธโอฟีน (C=C in thiophene ring) และเมื่อทำ
การพิจารณา FTIR spectra ของวัสดุคอมพอสิต RGO/PEDOT:PSS พบว่าพีคการดูดกลืนมีลักษณะ
คล้ายกับ FTIR spectra ของโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS เป็นอย่างมาก และไม่สามารถสังเกตเห็นพีค
การดูดกลืนที่เกี่ยวข้องกับรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ใน FTIR spectra ของวัสดุคอมพอสิตได้ ซึ่งสาเหตุ
อาจเกิดจากพีคของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์มีความเข้มพีคที่ต่ำหรืออาจเกิดการซ้อนทับกันของพีคจึงทำ
ให้ไม่สามารถสังเกตเห็นพีคของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ในโครงสร้างของวัสดุคอมพอสิต ดังนั้นการ
ตรวจสอบโครงสร้างของวัสดุคอมพอสิตด้วยเทคนิคฟูเรียนทรานสฟอร์มสเปกโตรสโกปีอาจจะยังไม่
สามารถยืนยันลักษณะโครงสร้างได้ชัดเจน ซึ่งต้องทำการตรวจสอบด้วยเทคนิคอ่ืนเพิ่มเติม 
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 4.2.2 ผลการศ ึกษาว ัสด ุคอมพอสิตด ้วยเทคน ิครามานสเปคโตรสโกปี (Raman 

spectroscopy) 

 

รูปที่ 4. 16 Raman spectra ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ (RGO) โคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS และวัสดุ
คอมพอสิตระหว่างรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์กับโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS (RGO/PEDOT:PSS) 

 

 จากรูปที่ 4.10 แสดง Raman spectra ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ โคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS 
และวัสดุคอมพอสิตระหว่างรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์กับโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS สำหรับ Raman 
spectra ของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ จะปรากฏพีคที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญ  2 ตำแหน่ง ได้แก่ พีค D-
band ที่ตำแหน่ง 1339 cm-1 และพีค G-band ที่ตำแหน่ง 1573 cm-1 ซึ่งพีคทั้งสองแสดงถึงการ
จัดเรียงตัวที่ไม่เป็นระเบียบ (disorder) และการจัดเรียงตัวของคาร์บอนภายในโครงสร้างแบบ sp2 
hybridization ตามลำดับ และเมื่อพิจารณา Raman spectra ของโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS พบว่า
ปรากฏพีคที่เป็นเอกลักษณ์ ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ พีคที่ตำแหน่ง 1260 cm-1 แสดงถึงลักษณะ
โครงสร้างแบบ C-C inter-ring stretching พีคที่ตำแหน่ง 1365 cm-1 แสดงถึงโครงสร้างแบบ C-C 
single-bond stretching พีคที ่ตำแหน่ง 1432 cm-1 แสดงถึงโครงสร้างแบบ C=C symmetrical 
stretching และพีคท ี ่ตำแหน่ง 1496 cm-1 ซึ ่งแสดงถึงโครงสร ้างแบบ C=C asymmetrical 
stretching ในโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS ซึ่งจากผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพีคของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์
แตกต่างจากโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS อย่างชัดเจน และเมื่อนำรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์และโคพอลิ
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เมอร์ PEDOT:PSS มาทำการคอมพอสิตเข้าด้วยกัน พบว่าพีคของวัสดุคอมพอสิตมีความแตกต่างไป
จากวัสดุทั้งสองชนิด โดยในวัสดุคอมพอสิตจะปรากฏพีคทีตำแหน่ง 1249 cm-1 และ 1504 cm-1 ซึ่ง
แสดงถึงลักษณะโครงสร้างแบบ C-C inter-ring stretching และ C=C asymmetrical stretching ที่
มีอยู่ในโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS นอกจากนี้เมื่อทำการเปรียบเทียบพีคของวัสดุคอมพอสิตกับโคพอลิ
เมอร์ PEDOT:PSS พบว่าบริเวณไหล่พีคของวัสดุคอมพอสิตจะมีพีคเล็ก ๆ เกิดขึ้นที่ตำแหน่ง 1340 
cm-1 และ 1564 cm-1 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ จากการที่มีพีคใหม่เกิดขึ้น
บริเวณไหล่พีคของวัสดุคอมพอสิตอาจเป็นการบ่งบอกได้ว่าโครงสร้างของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ได้
รวมเข้ากับกับโครงสร้างของโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS โดยสาเหตุที่พีคมีขนาดเล็กอาจเนื่องมาจากใน
วัสดุคอมพอสิตนั้นประกอบไปด้วยรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ปริมาณน้อยมาก และเมื่อพิจารณาพีคของ
วัสดุคอมพอสิตที ่ตำแหน่ง 1443 cm-1 พบว่าพีคที ่ตำแหน่งนี ้มีความใกล้เคียงกับโคพอลิเมอร์ 
PEDOT:PSS ซึ ่งเก ิดการเล ื ่อนมาจากตำแหน่ง 1432 cm-1 ที ่แสดงถึงโครงสร ้างแบบ C=C 
symmetrical stretching โดยการเลื่อนพีคมาที่ตำแหน่งมากขึ้นนี้เป็นผลมาจากการสร้างพันธะ π-π 
interaction ระหว่างโครงสร้างอะโรมาติกในโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS กับรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ 
  

4.3 การศึกษาการการเตรียมฟิล์มพลาสติกจากชวดพลาสติกพีอีทีและการปรับปรุงพื้นผิวของ

ฟิล์ม 

 4.3.1 ผลการศึกษาการปรับปรุงพื ้นผิวของฟิล์มพลาสติกด้วยวิธีการวัดมุมสัมผัส 

(Contact angle) 
 

      

รูปที่ 4. 17Contact angle ของ (a) ฟิล์มพีอีทีที่ไม่ได้ทำการปรับปรุงพื้นผิว และ (b) ฟิล์มพีอีทีที่ทำ
การปรับปรุงพื้นผิว 

 

 จากการศึกษาการปรับปรุงพื้นผิวของฟิล์มพลาสติกพีอีทีที่ใช้แล้วเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ยึดติดและการกระจายตัวของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์บนพ้ืนผิวของฟิล์มด้วยวิธีการแช่ฟิล์มพลาสติกพีอี

 45 o 35 o 

 (a)  (b) 
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ทีในสารละลายพอลิโดพามีนเป็นระยะเวลา 9 ชั่วโมง และทำการศึกษาด้วยเทคนิคการวัดมุมสัมผัส 

(Contact angle) ซึ่งแสดงผลไว้ดังรูปที่ 4.11 พบว่าฟิล์มพลาสติกพีอีทีที่ไม่ได้ทำการปรับปรุงพื้นผิว

จะมีค่ามุมสัมผัส 45 องศา ในขณะฟิล์มพีอีทีที่ทำการปรับปรุงพื้นผิวจะมีค่ามุมสัมผัส 35 องศา ซึ่งมี

ค่าลดลงเมื่อเทียบกับฟิล์มพลาสติกท่ีไม่ได้ทำการปรับปรุงพ้ืนผิว ทั้งนี้เนื่องมาจากฟิล์มพลาสติกพีอีทีที่

ทำการปรับปรุงพื้นผิวเมื่อทำการอบให้แห้งแล้ว บริเวณพ้ืนผิวของฟิล์มพลาสติกจะถูกเคลือบด้วยพอลิ

โดพามีน (polydopamine) เป็นชั้นบาง ๆ ซึ่งเป็นสารประกอบจำพวกแคทีคอล (catechol) ที่มีหมู่

ฟังก์ชันไฮดรอกซิลปริมาณมาก ซึ่งสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับอะตอมของออกซิเจนในโครงสร้าง

ของฟิล์มพีอีที จึงทำให้พอลิโดพามีนสามารถยึดติดบนพื้นผิวได้ จากนั้นเมื่อทำการหยดรีดิวซ์แกรฟีน

ออกไซด์ลงไปบนฟิล์มจะทำให้เกิดการสร้างแรงยึดเหนี่ยวอ่อน ๆ ซึ่งอาจจะเป็นพันธะไฮโดรเจนหรือ

แรงแวนเดอร์วาลเกิดขึ้นระหว่างหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิลของพอลิโดพามีนกับหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจน

เป็นองค์ประกอบ เช่น หมู่ไฮดรอกซิล หรือหมู่คาร์บอนิลที่ยังหลงเหลืออยู่ในโครงสร้างของรีดิวซ์แก

รฟีนออกไซด์ ทำให้ค่ามุมสัมผัสระหว่างรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์กับพื้นผิวของฟิล์มพลาสติกมีค่านอ้ยลง 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์สามารถยึดติดและกระจายตัวบนพื้นผิวของฟิล์มพลาสติกพีอี

ทีที่ใช้แล้วได้ดียิ่งขึ้น 

 

4.4 การศึกษาการเคลือบวัสดุคอมพอสิตลงบนฟิล์มที ่ทำการปรับปรุงพื ้นผิวสำหรับนำไป

ประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าและการประกอบอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก 
 

 หลังจากทำการเตรียมวัสดุคอมสิตระหว่างโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS กับรีดิวซ์แกรฟีน

ออกไซด์ชนิดต่าง ๆ  โดยทำการเติมรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ลงไปปริมาณ 1%w/V จากนั้นจึงทำการ

เคลือบวัสดุคอมพอสิตลงบนฟิล์มพลาสติกพีอีทีที่ทำการปรับปรุงพื้นผิวเรียบร้อยแล้วด้วยวิธีการหยด

เกลี่ย (drop coating) สำหรับประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก  จากนั้นนำฟิล์ม

พลาสติกท่ีทำการเคลือบเรียบร้อยแล้วไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้ว

จึงนำมาตรวจสอบค่าความต้านทานไฟฟ้าด้วยเครื่องวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบโพรบสี่เข็ม ก่อน

นำไปประกอบเป็นอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก 
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 4.4.1 ผลการวัดค่าความต้านทานของฟิล์มพลาสติกสำหรับนำไปประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้า

ด้วยเครื่องเครื่องวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบโพรบสี่เข็ม (Four-Point Probe) 

 
 

รูปที่ 4. 18 ค่าความต้านทานไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าที่ทำจากสารคอมพอสิตระหว่าง PEDOT:PSS กับ
รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ชนิดต่าง ๆ 

 

ตารางที่ 4. 3 แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ซึ่งเตรียมจากวัสดุคอมพอสิต
ระหว่าง PEDOT:PSS กับรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ชนิดต่าง ๆ 
 

ชนิดขั้วไฟฟ้า 
ค่าความต้านทานไฟฟ้า 

(MΩ/in2) 
PEDOT:PSS 8.70 

PEDOT:PSS/RGO-20 4.38 

PEDOT:PSS/RGO-40 4.33 
PEDOT:PSS/RGO-60 3.95 

PEDOT:PSS/RGO-80 3.04 

PEDOT:PSS/RGO-100 1.61 
FTO 0.007 
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 จากตารางที ่ 4.2 แสดงค่าความต้านทานของขั ้วไฟฟ้าที ่ เตร ียมได้จากโคพอลิเมอร์ 

PEDOT:PSS และวัสดุคอมพอสิตระหว่างโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS กับรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ (RGO) 

ชนิดต่าง ๆ ซึ่งพบว่าขั้วไฟฟ้าที่เตรียมจากกระจกนำไฟฟ้า FTO มีค่าความต้านทานเท่ากับ 0.007 

MΩ/in2 ส่วนขั้วไฟฟ้าที่เตรียมจากโคพอลิเมอร์จะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าเท่ากับ 8.70 MΩ/in2 

ในขณะที่ขั้วไฟฟ้าที่เตรียมจากวัสดุคอมพอสิต ได้แก่ PEDOT:PSS/RGO-20, PEDOT:PSS/RGO-40, 

PEDOT:PSS/RGO-60, PEDOT:PSS/RGO-80 และ  PEDOT:PSS/RGO-100 พบว ่ า ม ี ค ่ า ค ว า ม

ต้านทานไฟฟ้าเท่ากับ 4.38, 4.33, 3.95, 3.04 และ 1.61 MΩ/in2 ตามลำดับ เมื่อทำการเปรียบเทียบ

จะเห็นได้ว่าความต้านทานไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าที่เตรียมจากกระจกนำไฟฟ้า FTO จะมีค่าความต้านทาน

ไฟฟ้าต่ำที่สุด และความต้านทานไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าที่เตรียมจากวัสดุคอมพอสิตทุกชนิดมีค่าต่ำกว่า

ความต้านทานไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าที่เตรียมจากโคพอลิเมอร์ปกติ โดยการเติมรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ลง

ไปในโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS จะช่วยลดความต้านทานไฟฟ้าให้มีค่าน้อยลง เนื่องจากโครงสร้างของ

รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์มีการจัดเรียงตัวแบบ sp2 hybridization ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ไม่อิ่มตัวและมี

อิเล็กตรอนปริมาณ โดยสามารถเกิดการ delocalized ของอิเล็กตรอนภายในโครงสร้างได้ง่าย การ

เติมรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ลงไปในโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS จะช่วยกระตุ้นให้โมเลกุลของโคพอลิ

เมอร์มีประจุลบพร้อมกับอนุมูลอิสระ (free radical) ซึ่งเรียกว่า โพลารอน (polaron) เกิดขึ้นใน

โครงสร้างได้เร็วขึ้นเมื่อเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ โดยรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์จะทำหน้าที่เป็นสารกระตุ้น

พาหะประจุที่ให้อิเล็กตรอน (P-dopant) แก่สารอื่น ส่วนโพลารอนจะทำหน้าที่นำพาประจุไฟฟ้าให้

เคลื ่อนที ่ไปตามสายโซ่พอลิเมอร์ ทำให้โคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS สามารถนำไฟฟ้าได้ เมื ่อการ

เคลื่อนที่ของประจุในโครงสร้างเกิดขึ้นได้เร็ว ความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุคอมพอสิตที่เตรียมจากโค

พอลิเมอร์ PEDOT:PSS กับรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์จึงมีค่าลดลง 

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบขั้วไฟฟ้าที่เตรียมจากวัสดุคอมพอสิตซึ่งเติมรีดิวซ์แกรฟีน

ออกไซด์ต่างชนิดกัน พบว่าขั ้วไฟฟ้า PEDOT:PSS/RGO-100 มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ำที ่สุด 

ร อ งล งม าค ื อ ข ั ้ ว ไฟฟ ้ า  PEDOT:PSS/RGO-80 ข ั ้ ว ไฟฟ ้ า  PEDOT:PSS/RGO-60 ข ั ้ ว ไฟ ฟ้ า 

PEDOT:PSS/RGO-40 และข ั ้วไฟฟ้า PEDOT:PSS/RGO-20 ตามลำด ับ ซ ึ ่ งสาเหต ุท ี ่ข ั ้ ว ไฟฟ้า 

PEDOT:PSS/RGO-100 มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำที่สุด เนื่องจากการรีดิวซ์หมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจน

เป็นองค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ หมู่ไฮดรอกซิล หมู่คาร์บอกซิลและหมู่อีพอกซีออกจากโครงสร้างของรีดิวซ์

แกรฟีนออกไซด์ปริมาณมาก ทำให้ความเกะกะในโครงสร้างลดน้อยลง การถ่ายโอนอิเล็กตรอน



  53 

ระหว ่างระนาบชั้ นของแกรฟ ีนออกไซด ์จ ึ งสามารถเก ิดได ้ ง ่ ายข ึ ้น  ในขณะท ี ่ ข ั ้ ว ไฟฟ้า 

PEDOT:PSS/RGO-20 จะมีความต้านทานไฟฟ้าที่สูงสุดในบรรดาขั้วไฟฟ้าที่เตรียมจากวัสดุคอมพอสิต 

ทั ้งนี ้เนื ่องมาจากรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ชนิดนี ้ (RGO-20) ยังคงมีหมู ่ฟังก์ช ันที ่มีออกซิเจนเป็น

องค์ประกอบหลงเหลืออยู่ในโครงสร้างปริมาณมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเกะกะในโครงสร้างและขัดขวาง

ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้น้อยลง ซึ่งแนวโน้มค่าความต้านทานของขั้วไฟฟ้าได้แสดงไว้ดังรูปที่ 4.12 

 

รูปที่ 4. 19 ค่าความต้านทานไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าที่ทำจากสารคอมพอสิตระหว่าง PEDOT:PSS กับ
รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่ปริมาณต่าง ๆ 

 

ตารางที่ 4. 4 แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ซึ่งเตรียมจากวัสดุคอมพอสิต
ระหว่าง PEDOT:PSS กับรีดิวซ์แกรฟนีออกไซด์ที่ปริมาณ 1%w/v, 2%w/v และ 4%w/v 
 

ชนิดขั้วไฟฟ้า 
ค่าความต้านทานไฟฟ้า 

(MΩ/in2) 
PEDOT:PSS/RGO-1% 1.61 

PEDOT:PSS/RGO-2% 1.25 

PEDOT:PSS/RGO-4% 0.34 
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 หลังจากทำการศึกษาสมบัติความต้านทานไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าที่เตรียมจากวัสดุคอมพอสิต
ระหว่างโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS กับรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ต่างชนิด พบว่าขั้วไฟฟ้าที่เตรียมจากวัสดุ
คอมสิตสามารถนำไฟฟ้าได้ดีขึ้น สังเกตได้จากค่าความต้านทานที่ลดลง นอกจากนี้ได้มีการศึกษา
ปัจจัยอื่นเพิ่มเติม โดยการปรับเปลี่ยนปริมาณรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่เติมลงในวัสดุคอมพอสิต ซึ่งจะ
ทำการศึกษาด้วยกันสามปริมาณ ได้แก่ 1%w/v, 2%w/v และ 4%w/v จากนั้นจึงนำวัสดุคอมพอสิต
ที่ได้ไปทำการเคลือบลงบนฟิล์มพลาสติกเพื่อศึกษาความต้านทานไฟฟ้า โดยจากรูปที่ 4.13 แสดง
แนวโน้มของค่าความต้านทานไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าแต่ละชนิด โดยค่าความต้านทานได้สรุปไว้ดังตารางที่ 
4 . 3  ซ ึ ่ ง พ บ ว ่ า ข ั ้ ว ไ ฟ ฟ ้ า  PEDOT:PSS/RGO-1% ข ั ้ ว ไ ฟ ฟ ้ า  PEDOT:PSS/RGO-2% แ ล ะ 
PEDOT:PSS/RGO-4% มีค่าความต้านทานไฟฟ้า 1.61, 1.25 และ 0.34 MΩ/in2

 ตามลำดับ จากผล
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อทำการเติมรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ลงในวัสดุคอมพอสิตปริมาณมากขึ้นจะทำให้
ความต้านทานไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าลดลง ทั้งนี้เนื่องมาจากรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสาร
กระตุ้นพาหะประจุที่ให้อิเล็กตรอน (P-dopant) แก่สารอื่น เมื่อทำการเติมลงไปปริมาณมากจะช่วย
กระตุ้นให้โครงสร้างของโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS มีจำนวนประจุเพิ่มขึ้น โดยเรียกสายโซ่แบบนี้ว่า 
ไบโพลารอน (Bipolaron) โดยโครงสร้างแบบนี้จะทำให้ประจุเคลื่อนที่ได้ดีกว่าโพลารอน เนื่องจากมี
แถบพลังงาน (band gap) ที่แคบกว่า ค่าความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุคอมพอสิตที่เติมรีดิวซ์แกรฟีน
ออกไซด์ปริมาณมากข้ึนจึงมีค่าลดลง 
 

 4.4.2 ผลการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าเคมีของข้ัวไฟฟ้าสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิ

เล็กโทรโครมิกด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตตรี (Cyclic Voltametry) 

 การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าเคมีด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี (Cyclic Voltametry) เป็นวิธี

ที่นิยมใช้ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาทางไฟฟ้ามีระหว่างสารละลายอิเล็กโทรไลต์กับขั้วไฟฟ้า โดยทำการวัด

ค่ากระแสไฟฟ้าเมื่อมีการให้ศักย์ไฟฟ้าเข้าไป ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้กำหนดให้ขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้จากฟิล์ม

พลาสติกเคลือบวัสดุคอมพอสิตเป็นขั้วไฟฟ้าใช้งาน (Working electrode) และใช้ลวดแพลตินัม (Pt) 

และซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์ (Ag/AgCl) เป็นขั้วไฟฟ้าช่วย (Counter electrode) และขั้วไฟฟ้า

อ้างอิง (Reference electrode) ตามลำดับ โดยทำการศึกษาในสารละลาย Aniline/Propylene 

Carbonate/LiBF4/Poly(ethylene glycol)diacrylate ที่ช่วงความต่างศักย์ -2.0 ถึง 1.0 โวลต์ และ

อัตราให้ความต่างศักย์ที่ 50 มิลลิโวลต์ต่อวินาที 
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รูปที่ 4. 20 ไซคลิกโวลแทมโมแกรมของขั้วไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ 
 

ตารางที่ 4. 5 ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าสูงสุด (Current density) และค่าการเก็บประจุเฉพาะ 
(Specifiic capacitance) ของขั้วไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ 

ขั้วไฟฟ้า 
ความหนาแน่นของ

กระแสไฟฟ้าสูงสุด (mA/in2) 
ค่าการเก็บประจุเฉพาะ 

(mF/g) 

PEDOT:PSS 5.61 x 10-5 34.4 
PEDOT:PSS/RGO-20 7.99 x 10-5 38.2 

PEDOT:PSS/RGO-40 9.04 x 10-5 42.8 

PEDOT:PSS/RGO-60 9.51 x 10-5 47.6 
PEDOT:PSS/RGO-80 11.79 x 10-5 59.5 

PEDOT:PSS/RGO-100 12.51 x 10-5 59.6 
FTO 15.18 x 10-5 69.1 

 

หมายเหตุ ค่าการเก็บประจุเฉพาะคำนวณได้จากพ้ืนที่ใต้กราฟซึ่งได้จากการทดสอบด้วยเทคนิคไซคลิก

โวลแทมเมตรี 
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 จากรูปที่ 4.14 แสดงไซคลิกโวลแทมโมแกรมของขั้วไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ซึ่งเตรียมได้จากฟิล์ม

พลาสติกพีอีทีที่ใช้งานแล้วคลือบด้วยโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS และวัสดุคอมพอสิตระหว่างโคพอลิ

เมอร์ PEDOT:PSS กับรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ชนิดต่าง ๆ พบว่ามีพีคการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและ

ปฏิกิริยารีดักชันเกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเกิดปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีระหว่างสารละลายอิเล็กโทร

ไลต์กับขั้วไฟฟ้าใช้งาน โดยพบพีคการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ตำแหน่งประมาณ -0.5 โวลต์ และ 

0.2 โวลต์ ส่วนพีคการเกิดปฏิกิริยารีดักชันเกิดขึ้นที่ตำแหน่งประมาณ -0.2 โวลต์ และ -1.2 โวลต์ เมื่อ

ทำการเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าสูงสุด พบว่าขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้จากกระจกนำ

ไฟฟ้า FTO จะมีค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 15.18 x 10-5 mA/in2 ซึ่งมีค่ามาก

ที ่ส ุด ในขณะที ่ขั ้วไฟฟ้าที ่เตรียมได้จากโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS จะมีค่าความหนาแน่นของ

กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่ำกว่าขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้จากวัสดุคอมพอสิตระหว่างโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS 

กับรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่โคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS มีความต้านทานไฟฟ้าที่สูง

กว่า โดยอ้างอิงผลจากการศึกษาความต้านทานของขั้วไฟฟ้าโดยใช้เครื่อง Four-Point Probe จึงทำ

ให้ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าที่วัดได้มีค่าน้อย ในขณะที่ขั้วไฟฟ้าซึ่งเตรียมได้จากวัสดุคอมพอสิต

ซึ ่งมีรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์เป็นองค์ประกอบจะมีความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าสูง เนื ่องจาก

โครงสร้างของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์มีความไม่อิ ่มตัวและสามารถเกิดการ delocalize ได้ง่าย จึง

กระตุ้นให้เกิดประจุและอนุมูลอิสระในโครงสร้างของโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS ได้เร็วขึ้น การถ่ายโอน

อิเล็กตรอนไปยังสารละลายอิเล็กโทรไลต์จึงมีความว่องไว ค่าความหนาแน่นของกระไฟฟ้าที่วัดได้จึงมี

ค่ามาก นอกจากนี้เมื่อทำการเปรียบเทียบไซคลิกโวลแทมโมแกรมของขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้จากวัสดุ

คอมส ิตท ี ่ม ีร ีด ิวซ ์แกรฟีนออกไซด ์ต ่างชน ิดก ัน ซ ึ ่ งได ้แก ่  ข ั ้วไฟฟ้า PEDOT:PSS/RGO-20, 

PEDOT:PSS/RGO-40, PEDOT:PSS/RGO-60, PEDOT:PSS/RGO-80 และ PEDOT:PSS/RGO-100 

พบว่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 7.99 x 10-5, 9.04 x 10-5, 9.51 x 10-5, 

11.79 x 10-5 และ 12.51 x 10-5 mA/in2 ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นตามลำดับ และสอดคล้องกับผลการทดลอง

ที่ได้จากการวัดความต้านทานไฟฟ้า 

 เมื่อพิจารณาค่าการเก็บประจุเฉพาะ ซึ่งคำนวณได้จากพ้ืนที่ใต้กราฟที่ได้จากการทดสอบด้วย

เทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี พบว่าค่าการเก็บประจุเฉพาะมีแนวโน้มเช่นเดียวกันกับค่าความหนาแน่น

ของกระแสไฟฟ้าสูงสุด โดยขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้จากกระก FTO จะมีค่าการเก็บประจุเฉพาะสูงสุดเช่น 

ในขณะขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้จากวัสดุคอพอสิตก็มีค่าการเก็บประจุเฉพาะที่สูงกว่าขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้
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จากโคพอลิเมอร์ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากกระจกไฟฟ้า FTO และข้ัวไฟฟ้าที่เตรียมได้จากวัสดุคอมพอสิต

มีความต้านทานไฟฟ้าที่ต่ำ ทำให้อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายและส่งผลให้มีค่าการเก็บประจุสูง 

 

 

รูปที่ 4. 21 ไซคลิกโวลแทมโมแกรมของขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้จากวัสดุคอมพอสิตระหว่างโคพอลิเมอร์ 
PEDOT:PSS กับรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่ปริมาณแตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4. 6 ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าสูงสุด (Current density) และค่าการเก็บประจุเฉพาะ 
(Specifiic capacitance) ของขั ้วไฟฟ้าที ่ เตร ียมได ้จากว ัสด ุคอมพอสิตระหว ่างโคพอลิเมอร์  
PEDOT:PSS กับรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่ปริมาณแตกต่างกัน 

ขั้วไฟฟ้า 
ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า

สูงสุด (mA/in2) 
ค่าการเก็บประจุเฉพาะ (mF/g) 

PEDOT:PSS/RGO-1% 12.51 x 10-5 59.6 

PEDOT:PSS/RGO-2% 15.08 x 10-5 68.1 

PEDOT:PSS/RGO-4% 16.86 x 10-5 83.7 
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 จากรูปที่ 4.15 แสดงโวลแทมโมแกรมของขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้จากวัสดุคอมพอสิตระหว่างโค
พอลิเมอร์ PEDOT:PSS และรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่ปริมาณแตกต่างกัน พบว่ามีพีคเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันเกิดขึ้นที่ตำแหน่งประมาณ -0.5 โวลต์ และ 0.2 โวลต์ ส่วนพีคการเกิดปฏิกิริยารีดักชัน
เกิดขึ้นที่ตำแหน่งประมาณ -0.2 โวลต์ และ -1.2 โวลต์ เมื่อทำการเปรียบเทียบขั้วไฟฟ้าทั้งสามชนิด 
พบว่าขัว้ไฟฟ้า PEDOT:PSS/RGO-1% ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าสูงสุดจะมีค่าต่ำที่สุด ถัดมาคือ
ขั ้วไฟฟ้า PEDOT:PSS/RGO-2% และขั ้วไฟฟ้า PEDOT:PSS/RGO-4% จะมีความหนาแน่นของ
กระแสไฟฟ้าสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการเติมรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ลงไปปริมาณมากขึ้น จะส่งผลทำให้
โครงสร้างของโคพอลิเมอร์ถูกกระตุ้นให้เกิดประจุและอนุมูลอิสระได้เร็ว การถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปยัง
สารละลายอิเล็กโทรไลต์จึงเกิดขึ้นได้ว่องไว ค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าที่วัดได้จึงมีค่าเพิ่มขึ้น  
และเมื่อเปรียบเทียบค่าการเก็บประจุเฉพาะ พบว่ามีแนวโน้มเช่นเดียวกันกับค่าความหนาแน่นของ
กระแสไฟฟ้า 
 

 4.4.3 การประกอบอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกและศึกษาการประยุกต์ใช้ขั ้วไฟฟ้าใน

อุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกหลากสี 

 การประกอบอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกทำได้โดยการนำสารละลาย Aniline/Propylene 

Carbonate/LiBF4/Poly(ethylene glycol)diacrylate ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารอิเล็กโทรไลต์หยดลงบน

ฟิล์มพลาสติกพีอีทีที่เคลือบด้วยโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS และวัสดุคอมพอสิตระหว่างโคพอลิเมอร์ 

PEDOT:PSS กับรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้า จากนั้นจึงประกบฟิล์มพลาสติกเข้า

ด้วยกันและทำการฉายแสงอัลตร้าไวโอเลตเพื่อสร้างเป็นอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกแบบชั้นเดียว และ

นำไปต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อศึกษาสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของอุปกรณ์  โดยจะทำการให้

ศักย์ไฟฟ้าแก่อุปกรณ์ในช่วงที่ทำให้สารอิเล็กโทรไลต์เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน ซึ่งอ้างอิงได้

จากการศึกษาด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตร ี

ตารางที่ 4. 7 การเปลี่ยนแปลงสีของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกเม่ือทำการให้ศักย์ไฟฟ้าแก่อุปกรณ์ 

ขั้วไฟฟ้าท่ีใช้ 
สีของอุปกรณ์เมื่อทำการให้ศักย์ไฟฟ้า 

+1 V -1 V 

PEDOT:PSS สีน้ำเงินแกมน้ำตาล สีเหลือง 

PEDOT:PSS/RGO-20 สีน้ำเงินแกมน้ำตาล สีเหลือง 
PEDOT:PSS/RGO-40 สีน้ำเงินแกมน้ำตาล สีเหลือง 

PEDOT:PSS/RGO-60 สีน้ำเงินแกมน้ำตาล สีเหลือง 
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ขั้วไฟฟ้าท่ีใช้ 
สีของอุปกรณ์เมื่อทำการให้ศักย์ไฟฟ้า 

+1 V -1 V 
PEDOT:PSS/RGO-80 สีน้ำเงินแกมน้ำตาล สีเหลือง 

PEDOT:PSS/RGO-100 สีน้ำเงินแกมน้ำตาล สีเหลือง 

PEDOT:PSS/RGO-1% สีน้ำเงินแกมน้ำตาล สีเหลือง 
PEDOT:PSS/RGO-2% สีน้ำเงินแกมน้ำตาล สีเหลือง 

PEDOT:PSS/RGO-4% สีน้ำเงินแกมน้ำตาล สีเหลือง 

กระจก FTO สีน้ำเงินแกมน้ำตาล สีเหลือง 
 

     
(a)                                (b)                                    (c)                 

รูปที่ 4. 22 ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกที่ใช้ขั้วไฟฟ้า PEDOT:PSS/RGO-20 (a) 
ก่อนให้ศักย์ไฟฟ้า (b) ให้ศักย์ไฟฟ้า +1 โวลต์ (c) ให้ศักย์ไฟฟ้า -1 โวลต์ 

     

(a)                                (b)                                    (c)                 
รูปที่ 4. 23 ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกที่ใช้ขั้วไฟฟ้า PEDOT:PSS/RGO-40 (a) 

ก่อนให้ศักย์ไฟฟ้า (b) ให้ศักย์ไฟฟ้า +1 โวลต์ (c) ให้ศักย์ไฟฟ้า -1 โวลต์ 
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(a)                                (b)                                    (c)                 
รูปที่ 4. 24 ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกที่ใช้ขั้วไฟฟ้า PEDOT:PSS/RGO-60 (a) 

ก่อนให้ศักย์ไฟฟ้า (b) ให้ศักย์ไฟฟ้า +1 โวลต์ (c) ให้ศักย์ไฟฟ้า -1 โวลต์ 

     

(a)                                (b)                                    (c)                 
รูปที่ 4. 25 ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกที่ใช้ขั้วไฟฟ้า PEDOT:PSS/RGO-80 (a) 

ก่อนให้ศักย์ไฟฟ้า (b) ให้ศักย์ไฟฟ้า +1 โวลต์ (c) ให้ศักย์ไฟฟ้า -1 โวลต์ 

     

(a)                                (b)                                    (c)                 
รูปที่ 4. 26 ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกที่ใช้ขั้วไฟฟ้า PEDOT:PSS/RGO-100 

(a) ก่อนให้ศักย์ไฟฟ้า (b) ให้ศักย์ไฟฟ้า +1 โวลต์ (c) ให้ศักย์ไฟฟ้า -1 โวลต์ 
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(a)                                (b)                                    (c)                 
รูปที่ 4. 27 ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกที่ใช้ขั้วไฟฟ้า PEDOT:PSS/RGO-1% 

(a) ก่อนให้ศักย์ไฟฟ้า (b) ให้ศักย์ไฟฟ้า +1 โวลต์ (c) ให้ศักย์ไฟฟ้า -1 โวลต์ 

     

(a)                                (b)                                    (c)                 
รูปที่ 4. 28 ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกที่ใช้ขั้วไฟฟ้า PEDOT:PSS/RGO-2% 

(a) ก่อนให้ศักย์ไฟฟ้า (b) ให้ศักย์ไฟฟ้า +1 โวลต์ (c) ให้ศักย์ไฟฟ้า -1 โวลต์ 

     

(a)                                (b)                                    (c)                 
รูปที่ 4. 29 ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกที่ใช้ขั้วไฟฟ้า PEDOT:PSS/RGO-4% 

(a) ก่อนให้ศักย์ไฟฟ้า (b) ให้ศักย์ไฟฟ้า +1 โวลต์ (c) ให้ศักย์ไฟฟ้า -1 โวลต์ 
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(a)                                (b)                                    (c)                 
รูปที่ 4. 30 ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกที่ใช้กระจก FTO เป็นขั้วไฟฟ้า (a) ก่อน

ให้ศักย์ไฟฟ้า (b) ให้ศักย์ไฟฟ้า +1 โวลต์ (c) ให้ศักย์ไฟฟ้า -1 โวลต ์
 

 จากตารางที่ 4.4 แสดงลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกที่ใช้ฟิล์มพลาสติกพี

อีทีเคลือบโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS และวัสดุคอมพอสิตระหว่างโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS กับรีดิวซ์

แกรฟีนออกไซด์ชนิดต่าง ๆ เป็นขั้วไฟฟ้า ซึ่งจะทำการให้ศักย์ไฟฟ้าแก่อุปกรณ์ด้วยกัน 2 ค่า คือ +1 

โวลต์ และ -1 โวลต์ เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีข้อจำกัดในการปรับค่าของศักย์ไฟฟ้า ทำให้

ไม่สามารถปรับค่าให้มีความละเอียดตามที่อ้างอิงจากเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรีได้ จากการศึกษา

พบว่าอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกทุกอันจะแสดงลักษณะทางกายภาพที่คล้ายคลึงกัน โดยปรากฏเป็นสีน้ำ

เงินแกมน้ำตาลเมื่อทำการให้ศักย์ไฟฟ้า +1 โวลต์ และเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อให้ศักย์ไฟฟ้า -1 โวลต์

แก่อุปกรณ์ ซึ ่งการที ่อุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกเปลี่ ยนเป็นสีน้ำเงินแกมน้ำตาล เนื ่องจากการ

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของพอลิอะนิลีน ซึ่งเป็นองค์ประกอบในสารละลายอิเล็กโทรไลต์และทำ

หน้าที่เป็นสารอิเล็กโทรโครมิก โดยประจุลบ BF4
- ซึ่งแตกตัวมาจาก LiBF4 จะเคลื่อนที่เข้าใกล้สายโซ่

ของพอลิอะนิลีนและเกิด P-doping ทำให้พอลิอะนีลีนถูกออกซิไดส์กลายเป็นสีนำเงินแกมน้ำตาล 

จากนั้นเมื่อทำการให้ศักย์ไฟฟ้า -1 โวลต์ ประจุ BF4
- จะเคลื่อนที่ออกจากสายโซ่พอลิอะนิลีนและเกิด 

Un-doping ทำให้เกิดปฏิกิริยารีดักชัน พอลิอะนิลีนจึงเปลี่ยนกลับมาเป็นสีเหลือง ทั้งนี้หากสามารถ

ปรับค่าศักย์ไฟฟ้ให้เป็นไปตามที่อ้างอิงจากเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี พบว่าอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก

จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 2 ครั้ง ครั้งแรกอุปกรณ์จะปรากฏเป็นสีเขียว และเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแกม

น้ำตาลในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันครั้งที่สอง ในขณะที่การเกิดปฏิกิริยารีดักชันสามารถเกิดได้ 1  

ครั้งเช่นเดียวกัน ซึ่งอุปกรณ์จะปรากฏสีเขียวและสีเหลืองในการเกิดปฏิกิริยารีดักชันครั้งที่หนึ่งและ

ครั้งที่สองตามลำดับ 
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รูปที่ 4. 31 กลไกการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ของพอลิอะนิลีน [27] 
 

 นอกจากนี้เมื่อทำการเปรียบเทียบอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกที่ใช้ฟิล์มพลาสติกพีอีทีเคลือบโค

พอลิเมอร์ PEDOT:PSS และวัสดุคอมพอสิตที่เตรียมได้เป็นขั้วไฟฟ้ากับอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกที่ใช้

กระจกนำไฟฟ้า FTO พบว่าขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้ในงานวิจัยนี้ยังมีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่ากระจกนำ

ไฟฟ้า ซึ่งพิจารณาได้จากการปรากฏสีของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก พบว่าขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้จากฟิล์ม

พลาสติกพีอีทีเคลือบโคพอลิเมอร์และวัสดุคอมพอสิตจะปรากฏสีที่ไม่ชัดเจนและไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจ

เกิดจากวิธีการเคลือบสารนำไฟฟ้าลงบนฟิล์มพลาสติกที่ทำโดยวิธีการหยดเกลี่ย ทำให้ควบคุมการ

กระจายตัวของสารที่เคลือบได้ยาก ในขณะที่กระจกนำไฟฟ้าส่วนใหญ่จะทำการเคลือบสารนำไฟฟ้า

ด้วยวิธี Chemical Vapor Deposition ซึ ่งจะทำให้สารกระจายตัวและยึดติดบนพื้นผิวได้ดีกว่า 

รวมถึงขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้จากงานวิจัยนี้ยังคงมีความต้านทานที่สูงเมื่อเทียบกับกระจกนำไฟฟ้า จึงทำ

ให้ขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้ยังไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้แทนกระจกนำไฟฟ้าที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ได้ทำการเตรียมข้ัวไฟฟ้าจากพอลิเมอร์และรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์เพ่ือประยุกต์ใช้ใน

อุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกหลากสี โดยสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จากการนำแกรฟีนออกไซด์มาทำปฏิกิริยารีดักชันและใช้สารสกัดจากมันฝรั่งเป็นสารรีดิวซ์ (reducing 

agent) จากนั้นจึงนำรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ไปทำการคอมพอสิตกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า

และเคลือบลงบนฟิล์มพลาสติกที่ทำการปรับปรุงพื้นผิวเพื่อประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในอุปกรณ์อิเล็ก

โทรโครมิก ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 5.1.1 จากการศึกษาการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

พบว่า สามารถสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์โดยใช้สารสกัดจากมันฝรั่งเป็นสารรีดิวซ์ได้สำเร็จ ซึ่ง

ยืนยันได้จากผลการทดสอบ FTIR, Raman-IR, XRD และ SEM 

 5.1.2 จากการศึกษาการเตรียมวัสดุคอมพอสิตระหว่างรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์กับโคพอลิเมอร์ 

พบว่ารีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์และโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS ได้รวมเป็นส่วนประกอบเดียวกัน โดยมี

การสร้างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคาร์บอนอะตอมของแกรฟีนออกไซด์กับโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS ซึ่ง

ยืนยันได้จากผลการทดสอบ Raman-IR 

 5.1.3 จากการเตรียมวัสดุคอมพอสิตระหว่างร ีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์กับโคพอลิเมอร์ 

PEDOT:PSS พบว่าเมื่อทำการเติมรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ลงไปในโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS ค่าความ

ต้านทานไฟฟ้าจะลดลงเมื่อเทียบกับโคพอลิเมอร์ปกติ นอกจากนี้เมื ่อทำการศึกษาผลของปริมาณ

รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่เติมลงไปในวัสดุคอมพอสิต พบว่าปริมาณรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น จะ

ทำให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุคอมพอสิตมีค่าลดลง 

 5.1.4 จากการศึกษาการปรับปรุงพื ้นผิวของฟิล์มพลาสติกพีอีทีที ่ใช้งานแล้วเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการยึดติดและกระจายตัวของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์บนพ้ืนผิวฟิล์ม พบว่าการแช่ฟิล์ม

พลาสติกในสารละลายพอลิโดพามีน จะช่วยให้รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์สามารถยึดติดและกระจายตัวบน

พ้ืนผิวของฟิล์มพลาสติกได้ดียิ่งขึ้น ยืนยันได้จากผลการทดสอบการวัดค่ามุมสัม (Contact angle) ซึ่ง

จะเห็นได้ว่าค่ามุมสัมผัสของฟิล์มที่ทำการปรับปรุงพ้ืนผิวจะมีค่าลดลง 
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 5.1.5 จากการประยุกต์ใช้ขั้วไฟฟ้าในอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกและศึกษาประสิทธิภาพของ

อุปกรณ์ พบว่าขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้จากฟิล์มพลาสติกพีอีทีเคลือบโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS และวัสดุ

คอมพอสิตระหว่างโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS กับรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

อุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกได้จริง โดยจากการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าเคมี พบว่าจะเกิดปฏิกิร ิยา

ออกซิเดชันเมื่อทำการให้ศักย์ไฟฟ้าประมาณ -0.5 และ 0.2 โวลต์ และเกิดปฏิกิริยารีดักชันเมื่อทำการ

ให้ศักย์ไฟฟ้าประมาณ -0.2 และ -1.5 โวลต์ และเมื่อทำการประกอบเป็นอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกชั้น

เดียว พบว่า สีของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอมดำขณะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

และเม่ือเกิดปฏิกิริยารีดักชันอุปกรณ์จะเปลี่ยนกลายเป็นสีเหลืองอมเขียว 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 1.ควรทำการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากมันฝรั่งซึ่งทำหน้าที่เป็นสารรีดิวซ์ใน

ขั้นตอนการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ โดยใช้เทคนิคเจลเพอร์มีเอชันโครมาโตกราฟี (Gel 

permeation chromatography: GPC) 

 2.สำหรับการสังเคราะห์รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ควรทำการศึกษาปัจจัยอ่ืนที่นอกเหนือปริมาณ

สารรีดิวซ์ เช่น ระยะเวลาและอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา เป็นต้น 

 3.สำหรับการเตรียมวัสดุคอมพอสิตระหว่างรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์และโคพอลิเมอร์ควรศึกษา

ผลของปริมาณโคพอลิเมอร์ที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของวัสดุคอมพอสิตและสมบัติความต้านทานของ

ขั้วไฟฟ้า 

 4.การปรับปรุงพื้นผิวของฟิล์มพลาสติกพีอีทีควรทำการทดสอบด้วยเทคนิคเอ็กซเรย์โฟโต

อิเล็กตรอนสเปคโตรสโกปี (X-ray photoelectron spectroscopy: XPS) เพิ่มเติม เพื่อศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวฟิล์ม 

 5.สำหรับการศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกควรศึกษาเพ่ิมเติมด้วยเครื่องยูวี

วิสสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (UV-Visible spectrophotometer) หรือเครื่องวัดสี (Colormeter) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. ข้อมูลและผลการทดสอบสมบัติต่าง ๆ 

ก-1 ข้อมูลและผลการทดสอบด้วยเทคนิคฟูเรียทรานสฟอร์มสเปกโตรสโกปี 

 

รูปที่ ก. 1 FTIR spectra ของแกรไฟต์ 

 

รูปที่ ก. 2 FTIR spectra ของแกรฟีนออกไซด์ (GO) 
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รูปที่ ก. 3 FTIR spectra ของ RGO-20 
 

 

รูปที่ ก. 4 FTIR spectra ของ RGO-40 
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รูปที่ ก. 5 FTIR spectra ของ RGO-60 

 

รูปที่ ก. 6 FTIR spectra ของ RGO-80 
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รูปที่ ก. 7 FTIR spectra ของ RGO-100 
 

 

รูปที่ ก. 8 FTIR spectra ของโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS 
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รูปที่ ก. 9 FTIR spectra ของวัสดุคอมพอสิตระหว่าง PEDOT:PSS กับ RGO 
 

ก-2 ข้อมูลและผลการทดสอบด้วยเทคนิครามานสเปกโตรสโกปี 

 

รูปที่ ก. 10 Raman spectra ของแกรไฟต์ 
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รูปที่ ก. 11 Raman spectra ของแกรฟีนออกไซด์ (GO) 

 

รูปที่ ก. 12 Raman spectra ของ RGO-20 
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รูปที่ ก. 13 Raman spectra ของ RGO-40 

 

รูปที่ ก. 14 Raman spectra ของ RGO-60 
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รูปที่ ก. 15 Raman spectra ของ RGO-80 

 

รูปที่ ก. 16 Raman spectra ของ RGO-100 
 
 

 



  75 

ก-3 ข้อมูลและผลการทดสอบด้วยเทคนิคเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชัน 

 

รูปที่ ก. 17 XRD pattern ของแกรไฟต์ 

 

รูปที่ ก. 18 XRD pattern ของแกรฟีนออกไซด์ 
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รูปที่ ก. 19 XRD pattern ของ RGO-20 

 

รูปที่ ก. 20 XRD pattern ของ RGO-40 
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รูปที่ ก. 21 XRD pattern ของ RGO-60 

 

รูปที่ ก. 22 XRD pattern ของ RGO-80 
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รูปที่ ก. 23 XRD pattern ของ RGO-100 
 

ก-4 ข้อมูลและผลการทดสอบด้วยเครื่อง Four Point Probe 

 

 

รูปที่ ก. 24 ผลการวัดค่าความต้านทานของโคพอลิเมอร์ PEDOT:PSS 
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รูปที่ ก. 25 ผลการวัดค่าความต้านทานของวัสดุคอมพอสิตระหว่าง PEDOT:PSS กับ RGO-20 
 

 

รูปที่ ก. 26 ผลการวัดค่าความต้านทานของวัสดุคอมพอสิตระหว่าง PEDOT:PSS กับ RGO-40 
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รูปที่ ก. 27 ผลการวัดค่าความต้านทานของวัสดุคอมพอสิตระหว่าง PEDOT:PSS กับ RGO-60 
 

 

รูปที่ ก. 28 ผลการวัดค่าความต้านทานของวัสดุคอมพอสิตระหว่าง PEDOT:PSS กับ RGO-80 
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รูปที่ ก. 29 ผลการวัดค่าความต้านทานของวัสดุคอมพอสิตระหว่าง PEDOT:PSS กับ RGO-100 
ปริมาณ 1%wt. 

 

รูปที่ ก. 30 ผลการวัดค่าความต้านทานของวัสดุคอมพอสิตระหว่าง PEDOT:PSS กับ RGO-100 
ปริมาณ 2%wt. 
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รูปที่ ก. 31 ผลการวัดค่าความต้านทานของวัสดุคอมพอสิตระหว่าง PEDOT:PSS กับ RGO-100 
ปริมาณ 4%wt. 
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ภาคผนวก ข. การคำนวณที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

ข-1 การคำนวณระยะห่างระหว่างระนาบ (d-spacing) ของแกรไฟต์ แกรฟีนออกไซด์และ

รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ 
 

 ระยะห่างระหว่างชั้น (d-spacing) สามารถคำนวณได้จากสมการของ Bragg law 

2dsinθ = nλ 

 โดย λ คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.54 อังสตรอม 
  n คือ ลำดับของการสะท้อน ซึ่งกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 
  d คือ ระยะห่างระหว่างระนาบ  

  θ คือ มุมตกกระทบและมุมสะท้อน 

 จากรูปที่ ก.17 พบว่า XRD pattern แสดงพีคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ที่ตำแหน่ง 2θ 

เท่ากับ 26.14 

 จากสมการ  2dsinθ = nλ 

 แทนค่าลงในสมการ โดย θ มีค่าเท่ากับ 13.07 

 จะได้   d = (1)(1.54x10-10)/2sin(13.07) 

    d = 0.34 นาโนเมตร 

ข-2 การคำนวณความต้านทานไฟฟ้า 

 จากการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าด้วยเครื่อง Four Point Probe เมื่อทำการพล็อตกราฟ

ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า (V) กับกระแสไฟฟ้า (A) พบว่ากราฟที่ได้จะมีความสัมพันธ์

แบบเส้นตรง โดยค่าความชันของกราฟ (slope) จะมีค่าเท่ากับส่วนกลับของความต้านทาน (1/R) ดัง

สมการ 

Slope = 1/R 

 โดยที่ R คือ ความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุ 
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 จากรูปที่ ก.25 พบว่ากราฟความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของ

วัสดุคอมพอสิตระหว่าง PEDOT:PSS กับ RGO-20 มีค่าความชันเท่ากับ 2.28479 x 10-7 

 จากสมการ Slope = 1/R 

 แทนค่าลงในสมการจะได้  2.28479 x 10-7  = 1/R 

      R = (1)/(2.28479 x 10-7) 

      R = 4.38 x 106 โอห์ม 
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ภาคผนวก ค. การนำเสนอผฃงานวิจัย 
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