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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ (Statements and significance of the problems) 
 การพฒันาวสัดุให้มีสมบัติท่ีดีข้ึน เพื่อให้ได้วสัดุท่ีมีคุณภาพสูงเหมาะส าหรับการ
น าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ในปัจจุบนันิยมผลิตเป็นวสัดุคอมพอสิท (composite materials)  
ซ่ึงเป็นการรวมวสัดุท่ีมีองคป์ระกอบทางเคมีหรือโครงสร้างท่ีแตกต่างกนัสองชนิดหรือมากกว่าเขา้
ดว้ยกนั กลายเป็นวสัดุท่ีมีโครงสร้างใหม่และมีคุณสมบติัดีกว่าเดิม  วสัดุคอมพอสิทบางชนิดมี
สมบติัเหนือกว่าวสัดุพวกโลหะ เช่น มีค่าความแกร่งและความแขง็แรงสูง  มีน ้ าหนกัเบา  สามารถ
ข้ึนรูปผลิตภณัฑไ์ดง่้าย   ทนทานต่อการกดักร่อนจากสารเคมีและสภาพอากาศ  มีความยดืหยุน่สูง 
และมีคุณสมบติัเชิงกลท่ีดี  เป็นตน้ ดว้ยสมบติัของวสัดุคอมพอสิทท่ีกล่าวมา  ส่งผลใหว้สัดุคอมพอสิท 
ถูกน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต ์ 
อุตสาหกรรมเคมี  และอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์และวสัดุทางการแพทย ์ เป็นตน้ ลกัษณะ
โดยทั่วไปของวสัดุคอมพอสิทจะประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนเน้ือหลักท าหน้าท่ีเป็นเน้ือ
ประสานหรือเมทริกซ์ (matrix)  และส่วนท่ีกระจายตวัอยูใ่นเน้ือหลกั จะท าหนา้ท่ีเป็นเฟสเสริมแรง 
(reinforced phase) วสัดุท่ีนิยมน ามาท าเป็นวสัดุคอมพอสิท คือ พอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ เช่น พลาสติก  
ยาง  และกาว โดยเฉพาะกาวถือเป็นวสัดุท่ีส าคญัในอุตสาหกรรมและไดรั้บความสนใจในการน ามา
ผลิตเป็นวสัดุคอมพอสิท เพื่อเพิ่มสมบติัในการยดึติดวตัถุเขา้ดว้ยกนั   
 ปัจจุบันกาวมีจ านวนมากมายหลายชนิด  ทั้ งท่ีผลิตข้ึนจากธรรมชาติและจากการ
สังเคราะห์  ซ่ึงแต่ละชนิดมีสมบติัท่ีแตกต่างกนัออกไปตามจุดประสงคใ์นการใชง้าน กาวสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั  คือ ประเภทแรก  เป็นพวกสายโซ่ของโมเลกุลท่ีละลายหรือแขวนลอย
อยูใ่นตวัท าละลาย เช่น กาวน ้ า (water glue) และกาวลาเทก็ซ์ (latex) กาวพวกน้ีมีราคาถูกใชง้านง่าย  
แต่ไม่แข็งแรงมากนัก และไม่ทนต่อความร้อน  ประเภทท่ีสอง เป็นพวกท่ีเร่ิมจากโมเลกุลเล็ก ๆ   
แลว้ใชป้ฏิกิริยาเคมีท าให้ไดส้ายโมเลกุลยาว เช่น กาวร้อน หรือ กาวตราชา้ง  ซ่ึงจะแข็งตวัไดเ้ร็ว
และยึดติดไดแ้น่นมาก  แต่หลอมเหลวง่ายเม่ือโดนความร้อนหรือละลายในตวัท าละลายบางชนิด  
และกาวอีพอ็กซี (epoxy) ท่ีมีความแขง็แรงมาก ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ อีพอกไซด ์(epoxide)  และ
สารท าให้แข็ง (hardener) เป็นกาวท่ีทนต่อความร้อนและตวัท าละลายไดดี้  แต่ราคาค่อนขา้งแพง 
ส่วนประเภทสุดทา้ย กาวท่ีมีโมเลกุลเป็นสายโซ่ยาว ไม่มีตวัท าละลายจึงมีสภาพเป็นของแข็ง
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เม่ือใชง้านตอ้งใหค้วามร้อนเพื่อใหก้าวหลอมเหลวก่อน เช่น กาวแท่งพอลิเอไมด ์(polyamide) และ
กาวแท่งพอลิเอทิลีนไวนิลอะซิเตต (polyethylene vinyl acetate)  กาวพวกน้ีจะมีการหดตวัต ่าแต่ไม่
ทนต่อความร้อน [1] 

 การพฒันากาวใหเ้ป็นวสัดุคอมพอสิทเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกาวใหมี้การยดึติด
ท่ีแน่นหนา  และแข็งแรงมากยิ่งข้ึนด้วยการใส่สารเสริมแรง จึงได้มีการน านาโนเทคโนโลย ี
(nanotechnology) มาใชใ้นกระบวนการผลิตวสัดุคอมพอสิท  โดยใชว้สัดุท่ีมีขนาดเลก็มากในระดบั
นาโนเมตร มาท าหน้าท่ี เป็นวัสดุเสริมความแข็งแรง ( reinforcements) ซ่ึงวัสดุขนาดเล็ก ท่ี
นกัวิทยาศาสตร์ไดใ้หค้วามสนใจเป็นพิเศษก็คือ ท่อนาโนคาร์บอน (carbon nanotubes)  หรือ CNTs
เน่ืองจากท่อนาโนคาร์บอนมีความแขง็แรงสูงถึง (strength) 11- 63 GPa (เหลก็เท่ากบั 2 GPa)  ทนต่อ
แรงดึง (tensile strength) 200 GPa (เหลก็เท่ากบั  1 GPa) ค่าโมดูลสัของยงั (Young’s modulus) 1200 
GPa (เหลก็เท่ากบั 208 GPa) ทนต่อการแตกหกั (fracture strain) ไดสู้งถึง 10-30% ไม่ท าปฏิกิริยากบั
สารอ่ืนหรือท าปฏิกิริยากบัสารอ่ืนไดย้าก (chemical inert) และมีน ้าหนกัเบา [2-4]   

 แต่อย่างไรก็ตามในการใช้งานท่อนาโนคาร์บอนยงัมีขอ้จ ากัดอยู่มาก เน่ืองจากท่อ         
นาโนคาร์บอนมีขนาดเลก็ และมีปัญหาจากแรงแวนเดอร์วาลส์ (Van der Waals forces) ระหว่าง          
ท่อนาโนคาร์บอนดว้ยกนัเอง จึงท าให้เกิดการรวมตวักนัเป็นกลุ่มกอ้น ท าให้การกระจายตวัในตวั
ท าลายไม่ดี [5, 6] และส่งผลใหก้ารกระจายตวัไดไ้ม่ดีในกาว ท าใหก้ารเพิ่มประสิทธิภาพของกาวไม่
ดีเท่าท่ีควร จึงไดมี้ความพยายามหาวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีดว้ยกนั 2 วิธี คือ  

 1.  วิธีเชิงกล (mechanicals) ไดแ้ก่ 
       วิธีการสั่นด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (ultrasonication) โดยเคร่ืองสั่น (ultrasonicator) 

แบบอ่างน ้ า (bath) หรือแบบแท่ง (probe)  เป็นวิธีการส่งคล่ืนความถ่ีสูงลงสู่สารละลายหรือตวักลาง
ของเหลว ส่งผลให้โมเลกุลของของเหลวเกิดการบีบอดัและคลายตวัเป็นจงัหวะ จึงเกิดฟองอากาศ
จ านวนมากภายในกอ้นท่อนาโนคาร์บอน ท าใหอ้นุภาคเกิดการกระจายตวั  

  วิธีกวนดว้ยความเร็วสูง (high shear mixing) ในตวัท าละลาย  เป็นรูปแบบการกวน
ดว้ยใบพดัท่ีมีความเร็วรอบในการผสมท่ีสูงท าใหข้องแขง็เกิดการแตกตวั  

  วิธีการบด (milling)  เป็นการบดวตัถุให้มีขนาดของอนุภาคเล็กลง  โดยใชก้าร
กระทบกระแทก และการเสียดสีกนัระหว่างวตัถุดิบ ตวัลูกบด (grinding media) และตวับุผนงัของ
หมอ้บด (lining)  
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 2.  การดดัแปลงพื้นผิวของท่อนาโนคาร์บอนดว้ยวิธีกายภาพ (physical) และวิธีเคมี 
(chemical)  

  การดดัแปลงพื้นผวิท่อนาโนคาร์บอนดว้ยวิธีกายภาพ  จะเป็นการใชส้ารลดแรงตึงผวิ
ท่ีไม่มีประจุ (nonionic surfactant)  จ  าพวก polyether หรือ polyhydroxyl  ลอ้มรอบท่ีผวิดา้นนอก
ของท่อนาโนคาร์บอนแต่ละท่อ จึงท าใหเ้กิดการกระจายตวัไดดี้   

  การดดัแปลงพื้นผิวของท่อนาโนคาร์บอนดว้ยวิธีเคมี  จะเป็นการเติมหมู่ฟังชนักเ์คมี
บนพื้นผิวท่อนาโนคาร์บอนโดยการใช้สารเคมีต่าง ๆ เช่น กรดไนตริก (HNO3)  ท าหน้าท่ีเป็นตวั
ออกซิไดซ์ท่อนาโนคาร์บอน ท าใหเ้กิดหมู่ฟังกช์นัเคมีบนพื้นผวิของท่อนาโนคาร์บอน ตวัอยา่งเช่น 
hydroxyl (-OH)  หรือ carboxyl (-COOH) ซ่ึงหมู่ฟังกช์นัเคมีน้ีอาจเกิดแรงกระท ากบัโมเลกุลของตวั
ท าละลายส่งผลใหท่้อนาโนคาร์บอนกระจายตวัไดเ้พิ่มข้ึนในตวัท าละลาย  

 จากความพยายามในการแกไ้ขปัญหาการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนขา้งตน้          
จึงมีงานวิจยัจ านวนมากได้น าเสนอวิธีแกปั้ญหาการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนเม่ือผสม ใน
วสัดุคอมพอสิท  ดงัตวัอยา่งเอกสารงานวิจยัต่อไปน้ี 

 มีการใชเ้ทคนิค Ultrasonication [7] หรือเทคนิคขั้นสูง เช่น high-intensity ultrasonic 
[8] หรือใชเ้ทคนิคผสมระหว่าง mechanical stirring และ ultrasonication [9] พบว่าท่อนาโน
คาร์บอนสามารถกระจายตวัในตวักลางของเหลวไดดี้ข้ึน  และเม่ือน าไปผสมกบัอีพอกซี จะท าให ้ 
อีพอกซีมีสมบติัในดา้นต่าง ๆดีข้ึน เช่น สมบติัความแขง็แรงต่อการดดั (flexural strength)  อุณหภูมิ
ท่ีของแขง็เปล่ียนสถานะคลา้ยแกว้ (glass transition temperature, Tg) อุณหภูมิท่ีเกิดการสลาย 
(decomposing temperature) และสมบติัการน าไฟฟ้า (conductivity properties) 

 Datsyuk, V. และคณะ [10] ไดท้  าการศึกษาการเติมหมู่ฟังก์ชนัเคมีบนผิวท่อนาโน
คาร์บอนดว้ยกรดไนตริก  โดยการท า reflux เป็นเวลา 48 hrs ซ่ึงจากการวิเคราะห์พบว่ามีหมู่ 
carboxyl (-COOH) และ hydroxyl (-OH)  เพิ่มข้ึนบนพื้นผวิของท่อนาโนคาร์บอน ซ่ึงเป็นการเพิ่ม
สมบติั hydrophilic และจากการทดสอบการกระจายตวัใน Dimethyformamide (DMF) พบว่า
สามารถกระจายตวัไดดี้ และจากผลของ Scanning Electron Microscope (SEM) พบว่าการเติมหมู่
ฟังกช์นัเคมีบนผิวท่อนาโนคาร์บอนโดยกรดไนตริกซ่ึงเป็นตวัออกซิไดซ์ท่ีแรงนั้น สามารถท าลาย
โครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอนท าใหเ้กิดต าหนิท่ีพื้นผวิและมีความยาวของท่อสั้นลง  

 จากตวัอย่างงานวิจยัท่ีกล่าวมาพบว่าในการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนเม่ือใช้
วิธีการสั่นดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (ultrasonication) ร่วมกบัวิธีการเติมหมู่ฟังก์ชนัของท่อนาโน
คาร์บอน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสามารถท าให้ท่อนาโนคาร์บอนเกิดการกระจายตวัไดดี้ และเป็นวิธีท่ีใชง่้าย          
ไม่ซับซ้อน  อีกทั้งยงัสามารถท าให้ผิวท่อนาโนคาร์บอนมีสมบติัแตกต่างกนัตามหมู่ฟังก์ชนัท่ีเติม      
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ลงไป เช่น ถา้ใชก้รดไนตริก (HNO3) [11] และสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4)  [12]  
เป็นตวัออกซิไดซ์  จะท าใหเ้กิดหมู่ carboxyl (-COOH)  และ hydroxyl (-OH)  บนผวิท่อนาโนคาร์บอน 
และเม่ือใชก้รดซลัฟิวริก (H2SO4)  เป็นตวัออกซิไดส์  จะท าให้เกิดหมู่ carboxyl (-COOH)   hydroxyl             
(-OH)  และหมู่ sulfonic (-SO3H) บนผิวท่อนาโนคาร์บอน [13] ซ่ึงพบว่าจากการใชต้วัออกซิไดซ์
ดงักล่าวจะเป็นการเพิ่มคุณสมบติัการมีขั้วให้แก่ท่อนาโนคาร์บอน  จึงท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีไดง่้าย 
และกระจายตวัไดดี้ในตวัท าละลาย  

 จากการศึกษาการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนในกาว พบว่าผูว้ิจยัส่วนใหญ่ให้
ความสนใจศึกษาเฉพาะในกาวอีพอกซีซ่ึงมีราคาแพง จึงถือเป็นการจ ากดัการน าไปใชป้ระโยชน ์            
ในงานประเภทต่าง ๆ  ดงันั้นในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาการผสมท่อนาโนคาร์บอนใน  
กาวชนิดอ่ืนท่ีมีขายตามทอ้งตลาด และมีราคาไม่แพง [14-16] จากการส ารวจพบกาวท่ีมีวางขาย
ไดแ้ก่ 

              1. กาวน ้ า (polyvinyl alcohol)  มีโครงสร้างทางเคมีเป็นสายโซ่ตรง และมีหมู่ไฮดรอก
ซิล (-OH) ติดอยูก่บัโครงสร้างหลกัของสายโซ่อยูม่าก จึงท าใหพ้อลิเมอร์ชนิดน้ีละลายไดดี้ในตวัท า
ละลายชนิดมีขั้ว (polar sovents) เช่น น ้ า หรือเอทานอล เป็นตน้   

 2. กาวลาเทก็ซ์ (polyvinyl acetate) เป็นพอลิเมอร์สงัเคราะห์อีกชนิดหน่ึงท่ีมีสายโซ่ยาว 
แต่ละลายน ้าไดไ้ม่ดีนกั จึงชอบละลายอยูใ่นตวัท าละลายท่ีมีขั้วปานกลาง (medium polar sovents)  

 3. กาวร้อน (cyanoacrylate)  กาวชนิดน้ีไม่แขง็ตวัภายในหลอด แต่เม่ือสัมผสักบัหมู่
ฟังกช์นับางชนิด เช่น หมู่ไฮดรอกซิล (-OH) จะท าให้กาวแขง็ตวัไดเ้ร็ว จึงชอบละลายอยูใ่นตวัท า
ละลายท่ีไม่มีหมู่ฟังกช์นัเหล่าน้ี  

 ดงันั้นในการผสมท่อนาโนคาร์บอนในกาวแต่ละชนิดควรท าให้ท่อนาโนคาร์บอน
กระจายตวัในตวัท าละลายก่อน  จากนั้นจึงผสมลงในกาว เพื่อให้ท่อนาโนคาร์บอนเกิดการกระจาย
ตวัไดส้ม ่าเสมอในเน้ือกาว  และจากลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของกาวแต่ละชนิดในดา้นสมบติัท่ีมีขั้ว
และไม่มีขั้ว จึงตอ้งค านึงถึงสมบติัความชอบน ้ าหรือไม่ชอบน ้ าของกาวและตวัท าละลายท่ีจะใชใ้น
การกระจายท่อนาโนคาร์บอนดว้ย  ซ่ึงถา้ท าการผสมท่อนาโนคาร์บอนท่ีกระจายตวัในตวัท าละลาย
กบักาวท่ีมีสมบติัเหมือนกนั จะท าใหท่้อนาโนคาร์บอนกระจายตวัไดท้ัว่ถึงในเน้ือกาว และส่งผลต่อ
สมบติัต่าง ๆของกาวไดเ้ป็นอยา่งดี   
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2.  วตัถุประสงค์ของงำนวจัิย (Objectives of research) 
 2.1 ศึกษาปริมาณของหมู่ฟังก์ชนับนพื้นผิวท่อนาโนคาร์บอนจากการเติมหมู่ฟังก์ชนั

ดว้ยการท าปฏิกิริยากบั strong oxidizing agents โดยการใชเ้คร่ือง Fourier-transformed infrared 
spectrophotometer (FT-IR) เปรียบเทียบกบัการกระจายตวัในตวักลางของเหลวต่างๆ 

 2.2 ศึกษาการผสมท่อนาโนคาร์บอนในกาวชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่  กาวน ้ า  กาวลาเทก็ซ์  และ 
กาวร้อน โดยค านึงถึงความมีขั้ว (polar) และไม่มีขั้ว (non-polar) ของกาว 
   2.3 ทดสอบความแข็งแรงในการยึดติดของกาวหลงัจากผสมท่อนาโนคาร์บอนดว้ย
วิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบักาวแต่ละชนิด  
 
3.  สมมติฐำนของกำรวจิัย (Hypothesis to be tested) 

 ท่อนาโนคาร์บอนสามารถกระจายตวัไดดี้ในกาวน ้ า  กาวลาเท็กซ์  และกาวร้อน  เม่ือใช้
วิธีการสั่นดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (ultrasonication) ร่วมกบัวิธีการเติมหมู่ฟังก์ชนัของท่อนาโน
คาร์บอนดว้ยการท าปฏิกิริยากบัสารออกซิไดซ์ท่ีเหมาะสม  ซ่ึงจะท าใหพ้ื้นผวิของท่อนาโนคาร์บอน
มีสมบติัท่ีชอบน ้ าและไม่ชอบน ้ าในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้เกิดกระจายตวัของท่อนาโน
คาร์บอนไดดี้ในกาวต่าง ๆ ได ้
 
4.  ขอบเขตของกำรวจิัย (Scope or delimitation of the study) 
 4.1  ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนในเอทานอล  
โดยวิธีการสั่นดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (ultrasonication) ดว้ยเคร่ืองสั่นชนิดอ่างน ้ า (ultrasonication 
bath) 
 4.2  ศึกษาการเติมหมู่ฟังก์ชันบนผิวท่อนาโนคาร์บอนด้วยการท าปฏิกิริยากับกรด          
ไนตริก (HNO3) กรดซลัฟิวริกผสมกรดไนตริก (H2SO4 : HNO3) อตัราส่วน 3:1 โดยปริมาตร และ
สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4) 
 4.3  ศึกษาวิธีการผสมท่อนาโนคาร์บอนท่ีถูกเติมหมู่ฟังกช์นัใหมี้การกระจายตวัในกาว 
กาวน ้า  กาวลาเทก็ซ ์และกาวร้อน 
 4.4 ทดสอบความแข็งแรงในการยึดติดของกาวหลงัจากผสมท่อนาโนคาร์บอนดว้ย
วิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบักาวแต่ละชนิด  
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5.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 5.1 สามารถเตรียมท่อนาโนคาร์บอนท่ีมีปริมาณหมู่ฟังก์ชนัท่ีแตกต่างกนัไดด้ว้ยการ
ท าปฏิกิริยากบั strong oxidizing agents ท่ีแตกต่างกนั 
 5.2 หาวิธีท่ีเหมาะสมในการผสมท่อนาโนคาร์บอนในกาวแต่ละชนิดได ้
  5.3 สามารถน าท่อนาโนคาร์บอนท่ีผา่นการเติมหมู่ฟังกช์นัเคมีไปประยุกตใ์ชใ้นดา้น
อ่ืนๆ ได ้ 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
1.  ท่อนาโนคาร์บอน (carbon nanotubes) 
 1.1  โครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอน (structure of carbon  nanotubes) 
  “ Carbon nanotubes ” หรือในภาษาไทยเรียกว่า “ท่อนาโนคาร์บอน” ไดรั้บการรายงาน
คร้ังแรกในวารสาร Nature เม่ือปี 1991 โดยสุมิโอะ อิจิมา (Sumio Iijima) ประเทศญ่ีปุ่น [17]  
ขณะท่ีเขาใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนท่ีมีก าลงัขยายสูงมาก ตรวจสอบเขม่าสีด าท่ีไดจ้ากการ
เตรียมฟูลเลอรีนจากวิธีอาร์คดิสชาร์จ  (arc discharge) แลว้สังเกตเห็นวสัดุท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัราก
ไม ้เป็นเส้นยาว บาง จบักนัเป็นกลุ่ม โดยมีโครงสร้างของอะตอมเป็นระเบียบและสมมาตร โดยให้
ช่ือว่า ท่อนาโนคาร์บอน (carbon nanotubes) ซ่ึงท่อนาโนคาร์บอนท่ีคน้พบคร้ังแรกนั้น คือ ท่อนา
โนคาร์บอนแบบผนงัหลายชั้น (Multi-walled carbon nanotubes : MWCNTs) จากนั้นในปี 1993    
อิจิมาและทีมวิจัยสามารถสร้างท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังชั้นเดียว (Single-walled carbon 
nanotubes : SWCNTs) ข้ึนมาได ้  จึงท าให้ท่อนาโนคาร์บอนไดรั้บความสนใจในการศึกษาการ
สังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนให้มีขนาดและคุณสมบัติตามท่ีต้องการ รวมทั้ งการน าท่อนาโน
คาร์บอนไปประยุกตใ์ชใ้นงานต่าง ๆ  เช่น  การน าไปใชเ้ป็นสารเพิ่มแรงในวสัดุคอมโพสิท การ
น าไปประดิษฐอุ์ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ หรือใชใ้นระบบขนส่งยาแบบใหม่ เป็นตน้ 
  ท่อนาโนคาร์บอนเกิดจากอะตอมของคาร์บอนจดัเรียงตวักนัเป็นแบบวงอะโรมาติก 
หกเหล่ียมต่อกนัคลา้ยแผน่แกรไฟต ์(graphite)  ท่ีมว้นเป็นท่อดงัแสดงในรูปท่ี 2.1(A) โดยท่ีอะตอม
คาร์บอนเหล่าน้ีเช่ือมต่อกนัเป็นตาข่ายดว้ยพนัธะโควาเลนตแ์บบ sp2 มีโครงสร้างเป็นทรงกระบอก 
(cylindrical shape)  ดงัแสดงในรูปท่ี 2.1(B) เส้นผา่นศูนยก์ลางในระดบันาโนเมตร (10-9 m) 
ในขณะท่ีความยาวของท่ออาจยาวถึงระดบัไมโครเมตร(10-6 m) หรือมากกวา่นั้น 
 
 
 
 
                                                            

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

8 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.1 ลกัษณะการมว้นตวัของแผน่แกรไฟตเ์ป็นของท่อนาโนคาร์บอน (A) และการเช่ือมต่อกนั 
ของอะตอมคาร์บอนดว้ยพนัธะโควาเลนตแ์บบ sp2 (B) 
แหล่งท่ีมา : Ouroboros, รางวัลโนเบล 2010 : กราฟีนวสัดุแห่งอนาคต, accessed 2 April 2013. 
Available from  http://www.vcharkarn.com/varticle/41610 (A) และ Ao Teng, Physical  
Properties of Carbon Nanotubes, accessed 2 April 2013. Available from 
http://sces.phys.utk.edu/~dagotto/condensed/HW1_2010/AoTeng_Report_CarbonNanotubes.pdf (B)                 
   
  ลักษณะการจัดเรียงตัวของวงอะโรมาติกหกเหล่ียมเป็นท่อนาโนคาร์บอนมี           
3 ลกัษณะ คือ Armchair  Zig-zag  และ Chiral โดยท่ีโครงสร้างท่อแบบ Armchair เกิดจากวงอะโรมาติกต่อ
กนัตามแนวสมมาตรแกนตั้ง ขณะท่ีโครงสร้างท่อแบบ Zig-zag เกิดจากวงอะโรมาติกต่อกนัตาม
แนวสมมาตรแกนนอน และโครงสร้างท่อแบบ Chiral เกิดจากการต่อกนัของวงอะโรมาติกดว้ยมุม
บิดอ่ืนๆต่างจากสองแบบแรก ซ่ึงโครงสร้างท่อนาโนคาร์บอนทั้ง 3 แบบ มีลกัษณะแตกต่างกนั             
ดงัแสดงในรูปท่ี 2.2 
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รูปท่ี 2.2 การจดัเรียงตวัในรูปแบบต่าง ๆของวงแหวนหกเหล่ียมของคาร์บอน 
แหล่งท่ีมา : วีระศกัด์ิ สุระเรืองชยั และ พรรษมณฑ ์ริจิรวนิช, Carbon Nanotubes: Size does 
matters,  accessed 3 December 2012. Available from 
http://digital.lib.kmutt.ac.th/magazine/issue4/covers/cover1.html   
 
  ท่อนาโนคาร์บอนสามารถแบ่งออกเป็นสองชนิดตามจ านวนชั้นของผนงัท่อ ดงัน้ี  
   1. ท่อนาโนคาร์บอนแบบผนงัชั้นเดียว (Single-walled carbon nanotubes, SWCNTs) 
มีลกัษณะเป็นท่อกลวง ซ่ึงคลา้ยกบัการมว้นแผน่แกรไฟตห์น่ึงแผน่ใหเ้ป็นท่อทรงกระบอก เส้นผา่น
ศูนยก์ารมีขนาด  0.4-2 nm มีโครงสร้างท่ีเป็นระเบียบ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.3 โครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนงัชั้นเดียว 
แหล่งท่ีมา : Shyam M Garg  and  Vishal A Deshmukh, Carbon nanotubes-A novel drug 
delivery system, accessed 10 December 2012. Available from 
http://www.expresspharmaonline.com/20081231/research01.shtml   

http://digital.lib.kmutt.ac.th/magazine/issue4/covers/cover1.html
http://www.expresspharmaonline.com/20081231/research01.shtml
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  2. ท่อนาโนคาร์บอนแบบผนงัหลายชั้น (Multi-walled carbon nanotubes , MWCNTs) 
มีลกัษณะเหมือนแผน่แกรไฟตท่ี์มว้นเป็นท่อกลวงซอ้นกนัตั้งแต่ 2 ชั้นข้ึนไป โดยท่ีแต่ละชั้นอยู ่        
ห่างกนัประมาณ 0.34-0.36 nm  เส้นผา่นศูนยก์ลางภายในของท่อนาโนคาร์บอนผนงัหลายชั้น มี
ขนาดประมาณ 1.5-15 nm  ส่วนเส้นผา่นศูนยก์ลางภายนอกมีขนาดประมาณ 2.5-30 nm  ดงัแสดง
ในรูปท่ี 2.4 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.4 โครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนงัหลายชั้น 
แหล่งท่ีมา : University of Jyväskylä, Finland, Molecular Technology, accessed 10 December 
2012. Available from https://www.jyu.fi/fysiikka/en/research/material/nanophys/moltech/research  
 
 1.2  สมบัติของท่อนาโนคาร์บอน (properties of carbon nanotubes)  
  ท่อนาโนคาร์บอนถือไดว้่าเป็นสารท่ีไดรั้บความสนใจในการน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ทางดา้นต่าง ๆ  เน่ืองจากมีคุณสมบติัท่ีพิเศษ ดงัน้ี  
  1.2.1  สมบติัทางกายภาพ (physical properties) 

   ท่อนาโนคาร์บอนเป็นโมเลกุลท่ีมีรูปร่างคลา้ยท่อตาข่ายขนาดเลก็ เกิดจาก
การเรียงตวักนัของอะตอมคาร์บอน มีเส้นผ่านศูนยก์ลางของท่ออยู่ในระดบันาโนเมตรประมาณ          
1-15 nm  และมีความยาวประมาณ 10 m จึงมีอตัราส่วนความยาวต่อเส้นผา่นศูนยก์ลางหลายพนั
เท่า อีกทั้งยงัมีความหนาแน่นเพียง 1.80 g/cm3 และมีพื้นท่ีผวิมากถึง 1,250 cm2/g ซ่ึงเป็นสมบติัท่ี
พิเศษของท่อนาโนคาร์บอน [18, 19] 

  1.2.2  สมบติัทางไฟฟ้า (electrical properties)  
   ปัจจุบันมีการน าท่อนาโนคาร์บอนมาใช้เป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิคส์ท่ีมีขนาดเลก็ ถึงระดบันาโนเมตร เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เป็นตน้ เน่ืองจากท่อนา
โนคาร์บอนมีความสามารถดา้นการน าไฟฟ้าไดดี้กว่าทองแดง โดยท่อนาโนคาร์บอนหน่ึงท่อ
สามารถน าไฟฟ้าไดถึ้ง 109 A/cm2 ขณะท่ีทองแดงน าไฟฟ้าไดสู้งสุดเพียง 106 A/cm2 [20] 

https://www.jyu.fi/fysiikka/en/research/material/nanophys/moltech/research
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  1.2.3  สมบติัเชิงกล (Mechanical properties) 
   ท่อนาโนคาร์บอนมีค่าโมดูลสัของยงั (Young’s modulus) สูงมากถึง 1.2 

TPa (Tera Pascal; 1012 N/m2) ซ่ึงมากกว่าเหลก็ 5 เท่า และมีค่าความแขง็แรงต่อการดึง (tensile 
strength) เท่ากบั 200 GPa (Giga Pascal; 109 N/m2) มากกว่าเหลก็ 120 เท่า แต่มีน ้ าหนกัเบากว่า
ประมาณ 6  เท่า และมีสมบติัในการน าความร้อนถึง 2000 W/m/K  มากกวา่เหลก็ 10 เท่า [18]  
 
 1.3  การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน (synthesis of carbon nanotubes) 

  ท่อนาโนคาร์บอนสามารถสังเคราะห์ไดห้ลายวิธี ซ่ึงแต่ละวิธีมีขอ้ดีและขอ้เสีย
แตกต่างกนัในเร่ืองความสมบูรณ์ของโครงสร้าง ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง ความยาว ปริมาณท่ีผลิต
และความบริสุทธ์ิหรือต าหนิของท่อนาโนคาร์บอนท่ีได ้  วิธีการสังเคราะห์อาจแบ่งออกเป็น 3 วิธี
หลกั ๆ ไดด้งัน้ี  

  1.3.1 วิธีอาร์คดิสชาร์จ (arc discharge) 
   เป็นวิธีเร่ิมแรกท่ีใช้สังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน โดยการป้อนไฟฟ้า

กระแสตรงตั้งแต่ 20-200 A  และความต่างศกัยป์ระมาณ 20-40 V  ตกคร่อมแท่งแกรไฟตส์องแท่งท่ี
วางห่างกนัประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ภายใตค้วามดนัต ่าระหว่าง 100-500 Torr ในบรรยากาศแก๊ส
เฉ่ือย เช่น ฮีเลียม หรือ อาร์กอน ดงัแสดงในรูปท่ี 2.5  จึงเกิดความร้อนสูงจนท าให้คาร์บอนเกิดการ
แตกตวักลายเป็นสถานะพลาสมา และเกิดการควบแน่นกลายเป็นท่อนาโนคาร์บอนบริเวณปลาย
แท่งแกรไฟตท่ี์ต่อกบัขั้วลบ (cathode) ซ่ึงมีอุณหภูมิต ่า การควบคุมขนาดหรือจ านวนชั้นของท่อนา
โนคาร์บอน สามารถท าโดยการควบคุมความดนั อุณหภูมิ และการเติมผงโลหะคะตะลิสต์ เช่น 
เหลก็ นิกเกิล หรือโคบอลต ์ อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือผสมกนัลงในแท่งแกรไฟตท่ี์ต่อกบัขั้วบวก 
(anode)  วิธีการสงัเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีง่ายและค่าใชจ่้ายถูก แต่ท่อนาโนคาร์บอน
ท่ีไดจ้ะมีขนาดไม่สม ่าเสมอและมีส่ิงเจือปนค่อนขา้งมากจากโลหะคะตะลิสต์ท่ีผสมอยู่ในแท่ง
แกรไฟตท่ี์ใชเ้ป็นสารตั้งตน้ในการสงัเคราะห์ และจากข้ีเถา้ค่อนขา้งมาก [21, 22] 

 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
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รูปท่ี 2.5  การสงัเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนดว้ยวิธีอาร์คดิสชาร์จ (arc discharge) 
แหล่งท่ีมา : Pantiwa R, การสังเคราะห์นาโนคาร์บอน, accessed 12 December 2012. Available from 
http://shineny29.exteen.com/20101114/entry-9?n=y   

 
  1.3.2 วิธีระเหยดว้ยเลเซอร์ (laser vaporization) 
   วิธีน้ีจะใชพ้ลัลแ์สงเลเซอร์ (Laser pulse) ท่ีมีความเขม้แสงสูงยิงกระทบ

แกรไฟตผ์สมกบัผงโลหะคะตะลิสตใ์นเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 1200-1500 °C  และความดนัต ่าประมาณ 
500 Torr  ภายใตบ้รรยากาศของแก๊สเฉ่ือย เช่น อาร์กอนหรือไนโตรเจน ดงัแสดงในรูปท่ี 2.6 การ
สังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนดว้ยวิธีน้ีจะดีกว่าวิธีอาร์คดิสชาร์จ เน่ืองจากท่อนาโนคาร์บอนท่ี
สังเคราะห์ไดมี้ความบริสุทธ์ิสูง แต่ค่าใชจ่้ายในการสังเคราะห์ค่อนขา้งแพง  และผลผลิตท่ีไดส่้วน
ใหญ่จะเป็นท่อนาโนคาร์บอนแบบผนงัชั้นเดียว [21] 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.6  การสงัเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนดว้ยวิธีระเหยดว้ยเลเซอร์ (laser vaporization) 
แหล่งท่ีมา : Laser Vaporization,  accessed 12 December 2012. Available from 
http://th.wikipedia.org/wiki/ไฟล:์Laser-vap1.jpg    
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  1.3.3  วิธีการตกสะสมไอเคมี (chemical vapor deposition, CVD) 
   เป็นกระบวนการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนท่ีใชอ้ย่างกวา้งขวาง ดว้ย

หลกัการของการท าให้ไอของสารตั้งตน้เกิดการแตกตวัดว้ยความร้อนและตกสะสมบนฐานรองรับ 
ดงัแสดงในรูปท่ี 2.7  เม่ือผ่านไอหรือแก๊สของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซ่ึงท าหน้าท่ีเป็น
แหล่งก าเนิดคาร์บอน เช่น มีเทน (CH4) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) อะเซทิลีน (C2H2) และเอทา
นอล (C2H5OH) เขา้ไปในเตาเผาท่ีมีอุณหภูมิสูง 600-1200 °C ซ่ึงมีโลหะคะตะลิสตอ์ยูด่ว้ย เช่น            
ไททาเนียม เหลก็ นิกเกิล หรือโคบอลต ์ [23] ภายใตบ้รรยากาศของแก๊สเฉ่ือย เช่น แก๊สฮีเลียมและ
อาร์กอน  จะท าให้โมเลกุลของแก๊สเกิดการแตกตวั (decomposed) ออกเป็นอะตอมของคาร์บอน 
และตกสะสมลงบนฐานรองรับท่ีมีโลหะคะตะลิสตฉ์าบอยู ่วิธีน้ีสามารถควบคุมขนาดและความยาว
ของท่อนาโนคาร์บอนท่ีเกิดข้ึนได ้ โดยการควบคุมขนาดของโลหะคะตะลิสต์ ระยะเวลาในการ
สังเคราะห์ และอตัราการไหลของแก๊ส ตามล าดบั วิธีน้ีสามารถผลิตท่อนาโนคาร์บอนไดใ้นปริมาณ
มาก และมีความบริสุทธ์ิสูง อีกทั้งยงัสามารถสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนให้ข้ึนตรงต าแหน่งท่ี
ตอ้งการบนวตัถุท่ีสนใจได้ แต่อาจมีขอ้เสียท่ีปริมาณในการเกิดต าหนิหรือความไร้ระเบียบของ
โครงสร้างสูง (defect) ท าใหท่้อท่ีสงัเคราะห์ไดโ้ดยวิธีน้ีมกัเป็นท่อโคง้งอ [21, 24] 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.7  การสงัเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนดว้ยวิธีการตกสะสมไอเคมี (chemical vapor eposition) 
แหล่งท่ีมา : Chemical vapor eposition, accessed 12 December 2012. Available from 
http://th.wikipedia.org/wiki/ไฟล:์Cvd1.jpg   
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/ไฟล์:Cvd1.jpg
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2.  กาว (adhesives) 
 กาวเป็นวสัดุท่ีมีสมบติัในการยดึติดวสัดุ 2 ช้ินเขา้ดว้ยกนั ปัจจุบนัมีการผลิตกาวข้ึนมา
หลากหลายชนิด ทั้งจากธรรมชาติและจากการสังเคราะห์  โดยกาวท่ีผลิตข้ึนมาแต่ละชนิดจะมี
สมบติัท่ีแตกต่างกนัออกไป  ข้ึนกบัจุดประสงคข์องการใชง้าน  เราสามารถแบ่งกาวไดเ้ป็น 3 
ประเภทหลกั ๆ ตามหลกัการท างานของกาว [1] ดงัน้ี  

 1.  เป็นพวกสายโซ่ของโมเลกุลท่ีละลายหรือแขวนลอยอยูใ่นตวัท าละลาย เช่น กาวน ้ า 
(water glue) และกาวลาเทก็ซ์ (latex) กาวพวกน้ีจะมีราคาถูกใชง้านง่าย  แต่ไม่แขง็แรงมากนกั ไม่
ทนต่อความร้อน 

 2.  เป็นพวกท่ีเร่ิมจากโมเลกุลเลก็ ๆ แลว้ใชป้ฏิกิริยาเคมีท าให้ไดส้ายโมเลกุลยาว เช่น 
กาวร้อน หรือ กาวตราชา้ง ซ่ึงจะแขง็ตวัไดเ้ร็ว และยึดติดไดแ้น่นมาก  แต่หลอมเหลวง่ายเม่ือโดน
ความร้อนหรือละลายในตวัท าละลายบางชนิด  และกาวอีพอ็กซี (epoxy)  ซ่ึงมีความแขง็แรงมาก  
ประกอบดว้ย  2 ส่วน คือ อีพอกไซด์ (epoxide) และสารท าให้แข็ง (hardener) เป็นกาวท่ีทนต่อ
ความร้อนและตวัท าละลายไดดี้  แต่ราคาค่อนขา้งแพง   

 3.  กาวพวกน้ีมีโมเลกุลเป็นสายโซ่ยาว แต่ไม่ผสมตวัท าละลายจึงมีสภาพเป็นของแขง็ 
เม่ือใชง้านตอ้งใหค้วามร้อนเพื่อใหก้าวหลอมเหลวก่อน เช่น กาวแท่งโพลิเอไมด ์(polyamide) และ
กาวแท่งโพลิเอทิลีนไวนิลอะซิเตต (polyethylene vinyl acetate) กาวพวกน้ีจะมีการหดตวัต ่า  แต่ไม่
ทนต่อความร้อน  
 นอกจากน้ียงัสามารถแบ่งกาวตามลกัษณะการใชง้านไดถึ้ง 10 ชนิด ดงัน้ี 
 1.  Heat-Cured Adhesive เป็นกาวท่ีตอ้งใชค้วามร้อนช่วยในการยดึติด 
 2.  Holding Adhesive เป็นกาวท่ีใชย้ดึระหว่างผวิวสัดุเขา้ดว้ยกนั แต่แรงยดึมีค่านอ้ย 
เช่น เทปกาว (adhesive tape) 
 3.  Hot Melt Adhesive กาวชนิดน้ีโดยปกติจะอยูใ่นรูปของของแขง็ เม่ือตอ้งการใชง้าน
จะตอ้งท าการให้ความร้อนเพื่อให้กาวหลอมตวั แต่มีขอ้เสีย คือ กาวจะเซ็ตตวัไดเ้ร็ว และติดได้
เฉพาะผิวท่ีทนต่ออุณหภูมิสูง  ตวัอย่างวสัดุท่ีใชผ้ลิตกาวชนิดน้ี ไดแ้ก่ ไนลอน (nylon) พอลิเอส
เทอร์ (polyester) เป็นตน้ 
 4.  Instant Adhesive เป็นกาวท่ีสามารถยดึติดไดใ้นเวลาอนัสั้น 
 5.  Locking Adhesive กาวชนิดน้ีใชก้บังานท่ีตอ้งการป้องกนัการคลายตวัของ ป่าน ปอ 
ดา้ย ไหม หรือ ใยสงัเคราะห์ 
 6.  Pressure Sensitive Adhesive กาวชนิดน้ีสามารถยึดติดไดดี้เม่ือใชค้วามดนัเพียง
เลก็นอ้ย เช่น กาวท่ีใชผ้นึกซองจดหมาย 
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 7.  Retaining Adhesive เป็นกาวท่ีใชเ้พื่อป้องกนัการบิด โคง้ หรือล่ืนไถลของส่วนท่ี
ไม่ไดท้ากาว ซ่ึงท าหน้าท่ีคลา้ยกบัล็อคส่วนท่ีไม่ไดท้ากาวให้คงรูป เช่น กาวตรึงเพลา  กาวล็อค
เกลียว  กาวปิดท่อ 
 8.  Sealing Adhesive ใชส้ าหรับงานอุดหรือสมานรอยเช่ือม เพื่อป้องกนัการร่ัวของ
อากาศ น ้า หรือ น ้ ามนั 
 9.  Structure Adhesive เป็นกาวท่ีใชก้บัอุปกรณ์ท่ีตอ้งการทนความดนัสูงๆ เช่น งานติด
ช้ินส่วนเคร่ืองบิน 
 10.  Ultraviolet Adhesive กาวชนิดน้ีท างานโดยใชแ้สง Ultraviolet ฉายลงบนกาว
เพื่อใหเ้กิดการยดึติด 
 
 2.1  ตัวอย่างกาวชนิดต่าง ๆ  

  2.1.1  กาวน ้า  มีส่วนประกอบหลกั คือ น ้ า และพอลิไวนิลแอลกอฮอล ์(polyvinyl 
alcohol, PVOH) ซ่ึงเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ (synthetic polymer) ท่ีมีโครงสร้างทางเคมีเป็นสายโซ่
ตรงยาวๆ หากสังเกตท่ีโครงสร้างทางเคมีของกาวชนิดน้ีจะเห็นว่ามีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH)   ติดอยู่
กบัโครงสร้างหลกัของสายโซ่พอลิเมอร์อยูม่าก [15] ดงัแสดงในรูปท่ี 2.8 จึงท าใหพ้อลิเมอร์ ชนิดน้ี
มีสมบติัชอบน ้ า (hydrophilicity) สามารถละลายไดใ้นตวัท าละลายมีขั้ว (polar sovent) อีกทั้งขนาด
อนุภาคของพอลิเมอร์ในสารละลายมีขนาดเล็กมาก คือ มีเส้นผ่าศูนยน์้อยกว่า 10- 4cm ซ่ึงแสง
สามารถส่องผา่นสารละลายได ้จึงท าใหก้าวมีลกัษณะเป็นของเหลวใส กาวชนิดน้ีเหมาะส าหรับใช้
ในการติดกระดาษ  

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.8  กาวใส (A) และโครงสร้างทางเคมีของพอลิไวนิลแอลกอฮอล ์(B) 
แหล่งท่ีมา : กาวน า้ใสขวดเบียร์ 560cc., accessed 20 October 2012. Available from 

http://www.trangsupply.com/product.php?id_product=650 (A) และ Polyvinyl_alcohol,  accessed 
20 October 2012. Available from http://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_alcohol (B)   

B A 

http://www.trangsupply.com/product.php?id_product=650
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_alcohol
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  2.1.2  กาวลาเทก็ซ์  มีส่วนประกอบส าคญั คือ พอลิไวนิลอะซิเทต (polyvinyl  acetate, 
PVAC)  ซ่ึงเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์อีกชนิดหน่ึงท่ีมีสายโซ่ยาว ดงัแสดงในรูปท่ี 2.9 แต่ละลาย        
น ้ าไดไ้ม่ดีนกั ชอบละลายอยูใ่นตวัท าละลายท่ีมีสมบติัไม่ชอบน ้ า (hydrophobicity) หรือเม่ืออยู่ใน
น ้ าจึงอยู่ในลกัษณะของสารอิมลัชนั (emulsion) คือ เป็นอนุภาคเล็กๆ มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง            

10-7- 10-4 เซนติเมตร กระจายอยูท่ ัว่ไปในน ้ า ขนาดของอนุภาคในสารอิมลัชนัมีขนาดใหญ่เกินไป
กว่าท่ีจะท าให้แสงส่องผา่นไปได ้ [15] ดงันั้นเม่ือมีแสงตกกระทบกบัอนุภาคของกาวจึงเกิดการ          
หกัเห และสะทอ้นกลบั ท าใหก้าวลาเท็กซ์มีลกัษณะเป็นสีขาวขุ่นคลา้ยน ้ านม  หรือน ้ ายาง  แต่เม่ือ
กาวลาเท็กซ์แห้งก็จะมีลักษณะใสเหมือนกาวใส เหมาะส าหรับงานกระดาษและงานไม้ งาน
ซ่อมแซมภายในบา้น งานเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งภายในและเซรามิก  

 
 
 

 
 
 
 
รูปท่ี 2.9  กาวลาเทก็ซ์ (A) และโครงสร้างทางเคมีของพอลิไวนิลอะซิเทต (B) 
แหล่งท่ีมา : Adhesive latex,  accessed 20 October 2012. Available from 
http://www.besttechoa.com/product.php?id_product=1240  (A) และ Polyvinyl_acetate,  accessed 
20 October 2012. Available from http://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_acetate (B)   
 
   2.1.3  กาวร้อน หรือ กาวซูเปอร์กลู (super glue) ผลิตจากสารเคมีท่ีมีช่ือว่าเอธิลไซ
ยาโนอะคริเลต (ethyl cyanoacrylate, ECA) เป็นกาวท่ีมีคุณสมบติัติดยดึวตัถุไดค้่อนขา้งแน่น และ
แหง้เร็ว โดยกาวเพียง  1 ตารางน้ิว สามารถยดึติดวสัดุท่ีมีน ้ าหนกัมากกว่า 1 ตนั  [14] ลกัษณะของ
กาวจะมีลกัษณะเป็นของเหลวหรือเจล สามารถน าไปใชง้านไดท้นัที สาเหตุท่ีกาวชนิดน้ีไม่แขง็ตวั
ภายในหลอดก็ เ น่ืองจากพอลิเมอร์ชนิดน้ีละลายอยู่ในตัวท าละลายท่ีมีสมบัติไม่ชอบน ้ า 
(hydrophobicity) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.10  แต่เม่ือกาวถูกบีบออกจากหลอดขณะใชง้านไดส้ัมผสั
ความช้ืนบนผิวของวสัดุ โดยความช้ืนจะท าหน้าท่ีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาท าให้กาวแข็งตวัไดเ้ร็วข้ึน  
เน่ืองจากมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) เป็นองคป์ระกอบ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.11 ดงันั้นการเก็บรักษาจึง
ตอ้งเก็บไวใ้นภาชนะท่ีป้องกนัอากาศ [25] ส่วนการท่ีท าให้สายยาวของเอธิลไซยาโนอะคริเลต         

B A 
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อ่อนนุ่ม (softening) สามารถท าไดโ้ดยน าไปแช่ในตวัท าละลายอินทรีย ์เช่น อะซิโตน ไนโตร
มีเทน เมทิลลินคลอไรด ์เป็นตน้ กาวชนิดน้ีถา้เป็นชนิดเหลวจะใชก้บัวสัดุจ าพวกพลาสติก โลหะ ไว
นิล ยาง และกระเบ้ืองเซรามิก  ส่วนกาวชนิดท่ีเป็นเจล จะใชก้บัวสัดุจ าพวกไมแ้ละวสัดุท่ีมีรูพรุน
ต่าง ๆ การน าไปใชง้านกเ็พียงแต่หยดกาวลงพื้นผวิท่ีตอ้งการจะยดึติดเท่านั้น  
 
 
 
 

  
 
 

 
รูปท่ี 2.10  กาวร้อน (A) และโครงสร้างทางเคมีของเอธิลไซยาโนอะคริเลต (B) 
แหล่งท่ีมา : กาวร้อน,  accessed 21 October 2012. Available from 
http://www.tjjonline.com/product.detail_402029_th_1757297 (A) และ Ethyl cyanoacrylate,  
accessed 21 October 2012. Available from http://en.wikipedia.org/wiki/ Ethyl cyanoacrylate (B)   

 
 

  
 
 
 
 
รูปท่ี 2.11  ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีกาวร้อนเกิดการแขง็ตวั 
แหล่งท่ีมา : ธนาวดี ล้ีจากภยั, ซูเปอร์กลู: กาวมหัศจรรย์,  accessed 21 October 2012. Available 
from  http://www.vcharkarn.com/varticle/38240   

 
 
 
 

A B 

 H2O (catalyst) 
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3.  ตัวออกซิไดซ์ (Oxidizing agent) 
 ตวัออกซิไดซ์ (oxidizing agent) หรือท่ีเรียกวา่ ออกซิแดนท ์(oxidant) เป็นสารท่ีเม่ืออยู่
ในปฏิกิริยารีดอกซ์ (redox reaction) จะท าหน้าท่ีรับอิเล็กตรอนจากตวัรีดิวซ์ ซ่ึงจะท าให้เลข
ออกซิเดชันของตวัออกซิไดซ์ลดลง เช่น potassium permanganate (KMnO4) จะท าหน้าท่ีเป็น 
oxidizing agent เม่ืออยูใ่นสารละลายกรด โดย Mn จะมีเลขออกซิเดชนัลดลงจาก +7 เป็น +2  ซ่ึง
กลายเป็น manganese (II) ion (Mn2+)  ความแรงของ oxidizing agent  ดูไดจ้ากตารางค่า standard 
electrode potentials ยิ่งมีค่าเป็นบวกมาก ก็จะมีความเป็น oxidizing agent ท่ีแรง เราสามารถใช ้
oxidizing agent ในการเป็นสารท่ีช่วยเปล่ียนหมู่ฟังก์ชนับนท่อนาโนคาร์บอนได ้(แสดงดงัรูปท่ี 
2.12) ซ่ึงเพิ่มสมบัติการมีขั้ ว( polarity)ให้กับท่อนาโนคาร์บอน โดยชนิดและปริมาณของหมู่
ฟังกช์นัจะข้ึนอยูก่บัชนิดของ oxidizing agent ท่ีใช ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.12 หมู่ฟังกช์นัท่ีอาจเกิดบนท่อนาโนคาร์บอนเม่ือท าปฏิกิริยากบั oxidizing agent 
แหล่งท่ีมา : Kundu S, “Surface modifications of carbon nanotubes and their application in electro- 
catalysis,” (2009) : 11. 
 
 ตวัออกซิไดซท่ี์แรง (strong oxidizing agent) ท่ีนิยมใชใ้นการเติมหมู่ฟังกช์นับนท่อนา
โนคาร์บอน 
 1.  กรดไนตริก (HNO3)  

           เป็นโมเลกุลท่ีจดัอยู่ในแนวระนาบ มีพนัธะระหว่าง N-O เกิดข้ึนสามพนัธะโดย
พนัธะ N-O ท่ีเกิดเรโซแนนซ์กนัจะมีความยาวพนัธะท่ีค่อนขา้งสั้นและใกลเ้คียงกนั แสดงดงัรูป             
ท่ี 2.13  กรดไนตริกเป็นกรดแก่ มีลกัษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี และมีกล่ินฉุน สามารถละลาย           
น ้ าไดดี้ แต่เม่ือท้ิงไวเ้ป็นเวลานาน ๆ สารละลายจะมีสีเหลืองอ่อน เน่ืองจากการเกิดออกไซด์ของ

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/electrode.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/electrode.html#c1
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ไนโตรเจน มีน ้ าหนกัโมเลกุล 63.01 g/mol  ถา้กรดไนตริกมีความเขม้ขน้ 68%  จะมีจุดเดือด 120.5 C  
แต่ถา้มีความเขม้ขน้มากกวา่ 86% จะเรียกกรดไนตริกชนิดน้ีว่าเป็น fuming nitric acid  ซ่ึงมีจุดเดือด 
83 C  [26] 

 
 
 

 
  
 

 
รูปท่ี 2.13  ลกัษณะโมเลกลุของกรดไนตริก (HNO3) 
แหล่งท่ีมา : Nitric_acid,  accessed 23 November 2012. Available from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nitric_acid   
 
  กรดไนตริกถือว่าเป็นตวัออกซิไดซ์ท่ีแรง มีค่าศกัยไ์ฟฟ้ามาตรฐานของคร่ึงเซลล ์
(Eo) เท่ากบั +0.80 V  และเม่ือเกิดปฏิกิริยาจะถูกรีดิวซ์เป็น NO2  (ดงัสมการท่ี 1.1) และ NO (ดงั
สมการท่ี 1.2) 
 

  NO3¯  +  2H+  +  e_      NO2  +  H2O    Eo  =  +0.800 V    (1.1) 
  NO3¯  +  4H+  +  3e_      NO  +  2H2O    Eo  =  +0.964 V    (1.2) 

 
 2.  โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4) 
        เป็นสารประกอบท่ีประกอบดว้ย potassium ion (K+) และ permanganate ion 

(MnO4
- ) โดยท่ีรูปร่างของ MnO4

-  มีลักษณะเป็นทรงส่ีหน้า ( tetrahetral) และมีสมบัติเป็นตัว
ออกซิไดซ์ท่ีแรงดงัรูปท่ี 2.14  KMnO4  เม่ือละลายน ้ าจะใหส้ารละลายสีม่วง และมีความเสถียรเม่ือ
อยู่ในสารละลายท่ีเป็นกลางหรือเบสเล็กน้อยและเก็บในท่ีมืด แต่เม่ือมีแสงหรือความร้อนเป็น
ตวักระตุน้จะท าให้  MnO4

- ถูกรีดิวซ์เป็น  MnO2 ท่ีมีลกัษณะเป็นของแขง็สีเขียว (ดงัสมการท่ี 1.3)  
และเม่ืออยู่ในสารละลายท่ีมีความเป็นกรดปานกลาง MnO4

- จะไม่เสถียร โดยจะเกิดการแตก
ตวัอย่างช้า ๆ (ดังสมการท่ี 1.4) แต่ในสารละลายท่ีมีความเป็นกรดสูง MnO4

- อาจถูกรีดิวซ์เป็น 
manganese(II) ion, (Mn2+ ) ไดถ้า้มีปริมาณของ reducing agent มากเกินพอ (ดงัสมการท่ี 1.5)  และ
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จะกลายเป็น MnO4
2- ไดใ้นสารละลายท่ีมีความเป็นเบสสูง และมี MnO4

- มากเกินพอ [27] ดงัสมการ            
ท่ี 1.6 
 MnO4

- +  H2O   +  e_         MnO2  +   OH -                Eo  =  +0.588 V         (1.3) 
4MnO4

-  +  4H+         3O2  +  2H2O  +  4MnO2        Eo  =  +1.695 V (1.4) 
      MnO4

- +  8H+  +  5e_       Mn2+  +  4H2O         Eo  =  +1.510 V    (1.5) 
      MnO4

-  +  e_       MnO4
2-             Eo  =  +0.564 V    (1.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.14  ลกัษณะโครงสร้างของเปอร์แมงกาเนตไอออน (MnO4

- ) 
แหล่งท่ีมา : Permanganate, accessed 25 November 2012. Available from 

http://en.wikipedia.org/wiki/ Permanganate  
 

 3.  กรดไนตริก (HNO3) ผสมกบักรดซลัฟิวริก (H2SO4) 
       เม่ือท าการผสมกรดไนตริกเข้มข้น และกรดซัลฟิวริกเข้มข้นเข้าด้วยกัน ด้วย
อตัราส่วนต่างๆ เช่น 1 : 3 หรือ 2 : 3  จะไดผ้ลิตภณัฑท่ี์ส าคญั คือ nitronium ion (NO2

+ )  ซ่ึงเป็นตวั
ออกซิไดซ์ท่ีแรงในปฏิกิริยาเคมี  แสดงดงัสมการท่ี 1.7 และรูปท่ี 2.15 
 
            HNO3 + 2H2SO4                                  NO2

+ + H3O
+ + 2HSO4

–                        (1.7) 
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รูปท่ี 2.15  ขั้นตอนการเกิด NO2
+ เม่ือผสม conc.HNO3 และ conc.H2SO4 เขา้ดว้ยกนั 

แหล่งท่ีมา : Aromatic Nitration Mechanism, accessed 25 November 2012. Available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:AromaticNitrationMechanism.svg   
 
   ไนโตรเนียม (NO2

+ ) มีรูปร่างโมเลกุลเป็นเส้นตรง และเกิดพนัธะคู่ระหว่างอะตอม            
N และ O สองพนัธะ ท่ีมีความยาวพนัธะ 115 pm  และมีมุมพนัธะเท่ากบั 180 (แสดงดงัรูปท่ี 2.16) 
เป็นไอออนบวกท่ีวอ่งไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมี (reactive cation)  และมีสมบติัเป็น electrophile ซ่ึง
ส่วนใหญ่น ามาใชใ้นปฏิกิริยาไนเตรชนั(nitration reaction) และเป็นตวัออกซิไดซ์ในท่อนาโน
คาร์บอนเพื่อเพิ่มหมู่ฟังกช์นั 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.16  ลกัษณะโมเลกลุของไนโตรเนียม (NO2

+ ) 
แหล่งท่ีมา : Nitronium,  accessed 25 November 2012. Available 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nitronium-2D-dimensions.png  

 
4.  เอกสารงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 Wepasnick, Kevin A. และคณะ [28]  ศึกษาการเติมหมู่ฟังก์ชนับนผิวท่อนาโน
คาร์บอนดว้ยตวัออกซิไดซ์ท่ีต่างกนั 6 ชนิด ไดแ้ก่ กรดไนตริก (HNO3) สารละลายโพแทสเซียมเปอร์
แมงกาเนต (KMnO4)  กรดซลัฟิวริกผสมต่อกรดไนตริก (H2SO4 + HNO3)  สารละลายแอมโมเนียม
เปอร ออกโซไดซลัเฟต ((NH4)2S2O8)  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์(H2O2) และแก๊สโอโซน (O3) 
และท าการวิเคราะห์หาหมู่ฟังกช์นับนท่อนาโนคาร์บอน ดว้ยเคร่ือง X-ray spectroscopy (EDX) 
และ          X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) ปรากฏว่าพบหมู่ carbonyl (C=O) และหมู่ hydroxyl (-
OH) มากบนผวิท่อนาโนคาร์บอนท่ีผา่นการท าปฏิกิริยาดว้ย (NH4)2S2O8, H2O2 และ O3 ส่วนผวิท่อ

http://en.wikipedia.org/wiki/Cation
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นาโนคาร์บอนท่ีผา่นการท าปฏิกิริยาดว้ย HNO3  KMnO4 และ H2SO4 + HNO3 จะพบหมู่ carboxylic (-
COOH) เป็นส่วนมาก     

 Jiuling Chena. และคณะ [29]  ศึกษาผลของ KMnO4 ท่ีใชเ้ป็นตวัออกซิไดซ์ในการเติม
หมู่ฟังก์ชนับนท่อนาโนคาร์บอน เม่ือท าการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนัดว้ยเคร่ือง Fourier transform 
infrared spectroscopy (FTIR)  พบพีค C-O ของอีเทอร์ ท่ีต  าแหน่ง 1120 cm-1 และพีค C-O ของ        
ฟีนอล ท่ีต าแหน่ง 1250 cm-1  ส่วนพีคของ O-H พบในช่วง 3100-3200 cm-1 ซ่ึงอาจมาจากหมู่คาร์
บอนิล (carbonyl)  หรือหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl)  และท่ีต าแหน่ง 1715 cm-1 พบพีค C=O ของหมู่
คาร์บอกซิล(carboxyl) 

 Osorio, A.G. และคณะ [30] ท าการศึกษาผลของท่อนาโนคาร์บอนท่ีถูกเติมหมู่ฟังกช์นั
ด้วย 1) กรดไนตริก (HNO3)   2) กรดซัลฟิวริก (H2SO4) ผสมกับกรดไนตริก(HNO3)  3) กรด
ซลัฟิวริก (H2SO4) ผสมกบักรดไนตริก(HNO3) และกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ต่อการกระจายตวัใน
น ้ า  พบว่าท่อนาโนคาร์บอนท่ีไม่ผ่านการเติมหมู่ฟังก์ชนัจะตกตะกอนทนัทีหลงัท าการ sonicated 
เป็นเวลา 15 นาที ส่วนท่อนาโนคาร์บอนท่ีเติมหมู่ฟังกช์นัดว้ยกรด H2SO4 + HNO3 + HCl  จะ
กระจายตวัในน ้ าไดน้านท่ีสุดเม่ือตั้งท้ิงไว ้20 วนั ก็ยงัไม่ตกตะกอน  รองลงมาเป็นกรด H2SO4 + 
HNO3 ซ่ึงสงัเกตไดว้า่จะเร่ิมตกตะกอนเม่ือเวลาผา่นไป 20 วนั และกรด HNO3 จะเร่ิมตกตะกอนเม่ือ
เวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง ซ่ึงผลการทดลองท่ีไดส้อดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง Fourier 
transform infrared spectroscopy (FTIR) ท่ีพบว่ากรด H2SO4 + HNO3 + HCl  สามารถเพิ่มหมู่
ฟังกช์นัท่ีมีขั้วบนผวิท่อนาโนคาร์บอนไดดี้ท่ีสุด รองลงมาเป็นกรด H2SO4 + HNO3 และกรด HNO3 
ตามล าดบั 
 ยิ่งพิศ  พรพฒัน์กุล และคณะ [31] ศึกษาการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนใน
สารละลายไคโตซาน โดยการเพิ่มหมู่ฟังกช์นัให้กบัผิวท่อนาโนคาร์บอนดว้ยสารละลายผสมของ 
H2SO4กบั HNO3 ในอตัราส่วน 3:1 โดยปริมาตร โดยเปรียบเทียบระหว่างวิธีท่ี 1 การรีฟลกัซ์ท่ี
อุณหภูมิ 110°C นาน 4 ชัว่โมง  กบัวิธีท่ี 2 การแช่ในอ่างอลัตร้าโซนิกท่ีอุณหภูมิ 70°C นาน 6 
ชัว่โมง เพื่อให้ไดท่้อนาโนคาร์บอนท่ีดดัแปลงผิวหนา้ดว้ยกรดดว้ยวิธีรีฟลกัซ์ (CNT-R) กบัวิธี          
อลัตราโซนิก (CNT-S) ตามล าดบั จากนั้นน าท่อนาโนคาร์บอนชนิดต่างๆ มาศึกษาลกัษณะเฉพาะ
ดว้ยเคร่ือง SEM  TEM  Raman  XRD  TGA และวดัค่าการน าไฟฟ้า แลว้ทดสอบการกระจายตวั
ของท่อนาโนคาร์บอนในสารละลายไคโตซาน ผลการทดลองพบว่า CNT-R เกิดหมู่ฟังก์ชนั               
–COOH  มากกวา่ CNT-S แต่ค่าการน าไฟฟ้าของ CNT-R ต ่ากว่า CNT-S  และท่ีส าคญัการดดัแปลง
ผวิหนา้ดว้ยกรดผสมทั้ง 2 วิธี สามารถเพิ่มการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนในสารละลายไคโต
ซานไดเ้พิ่มข้ึนเกือบ 3 เท่า โดยไม่เห็นความแตกต่างของทั้ง 2 วิธีน้ี 
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บทที่ 3 
อุปกรณ์และวธีิการด าเนินงานวจัิย 

 
1.  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 1.1  อุปกรณ์ 

  1.1.1  ขวดกน้กลม ขนาด 250 mL (Round bottom flask) 
  1.1.2  ขวดปริมาตรขนาด 25 และ 50 mL (Volumetric flask) 
  1.1.3  ขวดรูปชมพู ่(Erlenmeyer flask) 

  1.1.4  เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) 
  1.1.5  แท่งแม่เหลก็ (Magnetic bar) 
  1.1.6  บีกเกอร์ (Beaker) 
  1.1.7  กระบอกตวง (Measuring cylinder) 
  1.1.8  หลอดทดลอง (Test tube) 
  1.1.9  น ้ามนัพาราฟิน (Parafin oil) 
  1.1.10  ปิเปต (Pipette) 
  1.1.11  กระดาษลิตมสั (Litmus paper) 
  1.1.12  แผน่อะคริลิก (Acrylic)  กวา้ง 1.00" x ยาว 2.00" x หนา 0.22" 
  1.1.13  ตวัควบแน่น (Condenser) 
  1.1.14  เคร่ืองใหค้วามร้อนพร้อมกวนสารดว้ยแท่งแม่เหลก็ (Hot-plate and 
                                        Magnetic stirrer) 
  1.1.15  เคร่ืองเหวี่ยงตะกอน (Centrifuge) 

  1.1.16  เคร่ืองสัน่ดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Ultrasonicator; Elma. T710DH,   
                          ultrasonic frequency 40 kHz, US power (100/140%)  130/180 W  
  1.1.17  อ่ืนๆ 
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 1.2  สารเคมี 

  1.2.1 multi-walled carbon nanotube; MWCNT, Nanomaterial Research Unit 

                                    (Chiang Mai University, Thailand) 

  1.2.2  กรดไนตริก (Nitric acid; conc.HNO3), 69.0-70.0%, J.T.Baker 

  1.2.3  กรดซลัฟิวริก (Sulfuric acid; conc.H2SO4), 95.0-98.0%, J.T.Baker 

  1.2.4  กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid; conc.HCl), 36.5-38.0%, J.T.Baker 

  1.2.5 โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (Potassium permanganate; KMnO4), AR  grade, 

    Aldrich 

   1.2.6  โซเดียมไฮโดรเจนซลัไฟต ์(Sodium hydrogensulfite; NaHSO3), AR grade,Merck 
   1.2.7   โพแทสเซียมโบรไมด ์(Potassium bromide; KBr), Analytical grade, Aldrich  
   1.2.8   โพแทสเซียมไซยาไนด ์(Potassium cyanide; KCN), Analytical grade, Aldrich   
  1.2.9   เอทานอล (Ethanol), 95%, โรงงานสุรา กรมสรรพสามิต  

  1.2.10  น ้าผา่นกระบวนการ reversed osmosis (RO water) 

  1.2.11  เฮกเซน (Hexane), Technical grade, บริษทั เสริมกิจ 

  1.2.12   2-บิวทานอล (2-butanol), AR grade, BDH chemicals Ltd. 

  1.1.13   2-โพรพานอล (2-propanol), Analytical grade, Univar 

  1.1.14  อะซิโตน (Acetone), Analytical grade, Merch 

  1.1.15  ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane), Technical grade, บริษทั เสริมกิจ 

  1.1.16  กาวน ้าใส ยีห่อ้ แลนทิส  ผลิตโดย บริษทั นานมีอุตสาหกรรม จ ากดั 

  1.1.17  กาวลาเทก็ซ์ ยีห่อ้ TOA  ผลิตโดย TOA Chemical Industries Limited. 

  1.1.18  กาวร้อน ยีห่อ้ seven elephants  
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 1.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
  1.3.1 เคร่ือง Fourier-transformed infrared spectrophotometer (FT-IR),  Perkin Elmer, 

spectrum 100 วิเคราะห์หาหมู่ฟังกช์นับนพื้นผวิของท่อนาโนคาร์บอนท่ีผา่นการเติมหมู่ฟังกช์นัเคมี 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1  เคร่ือง Fourier-transformed infrared spectrophotometer (FT-IR), Perkin Elmer, spectrum 100 

    
  1.3.2 เคร่ืองวดัการกระจายขนาดอนุภาค Particle Size Analyzer, Coulter LS100Q, 
Software 2.09  วิเคราะห์ขนาดของอนุภาคท่อนาโนคาร์บอน  ซ่ึงสามารถวดัอนุภาคท่ีมีขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลางอยูใ่นช่วง 0.4 – 900 µm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.2  เคร่ือง Particle Size Analyzer, Coulter LS100Q 
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   1.3.3  กลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด Scanning Electron Microscope 
(SEM), Camscan, MX2000 วิเคราะห์การกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนในกาวน ้ า กาวลาเทก็ซ์ 
และกาวร้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3  เคร่ือง Scanning Electron Microscope (SEM), Camscan, MX2000 

 

  1.3.4  เคร่ือง Tensile : LLOYD instruments, LR 50K  ส าหรับทดสอบประสิทธิภาพ
ในการยดึติดของกาวลาเทก็ซ์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4  เคร่ือง Tensile,  LLOYD instruments,  LR 50K 
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  1.3.5  เคร่ืองวดัแรงอดั Compressive strength machine  ประดิษฐข้ึ์นเองจากแผน่
อะคริลิกและแท่งสแตนเลส ใชส้ าหรับทดสอบประสิทธิภาพในการยึดติดของกาวน ้ า และกาวร้อน 
โดยวัดน ้ าหนักของลูกเหล็กบนแผ่นวางน ้ าหนักซ่ึงกดลงบนแผ่นอะคริลิกท่ียึดติดด้วยกาว 
(ภาคผนวก ข) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5  เคร่ืองวดัแรงอดั (Compressive strength machine) 

 

  1.3.6  กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดแสงส่องผา่นดา้นบน, Stocker&Yale, Model 20  
วิเคราะห์การกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนในกาวร้อน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.6  กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดแสงส่องผา่นดา้นบน, Stocker&Yale, Model 20   
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2.  วธีิการทดลอง  
 ในงานวิจยัน้ีแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ส่วน  ดงัน้ี 
 2.1 ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนในเอทานอลดว้ย 

ultrasonicator 
 2.2  ศึกษาการเติมหมู่ฟังกช์นับนผวิท่อนาโนคาร์บอน ดว้ยการท าปฏิกิริยากบั strong 

oxidizing agents 
 2.3  ศึกษาการผสมท่อนาโนคาร์บอนในกาวชนิดต่าง ๆ 
 2.4  ทดสอบประสิทธิภาพในการยดึติดของกาว 
 
 2.1  ขั้นตอนการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกระจายตัวของท่อนาโนคาร์บอนในเอทานอล 
  2.1.1  ศึกษาการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนปริมาณท่ีแตกต่างกนั ในเอทานอล 

100 mL หลงัท าการสัน่เป็นเวลา 5 hrs 
   1)  ชัง่ MWCNT น ้าหนกั 0.0100  0.1000  0.5000 และ 1.0000 g ใส่ในขวดรูปชมพู ่

   2)  เติมเอทานอลปริมาตร 100 mL  
        3)   ปิดขวดรูปชมพูด่ว้ยแผน่พาราฟิน 
        4)  น าไปสัน่ดว้ยเคร่ือง ultrasonicator  เป็นเวลา 5 hrs 
   5)  วดัขนาดอนุภาคดว้ยเคร่ือง Particle Size Analyzer 

 

 

 

                                                                  

 

 

  

  

 

                         

แผนภาพท่ี 3.1  แสดงขั้นตอนการศึกษาการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนในปริมาณท่ีแตกต่างกนั 

ชัง่ MWCNT น ้ าหนกั 0.0100   0.1000  0.1000 และ 1.0000 g  ในขวดรูปชมพู ่

เติมเอทานอล 100 mL 

ปิดขวดรูปชมพูด่ว้ยแผน่พาราฟิน 

น าไปสัน่เป็นเวลา 5 hrs 

 
 

วดัขนาดอนุภาคดว้ยเคร่ือง Particle Size Analyzer  
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  2.1.2  ศึกษาการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนปริมาณ 1.0000  g ในเอทานอล  
100 mL หลงัท าการสัน่เป็นเวลาแตกต่างกนั  

   1) ชัง่ MWCNT น ้าหนกั 1.0000 g ใส่ในขวดรูปชมพู ่ 5 ใบ       
   2)   เติมเอทานอลปริมาตร 100 mL  

        3)   ปิดขวดรูปชมพูด่ว้ยแผน่พาราฟิน 
        4)   น าไปสัน่ดว้ยเคร่ือง ultrasonicator  เป็นเวลา 3  5  7  9 และ 11 hrs 

   5)   วดัขนาดอนุภาคดว้ยเคร่ือง Particle Size Analyzer 
 

 

 

                                                                  

 

 

  

  

 

                         

 

 

 

 
แผนภาพท่ี 3.2   แสดงขั้นตอนการศึกษาการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนปริมาณ 1.0000 g   
หลงัท าการสัน่เป็นเวลาแตกต่างกนั 

 

  

 

ชัง่ MWCNT น ้าหนกั 1.0000 g  ในขวดรูปชมพู ่5 ใบ 

เติมเอทานอล 100 mL 

ปิดขวดรูปชมพูด่ว้ยแผน่พาราฟิน 

น าไปสัน่เป็นเวลา 3  5  7  9 และ 11 hrs 

 
 

วดัขนาดอนุภาคดว้ยเคร่ือง Particle Size Analyzer 
Analyzer 
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  2.1.3  ศึกษาการเพิ่มการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนโดยวิธีแบ่งเป็นส่วนยอ่ย  
   1)   ชัง่ MWCNT น ้าหนกั 1.0000 g  ใส่ในขวดรูปชมพู ่
   2)   เติมเอทานอลปริมาตร 100 mL 

        3)   ปิดขวดรูปชมพูด่ว้ยแผน่พาราฟิน 
        4)   น าไปสัน่ดว้ยเคร่ือง ultrasonicator เป็นเวลา 5 hrs 
    5)   แบ่งสารผสมท่อนาโนคาร์บอนท่ีได้ใส่ในหลอดทดลองขนาดเล็ก 
จ านวน 5 หลอด ๆ ละ 1.00 mL (จะไดป้ริมาณท่อนาโนคาร์บอนในแต่ละหลอดเท่ากบั  0.01 g) 
    6)   เติมเอทานอลในแต่ละหลอดอีก 3.00 mL 
    7)   ปิดหลอดทดลองดว้ยแผน่พาราฟิน 
    8)   น าไปสัน่ดว้ยเคร่ือง ultrasonicator เป็นเวลา 1  2  3  4 และ 5 hrs 

   9)   วดัขนาดอนุภาคดว้ยเคร่ือง Particle Size Analyzer 
 

 

 

                                                                  

 

 

  

  

 

                         

 

 

 

 
 
แผนภาพท่ี 3.3  แสดงขั้นตอนศึกษาการเพิ่มการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนโดยวิธีแบ่งเป็นส่วนยอ่ย 

ชัง่ MWCNT น ้าหนกั 1.0000 g ในขวดรูปชมพู ่

เติมเอทานอล 100 mL 

ปิดขวดรูปชมพูด่ว้ยแผน่พาราฟิน 

น าไปสัน่เป็นเวลา 5 hrs 

 
 แบ่งสารผสมใส่ในหลอดทดลอง จ านวน 5 หลอด ๆละ 1.00 mL 
 

ปิดหลอดทดลองดว้ยแผน่พาราฟิน 

น าไปสัน่เป็นเวลา 1  2  3  4 และ 5 hrs 

 
 

เติมเอทานอล 3.00 mL 

วดัขนาดอนุภาคดว้ยเคร่ือง Particle Size Analyzer 
Analyzer 
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  2.1.4 การวดัขนาดอนุภาคท่อนาโนคาร์บอนดว้ยเคร่ือง Particle Size Analyzer 
   น า MWCNT ท่ีผา่นการกระจายตวัดว้ยเคร่ืองultrasonicator ในหวัขอ้ 2.1.1- 

2.1.3 มาวิเคราะห์ขนาดของท่อนาโนคาร์บอนดว้ยเคร่ือง Particle Size Analyzer มีแก๊สฮีเลียม-
นีออน (He-Ne Laser) เป็นแหล่งก าเนิดเลเซอร์ ซ่ึงเป็นแสงสีแดงท่ีมีความยาวคล่ืน 632.82 nm  โดย
ใชเ้อทานอลเป็นตวักลาง ท่ีสภาวะของเคร่ือง run length 40 วินาที number of runs 2 คร้ัง และ 
measuring loading obscuration 8-12% 

 
 2.2 ศึกษาการเติมหมู่ฟังก์ชันบนผิวท่อนาโนคาร์บอน ด้วยการท าปฏิกริิยากบั strong 
oxidizing agents 
  ก่อนท าการเติมหมู่ฟังกช์นับนผวิท่อนาโนคาร์บอนดว้ย strong oxidizing agents 
จะตอ้งท าการกระจายตวัท่อนาโนคาร์บอนดว้ยสภาวะท่ีเหมาะสมก่อน ดงัน้ี 
  1)  ชัง่ MWCNT น ้าหนกั 1.0000 g  ใส่ในขวดรูปชมพู ่
  2)   เติมเอทานอลปริมาตร 100 mL 

    3)   ปิดขวดรูปชมพูด่ว้ยแผน่พาราฟิน 
   4)   น าไปสัน่ดว้ยเคร่ือง ultrasonicator เป็นเวลา 5 hrs 
   5)   แบ่งสารผสมท่อนาโนคาร์บอนท่ีได้ใส่ในหลอดทดลองขนาดเล็ก จ านวน             
50 หลอด ๆละ 1.00 mL (จะไดป้ริมาณท่อนาโนคาร์บอนในแต่ละหลอดเท่ากบั 0.01 g) 
   6)   เติมเอทานอลในแต่ละหลอดอีก 3.00 mL 
   7)   ปิดหลอดทดลองดว้ยแผน่พาราฟิน 
   8)   น าไปสัน่ดว้ยเคร่ือง ultrasonicator เป็นเวลา 1 hr 
   9)   เทสารผสมท่อนาโนคาร์บอนแต่ละหลอดรวมกันในขวดก้นกลมปริมาตร           
250  mL (จะไดป้ริมาณท่อนาโนคาร์บอนรวม 0.50 g) 
   10)  ระเหยเอทานอลโดยใชเ้คร่ือง evaporatory จะได ้MWCNT ส าหรับใชเ้ติม 
หมู่ฟังกช์นัดว้ย strong oxidizing agents 
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แผนภาพท่ี 3.4  แสดงขั้นตอนการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนก่อนเติมหมู่ฟังกช์นัดว้ย strong 
oxidizing agents 

 

เทสารผสมรวมกนัในขวดกน้กลม 

ระเหยเอทานอลดว้ยเคร่ือง evaporatory 

 
 

ชัง่ MWCNT น ้าหนกั 1.0000 g  ในขวดรูปชมพู ่

เติมเอทานอล 100 mL 

ปิดขวดรูปชมพูด่ว้ยแผน่พาราฟิน 

น าไปสัน่เป็นเวลา 5 hrs 

 
 

แบ่งสารผสมใส่ในหลอดทดลอง จ านวน 50 หลอด ๆละ 1.00 mL 
 

ปิดหลอดทดลองดว้ยแผน่พาราฟิน 

น าไปสัน่เป็นเวลา 1 hr 

 
 

เติมเอทานอล 3.00 mL 
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  2.2.1 ศึกษาการเติมหมู่ฟังกช์นัดว้ยกรดไนตริก (HNO3) 
        1)   เติม conc. HNO3 ปริมาตร 150 mL ลงในขวดกน้กลมท่ีมี MWCNT 

ปริมาณ 0.50 g ท่ีผา่นการกระจายตวัแลว้  
        2)   ต่อตวัควบแน่น  
        3)  ใหค้วามร้อนโดยใช ้oil bath ท่ีอุณหภูมิ 40 C เป็นเวลา 48 hrs 
        4)  น า MWCNT ท่ีไดม้าเหวี่ยงดว้ยเคร่ืองเหวี่ยงตะกอนและลา้งดว้ย RO 

water จนน ้าลา้งมี pH เท่ากบัน ้าก่อนลา้ง 
        5) อบ MWCNT ให้แห้งดว้ยตูอ้บลดความดนั ท่ีความดนั 600 mmHg

อุณหภูมิ 80 C เป็นเวลา 24 hrs 
 

 

                                                                      

 

 

  

  

 

                         

 

 

แผนภาพท่ี 3.5  แสดงขั้นตอนการเติมหมู่ฟังกช์นับนผวิท่อนาโนคาร์บอนดว้ยกรดไนตริก (HNO3) 

 
 
 
 
 

MWCNT  0.50 g ในขวดกน้กลม 
 

ใหค้วามร้อนท่ี 40◦C เป็นเวลา 48 hrs  

น า MWCNT ท่ีไดม้าเหวีย่งและลา้งดว้ย RO water  
จนน ้าลา้งมี pH เท่ากบัน ้าก่อนลา้ง 

 

อบ MWCNT ท่ี 600 mmHg, 80◦C เป็นเวลา 24 hrs 
 

เติม conc. HNO3 150 mL 
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  2.2.2 ศึกษาการเติมหมู่ฟังกช์นัดว้ยกรดผสมซลัฟิวริกและไนตริก (H2SO4 + HNO3) 
อตัราส่วน 3:1 โดยปริมาตร 

   1)  หล่อเยน็ขวดกน้กลมท่ีมี MWCNT ปริมาณ 0.50 g ท่ีผา่นการกระจายตวัแลว้ 
   2)   ค่อย ๆเติมกรดดว้ยหลอดหยด โดยเติม conc. H2SO4 ปริมาตร 60  mL  แลว้
ตามดว้ย conc. HNO3 ปริมาตร 20 mL 

        3)   ต่อตวัควบแน่น  
        4)   ใหค้วามร้อนโดยใช ้oil bath ท่ีอุณหภูมิ 80 C เป็นเวลา 20  hrs 
        5)   น า MWCNT ท่ีไดม้าเหวี่ยงดว้ยเคร่ืองเหวี่ยงตะกอนและลา้งดว้ย RO 

water จนน ้าลา้งมี pH เท่ากบัน ้าก่อนลา้ง 
        6)   อบ MWCNT ให้แห้งดว้ยตูอ้บลดความดนั ท่ีความดนั 600 mmHg 

อุณหภูมิ 80 C เป็นเวลา 24 hrs 
 

 

                                                                      

 

 

  

  

 

 

                         

 
 

 
แผนภาพท่ี 3.6  แสดงขั้นตอนการเติมหมู่ฟังกช์นับนผวิท่อนาโนคาร์บอนดว้ยกรดผสมซลัฟิวริก
และไนตริก (H2SO4 + HNO3) อตัราส่วน 3:1 โดยปริมาตร 

  
 

MWCNT ปริมาณ 0.50 g ในขวดกน้กลม 
 

ใหค้วามร้อนท่ี 80◦C เป็นเวลา 20 hrs  

อบ MWCNT ท่ี 600 mmHg, 80◦C เป็นเวลา 24 hrs 
 

เติม conc. H2SO4 60 mL + conc. HNO3 20 mL 

 

น า MWCNT ท่ีไดม้าเหวีย่งและลา้งดว้ย RO water  
จนน ้าลา้งมี pH เท่ากบัน ้าก่อนลา้ง 

 



 

35 

 

  2.2.3 ศึกษาการเติมหมู่ฟังกช์นัดว้ยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4 ) 
   1)   เติมสารละลาย 0.10 M KMnO4 ปริมาตร 150 mL ลงในขวดกน้กลมท่ีมี 
MWCNT ปริมาณ 0.50 g ท่ีผา่นการกระจายตวัแลว้  

                  2)   ต่อตวัควบแน่น  
        3)  ใหค้วามร้อนโดยใช ้oil bath ท่ีอุณหภูมิ 40 C เป็นเวลา 24 hrs 
        4)   น า MWCNT ท่ีไดม้าเหวี่ยงดว้ยเคร่ืองเหวี่ยงตะกอนและลา้งดว้ย RO 

water จนน ้าลา้งใสไม่มีสี 
   5)  แบ่งสารผสมออกเป็นสองส่วนในบีกเกอร์เพื่อก าจดั MnO2 
            ส่วนท่ี 1 เติม conc.HCl ปริมาตร 35 mL 

                    ส่วนท่ี 2 เติม 1.00 M H2SO4 และ 0.346 M NaHSO3 อตัราส่วน 1:6 โดย
ปริมาตร ซ่ึงมีปริมาตรรวม 35 mL 
               6)   น าบีกเกอร์ทั้ง 2 ใบไปอุ่นในน ้ าร้อนเป็นเวลา 3 hrs เพื่อให้ MnO2 

ละลายอยา่งสมบูรณ์ 
        7)   น า MWCNT ท่ีไดม้าเหวี่ยงดว้ยเคร่ืองเหวี่ยงตะกอนและลา้งดว้ย RO 

water จนน ้าลา้งมี pH เท่ากบัน ้าก่อนลา้ง 
        8)  อบ MWCNT ให้แห้งดว้ยตูอ้บลดความดนั ท่ีความดนั 600 mmHg 

อุณหภูมิ 80 C เป็นเวลา 24 hrs 
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แผนภาพท่ี 3.7  แสดงขั้นตอนการเติมหมู่ฟังกช์นับนผวิท่อนาโนคาร์บอนดว้ยโพแทสเซียมเปอร์ 
แมงกาเนต (KMnO4 ) 
 
 
 
 

MWCNT ปริมาณ 0.50 g ในขวดกน้กลม 
 

ใหค้วามร้อนท่ี 40◦C เป็นเวลา 24 hrs  

น า MWCNT ท่ีไดม้าเหวีย่งและลา้งดว้ย RO water จนน ้าลา้งใสไม่มีสี 
 

เติม 0.10 M KMnO4 150 ml   

เติม conc. HCl  35 mL 
เติม 1.00 M H2SO4 และ 0.346 M NaHSO3  

อตัราส่วน 1:6 โดยปริมาตร ซ่ึงมีปริมาตรรวม 35 mL 

แบ่งสารผสมเป็น 2 ส่วน 

น าทั้ง 2 ส่วน ไปอุ่นในน ้าร้อนเป็นเวลา 3 hrs 
 

น า MWCNT ท่ีไดม้าเหวีย่งและลา้งดว้ย RO water จนน ้าลา้งมี pH เท่ากบัน ้าก่อนลา้ง 
 

อบ MWCNT ท่ี 600 mmHg, 80◦C เป็นเวลา 24 hrs 
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  2.2.4 การวิเคราะห์ปริมาณหมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวท่อนาโนคาร์บอนด้วยเคร่ือง 
Fourier-transformed infrared spectrophotometer (FT-IR)  โดยใช ้KCN เป็น internal standard 
                1)   บดท่อนาโนคาร์บอน 0.0200 กรัม และ KBr 0.0800 g  เขา้ดว้ยกนัให้
ละเอียดดว้ยครกบด (CNTs : KBr = 1:4 โดยน ้าหนกั) 
                2)   แบ่งสารผสมมาปริมาณ 0.0020 g  บดผสมเขา้กบั KCN 0.0200 g  และ 
KBr 0.0800 g ใหล้ะเอียดดว้ยครกบดอีกคร้ัง (CNTs : KBr : KCN = 1:204:50 โดยน ้าหนกั) 
   3)   ใส่สารผสมท่ีไดใ้นแม่พิมพข์องเคร่ืองอดั (press) และท าการอดัท่ีความ
ดนั 10,000 kg/cm2 คงท่ีเป็นเวลาประมาณ 10 min จะไดเ้ป็นแผน่บางและโปร่งแสง (KBr disc) 
   4)   น าแผน่ KBr discไปวดัการดูดกลืนแสงอินฟราเรดในช่วงความยาวคล่ืน 
400-4000 cm-1  ท่ี scan number 16, resolution 4.00 cm-1 
   5)   น า KBr disc ไปอบท่ีอุณหภูมิ 150◦C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง (เน่ืองจาก 
KBr และ KCN ดูดความช้ืนไดเ้ร็วมาก  ซ่ึงอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์)  และท าการวดัดงัขอ้ 4  อีกคร้ัง  
   6)   เปรียบเทียบปริมาณหมู่ฟังกช์นัต่างๆของท่อนาโนคาร์บอน โดยใชสู้ตร
ค านวณ 
 

Normalized intensity = Peak height of the functional group
Peak height of the C     N

 
 

  2.2.5 ศึกษาการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนในตวักลางของเหลว 
   1)   ชัง่ท่อนาโนคาร์บอนท่ีไม่ผา่นการเติมหมู่ฟังกช์นัน ้ าหนกั 0.0025 g ใน

หลอดทดลองขนาดเลก็ 7 หลอด 
   2)   เติมตวักลางของเหลว 7 ชนิด ไดแ้ก่ น ้ า  เอทานอล  2-โพรพานอล   2-

บิวทานอล  อะซิโตน  ไดคลอโรมีเทน และ เฮกเซน ปริมาตร 5.00 mL ในหลอดทดลอง ตามล าดบั 
   3)   น าไปสั่นดว้ยเคร่ือง ultrasonicator  เป็นเวลา 20 min เพื่อให้เกิดการ

กระจายตวั  
   4)   สงัเกตลกัษณะการกระจายตวัและการตกตะกอนของท่อนาโนคาร์บอน  

เป็นเวลาต่าง ๆ จนครบ 14 days 
   5)   ท าการทดลองเช่นเดียวกบัขอ้ 1-4 โดยเปล่ียนเป็นท่อนาโนคาร์บอนท่ี

ผา่นการเติมหมู่ฟังกช์นั  
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 2.3 การผสมท่อนาโนคาร์บอนในกาวชนิดต่างๆ 
  2.3.1  ศึกษาลกัษณะของเน้ือกาวเม่ือท าการเติมตวักลางของเหลวชนิดต่างๆ 
   1)  ชัง่กาวน ้ า กาวลาเทก็ซ์ อยา่งละ 10.00 g ลงในบีกเกอร์ และกาวร้อน 
2.00 g ลงในหลอดทดลองขนาดเลก็ อยา่งละ 14 ใบ แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 7 ใบ 
   2)   เติมตวักลางของเหลวชนิดต่างๆ (ไดแ้ก่ น ้ า  เอทานอล  2-โพรพานอล  
2-บิวทานอล  อะซิโตน  ไดคลอโรมีเทน และ เฮกเซน) ในบีกเกอร์ชุดท่ี 1 แล 2 ปริมาตร 5.00 และ 
10.00 mL ส าหรับกาวน ้าและกาวลาเทก็ซ์ และปริมาตร 1 และ 2 mL ส าหรับกาวร้อน 
   3)   ผสมกาวและตวักลางของเหลวใหเ้ขา้กนัดว้ยการคน  
   4)   สงัเกตลกัษณะของเน้ือกาวก่อนและหลงัท าการเติมตวักลางของเหลว 
 
 
 
   

       
                                                                
 

 
  
 
  
 
                         
 

 
 

 
 
 
แผนภาพท่ี 3.8  แสดงขั้นตอนการศึกษาลกัษณะของเน้ือกาวเม่ือท าการเติมตวักลางของเหลว 

 

ชัง่กาวน ้า กาวลาเทก็ซ์ 10.00 g และกาวร้อน 2.00 g ในบีกเกอร์ 14 ใบ 
 

แบ่งบีกเกอร์เป็น 2 ชุด ชุดละ 7 ใบ  

เติมน ้า  เอทานอล  2-โพรพานอล   2-บิวทานอล  อะซิโตน  ไดคลอโรมีเทน และ เฮกเซน   
ในบีกเกอร์ชุดท่ี 1 และ 2  ปริมาตร 5.00 mL และ 10.00 mL ส าหรับกาวน ้าและกาวลาเทก็ซ์ 

และปริมาตร 1.00 mL และ 2.00 mL ส าหรับกาวร้อน 

คนกาวและตวักลางของเหลวใหเ้ขา้กนั 
 

สงัเกตลกัษณะของเน้ือกาว 
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  2.3.2 การผสมท่อนาโนคาร์บอนในกาวน ้า 
   ท าการผสมท่อนาโนคาร์บอนในกาวน ้ าดว้ยอตัราส่วน 0.01  0.10  1.00  
โดยน ้าหนกั ดงัน้ี 
   1)   กระจายตวัท่อนาโนคาร์บอนในเอทานอลดว้ยเคร่ือง ultrasonicator  
เป็นเวลา 20 min 
         ท่ีอตัราส่วน 0.01 และ 0.10 %wt :  กระจายตวัท่อนาโนคาร์บอน 
0.0010 และ 0.0100 g ในเอทานอล 5.00 mL ในบีกเกอร์ท่ีปิดดว้ยแผน่พาราฟิน 
         ท่ีอตัราส่วน 1.00 %wt :  กระจายตวัท่อนาโนคาร์บอน 0.1000 g ใน เอทานอล 
15.00 mL ในบีกเกอร์ท่ีปิดดว้ยแผน่พาราฟิน 
      2)   ผสมท่อนาโนคาร์บอนท่ีกระจายตวัในเอทานอลลงในกาวน ้า 10.0000 g 
ใหเ้ขา้กนัดว้ยเคร่ือง ultrasonicator  เป็นเวลา 10 min 
   3)   ปิดบีกเกอร์ดว้ยแผน่ฟอยด ์แลว้เจาะฟอยดเ์ป็นรูดว้ยเขม็เพื่อระเหยเอทา
นอล โดยตั้งท้ิงไวเ้ป็นเวลา 36 hrs (ส าหรับอตัราส่วน 0.01 และ 0.10 %wt) และ 60 hrs (ส าหรับ
อตัราส่วน 1.00 %wt) 
   4)   ทากาวน ้ า 0.0150 g บนขอบแผน่อะคริลิกท่ีมีขนาด กวา้ง 1.00" x ยาว 
2.00" x หนา 0.22" จ านวน 6 แผน่ โดยก าหนดพื้นท่ีในการทากาว ดงัรูปท่ี 3.7 
 

 
 
 
รูปท่ี 3.7  แสดงบริเวณทากาวน ้าบนขอบแผน่อะคริลิก 

 
   5)   น าแผน่อะคริลิกขนาดเท่ากนัอีกแผน่มาประกบบริเวณท่ีทากาว จนครบ

ทั้ง 6 แผน่  ดงัรูปท่ี 3.8 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.8  การประกบแผน่อะคริลิกบริเวณท่ีทากาวน ้า 

1.00" 0.22" ทากาว 

ทากาว 
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   6)   ตั้งท้ิงไว ้3 days เพื่อใหก้าวน ้าแหง้สนิท 
   7)   น าแผ่นอะคริลิกท่ียึดติดดว้ยกาวน ้ าไปทดสอบประสิทธิภาพในการยึด

ติดของกาวน ้าดว้ยเคร่ืองวดัแรงอดั (Compressive strength machine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 3.9  แสดงขั้นตอนการการผสมท่อนาโนคาร์บอนในกาวน ้า 

กระจายตวัท่อนาโนคาร์บอนในเอทานอลดว้ย ultrasonicator   
เป็นเวลา 20 min 

 

ผสมลงในกาวน ้า 10.0000 g ท่ีอตัราส่วน 0.01  0.10 และ 1.00 %wt        
ดว้ย ultrasonicator  เป็นเวลา 10 min 

 

ปิดบีกเกอร์ดว้ยแผน่ฟอยด ์แลว้เจาะฟอยดเ์ป็นรูดว้ยเขม็ 
เพื่อระเหยเอทานอล 

ทากาวน ้า 0.0150 g บนพื้นท่ีของขอบแผน่อะคริลิก 
0.22" x 1.00" 

น าแผน่อะคริลิกขนาดเท่ากนัอีกแผน่มาประกบบริเวณท่ีทากาว 

ตั้งท้ิงไว ้3 days เพื่อใหก้าวน ้าแหง้สนิท 

ทดสอบประสิทธิภาพในการยดึติดของกาวน ้าดว้ยเคร่ืองวดัแรงอดั 
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  2.3.3 การผสมท่อนาโนคาร์บอนในกาวลาเทก็ซ์ 
   ท าการผสมท่อนาโนคาร์บอนในกาวลาเท็กซ์ดว้ยอตัราส่วน 0.01, 0.10, 
1.00 โดยน ้าหนกั ดงัน้ี 
   1)  กระจายตวัท่อนาโนคาร์บอนในเอทานอลดว้ยเคร่ือง ultrasonicator  
เป็นเวลา 20 min 
         ท่ีอตัราส่วน 0.01 และ 0.10 %wt :  กระจายตวัท่อนาโนคาร์บอน 
0.0010 และ 0.0100 g ในเอทานอล 5.00 mL ในบีกเกอร์ท่ีปิดดว้ยแผน่พาราฟิน 
         ท่ีอตัราส่วน 1.00 %wt :  กระจายตวัท่อนาโนคาร์บอน 0.1000 g ในเอทานอล 
15.00 mL ในบีกเกอร์ท่ีปิดดว้ยแผน่พาราฟิน 
      2)  ผสมท่อนาโนคาร์บอนท่ีกระจายตัวในเอทานอลลงในกาวลาเท็กซ์ 
10.0000 g ใหเ้ขา้กนัดว้ยเคร่ือง ultrasonicator  เป็นเวลา 10 min 
   3)  ปิดบีกเกอร์ด้วยแผ่นฟอยด์ แลว้เจาะฟอยด์เป็นรูด้วยเข็มเพื่อระเหย          
เอทานอล โดยตั้งท้ิงไวเ้ป็นเวลา 36 hrs (ส าหรับอตัราส่วน 0.01 และ 0.10 %wt) และ 60 hrs 
(ส าหรับอตัราส่วน 1.00 %wt) 
   4) ทากาวลาเทก็ซ์ 4.0000 g ลงบนผา้ท่ีมีขนาดกวา้ง 5.00" x ยาว 7.00"            
2 ผนื โดยก าหนดพื้นท่ีในการทากาว ดงัรูปท่ี 3.9 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.9  แสดงบริเวณทากาวลาเทก็ซ์บนผา้ 

 
 

5.00" 

2.00" 

7.00" 

0.50" 

ทากาว 4.5
0"

 

3.00" 
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   5)   น าผา้ขนาดเท่ากนัอีกแผ่นมาประกบบริเวณท่ีทากาวให้แน่น โดยใช้
ลูกกล้ิง  

   6)   ตั้งท้ิงไว ้3 วนั เพื่อใหก้าวแหง้สนิท 
   7)  แบ่งผา้บริเวณท่ีทากาวลาเท็กซ์ออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกนั โดยเวน้ขอบ
ดา้นซา้ย และขวา อีกดา้นละ 0.375" และขอบล่าง 0.25" ดงัรูปท่ี 3.10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.10  แสดงการแบ่งผา้บริเวณท่ีทากาวลาเทก็ซ์ออกเป็น 3 ส่วน 
 

   8)  จะไดผ้า้ 3 ส่วนพร้อมน าไปทดสอบประสิทธิภาพในการยดึติดของกาว
ลาเทก็ซ์ดว้ยเคร่ือง LLOYD instruments  ดงัรูปท่ี 3.11 
    

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.11  ผา้ส าหรับน าไปทดสอบประสิทธิภาพในการยดึติดของกาวลาเทก็ซ์ 
    
    

4.25" 

0.75" 

ทากาว 

0.50" 

4.50" 

3.00"

" 

 

0.3
75

" 

 

0.375" 

 

0.25" 
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แผนภาพท่ี 3.10  แสดงขั้นตอนการการผสมท่อนาโนคาร์บอนในกาวลาเทก็ซ์ 
 

กระจายตวัท่อนาโนคาร์บอนในเอทานอลดว้ย ultrasonicator   
เป็นเวลา 20 min 

 

ผสมลงในกาวลาเทก็ซ์ 10.0000 g ท่ีอตัราส่วน 0.01  0.10 และ 1.00 %wt        
ดว้ย ultrasonicator  เป็นเวลา 10 min 

 

ปิดบีกเกอร์ดว้ยแผน่ฟอยด ์แลว้เจาะฟอยดเ์ป็นรูดว้ยเขม็ 
เพื่อระเหยเอทานอล 

ทากาวลาเทก็ซ์ 4.0000 g  บนพื้นท่ีของผา้  3.00" x 4.50" 

ประกบผา้ขนาดเท่ากนับริเวณท่ีทากาวใหแ้น่นดว้ยลูกกล้ิง 
 

ตั้งท้ิงไว ้3 days เพื่อใหก้าวน ้าแหง้สนิท 

แบ่งผา้บริเวณท่ีทากาวลาเทก็ซ์ออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กนั 

ทดสอบประสิทธิภาพในการยดึติดของกาวลาเทก็ซ์           

ดว้ยเคร่ือง LLOYD instruments 
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  2.3.2 การผสมท่อนาโนคาร์บอนในกาวร้อน 
   ท าการผสมท่อนาโนคาร์บอนในกาวร้อนดว้ยอตัราส่วน 0.01  0.10  1.00  
โดยน ้าหนกั ดงัน้ี 
   1)   กระจายตวัท่อนาโนคาร์บอนในอะซิโตนดว้ยเคร่ือง ultrasonicator  เป็น
เวลา 20 min 
         ท่ีอตัราส่วน 0.01 และ 0.10 %wt : กระจายตวัท่อนาโนคาร์บอน 0.0010 
และ 0.0100 g ในอะซิโตน 5.00 mL ในหลอดทดลองท่ีปิดดว้ยแผน่พาราฟิน 
         ท่ีอตัราส่วน 1.00 %wt :  กระจายตวัท่อนาโนคาร์บอน 0.1000 g ใน อะซิโตน 
15.00 mL ในหลอดทดลองท่ีปิดดว้ยแผน่พาราฟิน  แลว้เจาะรูแผน่พาราฟินตั้งท้ิงไวใ้ห้อะซิโตน
ระเหยออกประมาณ 20 min จะเหลืออะซิโตนในหลอดทดลองประมาณ 5.00 mL 
      2)   แบ่งคร่ึงปริมาตรสารผสมทั้งสามอตัราส่วน แลว้น ามาผสมลงในกาวร้อน 
5.0000 g ในขวด vial ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยเคร่ือง ultrasonicator เป็นเวลา 10 min 
   3)   ทากาวร้อน 0.0100 g  บนขอบแผน่อะคริลิกท่ีมีขนาด กวา้ง 1.00" x ยาว 
2.00" x หนา 0.22" จ านวน 6 แผน่ ทนัที เน่ืองจากกาวร้อนจะแขง็ตวัเร็ว โดยก าหนดพื้นท่ีในการทา
กาว ดงัรูปท่ี 3.12 
 

 
 
 
รูปท่ี 3.12  แสดงบริเวณทากาวร้อนบนขอบแผน่อะคริลิก 

 
   4)   น าแผน่อะคริลิกขนาดเท่ากนัอีกแผน่มาประกบบริเวณท่ีทากาว จนครบ

ทั้ง 6 แผน่  ดงัรูปท่ี 3.13 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.13  การประกบแผน่อะคริลิกบริเวณท่ีทากาวร้อน 

0.22" 
0.25" 

 

ทากาว 
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   5)   ตั้งท้ิงไว ้3 days เพื่อใหก้าวร้อนแหง้สนิท 
   6)   น าแผน่อะคริลิกท่ียดึติดดว้ยกาวร้อนไปทดสอบประสิทธิภาพในการยดึ

ติดของกาวร้อนดว้ยเคร่ืองวดัแรงอดั (Compressive strength machine) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 3.11  แสดงขั้นตอนการการผสมท่อนาโนคาร์บอนในกาวร้อน 
 
 

กระจายตวัท่อนาโนคาร์บอนในอะซิโตนดว้ย ultrasonicator   
เป็นเวลา 20 min 

 

ผสมลงในกาวร้อน 5.0000 g ท่ีอตัราส่วน 0.01  0.10 และ 1.00 %wt        
ดว้ย ultrasonicator  เป็นเวลา 10 min 

 

ทากาวร้อน 0.0100 g บนพื้นท่ีของขอบแผน่อะคริลิก 
0.25" x 0.22"  อยา่งรวดเร็ว 

น าแผน่อะคริลิกขนาดเท่ากนัอีกแผน่มาประกบบริเวณท่ีทากาว 

ตั้งท้ิงไว ้3 days เพื่อใหก้าวร้อนแหง้สนิท 

ทดสอบประสิทธิภาพในการยดึติดของกาวร้อน

ดว้ยเคร่ืองวดัแรงอดั 
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  2.3.3  ศึกษาการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนในกาวชนิดต่าง ๆ ดว้ยเคร่ือง 
Scanning Electron Microscope (SEM) 
 1)  เทกาวผสมท่อนาโนคาร์บอนท้ิงไวใ้หแ้หง้บนแผน่ฟอยด ์เป็นเวลา 2 days 

 2)   ห่อกาวดว้ยฟอยดใ์หมิ้ดชิด 

 3)  น าไปแช่ใน liquid nitrogen เป็นเวลา 1 min เพื่อใหแ้ขง็ตวั แลว้ใชค้อ้น

ทุบกาวใหแ้ตก 

 4)   ใชคี้บหกักาวท่ีแตกใหมี้ขนาดเลก็ลง 

 5)   เคลือบผวิหนา้ดว้ยทองเพื่อใหภ้าพท่ีไดค้มชดัข้ึน 

 6)   น ามาส่องกลอ้ง SEM ท่ีก าลงัขยาย 1000 และ 5000 เท่า ศกัยไ์ฟฟ้า            

15 kv  และถ่ายดว้ยโหมด secondary electron image (SEI)  เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะการกระจายตวั

ของท่อนาโนคาร์บอนในกาว 

 
  2.3.4  ศึกษาการกระจายตวัของท่อนาคาร์บอนในกาวร้อน ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 
ชนิดแสงส่องผา่นดา้นบน  
   1) โดยน ากาวร้อนท่ีผสมท่อนาโนคาร์บอนท้ิงไวใ้ห้แห้งบนแผ่นฟอยด ์
เป็นเวลา 2 days 
   2) น าของแขง็ท่ีไดไ้ปส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ชนิดแสงส่องผ่านดา้นบน 
โดยส่องบริเวณท่ีบาง  เพื่อเห็นการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนอยา่งชดัเจน 
   3) ปรับภาพใหช้ดัดว้ยการหมุนปุ่มปรับภาพ 
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 2.4  ทดสอบประสิทธิภาพในการยดึติดของกาว 
  2.4.1  เคร่ืองวดัแรงอดั (Compressive strength machine) 
   1)  ยดึแผน่อะคริลิกท่ีติดดว้ยกาวน ้าและกาวร้อนดว้ยตวัยดึใหแ้น่น 
   2)  ปิดแผ่นอะคริลิกดา้นหน้าลงมาให้สนิท เพื่อป้องกนัการกระเด็นของ
แผน่อะคริลิกเม่ือเกิดการแตก 
   3)  วางแผน่วางน ้าหนกัใหส้มดุล 
   4)  ค่อย ๆวางลูกน ้ าหนักลงบนแผ่นวางน ้ าหนักจนแผ่นอะคริลิกแยกออก
จากกนั 

 
 
   
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 3.14  การทดสอบประสิทธิภาพในการยดึติดของกาวดว้ยเคร่ืองวดัแรงอดั (Compressive 
strength machine) 
 
 
  2.4.2  เคร่ือง LLOYD instruments   
   ยดึปลายผา้ท่ีติดดว้ยกาวลาเทก็ซ์ทั้งสองดา้นเขา้กบัเคร่ืองให้แน่น  ดึงผา้ให้
แยกออกจากกนัเป็นระยะทาง 180 mm. ดว้ยแรง preload  0.01 N และ Cross Head Speed 100 
mm/min  
 
 
 
 

แผ่นวางน า้หนัก 
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บทที่ 4 
ผลการทดลอง 

 
 จากการศึกษาการน าท่อนาโนคาร์บอนท่ีผ่านการกระจายตวัในเอทานอลท่ีสภาวะ

เหมาะสม ดว้ยวิธีการสัน่โดยใชค้ล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Ultrasonic wave) มาท าการเติมหมู่ฟังกช์นัโดย
ท าปฏิกิริยากบัตวัออกซิไดซ์ท่ีแรง (strong oxidizing agents) 3 ชนิด ไดแ้ก่ 1. กรดไนตริก (HNO3) 
มีสมบติัเป็นกรดแก่ และเป็นตวัออกซิไดซ์ท่ีแรง  2. กรดซลัฟิวริกผสมกรดไนตริก (H2SO4 : HNO3) 
อตัราส่วน 3:1 โดยปริมาตร เม่ือผสมกนัแลว้จะได ้nitronium (NO2

+ ) ท่ีมีสมบติัเป็นตวัออกซิไดซ์ท่ี
แรง  และ3. สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4)โดยมี permanganate ion (MnO4

- ) ท่ีมี
สมบติัเป็นตวัออกซิไดซ์ท่ีแรง จากนั้นน าท่อนาโนคาร์บอนท่ีผ่านการเติมหมู่ฟังก์ชนัดว้ย strong 
oxidizing agents แต่ละชนิดมาศึกษาปริมาณของหมู่ฟังกช์นัชนิดต่าง ๆ โดยเคร่ือง FT-IR และใช ้
KCN เป็น internal standard  และศึกษาการกระจายตวัในตวักลางของเหลว 7 ชนิด โดยตวักลาง
ของเหลวท่ีใชไ้ดแ้ก่ 1. น ้ า (H2O) เป็นตวักลางของเหลวท่ีมีความมีขั้ว (polarity) สูง  2. เอทานอล 
(C2H5OH)  3. 2-โพรพานอล (2-propanol) และ 4. 2-บิวทานอล (2-butanol) เป็นสารประเภท
แอลกอฮอล ์ซ่ึงเป็นตวักลางของเหลวท่ีมีความมีขั้วท่ีนอ้ยกว่าน ้ า ตามล าดบั 5. อะซีโตน (C3H6O)  
และ 6. ไดคลอโรมีเทน (CH2Cl2) เป็นตวักลางของเหลวท่ีมีความมีขั้วน้อยกว่าแอลกอฮอล์ และ
ระเหยไดง่้าย  7. เฮกเซน (C6H14) เป็นตวักลางของเหลวท่ีไม่มีขั้ว (non-polarity) และระเหยไดง่้าย   

 จากนั้นผสมท่อนาโนคาร์บอนท่ีกระจายตวัในตวักลางของเหลวท่ีเหมาะสมลงในกาว 
3 ชนิด ไดแ้ก่  

 1. polyvinylalcohol (กาวน ้า)  เป็นพอลิเมอร์ท่ีมีสมบติัชอบน ้า (hydrophilicity)   
 2. polyvinyl acetate (กาวลาเทก็ซ์) เป็นพอลิเมอร์ท่ีมีขั้วปานกลาง 
     3. cyanoacrylate (กาวร้อน) เป็นพอลิเมอร์ท่ีมีสมบติัไม่ชอบน ้า (hydrophobicity)  
 แลว้ท าการทดสอบความแขง็แรงในการยดึติดของกาวพร้อมตรวจสอบการกระจายตวั

ของท่อนาโนคาร์บอนในกาวชนิดต่าง ๆ  ซ่ึงผลการทดลองในแต่ละขั้นตอนเป็นดงัน้ี 
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1.  การวเิคราะห์ขนาดท่อนาโนคาร์บอนด้วยเคร่ืองวดัการกระจายขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer) 
 ท่อนาโนคาร์บอน (carbon nanotubes) จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีลกัษณะเป็นท่อยาว
เก่ียวพนักนัรวมเป็นกลุ่มกอ้น เม่ือน าไปวดัขนาดอนุภาคดว้ยเคร่ือง Particle size analyzer  จะพบ
อนุภาคท่ีมีขนาดไม่แน่นอน ดงัแสดงในกราฟท่ี 4.1 พบว่ามีขนาดอนุภาคอยูใ่นช่วง 0.4 – 500 µm  
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 97.55 µm  ซ่ึงถือว่ามีอนุภาคขนาดใหญ่และหลากหลายขนาด  ซ่ึงเป็นปัญหา
ในการน าท่อนาโนคาร์บอนไปใชป้ระโยชน์ เน่ืองจากท่อนาโนคาร์บอนเกิดการกระจายตวัไดไ้ม่ดี
ในเน้ือสารชนิดนั้น ดงันั้นการท่ีจะน าท่อนาโนคาร์บอนไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด จะตอ้งท าการ
กระจายตวัท่อนาโนคาร์บอน เพื่อให้ท่อนาโนคาร์บอนเกิดการคลายออกจากกนั ท าให้มีขนาด
อนุภาคเลก็ลง และแสดงสมบติัความเป็นอนุภาคนาโนไดม้ากข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กราฟท่ี 4.1  แสดงกราฟการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 
 ในงานวิจยัน้ีไดเ้ลือกใชว้ิธีการสั่นดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงในการกระจายตวัของท่อ         
นาโนคาร์บอน และจากการศึกษาของจุฑามาศ [32] ท่ีไดน้ าท่อนาโนคาร์บอน 0.0030 g  กระจายตวั
ในตวักลางของเหลว 5 ชนิด ไดแ้ก่ น ้ า เอทานอล อะซิโตน เฮกเซน และกลีเซอรอล โดยการสั่นดว้ย
คล่ืนเสียงความถ่ีสูงในตวักลางของเหลวแต่ละชนิดเป็นเวลา 0  15  30  60  120 และ 300 min   
พบวา่ท่อนาโนคาร์บอนกระจายตวัไดดี้ท่ีสุดในตวักลางเอทานอล เม่ือท าการสั่นเป็นเวลา  300  min  
ดงันั้นการศึกษาในขั้นตอนน้ีเป็นการทดลองเพิ่มเติมในดา้นการเตรียมท่อนาโนคาร์บอนท่ีกระจาย
ตวัในปริมาณมาก ซ่ึงไดท้  าการทดลอง ดงัน้ี 

Mean = 97.55 m 
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 1.1 การกระจายตัวของท่อนาโนคาร์บอนปริมาณแตกต่างกนัในเอทานอล 100  mL หลัง
ส่ันเป็นเวลา 5 hrs   
    เม่ือท าการกระจายตวัท่อนาโนคาร์บอน 0.0100  0.5000  0.1000 และ 1.0000 g ใน
เอทานอล 100 mL โดยสั่นเป็นเวลา 5 hrs พบว่าปริมาณของท่อนาโนคาร์บอนมีผลต่อการกระจาย
ตวัในเอทานอล โดยปริมาณท่อนาโนคาร์บอน 0.0100 g  มีการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอน
มากท่ีสุด โดยพบขนาดเฉล่ียของอนุภาคเล็กท่ีสุด คือ 13.83 µm ซ่ึงมีขนาดเล็กกว่าท่อนาโน
คาร์บอนท่ีใชป้ริมาณ 0.1000  1.0000 และ 0.5000 g ท่ีมีขนาดเฉล่ียของอนุภาคเท่ากบั 22.21  24.11 
และ 25.85 µm  ตามล าดบั  ดงัแสดงในกราฟท่ี 4.2 และ 4.3  จะเห็นไดว้่าการใชท่้อนาโนคาร์บอน
ปริมาณนอ้ย ๆ จะท าให้เกิดการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนในเอทานอลไดดี้ เน่ืองจากความ
หนาแน่นของท่อนาโนคาร์บอนในเอทานอลมีนอ้ย  ดงันั้นการส่งคล่ืนเสียงเขา้ไปในเอทานอลเพื่อ
ท าให้เกิดฟองอากาศมีประสิทธิภาพมากกว่า  ท าให้เกิดการคลายของท่อนาโนคาร์บอนท่ีเก่ียวพนั
กนั  แต่เม่ือท าการเพิ่มปริมาณท่อนาโนคาร์บอนมากข้ึนเป็น 0.1000  0.5000 และ 1.0000 g  จะ
พบวา่การกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนในเอทานอลลดลง  ซ่ึงเป็นผลจากความหนาแน่นของท่อ
นาโนคาร์บอนในเอทานอลมาก ท าให้การส่งคล่ืนเสียงไปยงัเอทานอลระหว่างท่อนาโนคาร์บอน
เป็นไปไดย้าก  ท่อนาโนคาร์บอนจึงเกิดการคลายท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  การกระจายตวัของท่อนาโน
คาร์บอนจึงเกิดไดน้อ้ย นอกจากน้ีจะเห็นไดว้่าเม่ือเพิ่มท่อนาโนคาร์บอนเป็น 0.1000  0.5000 และ 
1.0000 g ขนาดเฉล่ียอนุภาคท่ีไดใ้กลเ้คียงกนั ดงันั้นปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนในช่วงน้ีไม่มีผลต่อการ
กระจายตัวของท่อนาโนคาร์บอน ซ่ึงเป็นผลจากขีดจ ากัดในการส่งคล่ืนเสียงของเคร่ือง 
Ultrasonicator 
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กราฟท่ี 4.2  แสดงกราฟการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนปริมาณ 0.0100  0.5000  0.1000 และ 
1.0000 g ในเอทานอล 100 mL หลงัท าการสัน่เป็นเวลา 5 hrs   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟท่ี 4.3  ขนาดอนุภาคเฉล่ียของท่อนาโนคาร์บอนปริมาณ 0.0100  0.5000  0.1000  และ 1.0000 g ใน
เอทานอล 100 mL หลงัท าการสัน่เป็นเวลา 5 hrs  
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 1.2 ศึกษาการกระจายตัวของท่อนาโนคาร์บอนปริมาณ 1.0000 g ในเอทานอล 100 mL 
หลงัส่ันเป็นเวลาแตกต่างกนั 
  จากการศึกษาการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนในเอทานอลในหัวขอ้ 1.1 
พบวา่เม่ือใชท่้อนาโนคาร์บอนในปริมาณมาก จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการกระจายตวัของท่อนาโน
คาร์บอนในเอทานอลลดลง ดังนั้นในหัวขอ้น้ีจึงท าการศึกษาผลของเวลาในการสั่นท่ีส่งผลต่อ
กระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนท่ีมีปริมาณมากในเอทานอล โดยเลือกศึกษาท่อนาโนคาร์บอน 
1.0000 g กระจายตวัในเอทานอล 100 mL เม่ือท าการสั่นเป็นเวลา 3  5  7  9 และ 11 hrs  พบว่าการ
สั่นเป็นเวลา  5  7  9 และ 11 hrs ท่อนาโนคาร์บอนมีขนาดอนุภาคเฉล่ียใกลเ้คียงกนั คือ 19.64  
21.10  20.80 และ 22.63 µm ตามล าดบั ดงัแสดงในกราฟท่ี 4.5 ส่วนการสั่นเป็นเวลา 3 hrs  มีขนาด
อนุภาคเฉล่ียท่ีใหญ่กว่า และหลากหลายขนาด ดงัแสดงในกราฟท่ี 4.4  ดงันั้นจะเห็นไดว้่าเวลาท่ีใช้
ในการสั่นไม่มีผลต่อการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนท่ีมีปริมาณมาก นัน่คือไม่สามารถท าให้
ท่อนาโนคาร์บอนเกิดการกระจายตวัไดใ้นระดับเดียวกบัการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอน            
0.01 g  ดงักราฟท่ี 4.3  ถึงแมจ้ะใชเ้วลาในการสัน่นานข้ึน กไ็ม่สามารถเพิ่มการกระจายตวัของท่อนา
โนคาร์บอนได ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากปริมาณของท่อนาโนคาร์บอน 1.0000 g ในเอทานอล มีความ
หนาแน่นของท่อนาโนคาร์บอนมาก  ท าให้คล่ืนเสียงท่ีส่งไปยงัท่อนาโนคาร์บอนท่ีอยู่ขา้งในไม่
เพียงพอ แม้ว่าจะท าการเพิ่มระยะเวลาในการสั่นให้นานข้ึนก็ตาม ซ่ึงอาจเป็นผลจากเคร่ือง 
Ultrasonicator ท่ีใชใ้นการทดลองเป็นชนิด water bath ซ่ึงคล่ืนเสียงท่ีส่งมาตอ้งส่งผา่นน ้ าไปยงั
สารละลาย ไม่ไดเ้ป็นการส่งคล่ืนเสียงไปยงัสารละลายโดยตรง จึงมีก าลงัไม่เพียงพอท่ีจะการคลาย
ท่อนาโนคาร์บอนออกจากกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟท่ี 4.4  แสดงกราฟการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอน 1.0000 g ในเอทานอล 100  mL หลงัท า
การสัน่เป็นเวลา 3 hrs 
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กราฟท่ี 4.5  แสดงกราฟการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอน 1.0000 g ในเอทานอล 100  mL หลงัท า
การสัน่เป็นเวลา 5  7  9 และ 11 hrs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟท่ี 4.6  ขนาดอนุภาคเฉล่ียของท่อนาโนคาร์บอน 1.0000 g ในเอทานอล 100 mL หลงัท าการ
สัน่เป็นเวลา 3  5  7  9 และ 11 hrs 
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 1.3  ศึกษาการเพิม่การกระจายตัวของท่อนาโนคาร์บอนโดยวธีิแบ่งเป็นส่วนย่อย  
  จากการศึกษาการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนในหัวขอ้ 1.1 พบว่าท่อนาโน
คาร์บอนจะกระจายตวัไดดี้ในเอทานอลเม่ือท าการสั่นท่อนาโนคาร์บอนปริมาณนอ้ย คือ  0.0100  g  
เป็นเวลา 5 hrs  ถา้ตอ้งการท่อนาโนคาร์บอนท่ีกระจายตวัไดดี้แลว้ในปริมาณมาก ๆ จะตอ้งใช้
เวลานานในการเตรียมท่อนาโนคาร์บอน ดงันั้นเพื่อเป็นการลดระยะเวลาจึงไดท้  าการศึกษาการเพิ่ม
การกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนในหัวขอ้ 1.2 โดยวิธีแบ่งเป็นส่วนย่อย ดว้ยการน าท่อนาโน
คาร์บอน 1.0000 g ในเอทานอล 100 mL มาสั่นเป็นเวลา 5 hrs ก่อน แลว้ท าการแบ่งสารผสมใหมี้
ท่อนาโนคาร์บอน 0.0100 g  จากนั้นน าไปสั่นต่ออีกเป็นเวลา 1  2  3  4 และ 5 hrs  พบว่าเม่ือท าการ
สั่นต่อไปอีกเพียง 1 hr ท่อนาโนคาร์บอนมีขนาดอนุภาคเฉล่ียท่ีเลก็ลงเป็น 9.438 µm ดงัแสดงใน
กราฟท่ี 4.8  ซ่ึงมีขนาดเลก็กว่าท่อนาโนคาร์บอน 0.0100 g ท่ีท าการสั่นเป็นเวลา 5 hrs  ดงัแสดงใน
กราฟท่ี  4.3  และเม่ือท าการสั่นต่อไปอีก 2  3  4 และ 5 hrs  พบว่าขนาดอนุภาคเฉล่ียท่ีไดใ้กลเ้คียงกนั 
ดงัแสดงในกราฟท่ี 4.7 และ 4.8  ดงันั้นในการเพิ่มการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนปริมาณมาก  
สามารถท าได้ดว้ยวิธีแบ่งเป็นส่วนย่อย โดยการสั่นท่อนาโนคาร์บอนปริมาณมากก่อนเป็นเวลา               
5 hrs  จากนั้นแบ่งเป็นส่วนยอ่ยและสั่นต่ออีก  1 hr  เป็นการลดระยะเวลาในการเตรียม และได้
อนุภาคท่ีมีขนาดเล็กตามตอ้งการ  ตวัอย่างเช่น ถา้ตอ้งการท่อนาโนคาร์บอนท่ีกระจายตวัแลว้โดย
การสั่นดว้ยเคร่ือง ultrasonicator จ านวน 20 g  ดว้ย 2 วิธี คือ วิธีท่ี 1 กระจายตวัท่อนาโนคาร์บอน
ปริมาณนอ้ย  และวิธีท่ี 2 แบ่งเป็นส่วนยอ่ย พบวา่เวลาท่ีใชใ้นการสัน่แตกต่างกนั คือ 
   วิธีที่ 1  ชัง่ท่อนาโนคาร์บอนใส่ในหลอดทดลอง 0.0100 g จ  านวน 2000 tubes  
แลว้น าไปท าการสั่น โดยการสั่น 1 times สามารถบรรจุหลอดทดลองได ้50 tubes และใชเ้วลาคร้ัง
ละ 5 hrs จึงตอ้งท าการสัน่ 40 times  ซ่ึงใชเ้วลาทั้งหมด  200  hrs 
   วธีิที่ 2  ท าการสัน่ท่อนาโนคาร์บอนดว้ยเคร่ือง ultrasonicator เป็น 2 times 
    คร้ังท่ี 1  ชัง่ท่อนาโนคาร์บอนใส่หลอดทดลอง 1.0000 g จ  านวน  
20 tubes แลว้น าไปสัน่เป็นเวลา 5 hrs 
    คร้ังท่ี 2  แบ่งท่อนาโนคาร์บอนจากคร้ังท่ี 1 ใส่ในหลอดทดลอง 
0.0100 g จ านวน 2000 tubes แลว้น าไปสั่นต่ออีก 1 hrโดยท าการสั่นทั้งส้ิน 40 times คร้ังละ 50 tubes จึง
ใชเ้วลา 40 hrs 
    ดงันั้นเวลาท่ีใชใ้นการสัน่ทั้งหมดเท่ากบั 45 hrs    
   จะเห็นไดว้า่วิธีแบ่งเป็นส่วนยอ่ยสามารถลดระยะเวลาไดถึ้ง 5 เท่า 
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กราฟท่ี 4.7  แสดงกราฟการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอน 0.0100 g เม่ือท าการสั่นต่ออีกเป็น
เวลา 1  2  3  4 และ 5 hrs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟท่ี 4.8  ขนาดอนุภาคเฉล่ียของท่อนาโนคาร์บอน 0.0100 g เม่ือท าการสั่นต่ออีกเป็นเวลา            
1  2  3  4 และ 5 hrs 
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2.  ศึกษาหมู่ฟังก์ชันบนพืน้ผวิท่อนาโนคาร์บอน  
  เม่ือน าท่อนาโนคาร์บอนท่ีผา่นการกระจายตวัมาท าปฏิกิริยากบั strong oxidizing  agents            
3 ชนิด ไดแ้ก่ กรดไนตริก (HNO3) กรดซลัฟิวริกผสมกรดไนตริก (H2SO4 : HNO3) ในอตัราส่วน 
3:1 โดยปริมาตร และสารละลาย KMnO4 ความเขม้ขน้ 0.10 M  โดยมีตวัอยา่งดงัน้ี  
  (a) as-received MWCNTs คือ ท่อนาโนคาร์บอนท่ีไม่ถูกออกซิไดซ์ดว้ย strong 
oxidizing agents 
    (b) CNTs-K/HCl  คือ ท่อนาโนคาร์บอนท่ีถูกออกซิไดซ์ดว้ย KMnO4 และก าจดั MnO2 
ดว้ย conc.HCl 
  (c) CNTs-K/NaHSO3 คือ ท่อนาโนคาร์บอนท่ีถูกออกซิไดซ์ดว้ย KMnO4 และก าจดั 
MnO2 ดว้ย 1.00 M NaHSO3 
  (d) CNTs-N  คือ ท่อนาโนคาร์บอนท่ีถูกออกซิไดซ์ดว้ย conc.HNO3 
  (e) CNTs-S+N  คือ ท่อนาโนคาร์บอนท่ีถูกออกซิไดซ์ดว้ยกรดผสมของ H2SO4 และ
HNO3 ท่ีอตัราส่วน 3:1 โดยปริมาตร 
  จะท าให้พื้นผิวท่อนาโนคาร์บอนมีหมู่ฟังก์ชนัเพิ่มข้ึน ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ชนิดและ
ปริมาณของหมู่ฟังกช์นัต่าง ๆไดด้ว้ยวิธีต่อไปน้ี 
  2.1  เคร่ือง Fourier-transformed infrared spectrophotometer (FT-IR) 
      ใช ้เคร่ือง Fourier-transformed infrared spectrophotometer (FT-IR) ในการวิเคราะห์
ชนิดและปริมาณหมู่ฟังกช์นัต่าง ๆ บนพื้นผวิท่อนาโนคาร์บอน โดยใช ้KCN เป็น internal standard  
ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นพีคของหมู่ฟังก์ชนัต่าง ๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 4.1 พบสเปกตรัม
ของท่อนาโนคาร์บอนทั้งชนิดไม่ถูกออกซิไดซ์ (as-received MWCNTs) และชนิดท่ีถูกออกซิไดซ์ 
(oxidized MWCNTs) ดว้ย strong oxidizing agents (a-e) ปรากฏพีคท่ีต าแหน่งต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงต าแหน่งพีคของหมู่ฟังกช์นัต่าง ๆ บนพื้นผวิท่อนาโนคาร์บอน 
 

ต าแหน่งพคี (cm-1) หมู่ฟังก์ชัน 
2080 C  N ท่ีใชเ้ป็น internal standard [33] 
3100-3200 O-H stretching ของกลุ่ม carboxylic หรือ alcohol [34] 
1730-1750 C=O vibration ของกลุ่ม carboxylic [35, 36] 
1631 C=O vibration ของกลุ่ม ketone [37- 39] 
1272 และ1125 C-O stretching ของกลุ่ม phenol และ ether [38, 40] 
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   และจากรูปท่ี 4.1 ยงัพบว่าสเปกตรัมของท่อนาโนคาร์บอนแต่ละชนิด (a-e) มี
รูปร่างและจ านวนพีคท่ีคลา้ยคลึงกนั ยกเวน้สเปกตรัมของ as-received MWCNTs (a) ไม่ปรากฏพีค
ของกลุ่ม carboxylic ท่ีต  าแหน่ง 1730-1750 cm-1 แต่สเปกตรัมของ oxidized  MWCNTs ทั้ง 4 ชนิด 
(b-e) ปรากฏพีคท่ีต าแหน่งน้ี ซ่ึงแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่าพื้นผิวของท่อนาโนคาร์บอนมีการถูก
ออกซิไดซ์ โดย strong oxidizing agents  นอกจากน้ียงัพบว่าสเปกตรัมของ oxidized MWCNTs ไม่
ปรากฏพีค C-O stretching ของกลุ่ม phenol ท่ีต  าแหน่ง 1272 cm-1 ยกเวน้สเปกตรัมของ CNTs-
K/NaHSO3(c) และ as-received MWCNTs (a) ปรากฏพีคท่ีต าแหน่งน้ี  ท าใหบ่้งบอกไดว้่าชนิดของ 
strong oxidizing agents ท่ีต่างกนัมีผลต่อจ านวนและชนิดของหมู่ฟังกช์นับนผิวท่อนาโนคาร์บอน 
ส่วนสเปกตรัมของ as-received MWCNT (a) ท่ีปรากฏพีคของหมู่ฟังก์ชนัต่างๆ อาจเกิดจาก
กระบวนการสงัเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนท่ีใชเ้อทานอลเป็นแหล่งก าเนิด[41]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 4.1  แสดง FT-IR สเปกตรัมของ as-received MWCNTs (a)  CNTs-K/HCl (b)  CNTs-K/NaHSO3 (c)  
CNTs-N (d) และ CNTs-S+N (e) 
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  จากรูปท่ี 4.1 แสดงพีคหมู่ฟังกช์นับนผวิท่อนาโนคาร์บอนท่ีเกิดข้ึนของ as-received 
MWCNTs  และ oxidized  MWCNTs  โดยจากการสังเกตพีคท่ีต าแหน่งเดียวกนั จะพบส่วนสูงของ
พีคแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถท าการเปรียบเทียบปริมาณหมู่ฟังกช์นัต่าง ๆไดจ้ากส่วนสูงของแต่ละพีค
ท่ีมีการท า normalize กบัพีค CN ท่ีต  าแหน่ง 2080 cm-1 โดยใชส้มการท่ี 4.1 
 
 
 

  จากการค านวณโดยใชส้มการท่ี 1 ท าใหส้ามารถหา normalized intensity ของแต่
ละพีคไดด้งัแสดงในตารางท่ี 4.2 ท่ีแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างของปริมาณหมู่ฟังกช์นัอยา่งชดัเจน
ระหว่างพื้นผวิของ as-received  MWCNTs กบัพื้นผวิของ oxidized MWCNTs  และระหว่างพื้นผวิ
ของ oxidized MWCNTs  ดว้ยกนัเอง พบว่าท่ีพื้นผวิของ  as-received  MWCNTs  มีส่วนสูงของพีค 
C-O สูง แต่มีส่วนสูงของพีค C=O และ O-H ต  ่า ซ่ึงเป็นท่ีรู้กนัดีว่าพนัธะ C-O ของether และ phenol 
มีสมบติัความเป็นขั้วท่ีต  ่า ส่วนพนัธะ C=O ของ carboxylic และ O-H ของ carboxylic หรือ alcohol 
จะมีสมบติัความมีขั้วท่ีสูง ดงันั้นบนพื้นผิวของ as-received  MWCNTs  จึงมีสภาพความมีขั้วท่ีต  ่า 
ในทางตรงขา้ม oxidized MWCNTs จะพบส่วนสูงของพีค C-O ลดลง แต่ส่วนสูงของพีค C=O และ 
O-H  กลบัเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจเกิดจากพนัธะ C-O ถูกออกซิไดซ์เป็น C=O ได ้ 

  มีขอ้น่าสังเกตในกรณีของ CNTs-K/NaHSO3 ท่ีปรากฏส่วนสูงของพีค C=O และ 
O-H ลดลง แต่ส่วนสูงของพีค C-O กลบัเพิ่มข้ึน เม่ือท าการเปรียบเทียบกบั CNTs-K/HCl ซ่ึงเป็น    
ท่อนาโนคาร์บอนท่ีถูกออกซิไดซ์ดว้ยสารละลาย KMnO4 เหมือนกนั อาจมาจากการเป็นตวัรีดิวซ์
ของ NaHSO3 ท่ีใชใ้นการรีดิวซ์ MnO2 ใหเ้ป็น Mn2+ ท่ีละลายน ้ าได ้และเน่ืองจากใช ้NaHSO3 มาก
เกินพอ ซ่ึงอาจจะไปรีดิวซ์หมู่ C=O ใหเ้ป็น C-O ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4.1) Normalized intensity = Peak height of the functional group
Peak height of the C     N
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ตารางท่ี 4.2  แสดง normalized intensities ของหมู่ฟังกช์นับนผวิท่อนาโนคาร์บอน 
 

Sample 
Normalized intensity of the functional groups 

O-H             
 (3100-3200 cm-1) 

C=O                     
(1750-1730 cm-1) 

C=O  
(1631 cm-1) 

C-O  
(1272 cm-1) 

C-O  
(1125 cm-1) 

as-received 
MWCNTs 

1.5261 - 1.7981 0.0705 0.0732 

CNTs-K/HCl 1.8502 0.1232 2.3557 - 0.0265 
CNTs-K/NaHSO3 1.7748 0.1059 2.8975 0.0639 0.0941 

CNTs-N 2.7097 0.1398 2.9470 - 0.0572 
CNTs-S+N 1.7581 0.1969 2.8467 - 0.0253 

 
   จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.2 สามารถระบุไดว้่า CNTs-N และ CNTs-S+N มีสภาพขั้ว
บนผิวท่อนาโนคาร์บอนมากท่ีสุด ตามดว้ย CNTs-K/HCl  CNTs-K/NaHSO3 และ as-received 
MWCNTs ตามล าดบั  แต่ส่วนสูงของพีค O-H  ท่ีค  านวณไดอ้าจมาจากน ้ าท่ีถูกดูดซบัไวร้ะหว่าง         
ท่อนาโนคาร์บอนหรือในส่วนท่ีเกิดขอ้บกพร่อง (defect) ของท่อนาโนคาร์บอน หรือจาก
ความสามารถในการดูดความช้ืนของ KBr และ KCN ท่ีท าใหเ้กิดความช้ืนในแผน่ตวัอยา่งท่ีใชว้ดั 
 
  2.2  ทดสอบการกระจายตวัในตวักลางของเหลว 
       จากการวิเคราะห์ปริมาณหมู่ฟังก์ชนัดว้ยเคร่ือง Fourier-transformed infrared 
spectrophotometer (FT-IR) ท าใหเ้ห็นความต่างของความมีขั้วบนผวิท่อนาโนคาร์บอนจากปริมาณ
หมู่ฟังกช์นัต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 4.2 และเพื่อเป็นการยนืยนัผลการวิเคราะห์จึงไดท้ าการทดสอบการ
กระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนในตวักลางของเหลวท่ีมีสมบติัความมีขั้วต่างกนั โดยการน า            
as-received  MWCNTs และ oxidized MWCNTs  มากระจายตวัในตวักลางของเหลว 7 ชนิด ไดแ้ก่ 
น ้ า  เอทานอล  2-โพรพานอล  2-บิวทานอล  อะซิโตน  ไดคลอโรมีเทน และเฮกเซน ดว้ยการสั่น
เป็นเวลา 20 min  แลว้ท าการสังเกตอยา่งต่อเน่ืองจนครบ 14 days จากการสังเกตพบว่าเม่ือครบ             
14 days ท่อนาโนคาร์บอนบางชนิดมีการตกตะกอนและบางชนิดยงักระจายตวัไดดี้ในตวักลางของเหลว 
โดยมีลกัษณะการกระจายตวัและการตกตะกอนแตกต่างกนัออกไปดงัแสดงในรูปภาพท่ี 4.2  
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   ทั้ง as-received MWCNTs และ oxidized MWCNTs กระจายตวัไดไ้ม่ดีในไดคลอ
โรมีเทน และเฮกเซน เน่ืองจากความไม่มีขั้วหรือมีขั้วนอ้ยมากของตวักลางของเหลว เป็นการแสดง
ให้เห็นว่าบนผิวท่อนาโนคาร์บอนทุกชนิดมีหมู่ฟังก์ชันมีขั้วอยู่ แต่อาจมีปริมาณท่ีแตกต่างกัน
ออกไปในทางกลับกันน ้ าซ่ึงเป็นตัวกลางของเหลวท่ีมีความมีขั้ วสูง กลับพบว่า as-received 
MWCNTs กระจายตวัไดดี้หลงัการสั่น แต่เม่ือตั้งท้ิงไว ้ 30 min กลบัมีการตกตะกอนเกิดข้ึน และ
ตกตะกอนหมดใน 14 days ดงัรูปท่ี 4.2  ส่วน CNTs-K/NaHSO3 และ CNTs-K/HCl  สามารถ
กระจายตวัไดดี้ในน ้ าหลงัการสั่น และจะตกตะกอนบางส่วนหลงัตั้งท้ิงไวเ้ป็นเวลา 18  hrs ในขณะ
ท่ี  CNTs-S+N ยงัสามารถการกระจายตวัไดดี้จนครบ 14 days  ซ่ึงเป็นการบ่งบอกถึงความต่างของ
ปริมาณหมู่ฟังก์ชนับนพื้นผิวท่อนาโนคาร์บอนแต่ละชนิดท่ีสอดคลอ้งกบัปริมาณหมู่ฟังก์ชนัท่ีได้
จากการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง FT-IR ดงัตารางท่ี 4.2 ในส่วนของ CNTs- N พบวา่มีการตกตะกอนของ
ท่อนาโนคาร์บอนในน ้ าหลงัตั้งท้ิงไวเ้ป็นเวลา 45 min ทั้งท่ีในตารางท่ี 4.2 แสดงไวว้่า CNTs-N             
มีปริมาณของหมู่ฟังก์ชนัท่ีมีขั้วมาก  ทั้งน้ีอาจเป็นผลจากการท่ีผิวท่อนาโนคาร์บอนมีหมู่ฟังก์ชนั 
C=O ของ carboxylic และ O-H ของ carboxylic หรือ alcohol มาก ท าใหเ้กิดแรงยดึเหน่ียวระหว่าง
หมู่ฟังกช์นัดว้ยกนัเอง  จึงเกิดการตกตะกอนไดเ้ร็ว 
   นอกจากน้ียงัพบว่าท่อนาโนคาร์บอนท่ีถูกออกซิไดซ์ดว้ย strong oxidizing agents 
ท่ีต่างกนั ก็จะมีลกัษณะการกระจายตวัในตวักลางของเหลวท่ีแตกต่างกนัดว้ย ดงัเช่น CNTs-S+N 
และ CNTs-N ท่ีผวิท่อนาโนคาร์บอนมีหมู่ฟังกช์นั O-H และ C=O ของกลุ่ม carboxylic มาก ดงั
ตารางท่ี 4.2  จึงสามารถกระจายตวัไดดี้ในตวักลางของเหลวท่ีมีขั้วมาก คือ เอทานอล   2-โพรพานอล  
และ 2-บิวทานอล ตามล าดบั เม่ือท าการตั้งท้ิงไวจ้นครบ 14 days ซ่ึงเป็นผลจากการเกิดพนัธะ
ไฮโดรเจนระหว่างของเหลวและหมู่ฟังกช์นับนท่อนาโนคาร์บอนจึงท าให ้ CNTs-S+N  และ  CNTs-N 
เกิดการกระจายตวัไดดี้  ในทางกลบักนั CNTs-K/NaHSO3 และ CNTs-K/HCl  กระจายตวัไดไ้ม่ดี            
ในตวักลางของเหลวประเภทแอลกอฮอล์  แต่กระจายตวัไดดี้ในอะซิโตนท่ีมีขั้วน้อยกว่า ซ่ึงก็เป็น
การยนืยนัผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 4.2 ไดเ้ป็นอยา่งดี  นอกจากน้ียงัพบว่าปริมาณท่ีแตกต่างของ
หมู่ฟังกช์นั C-O ใน CNTs-K/NaHSO3 และ CNTs-K/HCl  ในตารางท่ี 4.2 ไม่มีผลต่อลกัษณะการ
กระจายตวัเพราะความมีขั้วท่ีนอ้ยมากของพนัธะ C-O และในส่วนของ as-received MWCNTs ท่ีมี
กระจายตวัไดไ้ม่ดีทั้งในน ้าและแอลกอฮอล ์แต่ใน 2-โพรพานอล กลบัพบว่าเกิดการกระจายตวัไดดี้  
ซ่ึงเป็นผลจากบนพื้นผวิมีปริมาณของ O-H อยูเ่ลก็นอ้ย 
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รูปท่ี 4.2  แสดงการกระจายตวัของ as-received MWCNTs (A)  CNTs-K/HCl (B)  CNTs-K/NaHSO3 (C)  CNTs-N (D) 
และ CNTs-S+N (E) หลงัตั้งท้ิงไวเ้ป็นเวลา 14 days ในตวักลางของเหลวในหลอดทดลองจากขวาไปซา้ย 
คือ น ้ า (a)  เอทานอล (b)  เฮกเซน (c)  2-บิวทานอล (d)  2-โพรพานอล (e)  อะซิโตน (f) และไดคลอโรมีเทน (g)  
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3.  ศึกษาลกัษณะของเนือ้กาวหลงัเติมตัวกลางของเหลว (liquid media)  
 ก่อนท าการผสมท่อนาโนคาร์บอนชนิดต่าง ๆลงในกาว จะตอ้งหาตวักลางของเหลวท่ี
มีความเหมาะสมเพื่อช่วยในการผสมท่อนาโนคาร์บอนกบักาวไดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึงตวักลางของเหลวท่ี
มีความเหมาะสมจะตอ้งรวมตวัเขา้กบัเน้ือกาวไดดี้และไม่เปล่ียนแปลงสมบติัของเน้ือกาว อีกทั้งยงั
สามารถกระจายตวัท่อนาโนคาร์บอนไดดี้อีกดว้ย  จึงเลือกใชต้วักลางของเหลวชนิดเดียวกบัการ
ทดสอบการกระจายตวัในหวัขอ้ 2.2  โดยเติมตวักลางของเหลว 7 ชนิด  ไดแ้ก่ น ้ า   เอทานอล   2-โพรพา
นอล   2-บิวทานอล   อะซิโตน  ไดคลอโรมีเทน และเฮกเซน ปริมาตร 5.00 และ10.00 mL ในกาวน ้ า และ
กาวลาเทก็ซ์ อยา่งละ 10.0000 g  และปริมาตร 1.00 และ 2.00 mL ในกาวร้อน 2.0000 g ผลการ
สงัเกตลกัษณะของเน้ือกาวแต่ละชนิดเป็นดงัน้ี 
 3.1 ลกัษณะของกาวน ้า 
   กาวน ้าเม่ือไม่มีการเติมตวักลางของเหลวจะมีลกัษณะใสและเหลว ดงัรูปท่ี 4.3(A)  
แต่เม่ือท าการเติมตวักลางของเหลวชนิดต่าง ๆลงไป จะสังเกตไดว้่ากาวมีลกัษณะแตกต่างกนัดงั
แสดงในตารางท่ี 4.3  ซ่ึงพบว่าตวักลางของเหลวบางชนิดเม่ือเติมลงไปในกาวน ้ าแลว้ไม่ท าใหเ้น้ือ
กาวเปล่ียนแปลง โดยเน้ือกาวยงัคงมีลกัษณะใสและเหลวเหมือนเดิม  แต่ความหนืดอาจลดลง ไดแ้ก่ 
น ้ า  เอทานอล และ 2-โพรพานอล  แต่ตวักลางของเหลวบางชนิดเม่ือเติมลงไปแลว้จะเกิดการ
เปล่ียนแปลงของเน้ือกาว ไดแ้ก่ 2-บิวทานอล  อะซิโตน  ไดคลอโรมีเทน  และเฮกเซน   ซ่ึงการปล่ียน
แปลงท่ีเกิดข้ึนสามารถสงัเกตไดด้งัแสดงในรูปท่ี 4.3 (B-E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.3  ลกัษณะของกาวน ้ าก่อนเติมตวักลางของเหลว (A)  และเม่ือท าการเติม 5.00 mL ของ 2-บิวทานอล (B)  
อะซิโตน (C) ไดคลอโรมีเทน (D) และเฮกเซน (E)  

(A) (B) (C) 

(D) (E) 



 

63 

ตารางท่ี 4.3  ลกัษณะของกาวน ้า 10.0000 g หลงัเติมตวักลางของเหลวชนิดต่าง ๆ 
ชนิดตัวกลาง
ของเหลว 

ลกัษณะของกาวน า้หลงัเติมตัวกลางของเหลวในปริมาตร  

5.00 mL 10.00 mL 
 

น ้า 
เน้ือกาวไม่เปล่ียนแปลง มีลักษณะ
เช่นเดียวกบัรูปท่ี 4.3(A) แต่มีความ
เหลวของกาวมากข้ึน  

กาวมีลักษณะเช่นเดียวกับการเติมน ้ า         
5.00 mL 

 
เอทานอล 

เน้ือกาวไม่เปล่ียนแปลง มีลักษณะ
เช่นเดียวกบัรูปท่ี 4.3(A) ความเหลว
ของกาวเปล่ียนแปลงไม่มากนกั 

กาวมีลักษณะเช่นเ ดียวกับการเ ติม         
เอทานอล 5.00 mL 

 
2-โพรพานอล 

เน้ือกาวไม่เปล่ียนแปลง มีลักษณะ
เช่นเดียวกบัรูปท่ี 4.3(A) ความเหลว
ของกาวเปล่ียนแปลงไม่มากนกั 

กาวมีลักษณะเช่นเ ดียวกับการเ ติม             
2- โพรพานอล 5.00 mL 

 
2-บิวทานอล 

กาว มีลักษณะขุ่ นดัง รูป ท่ี  4.3(B) 
เน่ืองจาก 2-บิวทานอล อาจไปลดการ
ละลายของ polyvinyl alcohol ซ่ึงเป็น
พอลิเมอร์ในกาวน ้า 

กาวมีลักษณะเช่นเ ดียวกับการเ ติม           
2-บิวทานอล 5.00 mL 

 
 
 

อะซิโตน 

ขณะหยดอะซิโตนลงไปจะสังเกตเห็น
เ น้ื อ ก า ว ขุ่ น ข า ว ดั ง รู ป ท่ี  4.3(C) 
เน่ืองจากอะซิโตนมีขั้ วน้อย ท าให้
polyvinyl alcohol ละลายไดน้้อยลง 
แต่เม่ือตั้งท้ิงไว ้15 min และคนอยา่ง
ต่อเน่ือง กาวจะมีลกัษณะเหมือนเดิม
ดงัรูปท่ี 4.3(A) เป็นเพราะอะซิโตนได้
ระเหยออกไปจนหมด 

กาวมีลักษณะเช่นเ ดียวกับการเ ติม       
อะซิโตน 5.00 mL 
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ตารางท่ี 4.3(ต่อ)  ลกัษณะของกาวน ้า 10.0000 g หลงัเติมตวักลางของเหลวชนิดต่าง ๆ 
ชนิดตัวกลาง
ของเหลว 

ลกัษณะของกาวน า้หลงัเติมตัวกลางของเหลวในปริมาตร  

5.00 mL 10.00 mL 
 
 
 
 

ไดคลอโรมีเทน 

กาวจับตัวเป็นก้อนหนืดเหมือนวุ ้น
อย่างรวดเร็วดงัรูปท่ี 4.3(D) เน่ืองจาก
ไดคลอโรมีเทนมีขั้วน้อยมาก ท าให้
เ กิ ด ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม ข อ ง polyvinyl 
alcohol กลายเป็นกอ้น และเม่ือตั้งท้ิง
ไวก้าว จะค่อยๆ กลายเป็นสารละลาย
ขาวขุ่นเช่นเดียวกับกาวท่ีไม่แข็งตัว
ข้า ง  ๆ  ซ่ึ งท า ให้สมบั ติ ของก าว
เปล่ียนไป 

กาวมีลักษณะเช่นเ ดียวกับการเ ติม          
ไดคลอโรมีเทน 5.00 mL 

 
 

เฮกเซน 

กาวน ้ าและเฮกเซนไม่รวมกนั จะเกิด
การแยกชั้นอยา่งชดัเจน โดยกาวน ้ าจะ
อยู่ดา้นล่างและเฮกเซนจะอยู่ดา้นบน  
แต่เม่ือตั้งท้ิงไว ้1 hr  และคนอย่าง
ต่อเน่ือง กาวจะมีลักษณะเป็นฟอง
ดา้นบนดงัรูปท่ี 4.3(E) 

กาวมีลักษณะเช่นเ ดียวกับการเ ติม           
เฮกเซน 5.00 mL 

 
  จากการสังเกตลกัษณะของกาวน ้ าท่ีเกิดข้ึนเม่ือท าการเติมตวักลางของเหลวทั้ง        
7 ชนิด ท าให้พบว่าตวักลางของเหลวท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเลือกใชเ้ป็นตวักลางในการช่วย
ผสมท่อนาโนคาร์บอนชนิดต่าง ๆ คือ เอทานอล เพราะสามารถรวมกบักาวน ้ าไดดี้โดยไม่ท าใหเ้น้ือ
กาวน ้ าเปล่ียนแปลง และความหนืดเปล่ียนแปลงไม่มากนัก อีกทั้ งยงัเป็นตัวกลางของเหลวท่ี
สามารถกระจายตวัท่อนาโนคาร์บอนชนิดต่าง ๆได ้
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 3.2  ลกัษณะของกาวลาเทก็ซ์ 
   กาวลาเท็กซ์เม่ือไม่มีการเติมตวักลางของเหลวจะมีลกัษณะขาวขุ่นและค่อนขา้ง
หนืด ดงัรูปท่ี 4.4(A)  แต่เม่ือท าการเติมตวักลางของเหลวชนิดต่างๆลงไป จะสังเกตไดว้่ากาวมี
ลกัษณะแตกต่างกนัดงัแสดงในตารางท่ี 4.4  ซ่ึงพบว่าตวักลางของเหลวบางชนิดเม่ือเติมลงไปใน
กาวลาเทก็ซ์แลว้ไม่ท าใหเ้น้ือกาวเปล่ียนแปลง โดยเน้ือกาวยงัคงมีลกัษณะขาวขุ่นและค่อนขา้งหนืด
เหมือนเดิม ไดแ้ก่ น ้ า  เอทานอล แต่ตวักลางของเหลวบางชนิดเม่ือเติมลงไปแลว้จะเกิดการ
เปล่ียนแปลงของเน้ือกาว ไดแ้ก่  2-โพรพานอล  2-บิวทานอล  อะซิโตน ไดคลอโรมีเทน  และ เฮกเซน 
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนสามารถสงัเกตไดด้งัแสดงในรูปท่ี 4.4 (B-H) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
    
รูปท่ี 4.4  ลกัษณะของกาวลาเทก็ซ์ก่อนเติมตวักลางของเหลว (A) และเม่ือท าการเติม 5 mL ของ          
2-โพรพานอล (B)  2-บิวทานอล (D)  ไดคลอโรมีเทน (G)  เฮกเซน (H) และ 10 mL ของ 2-โพรพา
นอล (C)  2-บิวทานอล (E)  อะซิโตน (F)  
 

(A) (C) (B) 

(E) (D) (F) 

(G) (H) 
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ตารางท่ี 4.4  ลกัษณะของกาวลาเทก็ซ์ 10.0000 g หลงัเติมตวักลางของเหลวชนิดต่าง ๆ 
ชนิดตัวกลาง
ของเหลว 

ลกัษณะของกาวลาเท็กซ์หลงัเติมตัวกลางของเหลวปริมาตร  

5.00 mL 10.00  mL 
 

น ้า 
เน้ือกาวไม่เปล่ียนแปลง มีลักษณะ
เช่นเดียวกบัรูปท่ี 4.4 (A) แต่มีความ
หนืดลดลง 

กาวมีลักษณะเช่นเดียวกับการเติมน ้ า       
5.00 mL 

 
เอทานอล 

เน้ือกาวไม่เปล่ียนแปลง มีลักษณะ
เช่นเดียวกบัรูปท่ี 4.4 (A) และความ
หนืดเปล่ียนแปลงไม่มากนกั 

กาวมีลักษณะเช่นเ ดียวกับการเ ติม         
เอทานอล 5.00 mL 

 
2-โพรพานอล 

เ น้ือกาวบางส่วนมีลักษณะขาวขุ่น
บางส่วนใสแยกกนัดงัรูปท่ี 4.4(B)  

เน้ือกาวมีลกัษณะคลา้ยแป้งเปียกดงัรูป
ท่ี 4.4(C) เน่ืองจาก 2-โพรพานอลไปลด
การละลายของ polyvinyl acetate  

 
2-บิวทานอล 

เน้ือกาวมีลักษณะแยกเป็นส่วนขาว
ขุ่นสลับใสซ่ึงสังเกตเห็นชัดเจนมา
กวา่ใน 2-โพรพานอล ดงัรูปท่ี 4.4(D)  

ก า ว จับ ตั ว เ ป็ น ก้อ นห นื ด เ ห มื อน              
แป้งเปียก ดงัรูปท่ี 4.4(E) เน่ืองจาก              
2-บิวทานอล ไปลดการละลายของ 
polyvinyl acetate 

 
 

อะซิโตน 

เม่ือหยดอะซิโตนลงไป พบว่ากาว
บางส่วนจะจับตัวเป็นก้อนใสๆ แต่
เม่ือคนไปประมาณ 15 min อะซิโตน
จะระเหยออกไป กาวจึงมีลักษณะ
เหมือนเดิมเช่นเดียวกบัรูปท่ี 4.4 (A)  

กาวจับตวัเป็นก้อนหนืดคลา้ยเยลล่ีดัง
รูปท่ี 4.4(F) แต่เม่ือคนเร่ือยๆประมาณ 
40 min จนอะซิโตนระเหย กาวจะมี
ลักษณะเหมือนเดิมเช่นเดียวกับรูปท่ี          
4.4 (A) 

 
 
ไดคลอโรมีเทน 

กาวจบัตวัเป็นก้อนแข็งทนัทีดังรูปท่ี 
4.4 (G) เน่ืองจากไดคลอโรมีเทนมีขั้ว
นอ้ยมาก ท าให้ polyvinyl acetate ซ่ึง
มี ขั้ ว ท่ี ม า กกว่ า ร วมก ลุ่มกัน เ อ ง
กลายเป็นกอ้น 

กาวมีลักษณะเช่นเ ดียวกับการเ ติม             
ไดคลอโรมีเทน 5.00 mL 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) ลกัษณะของกาวลาเทก็ซ์ 10.0000 g หลงัเติมตวักลางของเหลวชนิดต่างๆ 
ชนิดตัวกลาง
ของเหลว 

ลกัษณะของกาวลาเท็กซ์หลงัเติมตัวกลางของเหลวปริมาตร  

5.00 mL 10.00  mL 
 
 
 

เฮกเซน 

กาวลาเท็กซ์ไม่รวมกับเฮกเซน โดย
เกิดการแยกชั้นอย่างชดัเจน โดยกาว
ลาเท็กซ์จะอยู่ดา้นล่างและเฮกเซนจะ
อยูด่า้นบน  แต่เม่ือตั้งท้ิงไว ้1 hr และ
คนอย่างต่อเน่ือง กาวจะมีลักษณะ
เป็นฟองท่ีผวิหนา้ ดงัรูปท่ี 4.3(H) 

กาวมีลักษณะเ ช่นเ ดียวกับการเ ติม            
เฮกเซน 5.00 mL 

  
  จากการสังเกตลกัษณะของกาวลาเท็กซ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเติมตวักลางของเหลวทั้ ง              

7 ชนิด ท าให้พบว่าตวักลางของเหลวท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเลือกใชเ้ป็นตวักลางในการช่วย
ผสมท่อนาโนคาร์บอนชนิดต่าง ๆ คือ เอทานอล เช่นเดียวกบักาวน ้ า เพราะสามารถรวมกบักาวลา
เท็กซ์ไดดี้โดยไม่ท าให้เน้ือกาวลาเท็กซ์เกิดการเปล่ียนแปลง และมีความหนืดเปล่ียนแปลงไม่มาก
นกั อีกทั้งยงัเป็นตวักลางของเหลวท่ีสามารถกระจายตวัท่อนาโนคาร์บอนชนิดต่าง ๆได ้
 
 3.2 ลกัษณะของกาวร้อน 

  กาวร้อนเม่ือไม่มีการเติมตวักลางของเหลวจะมีลกัษณะใสและเหลว ดังรูปท่ี 
4.5(A)  แต่เม่ือท าการเติมตวักลางของเหลวชนิดต่างๆลงไป จะสังเกตไดว้่ากาวมีลกัษณะแตกต่าง
กนัดงัแสดงในตารางท่ี 4.5  ซ่ึงพบว่าตวักลางของเหลวบางชนิดเม่ือเติมลงไปในกาวร้อนแลว้ไม่           
ท าให้เน้ือกาวเปล่ียนแปลง โดยเน้ือกาวยงัคงมีลกัษณะใสและเหลวเหมือนเดิม ไดแ้ก่ อะซิโตน            
ไดคลอโรมีเทน  แต่ตวักลางของเหลวบางชนิดเม่ือเติมลงไปแลว้จะเกิดการเปล่ียนแปลงของเน้ือ
กาว ไดแ้ก่  น ้า  เอทานอล  2-โพรพานอล  2-บิวทานอล และเฮกเซน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
สามารถสงัเกตไดด้งัแสดงในรูปท่ี 4.5 (B-F) 
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รูปท่ี 4.5  ลกัษณะของกาวร้อนก่อนเติมตวักลางของเหลว (A) และเม่ือท าการเติม 1 mL ของน ้ า (B)  
เอทานอล (C)  2-โพรพานอล (D) และ 10 mL ของ 2-บิวทานอล (E)  เฮกเซน (F) 
 
ตารางท่ี 4.5  ลกัษณะของกาวร้อน 2.0000 g หลงัเติมตวักลางของเหลวชนิดต่าง ๆ 
ชนิดตัวกลาง
ของเหลว 

ลกัษณะของกาวร้อนหลงัเติมตัวกลางของเหลวปริมาตร  

1.00 mL 2.00  mL 
 
 
น ้า 

เกิดการแข็งตัวของกาวด้านบนทันที        
ดงัรูปท่ี 4.5 (B) เน่ืองจากน ้ ามีความ
เป็นขั้วสูง จึงท าให้ cyanoacrylate ซ่ึง
ไม่มีขั้ ว เ กิดปฏิกิริยา polymerization 
แขง็ตวัอยา่งรวดเร็ว 

กาวมีลักษณะเช่นเดียวกับการเติมน ้ า          
1.00 mL 

 
เอทานอล 

มีกอ้นสีขาวเกิดข้ึนดงัรูปท่ี 4.5 (C) 
เ น่ืองจากความมีขั้ วของเอทานอล
เช่นเดียวกบัน ้า 

กาวมีลักษณะเ ช่นเ ดียวกับการเ ติม             
เอทานอล 1.00 mL 

 
 

2-โพรพานอล 

เม่ือหยด 2-โพรพานอลลงไป จะมีสี
ขาวเกิดข้ึนเล็กน้อยบริเวณด้านบน 
และเม่ือท าการเขย่าจะสังเกตเห็นเป็น
ของแขง็สีขาวชดัเจนดงัรูปท่ี 4.5 (D) 
เน่ืองจากความมีขั้วของ 2-โพรพานอล
เช่นเดียวกบัน ้า  

กาวมีลักษณะเ ช่นเ ดียวกับการเ ติม                       
2-โพรพานอล 1.00 mL 

(B) (C) (D) (E) (F) (A) 
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ตารางท่ี 4.5(ต่อ)  ลกัษณะของกาวร้อน 2.0000 g หลงัเติมตวักลางของเหลวชนิดต่าง ๆ 
ชนิดตัวกลาง
ของเหลว 

ลกัษณะของกาวร้อนหลงัเติมตัวกลางของเหลวปริมาตร  

1.00 mL 2.00  mL 
2-บิวทานอล มี ลักษณะ เ ป็นของ เหลวขาวขุ่ น

ดา้นบน ดงัรูปท่ี 4.5(E) 
กาวมีลักษณะเช่นเ ดียวกับการเ ติม              
2-บิวทานอล 1 mL 

 
 

อะซิโตน 

กาวมีลักษณะเป็นของเหลวใสเน้ือ
เดียวกนัดงัรูปท่ี 4.5(A) แต่เม่ือตั้งท้ิง
ไว ้30 min กาวจะเร่ิมแขง็ตวั ซ่ึงอาจ
เกิดจากแผ่นพาราฟินและแผ่นฟอยด์
ท่ีปิดไวเ้กิดร่ัว จึงท าให้กาวสัมผสักบั
อากาศภายนอก 

กาวมีลักษณะเช่นเ ดียวกับการเ ติม              
อะซิโตน 1 mL 

 
 

ไดคลอโรมีเทน 

กาวมีลักษณะเป็นของเหลวใสรวม
เป็นเน้ือเดียวกันดังรูปท่ี4.5(A) และ
ใช้ เ ว ล าน านกว่ า ก า ว จะแข็ ง ตัว 
เน่ืองจากไดคลอโรมีเทนมีขั้วนอ้ย จึง
สามารถรวมกับกาวร้อนซ่ึงมีสมบติั
ไม่ชอบน ้าไดดี้ 

กาวมีลักษณะเช่นเดียวกับการเติมได
คลอโรมีเทน 1 mL 

 
 
 
 

เฮกเซน 

กาวเกิดการแยกชั้นอย่างชัดเจนกับ         
เฮกเซน โดยกาวจะอยู่ด้านล่าง และ           
เฮกเซนจะอยู่ด้านบน ดังรูปท่ี4.5(F) 
ทั้งท่ีเฮกเซนไม่มีขั้วจึงน่าจะผสมเป็น
เน้ือเดียวกับกาวร้อนได้ดี แต่ท่ีเห็น
แยกชั้นอาจเป็นธรรมชาติของสารท่ี
ไม่สามารถรวมกนัได ้และดา้นล่างจะ
มีลักษณะขาวขุ่น ซ่ึงอาจ เ กิดจาก                
เฮกเซนบางส่วนเขา้ไปผสมกับกาว
และเกิดปฏิกิริยาเคมีต่อกนั 

กาวมีลักษณะเช่นเ ดียวกับการเ ติม            
เฮกเซน 1 mL 
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  จากการสังเกตลกัษณะของกาวร้อนเม่ือเติมน ้ า เอทานอล 2-โพรพานอล และ          
2-บิวทานอล ท่ีมีหมู่ –OH  เป็นหมู่ฟังกช์นั พบวา่ดา้นบนของกาวมีลกัษณะขาวขุ่น  เน่ืองมาจากการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชนัของ cyanoacrylate  อย่างรวดเร็ว จากการเร่งปฏิกิริยาของหมู่ –OH   
นอกจากน้ียงัพบว่าตวักลางของเหลวท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเลือกใชเ้ป็นตวักลางในการช่วย
ผสม oxidized MWCNTs คือ อะซิโตน เพราะสามารถรวมกบักาวร้อนไดดี้โดยไม่ท าให้กาวร้อน
เกิดการเปล่ียนแปลง อีกทั้งยงัเป็นตวักลางของเหลวท่ีสามารถกระจายตวั oxidized  MWCNTs ไดดี้ 
ส่วน as-received  MWCNTs  จากการทดลองไม่พบตวักลางของเหลวท่ีเหมาะสมในการช่วยผสม
เขา้กบักาวร้อนได ้
 
4.  การผสมท่อนาโนคาร์บอนลงในกาว 
 ในการผสมท่อนาโนคาร์บอนลงในกาวชนิดต่าง ๆ จะตอ้งท าการเลือกตัวกลางท่ี
เหมาะสมท่ีสุด  เพื่อช่วยให้ท่อนาโนคาร์บอนกบักาวผสมกนัไดดี้  ซ่ึงจากผลการทดลองในขอ้ 3 
พบว่าเอทานอลเหมาะส าหรับเป็นตวักลางในกาวน ้ าและกาวลาเทก็ซ์  ส่วนอะซิโตนเหมาะส าหรับ
เป็นตวักลางในกาวร้อน จากนั้นจึงท าการกระจายตวัท่อนาโนคาร์บอนลงในตวักลางของเหลว
ดงักล่าวดว้ยการสั่น แลว้ผสมลงในกาวชนิดต่าง ๆ ดว้ยอตัราส่วน 0.01  0.10  และ 1.00%wt  ให้
เป็นเน้ือเดียวกนัโดยการสั่นและการคน  แลว้ท าการสังเกตการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนใน
กาวชนิดต่าง ๆ ดงัน้ี 
 4.1  ท่อนาโนคาร์บอนผสมกบักาวน ้า 
  การผสมท่อนาโนคาร์บอนลงในกาวน ้ าสามารถท าได้โดยการน าท่อนาโน
คาร์บอนทั้ง as-received MWCNTs และ oxidized MWCNTs มากระจายตวัในเอทานอลดว้ยการสัน่
เป็นเวลา 20 min จากนั้นน าไปผสมกบักาวน ้ าในอตัราส่วนของท่อนาโนคาร์บอน 0.01  0.10 และ 
1.00%wt ดว้ยการสั่น 10 min และคนจนเป็นเน้ือเดียวกนั แลว้ตั้งท้ิงไวโ้ดยเจาะแผน่ฟอยดใ์หเ้ป็นรู
เพื่อใหเ้อทานอลระเหย แลว้สงัเกตลกัษณะการรวมตวัของท่อนาโนคาร์บอนกบักาวน ้ า  ดงัแสดงใน
รูปท่ี 4.6 พบว่าทั้ง as-received  MWCNTs และ oxidized MWCNTs สามารถรวมเป็นเน้ือเดียวกบั
กาวในทุกอตัราส่วน  และกาวมีสีด าข้ึนตามอตัราส่วนของท่อนาโนคาร์บอนท่ีเติมลงไป แต่เม่ือท า
การสังเกตท่ีกน้บีกเกอร์จะพบว่าท่ีอตัราส่วน 0.10 และ1.00%wt ของ as-received  MWCNTs มีการ
ตกตะกอนของท่อนาโนคาร์บอนโดยเฉพาะท่ีอตัราส่วน 1.00%wt  จะสังเกตเห็นตะกอนไดอ้ยา่ง
ชดัเจนดงัรูปท่ี 4.7 (A)  ส่วน oxidized MWCNTs ท่ีผสมในอตัราส่วน 1.00%wt ไม่มีการตะกอน
ของท่อนาโนคาร์บอนท่ีกน้บีกเกอร์เลยดงัรูปท่ี 4.7 (B)    
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รูปท่ี 4.6  แสดงลกัษณะของกาวน ้ าหลงัผสมท่อนาโนคาร์บอนในอตัราส่วน 0.01%wt (A)   0.10 %wt  
(B) และ1.00%wt (C) 
 
  และเม่ือน ากาวท่ีผสม as-received MWCNTs และ oxidized  MWCNTs  ในอตัราส่วน 
1.00%wt  มาทาลงบนแผ่นอะคริลิกจะท าให้เห็นกอ้นสีด าเล็ก ๆ กระจายอยู่ในเน้ือกาวท่ีผสม              
as-received  MWCNTs ดงัรูปท่ี 4.7 (C)  ซ่ึงแสดงวา่ as-received  MWCNTs  มีการกระจายตวัไดไ้ม่
ดีนกัในกาวน ้ า จึงท าใหเ้ห็นกลุ่มท่อนาโนคาร์บอนท่ีรวมตวักนัอยา่งชดัเจน แต่ oxidized  MWCNTs ไม่
สังเกตเห็นกลุ่มกอ้นสีด าดงัท่ีปรากฏใน as-received  MWCNTs  ดงัรูปท่ี 4.7 (D)  จึงเป็นการยนืยนั
ไดว้า่ oxidized MWCNTs เกิดการกระจายตวัไดดี้ในกาวน ้าจากการสงัเกตดว้ยตาเปล่า   
 

(A) (B) 

(C) 
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รูปท่ี 4.7  แสดงการตกตะกอนของ as-received  MWCNTs ท่ีกน้บีกเกอร์ (A) และบนแผน่อะคริลิก 
(C)  และ oxidized MWCNTs ท่ีกน้บีกเกอร์ (B) และบนแผน่อะคริลิก (D) ในอตัราส่วน 1.00%wt 
ของท่อนาโนคาร์บอนท่ีผสมในกาวน ้า 
 
 4.2  ท่อนาโนคาร์บอนผสมกบักาวลาเทก็ซ์ 
  การผสมท่อนาโนคาร์บอนลงในกาวลาเท็กซ์สามารถท าได้โดยการน าท่อนาโน
คาร์บอนทั้ง as-received  MWCNTs และ oxidized MWCNTs มากระจายตวัในเอทานอลดว้ยการสั่นเป็น
เวลา 20 min จากนั้นน าไปผสมกบักาวลาเทก็ซ์ในอตัราส่วนของท่อนาโนคาร์บอน 0.01  0.10 และ 
1.00%wt  ดว้ยการสั่น 10 min และคนจนเป็นเน้ือเดียวกนั แลว้ตั้งท้ิงไวโ้ดยเจาะแผน่ฟอยดใ์ห้เป็นรู
เพื่อใหเ้อทานอลระเหยเช่นเดียวกบักาวน ้ า  แลว้สังเกตลกัษณะการรวมตวัของท่อนาโนคาร์บอนกบักาว
ลาเทก็ซ์ ดงัแสดงในรูปท่ี 4.8  พบว่าทั้ง as-received  MWCNTs และ oxidized  MWCNTs สามารถรวม
เป็นเน้ือเดียวกบักาวในทุกอตัราส่วน และกาวมีสีด าข้ึนตามอตัราส่วนของท่อนาโนคาร์บอนท่ีเติมลงไป 
แต่เม่ือท าการสังเกตท่ีกน้บีกเกอร์จะพบว่าท่ีอตัราส่วน 0.10 และ 1.00%wt  ของ as-received  MWCNTs 
มีการตกตะกอนของท่อนาโนคาร์บอนโดยเฉพาะท่ีอตัราส่วน 1.00%wt  จะสังเกตเห็นตะกอนไดอ้ยา่ง
ชดัเจนดงัรูปท่ี 4.9 (A) ส่วน oxidized MWCNTs ท่ีผสมในอตัราส่วน 1.00%wt ไม่มีการตะกอนของ      
ท่อนาโนคาร์บอนท่ีกน้บีกเกอร์เลย ดงัรูปท่ี 4.9 (B)    

(A) (B) 

(D) (C) 
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รูปท่ี 4.8  แสดงลกัษณะของกาวลาเท็กซ์หลงัผสมท่อนาโนคาร์บอนในอตัราส่วน 0.01%wt (A)                   
0.10 %wt  (B) และ 1.00%wt (C) 
 
  และเม่ือน ากาวท่ีผสม as-received MWCNTs และ oxidized MWCNTs ในอตัราส่วน 
1.00%wt  มาทาลงบนแผ่นอะคริลิกจะท าให้เห็นกอ้นสีด าเล็ก ๆ กระจายอยู่ในเน้ือกาวท่ีผสม                  
as-received  MWCNTs ดงัรูปท่ี 4.9 (C)  ซ่ึงแสดงวา่ as-received  MWCNTs  มีการกระจายตวัไดไ้ม่
ดีนักในกาวลาเท็กซ์ จึงท าให้เห็นกลุ่มท่อนาโนคาร์บอนท่ีรวมตวักันอย่างชัดเจน แต่ oxidized 
MWCNTs ไม่สังเกตเห็นกลุ่มกอ้นสีด าดงัท่ีปรากฏใน as-received  MWCNTs  ดงัรูปท่ี  4.9 (D)  จึง
เป็นการยืนยนัไดว้่า oxidized MWCNTs เกิดการกระจายตวัไดดี้ในกาวลาเทก็ซ์จากการสังเกตดว้ย
ตาเปล่า   
 
 
 

(C) 

(B) (A) 
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รูปท่ี 4.9  แสดงการตกตะกอนของ as-received  MWCNTs ท่ีกน้บีกเกอร์ (A) และบนแผน่อะคริลิก (C)  
และ oxidized MWCNTs ท่ีกน้บีกเกอร์ (B) และบนแผน่อะคริลิก (D) ในอตัราส่วน 1.00%wt ของ
ท่อนาโนคาร์บอนท่ีผสมในกาวลาเทก็ซ์ 
 
 4.3  ท่อนาโนคาร์บอนผสมกบักาวร้อน 
  จากผลการทดลองในขอ้ 3 ไม่พบตวักลางท่ีเหมาะสมในการผสม as-received 
MWCNTs กบักาวร้อน จึงท าการศึกษาเฉพาะ oxidized MWCNTs  โดยการน า oxidized MWCNTs  
มากระจายตวัในอะซิโตนดว้ยการสั่นเป็นเวลา 20 min จากนั้นน าไปผสมกบักาวร้อนในอตัราส่วน
ของท่อนาโนคาร์บอน 0.01  0.10 และ 1.00%wt  ดว้ยการสั่น 10 min ในขวด vial  แลว้สังเกต
ลกัษณะการรวมตวัของท่อนาโนคาร์บอนกบักาวร้อน ดงัแสดงในรูปท่ี 4.10  พบว่ากาวมีสีด าข้ึน
ตามอตัราส่วนของท่อนาโนคาร์บอนท่ีเติมลงไป และ CNTs-S+N และ CNTs-N เกิดการตกตะกอน
ท่ีกน้ขวด vial หลงัท าการผสม 5 min ซ่ึงสังเกตเห็นการตกตะกอนได้ชดัเจนในอตัราส่วน 0.01%wt  
ดงัรูปท่ี 4.10(A) การตกตะกอนท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นผลมาจากการท่ีพื้นผิวของ CNTs-S+N และ CNTs-N มี
หมู่ O-H และ C=O ท่ีมีขั้วสูงมาก ท าใหเ้กิดการกระจายตวัไดไ้ม่ดีในกาวร้อนท่ีมีสมบติัไม่ชอบน ้ า 
จึงท าให้เกิดการรวมตวักนัเองแลว้ตกตะกอนอยู่บริเวณกน้ขวด vial  ส่วน CNTs-K/HCl และ 
CNTs-K/Na ท่ีสังเกตไม่เห็นการตกตะกอน อาจเป็นเพราะบนพื้นผิวมีหมู่ O-H และ C=O ใน

(A) 
(B) 

(C) (D) 
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ปริมาณท่ีไม่มากนัก  จึงท าให้เกิดการรวมกลุ่มกนัเองนอ้ยกว่า CNTs-S+N และ CNTs-N จึงท าให้
เห็นการตกตะกอนไม่ชดัเจน  แต่เม่ือตั้งท้ิงไว ้1 day ก็จะพบว่าท่ีกน้ขวด vial ของ CNTs-K/HCl 
และ CNTs-K/Na มีตะกอนเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.10 แสดงลกัษณะของกาวน ้ าหลงัผสม CNTs-S+N (a) CNTs- N (b) CNTs-K/HCl (c)  และ 
CNTs-K/NaHSO3(d) ในอตัราส่วน 0.01%wt (A) 0.10 %wt  (B) และ 1.00%wt (C) 
 
  ส าหรับการผสม oxidized MWCNTs ในอตัรส่วน 0.10 และ 1.00%wt ซ่ึงมี
ปริมาณของท่อนาโนคาร์บอนมาก ท าให้การสังเกตการณ์ตกตะกอนของท่อนาโนคาร์บอนไดย้าก 
แต่เม่ือท าการเอียงขวด vial กจ็ะพบตะกอนบริเวณกน้ขวด vial โดยมีปริมาณการตกตะกอนมากกวา่
อตัราส่วน 0.01%wt และมีปริมาณมากข้ึนตามอตัราส่วนของท่อนาโนคาร์บอนท่ีเติมลงไป ซ่ึง
สงัเกตเห็นไดท้นัทีหลงัท าการผสมดว้ยการสัน่ เน่ืองจากปริมาณท่อนาโนคาร์บอนเพิ่มข้ึนท าใหเ้กิด
การรวมกลุ่มกนัเองของหมู่ C=O และ O-H มากข้ึนเช่นกนั แมใ้นกาวท่ีผสม CNTs-K/HCl และ 
CNTs-K/ NaHSO3 กส็ามารถสงัเกตเห็นตะกอนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

(A) 
a b c 

d 

(B) 
a b c d 

(C) 
a b c d 
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5.  ทดสอบความแข็งแรงของกาวชนิดต่างๆ เมื่อท าการเติมท่อนาโนคาร์บอน 
  เม่ือผสมท่อนาโนคาร์บอนในกาวชนิดต่าง ๆ แลว้ จึงน าสารผสมของกาวมายดึติดวสัดุ
ส าหรับน าไปทดสอบการยดึติดของกาวดว้ยวิธีเหมาะสม เพื่อศึกษาว่ากาวท่ีผสมท่อนาโนคาร์บอน
สามารถเพิ่มการยึดติดของกาวไดห้รือไม่เม่ือเทียบกบักาวท่ีไม่ผสมท่อนาโนคาร์บอน  และศึกษา 
oxidized MWCNTs ท่ีเหมาะสมในการผสมกบักาวแต่ละชนิด  รวมถึงอตัราส่วนท่ีเหมาะสมของ 
oxidized MWCNTs ท่ีผสมลงในกาวท่ีสามารถช่วยเพิ่มการยึดติดของกาวไดดี้ ซ่ึงปัจจยัท่ีช่วยเพิ่ม
การยึดติดของกาว คือ การกระจายตวัท่ีดีของท่อนาโนคาร์บอนในกาว และแรงยึดเหน่ียวระหว่าง
ท่อนาโนคาร์บอนกบักาวท่ีจะช่วยเสริมแรงยึดเหน่ียวในกาว  ในการทดสอบความแขง็แรงในการ
ยึดติดของกาวแต่ละชนิดจะท าการทดสอบจ านวน 6 คร้ังต่อ 1 ตวัอยา่ง และท าการเลือกขอ้มูลท่ี
ไดม้า 4 คร้ัง เพื่อลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากเคร่ืองมือทดสอบและผูท้ดลองเอง  โดยท าการเลือก
ขอ้มูลดงัน้ี  
  1. ถา้ทดสอบแลว้ไดข้อ้มูลครบ 6 คร้ัง โดยไม่เกิดความผิดพลาดระหว่างท าการทดสอบ 
จะท าการตดัขอ้มูลสูงสุดหรือต ่าสุดท่ีแตกต่างจากขอ้มูลอ่ืนออก  
  2. ถา้ทดสอบแลว้ไดข้อ้มูลไม่ครบทั้ง 6 คร้ัง โดยเกิดความผิดพลาดข้ึนขณะท าการ
ทดสอบ ท าใหเ้หลือขอ้มูลเพียง 5 คร้ัง จะท าการตดัขอ้มูลท่ีแตกต่างจากขอ้มูลอ่ืนออก 1 คร้ัง  
  จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้ง 4 คร้ัง มาหาค่าเฉล่ีย (    ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD) 
ซ่ึงผลการทดสอบความแขง็แรงในการยดึติดของกาวชนิดต่าง ๆ เป็นดงัน้ี 
  5.1  กาวน ้า 
   การทดสอบความแขง็แรงในการยึดติดของกาวน ้ าท าไดโ้ดยการทากาวน ้ าท่ีผสม
ท่อนาโนคาร์บอนชนิดต่าง ๆ ติดขอบแผ่นอะคริลิก 2 แผ่นเขา้ดว้ยกนัโดยมีพื้นท่ีในการทากาว
เท่ากบั 0.22” x 1.00”  ดงัรูป 3.8 หนา้ 29 จากนั้นน าแผน่อะคริลิกไปทดสอบดว้ยเคร่ืองวดัแรงอดัท่ี
ประดิษฐข้ึ์นเอง โดยค่อย ๆเพิ่มน ้ าหนกัลงบนแท่นวางทุก ๆ 1 นาที ดงัรูปท่ี 4.11(A)  จนแผน่อะคริลิก
แยกออกจากกนั ดงัรูปท่ี 4.11(B)  แลว้ค านวณน ้ าหนกัท่ีได(้โดยรวมน ้ าหนกัของแผ่นวางน ้ าหนัก
ขนาด 604.61 g)  เป็น % N/m2 ดงัตารางท่ี 4.6  ซ่ึงแสดงความแขง็แรงของกาวน ้ าท่ีเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงหลงัผสมท่อนาโนคาร์บอน เม่ือเปรียบเทียบกบักาวน ้าท่ีไม่ผสมท่อนาโนคาร์บอน  
 
 
 
 
 

x
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รูปท่ี 4.11  แสดงการทดสอบแผน่อะคริลิกเม่ือทดสอบดว้ยเคร่ืองวดัแรงอดั (A) และการแยกของแผน่ 
อะคริลิก (B) 
 
   จากผลการทดสอบพบว่า oxidized MWCNTs ช่วยเพิ่มความแขง็แรงในการยดึติด
ของกาวน ้ าไดด้งัตารางท่ี 4.6  ส่วน as-received MWCNTs  ช่วยเพิ่มความแขง็แรงในการยดึติดของ
กาวน ้ าไดเ้พียงเล็กนอ้ยหรือลดความแข็งแรงในการยึดติดส าหรับอตัราส่วน 1.00%wt เน่ืองจาก
พื้นผวิของ as-received MWCNTs  มีความเป็นขั้วนอ้ย จึงเกิดการกระจายตวัไดไ้ม่ดีในกาวน ้ าท่ีมี
ความมีขั้วสูง โดยสังเกตเห็นการรวมตวัของท่อนาโนคาร์บอนเม่ือท าการส่องดว้ยเคร่ือง SEM ดงั
รูปท่ี 4.12 (C และ D) ส าหรับอตัราส่วน 0.10%wt และรูปท่ี 4.12 (E และ F) ส าหรับอตัราส่วน 
1.00%wt  ส่วน oxidized MWCNTs บนพื้นผวิมีหมู่ O-H และ C=O จึงเกิดการกระจายตวัไดดี้ใน
กาวน ้ าโดยมีลกัษณะการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนเช่นเดียวกบั CNTs-S+N เพราะมีหมู่              
O-H และ C=O เหมือนกนั ต่างกนัตรงปริมาณจึงอาจเกิดการรวมกลุ่มของท่อนาโนคาร์บอนใน
ขนาดท่ีแตกต่างกนั  แต่มีแนวโนม้ไปในทางเดียวกบั CNTs-S+N  ดงัรูปท่ี 4.13 (B และ C)  ท่ีผสม 
CNTs-S+N ในอตัราส่วน 0.10%wt ซ่ึงไม่เห็นการรวมตวัของท่อนาโนคาร์บอนและรูป 4.13 (D และ 
E) ส าหรับอตัราส่วน 1.00%wt ท่ีสังเกตเห็นการรวมกลุ่มของท่อนาโนคาร์บอน แต่มีขนาดเล็กกว่า             
as-received MWCNTs ในอตัราส่วนเดียวกนัอยา่งชดัเจน  จึงเกิดแรงยดึเหน่ียวระหว่างหมู่ O-H และ 
C=O ของท่อนาโนคาร์บอนกบัหมู่ O-H ของ polyvinyl  alcohol ซ่ึงเป็นพอลิเมอร์ในกาวน ้ าไดดี้  จึงทน
แรงกดของน ้าหนกัไดม้าก ซ่ึงช่วยเพิ่มความแขง็แรงในการยดึติดของกาวน ้าไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
 

แผ่นวางน า้หนัก 

(A) 
(B) 
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ตารางท่ี 4.6  ร้อยละความแขง็แรงท่ีเปล่ียนแปลงไป (% N/m2) หลงัผสม CNTs ในอตัราส่วนต่าง ๆ 
เม่ือเทียบกบักาวน ้าท่ีไม่ผสม CNTs 
 

ชนิดของ CNTs  
ทีผ่สมในกาวน า้ 

ความแข็งแรงของกาวน า้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป (% N/m2 ) หลงัผสม CNTs                  
ในอตัราส่วนต่าง ๆ  เมือ่เทียบกบักาวน า้ทีไ่ม่ผสม CNTs 

0.01%wt 0.10%wt 1.00%wt 
as-received MWCNTs +10.43    0.00 +16.92   3.70  -17.34   0.00  
CNTs-N +121.00    0.00 +158.33   2.45  +56.03   0.39  
CNTs-S+N +108.49   0.00   +163.80   0.00  +35.72   0.00  
CNTs-K/NaHSO3 +75.37   0.00  +84.74   0.00  +47.39   3.77 
CNTs-K/HCl +84.74   0.00   +111.00   2.38  +42.39   3.12  

    
   จากตารางท่ี 4.6 จะสังเกตเห็นไดว้่ากาวน ้ าท่ีผสมดว้ย CNTs-S+N และ CNTs-N 
สามารถทนแรงกดของน ้ าหนักได้ดีกว่ากาวน ้ าท่ีผสมด้วย CNTs-K/NaHSO3 และ CNTs-K/HCl 
ทั้งน้ีเป็นเพราะพื้นผวิของ CNTs-S+N และ CNTs-N มีปริมาณหมู่ O-H และ C=O  มากกว่า ท าให้
เกิดการกระจายตวัไดดี้ในกาวน ้ าและเกิดแรงยดึเหน่ียวระหว่างหมู่ O-H และ C=O ของ CNTs-S+N 
และ CNTs-N กบัหมู่ O-H ของ polyvinyl alcohol ในกาวน ้ าไดดี้กว่า จึงทนแรงกดของน ้ าหนกัได้
มากกว่า  และพบว่ากาวน ้ าผสม CNTs-S+N สามารถทนแรงกดของน ้ าหนักไดม้ากกว่า CNTs-N 
เลก็นอ้ย อาจเป็นเพราะหมู่ O-H และ C=O บนผวิท่อนาโนคาร์บอนมีปริมาณใกลเ้คียงกนั จึงถือได้
วา่ทั้ง CNTs-S+N  และ CNTs-N  เหมาะสมท่ีจะใชใ้ชผ้สมในกาวน ้าเพือ่เพิ่มความแขง็แรงในการยดึ
ติดของกาวน ้า 
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รูปท่ี 4.12  แสดงลกัษณะของกาวน ้ าท่ีมีการผสม as-received MWCNTs 0.01%wt  ท่ี1000x(A) 5000x(B) 
0.10 %wt ท่ี1000x(C) 5000x(D) และ 1.00%wt ท่ี1000x(E) 5000x(F) 
 
 
 

(E) (F) 

(B) 

(A) (B) 

(C) (D) 
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รูปท่ี 4.13  แสดงลกัษณะของกาวน ้ าท่ีไม่มีการผสมท่อนาโนคาร์บอนท่ี 5000x (A) และมีการผสม 
CNTs/S+N 0.10 %wt ท่ี1000x(B) 5000x(C) และ 1.00 %wt ท่ี1000x(D) 5000x(E)  
 

(A) 

(D) (E) 

(B) (C) 
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   เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนในการผสมท่อนาโนคาร์บอนลงในกาวน ้ าดงักราฟท่ี 
4.9  พบว่าการผสมท่อนาโนคาร์บอนในอตัราส่วน 0.10%wt  สามารถเพิ่มความแขง็แรงในการยึด
ติดของกาวน ้าไดดี้ท่ีสุด เน่ืองจากท่ีอตัราส่วนน้ีมีการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนไดดี้ดงัแสดง
ในรูปท่ี 4.13 (B และ C)  เม่ือส่องดว้ยเคร่ือง SEM ท่ีก าลงัขยาย 1000x และ 5000x ไม่พบการ
รวมตวักนัของท่อนาโนคาร์บอนเช่นเดียวกบัลกัษณะของกาวน ้ าท่ีไม่มีการผสมท่อนาโนคาร์บอน
ดงัรูปท่ี 4.13 (A) ยกเวน้การผสม as-received MWCNTs ท่ีอตัราส่วนน้ีจะเห็นไดว้่าทนต่อแรงกด
ของน ้ าหนักได้ใกลเ้คียงกับกาวท่ีไม่ผสมท่อนาโนคาร์บอน เพราะมีการรวมตัวของท่อนาโน
คาร์บอนเกิดข้ึนดงัรูปท่ี 4.12 (C และ D) ส่วนการผสมท่อนาโนคาร์บอนในอตัราส่วน 0.01 และ 
1.00 %wt  พบว่าช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการยึดติดของกาวน ้ าไดน้อ้ยกว่า ทั้งน้ีเน่ืองจากท่ี
อตัราส่วน 0.01%wt  มีปริมาณของท่อนาโนคาร์บอนนอ้ย แมจ้ะเกิดการกระจายตวัไดดี้ก็ตามโดย
เม่ือส่องดว้ยเคร่ือง SEM  จะไม่พบการรวมตวัของoxidized MWCNTs เช่นเดียวกบัอตัราส่วน 
0.10%wt ดงัรูปท่ี 4.13 (B และ C)  และ as-received MWCNTs ดงัรูปท่ี 4.12 (A และ B) ท าให้แรง
ยดึเหน่ียวระหว่างหมู่  O-H และ C=O ของท่อนาโนคาร์บอนกบัหมู่ O-H ของ polyvinyl alcohol 
เกิดข้ึนไดน้อ้ย ส่วนท่ีอตัราส่วน 1.00%wt จะมีปริมาณของท่อนาโนคาร์บอนมาก จึงท าให้เกิดการ
รวมตวัระหว่างท่อนาโนคาร์บอนดว้ยกนัเองดงัแสดงในรูปท่ี 4.13 (D และ E)  ส าหรับ oxidized 
MWCNTs  และรูปท่ี 4.12 (E และ F)  ส าหรับ as-received MWCNTs  จึงเกิดแรงยดึเหน่ียวระหว่าง
หมู่ O-H  และ C=O ของท่อนาโนคาร์บอนกบัหมู่ O-H  ของ polyvinyl alcohol ไดน้อ้ยเช่นกนั 
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กราฟท่ี 4.9  เปรียบเทียบความแข็งแรงในการยึดติดของกาวน ้ าท่ีผสมท่อนาโนคาร์บอนใน
อตัราส่วนต่าง ๆ  
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อตัราส่วนในการผสม CNTs ในกาวน า้ (%wt) 

(a) as-received MWCNTs
(b) CNTs-N
(c) CNTs-S+N
(d) CNTs-K/NaHSO3
(e) CNTs-K/HCl
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 5.2 กาวลาเทก็ซ ์
   การทดสอบความแขง็แรงในการยึดติดของกาวลาเท็กซ์ท าไดโ้ดยการติดผา้ดว้ย
การทากาวลาเทก็ซ์ท่ีผสมท่อนาโนคาร์บอนชนิดต่าง ๆ ลงในพื้นท่ีทากาวขนาด 4.00” x  3.00”  แลว้
ตดัผา้ออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆกนั  ดงัรูป 4.14 (A) ท าซ ้ าอีกคร้ัง จะไดผ้า้ท่ีตดัแบ่งเป็นส่วนเท่า ๆกนั 
จ านวน 6 ช้ิน จากนั้นน าไปทดสอบแรงดึงดว้ยเคร่ือง LLOYD instruments  จนผา้แยกออกจากกนั
เป็นระยะทาง 180 mm ดงัรูปท่ี 4.14 (B)  แลว้ค านวณ เป็น % N/m ดงัตารางท่ี 4.7  ซ่ึงแสดงความ
แขง็แรงของกาวลาเทก็ซ์ท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงหลงัผสมท่อนาโนคาร์บอน เม่ือเปรียบเทียบกบักาวลา
เทก็ซ์ท่ีไม่ผสมท่อนาโนคาร์บอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.14  แสดงผา้ท่ีตดัแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกนั (A) และการทดสอบการยึดติดของผา้ดว้ยเคร่ือง 
LLOYD instruments (B)  
 
   จากผลการทดสอบพบว่าท่อนาโนคาร์บอนช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการยึดติด
ของกาวลาเทก็ซ์เม่ือท าการผสมในอตัราส่วน 0.01 และ 0.10%wt  ยกเวน้เม่ือผสม 0.01 %wt  ของ 
CNTs-N และ 0.10%wt ของ as-received MWCNTs และ CNTs-S+N  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7  เน่ืองจาก
ท่ีอตัราส่วน 0.01 %wt ของ CNTs-N อาจมีเอทานอลท่ีใชเ้ป็นตวักลางเหลืออยู ่ จึงท าให ้CNTs-N 
ทนแรงดึงไดน้อ้ย   
 

(B) 
(A) 
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ตารางท่ี 4.7  ร้อยละความแขง็แรงท่ีเปล่ียนแปลงไป (% N/m) หลงัผสม CNTs ในอตัราส่วนต่าง ๆ 
เม่ือเทียบกบักาวลาเทก็ซ์ท่ีไม่ผสม CNTs 
 

ชนิดของ CNTs                        
ที่ผสมในกาวลาเท็กซ์ 

ความแข็งแรงของกาวลาเท็กซ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป (% N/m ) หลงัผสม 
CNTs  ในอตัราส่วนต่าง ๆ  เมือ่เทยีบกบักาวลาเทก็ซ์ทีไ่ม่ผสม CNTs 

0.01%wt 0.10%wt 1.00%wt 
as-received MWCNTs +36.55    4.79 -20.58   29.03  -43.94   26.03  
CNTs-N -12.99   4.68 +69.93   20.98 -44.53   48.32  
CNTs-S+N +162.77   9.77   -28.76   9.99  -53.28   12.03  
CNTs-K/NaHSO3 +83.36   11.23  +52.85   10.44  +4.38   20.62  
CNTs-K/HCl +75.33   13.84   +42.77   38.70  +0.15   13.10  

 
  ส าหรับอตัราส่วน 1.00%wt ของการผสมท่อนาโนคาร์บอนลงในกาวลาเทก็ซ์ไม่
สามารถเพิ่มความแข็งแรงในการยึดติดของกาวลาเท็กซ์ เน่ืองจากท่ีอตัราส่วนน้ีมีปริมาณของ             
ท่อนาโนคาร์บอนมาก ท าใหเ้น้ือกาวท่ีอยูร่ะหว่างท่อนาโนคาร์บอนลดลง  จึงเกิดการรวมตวักนัเอง
ของท่อนาโนคาร์บอน ดงัแสดงในรูปท่ี 4.15 (D และ F) ซ่ึงเห็นไดช้ดัว่ามีการรวมตวัของ CNTs-
S+N และ as-received MWCNTs เกิดข้ึนเม่ือท าการส่องดว้ยเคร่ือง SEM ท่ีก าลงัขยาย 5000x ส่วน
กาวท่ีผสมท่อนาโนคาร์บอนชนิดอ่ืนอาจเกิดการรวมตวักันเช่นเดียวกบั CNTs-S+N เน่ืองจากมี
แนวโน้มในการทนต่อแรงดึงไปในทางเดียวกนักบั CNTs-S+N  แต่อาจมีขนาดในการรวมตวักนั
ของท่อนาโนคาร์บอนแตกต่างกนัออกไป 
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รูปท่ี 4.15 แสดงลกัษณะของกาวลาเทก็ซ์ท่ีไม่มีการผสมท่อนาโนคาร์บอนท่ี 5000x (A) และมีการ
ผสม CNTs/S+N 0.10 %wt ท่ี5000x(B) CNTs/S+N 1.00 %wt ท่ี1000x(C) 5000x(D) และ as-received 
MWCNTs 1.00 %wt ท่ี1000x(E) 5000x(F) 
 

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) (F) 
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  เม่ือท าการเปรียบเทียบแรงดึงของผา้ท่ีติดด้วยกาวลาเท็กซ์ท่ีผสมท่อนาโน
คาร์บอนในอตัราส่วนต่าง ๆ ดงักราฟท่ี 4.10 พบว่าท่ีอตัราส่วน 0.01%wt ของ oxidized MWCNTs 
สามารถเพิ่มความแขง็แรงในการยดึติดของกาวลาเทก็ซ์ไดดี้กว่าท่ีอตัราส่วนอ่ืน เน่ืองจากมีปริมาณ
ของท่อนาโนคาร์บอนท่ีน้อย จึงเกิดการกระจายตวัไดดี้ในกาวลาเท็กซ์ และอาจเกิดแรงยึดเหน่ียว
ระหว่างไฮโดรเจนของหมู่ O-H  และ C=O บนผิวท่อนาโนคาร์บอนกบัออกซิเจนของเอสเทอร์ใน 
polyvinyl acetate  ซ่ึงเป็นพอลิเมอร์ในกาวลาเทก็ซ์  แต่เม่ือเพิ่มปริมาณท่อนาโนคาร์บอนใหม้ากข้ึน 
ผลการทดสอบแรงดึงท่ีไดก้ลบัลดลง อาจเป็นเพราะเน้ือกาวลาเท็กซ์ระหว่างท่อนาโนคาร์บอน
ลดลง ท าใหเ้กิดการรวมตวักนัของท่อนาโนคาร์บอน และมีการรวมตวัมากข้ึนเม่ือเพิ่มปริมาณท่อนา
โนคาร์บอนดงัรูปท่ี 4.15 (D) ท่ีแสดงการรวมกลุ่มของท่อนาโนคาร์บอนในอตัราส่วน 1.00%wt  
อยา่งชดัเจน ท่ีอตัราส่วน 0.10%wt  อาจมีการรวมตวัของท่อนาโนคาร์บอน แต่สังเกตเห็นไดย้าก 
เป็นเพราะลกัษณะของเน้ือกาวลาเท็กซ์เองดงัเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ ส่วน as-received MWCNTs  
เม่ือท าการเพิ่มปริมาณกจ็ะเกิดการรวมตวักนัของท่อนาโนคาร์บอนเช่นกนัดงัรูป 4.15 (F)  
 

 
 
กราฟท่ี 4.10  เปรียบเทียบความแขง็แรงในการยึดติดของกาวลาเทก็ซ์ท่ีผสมท่อนาโนคาร์บอนใน
อตัราส่วนต่าง ๆ  
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อตัราส่วนในการผสม CNTs ในกาวลาเทก็ซ์ (%wt) 

(a) as-received MWCNTs
(b) CNTs-N
(c) CNTs-S+N
(d) CNTs-K/NaHSO3
(e) CNTs-K/HCl
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 5.3  กาวร้อน 
   การทดสอบการเพิ่มความแขง็แรงในการยึดติดของกาวร้อนท าไดโ้ดยการใชก้าว
ร้อนท่ีผสม oxidized MWCNTs ติดขอบแผ่นอะคริลิก 2 แผน่เขา้ดว้ยกนั โดยทากาวลงบนพื้นท่ี
ขนาด 0.22” x 0.25”  ดงัรูป 3.13 หนา้ 44  จากนั้นน าแผน่อะคริลิกไปทดสอบดว้ยเคร่ืองวดัแรงอดัท่ี
ประดิษฐข้ึ์นเอง โดยค่อย ๆเพิ่มน ้ าหนกัลงบนแท่นวางทุก ๆ 2 นาที ซ่ึงต่างกบักาวน ้ าท่ีวางน ้ าหนกั
บนแผน่วางน ้ าหนกัทุก ๆ 1 นาที เน่ืองจากกาวร้อนมีความแขง็แรงในการยึดติดท่ีดีกว่ากาวน ้ า จึง
ตอ้งท้ิงช่วงระยะเวลาในการวางน ้ าหนักนานกว่า แลว้ท าการทดสอบเช่นเดียวกบักาวน ้ าดงัรูปท่ี 4.11
จากนั้นค านวณน ้าหนกัท่ีได(้โดยรวมน ้าหนกัของแผน่วางน ้าหนกัขนาด 604.61 g)  เป็น % N/m2 ดงั
ตารางท่ี 4.8  ซ่ึงแสดงความแขง็แรงของกาวน ้ าท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงหลงัผสมท่อนาโนคาร์บอน เม่ือ
เปรียบเทียบกบักาวน ้าท่ีไม่ผสมท่อนาโนคาร์บอน 
   จากผลการทดสอบพบว่ากาวร้อนท่ีผสม oxidized MWCNTs ไม่ช่วยเพิ่มการยึด
ติดของกาวร้อน ดงัตารางท่ี 4.8 เน่ืองจากอะซิโตนท่ีใชเ้ป็นตวักลางในการผสมไม่ไดต้ั้งท้ิงไวใ้ห้
ระเหยออก เพราะเม่ือท าการผสม oxidized MWCNTs ลงในกาวร้อน กาวจะเกิดการแขง็ตวัภายใน
เวลา 30 min จึงตอ้งท าการทาลงบนแผน่อะคริลิกอยา่งรวดเร็ว ท าให้เป็นสาเหตุในการรับแรงกด
ของน ้าหนกัไดน้อ้ยของกาวท่ีผสม oxidized MWCNTs  
 

ตารางท่ี 4.8  ร้อยละความแขง็แรงท่ีเปล่ียนแปลงไป (% N/m2) หลงัผสม CNTs ในอตัราส่วนต่าง ๆ 
เม่ือเทียบกบักาวร้อนท่ีไม่ผสม CNTs 
 

ชนิดของท่อนาโนคาร์บอน                        
ที่ผสมในกาวร้อน 

ความแข็งแรงของกาวร้อนทีเ่ปลีย่นแปลงไป (% N/m2 ) หลงัผสม 
CNTs  ในอตัราส่วนต่าง ๆ  เมือ่เทยีบกบักาวร้อนทีไ่ม่ผสม CNTs 

0.01%wt 0.10%wt 1.00%wt 
CNTs-N -56.13   0.00   -71.84   0.00  -84.78   0.00   
CNTs-S+N -61.18   0.00  -76.93   0.00   -86.49   8.44   
CNTs-K/NaHSO3 -45.96   0.00  -58.79   12.89  -76.93   0.00  
CNTs-K/HCl -51.06   0.00  -66.76   0.00  -80.74   13.18  

    

  และเม่ือท าการเปรียบเทียบกาวร้อนท่ีผสม oxidized MWCNTs ดงัตารางท่ี 4.8  พบว่า 
CNTs-S+N และ CNTs-N  สามารถรับแรงกดของน ้ าหนกัไดน้อ้ย เพราะมีการกระจายตวัไดไ้ม่ดีใน
กาวร้อนท่ีมีสมบติัไม่มีขั้ว ซ่ึงสังเกตเห็นตะกอนท่ีเกิดข้ึนท่ีกน้ขวด vial ไดอ้ยา่งชดัเจนดงัรูปท่ี 4.10  
และเม่ือน า CNTs-N  ไปส่องดว้ยเคร่ือง SEM ดงัรูปท่ี 4.16 (B และ C) จะปรากฏการรวมตวัของ 
ท่อนาโนคาร์บอนท่ีมีขนาดใหญ่อยา่งชดัเจน และถา้น า CNTs-S+N ไปท าการส่องดว้ยเคร่ือง SEM ก ็      



 

88 

จะสามารถพบกลุ่มของท่อนาโนคาร์บอนท่ีมีขนาดใหญ่เช่นกนั เพราะบนพื้นผิวมีปริมาณของหมู่ 
C=O และ O-H  ท่ีใกลเ้คียงกบั CNTs-N   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.16 แสดงลกัษณะของกาวร้อนท่ีไม่มีการผสมท่อนาโนคาร์บอนท่ี 1000x (A) และมีการผสม 
CNTs-N 1.00 %wt ท่ี1000x(B) 5000x(C) และ CNTs-K/NaHSO3 1.00 %wt ท่ี1000x(D) 5000x(E) 

(A) 

(B) (C) 

(D) (E) 

(C) 
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    และจากกราฟ 4.11 จะเห็นไดว้่าท่ีอตัราส่วน 0.01%wt CNTs-S+N และ 
CNTs-N  สามารถรับแรงกดน ้ าหนักได้น้อยกว่า CNTs-K/NaHSO3 และ CNTs-K/HCl  เน่ืองจาก 
CNTs-S+N และ CNTs-N  ตกตะกอนอยา่งรวดเร็วหลงัผสมกบักาว ดงัรูปท่ี 4.10  และเม่ือท าการส่อง 
ดว้ยเคร่ือง SEM ดงัรูปท่ี 4.16 (B และ C)  จะสงัเกตเห็นการรวมตวัของท่อนาโนคาร์บอนท่ีมากกว่า 
CNTs-K/NaHSO3 และ CNTs-K/HCl  ดงัแสดงในรูปท่ี 4.16 (D และ E)  และเม่ือน าไปส่องดว้ยกลอ้ง
จุลทรรศน์ชนิดแสงส่องผ่านดา้นบนไดด้งัรูปท่ี 4.17   จะพบว่า CNTs-S+N มีการรวมกลุ่มของท่อ
นาโนคาร์บอนท่ีมากกวา่ CNTs-K/NaHSO3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.17 แสดงการกระจายตวัของ CNTs-S+N (A) และ CNTs-K/NaHSO3 (B) ในกาวร้อนเม่ือ
ส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ชนิดแสงส่องผา่นดา้นบน 

(A) 

(B) 
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   และเม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนของท่อนาโนคาร์บอนท่ีผสมในกาวร้อนพบว่าท่ี
อตัราส่วน 0.01%wt ของ oxidized MWCNTs ท่ีเติมลงในกาวร้อนสามารถรับแรงกดของน ้ าหนกั
ไดม้ากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนในการเติม oxidized MWCNTs อ่ืน ๆ  เพราะท่ีอตัราส่วน 0.01%wt  
น้ีมีปริมาณท่อนาโนคาร์บอนท่ีนอ้ย จึงเกิดการรวมตวัของท่อนาโนคาร์บอนไดน้อ้ยกว่าในการเติม
ปริมาณท่ีมาก จึงท าใหส้ามารถรับแรงกดของน ้าหนกัไดม้ากกวา่  
 

 
 
 
กราฟท่ี 4.11  เปรียบเทียบความแขง็แรงในการยึดติดของกาวร้อนท่ีผสมท่อนาโนคาร์บอนใน
อตัราส่วนต่าง ๆ  
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บทที ่5 
สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ 

 
1.  สรุปผลการทดลอง  
 1.1   การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนท่ีมีปริมาณ
มากในเอทานอล (C2H5OH)  ดว้ยเทคนิคการสั่นดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Ultrasonication)  พบว่า
ท่อนาโนคาร์บอนท่ีมีปริมาณนอ้ย คือ 0.0100 g  เกิดการกระจายตวัไดดี้ท่ีสุดในเอทานอล แต่เม่ือ
เพิ่มปริมาณให้มากข้ึนกลบัเกิดการกระจายตวัไดไ้ม่ดีแมจ้ะท าการเพิ่มเวลาในการสั่นให้นานข้ึนก็
ตาม จึงใชว้ิธีแบ่งเป็นส่วนยอ่ยในการเพิ่มการกระจายตวัท่อนาโนคาร์บอนในปริมาณมาก ซ่ึงพบว่า
สามารถเพิ่มการกระจายตวัไดดี้ และช่วยลดเวลาในการเตรียมไดด้ว้ย  
 1.2   การศึกษาการเติมหมู่ฟังก์ชันเคมีท่ีเพิ่มข้ึนบนพื้นผิวท่อนาโนคาร์บอนด้วย
เทคนิค Fourier-transformed infrared spectroscopy (FT-IR) จากการท าปฏิกิริยาออกซิเดชนักบั 
strong oxidizing agents ท่ีแตกต่างกนั 3 ชนิด คือ conc.HNO3 (CNTs-N) conc.H2SO4 + conc. HNO 
อตัราส่วน 3:1 โดยปริมาตร (CNTs-S+N) และ 0.10 M KMnO4 ท่ีก าจดั MnO2 ดว้ย HCl (CNTs-
K/HCl) และ NaHSO3 (CNTs-K/ NaHSO3) พบว่าพื้นผิวของท่อนาโนคาร์บอนถูกออกซิไดซ์ดว้ย 
strong oxidizing agents และมีหมู่ฟังก์ชนัเคมีบนพื้นผิวท่อนาโนคาร์บอนแตกต่างกนัตาม  
oxidizing agents ท่ีใช ้ และเม่ือเปรียบเทียบความมีขั้วบนพื้นผิวท่อนาโนคาร์บอน พบว่า CNTs-
S+N   CNTs-N > CNTs-K/HCl > CNTs-K/ NaHSO3 > as-receive MWCNTs ตามล าดบั   
 1.3   เม่ือน าท่อนาโนคาร์บอนไปทดสอบการกระจายตวัในตวักลางของเหลว 7 ชนิด 
พบวา่ความมีขั้วบนพื้นผวิท่อนาโนคาร์บอนของ CNTs-S+N  > CNTs-N > CNTs-K/HCl   CNTs-
K/ NaHSO3 > as-receive MWCNTs ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง 
FT-IR 

 1.4   ศึกษาตวักลางของเหลวท่ีเหมาะสมในการผสมท่อนาโนคาร์บอนเขา้กบักาวน ้ า  
กาวลาเทก็ซ์ และกาวร้อน โดยตวักลางของเหลวจะตอ้งมีการกระจายตวัท่อนาโนคาร์บอนไดดี้ และ
ไม่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสมบติัของเน้ือกาว ซ่ึงพบว่าเอทานอลเป็นตวักลางของเหลวท่ีเหมาะ
ส าหรับผสมท่อนาโนคาร์บอนเขา้กบักาวน ้ าและกาวลาเท็กซ์  ส่วนอะซิโตนเหมาะส าหรับเป็น
ตวักลางในกาวร้อน ยกเวน้ as-receive MWCNTs ท่ีไม่พบตวักลางของเหลวท่ีเหมาะสมส าหรับใช้
เป็นตวักลางในกาวร้อน   
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        1.5   ศึกษาการผสมท่อนาโนคาร์บอนอตัราส่วน 0.01  0.10 และ 1.00%wt  ลงในกาว
น ้ า กาวลาเท็กซ์ และกาวร้อน โดยสังเกตลกัษณะการรวมตวัของท่อนาโนคาร์บอนกบักาวดว้ยตา
เปล่า พบว่า oxidized MWCNTs ทุกอตัราส่วน และ as-receive MWCNTs อตัราส่วน 0.01 และ  
0.10 %wt  สามารถรวมเป็นเน้ือเดียวกบักาวน ้ าและกาวลาเทก็ซ์ไดโ้ดยไม่เห็นตะกอนของท่อนาโน
คาร์บอนบริเวณกน้บีกเกอร์ แต่ as-receive MWCNTs ท่ีอตัราส่วน 1.00%wt  จะสังเกตเห็นตะกอน
ของท่อนาโนคาร์บอนบริเวณกน้บีกเกอร์อยา่งชดัเจน  ส าหรับกาวร้อนจะเห็นการตกตะกอนหลงัท า
การผสม CNTs-N และ CNTs-S+N มากกวา่การผสม CNTs-K/HCl และ CNTs-K/NaHSO3  
 1.6   ศึกษาการทดสอบความแข็งแรงในการยึดติดของกาวน ้ า กาวลาเท็กซ์ และกาว
ร้อนทั้งท่ีผสมและไม่ผสมท่อนาโนคาร์บอน พบวา่ท่อนาโนคาร์บอนสามารถเพิ่มการยดึติดของกาว
น ้ าและกาวลาเทก็ซ์ได ้โดยเฉพาะการผสม oxidized MWCNTs ลงในกาว  ส่วนกาวร้อนเม่ือผสม 
oxidized MWCNTs กลบัลดการยดึติดของกาวร้อน  เน่ืองจากไม่ไดท้  าการระเหยอะซิโตนท่ีใชเ้ป็น
ตวักลางของเหลว 
 
2.  ข้อเสนอแนะ 
 2.1  จากการศึกษาปริมาณของหมู่ฟังกช์นัดว้ยการท า KBr disc โดยใช ้KCN เป็น 
internal standard อาจท าใหพ้ีคของหมู่ -OH มีส่วนสูงเพิ่มข้ึนจากน ้ าท่ีถูกดูดซบับน KBr และ KCN 
ซ่ึงเป็นสารท่ีมีสมบติัในการดูดความช้ืนไดง่้าย จึงท าให้ส่วนสูงของหมู่ -OH ไม่ไดม้าเกิดการท า
ปฏิกิริยากบั strong oxidizing agents ท่ีแทจ้ริง ดงันั้นก่อนการน า KBr และ KCN ไปใชค้วรไล่น ้ า
ออกโดยไปอบท่ีอุณหภูมิ 120 C  เป็นเวลา 24 ชัว่โมงและเก็บสารไวใ้นเดสิเคเตอร์ทุกคร้ัง เพื่อ
ป้องกนัการดูดความช้ืนของสาร และก่อนน าไปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง FT-IR ควรน าแผน่ KBr disc 
ไปอบก่อนทุกคร้ัง  
 2.2   จากการใช ้NaHSO3 ในการก าจดั MnO2 ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการเติมหมู่
ฟังกช์นับนผวิท่อนาโนคาร์บอนดว้ยการท าปฏิกิริยาออกซิเดชนักบั 0.10 M KMnO4 ท่ีท าให้หมู่            
C-O เพิ่มข้ึน แต่หมู่ C=O กลบัลดลง เม่ือเทียบกบัการท าปฏิกิริยาดว้ย conc.HNO3, conc.H2SO4 + 
conc. HNO อตัราส่วน 3:1 โดยปริมาตร และ 0.10 M KMnO4 แต่ก าจดั MnO2 ดว้ย HCl  อาจเป็น
เพราะใช ้NaHSO3 ในปริมาณมากเกินพอ จึงท าให ้NaHSO3 ไปรีดิวซ์หมู่ C=O ให้กลายเป็น C-O  
ดงันั้นควรศึกษาปริมาณ NaHSO3 ท่ีเหมาะสมในการก าจดั MnO2 
 2.3   ในการผสมท่อนาโนคาร์บอนท่ีกระจายตวัในอะซิโตนลงในกาวร้อน ควรท าการ
ระเหยอะซิโตนออกก่อนเพื่อใหเ้หลืออะซิโตนในปริมาณท่ีเหมาะสมก่อนผสมลงในกาว เพราะกาว
ร้อนจะเกิดการแขง็ตวัหลงัท าการผสมแลว้ จึงท าใหร้ะเหยอะซิโตนออกไม่ได ้
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 2.4   ในการกระจายตวัท่อนาโนคาร์บอนหรือการผสมท่อนาคาร์บอนให้เป็นเน้ือ
เดียวกบักาวดว้ยเคร่ือง ultrasonicator จะตอ้งวางภาชนะให้มีต าแหน่งท่ีใกลเ้คียงกนั เน่ืองจาก
ต าแหน่งในการวางมีผลต่อการส่งคล่ืนเสียงไปยงัสารละลาย ซ่ึงท าให้ผลการทดลองเกิดความ
คลาดเคล่ือนได ้
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลเพิม่เติมในงานวจัิย 

 
ตารางผนวก ก.1 เปอร์เซ็นตไ์ทลข์องท่อนาโนคาร์บอน 0.0100  0.1000   0.5000  และ 1.0000 g ใน

เอทานอล 100 mL หลงัท าการสัน่เป็นเวลา 5 hrs 

ที่ % 
Size (µm) 

0.0100 g 0.1000 g 0.5000 g 1.0000 g 
10 < 5.957 < 11.370 < 13.010 < 11.390 
25 < 8.857 < 16.030 < 18.400 < 16.330 
50 < 12.770 < 21.610 < 24.690 < 22.670 
75 < 17.510 < 28.220 < 32.270 < 30.290 
90 < 23.270 < 34.510 < 41.190 < 39.560 

 

ตารางผนวก ก.2  เปอร์เซ็นตไ์ทลข์องท่อนาโนคาร์บอน 1.0000 g ในเอทานอล 100 mL หลงัท าการ

สัน่เป็นเวลา 3  5  7  9 และ 11 hrs 

ที่
%  

Size (µm) 

3 hrs. 5 hrs. 7 hrs. 9 hrs. 11 hrs. 

10 < 10.240 
 

< 7.663 
 

< 8.145 
 

< 8.422 
 

< 8.870 
 

25 < 15.860 < 12.250 < 13.020 < 13.770 < 14.140 

50 < 23.600 < 18.150 < 19.290 < 19.880 < 20.960 

75 < 35.880 < 25.100 < 27.150 < 26.720 < 29.220 

90 < 129.300 < 33.040 < 36.930 < 35.590 < 38.800 
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ตารางผนวก ก.3  เปอร์เซ็นตไ์ทลข์องท่อนาโนคาร์บอน 0.0100 g เม่ือท าการสั่นต่ออีกเป็นเวลา  1   
2  3  4 และ 5 hrs เปรียบเทียบกบัท่อนาโนคาร์บอน 0.0100 g  หลงัท าการสัน่เป็นเวลา  5 hrs 
 

ที่
%  

Size (µm) 
 

CNTs 0.0100 g 

หลงัส่ัน 5 hrs. 

CNTs หลงัจากแบ่งเป็น 0.0100 แล้วท าการส่ันต่ออกีเป็นเวลา 

1 hr. 2  hrs. 3  hrs. 4 hrs. 5 hrs. 

10 < 4.293 < 4.470 < 6.105 < 5.671 < 6.216 < 5.436 

25 < 6.256 < 6.679 < 8.850 < 7.935 < 8.289 < 7.900 

50 < 8.902 < 9.169 < 11.960 < 10.690 < 11.290 < 10.850 

75 < 12.070 < 11.840 < 15.340 < 13.810 < 14.780 < 14.240 

90 < 15.470 < 14.390 < 18.850 < 17.160 < 18.200 < 18.450 
 

ตารางผนวก ก.4  แสดงเวลาท่ีเกิดการตกตะกอนของท่อนาโนคาร์บอนในตวักลางของเหลวชนิด

ต่าง ๆ หลงัท าการสัน่ 20 min เม่ือสงัเกตอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 14 days 

ตวักลาง
ของเหลว 

as-received 
MWCNTs 

CNTs-N CNTs-S+N 
CNTs- 

K/NaHSO3 
CNTs- K/HCl 

น ้า 30 นาที 45 นาที ไม่ตกตะกอน 18 ชัว่โมง 18 ชัว่โมง 
เอทานอล 4 วนั ไม่ตกตะกอน ไม่ตกตะกอน 7 วนั 7 วนั 

2-โพรพานอล ไม่ตกตะกอน ไม่กระจายตวั 60 นาที ไม่กระจายตวั ไม่กระจายตวั 
2-บิวทานอล ไม่กระจายตวั ไม่กระจายตวั 7 วนั 2 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง 
อะซิโตน ไม่กระจายตวั ไม่ตกตะกอน 60 นาที ไม่ตกตะกอน ไม่ตกตะกอน 

ไดคอลโรมีเทน ไม่กระจายตวั ไม่กระจายตวั ไม่กระจาย ไม่กระจายตวั ไม่กระจายตวั 
เฮกเซน 30 นาที ไม่กระจายตวั ไม่กระจาย 15 นาที ไม่กระจายตวั 

*หมายเหตุ ไม่กระจายตวั คือ ไม่มีการกระจายตวัของท่อนาโนคาร์บอนเลยหลงัท าการสั่น 
                   ไม่ตกตะกอน คือ เม่ือท าการสังเกตจนครบ 14 วนั ไม่มีการตกตะกอนของท่อนาโนคาร์บอนเกิดข้ึน 
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ตารางผนวก ก.5  น ้าหนกัท่ีกดลงบนแผน่อะคริลิกจนแยกออกจากกนั (g)ในการทดสอบความ

แขง็แรงในการยดึติดของกาวน ้า  

ชนิดของ 
CNTs 

คร้ังที่ 
X SD 

1 2 3 4 5 6 

ไม่ผสม CNTs 731.41 731.41 807.71 731.41 807.71 731.41 731.41 0.00 

0.01%wt 
        

as-received 
MWCNTs 

807.71 807.71 807.71 807.71 870.96 731.41 807.71 0.00 

CNTs-N 1138.96 1598.36 1598.36 1670.63 1598.36 1524.89 1579.99 36.73 

CNTs-S+N 1524.89 1598.36 1524.89 1524.89 1524.89 1524.89 1524.89 0.00 

CNTs- 
K/NaHSO3 

1138.96 1351.23 1282.68 1282.68 1282.68 1282.68 1282.68 0.00 

CNTs-K/HCl 1351.23 1351.23 1351.23 1351.23 1351.23 1351.23 1351.23 0.00 

0.10%wt 
        

as-received 
MWCNTs 

1057.72 870.96 870.96 870.96 807.71 992.66 855.15 31.63 

CNTs-N 1929.44 1670.63 1849.39 1929.44 1849.39 1598.36 1889.42 46.22 

CNTs-S+N 1849.39 1929.44 1929.44 1929.44 1849.39 1929.44 1351.23 0.00 

CNTs- 
K/NaHSO3 

1351.23 1351.23 1351.23 1351.23 1351.23 1351.23 1543.26 0.00 

CNTs-K/HCl 1524.89 1598.36 1598.36 1670.63 1524.89 1524.89 1543.26 36.73 

1.00%wt 
        

as-received 
MWCNTs 

604.61 604.61 672.19 604.61 604.61 672.19 604.61 0.00 

CNTs-N 1138.96 1147.96 1138.96 1218.22 1138.96 1218.22 1141.21 4.50 

CNTs-S+N 992.66 992.66 992.66 1057.61 992.66 992.66 992.66 0.00 

CNTs- 
K/NaHSO3 

1138.96 1057.72 1057.72 1057.72 992.66 992.66 1041.46 32.53 

CNTs-K/HCl 731.41 1057.72 1057.72 992.66 1057.72 992.66 1041.46 32.53 
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ตารางผนวก ก.6  แรงดึงท่ีท าใหผ้า้แยกออกจากกนั (N/m)ในการทดสอบความแขง็แรงในการยดึติด
ของกาวลาเทก็ซ์ 

ชนิดของ CNTs 
คร้ังที่ 

X SD 
1 2 3 4 5 6 

ไม่ผสม CNTs 163.00 164.00 182.00 157.00 182.00 79.00 171.25 12.74 

0.01%wt 
        

as-received 
MWCNTs 

250 232.00 - 228.00 225.00 376.00 233.75 11.21 

CNTs-N - 155.00 122.00 142.00 155.00 144.00 149.00 6.98 

CNTs-S+N 376.00 408.00 463.00 506.00 423.00 474.00 450.00 43.96 

CNTs- K/NaHSO3 
359.00 325.00 137.00 - 289.00 283.00 314.00 35.27 

CNTs-K/HCl 322.00 348.00 - 268.00 263.00 246.00 300.25 41.56 

0.10%wt 
        

as-received 
MWCNTs 

92.00 151.00 159.00 157.00 77.00 1.79 136.00 39.48 

CNTs-N 185.00 222.00 258.00 334.00 - 350.00 291.00 61.05 

CNTs-S+N - - 119.00 139.00 120.00 110.00 122.00 12.19 

CNTs- K/NaHSO3 
- 268.00 284.00 189.00 273.00 222.00 261.75 27.33 

CNTs-K/HCl 217.00 135.00 214.00 269.00 360.00 245.00 244.50 94.62 

1.00%wt 
        

as-received 
MWCNTs 

84.00 - 100.00 71.00 129.00 - 96.00 24.99 

CNTs-N 70.00 - 159.00 55.00 96.00 - 95.00 45.91 

CNTs-S+N 92.00 75.00 83.00 70.00 - 99.60 80.00 9.63 

CNTs- K/NaHSO3 
126.00 - 210.00 196.00 - 183.00 178.75 36.85 

CNTs-K/HCl 163.00 164.00 182.00 157.00 182.00 79.00 171.25 12.74 

หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย – แทนขอ้มูลท่ีโปรแกรมเกิดความผดิพลาดขณะทดสอบ  ท าใหอ้่านค่าไม่ได ้
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ตารางผนวก ก.7  น ้ าหนกัท่ีกดลงบนแผน่อะคริลิกจนแยกออกจากกนั (g)ในการทดสอบความ

แขง็แรงในการยดึติดของกาวร้อน 

ชนิดของ 
CNTs 

คร้ังที่ 
X SD 

 1 2 3 4 5 6 
ไม่ผสม 
CNTs 

>19,321.09 >19,321.09 >19,321.09 >19,321.09 >19,321.09 >19,321.09 19,321.09 0.00 

0.01%wt 
        

CNTs-N 8475.69 8475.69 7500.00 8475.69 8475.69 8475.69 8475.69 0.00 

CNTs-S+N 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 8475.69 8475.69 7500.00 0.00 

CNTs- 
K/NaHSO3 

10440.55 10,440.55 9456.54 10,440.55 9456.54 10,440.55 10440.55 0.00 

CNTs-
K/HCl 

9456.54 9456.54 9456.54 9456.54 8475.69 9456.54 9456.54 0.00 

0.10%wt 
        

CNTs-N 5440.55 5440.55 5440.55 5440.55 5440.55 5440.55 5440.55 0.00 

CNTs-S+N 4456.54 5440.55 4456.54 4456.54 4456.54 7500.00 4456.54 0.00 

CNTs- 
K/NaHSO3 

4456.54 8475.69 8475.69 8475.69 6422.93 10387.51 7962.50 1026.38 

CNTs-
K/HCl 

9456.54 6422.93 6422.93 6422.93 6422.93 8475.69 6422.93 0.00 

1.00%wt 
        

CNTs-N 2940.55 2500.00 2940.55 2940.55 2940.55 3922.93 2940.55 0.00 

CNTs-S+N 2500.00 2940.55 2500.00 3475.69 2500.00 2940.55 2610.14 220.28 

CNTs- 
K/NaHSO3 

6422.93 4456.54 4456.54 4456.54 4456.54 4456.54 4456.54 0.00 

CNTs-
K/HCl 

3475.69 3475.69 3475.69 4456.54 2940.55 4456.54 3720.9025 490.425 
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ภาคผนวก ข 
งานวจิัยที่ท าเพิม่เติม 

 
การทดลอง 

อตัราส่วนมวลสารสัมพนัธ์ (Stoichiometric  Ratio) 
 
1.  วตัถุประสงค์ 
 1.1  ศึกษาการสร้างสมการเคมีส าหรับปฏิกิริยาเคมีอยา่งง่าย 
 1.2  ศึกษาอตัราส่วนมวลสารสมัพนัธ์จากปฏิกิริยาของกรดแก่และเบสแก่ 
 
2.  ทฤษฎ ี
 สมการเคมีเป็นสัญลกัษณ์ท่ีใช้แทนปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดจากสารตั้งตน้ท าปฏิกิริยากนั
พอดีเกิดเป็นสารใหม่ เรียกวา่ ผลิตภณัฑ ์ โดยใชลู้กศร (  ) แสดงทิศทางของการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
ในการเขียนสมการเคมีจะตอ้งทราบว่าปฏิกิริยาประกอบดว้ยสารตั้งตน้อะไร  เกิดผลิตภณัฑอ์ะไร  
และตอ้งทราบความสัมพนัธ์ในเชิงปริมาณระหว่างสารตั้งตน้และผลิตภณัฑใ์นปฏิกิริยา (อตัราส่วน
มวลสารสัมพนัธ์)   
 ในสมยัก่อนนิยมหาอตัราส่วนมวลสารสัมพนัธ์ในหน่วยของมวล (กรัม, กิโลกรัม)  
เม่ือสารเป็นของแขง็ และหน่วยของปริมาตร (ลูกบาศกเ์ซนติเมตร, มิลลิลิตร, ลิตร) เม่ือสารเป็น
ของเหลวและแก๊ส เช่น สาร A 10 cm3 ท าปฏิกิริยาพอดีกบัสาร B  20 g เกิดผลิตภณัฑเ์ป็นแก๊สC     
15 cm3  และ สาร D 15 g  ซ่ึงพบว่าหน่วยท่ีใชแ้ตกต่างกนั ท าใหก้ารเปรียบเทียบอตัราส่วนของสาร
ไม่ชดัเจน ปัจจุบนัจึงเปล่ียนไปเปรียบเทียบในหน่วยโมล (สัดส่วนโมล) 
 การหาอตัราส่วนมวลสารสัมพนัธ์หรือสัดส่วนโมลเพื่อใชเ้ขียนสมการเคมีสามารถท า

ไดจ้ากการทดลอง โดยตรวจสอบสัดส่วนโมลท่ีพอดีกนัของสารตั้งตน้  จากการทดสอบหาว่ามีสาร       

ตั้งตน้ท่ีเหลือจากปฏิกิริยาหรือไม่ เช่น  ก าหนดใหส้าร A ท าปฏิกิริยาพอดีกบั สาร B ในอตัราส่วน 

1:1 โมล  ดงันั้นถา้ในปฏิกิริยาน้ีเราเติม สาร A 1 โมล  และสาร B  2 โมล  เม่ือน าสารละลายผสมไป

ทดสอบ  จะพบว่ามีสาร B เหลืออยูใ่นปฏิกิริยา  แต่ถา้เราเติมสาร A 1 โมล และสาร B 1 โมล  เม่ือ

น าสารละลายไป 
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ทดสอบ จะไม่มีสารA และ B เหลืออยูใ่นสารละลายผสม จากปฏิกิริยาน้ีจึงกล่าวไดว้่าอตัราส่วน
มวลสารสัมพนัธ์ของ A : B คือ 1 : 1 โมล หรือสดัส่วนโมลเท่ากบั 1 : 1 
                เม่ือเราทราบวา่เกลือท่ีเกิดข้ึนประกอบดว้ยไอออนอะไรแลว้ เรายงัตอ้งท าการศึกษาหา
อตัราส่วนท่ีไอออนทั้ งสองชนิดมาท าปฏิกิริยากันแลว้ท าให้สารละลายท่ีได้มีสมบติัเป็นกลาง                  
มีหลกัการดงัน้ี 

 สมมติว่ามีไอออน 2 ชนิด คือ ไอออน A และไอออน B ท าปฏิกิริยากนัไดเ้กลือซ่ึงมี
สูตรเป็น AB2 ถา้ผสมไอออน A 1 โมล และ ไอออน B 1 โมล จะพบว่ายงัคงมีไอออน A ท่ีมากเกิน
พอเหลืออยูใ่นสารละลาย  เน่ืองจากไอออน B 1 โมล ท าปฏิกิริยาพอดีกบัไอออน A  ½ โมล  ดงันั้น
จะเหลือไอออน A เท่ากบั 1-½ โมล = ½ โมล เพราะฉะนั้นถา้ท าการตรวจสอบจะพบไอออน A  

 แต่ถา้น าไอออน A : B มาผสมกนัในอตัราส่วน 1 : 2  จะพบว่าในกรณีน้ีสารละลาย
ผสมจะตอ้งตรวจไม่พบทั้งไอออน A และ B  เพราะไอออน A 1 โมล ท าปฏิกิริยากบัไอออน B 2 โมล 
พอดี   

 ดงันั้นจะเห็นว่าเราสามารถหาสัดส่วนโมลท่ีไอออน A ท าปฏิกิริยาพอดีกบัไอออน B 
ไดโ้ดยการทดสอบสารละลายหลายๆคร้ัง  ซ่ึงแต่ละคร้ังจะใชส้ัดส่วนโมลของไอออน A และ
ไอออน B ต่างๆกนั จากนั้นท าการตรวจสอบหาว่าสัดส่วนใดท่ีไม่มีทั้งไอออน A และ B เหลือใน
สารละลาย แสดงว่าเป็นอตัราส่วนท่ีไอออน A และไอออน B ใชท้  าปฏิกิริยากนัจริงๆ เรียกว่า 
อตัราส่วนมวลสารสมัพนัธ์ (stoichiometric ratio) ซ่ึงในตวัอยา่งขา้งตน้ คือ A : B = 1 : 2   
  ปฏิกิริยาเคมีท่ีง่ายในการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองน้ีคือ ปฏิกิริยาระหวา่งกรดแก่ (strong acid) 
กบัเบสแก่ (strong base)  เน่ืองจากกรดแก่และเบสแก่เม่ือละลายน ้ าแลว้จะแตกตวัเป็นไอออนได้
อยา่งสมบูรณ์  เช่น 
 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) และ สารละลายไฮโดรคลอริก (HCl) 
   NaOH(aq)   Na+(aq)  +  OH-(aq) 
   HCl(aq)      H+(aq)  +  Cl-(aq) 
 เม่ือน าสารละลายกรดแก่กบัเบสแก่มาผสมกนั จะเกิดผลิตภณัฑ์เป็นเกลือกบัน ้ า จาก
ปฏิกิริยาขา้งตน้จะไดเ้กลือ NaCl ท่ีมาจากแคตไอออน (Na+ ) และ แอนไอออน (Cl- ) และน ้ า (H2O) 
มาจาก H+ ท าปฏิกิริยากบั OH- จะเห็นว่าไอออนท่ีมารวมตวักนัมาจากไอออนของกรดแก่และเบส
แก่ จึงท าใหส้ารละลายท่ีเกิดข้ึนมีสมบติัเป็นกลาง เน่ืองจากเกลือประเภทน้ีไม่เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไล
ซีส (hydrolysis) กบัน ้ า จึงไม่มีผลต่อค่า pH ของสารละลาย  สารละลายจึงเป็นกลาง ค่า pH ของ
สารละลายจึงเท่ากบั 7   
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   NaOH(aq)  +  HCl(aq)      NaCl(aq)  +  H2O(l) 
 จะเห็นไดว้่าอตัราส่วนมวลสารสัมพนัธ์ของปฏิกิริยา NaOH และ HCl เป็น 1:1 โดย

โมล  ถา้ผสม NaOH กบั HCl ในอตัราส่วนอ่ืนจะเกิดปฏิกิริยากนัไม่พอดี มี NaOH หรือ HCl เหลือ
ในสารละลายผสม (ข้ึนอยูก่บัสารใดมีมากเกินพอ) ซ่ึงส่งผลต่อค่า pH ของสารละลาย เช่น ถา้มี HCl 
เหลือ สารละลายจะมีฤทธ์ิเป็นกรด หรือมี pH < 7 ดงันั้นการหาอตัราส่วนท่ีท าปฏิกิริยากนัพอดี
ระหวา่งกรดแก่กบัเบสแก่ สามารถระบุไดจ้ากค่า pH ของสารละลายหลงัผสม 

 การระบุ pH ของสารละลายสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การใชก้ระดาษลิตมสั กระดาษ
วดัค่า pH (pH paper) เคร่ืองวดั pH (pH meter) หรือการเปล่ียนแปลงสีของ pH indicator ในท่ีน้ี
เลือกใช ้Bromothymol blue  เพราะสามารถสังเกตสีท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างชดัเจน โดยมีช่วงของการ
เปล่ียนแปลงของสี  ดงัน้ี  

 
  

 
 
 
  ถา้กรดท าปฏิกิริยากนัพอดีกบัเบสสีของ indicator จะเป็นสีเขียว  ถา้มีกรดมากเกินพอ
สารละลายจะมีสีเหลือง หรือถา้สารละลายเป็นสีน ้าเงินแสดงวา่เป็นเบส 
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     Yellow          6.5     7.5                     Blue 

 



 
 

106 
 

3.  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 3.1  บิวเรต (burette) ขนาด 50 cm3 จ านวน 5 อนั 
 3.2  หลอดทดลอง (test tube) ขนาด 13 x 100 mm3 
 3.3  ท่ีวางหลอดทดลอง (test tube rack) 
 3.4  ขาตั้ง(stand) และ ท่ียดึ (buret clamp) 
  
4.  สารเคม ี
 4.1  สารละลายกรดไฮโดรคลอริก  :  0.0010 M  HCl(aq) 
 4.2  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์ :  0.0010 M  NaOH(aq) 
 4.3  สารละลายกรดซลัฟิวริก  :  0.0010 M  H2SO4(aq) 
 4.4  สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด ์ :  0.0010 M  Ca(OH)2(aq) 
 4.5  Unknown 
 4.6  Bromothymol blue 
 
5.  วธีิการทดลอง 
 5.1  จดัอุปกรณ์ ดงัรูป 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2  เติม 0.0010 M  HCl  ใส่บิวเรตอนัท่ี 1(ดา้นซา้ย) และ 0.0010 M NaOH ใส่บิวเรต
อนัท่ี 2 (ดา้นขวา)  

0.0010 M  HCl   0.0010 M  NaOH   
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 5.3  น าหลอดทดลองท่ีแหง้และสะอาด 7 ใบ เขียนหมายเลขตั้งแต่ I – VII   
 5.4  ไข 0.0010 M  HCl  ปริมาตรตามตารางใส่ในหลอดทดลองแต่ละใบ 
 5.5  ไข 0.0010 M NaOH ปริมาตรตามตาราง ซ่ึงจะไดป้ริมาตรรวมเท่ากนัทุก

อตัราส่วน เขยา่หลอดทดลอง  
 5.6  หยด Bromothymol blue  2-3 หยด  เขยา่หลอดทดลองและสงัเกตสีของสารละลาย 
 

 
 5.7 เขียนสมการเคมีส าหรับปฏิกิริยาระหว่าง HCl และ NaOH ใหส้มบูรณ์ พร้อมทั้ง
สูตรเคมีของเกลือท่ีเกิดข้ึน 
 5.8  หาอตัราส่วนมวลสารสัมพนัธ์ระหว่างกรด 0.0010 M H2SO4 ท าปฏิกิริยากบัเบส 
0.0010 M NaOH โดยท าการทดลองเช่นเดียวกบัขอ้ 5.1-5.7   
 5.9  หาอตัราส่วนมวลสารสัมพนัธ์ระหว่างกรด 0.0010 M HCl ท าปฏิกิริยากบัเบส            
0.0010 M Ca(OH)2 โดยท าการทดลองเช่นเดียวกบัขอ้ 5.1-5.7   
 5.10  หาอตัราส่วนมวลสารสัมพนัธ์ระหว่าง0.0010 M unknown ของกรด ท าปฏิกิริยา
กบัเบส 0.0010 M NaOH โดยท าการทดลองเช่นเดียวกบัขอ้ 5.1-5.7   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารละลาย 
หลอดทดลองที ่

I II III IV V VI VII 
0.0010 M  HCl (cm3) 3.60 4.50 4.00 3.00 2.00 1.50 2.40 
0.0010 M NaOH (cm3) 2.40 1.50 2.00 3.00 4.00 4.50 3.60 
ปริมาตรรวม (cm3) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 



 
 

108 
 

การทดลอง 
อตัราส่วนมวลสารสัมพนัธ์ (Stoichiometric Ratio) 

 
ผูท้  าการทดลอง………………………………………รหสันกัศึกษา……….…………...ตูท่ี้………. 
ผูร่้วมท าการทดลอง………………………………….รหสันกัศึกษา…………………....ตูท่ี้………. 
อาจารยผ์ูค้วบคุม…………………………………………………………………………………….. 
 
ตอนที ่1  ปฏิกริิยาระหว่างสารละลายกรด HCl และสารละลายเบส NaOH 

 
1.1 สดัส่วนโมลของกรด HCl และเบส NaOH ท่ีท าปฏิกิริยากนัพอดี คือ………………………….. 
1.2 สูตรเคมีของเกลือท่ีเกิดข้ึน …………………………………………. 
1.3 สมการเคมีท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาน้ี ……………………………………………………………... 

 
ตอนที ่2  ปฏิกริิยาระหว่างสารละลายกรด H2SO4 และสารละลายเบส NaOH 

 
2.1 สดัส่วนโมลของกรด H2SO4 และเบส NaOH ท่ีท าปฏิกิริยากนัพอดี คือ………………………... 
2.2 สูตรเคมีของเกลือท่ีเกิดข้ึน …………………………………………. 
2.3 สมการเคมีท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาน้ี ……………………………………………………………... 
 

 

 

หลอดท่ี I II III IV V VI VII 
จ านวนโมล HCl (M)        
จ านวนโมล NaOH (M)        
อตัราส่วนโมล        

หลอดท่ี I II III IV V VI VII 
จ านวนโมล  H2SO4 (M)        
จ านวนโมล NaOH (M)        
อตัราส่วนโมล        
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ตอนที ่3  ปฏิกริิยาระหว่างสารละลายกรด HCl และสารละลายเบส Ca(OH)2 

 
3.1 สดัส่วนโมลของกรด HCl และเบส Ca(OH)2 ท่ีท าปฏิกิริยากนัพอดี คือ………………………. 
3.2 สูตรเคมีของเกลือท่ีเกิดข้ึน …………………………………………. 
3.3 สมการเคมีท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาน้ี ……………………………………………………………. 

 
ตอนที ่4  ปฏิกริิยาระหว่าง Unknown ของสารละลายกรด และสารละลายเบส NaOH 

 
4.1 สดัส่วนโมลของ Unknown ของกรด และเบส NaOH ท่ีท าปฏิกิริยากนัพอดี คือ……………… 
4.2 สูตรเคมีของกรด unknown ควรเป็น HA หรือ H2A หรือ H3A เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………… 
4.3 สูตรเคมีของเกลือท่ีเกิดข้ึน …………………………………………. 
4.4 สมการเคมีท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาน้ี …………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

หลอดท่ี I II III IV V VI VII 
จ านวนโมล HCl (M)        
จ านวนโมล Ca(OH)2 (M)        
อตัราส่วนโมล        

หลอดท่ี I II III IV V VI VII 
จ านวนโมล unknown (M)        
จ านวนโมล NaOH (M)        
อตัราส่วนโมล        
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Manaul Instruction 
 

1.  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 1.1  บิวเรต (burette) ขนาด 50 cm3 จ านวน 5 อนั 
 1.2  หลอดทดลอง (test tube) ขนาด 13 x 100 mm. 
 1.3  ท่ีวางหลอดทดลอง (test tube rack) 
 1.4  ขาตั้ง(stand) และ ท่ียดึ (buret clamp) 
 1.5  ขวดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 50 mL และ 1000 mL 
 1.6  ปิเปต (pipette) 
  
2.  สารเคม ี
 2.1  สารละลายกรดไฮโดรคลอริก  :  0.0010 M  HCl(aq) 
 2.2  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์ :  0.0010 M  NaOH(aq) 
 2.3  สารละลายกรดซลัฟิวริก  :  0.0010 M  H2SO4(aq) 
 2.4  สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด ์ :  0.0010 M  Ca(OH)2(aq) 
 2.5  Unknown 
 2.6  Bromothymol blue 
 2.7  Phenolphthalein 
 
3.  ข้อมูลเกีย่วกบัสารเคมี 
 3.1 โซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH), MW = 40 g/mol 
 3.2   กรดไฮโดรคลอริก (conc.HCl), 36.5-38.0%, J.T.Baker, MW = 36.46 g/mol, D = 1.18 g/cm3 

 3.3   กรดซลัฟิวริก (conc.H2SO4), 95.0-98.0%, J.T.Baker, MW = 98.08 g/mol, D = 1.84 g/cm3 
 3.4  แคลเซียมไฮดรอกไซด ์(Ca(OH)2), MW = 74 g/mol 
 3.5  โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลต (C8H5O4K or KHP), MW= 204.23 g/mol 
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4.  การเตรียมสารละลาย 
 สารละลายกรดและเบสส าหรับการทดลองน้ีควรจะมีความเขม้ขน้ใกล ้0.0010 M  มาก
ท่ีสุด เพื่อให้มีสีตรงตาม pH ท่ีควรจะเป็น สามารถเตรียมไดจ้ากการเจือจางความเขม้ขน้ 1.00 M 
ของสารละลายกรดและเบสแต่ละชนิด  เพื่อลดความผิดพลาดของความเขม้ขน้จากการเตรียม
สารละลายเม่ือตอ้งการความเขม้ขน้น้อยๆ  และเน่ืองจากสารละลายกรดเบสน้ีจดัเป็นสารละลาย
มาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary standard solution) จึงตอ้งท าการไตเตรตดว้ยสารละลายมาตรฐาน
ปฐมภูมิ (KHP) เพื่อหาความเขม้ขน้ท่ีแน่นอนก่อนเตรียมใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ท่ีตอ้งการ 
 4.1  เตรียมสารละลาย 0.0010 M NaOH  
        4.1.1 เตรียมสารละลาย 1.00 M NaOH  โดยชัง่ NaOH มา 2.00 g  ละลายในน ้ า
กลัน่  แลว้ท าการปรับปริมาตรดว้ยน ้ากลัน่ในขวดปริมาตรขนาด 50.00  mL จนถึงขีดบอกปริมาตร 
        4.1.2  ท าการเทียบมาตรฐานของสารละลาย 1.00 M NaOH โดยไตเตรตกบั
สารละลาย KHP ท่ีทราบความเขม้ขน้แน่นอน โดยใช ้phenolphthalein เป็นอินดิเคเตอร์  ซ่ึงพบว่า 
NaOH ท่ีเตรียมไดมี้ความเขม้ขน้เท่ากบั 0.9998 M 
        4.1.3  ปิเปตสารละลาย 0.9998 M NaOH  มา 1.00 mL ใส่ในขวดปริมาตรขนาด 
1000.00 mL แลว้ท าการปรับปริมาตรดว้ยน ้ากลัน่จนถึงขีดบอกปริมาตร  จะไดส้ารละลาย  9.99 x 10-4 M 
NaOH   
 4.2  เตรียมสารละลาย 0.0010 M HCl  
        4.2.1  เตรียมสารละลาย 1.0000 M HCl  โดยปิเปต conc.HCl  มา 4.20 mL ใส่ใน
ขวดปริมาตรขนาด 50.00 mL ท่ีมีน ้ ากลัน่อยูเ่ลก็นอ้ย  แลว้ท าการปรับปริมาตรดว้ยน ้ ากลัน่จนถึงขีด
บอกปริมาตร จะได ้HCl ท่ีมีความเขม้ขน้เท่ากบั 1.0055 M 
        4.2.2  หาความเขม้ขน้ท่ีแน่นอนของ 1.0055 M HCl โดยไตเตรตกบัสารละลาย 
0.9998 M NaOH ในขอ้ 4.1 โดยใช ้phenolphthalein เป็นอินดิเคเตอร์  พบว่า HCl มีความเขม้ขน้
เท่ากบั 1.0048 M  
        4.2.3   ปิเปตสารละลาย 1.0048 M HCl มา 0.995 mL ใส่ขวดปริมาตรขนาด 1000.00 
mL แลว้ท าการปรับปริมาตรดว้ยน ้ากลัน่จนถึงขีดบอกปริมาตร  จะไดส้ารละลาย   9.99 x 10-4 M HCl 
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 4.3  เตรียมสารละลาย 0.0010 M H2SO4 
        4.3.1  เตรียมสารละลาย 1.0000 M H2SO4 โดยปิเปต conc. H2SO4  มา 2.70 mL ใส่
ในขวดปริมาตรขนาด 50.00 mL ท่ีมีน ้ ากลัน่อยูเ่ลก็นอ้ย  แลว้ท าการปรับปริมาตรดว้ยน ้ ากลัน่จนถึง
ขีดบอกปริมาตร จะได ้H2SO4 ท่ีมีความเขม้ขน้เท่ากบั 0.9936 M 
        4.3.2  หาความเขม้ขน้ท่ีแน่นอนของ 0.9936 M H2SO4 โดยไตเตรตกบัสารละลาย 
0.9998 M NaOH ในขอ้ 4.1 โดยใช ้phenolphthalein เป็นอินดิเคเตอร์ พบว่า H2SO4 มีความเขม้ขน้
เท่ากบั 0.9940 M  
        4.3.3   ปิเปตสารละลาย 0.9940 M H2SO4 มา 1.01 mL ใส่ขวดปริมาตรขนาด           
1000.00 mL แลว้ท าการปรับปริมาตรดว้ยน ้ ากลัน่จนถึงขีดบอกปริมาตร  จะไดส้ารละลาย 1.00 x 10-3 M  
H2SO4 
 4.4  เตรียมสารละลาย 0.0010 M Ca(OH)2  
        4.4.1  เตรียมสารละลาย 1.0000 M Ca(OH)2 โดยชัง่ Ca(OH)2 มา 5.0000 g  ละลาย
ในน ้ ากลัน่  แลว้ท าการปรับปริมาตรดว้ยน ้ ากลัน่ในขวดปริมาตรขนาด 50.00 mL จนถึงขีดบอก
ปริมาตร  จะได ้Ca(OH)2 ท่ีมีความเขม้ขน้เท่ากบั 1.3514 M 
      4.4.2  หาความเขม้ขน้ท่ีแน่นอนของ 0.0010 M Ca(OH)2 โดยไตเตรตกบัสารละลาย 
1.0048 M HCl  ในขอ้ 4.2 โดยใช ้phenolphthalein เป็นอินดิเคเตอร์ พบว่า Ca(OH)2 มีความเขม้ขน้
เท่ากบั 1.3538 M  
       4.4.3  ปิเปตสารละลาย 1.3538 M Ca(OH)2  มา 0.739 mL ใส่ในขวดปริมาตร
ขนาด 1000 mL แลว้ท าการปรับปริมาตรดว้ยน ้ ากลัน่จนถึงขีดบอกปริมาตร จะไดส้ารละลาย                     
1.00 x 10-3 M Ca(OH)2  
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5.  ผลการทดลอง 
 5.1  สารละลายกรด 0.0010 M HCl และสารละลายเบส 0.0010 M NaOH จะท า
ปฏิกิริยากนัพอดีท่ีอตัราส่วน 1:1  ดงัภาพผนวก ข.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวก ข.1  แสดงอตัราส่วนการท าปฏิกิริยาพอดีของสารละลายกรด 0.0010 M HCl และ
สารละลายเบส 0.0010 M NaOH 
 
 5.2  สารละลายกรด 0.0010 M H2SO4 และสารละลายเบส 0.0010 M NaOH จะท า
ปฏิกิริยากนัพอดีท่ีอตัราส่วน 1:2  ดงัภาพผนวก ข.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวก ข.2  แสดงอตัราส่วนการท าปฏิกิริยาพอดีของสารละลายกรด 0.0010 M H2SO4และ
สารละลายเบส 0.0010 M NaOH 
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 5.3  สารละลายกรด 0.0010 M HCl และสารละลายเบส 0.0010 M Ca(OH)2 จะท า
ปฏิกิริยากนัพอดีท่ีอตัราส่วน 2:1  ดงัภาพผนวก ข.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปผนวก ข.3  แสดงอตัราส่วนการท าปฏิกิริยาพอดีของสารละลายกรด 0.0010 M HCl และ
สารละลายเบส 0.0010 M Ca(OH)2 
 
6.  ข้อควรระวงั 
 6.1  การเตรียมสารละลายควรเตรียมให้มีความเขม้ขน้ใกลเ้คียงกบั 0.0010 M ก่อน
น าไปใชใ้นการทดลอง เพราะจะใหอ้ตัราส่วนมวลสารสมัพนัธ์ท่ีถูกตอ้งและเป็นไปตามท่ีตอ้งการ 
 6.2  ตอ้งท าการไตเตรตหาความเขม้ขน้ท่ีแน่นอนของสารละลายตามท่ีก าหนดใน
หวัขอ้ท่ี 4 ก่อนน าไปท าการทดลอง เน่ืองจากความเขม้ขน้ของสารละลายมีผลต่อการทดลองในการ
หาอตัราส่วนมวลสารสมัพนัธ์ท่ีถูกตอ้ง 
 6.3  เขยา่หลอดทดลองอยา่งถูกวิธีทุกคร้ังหลงัมีการหยดสารละลายและอินดิเคเตอร์            
ลงในหลอดทดลอง  เพราะจะท าใหส้งัเกตเห็นสีของสารละลายอยา่งชดัเจน 
 6.4  ในการทดลองท่ีใชส้ารละลาย Ca(OH)2 หา้มเติมสารละลายท้ิงไวใ้นบิวเรตนาน ๆ 
และเม่ือเติมลงในหลอดทดลองแลว้ จะตอ้งเขย่าหลอดทดลองแลว้ท าการสังเกตสีของสารละลาย
ทนัที  เน่ืองจาก Ca(OH)2 ละลายในน ้ าไม่หมด จะมี Ca(OH)2 ท่ีเป็นของแขง็เหลืออยู ่ซ่ึงมีความเป็น
เบสมาก จึงท าให้สารละลายจะเปล่ียนเป็นสีน ้ าเงินอย่างรวดเร็วและผลการทดลองคลาดเคล่ือน 
ดงันั้นควรเติมสารละลาย  HCl ในหลอดทดลองก่อนแลว้จึงเติมสารละลาย Ca(OH)2 ทีหลงั 
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การประดิษฐ์เคร่ืองวดัแรงอดั 
 

1.  ที่มาและความส าคญั 
  การทดสอบประสิทธิภาพในการยึดติดของกาวสามารถท าไดห้ลายวิธีข้ึนอยู่กบัชนิด
ของกาว  วสัดุท่ีใชท้ดสอบ  และความเหมาะสมของวิธีท่ีใช้  ตวัอยา่งวิธีท่ีใชใ้นการทดสอบ ไดแ้ก่ 
1)  การทดสอบจากแรงดึง (tensile test) เป็นการใชแ้รงในการดึงวสัดุท่ีใชใ้นการยดึติดของกาวให้
แยกออกจากกนั เพื่อเปรียบเทียบขนาดของแรงดึงท่ีใช ้ เช่น การวดัดว้ยเคร่ือง tensile  2) การ
ทดสอบจากแรงอดัหรือแรงกด (compressive test)  เป็นการใชแ้รงหรือน ้ าหนกักดแรงบนวสัดุท่ีใช้
ทดสอบจนวสัดุแยกหรือแตกออกจากกนั  เช่น การทดสอบดว้ยเคร่ืองทดสอบแรงกดหรือแรงอดั
ทัว่ไป  แต่วิธีท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเป็นวิธีท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือขนาดใหญ่ และมีราคาแพง ซ่ึงมีอยูท่ ัว่ไป
ในมหาวิทยาลยัหรือศูนยบ์ริการเคร่ืองมือขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความยุ่งยากในเร่ืองต่างๆ ทั้งเร่ืองการ
เดินทาง หรือขั้นตอนในการขอใชบ้ริการ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีสูงในการใชบ้ริการทดสอบแต่ละคร้ัง   
  ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน  จึงจดัท าส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองทดสอบแรงอดั เพื่อ
ทดสอบการประสิทธิภาพในการยดึติดของกาวแบบง่าย ซ่ึงสามารถประดิษฐไ์ดเ้องและมีราคาถูก 
 
2.  วตัถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อประดิษฐเ์คร่ืองวดัแรงอดัส าหรับทดสอบประสิทธิภาพในการยดึติดของกาว 
  2.2  เพื่อเป็นแนวทางในการประดิษฐ์เคร่ืองวดัแรงอดั และผูอ่ื้นสามารถศึกษาและ
น าไปพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 
3.  สมมติฐาน 
  เคร่ืองวดัแรงอดัท่ีประดิษฐ์ข้ึนสามารถน าไปทดสอบประสิทธิภาพในการยึดติดของ
กาวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4.  วสัดุอุปกรณ์และขั้นตอนวธีิการด าเนินงาน 
  4.1  วสัดุอุปกรณ์ 
   4.1.1  แผน่อะคริลิกขนาดต่างๆ 
   4.1.2  ตวัยดึตวัอยา่ง 1 ช้ิน 
   4.1.3  อะคริลิกเสน้สามเหล่ียมส าหรับเขา้มุม       
   4.1.4  แท่งสแตนเลสกลมท่ีมีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1.20 ซม. และยาว 31 ซม. จ านวน  
                                      3 เส้น 
   4.1.5  น็อต 8 ตวั 
   4.1.6  ลูกน ้าหนกัขนาดต่างๆ   
   4.1.7  ไดคลอโรมีเทน 
  4.2  วิธีการด าเนินงาน 
   4.2.1  ร่างแบบเคร่ืองวดัแรงอดัไดด้งัรูปผนวก ข.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปผนวก ข.4  รูป sketch ของเคร่ืองวดัแรงอดั 
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   4.2.2  ตดัแผน่อะคริลิกใหมี้ขนาดกวา้ง 30 ซม. ยาว 25 ซม. หนา 1.90 ซม. ส าหรับ
ใชเ้ป็นฐานของตวัเคร่ือง แลว้ลากเสน้หาจุดศูนยก์ลางของฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4.2.3  เจาะรูบนแผน่ฐาน 3 รู ส าหรับใส่แท่งเหลก็กลมท่ีใชเ้ป็นเสารองรับน ้าหนกั 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

30 ซม. 

25 ซม. 

3.25” 

30 ซม. 

25 ซม. 

2.50” 

 

2.50” 
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   4.2.4  ลอกกระดาษท่ีติดกบัแผน่อะคริลิกออก แลว้ท าการลอ็คตวัยึดเขา้กบัฐาน
ดว้ยน็อตทั้งส่ีดา้นของตวัยดึ  โดยใหจุ้ดยดึช้ินตวัอยา่งอยูต่รงกลางของฐานพอดีดงัก าหนดไวใ้นขอ้
ท่ี 4.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4.2.5  น าแท่งเหลก็กลมใส่ในรูท่ีเจาะไวบ้นฐานทั้ง 3 รู  แลว้ยดึใหแ้น่นดว้ยแผน่
อะคริลิกกลมท่ีเจาะรูให้มีขนาดเท่ากบัขนาดของแท่งเหล็กพอดีรอบแท่งเหลก็อีกคร้ัง จากนั้นติด
แผน่อะคริลิกเขา้ดวัยกนัโดยการทาดว้ยไดคลอโรมีเทน เน่ืองจากแผน่อะคริลิกจะเกิดการละลายเม่ือ
ถูกไดคลอโรมีเทน และเม่ือไดคลอโรมีเทนระเหยแผน่อะคริลิกจะกลบัแขง็ตวัใหม่อีกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

25 ซม. 

30 ซม. 

25 ซม. 

30 ซม. 

จุดยดึช้ินตวัอยา่ง 
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   4.2.6  ตดัแผน่อะคริลิกใหมี้ขนาดกวา้ง 25 ซม. ยาว 25 ซม. หนา 0.3 ซม. จ านวน  
2 แผน่  ส าหรับท ากรอบดา้นขา้ง และแผน่อะคริลิกขนาดกวา้ง 25 ซม. ยาว 30 ซม. หนา 0.3 จ านวน  
2 แผน่  ส าหรับท ากรอบดา้นหนา้และหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4.2.7  ยดึแผน่อะคริลิกท่ีตดัไวใ้นขอ้ 4.2.6 เขา้กบัฐานดว้ยน็อต  (ยกเวน้ดา้นหนา้
เพื่อใชเ้ป็นท่ีเปิด-ปิด) และใชอ้ะคริลิกเส้นสามเหล่ียมส าหรับเขา้มุมเช่ือมระหว่างแผน่อะคริลิกดว้ย
กนัเองโดยทาดว้ยไดคลอโรมีเทน เพื่อเพิ่มความแขง็แรงในการยดึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ซม. 

25 ซม. 

25 ซม. 

30 ซม. 

จ านวน 2 แผ่น  

 

จ านวน 2 แผ่น  

 

เส้นอะคริลิก                                     
สามเหล่ียมเช่ือมมุม 
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   4.2.8  ตดัแผน่อะคริลิกขนาดกวา้ง 25 ซม. ยาว 2 ซม. หนา 0.3 ซม. จ านวน 4 แผน่ 
ส าหรับท าเป็นช่องใส่แผ่นอะคริลิกดา้นหน้า เพื่อให้สามารถเปิดและปิดได ้ โดยติดไวก้บัแผ่น
อะคริลิกดา้นขา้งขา้งละ 2 แผน่ดว้ยแผน่อะคริลิกสามเหล่ียมส าหรับเขา้มุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ซม. 

2 ซม. 

จ า
นว

น 
4 แ

ผ่น
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   4.2.9  ตดัแผน่อะคริลิกขนาดกวา้ง 25 ซม. ยาว 20 ซม. หนา 1 ซม.  แลว้ท าการ
เจาะรูทั้ง 3 รู ตามต าแหน่งเสาสแตนเลสทั้ง 3 โดยใหส้มดุลกนั ส าหรับใส่ลงในแท่งเหลก็กลม เพื่อ
ใชเ้ป็นแผน่ส าหรับวางน ้าหนกัท่ีกดลงบนตวัอยา่งเม่ือท าการทดสอบ 
 
 

 

 

 

 

  

  4.2.10   จะไดเ้คร่ืองวดัแรงอดัท่ีสมบูรณ์ตามตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ซม. 

20 ซม. 

2.25” 

1.25” 

 

1.25” 
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  4.2.11  น าเคร่ืองวดัแรงอดัท่ีไดไ้ปทดสอบประสิทธิภาพในการยดึติดของกาว โดย

การเพิ่มน ้ าหนกัลงบนแผน่วางน ้ าหนกัจนกระทัง่แผน่อะคริลิกเกิดการแยกหรือแตกออกจากกนัใน

บริเวณท่ีทากาว 

 

 

 

 

 

5.  ผลการทดสอบที่ได้จากเคร่ืองวดัแรงอดั 
 เม่ือน าเคร่ืองวดัแรงอดัท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบประสิทธิภาพในการยึดติดของกาวชนิด
ต่างๆ ไดแ้ก่  กาวน ้ า  กาวร้อน และกาวอีพอกซ่ี  โดยใชแ้ผ่นอะคริลิกเป็นวสัดุทดสอบดงัแสดงใน
ภาพผนวก ข.2 พบว่ากาวน ้ าสามารถทดสอบดว้ยเคร่ืองวดัแรงอดัได ้เน่ืองจากแผ่นอะคริลิกมีการ
แยกออกจากกนัเม่ือท าการเพิ่มน ้ าหนกั ดงัแสดงในภาพผนวก ข.2 ส่วนกาวร้อนและกาวอีพอกซ่ีซ่ึง
มีความแข็งแรงในการยึดติดมากไม่สามารถใชเ้คร่ืองวดัแรงอดัทดสอบได ้ เพราะเม่ือท าการเพิ่ม
น ้ าหนักลงไปเร่ือยๆ จนแผ่นวางน ้ าหนักไม่สามารถวางลูกน ้ าหนักไดแ้ลว้ประมาณ  19 กิโลกรัม 
แผน่อะคริลิกกย็งัไม่แยกออกจากกนัแมจ้ะตั้งท้ิงไวเ้ป็นเวลานานกต็าม 
 

 

 

 

 
 

รูปผนวก ข.5   แสดงการใช้แผ่นอะคริลิกเป็นวสัดุทดสอบในกาวน ้ า (A)  กาวร้อน (B) และ               
กาวอีพอกซ่ี (C) 

A B 
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รูปผนวก ข.6   การแยกของแผน่อะคริลิกเม่ือทดสอบดว้ยเคร่ืองวดัแรงอดัของกาวน ้า 
 

6.  สรุปผลการใช้เคร่ืองวดัแรงอดั 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพในการยึดติดของกาวด้วยเคร่ืองวัดแรงอัด พบว่า
เคร่ืองวดัแรงอดัท่ีประดิษฐ์ข้ึนสามารถใชท้ดสอบประสิทธิภาพในการยึดติดของกาวได ้แต่ตอ้ง
ข้ึนอยูก่บัชนิดของกาวท่ีใชท้ดสอบ โดยสามารถใชท้ดสอบไดก้บักาวชนิดท่ีมีความแขง็แรงในการ
ยดึติดไม่มากนกั เช่น กาวน ้ า  ส่วนกาวท่ีมีความแขง็แรงในการยดึติดมาก เช่น กาวร้อน ไม่สามารถ
ทดสอบได ้เน่ืองจากตอ้งใชน้ ้ าหนักท่ีมากวางบนแผ่นวางน ้ าหนักในการกดแผ่นตวัอย่างให้แยก
หรือแตกออกจากกนั ซ่ึงเป็นการยากเพราะแผน่วางน ้าหนกัท่ีสร้างข้ึนถูกจ ากดับริเวณในการวาง   
 
7.  ข้อควรระวงั 
 7.1 ควรวางน ้ าหนักให้สมดุลไม่ให้แผ่นรองรับน ้ าหนักเอียงพิงเสา  ซ่ึงจะท าให้การ
ถ่ายแรงกดไม่สมบูรณ์ 
 7.2  การเพิ่มน ้ าหนกัแต่ละคร้ังควรเวน้ระยะห่างประมาณ 1-2 นาที เพื่อเวน้ช่วงการเพิ่ม
น ้ าหนกัแต่ละคร้ังให้เท่ากนั และแผน่อะคริลิกตวัอยา่งอาจเกิดการแตกหักระหว่างการเพิ่มน ้ าหนกั
จึงตอ้งใหแ้ผน่อะคริลิกตวัอยา่งรับน ้าหนกัเตม็ท่ีก่อนจะค่อยๆเพิ่มน ้าหนกัในคร้ังต่อไป  
 7.3  ควรวางเคร่ืองทดสอบแรงอดับนพื้นราบท่ีสมดุล 
 7.4  ขณะท าการทดสอบตอ้งปิดแผน่อะคริลิกดา้นหนา้ทุกคร้ัง เพื่อป้องกนัการแตกหัก
ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งทดสอบ 
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 Abstract: The multi-walled carbon nanotubes 
(MWCNTs) with different surface polarities were 
prepared by wet chemical method. The as-received 
MWCNTs were treated with concentrated HNO3, a 
mixture of concentrated H2SO4/HNO3 (3:1 v/v), and 
0.1M KMnO4. In case of KMnO4, the produced 
MnO2 was removed from the obtained MWCNTs 
by washing with concentrated HCl or 0.34 M 
NaHSO3. FTIR spectroscopy was used to reveal the 
functional groups generated on the MWCNTs 
surface. In addition, KCN was added as an internal 
standard for functional groups’quantitation. The 
spectra of all treated MWCNTs showed a broad 
peak of O-H stretching at  3100-3300 cm-1 and a 
small peak at 1730-1750 cm-1 which is assigned as 
carboxylic group (C=O) vibration,while the 
carboxylic group (C=O) vibration was not found in 
the as-received MWCNTs. Normalized with the 
peak of KCN, the highest intensity of the C=O peak 
and O-H peaks were found in the MWCNTs treated 
with H2SO4/HNO3 HNO3, and KMnO4, respectively. 
Furthermore, the dispersion behaviors of the treated 
MWCNTs in various liquid media were examined to 
determine their surface polarities. The suspended 
duration of the MWCNTs are varied depending on 
the treatment. For example, the MWCNTs treated 
with HNO3 were dispersed well and floated longer 
in ethanol and acetone than other liquids, whereas 
the MWCNTs treated with KMnO4 were suspended 
in acetone. It indicates the difference in surface 
polarities of the treated MWCNTs, and the results 
agree with the numbers and types of the functional 
groups on their surfaces. 
 
1. Introduction 
 
 Carbon nanotubes (CNTs) were discovered in 
1991 by Iijima [1]  and have attracted great 
interest because of their unique structure and 
superior properties such as high strength, high 
thermal endurance, high chemical stability, low 
density and high surface area [2,3,4]. Two main 
types of CNTs are single-walled carbon 

nanotubes (SWCNTs) and multi-walled carbon 
nanotubes (MWCNTs). The MWCNTs are 
stronger than SWCNTs because their structure 
consists of two or more layers of grapheme-like 
wall and much larger compared to SWCNTs. 
Furthermore, MWCNTs can be produced in large 
quantities and low cost [5]. MWCNTs are widely 
used in many applications such as nanoreinforement 
fillers[6], chemical sensors [7] and nanoelectronic 
devices [1]. However, the applications of 
MWCNTs are limited due to bundle together and 
agglomeration of intrinsic van der Waals 
attraction between the individual tubes. These cause 
poor dispersion stability and weak interfacial 
bonding with other compounds. 
 In recent years, the surface of MWCNTs has 
attracted great attention to disentangle by efforts 
to modify their chemical and physical properties.               
The various routes of surface modification of 
MWCNTs have been considered. One is non-
covalent functionalization based on weak Van 
der Waals forces [5] such as hydrophobic,                
-stacking and adsorption. The advantage of non-
covalent functionalization is that the prior 
structure of the nanotubes is not altered. On the 
other hand, covalent functionalization requires 
functional groups grafted to the surface of 
MWCNTs by forming covalent bonds.[8] The 
covalent attachment can greatly improve the 
dispersion of MWCNTs; however, it usually 
introduces structural defects on the nanotubes’surface. 
The most common procedure used for covalent 
attachment of reactive groups is the treatment 
with strong oxidizing agents due to the high 
chemical stability of MWCNTs. Many oxidizing 
agents have been used to functionalize MWCNTs, 
such as H2SO4+HNO3 [7,9], HNO3  [2,10], KMnO4 [11,12] 
and H2O2[12]. These oxidative treatments usually 
result in shortening of the MWCNTs’length and 
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forming of surface reactive groups such as 
hydroxyl, carbonyl and carboxylic acid.  
 The quantity of functional groups on 
modified surface of MWCNTs depends on 
oxidation potentials and concentrations of 
oxidizing agents and also treatment conditions, 
such as reaction duration, reaction temperature 
and repeating time. It is important to know types 
and amounts of the functional groups grafted on 
the surface for further usages or modification. 
The functional groups on MWCNTs surface can 
be quantitatively determined using a few 
methods. X-ray photoelectron spectroscopy 
(XPS), for example, identifies types and numbers 
of atoms on the surface by measuring kinetic 
energies of ejected electrons, but this instrument 
is expensive and not easy to access.[13] On the 
other hand, Fourier transformed infrared 
spectrometry (FTIR) is a common instrument 
available in many laboratories, and its operation 
cost is rather affordable. One major problem of 
the use of FTIR is the difficulty in obtaining 
spectra quantitatively. In this case, the addition of 
an internal standard will be used for comparing 
the intensities of the functional group peaks. 
 In addition, many attempts have related the 
number of the functional groups to the dispersion 
ability of the treated MWCNTs in various liquid 
media.[14] It was found that the more functional 
group attached on the MWCNTs surface, the 
higher the dispersion of the treated MWCNTs in 
polar solvents, such as water. Thus, the 
MWCNTs dispersion can be used as an indicator 
to roughly determine the functional groups in 
term of types and numbers.  
 The aim of this work is to identify functional 
groups on MWCNTs surface quantitatively using 
FTIR with potassium cyanide (KCN) as an 
internal standard.The MWCNTs were introduced 
functional groups through the treatments with a) 
conc. H2SO4 + conc. HNO3 (3:1 v/v),b) conc.HNO3, 
and c) KMnO4. Furthermore, the dispersion of 
the MWCNTs in various liquid media was 
performed, and the results were compared with 
the results from the FTIR measurement. 
 
2. Experimental 
 
2.1 Materials 
  Multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) 
were obtained from the Nanomaterial Research 
Unit (Chiang Mai University, Thailand). The strong 
oxidizing agents are nitric acid (HNO3, 69.0-
70.0%, J.T.Baker), sulfuric acid (H2SO4, 95.0-
98.0%, J.T.Baker) and potassium permanganate 
(KMnO4, AR grade, Aldrich). The liquid media for 
MWCNTs’s dispersion were deionized water, 

ethanol, hexane, 2-butanol, 2-propanol, acetone, 
and dichloromethane and were used as received. 
The other chemicals are hydrochloric acid (HCl, 
36.5-38.0%, J.T.Baker), sodium hydrogensulfide 
(NaHSO3, AR grade, Merck), potassium bromide 
(KBr, Analytical grade, Aldrich) and potassium 
cyanide (KCN, Analytical grade, Aldrich).    
 
2.2 Functionalization of the carbon nanotubes 
 The as-received MWCNTs were first 
dispersed in ethanol with the aid of ultrasonication 
for 5 h to reduce the agglomeration of MWCNTs. 
The dispersed  MWCNTs were filtered and dried 
in an oven at 80C overnight. 
      Three strong oxidants were used to treat the 
dispersed MWCNTs in different conditions as 
followed: 
 Method 1: a mixture of 40 mL concentrated 
HNO3 and 0.1 g of the MWCNTs was heated at 
80C for 48 h in an oil bath with continuously 
stirring. After the treatment, the treated MWCNTs 
were washed using deionized water until the 
filtrate became neutral. Then, they were dried 
under vacuum at 600 mmHg, 80C for 24 h. 
(named as CNTs-N) 
  Method 2 : a mixture of 40 mL conc.H2SO4 
and conc.HNO3 (3:1 v/v) and 0.1 g of the 
MWCNTs were heated at 80C for 24 h in an oil 
bath with continuously stirring. After that the 
treated MWCNTs were recovered by the 
procedure identical to those used in Method 1. 
(named as CNTs-S+N) 
 Method 3: a mixture of 40 mL of 0.10 M 
KMnO4 solution and 0.1 g of the MWCNTs was 
heated at 40C for 24 h in an oil bath with 
continuously stirring. After the treatment, the 
treated MWCNTs and MnO2 solid products were 
washed using deionize water until the filtrate 
became colorless. The solids were divided to two 
portions for removing the produced MnO2 from 
the treated MWCNTs. One portion was added 
with concentrated HCl (named as CNTs-K/HCl) 
and the other portion with 0.34 M NaHSO3 
(named as CNTs-K/NaHSO3) until the green 
MnO2 was dissolved completely. After that, the 
black treated MWCNTs in both portions were 
recovered by the procedure stated in Method 1. 
 
2.3 Characterization 
FTIR spectroscopic analysis 
 The functional groups’ quantitation of the as-
received MWCNTs and the treated MWCNTs 
were characterized using Fourier Transform 
infrared spectroscopy (FTIR, Perkin Elmer 
model spectrum 100). The sample pellets were 
prepared by grinding dried MWCNTs samples 
together with potassium bromide (KBr) and 
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potassium cyanide (KCN). FTIR was used to 
observe the functional groups on the MWCNTs 
surface in the frequency range of 4000–450 cm-1 
and 16 scans at a resolution of 4 cm-1. 
 
Dispersion stability test 
  The dispersion stability of the MWCNTs 
samples was carried out in seven liquid media: 
deionized water, ethanol (EtOH), hexane (C6H14), 
2-butanol (C4H10O), 2-propanol (C3H8O), acetone 
(C3H6O), and dichloromethane (CH2Cl2).Twenty-
five milligrams of the MWCNTs were added into 
5 mL of each liquid medium and sonicated for 20 
min. These suspensions were placed steady and 
observed daily. 
 
3. Result and discussion 
 
3.1 FT-IR spectroscopy 
 The functional groups on the MWCNTs 
samples were analyzed using FTIR spectroscopy, 
and their spectra were shown in Figure 1. It is 
important to note that all spectra were adjusted so 
that the C≡N peaks (2080 cm-1), which was the 
internal standard, were resemble. The peaks in 
the spectra can be attributed as followed: O−H 
stretching of carboxylic or alcohol groups at 
3100-3200 cm-1[15], C=O vibration of carboxylic 
groups at 1730-1750 cm-1[16,17], C=O vibration 
of ketone groups at 1631 cm-1[3,11,17,18], C−O 
stretching of phenol and ether groups at 1272 and 
1125 cm-1[10,11]. It was found that the shape and 
the number of peaks in all spectra were similar, 
even in the as-received MWCNTs’ spectrum. 
The reason for the untreated MWCNTs 
containing the functional groups could be a result 
of the remaining from the synthesis process 
where ethanol was used as a carbon source.[19] 
The as-received MWCNTs does not have 
carboxylic groups on its structure as seen from 
the absence of the 1730-1750 cm-1 peak, while 
this peak presents in the spectra of all treated 
MWCNTs samples. It confirms the oxidation of 
the MWCNTs surface by the strong oxidants. On 
the other hand, the C−O stretching of phenol at 
1272 cm-1 does not appear in the spectra of the 
treated MWCNTs, except the CNTs-K/NaHSO3 
and the as-received MWCNTs. The slightly 
difference in the spectra indicates the difference 
in the number and types of functional groups on 
the treated MWCNTs samples. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. FTIR spectra of as-received MWCNTs(a), 
CNTs-K/HCl(b), CNTs-K/NaHSO3 (c), CNTs-N(d)  
and CNTs-S+N (e). 
 
 To compare the functional groups on the 
MWCNTs samples quantitatively, the peak 
intensities of each vibration were normalized by 
the peak intensity of C≡N at 2080 cm-1 as shown 
in equation (1). 
    
                        (1) 
  
The normalized intensities of the functional 
groups were displayed in Table 1. It is more 
obvious to consider the different quantity 
between the functional groups on the as-received 
and treated MWCNTs surfaces, as well as among 
the treated MWCNTs samples. The as-received 
MWCNTs have the highest intensity of C−O 
peaks, but the lowest intensity of C=O and O−H 
peaks. It is well known that the C−O in ether is 
almost non-polar, and the carboxylic and 
hydroxyl groups are polar. Thus, the as-received 
MWCNTs should have lowest polarity on their 
surface.  
 In contrast, all treated MWCNTs, except 
CNTs-K/NaHSO3, presents the decrease of the 
C−O peak intensities, but the increase of the C=O 
and O−H intensities. This indicates the treatment 
of the as-received MWCNTs with the strong 
oxidizing agents causes the changes in the C−O 
bond to the carboxylic acid. In case of CNTs-
K/NaHSO3, the MWCNTs were oxidized by 
KMnO4 and washed the MnO2 byproduct with 
NaHSO3 reducing insoluble MnO2 to soluble 
Mn2+. The excess NaHSO3 causes the reduction 
of the carboxylic acid to the C−O. As a result, the 
intensities of C=O and O−H in the CNTs-
K/NaHSO3 decrease, and those of C−O increase, 
compared to those intensities in the CNTs-K/HCl 
(Table 1).  
 
 

O-H 
CN 

C=O(carboxylic) 

C=O(keton
e) 

C-O(phenol) 
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Table 1. Normalized intensities of the functional 
groups on the MWCNTs samples 
 

Sample 

Normalized intensity of the functional groups 
O-H             

(3100-
3200 
cm-1) 

C=O                     
(1750-
1730 
cm-1) 

C=O  
(1631 
cm-1) 

C-O  
(1272 
cm-1) 

C-O  
(1125 
cm-1) 

as-
received 

MWCNTs 
1.5261 - 1.7981 0.0705 0.0732 

CNTs-
K/HCl 1.8502 0.1232 2.3557 - 0.0265 

CNTs-
K/NaHSO3 

1.7748 0.1059 2.8975 0.0639 0.0941 

CNTs-N 2.7097 0.1398 2.9470 - 0.0572 
CNTs-
S+N 1.7581 0.1969 2.8467 - 0.0253 

 
 Based on the normalized intensities in Table 
1, we propose that both CNTs-N and CNTs-S+N 
are high in polarity, followed by CNTs-K/HCl, 
CNTs-K/NaHSO3, and the as-received MWCNTs, 
respectively. It is worth mentioning that the O−H 
intensity might be interfered by the adsorbed 
water inside the opened MWCNTs or between 
the tubes, as well as the hygroscopic KBr and 
KCN. 
 
3.2  Dispersion property 
 The dispersion stability of the MWCNTs 
samples was observed in the liquid media which 
have different in polarity to confirm the 
difference in surface polarities. The dried solid 
MWCNTs samples were dispersed in the liquid 
media in test tubes using an ultrasonicator for 20 
min. In some portions, the MWCNTs samples 
were not dispersed, while some were still floating 
well even after 14 days. Figure 2 showed the 
MWCNTs samples in the liquid media. The 
images were taken on the 14th day after the 
sonication. Importantly, the observation must be 
continuously performed since the beginning of 
the sonication because it was found that the 
dispersion and the precipitation of the samples 
were varied. For example, the dispersions of all 
MWCNTs samples were very poor in CH2Cl2 
and hexane, resulting from the non-polarity of 
the liquids, especially in CH2Cl2. Conversely, in 
high-polar water, the as-received MWCNTs were 
dispersed gradually after sonication, but they 
began precipitating 30 min after that and most of 
them were at the bottom of the tubes within 14 
days as shown in Figure 2. Similarly, CNTs-
K/NaHSO3 and CNTs-K/HCl partially precipitated 
after 18 h, while CNTs-S+N were still dispersed 
after 14 days. 
 It is interesting that the dispersion stability of 
the treated MWCNTs was varied depended on 
the treatment methods. The CNTs-S+N and 

CNTs-N which are rich in hydroxyl and 
carboxylic groups (Table 1) have dispersion 
stability from very high to high in ethanol, 2-
propanol, and 2-butanol, respectively. One should 
realize that these liquids posses an ability to form 
hydrogen bonds which may be the reason for the 
high dispersion stability of the CNTs-S+N and 
CNTs-N. Conversely, the CNTs-K/NaHSO3 and 
CNTs-K/HCl samples were not well dispersed in 
the alcohol liquid media, but still dispersed well in 
acetone. Therefore, the dispersion degree in the 
alcohols can be used as a rough indicator to 
determine the number of carboxylic and hydroxyl 
groups on the MWCNTs. Furthermore, the 
difference in the amount of the C−O groups as 
seen in the CNTs-K/NaHSO3 and CNTs-K/HCl 
samples did not affect the dispersion behavior 
because the polarity of these C−O groups is 
small. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. The dispersion of as-received MWCNTs 
(A), CNTs-K/HCl (B), CNTs-K/NaHSO3 (C), 
CNTs-N (D), and CNTs-S+N (E) after 14 days. 
The liquid media from the left to right test tubes 
are water (a), ethanol (b), hexane (c), 2-butanol 
(d), 2-propanol (e), acetone (f), and dichloromethane 
(g), respectively. 
 
4. Conclusion 
 
 The types and amounts of the functional 
groups on the MWCNTs are depended on the 
strong oxidants, and their characters could be 
identified using the quantitative FTIR spectroscopy 
and the dispersion stability in various liquid 
media. The results obtained from FTIR 
spectroscopy indicated the introduction of the 
polar functional groups, carboxyl hydroxyl, and 
carbonyl groups on the MWCNTs surface. The 
amounts of the functional groups became more 
comparable quantitatively by normalizing  the 
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functional group peaks’ intensities with the C≡N 
peak’s intensity of the internal standard KCN. 
 The dispersion stability in the liquid media 
can be reasonably related to the types and 
amounts of the functional groups obtained from 
the FTIR analysis. The oxidation treatment 
increases the functional groups on the MWCNTs 
observed from the FTIR spectra. It agreed with 
the dispersion stability that the more the number 
of the functional groups, especially carboxylic 
and hydroxyl, the higher the dispersion in the 
polar liquids. 
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โรงเรียนวดัธรรมจริยำภิรมย ์ เลขท่ี 71 หมู่ 1  ต ำบลหลกัสำม   
อ ำเภอบำ้นแพว้  จงัหวดัสมุทรสำคร  74120  
 
ระดบัปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์  สำขำเคมี  
มหำวิทยำลยัรำชภฏัยะลำ  จงัหวดัยะลำ 
ระดบัปริญญำโท  คณะวิทยำศำสตร์  สำขำเคมีศึกษำ  
มหำวิทยำลยัศิลปำกร จ.นครปฐม 
 
ต ำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนวดัธรรมจริยำภิรมย ์
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