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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนด้วยวิธีการตกสะสมไอเคมีโดยการน�ำแผ่น
สแตนเลสเกรด 304 มาใช้เป็นตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกริ ยิ าโดยตรงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 650 องศาเซลเซียส อัตราการไหลรวมของ
ก๊าซ อะเซทิลีน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน ที่อัตราส่วน 1:1:2 เท่ากับ 400 มิลลิลิตรต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที นอกจากนี้
ก่อนการป้อนก๊าซอะเซทิลีนซึ่งใช้เป็นแหล่งก�ำเนิดคาร์บอน แผ่นสแตนเลสเกรด 304 จะได้รับการปรับสภาพพื้นผิว
ในบรรยากาศของก๊าซไฮโดรเจนและไนโตรเจน เป็นเวลา 15 นาที ลักษณะทางกายภาพและประเภทของวัสดุนาโน
คาร์บอนที่สังเคราะห์ได้สามารถตรวจสอบได้โดยอาศัยการวิเคราะห์ภาพถ่ายที่ได้จากเครื่อง FE-SEM และ TEM
พบว่าสามารถสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนได้ 3 ประเภท คือ ท่อนาโนคาร์บอน เส้นใยนาโนคาร์บอน และท่อนาโน
คาร์บอนแบบปล้องไม้ไผ่
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Abstract
This research aim is to study the direct synthesis of carbon nanomaterials by chemical vapor deposition
using 304 stainless steel as both catalyst and substrate at 650°C. The ratio of mixing gases (acetylene, hydrogen
and nitrogen) in chamber is controlled to constant value at 1:1:2 with a total flow rate of 400 ml/min for 20 min.
Besides that, the surface treatment of 304 stainless steel substrate was performed in the atmospheric of
hydrogen and nitrogen before providing acetylene as a carbon source for 15 min. The microphotograph results
from FE-SEM and TEM can be used in order to investigate the physical morphology of the obtained carbon
nanomaterials. Three types of carbon nanomaterials that can be synthesized are carbon nanotubes, carbon fibers
and bamboo carbon nanotubes.
Keywords: Carbon Nanotubes, Carbon Nanomaterials, Chemical Vapor Deposition Method, 304 Stainless Steel
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1. บทน�ำ

ปั จ จุ บั น มี ก ารใช้ วั ส ดุ น าโนคาร์ บ อนเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เพิ่มความ
ต้านทานการกัดกร่อนของโลหะ [1] เพิม่ สมบัตกิ ารน�ำไฟฟ้า
ของซีเมนต์ [2] อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการน�ำไฟฟ้า
และความแข็งแรงของแผ่นน�ำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้ว
ของเซลล์เชื้อเพลิง [3] เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น
ทัง้ ทางไฟฟ้าและทางกล การสังเคราะห์วสั ดุนาโนคาร์บอน
จึงเป็นที่สนใจของนักวิจัยทั่วโลก
การสังเคราะห์วสั ดุนาโนคาร์บอนทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั
อย่างกว้างขวางมีดว้ ยกัน 4 วิธี คือ วิธกี ารตกสะสมไอเคมี
(Chemical Vapor Deposition; CVD) วิธีอาร์คดิสชาร์จ
(Arc Discharge) วิธีระเหยด้วยเลเซอร์ (Laser Ablation)
และวิ ธี ก ารอาศั ย เปลวไฟจากกระบวนการเผาไหม้
(Combustion Synthesis) ซึ่งในแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสีย
แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม วิธีการตกสะสมไอเคมี
เป็นวิธที ไี่ ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง มีความสะดวก
ต้นทุนในการผลิตต�ำ่ และสามารถผลิตวัสดุนาโนคาร์บอน
ได้ในปริมาณมาก [4]
สแตนเลสเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ราคาถูก และนิยม
ประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้า สแตนเลสสามารถใช้เป็นแผ่น
น�ำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้ว (Bipolar Plates) ของเซลล์
เชือ้ เพลิงชนิดเยือ่ แลกเปลีย่ นโปรตอน (Proton Exchange
Membrane Fuel Cells) [5] ปัจจุบันนักวิจัยพยายาม
สังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนลงบนแผ่นสแตนเลสเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเป็นการเสริมฟังก์ชนั การใช้งาน
ของสแตนเลสให้เพิ่มขึ้น [6] การสังเคราะห์ท่อนาโน
คาร์ บ อนบนสเตนเลสสามารถท� ำ ได้ ด ้ ว ยวิ ธี ต กสะสม
ไอเคมี [7]–[13] เนื่องจากโลหะสแตนเลสมีองค์ประกอบ
ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ส�ำคัญในการสังเคราะห์วัสดุนาโน
คาร์บอนคือ นิเกิล โครเมียม และเหล็ก [14] สแตนเลส
จึงเหมาะสมทีจ่ ะน�ำมาเป็นทัง้ ตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสแตนเลสเกรด 304 ที่สามารถหา
ได้งา่ ยและมีราคาถูกกว่าเกรด 316 ซึง่ มีองค์ประกอบของ
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใกล้เคียงกัน [7] อย่างไรก็ตามงานวิจัย

ส่วนใหญ่นยิ มใช้สแตนเลสเกรด 316 มาเป็นตัวรองรับและ
ตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอน [9]–
[14] ท�ำให้ในปัจจุบันงานวิจัยและข้อมูลการสังเคราะห์
วั ส ดุ น าโนคาร์ บ อนบนสแตนเลสเกรด 304 ยั ง มี อ ยู ่
อย่างจ�ำกัด [15]–[17] ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่งสนใจที่
จะศึกษาการสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนด้วยวิธีการตก
สะสมไอเคมีโดยการน�ำสแตนเลสเกรด 304 มาใช้เป็น
ตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกริ ยิ าโดยตรงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 650 องศา
เซลเซียส
2. วิธีการวิจัย

2.1 การเตรียมแผ่นสแตนเลส

น�ำแผ่นสแตนเลสเกรด 304 (โพสโค-ไทยน๊อคซ์
ประเทศไทย) โดยมีองค์ประกอบดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
มาตัดให้มีขนาด 1×1 เซนติเมตร จากนั้นน�ำไปล้างด้วย
เอทานอลในอ่างอัลตราโซนิก 5 นาที แล้วล้างด้วยน�ำ้ กลัน่
เป็นเวลา 5 นาที เป่าให้แห้งก่อนที่น�ำไปเก็บในโถดูด
ความชื้นเพื่อรอการสังเคราะห์
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของแสตนเลสเกรด 304 จากการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่อง EDX
Element

Fe

Cr

Ni

Mn

C

Weight %

72.03

17.35

8.18

0.75

1.69

2.2 การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอน

น�ำแผ่นสแตนเลสเกรด 304 ที่เตรียมไว้ใส่ในถาด
เซรามิกวางในเตา CVD ที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 30
องศาเซลเซียส) เปิดก๊าซไนโตรเจน (N2) ที่อัตราการไหล
300 มิลลิลิตรต่อนาที เป็นเวลา 30 นาที เพื่อท�ำการไล่
ออกซิเจนในเตาเผา เติมก๊าซไฮโดรเจน (H2) ทีอ่ ตั ราการไหล
300 มิลลิลิตรต่อนาที ท�ำการเพิ่มอุณหภูมิจากอุณหภูมิ
ห้องไปยังอุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส คงอุณหภูมทิ ี่ 650
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที เพื่อปรับสภาพพื้นผิว
ของแผ่นสแตนเลส สังเคราะห์วสั ดุนาโนคาร์บอนบนแผ่น
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มัตตัญญู แจ้งโถง และคณะ, “การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนโดยใช้สแตนเลสเกรด 304 เป็นตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกิริยาโดยอาศัยวิธี
ตกสะสมไอเคมี.”

สแตนเลสโดยปรับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจนต่อ
ไฮโดรเจนต่ออะเซทิลนี เท่ากับ 2:1:1 และมีอตั ราการไหล
รวมที่ 400 มิลลิลิตรต่อนาที อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 20 นาที ปล่อยให้เย็นในสภาวะก๊าซไนโตรเจน
ที่อัตราการไหล 200 มิลลิลิตรต่อนาที จนอุณหภูมิเท่า
อุ ณ หภู มิ ห ้ อ งแล้ ว จึ ง น� ำ แผ่ น สแตนเลสที่ มี วั ส ดุ น าโน
คาร์บอนที่สังเคราะห์ได้ออกจากเตาปฏิกรณ์ วิเคราะห์
ลั ก ษณะทางกายภาพและระบุ ป ระเภทของวั ส ดุ น าโน
คาร์บอนที่เกิดขึ้นด้วยเครื่อง FE-SEM และ TEM โดย
ในการเตรียมวัสดุนาโนคาร์บอนเพือ่ ท�ำการวิเคราะห์ดว้ ย
เครื่อง FE-SEM สามารถน�ำแผ่นสแตนเลสที่ได้ท�ำการ
สังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนไปใส่ในเครื่อง FE-SEM
ได้โดยตรง แต่ในการเตรียมชิ้นงานเพื่อท�ำการวิเคราะห์
ด้วยเครื่อง TEM จะต้องขูดเอาวัสดุนาโนคาร์บอนออก
จากแผ่นสแตนเลสก่อนแล้วน�ำไปละลายด้วยเอทานอล
จากนั้นหยดสารละลายที่ได้ลงไปในแผ่นกริดเพื่อท�ำการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่อง TEM

(ก)

(ข )

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล

ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FE-SEM พบว่ามีวัสดุ
นาโนคาร์บอนเกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นสแตนเลส ซึ่งปรากฏ
เป็นพื้นที่สีขาว ด�ำ และเทา ดังแสดงในรูปที่ 1 (ก) พื้นที่
สีขาวส่วนใหญ่เป็นการกระจุกตัวของวัสดุนาโนคาร์บอน
ที่มีขนาดเล็ก พื้นที่สีด�ำเป็นมัดของวัสดุนาโนคาร์บอน
ขนาดใหญ่ และพื้นที่สีเทาเป็นพื้นผิวของแผ่นสแตนเลส
โดยพบว่ารูปร่างของวัสดุนาโนคาร์บอนที่เกิดขึ้นมีทั้งที่
เป็นเส้นตรงและเป็นเกลียวขดไปมา โดยส่วนใหญ่เป็น
เส้นตรงยาวซึง่ มีทงั้ ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ตงั้ แต่ 10
ถึง 100 นาโนเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1 (ข) นอกจากนี้วัสดุ
นาโนคาร์บอนที่มีขนาดเล็กจะมีผิวค่อนข้างเรียบ แต่วัสดุ
นาโนคาร์บอนที่มีขนาดใหญ่จะมีผิวขรุขระ ดังแสดงใน
รูปที่ 1 (ค)
ผลการทดสอบด้วยเครื่อง TEM สามารถยืนยัน
ประเภทของวัสดุนาโนคาร์บอนทีส่ งั เคราะห์ได้ชดั เจนมาก
ยิง่ ขึน้ ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึง่ เห็นได้ชดั ว่าวัสดุนาโนคาร์บอน

(ค)

รูปที่ 1 ภาพถ่าย FE-SEM ของวัสดุนาโนคาร์บอนที่
สั ง เคราะห์ ไ ด้ บ นแผ่ น สแตนเลสเกรด 304 ที่
อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส (ก) ที่ก�ำลังขยาย
2000 (ข) ที่ก�ำลังขยาย 10000 (ค) ที่ก�ำลังขยาย
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(ก)

(ข )

(ค)

รูปที่ 2 ภาพถ่าย TEM แสดงประเภทของเส้นนาโนคาร์บอนทีส่ งั เคราะห์ได้ (ก) ท่อนาโนคาร์บอน (ข) ท่อนาโนคาร์บอน
แบบปล้องไม้ไผ่ (ค) เส้นใยนาโนคาร์บอน
ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี โ ครงสร้ า งทางกายภาพที่ แ ตกต่ า งกั น และ
ตรงกันข้ามกับผลที่ได้จาก FE-SEM ที่พบว่าวัสดุนาโน
คาร์บอนทีไ่ ด้มลี กั ษณะทางกายภาพภายนอกทีค่ ล้ายคลึงกัน
แต่ผลจากเครื่อง TEM บ่งชี้ว่าโครงสร้างภายในของ
วัสดุนาโนคาร์บอนที่เกิดขึ้นกลับมีทั้งที่เป็นท่อกลวงยาว
ทีเ่ รียกว่าท่อนาโนคาร์บอน ท่อกลวงเป็นปล้องๆ ทีเ่ รียกว่า
ท่อนาโนคาร์บอนแบบปล้องไม้ไผ่ และท่อตันที่เรียกว่า
เส้นใยนาโนคาร์บอน โดยโครงสร้างทั้งแบบท่อและแบบ
ปล้องจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใกล้เคียงคือ 10 ถึง
40 นาโนเมตร ส่วนเส้นใยนาโนคาร์บอนจะมีขนาดใหญ่กว่า
โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยูร่ ะหว่าง 20 ถึง 150 นาโนเมตร
การเกิดโครงสร้างที่หลากหลายดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก
พื้นผิวของแผ่นสแตนเลสที่ใช้เป็นตัวรองรับและตัวเร่ง
ปฏิกิริยามีขนาดที่ไม่สม�่ำเสมอ [15] ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ด้วยแบบจ�ำลอง Tip-growth ร่วมกับ Carbon Particle
โดยตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีม่ รี ปู ร่างกลมนูนขนาดใหญ่ใหญ่กว่า
100 นาโนเมตร จะส่งผลให้เกิดวัสดุนาโนคาร์บอนที่เป็น
โครงสร้างนาโนคาร์บอนแบบทรงกลม แต่ถ้าหากตัวเร่ง
ปฏิ กิ ริ ย าที่ มี รู ป ร่ า งกลมนู น ขนาดเล็ ก ตั้ ง แต่ 5 ถึ ง 20
นาโนเมตร จะส่งผลให้เกิดท่อนาโนคาร์บอนคล้ายไม้ไผ่
หรือถ้าเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีม่ ขี นาดเล็กแต่ขรุขระจะท�ำให้
เกิดคาร์บอนนาโนไฟเบอร์แบบต้นไม้ [15] เป็นต้น

แผนภาพการเลี้ ย วเบนอิ เ ล็ ก ตรอน (Electrondiffraction Pattern) ของท่อนาโนคาร์บอนและเส้นใย
นาโนคาร์บอนสามารถแสดงดังรูปที่ 3 (ก) และ 3 (ข) ซึ่ง
เห็นได้ชดั ว่าแผนภาพทีไ่ ด้มวี งแหวนเกิดขึน้ ทัง้ หมด 4 วง
ซึง่ วงแหวนแต่ละวงบ่งบอกถึงความแตกต่างของการวางตัว
ของระนาบอะตอม วงสว่างด้านในสุดบ่งบอกความไม่เป็น
อสัณฐานของวัสดุนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ได้ จุดขาว
ทีเ่ กิดขึน้ บ่งบอกถึงความเป็นผลึกของรูปร่างทีเ่ กิดขึน้ และ
ยังสามารถบอกถึงต�ำแหน่งของอะตอมคาร์บอนบนรูปร่าง
ทีเ่ กิดขึน้ ได้อกี ด้วย เมือ่ น�ำประเภทของวัสดุนาโนคาร์บอน
ที่แตกต่างกันมาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่าโครงสร้าง
ที่มีลักษณะเป็นท่อจะมีความเป็นผลึกที่สูงกว่าโครงสร้าง
ที่เป็นเส้นใย จากรูป 3 (ค) และ 3 (ง) จะเห็นได้ชัดเจนว่า
ท่อนาโนคาร์บอนที่เกิดขึ้น ดังรูปที่ 3 (ง) มีการเรียงตัว
ของระนาบอะตอมคาร์ บ อนที่ เป็ นระเบี ย บกว่ า เส้ นใย
นาโนคาร์บอน ดังรูปที่ 3 (ค) ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้
ในแผนภาพการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอน
การเกิดของท่อนาโนคาร์บอนในงานวิจัยนี้สามารถ
อธิบายได้ด้วย Tip-growth Model คือตัวเร่งปฏิกิริยา
เคลื่อนที่ไปตามแนวการเติบโตของท่อนาโนคาร์บอน
ดังแสดงในรูปที่ 4 (ก) และ (ข) ซึ่งพบว่าที่ปลายของ
ตัวเร่งปฏิกิริยามีชั้นระนาบของอะตอมคาร์บอนซ้อนกัน
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มัตตัญญู แจ้งโถง และคณะ, “การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนโดยใช้สแตนเลสเกรด 304 เป็นตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกิริยาโดยอาศัยวิธี
ตกสะสมไอเคมี.”

(ข )

(ก)

(ง )

(ค)

รูปที่ 3 แผนภาพการเลีย้ วเบนอิเล็กตรอนและภาพถ่าย TEM ของวัสดุนาโนคาร์บอนทีแ่ ตกต่างกัน (ก) และ (ค) เส้นใย
นาโนคาร์บอน (ข) และ (ง) ท่อนาโนคาร์บอน
เป็นแผ่นโค้งไปตามลักษณะพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา
ดังนั้นเมื่อตัวเร่งปฏิกิริยาเคลื่อนที่ไปตามแนวท่อจะผลัก
ชั้นของอะตอมคาร์บอนให้ไปอยู่ด้านข้างท�ำให้ท่อนาโน
คาร์ บ อนมี ก ารเรี ย งตั ว ของชั้ น อะตอมคาร์ บ อนดี ก ว่ า
โครงสร้างแบบเส้นใยซึ่งเกิดจากอะตอมของคาร์บอน

ที่ลงมาจับตัวกันเองซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการท�ำ
แผนภาพการเลีย้ วเบนอิเล็กตรอน และค่า d-spacing ของ
ท่อนาโนคาร์บอน มีค่าประมาณ 0.33 nm ดังรูปที่ 4 (ค)
ซึ่งเท่ากับ d-spacing ของแกรไฟต์
จากภาพถ่าย TEM รูปที่ 5 พบว่ารูปร่างของตัวเร่ง
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(ก)

(ข )

รูปที่ 5 ภาพถ่าย TEM แสดงรูปร่างของตัวเร่งปฏิกิริยา
ทีม่ ผี ลต่อลักษณะการเกิดท่อในวัสดุนาโนคาร์บอน
แบบปล้องไม้ไผ่
ปฏิกริ ยิ ามีผลต่อลักษณะการเกิดท่อในวัสดุนาโนคาร์บอน
โดยตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีม่ ขี นาดของส่วนหัวและส่วนท้าย (นับ
ตามแนวทางการเคลื่อนที่) ไม่เท่ากันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ที่ก่อให้เกิดโครงสร้างแบบท่อนาโนคาร์บอนแบบปล้อง
ท่อไม้ไผ่ (รูปที่ 5) และตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีม่ ขี นาดของส่วนหัว
และส่ ว นท้ า ยเท่ า กั น เป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
โครงสร้างแบบท่อนาโนคาร์บอน [18]

(ค)

4. สรุป

รูปที่ 4 ภาพถ่าย TEM แสดง (ก) วัสดุนาโนคาร์บอนที่
เกิดขึน้ (ข) ชัน้ ระนาบของอะตอมคาร์บอนบนตัวเร่ง
ปฏิกิริยา (ค) d-spacing ของท่อนาโนคาร์บอน

จากผลการศึกษาการสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอน
ด้วยวิธกี ารตกสะสมไอเคมีโดยการน�ำสแตนเลสเกรด 304
มาใช้เป็นตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกริ ยิ าโดยตรงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
650 องศาเซลเซียส หลังจากปรับสภาพพืน
้ ผิวของสแตนเลส
ในบรรยากาศของก๊าซไฮโดรเจนและไนโตรเจน เป็น
เวลา 15 นาที สามารถสรุปได้ว่า ลักษณะทางกายภาพ
ของวัสดุนาโนคาร์บอนที่เกิดขึ้นมี 3 รูปแบบ คือ ท่อนาโน
คาร์บอน เส้นใยนาโนคาร์บอน และท่อนาโนคาร์บอนแบบ
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มัตตัญญู แจ้งโถง และคณะ, “การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนโดยใช้สแตนเลสเกรด 304 เป็นตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกิริยาโดยอาศัยวิธี
ตกสะสมไอเคมี.”

ปล้องไม้ไผ่ ความหลากหลายของโครงสร้างของวัสดุนาโน
คาร์บอนที่สังเคราะห์ได้บนแผ่นสแตนเลสเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาไปสู่การประยุกต์ใช้ที่เหมาะกับลักษณะ
โครงสร้างของวัสดุนาโนคาร์บอนที่เกิดขึ้น เช่น ประยุกต์
เป็นขัว้ ไฟฟ้าส�ำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ และเซลล์
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