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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
TiO2 เป็นสารกึ่งตัวนาชนิดเอ็น (N-type semiconductor) มีแถบช่องว่างพลังงานกว้างคือ
(Wide energy bandgap) 3.2 และ 3.0 eV สาหรับโครงสร้างผลึกแบบอนาเทส (Anatase) และ
รูไทล (Rutile) [1-6] ตามลาดับ เนื่องจากมีแถบช่องว่างพลังงานที่กว้างจึงได้รับรับความสนใจและ
ถูกนามาประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแสงยูวีในช่วงความยาวคลื่นที่ต่ากว่า 380 นาโนเมตร กันอย่าง
แพร่หลายหรือแม้แต่นามาประยุ กต์ใช้ในโซล่าเซลล์ (Solar cells) และตัวตรวจจับแก๊ส (Gas
sensors) [7-10] นอกจากนี้ไทเทเนียมไดออกไซด์มีสมบัติทางกายภาพ (Physical) ทางเคมี
(chemical) และสมบัติทางแสง (Optical properties) ที่ดี [11-13] อีกทั้งไทเทเนียมไดออกไซด์ถูก
จัดอยู่ ในกลุ่มของสารที่ปลอดภัยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีความเสถียรภาพต่ออุณหภูมิสูงและมี
ต้นทุนการผลิตที่ต่า
ปัจจุบันนี้ลักษณะโครงสร้างระดับนาโนเมตรของไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกได้รับความสนใจเป็น
อย่างมากเช่นเส้นลวดนาโน (Nanowires) แท่งนาโน (Nanorods) หรือท่อนาโน (Nanotubes)
[14-17] จากทั้งหมดนี้ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากมีอัตราส่วน
พื้นที่ผิวต่อปริมาตรมากและลักษณะการเรียงตัวที่เป็นระเบียบ จึงเหมาะสาหรับการนามาประยุกต์ใช้
ทาเป็นตัวตรวจวัดแสงยูวี ซึ่งได้มีการรายงานว่ามีความไวสูงและแสดงสมรรถนะที่ดีเมื่อเปรียบกับฟิล์ม
ไทเทเนี ย มไดออกไซด์ อย่ า งไรก็ แ ล้ ว แต่ ปั จ จุ บั น นี้ ไ ด้ มี นั ก วิ จั ย พยายามพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง TiO2
nanostructure based UV photodetector [14-19] ให้มีสมรรถนะดีขึ้นโดยการนามาสร้างเป็น
สารประกอบหรือนามาสร้างเป็ นโครงสร้างรอยต่อแบบพี -เอ็น (P-N heterojunctions) [18-20]
ร่วมกับสารประกอบอื่น เช่น noble metals หรือโลหะออกไซด์ (Metal oxide, MO) หรือสารกึ่ง
ตัวนาที่มีแถบช่องว่างพลังงานแคบ เช่น FeO2, CdS, CuO, NiO และ WO3 [18-22] เป็นต้น ซึ่งได้มี
การรายงานว่า UV photodetector ที่สร้างจาก P-type MO/N-type TiO2 heterojunctions
[20-22] อุปกรณ์จะแสดงความไวสูงและมีสมรรถนะที่ดีกว่า UV photodetector ที่สร้างจากบนฐาน
ของ TiO2 เพียงอย่างเดียว แต่จากการศึกษาพบว่าการศึกษาสมบัติพื้นฐานและความแตกต่างของ
เฟสอนาเทสและรู ไทลสาหรับ น ามาประยุ กต์ใช้ในอุปกรณ์ข้างต้นที่ได้กล่าวไว้แล้ว นั้นยังมีอยู่น้อย
ดังนั้ น งานวิจั ย นี้ จ ะศึกษาสมบั ติพื้นฐานและความแตกต่างของเฟสอนาเทสและรูไทล รวมถึงช่ว ง
อุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการเปลี่ยนเฟส เพื่อจะนามาประยุกต์ใช้ทาเป็นตัวตรวจวัด แสงยูวีต่อไปใน
อนาคต
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาวิธีการเตรียมสารประกอบนาโนของ N-type TiO2 แบบเฟสอนาเทสและรูไทลที่
อบด้ ว ยอุ ณ หภู มิ ตั้ ง แต่ 500 C  900 C โดยกระบวนการสั ง เคราะห์ แ บบ แอโนไดเซชั น
(Anodization)
1.2.2 ตรวจสอบลักษณะบ่งชี้โดยเทคนิคต่าง ๆ เช่น X-ray Diffraction (XRD), Field
Emission Scanning Electron Microscope (FESEM), X-ray spectroscopy (XPS) หรือ Raman
spectroscopy
1.2.3 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์สาหรับการเตรียมและสังเคราะห์ TiO2 แบบ
เฟสอนาเทสและรูไทล์ให้กับผู้ที่สนใจเช่น นักศึกษา
1.2.4 เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.3.1 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมท่อนาโน TiO2 ด้วยกระบวนการเตรียมแบ
บอโนไดเซชันให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
1.3.2 ผลสาเร็จในการเตรียม TiO2 nanotubes ที่มีเฟสแบบอนาเทสและรูไทล และการเปลี่ยน
เฟสระหว่างอนาเทสและรูไทลที่อุณหภูมิการอบอยู่ในช่วง 500 C  900 C
1.3.3 ทราบถึงสมบัติพื้นฐานของ TiO2 แบบเฟสอนาเทสและรูไทล
1.3.4 สามารถเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการภายในประเทศหรือต่างประเทศอย่างน้อย 1 เรื่อง
1.4 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
สร้ างระบบพัฒ นานั กวิจั ยที่มีประสิ ทธิภ าพเพื่อพัฒ นาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่
1.5 สถำนที่ทำกำรวิจัย
ภาควิ ช าฟิสิ กส์ ภาควิ ช าวิท ยาศาสตร์ ชีว ภาพ และตึก วิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide)
ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นสารก ่งตัวนาชนิด N-type ซ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัย
เป็นอย่างมากเนื่องจากสมบัติพื้นฐานที่พิเศษและโดดเด่น สาหรับการนามาประยุกต์ใช้ในตัวตรวจวัด
แก็ส (Gas sensors) Dye sensitized solar cells, Hydrogen generation by water
photoelectrolysis หรือ อื่น ๆ [1-4] อย่างไรก็แล้ว แต่การนาเอาไทเทเนีย มไดออกไซด์ม า
ประยุก ต์ใ ช้มัก จะคาน งถ งความบริสุท ธิ์ กระบวนการสัง เคราะห์ ลัก ษณะโครงสร้า งผล ก ขนาด
คุณสมบัติบริเวณพื้นผิว ดังนั้ นสิ่งสาคัญที่สุดคือต้องควบคุมลักษณะพื้นผิว เฟส โครงสร้างของผลก
2.1.1 โครงสร้างผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์ (Structure of Titanium dioxide)
โครงสร้างผลกของไทเทเนียมไดออกไซด์สามารถแบ่งได้ 3 แบบ คือ เฟสของรูไทล อนา
เทสและบรูไคต์
2.1.1.1 รูไทล (Rutile)
มีโครงสร้างผลกแบบเททระโกนัล (Tetragonal) เป็นชนิดที่พบมากที่สุดใน
ธรรมชาติ มีความคงทน และเสถียรต่อการเปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิที่สูง

ภาพที่ 2.1 แบบจาลองโครงสร้างของไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide)
แบบรูไทล (Rutile) [23]
จากภาพที่ 2.1 เป็นการแสดงการจัดเรียงตัวของอะตอมออกซิเจน (Oxygen)
และอะตอมไทเทเนียม (Titanium) ภายในโครงสร้างผลกไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide)
1 unit cell โดยอะตอมของออกซิเจนจะแทนด้วยสีแดง และอะตอมของไทเทเนียมจะแทนด้วยสีเทา
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2.1.1.2 อนาเทส (Anatase)
มีโครงสร้างผลกแบบเททระโกนัล (Tetragonal) เป็นชนิดที่พบในธรรมชาติปาน
กลาง หากให้ความร้อนสูงกว่า 915 C จะเปลี่ยนโครงสร้างผลกเป็นแบบรูไทล

ภาพที่ 2.2 แบบจาลองโครงสร้างของไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide)
แบบอนาเทส (Anatase) [24]
จากภาพที่ 2.2 เป็นการแสดงการจัดเรียงตัวของอะตอมออกซิเจน (Oxygen)
และอะตอมไทเทเนียม (Titanium) ภายในโครงสร้างผลกไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide)
1 unit cell โดยอะตอมของออกซิเจนจะแทนด้วยสีแดง และอะตอมของไทเทเนียมจะแทนด้วยสีเทา
2.1.1.3 บรูไคต์ (Brookite)
มีโครงสร้างผลกแบบออร์โธรอมบิก (Orthorhombic) เป็นชนิดที่พบได้น้อยใน
ธรรมชาติ มีความเสถียรต่ออุณหภูมิต่า หากได้รับความร้อนมากกว่า 750 C จะเปลี่ยนโครงสร้างผลก
เป็นแบบรูไทล

ภาพที่ 2.3 แบบจาลองโครงสร้างของไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide)
แบบบรูไคต์ (Brookite) [25]
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จากภาพที่ 2.3 เป็นการแสดงการจัดเรียงตัวของอะตอมออกซิเจน (Oxygen)
และอะตอมไทเทเนียม (Titanium) ภายในโครงสร้างผลกไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide)
1 unit cell โดยอะตอมของออกซิเจนจะแทนด้วยสีแดง และอะตอมของไทเทเนียมจะแทนด้วยสีเทา
2.2 กระบวนการทาแอโนไดเซชัน (Anodization)
เป็นอีกหน่งวิธีที่ใช้ในการข้นรูปท่อนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์

ภาพที่ 2.4 การทาแอโนไดเซชัน (Anodization)
กลไกหลักที่ทาให้เกิดเป็นท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ข้นที่ขั้วแอโนดแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
หลักคือ ดังนี้
(1) การเกิดชั้นฟิล์มบางของไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบอยู่ที่ผิวของโลหะหลังจากที่มีการให้
ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า แก่ ระบบปฏิ กิ ริ ย าของไทเทเนี ย มไอออน (Ti4 ) ออกซิ เ จนไอออน (O 2 ) หรื อ
ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH ) ในอิเล็กโทรไลต์ดังสมการ
2H2 O  O 2  4e   4H

Ti  O 2  TiO 2

(2.1)
(2.2)

(2) การเกิดรู พรุ นขนาดเล็ กกระจายตัวอยู่ทั่วไปบนชั้นฟิล์มบางของไทเทเนียมไดออกไซด์
เนื่องมาจากสภาวะการละลายทางเคมีของผิวนอกของชั้นฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ แอมโมเนียม
ฟลูออไรด์ (NH4 F) เนื่องจากฟลูออไรด์ไอออน (F  ) ที่อยู่ในอิเล็กโทรไลต์ ซ่งมีคุณสมบัติกัดกร่อน
โดยไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ถูกกัดกร่อนจะสลายตัวออกมารวมกับฟลูออไรด์ไอออน (TiF62 ) ดังสมการ
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Ti4  6F   TiF62
TiF62  2H2 O  TiO2  6F   4H

(2.3)
(2.4)

(3) เนื่องจากศักย์ไฟฟ้าที่ให้ขณะทาแอโนไดเซชันจะทาให้เกิดการสร้างและสลายตัวของชั้น
ออกไซด์เพิ่มมากข้น ทาให้รูพรุนขนาดเล็กบนพื้นผิวของชั้นฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์กลายเป็นรูที่
มีขนาดใหญ่ข้น
(4) ในการทาแอโนไดเซชันแบบให้ศักย์ไฟฟ้าคงที่ ระบบจะพยายามปรับตัวเข้าสู่ สมดุลโดยชั้น
ออกไซด์กั้นขวาง (Barrier oxide layer) จะมีค่าคงที่หรือหนาเท่ากันทั่วพื้นผิวที่ถูก แอโนไดซ์ โดย
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและการละลายก็จะเป็นไปอย่างสมดุลด้วย เกิดพัฒนาเป็นท่อนาโนไทเทเนียมได
ออกไซด์ที่มีขนาดเท่ากันกระจายตัวอย่างสม่าเสมอทั่วพื้นที่ผิว
2.3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FESEM)
Field emission scanning electron microscopy (FESEM) เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่
มีกาลังขยายไม่สูงเท่ากับเครื่อง TEM (เครื่อง SEM มีกาลังขยายสูงสุดประมาณ10 nm) การเตรียม
ตัวอย่างเพื่อที่จะดูด้วยเครื่อง SEM นี้ไม่จาเป็นต้องที่ตัวอย่างจะต้องมีขนาดบางเท่ากับเมื่อดูด้วยเครื่อง
TEM ก็ได้ (เพราะไม่ได้ตรวจวัดจากการที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ทะลุผ่านตัวอย่าง) การสร้างภาพทาได้
โดยการตรวจวัดอิเล็กตรอนที่สะท้อนจากพื้นผิวหน้าของ ตัวอย่างที่ทาการสารวจ ซ่งภาพที่ได้จาก
เครื่อง SEM นี้จะเป็นภาพลักษณะของ 3 มิติ ดังนั้นเครื่อง SEM จงถูกนามาใช้ในการศกษาสัณฐาน
และรายละเอียดของลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์
หน้าตัดของโลหะและวัสดุ เป็นต้น

ภาพที่ 2.5 หลักการทางานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด [26]
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2.3.1 หลักการทางานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
จะประกอบด้วยแหล่งกาเนิดอิเล็ กตรอนซ่งทาหน้าที่ผลิ ตอิเล็ กตรอนเพื่อป้อน
ให้ กั บ ระบบ โดยกลุ่ ม อิ เ ล็ ก ตรอนที่ ไ ด้ จ ากแหล่ ง ก าเนิ ด จะถู ก เร่ ง ด้ ว ยสนามไฟฟ้ า จากนั้ น กลุ่ ม
อิเล็กตรอนจะผ่านเลนส์รวบรวมรังสี (Condenser lens) เพื่อทาให้กลุ่มอิเล็กตรอนกลายเป็นลา
อิเล็กตรอน ซ่งสามารถปรับให้ขนาดของลาอิเล็กตรอนใหญ่หรือเล็กได้ตามต้องการ หากต้องการภาพ
ที่มีความคมชัดจะปรับให้ลาอิเล็กตรอนมีขนาดเล็ก หลังจากนั้นลาอิเล็กตรอนจะถูกปรับระยะโฟกัส
โดยเลนส์ใกล้วัตถุ (Objective lens) ลงไปบนผิวชิ้นงานที่ต้องการศกษา หลังจากลาอิเล็กตรอนถูก
กราดลงบนชิ้นงานจะทาให้เกิดอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary electron) ข้นซ่งสัญญาณจาก
อิเล็กตรอนทุติยภูมินี้จะถูกบันทก และแปลงไปเป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์และ ถูกนาไปสร้างเป็น
ภาพบนจอโทรทัศน์ต่อไปและสามารถบันทกภาพจากหน้าจอโทรทัศน์ได้เลย
2.4 X-Ray Diffraction (XRD)
XRD เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มนักวัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา โลหะวิทยา เพราะเป็น
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์โครงสร้างผลกของ สารประกอบและแร่ ทาให้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้
สามารถแยกแยะประเภท และชนิดของวัสดุที่พบในธรรมชาติ ว่ามีรูปแบบโครงสร้างผลกแบบใด หรื อ
จาแนกได้ว่าวัสดุที่พบเห็นนั้นเป็นแร่ชนิดใด โดยทาการวัดค่าความเข้มของรังสี ที่สะท้อนออกมาที่มุม
ต่างๆ เปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐานที่ทาการตรวจวัดโดยองค์กร JCPDs (Joint Committee on
Powder Diffraction Standard) เนื่องจากสารประกอบแต่ละชนิด มีรูปแบบโครงสร้างผล กแตกต่าง
กัน และระยะห่างระหว่างระนาบของอะตอม ที่จัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ ก็แตกต่างกันไปด้วย
ข้นอยู่กับขนาดและประจุของอะตอม สารประกอบแต่ละชนิด จะมีรูปแบบ (XRD pattern) เฉพาะตัว
เปรียบเช่นเดียวกับลายนิ้วมือของคนที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 2.6 หลักการทางานของเครื่อง XRD [27]
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2.4.1 หลักการทางานของเครื่อง X-Ray Diffraction
เครื่อง XRD เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ในผลกของตัวอย่าง โดย
อาศัยหลักการของ Bragg’s law หรือ 2dsin   n ในการคานวณค่าการเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์
ที่ยิงผ่านชั้นผลกที่อยู่ในตัวอย่าง โดยจะใช้เครื่องรับสัญญาณรับความเข้มของรังสีเอ็กซ์ ที่เกิดจากการ
เลี้ยวเบนในมุมต่างๆของการทดสอบ โดยสามารถทาการวิเคราะห์ได้ทั้งสารประกอบที่มีอยู่ในสาร
ตัวอย่างและนามาใช้ศกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างผลกของสารตัวอย่ างได้อีกด้วย ในผลกของ
ตัวอย่างแต่ละชนิดจะมีขนาดของ Unit Cell ที่ไม่เท่ากัน ทาให้รูปแบบของการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ที่
ออกมาไม่เท่ากัน ทาให้เราสามารถหาความสัมพันธ์ของสารประกอบต่างๆกับรูปแบบการเลี้ยวเบนของ
รังสีเอ็กซ์ได้ ซ่งจะทาให้เราทราบว่าในตัวอย่างนั้นๆมีสารประกอบอะไรอยู่บ้าง
2.5 Raman spectroscopy
เทคนิครามานสเปกโทรสโคปี (Raman spectroscopy) เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการตรวจยืนยัน
เอกลักษณ์ของสาร โดยอาศัยหลักการทางแสง โดยที่ส ารแต่ล ะตัวจะมีลักษณะการกระเจิงแสงไม่
เหมือนกัน ข้อดีของเทคนิครามานสเปกโทรสโคปี คือไม่ทาลายตัวอย่าง (Non-Destructive) และไม่
ต้องสัมผัสสารโดยตรง สามารถวัดสารผ่านภาชนะบรรจุที่มีลักษณะใส (Transparent) เช่น ขวดแก้ว
ใส ขวดพลาสติกใส ถุงพลาสติก ในปัจจุบันนิยม ในปัจจุบันได้มีการนาเอาเทคนิครามานสเปกโทรสโค
ปี ไปตรวจยืนยันสาร เช่น สารเสพติด สารระเบิด สารตั้งต้น ฯลฯ เนื่องจากมีความรวดเร็วในการออก
ผล และถูกต้อง แม่นยา

ภาพที่ 2.7 หลักการทางานของเทคนิค Raman spectroscopy [28]
2.5.1 หลักการของ Raman spectroscopy
ปรากฏการณ์ ร ามานเกิ ด จากการที่ เ รายิ ง แสงเลเซอร์ ค วามเข้ ม สู ง เข้ า สู่ วั ส ดุ
โมเลกุลในวัสดุจะถูกกระตุ้นแล้วทาให้เกิดการกระเจิงของแสงออกมา ซ่งเป็นเหตุการณ์ปกติของวัสดุ
ทั่วไป โดยแสงที่กระเจิงออกมานี้จะมีค่าความยาวคลื่นเดียวกันกับลาแสงของเลเซอร์ที่มากระตุ้น ใน
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ที่นี้จะเรียกเสียงนี้ว่าแสงเรย์ไล ( Rayleigh scatter ) ส่วนลาแสงอีกส่วนที่มีปริมาณน้อยมากจะมี
การกระเจิงแสงที่มีความยาวคลื่นต่างออกไปซ่งเราจะเรียกลาแสงนี้ว่ารามาน ( Raman scatter )
2.6 X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
เทคนิค XPS หรือที่รู้จักกันในชื่อ Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (ESCA)
ใช้แสงในย่านของ Soft X-ray เพื่อการกระตุ้นให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนและเน้นที่การวิเคราะห์ค่า
พลังงานยดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนชั้นในสุด (Core electron) เนื่องจากค่าพลังงานดังกล่าวเป็นค่า
เฉพาะของอะตอมในแต่ละธาตุและข้นอยู่กับสถานะทางเคมีของอะตอมนั้น การวิเคราะห์ดัง กล่าวจง
สามารถระบุ ชนิ ดและสถานะทางเคมีของธาตุที่เป็นองค์ประกอบบริเวณพื้นผิ วของสารที่ต้องการ
วิเคราะห์ได้

ภาพที่ 2.8 หลักการทางานของเทคนิค X-ray Photoelectron Spectroscopy [29]

บทที่ 3
วัสดุอุปกรณ์ สารเคมีและวิธีการทดลอง
3.1 วัสดุอุปกรณ์
3.1.1 เครื่องจ่ายไฟ (Power supply)
3.1.2 สายไฟ (Wire)
3.1.3 บีกเกอร์พลาสติก (Plastic beaker)
3.1.4 กระปุกพลาสติก (Plastic jar)
3.1.5 แผ่นไทเทเนียม (Titanium sheet)
3.1.6 แท่งแกรไฟต์ (Graphite)
3.1.7 เตาอบ (Oven)
3.1.8 เครื่องอัลตราโซนิค (Ultrasonic cleaner)
3.1.9 จานเพาะเชื้อ (Petri dish)
3.1.10 เครื่อง FESEM
3.1.11 เครื่อง XRD
3.2 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง
3.2.1 Ethylene glycol (EG)
3.2.2 Ammonium fluoride
3.2.3 Deionized water
3.2.4 Acetone
3.2.5 Ethanol
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3.3 วิธีการทดลอง
3.3.1 ผสมสารละลายโดยใช้ Ethylene glycol (EG) 131.55 กรัม, Ammonium fluoride
0.45 กรัม และ DI water 18 กรัม
3.3.2 ต่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆไว้ดังรูป

ภาพที่ 3.1 การทาแอโนไดเซชัน (Anodization) ด้วยสารละลายที่เตรียมขึ้นมาเอง
3.3.3 ใช้แรงดันไฟของแหล่งจ่ายไฟที่ 30 V และแช่แผ่นไทเทเนียมทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง
3.3.4 เมื่อครบตามเวลาที่กาหนดแล้ว นาแผ่นไทเทเนียมที่ได้มาทาความสะอาดด้วย
Ultrasonic cleaner ที่ใส่ Deionized water 10 นาที, แช่ใน Acetone 10 นาที, แช่ใน Ethanol
อีก 10 นาที และแช่ใน Deionized water 10 นาที แล้วนาไปทาให้แห้งด้วยแก๊สไนโตรเจน
3.3.5 นาไปอบในเตาอบ โดยให้อุณหภูมิของเตาอบอยู่ที่ 500, 700, 800, 900 C เป็นเวลา
2 ชั่วโมง ตามลาดับ
3.3.6 นาแผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ได้ไปทาการตรวจวัดด้วยเครื่อง FESEM, XRD, Raman
spectroscopy และ XPS

บทที่ 4
ผลการทดลอง

a.

b.

c.

d.

ภาพที่ 4.1 a, b, c และ d แผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์หลังจากการทาแอโนไดเซชันเป็นเวลา
2 ชั่วโมง
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a.

b.

c.

d.

ภาพที่ 4.2 a, b, c และ d แผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์หลังจากการทาแอโนไดเซชันเป็นเวลา
2 ชั่วโมงและนาไปอบที่อุณหภูมิ 500, 700, 800, 900 C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
ตามลาดับ
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4.1 Field emission scanning electron microscopy (FESEM)

ภาพที่ 4.3 a, b, c และ d ลักษณะท่อนาโนของแผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์หลังจากการทาแอโน
ไดเซชันเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และนาไปอบที่อุณหภูมิ 500, 700, 800, 900 C เป็น
เวลา 2 ชั่วโมง ตามลาดับ
Field emission scanning electron microscopy (FESEM) เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่
อาศัยการยิ งลาอิเล็กตรอนไปกระทบกับพื้นผิ ว ของวัตถุแล้ว สะท้อนออกมายังเครื่องรับแล้ วแสดง
ออกมาเป็นภาพ ดังนั้นเมื่อนาแผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่ได้จากการทดลองไปทาการตรวจวัดด้วย
เทคนิค Field emission scanning electron microscopy (FESEM) จากภาพที่ 4.3 พบว่าที่
อุณหภูมิการอบใน 500 C ลักษณะโครงสร้างของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์มี การจัดเรียงตัวกัน
ของท่อนาโนไทเทเนี ย มไดออกไซด์ อย่างเป็นระเบียบ แต่ใ นทางกลั บกั นที่อุณหภูมิใ นการอบจาก
700 C  900 C ลักษณะโครงสร้ างของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ได้รับความเสียหายเมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิในการเผา
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4.2 X-Ray Diffraction (XRD)

ภาพที่ 4.4 ผล XRD ของแผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์หลังจากการทาแอโนไดเซชันเป็นเวลา
2 ชั่วโมง และนาไปอบที่อุณหภูมิ 500, 700, 800, 900 C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
ตามลาดับ
เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ หรือ X-ray Diffractometer (XRD) เป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์สมบัติของวัสดุ โดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็ กซ์ โดยสามารถทาการวิเคราะห์ได้ทั้ง
สารประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง และนามาใช้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างผลึกของสาร
ตัว อย่ างจากภาพที่ 4.4 พบว่า แผ่ น ไทเทเนี ยมไดออกไซด์ ห ลั ง จากการทาแอโนไดเซชั น เป็น เวลา
2 ชั่วโมง ก่อนการอบด้วยอุณหภูมิต่าง ๆ จะพบพีคของเฟสอนาเทสที่ (004) และ (105) และจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงจากเฟสอนาเทส ไปเป็นเฟสรูไทลที่อุณหภูมิในการอบระหว่าง 700 C  900 C
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สังเกตได้จากพีคที่ (110), (220), และ (301) เป็นพีคของเฟสรูไทล และพบว่าการเปลี่ยนเฟสอนาเทส
เป็นเฟสรูไทล จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ที่อุณหภูมิในการเผา 500 C สังเกตได้จากพีคที่ (101), (004),
(200), (105), และ (204) เป็นพีคของเฟสอนาเทส และในการแอโนไดเซชันของแผ่นไทเทเนียมไม่พบ
ยอดเจือปนต่าง ๆ ในสเปกตรัม XRD แสดงให้เห็นว่าเราได้แผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์อย่างบริสุทธิ์
4.3 Raman spectroscopy

ภาพที่ 4.5 ผล Raman spectra ของแผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์หลังจากการทาแอโนไดเซชันเป็น
เวลา 2 ชั่วโมง และนาไปอบทีอ่ ุณหภูมิ 500, 700, 800, 900 C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
ตามลาดับ
เทคนิค Raman spectroscopy ใช้หลักการตรวจสอบโดยวัดเปรียบเทียบสเปกตรัมการกระเจิง
แสงแบบรามาน ( Raman Light Scattering ) ของวัสดุ หรือสารที่กาลังตรวจสอบกับสเปกตรัมของ
สารมาตรฐานที่ได้บันทึกไว้หรือที่มีอยู่แล้วใน ของฐานข้อมูล จากภาพที่ 4.5 พบว่าแผ่นไทเทเนียมได
ออกไซด์ ที่ ผ่ า นการอบที่ อุ ณ หภู มิ 500 C และ 700 C แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สเปกตรั ม ของรามานที่
สอดคล้องกับเฟสอนาเทสที่พีค ~147, ~395.7, ~516.6, และ ~637.5 cm-1 ในขณะที่สเปกตรัมของ
รามานที่อุณหภูมิ 800 C และ 900 C สอดคล้องกับข้อมูลที่สังเกตได้จากสเปกตรัมของเฟสรูไทล์
ที่พีค 445.3, และ 625 cm-1 เพราะฉะนั้นเทคนิค Raman spectroscopy จึงเป็นการยืนยันผลของ
เทคนิค XRD
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4.4 X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)

ภาพที่ 4.6 a และ b ผล XPS ที่มีความละเอียดสูงของแผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์หลังจากการทา
แอโนไดเซชันเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และนาไปอบทีอ่ ุณหภูมิ 500, 700, 800, 900 C
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตามลาดับ
เทคนิค XPS ใช้ในการตรวจสอบองค์ประกอบพื้นผิวและสภาวะทางเคมีของโครงสร้างนาโนของ
TiO2 จากภาพที่ 4.5 แสดงสเปกตรัม XPS ระดับหลักของ O1s ก่อนและหลังการอบอุณหภูมิที่ 500 900 C ภาพที่ 4.5 (a) แสดงจุดพีคที่พลังงานพันธะ 529.5 eV จุดพีคจะถูกเลื่อนสูงขึ้นเมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิการอบเนื่องจากเกิดการสร้างพันธะกันของ Ti  O นอกจากนี้ยอดที่ปรากฏที่ 531.8 eV จะ
ถูกกาหนดให้กับสารทีถ่ ูก OH  ดูดซับบนผิวของ TiO2 ในสเปกตรัม XPS ของแกนหลักของ Ti2p ดัง
แสดงในรู ปที่ 4.5 (b) ที่พลังงานพันธะ 457.4 eV และ 463.2 eV ทั้งสองพีคจะถู ก

เปลี่ยนไปเป็นพลังงานที่สูงขึ้นหลังจากเพิ่มอุณหภูมิการอบของ TiO2 สามารถกาหนดระดับ Ti42p3/2

และ Ti42p1/2
ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
โครงสร้างนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีการแอโนไดเซชันของแผ่นไทเทเนียม โดยวิธีแอ
โนไดซ์เป็นกระบวนการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ เนื่องจากใช้ต้นทุนในการ
ท่าต่่า มีวิธีการในการท่าไม่ซับซ้อน และวัสดุที่ได้ออกมามีผลเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยผ่านสารประกอบที่
แตกตัวเป็นอะตอมในสารละลายที่เป็นตัวน่าไฟฟ้าความหนาของการเคลือบผิวและลักษณะพื้นผิวที่มี
การควบคุมเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก่าหนดของผลิตภัณฑ์ จึงได้น่าแผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่
ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 500 C  900 C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งในการทดลองนี้ได้ น่าแผ่นไทเทเนียมได
ออกไซด์ที่ได้ไปท่าการตรวจคุณลักษณะเฉพาะ 4 ขั้นตอน คือ X-Ray Diffraction (XRD), Field
emission scanning electron microscopy (FESEM), Raman spectroscopy และ X-ray
Photoelectron Spectroscopy (XPS) แสดงให้เห็นว่าจะเกิดเฟสอนาเทสที่อยู่อุณหภูมิในการอบ
500 C และจะมี การเปลี่ ย นเฟสจากอนาเทสเป็ น รู ไ ทล ที่ อุ ณ หภู มิ ใ นการอบระหว่ า ง
800 C  900 C พื้น ที่ผิ ว ทั่ ว ไปของไทเทเนี ยมได้ ออกไซด์ จะอยู่ ในเฟสอนาเทส อย่ างไรก็ต ามมี
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นเฟสรูไทลที่อุณหภูมิสูงกว่า ดังนั้นพื้นที่ผิวจึงลดลงและท่าให้เกิดการสูญเสีย
การเร่งปฏิกิริยา
ข้อเสนอแนะนำของผู้ประเมินเพื่อกำรพัฒนำงำนวิจัยต่อไป
ควรพัฒนาให้ท่อนาโนของ TiO2 มีการเรียงตัวอย่างสม่่าเสมอและเป็นระเบียบ เพื่อจะได้
คุณสมบัติตามที่ต้องการ
งำนพัฒนำต่อไปของหัวหน้ำโครงกำร
ได้พัฒนาสารกึ่งตัวน่าชนิด n-type TiO2 เพื่อใช้ในการสร้าง UV photodetector
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วัสดุ เครื่องมือ และสารเคมีที่ใช้ในการวิจัย
ภาพ

ชื่อเครื่องมือ

เตาหลอมไฟฟ้าอุณหภูมิปานกลาง สร้างโดยกลุ่ม
GTEC ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท Denver
Instrument ความละเอียด 0.0001 g

2

เครื่องอัลตราโซนิค ภาควิชา -ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3
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ภาพ

ชื่อเครื่องมือ

Ammonium fluoride

4

Ethylene Glycol (EG)

5

Ethanol

6
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ภาพ

ชื่อเครื่องมือ

แก๊สไนโตรเจน

7

กระปุกพลาสติก

8

สายไฟ

9
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ภาพ

ชื่อเครื่องมือ

แผ่นไทเทเนียม

10

แท่งคาร์บอน

11

เครื่อง Power supply
(model PX2T-CdTe บริษัท)

12
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ภาพ

ชื่อเครื่องมือ
เครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด (Scanning Electron
Microscopy) ยี่ห้อ HITACHI รุ่น S-3400N
Type II

13

Acetone

14

เครื่อง X-ray Diffractrometer
ยี่ห้อ PANalytical
รุ่น X’Pert High score

15
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ
ประวัติการศึกษา

นายณพล บุตราช
พ.ศ. 2556 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

