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Vertically aligned anatase TiO2 nanotubes (NTs) were synthesized by anodization
of a pure Ti foil in ethylene glycol solutions containing different concentrations of
deionized (DI) water. The morphology, elemental composition, and crystallization of
TiO2 nanostructures were analyzed by field emission scanning electron microscopy
(FE-SEM), X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, and X-ray spectroscopy (XPS),
respectively. The diameter and length of TiO2 NTs were controlled by varying
concentrations of DI water. Furthermore, the research indicated that TiO2 NTs in DI
water 12 wt. % was suitable for further applications in UV photodetector due to it
having a high volume to surface area ratio and long tube. TiO2 NTs had high potential
in various applications such as UV photodetectors, gas sensor, dye sensitized solar
cells, and photocatalysts.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ
ไทเทเนียม TiO2 เปนสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น (n-type semiconductor) และเปนสารกึ่งตัวนําที่
ไดรับความสนใจเปนพิเศษในสมบัติพื้นฐานและลักษณะเดนเฉพาะทั้งทางดานกายภาพ ทางเคมี และ
สมบัติทางแสง นอกจากสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ดีแลวไทเทเนียมไดออกไซดยังมีแถบชองวาง
พลังงานกวางคือ wide energy bandgap ประมาณ 3.2 และ 3.0 อิเล็กตรอนโวลตสําหรับโครงสราง
ผลึ ก แบบอนาเทส (anatase) และรู ไ ทด (rutile) ตามลํ า ดั บ [1-7] ด ว ยคุ ณ สมบั ติ โ ดดเด น ต า ง ๆ
ดั งกล า วมานี้ ทํา ให มีนั กวิ ทยาศาสตรห รือนักวิจัยใหความสนใจในลักษณะโครงสรางของท อนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2 NTs) เปนพิเศษและเปนที่นิยมนํามาทําการศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
จนถึ ง ป จ จุ บั น เช น นํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นตั ว ตรวจวั ด แก ส (gas sensor) ตั ว ตรวจวั ด แสงยู วี (UV
photodetector) ส ว นประกอบในอุป กรณเซลลแสงอาทิตย (solar cell) ตัว เรงปฏิกิริย าทางแสง
(photocatalysts) หรือการผลิตหรือแยกไฮโดรเจนออกจากน้ํา (hydrogen generation) และอื่น ๆ
เปนตน [1-15] เนื่องจากมีแถบชองวางพลังงานที่กวางจึงไดรับรับความสนใจและถูกนํามาประยุกตใช
เป น ตั ว ตรวจวั ดแสงยู วี ในช ว งความยาวคลื่น ที่ต่ํากวา 380 นาโนเมตร กัน อยางแพรห ลาย อีกทั้ง
ไทเทเนียมไดออกไซดถูกจัดอยูในกลุมของสารที่ปลอดภัยไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม มีความเสถียรภาพ
ตออุณหภูมิสูงและมีตนทุนการผลิตที่ต่ํา
ปจจุบันนี้ลักษณะโครงสรางระดับนาโนเมตรของไทเทเนียมไดออกไซดถูกไดรับความสนใจเปน
อยางมากเชนเสนลวดนาโน (nanowires) แทงนาโน nanorods หรือทอนาโน (nanotubes) [10-14]
จากทั้งหมดนี้ทอนาโนไทเทเนียมไดออกไซดไดรับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากมีอัตราสวนพื้นที่ผิวตอ
ปริมาตรมากและลักษณะการเรียงตัวที่เปนระเบียบ จึงเหมาะสําหรับการนํามาประยุกตใชทําเปนตัว
ตรวจวัดแสงยูวี ซึ่งไดมีการรายงานวามีความไวสูงและแสดงสมรรถนะที่ดีเมื่อเปรียบกับฟลมไทเทเนียม
ไดออกไซด อย า งไรก็ แล ว แต ป จ จุ บัน นี้ไดมีนักวิจัย พยายามพัฒ นาปรับ ปรุง TiO2 nanostructure
based UV photodetector ใหมีสมรรถนะดีขึ้นโดยการนํามาสรางเปนสารประกอบหรือนํามาสราง
เป น โครงสร า งรอยต อ แบบพี - เอ็ น (p-n heterojunctions) ร ว มกั บ สารประกอบอื่ น เช น noble
metals หรือโลหะออกไซด (metal oxide, MO) หรือสารกึ่งตัวนําที่มีแถบชองวางพลังงานแคบ เชน
FeO2, CdS, CuO, NiO และ WO3 เปนตน ซึ่งไดมีการรายงานวา UV photodetector ที่สรางจาก
p-type MO/n-type TiO2 heterojunctions อุปกรณจะแสดงความไวสูงและมีสมรรถนะที่ดีกวา UV
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photodetector ที่สรางจากบนฐานของ TiO2 เพียงอยางเดียว ซึ่งจะเห็นไดวานักวิจัย มุงเน น ที่ จ ะ
ปรับปรุงและพัฒนาสารประกอบระหวาง TiO2 กับสารประกอบอื่นแตจากการคนควาพบวา การศึกษา
ผลกระทบและสมบัติของลักษณะพื้นผิวทอนาโนไททาเนียมไดซออกไซดยังมีอยูนอย ดังนั้นดวยเหตุผล
นี้งานวิจัยนี้มุงเนนที่จะศึกษาลักษณะพื้นผิวของทอนาโนไททาเนียมไดออกไซดที่สังเคราะหไดจาก
กระบวนการแอโนไดเซซันที่มีปริมาณสวนผสมของน้ําปราศจากไอออนที่ปริมาณแตกตางกัน ซึ่งจาการ
ทําลองเบื้องตนพบวาปริมาณน้ําดีไอมีผลตอ ขนาดและลักษณะทอไททาเนียมไดออกไซดดวย ดังนั้น
งานวิจัยนี้จะศึกษาสมบัติพื้นฐานและลักษณะพื้นผิว ขนาดทอ ไททาเนียมไดออกไซด เพื่อหาปริมาณ
น้ําดีไอที่เหมาะสมสําหรับนํามาปรับปรุงพัฒนาทอไททาเนียมไดออกไซด เพื่อจะนํามาประยุกตใชทํา
เปนตัวตรวจวัดแสงยูวีตอไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาวิธีการเตรียมสารประกอบนาโนของ n-type TiO2 ปริมาณสวนผสมของน้ําดีไอ
ปริมาณแตกต างกั น อบดวยอุณหภูมิตั้งแต 500ºC โดยกระบวนการสั งเคราะห แบบแอโนไดเซชัน
(anodization)
1.2.2 ตรวจสอบลักษณะบงชี้โดยเทคนิคตาง ๆ เชน X-ray Diffraction (XRD), Field Emission
Scanning Electron Microscope (FE-SEM), X-ray spectroscopy (XPS) หรื อ Raman spectroscopy
1.2.3 ทราบถึ ง สมบั ติ พื้ น ฐานของ TiO2 และสามารถเผยแพร ใ นงานประชุ ม วิ ช าการ
ภายในประเทศหรือตางประเทศไดอยางเขาใจ
1.2.4 เพื่ อ เผยแพร อ งค ค วามรู แ ละประสบการณ สํ า หรั บ การเตรี ย มและสั ง เคราะห TiO2
เมื่อปริมาณน้ําดีไอตางกันจะสงผลกับทอนาโนไทเทเนียมไดออกไซดใหกับผูที่สนใจเชน นักศึกษา
1.2.5 เผยแพรผลงานวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง
1.3 ขอบเขตของการศึกษาคนควา
สรางระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสราง
นักวิจัยรุนใหม
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.4.1 สามารถถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการเตรียมทอนาโน TiO2 ดวยกระบวนการเตรียม
แบบอโนไดเซชันใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
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1.4.2 ผลสําเร็จในการเตรียม TiO2 nanotubes ที่มีเฟสแบบอนาเทสและรูไทล และการกําหนด
ความเขมขนของปริมาณน้ําปราศจากไอออนที่แตกตางกัน ที่อุณหภูมิการอบอยูในชวง 500 ºC
1.4.3 ทราบถึงสมบัติพื้นฐานของ TiO2 แบบเฟสอนาเทสและรูไทล
1.4.4 สามารถเผยแพรในงานประชุมวิชาการภายในประเทศหรือตางประเทศอยางนอย 1 เรื่อง

บทที่ 2
เอกสารเกี่ยวของ
2.1 ขอมูลเบื้องตนของไทเทเนียม
2.2.1 ทอนาโนไทเทเนียมไดออกไซด (Titanium Dioxide Nanotubes)
ไทเทเนี ย มเป น โลหะในกลุ ม ทรานซิ ชั น จั ด เป น ธาตุ ที่ มี อ ยู ม ากในโลกและอยู ใ นรู ป
สารประกอบของแรจึงตองสกัดออกมาเพื่อใหไดไทเทเนียมบริสุทธมีเลขอะตอม 22 มีการจัดเรียงตัว
ของอิเล็กตรอน (Electron configuration) คือ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 และมีน้ําหนักอะตอม
47.867 รั ศ มี อ ะตอมไทเทเนี ย มเท า กั บ 147 pm มี จุ ด หลอมเหลวและจุ ด เดื อ ดคื อ 1,667 และ
3,285 ºC ตามลําดับ ในขณะที่ความหนาแนนที่อุณหภูมิหองคือ 4.50 g/cm และมีสภาพตานทาน
ไฟฟา (Electrical resistivity) ที่อุณหภูมิ 20 ºC คือ 42.0 μΩ cm ไทเทเนียมทําปฏิกิริยาไดดีกับพวก
สารที่ไมใชโลหะ (Non-metal) โดยเฉพาะอยางยิ่งออกซิเจน ไฮโดรเจนและไนโตรเจนที่อุณหภูมิสูงซึ่ง
สถานะออกซิเดชัน (Oxidation state) ทางเคมีที่มักจะเกิดขึ้นมากที่สุดคือ 4+ ซึ่งสารประกอบที่จะมี
โอกาสเกิดขึ้นมากก็คือโมเลกุลจําพวกไดออกไซดและเตตระคลอไรดเพราะมีสถานะออกซิเดชันเปน 4ดังนั้นโครงสรางที่จะเกิดขึ้นจะอยูในรูปไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2) และไทเทเนียมเตตระคลอไรด
(TiCl4) เปนสวนใหญ [15]
2.2 ชนิดไททาเนียมไดออกไซด แบงตามโครงสรางของผลึก
2.2.1 อนาเทส (Anatase) มีโครงสรางผลึกแบบเททระโกนัล (Tetragonal) เปนชนิดที่พบใน
ธรรมชาติปานกลาง หากใหความรอนสูงกวา 915 ºC จะเปลี่ยนโครงสรางผลึกเปนแบบรูไทล
2.2.2 รูไทล (Rutile) มีโครงสรางผลึกแบบเททระโกนัล (Tetragonal) เปนชนิดที่พบมากที่สุด
ในธรรมชาติ มีความคงทน และเสถียรตอการเปลี่ยนแปลงตออุณหภูมิที่สูง
2.2.3 บรูคไคท (Brookkite) มีโครงสรางผลึกแบบออรโทรอัมบิก (Orthorhombic) เปนชนิดที่
พบไดนอยในธรรมชาติ มีความเสถียรตออุณหภูมิต่ํา หากไดรับความรอนมากกวา 750 ºC จะเปลี่ยน
โครงสรางผลึกเปนแบบรูไทล
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ภาพที่ 2.1 โครงสรางแบบตาง ๆ ของไทเทเนียมไดออกไซด
2.3 ทอนาโนไทเทเนียมไดออกไซด
โครงสรางนาโนของไทเทเนียมไดออกไซดสามารถสังเคราะหไดหลากหลายรูปแบบ เชนอนุภาค
นาโ น (Nanoparticles) เส น ใยนาโ น (Nanofibres) แท ง นาโ น (Nanorods) นาโ นริ บ บอน
(Nanoribbons) ลวดนาโน (Nanowires) และท อ นาโน (Nanotubes) ซึ่ ง โครงสร า งท อ นาโน
ไทเทเนี ย มไดออกไซด เ ป น โครงสร า งที่ ไ ด รั บ ความสนใจอย า งมาก เนื่ อ งจากมี ส มบั ติ ก ารขนถ าย
อิเล็กตรอนไดดี สงผลใหอิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ไดรวดเร็วในทอนาโน ทําใหตัวเรงปฏิกิริยาใน
ลักษณะนี้ เมื่อถูกกระตุนโดยพลังงาน ทําใหเกิดการปลดปลอยของอิเล็กตรอนไดรวดเร็วกวารูปแบบ
อื่น ทําใหสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถนําไทเทเนียมไดออกไซดที่
มีลักษณะเปนทอนาโนไปประยุกตใชเปนเพื่อประโยชนในดานตาง ๆ มากมาย เชน ดานอิเล็กทรอนิกส
(Electronics) ด า นแสง (Optics) ด า นพลั ง งานทดแทน (Energy storage) และด า นการแพทย
(Biomedicine) [16-17]
2.4 การสังเคราะหทอนาโนไทเทเนียมไดออกไซดดวยกระบวนการแอโนไดเซชัน
กระบวนการแอโนไดชั น (Electrochemical Anodisation Process) เป น เทคนิ ค หนึ่ ง ของ
กระบวนการทางเคมี ไ ฟฟ า ที่ ส ามารถเปลี่ย นแปลงสภาพพื้น ผิว ของโลหะ โดยการทําใหเกิ ด ฟ ล ม
ออกไซด (Protective oxide film) บนพื้นผิวของโลหะ เพื่อทําใหโลหะสามารถปองกันการกัดกรอน
ไดมากขึ้น โดยการใชสารละลายอิเล็กโทรไลต (Electrolyte) รวมกับเครื่องจายไฟฟากระแสตรง (DC
Power Supply) ซึ่งจะตองใหโลหะตัวอยางอยูดานขั้วบวกหรือขั้วแอโนด (Anode) และโลหะชนิดอื่น
อยูดานขั้วลบหรือขั้วแคโทด (Cathode) โดยสวนใหญจะใชแผนแพลทินัม หรือบางครั้งใชเปนแทง
คารบอน [18-20] ดังภาพที่ 2.2
กระบวนการนี้ใชเซลลไฟฟาเคมีแบบเซลลอิเล็กโทรไลต ซึ่งประกอบไปดวยขั้วไฟฟา 2 ชนิด คือ
ขั้วแอโนด และขั้วแคโทด สวนสารละลายอิเล็กโทรไลตที่มีไอออนเคลื่อนไปมาอยูในสารละลาย โดย
หลักการของการทําแอโนไดเซซันจะเปนการทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีดวยกระแสไฟฟาแลวทําใหเกิดชั้น
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ออกไซดที่เสถียรและมีรูพรุนขนาดเล็กมาก ๆ เคลือบอยูบนผิวโลหะ ในขณะทําแอโนไดเซชันไอออน
บวกจะวิ่ งเข า หาขั้ ว แคโทดและเกิ ดปฏิกิริย ารีดักชัน ที่ขั้ว แคโทด สว นที่ขั้ว แอโนดจะเกิดปฏิกิริย า
ออกซิเดชันโดยไอออนลบจะวิ่งเขาหาขั้วแอโนด เกิดเปนออกไซดเคลือบอยูบนผิวของโลหะไทเทเนียม
ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของกรรมวิธีที่เรียกวาการทําแอโนไดเซชัน หรือ แอโนดิกออกซิเดชัน ของโลหะ
ไทเทเนียม

ภาพที่ 2.2 องคประกอบของเซลลเคมีไฟฟาในการแอโนไดซแผนตัวอยางไทเทเนียมฟอยด [21]
2.5 กลไกของการกอตัวของทอนาโนไทเทเนียมไดออกไซดโดยกระบวนการแอโนไดเซชัน
การกอตัวเริ่มตนจากแผนไทเทเนียมทําปฏิกิริยากับสารละลายอิเล็กโทรไลตเกิดการกอตัวของ
ออกไซตที่ผิวไทเทเนียม โดยเกิดจากการทําปฏิกิริยาของไทเทเนียมไอออน (Ti4+) ออกซิเจนไอออน
(O2-) หรือไฮดรอกไซดไอออน (OH-) ในอิเล็กโทรไลตดังสมการ (2.1) และ (2.2)

2H2 O → O 2 + 4e − + 4H+
Ti + O 2 → TiO 2

(2.1)
(2.2)

จากนั้นเกิดการกอตัวของรูพรุนขนาดเล็กบนชั้นออกไซดในอิเล็กโตรไลตที่ประกอบดวยฟลูออไรด
ไอออน เชน กรดไฮโดรฟลูออริก (HF) แอมโมเนียมฟลูออไรด (NH4F) เนื่องจากฟลูออไรดไอออน (F-)
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ที่อยูในอิเล็กโทรไลต ซึ่งมีคุณสมบัติกัดกรอน โดยไทเทเนียมไดออกไซดที่ถูกกั ดกรอนจะสลายตั ว
ออกมารวมกับฟลูออไรดไอออน (TiF2-6-) ดังสมการ (2.3) และ (2.4)
Ti4+ + 6F − → TiF62−

(2.3)

TiF62− + 2H2 O → TiO 2 + 6F − + 4H+

(2.4)

เมื่อเวลาผานไปรูพรุนที่เกิดขึ้นจะเพิ่มความลึกมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงโครงสรางจนมีลักษณะ
คล า ยคลึ ง กั บ ท อ ขนาดเล็ ก ที่ เ รี ย งตั ว ตั้ ง ฉากกั บ พื้ น ผิ ว ไทเทเนี ย ม เรี ย กสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ ว า ท อ นาโน
ไทเทเนียมไดออกไซดดังภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 ลักษณะการเกิดทอนาโนไทเทเนียมไดออกไซด (a) การกอตัวของชั้นออกไซด,
(b) เริ่มเกิดรูพรุนขนาดเล็กบนชั้นออกไซด, (c) การเติบโตของรูพรุนมากขึ้นเกิดเปน
ชั้น Barrier, (d) การขยายตัวของขนาดรูพรุนและการสลายตัวของชั้นออกไซดเกิด
เปนผนังทอ และ (e) เกิดเปนทอนาโนไทเทเนียมไดออกไซดอยางสมบูรณ [21-22]
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2.6 หลักการและวิธีการวิเคราะห
2.6.1 X-Ray Diffraction
การวิ เ คราะห ที่ใช กัน ทั่ว ไปของเทคนิคทาง X-Ray Diffraction คือ Powder Method
เทคนิ คสารตั ว อย า งที่ จะวิ เ คราะห จะถูกบดใหล ะเอีย ด (Powder) และใชไดอยางดีกับ สภาวะของ
Bragg's Law ในการวิ เ คราะห ส มั ย ใหมจ ะใช X-Ray Diffractometer ที่มีหัว วัด (Detector) X-Ray
เพื่อหาคามุมเลี้ยวเบนและความเขมของ X-Ray ที่เลี้ยวเบนออกมา และมี Recoder ที่ทําหนาที่ Plot
ความเขม X-Ray ที่เลี้ยวเบนออกมาเทียบกับมุมที่เลี้ยวเบน (2θ) แบบอัตโนมัติสภาวะการเลี้ยวเบน
สํ า หรั บ เซลส รู ป เหลี่ ย ม (Cubic Unit Cells) เทคนิ ค ทาง XRD สามารถใช ห าโครงสร า งผลึ ก ของ
ของแข็งไดความจริงการวิเคราะหโครงสรางผลึกของสารตาง ๆ นั้นคอนขางไมสมบูรณ และซับซอนใน
การหาโครงสรางของโลหะที่เปน Cubic Unit Cell โดยใชสมการ (2.5) คือ

d(h,k,l) =

a
h +k +l
2

2

2

(2.5)

เมื่อ 2dsin θ = nλ เมื่อ n เปน 1
จะได dh k l =

จะได

λ
แทนคา d ในสมการ (2.5)
2dsin θ

λ
a
= 2 2 2
2dsin θ
h +k +l

(2.6)

2.6.2 Raman Spectroscopy
หลักการทํางานเมื่อชนกับสสารในระดับอนุภาคโมเลกุลของสารนั้นจะตอบสนองการชน
กั น อาจยื ดหยุ น คื อ ชนแล ว โฟตอนนั้น กระดอนกลับ ดว ยพลั ง งานเทา เดิ ม การชนแบบนี้ เรีย กว า
Rayleigh Scattering แสงที่วัดกลับจากการกระเจิงนั้นมีพลังงานเทาเดิม จึงไมไดบอกคุณลักษณะ
จําเพาะหรือสิ่งที่แฝงเรนในสสารนั้น แตมีการชนกันของโฟตอนกับสสารในระดับอนุภาคอีกแบบหนึ่ง
ซึ่งสําคัญมากการชนอันนี้ไมยืดหยุนเพราะโมเลกุลของสสารนั้นตอบสนองดวยการรับพลังงานเขาไป
หรือคายพลังงานออกมา ทําใหพลังงานของโฟตอนที่วัดกลับจากการกระเจิงนอยกวาหรือมากกวาที่
แสงที่ฉายกระทบนั้นคลายกับวัตถุสองชิ้นมีความเร็วสูงมากชนกันแลวกระจายเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยใน
ทุกทิศทาง
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ภาพที่ 2.4 หลักการทํางานของเทคนิค Raman Spectroscopy
2.6.3 X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
เทคนิ ค XPS หรื อ ที่ รู จั ก กั น ในชื่ อ Electron Spectroscopy for Chemical Analysis
(ESCA) ใชแสงในยานของ soft X-ray เพื่อการกระตุนใหเกิดโฟโตอิเล็กตรอนและเนนที่การวิเคราะห
คาพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนชั้นในสุด (Core electron) เนื่องจากคาพลังงานดังกลาวเปนคา
เฉพาะของอะตอมในแตละธาตุและขึ้นอยูกับสถานะทางเคมีของอะตอมนั้น การวิเคราะหดังกลาวจึง
สามารถระบุ ชนิ ดและสถานะทางเคมีของธาตุที่เปน องคประกอบบริเวณพื้น ผิวของสารที่ตองการ
วิเคราะหได

ภาพที่ 2.5 หลักการทํางานของเทคนิค X-ray Photoelectron Spectroscopy
2.6.4 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (FE-SEM)
Field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) เป น กล อ งจุ ล ทรรศน
อิเล็กตรอนที่มีกําลังขยายไมสูงเทากับเครื่อง TEM (เครื่อง SEM มีกําลังขยายสูงสุดประมาณ 10 นาโน
เมตร) การเตรียมตัวอยางเพื่อที่จะดูดวยเครื่ อง SEM นี้ไมจําเปนตองที่ตัวอยางจะต องมีขนาดบาง
เท า กั บ เมื่ อ ดู ด ว ยเครื่ อ ง TEM ก็ ไ ด (เพราะไม ไ ด ต รวจวั ด จากการที่ อิ เ ล็ ก ตรอนเคลื่ อ นที่ ท ะลุผ าน
ตัวอยาง) การสรางภาพทําไดโดยการตรวจวัดอิเล็กตรอนที่สะทอนจากพื้นผิวหนาของตัวอยางที่ทําการ
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สํารวจซึ่งภาพที่ไดจากเครื่อง SEM นี้จะเปนภาพลักษณะของ 3 มิติ ดังนั้นเครื่อง SEM จึงถูกนํามาใช
ในการศึกษาสัณฐานและรายละเอียดของลักษณะพื้นผิวของตัวอยาง เชน ลักษณะพื้นผิวดานนอกของ
เนื้อเยื่อและเซลลหนาตัดของโลหะและวัสดุ เปนตน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 วัสดุอุปกรณ
3.1.1 เครื่องจายไฟ (Power supply)
3.1.2 สายไฟ (Wire)
3.1.3 บีกเกอรพลาสติก (Plastic beaker)
3.1.4 กระปุกพลาสติก (Plastic jar)
3.1.5 แผนไทเทเนียม (Titanium sheet)
3.1.6 แทงคารบอน (Carbon)
3.1.7 เครื่องอัลตราโซนิค (Ultrasonic cleaner)
3.1.8 จานเพาะเชื้อ (Petri dish)
3.1.9 ถังแกสไนโตรเจน
3.1.10 เครื่อง SEM ยี่หอ JEOL JSM 5410-LV
3.1.11 เครื่อง X-ray Diffractometer ยี่หอ PHILPS X' Pert
3.1.12 เครื่อง hot plate magnetic stirring
3.2 สารเคมีที่ใชในการทดลอง
3.2.1 Ethylene Glycol (EG)
3.2.2 DI water
3.2.3 Acetone
3.2.4 Ethanol
3.2.5 Ammonium fluoride
3.3 สถานที่ดําเนินงานวิจัย
ภาควิ ช าฟ สิ กส ภาควิ ช าวิ ทยาศาสตรชีว ภาพ และตึกวิจัย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
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3.4 วิธีการทดลอง
วิธีการเตรียม TiO2 nanotube arrays ไดถูกเตรียมขึ้นบนแผนไทเทเนียมฟอยดโดยแอโนไดเซชัน ซึ่งมีวิธีการเตรียมดังนี้
3.4.1 ตัดแผนไทเทเนียมฟอยด ขนาด 2x3 cm
3.4.2 นํ า แผ น ไทเทเนี ย มฟอยด ทํ า ความสะอาดด ว ย Acetone, ethanol และ น้ํ า ดี ไ อ
ตามลําดับ อยางละ 5 นาที ในระบบอัลตราโซนิค จากนั้นเปาใหแหงดวยแกสไนโตรเจน
3.4.3 เตรียมสารอิเล็คโตรไลทที่มีสวนผสมของ Ethylene glycol ความเขมขน 97wt%, NH4F
ความเขมขน 0.3 wt% และ น้ําดีไอ ความเขมขน 2 wt% (โดยน้ําหนัก) คนสารละลายอิเล็คโตรไลท
ใหเขากันดวย hot plate magnetic stirring
3.4.4 นําแผนไทเทเนียมฟอยดที่สะอาด จุมในสารละลายอิเล็คโตรล ดังแสดงในรูปที่ 2.2 โดย
จัดใหแผนไทเทเนียมฟอยด ขนานกับแผนคารบอน (ระยะหางประมาณ 2 cm) จากนั้นใชแรงดันไฟ
ของแหลงจายไฟที่ 30 V แชแผนไทเทเนียมทิ้งไว 2 ชั่วโมง
3.4.5 ทําซ้ํา แตเปลี่ยนความเขมขนของปริมาณน้ําดีไอตางกันที่คือ 2 wt%, 6 wt%, 12 wt%
และ 14 wt% ดังนี้
ชิ้นที่ 1 EG 97.55 g + NH4F 0.45 g + DI water 2 g
ชิ้นที่ 2 EG 93.55 g + NH4F 0.45 g + DI water 6 g
ชิ้นที่ 3 EG 88.55 g + NH4F 0.45 g + DI water 12 g
ชิ้นที่ 4 EG 85.55 g + NH4F 0.45 g + DI water 14 g
3.4.5 เมื่ อ ครบตามเวลาที่ กํ า หนด นํ า แผ น ไทเทเนี ย มไดออกไซด นํ า มาล า งโดยใช เ ครื่ อ ง
Ultrasonic cleaner 1 นาที แชใน Acetone 1 นาที และแชใน Ethanol อีก 1 นาที
3.4.6 นําแผนไทเทเนีย มไดออกไซดเ ปาใหแหงโดยใชแกส ไนโตรเจน เมื่อแผนไทเทเนีย มได
ออกไซดแหงนําไปเผาในเตาอบ โดยใหอุณหภูมิของเตาอบอยูที่ 500 ºC เปนเวลา 2 ชั่วโมง
3.4.7 นําแผนไทเนียมไดออกไซดไปตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะโครงสรางผลึก
องคประกอบธาตุ และองคประกอบทางเคมี ดวยเทคนิคตาง ๆ ดังนี้
3.4.7.1 กล อ งจุ ล ทรรศน อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส อ งกราด (field emission scanning
electron microscopy, FE-SEM)
3.4.7.2 การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ (X-ray diffraction, XRD)
3.4.7.3 Raman spectroscopy
3.4.7.4 เอกซ เ รย โ ฟโตอิเล็กตรอนสเปคโตรสโคป (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
4.1 ภาพถายของสารตัวอยางกอนและหลังการอบที่อุณหภูมิ 500 ºC เปนเวลา 2 ชั่วโมง
จากภาพที่ 4.1 แสดงสารตัวอยางแผนไทเทเนียมฟอยดที่ทําการแอโดไดเซชันในสารละลายอิเล็ค
โตรไลทที่มีปริมาณน้ําดีไอที่แตกตางกันดังนี้ a) EG (97.55 g) + NH4F (0.45 g) + DI water (2 g), b)
EG (93.55 g) + NH4F (0.45 g) + DI water (6 g), c) EG (88.55 g) + NH4F (0.45 g) + DI water
(12 g) และ d) EG (85.55 g) + NH4F (0.45 g) + DI water (14 g) จากรูปจะเห็นไดวาบริเวณที่จุมใน
สารละลายอิเล็คโตรไลทจะมีการเปลี่ยนสีของแผนไทเทเนียมฟอยดอยางเห็นไดชัดเจนเนื่องจากมี
ปฏิกิริยาเกิดขึ้นระหวางแผนตัวอยางกับสารละลายอิเล็คโตรไลทเมื่อทําการอบความรอนที่อุณหภูมิ
500 ºC เปนเวลา 2 ชั่วโมง ในสภาวะบรรยากาศ ดังแสดงในภาพที่ 4.1 จากภาพจะสังเกตเห็นวาสี
ของสารตัวอยางเปลี่ยนไปเปนสีฟาเทาอยางเห็นไดชัดเจนเนื่องจากการอบที่อุณหภูมิสูงเพื่อขจัดน้ํา
H2O และสารเคมีที่หลงเหลืออยูในสารตัวอยาง เชน ฟูออไรด และสิ่งปนเปอนอื่น ๆ ใหหมดไป และ
เกิดการเปลี่ยนเฟสเปนลักษณะโครงสรางผลึกของไทเทเนียมไดออกไซดอยางสมบูรณ
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ภาพที่ 4.1 แผนไทเทเนียมไดออกไซดที่มีปริมาณน้ําดีไอที่ตางกัน a) 2 wt.%, b) 6 wt.%, c)
12 wt.% และ d) 14 wt.%
4.2 ผลจากการวัดดวย Field emission scanning electron microscopy (FE-SEM)
ลักษณะทางพื้นผิวของสารตัวอยาง TiO2 ที่ผานการอบที่อุณหภูมิ 500 ºC ในสภาวะบรรยากาศ
เปนเวลา 2 ชั่วโมง ถูกนํามาตรวจสอบดวยเทคนิค FE-SEM ดังแสดงในภาพที่ 4.2 ภาพที่ (a-b) แสดง
ลักษณะบริเวณพื้นผิวของและภาพตัดขวางของ TiO2 nanotube arrays ที่มีปริมาณน้ําดีไอ 2 wt%
ขณะที่ (c-d) 6 wt%, (e-f) 12 wt% และ (g-h) 14 wt% แสดงลักษณะบริเวณพื้นผิวและภาพตัดของ
ของสารตัวอยางที่มีปริมาณน้ําดีไอที่แตกตางกันตามลําดับ จากภาพที่ 4.2 (a) จะสังเกตไดวาเมื่อใช
ปริ มาณน้ํ า ดี ไอ 2 wt% ลั กษณะพื้ น ผิว ของสารตัว อยา งจะมีสิ่ งเจอบนปกคลุม อยู และขนาดของ
เสนผาศูนยกลางทอประมาณ 100 NM ขนาดความยาวทอประมาณ 22 µm นอกจากนี้จะสังเกตไดวา
เมื่อปริมาณน้ําดีไอมากขึ้นเปน 6 wt%,12 wt% และ 14 wt% จะทําใหขนาดเสนผาศูนยกลางทอ
เพิ่มขึ้นเปน 100 NM, 120 NM, 160 NM และ 170 NM ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 4.2 (a, c, e
และ g) ในทางตรงกันขามจะสังเกตเห็นวาขนาดความยาวทอจะลดลงเมื่อปริมาณน้ําดีไอเพิ่มขึ้น คือ
ความยาวทอไทเทเนียมลดลงจาก 22 µm เปน 10 µm, 5 µm และ 3 µm สําหรับปริมาณน้ําดีไอ 6,
12 และ 14 wt% ตามลําดับ ดังแสดงในภาพถายตัดขวางที่ 4.2 (b, d, f และ h) ดวยเหตุผลนี้สามารถ
สรุ ป ได ว า เมื่ อ ปริ ม าณน้ํ า ดี ไ อเพิ่ ม ขึ้ น ปริ ม าณ H+ ions ในสารละลายเพิ่ ม ขึ้ น ด ว ยดั ง สมการ (2.1)
เนื่องจากการแตกตัวของน้ําจะมีอิเล็กตรอน ออกซิเจนไฮดรอกไซด จากนั้นฟลูออไรตทําปฏิกิริยากับ
อิเล็กตรอนและไฮดรอกไซดจะทําใหเกิดปฏิกิริยาอยางรวดเร็ว ดวยเหตุผลนี้จะทําใหการสลายตัวทาง
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เคมีของออกไซดสูงขึ้นหรื อเร็ว ขึ้น จะสงผลใหอัตราการเติบโตของท อหรื อความยาวของท อ นาโน
ไทเทเนียมไดออกไซดลดนอยลง ในขณะที่เสนผาศูนยกลางของทอนาโนไทเทเนียมมีขนาดมากขึ้น
ดังนั้นจึงสรุปไดวาปริมาณน้ําดีไอมีผลตอเสนผาศูนยกลางและความยาวทอนาโนไทเทเนียมไดออกไซด

ภาพที่ 4.2 บริเวณพื้นผิวและภาพตัดขวางของทอนาโนไทเทเนียมไดออกไซดที่
ปริมาณน้ําดีไอ a) 2 wt%, b) ภาพตัดขวางของ 2 wt%, (c-d) 6 wt%,
e-f) 12 wt% และ (g-h) 14 wt% ตามลําดับ
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ภาพที่ 4.2 บริเวณพื้นผิวและภาพตัดขวางของทอนาโนไทเทเนียมไดออกไซดที่
ปริมาณน้ําดีไอ a) 2 wt%, b) ภาพตัดขวางของ 2 wt%, (c-d) 6 wt%,
e-f) 12 wt% และ (g-h) 14 wt% ตามลําดับ (ตอ)
4.3 การวิเคราะหหาเฟสองคประกอบโดยเทคนิค X-ray diffraction

ภาพที่ 4.3 XRD สเปคตรัมของแผนไทเทเนียมออกไซดที่ถูกอบที่อุณหภูมิ 500 ºC
เปนเวลา 2 ชั่วโมง a) 2 wt%, b) 6wt%, c) 12 wt% และ d) 14 wt%
ภาพที่ 4.3 แสดงผลจากการวัด XRD ของ TiO2 NTs ในสายละลายอิเล็คโตรไลทที่มีปริมาณน้ําดี
ไอที่ตาง ๆ กัน คือ a) 2 wt% กราฟเสนสีแดง b) 6w% กราฟเสนสีมวง c) 12 wt% กราฟเสนสีน้ําเงิน
และ d) 14 wt% กราฟเสนสีดํา ตามลําดับ ซึ่งจากผลกราฟที่ได จะสังเกตเห็นวาที่ 2θ ของ 25.3º,
37.8º, 47.8º, 52.9º และ 62.9º ซึ่งเปนตําแหนงของพีคที่ส อดคลองกับระนาบของ (101), (004),
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(200), (105) และ (204) ตามลํ า ดั บ ซึ่งระนาบเหลานี้ชี้ใหเห็น วาเปน ระนาบของเฟสอนาเทสของ
ไทเทเนียมไดออกไซด ซึ่งพีคทั้งหมดเหลานี้แสดงใหเห็นวาสารตัวอยางที่ไดเปนลักษณะโครงสรางของ
TiO2 ที่มีเฟสแบบอนาเทส สําหรับพีคที่เดนชัดตรงที่ 2θ เทากับ 40.3º และ 70.8º ซึ่งสอดคลองกับ
ระนาบ (101) และ (103) แสดงถึ ง ระนาบผลึ ก ของโลหะไทเทเนี ย ม เนื่ อ งจากฟ ล ม บาง TiO2
ถู ก สร า งบนแผ น ของโลหะ Ti สามารถปรากฏพี ค ของฐานรองได เ พราะฟ ล ม TiO2 ค อ นข า งบาง
นอกจากนี้ผลของการวัดดวย XRD ทําใหทราบวาไมปรากฏพีคของธาตุปนเปอน หรือสิ่งสกปรกเจือปน
ของธาตุอื่น ๆ จึงสรุปไดวา สารตัวอยาง TiO2 NTs บนฐานรองของ Ti ที่ถูกสังเคราะหไดจากการ
ทดลองโดยวิธีแบบแอโนไดเซซันเปนสารตัวอยางที่บริสุทธ
4.4 ผลจาก Raman spectroscopy

ภาพที่ 4.4 รามานสเปคตรัมของ TiO2 NTs ในปริมาณน้ําดีไอ a) 2 wt%, b) 6 wt%,
c) 12 wt% และ d) 14 wt% ที่ผานการอบดวยความรอนที่อุณหภูมิ 500ºC
เปนเวลา 2 ชั่วโมง
จากสเปคตรัมของรามานของสารตัวอยาง TiO2 NTs ในปริมาณน้ําปราศจากไอออนที่ 2 wt%
ถึง 14 wt% และไดผานการอบดวยอุณหภูมิ 500 ºC เปนเวลา 2 ชั่วโมง ดังแสดงในภาพที่ 4.5 (a-d)
ตามลํ า ดั บ ซึ่ งผลที่ ได จ ากกราฟของสารตัว อยาง TiO2 NTs พบวาที่ชว งเลขคลื่น ประมาณ ∼145,
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∼399, ∼516, และ 640 cm-1 สามารถบงบอกไดวาเปนพีคของ Eg, Blg, Blg+Alg และ Eg, ซึ่งแสดงถึง
พี คของโครงสร าง TiO2 NTs ที่ มีเ ฟสแบบอนาเทส ซึ่งเปน การยืน ยัน ไดวาสารตัว อยาง TiO2 NTs
ที่ปริมาณน้ําปราศจากไอออน 2 wt% ถึง 14 wt% ที่สังเคราะหไดดวยวิธีแอโนไดเซซันและผานการ
อบที่อุณหภูมิ 500 ºC เปนเวลา 2 ชั่วโมง เปนลักษณะโครงสรางแบบอนาเทสเฟส ผลที่ไดสอดคลอง
กับผลจากการวัดดวย XRD นอกจากนี้พบวา ผลจาการวัดดวยเทคนิค FE-SEM, XRD และ Raman
สารตั ว อย า ง TiO2 NTs ที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า ปราศจากไอออน 12 wt% เหมาะสมสํ า หรั บ การนํ า ไป
ประยุกตใชตัวตรวจวัดแสงยูวี เนื่องจากมีลักษณะพื้นผิวที่เรียบและความยาวทอที่เหมาะสม
4.5 ผลจาก X-ray photoelectron spectroscopy

ภาพที่ 4.5 XPS สเปคตรัมของ TiO2 NTs ที่ผานการอบดวยอุณหภูมิ 500 ºC
เปนเวลา 2 ชั่วโมง ของสารตัวอยางที่มีปริมาณน้ําปราศจากไอออน 12 wt.% เมื่อ
a) survey scan, b) high resolution spectra, c) O1s, d) C1s
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องคประกอบทางเคมีและธาตุของสารตัวอยาง TiO2 NTs ที่มีปริมาณน้ําดีไอ 12 wt% ที่ผานการ
อบดวยอุณหภูมิ 500 ºC เปนเวลา 2 ชั่วโมง ถูกนํามาตรวจสอบดวยเทคนิค XPS ดังแสดงในภาพที่
4.5 ภาพ (a) แสดงชวงสแกนแบบกวางของสารตัวอยาง TiO2 บริสุทธ ซึ่งพีคประกอบไปดวย C1s Ti
2p และ O1s ที่พลังงานยึดเหนี่ยว 285 458 และ 529 eV ตามลําดับ ซึ่งสังเกตไดวาไมพบพี คของ
ธาตุ อื่ น ๆ หรื อ สิ่ ง เจื อ ปนเลย สํ า หรั บ กรณี ข องสเปคตรั ม C1s ที่ สั ง เกตได จ ากการวั ด ด ว ย XPS
เนื่ องมาจากสารตั วอย างถู กเตรี ยมในสภาวะบรรยากาศ ดังนั้น แลว ปริมาณของธาตุคารบ อนที่จะ
ปนเปอนหรือปกคลุมอยูบ ริเวณผิวตัว อย างย อมเกิ ดขึ้น ไดเสมอดั งแสดงในภาพที่ 4.5 (b) ในระดั บ
พลังงานชั้นใน Ti 2p ที่สังเกตไดจากสเปคตรัมของ XPS จะมีสองพีคที่พลังงานยึดเหนี่ยว 457.4 และ
463.2 eV สองพี ค นี้ จ ะแสดงถึ ง ระดั บ ชั้ น พลั ง งานของ Ti4+ 2p3/2 และ Ti4+2p½ ตามลํ า ดั บ
ซึ่งสอดคลองกับสเปคตรัมของ TiO2 แบบอนาเทสเฟส ดังแสดงในภาพที่ 4.5 (c) สําหรับสเปคตรัมของ
O1s ดังแสดงในภาพที่ 4.5 (d) พีคเดนที่ระดับพลังงานยึดเหนี่ยว 529 eV เปนพีคที่แสดงถึงพันธะ
โลหะออกไซดของ T-O ซึ่งเกิดจากพลังงานยึดเหนี่ยวของ O2- ในแลตทิชของ TiO2 และสเปคตรัมที่
ชวงพลังงานยึดเหนี่ยว 531.8 eV แสดงถึงพันธะของ OH- ที่ถูกดูดซับบนผิวของ TiO2 แบบอนาเทส
เฟส

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรายผล
ท อ ไทเทเนี ย มไดออกไซด แ บบอนาเทสเฟสที่ มี ก ารจั ด เรี ย งตั ว อย า งเป น ระเบี ย บสม่ํ า เสมอ
ถูกสังเคราะหขึ้นบนฐานของไทเทเนียมฟอยด โดยวิธีแอโนไดเซซันซึ่งเปนวิธีที่งายสะดวกรวดเร็ว ราคา
ตนทุนต่ํา และสังเคราะหไดที่อุณหภูมิต่ํา ทอไทเทเนียมไดออกไซดที่ถูกสังเคราะหไดดวยวิธีนี้จะทําการ
สังเคราะหที่ปริมาณน้ํ าดี ไอที่ แตกตางกัน และทําการแอโนไดเซซัน ที่แรงดั นไฟฟ า 30 V เปนเวลา
2 ชั่วโมง จากนั้นนําไปอบดวยความรอนในสภาวะบรรยากาศที่อุณหภูมิ 500 ºC เปนเวลา 2 ชั่วโมง
สารตั ว อย า งที่ ไ ด จ ะถู ก ทํ า การตรวจวั ด และวิ เ คราะห ด ว ยเทคนิ ค ของ FE-SEM, XRD, Raman
spectroscopy และ XPS ตามลํ า ดั บ ผลที่ ไ ด จ ากการทดลองพบว า ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางท อ
ไทเทเนียมไดออกไซดและความยาวของทอสามารถถูกควบคุมไดดวยการเปลี่ยนแปลงปริมาณของน้ําดี
ไอเนื่องจากการแตกตัวของน้ําจะมีอิเล็กตรอน ออกซิเจน ไฮดรอกไซด จากนั้นฟลูออไรตทําปฏิกิริยา
กับอิเล็กตรอนและไฮดรอกไซด จะทําใหเกิดปฏิกิริยาอยางรวดเร็ว จากปริมาณน้ําดีไอที่ 2 wt% 14 wt% อบดวยความรอนในสภาวะบรรยากาศปกติ ที่อุณหภูมิ 500 ºC เปนเวลา 2 ชั่วโมง เปน
บอนาเทส จาก FE-SEM ปริมาณน้ําดีไอที่ 12 wt% ดีที่สุดเพราะจากลักษณะของพื้นผิวคลองขางเรียบ
และเสนผานศูนยกลางเหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชงานตาง ๆ ซึ่งผลจากการทดลองดวยวิธีนี้
เหมาะสําหรับการนําไปประยุกตใชทําเปนตัวตรวจวัดแสงยูวีที่ดีตอไปในอนาคต
5.2 ขอเสนอแนะนําของผูประเมินเพื่อการพัฒนางานวิจัยตอไป
ควรพัฒนาใหทอนาโนของ TiO2 มีการจัดเรียงตัวของอยางสม่ําเสมอและเปนระเบียบ เพื่อจะได
คุณสมบัติตามที่ตองการ
5.3 งานพัฒนาตอไปของหัวหนาโครงการ
ไดพัฒนาสารกึ่งตัวนําชนิด n-type TiO2 เพื่อใชในการสราง UV photodetector
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วัสดุและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
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ตารางที่ ก.1 วัสดุและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
รูปเครื่องมือ

ชื่อเครื่องมือ
เตาหลอมไฟฟาอุณหภูมิปานกลาง
สรางโดยกลุม GTEC ภาควิชาฟสิกส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส บริษัท Denver
Instrument ความละเอียด 0.0001 g.

เครื่องอัลตราโซนิค ภาควิชาฟสิกส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Ammonium fluoride
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ตารางที่ ก.1 วัสดุและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง (ตอ)
รูปเครื่องมือ

ชื่อเครื่องมือ

Ethylene Glycol (EG)

Ethanol

แกสไนโตรเจน

กระปุกพลาสติก
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ตารางที่ ก.1 วัสดุและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง (ตอ)
รูปเครื่องมือ

ชื่อเครื่องมือ

สายไฟ

แผนไทเทเนียม

แทงคารบอน

เครื่อง Power supply
(model PX2T-CdTe บริษัท)
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ตารางที่ ก.1 วัสดุและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง (ตอ)
รูปเครื่องมือ

ชื่อเครื่องมือ

hot plate magnetic stirring

เครื่องจุลทรรศนอิเล็กตรอน
แบบสองกราด
(Scanning Electron Microscopy)
ยี่หอ HITACHI รุน S-3400N Type
II

Acetone

เครื่อง X-ray Diffractrometer
ยี่หอ PANalytical
รุน X’Pert High score
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