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 งานวจิยันีมีจุดประสงคเ์พือสังเคราะห์และศึกษาสมบติัการนาํไฟฟ้าของพอลิไธโอฟีนและ
อนุพนัธ์ของพอลิโอฟีนทีมีหมู่แทนที ณ ตาํแหน่งที 3 เป็นหมู่ไฮดราโซนซึงได้ทาํการทดสอบ
สมบติัการนาํไฟฟ้าภายใตบ้รรยากาศของก๊าซไนโตรเจน เมธานอลและไดเอทิลอีเทอร์ โดยก่อนการ
ทดสอบจะนาํพอลิเมอรไปกระตุน้พาหะประจุดว้ยลิเธียมเปอร์คลอเรต (LiClO4) ในอตัราส่วนของ
มอนอเมอร์ต่อสารกระตุน้พาหะประจุเท่ากบัหนึงต่อหนึงโดยโมล จากผลการทดลองพบวา่ ปัจจยัที
ส่งผลต่อสมบติัการนาํไฟฟ้า การตอบสนองต่อก๊าซและความวอ่งไวในการตรวจสอบก๊าซของพอลิ
เมอร์ขึนอยู่กบัโครงสร้างของพอลิเมอร์ และความเป็นขวัของก๊าซตวัอย่าง นันคือพอลิเมอร์ทีมี
โครงสร้างเป็นหมู่แทนทีเป็นหมู่ไฮดราโซนซึงเป็นหมู่ให้อิเล็กตรอนจะมีค่าการนาํไฟฟ้าทีสูงขึน 
เนืองจากหมู่แทนทีทีเป็นหมู่ให้อิเล็กตรอนจะช่วยให้อิเล็กตรอนเคลือนทีผ่านสายโซ่หลกัไดดี้ขึน 
นอกจากนีการทีพอลิเมอร์มีหมู่แทนทีทีเป็นหมู่ไฮดราโซนจะทาํให้พอลิเมอร์มีช่องว่างระหว่าง
โมเลกุลมาก แต่ก็ไม่ช่วยทาํใหพ้อลิเมอร์มีเวลาในการตอบสนองต่อก๊าซและเวลาในการคืนตวักลบั
ดีขึน เนืองจากหมู่ไฮดราโซนเป็นหมู่ทีมีขวัสูงซึงจะไปจบักบัโมเลกุลของเมธานอลทาํให้การดูดซบั
และการคายซบัของโมเลกุลของเมธานอลชา้ลง สําหรับปัจจยัของความเป็นขวัของก๊าซตวัอยา่งนนั
พบวา่ พอลิเมอร์มีความวอ่งไวต่อการตรวจสอบก๊าซทีมีความเป็นขวัมากไดดี้กวา่ก๊าซทีมีความเป็น
ขวัน้อย เนืองจากก๊าซทีมีความเป็นขวัมากเมือแพร่เขา้ไปอยู่ระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ จะทาํให้
ลิเทียมเปอร์คลอเรตทีเป็นสารกระตุน้พาหะประจุแตกตวัได้ดี ซึงจะช่วยเพิมเสถียรภาพของแคท
ไอออนและแอนไอออนทาํให้อิเล็กตรอนสามารถเคลือนทีผ่านสายโซ่หลกัไดดี้ขึน ในการศึกษา
อิทธิพลของความเขม้ขน้ของก๊าซเมธานอลทีมีต่อการตอบสนองต่อก๊าซและความวอ่งไวของพอลิ
เมอร์พบวา่ เมือความเขม้ขน้ของก๊าซเมธานอลสูงขึน จะทาํให้พอลิเมอร์มีการตอบสนองและความ
วอ่งไวต่อก๊าซสูงขึน เนืองจากเมือความเขม้ขน้ของก๊าซเมธานอลสูงขึน จะทาํให้เมธานอลเขา้แทรก
เขา้ไปอยูร่ะหวา่งสายโซ่ไดม้ากและเร็วเนืองจากมีโมเลกุลของเมธานอลมาก 
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 The purpose of this research is to synthesize polythiophene and its derivative with 
hydrazone as a substituent group. After doping the synthesized conducting polymers with 
lithium perchlorate (LiClO4) at the molar ratio of monomer unit to lithium perchlorate of 1:1, 
their electrical conductivities were measured under nitrogen, methanol and diethyl ether 
atmosphere. It was found that the measured responsibility and sensitivity were depended on 
the structure of the resulting polymers and polarity of the vaporized solvent molecules. 
Comparing with polythiophene, the higher electrical conductivity of the synthesized 
polythiophene derivative could be achieved from the ability of hydrazone substituent groups 
which could donate the lone pair electrons on the nitrogen atom to the thiophene ring. 
However, the interaction between methanol vapor and the hydrazone groups could result in 
slow response and recovery times of polymer’s specimens. The increase in specific electrical 
conductivity of the polythiophene (PTh) and its hydrazone derivative under methanol vapor 
could be due to the promotion of lithium perchlorate to dissociate more readily by the polar 
methanol solvent. The methanol molecules could solvate the perchlorate anion and could 
assist the migration of the anions to stabilize the cations on the polymer chain. As the 
concentration of methanol vapor was increased the specific electrical conductivity was also 
increased. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีเป็นการศึกษาเกียวกบัการสังเคราะห์และทดสอบการนาํไฟฟ้าของพอ
ลิไธโอฟีนและอนุพนัธ์ ทางผูจ้ดัทาํโครงการวิทยานิพนธ์ตอ้งขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ เป็น
อยา่งยิง ทีให้การสนบัสนุนในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท  ให้คาํสอน และกาํลงัใจในการฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ   ขอขอบพระคุณ อาจารย  ์ดร.อาํนาจ สิทธัตตระกูล อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั เลิศวิจิตรจรัส ทีท่านไดก้รุณาให้ความรู้ และคาํแนะนาํต่างๆ เมือ
มีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆตลอดการทาํวิทยานิพนธ์นี  ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร. ศราวุธ ภู่ไพ
จิตร์กุล  สําหรับความช่วย เหลือและคําแนะนํา ต่างๆทางด้านการใช้โปรแกรม  labview 
ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. วรดา หล่อยืนยง ทีให้ความรู้เกียวกบัการใช้งานเครืองวดั
การนาํไฟฟ้า  ขอขอบพระคุณ คุณพินิจ เจียรระลึก นักวิทยาศาสตร์ประจาํภาควิชาวิทยาการและ
วศิวกรรมวสัดุ ทีเป็นธุระจดัหาอุปกรณ์เครืองแกว้และสารเคมีอืนๆ พร้อมใหค้าํแนะนาํต่างๆ ในการ
ใชง้านดว้ยดีเสมอมา  ขอขอบพระคุณคุณไพโรจน์ ตงัศุภธวชั วิศวกรประจาํภาควิชาวิทยาการและ
วศิวกรรมวสัดุ ทีคอยช่วยเหลือในการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครืองมือ ต่างๆทีเกิดการชาํรุดให้กลบัมาใช้
งานไดต้ามปกติ ขอขอบคุณ นอ้ง ไพโรจน์ ใบตาเฮ ทีให้ความช่วยเหลือในการต่อเครืองวดัการนาํ
ไฟฟ้า  
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