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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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 บทท ี1 

บทนํา 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัมลพิษทางอากาศเริมจะทวีความรุนแรงมากขึน เนืองมาจากการเจริญเติบโต
ทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยแหล่งกาํเนิดมลพิษทางอากาศทีสําคญัสามารถแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่มใหญ่ ๆ คือ แหล่งกาํเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งกาํเนิดจากยานพาหนะ โดยสารพิษ
ทีถูกปลดปล่อยออกมานีมีอยูห่ลายชนิด เช่น ก๊าซไฮโดรคาร์บอน ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สารอินทรียร์ะเหยง่าย เป็นตน้ สารพิษเหล่านีบาง
ชนิดสามารถก่อให้เกิดอนัตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยผูที้ได้รับสารพิษนันไม่รู้สึกตวัเนืองจากสาร
เหล่านนัไม่มีกลิน เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เป็นตน้ ในชีวิตประจาํวนัเราไดรั้บสารเหล่านี
จากหลายๆแหล่งเช่น บริเวณทีมีการจราจรหนาแน่น บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และจาก
ผลิตภณัฑต่์างๆทีเราใชอ้ยูท่วัไป ดว้ยเหตุนีจึงไดมี้การคน้ควา้เพือพฒันาอุปกรณ์ตรวจสอบก๊าซ โดย
การตรวจสอบชนิดและปริมาณของก๊าซต่างๆ ดว้ยอุปกรณ์ทีเรียกวา่ “จมูกอิเล็กทรอนิกส์” ทีอาศยั
หลกัการเดียวกนักบัการรับกลินของสัตวเ์ลียงลูกดว้ยนม ซึงยงัมีขอ้จาํกดัอยูห่ลายประการ  เช่น ไม่
สามารถตรวจพบก๊าซบางชนิดได้ (เช่นก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ซึงมีอนัตรายถึงตายได้) ไม่
สามารถจบัตวักบัโมเลกุลกลินทีมีขนาดใหญ่เกิน300 ดาลตนั (1 ดาลตนัเท่ากบันาํหนักอะตอม
ไฮโดรเจน) ไม่สามารถตรวจจบักลินทีมีความเขม้ขน้ตาํๆได ้(เช่นจมูกของมนุษย)์  ดว้ยขอ้จาํกดั
ต่างๆนีจึงทาํให้จมูกอิเล็กทรอนิกส์มีขอ้ไดเ้ปรียบเหนือจมูกสัตวเ์ลียงลูกดว้ยนมสําหรับการใชง้าน
หลายๆดา้น [1] จมูกอิเล็กทรอนิกส์จะมีเซ็นเซอร์รับกลินซึงสามารถทาํมาจากวสัดุหลายชนิด เช่น 

สารกึงตวันาํโลหะออกไซด์ (Metal oxide semiconductor) ผลึกควอตซ์ พอลิเมอร์นาํไฟฟ้า เป็นตน้ 

โดยมีหลกัการคือเมือมีโมเลกุลกลินมาเกาะ จะทาํให้สมบติัต่างๆเกิดการเปลียนแปลง เช่น สมบติั
ทางแสง สมบติัทางไฟฟ้า เป็นตน้ 

 ในปัจจุบัน พอลิเมอร์นําไฟฟ้าได้รับความสนใจในการนํามาประยุกต์ใช้เป็นจมูก
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ตรวจสอบก๊าซ เนืองจากมีขอ้ไดเ้ปรียบกบัวสัดุอืนๆตรงที มีนาํหนกัเบา 
ง่ายต่อการเตรียม สามารถทาํงานไดที้อุณหภูมิห้อง มีความเสถียรทางความร้อน และมีความวอ่งไว
ต่อการตรวจสอบสูง โดยพอลิเมอร์นาํไฟฟ้าทีนิยมนาํมาประยกุตใ์ชง้านไดแ้ก่ พอลิไธโอฟีน พอลิ- 
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ไพร์โรล และพอลิอะนิลีน เป็นตน้ นอกจากนียงัมีการใชร้ะบบพอลิเมอร์ผสมเพือรวมขอ้ดีของพอลิ
เมอร์หรือวสัดุอืนทีนาํมารวมกนัอีกด้วย พอลิเมอร์นาํไฟฟ้าเหล่านีจะมีหลกัการทาํงานพืนฐานที
เหมือนกนัคือตอ้งมีระบบคอนจูเกต เพือใหอิ้เล็กตรอนทีเป็นพาหะในการนาํไฟฟ้าสามารถเคลือนที
ไดใ้นโครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์ดว้ย  แมว้า่พอลิเมอร์นาํไฟฟ้าโดยทวัไปนนั จะตอ้งมีระบบ
คอนจูเกตเพือให้อิเล็กตรอนทีเป็นพาหะในการนาํไฟฟ้าสามารถเคลือนทีไดใ้นโครงสร้างโมเลกุล
ของพอลิเมอร์ แต่ก็ยงัมีพอลิเมอร์นาํไฟฟ้าบางชนิดทีไม่มีระบบคอนจูเกตอยู่ในโครงสร้างของ
โมเลกุล เช่น เฟอร์โรซีนพอลิเมอร์ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีสายโซ่หลกัเป็นฉนวน แต่สามารถทาํการ
ปรับปรุงให้นาํไฟฟ้าไดโ้ดยการเพิมหมู่ฟังก์ชนัทีเป็นหมู่เฟอร์โรซีนทีเป็นไอออนของเหล็กเขา้ไป
ในโครงสร้าง ซึงหลกัการนาํไฟฟ้าของเฟอร์โรซีนพอลิเมอร์จะอาศยัการเคลือนทีของอิเล็กตรอน
แบบการกระโดดขา้มจากไอออนของเหล็กตวัหนึงไปยงัไอออนของเหล็กทีอยู่ขา้งเคียง โกสินทร์ 

หาชะวี [2] ไดส้ังเคราะห์เฟอร์โรซีนคาร์บอกซีเมทธิลเลเตตพอลิเมอร์ และศึกษาพฤติกรรมการ
ตอบสนองของพอลิเมอร์ชนิดนี ต่อการนาํไฟฟ้าเมืออยูภ่ายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธานอลและอะซิ
โตน ซึงจากการศึกษาพบวา่ เฟอร์โรซีนคาร์บอกซีเมทธิลเลเตตพอลิเมอร์ทีมีโครงสร้างอ่อนตวัและ
ช่องว่างระหว่างโมเลกุลมาก  จะมีค่าการนาํไฟฟ้าสูงกว่าเฟอร์โรซีนคาร์บอกซีเมทธิลเลเตตพอลิ
เมอร์ทีมีโครงสร้างแขง็ทือและมีช่องวา่งระหวา่งโมเลกุลนอ้ย  สาํหรับพอลิไธโอฟีนนนัจดัเป็นพอลิ
เมอร์ นาํไฟฟ้าในระบบคอนจูเกตชนิดหนึง ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีมีโครงสร้างแบบ Rigid-rod ดงันนั
พอลิไธโอฟีนทีสังเคราะห์โดยกระบวนการต่างๆเช่น กระบวนการทางเคมี และไฟฟ้าเคมี เป็นตน้ 

จึงไม่สามารถละลายไดใ้นตวัทาํละลายชนิดใดๆ เนืองจากแรงกระทาํระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ทีมี
ค่ามาก ดังนันช่องว่างระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์จึงมีน้อย จึงทาํให้การตอบสนองต่อการ
ตรวจสอบก๊าซต่างๆไม่ค่อยดี 

 งานวิจยันีจึงมุ่งเน้นทีจะสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์อนุพนัธ์พอลิไธโอฟีนเพือ
ปรับปรุงสมบติัการนาํไฟฟ้าของพอลิไธโอฟีน  ศึกษาอิทธิพลของชนิดของก๊าซทีมีต่อสมบติัทาง
ไฟฟ้า รวมถึงทดสอบการวดัค่าการนําไฟฟ้าเมืออยู่ในบรรยากาศของก๊าซตัวอย่าง และนํามา
คาํนวณหาค่าร้อยละการตอบสนองต่อก๊าซตวัอยา่งนนั  เพือนาํพอลิเมอร์ดงักล่าวมาประยุกตใ์ชเ้ป็น
อุปกรณ์ตรวจจบัก๊าซต่อไป 

 1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  1.2.1 เพอืสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพอลิไธโอฟีนและอนุพนัธ์พอลิไธโอฟีนที
สังเคราะห์ขึน รวมทงัทดสอบการนาํไฟฟ้าของสารดงักล่าว 

1.2.  เพือศึกษาอิทธิพลของชนิดและความเขม้ขน้ของก๊าซ ทีมีต่อสมบติัทางไฟฟ้าของ
อนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีนเมือทาํการวดัภายใตบ้รรยากาศของก๊าซนนั ๆ 
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1.3 แนวคิดงานวจัิย 

 พอลิไธโอฟีนเป็นพอลิเมอร์นาํไฟฟ้าในระบบคอนจูเกตชนิดหนึงทีไดรั้บความสนใจเป็น
อยา่งมากในปัจจุบนั เนืองจากสามารถเตรียมไดง่้ายโดยใชป้ฏิกิริยาเคมีหรือไฟฟ้าเคมี และยงัมีความ
เสถียรต่อสิงแวดลอ้มและความร้อนทีดี แต่พอลิไธโอฟีนทีไม่มีหมู่แทนทีนนัจะมีช่องวา่งระหวา่ง
โมเลกุลพอลิเมอร์น้อย ไม่สามารถละลายในตวัทาํละลายใดๆและไม่สามารถหลอมเหลวได้
เนืองจากสายโซ่หลกัมีความแข็งทือและแรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลทีสูง ซึงจะส่งผลต่อการ
พิสูจน์เอกลกัษณ์ การขึนรูป ระยะเวลาทีใชใ้นการตอบสนองต่อก๊าซ และระยะเวลาทีใชใ้นการคืน
ตวักลบั งานวิจยันีมีจุดประสงค์เพือเพิมความสามารถในการนาํไฟฟ้าของพอลิไธโอฟีนโดยการ
ปรับปรุงหมู่ฟังก์ชนั ณ ตาํแหน่งที 3 เป็นหมู่ให้อิเล็กตรอน และเพิมโครงสร้างเฟอร์โรซีนเขา้ไปที
หมู่ขา้งเคียง การเพิมหมู่ฟังก์ชนัเขา้ไป ณ ตาํแหน่งที 3 จะช่วยทาํให้พอลิเมอร์ทีได ้มีโครงสร้างที
อ่อนตวัและมีช่องว่างระหวา่งโมเลกุลมากขึน ซึงจะช่วยปรับปรุงสมบติัการละลาย ระยะเวลาทีใช้
ในการตอบสนองต่อก๊าซ และระยะเวลาทีใชใ้นการคืนตวักลบัของพอลิไธโอฟีนใหดี้ขึน นอกจากนี
การเพิมหมู่เฟอร์โรซีนเขา้ไปในโครงสร้างโมเลกุลของพอลิไธโอฟีนจะช่วยให้พอลิไธโอฟีนมีการ
นาํไฟฟ้าทีดีขึน เนืองจากการนาํไฟฟ้าของผลิตภณัฑ์ใหม่ทีไดจ้ะเกิดขึนได ้2 กลไก คือระบบคอนจู
เกตของพอลิไธโอฟีนและการกระโดดขา้มของอิเล็กตรอนจากหมู่เฟอร์โรซีนหมู่หนึงไปยงัอีกหมู่
หนึงทีอยู่ขา้งเคียง จากหลกัการดงักล่าวนีทาํให้สามารถนาํมาใช้ประยุกต์ในการตรวจจบัก๊าซได ้

เนืองจากก๊าซแต่ละชนิดจะทาํให้ความสามารถในการเคลือนทีของอิเล็กตรอนในโมเลกุลของ
อนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีนไดแ้ตกต่างกนั ซึงขึนอยูก่บัความสามารถในการซึมผา่นไดข้องก๊าซและ
ความสามารถในการทาํใหไ้อออนทีเกิดขึนมีความเสถียร นอกจากนีโครงสร้างของพอลิเมอร์หลกัที
แตกต่างกนัยอ่มส่งผลต่อความสามารถในการเคลือนทีของอิเล็กตรอน ทาํใหค้่าการนาํไฟฟ้าของพอ
ลิเมอร์แต่ละชนิดไม่เท่ากนัดว้ย 

1.4 ขอบเขตของงานวจัิย 

งานวิจยันีจะทาํการสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลกัษณ์ และศึกษาอิทธิพลของโครงสร้างของ
อนุพนัธ์พอลิไธโอฟีน อิทธิพลของสารกระตุ้นพาหะ ความเข้มขน้และชนิดของก๊าซทีมีผลต่อ
สมบติัการนาํไฟฟ้าของพอลิเมอร์ ดงัต่อไปนี 

1.4.1 พอลิเมอร์ทีทาํการสังเคราะห์และศึกษามี 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

1.4.1.1 พอลิไธโอฟีน 

1.4.1.2 พอลิไธโอฟีนทีมีหมู่แทนที ณ ตาํแหน่งที 3 เป็นหมู่ไฮดราโซน 
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1.4.2 ก๊าซตวัอยา่งทีใชท้ดสอบมี 2 ชนิดคือ 

  1.4.2.1 ก๊าซเมธานอลความเขม้ขน้เท่ากบั 100 ppm 67 ppm และ 33 ppm ที
อุณหภูมิหอ้ง โดยใชก้๊าซไนโตรเจนเป็นตวัควบคุมความเขม้ขน้ในระบบปิด 

  1.4.2.2 ก๊าซไดเอทิลอีเทอร์ความเขม้ขน้เท่ากบั 100 ppm ทีอุณหภูมิห้อง โดยใช้
ก๊าซไนโตรเจนเป็นตวัควบคุมความเขม้ขน้ในระบบปิด 

1.5 ขนัตอนการดําเนินงานวิจัย 

 1.5.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 1.5.2 ออกแบบวธีิการทดลอง และวางแผนการทดลอง  

 1.5.3 จดัหาอุปกรณ์และสารเคมี 

 1.5.4 ดาํเนินงานวจิยั 

  1.5.4.1 สังเคราะห์พอลิไธโอฟีนและอนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีน 

  1.5.4.2 ทดสอบการนาํไฟฟ้า 
 1.5.5 วเิคราะห์ผลงานวจิยัทีได ้

 1.5.6 สรุปผลงานวจิยั 

 1.5.7 รายงานผลงานวจิยั 

1.6 ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

 1.6.1 สามารถสังเคราะห์พอลิไธโอฟีนและอนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีนได ้

 1.6.2 ไดข้อ้มูลเกียวกบัผลของโครงสร้างพอลิไธโอฟีนและอนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีนที
มีต่อสมบติัการนาํไฟฟ้า 
 1.6.3 ไดข้อ้มูลเกียวกบัผลของชนิดและความเขม้ขน้ของก๊าซทีมีต่อสมบติัทางไฟฟ้าของ
พอลิไธโอฟีนและอนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีน 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท ี2 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

 

2.1 การนําไฟฟ้าของวสัดุ 

 วตัถุใดทีไดรั้บการถ่ายโอนอิเล็กตรอนแลว้อิเล็กตรอนทีถูกถ่ายโอนสามารถเคลือนทีไป
ตลอดเนือวตัถุไดง่้าย คืออิเล็กตรอนมีอิสระในการเคลือนทีในวตัถุนนั เรียกวตัถุทีมีสมบติัเช่นนีว่า 
ตวันาํไฟฟ้า (Electrical conductor) หรือเรียกสันๆวา่ตวันาํ (Conductor) ดงันนัการนาํไฟฟ้าหมายถึง 

การทีวตัถุสามารถยอมให้อิเล็กตรอนเคลือนทีผา่นเนือวตัถุได ้ซึงสมบติันีจะตรงกนัขา้มกบัฉนวน 

(Insulator) ซึงไม่ยอมใหป้ระจุไฟฟ้าไหลผา่น (Electrical insulator)  

 2.1.1 การนําไฟฟ้าในตัวนําไฟฟ้า (Conductor) 

   ตวันาํไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นสารจาํพวกโลหะ ซึงทฤษฏีทีใช้ในการอธิบายการนาํ
ไฟฟ้าในโลหะมี 2 ทฤษฏีคือ แบบจาํลองทะเลอิเล็กตรอน (Electron sea model) และทฤษฎี
แถบพลงังาน (Band theory) 

  2.1.1.2 แบบจําลองทะเลอเิลก็ตรอน (Electron sea model) 

   อะตอมของโลหะจะยึดเหนียวกนัดว้ยพนัธะโลหะและจดัเรียงตวักนัอย่าง
เป็นระเบียบ เป็นโครงผลึก โดยมีหน่วยเซลล์ต่างๆกนั เช่น BCC FCC หรือ HCP แลว้แต่ชนิดของ
โลหะ ในอะตอมของโลหะโดยทวัไปจะมีอิเล็กตรอนวงนอก (Valence electron) อยู่ 1-3 ตวั 

อิเล็กตรอนวงนอกทีอยูใ่นโลหะนีจะถูกยดึไวอ้ยา่งหลวมๆ เนืองจากอะตอมของโลหะมีพลงังานไอ
ออไนเซชนัทีตาํ ดงันนัอิเล็กตรอนวงนอกสุดจึงหลุดจากอะตอมไดง่้าย เมือหลุดแลว้จะเคลือนทีได้
อย่างอิสระอยู่ตลอดเวลาระหว่างแกนไอออนบวก (Positive ion core) ไปทวัโลหะทงักอ้นเรียก
อิเล็กตรอนเหล่านีวา่ อิเล็กตรอนอิสระ (Free electron)  การทีอิเล็กตรอนสามารถเคลือนทีไดอ้ยา่ง
อิสระในโลหะไดนี้ ทาํใหโ้ลหะมีสมบติัเป็นตวันาํความร้อนและไฟฟ้าทีดีโดยอิเล็กตรอนเหล่านีจะ
ทาํหนา้ทีคลา้ยซีเมนตที์ช่วยยดึไอออนของโลหะทีมีประจุบวกให้อยูใ่นตาํแหน่งทีคงที ทาํให้โลหะ
แขง็ ผวิหนา้ของโลหะเป็นมนัวาวเนืองจากโลหะสามารถดูดกลืน และคายพลงังานไดใ้นช่วงความ
ยาวคลืนทีต่อเนืองกนั ทงันีเนืองจากอิเล็กตรอนอยู่ไม่ประจาํทีและเคลือนทีได้อย่างอิสระจึง
สามารถมีพลงังานเท่าไหร่ก็ได ้เนืองจากอิเล็กตรอนเหล่านีเคลือนทีอยูต่ลอดเวลาเราจึงไม่สามารถ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บอกตาํแหน่งทีแน่นอนของอิเล็กตรอนได ้บอกไดเ้พียงโอกาสทีจะพบอิเล็กตรอน แสดงไดด้้วย
กลุ่มหมอก (Electron clouds) ดงัภาพที 1  ซึงกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนเหล่านีแสดงให้เห็นถึงการ
เคลือนทีอย่างไร้ระเบียบไม่มีทิศทางของอิเล็กตรอนรอบๆนิวเคลียส เรียกการเคลือนทีแบบนีว่า 
“การเคลือนทีแบบ Brownian” ดงันนัความเร็วเฉลียของอิเล็กตรอนอิสระทุกตวัจึงเป็นศูนย ์แต่เมือ
ทาํให้ปลายทงัสองของแท่งโลหะมีความต่างศกัยไ์ฟฟ้า เช่น ต่อไวก้บัแหล่งกาํเนิดไฟฟ้า จะทาํให้
เกิดสนามไฟฟ้าภายในแท่งโลหะ แรงจากสนามไฟฟ้าจะทาํให้อิเล็กตรอนอิสระเคลือนทีอยา่งเป็น
ระเบียบ โดยมีความเร็วเฉลียไม่เป็นศูนยเ์รียกว่า “ความเร็วลอยเลือน”  (Drift velocity) จึงมี
กระแสไฟฟ้าในแท่งโลหะ  ดังนันกระแสไฟฟ้าในโลหะ จึง เ กิดจากการเคลือนทีของ
อิเล็กตรอนอิสระ[3, 4] 

 

ภาพท ี1 การจดัเรียงตวัของอิเล็กตรอนในอะตอมโลหะ ทีมีอิเล็กตรอนวงนอก 1 ตวั [3] 

 

ภาพท ี2 ลกัษณะการเคลือนทีของอิเล็กตรอนอิสระในแท่งโลหะ [4] 
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ภาพท ี3 ลกัษณะการเคลือนทีของอิเล็กตรอนในแท่งโลหะ เมือปลายทงัสองมีความต่างศกัย ์[5] 

  2.1.1.3 ทฤษฎแีถบพลงังาน (Band theory)   

   เมือออร์บิทลัของอะตอมสองออร์บิทลัมารวมกันจะได้ออร์บิทลัโมเลกุล
สองชนิดคือ ออร์บิทลัโมเลกุลแบบมีพนัธะ (Bonding molecular orbital) และออร์บิทลัโมเลกุลแบบ
ตา้นพนัธะ (Anti-bonding molecular orbital) โดยแต่ละออร์บิทลัโมเลกุล จะสามารถบรรจุ
อิเล็กตรอนได้ไม่เกินสองตวั และอิเล็กตรอนตอ้งมีสปินตรงขา้มกนั ดงัเช่นกรณีของ Li2 (Li : 

1s22s1) ซึงแสดงออร์บิทลัโมเลกุลทีระดบั E1(σ) และ E1(σ*) ไดด้งัภาพที 4 [6] 

 

 
ภาพท ี4  ออร์บิทลัโมเลกุลทีระดบั E1(σ) และ E1(σ*)  ของอะตอมลิเทียมทีสร้างพนัธะกนั [6, 7] 

เมือมีอะตอมมากขึนและจาํนวนออร์บิทลัโมเลกุลมากขึน ระดบัพลงังานจะใกลชิ้ดกนัมากขึนจนดู
เหมือนวา่เป็นแถบต่อเนืองกนั แถบดงักล่าวนี เรียกวา่ แถบพลงังาน (Energy band) ดงัภาพที 5 

 

ภาพท ี5 แถบพลงังานของออร์บิทลัในกลุ่มอะตอมของลิเทียม [6, 7] 
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อิเล็กตรอนจะมีพลงังานค่าต่างๆไดภ้ายในแถบ หรือภายในแถบทีมีการซ้อนเหลือมกนัเท่านัน 

(กรณีทีระดบัพลงังานไม่ห่างกนัมากแถบพลงังานสามารถซ้อนเหลือมกนัได้) แถบพลงังานนี
เรียกวา่ แถบอนุญาต (Allowed band) สําหรับช่วงทีวา่งทีไม่มีแถบพลงังานเรียกวา่ ช่องตอ้งห้าม 

(Forbidden gap) ดงัแสดงในภาพที 6 

 

ภาพท ี6 แถบพลงังานของอิเล็กตรอน [6, 7] 

   จากภาพที 7 เมือพิจารณากรณีของตวันาํไฟฟ้า จะเห็นว่าแถบเวเลนซ์มี
ลกัษณะเป็นแถบทีเตม็บางส่วนซึงก็คือ ในออร์บิทลัมีทงัส่วนทีวา่ง (แถบการนาํไฟฟ้า; Conduction 

band) และส่วนทีมีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ (แถบเวเลนซ์; Valence band) ซึงลกัษณะเช่นนี เมือ
อิเล็กตรอนไดรั้บพลงังานจากสนามไฟฟ้า ก็จะสามารถเคลือนทีไปอยูใ่นส่วนทีวา่งของออร์บิทลัได้
ทาํใหโ้ลหะนาํไฟฟ้าได ้

 

ภาพท ี7 แถบพลงังานของอิเล็กตรอนของวสัดุชนิดต่างๆ [6, 7] 
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อยา่งไรก็ตาม นอกจากโลหะจะมีแถบเวเลนซ์ทีมีลกัษณะเป็นแถบทีเต็มบางส่วนแลว้ ยงัสามารถมี
แถบทีเต็มแลว้แต่สามารถเกิดการซ้อนเหลือม กบัแถบนาํไฟฟ้า (แถบทีวา่ง) ทีมีระดบัพลงังานสูง
กว่าแต่ใกลเ้คียงกนัไดจึ้งทาํให้โลหะนาํไฟฟ้าไดดี้หรือแมแ้ต่แถบทีเต็มบางส่วน ก็สามารถซ้อน
เหลือมกบัแถบนาํไฟฟ้าทีมีระดบัพลงังานสูงกวา่แต่ใกลเ้คียงกนัได ้ในกรณีของสารกึงตวันาํไฟฟ้า 
เมืออิเล็กตรอนไดรั้บพลงังานจากสนามไฟฟ้า อิเล็กตรอนในแถบเวเลนซ์ (แถบทีเต็มแลว้) ไม่
สามารถเคลือนทีไปอยูใ่นแถบนาํไฟฟ้าไดเ้นืองจากช่องตอ้งห้ามค่อนขา้งกวา้ง แต่อยา่งไรก็ตาม ถา้
ทาํการกระตุน้อิเล็กตรอนโดยใหพ้ลงังานทีสูงกวา่ช่วงของช่องตอ้งห้าม เช่น ให้ความร้อน หรือฉาย
แสง อิเล็กตรอนก็จะสามารถเขา้มาอยูใ่นแถบนาํไฟฟ้าได ้ดงันนัจึงสามารถนาํไฟฟ้าได ้โดยทวัไป
แลว้ช่องตอ้งห้ามระหว่างแถบเวเลนซ์ และแถบนาํไฟฟ้าของสารกึงตวันาํมกัจะไม่กวา้งนกั และ
โลหะกึงตวันาํมกัจะเป็นตวันาํทีดีเมืออุณหภูมิสูงขึน สําหรับกรณีของฉนวน คลา้ยๆกบักรณีของ
สารกึงตวันาํแต่ต่างกนัตรงทีวา่ ช่วงวา่งตอ้งห้ามมีความกวา้งมากดงันนัไม่วา่จะให้พลงังานไฟฟ้า 
ความร้อน หรือ แสง แก่อิเล็กตรอน อิเล็กตรอนก็ยงัไม่สามารถเขา้ไปอยู่ในแถบตวันาํไฟฟ้าได ้

ดงันนัจึงมีคุณสมบติัเป็นฉนวน 

 2.1.2 สภาพการนําไฟฟ้าของตัวนํา 
  จากกฎของโอห์มกล่าววา่ กระแสไฟฟ้า (I) แปรผนัโดยตรงกบัความต่างศกัย ์(V) 

และแปรผกผนักบัความตา้นทาน (R) ของตวันาํซึงสามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัสมการที 1  

 

                                                                                                                                           (1) 

 

โดยทวัไปความตา้นทานของตวันาํไฟฟ้าจะขึนอยูก่บั 

  ชนิดของตัวนําไฟฟ้า ตวันาํแต่ละชนิดจะสามารถนาํไฟฟ้าไดดี้แตกต่างกนัไปเป็น
ค่าเฉพาะตวั โดยทีตวันาํแต่ละชนิดจะมีสภาพตา้นทาน (ρ) ไม่เท่ากนั โลหะเงินจะมีสภาพตา้นทาน
นอ้ยทีสุดและรองลงมาคือทองแดง  

  ความยาวของตัวนําไฟฟ้า ความตา้นทานจะแปรผนัตรงกบัความยาวของลวด
ตวันาํ โดยลวดตวันาํชนิดเดียวกนั และมีพืนทีหนา้ตดัเท่ากนั ลวดตวันาํทีสันจะมีความตา้นทานนอ้ย
กวา่ลวดตวันาํทียาว 

  พนืทีหน้าตัดของตัวนําไฟฟ้า ความตา้นทานจะแปรผกผนักบัขนาดพืนทีหนา้ตดั
ของลวดตวันาํ โดยลวดตวันาํชนิดเดียวกนัและยาวเท่ากนั ลวดตวันาํทีมีพืนทีหนา้ตดัใหญ่จะมีความ
ตา้นทานไฟฟ้านอ้ยกวา่ลวดตวันาํทีมีพืนทีหนา้ตดัเล็ก  
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  อุณหภูมิของตัวนําไฟฟ้า เมืออุณหภูมิเปลียนไปจะทาํให้ความตา้นทานของตวันาํ
เปลียนไปดว้ย โดยทวัไปตวันาํไฟฟ้าพวกโลหะจะมีความตา้นทานไฟฟ้ามากขึน เมืออุณหภูมิสูงขึน 

เนืองจากการชนกนัของอิเล็กตรอนกบันิวเคลียสมีมากขึนทาํให้ความเร็วของอิเล็กตรอนลดลง  แต่
สําหรับตัวนําไฟฟ้าพวกคาร์บอน และสารกึงตวันําเช่นซิลิคอนและเจอร์มันเนียม จะมีความ
ตา้นทานตาํลงเมืออุณหภูมิสูงขึน เนืองจากในการนาํไฟฟ้าของสารกึงตวันาํนนัอิเล็กตรอนตอ้งใช้
พลงังานในการกระตุน้ให้สามารถขา้มชนัของ Energy band gap ดงันนัเมืออุณหภูมิมีค่าสูงขึน 

อิเล็กตรอนจึงมีพลงังานในการขา้ม Energy band gap เป็นจาํนวนมากขึนทาํใหก้ารนาํไฟฟ้านนัดีขึน 

  จากกฎของโอห์มพบวา่เมือใหค้วามต่างศกัยมี์ค่าคงที วสัดุทีนาํไฟฟ้าไดดี้จะมี
ความตา้นทานทีตาํแต่จะมีความนาํไฟฟ้าทีสูงซึงความนาํไฟฟ้า (G) สามารถหาไดจ้ากสมการที 2  

                                                                                                                                          (2) 

หน่วยของความนาํไฟฟ้าในหน่วย SI จะเรียกวา่ Siemens (S หรือ Ω-1) และวสัดุแต่ละชนิดนนัจะมี
สภาพตา้นทานไม่เท่ากนัโดยวตัถุทีมีสภาพตา้นทาน (ρ) ตาํจะนาํไฟฟ้าไดดี้นนัคือจะมีสภาพการนาํ
ไฟฟ้า (Electrical conductivity, σ) สูงดงันนัสภาพการนาํไฟฟ้าจึงเป็นปฏิภาคส่วนกลบักบัสภาพ
ตา้นทานดงัสมการที 3 

                                                                                                                                          (3) 

  นนัทนิตย ์พ่วงเล็ก และคณะ [8] ไดท้าํการศึกษาผลของโครงสร้างและขนาดของ
ไอออนลบของสาร Dopant ทีใช้ในการกระตุน้พาหะประจุ ทีมีต่อสภาพการนาํไฟฟ้าจาํเพาะ 

(Specific electrical conductivity ) ของพอลิไพร์โรลและอนุพนัธ์ของพอลิไพร์โรลทีมีหมู่แทนทีใน
ตาํแหน่งที 3  พบวา่การมีหมู่แทนทีในตาํแหน่งที 3 เป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอน  จะทาํให้สภาพการนาํ
ไฟฟ้าจาํเพาะลดลงเนืองจากจาํนวนของอิเล็กตรอนทีสามารถเคลือนทีผ่านสายโซ่หลกัลดลง และ
เมือขนาดไอออนลบของสาร Dopant ทีใช้ในการกระตุน้พาหะประจุใหญ่ขึนจะทาํให้สภาพนาํ
ไฟฟ้าจาํเพาะลดลง ซึงสภาพนาํไฟฟ้าจาํเพาะของพอลิเมอร์จะไดจ้ากการวดัจากความตา้นทาน (R) 

ของพอลิเมอร์แลว้คาํนวณเป็นสภาพการนาํไฟฟ้าจาํเพาะโดยใชส้มการที 4   

                                                                                                    (4) 

เมือ t , w และ l คือความหนาของพอลิเมอร์  ความกวา้งของ Probe และความยาวของ Probe 

ตามลาํดบั 
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2.2 พอลเิมอร์นําไฟฟ้า 
 พอลิเมอร์นาํไฟฟ้าถูกค้นพบโดย ศาสตราจารย์ อลัน เจ ฮีเกอร์ (Alan J. Heeger) 

ศาสตราจารย ์อลนั จี แมคไดอาร์มิด (Alan G. MacDiarmid) และ ศาสตราจารย ์ฮิเดกิ ชิรากาวา 
(Hideki Shirakawa) โดยท่านทงัสามได้รับ รางวลัโนเบลสาขาเคมี เมือปี ค.ศ. 2000 ซึงเป็น
จุดเริมต้นให้นักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้เข้ามาสนใจในวสัดุดังกล่าวนีมากขึน และเอาไป
ประยกุตใ์ชง้านในลกัษณะทีหลากหลาย รูปแบบของพอลิเมอร์นาํไฟฟ้าแบ่งออกไดด้งัต่อไปนี 

 2.2.1 -Conjugated linear polymer  

  พอลิเมอร์นาํไฟฟ้าประเภทนีเป็นพอลิเมอร์ทีมีโครงสร้างแบบคอนจูเกตพนัธะ  

เช่น พอลิอะเซทิลีน พอลิพาราฟีนิลลีน พอลิฟีนิลลีนซลัไฟด ์พอลิไพร์โรล พอลิไธโอฟีน และพอ
ลิอะนิลีน ซึงเป็นพอลิเมอร์ทีมีความน่าสนใจอยา่งยงิ เนืองจากเมือพอลิเมอร์ชนิดนีไดผ้า่น
กระบวนการกระตุน้ใหเ้กิดพาหะนาํประจุแลว้จะมีความสามารถในการนาํไฟฟ้าทีสูง ตวัอยา่งของ
พอลิเมอร์นาํไฟฟ้าในกลุ่มนีไดแ้สดงดงัภาพที 8 

 

ภาพท ี8 ตวัอยา่งพอลิเมอร์ทีมีโครงสร้างแบบ -Conjugated linear polymers 

 2.2.2 Narrow band-gap polymers  

  พอลิเมอร์นาํไฟฟ้าในกลุ่ม Narrow band-gap สามารถออกแบบโดยเพิมหมู่แทนที
ทีเป็นหมู่ให้อิเล็กตรอนสลับกับหมู่ดึงอิเล็กตรอนบนสายโซ่หลักของพอลิเมอร์นําไฟฟ้า [9]  

จุดมุ่งหมายก็เพือใหไ้ดพ้อลิเมอร์นาํไฟฟ้าทีมีค่าแถบพลงังานตาํจนกระทงัมีสมบติัเป็นสารประเภท
กึงตวันาํไฟฟ้าเนือแทห้รืออินทรินซิค ซึงสามารถนาํไฟฟ้าไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการกระตุน้
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ใหเ้กิดพาหะนาํไฟฟ้า แถบค่าการนาํไฟฟ้านีจะมีค่าลดลงเมือเพิมลกัษณะ ควินอยด์ขึนในโครงสร้าง
สายโซ่หลกั  ตวัอยา่งของพอลิเมอร์นาํไฟฟ้าในกลุ่มนี ไดแ้สดงดงัภาพที 9 

 

ภาพท ี9 ตวัอยา่งพอลิเมอร์ทีมีโครงสร้างแบบ Narrow band-gap polymers 

 2.2.3. -Conjugated linear oligomers 

  พอลิเมอร์นาํไฟฟ้าในกลุ่มนี เช่น โอลิโกฟีนิลลีน โอลิโกไธโอฟีน และโอลิโกไพร์
โรล ดงัแสดงในภาพที 10 

S

S

S

S

S

S

ภาพท ี10 ตวัอยา่งโครงสร้างของโอลิโกไธโอฟีน 

 2.2.4 Conducting polymer composites  

  พอลิเมอร์นาํไฟฟ้าในกลุ่มนีเป็นพอลิเมอร์ทวัๆไปทีไม่ไดเ้ป็นพอลิเมอร์นาํไฟฟ้า
ผสมกบัวสัดุทีเป็นตวันาํไฟฟ้าเช่น โลหะ ผงคาร์บอน ผงเขม่าดาํ (Conductive carbon black)  เส้น
ใยกราไฟต์สันๆ (Short graphite fibers) และเส้นใยแกว้ทีเคลือบดว้ยโลหะ (Metal coated glass 

fibers) โดยตวันาํไฟฟ้าเหล่านีจะมีลกัษณะเป็นอนุภาคเล็กๆกระจายตวัอยูใ่นเนือพอลิเมอร์ การนาํ
ไฟฟ้าของพอลิเมอร์นาํไฟฟ้าในกลุ่มนีจะเกิดขึนโดยการเคลือนทีของอิเล็กตรอนผา่นอนุภาคตวันาํ
ไฟฟ้าทีกระจายอยู่ในเนือของพอลิเมอร์ ซึงการกระจายตวัของอนุภาคต่างๆเหล่านีจะขึนอยู่กับ  
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อุณหภูมิในการผสม เวลาในการผสม และแรงกระทาํระหวา่งพอลิเมอร์กบัอนุภาค ดงันนัพอลิเมอร์ 

ชนิดนีจึงมีสมบติัการนาํไฟฟ้าทีแตกต่างกนัมาก และจะมีค่าการนาํไฟฟ้าทีตาํเมืออนุภาคเหล่านีมี
การกระจายตวัไม่สมาํเสมอหรือไม่ต่อเนืองกนั พอลิเมอร์ชนิดนีสามารถมีค่าการนาํไฟฟ้าไดสู้งถึง 

10-1 S/cm ทีสัดส่วนของ filler 10-40 wt% [10, 11] 

2.2.5 Nonconjugated Polymers containing pendant -electron 

  พอลิเมอร์นาํไฟฟ้าในกลุ่มนีมีโครงสร้างของพอลิเมอร์หลกัมีสมบติัเป็นฉนวนโดย
ทีมีหมู่ขา้งเคียงเป็นระบบคอนจูเกต ซึงการนาํไฟฟ้าของพอลิเมอร์ในกลุ่มนีอาศยัการกระตุน้ให้เกิด
พาหะนาํประจุทีหมู่ขา้งเคียง [10] ตวัอยา่งของพอลิเมอร์นาํไฟฟ้าในกลุ่มนี ไดแ้สดงดงัภาพที 11 

  วสัดุจาํพวกนีเมือได้รับการกระตุ้นพาหะประจุด้วยปฏิกิริยา Reduction หรือ 

Oxidation แลว้ จะช่วยทาํให้การนาํไฟฟ้าเพิมสูงขึน วสัดุชนิดนีแตกต่างจากพอลิเมอร์ทีมีการเติม
โลหะหรือ Carbon black (พอลิเมอร์คอมโพสิต) เนืองจากพอลิเมอร์ทีมีการเติมสารดงักล่าวจะนาํ
ไฟฟ้าไดก้็ต่อเมืออนุภาคของสารตวัเติมเหล่านนัเชือมต่อกนัไปตลอดเท่านนั 

 

ภาพท ี11 พอลิเมอร์นาํไฟฟ้าในกลุ่ม Nonconjugated polymers containing pendant π-electron  

2.2.6 Ionically Conducting Polymers (polymer/salt electrolytes)  

  การนําไฟฟ้าของพอลิเมอร์ ชนิดนีจะแตกต่างจากการนําไฟฟ้าของโลหะและ 

Conjugate conducting polymers ซึงเกิดขึนเนืองจากการเคลือนทีของอิเล็กตรอน โดยการนาํไฟฟ้า
ของพอลิเมอร์ ชนิดนีจะเกิดขึนเนืองจากการเคลือนทีของไอออน ในปัจจุบนัพอลิเมอร์นาํไฟฟ้า
ชนิดนีไดมี้แนวโนม้ทีจะนาํมาใชแ้ทนทีสารละลายอิเล็กโทรไลต ์ในแบตเตอรีจาํพวกลิเธียมไอออน 
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ซึงจะพฒันาเป็น Solid-state lithium batteries โดยมีขอ้ดีคือ มีความยืดหยุ่นซึงสามารถทาํให้ได้
แบตเตอรีทีมีรูปร่างทีหลากหลาย มีความปลอดภยัและความคงทนในการใชง้าน เนืองจากอิเล็กโทร
ไลตข์องแบตเตอรีชนิดนีจะไม่เกิดการรัวไหลและไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชง้าน [10, 12] 

 พอลิเมอร์นาํไฟฟ้าทีถูกพฒันาขึนโดย ศาสตราจารย ์อลนั เจ ฮีเกอร์ ศาสตราจารย ์อลนั จี 

แมคไดอาร์มิด และ ศาสตราจารย  ์ฮิเดกิ ชิรากาวา นีสามารถนาํมาใช้ไดใ้นเชิงการคา้ เนืองจากมี
ราคาถูก และสามารถเตรียมใหอ้ยูใ่นรูปของแผน่ฟิล์มได ้ตวัอยา่งเช่น อนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีนจะ
ถูกใชเ้พือป้องกนัการเกิดไฟฟ้าสถิตในฟิล์มถ่ายรูป  พอลิอะนิลีนทีผา่นการกระตุน้พาหะประจุแลว้
จะใชก้นัมากในการป้องกนัไฟฟ้าสถิตบนพรมเช็ดเทา้ หนา้จอคอมพิวเตอร์ และยบัยงัการสึกกร่อน
ของวสัดุได้พอลิฟีนิลลีน ไวนิลลีน (Polyphenylene vinylene) จะใช้เป็นจอแสดงผลในหน้าจอ
โทรศพัทเ์คลือนที เป็นตน้ 

2.3 โครงสร้างและกลไกการนําไฟฟ้าของพอลเิมอร์นําไฟฟ้า 

 พอลิเมอร์นําไฟฟ้าโดยทวัไปจะมีระบบ -Conjugation อยู่ในโครงสร้างโมเลกุล 

กล่าวคือ มีการซ้อนเหลือมกนัของ p-Orbital ของแต่ละอะตอมส่งผลทาํให้เกิดการ Delocalization 

ของอิเล็กตรอนได ้การนาํไฟฟ้าของพอลิเมอร์นาํไฟฟ้านนัสามารถอธิบายไดโ้ดย Band theory ซึง
กล่าวว่า ในการสร้างพนัธะเคมี ออร์บิทลัอะตอมสองออร์บิทลัมารวมกนัจะไดอ้อร์บิทลัโมเลกุล
สองชนิดคือ ออร์บิทลัโมเลกุลแบบมีพนัธะ (Bonding molecular orbital) และออร์บิทลัโมเลกุลแบบ
ตา้นพนัธะ (Anti-bonding molecular orbital) โดยวสัดุพวก sp2 Hybridized -electron เช่น พอลิ
เมอร์ทีไม่อิมตวั (Polyenes) จะสร้างออร์บิทลัแบบมีพนัธะ  (Bonding  orbitals) และออร์บิทลั
แบบตา้นพนัธะ  (Antibonding  orbitals) และจะสร้างแถบพลงังานคือ  ระดบัชนัพลงังานที
บรรจุอิเล็กตรอน (Occupied π band) และ ระดบัชนัพลงังานทีไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู ่(Empty * 

band)  โดยแถบพลงังานทงัสองนีจะมีพลงังานทีแบ่งแยกกนั  โดยระดบัชนัพลงังานสูงสุดทีบรรจุ
อิเล็กตรอน (Highest occupied molecular orbital, HOMO) เรียกวา่ “แถบวาเลนซ์” (Valence band) 

ระดบัชนัพลงังานตาํสุดทีไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู ่(Lowest unoccupied molecular orbital, LUMO) 

เรียกวา่  “แถบการนาํ” (Conduction band) ความแตกต่างระหวา่งระดบัพลงังานของแถบวาเลนซ์ 

และ แถบการนาํเรียกวา่ Band gap สําหรับพอลิเมอร์นาํไฟฟ้าจาํพวก Linear -conjugate ปัจจยัที
เกียวขอ้งกบัโครงสร้างเช่น ความยาวของสายโซ่  ความเป็นระนาบ   การมีหมู่แทนทีทีมีสมบติัเป็น
หมู่ให้อิเล็กตรอน (Electron donor) หรือหมู่รับอิเล็กตรอน (Electron acceptor)  และความเสถียร
ของพลงังานเนโซแนนซ์ของวงแหวนอะโรมาติก จะส่งผลต่อค่าของ Band gap ซึงจะมีผลต่อสมบติั
การนาํไฟฟ้าของพอลิเมอร์นาํไฟฟ้า [13] การนาํไฟฟ้าของพอลิเมอร์นาํไฟฟ้าจะคลา้ยคลึงกบัการนาํ



15 

 

ไฟฟ้าของวสัดุจาํพวกสารกึงตวันาํนนัคือ ทีอุณหภูมิห้องอิเล็กตรอนจะใชพ้ลงังานจากภายนอกมา
กระตุน้เพือให้เคลือนทีจากแถบวาเลนซ์ ไปยงัแถบการนาํ ดงันนัพอลิเมอร์นาํไฟฟ้าทีมี Band gap 

กวา้งจะนาํไฟฟ้าไดไ้ม่ค่อยดีหรือไม่นาํไฟฟ้าเนืองจากพลงังานจากภายนอกทีอุณหภูมิหอ้งมีไม่เพียง
พอทีจะทาํให้อิเล็กตรอนเคลือนทีขา้มช่องว่างระหว่าง gap  สําหรับวสัดุจาํพวกโลหะนันจะนาํ
ไฟฟ้าไดดี้เนืองจากการซอ้นเหลือมกนัของ Energy bands  ดงัภาพที 12  

 

 

ภาพท ี12 Energy band gap ของ (a) โลหะ (b) ฉนวนและ (c) สารกึงตวันาํ [13] 

 การนาํไฟฟ้าของพอลิเมอร์นาํไฟฟ้าโดยการพาประจุไปตามสายโซ่พอลิเมอร์ สามารถ
อธิบายไดด้งันี เมือพอลิเมอร์นาํไฟฟ้าถูกกระตุน้ให้เกิดพาหะประจุ (Doping) โดยการเกิดปฏิกิริยารี
ดอกซ์กบัโมเลกุลของพอลิเมอร์  ซึงจะทาํให้โมเลกุลของพอลิเมอร์มีประจุบวกหรือลบเกิดขึน 

(ขึนอยู่กบัชนิดของสารกระตุน้พาหะประจุทีใช้ว่าเป็นสารทีให้อิเล็กตรอนหรือรับอิเล็กตรอนจาก
โมเลกุลของพอลิเมอร์) พร้อมกบัเรดิคลัอิสระ (Free radical) เรียกวา่ Polaron โดย Polaron จะเป็น 

เรดิคลัแคทไอออน (Radical cation) ถา้ใชส้ารกระตุน้พาหะประจุทีรับอิเล็กตรอนจากโมเลกุลของ
พอลิเมอร์ หรือ เรดิคลัแอนไอออน (Radical anion) ถา้ใชส้ารกระตุน้พาหะประจุทีให้อิเล็กตรอน
กบัโมเลกุลพอลิเมอร์ หลงัจากทีพอลิเมอร์เกิดปฏิกิริยารีดอกซ์จนกลายเป็น Polaron แลว้ถา้โมเลกุล
ของพอลิเมอร์มีการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์เกิดขึนอีก จะทาํให้มีจาํนวนประจุเพิมขึนบนสายโซ่พอลิ
เมอร์เรียกว่า Bipolaron ดงัภาพที 13  Polaron และ Bipolaron นีจะมีลกัษณะเป็นโฮล (Hole) ทีจะ
เคลือนทีพาประจุไปตามสายโซ่ของพอลิเมอร์ทาํให้พอลิเมอร์นาํไฟฟ้าได้   การเกิดเป็น Bipolaron 

ของโมเลกุลของพอลิเมอร์นีจะมีการนาํไฟฟ้าทีดีวา่ Polaron เนืองจาก Bipolaron จะมี Band gap ที
แคบกวา่ Polaron ดงัภาพที 13 การทีโมเลกุลของพอลิเมอร์นีจะเกิดเป็น Polaron หรือ Bipolaron จะ
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ขึนอยู่กบัปริมาณการกระตุน้พาหะประจุ โดยถา้มีการกระตุน้พาหะประจุในปริมาณน้อยจะทาํให้
เกิดเป็น Polaron แต่ถา้มีปริมาณการกระตุน้พาหะประจุทีสูงขึนก็จะทาํให้เกิดเป็น Bipolaron เกิดขึน 

[14] 

 

ภาพท ี13 โครงสร้างและระดบัพลงังานของ Neutral chain Polaron และ Bipolaron ของพอลิไธโอ
ฟีน[15, 16] 

 

 เมือทาํการเปรียบเทียบสมบติัการนาํไฟฟ้าของพอลิเมอร์กบัวสัดุชนิดอืนๆ พบว่า พอลิ
เมอร์นนัสามารถเป็นได้ทงัฉนวน สารกึงตวันาํ และตวันาํไฟฟ้า ดงัภาพที14 โดยสมบติัเหล่านี
ขึนอยูก่บัโครงสร้าง และปริมาณการกระตุน้ใหเ้กิดพาหะประจุ 
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ภาพท ี14 เปรียบเทียบการนาํไฟฟ้าของพอลิเมอร์กบั โลหะ สารกึงตวันาํและฉนวน [17]  

2.4 การกระตุ้นให้เกดิพาหะพาประจุ (Doping)  

 เป็นกระบวนการทีสามารถเปลียนพอลิเมอร์จากเดิมทีเป็นฉนวน เช่น พอลิอะเซทิลีน ทีมี
ค่าการนาํไฟฟ้าเพียง .  S/cm ให้กลายเป็นตวันาํไฟฟ้าไดโ้ดยการทาํให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั
หรือรีดกัชัน ซึงจะทาํให้เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนทีสามารถส่งผ่านประจุได้ ทาํให้เกิดเป็น
ตวันาํไฟฟ้าได ้ ในการกระตุน้ใหเ้กิดพาหะพาประจุไดน้นั สามารถก่อใหเ้กิดเป็นสารตวันาํไฟฟ้าได้
ทงัแบบชนิด P (P-type) และชนิด N (N-type) ดงัภาพที 15 โดยขึนอยูก่บัชนิดของสารกระตุน้พาหะ
ประจุ (Dopant) ทีใชด้งันี 

1.สารกระตุน้พาหะประจุทีรับอิเล็กตรอน (Electron-accepting species) 

 สารกระตุน้พาหะประจุทีรับอิเล็กตรอนก่อใหเ้กิดสารตวันาํไฟฟ้าแบบชนิด P ดว้ยการทาํ
ให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกบัโมเลกุลของพอลิเมอร์ สารกระตุน้พาหะประจุในกลุ่มนีได้แก่ I2, 

AsF5, FeCl3, H2SO4, HClO4 

Oxidative doping:            (CH) n     +    3x /2 I2       (CH)n
x+  +  xI3

- 

2. สารกระตุน้พาหะประจุทีใหอิ้เล็กตรอน (Electron-donating species) 

สารกระตุน้พาหะประจุทีใหอิ้เล็กตรอนก่อใหเ้กิดสารตวันาํไฟฟ้าแบบชนิด N ดว้ยการทาํ
ให้เกิดปฏิกิริยา รีดกัชนักบัโมเลกุลของพอลิเมอร์ สารกระตุน้พาหะประจุในกลุ่มนีไดแ้ก่ โซเดียม
หรือโพแทสเซียม เป็นตน้ 

Reductive doping:            (CH) n     +    xNa           (CH)n
x-  +  xNa+ 



18 

 

 
ภาพท ี 15 การกระตุน้ใหเ้กิดพาหะพาประจุของพอลิอะเซทิลีนแบบชนิด P และชนิด N ดว้ยสาร 

กระตุน้พาหะประจุชนิดต่างๆ 

  โมเลกุลของพอลิเมอร์ทีผา่นการกระตุน้พาหะประจุแลว้ จะมีประจุบวกหรือลบเกิดขึน
บนสายโซ่โมเลกุลหลกั โดยมีสารกระตุน้พาหะประจุซึงมีประจุตรงขา้มกบัโมเลกุลพอลิเมอร์ ทาํ
หนา้ทีเป็น Counterion ช่วยเพิมความเสถียรให้กบัโครงสร้าง เช่น Na+, K+, I3

-, I5
-, AsF6

-, FeCl4
- พอ

ลิเมอร์สามารถเปลียนสภาพตวัเองจากสภาพทีสามารถนาํไฟฟ้าได ้เมือผา่นการกระตุน้พาหะประจุ
กลบัไปสู่สภาพทีเป็นฉนวนไดเ้มือผา่นการ Undoping โดยการให้ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าจากภายนอก
เขา้ไป คลา้ยกบัการชาร์ตแบตเตอรีแบบชาร์ตไฟได ้ พอลิเมอร์นาํไฟฟ้าเมือผา่นการ กระตุน้พาหะ
ประจุแลว้จะมีค่าการนาํไฟฟ้าเพิมขึนดงัตวัอยา่ง ตารางที 1 

ตารางท ี1 โครงสร้างและค่าการนาํไฟฟ้าของพอลิเมอร์นาํไฟฟ้าทีผา่นการกระตุน้พาหะประจุ [18] 

พอลเิมอร์ โครงสร้าง วธีิการ Doping 
ค่าการนําไฟฟ้า 

(S/cm) 

Polypyrrole H
N

n  

Electrochemical 600 

Polyacetylene 
n  

Electrochemical, Chemical 

(AsF5, I2, Li, K) 

500-1.5 x 105 

Poly(p-phenylene) 
n  

Chemical (AsF5, I2, Li, K) 500 

Polythiophene S

n  

Electrochemical 100 

Poly(phenyl-

quinoline) 

N n

 

Electrochemical, Chemical 

(Sodium naphthalide) 

50 

Poly(phenylene 

sulfide) 
S

n  

Chemical 

(AsF5) 

1 
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2.5 การประยุกต์ใช้พอลเิมอร์ในการตรวจสอบก๊าซ  

 พอลิเมอร์นาํไฟฟ้าสามารถนาํมาใชต้รวจสอบก๊าซได ้เนืองจากมีสมบติัทีสามารถแสดง
ความเป็นกรด-เบสหรือถูกออกซิไดซ์หรือรีดิวซ์ได ้ในการตอบสนองต่อก๊าซนนัสามารถเกิดขึนได้
เมือใชง้านทีอุณหภูมิสูงกวา่อุณหภูมิ Glass transition ความรู้เกียวกบัพอลิเมอร์นาํไฟฟ้ามีมากวา่  

ปีมาแลว้ โดยทีพอลิอะเซทิลีน นนัถือวา่เป็นพอลิเมอร์นาํไฟฟ้าชนิดแรกทีเริมคน้ควา้กนั 

 มีการนาํพอลิเมอร์นาํไฟฟ้าไปใชใ้นงานตรวจสอบก๊าซไดห้ลายชนิด ซึงพอลิเมอร์แต่ละ
ชนิดจะมีความจาํเพาะกบัก๊าซแตกต่างกนั  พอสรุปไดด้งัต่อไปนี 

ตารางท ี2 พอลิเมอร์นาํไฟฟ้าทีใชใ้นการตรวจสอบก๊าซ [19] 

Gas Device/techniques/principles Polymer Sensor characteristics 

NH3 

Change in optical-

transmittance using a 2 mm 

laser (He-Ne) source 

PANI-PMMA Sensitivity of PANI-PMMA coating 

are~10-4000 ppm, reversible response 

Electrical property 

measurement 

Polypyrrole 

 

Response time < 20 s, recovery time ~ 60s 

Electronic property of the 

film played the part in NH3 

sensing 

PPY-PVA Composite Resistance increases with NH3 

concentration but becomes irreversible 

beyond 10% NH3 

Electrical property 

measurement 

PANI-isopolymolybdic 

acid nanocomposite 

Resistance increases with NH3 

concentration and is reversible up to 100 

ppm NH3 

Electrical property 

measurement 

Acrylic acid doped 

polyaniline 

Highly sensitive to even 1 ppm of NH3 at 

room temperature and shows  

stable responses up to 120 days 

NO2 

Electrical property 

measurement 

PANI-isopolymolybdic 

acid nanocomposite 

Resisitance increases with NO2  

concentration 

An amperometric gas sensor 

based on Pt/Nafion electrode 

Nafion Electrode shows sensitivity of 0.16 

μA/ppm at room temperature, response 

time of 45s and recovery time of 54s, a 

long-term stability >27 days 
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ตารางท ี2 พอลิเมอร์นาํไฟฟ้าทีใชใ้นการตรวจสอบก๊าซ [19] (ต่อ) 

Gas Device/techniques/principles Polymer Sensor characteristics 

 Amperometric gas sensor SPE (10% PVC, 3% 

tetrabutyl ammonium 

hexafluorophos-phate, 

87% 2-nitrophenyl octyl 

ether) 

Sensitivity is 277 nA/ppm, recovery 

time is 19s 

NO Amperometric gas sensor Polydimethylsiloxane 

(PDMS) 

Shows sensitivity to 20 nM gas, high 

performance characteristics in terms 

of response time and selectivity 

O2 

Amperometric gas transducer PDMS Analyte can be measured up to 1.2 

mM 

Optical sensing method   Tris (4,7’-diphenyl-

1,10’-phenan-throline) 

Ru(II) perchlorate- 

aluminescent dye 

dissolved in polystyrene 

layer  

- 

Electrical property 

measurement 

Nafion Sensitivity 38.4 μA/ppm, lowest limit 

3.8 ppm, stability excellent (30h) 

SO2 QCM-type gas sensor Amino-functional poly 

(styrene-co-

chloromethyl styrene) 

derivatives 

DPEDA functional copolymer with 5 

wt% of siloxane oligomer shows 11 

min response time and good 

reversibility even near room 

temperature (50oC) 
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ตารางท ี2 พอลิเมอร์นาํไฟฟ้าทีใชใ้นการตรวจสอบก๊าซ [19] (ต่อ) 

Gas Device/techniques/principles Polymer Sensor characteristics 

HCl 

Optochemical sensor 5, 10, 15, 20-tetra (4’-

alkoxy phenyl) 

porphyrin  

[TP (OR) PH2] 

embedded in 

poly(hexylacrylate), poly 

(hexylmethacrylate), 

poly(butyl methacrylate) 

Reversibility sensitive to sub-ppm 

levels of HCl 

 

 

 

 

Optochemical detection Ethylcellulose, 

poly(hexylmethacrylate) 

Sensitivity smaller but faster recovery 

time compared to that of tetra-hydroxy 

substituted tetraphenylporphin 

H2S Electrochemical detection Nafion High sensitivity (45 ppb v/v), good 

reproducibility, short response time 

(0.5 s) 

 

2.6 กลไกการตรวจสอบก๊าซด้วยพอลเิมอร์นําไฟฟ้า 

 Hee-Kwon Jun และคณะ [20] ไดท้าํการสังเคราะห์พอลิไพร์โรลโดยใชว้ิธีการทางเคมี 

พร้อมทงัศึกษาสมบติัการนาํไฟฟ้าของพอลิไพร์โรลเพือนาํไปประยุกต์ใช้เป็นตวัตรวจสอบก๊าซ 

โดยการวดัค่าความตา้นทานทีเพิมขึนเมือพอลิเมอร์อยู่ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธานอล ดงันนั
เมือทาํการวดัค่าความตา้นทานของพอลิเมอร์ทีใชใ้นการตรวจสอบก๊าซก่อนและหลงัการทดสอบจะ
ทาํใหท้ราบถึงความวอ่งไวของอุปกรณ์ตรวจสอบทีเตรียมไดจ้ากพอลิเมอร์ดงัสมการที 5 

                                             %Sensitivity (%S) = 100
)(

x
R

RR

a

ag                                            (5) 

 เมือ   R a  คือ ค่าความตา้นทานเริมตน้ของอุปกรณ์ตรวจสอบก๊าซก่อนทีจะมีการสัมผสั
ก๊าซตวัอยา่ง และ R g   คือ ค่าความตา้นทานเมือผา่นก๊าซตวัอยา่งแลว้ ของอุปกรณ์ตรวจสอบก๊าซ 
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2.6.1 การตรวจวดัค่าความว่องไวของพอลเิมอร์สําหรับประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบก๊าซ 

 การตรวจวดัความว่องไวของพอลิเมอร์สําหรับการนาํไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ
ก๊าซ จะมีการวดัค่าความตา้นทานเริมตน้ก่อนสัมผสัก๊าซและขณะทีสัมผสัก๊าซ แลว้จึงนาํค่าทีไดไ้ป
หาความวอ่งไวตามสมการที 5 ดงันี 

  2.6.1.1 การวดัค่าความต้านทานเริมต้น (Ra) 

   ค่าความตา้นทานเริมตน้ (Ra) ทีวดัไดก่้อนสัมผสัก๊าซจะมีค่าน้อยเนืองจาก
จาํนวนโฮล (Hole) ทีเป็นตวัพาหะนาํพาประจุยงัมีปริมาณมากอยู ่ดงัภาพที 16 

 

ภาพท ี16 การวดัค่าความตา้นทานเริมตน้ (Ra) ก่อนการสัมผสัก๊าซ [21] 

  2.6.1.2 การวดัค่าความต้านทานขณะทสัีมผสัก๊าซ (Rg) 

   เมือพอลิเมอร์อยู่ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซทีตอ้งการตรวจสอบพบว่าค่า
ความตา้นทานขณะทีสัมผสัก๊าซ  (Rg) ทีวดัไดจ้ะมีค่าเพิมมากขึน เนืองจากพอลิเมอร์ทีผ่านการ
กระตุน้พาหะประจุแบบชนิด P (P-type) จะมี โฮลทีเป็นประจุบวกอยู่บนสายโซ่ เมือพอลิเมอร์
สัมผสักบัก๊าซทีมีสามารถให้อิเล็กตรอนกบัโฮลได ้เช่น ก๊าซเมธานอล จะทาํให้ปริมาณโฮล ลดลง 

เนืองจากก๊าซจะใหอิ้เล็กตรอนกบัโฮลจึงทาํให้ค่าความตา้นทานภายหลงัจากทีพอลิเมอร์สัมผสัก๊าซ
มีค่าเพิมขึน [22, 23] ดงัภาพที 17  
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ภาพท ี17 ความตา้นทานของพอลิอะนิลีนก่อนและขณะทีสัมผสัก๊าซเมธานอล [23] 

   ภายหลังจากทีพอลิเมอร์ได้สัมผสัก๊าซในครังแรกแล้ว  พบว่าค่าความ
ตา้นทานจะไม่กลบัมาเท่าเดิมก่อนการสัมผสัก๊าซ  สาเหตุเนืองจากวา่การเกิด Absorption ของก๊าซ
บนผวิของพอลิเมอร์นนัสามารถเกิดขึนไดส้องลกัษณะ คือ 

Physical Absorption:  โมเลกุลของก๊าซจะถูกดูดจบับนผิวพอลิเมอร์ และยึดเกาะกบัพอลิเมอร์ดว้ย
แรง Van der Waals ซึงเป็นแรงยดึเหนียวอ่อนๆ ดงันนัภายหลงัการปล่อยก๊าซออก โมเลกุลของก๊าซ
จึงสามารถหลุดออกจากโมเลกุลของพอลิเมอร์ไดโ้ดยง่าย 

Chemical Absorption: โมเลกุลของก๊าซจะถูกดูดจบับนผิวพอลิเมอร์ และยึดเกาะกบัพอลิเมอร์
อย่างแข็งแรงโดยมีเกิดพนัธะเคมีขึน จึงทาํให้เมือปล่อยก๊าซออก โมเลกุลของก๊าซจะไม่หลุดออก
จากโมเลกุลของพอลิเมอร์และยดึติดอยูก่บัโมเลกุลของพอลิเมอร์ตลอด [21, 24] 

    ผลจาก Chemical Absorption นีจะทาํให้ปริมาณโฮล ทีเหลืออยูมี่นอ้ยลง
เมือเทียบกบัปริมาณโฮลก่อนการสัมผสัก๊าซ จึงทาํใหพ้อลิเมอร์มีความตา้นทานสูงขึนภายหลงัจากที
พอลิเมอร์ผ่านการสัมผสัก๊าซ ปรากฏการณ์ดังกล่าวนีจะเกิดขึนในการทดสอบครังแรกเท่านัน 

เนืองจากโมเลกุลทีว่องไวเพียงพอทีจะเกิดปฏิกิริยาเคมีกบัโมเลกุลของก๊าซไดน้นัจะเกิดปฏิกิริยา
หมด จนไม่ก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์ดงักล่าวขึนอีก ดงัภาพที 18 

 



24 

 

 
                   Physical Absorption         Chemical Absorption 

ภาพท ี18 การเกิด Physical และ Chemical Absorption ของโมเลกุลก๊าซบนผวิของพอลิเมอร์ [21] 

2.7 พอลไิธโอฟีน 

พอลิไธโอฟีนเป็นเป็นพอลิเมอร์นาํไฟฟ้าจาํพวก -Conjugate พอลิเมอร์ทีสําคญัชนิดหนึง
ทีนิยมนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นตวัตรวจสอบก๊าซ เนืองจากมีความเสถียรต่อสิงแวดลอ้มและความร้อน
ทีสูง พอลิไธโอฟีนทีไม่มีหมู่แทนทีจะไม่สามารถหลอมเหลวหรือละลายในตวัทาํละลายใดๆ
เนืองจากมีแรงยดึเหนียวระหวา่งโมเลกุลทีสูง โครงสร้างของพอลิไธโอฟีนแสดงดงัภาพที19 

S

**

n  

ภาพท ี19โครงสร้างทางเคมีของพอลิไธโอฟีน 

 2.7.1 การสังเคราะห์พอลไิธโอฟีน 

  2.7.1.1 การสังเคราะห์พอลไิธโอฟีนด้วยวธีิการทางเคมี 
   การสังเคราะห์พอลิไธโอฟีนดว้ยวธีิการทางเคมีนนัสามารถทาํได ้2 วธีิคือ 

   2.7.1.1.1 Polycondensation dehalogination reaction  

    การสังเคราะห์โดยวิธีการนีจะใช้โลหะทาํหน้าทีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา
ดงัภาพที 20 
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S

XX
e.g. Mg or Zn

Ni0 catalyst S

*
S

*

n

X= Cl, Br or I
ภาพท ี20 การสังเคราะห์พอลิไธโอฟีนโดยปฏิกิริยา Polycondensation (dehalogination) 

   2.7.2.1.2 Oxidative polymerization reaction   

    การเตรียมพอลิไธโอฟีนดว้ยวิธีง่ายๆและมีประสิทธิภาพสามารถทาํ
ไดโ้ดยการนาํไธโอฟีนมอนอเมอร์ทาํปฏิกิริยากบัเฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) ดงัภาพที 21 

S S

*
S

*

n

FeCl3

CHCl3

 

ภาพท ี21 การสังเคราะห์พอลิไธโอฟีนโดยปฏิกิริยา Oxidative polymerization 

  2.7.1.2 การสังเคราะห์พอลไิธโอฟีนโดยการใช้ปฏิกริิยาไฟฟ้าเคมี
(Electrochemical polymerization) 

   Melike Kabasakaloglu และคณะ [25] ไดท้าํการศึกษาสมบติัทางไฟฟ้าเคมี
ของพอลิไธโอฟีน โดยทาํการสังเคราะห์พอลิไธโอฟีนโดยใชป้ฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีพบวา่ ฟิล์มพอลิไธ
โอฟีนทีไดน้นัมีสมบติัทางไฟฟ้าเคมีและการนาํไฟฟ้าทีแตกต่างกนั ซึงจะขึนอยูก่บัชนิดและความ
เข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์ทีใช้  และย ังพบว่าเวลาในการเกิดปฏิกิริยา  ความต่างศักย์และ
กระแสไฟฟ้าทีใชย้งัมีผลต่อค่าการนาํไฟฟ้าของพอลิเมอร์ทีได ้

  2.7.1.3 การสังเคราะห์พอลไิธโอฟีนด้วยวธีิการการฉายรังสี 

   Mohammad R. Ezaul Karim [26] และคณะไดท้าํการสังเคราะห์ลวดพอลิไธ
โอฟีนขนาดนาโนโดยวธีิการฉายรังสีแกมมาเพือเหนียวนาํใหเ้กิดพอลิเมอร์โดยปฏิกิริยาออกซิเดชนั
ดงันี   บรรจุ Anhydrous ferric chloride (0.0125M) ในสารละลาย  มิลลิลิตร ของคลอโรฟอร์ม
ลงในขวดพอลิเอธิลีนชนิความหนาแน่นสูง และทาํการ sonicate เป็นเวลา  นาทีทีอุณหภูมิห้อง
จากนนัจึงเติมไธโอฟีนมอนอเมอร์ (0.0063M) ใน  มิลลิลิตร ของสารละลายคลอโรฟอร์มลงไป
อย่างรวดเร็วสารละลายทีได้จะนําไปกาํจดัออกซิเจนทีละลายอยู่ โดยใช้ฟองของก๊าซอาร์กอน  
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ก่อนทีจะนาํไปปิดผนึกและฉายรังสีโดยใช ้60Co เป็นแหล่งกาํเนิดรังสีแกมมาทีอตัรา ca. 20 kGy 

เป็นเวลา  ชวัโมงทีอุณหภูมิห้องภายใตค้วามดนับรรยากาศ   หลงัจากฉายรังสีแลว้สารตวัอยา่งจะ
ถูกนาํไปลา้งอยา่งระมดัระวงัโดยใชป้ริมาณทีมากเกินพอของ นาํกลนั  เมธานอล  กรดไฮโดรคลอ
ริก (0.1 M) และ อะซิโตน  ตามลาํดบั  เพือกาํจดัตวัริเริมปฏิกิริยาทีไม่ไดใ้ชแ้ละสิงเจือปนอืนๆ  ผงสี
ดาํทีไดไ้ปทาํใหแ้หง้ใน vacuum dryer ทีอุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 24 ชวัโมง 

 2.7.2 ข้อจํากดัของพอลไิธโอฟีน 

   Oscar Bertran และคณะ [27] ไดร้ายงานไวว้า่ พอลิไธโอฟีน ทีไม่มีหมู่แทนทีนนั
ไม่สามารถละลายในตวัทาํละลายและไม่สามารถหลอมเหลวไดเ้นืองจากความแข็งเกร็งทีสูงของ
สายโซ่หลกั และมี อนัตระกิริยาระหว่างโมเลกุลทีสูง ซึงเป็นขอ้จาํกดัในการขึนรูปพอลิเมอร์เพือ
ประยกุตใ์ชง้านในดา้นต่างๆ  ซึงปัญหานีสามารถแกไ้ขโดยการเติมหมู่แทนทีเขา้ไปในตาํแหน่งที 3  

ซึงหมู่แทนทีทีเติมลงไปจะไปทาํให ้อนัตระกิริยาระหวา่งสายโซ่พอลิเมอร์ลดลง และจะเพิมอนัตระ
กิริยาระหวา่งพอลิเมอร์กบัตวัทาํละลาย จึงทาํใหพ้อลิไธโอฟีนสามารถละลายไดใ้นตวัทาํละลายบาง
ชนิด 

 2.7.3 การเตรียมอนุพันธ์ของพอลิไธโอฟีนทีมีหมู่แทนทีในตําแหน่งที 3 ด้วยวิธีการทาง
เคมี 

  2.7.3.1 Metal-catalyzed cross-coupling polymerization 

   อนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีนทีมีหมู่แทนทีในตาํแหน่งที 3 สามารถเตรียมโดย
ปฏิกิริยา Kumada cross coupling ซึง 2,5-diiodo-3-derivatized thiophene จะถูกนาํไปทาํปฏิกิริยากบั
แมกนีเซียมในเตตระไฮโดรฟูแรนทาํให้เกิดสารผสมของ Grignard species จากนันจึงเติม 

Ni(dppp)Cl2 ซึงจะทาํให้เกิดพอลิเมอร์โดยการ coupling ของ halo-Grignard compound  ดงัภาพที 

22 
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Ni(dppp)Cl2 S
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ภาพท ี22 การเตรียมอนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีนโดยปฏิกิริยา cross-coupling polymerization 
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  2.7.3.2 Oxidative polymerization reaction   

   การเตรียมอนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีนทีมีหมู่แทนทีในตาํแหน่งที 3 วิธีการนี
จะนาํ อนุพนัธ์ของไธโอฟีนมอนอเมอร์ทีมีหมู่แทนทีในตาํแหน่งที 3 ไปทาํปฏิกิริยากบั เฟอร์ริค
คลอไรด ์(FeCl3) ซึงทาํหนา้ทีเป็นสารออกซิไดซ์ดงัภาพที 23 

 

S S

*
S

*

n

FeCl3

CHCl3

R R

R  
ภาพท ี23 การเตรียมอนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีนโดยปฏิกิริยา Oxidative polymerization 

    Elaine Armelin และคณะ [28] ได้ทาํการเตรียมพอลิไธโอฟีนทีมี 
malonic dimethyl ester เป็นหมู่แทนทีในตาํแหน่งที3 (PT3MDE) โดยใชว้ิธีการ oxidative-coupling 
polymerization ดงันี  นาํ 80 มิลลิโมล ของเฟอร์ริคคลอไรด์มาละลายใน 60 มิลลิลิตร ของ 
คลอโรฟอร์มทีไม่มีนาํ (Dry chloroform) ภายใตส้ภาวะก๊าซไนโตรเจนทีไม่มีความชืนพร้อมกบัมี
การกวนตลอดเวลา ต่อมานาํสารละลาย 20 มิลลิโมล ของมอนอเมอร์ใน 40 มิลลิลิตร ของ
คลอโรฟอร์มมาค่อยๆหยดลงไป จากนนันาํสารผสมมากวน เป็นเวลา  ชวัโมงหลงัจากนนัเก็บไว้
ในตูแ้ช่แข็งเป็นเวลาขา้มคืน แลว้จึงริน dark-blue dope polymer ใส่ในเมธานอลทีมากเกินพอเพือ
ตกตะกอน PT3MDE สีของผลิตภณัฑ์ทีไดจ้ะเปลียนจาก สีดาํไปเป็นสีแดงเมือรินใส่ในเมธานอล  
พอลิเมอร์ทีตกตะกอนจะนาํมา recover ใน คลอโรฟอร์มและสุดทา้ยจะนาํมาลา้งโดยเมธานอล เพือ
กาํจดัเฟอร์ริคคลอไรด์ มอนอเมอร์ และโอลิโกเมอร์เล็กๆทีหลงเหลืออยู่ หลงัจากนนัทาํให้แห้ง
ภายใตสุ้ญญากาศที oC เป็นเวลา  ชัวโมง ผลิตภณัฑ์ทีไดคิ้ดเป็นผลผลิตอยู่ระหว่าง - %   
เมือนาํ PT3MDE ทีไดไ้ปทดสอบการละลายพบวา่ PT3MDE สามารถละลายไดใ้นตวัทาํละลายทีมี
ขวัเช่น คลอโรฟอร์ม เตตระไฮโดรฟูแรน ไดเมทิลซลัฟอกไซด์ (Dimethyl sulfoxide)  อะซิโตน 
และ ไดคลอโรอะซิติกแอซิด (Dichloacetic acid) เป็นตน้ 

2.8 เฟอร์โรซีนพอลเิมอร์  

  เฟอร์โรซีนพอลิเมอร์  เป็นพอลิเมอร์ทีผา่นการตรึงหมู่ฟังก์ชนัของเฟอร์โรซีนทีมีไอออน
ของเหล็กเขา้ไปอยูใ่นโครงสร้างของพอลิเมอร์หลกัซึงเดิมมีสมบติัเป็นฉนวน  ซึงเมือถูกออกซิไดซ์
แลว้จะทาํใหเ้ลขออกซิเดชนัของเหล็กในหมู่เฟอร์โรซีนเปลียนแปลงไป (เปลียนจาก Fe2+  เป็น Fe3+) 

และสามารถมีสมบติัในการนาํไฟฟ้าไดเ้มือนาํไปต่อเขา้กบัแหล่งกาํเนิดความต่างศกัย ์ หลกัการนาํ
ไฟฟ้าของเฟอร์โรซีน  พอลิเมอร์นนัจะแตกต่างจากการนาํไฟฟ้าของพอลิเมอร์นาํไฟฟ้าทวัๆไปทีมี
ระบบคอนจูเกชนัในโครงสร้าง  กล่าวคือ เฟอร์โรซีนพอลิเมอร์จะนาํไฟฟ้าไดเ้นืองจากการเคลือนที
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แบบกระโดดขา้มของอิเล็กตรอนจากไอออนของเหล็กตวัหนึงไปสู่ไอออนของเหล็กอีกตวัหนึงทีอยู่
ขา้งเคียง   ซึงจากหลกัการดงักล่าวนีเองทาํใหส้ามารถนาํมาใชป้ระยุกตใ์นการตรวจจบัก๊าซได ้ และ
เนืองจากก๊าซแต่ละชนิดจะทาํใหค้วามสามารถในการเคลือนทีแบบกระโดดขา้มของอิเล็กตรอนจาก
หมู่เฟอร์โรซีนขา้งเคียงไดแ้ตกต่างกนั  ซึงขึนอยู่กบัความสามารถในการซึมผ่านได้ของก๊าซและ
ความสามารถในการทาํให้ไอออนของเหล็กนนัเกิดความเสถียร  นอกจากนีโครงสร้างของพอลิเม
อร์หลกัทีแตกต่างกนัย่อมส่งผลต่อความสามารถในการเคลือนทีของอิเล็กตรอนทาํให้ค่าการนาํ
ไฟฟ้าของพอลิเมอร์แต่ละชนิดไม่เท่ากนัดว้ย 

 

ภาพท ี24 (a) สูตรโครงสร้างของเฟอร์โรซีน   (b) สูตรโครงสร้างเฟอร์โรซีนคาร์บอกซิลิกแอซิด 

 2.8.1 การนําไฟฟ้าของโมเลกุลพอลเิมอร์ทมีีหมู่ฟังก์ชันเฟอร์โรซีน 

  เนืองจาก Poly(vinyl ferrocene) (PVF) จดัเป็น Redox polymer ซึงจะมีบริเวณทีถูก 

Oxidized หรือ Reduced ประจาํที โดยทีประจุจะไม่มีการเคลือนทีไปตามสายโซ่โมเลกุลเนืองจาก
สายโซ่โมเลกุลไม่มีระบบคอนจูเกต แต่จะอยูที่บริเวณ Pendant group โครงสร้างทางเคมีของ PVF 

แสดงไดด้งัภาพที 25 

 

ภาพท ี25 Poly (vinyl ferrocene) ในรูปของ Reduced state และ  Oxidized state ทีทาํหนา้ทีเป็น 

Hostใหก้บั ClO4
-  ทีเป็น Counterion [21] 
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  กระบวนการออกซิเดชนัสามารถเกิดขึนได้เมือใช้สารอิเล็กโทรไลต์ทีเหมาะสม 

(เช่น LiClO4 ในสารละลาย Acetonitrile) ซึงเมือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัจะมีการดึงอิเล็กตรอนออก
จากโครงสร้างของหน่วยเฟอร์โรซีน และถูกทาํใหเ้ป็นกลางดว้ยสารละลายอิเล็กโทรไลต ์ 

Fe+2 Fe+3   +   1 e-  
  การนาํไฟฟ้าของพอลิเมอร์ชนิดนีจะเกิดขึนเนืองจากการกระโดดขา้ม (Hopping) 

ของประจุจากหมู่ Ferrocene หนึงไปสู่หมู่ Ferrocene ขา้งเคียงดงันนัการมีสารโมเลกุลขนาดเล็กที
ทาํหนา้ทีเป็น Plasticizer ช่วยเพิม Free volume ให้กบัโมเลกุลก็จะยิงช่วยเพิมความสามารถในการ
นาํไฟฟ้าให้สูงขึนได ้อย่างไรก็ตามค่าการนาํไฟฟ้าของวสัดุชนิดนีปกติจะอยู่ในช่วง -  ถึง -  

S cm-1 ซึงนอ้ยกวา่กรณีของ Polypyrrole ทีมีระบบ -Conjugation ในโครงสร้างทีมีค่าประมาณ  

S cm-1  

2.9 แนวคิดอุปกรณ์ตรวจสอบก๊าซหรือจมูกอเิลก็ทรอนิกส์  

 อุปกรณ์ตรวจสอบก๊าซหรือทีเรียกวา่ “จมูกอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Nose) [1] นนั ได้
แนวคิดมาจากการรับกลินของสัตวเ์ลียงลูกด้วยนม  นนัคือจมูกของสัตวเ์ลียงลูกด้วยนมนนัจะมี
เซ็นเซอร์รับกลินเป็นโมเลกุลโปรตีนทีฝังตวัอยูใ่นเมมเบรน ซึงก็ยงัมีขีดจาํกดัหลายประการ   เช่น 

ไม่สามารถตรวจพบก๊าซบางชนิด เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (ก๊าซ CO) ซึงมีอนัตรายถึงตาย
ได้ ไม่สามารถจบัตวักับโมเลกุลกลินทีมีขนาดใหญ่เกิน 300 ดาลตนั (1ดาลตนั เท่ากับนําหนัก
อะตอมไฮโดรเจน) ไม่สามารถตรวจจบักลินทีมีความเขม้ขน้ตาํๆได ้ (เช่นจมูกของมนุษย)์ สําหรับ 

“จมูกอิเล็กทรอนิกส์” ก็ไดอ้าศยัหลกัการดงักล่าว โดยจะมีตวัตรวจสอบทีวอ่งไวกบัก๊าซแต่ละชนิด 

ทาํให้สามารถตรวจสอบก๊าซทีแตกต่างกนัได ้จมูกอิเล็กทรอนิกส์จะมีเซ็นเซอร์รับกลินซึงสามารถ
ทาํมาจากวสัดุหลายชนิด เช่น  สารกึงตวันาํโลหะออกไซด์ (Metal oxide semiconductor)   ผลึก
ควอตซ์ พอลิเมอร์นาํไฟฟ้า โดยมีหลกัการคือเมือมีโมเลกุลกลินมาเกาะ จะทาํให้สมบติัต่างๆเกิด
การเปลียนแปลง เช่น สมบติัทางแสง สมบติัทางไฟฟ้า ขอ้ดีของจมูกอิเล็กทรอนิกส์ทีเหนือกวา่จมูก
มนุษย  ์คือ สามารถตรวจสอบก๊าซทีมีความเขม้ขน้ตาํกว่าจมูกของมนุษยจ์ะรับรู้ได้ และสามารถ
ตรวจสอบก๊าซทีไม่มีกลินไดอี้กดว้ย  

Fanhong Kong และคณะ [29] ไดเ้ตรียมวสัดุคอมโพสิต ระหวา่งพอลิไธโอฟีนกบั SnO2 

ดว้ยวิธี Chemical Oxidative Polymerization เพือประยุกตใ์ชต้รวจสอบก๊าซเมธานอล เอทานอล อะ
ซิโตน และ NOX (NO ส่วนมาก มี NO2 และ N2O4 เล็กน้อย) ทีอุณหภูมิตาํ (25-90 oC) จากการ
ทดลองพบวา่ วสัดุคอมโพสิต ระหวา่งพอลิไธโอฟีนกบั SnO2 มีความวอ่งไวต่อก๊าซ NOx ทีอุณหภูมิ
ตาํ และมีความจาํเพาะเจาะจงมากกวา่ SnO2 และสามารถใชง้านไดที้อุณหภูมิตาํกวา่ SnO2  
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บทท ี3  

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

3.1 สารเคมีทใีช้ในการทดลอง 

1. กรดอะซิติก (Acetic acid, gracial; Lab Scan,  ≥ 99%, AR grade) 

2. อะซิโตน (Acetone: commercial grade ) 

3. 3-โบรโมโพรพิโอไนไตล์ (3-Bromopropionitrile; Aldrich) 

4. แคลเซียมคลอไรด ์(Calcium chloride ) 

5. คลอโรฟอร์ม (Chloroform: commercial grade) 

6. ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane: commercial grade) 

7. ไดเอทิลอีเทอร์ (Diethylether; Panreac, ≥ 99.7%) 

8. นาํกลนั (Distilled water) 

9. กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid; Merck, 37 %) 

10. กรดไอโอดิก (Iodic acid; Sigma-Aldrich, ≥ 99.5%, ACS reagent) 

11.  ไอโอดีน (Iodine; Univar, ≥ 99.8%) 

12. เฟอร์ริคคลอไรด ์(Iron(III) chloride; Sigma-Aldrich, ≥ 97%, reagent grade) 

13. ลิเธียมฟลูออไรด ์(Lithium fluoride; Fluka, ≥ 99%) 

14. ลิเธียมเปอร์คลอเรต (Lithium perchlorate; Fluka, ≥ 98%) 

15. แมกนีเซียมคลอไรด ์(Magnesium chloride, anhydrous; Sigma-Aldrich) 

16. แมกนีเซียมซลัเฟต (Magnesium sulfate; Sigma-Aldrich, ≥ 97%, reagent grade) 

17.  เมธานอล (Methanol: commercial grade) 

18. แนฟทาลีน (Naphthalene) 

19. ฟีนิลไฮดราซีน (Phenyl hydrazine, 97 %) 

20. โซเดียมไฮดรอกไซด ์(Sodium hydroxide; Univar, ≥ 98%, Analytical reagent) 

21. โซเดียม (Sodium metal) 
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22. โซเดียมไธโอซลัเฟต (Sodium thiosulfate anhydrous; Fluka ≥  99%) 

23.  กรดซลัฟูริก (Sulfuric acid, 98%) 

24. เตตระไฮโดรฟูแรน (Tetrahydrofuran; QRec, ≥ 99.5 %) 

25. ไธโอฟีน (Thiophene; Aldrich, ≥  99%) 

26. โทลูอีน (Toluene, AR grade) 

27. สังกะสี (Zinc powder extra pure; Schalau, ≥ 97%) 

 

3.2 วสัดุและอุปกรณ์ทใีช้ในการทดลอง 

1. ขวดกน้กลม 3 คอ (Three-necked round bottom flask) 

2. เครืองกวนสารใหค้วามร้อน (Hotplate / stirrer) 

3. แท่งแม่เหล็กกวนสาร (Magnetic bar) 

4. บีกเกอร์ (Beaker) 

5. ขวดปริมาตร (Volumetric flask) 

6. อุปกรณ์ควบแน่น (Condenser) 

7. คีมหนีบ (Forceps) 

8. หลอดหยด (Dropper) 

9. อะแดปเตอร์สุญญากาศ (Vacuum adapter) 

10. จุกปิด (Stopper) 

11. ฟอยลอ์ะลูมีเนียม (Aluminum foil) 

12. ฟิลม์พาราฟิน (Paraffin film) 

13. กรวยหยดสาร (Equalizing dropping funnel) 

14. กระบอกตวง (Cylinder) 

15. ขาตงัและคีมหนีบ (Stand clamp and clamp holder) 

16. ปิเปต (Pipette) 

17. ลูกยางปิเปต (Pipette bulb) 

18. กรวยกรองบุชเนอร์ (Buchner funnel ) 
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19. ลูกยาง (Rubber bulb) 

20. หลอดสาํหรับทาํแหง้ (Drying tube) 

21. กระดาษกรอง (Filter paper) 

22. อ่างนาํมนั (Oil bath) 

23. กรวยแยก (Separatory funnel) 

24. ชอ้นตกัสาร  (Spatula) 

25. ขวดลดความดนั (Suction flask) 

26. เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) 

27. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature controller) 

28. หลอดทดลอง (Test tube) 

29. เตาอบสุญญากาศ (Vacuum oven) 

30. หลอดขนาดเล็ก (Vial tube) 

31. อะแดปเตอร์ 3 ทาง (Three ways adapter) 

3.3 เครืองมือทใีช้ในการวเิคราะห์ 

1. Electrometer  (Keithley : 2420 source meter) 

2. Fourier transform infrared spectrophotometer (Bruker Optik GmbH: Vertex70, 

Germany) 

3. Proton nuclear magnetic resonance spectrometer (Bruker: 300 Ultrasheild, 

Germany) 
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3.4 วธีิดําเนินงานวจัิย 

 3.4.1 การเตรียมอนุพนัธ์ของไธโอฟีนทมีีหมู่แทนท ีณ ตําแหน่งท ี3 

  3.4.1.1 การเตรียม 2,3,5-Triiodothiophene 

   การเตรียม 2,3,5-Triiodothiophene ไดมี้การดดัแปลงจากวิธีการของ Salo 

Gronowitz และคณะ [30] ดงันี นาํไธโอฟีน (10.5 กรัม, 0.125 โมล) กรดอะซิติก (80 มิลลิลิตร) นาํ
กลนั (36.9 มิลลิลิตร) ไดคลอโรมีเทน (30 มิลลิลิตร)  กรดซลัฟูริก (2.1 มิลลิลิตร)  ไอโอดีน (38.1 

กรัม)  และกรดไอโอดิก (13.5 กรัม) ผสมลงในขวดกน้กลม 3 คอ ขนาด 250 มิลลิลิตร จากนนัให้
ความร้อนเพือทาํการ reflux เป็นเวลา 100 ชวัโมง เมือปฏิกิริยาสินสุดลงสารละลายจะแยกออกเป็น
สองชนั นาํชนัของสารอินทรีย ์(ชนัทีมีตะกอนของ 2,3,5-triiodothiophene อยู)่ มาลา้งดว้ยนาํกลนั 

แลว้ลา้งตามดว้ย 0.1 โมลาร์ของโซเดียมไธโอซลัเฟต จนกระทงัไม่มีสีม่วงของไอโอดีน  แลว้จึงลา้ง
ดว้ยนาํกลนัอีกครัง จากนนันาํไปกรองเพือแยกตะกอนของ 2,3,5-triiodothiophene ออก แลว้นาํ
ตะกอนทีไดไ้ปอบทีอุณหภูมิ 60 0C ในตูอ้บสุญญากาศ 

  3.4.1.2 การเตรียม 3-Iodothiophene 

   การเตรียม 3-Iodothiophene ไดมี้การรวบรวมและดดัแปลงจากวิธีการของ 

Salo Gronowitz และคณะ [30] และ Max Tishler และคณะ [31] นาํนาํกลนั 50 มิลลิลิตร กรดอะซิ
ติก 20 มิลลิลิตร และผงสังกะสี 35 กรัม ผสมลงในขวดกน้กลม 3 คอ ขนาด 250 มิลลิลิตร ที
ประกอบดว้ยแม่เหล็กกวนสารและอุปกรณ์ควบแน่น แลว้จึงทาํการใหค้วามร้อนจนกระทงัสารผสม
เดือดเป็นเวลา 20 นาที   จากนนัจึงเติม 55 กรัม ของ 2,3,5-Triiodothiophene ลงไป  ทาํการ reflux 

เป็นเวลา 1 ชัวโมง จากนันจึงจัดเรียงอุปกรณ์ควบแน่นใหม่เพือทําการกลันจนกระทังไม่มี
สารอินทรียก์ลนัออกมา ของเหลวทีกลนัไดจ้ะเกิดการแยกชนักนัโดย สารอินทรียจ์ะอยูช่นัล่าง  นาํ
สารผสมไปแยกชนัสารอินทรียอ์อก แลว้จึงทาํการลา้งสารอินทรียที์ไดโ้ดยการใช ้5 มิลลิลิตร ของ 

10% โซเดียมคาร์บอเนต และตามดว้ยนาํกลนั 10 มิลลิลิตร แลว้จึงทาํใหแ้ห้งโดยการใช ้แมกนีเซียม
ซลัเฟต  (ในการกรองเพือแยกเอาแมกนีเซียมซลัเฟตออกนนัให้ทาํการลา้งแมกนีเซียมซลัเฟต  โดย
การใชไ้ดเอทิลอีเทอร์แลว้นาํไปรวมกบัของเหลวทีแยกออกมา)  จากนนัจึงนาํของเหลวไปกลนัแบบ
ลดความดนั  ( -Iodothiophene มีจุดเดือด 159-160oC ทีความดนั บรรยากาศ)  จนกระทงัไม่มี
สารอินทรียก์ลนัออกมา   
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  3.4.1.3 การเตรียม -(3-bromopropionyl)thiophene 

   การเตรียม -(3-bromopropionyl)thiophene ไดมี้การดดัแปลงจากวธีิการ
ของ Reuben D. Rieke และคณะ [32] โดยมีวธีิการและขนัตอนต่างๆดงันี 

   3.4.1.3.1 เตรียม Highly reactive magnesium 

    นาํโลหะโซเดียม 0.223 g (9.68 มิลลิโมล) แนฟทาลีน 0.190 กรัม 

(1.48 มิลลิโมล) และแอนไฮดรัสแมกนีเซียมคลอไรด์ 0.448 กรัม (4.71 มิลลิโมล) ผสมกนั ใน 15 

มิลลิลิตร ของเตตระไฮโดรฟูแรนทีไม่มีนาํ (Dry THF) พร้อมกบัการกวนอย่างแรงเป็นเวลา 24 

ชวัโมง ทีอุณหภูมิห้อง จะไดต้ะกอนสีดาํของแมกนีเซียม  หลงัจากนนัเติม 10 มิลลิลิตร ของเตตระ
ไฮโดรฟูแรนลงไป แลว้ตงัทิงไว ้2 ชวัโมง จากนนัจึงดูดสารละลายขา้งบน (supernatant) ออกให้มี
สารละลายปกคลุมตะกอนของแมกนีเซียมพอสมควร แล้วจึงเติมเตตระไฮโดรฟูแรนอีก 10 

มิลลิลิตร 

   3.4.1.3.2 เตรียม 3-(3-bromopropionyl)thiophene 

    นาํ 3-Iodothiophene 1.05 กรัม (5 มิลลิโมล) เติมลงใน  Highly 

reactive magnesium 7.5 มิลลิโมล ในเตตระไฮโดรฟูแรนทีไม่มีนาํ 15 มิลลิลิตร  กวนทีอุณหภูมิ 60 
0C เป็นเวลา 5-7 ชวัโมง จากนนันาํไปแยกแมกนีเซียมทีเหลืออยูอ่อกโดยการปันเหวียง (Centrifuge) 

จากนนัจึงเติม 3-Bromopropionitrile 0.67 กรัม (5 มิลลิโมล) ลงไป และนาํไปกวนที 60 0C เป็นเวลา 
24 ชวัโมง  แลว้จึงเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกในนาํ 20 % ลงไป นาํไปกวนทีอุณหภูมิ 60 0C 

เป็นเวลา 24 ชวัโมง  หลงัจากนนันาํของเหลวในชนัสารอินทรียไ์ปลา้งดว้ยนาํกลนั แลว้จึงนาํไป
กลนัแบบลดความดนัทีอุณหภูมิประมาณ 100 0C  

 3.4.2 การเตรียมอนุพันธ์ของพอลไิธโอฟีน ทมีีหมู่แทนท ีณ  ตําแหน่งท ี3 เป็นหมู่คาร์บอ
นิล (poly(3-(3-bromopropionyl)thiophene); 3-PTh Carbonyl) และพอลไิธโอฟีน (PTh) 

  กวนสารละลาย 12.98 กรัม (80 มิลลิโมล) ของเฟอร์ริคคลอไรด์ (Iron (III) 

chloride) ใน 60 มิลลิลิตรของ คลอโรฟอร์มทีไม่มีนาํ (Dry chloroform) ในขวดกน้กลม 3 คอ ขนาด 

250 มิลลิลิตร ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 20 นาที จากนันจึงค่อยๆหยด
สารละลาย 20 มิลลิโมล ของมอนอเมอร์ (Thiophene monomer/3-(3-bromopropionyl)thiophene 

monomer)ใน 40 มิลลิลิตร ของคลอโรฟอร์มทีไม่มีนาํลงไป กวนสารผสมทีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 
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24 ชวัโมง แลว้จึงนาํไปเก็บในช่องแช่แข็งของตูเ้ยน็ 1 คืน จากนนัจึงค่อยๆรินสารผสมลงในเมธา
นอลทีมากเกินพอ (ประมาณ 2 ลิตร) เพือตกตะกอนพอลิเมอร์ทีได ้นาํตะกอนของพอลิเมอร์ทีไดไ้ป
ลา้งดว้ย คลอโรฟอร์มแลว้จึงลา้งดว้ยเมธานอลอีกครังเพือกาํจดั เฟอร์ริคคลอไรด์ มอนอเมอร์และ
โอลิโกเมอร์ทีหลงเหลืออยู ่ นาํตะกอนทีไดไ้ปอบในตูอ้บสุญญากาศทีอุณหภูมิ 40 oC เป็นเวลา 72 

ชวัโมง 

 3.4.3 การเตรียมอนุพนัธ์ของพอลไิธโอฟีน ทมีีหมู่แทนที ณ  ตําแหน่งท ี3 เป็นหมู่ไฮดรา
โซน (3-PTh hydrazone) 

  ละลาย 0.2 กรัม ของ 3-PTh carbonyl ในโทลูอีน 20 มิลลิลิตร ลงในขวดปริมาตร
ขนาด 100 มิลลิลิตร จากนนัเติมกรดอะซิติกทีปราศจากนาํ (gracial acetic acid) 20 มิลลิลิตร และฟี
นิลไฮดราซีน 5.4 กรัม (0.05โมล) ลงไป    กวนสารผสมทีอุณหภูมิ 70 oC เป็นเวลา 12 ชวัโมง แลว้
จึงกวนสารผสมทีอุณหภูมิห้องต่ออีก 36 ชวัโมง นาํของเหลวทีเหลือไปตกตะกอนในเมธานอลที
เยน็ แลว้นาํตะกอนทีไดไ้ปอบทีอุณหภูมิ 60 oC   เป็นเวลา 48 ชวัโมง 

 3.4.4 การพสูิจน์เอกลกัษณ์ 

  3.4.4.1 การพสูิจน์เอกลกัษณ์โดยเทคนิค 1H-NMR 

   การพิสูจน์เอกลกัษณ์โดยเทคนิค 1H-NMR จะทดสอบโดยใชเ้ครือง Proton 

nuclear magnetic resonance spectrometer (Bruker: 300 Ultrasheild, Germany) ซึงในการเตรียม
ตวัอยา่งทดสอบนนัจะใชว้ธีิการละลายสารตวัอยา่งใน D-chloroform  

3.4.4.2 การพสูิจน์เอกลกัษณ์โดยเทคนิค FT-IR 

   การพิสูจน์เอกลกัษณ์โดยเทคนิค FT-IR จะทดสอบโดยใช้เครือง Fourier 

transform infrared spectrophotometer (Bruker Optik GmbH: Vertex70, Germany) ซึงในการเตรียม
ตวัอยา่งทดสอบทีเป็นของแข็งจะใชว้ิธีการบดสารตวัอยา่งผสมกบัผง KBr แลว้จึงอดัลงในแม่พิมพ์
โดยใช้เครืองอดัไฮดรอลิก  สําหรับสารตวัอย่างทีเป็นของเหลวจะทาํการหยดลงบน KBr Cell 

window  แลว้จึงตรวจสอบในช่วงเลขคลืนตงัแต่ 400-4000 cm-1 
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3.4.5 การกระตุ้นให้เกดิพาหะประจุ (Doping) 

  ละลายพอลิเมอร์และสารกระตุน้พาหะประจุ (Dopant) คือ Lithium perchlorate ลง
ใน 10 มิลลิลิตรของเตตระไฮโดรฟูแรนในหลอดขนาดเล็ก ในอตัราส่วน 1:1 (พอลิเมอร์:สาร
กระตุน้พาหะประจุ) โดยโมล กวนสารผสมทีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ชวัโมง จากนันจึงนาํไป
ระเหยตวัทาํละลายออกโดยการอบทีอุณหภูมิ 60-70 0C 

3.4.6 การทดสอบค่าการนําไฟฟ้าและความว่องไวต่อก๊าซตัวอย่าง 

  3.4.6.1 การเตรียมชินงานทดสอบ 

   นําพอลิเมอร์ทีผ่านการกระตุ้นพาหะประจุมาชังให้ได้นําหนักประมาณ 

0.060 กรัม นาํไปบดให้ละเอียด แลว้ทาํการอดัขึนรูปเป็นแผน่บางๆดว้ยเครืองอดัไฮดรอลิกทีใชใ้น
การเตรียมชินงานในการทดสอบ FT-IR โดยใช้ ความดนั 5000-7000 psi เวลาในการอดั 1 นาที 

ตวัอยา่งทีไดจ้ะถูกนาํไปวดัความหนาก่อนการทดสอบวดัค่าการนาํไฟฟ้า โดยการวดัค่าการนาํไฟฟ้า
นนัจะวดัแบบ 2 จุด (2 point probe) ดงัภาพที 26 

  3.4.6.2 การควบคุมความเข้มข้นของก๊าซตัวอย่าง 

   การควบคุมความเขม้ขน้ของก๊าซตวัอยา่ง ตอ้งมีการเทียบมาตรฐานของก๊าซ
ตวัอยา่งเพือใชห้าความเขม้ขน้ของของก๊าซตวัอยา่งโดยมีขนัตอนดงันี  

ขนัที 1 เลือกอตัราเร็วในการไหลของก๊าซไนโตรเจนค่าหนึงจากนนัวดันาํหนกัทีหายไปของสาร
ตวัอยา่งโดยเก็บขอ้มูลทุกๆ 5 นาที 

ก๊าซไดเอทิลอีเทอร์ เลือกอตัราเร็วในการไหลของก๊าซไนโตรเจน 300 ml/min และให้ความดนัของ
ก๊าซไนโตรเจนเริมตน้ภายในถงัเท่ากบั 1 bar จากนนัวดันาํหนกัทีหายไปโดยเก็บตวัอยา่งทุกๆ 5 

นาที จนครบ 20 นาที แลว้ทาํซาํอีกสองรอบ นาํขอ้มูลของนาํหนกัทีหายไปทงัสามครังมาหาค่าเฉลีย 

 



37 

 

 

 

ภาพท ี26 ลกัษณะชินงานตวัอยา่ง และการเชือมต่อกบั probe 

ก๊าซเมธานอล เลือกอตัราเร็วในการไหลของก๊าซไนโตรเจน 500 ml/min และให้ความดนัของก๊าซ
ไนโตรเจนเริมตน้ภายในถงัเท่ากบั 0.3 bar จากนนัวดันาํหนกัทีหายไปโดยเก็บตวัอยา่งทุกๆ 5 นาที 

จนครบ 40 นาที แลว้ทาํซาํอีกสองรอบ นาํขอ้มูลของนาํหนกัทีหายไปทงัสามครังมาหาค่าเฉลีย 

ขนัที 2 นาํขอ้มูลนาํหนกัทีหายไปของสารตวัอยา่งมาเขียนกราฟซึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
นาํหนกัทีหายไปกบัเวลาทีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล ซึงจะนาํไปใชใ้นการกาํหนดค่าความเขม้ขน้ของ
ก๊าซตวัอยา่ง (กราฟทีไดแ้สดงในภาคผนวก ข) 

3.4.6.3 ขนัตอนการเตรียมสภาวะบรรยากาศเมธานอลและไดเอทลิอเีทอร์ทคีวาม
เข้มข้นคงที 

   อุปกรณ์ทีใชจ้ะเป็นภาชนะบรรจุก๊าซขนาด 10 ลิตร 2 ถงัต่อกนั     ถงัแรก 

ด้านหนึงจะต่อกับท่อนําก๊าซซึงสามารถเลือกเปิดวาล์วสําหรับป้อนก๊าซไนโตรเจน หรือ ก๊าซ
ตวัอยา่งทีตอ้งการทดสอบ (เมทธานอล หรือ ไดเอทิลอีเทอร์) ก็ได ้โดยมีเครืองวดัอตัราการไหลใช้
เป็นอุปกรณ์ควบคุมอตัราการไหลของก๊าซ ส่วนอีกดา้นหนึงจะมีท่อทีมีวาล์วปิดเปิด เชือมต่อไปยงั
ถงัใบทีสอง   ส่วนถงัใบทีสอง ภายในจะมีสายไฟต่อไวส้ามารถเชือมต่อกบัตวั probe ได ้ส่วน
ดา้นล่างจะต่อกบัปัมดูดอากาศ และมีท่อสําหรับเชือมต่อกบับรรยากาศภายนอก ดงัภาพที 27  และ 

ชินงานทดสอบ 
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28        ในการอดัความดนัเพือเตรียมบรรยากาศของเมธานอล หรือไดเอทิลอีเทอร์จะเริมจากเปิด
ท่อสาํหรับเชือมต่อถงัทงั 2 ใบ แลว้เปิดปัมดูดอากาศจนถงัทงัสองใบมีความดนัตาํมาก ซึงในทีนีจะ
ใชเ้ป็น 0.2 bar จากนนัจึงปิดวาลว์ทีเชือมต่อระหวา่งถงัทงัสอง แลว้อดัก๊าซไนโตรเจนเขา้สู่ถงัใบที
สองจนกระทงัมีความดนัเป็น 0.5 bar จากนนัจึงเตรียมความเขม้ขน้ของก๊าซทีจะทดสอบในถงัใบ
แรก โดยเปิดวาลว์ทีเชือมต่อระหวา่งถงัใบแรกกบัขวดบรรจุเมธานอล หรือไดเอทิลอีเทอร์ แลว้ใช้
ก๊าซไนโตรเจนช่วยในการพาไอของสารเขา้ไปในถงั ซึงในการกาํหนดปริมาณของไอของสารทีใช้
ทดสอบจะใช้กราฟและวิธีการควบคุมความเขม้ขน้ของก๊าซตวัอย่างดงัหัวขอ้ที 3.4.6.2  เมือได้
นาํหนกัของก๊าซทีใชท้ดสอบตามความตอ้งการ (1 g = 33 ppm 2g = 67 ppm และ 3g = 100 ppm, 

วิธีการคาํนวณแสดงในภาคผนวก ค) แลว้จึงเปลียนมาเป็นป้อนก๊าซไนโตรเจนเขา้สู่ถงัโดยตรง
จนกระทงัความดนัในถงัใบแรกมีค่า 1.5 bar จึงทาํการหยุดป้อนก๊าซ จากนนัจึงเปิดวาล์วทีเชือมต่อ
ระหวา่งถงัทงัสองใบเพือปล่อยก๊าซจากถงัใบแรกสู่ถงัใบทีสอง 

  3.4.6.4 การหา Linear ohmic regime  

   การตรวจหา Linear ohmic regime นันเป็นการหาค่าความต่างศกัย์ที
เหมาะสมทีทาํใหก้ระแสไฟฟ้าทีไหลผา่นชินงานเป็นไปตามกฎของโอห์ม โดยมีวธีิการดงันี  

ขนัแรก  ทาํการวดัค่ากระแสไฟฟ้า (I) จากการเปลียนค่าความต่างศกัย ์(V) ทีให้เขา้ไปจาก 

2-20 โวลต ์ โดยเพิมทีละ 2 โวลต ์โดยค่าความต่างศกัยแ์ต่ละค่าจะทาํการวดัโดยการใช้โปรแกรม 

lab view ควบคุม 

ขนัทีสอง  ทาํการวดัค่ากระแสไฟฟ้า (I) จากการเปลียนค่าความต่างศกัย ์(V) ทีให้เขา้ไปจาก 

2-20 โวลต ์ โดยเพิมทีละ 2 โวลต ์ซึงค่าความต่างศกัยแ์ต่ละค่าจะทาํการวดัภายใตบ้รรยากาศของ
ก๊าซเมธานอล โดยการใหโ้ปรแกรม lab view ควบคุม 

ขนัทีสาม  นาํข้อมูลของกระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยที์ได้มาสร้างกราฟความสัมพนัธ์
ระหวา่งกระแสไฟฟ้ากบัความต่างศกัย ์โดยค่าความต่างศกัยที์เหมาะสมจะเป็นค่าทีอยูใ่นช่วงทีทาํ
ใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยเ์ป็นเส้นตรง 
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ภาพท ี27 อุปกรณ์ควบคุมความเขม้ขน้ของก๊าซตวัอยา่งและวดัค่าการนาํไฟฟ้า [33] 
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ภาพท ี28 Flow chart ในการทดสอบสมบติัทางไฟฟ้าของพอลิเมอร์ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธา
นอลและไดเอทิลอีเทอร์ [33]
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บทท ี4  

ผลการทดลองและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

4.1 การพสูิจน์เอกลกัษณ์โดยเทคนิค FT-IR และ 1H – NMR 

 4.1.1 การเตรียมอนุพนัธ์ของไธโอฟีนทมีีหมู่แทนที ณ ตําแหน่งท ี3  

  เนืองจากในตาํแหน่งที 2 และ 5 ของวงแหวนไธโอฟีนนันว่องไวต่อการทาํ
ปฏิกิริยามากกว่าในตาํแหน่งที 3 ดังนันการเตรียมอนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีนทีมีหมู่แทนทีใน
ตาํแหน่งที 3 นนัจะทาํปฏิกิริยาโดยตรงไม่ได ้โดยตอ้งเตรียมผา่นปฏิกิริยา Grignard reaction ของ 3-

Iodothiophene เพือทาํใหห้มู่แทนทีเกิดปฏิกิริยาในตาํแหน่งที 3   

4.1.1.1 การเตรียม 2,3,5–Triiodothiophene 

เนืองจากอะตอมของไฮโดรเจนในตาํแหน่งที 2 และ 5 นนัวอ่งไวต่อการ
เกิดปฏิกิริยาแทนทีดว้ยไอโอดีนมากกวา่ในตาํแหน่งที 3 ดงันนัไอโอดีนจึงไม่เกิดปฏิกิริยาแทนที
ในตาํแหน่งที 3 โดยตรง เพือทาํให้ไอโอดีนเกิดปฏิกิริยาแทนทีในตาํแหน่งที 3 จึงตอ้งทาํให้
ไอโอดีนเกิดปฏิกิริยาแทนทีในตาํแหน่งที 2 และ 5 ก่อนจากนนัไอโอดีนจะเกิดปฏิกิริยาแทนทีใน
ตาํแหน่งที 3 ทาํให้ได้ผลิตภณัฑ์คือ 2,3,5-Triiodothiophene ซึงปฏิกิริยาการเตรียม 2,3,5-

Triiodothiophene แสดงในภาพที 29  2,3,5-Triiodothiophene ทีสามารถเตรียมไดนี้มีลกัษณะเป็น
ของแข็งสีเหลืองอ่อน โดยนาํหนกัของผลิตภณัฑ์ทีไดเ้ท่ากบั 50.83 กรัม คิดเป็น % yield  เท่ากบั 

88 % โดยโครงสร้างของไธโอฟีนและ 2,3,5-Triiodothiophene แสดงไดด้งัภาพที 30 

 

I2, HIO3

S
II

I

CH2Cl2S  

ภาพท ี29 ปฏิกิริยาการเตรียม 2,3,5-Triiodothiophene 
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ภาพท ี30โครงสร้างทางเคมีของ (a) ไธโอฟีน และ (b) 2,3,5-Triiodothiophene 

เมือพิจารณา FT-IR spectra ของไธโอฟีนจากภาพที 31 (a) พบวา่ทีเลขคลืน 3108, 3073 1406, 1252, 

715 และ 833  cm-1 สอดคลอ้งกบั β C–H stretching (ไฮโดรเจนในตาํแหน่ง 3และ 4 ในวงแหวนไธ
โอฟีน), α C–H stretching (ไฮโดรเจนในตาํแหน่ง 2 และ 5 ในวงแหวนไธโอฟีน),  C=C 

asymmetric absorption ในวงแหวนไธโอฟีน,  -C-S stretching , α C–H out-of-plane deformation 

และ β C–H out-of-plane deformation [34]  และเมือพิจารณา FT-IR spectra ของ 2,3,5-

Triiodothiophene (ภาพที 31 (b)) จะพบวา่ไม่ปรากฏพีคของ  α C-H ทีเลขคลืน 715 cm-1  แต่จะพบ 

พีคของ C-I ปรากฏขึนที 559 cm-1 ซึงเป็นการยนืยนัไดว้า่ อะตอมของไฮโดรเจนใน 

 

ภาพท ี31 FT-IR spectra ของ (a) ไธโอฟีน และ (b) 2,3,5-Triiodothiophene 

715 cm-1α C-H 
out-of-plane bending 

559 cm-1 
C-I stretching 
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ตาํแหน่งที 2 และ 5 ถูกแทนทีดว้ยอะตอมของไอโอดีนทงัหมด และเมือพิจารณา 1H-NMR ของ 

2,3,5-Triiodothiophene ในภาพที 32 พบวา่มีสัญญานของโปรตอนในวงแหวนไธโอฟีนเกิดขึนเพียง
ตาํแหน่งเดียวที chemical shift ประมาณ 7.06 ppm ซึงเป็นโปรตอนทีอยู่ในตาํแหน่งที 4 บนวง
แหวนไธโอฟีน ซึงเป็นการยนืยนัไดว้า่สามารถเตรียม 2,3,5-Triiodothiophene ได ้

 

ภาพท ี32 1H-NMR spectra ของ 2,3,5-Triiodothiophene 

  4.1.1.2  การเตรียม 3-Iodothiophene 

   ในงานวิจยันีจะทาํการเตรียมอนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีนทีมีหมู่แทนที ณ 

ตาํแหน่งที 3 บนวงแหวนไธโอฟีนเพียงตาํแหน่งเดียว ผา่นปฏิกิริยา Grignard reaction ดงันนัจึง
จาํเป็นตอ้งเปลียนอะตอมของไอโอดีนในตาํแหน่งที 2 และ 5 ให้กลายเป็นอะตอมของไฮโดรเจน 

ซึงจะได ้3-Iodothiophene โดยใชป้ฏิกิริยา Selective deiodination โดยการใช้ผงสังกะสีและกรดอะ
ซิติกดงัปฏิกิริยาในภาพที 33 และจาก FT-IR spectra ของ 3-Iodothiophene (ภาพที 34 (c)) 

เปรียบเทียบกบั FT-IR spectra ของ ไธโอฟีน (ภาพที 34 (a)) และ 2,3,5-Triiodothiophene (ภาพที 

34 (b)) พบวา่ FT-IR spectra ของ 3-Iodothiophene แสดงพีคของ α C–H out-of-plane deformation 

ทีเลขคลืน  763 cm-1 และ C-I ทีเลขคลืน 581 cm-1 แสดงให้เห็นวา่ อะตอมของไอโอดีนในตาํแหน่ง
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ที 2 และ 5 ของ 2,3,5-Triiodothiophene ถูกเปลียนไปเป็นอะตอมของไฮโดรเจน ซึงสอดคลอ้งกบั
โครงสร้างของ 3-Iodothiophene   

S
II

I

Zn

aq.AcOH, heat S

I

 

ภาพท ี33 ปฏิกิริยาการเตรียม 3-Iodothiophene  

 

ภาพท ี34 FT-IR spectra ของ (a) ไธโอฟีน,  (b) 2,3,5-Triiodothiophene และ (c) 3-Iodothiophene 

   จากการพิสูจน์เอกลกัษณ์โดยเทคนิค 1H-NMR พบว่าลกัษณะเฉพาะของ
โปรตอนบนวงแหวนไธโอฟีนของ 3-Iodothiophene ทีตาํแหน่ง 2, 4 และ 5 จะทาํให้เกิดสเปกตรัม
ขึนที chemical shift ระหวา่ง 7.0-7.5 ppm และยงัพบสเปกตรัมของไธโอฟีนปะปนอยูที่  chemical 

shift ประมาณ 7.1 และ 7.35 ppm ดงัภาพที 35 โดยจากการชงันาํหนกัและการคาํนวณโดยใชเ้ทคนิค 
1H-NMR พบวา่ 3-Iodothiophene ทีเตรียมไดมี้ % yield เท่ากบั 30.74 %  

715 cm-1α C-H 
out-of-plane bending 

559 cm-1 
C-I stretching 

581 cm-1 C-I stretching and 
763 cm-1α C-H out-of-plane bending 
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ภาพท ี35 1H-NMR spectra ของ 3-Iodothiophene 

   4.1.1.3 การเตรียม 3-(3-bromopropionyl)thiophene 

     3-(3-bromopropionyl)thiophene จะ เต รี ยมโดยการใช้ป ฏิ กิ ริ ย า 
Grignard reaction แลว้จึงเปลียน Grignard reagent ให้เป็นหมู่คาร์บอนิลดงัภาพที 36 จากผลการ
พิสูจน์เอกลกัษณ์โดยเทคนิค FT-IR ดงัภาพที 37 (c) จะพบว่า 3-(3-bromopropionyl)thiophene 

แสดงสเปกตรัมทีเด่นชดัของ C=O ที 1734 cm-1 นอกจากนียงัพบสเปกตรัมของ –CN ที 2257 cm-1 

ซึงแสดงให้เห็นว่าในผลิตภณัฑ์ทีไดย้งัมี 3-bromopropionitrile ทีหลงเหลือจากการทาํปฏิกิริยา
ปะปนอยู่  จากการพิสูจน์เอกลกัษณ์โดยเทคนิค 1H-NMR spectra ของ 3-(3-bromopropionyl)-

thiophene พบวา่ลกัษณะเฉพาะของโปรตอนบนวงแหวนไธโอฟีนในตาํแหน่งที 2, 4 และ 5  ทาํให้
เกิดสเปกตรัมที chemical shift ระหว่าง 7.0-7.9 ppm ดงัภาพที 38 ซึงจะพบว่าสเปกตรัมของ
โปรตอนในตาํแหน่ง 2 และ 4 บนวงแหวนไธโอฟีน(ตาํแหน่ง a และ b ในภาพที 38  ตามลาํดบั) 

เกิดสเปกตรัมที chemical shift สูงกว่า โปรตอนในตาํแหน่งเดียวกนับนวงแหวนไธโอฟีนของ 3-

Iodothiophene การเลือนตาํแหน่งทีสูงขึนของ chemical shift นีสามารถอธิบายไดจ้ากผลของ
ความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนของหมู่คาร์บอนิล ทาํให้ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนรอบๆ
นิวเคลียสลดลง จึงใชค้วามเขม้ของสนามแม่เหล็กทีทาํใหเ้กิด spin flipping ของโปรตอนลดลง  
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ภาพท ี36 ปฏิกิริยาการเตรียม 3-(3-bromopropionyl)thiophene 

 

 

ภาพท ี37 FT-IR spectra ของ (a) ไธโอฟีน,  (b) 3-Iodothiophene และ (c) 3-(3-

bromopropinyl)thiophene 

1734 cm-1 
C=O stretching 

2257 cm-1 
-C≡N stretching 

583 cm-1  
C-Br stretching 

581 cm-1 
C-I stretching 
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ปรากฏการณ์ทีเกิดขึนนีเรียกว่า deshielding effect และจากภาพที 38 ยงัพบสเปกตรัมของ 3-

Iodothiophene ปะปนอยู่ที chemical shift ระหว่าง 7.0-7.5 เนืองจาก 3-(3-bromopropionyl)-

thiophene ทีเตรียมไดนี้มี 3-bromopropionitrile ปะปนอยู่ (ในขนัตอนนีไม่ได้ทาํการแยกเอา 3-

bromopropionitrile ออกเนืองจาก 3-bromopropionitrile มีจุดเดือดค่อนข้างสูงการแยก 3-

bromopropionitrile ออกด้วยวิธีการกลันจึงทําได้ยาก และในขันตอนต่อไปจะเป็นการทํา 
polymerization ซึง 3-bromopropionitrile จะไม่ทาํปฏิกิริยา และจะถูกแยกออกจากตะกอนของพอลิ
เมอร์โดยการนาํพอลิเมอร์ไปตกตะกอนในเมธานอลซึง  3-bromopropionitrile จะละลายออกไปกบั
เมธานอล) ดงันนัการหา % yield จะไดจ้ากการคาํนวณโดยใช้ผลจากการทดสอบ 1H-NMR ซึงจะ
เป็น % yield ทีเทียบกบัสัดส่วนของมอนอเมอร์ทงัหมดทีเหลืออยูน่นัคือ 3-Iodothiophene และ 3-

(3-bromopropionyl)thiophene (วธีิการคาํนวณแสดงไวที้ภาคผนวก ก) ซึงมีค่าเท่ากบั 26.25 % 

 

ภาพท ี38 1H-NMR spectra ของ 3-(3-bromopropionyl)thiophene 
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 4.1.2 การสังเคราะห์อนุพนัธ์ของพอลไิธโอฟีน(poly(3-(3-bromopropionyl)thiophene), 

(3-PTh carbonyl)) และพอลไิธโอฟีน (PTh) 

  อนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีนจะสังเคราะห์โดยใชก้ระบวนการทางเคมีคือ  Chemical 

oxidative coupling โดยการใช ้  เฟอร์ริคคลอไรดเ์ป็นสารออกซิไดซ์ในคลอโรฟอร์มทีไม่มีนาํโดย
มีการ coupling ทีเป็นไปไดท้งัหมดดงัภาพที 39 

 

ภาพท ี39 การเกิด coupling ทีเป็นไปไดท้งัหมดของการสังเคราะห์อนุพนัธ์พอลิไธโอฟีน 

โดยการใช ้เฟอร์ริคคลอไรดเ์ป็นสารออกซิไดซ์สาํหรับกระบวนการ Chemical oxidative coupling 

  เมือพิจารณาการ coupling นันพบว่าตาํแหน่ง coupling linkage ของสายโซ่
สามารถเกิดขึนได ้2 รูปแบบคือ  2,4 linkage และ 2,5 linkage การ coupling ในตาํแหน่งที  2 กบั  4 

นันจะทาํให้พอลิเมอร์มีการละลายในตัวทาํละลายได้ดีขึนแต่จะทาํให้มีการนําไฟฟ้าทีแย่ลง
เนืองจากการ coupling ในตาํแหน่งที 2 กบั 4 จะให้ให้เกิดการบิดเบียวของวงแหวนไธโอฟีน ซึงจะ
มีผลทาํให้อิเล็กตรอนเคลือนทีไดย้ากทาํให้ band gap กวา้งขึน และมีผลทาํให้ประสิทธิภาพของ 
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conjugate length ลดลง ส่วนการcoupling ในตาํแหน่งที 2 กบั 5 นนัจะทาํให้ π-system ยาวมากขึน 

และสามารถเกิดรูปแบบ  ควนินอยดซึ์งเป็นโครงสร้างแบบเรโซแนนซ์ เมือเกิดออกซิไดซ์ซึงเป็นผล
ทาํให้เกิดการซ้อนเหลือมของ π-orbital ไดก้วา้งขึน และสายโซ่สามารถ pack ตวักนัไดดี้ ซึงจะทาํ
ใหป้ระสิทธิภาพของ conjugate length สูง ส่งผลใหมี้การนาํไฟฟ้าทีดี แต่จะทาํให้ความสามารถการ
ละลายในตวัทาํละลายนนัแย่ลงเนืองจากจะมีแรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลทีสูง [35, 36] จาก
รายงานของ Sugimoto และ คณะ พบวา่การเตรียมอนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีนดว้ยวิธีการนีพบวา่จะ
ไม่เกิดการ coupling ทีตาํแหน่ง 2 กบั 4 [34] แต่จะเกิดการ coupling ในตาํแหน่ง 2 กบั 5 เท่านนั 

นอกจากนีเมือพิจารณาการ coupling ของมอนอเมอร์ของไธโอฟีนทีมีหมู่แทนทีในตาํแหน่งที 3  

แบบ 2,5 linkage พบวา่มกัจะไม่เกิดแบบ Head-to-Head (H-H) และ Tail-to-Tail (T-T) เนืองจากจะ
ทาํใหส้ายโซ่มีความเสถียรทีตาํเนืองจากผลของ  steric effect และการ coupling แบบนี จะทาํให้เกิด
การบิดของวงแหวนไธโอฟีนซึงเป็นผลมาจากปฏิสัมพนัธ์แบบผลกักนั (Repulsive interaction) ซึง
จะขดัขวาง π-conjugation เป็นผลให้ band gap กวา้งขึน ค่าการนาํไฟฟ้าลดตาํลง   สําหรับการ 

coupling แบบ Head-to-Tail (H-T) นนัจะเกิดขึนไดง่้ายเนืองจากจะมีโครงรูป (Conformation) ทีมี
พลงังานตาํและมีความเสถียร โมเลกุลจดัเรียงตวัแบบระนาบ ทาํให้ประสิทธิภาพของ conjugation 

สูง  ดังนันการ coupling แบบ Head-to-Tail นีจะมีความสามารถในการนําไฟฟ้าทีดีกว่าการ 

coupling แบบ Head-to-Head และ Tail-to-Tail  ซึงการสังเคราะห์อนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีนดว้ย
วิธีการใชเ้ฟอร์ริคคลอไรด์ เป็นสารออกซิไดซ์สําหรับกระบวนการ chemical oxidative coupling นี 

จะเกิดการ coupling แบบ Head-to-Tail-Head-to-Tail (HT-HT)  100 % [36]  ดงันนัการสังเคราะห์
อนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีนดว้ยวิธีการนีจะมีขอ้ดีคือ  1) ง่ายต่อการเตรียม   2) เกิดการcouplingใน
ตาํแหน่งที 2 กบั 5 เท่านนั  3) มี regioregular แบบ HT-HT สําหรับการสังเคราะห์พอลิไธโอฟีน
นนัจะใชว้ธีิการเดียวกนักบัการสังเคราะห์ 3-PTh ซึงผลการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของพอลิไธโอฟีนและ 

3-PTh carbonyl โดยเทคนิค FT-IR แสดงดงัภาพที 40  เมือพิจารณา FT-IR spectra ของพอลิไธ
โอฟีนในภาพที 40 (a) จะพบ strong peak ที 787 cm-1 ซึงเป็น  characteristic peak ของการแทนทีใน
ตาํแหน่งที 2 และ 5 ของวงแหวนไธโอฟีนซึงจะเป็นสิงทีบ่งบอกไดว้า่  การ coupling ของพอลิไธ
โอฟีน จะเกิดขึนในตาํแหน่งที 2 กบั 5 เป็นส่วนมาก [34] เมือพิจารณา ของ 3-PTh carbonyl ในภาพ
ที 40 (b) จะพบ characteric peak ของ 2,5-disubsituted thiophene ring ที 757 cm-1 และ peak การ
สันของหมู่คาร์บอนิลที 1690 cm-1  จากภาพที 41 1H-NMR spectra ของ 3-PTh carbonyl  พบวา่
ลกัษณะเฉพาะของโปรตอนบนวงแหวนไธโอฟีน ทาํให้เกิดพีคลกัษณะกวา้งที chemical shift 

ระหว่าง 7.1-7.3 ppm ซึงไม่พบพีคของโปรตอนในตาํแหน่งที 2 และ 5 ของ 3-(3-
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bromopropionyl)thiophene ทงันีอาจเป็นผลเนืองมาจากการ polymerization ดว้ยวิธีการนีจะเกิดการ 

coupling ในตาํแหน่งที 2 และ 5  และมอนอเมอร์ทีทาํการ polymerization นนัประกอบไปดว้ย 3-

Iodothiophene และ 3-(3-bromopropionyl)thiophene ซึงอาจเป็นไปไดว้า่ 3-Iodothiophene อาจเป็น
หมู่ปลายสายโซ่ของ 3-PTh carbonyl หรืออาจเป็นเพราะโปรตอนทีปลายสายโซ่นนัมีจาํนวนนอ้ย
มากเมือเทียบกบัโปรตอนทีอยูร่ะหวา่งสายโซ่จึงทาํใหไ้ม่พบพีคของโปรตอนในตาํแหน่งที 2 และ 5 

ของ 3-(3-bromopropionyl)thiophene  ที chemical shift ประมาณ 7.85 และ 7.50 ppm ตามลาํดบั 

และที chemical shift ในบริเวณ 3.3-3.7 ppm พบวา่เป็นโปรตอนของหมู่แทนที ณ ตาํแหน่งที 3 บน
วงแหวนไธโอฟีน และยงัพบพีคของเมธานอลที chemical shift ประมาณ 3.5 ppm [37] ซึงอาจเป็น
เมธานอลทีเหลืออยูภ่ายในพอลิเมอร์หลงัจากการตกตะกอน 

 

ภาพท ี40 FT-IR spectra ของ (a) polythiophene (PTh) และ (b) poly(3-(3-bromopropinyl)-

thiophene) (3-PTh carbonyl) 

1690 cm-1  
C=O stretching 

787 cm-1  
2,5-disubsituted 
thiophene ring 

757 cm-1  
2,5-disubsituted 
thiophene ring 

2800-3000 cm-1 

-CH2- stretching 

602 cm-1 C-Br, 
C-I stretching 
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ภาพท ี41 1H-NMR spectra poly(3-(3-bromopropinyl)thiophene) (3-PTh carbonyl) 

 4.1.3 การสังเคราะห์อนุพนัธ์พอลไิธโอฟีนทมีีหมู่แทนท ีณ ตําแหน่งท ี3 เป็นหมู่ไฮดรา
โซน (3-PTh hydrazone) 

  เนืองจากหมู่คาร์บอนิลเป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอนซึงจะมีผลทาํให้ความสามารถในการ
นาํไฟฟ้าของ 3-PTh carbonyl ลดลงดงันนัจึงตอ้งเปลียนหมู่คาร์บอนิลให้เป็นหมู่ไฮดราโซนซึงเป็น
หมู่ใหอิ้เล็กตรอนซึงจะทาํใหมี้ค่าการนาํไฟฟ้าสูงขึน [8] โดยทาํปฏิกิริยากบัฟีนิลไฮดราซีนดงัภาพที 

42 ซึงโครงสร้างและชือยอ่ของพอลิเมอร์ชนิดต่างๆแสดงในภาพที 43 
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ภาพท ี42 ปฏิกิริยาการเตรียม 3-PTh hydrazone 
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ภาพท ี43 โครงสร้างของ (a) 3-PTh carbonyl (b) 3-PTh hydrazone และ (c) PTh 

  จาก FT-IR spectra ของ 3-PTh hydrazone ดงัภาพที 44 (c) จะพบพีคการสันของ 

C=C บนวงแหวน aromatic benzene ที 1598 และ 1493 cm-1  พีคการสันของแบบดึงยืดของพนัธะ 

C-N ที 1254 cm-1  พีคการสันของ C=N  ที 1660 cm-1 และพีคการสันแบบดึงยืดของ N-H ในบริเวณ 

3200-3400 cm-1 ซึงสอดคลอ้งกบัโครงสร้างของหมู่ ไฮดราโซน ใน 3-PTh hydrazone เมือพิจารณา 
1H-NMR spectra ของ 3-PTh hydrazone ดงัภาพที 45 จะพบสเปกตรัมบางส่วนของโปรตอนบนวง
แหวนเบนซีนเพิมขึนที chemical shift 7.35 ppm และ สเปกตรัมของโปรตอนของหมู่ N-H ที 7.7 

ppm โดยผลการคาํนวณจาก  1H-NMR spectra พบว่ามีหมู่ไฮดราโซนอยู่บนสายโซ่พอลิเมอร์ 

ประมาณ 51 % (วธีิการคาํนวณแสดงในภาคผนวก ก)  
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ภาพท ี44 FT-IR spectra ของ (a) 3-PTh carbonyl (b) Phenyl hydrazine และ (c) 3-PTh hydrazone 

 

ภาพท ี45 1H-NMR spectra ของ 3-PTh hydrazone 

  

1690 cm-1  
C=O stretching 

C=C stretching in 
benzene ring 

1660 cm-1 C=N  
 

C-N stretching 
N-H stretching 
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4.2 การทดสอบวดัค่าการนําไฟฟ้าและความว่องไวต่อก๊าซตัวอย่างของพอลเิมอร์ 

 4.2.1 การหา Linear ohmic regime  

  การหา Linear ohmic regime เป็นการหาช่วงทีความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสไฟฟ้า
และความต่างศกัยเ์ป็นเส้นตรงซึงเป็นไปตามกฎของโอห์ม โดยใชพ้อลิเมอร์ทีผา่นการกระตุน้พาหะ
ประจุดว้ยลิเทียมเปอร์คลอเรต ในอตัราส่วน พอลิเมอร์: สารกระตุน้พาหะประจุเท่ากบั 1:1 โดยโมล
ไดผ้ลการทดสอบดงันี 

  4.2.1.1 การทดสอบหา Linear ohmic regime ภายใต้บรรยากาศของก๊าซ
ไนโตรเจน 

   จากภาพที 46 พบวา่พฤติกรรมของความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสไฟฟ้าและ
ความต่างศกัยภ์ายใตบ้รรยากาศของก๊าซไนโตรเจนของ PTh และ 3-PTh hydrazone เป็นเส้นตรง
ในช่วงความต่างศกัย ์4-16 โวลต ์และ 2-4 โวลต ์ตามลาํดบั    

 

ภาพท ี46 ค่ากระแสไฟฟ้าทีความต่างศกัยต่์างๆในการทดสอบหา Linear ohmic regime ของ PTh 

และ 3-PTh hydrazone ทีกระตุน้พาหะประจุดว้ยลิเทียมเปอร์คลอเรตภายใตบ้รรยากาศของก๊าซ
ไนโตรเจน 
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  4.2.1.2 การทดสอบหา Linear ohmic regime ภายใต้บรรยากาศของก๊าซเมธานอล 

   จากภาพที 47 และ 48 จะพบว่าพฤติกรรมของความสัมพนัธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยข์อง PTh และ 3-PTh hydrazone เป็นเส้นตรงในช่วงความต่างศกัย ์

2-8 โวลต ์ และ  0-4 โวลต ์ตามลาํดบั ดงันนัในการทดสอบสมบติัทางไฟฟ้าจะใชค้วามต่างศกัย ์6 

โวลต ์สาํหรับ PTh และ 3 โวลต ์สาํหรับ 3-PTh hydrazone ซึงเป็นช่วงทีกระแสไฟฟ้าและความต่าง
ศกัยมี์ความสัมพนัธ์เป็นไปตามกฎของโอห์ม ทงัภายใตบ้รรยากาศของก๊าซไนโตรเจนและภายใต้
บรรยากาศของก๊าซเมธานอล 

 

ภาพท ี47 ค่ากระแสไฟฟ้าทีความต่างศกัยต่์างๆในการทดสอบหา Linear ohmic regime ของ PTh ที
กระตุน้พาหะประจุดว้ยลิเทียมเปอร์คลอเรตภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธานอล 

0.0E+00

2.0E-06

4.0E-06

6.0E-06

8.0E-06

1.0E-05

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

กร
ะแส

ไฟ
ฟ้า

 (A
) 

ความต่างศักย์ (V) 



56 

 

 

 

 

ภาพท ี48 ค่ากระแสไฟฟ้าทีความต่างศกัยต่์างๆในการทดสอบหา Linear ohmic regime ของ 3- PTh 

hydrazone ทีกระตุน้พาหะประจุดว้ยลิเทียมเปอร์คลอเรตภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธานอล 

 4.2.2 การทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของพอลเิมอร์ภายใต้บรรยากาศของก๊าซตัวอย่างที
ความเข้มข้นคงที 
  ในการทดสอบความวอ่งไวต่อก๊าซตวัอยา่งนนัจะทาํการทดสอบกบัก๊าซสองชนิด
คือ ก๊าซเมธานอลและก๊าซไดเอทิลอีเทอร์ โดยจะทาํการป้อนก๊าซไนโตรเจนก่อนแลว้จึงป้อนก๊าซ
ตวัอย่างจนกระทงักระแสไฟฟ้าภายใตบ้รรยากาศของก๊าซตวัอย่างมีค่าคงที แล้วจึงปล่อยก๊าซ
ตวัอยา่งออกแลว้จึงป้อนก๊าซไนโตรเจนเขา้ไปแทนที โดยทาํทงัหมดสามรอบต่อเนืองกนั ดงัภาพที 

49 
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ภาพท ี49 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธา
นอลทีความเขม้ขน้ 33 ppm  

  4.2.2.1 สภาพการนําไฟฟ้าจําเพาะของพอลเิมอร์ภายใต้บรรยากาศของก๊าซ
ตัวอย่าง 

   4.2.2.1.1 สภาพการนําไฟฟ้าจําเพาะของพอลเิมอร์ภายใต้บรรยากาศของ
ก๊าซเมธานอล 

    ผลการทดสอบสภาพการนําไฟฟ้าจาํเพาะของ  PTh และ 3-PTh 

hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธานอลทีความเขม้ขน้ 100 ppm แสดงดงัภาพที 50 (ขอ้มูล
ดิบและค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของพอลิเมอร์ทังหมดแสดงในภาคผนวก  ค และ  ง 

ตามลาํดบั)  ซึงจากผลการทดลองพบวา่สภาพการนาํไฟฟ้าจาํเพาะของพอลิเมอร์ภายใตบ้รรยากาศ
ของก๊าซเมธานอลมีค่าสูงมากเมือเทียบกับสภาพการนําไฟฟ้าจาํเพาะใต้บรรยากาศของก๊าซ
ไนโตรเจน ซึงสามารถอธิบายไดด้งันี  หลงัจากทีพอลิเมอร์ถูกทาํการกระตุน้พาหะประจุ (doping) 

ดว้ยลิเทียมเปอร์คลอเรต จะทาํให้เกิดโฮล (Hole) หรือ radical cation ทีเรียกว่า polaron หรือ 

bipolaron ทีมีประจุบวกบนสายโซ่หลกัซึงทาํหน้าทีถ่ายเทประจุบนสายโซ่พอลิเมอร์โดยมีเปอร์
คลอเรตแอนไอออน (ClO4

- ) ทาํหนา้ทีเป็น counterion เพือเพิมความเสถียรให้กบัสายโซ่  เมือพอลิ
เมอร์อยูภ่ายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธานอล โมเลกุลของก๊าซเมธานอลจะเขา้ไปช่วยทาํให้โมเลกุล
ของพอลิเมอร์อ่อนตวัและเกิดการสันไหวไดดี้ขึน และยงัทาํให้ลิเธียมเปอร์คลอเรตแตกตวัเป็น ลิ
เธียมไอออน (Li+) และเปอร์คลอเรตแอนไอออน (ClO4

-) ซึงเปอร์คลอเรตแอนไอออนนีจะเคลือนที
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ไปสะเทินประจุบวกบนสายโซ่พอลิเมอร์ ทาํให้อิเล็กตรอนเคลือนทีในสายโซ่พอลิเมอร์ไดดี้ขึน จึง
ส่งผลใหใ้หพ้อลิเมอร์นาํไฟฟ้าไดดี้ภายใตบ้รรยากาศเมธานอล ทาํให้สภาพการนาํไฟฟ้าจาํเพาะของ
พอลิเมอร์ภายใตบ้รรยากาศเมธานอลสูงกว่าสภาพการนาํไฟฟ้าจาํเพาะภายใตบ้รรยากาศของก๊าซ
ไนโตรเจนมาก [2, 33] นอกจากนีเมือเปรียบเทียบสภาพการนาํไฟฟ้าจาํเพาะภายใตบ้รรยากาศของ
ก๊าซเมธานอลของ 3-PTh hydrazone กบั PTh พบวา่ 3-PTh hydrazone สภาพการนาํไฟฟ้าจาํเพาะสูง
กว่า PTh เนืองจาก หมู่ไฮดราโซนใน 3-PTh hydrazone นันเป็นหมู่ให้อิเล็กตรอนซึงจะให้
อิเล็กตรอนกับสายโซ่หลกัของพอลิเมอร์ ทาํให้อิเล็กตรอนเคลือนทีผ่ายสายโซ่หลักได้ดีขึน จึง
ส่งผลให ้3-PTh hydrazone นาํไฟฟ้าไดดี้กวา่ PTh 

 

ภาพท ี50 สภาพการนาํไฟฟ้าจาํเพาะของ PTh และ 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซ
เมธานอลทีความเขม้ขน้ 100 ppm 

   4.2.2.1.2 สภาพการนําไฟฟ้าจําเพาะของพอลเิมอร์ภายใต้บรรยากาศของ
ก๊าซไดเอทลิอเีทอร์ 

    จากผลการทดสอบสภาพการนาํไฟฟ้าจาํเพาะของ PTh และ 3-PTh 

hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซไดเอทิลอีเทอร์ทีความเขม้ขน้ 100 ppm พบวา่ พอลิเมอร์ทงั
สองมีการตอบสนองต่อก๊าซไดเอทิลอีเทอร์น้อยมากหรืออาจกล่าวได้ว่าพอลิเมอร์ทังสองไม่
ตอบสนองต่อก๊าซไดเอทิลอีเทอร์ ดงัแสดงในภาพที 51 และ 52 ซึงเป็นผลเนืองมาจากโมเลกุลของ

0.01

0.1

1

10

100

1000

Sp
ec

ifi
c e

lec
tr

ica
l c

on
du

ct
iv

ity
 (S

/cm
) 

Cycle1            Cycle2            Cycle3                    Cycle1           Cycle2           Cycle3 

Nitrogen Methanol

PTh 3-PTh hydrazone 



59 

 

 

 

ก๊าซไดเอทิลอีเทอร์มีขนาดใหญ่ จึงทาํให้เขา้ไปแทรกอยู่ในระหวา่งสายโซ่พอลิเมอร์ไดย้าก [23] 

และเนืองจากก๊าซไดเอทิลอีเทอร์มีความเป็นขวันอ้ย ดงันนัก๊าซไดเอทิลอีเทอร์จึงทาํให้ลิเธียมเปอร์
คลอเรตแตกตวัไดไ้ม่ดี จึงทาํให้เปอร์คลอเรตแอนไอออนเคลือนทีไปเสถียรประจุบวกบนสายโซ่
พอลิเมอร์ได้ยาก ดว้ยเหตุนีเมือผ่านไอของไดเอทิลอีเทอร์เขา้ไปในพอลิเมอร์จึงไม่ทาํให้การนาํ
ไฟฟ้าของพอลิเมอร์เพิมมากขึนเมืออยู่ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซไดเอทิลอีเทอร์หรือกล่าวอีกนัย
หนึงวา่ พอลิเมอร์ไม่มีการตอบสนองต่อก๊าซไดเอทิลอีเทอร์ 

 

ภาพท ี51 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ PTh ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซไดเอทิลอีเทอร์ที
ความเขม้ขน้ 100 ppm 

 

ภาพท ี52 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซไดเอทิล
อีเทอร์ทีความเขม้ขน้ 100 ppm 
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  4.2.2.2 ร้อยละการตอบสนอง (% Sensitivity) เวลาในการตอบสนอง (Response 

time: Tres) และเวลาในการคืนตัวกลบัของพอลเิมอร์ (Recovery time: Trec) ภายใต้บรรยากาศของ
ก๊าซเมธานอล 

   ค่าร้อยละการตอบสนองของพอลิเมอร์จะไดจ้ากการคาํนวณโดยใชส้ภาพ
การนาํไฟฟ้าจาํเพาะดงัสมการที 6 

                                                  (6) 

 เมือ σgas และ σN2 คือ สภาพการนาํไฟฟ้าจาํเพาะภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธานอลและ
ไนโตรเจนตามลาํดบั 
   ผลการทดสอบร้อยละการตอบสนอง (% Sensivity) เวลาในการตอบสนอง 

(Response time: Tres) และเวลาในการคืนตวักลบัของพอลิเมอร์ (Recovery time: Trec) ภายใต้
บรรยากาศของก๊าซเมธานอลทีความเขม้ขน้ 100 ppm แสดงดงัภาพที 53 ซึงจากผลการทดลองพบวา่ 
3-PTh hydrazone มีร้อยละการตอบสนองต่อก๊าซเมธานอลทีสูงกวา่ PTh มาก ซึงสามารถอธิบายได้
ดว้ยเหตุผลเดียวกนักบัการที 3-PTh hydrazone มีสภาพการนาํไฟฟ้าจาํเพาะทีสูงกวา่ PTh ในหวัขอ้
ที 4.2.2.1.2  

 

ภาพท ี53 ร้อยละการตอบสนอง เวลาในการตอบสนอง และเวลาในการคืนตวักลบัของ PTh และ 3-

PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธานอลทีความเขม้ขน้ 100 ppm 
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   ภาพที 54 แสดงวิธีการหาค่าเวลาในการตอบสนอง (Tres) และเวลาในการ
คืนตวักลบั (Trec) ของพอลิเมอร์ โดยจุดเริมตน้ของเวลาในการตอบสนองของพอลิเมอร์จะเป็นเวลา
ทีกระแสไฟฟ้ามีค่าเท่ากบัค่าเฉลียของกระแสไฟฟ้าภายใตบ้รรยากาศของก๊าซไนโตรเจนบวกดว้ย
ค่า 2 เท่าของส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (IN2 + 2SD) และจุดสุดทา้ยของเวลาในการตอบสนองของพอ
ลิเมอร์จะเป็นเวลาทีกระแสไฟฟ้ามีค่าเท่ากบัค่าเฉลียของกระแสไฟฟ้าสูงสุดภายใตบ้รรยากาศของ
ก๊าซตวัอยา่งลบดว้ยค่า 2 เท่าของส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Igas - 2SD) สําหรับจุดเริมตน้ของเวลาใน
การคืนตวักลบัของพอลิเมอร์จะเป็นเวลาทีกระแสไฟฟ้าลดลงหลงัจากปล่อยก๊าซตวัอยา่งจนกระทงั
มีค่าเท่ากบัค่าเฉลียของกระแสไฟฟ้าสูงสุดภายใตบ้รรยากาศของก๊าซตวัอยา่งลบดว้ยค่า 2 เท่าของ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Igas - 2SD) และจุดสุดทา้ยของเวลาในการคืนตวักลบัของพอลิเมอร์จะเป็น
เวลาทีกระแสไฟฟ้ามีค่าเท่ากบัค่าเฉลียของกระแสไฟฟ้าภายใต้บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน
หลงัจากปล่อยก๊าซบวกดว้ย 2 เท่าของส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (IN2+2SD)  

 

ภาพท ี54 การหาเวลาในการตอบสนองและเวลาในการคืนตวักลบัของพอลิเมอร์ จากกราฟของ
กระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธานอล 
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   เมือพิจารณาโครงสร้างของ PTh และ 3-PTh hydrazone พบว่า 3-PTh 

hydrazone  มีหมู่แทนทีทีมีขนาดใหญ่ จึงมีช่องวา่งระหวา่งโมเลกุลมาก ซึงน่าจะมีผลทาํให้โมเลกุล
ของก๊าซแพร่ผ่านเขา้ไปในพอลิเมอร์ไดเ้ร็ว [2] ดงันนั 3-PTh hydrazone จึงน่าจะมีเวลาในการ
ตอบสนองและเวลาในการคืนตวักลบัทีเร็วกว่าของ PTh แต่จากผลการทดลองพบว่าเวลาในการ
ตอบสนองและเวลาในการคืนตวักลบัของ PTh และ 3-PTh hydrazone มีค่าใกลเ้คียงกนั โดยที 3-

PTh hydrazone มีค่ามากกวา่เล็กนอ้ย ซึงจากผลการทดลองนีสามารถอธิบายไดจ้ากรายงานของของ 

Linshu Jiang และคณะ [38] ดงันี เมือโมเลกุลของเมธานอลซึมผา่นเขา้ไปในพอลิเมอร์ โมเลกุลของ
เมธานอลจะเกิดพนัธะทีแขง็แรงกบั  -N-H ในหมู่ไฮดราโซน ซึงจะมีผลทาํให้พอลิเมอร์มีการดูดซบั
และการคายโมเลกุลของเมธานอลชา้ลง จึงเป็นผลทาํให้มีเวลาในการตอบสนองและเวลาในการคืน
ตวักลบัสูงขึน 

 4.2.3 การศึกษาอทิธิพลของความเข้มข้นของก๊าซตัวอย่างทมีีต่อสมบัติทางไฟฟ้าของพอ
ลเิมอร์ 

  การศึกษาอิทธิพลของความเขม้ขน้ของก๊าซตวัอยา่งทีมีต่อสมบติัทางไฟฟ้าของพอ
ลิเมอร์จะทาํการศึกษา โดยวดัสมบติัทางไฟฟ้าของ 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซ
เมธานอลทีความเขม้ขน้สามค่าคือ 100 ppm 67 ppm และ 33 ppm ซึงไดผ้ลการทดลองดงันี 

  4.2.3.1 สภาพการนําไฟฟ้าจําเพาะของพอลเิมอร์ภายใต้บรรยากาศของก๊าซเมธา
นอลทมีีความเข้มข้นเปลยีนแปลง 

   ผลการศึกษาสภาพการนาํไฟฟ้าจาํเพาะของ  3-PTh hydrazone ภายใต้
บรรยากาศของก๊าซเมธานอล ทีมีความเขม้ขน้เปลียนแปลง แสดงดงัภาพที 55 จากผลการทดลอง
พบว่าเมือความเขม้ขน้ของก๊าซเมธานอลลดลงจะทาํให้ สภาพการนาํไฟฟ้าจาํเพาะลดลง ซึงแสดง
ให้เห็นว่าการนําไฟฟ้าของพอลิเมอร์ขึนอยู่กับความเข้มข้นของก๊าซเมธานอล โดยทีเมือความ
เขม้ขน้ของก๊าซเมธานอลลดลงจะทาํให้โมเลกุลของเมธานอลซึมผ่านเขา้ไปในเนือพอลิเมอร์ได้
นอ้ยลง ดงันนัการแตกตวัของลิเธียมเปอร์คลอเรต เป็นลิเธียมไอออน และเปอร์คลอเรตแอนไอออน 

และการเคลือนทีของเปอร์คลอเรตแอนไอออนเพือเขา้ไปเขา้ไปสะเทินประจุบวกบนสายโซ่พอลิ
เมอร์จึงนอ้ยลง ทาํใหก้ารเคลือนทีของอิเล็กตรอนผา่นสายโซ่หลกัของพอลิเมอร์ไดน้อ้ยลง จึงทาํให้
เมือความเขม้ขน้ของก๊าซเมธานอลลดลงสภาพการนาํไฟฟ้าจาํเพาะของ 3-PTh hydrazone ก็ลดลง
ดว้ย 
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ภาพท ี55 สภาพการนาํไฟฟ้าจาํเพาะของ3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธานอลที
ความเขม้ขน้ 100 ppm  67 ppm และ 33 ppm 

  4.2.3.2 ร้อยละการตอบสนอง (% Sensitivity) เวลาในการตอบสนอง (Response 

time: Tres) และเวลาในการคืนตัวกลบัของพอลเิมอร์ (Recovery time: Trec) ภายใต้บรรยากาศของ
ก๊าซเมธานอลทมีีความเข้มข้นเปลยีนแปลง 

   จากผลการทดลอง ภาพที 56 พบวา่เมือความเขม้ขน้ของก๊าซเมธานอลลดลง 

จะทาํให้ร้อยละการตอบสนองของ 3-PTh hydrazone ลดลงซึงสอดคลอ้งกบัผลของสภาพการนาํ
ไฟฟ้าจาํเพาะทีลดลง สําหรับเวลาในการตอบสนองของพอลิเมอร์พบว่า เมือความเขม้ขน้ของก๊าซ
เมธานอลลดลง เวลาในการตอบสนองของพอลิเมอร์จะมีค่าสูงขึน โดยเมือความเขม้ขน้ของก๊าซ
เมธานอลลดลงจะทาํใหก้ารเขา้ไปอยูร่ะหวา่งสายโซ่พอลิเมอร์ของโมเลกุลเมธานอลชา้ลงเนืองจาก
มีโมเลกุลของเมธานอลนอ้ย ซึงจะทาํให้เวลาในการตอบสนองของพอลิเมอร์เพิมสูงขึนเมือความ
เขม้ขน้ของก๊าซเมธานอลลดลง  ดงัภาพที 57 เมือพิจารณาเวลาในการคืนตวักลบัของพอลิเมอร์
พบว่า เวลาในการคืนตวักลบัของพอลิเมอร์มีค่าลดลงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่างกนัมากเมือความ
เข้มข้นของก๊าซเมธานอลลดลง ซึงอาจเป็นผลเนืองมาจากในการปล่อยก๊าซออกนันจะใช้ปัม
สุญญากาศดูดเอาก๊าซออก โดยปัมสุญญากาศนีสามารถลดความดนัไดถึ้ง 0.2 bar จึงทาํให้โมเลกุล
ของเมธานอลระเหยออกจากพอลิเมอร์ได้ดี ดังนันเวลาในการคืนตวักลับของพอลิเมอร์จึงไม่
แตกต่างกนัมากเมือความเขม้ขน้ของก๊าซเมธานอลเปลียนแปลง 

1.0E-03

1.0E-02

1.0E-01

1.0E+00

1.0E+01

1.0E+02

1.0E+03
Sp

ec
ifi

c e
lec

tr
ica

l c
on

du
ct

iv
ity

 (S
/cm

) 

Cycle1    Cycle2    Cycle3       Cycle1    Cycle2    Cycle3      Cycle1    Cycle2    Cycle3 

Nitrogen Methanol

100 ppm 67 ppm 33 ppm 



64 

 

 

 

 

ภาพท ี56 ร้อยละการตอบสนองของ 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธานอลทีความ
เขม้ขน้ต่างๆ 

 

ภาพท ี57 เวลาในการตอบสนองและเวลาในการคืนตวักลบั 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศ
ของก๊าซเมธานอลทีความเขม้ขน้ต่างๆ 
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บทท ี5 

สรุปผลการทดลอง 

 

 งานวิจยันีมีจุดประสงค์เพือสังเคราะห์ และศึกษาอิทธิพลของโครงสร้างพอลิเมอร์ ชนิด
และความเขม้ขน้ของก๊าซทีมีผลต่อสมบติัการนาํไฟฟ้าของพอลิไธโอฟีน และอนุพนัธ์ของพอลิไธ
โอฟีน เพือนาํอนุพนัธ์ของพอลิไธโอฟีนทีสังเคราะห์ทีไดม้าประยุกตใ์ชเ้ป็นตวัตรวจสอบก๊าซ จาก
การศึกษาพบวา่ปัจจยัทีมีผลต่อสมบติัการนาํไฟฟ้าพอลิไธโอฟีนขึนอยูก่บัโครงสร้างของพอลิเมอร์ 

ชนิดและความเขม้ขน้ของก๊าซนนัคือ พอลิไธโอฟีนทีมีหมู่แทนทีทีเป็นหมู่ให้อิเล็กตรอนจะทาํให้มี
การนาํไฟฟ้าทีสูงกว่าพอลิไธโอฟีนทีไม่มีหมู่แทนที เมืออยู่ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธานอล 

เนืองจากหมู่แทนทีทีเป็นหมู่ใหอิ้เล็กตรอนจะช่วยใหอิ้เล็กตรอนเคลือนทีไปตามสายโซ่หลกัไดดี้ขึน   

ในการศึกษาการตอบสนองของพอลิเมอร์ต่อก๊าซชนิดต่างๆพบว่า  พอลิเมอร์มีการ
ตอบสนองต่อก๊าซทีมีขวัไดดี้กวา่ก๊าซทีไม่มีขวั เนืองจากโมเลกุลของก๊าซทีมีขวัจะทาํให้ลิเธียมเปอร์
คลอเรตซึงเป็นสารกระตุน้พาหะประจุแตกตวัเป็นลิเธียมไอออน และเปอร์คลอเรตแอนไอออนไดดี้ 

ซึงเปอร์คลอเรตแอนไอออนนีจะเขา้ไปสะเทินประจุบวกบนสายโซ่พอลิเมอร์ทาํให้พอลิเมอร์นาํ
ไฟฟ้าไดดี้ขึน 

ในการศึกษาอิทธิพลของความเขม้ขน้ของก๊าซทีมีต่อสมบติัการนาํไฟฟ้าของพอลิเมอร์
พบว่า พอลิเมอร์มีการตอบสนองต่อก๊าซทีมีความเข้มข้นสูงได้ดีกว่าก๊าซทีมีความเข้มข้นตํา 
เนืองจากก๊าซทีมีความเขม้ขน้สูงจะมีจาํนวนโมเลกุลของก๊าซอยู่มากซึงจะทาํให้โมเลกุลของก๊าซ
แทรกเขา้ไปอยูร่ะหวา่งสายโซ่ของพอลิเมอร์ไดดี้ ทาํใหมี้เวลาในการตอบสนองต่อก๊าซทีเร็ว 
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ข้อเสนอแนะ 

 สาํหรับขอ้บกพร่องทีพบในงานวจิยันีซึงควรจะนาํไปแกไ้ขต่อไปคือ 

1. เครืองอดัไฮดรอลิกทีใชใ้นการขึนรูปแผ่นพอลิเมอร์เพือนาํไปทดสอบสมบติัการ
นาํไฟฟ้ามีความดนัทีไม่คงทีตอ้งคอยกดอดัอยู่ตลอด จึงทาํให้ในการควบคุมความหนาของพอลิ
เมอร์ทีใชใ้นการทดลองทาํไดย้าก ซึงความหนาของชินงานนีจะส่งผลต่อการทดสอบสมบติัของพอ
ลิเมอร์คือ ร้อยละการตอบสนอง เวลาในการตอบสนอง และเวลาในการคืนตัวกลับภายใต้
บรรยากาศของก๊าซ 

2. การดูดก๊าซออกจาก mixing chamber จะตอ้งดูดผา่น working  chamber ดงันนัก๊าซ
ทีใชท้ดสอบทีอยูใ่นถงั mixing chamber จะเขา้ไปใน working chamber อีกครัง ซึงอาจจะเป็นผลทาํ
ใหเ้กิดความคลาดเคลือนของกระแสไฟฟ้าทีวดัไดข้ณะปล่อยก๊าซออก ซึงสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการ
ต่อท่อจาก mixing chamber โดยตรงกบัปัมสุญญากาศ 
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ภาคผนวก ก 

การคํานวณหาปริมาณสารด้วยการวเิคราะห์โดยใช้เทคนิค 1H-NMR 
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ก.1 การคํานวณหาปริมาณ 3-(3-bromopropionyl)thiophene 

 
ภาพ ก.1 

1H-NMR spectra ของ 3-(3-bromopropionyl)thiophene ทีเตรียมได ้

จากภาพ ก. 1 ที chemical shift ประมาณ 7.85 ppm จะเป็นตาํแหน่งของโปรตอนในตาํแหน่งที 2 

ของ 3-(3-bromopropionyl)thiophene มีพืนทีใตก้ราฟเท่ากบั 1  และที chemical shift ประมาณ 7.4 

ppm จะเป็นตาํแหน่งของโปรตอนในตาํแหน่งที 2 ของ 3-Iodothiophene มีพืนทีใตก้ราฟเท่ากบั 2.81 

ซึงจาํนวนโปรตอน 1 ตวั ณ ตาํแหน่งที 2 ของ 3-(3-bromopropionyl)thiophene และ 3-

Iodothiophene นีจะเท่ากบัดว้ย 3-(3-bromopropionyl)thiophene และ 3-Iodothiophene 1 โมเลกุล 

ดงันนั 3-(3-bromopropionyl)thiophene ทีเตรียมไดนี้จะมี 3-(3-bromopropionyl)thiophene อยูเ่ท่ากบั   

% 3-(3-bromopropionyl)thiophene =   
พ 

พ 
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ก.2 การคํานวณหาปริมาณหมู่ไฮดราโซนบนโครงสร้าง 3-PTh hydrazone 

 
ภาพ ก.2 

1H-NMR spectra ของ 3-PTh hydrazone ทีเตรียมได ้

จากภาพ ก.2 ที chemical shift ระหว่าง 7.0-7.4 ppm จะเป็นตาํแหน่งโปรตอนของวง
แหวนอะโรมาติก ในวงแหวนเบนซีนและวงแหวนไธโอฟีน ซึงมีพืนทีใตก้ราฟรวมกนัได้เท่ากบั 

11.4 (0.88+1.07+1.22+1.61+2.91+0.54+0.74+2.43)   

 ที chemical shift 7.7 ppm จะเป็นตาํแหน่งโปรตอนของ N-H ของหมู่ไฮดราโซน ซึงมี
พืนทีใตก้ราฟเท่ากบั 1.74 (1+0.74) จากโครงสร้างของหมู่ไฮดราโซนพบวา่ ถา้มีโปรตอนของหมู่  

N-H  1 ตวั จะมีโปนตอนบนวงแหวนอะโรมาติกทงัหมด 6 ตวั (วงแหวนเบนซีน 5 ตวั และวงแหวน
ไธโอฟีน 1 ตวั ) ดงันนัพืนทีใตก้ราฟเท่ากบั 11.4 ที  chemical shift 7.0-7.4 ppm จะมีสัดส่วนของ
โปรตอนของ monomer unit ทีมีหมู่แทนทีเป็นหมู่ไฮดราโซนเท่ากบั 1.74×6 = 10.44 ซึงเทียบเท่ากบั 

monomer unit 1 ตวั ดงันนัถา้ไม่คิดโปรตอนทีหมู่ปลายสายโซ่ (จาํนวนโปรตอนทีปลายสายโซ่จะมี
ค่านอ้ยมากเมือเทียบกบัจาํนวนโปรตอนทีอยูร่ะหวา่งสายโซ่) จะไดส้ัดส่วนของ  

Hydrazone unit  : Thiophene monomer unit  ทงัหมด = 1 : 1+(11.4-10.44)=1:1.96  

หรือจะได ้% ของหมู่ไอดราโซน =   
*** หมายเหตุ ที chemical shift 6.9 และ 7.6 ppm จะเป็น line peak ของ d-chloroform จึงไม่นาํมา
คาํนวณ 
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ภาคผนวก ข 
กราฟเทียบมาตรฐานสําหรับคํานวณหาความเข้มข้นของก๊าซตัวอย่าง 
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ภาพ ข.1 กราฟเทียบมาตรฐานสาํหรับคาํนวณหาความเขม้ขน้ของก๊าซเมธานอล 

 

 
 

ภาพ ข.2 กราฟเทียบมาตรฐานสาํหรับคาํนวณหาความเขม้ขน้ของก๊าซไดเอทิลอีเทอร์ 
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ภาคผนวก ค 
ข้อมูลดิบ และวธีิการคํานวณหาความเข้มข้นของก๊าซตัวอย่างและสภาพการนําไฟฟ้าจําเพาะของพอ

ลเิมอร์ 
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ค.1 ข้อมูลดิบทไีด้จากการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของพอลเิมอร์ภายใต้บรรยากาศของก๊าซตัวอย่าง 

 
ตาราง ค.1 ค่ากระแสไฟฟ้าของ PTh และ 3-PTh hydrazone ภายใต้บรรยากาศของก๊าซเมธานอลที
ความเข้มข้น 100 ppm 

Sample Cycle 

Specimen 

thickness 

(cm) 

Current (Amp) 

I N2 before SD N2 before I gas max 
SD gas 

max 
I gas steady SD IN2 after SDN2 after 

PTh 

1 

0.0306 2.35×10-7 2.01×10-9 7.51×10-7 3.05×10-9 4.26×10-7 5.70×10-9 3.64×10-8 8.24×10-10 

0.0317 2.16×10-7 3.40×10-9 6.91×10-7 3.13×10-9 3.70×10-7 5.13×10-9 5.37×10-8 2.26×10-9 

0.0318 1.52×10-7 1.67×10-8 6.21×10-7 1.87×10-8 2.89×10-7 3.65×10-8 - - 

2 

0.0306 3.64×10-8 8.24×10-10 1.77×10-5 5.72×10-7 - - 7.91×10-7 7.66×10-8 

0.0317 5.06×10-8 1.26×10-9 1.13×10-5 3.83×10-7 - - - - 

0.0318 2.52×10-8 1.71×10-8 1.12×10-5 7.39×10-7 - - 9.38×10-7 1.27×10-7 

3 

0.0306 7.91×10-7 7.66×10-8 4.53×10-6 2.53×10-7 - - 9.22×10-8 5.20×10-9 

0.0317 9.35×10-8 9.36×10-9 4.83×10-6 8.71×10-7 - - 5.12×10-8 4.23×10-9 

0.0318 9.39×10-7 1.27×10-7 6.23×10-6 3.85×10-7 - - 3.77×10-7 5.55×10-8 

3-PTh 

hydrazone 

1 

0.0282 4.17×10-8 5.62×10-9 1.07×10-4 1.06×10-5 - - 8.42×10-8 1.37×10-8 

0.0315 3.77×10-8 2.44×10-9 8.64×10-5 1.86×10-5 - - 1.76×10-7 1.30×10-8 

0.0329 6.46×10-8 2.63×10-9 4.51×10-5 2.52×10-6 - - 3.36×10-7 1.44×10-8 

2 

0.0282 4.22×10-8 1.10×10-9 1.11×10-4 1.01×10-5 - - 4.70×10-7 8.45×10-8 

0.0315 1.76×10-7 1.30×10-8 7.56×10-5 2.35×10-5 - - 7.64×10-7 6.94×10-8 

0.0329 4.80×10-8 2.22×10-9 1.27×10-4 3.05×10-5 - - 5.57×10-7 5.34×10-8 

3 

0.0282 1.23×10-7 5.78×10-9 3.52×10-5 7.73×10-6 - - 9.55×10-7 7.10×10-8 

0.0315 3.94×10-7 3.12×10-8 5.78×10-5 1.66×10-5 - - 1.28×10-6 7.50×10-8 

0.0329 3.41×10-8 1.56×10-9 1.60×10-4 3.70×10-5 - - - - 

หมายเหตุ  บริเวณ Igas max และ Igas steady ของ PTh ใน cycle1 ดูจากภาพ ง.1 (ภาคผนวก ง)  
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ตาราง ค. 2 สภาพการนําไฟฟ้าจําเพาะของ PTh และ 3-PTh hydrazone ภายใต้บรรยากาศของก๊าซ
เมธานอลทคีวามเข้มข้น 100 ppm 

Sample Cycle 

Specimen  

thickness 

(cm) 

Specific electrical conductivity (S.cm-1) 

σ N2 

before 

(×10-3) 

SD N2 

before 

(×10-3) 

Average 

σ N2before 

(×10-3) 

SD  

σ N2 before 

(×10-3) 

σ gas max  
SD  

σ gas max 

Average 

σ gas max 

SD 

σ gas max 

PTh 

1 

0.0306 170.3 1.5 

142.5 4.0 

0.54 0.002 

0.49 0.0045 0.0317 151.1 2.4 0.48 0.002 

0.0318 106.0 11.6 0.43 0.013 

2 

0.0306 26.4 0.6 

26.4 4.0 

12.83 0.415 

9.51 0.24 0.0317 35.4 0.9 7.90 0.268 

0.0318 17.6 11.9 7.81 0.515 

3 

0.0306 573.2 55.5 

431.1 34.9 

3.28 0.183 

3.67 0.23 0.0317 65.4 6.5 3.38 0.609 

0.0318 654.8 88.6 4.34 0.268 

3-PTh 

hydrazone 

1 

0.0282 65.6 8.8 

68.6 3.4 

168.28 16.670 

116.90 10.41 0.0315 53.1 3.4 121.64 26.187 

0.0329 87.1 3.5 60.79 3.397 

2 

0.0282 66.4 1.7 

65.5 1.72 

174.57 15.884 

150.73 18.37 0.0315 - - 106.44 33.086 

0.0329 64.7 3.0 171.20 41.114 

3 

0.0282 193.4 9.1 

374.1 22.4 

55.36 12.157 

68.37 13.17 0.0315 554.7 43.9 81.38 23.371 

0.0329 - - - - 

หมายเหตุ ในการทาํซาํทงัสามครังของแต่ละปริมาณถา้มีค่าใดค่าหนึงแตกต่างมากจะไม่นาํมาคาํนวณหาค่าเฉลีย และค่า SD จากการ
เฉลียของการทาํซาํทงัสามค่าจะคาํนวณโดยใชห้ลกัการถ่ายทอดความคลาดเคลือน (Propagation of errors) 
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ตาราง ค. 3 ร้อยละความว่องไว เวลาในการตอบสนอง และเวลาในการคืนตัวกลบัของ PTh และ 3-

PTh hydrazone ภายใต้บรรยากาศของก๊าซเมธานอลทคีวามเข้มข้น 100 ppm 

Concentration 

(ppm) 
Cycle 

Specimen 

Thickness 

(cm) 

% Sensivity 

Average 

% 

Sensivity 

SD 

% 

Sensivity 

Tres 

(s) 

Average 

Tres (s) 

SD 

Tres 

(s) 

Trec 

(s) 

Average 

Trec (s) 

SD 

Trec 

(s) 

PTh 

1 

0.0306 220 

249 51 

357 

420 88 

135 

123 17 0.0317 220 482 111 

0.0318 309 - - 

2 

0.0306 48526 

46435 2957 

557 

484 104 

1114 

910 288 0.0317 - 410 - 

0.0318 44344 - 706 

3 

0.0306 473 

518 64 

388 

293 135 

361 

421 97 0.0317 - 197 532 

0.0318 563 - 369 

3-PTh 

hydrazone 

1 

0.0282 256495 

242786 19387 

504 

656 165 

649 

690 171 0.0315 229078 832 877 

0.0329 - 633 543 

2 

0.0282 262933 

263708 1096 

635 

528 152 

637 

601 43 0.0315 - 420 612 

0.0329 264483 - 553 

3 

0.0282 28518 

21544 9863 

683 

573 156 

297 

442 204 0.0315 14570 462 586 

0.0329 - - - 

หมายเหตุ ในการทาํซาํทงัสามครังของแต่ละปริมาณถา้มีค่าใดค่าหนึงแตกต่างมากจะไม่นาํมาคาํนวณหาค่าเฉลีย 
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ตาราง ค. 4 ค่ากระแสไฟฟ้าของ 3-PTh hydrazone ภายใต้บรรยากาศของก๊าซเมธานอลทีความ
เข้มข้น เปลยีนแปลง 

Concentration  

(ppm) 
Cycle 

Specimen 

thickness 

(cm) 

Current (Amp) 

IN2 before SDN2 before Igas SD gas IN2 after  SD N2 after 

100 

1 

0.0282 4.17×10-8 5.62×10-9 1.07×10-4 1.06×10-5 8.42×10-8 1.37×10-8 

0.0315 3.77×10-8 2.44×10-9 8.64×10-5 1.86×10-5 1.76×10-7 1.30×10-8 

0.0329 6.46×10-8 2.63×10-9 4.51×10-5 2.52×10-6 3.36×10-7 1.44×10-8 

2 

0.0282 4.22×10-8 1.10×10-9 1.11×10-4 1.01×10-5 4.70×10-7 8.45×10-8 

0.0315 1.76×10-7 1.30×10-9 7.56×10-5 2.35×10-5 7.64×10-7 6.94×10-8 

0.0329 4.80×10-8 2.22×10-9 1.27×10-4 3.05×10-5 5.57×10-7 5.34×10-8 

3 

0.0282 1.23×10-7 5.78×10-9 3.52×10-5 7.73×10-6 9.55×10-7 7.10×10-8 

0.0315 3.94×10-7 3.12×10-8 5.78×10-5 1.66×10-5 1.28×10-6 7.50×10-8 

0.0329 3.41×10-8 1.56×10-9 1.60×10-4 3.70×10-5 - - 

67 

1 

0.0348 5.46×10-8 1.23×10-9 2.43×10-5 9.70×10-7 5.49×10-8 2.70×10-9 

0.0355 6.58×10-8 8.54×10-10 1.18×10-5 7.53×10-7 2.78×10-8 1.81×10-9 

0.0326 6.95×10-8 1.29×10-9 1.21×10-5 2.05×10-6 2.46×10-8 1.91×10-9 

2 

0.0348 4.72×10-8 2.02×10-9 1.01×10-4 1.36×10-5 3.78×10-7 1.79×10-8 

0.0355 2.78×10-8 1.81×10-9 2.35×10-5 2.18×10-6 6.52×10-8 1.22×10-8 

0.0326 2.46×10-8 1.91×10-9 1.35×10-5 1.88×10-6 5.88×10-8 7.94×10-9 

3 

0.0348 1.50×10-7 2.21×10-8 9.32×10-5 7.95×10-6 1.48×10-6 2.63×10-7 

0.0355 6.52×10-8 1.22×10-8 1.36×10-5 2.18×10-6 3.02×10-7 8.54×10-8 

0.0326 5.88×10-8 7.94×10-9 1.99×10-5 8.15×10-6 3.64×10-7 3.81×10-8 

33 

1 

0.0326 8.73×10-9 1.51×10-9 1.31×10-6 1.70×10-7 1.10×10-8 2.23×10-9 

0.0446 4.90×10-8 2.29×10-9 1.05×10-6 3.95×10-8 1.20×10-8 9.25×10-10 

0.0452 1.08×10-8 1.11×10-9 1.41×10-6 2.40×10-7 6.56×10-9 1.27×10-9 

2 

0.0326 1.10×10-8 2.23×10-9 7.24×10-6 4.53×10-7 5.18×10-8 1.57×10-8 

0.0446 1.20×10-8 9.25×10-10 2.42×10-6 5.18×10-7 2.97×10-8 1.66×10-9 

0.0452 6.56×10-9 1.27×10-9 4.92×10-6 8.82×10-7 3.71×10-8 3.46×10-9 

3 

0.0326 5.18×10-8 1.57×10-8 3.39×10-6 2.84×10-7 5.74×10-8 5.92×10-9 

0.0446 2.97×10-8 1.66×10-9 1.08×10-5 9.00×10-7 5.28×10-8 5.71×10-9 

0.0452 3.71×10-8 3.46×10-9 9.72×10-6 4.91×10-7 4.26×10-8 6.78×10-9 
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ตาราง ค. 5 สภาพการนําไฟฟ้าจําเพาะของ 3-PTh hydrazone ภายใต้บรรยากาศของก๊าซเมธานอลที
ความเข้มข้นเปลยีนแปลง 

Concentration  

(ppm) 
Cycle 

Specimen 

thickness 

(cm) 

Specific electrical conductivity (S.cm-1) 

σN2 

before 

(×10-3) 

SD σN2 

before 

(×10-3) 

Average 
σN2 

before 

(×10-3) 

SD  
(×10-3) 

σgas  SDσgas 
Average 
σgas  

SD 

100 

1 

0.0282 65.6 8.8 

68.6 3.4 

168.3 16.67 

116.9 10.41 0.0315 53.1 3.4 121.6 26.19 

0.0329 87.1 3.5 60.8 3.397 

2 

0.0282 66.4 1.7 

65.5 1.7 

174.6 15.88 

150.7 18.37 0.0315 - - 106.4 33.09 

0.0329 64.7 3.0 171.2 41.11 

3 

0.0282 193.4 9.1 

374.1 022.4 

55.4 12.16 

68.4 13.17 0.0315 554.7 44.0 81.4 23.37 

0.0329 - - - - 

67 

1 

0.0348 69.6 1.6 

82.1 0.9 

31.0 1.24 

20.7 1.06 0.0355 82.2 1.1 14.7 0.94 

0.0326 94.6 1.8 16.5 2.79 

2 

0.0348 60.2 2.6 

42.8 1.4 

- - 

23.9 1.87 0.0355 34.7 2.3 29.4 2.72 

0.0326 33.5 2.6 18.4 2.56 

3 

0.0348 - - 

80.7 9.3 

- - 

22.0 5.71 0.0355 81.5 15.2 17.0 2.72 

0.0326 80.0 10.8 27.1 11.09 

33 

1 

0.0326 11.9 2.1 

23.7 1.1 

1.8 0.23 

1.4 0.11 0.0446 48.7 2.3 1.0 0.04 

0.0452 10.6 1.1 1.4 0.24 

2 

0.0326 15.0 3.0 

11.1 1.1 

9.9 0.62 

5.7 0.39 0.0446 11.9 0.9 2.4 0.52 

0.0452 6.4 1.2 4.8 0.87 

3 

0.0326 70.5 21.4 

45.5 7.2 

4.6 0.39 

8.3 0.36 0.0446 29.5 1.7 10.7 0.90 

0.0452 36.4 3.4 9.5 0.48 

หมายเหตุ ในการทาํซาํทงัสามครังของแต่ละปริมาณถา้มีค่าใดค่าหนึงแตกต่างมากจะไม่นาํมาคาํนวณหาค่าเฉลีย 
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ตาราง ค. 6 ร้อยละความว่องไว เวลาในการตอบสนอง และเวลาในการคืนตัวกลบัของ 3-PTh 

hydrazone ภายใต้บรรยากาศของก๊าซเมธานอลทคีวามเข้มข้นเปลยีนแปลง 

Concentration 

(ppm) 
Cycle 

Specimen 

Thickness 

(cm) 

% Sensivity 
Average  

% Sensivity 

SD  

% 

Sensivity 

Tres 

(s) 

Average 

Tres (s) 

SD 

Tres 

(s) 

Trec 

(s) 

Averag

e Trec (s) 

SD 

Trec 

(s) 

100 

1 

0.0282 256495 

242786 19387 

504 

656 165 

649 

690 171 0.0315 229078 832 877 

0.0329 - 633 543 

2 

0.0282 262933 

263708 1096 

635 

528 152 

637 

601 43 0.0315 - 420 612 

0.0329 264483 - 553 

3 

0.0282 28518 

21544 9863 

683 

573 156 

297 

442 204 0.0315 14570 462 586 

0.0329 - - - 

67 

1 

0.0348 - 

17572 370 

887 

689 203 

704 

585 105 0.0355 17833 481 541 

0.0326 17310 699 509 

2 

0.0348 - 

69605 20969 

1361 

1258 146 

538 

658 106 0.0355 84432 - 694 

0.0326 54778 1154 741 

3 

0.0348 - 

27251 9182 

- 

780 77 

327 

361 30 0.0355 20759 725 382 

0.0326 33744 834 374 

33 

1 

0.0326 14906 

13931 1379 

397 

422 56 

416 

338 69 0.0446 - 383 284 

0.0452 12956 486 314 

2 

0.0326 65718 

70309 6493 

1115 

1045 99 

458 

457 36 0.0446 - - 421 

0.0452 74900 975 493 

3 

0.0326 - 

31182 7187 

- 

1273 54 

557 

517 55 0.0446 36264 1311 454 

0.0452 26099 1234 541 

หมายเหตุ ในการทาํซาํทงัสามครังของแต่ละปริมาณถา้มีค่าใดค่าหนึงแตกต่างมากจะไม่นาํมาคาํนวณหาค่าเฉลีย และค่า SD จากการ
เฉลียของการทาํซาํทงัสามค่าจะคาํนวณโดยใชห้ลกัการถ่ายทอดความคลาดเคลือน (Propagation of errors) 
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ค.2 การคํานวณหาความเข้มข้นของก๊าซเมธานอลและไดเอทลิอเีทอร์ 

 

 

ภาพ ค.1 อุปกรณ์สาํหรับการเตรียมก๊าซทีมีความเขม้ขน้คงที 

ตัวอย่างการคํานวณหาความเข้มข้นของก๊าซเมธานอลท ี100 ppm 

ในการทดลองจะทาํการดูดอากาศทงัสอง Chamber ออกจนเหลือความดนั 0.2 bar แลว้จึง
ปิดวาล์วทีเชือมระหว่าง Chamber ทังสองหลังจากนันทาํการปล่อยก๊าซเมธานอลโดยใช้ก๊าซ
ไนโตรเจนเป็นตวัพา เขา้ไปในChamber I จนกระทงัใน Chamber I มีปริมาณเมธานอล 3 กรัม (จาก 

calibration curve ภาพ ก 1) และมีความดนัรวมเท่ากบั 1.5 bar (ในกรณีทีไดป้ริมาณก๊าซใน chamber 

I ตามตอ้งการแลว้แต่ความดนัภายในถงัยงัไม่ถึง 1.5 bar ให้ทาํการป้อนก๊าซไนโตรเจนจนกระทงัมี
ความดนัรวมภายใน chamber I  เป็น1.5 bar )  สําหรับใน chamber II (มีพอลิเมอร์ตวัอยา่งอยู)่ จะอดั
ก๊าซไนโตรเจนเขา้ไปจนมีความดนั 0.5 bar จากนนัจึงเริมทาํการปล่อยก๊าซจาก chamber I  เขา้ไปใน 

chamber II ซึงจะส่งผลให้ความดนัของทงั chamber ทงั 2 มีความดนัเท่ากนัที 1 bar (chamber  ทงั 2 

มีปริมาตรเท่ากนัเท่ากบั 10 L) 

เนืองจากก๊าซใน chamber I และ chamber II ไม่ไดมี้การผสมกนัอย่างทวัถึงดงันนัความ
เขม้ขน้ของก๊าซภายใน chamber  ทงัสองจึงไม่เท่ากนั 

พจิารณาท ี Chamber I  
ในตอนแรกมีความดนัภายในถงัเท่ากบั 1.5 bar หลงัจากปล่อยก๊าซ สุดทา้ยจะมีความดนัเหลือเท่ากบั 

1.0 bar เมือพิจารณากฎของก๊าซ 

 

เมือ ; P คือ ความดนั โดยที P1 = 1.5 bar และ P2 = 1.0 bar 

  V คือ ปริมาตรโดยที V1 = V2 = 10 ลิตร 

 T คือ อุณหภูมิ โดยที T1 = T2 
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 n คือ จาํนวนโมลของก๊าซภายในถงั(จาํนวนโมลของก๊าซไนโตรเจน+จาํนวนโมลของก๊าซ
เมธานอล) 

เมือแทนค่าต่างลงในสมการจะได ้
 

 หรือ  

 

นนัคือเมือเปิดวาลว์จนกระทงัความดนัของทงั chamber ทงั 2 มีความดนัเท่ากนัที 1 bar โมลรวม ของ
ก๊าซภายใน chamber I จะถูกถ่ายเทให้กบั chamber II  เป็น 1/3 เท่าของจาํนวนโมลเริมตน้ใน 

chamber I และกาํหนดใหก้๊าซใน chamber I มีการกระจายตวัอยา่งดี ดงันนัจาํนวนโมลของเมธานอล
ใน chamber I จึงถ่ายเทไปให้กบั chamber II  เป็น 1/3 เท่าของจาํนวนโมลเริมตน้ใน chamber I ดว้ย 

และเนืองจากจาํนวนโมลของสารจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกบันาํหนัก ดงันันนาํหนกัของก๊าซเมธา
นอลใน chamber I จึงถ่ายเทไปให้กบั chamber II  เป็น 1/3 เท่าของนาํเริมตน้ใน chamber I ดว้ย นนั
คือใน chamber II  จะมีปริมาณเมธานอลเท่ากบั   

ความเข้มข้นของก๊าซตัวอย่างในหน่วย ppm หมายถึงปริมาณสารตวัอยา่ง 1 ส่วนในตวัทาํละลาย 

1,000,000 ส่วน หรือปริมาณสารตวัอยา่ง 1 มิลลิกรัมในตวัทาํละลายปริมาตร 1 ลิตร (mg/L) 
พจิารณาท ี Chamber II 

ใน chamber II  มีปริมาณของก๊าซเมธานอลอยู ่1 g หรือเท่ากบั 1000 mg และมีปริมาตรเท่ากบั 10 L 

ดงันนัความเขม้ขน้ของก๊าซเมธานอลใน chamber II  จึงมีค่าเท่ากบั 

 

   หรือ 100 ppm 
 

ในกรณีทีใชป้ริมาณของก๊าซเมธานอลเริมตน้เท่ากบั 1 และ 2 กรัมจะไดค้วามเขม้ขน้ของก๊าซใน 

chamber II  เท่ากบั 33 ppm และ 67 ppm ตามลาํดบั และในกรณีของไดเอทิลอีเทอร์จะใชว้ธีิการ
คาํนวณเหมือนกบัของเมธานอล 
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ค. 3 วธีิการคํานวณหาสภาพการนําไฟฟ้าจําเพาะของพอลเิมอร์ 

ตัวอย่างการคํานวณสภาพการนําไฟฟ้าจําเพาะของ PTh ภายใต้บรรยากาศของแก๊สไนโตรเจน 

การคาํนวณหาสภาพการนาํไฟฟ้าจาํเพาะของพอลิเมอร์นนัจะใชส้มการ       

                                               

เมือ t , w และ l คือความหนาของพอลิเมอร์  ความกวา้งของ probe และความยาวของ probe 

ตามลาํดบั โดยที K (w/l) = 7.51611×10-6  

จากขอ้มูลในตาราง ค.1 ค่า Igas ของ PTh ที cycle 2 ของตวัอยา่งที 2 มีค่าเท่ากบั 1.13×10-5 A  และ
ความต่างศกัยที์ใช้คือ 6 V (สําหรับ 3-PTh hydrazone จะใชเ้ท่ากบั 3 V โดยไดจ้ากการทดสอบ 

Linear ohmic regime) และตวัอยา่งมีความหนาเท่ากบั 0.0317 cm เมือแทนค่าต่างๆลงไปจะได ้
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ภาคผนวก ง 
ผลการทดลองวดัค่าของกระแสไฟฟ้าภายใต้บรรยากาศของก๊าซตัวอย่าง 
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ง. 1 กราฟแสดงค่าของกระแสไฟฟ้าทเีวลาต่างๆของ PTh ภายใต้บรรยากาศของก๊าซเมธานอลที
ความเข้มข้น 100 ppm 

ชือสาร: PTh   ความหนาของตวัอยา่ง: 0.0306 cm   นาํหนกั: 0.056 g  

 

 

ภาพ ง. 1 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ PTh ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธานอลทีความ
เขม้ขน้ 100 ppm ตวัอยา่งที 1  

 

ชือสาร: PTh   ความหนาของตวัอยา่ง: 0.0317 cm   นาํหนกั: 0.0598 g 

 
ภาพ ง. 2 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ PTh ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธานอลทีความ

เขม้ขน้ 100 ppm ตวัอยา่งที 2 

1.E-08

1.E-07

1.E-06

1.E-05

1.E-04

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

กร
ะแส

ไฟ
ฟ้า

 (A
) 

เวลา (s) 

1.E-08

1.E-07

1.E-06

1.E-05

1.E-04

0 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300

กร
ะแส

ไฟ
ฟ้า

 (A
) 

เวลา (s) 

Feed gas Purge gas 

I N2 

I gas 

I gas max 
I gas steady 



89 

 

ชือสาร: PTh   ความหนาของตวัอยา่ง: 0.0318 cm   นาํหนกั: 0.0601 g 

 

ภาพ ง. 3 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ PTh ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธานอลทีความ
เขม้ขน้ 100 ppm ตวัอยา่งที 3 

 

ง. 2 กราฟแสดงค่าของกระแสไฟฟ้าทเีวลาต่างๆของ PTh ภายใต้บรรยากาศของก๊าซไดเอทลิอเีทอร์
ทคีวามเข้มข้น 100 ppm 

 

 

ภาพ ง. 4 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ PTh ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซไดเอทิลอีเทอร์ทีความ
เขม้ขน้ 100 ppm ตวัอยา่งที 1 
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ภาพ ง. 5 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ PTh ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซไดเอทิลอีเทอร์ทีความ
เขม้ขน้ 100 ppm ตวัอยา่งที 2 

 

 

ภาพ ง. 6 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ PTh ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซไดเอทิลอีเทอร์ทีความ
เขม้ขน้ 100 ppm ตวัอยา่งที 3 
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ง. 3 กราฟแสดงค่าของกระแสไฟฟ้าทเีวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใต้บรรยากาศของก๊าซ
เมธานอลทคีวามเข้มข้น 100 ppm 

ชือสาร: 3-PTh hydrazone  ความหนาของตวัอยา่ง: 0.0282 cm  นาํหนกั: 0.0571 g 

 

ภาพ ง. 7 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธา
นอลทีความเขม้ขน้ 100 ppm ตวัอยา่งที 1 

ชือสาร: 3-PTh hydrazone  ความหนาของตวัอยา่ง: 0.0315 cm  นาํหนกั: 0.0591 g 

 

ภาพ ง. 8 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธา
นอลทีความเขม้ขน้ 100 ppm ตวัอยา่งที 2 
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ชือสาร: 3-PTh hydrazone  ความหนาของตวัอยา่ง: 0.0329 cm  นาํหนกั: 0.0570 g 

 

ภาพ ง. 9 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธา
นอลทีความเขม้ขน้ 100 ppm ตวัอยา่งที 3 

 

ง. 3 กราฟแสดงค่าของกระแสไฟฟ้าทเีวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใต้บรรยากาศของก๊าซ
เมธานอลทคีวามเข้มข้น 67 ppm 

ชือสาร: 3-PTh hydrazone  ความหนาของตวัอยา่ง: 0.0348 cm  นาํหนกั: 0.0584 g 

 

ภาพ ง. 10 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธา
นอลทีความเขม้ขน้ 67 ppm ตวัอยา่งที 1 
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ชือสาร: 3-PTh hydrazone  ความหนาของตวัอยา่ง: 0.0355 cm  นาํหนกั: 0.0580 g 

 

ภาพ ง. 11 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธา
นอลทีความเขม้ขน้ 67 ppm ตวัอยา่งที 2 

ชือสาร: 3-PTh hydrazone  ความหนาของตวัอยา่ง: 0.0326 cm  นาํหนกั: 0.0610 g 

 

ภาพ ง. 12 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธา
นอลทีความเขม้ขน้ 67 ppm ตวัอยา่งที 3 
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ง. 4 กราฟแสดงค่าของกระแสไฟฟ้าทเีวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใต้บรรยากาศของก๊าซ
เมธานอลทคีวามเข้มข้น 33 ppm 

ชือสาร: 3-PTh hydrazone  ความหนาของตวัอยา่ง: 0.0326 cm  นาํหนกั: 0.0496 g 

 

ภาพ ง. 13 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธา
นอลทีความเขม้ขน้ 33 ppm ตวัอยา่งที 1 

ชือสาร: 3-PTh hydrazone  ความหนาของตวัอยา่ง: 0.0446 cm  นาํหนกั: 0.0703 g 

 

ภาพ ง. 14 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธา
นอลทีความเขม้ขน้ 33 ppm ตวัอยา่งที 2 
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ชือสาร: 3-PTh hydrazone  ความหนาของตวัอยา่ง: 0.0452 cm  นาํหนกั: 0.0680 g 

 

ภาพ ง. 15 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซเมธา
นอลทีความเขม้ขน้ 33 ppm ตวัอยา่งที 3 

 

ง. 5 กราฟแสดงค่าของกระแสไฟฟ้าทเีวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใต้บรรยากาศของก๊าซ
ไดเอทลิอเีทอร์ทคีวามเข้มข้น 100 ppm 

 

ภาพ ง. 16 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซไดเอทิล
อีเทอร์ทีความเขม้ขน้ 100 ppm ตวัอยา่งที 1 
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ภาพ ง. 17 ค่าของกระแสไฟฟ้าทีเวลาต่างๆของ 3-PTh hydrazone ภายใตบ้รรยากาศของก๊าซไดเอทิล
อีเทอร์ทีความเขม้ขน้ 100 ppm ตวัอยา่งที 2 

 

 

 

 

1.E-11

1.E-10

1.E-09

1.E-08

1.E-07

0 600 1200 1800 2400

กร
ะแส

ไฟ
ฟ้า

 (A
) 

เวลา (s) 



97 
 

ประวตัิผู้ทาํวจัิย 

 

ชือ-สกุล นายทรงยศ  บุญคง 

ทีอยู ่ 50 หมู่ที 5 ต.ทบักฤชใต ้อ.ชุมแสง จ. นครสวรรค ์

E-mail address bsongyot7@gmail.com 

 

ประวตัิการศึกษา 
พ.ศ. 8 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
พ.ศ. 1 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาปิโตรเคมีและ

วสัดุพอลิเมอร์  ภาควชิาวทิยาการและวศิวกรรมวสัดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัศิลปากร   

พ.ศ. 52 ศึกษาต่อในระดบัปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาการ
และวศิวกรรมพอลิเมอร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวตัิการฝึกงาน 
พ.ศ. 2550 บริษทั ติง เซ่ง ฮง อุตสาหกรรม (จาํกดั) 

ทุนการศึกษาทไีด้รับระหว่างการศึกษา 

พ.ศ. 2- 4 ทุนผูช่้วยอาจารย ์ภาควชิาวทิยาการและวศิวกรรมวสัดุ  

 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐมเคมี 

ผลงานทางวชิาการ 
 Songyot Boonkong, Amnard Sittattrakul and Wanchai Lerdwijitjarud, 

“Effect of Electron Withdrawing Group on Electrical Conductivity of  Polythiophene Derivative.” 

Pure and Applied Chemistry International Conference 2013: Global Chemical Sciences for green 

Community, 23-25 January, 2013, The Tide Resort, Bangsaen Beach, Chon Buri, Thailand. 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



