52402207 : สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
คําสําคัญ : พอลิเมอร์ นาํ ไฟฟ้ า : พอลิไธโอฟี น : พอลิเมอร์ ตรวจสอบก๊าซ
ทรงยศ บุญคง : การปรับปรุ งสมบัติการนําไฟฟ้ าของพอลิไธโอฟี นเพือประยุกต์ใช้เป็ นตัว
ตรวจสอบก๊าซ. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.อํานาจ สิ ทธัตตระกูล. 97 หน้า.
งานวิจยั นีมีจุดประสงค์เพือสังเคราะห์และศึกษาสมบัติการนําไฟฟ้ าของพอลิไธโอฟี นและ
อนุ พนั ธ์ ของพอลิ โอฟี นที มี หมู่แทนที ณ ตําแหน่ งที 3 เป็ นหมู่ไฮดราโซนซึ งได้ทาํ การทดสอบ
สมบัติการนําไฟฟ้ าภายใต้บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน เมธานอลและไดเอทิลอีเทอร์ โดยก่อนการ
ทดสอบจะนําพอลิเมอรไปกระตุน้ พาหะประจุ ดว้ ยลิเธี ยมเปอร์ คลอเรต (LiClO4) ในอัตราส่ วนของ
มอนอเมอร์ ต่อสารกระตุน้ พาหะประจุเท่ากับหนึงต่อหนึ งโดยโมล จากผลการทดลองพบว่า ปั จจัยที
ส่ งผลต่อสมบัติการนําไฟฟ้ า การตอบสนองต่อก๊าซและความว่องไวในการตรวจสอบก๊าซของพอลิ
เมอร์ ขึ นอยู่กบั โครงสร้ างของพอลิ เมอร์ และความเป็ นขัวของก๊าซตัวอย่า ง นันคื อพอลิ เมอร์ ที มี
โครงสร้างเป็ นหมู่แทนทีเป็ นหมู่ไฮดราโซนซึ งเป็ นหมู่ให้อิเล็กตรอนจะมีค่าการนําไฟฟ้ าทีสู งขึน
เนื องจากหมู่แทนทีทีเป็ นหมู่ให้อิเล็กตรอนจะช่วยให้อิเล็กตรอนเคลือนทีผ่านสายโซ่ หลักได้ดีขึน
นอกจากนี การทีพอลิ เมอร์ มีหมู่แทนทีทีเป็ นหมู่ไฮดราโซนจะทําให้พอลิ เมอร์ มีช่องว่างระหว่าง
โมเลกุลมาก แต่ก็ไม่ช่วยทําให้พอลิเมอร์ มีเวลาในการตอบสนองต่อก๊าซและเวลาในการคืนตัวกลับ
ดีขึน เนืองจากหมู่ไฮดราโซนเป็ นหมู่ทีมีขวสู
ั งซึงจะไปจับกับโมเลกุลของเมธานอลทําให้การดูดซับ
และการคายซับของโมเลกุลของเมธานอลช้าลง สําหรับปั จจัยของความเป็ นขัวของก๊าซตัวอย่างนัน
พบว่า พอลิเมอร์ มีความว่องไวต่อการตรวจสอบก๊าซทีมีความเป็ นขัวมากได้ดีกว่าก๊าซทีมีความเป็ น
ขัวน้อย เนื องจากก๊าซที มี ค วามเป็ นขัวมากเมือแพร่ เข้าไปอยู่ระหว่างสายโซ่ พ อลิ เมอร์ จะทําให้
ลิเทียมเปอร์ คลอเรตที เป็ นสารกระตุ น้ พาหะประจุแตกตัวได้ดี ซึ งจะช่ วยเพิมเสถียรภาพของแคท
ไอออนและแอนไอออนทําให้อิเล็กตรอนสามารถเคลือนที ผ่านสายโซ่ หลักได้ดีขึน ในการศึกษา
อิทธิ พลของความเข้มข้นของก๊าซเมธานอลทีมีต่อการตอบสนองต่อก๊าซและความว่องไวของพอลิ
เมอร์ พบว่า เมือความเข้มข้นของก๊าซเมธานอลสู งขึน จะทําให้พอลิเมอร์ มีการตอบสนองและความ
ว่องไวต่อก๊าซสู งขึน เนืองจากเมือความเข้มข้นของก๊าซเมธานอลสู งขึน จะทําให้เมธานอลเข้าแทรก
เข้าไปอยูร่ ะหว่างสายโซ่ได้มากและเร็ วเนืองจากมีโมเลกุลของเมธานอลมาก
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี เป็ นการศึกษาเกียวกับการสังเคราะห์และทดสอบการนําไฟฟ้ าของพอ
ลิไธโอฟี นและอนุ พนั ธ์ ทางผูจ้ ดั ทําโครงการวิทยานิ พนธ์ ตอ้ งขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุ ณแม่ เป็ น
อย่างยิง ทีให้การสนับสนุนในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท ให้คาํ สอน และกําลังใจในการฝ่ าฟั น
อุปสรรคต่างๆ ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ดร.อํานาจ สิ ทธัตตระกูล อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิ พนธ์
และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวิจิตรจรัส ทีท่านได้กรุ ณาให้ความรู้ และคําแนะนําต่างๆ เมือ
มีปัญหาหรื ออุปสรรคต่างๆตลอดการทําวิทยานิ พนธ์นี ขอขอบพระคุ ณอาจารย์ ดร. ศราวุธ ภู่ไพ
จิ ต ร์ กุ ล สํ า หรั บ ความช่ ว ยเหลื อ และคํา แนะนํ า ต่ า งๆทางด้ า นการใช้ โ ปรแกรม labview
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วรดา หล่อยืนยง ทีให้ความรู้เกียวกับการใช้งานเครื องวัด
การนําไฟฟ้ า ขอขอบพระคุณ คุ ณพินิจ เจียรระลึก นักวิทยาศาสตร์ ประจําภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ ทีเป็ นธุระจัดหาอุปกรณ์เครื องแก้วและสารเคมีอืนๆ พร้อมให้คาํ แนะนําต่างๆ ในการ
ใช้งานด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณคุณไพโรจน์ ตังศุภธวัช วิศวกรประจําภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ ทีคอยช่วยเหลือในการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื องมือ ต่างๆทีเกิดการชํารุ ดให้กลับมาใช้
งานได้ตามปกติ ขอขอบคุณ น้อง ไพโรจน์ ใบตาเฮ ทีให้ความช่วยเหลือในการต่อเครื องวัดการนํา
ไฟฟ้ า
ขอขอบคุ ณภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิท ยาลัยศิ ล ปากร และศูนย์ความเป็ นเลิ ศ ด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมี แ ละวัส ดุ
สําหรับความช่ วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษา ทุนสนับสนุ นงานวิจยั และทุนการเสนอผลงานใน
PACCON 2013 ณ ประเทศไทย
สุ ดท้า ยนี ขอขอบคุ ณเพื อนๆ น้องๆ พี ๆและผูเ้ กี ยวข้อ ง ที ให้ค วามเอื อเฟื อ ช่ ว ยเหลื อ
แบ่งปั น และมีส่วนร่ วมในความสําเร็ จของงานวิจยั นี
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