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บทคัดย่อ 

 

 ในงานวิจัยนีได้ทาํการสังเคราะห์กราฟีนออกไซด์ (Graphene oxide, GO) และกราฟีน

ออกไซด์ทีเจือด้วยไนโตรเจน (Nitrogen-doped graphene oxide, NGO) ด้วยวิธีฮัมเมอร์ (Hummer 

method) GO และ NGO ทีสังเคราะห์ได้จะถูกนาํไปไฮบริดกบัซิงออกไซด์ (Zinc oxide, ZnO) ดว้ยวิธี 

ไฮโดรเทอร์มอล (Hydrothermal) (อา้งอิงเป็น ZnO-GO และ ZnO-NGO ตามลาํดบั) โดยทีสัณฐานวิทยา

, โครงสร้างนาโน, หมู่ฟังกช์นั องคป์ระกอบธาตุ และโครงสร้างผลึกของตวัอยา่งทีสังเคราะห์ได้จะถูก

ตรวจสอบดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscopy, SEM), กลอ้ง

จุลทรรศน์ อิ เล็กตรอนแ บบส่องผ่าน (Transmission electron microscopy, TEM), เครืองอนุภาค

อิเล็กตรอนทีถูกปลดปล่อยด้วยรังสีเอกซ์ (X-ray photoelectron microscopy, XPS), เครืองวิเคราะห์หา

องค์ประกอบทางโครงสร้างเคมีของสารโดยใช้ความยาวคลืนช่วงอินฟราเรด (Fourier transform 

infrared spectroscopy, FT-IR) และเครืองวิเคาะห์การเลียวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction, XRD) ผล

การวิเคราะห์ดว้ย SEM และ TEM แสดงใหเ้ห็นว่า GO ทีสงัเคราะห์ไดมี้โครงสร้างเป็นแผ่นยน่ ในขณะ

ที ZnO มีโครงสร้างเป็นชินเล็กๆ ทีมีขนาด 465 ไมโครเมตร ทีกระจายตวัอยา่งไร้ระเบียบบนแผ่น GO 

ผลการวิเคราะห์ด้วย XPS แสดงผลให้เห็นว่าปริมาณไนโตรเจนในตวัอย่าง NGO มีค่า 7.2 at% แก๊ส

เซนเซอร์จาก ZnO-GO และ ZnO-NGO ทีสังเคราะห์ไดจ้ะถูกนาํไปตรวจวดัแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด ์

(Nitrogen dioxide, NO2) และคาร์บอนมอนอกไซด ์(Carbon monoxide, CO) ทีความเขม้ขน้ 50-200 ใน

พนัลา้นส่วน (parts per million, ppm) ทีอุณหภูมิห้องถึง 75 องศาเซลเซียส พบว่าค่าการตอบสนองของ 

ZnO-GO ต่อแก๊ส NO2 ทีความเขม้ขน้ 100 ppm ทีอุณหภูมิห้อง, 50 และ 175 องศาเซลเซียส เท่ากับ   

0.00 %, 11.11 % และ 49.71 % ตามลาํดบั ในขณะที ZnO-NGO เท่ากบั 19.22 %, 81.74 % และ 92.73 % 

ตามลาํดบั ค่าความตา้นทานไฟฟ้าของเซนเซอร์ ZnO-GO และ ZnO-NGO มีค่าลดลงเมือสัมผสักบัแก๊ส 

NO2 ผลการลดลงของความตา้นทานไฟฟ้า จากผลดงักล่าวคาดวา่วสัดุหลกัทีเป็นตอบสนองแก๊สคือ GO 

และ N-GO ยงิไปกว่านัน เซนเซอร์ ZnO-NGO มีค่าการตอบสนองทีสูงกว่าเซนเซอร์จาก ZnO เนืองจาก

บริเวณความบกพร่องทีเกิดการเจือไนโตรเจนช่วยเพิมการดูดซับโมเลกุลแก๊สไดดี้ยงิขึนบน GO ส่งผล

ให้มีค่าการตอบสนองเพิมขึน ผลลัพธ์นีแสดงให้เห็นว่าวสัดุไฮบริด ZnO-NGO ทีสังเคราะห์ไดมี้

คุณสมบติัทีเหมาะในการนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นอุปกรณ์แก๊สเซนเซอร์ 
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Abstract 

In this work, graphene oxide (GO) and nitrogen-doped graphene oxide (NGO) were 

synthesized by Hummer method. Synthesized GO and NGO were mixed with zinc oxide by 

hydrothermal method (referred as to ZnO-GO and ZnO-NGO, respectively). The morphology, 

nanostructure, functional group, element composition and crystallinity of synthesized samples were 

analyzed by scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), X-ray 

photoelectron microscopy (XPS), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), and X-ray 

diffraction (XRD). The SEM and TEM results show the wrinkled-structure of GO. The flake-like 

structure of ZnO with average size of 465 µm were randomly stacked on the surface of GO layer. The 

XPS result show that doping content of nitrogen in NGO was 7.2 at.%. The gas sensor-based on ZnO-

GO and ZnO-NGO were detected to nitrogen dioxide gas (NO2) and carbon monoxide (CO) in the range 

of 50 to 200 parts per million (ppm) at room temperature to 75 °C. The sensitivity of ZnO-GO to 100 

ppm NO2 gas at room temperature, 50 °C and 75 °C were 0.00 %, 11.11 % and 49.71 %, respectively, 

while the sensitivity of ZnO-NGO was 19.22 %, 81.74 % and 92.73 %, respectively. The resistance of 

ZnO-GO and ZnO-NGO sensors decreased after NO2 exposure. This results imply that the majority 

material for sensing is GO and NGO. Moreover, the sensitivity of ZnO-NGO sensor is higher than that 

of ZnO-GO because the defect site from nitrogen doping enhance the adorsption of gas molecule onto 

GO, resulting in an increase in the sensitivity. The results imply that synthesized ZnO-NGO hybrid 

materials could be used in gas sensor devices. 
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บทนํา 

 

ความสําคัญและทีมาของปัญหา 

ปัญหามลภาวะทีเพิมขึนในปัจจุบัน เนืองจากการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการ

ขยายตวัของประชากร การปล่อยของเสียต่างๆ ออกสู่สิงแวดลอ้มจึงมีปริมาณมากยงิขึน โดยเฉพาะอย่าง

ยิงแก๊สพิษทีเป็นอันตรายต่อสิงแวดลอ้มและสิงมีชีวิต ตวัอย่างเช่น ทงัแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ 

(Nitrogen dioxide, NO2) และคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon monoxide, CO) ซึงเป็นแก๊สทีมีอนัตราย

ชนิดรุนแรงสูงต่อมนุษยแ์ละสิงมีชีวิต โดยทงัแก๊ส NO2 และ CO สามารถเกิดขึนไดทุ้กการเผาไหม ้เช่น 

จากเครืองยนตข์องยานพาหนะ และอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนีแก๊ส CO ยงัไม่สามารถตอบสนองได้

ชัดเจนต่อการรับรู้ทีเกิดขึนกับมนุษย ์ดังนันจึงมีความสําคญัทีต้องมีการพฒันาแก๊สเซ็นเซอร์ (Gas 

sensor) ในการตรวจวดัแก๊สพิษดงักล่าว ทีมีประสิทธิภาพในปริมาณทีความเขม้ขน้ตาํ  เนืองจากเป็น

แก๊สพิษทีมีอนัตรายต่อร่างกาย เมือสัมผสัจะทาํให้เกิดการระคายเคือง เจ็บคอแน่นหนา้อก เมือไดรั้บใน

ปริมาณทีสูงอาจทาํให้เสียชีวิตได ้ดงันนัเพอืเป็นการระวงัและป้องกนัจึงจาํเป็นตอ้งมีอุปกรณ์สาํหรับใน

การตรวจวดัปริมาณแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด ์และคาร์บอนมอนนอกไซด์ในบริเวณต่าง ๆ เพือเป็น

การเฝ้าระวงัและป้องกนัอนัตรายทีอาจเกิดขึนได ้ในปัจจุบนัการใช้วสัดุนาโนเพือประโยชน์ในการ

ตรวจวดัแก๊สไดรั้บความสนใจและเป็นทียอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดี เนืองจากแก๊ส

เซนเซอร์ส่วนใหญ่นิยมใชว้สัดุประเภทโลหะออกไซด ์(Metal oxide) มีโครงสร้างทีง่าย ไม่ซบัซอ้นและ

ราคาถูก อยา่งไรก็ตามแก๊สเซนเซอร์จากโลหะออกไซด์จะมีประสิทธิภาพในการตรวจวดัทีดีไดเ้ฉพาะ

ในช่วงอุณหภูมิสูงเท่านัน (> 200 องศาเซสเซียส) [1] ซึงถือเป็นขอ้จาํกดัของแก๊สเซนเซอร์จากโลหะ

ออกไซด์ แตจ่าํเป็นตอ้งใชอุ้ณหภูมิในการตรวจวดัทีสูงกว่าอุณหภูมิห้อง จึงจะมีประสิทธิภาพทีดีในการ

ตรวจวดั กราฟีน (Graphene) [2-3] เป็นวสัดุโครงสร้างนาโนอีกชนิดหนึงทีไดรั้บความสนใจเป็นอย่าง

มาก เนืองจากมีคุณสมบติัพิเศษต่างๆ ทงัสมบตัิเชิงกล ไฟฟ้า และเคมี [4-6] นอกจากนีกราฟีนยงัเป็น

วสัดุทีมีพืนทีผิวทีสูงและมีความว่องไวต่อการตอบสนองโมเลกุลของแก๊สชนิดต่างๆ รวดเร็วกว่ากลุ่ม

เซ็นเซอร์จาํพวกฟิลม์โลหะออกไซด ์ง่ายต่อการทาํให้เกิดการเปลียนแปลงของประจุพาหะ ขณะโมเลกุล

ของแก๊สเกิดการดูดซับบนบริเวณพืนผิว จากคุณสมบติัดงักล่าวในเบืองตน้แสดงให้เห็นว่ากราฟีนถือ

เป็นวสัดุโครงสร้างระดับนาโนตวัเลือกอีกชนิดหนึง ทีดีและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์เกียวกบัการ

เปลียนแปลงสมบตัิทางไฟฟ้า สําหรับการตรวจวดัเป็นแก๊สเซนเซอร์ในการตรวจวดัแก๊สพิษในระดับ



13 
 

โมเลกุลของกลุ่มแก๊ส NO2 และ CO ทีระดับความเขม้ขน้ตาํในระดับพนัลา้นส่วน (Parts per million, 

ppm) และเพือใชป้ระโยชน์เป็นตวัสร้างสัญญาณเตือนแจง้ระดบัความปลอดภยัในการป้องกนัอนัตราย

จากแก๊สดงักล่าว และต่อการเกิดมลพิษทางอากาศในสิงแวดลอ้ม การพฒันาวสัดุดงักล่าวกราฟีนเพือใช้

ประโยชน์เป็นเซ็นเซอร์สําหรับตรวจวดัแก๊ส นอกจากนียงัไดมี้การศึกษาในส่วนของกระบวนการเจือ

อะตอมชนิดอืน เช่น อะตอมของไนโตรเจน [7] เพอืสร้างความบกพร่องในท่อนาโนคาร์บอน/กราฟีน

ในระดบัแลตทิซ และช่วยเพมิพลงังานในการดูดซบัโมเลกุลของแก๊ส  ทาํใหว้สัดุประเภทนีกราฟีนทีเจือ

ดว้ยอะตอมไนโตรเจน มีประสิทธิภาพการตรวจวดัทีสูงขึน ช่วยเพมิการตอบสนองและการเลือกจาํเพาะ

ชนิดของแก๊ส ในขณะทีซิงค์ออกไซด ์(Zinc oxide, ZnO) [8-9] เป็นโลหะออกไซดที์มีสมบติัเป็นสารกึง

ตวันาํชนิดเอ็น (N-type semiconducting) มีแถบพลงังานตอ้งห้ามทีกวา้งประมาณ 3.3-3.4 อิเล็กตรอน

โวลต ์[9] มีโครงสร้างขนาดเล็กระดบันาโนไดท้งัแบบทีเป็นอนุภาคนาโน (nanoparticles) หรือแบบท่อ

เฮกซะโกนอล (hexagonal nanorods)  และไดถู้กนาํไปใช้ประโยชน์เป็นอุปกรณ์การวดัต่างๆ มากมาย 

สาํหรับการนาํ ZnO ไปประยกุต์ใชเ้ป็นเซ็นเซอร์ตวัตรวจวดัแก๊ส  NO2  และ CO  พบว่ามีประสิทธิภาพ

ค่อนขา้งดีในช่วงอุณหภูมิการวดัประมาณ 200-300 องศาเซสเซียส จึงมีแนวคิดทีจะพฒันานาํวสัดุวสัดุ

คอมโพสิตระหว่างกราฟีนและ ZnO เนืองจากวสัดุทงัสองลว้นมีประสิทธิภาพในการตรวจจบัแก็ส  NO2 

และ CO ไดดี้ โดยผลของอิเล็กตรอนจากกราฟีน ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงสมบติัทางไฟฟ้า อาจมีผล

ให้แถบพลงังานตอ้งห้ามของซิงคอ์อกไซดZ์nO เปลียนแปลงในทิศทางทีลดลง เพือลดอุณหภูมิในการ

ตรวจวดัแก๊ส จากแนวคดิดงักล่าวเป็นการศึกษาเพอืพฒันาตวัตรวจวดัแก๊สใหมี้ประสิทธิภาพเพมิขึนจาก

ตวัวสัดุทีใชเ้พียงวสัดุใดวสัดุหนึง และสามารถคดัแยกแก็สแต่ละชนิดในการวดัได ้และสามารถทาํงาน

ไดใ้นสภาวะอุณหภูมิใกลเ้คียงอุณหภมิูห้อง  

ดังนันโครงการวิจัยนีจะทาํการศึกษาการเตรียมกราฟีนออกไซด์ (Graphene oxide, GO) และ 

กราฟีนออกไซด์ทีเจือด้วยอะตอมไนโตรเจน (Nitrogen-doped graphene oxide, NGO) ดว้ยเทคนิคฮมัเมอร์ 

(Hummer method) ในส่วนของการสังเคราะห์ ZnO ทําการเตรียมด้วยเทคนิคไฮโดรเทอร์ม อล 

(Hydrothermal) จากนนัจะนาํ GO และ NGO ทีสังเคราะห์ไดม้าพฒันาเป็นวสัดุไฮบริดร่วมกบั ZnO ดว้ย

เทคนิคการปันกวน เพอืนาํไปประยกุต์ใชเ้ป็นวสัดุเซนเซอร์ในการตรวจวดัแก๊ส NO2 และ CO ทีระดบัความ

เขม้ขน้ ppm ทีช่วงอุณหภูมิหอ้งถึงอุณหภูมิสูง  
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วัตถุประสงค์ 

- ศึกษาการสังเคราะห์ GO และ NGO ดว้ย วิธีฮมัเมอร์ และ ZnO ดว้ยไฮโดรเทอร์มอล 

- ศึกษาการไฮบริดกนัระหว่าง ZnO กบัโครงสร้างของ GO และ NGO 

- สร้างตวัตรวจวดัแก๊ส NO2 และ CO ของวสัดุไฮบริดสาํหรับการตรวจวดัแก๊สทีอุณหภูมิห้อง

และอุณหภูมิสูง 

- ศึกษาพนัธะการจบักนัระหว่าง ZnO กบัโครงสร้างของ GO 

- ทดสอบประสิทธิภาพตวัตรวจวดัแก๊ส NO2 และ CO ของวสัดุไฮบริด ZnO-GO และ ZnO-

NGO 

 

ขอบเขตการวจิัย 

- ศึกษาผลของการผสมระหว่าง GO และ NGO และ ZnO ต่อลกัษณะทางโครงสร้าง สัณฐานวิทยา 

หมู่ฟังกช์นั ความเป็นผลึก และองคป์ระกอบธาตุ SEM, TEM,  FTIR, XRD, และ XPS  

- สร้างและศึกษาประสิทธิภาพการตรวจวดัแก๊ส NO2 และ CO จากวสัดุไฮบริด ZnO-GO และ ZnO-

NGO 

 

วิธีการดาํเนินการวจิัยโดยสรุปทฤษฎ ีและ/หรือ แนวทางความคิดทีนํามาใช้ในการวจิัย 

  ผลของการเพิมขึนของมลพิษทางอากาศจากหลายๆ ปัจจยั อาทิเช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาค

คมนาคม ฯลฯ ในปัจจุบนั ทาํให้มีการศึกษาพฒันาตวัตรวจวดัแก๊สชนิดต่างๆ ทีมีคุณภาพ ตอบสนอง

ไดแ้ม่นยาํและรวดเร็ว รวมทงัสามารถนาํมาใช้ทดสอบซาํได้ในเวลาอนัสัน การพฒันาเซ็นเซอร์ใน

การตรวจวดัแก๊ส เพือเตือนภยัและป้องกนัให้กบัมนุษยแ์ละสิงมีชิว ิตจึงมีความจําเป็นอย ่างยิง 

หลกัการตอบสนองแก๊สเซ็นเซอร์ส่วนใหญ่อาศยัการเปลียนแปลงสมบติัทางกายภาพและทางเคมีบน

พืนผ ิวของวสัดุเซ็นเซอร์ การดูดซ ับโมเลกุลของแก๊สบนวสัดุทีใช เ้ป็นเซ็นเซอร์มีผลต่อการ

เปลียนแปลง สมบตัิทางไฟฟ้าของเซ็นเซอร์ การศึกษาวสัดุทีใชม้าทาํเซ็นเซอร์แก๊สและสามารถ

ตรวจวดัแก๊สไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจึงได้รับความสนใจ โดยในปัจจุบนัวสัดุกลุ่มโลหะออกไซด์ทีมี

สมบตัิเป็นสารกึงตวันําได้รับความสนใจทีจะนาํมาใช้เป็นแก๊สเซ็นเซอร์ โดยเฉพาะอย่างยิง ZnO 

เป็นโลหะออกไซด์ ทีมีสมบติัเป็นสารกึงตวันาํชนิดเอ็น มีแถบพลงังานตอ้งห้าม (energy gap, Eg) ที

กวา้งประมาณ 3.3-3.4 อิเล็กตรอนโวลต์ [8-9] สามารถมีโครงสร้างไดห้ลายแบบ โดยมีรูปร่าง
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แตกต่างกนัขึนกบัเงือนไขของการสังเคราะห์ โครงสร้างแบบ Wurtzite เป็นโครงสร้างของ ZnO 

แบบ hexagonal close packing (hcp) ทีมีค่าคงทีของแลตติส(lattice) a = 3.245 Å   และ c = 5.207 Å  

โดย Zn2+ และ O2- จบัดว้ยพนัธะโควาเลนซ์แบบ sp3  โครงสร้างแบบ hcp ของ ZnO ดงัแสดงในภาพ

ที  จากการที ZnO มี สมบติัเป็นสารกึงตวันาํชนิดเอ็นทีมีอิเล็กตรอนเป็นพาหะหลกั โดยส่วนใหญ่

อิเล็กตรอนจากชนันาํไฟฟ้าจะถ่ายเทไปยงัโมเลกุลของแก๊สทีมาจบั ทาํให้มีความตา้นทานสูงขึน ทาํ

ให้มีการนาํ ZnO มาใชป้ระโยชน์ในรูปแบบของแก๊สเซ็นเซอร์ อีกปัจจยัทีสาํคญัคือ การลดขนาดเพือ

เพิมพืนทีผิวในการดูดซับโมเลกุลของแก๊ส ดงันนั การศึกษาเพือสังเคราะห์วสัดุนาโน ZnO จึงไดรั้บ

ความสนใจเพือนาํมาประยกุต์ใชใ้นการตรวจวดัแก๊สพิษ เช่น NO2 , CO และแก๊สอืนๆ นอกจากนี ยงั

พบว่าการเลือกใชว้สัดุทีมีขนาดเล็ก และมีการตอบสนองสูงทีปริมาณความเขม้ขน้ของแก๊สตาํ 

สามารถใชง้านไดน้าน วสัดุนาโนเทคโนโลยีอืนๆ จึงได้รับความสนใจเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะวสัดุ

กลุ่มอะตอมของคาร์บอน เพือเพิมประสิทธิภาพในการตรวจวดัแก๊สทีเป็นมลพิษทีอุณหภูมิห้อง มี

สมบติัการตอบสนอง นาํมากลบัมาใชใ้หม่ได้รวดเร็ว และสามารถวดัไดที้ความเขม้ขน้ตาํได ้ 

 

 

ภาพที  แสดงโครงสร้างหน่วยเซลของ ZnO ทีมีโครงสร้างแบบ Wurtzite [9] 

 

  สําหรับกลุ่มวสัดุนาโนคาร์บอน (Nanocarbon materials) ทีมีลกัษณะทางโครงสร้างใน

ระดบันาโนเมตร ทีไดร้ับความสนใจ ประกอบดว้ย ฟูลเลอลีน (Fullerene) ท่อนาโนคาร์บอน 
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(Carbon nanotubes, CNTs) กราฟีน (Graphene) กราฟีน และกราไฟต์ (Graphite) เป็นตน้ ดงัแสดง

ในภาพที   

 

 

ภาพที  (a-d) แสดงโครงสร้างอะตอมของคาร์บอนในรูปแบบต่างๆ (a) ฟลูเลอลีน, (b) ท่อนาโน

คาร์บอน (c) กราฟีน และ (d) กราไฟต์ [10] 

 

  จากภาพที  แสดงการจบักนัของอะตอมคาร์บอนในรูปแบบต่างๆ เมือพิจารณากราฟีนเป็น

วสัดุโครงสร้างนาโนทีมีสมบติัโดดเด่นทงัเชิงกล เคมี ความร้อน แสง และไฟฟ้า [4-6] ในโครงสร้าง

สองมิติของคาร์บอน จึงไดรั้บความสนใจในการนาํมาประยุกต์ใชเ้ป็นตวัตรวจวดัแก๊ส เพราะมีขนาด

เล็ก มีพืนทีผิวต่อปริมาตรของการดูดซับโมเลกุลของแก๊สไดสู้ง เมือมีการจบักบัโมเลกุลของแก๊สจะ

เกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนได้ดี สามารถสังเกตการเปลียนแปลงสมบตัิทางไฟฟ้า ทาํให้กราฟีนมีการ

ตอบสนองทีไวต่อโมเลกุลของแก๊สหลายชนิดทีอุณหภูมิห้อง และสามารถตอบสนองไดด้ีกบัแก๊ส 

NO2 และ CO ทีเป็นมลพิษต่อสิงแวดลอ้มไดดี้ โดยงานวิจยัก่อนหนา้นี Shiak และคณะ [7] ไดท้าํการ

สังเคราะห์กราฟีนและกราฟีนทีเจือดว้ยอะตอมของไนโตรเจนดว้ยวิธีฮมัเมอร์ ผลการทดลองแสดง

ให้เห็นว่าการตอบสนองต่อแก๊ส NO2 ทีดี ณ อุณหภูมิห้อง และการคืนตวัจะใชเ้วลานอ้ยภายใตแ้สง

อุลตร้าไวโอเลต ขณะเดียวกนัผลจากการวิจัยของงานวิจยันียงั พบว่าเซ็นเซอร์มีความสามารถการ

ตอบสนองต่อแก๊สอืนๆ ไดดี้ เช่นกนั ได้แก่ แก๊ส H2S, SO2, CO, NH3 เป็นตน้ 
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 ดงันนัทางคณะผูว้ิจยัจงึมีความสนใจในการทีจะสงัเคราะห์ GO และ NGO ซึงมีจาํนวนพาหะการนาํ

ไฟฟ้าและพืนทีผิวทีเพิมขึนกว่าเมือเปรียบเทียบกบัวสัดุนาโนคาร์บอนชนิดอืนๆ อีกทงัการเจืออะตอม

ไนโตรเจนและความบกพร่องภายในโครงสร้างทีเกิดขึน ส่งผลใหก้ราฟีนทีมีปริมาณพาหะในการนํา

ไฟฟ้าทีสูง และเมือนาํมาผสมร่วมกบัโลหะออกไซด์จาํพวก ZnO ในรูปวสัดุผสม (Hybrid materials)  

ซึงมีสมบตัิเป็นสารกึงตวันาํชนิดเอน็ ทมีีโครงสร้างขนาดเล็กระดบันาโนเมตร มีเสถียรภาพทางกายภาพ

และทางเคมี แต่มีการตอบสนองต่อโมเลกุลของแก๊สพิษทีอุณหภูมิสูงกวา่อุณหภูมิห้อง  

 จากสมบติัทีมีความโดดเด่นดงักล่าวของวสัดุดงักล่าว ทาํใหผู้ว้ิจัยให้ความสนใจต่อการศึกษาวสัดุ

ผสมระหว่างกราฟีนและ ZnO เพือนาํไปประยุกตใ์ชเ้ป็นตวัตรวจจบัแก๊สพิษ กลุ่ม NO2 และ CO และ

ศึกษาประสิทธิภาพของความไวและการตอบสนอง ทีปริมาณความเขม้ขน้ของแก๊สในระดับ ppm ที

อุณหภูมิห้องและช่วงอุณหภูมิสูง รวมทงัประสิทธิภาพของการนาํกลบัมาใชใ้หม่ และศึกษาวิธีการใน

การคดัเลือกแก๊สในการตรวจวดั เพือเป็นตวัตรวจวดัและสัญญาณเตือนทีมีประสิทธิภาพในการป้องกัน

อนัตรายจากมลพิษของแก๊สดงักล่าวในสิงแวดลอ้ม ภายใตเ้งือนไขทางโครงสร้างและสมบตัิต่างๆ   

ของกราฟีนทีมีสมบตัิการเปลียนแปลงทางไฟฟ้าทีดี เมือมีการจับกบัโมเลกุลของแก๊สในกลุ่มแก๊ส

พิษ NO2 และ CO มีพืนทีผิวทีสูงในการจับกบัโมเลกุลของแก๊ส และพาหะในการนาํไฟฟ้าทีสูง แต่

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยงัมีงานวิจยัส่วนน้อย ทีสามารถดาํเนินการตรวจวดัแก๊สดงักล่าวได้ทีความ

เขม้ขน้ตาํกว่า 10 ppm ทีอุณหภูมิห้อง  

 ดงันันทางคณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ ในการทีจะสังเคราะห์กราฟีนออกไซด์และกราฟีนออกไซด์

เจือไนโตรเจน ซึงมีจาํนวนพาหะการนาํไฟฟ้าและพืนทีผิวทีเพิมขึนกว่าเมือเปรียบเทียบกับท่อนาโน

คาร์บอน อนัเกิดจากการเจือไนโตรเจนและความบกพร่องภายในโครงสร้างทีเกิดขึน มาผสมร่วมกับ

โลหะออกไซด์จาํพวกซิงคอ์อกไซด์ในรูปวสัดุผสม (Hybrid materials)  ซึงมีสมบตัิเป็นสารกึงตวันาํมี

โครงสร้างขนาดเล็กระดับนาโนเมตร มีเสถียรภาพทางกายภาพและทางเคมี แต่มีการตอบสนองต่อ

โมเลกุลของแก๊สพิษทีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้อง  จากสมบัติทีมีความโดดเด่นดังกล่าวของวสัดุ

ดงักล่าว ทาํให ้ผูว้จิยัใหค้วามสนใจต่อการศึกษาวสัดุผสม เพอืนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นตวัตรวจจบัแก๊สพิษ 

กลุ่ม NO2 และ CO และศึกษาประสิทธิภาพของความไว และการตอบสนอง ทีปริมาณความเขม้ขน้ของ

แก๊สตาํในระดับ ppm ทีอุณหภูมิห้องไปจนถึงช่วงอุณหภูมิสูง รวมทงัประสิทธิภาพของการนาํกลบัมา

ใชใ้หม่ และศึกษาวิธีการในการคดัเลือกแก๊สในการตรวจวดั เพอืเป็นตวัตรวจวดัและสัญญาณเตือนทีมี

ประสิทธิภาพในการป้องกนัอนัตรายจากมลพิษของแก๊สดงักล่าวในสิงแวดลอ้ม 
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ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

จากผลการวิจัย คาดว่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาและผลิต

บณัฑิต ทงัในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท-เอก ทีสนใจงานทางดา้นวสัดุนาโนเทคโนโลยี และ

พฒันาองคค์วามรู้ของผูส้นใจในการทีจะ GO และ NGO ในรูปวสัดุผสมกบัวสัดุอืน ๆ ไดแ้ก่ อนุภาคนา

โนโลหะออกไซด ์ไปใชป้ระโยชน์ดา้นต่าง ๆ ในเชิงอุตสาหกรรมมากยงิขึน ทงัในดา้นแก๊สเซ็นเซอร์ 

นอกจากนีผูวิ้จัยคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวในการประชุมวิชาการระดับประเทศ 

ตีพิมพผ์ลงานในวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ  รวมทงัสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานอืน ๆ 

ทงัในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพอืพฒันานาํวสัดุผสมดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นอืน ๆ ต่อไป 
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ขันตอนดําเนนิการวิจัย 

 

งานวิจยันีเป็นการสังเคราะห์กราฟีนออกไซด์ (Graphene oxide, GO) และกราฟีนออกไซด์เจือ

ไนโตรเจน (Nitrogen-doped graphene oxide, NGO) ไฮบริดร่วมกับอนุภาคระดบันาโนซิงค์ออกไซด์ 

(Zinc oxide nanoparticle, ZnO NPs) ดว้ยเทคนิคไฮโดรเทอร์มอล (Hydrothermal) ซึงมีขนัตอนในการ

ดาํเนินงานวิจยัดงันี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

การคาํนวณปริมาณสารเคมีทีใชใ้นการสงัเคราะห์สาร ZnO 

การคาํนวณปริมาณสารตงัตน้ทีใชใ้นการสงัเคราะห์สารประกอบนาโนรีดิวซ์กราฟีนออกไซด ์

ซิงคอ์อกไซด์ ในหน่วยร้อยละโดยนาํหนกั 

การเตรียม (ZnO) 

การเตรียม GO และ NGO 

การเตรียมวสัดุคอมโพสิต ZnO-GO และ ZnO-NGO 

เตรียมแก๊สเซ็นเซอร์จาก  ZnO-GO และ ZnO-NGO 

ทดสอบแก๊สเซ็นเซอร์ วดัแก๊ส NO2 และ CO 
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วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีทีใช้ในงานวิจยั 

 

1. สารเคมี 

(1) กรดซลัฟิวริก (Sulfuric acid: H2SO4) 

(2) กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid: HCl) 

(3) ซิงคอ์ะซีเตต ไดไฮเดรท (Zinc acetate dihydrate: Zn(CH3COO)2•2H2O) 

(4) โซเดียมไฮดรอกไซด ์(Sodium hydroxide: NaOH) 

(5) โซเดียมไนเตรต (Sodium nitrate: NaNO3) 

(6) นาํปราศจากอิออน (Deionized water) 

(7)  ผงกราไฟต ์(Graphite flaks) 

(8)  โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (Potassium permanganate: KMnO4) 

(9)  เอทธีลีนไดอะมีน เตตระอะซีติก แอซิด (Ethelenediamene Tetraacetic Acid: EDTA) 

(10)  เอทานอล (Ethanol: C2H6O) 

(11)  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์(Hydrogen peroxide: H2O2) 

(12)  อากาศแหง้ (Dry air) 

(13)  แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogen dioxide, NO2) 

(14)  แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์(Carbon monodioxide, CO) 

2. อุปกรณ์ 

(1) Teflon-line stainless steel autoclave 

(2) กระดาษชงัสาร 

(3) กระบอกตวง 

(4) ครกบดสาร 

(5) เครืองอดัเมด็สาร 

(6) ชอ้นตกัสาร 

(7) ชุดกรองพร้อมปัม 

(8) เตาอบสาร 
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(9) ถุงมือกนักรด 

(10)  เทอร์โมมิเตอร์ 

(11)  บีกเกอร์ 

(12)  พีเอชมิเตอร์ 

(13)  เครืองปันเหวียง 

(14)  เครืองกวนสาร 

(15)  เครืองชงัดิจิตอลความละเอียด 0.0001 (g) 

(16)  เครืองลา้งอลัตราโซนิก 

(17)  แท่งแม่เหล็กสาํหรับกวนสาร 

(18)  ไมโครปิเปต 

(19)  ขวัไฟฟ้า 4-point-probe 

(20)  มลัติมิเตอร์ 

(21)  คอมพิวเตอร์ 

(22)  เครืองควบคุมอตัราการไหลของแก๊ส 
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วิธีการดาํเนินงานวิจัย 

1. การคาํนวณปริมาณสารเคมีทีใชใ้นการสังเคราะห์สาร ZnO 

 ปริมาณสารเคมีทีใชใ้นหน่วยกรัมคาํนวณไดจ้ากสมการ 

 

1000

MCV
g   

 

โดยที g คือ ปริมาณของสารทีใชใ้นหน่วยกรัม (g) 

M คือ นาํหนกัโมเลกุลของสารทีใชใ้นหน่วยกรัมต่อโมล (g/mol) 

C คือ ความเขม้ขน้ของสารละลายในหน่วยโมลต่อลิตร (mol/l) 

V คือ ปริมาตรของตวัทาํละลายในหน่วยมิลลิลิตร (ml) 

 

ตวัอยา่งการคาํนวณปริมาณสารเคมีทีใชใ้นการสังเคราะห์ ZnO มีรายละเอียดดงันี เตรียมซิงค์

อะซีเตตไดไฮเดรท (Zn(CH3COO)2•2H2O ) ซึงมีนาํหนกัโมเลกุล 219.51 กรัมต่อโมล ทีความเขม้ขน้ 0.5  

โมลต่อลิตร ในนาํปราศจากไอออน (Deionized water) 50 มิลลิลิตร ปริมาณสาร Zn(CH3COO)2•2H2O 

ทีตอ้งใชใ้นหน่วยกรัมสามารถคาํนวณไดด้งันี 

 

g4878.5
1000

505.051.219




 
 

เตรียมสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ซึงมีนาํหนักโมเลกุล 40  กรัมต่อโมล ทีความเขม้ขน้ 

10  โมลต่อลิตร ในนาํปราศจากอิออน 20  มิลลิลิตร ปริมาณสาร NaOH ทีตอ้งใชใ้นหน่วยกรัมสามารถ

คาํนวณไดด้งันี  

 

g8
1000

201040




 
เตรียมเอทธีลีนไดอะมีนเตตระอะซีติกแอซิด (EDTA) ซึงมีนาํหนกัโมเลกุล 297.25 กรัมต่อโมล 

ทีความเขม้ขน้ 0.01 โมลต่อลิตร ในนาํปราศจากอิออน 10  มิลลิลิตร ปริมาณสาร EDTA ทีตอ้งใช้ใน

หน่วยกรัมสามารถคาํนวณไดด้งันี 
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g0292.0
1000

1001.024.292


  

 

2. การคาํนวณปริมาณสารตงัตน้ทีใชใ้นการสังเคราะห์สารประกอบนาโนรีดิวซ์กราฟีนออกไซด ์

ซิงคอ์อกไซด์ ในหน่วยร้อยละโดยนาํหนกั 

เตรียมสารประกอบนาโนรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ซิงคอ์อกไซด ์ทีเจือกราฟีนออกไซดใ์นปริมาณ

ร้อยละ 1 โดยนาํหนกั (1 wt.% RGO/ZnO) โดยใชส้ารซิงคอ์อกไซด ์0.4 กรัม สามารถคาํนวณไดด้งันี 

ถา้ใชส้ารซิงคอ์อกไซด์   0.4  กรัม  คิดเป็น 99% โดยนาํหนกั  

ดงันนัจึงใชก้ราฟีนออกไซด ์ 0.0040  กรัม คิดเป็น 1% โดยนาํหนัก  

 

3. การเตรียมซิงคอ์อกไซด ์

(1) เติม Zinc acetate dehydrate 5.4878 กรัม ลงในนาํปราศจากอิออน 50  มิลลิลิตร 

(2) กวนสารผสมดว้ยเครือง Hotplate stirrer เป็นเวลา 15 นาที 

(3) เติม EDTA 0.0292 กรัม ลงไป กวนสารผสมต่อ เป็นเวลา 15 นาที 

(4) ปรับค่า pH ของสารผสมให้มีค่า pH 10.0 โดยใชส้ารละลาย NaOH  

(5) กวนสารผสมดว้ยเครือง Hotplate stirrer ทอุีณหภมิูหอ้งเป็นเวลา 30 นาที 

(6) เทสารผสมลงใน Teflon-line stainless steel autoclave ปิดฝาให้สนิท แลว้นาํเขา้เตาอบ อบ

ทีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 ชวัโมง 

(7) ลา้งตะกอนด้วย Deionized water แลว้อบแห้งทีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 

ชวัโมง จะไดผ้งซิงคอ์อกไซด ์ 

 

4. การเตรียมกราฟีนออกไซด ์

(1) ผสม H2SO4 400 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ แลว้นาํไปวางใน ice water bath กวนสารผสมด้วย

เครือง Hotplate stirrer 

(2) เติมผงกราไฟต ์ปริมาณ 3 กรัม และ NaNO3 ปริมาณ 1.25 กรัม ลงในสารผสม และกวนสาร

ผสมดว้ยเครือง Hotplate stirrer ต่อไปอีก 

(3) เติม KMnO4 ปริมาณ 18 กรัม ลงไปอยา่งชา้ๆ และกวนสารผสมต่อไปอีก 30 นาที 
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(4) ยกสารผสมออกจาก Ice water bath แล้วกวนสารผสมด้วยเครือง Hotplate stirrer ที

อุณหภมิูห้องเป็นเวลา 120 ชวัโมง 

(5) เติม Deionized water 400  มิลลิลิตร ลงในสารผสมอยา่งชา้ๆ 

(6) กวนสารผสมดว้ย Hotplate stirrer ทีอุณหภูมิ 98 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชวัโมง 

(7) ยกสารผสมไปวางใน water bath จากนันเติม H2O2 30 ml พร้อมกวนสารผสมด้วยเครือง 

Hotplate stirrer เป็นเวลา 10 นาที  

(8) เติม Deionized water 200  มิลลิลิตร, Ethanol 200 มิลลิลิตร และ HCl 200  มิลลิลิตร พร้อม

กวนสารผสมดว้ยเครือง Hotplate stirrer เป็นเวลา 10 นาที  

(9) นาํสารผสมทีไดไ้ปลา้งดว้ย นาํปราศจากไอออน และ Ethanol จนไดค่้า pH 7.0 

(10) นาํสารผสมทีไดไ้ปปันเหวียง 8000 rpm เป็นเวลา 30 นาที เทส่วนทีใสทิง แลว้นาํตะกอนที

ไดไ้ปกรองดว้ยชุดกรองพร้อมปัม 

(11) นําตะกอนทีได้ไปอบทีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชัวโมง จะได้แผ่น 

 GO 

 

5. การเตรียมกราฟีนออกไซดเ์จือดว้ยไนโตรเจน  

สังเคราะห์กราฟีนออกไซดเ์จือดว้ยไนโตรเจน (Nitrogen-doped graphene oxide, NGO) ดว้ยวิธี

ไฮโดรเทอร์มอล ตามขนัตอนดงันี 

(1) ชงัผง GO 25 มิลลิกรัม ละลายในนาํกลนั 20 มิลลิลิตร 

(2) นาํสารละลายไปสันดว้ยเครืองอลัตร้าโซนิคเคตเป็นเวลา 30 นาที 

(3) เติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 0.5 มิลลิลิตร ลงไปในสารละลาย GO 

(4) นาํสารละลายผสมบรรจุลงใน stainless steel autoclave อบทีอุณหภูมิ 180 องศาเซสเซียส เป็น

เวลา 2 ชวัโมง 

(5) ทาํการลา้งสารละลายดว้ยนาํกลนัโดยใชว้ิธีการกรอง 

(6) ทาํการทดลองซาํตามขนัตอนทีกล่าวในขา้งตน้ โดยทาํการเปลียนแปลงเงือนไขการทดลองใน

ขอ้ (3) ดงัแสดงในตารางที 1 
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ตารางที 1 ปริมาณสารแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ทีใชใ้นการสังเคราะห์ NGO 

Sample name Volume of ammonium hydroxide (mL) 

N1 

N2 

N3 

0.5 

1.5 

3.0 

 

6. การสังเคราะห์ซิงคอ์อกไซดบ์นกราฟีนออกไซดแ์ละกราฟีนออกไซดเ์จือไนโตรเจน 

 (1) ละลาย GO ทีความเขน้ขน้ต่างกนัตามสัดส่วนในตารางที 1 ใน Ethanol 60 มิลลิลิตร โดย

เครืองลา้งอลัตราโซนิก จน GO ละลายจนหมด 

(2) เติมสารซิงค์ออกไซด์ 0.4 กรัม ลงในสารละลาย GO กวนสารผสมด้วยเครือง Hotplate 

stirrer เป็นเวลา 1 ชวัโมงทีอุณหภูมิห้อง  

(3) เทสารผสมลงใน Teflon-lined stainless steel autoclave ปิดฝาให้สนิท นาํเขา้เตาอบ อบที

อุณหภมิู 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชวัโมง  

(4) นาํสารทีไดม้าเทส่วนทีเป็นนาํใสทิง ลา้งตะกอนดว้ยนาํปราศจากไอออนดว้ยชุดกรอง  

(5) นาํตะกอนทีไดไ้ปอบทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชวัโมง จะไดว้สัดุคอมโพ

สิต ZnO-GO 

(6) ในกรณีการสังเคราะห์วสัดุคอมโพสิต ZnO-NGO ดาํเนินการตามขนัตอน (1)-(5) แต่ใชว้สัดุ

คอมโพสิตเป็น NGO แทน 

 

7. การเตรียมแก๊สเซนเซอร์  

(1) ชงัผงของ ZnO-GO และ ZnO-NGO ตวัอยา่งละ .  กรัม จากนนัเติม .   มิลลิลิตร ของ

นาํกลนัและ 2.5  มิลลิลิตร ของเอทานอลลงไปในตวัอยา่งแต่ละประเภท 

 (2)  นาํสารละลายของตวัอยา่งแต่ละประเภทไปโซนิเคตชนัเป็นเวลา 10 นาที 

 (3)  จากนนันาํสารละลายของตวัอยา่งแต่ละประเภททีปริมาตร  ไมโครลิตร หยดลงบนแผ่น  

Printed circuit board (PCB) และตงัชือแก๊สเซนเซอร์เป็น ZnO-GO และ ZnO-NGO 

 

8. การวดัเซ็นเซอร์แก๊สไนโตรเจนไดออกไซดแ์ละคาร์บอนมอนอกไซด ์  

การวดัความตา้นทานไฟฟ้าดว้ยวิธี 4 โพรบ ทอีุณหภูมิห้องถึงตามขนัตอนดงัต่อไปนี 
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(1) นาํเซนเซอร์แต่ละประเภทวางภายในระบบการวดัเซนเซอร์ ทาํการวดัการเปลียนแปลง 

ความตา้นทานดว้ยวิธี 4 โพรบ 

( )  ปล่อยอากาศแห้ง (dry air) เขา้ไปภายในระบบทีอตัราการไหล 800 sccm เป็นเวลา 5 นาที

เพอืวดัความตา้นทานไฟฟ้าเริมตน้ 

(3)  ปล่อยแก๊ส NO2 ภายใตก้ารเจือจางดว้ยอากาศแห้งทีความเขม้ขน้ 200 ppm เขา้ไปภายใน

ระบบ เพอืวดัสญัญาณการเปลียนแปลงความตา้นทานไฟฟ้าจนถึงจุดอิมตวั 

(4)  ปิดแก๊ส NO2 แลว้ปล่อยอากาศแห้งเขา้ไปภายในระบบทีอตัราการไหล 800 sccm เพือให้

เซ็นเซอร์มีการคืนสภาพหลงัจากการจบักบัแก๊ส NO2 กลบัสู่จุดเริมตน้ 

(5)  เมือเซ็นเซอร์กลบัคืนสู่สภาพสมดุล จึงเริมทาํการทดสอบปล่อยแก๊ส NO2 ทีความเขม้ขน้ 

100 ppm และ 50 ppm ต่อตามลาํดบั โดยทีระหว่างเปลียนแปลงความเขม้ขน้ของแก๊สตอ้งทาํการปล่อย

อากาศแห้ง 800 sccm เพอืคืนสภาพเซ็นเซอร์ทุกครัง  

(6) ทาํการวดัแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์โดยมีรายละเอียดดงัขนัตอนท ี(1)-(5) 
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ผลการทดลอง 

 

. ผลการวิเคราะห์โครงสร้างและสัณฐานวิทยาด้วยเครือง SEM และ TEM 

จากการสังเคราะห์ GO ด้วยวิธีฮัมเมอร์ ซึงเป็นวิธีการสังเคราะห์กราฟีนโดยการใช้กรดแก่ 

(H2SO4 และ KMnO2) หรือตวัออกซิแดนท์มาออกซิไดซ์กราไฟตใ์หไ้ดเ้ป็นกราไฟต์ออกไซด ์ซึงหมู่ของ

ออกไซด์ ไฮดรอกซิล ภาพที 3 (ก-ข) แสดงผลการวิเคราะห์ GO ดว้ยเครือง SEM และ TEM ตามลาํดบั 

พบว่า GO มีลกัษณะผิวทีแบนเรียบ โปร่งใส และมีรอยย่นในบางส่วน โดยมีขนาดแผ่น GO อยูใ่นระดบั

ไมโครเมตร เมือพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้วย TEM พบว่า GO มีลกัษณะโครงสร้างเป็นแผ่นระดับ     

นาโน (nanosheet) นอกจากนี ยงัสังเกตพบไดว่้าบางส่วนของ GO เกิดการรวมตวักนั สาเหตุเนืองจาก

แรงแวนเดอร์วาลว์ (van der Waal force) ระหว่างแผ่นนาโน GO ทาํให้เกิดการซอ้นทบักนัระหว่างแผ่น 

GO  

 

 

ภาพที 3 แสดงภาพถ่ายจาก (ก)  SEM และ (ข) TEM ของ GO 

 

2. ผลการวเิคราะห์ด้วย FT-IR 

ภาพที 4 แสดงผลการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของ GO และกราฟีนออกไซด์เจือด้วยไนโตรเจน 

(NGO) ทีเงือนไขต่างๆ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที 1  (เรียกเป็นตวัอย่าง N1, N2 และ N3) ด้วย

เครือง FT-IR  ผลการวิเคราะห์สเปกตรัมของ GO และ NGO พบว่าในกรณีของ GO เกิดหมู่ฟังก์ชัน
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หลักๆ ได้แก่ C=O (carbonyl group), C=C (aromatic group) และ C-OH (hydroxyl group) ทีตาํแหน่ง

เลขคลืนเท่ากบั ,   และ  cm-1 ตามลาํดับ ในกรณีของ NGO พบการเกิดหมู่ฟังชันหลัก

ต่างๆ ขึน ได้แก่ C=O, C-OH และ C-N ทีตาํแหน่งเลขคลืนประมาณ ,  และ  cm-1 

ตามลาํดบั ซึงหมู่ฟังกช์นัดงักล่าว ยนืยนัไดถึ้งการมีอยูข่องอะตอมไนโตรในตวัอยา่ง NGO 

 

 

ภาพที 4  แสดง FT-IR สเปกตรัมของ GO และ NGO 

 

3. ผลการวิเคระห์ N-rGO  ด้วย XPS 

 นอกจากนีเทคนิค XPS ไดถู้กนาํมาใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณและองค์ประกอบของธาตุ   

ต่าง ๆ ใน NGO ของตวัอย่าง N1, N2 และ N  เพือยนืยนัการมีอยู่ของอะตอมไนโตรเจน ดงัแสดงใน

ภาพที 5 , 6 และ 7 ตามลาํดบั  พบว่า ตวัอยา่งทงั  ชนิด มีพีคหลกั ๆ 3 พคี ปรากฏทีตาํแหน่งพลงังานยึด

เหนียว (Binding energy) ทีตาํแหน่ง . , 530.1 และ .  eV ซึงสอดคลอ้งกบัสเปกตรัมของ C1s, 

O1s และ N1s ตามลาํดับ จึงสามารถยืนยนัได้ NGO ของตวัอย่างทงั 3 ชนิด มีธาตุ C, O และ N เป็น

องคป์ระกอบ โดยทีสเปกตรัมของ C1s ของตวัอยา่งทงั 3 ชนิด สามารถแบ่งเป็นสปีชีส์ยอ่ย ๆ ได ้3 ชนิด 

คือสเปกตรัมของ C-C, C-N=C และ C-N ทีตาํแหน่งพลงังานยึดเหนียว . , 285.6 และ .  eV 

ตามลาํดับ ในตัวอย่าง N1 ปรากฏสเปกตรัมของ O1s และ N1s ทีมี สปีชีส์ย่อยอย่างละ 1 ชนิด คือ 
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สเปกตรัมของ C=O และ compound C H N ทีตําแหน่งพลังงานยึดเหนียว .  และ .  eV 

ตามลาํดบั ในส่วนของตวัอยา่ง N2 และ N3 ปรากฏสเปกตรัมของ O1s และ N1s ทีมีสปีชีส์ยอ่ยอย่างละ 

1 ชนิด คือ C-OH และ N และมี Physicsorped ทีตาํแหน่งพลังงานยึดเหนียว 535.1 และ .  eV 

ตามลาํดบั โดยปริมาณองคป์ระกอบของธาตุต่าง ๆ ทีพบในตวัอยา่ง  N1, N2 และ N  สามารถสรุปได้

ดังตารางที 2  พบว่าเมือใชป้ริมาณของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์เพิมขึน 

ปริมาณอะตอมของไนโตรเจนทีถูกเจือในโครงสร้างของกราฟีนมีค่าเพิมขึน โดย NGO ตวัอย่างที 3 

สามารถเจืออะตอมของไนโตรเจนเขา้ไปในโครงสร้างของกราฟีนไดม้ากถึง 7.2 at.% ดงันนัในงานวิจยั

นีจะนาํ NGO ของตวัอย่าง N3 มาสร้างพนัธะร่วมกบัอนุภาคนาโน ZnO เพอืนาํมาศึกษาการดูดซับแก๊ส 

NO2 เนืองจากเงอืนไขดงักล่าวมีปริมาณไนโตรเจนในตวัอยา่งมากทีสุด 

  

ตารางที 2 สรุปปริมาณและองคป์ระกอบของธาตุต่าง ๆ ใน NGO ของตวัอยา่ง N1, N2 และ N  จาก

เทคนิค XPS  

Samples 

Element 

content (at%) 

Carbon functional 

groups  

Oxygen gen 

functional 

groups  

Nitrogen  

functional groups  

C O N C-C C-N=C C-N C=O C-OH Compound  

C H N 

N  

physicsorbed 

N1 49.1 47.6 3.3 67.7 25.4 6.9 100 - 100 - 

N2 51.7 43.0 5.3 70.7 15.3 14.0 - 100 - 100 

N3 56.7 36.1 7.2 71.9 22.5 5.6 - 100 - 100 
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ภาพที  5 สเปกตรัม XPS ของ NGO ในตวัอยา่ง N1 (ก) การวิเคราะห์ผิวตวัอยา่งโดยรวมซึง

ประกอบดว้ยสเปกตรัมของ (ข) C1s (ค) N1s และ (ง) O1s 
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ภาพที 6 สเปกตรัม XPS ของ NGO ในตวัอยา่ง N2 (ก) การวิเคราะห์ผวิตวัอยา่งโดยรวมซึงประกอบดว้ย

สเปกตรัมของ (ข) C1s (ค) N1s และ (ง) O1s 
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ภาพที 7 สเปกตรัม XPS ของ NGO ในตวัอยา่ง N3 (ก) การวิเคราะห์ผวิตวัอยา่งโดยรวมซึงประกอบดว้ย

สเปกตรัมของ (ข) C1s (ค) N1s และ (ง) O1s 

 

4. ผลวิเคราะห์โครงสร้างของผลึก ZnO ใน GO และ NGO 

 ในขนัตอนถดัมา เมือทาํการเตรียมวสัดุคอมโพสิตระหว่าง ZnO กบั GO และ NGO (ตวัอย่าง 

N3) โดยจะตงัชือของตวัอยา่งตามเวลา (t) ทีใชใ้นการสังเคราะห์แท่งนาโน ZnO บนแผน่ GO และ NGO 

เป็น ZnO-30/rGO (t= 30 นาที), ZnO-120/rGO (t= 120 นาที), ZnO-180/rGO (t= 180 นาที) และ ZnO-

120/N-rGO (t= 120 นาที) จากนนันาํตวัอย่างทงั 4 ชนิด จะถูกนาํไปวิเคราะห์ลกัษณะพืนผิวดว้ย SEM 

ดังแสดงในรูปที 9(ก-ง) พบว่า อนุภาค ZnO มีลกัษณะเป็นแท่งกระจายตวัอยา่งหนาแน่นปกคลุมบน

แผ่น GO และ NGO อยา่งสมาํเสมอ โดยมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเฉลียของอนุภาค ZnO มีค่าประมาณ 

53.33 นาโนเมตร 
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ภาพที 8 ภาพถ่ายจาก SEM ของ GO และ NGO คอมโพสิตกบั ZnO ของตวัอยา่ง    (ก) ZnO-30/rGO, 

(ข) ZnO-120/rGO, (ค) ZnO-180/rGO และ (ง) ZnO-120/N-rGO 

 

 จากการวิเคราะห์โครงสร้างของผลึกใน GO และ NGO คอมโพสิตกบัอนุภาคนาโนซิงค์ออก

ไซดข์องตวัอยา่ง ZnO-30/rGO, ZnO-120/rGO, ZnO-180/rGO  และ ZnO-120/N-rGO ดว้ยเทคนิค XRD 

ดังแสดงในภาพที 9 พบว่าทุกตัวอย่างเกิดพีคการเลียวเบนของรังสีเอกซ์ทีตาํแหน่ง 2 เท่ากบั 31.1o, 

33.6o, 35.5o, 46.8o, 55.8o, 62.2o, 65.7o, 67.2o, และ . o ซึงตรงกบัระนาบผลึกของ ZnO ทีระนาบ (100), 

(002), (101), (102), (110), (103), (200), (112), และ (201) ตามลาํดบั ผลการคาํนวณการหาขนาดเกรน

ของผลึก ZnO ในวสัดุคอมโพสิตดว้ยสมการ Scherer จากสเปกตรัมการเลียวเบนของรังสีเอกซ์ของพีคที

มีความเขม้สูงสุดทีระนาบ (101) ในตวัอย่าง ZnO-30/rGO, ZnO-120/rGO, ZnO-180/rGO และ    ZnO-

120/N-rGO พบว่าขนาดของเกรน มีค่าเท่ากบั . , 3.92, 4.37 และ 6.83 นาโนเมตร ตามลาํดบั จาก

งานวิจยัก่อนหนา้นีของ Singh และคณะ  [Ref] ไดแ้สดงผลการวิเคราะห์การเลียวเบนของรังสีเอกซ์ใน 

GO และ NGO ทีตาํแหน่ง 2 เท่ากบั 24.2o และ 26.3o ตามลาํดบั ซึงตรงกบัระนาบท ี(002) อยา่ไรก็ตาม

ในงานวิจยันี เมือนาํใน GO และ NGO คอมโพสิตกบัอนุภาคนาโนซิงคอ์อกไซด์ พบว่าไม่ปรากฏพีค

การเลียวเบนของรังสีเอกซ์ทีตาํแหน่งดงักล่าว มีความเป็นไปได้ว่าอนุภาคนาโนซิงคอ์อกไซด์แสดง
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ความเป็นผลึกทีสมบูรณ์ในระหว่างกระบวนการคอมโพสิต ทาํใหส้ัญญาณการเลียวเบนของรังสีเอกซ์

ของอะตอมคาร์บอนในกราฟีนลดลง เนืองจาก GO และ NGO ถูกปกคลุมดว้ยอนุภาคนาโนซิงค์ออก

ไซด์ ส่งผลให้สัญญาณการเลียวเบนของรังสีเอกซ์ของซิงคอ์อกไซดมี์ความชดัเจนสูง เป็นผลทาํให้ไม่

ปรากฏพีคการเลียวเบนของรังสีเอกซ์ของคาร์บอนในวสัดุคอมโพสิต 

 

 

ภาพที 9 สเปกตรัมการเลียวเบนของรังสีเอกซ์ของ ZnO-30/rGO, ZnO-120/rGO, ZnO-180/rGO  และ 

ZnO-120/N-rGO 

 

5.  ผลการวเิคราะห์การตรวจวัดแก๊ส  

 ขนัตอนต่อมานาํ GO และ NGO คอมโพสิตกบัอนุภาคนาโนซิงคอ์อกไซด์ของตวัอย่าง ZnO-

30/rGO, ZnO-120/rGO, ZnO-180/rGO  และ ZnO-120/N-rGO มาทาํการตรวจวดัแก๊ส NO2 ความเขม้ขน้

ในช่วงตงัแต่ -  พนัในลา้นส่วน (parts per million, ppm) ทอุีณหภูมิห้องถึง   องศาเซลเซียส โดย

ค่าการตอบสนองต่อแก๊ส NO2 ของเซนเซอร์นิยามไดจ้ากเปอร์เซ็นต์การเปลียนแปลงความตา้นทาน

ไฟฟ้าของเซนเซอร์เมือสัมผสักบัแก๊ส ดงัสมการที (1) 
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                                Sensor response % = ((Ra – Rg)/Ra) × 100                                        (1) 

เมือ Ra คือ ความตา้นทานไฟฟ้าเริมตน้ของแก๊สเซนเซอร์ขณะสัมผสักบัอากาศแห้ง และ Rg คือ ความ

ตา้นทานไฟฟ้าของแก๊สเซนเซอร์ขณะสัมผสักบัแก๊ส NO2 จากภาพที 10 (ก-ง) แสดงผลการตรวจวดัแก๊ส 

NO2 ทีความเขม้ขน้ 100 ppm ทีอุณหภูมิห้องถึง  องศาเซลเซียส ของแก๊สเซนเซอร์ ZnO-30/rGO, 

ZnO-120/rGO, ZnO-180/rGO  และ  ZnO-120/N-rGO เมอืพจิารณาเเทียบกบัสมการที (1) ผลการทดลอง

แสดงให้เห็นว่า ค่าความตา้นทานไฟฟ้าของวสัดุแก๊สเซนเซอร์จาก ZnO-GO และ ZnO-NGO มีค่าลดลง

ขึนเมือสัมผสักบัแก๊ส NO2 สามารถอธิบายไดด้ว้ยการแลกเปลียนอิเล็กตรอนระหว่างแก๊ส NO2 และวสัดุ

เซนเซอร์ [11-12] จากผลดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าวสัดุหลกัทีตอบสนองต่อแก๊ส NO2 คือ GO และ NGO  

เมือพิจารณาประสิทธิภาพการตอบสนองพบว่าการทดสอบแก๊สเซนเซอร์ ZnO-30/rGO ไม่มีการ

ตอบสนองต่อแก๊ส NO2 ทีช่วงอุณหภูมิห้องถึง  องศาเซลเซียส ในขณะทีแก๊สเซนเซอร์ ZnO-120/rGO 

ไม่ตอบสนองต่อแก๊ส NO2 ทีอุณหภูมิห้อง แต่มีการตอบสนองต่อแก๊ส NO2 ทีอุณหภูมิ 50 และ 75 องศา

เซลเซียส โดยเปอร์เซ็นต์การตอบสนองมีค่าเท่ากบั 11.11 และ .  % ตามลาํดับ ในส่วนของแก๊ส

เซนเซอร์ ZnO-180/rGO ไม่ตอบสนองต่อแก๊ส NO2 ทีอุณหภูมิห้องและ   องศาเซลเซียส แต่มีการ

ตอบสนองทีอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส โดยเปอร์เซ็นต์การตอบสนองมีค่าเท่ากบั 10.1 % และแก๊ส

เซนเซอร์ ZnO-120/N-rGO มีการตอบสนองต่อแก๊ส NO2 ทีอุณหภูมิห้อง 50 และ 75   องศาเซลเซียส 

โดยเปอร์เซ็นตก์ารตอบสนองต่อแก๊ส NO2 มีค่าเท่ากบั 19.22, 81.74 และ 92.73 % ตามลาํดบั จากผลการ

ทดลองแสดงให้เห็นว่าแก๊สเซนเซอร์จากตวัอยา่ง ZnO-120/N-rGO ให้ค่าการตอบสนองต่อแก๊ส NO2 

ไดดี้ทีสุดเมือเทียบกบัแก๊สเซนเซอร์ทีเตรียมจากตวัอย่างอืน สาเหตุมาจากบริเวณทีเกิดความบกพร่อง 

(defect site) จากการเจืออะตอมไนโตรเจนมีความสามารถในการดูดซับกบัโมเลกุลแก๊ส NO2 ส่งให้มีค่า

การตอบสนองทีสูงกว่าเมือเปรียบเทียบกบั GO ทีปราศจากการเจืออะตอมไนโตรเจน [12]   
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ภาพที 10 เปอร์เซ็นตก์ารตอบสนองต่อแกส๊ NO2 เซนเซอร์ ZnO-30/rGO, ZnO-120/rGO, ZnO-180/rGO  

และ ZnO-120/N-rGO เมือสัมผสักบัแก๊ส NO2 ทีความเขม้ขน้  ppm ทีอุณหภูมิ (ก) อุณหภูมิหอ้ง (ข) 

  องศาเซลเซียส (ค)   องศาเซลเซียส และ (ง) เปอร์เซ็นตก์ารตอบสนองทีอุณหภูมิต่าง ๆ ของทุก

เซนเซอร์ตวัอยา่ง 

 

 เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าการตอบสนองและความเขม้ขน้ของแก๊ส NO2 ของเซนเซอร์ 

ZnO-120/N-rGO โดยตรวจวดัทีความเขม้ขน้ในช่วงตงัแต่ -  ppm ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส ดงั

แสดงในภาพที 11 พบว่าค่าการตอบสองต่อแก๊ส NO2 เพิมขึน เมือความเขม้ขน้ของแก๊สเพิมขึน โดย

เปอร์เซ็นตก์ารตอบสนองของเซนเซอร์มีค่าเท่ากบั . , 66.01 และ . % เมือเซนเซอร์สัมผสักับ

แก๊ส NO2 ทีความเข้มขน้ , 50 และ  ppm ตามลาํดับเมือพิจารณาเวลาทีใช้ในการตอบสนอง 

(Response time) ต่อแก๊ส NO2 ของเซนเซอร์ ZnO-120/N-rGO โดยเวลาทีใชใ้นการตอบสนองสามารถ

คาํนวณได้จากเวลาทีใช้ในการตอบสนองทีระดับ 90 % เทียบกับค่าการตอบสนองสูงสุดในขณะที
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เซนเซอร์สัมผสักบัแก๊ส NO2 ทีความเขม้ขน้ในช่วงตงัแต่ 10 ppm ถึง 100 ppm พบว่า เวลาทีใชใ้นการ

ตอบสนองต่อแก๊ส NO2 ทีความเขม้ขน้ 10, 50 และ 100 ppm มีค่าเท่ากบั 168, 141 และ 73 วินาที ซึงเห็น

ได้ว่าวสัดุเซนเซอร์ใช้เวลาในการตอบสนองน้อยลงเมือค่าความเขม้ข้นของแก๊ส NO2 มีค่าเพิมขึน 

สาเหตุมาจากทีแก๊ส NO2 ความเขม้ขน้สูง โมเลกุลแก๊สทีมีปริมาณทีมากกว่าสามารถเกาะทีผิววัสดุ

เซนเซอร์ไดร้วดเร็วกว่าในกรณีทีมีความเขม้ขน้ตาํกว่า ส่งผลให้การตอบสนองของวสัดุเซนเซอร์อิมตวั

ไดเ้ร็วกว่ากรณีทีความเขม้ขน้ตาํ ส่งผลให้มีค่าเวลาการตอบสนองทีตาํกว่า จากผลการทดลองดงักล่าวยงั

ไดแ้สดงให้เห็นว่า ZnO เมือนาํมาคอมโพสิตกับ NGO มีความสามารถในการตรวจวดัแก๊ส NO2 ที

อุณหภูมิห้องไดดี้เยยีม ผลรายงานวิจยัก่อนหนา้นีแสดงให้เห็นว่าวสัดุเซนเซอร์จาก ZnO สามารถทาํงาน

ได้ทีช่วงอุณหภูมิสูงเท่านัน กล่าวคือ 200-400 องศาเซลเซียส และแทบจะไม่ตอบสนองหรือไม่

ตอบสนองกบัแก๊ส NO2 ทีอณุหภูมิห้องเลย 

 

 

ภาพที 11 เปอร์เซ็นตก์ารตอบสนองต่อแก๊ส NO2 ในเซนเซอร์ ZnO-120/N-rGO ทีความเขม้ขน้ในช่วง

ตงัแต่ 10 – 100 ppm ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส 

 



38 
 

จากผลดงักล่าวในขา้งตน้พบวา่แก๊สเซนเซอร์จาก ZnO-GO และ ZnO-NGO มีประสิทธิภาพทีดี

ในการตรวจวดัแกส๊ NO2 ทีช่วงความเขม้ขน้ระดบั 100 ppm โดยเฉพอยา่งยงิแก๊สเซนเซอร์จาก ZnO-

NGO โดยสามารถทาํงานไดท้งัทีอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิห้อง เมอืนาํวสัดุแกว๊เซนเซอร์ ZnO-GO ไป

ตรวจวดัแก๊ส CO ทีความเขม้ขน้ 200 ppm ทีอุณหภูมิห้อง ดงัแสกงในภาพที 13 พบว่าแก๊สเซนเซอร์ไม่มี

การตอบสนองต่อแก๊ส CO ทีเงือนไขดงักล่าว 

 

 
ภาพที 12 ค่าเปอร์เซ็นตก์ารตอบสนองต่อแก๊ส CO ความเขม้ขน้ 200 ทีอุณหภูมิห้อง ของแกส๊เซ็นเซอร์

วสัดุ ZnO-GO 

 

 

  

 

 

 

 



39 
 

สรุปผลการวิจยั 

งานวิจัยนีได้ทําการเตรียม GO ด้วยวิธีฮัมเมอร์ ผลวิเคราะห์ด้วย SEM และ TEM พบว่า

โครงสร้างของ GO ทีสังเคราะห์ไดมี้ลกัษณะโครงสร้างเป็นแผ่นระดบันาโน (nanosheet) ทีแบนเรียบ 

โปร่งใส และมีรอยย่นในบางส่วน และมีโครงสร้างขนาดระดับไมโครเมตร นอกจากนียงัไดท้าํการ

เตรียม GO ทีเจือดว้ยอะตอมของไนโตรเจน โดยมีแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เป็นแหล่งกาํเนิดไนโตรเจน

เพือเจือในโครงสร้างของ GO ผลการวิเคราะห์ด้วย FT-IR และ XPS ยืนยนัได้การมีอยู่ของอะตอม

ไนโตรเจนในตวัอย่าง NGO โดยมีประมาณสูงถึง 7.2 at.% ตวัอย่าง GO และ NGO ทีสังเคราะห์ได้จะ

ถูกนาํไปคอมโพสิตกบั ZnO ทีเงือนไขเวลาในการปลูก ZnO ทีแตกต่างกนั วสัดุคอมโพสิต ZnO-GO 

และ ZnO-NGO ทีเตรียมไดจ้ะถูกนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแก๊สเซนเซอร์เพอืในการตรวจวดัแก๊ส NO2 ช่วง

ความเข้มข้นระดับ ppm ทีอุณหภูมิห้องถึง 75 องศาเซลเซียส ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าแก๊ส

เซนเซอร์ ZnO-120/NGO มีการตอบสนองต่อแก๊ส NO2 ดีทีสุดเมือเปรียบเทียบกบัแก๊สเซนเซอร์เงือนไข

อืนๆ โดยมีค่าเปอร์เซ็นตก์ารตอบสนองต่อแก๊ส NO2 ทีอุณหภูมิห้อง 50 และ 75 องศาเซลเซียส เท่ากบั 

19.22, 81.74 และ 92.73 % ตามลาํดับ โดยผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า GO และ NGO เป็น

วสัดุเซนเซอร์หลกัทีมีผลต่อการตอบสนองต่อแก๊ส NO2 นอกจากนียงัพบว่าวสัดุคอมโพสิต ZnO-NGO 

มีประสิทธิภาพการตรวจวดัทีสูงกว่าเมือเปรียบเทียบกบัวสัดุคอมโพสิต ZnO-GO สาเหตุคาดว่ามาจาก

บริเวณจุดบกพร่องทีเกิดจากการเจือไนโตรเจนเขา้ไปในโครงสร้างกราฟีนน่าทีจะเป็นส่วนสาํคญัทีช่วย

เพิมประสิทธิภาพ การดูดซับโมเลกุลแก๊ส NO2 โดยส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจวดัแส NO2 ได้ดี

ยิงขึน และจากผลการทดลองดังกล่าวยงัได้แสดงให้เห็นว่า ZnO เมือนาํมาคอมโพสิตกับ NGO มี

ความสามารถในการตรวจวดัแก๊ส NO2 ทีอณุหภูมิห้องไดดี้เยยีม รายงานวิจยัก่อนหนา้นีแสดงให้เห็นว่า

วสัดุเซนเซอร์จาก ZnO สามารถทาํงานได้ทีช่วงอุณหภูมิสูงเท่านัน กล่าวคือ 200-400 องศาเซลเซียส 

และแทบจะไม่ตอบสนองหรือไม่ตอบสนองกบัแก๊ส NO2 ทีอุณหภูมิห้องเลย ดงันนัแก๊สเซนเซอร์จาก 

ZnO-NGO ถือเป็นวสัดุทางเลือกอีกชนิดหนึงทีมีความสามารถทีดีเยียมในการตรวจวดัแก๊ส NO2 ไดท้งั

อุณหภมิูห้องและอุณหภูมิสูง 

นอกจากนีเมือนาํแก๊สเซ็นเซอร์ ZnO-GO ไปทดสอบตรวจวดัแก๊ส CO ทคีวามเขม้ขน้ 200 ppm 

ทีอุณหภูมิห้อง พบว่า ทงัแก๊สเซ็นเซอร์ ZnO-GO ไม่ตอบสนองต่อโมเลกุลแก๊ส CO เนืองมาจากค่า

อนัตรกิริยาระหว่างวสัดุเซ็นเซอร์กบัโมเลกุลแก๊ส CO มีค่าตาํ จากผลการตรวจวดัทงัแก๊ส NO2 และ CO 

แสดงใหเ้ห็นว่า ZnO-GO มีประสิทธิภาพในการจาํแนกแก๊สระหว่าง NO2 และ CO โดยจะตอบสนองต่อ
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แค่แก๊ส NO2 เท่านัน จากคุณสมบัติดังกล่าวทางคณะผู ้วิจัยคาดว่าแก๊สเซ็นเซอร์จาก ZnO-GO มี

ความสามารถนาํไปไประยกุต์ใชใ้นการตรวจวดัในกรณีทีเป็นแก๊สผสม กล่าวคือ การตรวจวดัแก๊สใน

กรณีทมีีทงัแก๊ส NO2 และ CO ผสมกนัอยู ่ซึงสอดคลอ้งกบัการนาํแก๊สเซ็นเซอร์ลงไปใชง้านในสถานที

จริง เป็นการยากทีจะควบคุมชนิดและปริมาณแก๊สในสถานการณ์จริงตามทอ้งถนนทีเป็นลกัษณะของ

มลพิษในรูปแบบแก๊สผสม อย่างไรก็ตามผลการทดลองข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้

สามารถตรวจวดัแก๊สผสมไดด้ว้ยแก๊สเซ็นเซอร์ ZnO-GO 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการหาอตัราส่วนทีเหมาะสมของความเขม้ขน้แอมโมเนียมไฮดรอกไซดที์เจือในกราฟีน

เพือหาเงือนไขทีดีทีสุดในการสงัเคราะห์ NGO ให้ไดป้ริมาณไนโตรเจนทีสูงขึน 

2. ควรมีการศึกษาการหาเงือนไขการเตรียมวสัดุคอมโพสิต ZnO ปลูกทีเวลาต่างๆ บนพืนผวิ ZnO 

เพือช่วยเพมิประสิทธิภาพการตรวจวดัแกส๊ NO2 ให้มีค่าสูงขึน  

3. ควรมีการพฒันาสมบติัของวสัดุไอบริดใหส้ามารถวดัปริมาณแก๊ส NO2 ทีระดบัความเขม้ขน้

ระดบัพนัลา้นส่วน (Parts per billion, ppb) ได ้
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