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การศึกษาสมบัติทางแม่ เหล็กของวัสดุนาโนคอมโพสิ ต Bacterial Cellulose/Fe3O4 เตรียมด้ วยวิธีการ
ตกตะกอนร่ วมโดยใช้ สารตั้งต้ นทีแ่ ตกต่ างกัน
Magnetic Properties of Bacterial Cellulose/Fe3O4 Nanocomposites Prepared by Co - Precipitation
Method Using Difference in Reactants
มนทกานต์ จันทิวงศ์ (Monthakarn Chanthiwong)* ดร.สุปรี ด์ ิ พินิจสุนทร (Dr.Supree Pinitsoontorn)**
ดร.วิยะดา มงคลธนารักษ์ (Dr.Wiyada Mongkolthanaruk)***
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้เป็ นการสังเคราะห์วสั ดุนาโนคอมโพสิ ตระหว่างแบคทีเรี ยเซลลูโลสกับเหล็กออกไซด์ ด้วยวิธีการ
ตกตะกอนร่ วมโดยใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกัน 5 ชนิ ด ได้แก่ FeCl2 FeCl3 FeSO4 Fe(NO3)3 และ Fe(C2H3O2)2 โดยอาศัย
ปฏิกิริยาการรวมตัวกันระหว่างเฟอร์รัส (Fe2+) และเฟอร์ริก (Fe3+) ภายใต้บรรยากาศอาร์กอน ซึ่งสังเคราะห์ได้ท้ งั หมด 6
ตัวอย่าง พบว่าวัสดุนาโนคอมโพสิ ตที่สังเคราะห์ได้มีลกั ษณะอนุภาคค่อนข้างกลมและมีขนาดต่ ากว่า 100 นาโนเมตร
จากการวิเคราะห์โครงสร้างเฟสของอนุภาคด้วยเทคนิ ค XRD และ XANES พบว่าอนุภาคที่ได้จากการสังเคราะห์ท้ งั 6
ตัวอย่างเป็ นเหล็กออกไซด์ชนิ ดแมกนี ไทต์ (Fe3O4) และมีเหล็กออกไซด์ชนิ ดแมกฮีไมต์ (γ – Fe2O3) รวมอยูด่ ว้ ยและ
จากการวิเคราะห์สมบัติทางแม่เหล็กด้วยเทคนิ ค VSM พบว่าอนุ ภาคทั้งหมดแสดงสมบัติแม่เหล็กแบบซุปเปอร์ พารา
วัสดุนาโนคอมโพสิ ตที่สงั เคราะห์ได้จากสารตั้งต้นระหว่าง FeSO4 กับ FeCl3 ให้ค่าแมกนี ไตเซชันสู งสุ ดที่ 55.20 emu/g
ตัวอย่างที่สงั เคราะห์จากสารตั้งต้นต่างชนิดส่งผลต่อค่าแมกนีไตเซชันลดลง
ABSTRACT
In this research, the bacterial cellulose /Fe3O4 nanocomposite materials were synthesized by the coprecipitation method using 5 different reactants; FeCl2, FeCl3, FeSO4, Fe (NO3)3, and Fe (C2H3O2)2, based on the
aggregate reactions between ferrous (Fe2 +) and ferric (Fe3 +) ions under argon atmosphere. The total of 6 samples
were synthesized. It was found that the synthesized nanocomposite material showed relatively round particles size
with the diameter less than 100 nanometers. Based on the analysis of the phase and structure of the particles by XRD
and XANES techniques, it was found that all samples were the mixture between magnetite (Fe3O4) and hematite (γ Fe2O3) phase. By VSM technique, all samples showed superparamagnetic properties. The nanocomposite materials
synthesized from FeSO4 and FeCl3 possessed the highest magnetization value of 55.20 emu/g. The samples
synthesized from other different reactants showed the lower magnetization value.
คาสาคัญ: แบคทีเรี ยเซลลูโลส นาโนคอมโพสิ ต เหล็กออกไซด์
Keywords: Bacterial cellulose, Nanocomposite, Iron oxide
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บทนา
แบคทีเรี ยเซลลูโลส (Bacterial cellulose : BC) เป็ นชีววัสดุธรรมชาติที่ได้รับความสนใจและศึกษากันอย่าง
แพร่ หลาย ผลิตจากแบคทีเรี ย Gluconacetobacter xylinum ประกอบด้วยเส้นใยขนาดเล็กเป็ นจานวนมากมาเชื่อมต่อกัน
เป็ นโครงข่าย 3 มิติ (Chang and Zhang, 2011) มีขนาดเล็กกว่าเส้นใยของพืชและเส้นใยสังเคราะห์ประมาณ 10 – 10,000
และ 100 เท่า ตามลาดับ มีความบริ สุทธิ์ สู งกว่าเซลลูโลสที่ได้จากพืช สามารถดูดซับน้ าได้ดี มีค่าความต้านทานการดึง
ขาด ความยืดหยุน่ และอุณหภูมิในการหลอมเหลวสู ง (บุปผาชาติ, 2555) มีความสามารถในการละลายต่า สามารถย่อย
สลายได้ในธรรมชาติ ด้วยสมบัติดงั กล่าว ปั จจุบนั จึงมีการนาแบคทีเรี ยเซลลูโลสไปประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่ หลาย ทั้ง
ในด้านอุตสาหกรรม เช่ น การใช้แบคที เรี ยเซลลูโลสในการดู ดซับสารพิษจาพวกโลหะหนักจากแหล่งน้ าเสี ยของ
โรงงานอุตสาหกรรม หรื อในด้านการแพทย์ โดยการใช้รักษาผูป้ ่ วยที่มีบาดแผลจากการโดนไฟไหม้ เนื่องจากสมบัติการ
ดูดซับน้ าที่ดีของแบคที เรี ยเซลลูโลส อีกทั้งไม่มีความเป็ นพิษต่อสิ่ งมีชีวิตซึ่ งไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อเนื้ อเยื่อ
ภายในร่ างกายจึงถูกนาไปสังเคราะห์อวัยวะเทียมต่างๆ เช่น หลอดเลือดเทียม ผิวหนังเทียม เป็ นต้น (Nathan and Paul,
2011)
วัสดุ แม่เ หล็กที่ มี ขนาดในระดับ นาโนเมตรเป็ นวัส ดุ ที่มี ความส าคัญ เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากมี ส มบัติ เป็ น
แม่เหล็กแบบซุ ปเปอร์ พารา (Superparamagnetic ) (ธี ระพงษ์, 2556)ซึ่ งเป็ นสมบัติแม่เหล็กที่ ไม่เสถี ยร ไม่มีอานาจ
แม่เหล็กตกค้าง และมีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร เช่น แมกนีไทต์ โคบอลต์ และนิกเกิล โดยอนุภาคโคบอลต์เป็ น
อนุภาคที่มีความเป็ นแม่เหล็กสูงแต่สามารถเกิดออกซิไดซ์กบั ออกซิเจนในอากาศได้ง่าย เกิดเป็ นโคบอลต์ออกไซด์ซ่ ึงไม่
มีสมบัติความเป็ นแม่เหล็กเลย แต่อนุภาคแมกนีไทต์ (Fe3O4) ซึ่งมีค่าความเป็ นแม่เหล็กที่ต่ากว่าอนุภาคโคบอลต์มีความ
เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานมากกว่า เนื่ องจากอนุภาคแมกนี ไทต์มกั อยู่ในรู ปออกไซด์ของเหล็ก ดังนั้นแม้จะถูก
ออกซิไดซ์กบั ออกซิเจนเกิดเป็ นอนุภาคแมกฮีไมต์ (γ – Fe2O3) ก็ยงั คงสมบัติความเป็ นแม่เหล็กอยู่
จากสมบัติของแบคทีเรี ยเซลลูโลสและสมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคแมกนี ไทต์ ดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิ ด
แนวคิ ดที่ จะนาสมบัติที่น่าสนใจของแบคที เรี ยเซลลูโลสในด้านความยืดหยุ่น มีความพรุ นและพื้นที่ ผิวสู ง (Sergio,
2014) มาศึ ก ษาร่ ว มกับ การสั ง เคราะห์ อ นุ ภ าคแมกนี ไ ทต์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นโครงข่ า ยนาโนของแบคที เ รี ย เซลลู โ ลส ซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนการทาให้อนุภาคแมกนี ไทต์ยึดเกาะที่ บริ เวณพื้นผิวของเส้นใยของแบคที เรี ยเซลลูโลส เพื่อป้ องกันการ
รวมกลุ่มกันของอนุภาคแมกนีไทต์ และช่วยลดอันตรกิริยาระหว่างอนุภาคแม่เหล็ก ซึ่ งจะทาให้มีสมบัติทางแม่เหล็กที่ดี
ขึ้น และเนื่องจากอนุภาคแมกนีไทต์ (Fe3O4) เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างเฟอร์รัส (Fe2+) และเฟอร์ ริก (Fe3+) (ฐิติรัตน์,
2556) ซึ่ งสามารถเตรี ยมได้จากวิธีการตกตะกอนร่ ว ม (co - precipitation) ซึ่ งเป็ นวิธีที่ส ะดวก ประหยัดค่าใช้จ่า ย
สามารถสังเคราะห์อนุภาคได้ในปริ มาณมากและใช้เวลาน้อย (สุ นนั , 2559) จึงมีแนวคิดในการใช้สารตั้งต้นที่แตกต่าง
กันในการสังเคราะห์อนุภาคแมกนี ไทต์ เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ
คอมโพสิ ต BC/Fe3O4 ที่ได้จากการสังเคราะห์โดยการใช้สารตั้งต้นต่างกัน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึ กษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาและเปรี ย บเที ยบสมบัติ ท างแม่ เหล็กของวัสดุ นาโนคอมโพสิ ต
BC/Fe3O4 ที่ได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยวิธีการตกตะกอนร่ วมโดยการใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกัน
วิธีการวิจยั
การดาเนินการวิจยั นี้แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนหลัก คือ
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1. การเตรี ยมแบคทีเรี ยเซลลูโลส
2. การสังเคราะห์วสั ดุนาโนคอมโพสิ ต BC/Fe3O4 โดยการใช้สารตั้งต้นแตกต่างกันด้วยวิธีการตกตะกอนร่ วม
3. การวิเคราะห์ผลการทดลอง
ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเซลลูโลสจากแบคทีเรีย
ในงานวิจัยนี้ จะเตรี ยมเซลลูโลสจากการเลี้ ยงแบคที เรี ย Gluconacetobacter Xylinum ในขวดแก้วขนาด 120
ลูกบาศก์มิลลิเมตร โดยใช้สูตรอาหาร Glucose Yeast Extract Broth (GYEB) เป็ นเวลา 14 วัน ที่อุณหภูมิ 30 ◦C เพื่อให้ได้
แบคทีเรี ยเซลลูโลสที่มีสมบัติและขนาดใกล้เคียงกัน จากนั้นนาแบคทีเรี ยเซลลูโลสที่เตรี ยมได้ไปทาให้แห้งโดยการแช่แข็ง
(Freeze dried)
ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์ วสั ดุนาโนคอมโพสิต BC/Fe3O4
นาแบคทีเรี ยเซลลูโลสแช่ในสารละลายเหล็กออกไซด์ ที่ได้จากการสมการการเกิดปฏิกิริยาตารางที่ 1 ซึ่ งเกิดจาก
การเตรี ยมเหล็กเฟอร์ รัส (Fe2+) และเฟอร์ ริก (Fe3+) ด้วยอัตราส่ วนโมลเท่ากับ 1:2 เป็ นเวลา 1.5 ชัว่ โมง และนาไปไล่แก๊ส
ออกซิ เจนออกจากปฏิ กิ ริ ยาด้วยแก๊ สอาร์ กอนเป็ นเวลา 10 นาที จากนั้นน าไปตกตะกอนร่ วมโดยการเติ มสารละลาย
แอมโมเนี ย (NH4) และนาไปล้างด้วยน้ า DI หลายๆครั้ง จนกระทัง่ มีความเป็ นกลาง หลังจากนั้นนา BC/Fe3O4 ที่เตรี ยมได้
ไปอบที่อุณหภูมิ 80 ◦C เป็ นเวลา 1 คืน
ตารางที่ 1 สมการการเกิดปฏิกิริยาเคมีของอนุภาคนาโนเหล็กออกไซด์
สมการการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี

สัญลักษณ์

FeCl2 + 2FeCl3 + 8NH4OH

Fe3O4 + 8NH4Cl + 4H2O

CC

FeSO4 + 2FeCl3 + 8NH4OH

Fe3O4 + 6NH4Cl + (NH4)2SO4 + 4H2O

SC

FeSO4 + 2Fe(NO3)3 + 8NH4OH

Fe3O4 + 6NH4NO3 + (NH4)2SO4 + 4H2O

SN

FeCl2 + 2Fe(NO3)3 + 8NH4OH

Fe3O4 + 6NH4NO3 + 2NH4Cl + 4H2O

CN

Fe(C2H3O2)2 + 2FeCl3 + 8NH4OH

Fe3O4 + 6NH4Cl + 2NH4(C2H3O2) + 4H2O

AC

Fe(C2H3O2)2 + 2Fe(NO3)3 + 8NH4OH

Fe3O4 + 6NH4NO3 + 2NH4(C2H3O2) + 4H2O

AN

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ผลการทดลอง
ตัวอย่างที่เตรี ยมได้จากการทดลองทั้งหมดจะนาไปวัดผลด้วยเทคนิคต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. Scanning Electron Microscope (SEM) รุ่ น FIB FEI เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอนุภาคนาโน
เหล็กออกไซด์ที่เกาะอยูบ่ นเส้นใยแบคทีเรี ยเซลลูโลส
2. X-say Diffraction (XRD) ยี่ห้อ PANalytical รุ่ น EMPYREAN เพื่อศึกษาองค์ประกอบของอนุภาคนาโน
เหล็กออกไซด์
3. X-ray Absorption Spectroscopy (XAS) ที่ สถาบันวิจัยแสงซิ นโครตรอน (BI 1.1W) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อศึกษาสถานะออกซิเดชัน (Oxidation State) ของอนุภาคนาโนเหล็กออกไซด์
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4. Vibrating Sample Magnetometer (VSM) เพื่อศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคเหล็กออกไซด์
ผลการวิจยั
1. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
จากการสังเกตด้วยตาเปล่า วัสดุนาโนคอมโพสิ ต BC/Fe3O4 ที่เตรี ยมได้จากวิธีการตกตะกอนร่ วมโดยใช้สาร
ตั้งต้นที่แตกต่างกัน ทั้งหมด 6 ตัวอย่าง พบว่ามีลกั ษณะเป็ นแผ่นสี ดา ดังภาพที่ 1 เมื่อนามาวิเคราะห์ดว้ ยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าอนุภาคมีลกั ษณะค่อนข้างกลมและมีขนาดอยูใ่ นช่วง 50 - 100 นาโนเมตร ดังภาพที่ 2

CC

SC

AC

CN

SN

AN

ภาพที่ 1 วัสดุนาโนคอมโพสิ ต BC/Fe3O4 ที่เตรี ยมจากสารตั้งต้นที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของตัวอย่าง CC, SC, AC, CN, SN และ AN ตามลาดับ
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2. ลักษณะโครงสร้ าง
องค์ประกอบของอนุ ภาคเหล็กออกไซด์ที่เตรี ยมจากวิธีการตกตะกอนร่ วมโดยใช้สารตั้งต้นที่ แตกต่างกัน
ศึกษาด้วยเทคนิ ค XRD ที่มีความยาวคลื่น 1.54 อังสตรอม วัดในช่วงมุม 2θ ตั้งแต่ 10 ถึง 80 องศา ได้ผลดังภาพที่ 3
พบว่าที่ตาแหน่ง 30.2◦, 35.6◦, 43.3◦, 57.3◦ และ 62.9◦ ตรงกับตาแหน่งพีคตรงกับระนาบ (220), (311), (400), (422),
(511) และ (440) ซึ่งสอดคล้องกับรู ปแบบ XRD มาตรฐาน International Centre for Diffraction Data (ICDD) หมายเลข
019-0629 ของเหล็กออกไซด์ชนิ ดแมกนี ไทต์ (Fe3O4) ที่มีโครงสร้างผลึกในระบบลูกบาศก์ (Cubic) เมื่อคานวณหาค่า
แลตทิซพารามิเตอร์ (lattice parameter) ได้ค่าพารามิเตอร์เท่ากับ 8.242 – 8.348 อังสตรอม
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ภาพที่ 3 รู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ของวัสดุนาโนคอมโพสิ ต BC/Fe3O4 ที่สงั เคราะห์จากสารตั้งต้นที่
แตกต่างกัน เปรี ยบเทียบกับระนาบผลึกของอนุภาคแมกนีไทต์ตามมาตรฐาน ICDD
จากการศึกษายังพบว่าอนุภาคเหล็กแมกฮีไมต์ (γ – Fe2O3) มีโครงสร้างผลึกใกล้เคียงกับอนุภาคเหล็กแมกนี
ไทต์ โดยมียอดพีคในระนาบ (213), (210) และ (113) เพิ่มเติม ซึ่งมีความเป็ นไปได้วา่ จะมีอนุภาคแมกฮีไมต์ผสมอยูด่ ว้ ย
ดังนั้นจึงทาการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการดูดกลืนรังสี เอกซ์ (X-ray Absorption Spectroscopy; XAS) เพื่อศึกษาโครงสร้าง

377

PMP11-6
ของสารตัวอย่างในระดับอะตอม แสดงดังภาพที่ 4 และเมื่อทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี linear combination fitting ด้วย
โปรแกรม Athena: XAS Data Processing แสดงดังตารางที่ 2

ภาพที่ 4 สเปกตรัม XANES ของวัสดุนาโนคอมโพสิ ต BC/Fe3O4 ที่สงั เคราะห์จากสารตั้งต้นที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบปริ มาณอนุภาคแม่เหล็กจากเทคนิค XAS
Weight (%)
Samples
FeO
γ – Fe2O3
CC
0.000
0.883
SC
0.000
0.491
AC
0.000
0.662
CN
0.000
0.443
SN
0.000
0.568
AN
0.000
0.670

Fe3O4
0.117
0.509
0.338
0.557
0.432
0.330

จากตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบปริ มาณของอนุภาคแม่เหล็กจากเทคนิ ค XAS พบว่าตัวอย่าง CC, AC, SN
และ AN มีปริ มาณของอนุภาคเหล็กแมกฮีไมต์มากกว่าอนุภาคแมกนีไทต์ เป็ นผลมาจากกระบวนการสังเคราะห์อนุภาค
ด้วยวิธีการตกตะกอนร่ วม ซึ่ งเป็ นไปตามกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ ของปฏิ กิริยา ทาให้เกิ ดอนุ ภาคแมกนี ไทต์
(Fe3O4) ภายใต้สภาวะไม่มีออกซิเจน ดังสมการ
Fe2+ + 2Fe3+ + 8OH- → Fe3O4 + 4H2O
(3)
อย่างไรก็ตามอนุภาคแมกนีไทต์สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่ายในสภาวะที่มีออกซิเจนหรื อสภาวะที่เป็ น
กรดทาให้ได้อนุภาคแมกฮีไมต์ (γ – Fe2O3) เป็ นสารผลิตภัณฑ์ (Michel and Jeff, 2007) ดังสมการ
Fe3O4 + 2H+ → γ – Fe2O3+ Fe2+ + H2O
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(4)
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Moment (emu/g)

3. สมบัตทิ างแม่ เหล็ก
จากการวิเคราะห์สมบัติทางแม่เหล็กด้วยเครื่ อง VSM พบว่าวัสดุนาโนคอมโพสิ ต BC/Fe3O4 ที่สังเคราะห์ได้
จากสารตั้งต้นที่แตกต่างกันแสดงสมบัติแม่เหล็กแบบซุปเปอร์พารา แสดงดังภาพที่ 5 โดยค่าแมกนี ไตเซชันเพิ่มขึ้นตาม
สนามแม่เหล็กภายนอกอย่างรวดเร็ วในช่วงแรก และไม่แสดงวงฮีสเตอรี ซิสลูปเชิ งแม่เหล็ก และเข้าสู่ สภาวะแม่เหล็ก
อิ่มตัวในช่วง 10,000 Oe โดยสาหรับตัวอย่าง SC ที่ได้จากการสังเคราะห์ระหว่าง FeSO4 กับ FeCl3 มีค่าแมกนี ไตเซชัน
อิ่มตัวเท่ากับ 55.20 emu/g ซึ่ งมีค่าสู งสุ ดเมื่อเที ยบกับตัวอย่างอื่นๆ และเมื่อเปลี่ยนสารตั้งต้นเป็ นสารอื่นส่ งผลให้ค่า
แมกนี ไตเซชันเปลี่ยนแปลงไป จากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค XRD พบว่าตัวอย่าง AC ที่ได้จากการสังเคราะห์ระหว่าง
Fe(C2H3O2)2 กับ FeCl3 มี %Intensity ค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับตัวอย่างอื่นๆ จึงส่ งผลให้มีค่าแมกนี ไตเซชันต่าสุ ด แสดง
ดังตารางที่ 3
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ภาพที่ 5 สมบัติแม่เหล็กของวัสดุนาโนคอมโพสิ ต BC/Fe3O4 ที่สงั เคราะห์ได้ท้ งั 6 ตัวอย่าง
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบค่าแมกนีไตเซชันจากเทคนิค VSM
ตัวอย่ าง
ค่ าแมกนีไตเซชัน (emu/g)
CC
42.38
SC
55.20
AC
26.21
CN
35.73
SN
34.84
AN
41.41
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
งานวิจยั นี้เป็ นศึกษาเปรี ยบเทียบสมบัติแม่เหล็กของการวัสดุนาโนคอมโพสิ ต BC/Fe3O4 ที่ได้จากการสังเคราะห์
ด้วยวิธีการตกตะกอนร่ วมจากสารตั้งต้นที่แตกต่างกัน ทั้งหมด 6 ตัวอย่าง ได้แก่ CC (FeCl2 + 2FeCl3), SC (FeSO4 +
2FeCl3), SN (FeSO4 + 2Fe(NO3)3), CN (FeCl2 + 2Fe(NO3)3), AC (Fe(C2H3O2)2 + 2FeCl3) และ AN (Fe(C2H3O2)2 +
2Fe(NO3)3) โดยสังเคราะห์ภายใต้บรรยากาศอาร์ กอน วัสดุนาโนคอมโพสิ ต BC/Fe3O4 ที่สังเคราะห์ได้นาไปวิเคราะห์
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะโครงสร้างและสมบัติแม่เหล็ก ด้วยเทคนิค SEM XRD XAS และ VSM
ผลการวิเคราะห์พบว่าอนุภาคเหล็กออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ มีรูปร่ างค่อนข้างกลมและมีขนาดต่ากว่า 100 นา
โนเมตร จากการวิเคราะห์โครงสร้างของอนุภาคด้วยเทคนิค XRD พบว่าอนุภาคที่ได้เป็ นเหล็กออกไซด์ชนิ ดแมกนี่ ไทต์
(Fe3O4) แต่มีเหล็กออกไซด์ชนิดแมกฮีไมต์ (γ – Fe2O3) ร่ วมด้วย ยืนยันด้วยการวิเคราะห์ XANES ให้ผลสอดคล้องกับ
XRD และจากการวิเคราะห์สมบัติแม่เหล็กพบว่าแสดงสมบัติแม่เหล็กแบบซุปเปอร์ พารา โดยอนุภาคที่สังเคราะห์จาก
สารตั้งต้นระหว่าง FeSO4 กับ FeCl3 ให้ค่าแมกนี ไตเซชันสู งสุ ดที่ 55.20 emu/g แต่เมื่อเปลี่ยนชนิ ดของสารตั้งต้นจะ
ส่งผลให้ค่าแมกนีไตเซชันลดลง
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัย ขอขอบคุ ณทุ น วิจัย สาหรั บ คณาจารย์บัณฑิ ต ศึ กษาเพื่อ ให้สามารถรั บ นักศึ กษาที่ มีค วามสามารถ ฯ
ประจาปี การศึกษา 2559 ที่ได้มอบทุนการศึกษาและทุนสาหรับงานวิจยั This work was supported by the Thailand
Research Fund (TRF) in cooperation with Khon Kaen University (RSA5980014), and the Institute of Nanomaterials
research and Innovation for Energy (IN-RIE), Khon Kaen University and the National Nanotechnology Center
(NANOTEC), NSTDA, Ministry of Science and Technology, Thailand, through its program of Research Network
NANOTEC (RNN)
เอกสารอ้ างอิง
ฐิติรัตน์ เจริ ญตา. การเตรี ยมและศึกษาลักษณะของอนุภาคนาโนแม่เหล็กสาหรับงานด้านไฮเปอร์เทอร์เมีย.
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์; 2556.
ธีระพงษ์ พวงมะลิ. การนาส่งยาด้วยอนุภาคนาโนแม่เหล็ก: กระสุนจิ๋วพิชิตมะเร็ ง. วารสารวิทยาศาสตร์.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 41(3) 607-620;2556.
บุปผาชาติ ยศคันโท, คมกฤต เล็กสกุล, มลทิรา ต๊ะบุญธง, วลัยลักษณ์ ไชยสกุล. การศึกษาคุณสมบัติของเซลลูโลส
แบคทีเรี ยเพื่อการผลิตกระถางย่อยสลายได้ Properties of Bacterial Cellulose for Producing Biodegradable
Pots. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2555
สุนนั หนองเหล็ก. โครงสร้าง สมบัติเชิงแสงและแม่เหล็กของอนุภาคนาโนคอปเปอร์ออกไซด์เจือ ร่ วมระหว่าง Fe และ
Pr. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์; 2559.
A.S. Teja, P.-Y. Koh. Synthesis, properties, and applications of magnetic iron oxide nanoparticles. Progress in Crystal
Growth and Characterization of Materials 55. 22e45; 2009.
Chunyu Chang and Lina Zhang. Carbohydrate Polymers, 84, p. 40-53; 2011
Michel M. J. Modo and Jeff W. M. Bulte., Molecular and Cellular MR Imaging, RC78.7N83M65, p. 61; 2007
Nathan Petersen and Paul Gatenholm., Appl Microbiol Biotechnol, 91, p.1277–1286; 2011
Sergio I. Controlling size and magnetic properties of Fe3O4 clusters in solvothermal process. Advances in Nano
Research, Vol. 2, No. 4, 187-198; 2014

380

