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คําสําคัญ  แกรฟีน  วัสดุ 
 
 แกรฟีน (Graphene) เป็นวัสดุที่มีสมบัติเด่นมากมายหลายด้าน มีลักษณะเป็นแผ่นที่มีโครงสร้างแบบ  
สองมิติ มีการจัดเรียงตัวแบบตาข่ายรูปหกเหลี่ยม (hexagonal) คล้ายรังผึ้ง ความหนาเท่ากับหน่ึงช้ันอะตอมของ
แกรไฟต์ ซึ่งแกรไฟต์เป็นแร่หน่ึงในอัญรูป (allotrope) ของคาร์บอนท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสามารถกล่าวได้ว่า
แกรไฟต์คือการเรียงกันหลายช้ันของแกรฟีน ดังแสดงในรูปที่ 1 [1]-[2] เหตุผลน้ีทําให้แกรฟีนเป็นวัสดุที่มี       
ความแข็งแรงมาก โดยแข็งกว่าเพชรมากกว่า 40 เท่า และแข็งกว่าเหล็ก 300 เท่า นอกจากน้ีแกรฟีนยังมีสมบัติที่
โดดเด่นในการนําความร้อนและนําไฟฟ้าได้ดี สามารถนําไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงถึง 4 เท่า และมีความโปร่งใสถึง  
ร้อยละ 97 ไม่เพียงเท่าน้ันแกรฟีนมีความยืดหยุ่นสูง มีความบางกว่าเส้นผมมนุษย์ล้านเท่า ทําให้มีนํ้าหนักเบา 
นักวิจัยจึงสนใจที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในงานหลาย ๆ ด้าน เช่น ทางด้านอวกาศ (aerospace) ยานยนต์ 
(automotive) อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ตัวเก็บกักพลังงาน (Energy-harvesting devices) และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ 
  

 
รูปท่ี 1 โครงสร้างแกรฟีน [1] 

 แกรฟีนถูกค้นพบในปี ค.ศ. 2004 โดยศาสตราจารย์ Andre Geim และศาสตราจารย์ Kostya Novoselov 
แห่งมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร และการค้นพบนี้ทําให้ทั้งคู่ได้รับรางวัลโนเบล
สาขาฟิสิกส์ในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งในครั้งน้ันแกรฟีนถูกเตรียมด้วยวิธีง่าย ๆ เรียกว่า exfoliation method หรือที่รู้จัก
กันในช่ือ sticky tape method วิธีน้ีเป็นการลอกแกรฟีนจากผลึกแกรไฟต์โดยใช้สก๊อตเทปลอกหลาย ๆ ครั้ง     
จนเหลือช้ันเดียวของแกรฟีน ข้อดีของวิธีน้ีคือจะได้แกรฟีนที่มีความสมบูรณ์มาก แต่จะเตรียมได้ในปริมาณน้อย    
ทําให้ไม่สามารถใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้  

ตามทฤษฎีแล้วแกรฟีนถือว่าเป็นวัสดุช้ันเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้วการที่จะได้แกรฟีนที่มีเพียงหน่ึงช้ัน
น้ันยากมาก  ในปัจจุ บัน น้ีแกรฟีนที่มีขายส่วนมากจะเป็นแกรฟีนที่ แบบหลายช้ัน  แต่จะไม่ เกิน  10 ช้ัน              
น่ันก็หมายความว่าสมบัติของมันก็จะลดลงขึ้นอยู่กับจํานวนช้ันของแกรฟีน แกรฟีนที่มีช้ันเดียวมีจํานวนน้อยซึ่งจะมี
ใช้เฉพาะในงานวิจัย ส่วนระดับอุตสาหกรรมยังจะเป็นแบบหลายช้ัน [1] วิธีหน่ึงในการเตรียมแกรฟีนในปัจจุบันคือ
การเตรียมจากวิธี CVD (Chemical vapour deposition) แกรฟีนที่เตรียมจาก CVD จะมีคุณภาพสูง สามารถผลิต
ได้ช้ันเดียวหรือ 2-3 ช้ัน และสามารถผลิตได้ปริมาณมาก 



 ผลิตภัณฑ์ที่มีการนําแกรฟีนมาใช้ ได้แก่ ทางด้านอวกาศมีการผสมแกรฟีนในวัสดุคอมโพสิทใช้ในส่วนของ
ปีกและผิวนอกเคร่ืองบิน ช่วยลดนํ้าหนักตัวเครื่องบิน  ลดการสิ้นเปลืองการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง และเน่ืองจากค่าการ
นําความร้อนของแกรฟีนที่มีค่าที่สูงทําให้ความร้อนแพร่กระจายได้ไปทั่วทั้งวัสดุทําให้ไม่เกิดการก่อตัวของน้ําแข็ง 
นอกจากน้ันยังสามารถป้องกันฟ้าผ่าได้ด้วย นอกจากน้ีสมบัติเด่นด้านความนําไฟฟ้าของแกรฟีน[3]-[5] แกรฟีน    
ถูกนํามาใช้ในผลิตภัณฑ์การจัดเก็บพลังงาน เช่น แบตเตอรี่แบบ super-capacitor ทําให้เก็บพลังงานไว้ได้เพ่ิมขึ้น 
[6] และได้มีการใช้ผลิตเซ็นเซอร์ โดยนําแกรฟีนมาใช้ทํา strain sensor เซ็นเซอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ที่ติดกับ
ผิวหนังใช้เฝ้าระวัง ความดัน อัตราเต้นของหัวใจ ปริมาณนํ้าตาลในเลือด [7] และทางด้านกีฬาได้มีการใช้แกรฟีน
เป็นส่วนผสมในไม้เทนนิส เครื่องเล่นสกี ยางจักรยาน ทําให้นํ้าหนักเบาและแข็งแรง ดังแสดงในรูปที่ 2  

 
รูปท่ี 2 ผลิตภัณฑ์ของแกรฟีน (photo credit [6]-[10]) 

 
จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าแกรฟีนเป็นวัสดุมหัศจรรย์ที่มีสมบัติเด่นหลากหลายด้าน

และเป็นวัสดุที่น่าจะนํามาศึกษาพัฒนา ค้นคว้าวิจัย ให้กว้างขวาง เพ่ือสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่มี
คุณค่าและประโยชน์กับมนุษย์ 
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