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 บทที่ 1
บทนํา

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของของแข็ง 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศักย์ของพลังงานพื้นผิว 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคลายตัวและการจัดเรียงใหม่ของพื้นผิว 
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติพ้ืนผิวของผลึกโลหะและผลึกโลหะผสม 
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงตึงผิว 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 โครงสร้างของของแข็ง  
2.2 ศักย์ของพลังงานพื้นผิว 
2.3 การคลายตัวและการจัดเรียงใหม่ของพื้นผิว 
2.4 สมบัติพ้ืนผิวของผลึกโลหะและผลึกโลหะผสม  
2.5 แรงตึงผิว 

 
3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303432 เคมีพ้ืนผิว 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 
 

5. การวัดและการประเมินผล 
5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
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5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 1  

 
6. เนื้อหาบทเรียน 

วิทยาศาสตร์ พ้ืนผิวคือการศึกษาลักษณะของพื้นผิวและปฏิสัมพันธ์ของพื้นผิว กับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ  เคมีพ้ืนผิวเป็นสาขาหนึ่งที่สําคัญของวิทยาศาสตร์พ้ืนผิว  การศึกษาเคมีพ้ืนผิว
ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายหลักที่การตรวจวัดขององค์ประกอบที่พ้ืนผิวและการศึกษาเคมีพ้ืนผิว
ของตัวอย่างที่เป็นของแข็ง การพัฒนาของเคมีพ้ืนผิวในช่วงระยะเวลาต่างๆ มีพัฒนาการดังนี้ 
 

ปี ค.ศ. 

1800 1850 1900 1950 2000 

Catalysis 
Electrochemistry 
Photography 
Tribology 

 Surface Instrumentation 
Surface Thermodynamics 
Colloids 

  Adsorption Science 
Electron Emission 

   Microporous Solids 
Monolayer Science 
Surface Magnetics  
Optical Surfaces 
Polymer Surfaces 
Cluster Science 

 
จากพัฒนาการช่วงสองร้อยปีที่ผ่านมา เห็นได้ว่า ในช่วงห้าสิบปีหลังจนถึงปัจจุบันงานส่วนใหญ่

ให้ความสําคัญของการศึกษาในเรื่องของเคมีพ้ืนผิวของของแข็งเป็นหลัก  โดยเน้นการศึกษาที่ความไว  
(Sensitivity) และความจําเพาะ (Specificity) บนพื้นผิวในของแข็ง  โดยการศึกษาเรื่องความไวมี
ข้อจํากัดในเรื่องของการหาจํานวนที่แท้จริงของอะตอมบนพื้นผิว  โดยทั่วไปผลึกเด่ียวที่มีพ้ืนที่ผิว 1 
ตารางเซนติเมตร มีจํานวนอะตอมประมาณ 1015 อะตอมต่อหนึ่งนาโนโมล  และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ใน
การวัดจํานวนอะตอมจะกล่าวถึงในบทที่ 4 ที่จะกล่าวถึงเทคนิคในการวิเคราะห์พ้ืนผิวโดยละเอียด  
ส่วนข้อจํากัดของความจําเพาะบนพื้นผิว คือ สัดส่วนของอะตอมที่พ้ืนผิวของแข็งมีจํานวนน้อยกว่า
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อะตอมภายในเนื้อของแข็ง จากอัตราส่วนของอะตอมที่พ้ืนผิวต่ออะตอมจํานวนมากภายในของแข็ง มี
ค่าประมาณ 10-7 ถึง10-8 ขึ้นอยู่กับลักษณะความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นผิวจริง (รูปที่ 1.1) 

 

 

รูปที่ 1.1  ลักษณะความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นผิวจริง (Zuddas และคณะ, 2003) 
 

สมบัติทางเคมีและกายภาพของพื้นผิวขึ้นอยู่กับโครงสร้างของพื้นผิว  ลักษณะเฉพาะของ
พ้ืนผิวกําหนดได้จากองค์ประกอบของอะตอมที่มีอยู่บนพื้นผิว และจากการจัดเรียงและกระจายตัวของ
อะตอมบนพื้นที่ผิว  พ้ืนผิวจริงประกอบด้วยบริเวณที่เป็นผิวราบเรียบเสมอกัน และบริเวณที่มี
ข้อบกพร่องของพื้นผิวของแข็ง (รูปที่ 1.1 และ 1.2) โดยข้อบกพร่องเหล่านี้เกิดจากการจัดเรียงตัวและ
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การกระจายตัวของอะตอมที่แตกต่างกัน ทําให้สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พ้ืนผิวในบริเวณต่างๆ มีความ
แตกต่างกัน ส่งผลให้มีสมบัติทางเคมีและกายภาพที่แตกต่างกันตามลักษณะโครงสร้างของผลึกนั้นๆ 
 

 

รูปที่ 1.2  ลักษณะเฉพาะของพื้นผิวที่เกิดจากข้อบกพร่องแบบต่างๆ 
 

พ้ืนผิวของสสารในสถานะของแข็งหรือของเหลวมีความสําคัญต่อสมบัติและกระบวนทางเคมี 
และจากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ส่วนใหญ่การศึกษาเคมีพ้ืนผิวในปัจจุบันนิยมศึกษาในสถานะของแข็ง  โดย
ลักษณะเฉพาะและความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาของพื้นผิวของแข็งพิจารณาได้จากโครงสร้างของ
ผลึก หรือ ผิวของผลึกที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน  ซึ่งมีผลต่อสมบัติทางกลศาสตร์ เคมี และไฟฟ้าของ
สสาร  ดังนั้นในบทนี้จะกล่าวถึงความเข้าใจพื้นฐานในเรื่อง โครงสร้างของแข็ง ศักย์พลังงานพื้นผิว  
การจัดเรียงตัวของพื้นผิว  สมบัติพ้ืนผิวของผลึกและอนุภาคบนพื้นผิว รวมถึงเรื่องของแรงตึงผิวใน
ของเหลวซึ่งเป็นพื้นฐานของเรื่องเคมีพ้ืนผิวในของเหลวที่จะได้กล่าวถึงเพื่อให้ครบเนื้อหาของใน
การศึกษาเรื่องเคมีพ้ืนผิว 
 
 
6.1 โครงสร้างของของแข็ง 

โครงสร้างของแข็งมีหลายประเภท แบ่งได้จากการจัดเรียงตัวกันของอนุภาคของแข็งที่
ประกอบด้วยอนุภาคที่จัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ เรียกว่า ของแข็งผลึก (Crystalline solid) 
ของแข็งประเภทนี้เกิดจากกลุ่มอะตอมหรือโมเลกุลต่อกันและจัดเรียงตัวอย่างป็นระเบียบ ของแข็งอีก
ประเภทคือของแข็งอสัณฐาน (Amorphous solid) ซึ่งจะมีการจัดเรียงตัวกันของอะตอมอย่างไม่เป็น
ระเบียบ  
 

adatom 

adatom terrace 

terrace

step vacancy

vacancy
screw dislocation 

edge dislocation

kink
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(ข)      (ค) 

 
รูปที่ 1.3 ก) หน่วยเซลล์ ข)  การจัดเรียงอนุภาคช้ันที่ 1 และช่องว่างที่เกิดขึ้น    

ค) การจัดเรียงอนุภาคแบบ aa... ของ Non-closest packing ได้หน่วยเซลล ์แบบ “Simple cubic” 
 
การจัดเรียงตัวของผลึกของแข็ง พิจารณาจากรูปทรงเรขาคณิตที่เล็กที่สุดที่สามารถแสดงการ

จัดเรียงตัวของผลึกทั้งหมดได้  เป็นหน่วยที่ซ้ําๆ กันเรียกว่า “หน่วยเซลล์” (Unit cell) โดยแต่ละ
หน่วยเซลล์จะเรียงต่อกันเป็นโครงร่างผลึกเกิดขึ้น  ดังแสดงในรูปที่ 1.3 ก) จะพิจารณาจากการจัดเรียง
ของอนุภาคทรงกลม  โดยการจัดอย่างง่ายที่สุดคือการต่อของอนุภาคทรงกลมให้ชิดกันเป็นชั้นดังแสดง
ในรูปที่ 1.3 ข)  โดยแต่ละชั้นในระนาบเดียวกันจะอยู่ตรงตําแหน่งที่ตรงกัน เหมือนกับการเข้าแถว  
และนําอีกระนาบหนึ่งมาวางซ้อนทับจากด้านบน โดยให้ตําแหน่งตรงกันระหว่างชั้นที่ 1 และ 2  การ

      •  •  •  •  •  •  •  •  • 
    •  •  •  •  •  •  •  •  • 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •   
•  •  •  •  •  •  •  •  • 

1 

      •  •  •  •  •  •  •  •  • 
    •  •  •  •  •  •  •  •  • 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •   
•  •  •  •  •  •  •  •  • 

2 

      •  •  •  •  •  •  •  •  • 
    •  •  •  •  •  •  •  •  • 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •   
•  •  •  •  •  •  •  •  • 

3 

หน่วยเซลล์ 
(ก)
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จัดเรียงแบบน้ี เรียกว่า การจัดเรียงหน่วยเซลล์อย่างง่าย หรือ  “Simple cubic” ดังในรูปที่ 1.3 ค)  
และเรียกช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการจัดเรียงตัวแบบนี้ว่า “Simple cubic hole” ช่องว่างนี้มีขนาดใหญ่
และมีที่ว่างมาก  เนื่องจากอนุภาคทรงกลมไม่อยู่แนบชิดกันที่สุด เรียกว่า Non-closest packing  ใน
ธรรมชาติมีการพบการจัดเรียงโครงสร้างผลึกของแข็งแบบนี้น้อยมาก 

หากพิจารณาการจัดเรียงอนุภาคทรงกลมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําได้โดยจัดเรียงชั้น
อนุภาคช้ันแรกเหมือนรูป 1.3 ข)  จากนั้นในชั้นที่ 2 แทนที่จะวางแพอนุภาคให้ตรงกันกับช้ันที่ 1 แต่
วางแพอนุภาคทรงกลมช้ันที่ 2 ปิดช่องว่างของแพอนุภาคชั้นที่ 1 แทน  จากนั้นในชั้นที่ 3 ก็วางแพ
อนุภาคให้ตรงกับช้ันที่ 1 หน่วยเซลล์ที่เกิดจากการจัดเรียงแบบนี้ เรียกว่า “Body centered cubic” 
(bcc) ดังรูปที่ 1.4   การจัดแบบน้ีทําให้ช่องว่างมีขนาดเล็กลงอย่างมาก  ซึ่งพบการจัดเรียงแบบนี้ใน
โลหะหลายชนิด ได้แก่ โลหะหมู่ 1A  และโลหะโครเมียม  

           
 

รูปที่ 1.4 การจัดเรียงอนุภาคแบบ abab... ของ Non-closest packing ได้หน่วยเซลล์  Body 
centered cubic (bcc)  

 
อย่างไรก็ตามการจัดเรียงอนุภาคท้ัง 2 แบบที่กล่าวมาข้างต้น ยังไม่ใช่การจัดเรียงของอนุภาค

ของแข็งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด   
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การจัดเรียงอนุภาคแบบชิดกันที่สุดของโครงผลึก (Closest packing) 

การจัดเรียงทรงกลมให้ใกล้ชิดกันทําได้ 2 แบบแสดงให้เห็นในรูปที่ 1.5 เมื่อพิจารณาการ
จัดเรียงเพียงชั้นเดียว  รูปที่ 1.5 ก) เป็นการจัดเรียงโดยนําทรงกลมมาเรียงต่อกันในแนวเดียวกัน
ทั้งหมดทั้งในแถวเดียวกันและระหว่างแถว เกิดเป็นช่องว่างระหว่างทรงกลมเป็นรูปสี่เหลี่ยม เรียกการ
จัดเรียงแบบนี้ว่า แบบ Non-closest packing เพราะมีช่องว่างเกิดขึ้นจากการจัดเรียงมากกว่า  โดย
ทรงกลม 1 ลูก สัมผัสกับ ทรงกลมอื่นอีก 4 ลูก รูปที่ 1.5 ข)  ที่จัดเรียงทรงกลมสับหว่างกันในแต่ละ
แถว เกิดช่องว่างระหว่างทรงกลมเป็นรูปสามเหลี่ยม เรียกการจัดเรียงทรงกลมแบบนี้ว่า แบบใกล้ชิดกัน
ที่สุดโดยทรงกลม 1 ลูกสัมผัสกับทรงกลมอื่น 6 ลูก  
 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
รูปที่ 1.5 ก) การจัดเรียงอนุภาคแบบที่มีช่องว่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม  หรือ Non-closest packing 

        ข) การจัดเรียงอนุภาคแบบที่มีช่องว่างเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือ Closest packing 
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เมื่อพิจารณาการวางแพอนุภาคที่จัดเรียงแบบใกล้ชิดกันที่สุด ในรูปที ่ 1.5 ข) นี้ในชั้นต่อไป 
โดยช้ันแรกเรียกว่าช้ัน a และช้ันที่ 2  เรียกช้ัน b  การซ้อนชั้น b บนชั้น a ให้ใกล้ชิดกันที่สุด ทําได้
แบบเดียว  โดยการจัดวางแพอนุภาคช้ัน b ทับลงบนช่องว่างที่เกิดขึ้นในชั้น a แต่ในการวางชั้นที่สาม  
สามารถวางได้ 2 แบบ ทําใหเ้กิดการจัดเรียงให้เกิดการชิดกันที่สุดได้ 2 แบบคือ 
 

1)  Hexagonal closest packing (hcp)  เกิดจากการวางแพอนุภาคท่ีจัดเรียงแบบใกล้ชิด
กันที่สุด โดยช้ันที่ 3 นํามาวางให้ตรงกับช้ันแรก (a)  แล้วดําเนินการจัดเรียงแบบนี้ซ้ําไปเรื่อยๆ ได้เป็น
การจัดเรียงแบบ abab…. เรียกหน่วยเซลล์ที่มีการจัดเรียงตัวแบบนี้ว่า Hexagonal หรือทรงเหลี่ยม
หกหน้า ดังแสดงในรูปที่ 1.6   

 

      
 

รูปที่ 1.6  การจัดเรียงอนุภาคแบบ abab... ของ Closest packing ที่ใหห้น่วยเซลล ์Hexagonal  

  

ชั้น a

ชั้น b

ชั้น a

ชั้น b

ชั้น a
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2)  Cubic closest packing (ccp) หรือ Face-centered cubic packing (fcc)  เกิดจาก
การวางแพที่ได้จากจัดเรียงแบบใกล้ชิดกันที่สุด โดยช้ันที่ 3 ให้วางปิดช่องว่างที่เกิดจากการซ้อนกันของ
ช้ัน  a และ b ทําให้ตําแหน่งของทรงกลมในชั้นที่ 3 ต่างจากทรงกลมชั้นที่ 1 และ 2 จึงเรียกตําแหน่ง
การวางอนุภาคแบบนี้ในชั้นที่สามว่าแบบ c เมื่อซ้อนชั้นของอนุภาคแบบนี้ไปเรื่อยๆ ได้เป็นการจัดเรียง
แบบ abcabc…. เรียกหน่วยเซลล์ที่มีการจัดเรียงตัวแบบนี้ว่า Cubic closest packing  ได้หน่วย
เซลล์รูปลูกบาศก์ เรียกว่า Face-centered cubic ดังแสดงในรูปที่ 1.7  

 

 

 

รูปที่ 1.7  การจัดเรียงอนุภาคแบบ abcabc...ของ Closest packing แบบ Face-centered cubic (fcc)  
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พบว่าการจัดเรียงใกล้ชิดกันมากที่สุดทั้งสองแบบนี้เป็นรูปแบบการจัดเรียงตัวของผลึกโลหะ  
ส่วนใหญ่โลหะที่พบว่ามีหน่วยเซลล์แบบ Hexagonal (hcp) เช่น ไททาเนียม และแคดเมียม  โลหะที่
พบว่ามีหน่วยเซลล์แบบ Face-centered cubic (fcc) เช่น ทอง เงิน และ โรเดียม เป็นต้น  หน่วย
เซลล์ของผลึกโลหะที่พบในธรรมชาติที่อุณหภูมิห้องและความดันปกติ แสดงในรูปที่ 1.8  โลหะบาง
ชนิดมีหน่วยเซลล์ได้มากกว่า 1 แบบ เช่น เหล็ก มีหน่วยเซลล์แบบ bcc และ fcc ซึ่งขึ้นอยู่กับขั้นตอน
การเตรียมที่อุณหภูมิและความดันที่แตกต่างกัน  ปรากฏการณ์ที่ผลึกของโลหะชนิดเดียวกันมีการ
จัดเรียงตัวเกิดเป็นผลึกที่มีรูปร่างแตกต่างกันนี้ เรียกว่า อันยรูป (Polymorphism)  

 

 
รูปที่ 1.8  หน่วยเซลล์ของผลึกโลหะในธรรมชาติ  

(http://www.chem.ox.ac.uk/icl/heyes/structure_of_solids/Lecture1/Lec1.html#anchor5) 

 
การจัดเรียงตัวเกิดเป็นหน่วยเซลล์ที่แตกต่างกันของผลึกโลหะแต่ละชนิดมีผลต่อโครงสร้าง

ของพื้นผิวโลหะ เนื่องจากในระดับจุลภาควัสดุส่วนใหญ่เกิดจากการรวมกันของผลึกเด่ียว  เคมีพ้ืนผิว
ของวัสดุจึงขึ้นอยู่กับลักษณะและชนิดของพื้นผิวสัมผัสบนผลึกเหล่านี้  โดยหลักการแล้วจึงสามารถ
เข้าใจสมบัติของพื้นผิวของวัสดุถ้าเราทราบถึงชนิดของพื้นผิวบนผลึก และรู้ถึงสมบัติของพื้นผิวแต่ละ
ชนิดบนผลึก  การศึกษาสมบัติของพื้นผิวได้มาจากการตัดโครงสร้างสามมิติของผลึกของของแข็งตาม
ระนาบ เพื่อแสดงการจัดเรียงตัวของอะตอมบนผลึกทีตัดโดยระนาบนั้นๆ การตัดโครงผลึกสามมิติด้วย
ระนาบมีความสําคัญและมีการกําหนดรูปแบบการอ่านและแสดงผล ตามแบบ “ดัชนีมิลเลอร์” (Miller 
imdices) ดัชนีนี้เป็นที่นิยมและใช้กันทั่วไปในงานเคมีพ้ืนผิวและผลึกศาสตร์ ดัชนีมิลเลอร์แสดงการวาง
แนวของพื้ นผิ วหรือระนาบผลึกที่ กํ าหนดโดยพิจารณาจากระนาบที่ กํ าหนดตัด กับแกน 
Crystallographic  โดยแสดงในรูปสัญญลักษณ์ (hkl) ที่แสดงถึงเซตของตัวเลขซึ่งบอกค่าจุดตัดบน
โครงผลึก และอาจนํามาใช้เพื่อระบุระนาบหรือพื้นผิวของผลึก ตัวอย่าง การกําหนดมิลเลอร์ที่ง่ายที่สุด 
แสดงได้ดังนี้  
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กําหนดหน่วยเซลล์ลูกบาศก์ที่มีขนาด  a x a x a วางอยู่บนแกน x, y, z 

 
กําหนดระนาบพิกัด (a, 0, 0) ได้จุดตัดบนผลึกที่ (a, ∞, ∞) (ไม่ตัด แกน y และ z) 

 
 

แล้วทําการเปลี่ยนจุดตัดบนผลึกที่ (a, ∞, ∞)ให้อยู่ในพิกัดโคออร์ดิเนตโดยแปลง (a, ∞, 

∞) ให้เป็นเศษส่วนโคออร์ดิเนตโดยการหารด้วยแต่ละมิติของหน่วยเซลล์  ในกรณีของหน่วยเซลล์

ลูกบาศก์ที่มีมิติ a=b=c พิกัดของจุดตัดจึงถูกหารด้วยระยะ a ได้ (a/a, ∞/a, ∞/a) เท่ากับ (1, ∞, 

∞)* แล้วสร้างเป็นดัชนีมิลเลอร์โดยทําโคออร์ดิเนตที่ได้ให้เป็นส่วนกลับ จากนั้นระบุดัชนีมิลเลอร์ที่ได้ใน
วงเล็บ (....) โดยไม่ต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือสัญลักษณ์อ่ืน ๆ ในกรณีนี้ส่วนกลับของ 1 และ 

∞ คือ 1 และ 0 จึงได้ดัชนีมิลเลอร์เป็น (100) 
(*หมายเหตุ ในหน่วยเซลล์แบบอื่น จุด (x, y, z) ในหน่วยเซลล์ท่ีมีมิติ a x b x c มีส่วนโคออร์ดิเนตเป็น x/a, y/b, 
z/c  ส่วนในหนึ่งหน่วยเซลล์ แต่ละโคออร์ดิเนตจะหารด้วยค่าคงที่หน่วยเซลล์ คือ a) 

ตัวอย่างดัชนีมิลเลอร์อ่ืน ๆ เช่น (http://www.chem.qmul.ac.uk/surfaces/scc/scat1_1b.htm) 

   
พ้ืนผิว (110) 

จุดตัด a, a, ∞ 

พ้ืนผิว (111) 
จุดตัด a, a, a 

พ้ืนผิว (210) 

จุดตัด 1/2a, a, ∞ 
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ดัชนีมิลเลอร์ (100), (110) และ (111) เรียกว่าพ้ืนผิวที่ดัชนีตํ่าของผลึกระบบคิวบิก "ตํ่า” 
หมายถึงดัชนีมิลเลอร์ที่มีจํานวนเท่ากับ 0 หรือ 1 เป็นส่วนประกอบของดัชนีมิลเลอร์ ระนาบอื่นๆ อาจ
ถูกกําหนดโดยใช้เครื่องหมายดัชนีมิลเลอร์ได้เช่นเดียวกัน เช่นในกรณีของ พ้ืนผิว (210) 

 
 

6.2  ศักย์ของพลังงานพื้นผิว 
พ้ืนผิวทั่วไปมีสภาวะเฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยาเนื่องจากพลังงานอิสระในการเกิดปฏิกิริยา 

(ΔGO) มีค่าเป็นบวก  ซึ่งสอดคล้องกับการเกิดของพื้นผิวที่เกิดขึ้นใหม่จากการแตกออกจากกันของผลึก 
ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีการแตกของผลึกก็ต้องมีการแตกของของพันธะระหว่างอะตอมในแต่ละด้านของ
ระนาบของผลึกนั้น  เป็นที่ทราบกันดีว่าในการแตกพันธะต้องใช้พลังงานค่าหนึ่งที่มีค่าเท่ากับพลังงาน
พันธะเพื่อทําลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมที่เกิดพันธะบนระนาบพื้นผิวที่เกิดขึ้นใหม่นั้น ระบบที่
ต้องการพลังงานเพื่อสลายพันธะนี้ยืนยันถึงศักย์ที่มีค่าเป็นบวกของพลังงานอิสระ  

พลังงานในการลดพื้นผิวนี้ เรียกว่า พลังงานอิสระพื้นผิว (Surface free energy) หรือเรียกอีก
ช่ือหนึ่งว่า ความตึงผิว (Surface tension) แต่นิยมเรียกว่า ความตึงผิวในกรณีที่เป็นของเหลวมากกว่า 

พลังงานอิสระพื้นผิวมีค่าลดตํ่าลงได้หลายวิธีเช่น  
- โดยการลดพื้นที่ผิวสัมผัส 
- โดยสร้างพื้นผิวที่มีพลังงานอิสระต่ํา 
- โดยการปรับเปลี่ยนรูปทรงเรขาคณิตที่พ้ืนผิวในลักษณะที่ช่วยลดพลังงานพื้นผิวอิสระ 
 
ในหัวข้อนี้จึงอธิบายถึงพื้นผิวจากค่าของพลังงานอิสระพื้นผิวเป็นหลัก  ระบบพื้นผิวทั่วไปมี

พลังงานอิสระพื้นผิวสูงซึ่งเป็นผลมาจากวิธีการเตรียมพ้ืนผิว และถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นผิวที่มีแรงตึง
ผิวตํ่าที่อุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิตํ่า) ได้ยาก  เนื่องจากมีค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงที่พ้ืนผิวของของแข็ง
เกิดได้ช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณหภูมิตํ่า  แต่ก็มีระบบบางชนิดที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นผิวเพื่อ
เข้าสู่สมดุลใหม่ได้ง่าย เช่น ระบบของวัสดุที่มีการแพร่กระจายของอะตอมมากพบในระบบของสาร
แขวนลอยแบบคอลลอยด์  หรือโลหะที่ใช้เป็นตัวสนับสนุน (Supported metal) ของตัวเร่งปฏิกิริยา 
ระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นผิวได้ง่ายเหล่านี้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่า สภาวะกึ่งเสถียร 
(Metastable)  สภาวะของความเสถียรที่พ้ืนผิวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพลังงานที่พ้ืนที่ผิวโดยทั่วไป
พ้ืนผิวที่มีพลังงานรวมต่ําจะมีความเสถียรมากว่าพ้ืนผิวที่มีพลังงานรวมสูง และพบว่า พ้ืนผิวของแข็งที่
ประกอบด้วยอะตอมที่มีความหนาแน่นสูงและอะตอมที่มีเลขโคออร์ดิเนชันสูง จะมีความเสถียรสูง  
ตัวอย่างเช่นหากพิจารณาระนาบพื้นผิวของโลหะจากระบบผลึกที่มีหน่วยเซลล์แบบ fcc พบว่า
เปรียบเทียบความเสถียรเมื่อพื้นผิวอยู่ในสูญญากาศได้ ดังนี้  

fcc (111)> fcc (100)> fcc (110) 
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อนุกรมแสดงความเสถียรนี้ใช้ไม่ได้เมื่อมีสารอ่ืนไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือของเหลวสัมผัสอยู่บน
พ้ืนผิว เพราะแก๊สหรือของเหลวมีผลกระทบต่อพลังงานพื้นผิวของโลหะ  เนื่องจากเกิดการดูดซับ
โมเลกุลบนผิวของโลหะ  การดูดซับมีผลกระทบต่อความเสถียรอย่างมีนัยสําคัญขึ้นกับชนิดของระนาบ
ตามดัชนีมิลเลอร์และโมเลกุลที่ถูกดูดซับ  ส่วนอิทธิพลของความดันและอุณหภูมิยังไม่มีคําอธิบายท่ี
ชัดเจนและมีการศึกษาไม่มากนัก 
 
 
6.3  การคลายตัวและการจัดเรียงใหม่ของพื้นผิว 

ปรากฏการณ์การคลายตัวและการจัดเรียงใหม่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงอะตอมใหม่บริเวณ
พ้ืนผิว หรือบริเวณที่ใกล้พ้ืนผิว ซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นเพื่อลดพลังงานอิสระลง   แต่อย่างไรก็ตามการ
คลายตัวและการจัดเรียงใหม่อาจมีข้อจํากัดทางจลน์ศาสตร์เช่นเดียวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีทั่วไป คือ
ที่อุณภูมิตํ่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ช้า ทําให้เกิดเกิดการป้องกันหรือยับย้ังการจัดเรียงอะตอมใหม่  ในทาง
กลับกันพบว่าการคลายตัวและการจัดเรียงใหม่ของพื้นผิวอาจเกิดขึ้นกับพ้ืนผิวที่สะอาดภายใต้สภาวะ
สูญญากาศสูง  อย่างไรก็ตามการดูดซับสารต่างๆ ที่พ้ืนผิวอาจช่วยหรือเปลี่ยนแปลง หรืออาจให้ผลใน
ทางตรงข้ามแก่การคลายตัวและการจัดเรียงใหม่ของพื้นผิวได้ 

 
การคลายตัว 
การคลายตัว (Relaxation) คือการจัดเรียงตัวใหม่แบบค่อนข้างน้อยของพื้นผิวซึ่งมักเกิดบน

พ้ืนผิวของโลหะ  โดยจะเกี่ยวข้องกับการปรับช่องว่างในแนวตั้งฉากกับพ้ืนผิว  ซึ่งไม่ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงช่วงในแนวระนาบที่ขนานกับพ้ืนผิว หรือความสมมาตรของพื้นผิวแต่อย่างใด 

 

รูปที่ 1.9  พ้ืนผิวที่ไม่มีการคลายตัว รูปที่ 1.10  พ้ืนผิวที่มีการคลายตัว 
 

d1-2 

สุญญากาศ / เฟสแก๊ส

ของแข็ง

d(bulk

สุญญากาศ / เฟสแก๊ส 

ของแข็ง



บทท่ี 1 บทนํา 

 - 14 -

รูปที่ 1.9  แสดงการคลายตัวของพื้นผิว  อะตอมชั้นแรก (สีฟ้า) จะเลื่อนเข้าหาช้ันสอง (สี
เหลือง) เล็กน้อย ดังนั้นระยะทาง d1-2 จึงมีค่าน้อยกว่าน้อยกว่า d(bulk)  แสดงถึงการเคลื่อนเพียง
เล็กน้อยในระดับอะตอม   ถ้าเราใช้แบบจําลองภายในดังรูปที่ 1.11 สําหรับการสร้างพันธะในของแข็ง  
จะทําให้เห็นชัดเจนว่าอะตอมใดอะตอมหนึ่งในก้อนวัสดุจะมีแรงกระทํากับอะตอมที่อยู่ล้อมรอบเพื่อให้
เกิดความสมดุลและสมมาตรในโครงสร้างของของแข็ง 

 

 
รูปที่ 1.11  แรงกระทําของอะตอมภายในผลึก 

 
การคลายตัวโดยการลดระยะทางของ d(bulk) เป็น d(1-2) อธิบายได้โดยการพิจารณาจาก

ขณะที่อะตอมที่พ้ืนผิวไม่เกิดการคลายตัวจะได้รับผลจากแรงที่ไม่สมดุลจากอะตอมโดยรอบแล้วทําให้
พ้ืนผิวอะตอมชั้นแรกถูกดึงเข้าใกล้พ้ืนผิวอะตอมชั้นที่สอง ดังรูปที่ 1.12  โดยช่องว่างการสัมผัสกันของ
ช้ันแรกจะน้อย (น้อยกว่าช้ันอื่น ประมาณ 10%)  เพื่อชดเชยโดยการปรับขยายช่องว่างของชั้นต่างๆ 
ถัดไปภายในของแข็ง 
 

 
รูปที่ 1.12  แรงกระทําของอะตอมที่พ้ืนผิวกับอะตอมชั้นใน 

d1-2

สุญญากาศ / เฟสแก๊ส

ของแข็ง

d1-2

สุญญากาศ / เฟสแก๊ส

ของแข็ง
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การจัดเรียงใหม่ 
การจัดเรียงใหม่ (Reconstruction) ของพื้นผิวสังเกตได้ง่ายกว่าการคลายตัว  แต่เป็นการ

สังเกตที่เกี่ยวข้องกับจัดเรียงในระดับอะตอมที่พ้ืนผิว  การจัดเรียงใหม่เกิดขึ้นกับพ้ืนผิวของโลหะที่ไม่
เสถียร  พบบ่อยครั้งในพื้นผิวของหน่วยเซลล์ fcc ของสารกึ่งตัวนํา  การจัดเรียงใหม่ไม่เหมือนการ
คลายตัว เพราะการจัดเรียงใหม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในแนวระนาบของโครงสร้างพื้นผิว  รูปที่ 
1.13 แสดงพื้นผิวด้านข้างที่ยังไม่มีการจัดเรียงโครงสร้างใหม่ของก้อนวัสดุ  

 

 
 

รูปที่ 1.13  พ้ืนผิวด้านข้างที่ไม่มีการจัดเรียงโครงสร้าง 
 

 
 

รูปที่ 1.14 พ้ืนผิวด้านข้างที่มีการจัดเรียงโครงสร้าง 
 

รูปที่ 1.14 แสดงพื้นผิว fcc ที่ได้มีการจัดเรียงอะตอมพื้นผิวแล้ว ตัวอย่างการจัดเรียงตัวใหม่ที่
แสดงนี้คล้ายกับโครงผลึกมีความบกพร่องเนื่องจากแถวของอนุภาคสีเหลืองที่พ้ืนผิวหายไป และปรากฎ
การนี้ถูกเสนอว่าเป็นการจัดเรียงตัวใหม่ของโครงสร้างของพื้นผิวโลหะ fcc เห็นได้ว่าการจัดเรียงใหม่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวในแนวระนาบ  ในบางกรณียังเกิดการเปลี่ยนแปลงสมมาตร
ของอะตอมพื้นผิว ซึ่งสามารถวิเคราะห์โดยเทคนิคการเลี้ยวเบนบนพื้นผิว (Surface diffraction 
techniques) เช่น Low Energy Electron Diffraction (LEED) และ Reflection High Energy 
Electron Diffraction (RHEED) 

เฟสแก๊ส 

ของแข็ง 

a’ = 2a

เฟสแก๊ส 

ของแข็ง 

a
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การลดพลังงานอิสระในระดับอะตอมบนพื้นผิวให้น้อยที่สุด คือแรงขับเคลื่อนสําหรับการ
จัดเรียงตัวใหม่ของโครงสร้าง อย่างไรก็ตามยังไม่มีความแน่ชัดว่าทําไมการจัดเรียงโครงสร้างจึงลด
พลังงานอิสระบนพื้นผิวลงได้  สําหรับพ้ืนผิวโลหะบางชนิดอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวระนาบ
ของพื้นผิว มีผลให้เกิดการเหนี่ยวนําให้พ้ืนผิวมีการแยกของแถบพลังงาน ซึ่งมีผลทําให้การนําไฟฟ้า
ลดลงเมื่อแถบพลังงานเริ่มต้นมีอิเล็กตรอนบรรจุเต็มในบางส่วน  

ในกรณีของวัสดุก่ึงตัวนําไฟฟ้า การจัดเรียงโครงสร้างอะตอมใหม่อย่างง่ายสามารถอธิบายใน
รูปแบบของการรักษาสภาพพื้นผิว  จากความไม่อ่ิมตัวของอะตอมที่ล้อมรอบจํานวนอะตอมพื้นผิวถูก
ทําให้ลดลงโดยการสร้างพันธะระหว่างอะตอมที่ติดกัน  ตัวอย่างเช่น พ้ืนผิว Si (100) ต้องใช้การสร้าง
พันธะระหว่างอะตอมของ Si เพื่อสร้างชั้นพื้นผิวใหม่กับอะตอม Si อ่ืนที่อยู่ใกล้กันบนพื้นผิวทันทีที่เกิด
การแตกออกตามระนาบของของแข็ง ทําให้เกิดพันธะ 2 ต่ออะตอมของ Si ที่ล้อมรอบเพื่อรักษาสภาพ
พ้ืนผิว  ขั้นตอนต่อมาจะเกิดการเคลื่อนที่พร้อมกันเล็กน้อยของอะตอมที่อยู่ด้านบนสุด ทําให้ลด 
คู่โคออร์ดิเนชันของอะตอม Si เพื่อเกิดเป็น Si dimers ซึ่ง Si จะมีพันธะเหลือเพียง 1 พันธะต่ออะตอม
ของ Si  กระบวนการนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระนาบพื้นผิว  ช่วงระนาบพื้นผิวเพิ่มเป็นสองเท่า 
ซึ่งจะเรียกว่า การจัดเรียงใหม่ 2x1  ซึ่งสังเกตได้จากพ้ืนผิวของ Si (100) ที่สะอาด หรือเขียนเป็น  
Si (100) – (2x1)  การจัดเรียงใหม่ของอะตอมบนพื้นผิวไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นที่ผิวสะอาดเท่านั้น แต่การ
จัดเรียงใหม่เกิดได้ที่พ้ืนผิวของซับสเตรตขณะเกิดการดูดซับโมเลกุลหรืออะตอมต่างๆ บนพื้นผิวนั้นๆ ได้
ด้วย เรียกการจัดเรียงตัวใหม่ประเภทนี้ว่า  Adsorbate induced reconstruction 

โดยสรุป การลดลงของพลังงานอิสระพื้นผิวแสดงให้เห็นว่าพ้ืนผิวผลึกเด่ียวไม่แสดงโครงสร้าง
เรขาคณิตแบบอุดมคติของอะตอมดังที่คาดไว้จากการตัดโครงสร้างของแข็งด้วยระนาบตามดัชนี 
มิลเลอร์  ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างจริงของพื้นผิวที่สะอาดและโครงสร้างตามอุดมคติสังเกตได้
ยาก เนื่องจาก เกิดขึ้นไม่มาก จําแนกไม่ได้ หรือมีการคลายตัวมีเพียงเล็กน้อย  หรือบางครั้งอาจมีความ
แตกต่างที่สังเกตได้และเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในแนวระนาบที่ต้องพิจารณาจากสมมาตรหลาย
แนวก็เป็นได้ 
 
 
6.4 สมบัติพื้นผิวของผลึกโลหะและผลึกโลหะผสม 

โดยท่ัวไป ในผลึกเด่ียวขนาดใหญ่ของโลหะไม่ได้ถูกนํามาพิจารณาเพื่อประยุกต์ใช้ทาง
เทคโนโลยีมากนัก  โครงสร้างโลหะขนาดใหญ่ เช่น ในลวดโลหะอิเล็กโทรดจะเป็นผลึกรวมซึ่ง
ประกอบด้วยผลึกเด่ียวหลายๆ ผลึกในเส้นลวดอิเล็กโทรด  โดยขนาดของแต่ละผลึกโลหะเดี่ยวศึกษาได้
จากค่าความร้อนที่เกิดจากลวดโลหะขณะที่มีการปรับสภาพเชิงกล  ผลที่ได้แสดงถึงธรรมชาติและ
สมบัติของพื้นผิวโลหะของผลึกรวม  โดยกําหนดจากเอกลักษณ์ของพื้นผิวผลึกเด่ียวที่แสดงออกมาใน
จํานวนที่ต่างกัน   นอกจากนี้สัดส่วนที่แตกต่างของพื้นผิวผลึกยังถูกควบคุมโดยความเสถียรทางอุณ
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หพลศาสตร์ (Thermodynamic stability) ด้วย  ตัวอย่างเช่นชิ้นส่วนของโลหะ fcc ระดับแมคโคร 
โดยท่ัวไปกําหนดระนาบพื้นผิวเช่น แบบ (111) เป็นผลมาจากจํานวนผลึกเด่ียวจํานวนมากที่มีอยู่ใน
ผลึกรวม 

กรณีที่น่าสนใจ คือ โลหะที่มีระบบการกระจายของผลึกเด่ียวภายในที่ดี ยกตัวอย่างเช่นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาทีใช้โลหะเป็นตัวสนับสนุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและในระบบกรองไอเสีย (Catalytic 
converter) ของยานยนต์  ในตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวขนาดอนุภาคเฉลี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกัน มีขนาด
แตกต่างน้อยกันกว่าระดับไมครอนและบางครั้งมีขนาดเพียง 1 นาโนเมตร  อนุภาคโลหะเหล่านี้เป็น
ผลึกเด่ียวที่มีขนาดเล็กหรือเป็นผลึกคู่แฝดที่สม่ําเสมอ 

การศึกษาผลึกขนาดเล็กเหล่านี้ ทําโดยการเปรียบเทียบพลังงานอิสระพื้นผิวต่อพลังงาน
ทั้งหมดในผลึกหากการวัดค่าเป็นแบบต่อเนื่องจะทําให้ได้รูปทรงที่เหมาะสมจากการทําให้พลังงาน
อิสระพื้นผิวตํ่าสุดเป็นรูปทรงกลม  เนื่องจากเป็นรูปทรงที่มีพ้ืนที่ผิวหรือปริมาตรตํ่าสุดใน 3 มิติ  ซึ่งเป็น
เหตุผลเดียวกันกับที่หยดของเหลวมักมีรูปร่างเป็นทรงกลม  

การกําหนดขนาดและพื้นที่ผิวของวัสดุเพื่อให้ได้ลักษณะพื้นผิวตามที่ต้องการ ต้องคํานึงถึง
ธรรมชาติของสสารและโครงสร้างอะตอมที่พ้ืนผิวเป็นสิ่งสําคัญ เช่น การกําหนดรูปร่างและขนาดของ
ตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น ถ้าพิจารณาจากผลึกโลหะที่มีหน่วยเซลล์แบบ fcc ของโลหะ Pt และมั่นใจว่า
ต้องการใช้พ้ืนผิวแบบ 111 ทีมีความเสถียรที่สุด  ดังนั้นจึงเลือกใช้ผลึกที่มีรูปทรงแปดเหลี่ยม 
ออกตะฮีดรอน (Octahedron) ดังแสดงในรูป 1.15 
 

 
 

รูปที่ 1.15  รปูร่างอนุภาคออกตะฮีดรอน 
 

การทําให้ระนาบพื้นผิวพลังงานตํ่าสุดและการทําให้พ้ืนที่ผิวน้อยสุดทําได้โดยการตัดยอดของ
รูปทรงแปดเหลี่ยมออกตะฮีดรอน ทําให้ได้อนุภาคที่เรียกว่าคิวโบออกตะฮีดรอน (Cubo-octahedral 
particle) ดังรูปที่ 1.16 อนุภาคน้ีประกอบด้วยพ้ืนผิวชนิด (111) 8 พ้ืนผิว และพื้นผิวชนิด (100)  
6 พ้ืนผิวและมีอัตราส่วนพื้นผิวต่อปริมาตรน้อยลง 
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รูปที่ 1.16 รูปร่างอนุภาคคิวโบออกตะฮีดรอน [Nix, 1997] 

 
ผลึกของรูปทรงคิวโบออกตะฮีดรอน มักถูกใช้เป็นแบบจําลองสําหรับอนุภาคโลหะในการ

พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา  อะตอมที่อยู่ตรงกลางของหน้าอนุภาค (111) แสดงสมบัติที่มีเลขโคออร์ดิเนชัน
เป็น 9 ส่วนอะตอมที่อยู่ตรงกลางของหน้าอนุภาค (100) แสดงสมบัติที่มีเลขโคออร์ดิเนชันเป็น 8  
อย่างไรก็ตาม มีหลายอะตอมที่มุมและขอบพื้นผิวบนอนุภาคซึ่งแสดงเลขโคออร์ดิเนชันที่ตํ่ากว่า 

โครงสร้างผลึกดังกล่าวไม่ได้เหมาะสมสําหรับการใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเสมอไป  แต่สามารถใช้
งานได้ดีเมื่อแรงระหว่างโลหะกับตัวตัวสนับสนุนเป็นแรงที่อ่อน  แรงกระทําที่แข็งแรงจะทําให้โลหะ
เกาะติดกับตัวสนับสนุนได้มากเกินไป และเกิดรูปร่างของอนุภาคโลหะที่แตกต่างกันมาก แสดงในรูป 
1.17 

 

 
 

รูปที่ 1.17 ผลของแรงระหว่างโลหะและตัวสนับสนุน 
 

ตัวอย่างอื่นๆ เช่นในกรณีของแรงระหว่างตัวตัวสนับสนุนกับโลหะเป็นแรงที่แข็งแรง  พลังงาน
อิสระพื้นผิวโลหะ/ออกไซด์จะมีค่าตํ่ากว่าปกติ และไม่เหมาะสมที่จะนํามาพิจารณาพลังงานอิสระพื้นผิว
ของผลึกโลหะที่แยกตัวออกมาจากตัวสนับสนุน  เนื่องจากมีการเหนี่ยวนําผลึกโลหะจากตัวสนับสนุน
มากเกินไป 

ผลึกโลหะ

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโลหะกับตัวสนับสนุน

ตัวสนับสนุนออกไซด์

อ่อน 
แรง
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ปัจจุบันโครงสร้างขนาดเล็กที่เหมาะสมกับการนําไปใช้งานสามารถศึกษาโดยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนที่มีศักยภาพสูง (High resolution electron microscopy, HREM) ทําให้สามารถสังเกต
อนุภาคและแก้ปัญหาทางด้านโครงสร้างระดับอะตอมได้แม่นยําย่ิงขึ้น 
 

พื้นผิวของโลหะที่มีค่าดัชนีระนาบสูง 
พ้ืนผิวของโลหะที่มีค่าดัชนีระนาบสูง บอกได้จากค่าดัชนีมิลเลอร์ที่มีค่าสูง (ในเซตไม่มีค่า

เท่ากับ 0 และ 1)  โดยทั่วไปศึกษาพื้นผิวแบบ Vicinal  ซึ่งถูกตัดที่มุมขนาดเล็กไปสู่ระนาบพื้นผิวที่มีค่า
ดัชนีมิลเลอร์ตํ่า  พ้ืนผิวตามอุดมคติประกอบด้วยพ้ืนที่ที่มีการจัดเรียงอะตอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่ง
สอดคล้องกับพ้ืนผิวที่มีค่าดัชนีระนาบต่ํา ที่ถูกแบ่งโดยขั้นบันไดแบบ Monatomic ซึ่งเป็นขั้นที่มีความ
สูงเท่ากับความสูงของอะตอมเดี่ยว  รูปที่ 1.18 แสดงถึงพื้นผิวของ fcc (775) ในอุดมคติ  ซึ่งมีแนว
จัดเรียงที่เป็นเส้นตรงและขนานกับแถวอะตอม 
 

 
รูปที่ 1.18 มุมมองพื้นผิว fcc (775)  ในอุดมคติ  [Nix, 1997] 

 
ความแตกต่างดัชนีมิลเลอร์ไม่ขึ้นอยู่กับขั้นบันไดแบบ Monatomic เท่านั้น แต่จะขึ้นอยู่กับ

รอยหยักของขั้นบันไดด้วย  ดังรูปที่ 1.19 แสดงถึงพื้นผิว fcc (10.8.7)   
 

 
รูปที่ 1.19 มุมมองพื้นผิว fcc (10.8.7)  ในอุดมคติ [Nix, 1997] 
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พ้ืนผิว Vicinal ที่แท้จริงไม่ได้แสดงถึงแนวการจัดเรียงที่สมบูรณ์ของขั้นบันได และรอยหยัก
ตามโครงสร้างทางอุดมคติ  แต่จะแสดงให้เห็นถึงชนิดของขั้น และรูปร่างการจัดเรียงตามที่แสดงในรูป 
ที่ 1.2 ตําแหน่งการดูดซับพิเศษที่ติดกับขั้นอะตอมที่ได้ถูกจําแนกให้มีความแตกต่างกันตามการจัดเรียง
และมีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับปฏิกิริยาตามชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยา 
 

พื้นผิวผลึกเด่ียวของสารประกอบ 
โครงสร้างพื้นผิวทางอุดมคติสําหรับระนาบที่มีค่าดัชนีตํ่าของสารประกอบสามารถพิจารณา

จากโครงสร้างขนาดใหญ่เช่นเดียวกับที่พิจารณาโครงสร้างโลหะพื้นฐาน  เช่น พ้ืนผิว NaCl (100) 
สามารถคาดการณ์จากโครงสร้างที่เป็นก้อน ดังรูปที่ 1.20 
 

 
รูปที่ 1.20 มุมมองพื้นผิว NaCl  [Nix, 1997] 

 
นอกจากการคลายตัวและการจัดเรียงใหม่ของพื้นผิว ที่แสดงโดยพื้นผิวของธาตุ  พ้ืนผิวของ

สารประกอบยังอาจแสดงจากปริมาณสารสัมพันธ์ขนาดใหญ่ เนื่องจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่พ้ืนผิว เช่น
การลดลงของพื้นผิว และ/หรือการแยกตัวขององค์ประกอบของโลหะจากสารประกอบนั้น 
 
6.5  แรงตึงผิว  

แรงตึงผิว (Surface tension force) คือ แรงที่เกิดขึ้นบริเวณผิวสัมผัสของของเหลวเมื่อสัมผัส
กับของเหลวอื่น หรือสัมผัสกับผิวของของแข็ง เป็นการยึดระหว่างโมเลกุล โดยแรงตึงผิวเกิดขึ้นจากการ
สัมผัสผิวของของเหลว 2 ทิศทาง ทางขนาน และตั้งฉากกับเส้นขอบของวัตถุที่สัมผัสกับของเหลว ดังรูป
ที่ 1.21 
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(1) (2) (3) 

รูปที่ 1.21  แรงตึงผิว  
 
จากรูปที่ 1.21 แสดงให้เห็นว่า ถ้าเรานําลวดเส้นเล็กๆ มาขดให้เป็นวงกลม และนําด้ายที่ทํา

เป็นวงกลมมามัดติดกับขดลวด จากนั้นนําขดลวดไปจุ่มในน้ําสบู่แล้วยกขึ้นมา  จะมีลักษณะดังหมายเลข 
(1) คือผิวของสบู่จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนที่ล้อมรอบด้วยขดลวดและเส้นด้าย และส่วนที่
ล้อมรอบด้วยเส้นด้ายอย่างเดียว เมื่อนําเข็มไปจิ้มในตําแหน่งตรงกลางวงเส้นด้าย  จะทําให้วงด้ายมี
ลักษณะเหมือนกับด้ายถูกดึงด้วยแรงไปในแนวตั้งฉากทุกทิศทุกทาง  (หมายเลข 2)  ทําให้อธิบายได้ว่า
ตอนที่ฟองสบู่ยังไม่แตก แรงที่กระทํากับด้ายจะเป็นศูนย์ คือด้านนอกเท่ากับด้านใน แต่เมื่อเราทําให้
ฟองสบู่ด้านในแตก แรงตึงผิวด้านในหมดไป  ทําให้เหลือแต่แรงตึงผิวด้านนอก ทําให้ด้ายออกมาเป็นรูป
วงกลมดังแสดงในหมายเลข (2)  

ของไหลทุกชนิดจะมีสมบัติของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล 2 ชนิด คือ 
1)  แรงเชื่อมแน่น (Cohesion force) คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของไหลชนิด

เดียวกัน  แรงนี้สามารถรับความเค้นดึง (Tensile stress) ได้เล็กน้อย 
2) แรงยึดติด (Adhesion force) คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของไหลกับสารชนิด

อ่ืน เช่น น้ํากับแก้ว ปรอทกับแก้ว เป็นต้น 
 

 
 

รูปที่ 1.22   แรงตึงผิวของของเหลวในภาชนะมีแรงกระทาํทุกทิศทุกทาง แต่โมเลกลุที่อยู่ด้านบนจะมี
แรงมากระทําจากด้านล่างและด้านข้างเท่านั้น 
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ความตึงผิว (Surface tension) คือแรงต่อความยาวของผิวสัมผัสหนึ่งหน่วยหรือพลังงานต่อ

พ้ืนที่หนึ่งหน่วย  บอกถึงความพยายามในการยึดผิวของของเหลว มีสัญลักษณ์ คือ γ 

 
รูปที่ 1.23  การยึดผิวของของเหลว 

 
จากรูปที่ 1.23 แสดงการยึดผิวของของเหลว ในรูป AHJB เป็นโครงลวดที่มีลวด CD ปิดอยู่อีก

ด้านหนึ่ง ตอนแรกเส้นลวด CD ติดอยู่กับเส้นลวด HJ หลังจากแช่โครงลวดนี้ลงในน้ําสบู่แล้วดึงเส้นลวด 
CD ไปทางด้านซ้ายด้วยแรง F จะทําให้เกิดฟิล์มสบู่ในบริเวณ CHJD  

ในช่วงหนึ่งให้เส้นลวด CD อยู่ที่ตําแหน่ง EG และแรง F ยังคงดึงลวด CD นี้ต่อไปจนตําแหน่งที่
แสดงดังรูป ถ้าให้ความยาวของเส้นลวด CD มีค่าเป็น L และระยะทางระหว่าง CD กับ GE เป็น S 
แสดงว่าพ้ืนที่ของฟิล์มสบู่ใหม่ที่เกิดขึ้นเป็น SL เพราะว่าพลังงานที่ใช้ในการสร้างพื้นผิวแปรผันโดย

ตรงกันกับพ้ืนที่ผิวที่สร้างนั้น โดยความตึงผิว γ เป็นค่าคงตัวของการแปรผัน ถ้าให้ E เป็นพลังงานที่ใช้
ในการเพิ่มพ้ืนผิว จะได้  

E = (γ)(SL) 
 

งานที่ใช้ในการดึงเส้นลวด CD เท่ากับ ผลคูณระหว่างแรงกับระยะทางที่เส้นลวด CD เคลื่อนที่
ตามแนวแรง จะได้ 

E = FS 
 

เนื่องจากพลังงานในสมการทั้งสองข้างบนเท่ากัน จึงได้ 
 

(γ)(SL) = FS 
 

จึงได้สมการความตึงผิวเป็น  

γ = F/L 
 
เมื่อ F  เป็นแรงตึงผิว 
และ  L  เป็นความยาวของผิวสัมผัส 
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ปรากฏการณ์คาปิลลารี คือ ปรากฏการณ์ที่เมื่อจุ่มหลอดขนาดเล็กๆ ลงไปในของเหลว แล้ว
ระดับของของเหลวภายในหลอดกับภายนอกหลอดจะแตกต่างกัน  ปรากฏการณ์คาปิลลารีเกิด
เนื่องจากความตึงผิวของของเหลวนั่นเอง ดังแสดงในรูปที่ 1.24 

 
รูปที่ 1.24  ความสัมพันธ์ของความสูงและความตึงผิว 

 
ระดับความสูงของของเหลวในหลอดขนาดเล็กที่เกิดจากปรากฏการณ์คาปิลลารีสามารถ

คํานวนจากสูตรดังต่อไปนี้ 

gr
h

ρ
θγ cos2

=  

 
h คือ ความสูงของระดับของเหลวในหลอดคาปิลลารี 

γ คือ ความตึงผิว 

ρ  คือ ความหนาแน่นของของเหลว 
r  คือ รัศมีของหลอดคาปิลลารี 
F คือ แรงตึงผิวของของเหลว 
θ คือ มุมสัมผัสของของเหลวกับหลอดคาปิลลารี 
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7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1  
จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) อนุภาคท่ีจัดเรียงตัวกันอย่างไม่เป็นระเบียบ เรียกว่าอะไร 
2) ระหว่างตําแหน่ง terrace กับ kink ที่พ้ืนผิว ปฏิริยาต่างๆ มักเกิดขึ้นบริเวณใด เพราะ

อะไร 
3) ปรากฏการณ์ที่ผลึกของโลหะชนิดเดียวกันมีการจัดเรียงตัวเกิดเป็นผลึกที่มีรูปร่างแตกต่าง

กันนี้ เรียกว่าอะไรล 
4) ดัชนีที่แสดงการวางแนวของพื้นผิวหรือระนาบผลึกที่กําหนดโดยพิจารณาจากระนาบที่

กําหนดตัดกับแกน crystallographic  เรียกว่าอะไร 
5) การคลายตัว (Relaxation) คืออะไร 
6) จงยกตัวอย่างโลหะที่มีหน่วยเซลล์แบบ Face-centered cubic (fcc) 
7) แรงตึงผิว คืออะไร 
8) ปรากฏการณ์คาปิลลารี คืออะไร 

 
 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1  
ข้อที่ 1 ของแข็งอสัณฐาน 
ข้อที่ 2 ตําแหน่ง kink เนื่องจากเป็นตําแหน่งที่มีพลังงานพื้นผิวมาก 
ข้อที่ 3 พอลิมอฟิซึม (Polymorphism) 
ข้อที่ 4 ดัชนีของมิลเลอร์ 
ข้อที่ 5 การคลายตัว คือการจัดเรียงตัวใหม่แบบค่อนข้างน้อยของพื้นผิวซึ่งมักเกิดบนพื้นผิวของ

โลหะ 
ข้อที่ 6 ทอง เงิน และ โรเดียม 
ข้อที่ 7 แรงตึงผิว คือ แรงที่เกิดขึ้นบริเวณผิวสัมผัสของของเหลวเมื่อสัมผัสกับของเหลวอื่น หรือ

สัมผัสกับผิวของของแข็ง 
ข้อที่ 8 ปรากฏการณ์คาปิลลารี คือ ปรากฏการณ์ที่เมื่อจุ่มหลอดขนาดเล็กๆ ลงไปในของเหลว แล้ว

ระดับของของเหลวภายในหลอดกับภายนอกหลอดจะแตกต่างกัน 
 



 บทที่ 2
การดูดซับโมเลกุลบนพื้นผิว

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดูดซับโมเลกุลบนพื้นผิว 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจลนศาสตร์การดูดซับ 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นโค้งพลังงานศักย์และพลังงานการดูดซับ 
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางเรขาคณิตของตัวถูกดูดซับและ

โครงสร้างของตัวถูกดูดซับบนโลหะ 
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคาย 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 กระบวนการดูดซับโมเลกุลบนพื้นผิว  
2.2 จลนศาสตร์การดูดซับ 
2.3 เส้นโค้งพลังงานศักย์และพลังงานการดูดซับ 
2.4 โครงสร้างทางเรขาคณิตของตัวถูกดูดซับและโครงสร้างของตัวถูกดูดซับบนโลหะ  
2.5 กระบวนการคาย 

 
3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303432 เคมีพ้ืนผิว 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 
 

5. การวัดและการประเมินผล 
5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
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5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 2  

 
6. เนื้อหาบทเรียน 

การศึกษาการดูดซับโมเลกุลบนพื้นผิวเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิดความเข้าใจกระบวนการทางเคมี
พ้ืนผิว  เช่น ปฏิกิริยาคะตะไลซิสที่พ้ืนผิวมีกระบวนการต่างๆ ที่เป็นวัฏจักร คือ การแพร่ของสารตั้งต้น
ไปยังตําแหน่งที่ว่องไวบนพื้นผิว (Active surface)  การดูดซับของสารตั้งต้นบนพื้นผิว  ปฏิกิริยาที่
พ้ืนผิวที่เกิดการดูดซับ (Surface reaction)  การคายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากพื้นผิว  และการแพร่
ของผลิตภัณฑ์ออกจากพื้นผิว  นอกจากกระบวนการดูดซับต้องคํานึงถึงกระบวนการคายโมเลกุลที่ถูก
ดูดซับด้วยเพื่อศึกษาผลการดูดซับของโมเลกุลนั้นๆ บนพื้นผิว   

คํานิยามท่ีสําคัญในการศึกษาการดูดซับโมเลกุลบนพื้นผิวของเอกสารเล่มนี้  มีดังนี้ 
1) ซับสเตรต (Substrate) บางครั้งเรียกว่าตัวดูดซับ (Absorbent) หมายถึง พ้ืนผิวของแข็ง 

(หรือของเหลว) ที่เกิดการดูดซับอะตอมหรือโมเลกุลของสารต่างๆ  
2) ตัวถูกดูดซับ (Adsorbate) หมายถึง อะตอมหรือโมเลกุลของสารต่างๆที่ถูกดูดซับบน

พ้ืนผิวซับสเตรต 
3) การดูดซับ (Adsorption)หมายถึง กระบวนการที่อะตอมหรือโมเลกุลของสารต่างๆ ถูก 

ดูดซับบนพื้นผิวของซับสเตรต 
4) การปกคลุม (Coverage) หมายถึง การตรวจวัดการดําเนินไปของการดูดซับของอะตอม

หรือโมเลกุลต่างๆ บนพื้นผิวของซับสเตรต 
5) การสัมผัส (Exposure) หมายถึง การตรวจวัดปริมาณแก๊สบนพื้นผิวที่สังเกตได้  ซึ่งเป็น

ผลคูณของความดันและเวลาในการสัมผัส  (หน่วยปกติจะเรียกว่า ลังมัวร์ (Langmuir, L) ซึ่ง 1 L มีค่า
เท่ากับ 10-6 Torr s) 

  
รูปที่ 2.1  ตําแหน่งที่เกิดการดูดซับบนพื้นผิวระหว่างพื้นผิวทองแดง (ตัวดูดซับหรือ ซบัสเตรต) และ

โมเลกุลของเอทิลลีนและอะเซทิลีน (ตัวถูกดูดซับ) 
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6.1 กระบวนการดูดซับโมเลกุลบนพื้นผิว 
วิธีการศึกษากระบวนการดูดซับทําได้โดยใช้เทคนิคทางสเปคโทรสโกปีที่เหมาะสม  ยกตัวอย่าง

เช่น  เทคนิคอินฟาเรดสเปกโทรสโกปี (Infrared Spectroscopy, IR) โดยพิจารณาจากความถี่ที่เกิด
จากการสั่นของพันธะในซับสเตรตหรือตัวดูดซับ  เทคนิคอุลตราไวโอเลตโฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทร 
สโกปี (Ultraviolet photoelectron spectroscopy, UPS)  ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเขม้
และพลังงานในออร์บิทัลของวาเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence orbital) ของซับสเตรตหรือตัวดูดซับ  การ
จําแนกประเภทของการดูดซับพิจารณาได้คุณลักษณะการดูดซับจากตารางที่ 2.1 โดยการดูดซับ
โมเลกุลบนพื้นผิวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1) การดูดซับทางกายภาพ (Physical adsorption) หมายถึง การดูดซับที่เกี่ยวข้องกับแรง
แวนเดอร์วาลส์ (Van der Waals) ซึ่งเป็นแรงแบบอ่อนๆ ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความ
หนาแน่นของอิเล็กตรอนทั้งในโมเลกลุของตัวถูกดูดซับหรือที่พ้ืนผิวของซับสเตรต 

2) การดูดซับทางเคมี (Chemical adsorption) หมายถึง การดูดซับที่เกี่ยวข้องกับพันธะ
ทางเคมีซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดตัวใหม่ของความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่เกิดจากการสร้างพันธะ
ระหว่างโมเลกุลตัวถูกดูดซับและพื้นผิวของซับสเตรต  โดยธรมชาติของพันธะทางเคมีนี้จะเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะความเป็นไอออนิค (Ionic character) หรือลักษณะความเป็นโควาเลนต์ (Covalent 
character) 
 
ตารางที่ 2.1 คุณลักษณะของกระบวนการดูดซับ 
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะ การดูดซับทางกายภาพ การดูดซับทางเคมี 

ช่วงอุณหภูมิ ใกล้เคียงหรือต่ํากว่าจุดควบแน่นของแก๊ส 
(เช่น Xe < 100 K, CO2 < 200 K) 

ไม่มีขีดจํากัด (แต่โมเลกุลท่ีอาจจะดูด
ซับอย่างมีประสิทธิภาพเกิดเพียงช่วง
แคบๆ) 

เอนทาลปี (Enthalpy) การดูด
ซับ  

เกี่ยวข้องกับปัจจยัต่างๆ เช่นมวลโมเลกุล
และสภาพขั้ว โดยปกติเท่ากับ 5-40 kJ 
mol-1 (คือ ความร้อนของ Liquefaction) 

มีช่วงกว้าง เกี่ยวข้องกับความแข็งแรง
ของพันธะทางเคมี  โดยปกติจะอยู่ช่วง 
40-800 kJ mol-1 

ผลึกศาสตร์ (Crystallography) 
โดยความแตกต่างระหว่างระนาบ
พื้นผิวของผลึกชนิดเดียวกัน 

ไม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเรขาคณิตระดับ
อะตอมของพื้นผิว 

มีความผันแปรระหว่างระนาบของผลึก 

ธรรมชาติของการดูดซับ ปกติเป็นการดูดซับท่ีเกิดการแตกตัว และ
อาจจะผันกลับไม่ได้  

การดูดซับท่ีใม่แตกตัวท่ีผันกลับได้  

การเข้าถึงความอิ่มตัว เกิดการดูดซับได้หลายชั้น ( Multilayer ) เกิดการดูดซับได้เฉพาะแค่เพียงหนึ่งชั้น  
( Monolayer) เท่านั้น    

จลนศาสตร์การดดูซับ รวดเร็ว  เป็นกระบวนการที่ไม่มีการ
กระตุ้น 

มีความผันแปรมาก เนื่องจากเป็น
กระบวนการที่ถูกกระตุ้น 
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6.2 จลนศาสตร์การดูดซับ 
อัตราการดูดซับของโมเลกุลบนพื้นผิวเป็นปัจจัยสําคัญในการประเมินความสามารถในการดูด

ซับของตัวถูกดูดซับบนพื้นผิว  โดยอัตราการดูดซับ (Rate of adsorption, adsR ) ของแก๊สบนพื้นผิว
แสดงได้เช่นเดียวกับกระบวนการจลนศาสตร์ทั่วไป  กล่าวคือ มีความสัมพันธ์ระหว่างอันดับของ
ปฏิกิริยากับความดันย่อยของโมเลกุลในสภาวะแก๊สที่อยู่เหนือพื้นผิว  โดยมีสมการดังนี้ 
 

x
ads PkR ⋅= '      (2.1) 

 
โดย x   คือ  อันดับจลนศาสตร์ของการดูดซับ (Kinetic order of adsorption)   
 'k   คือ  ค่าคงที่อัตราการดูดซับ (Adsorption rate constant) 
 P   คือ  ความดันย่อยของแก๊ส (Partial pressure)   
  

ถ้าค่าคงที่อัตราการดูดซับแสดงในรูปแบบของอาร์รีเนียส (Arrhenius form) จะได้สมการ
จลนศาสตร์อยู่ในรูป 
 

aE
xRT

adsR Ae P
⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎡ ⎤
= ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

    (2.2) 

 
โดย aE   คือ  พลังงานกระตุ้นสําหรับการดูดซับ (Activation energy for adsorption) 
 A    คือ   พรีเอ็กซ์โปเนนเชียล (Pre-exponential (frequency) factor) 
 

เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ควบคุมกระบวนการในระดับโมเลกุล  อัตราการดูดซับจะถูก
ควบคุมโดยอัตราการเข้าถึงพื้นผิวของโมเลกุล และสัดส่วนของโมเลกุลเทียบกับจํานวนโมเลกุลเริ่มต้นที่
ค่อยๆ เกิดการดูดซับขึ้น  ดังนั้นอัตราการดูดซับ (ต่อหน่วยพ้ืนที่ของพื้นผิว) เป็นผลมาจากผลคูณของ 
ฟลักซ์ของโมเลกุล (Molecular flux, F) และความเป็นไปได้ในการยึดติด (Sticking probability, S) 
 

FSRads ⋅=   (โมเลกุล m-2s-1)  (2.3) 
 
โดย S   คือ  ความเป็นไปได้ในการยึดติด 
 F   คือ  ฟลักซ์ของโมเลกุล  
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ฟลักซ์ของโมเลกุลคํานวณจากสมการที่ 2.4 เรียกว่า  เฮิร์ท-นุดเซน (Hertz-Knudsen 
equation) 

( ) 2/12 mkT

P
F

π
=   (โมเลกุล m-2s-1)  (2.4) 

 
โดย P   คือ  ความดันแก๊ส (Nm-2) 
 m   คือ  มวลของ 1 โมเลกุล (kg) 
 T   คือ  อุณหภูมิ (K) 
 

ความเป็นไปได้ในการยึดติด เป็นสมบัติที่อยู่ในรูปอัตราส่วนของตัวถูกดูดซับต่อซับสเตรตหรือ
ตัวดูดซับ ภายใต้การพิจารณาของการดูดซับจะมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0 < S < 1 ซึ่งขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย เช่น สัดส่วนการปกคลุมพ้ืนผิวที่เกิดขึ้นเนื่องจากสารที่ถูกดูดซับ (θ) และพลังงานกระตุ้นของ
การดูดซับโดยมีสมการโดยทั่วไป คือ 
 

RT

Ea

efS
−

= )(θ      (2.5) 
 
โดย aE  คือ  พลังงานกระตุ้นสําหรับการดูดซับ  

)(θf  คือ  ฟังก์ชันของการปกคลุมพ้ืนผิวที่มีอยู่ของสารที่ถูกดูดซับ (Function of existing 
surface coverage of adsorbed species) 
 

เมื่อแทนสมการของผลลัพธ์ของ S และ F จากสมการที่ 2.5 และ 2.4 ตามลําดับลงในสมการที ่
2.3 สามารถแสดงอัตราของการดูดซับได้ดังสมการที่ 2.6  
 

  ( )
2

aE
RT

ads
f e PR

mkT
θ
π

−
⋅

=      (2.6) 

 
โดย adsR   คือ  อัตราของการดูดซับ  

 
สมการที่ 2.6  แสดงให้เห็นถึงอัตราการดูดซับที่เป็นสมการอันดับหนึ่งเทียบกับความดันย่อย

ของโมเลกุลในสภาวะแก๊สที่อยู่เหนือพื้นผิว  พลังงานกระตุ้นการดูดซับขึ้นอยู่กับการปกคลุมพ้ืนผิว คือ 

aE  = )(θE  ซึ่งอาจคาดได้ว่าความเป็นไปได้ในการยึดติดเป็นสัดส่วนโดยตรงกับตําแหน่งพื้นผิวที่ว่าง
ซึ่งเป็นการประมาณเบื้องต้นสําหรับการดูดซับที่ไม่เกิดการแตกตัว (Non-dissociative adsorption)  
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ดังนั้น )(θf   เป็นสัดส่วนกับ (1- θ)  ซึ่ง θ เป็นสัดส่วนของตําแหน่งบนพื้นผิวที่เกิดการดูดซับ 
กล่าวคือ เป็นค่าการปกคลุมพ้ืนผิว (surface coverage) ตามนิยามของลังมัวร์  

การประมาณการปกคลุมพ้ืนผิวที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแก๊สสัมผัสบนพื้นผิวของตัวดูดซับ 
พบว่า หากพื้นผิวเริ่มแรกมีความสะอาด แก๊สสามารถสัมผัสบนพื้นผิวทําให้เกิดความดันภายใต้สภาวะที่
อัตราการคาย (Rate of desorption) ตํ่ามาก  ดังนั้นการปกคลุมพ้ืนผิวของโมเลกุลที่ถูกดูดซับสามารถ
ถูกประเมินเบื้องต้นโดยพิจารณาจากจลนศาสตร์การดูดซับจากสมการที่ 2.3 และสามารถแสดงดัง
สมการที่ 2.7 
 

  ads
ads

dNR SF
dt

= =      (2.7) 

 
โดย  adsN  คือ  จํานวนของโมเลกุลของสารที่ถูกดูดซับต่อหน่วยพ้ืนที่ของพื้นผิว (Number 

of adsorbed species per unit area of surface) 
โดยปกติ สมการดังกล่าวถูกอินทิเกรต เพื่อแสดงให้เห็นถึงค่า Nads เท่านั้น แต่เนื่องจาก  

ความเป็นไปได้ในการยึดติดขึ้นอยู่กับการปกคลุมผิวและเวลา แต่อย่างไรก็ตาม หากสมมติความเป็นไป
ได้ในการยึดติดมีค่าคงที่ (อาจจะใช้ในการประมาณสําหรับการปกคลุมที่มีค่าตํ่าๆ)  ดังนั้นสมการที่เป็น
ผลลัพธ์ของการอินทิเกรต คือ  
 

SFtNads =       (2.8) 
 
 
6.3 เส้นโค้งพลังงานศักย์และพลังงานการดูดซับ 

เส้นโค้งพลังงานศักย์ (Potential energy diagram/curve) สามารถใช้ศึกษากระบวนการ
ดูดซับโดยคํานึงถึงพลังงานการดูดซับ (Energetics of adsorption)  และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
จลนศาสตร์การดูดซับ เส้นโค้งพลังงานศักย์สําหรับกระบวนการการดูดซับนี้แสดงถึงการผันแปรของ
พลังงานศักย์ (Potential energy, PE) ของระบบซึ่งเป็นฟังก์ชันของระยะทาง (d) ของตัวถูกดูดซับที่
ห่างจากพื้นผิว 

การศึกษาเส้นโค้งพลังงานศักย์อย่างง่ายพิจารณาจากแบบจําลองหนึ่งมิติแสดงในรูปที่ 2.2  ที่
มีตัวแปรคือระยะทาง (d) ของโมเลกุลของตัวถูกดูดซับที่ห่างจากพ้ืนผิวซับสเตรตโดย พลังงานของ
ระบบคือฟังก์ชันของตัวแปรดังกล่าว โดย E = E (d) 
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รูปที่ 2.2  แบบจําลองหนึ่งมิติอย่างง่ายของการดูดซับโมเลกุล 

 
แบบจําลองหนึ่งมิติอย่างง่ายของการดูดซับโมเลกุลนี้ไม่มีการนําเอาพารามิเตอร์อ่ืนๆ ที่มีผลต่อ

พลังงานของระบบมาคิด  เช่น การวางตัวเชิงมุมของโมเลกุลในการเข้าถึงพื้นผิว  การเปลี่ยนแปลงมุม
พันธะภายในของโมเลกุลและความยาวของพันธะโมเลกุล  และตําแหน่งของโมเลกุลที่วางตัวขนานกับ
ระนาบของพื้นผิว  

แบบจําลองหนึ่งมิติอย่างง่ายมีประโยชน์ในการพิจารณาการเกิดอันตรกิริยา (Interaction) 
ของโมเลกุลกับพ้ืนผิวที่สะอาด โดยคํานึงถึงพลังงานต่าง เช่น  พลังงานภายใน (Internal energy)  
เอนทาลปี (Enthalpy)หรือพลังงานอิสระ (Free energy) ของระบบ จากเส้นโค้งพลังงานศักย์ชนิด
ต่างๆ ดังนี้ 
 

เส้นโค้งพลังงานศักย์ของการดูดซับทางกายภาพที่บริสุทธิ์ (Pure physisorption) เช่น Ar / 
โลหะ  แรงดึงดูดระหว่างสารที่ดูดซับและพื้นผิวเพิ่มเป็นแรงแวนเดอร์วาลส์ แบบอ่อนๆเท่านั้น  จากรูป
ที่ 2.3  แรงเหล่านี้เพิ่มขึ้นแล้วลดลงจนถึงค่าตํ่าสุดในเส้นโค้งพลังงานศักย์ที่ระยะห่างซึ่งสัมพันธ์กับ
พ้ืนผิว โดยปกติ d > 0.3 นาโนเมตร  หลังจากนั้นแรงผลักจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการผลักกันของ
อิเล็กตรอนในอะตอมของตัวดูดซับและตัวถูกดูดซับ ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของพลังงาน
ทั้งหมด  ในการดูดซับนี้ไม่มีการกีดขวาง (Barrier) เพื่อป้องกันอะตอมหรือโมเลกุลที่กําลังจะเข้าถึง
พื้นผิวจากการดูดซับทางกายภาพ  ดังนั้น กระบวนการนี้จะไม่ถูกกระตุ้นและจลนศาสตร์ของการดูดซับ
ทางกายภาพจะเกิดได้เองอย่างรวดเร็ว 

พื้นผิว

d

โมเลกุล
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รูปที่ 2.3 การดูดซับทางกายภาพ 

 
เส้นโค้งพลังงานศักย์ของการดูดซับทางกายภาพร่วมกับการดูดซับทางเคมี เกิดขึ้นเมื่อมี

การสร้างพันธะทางเคมีระหว่าง ตัวถูกดูดซับ และซับสเตรต ร่วมกันกับการดูดซับทางกายภาพที่อ่อน 
รูปที่ 2.4 แสดงเส้นโค้งพลังงานศักย์ของการดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมีของโมเลกุลที่
แยกกัน  เส้นโค้งพลังงานศักย์แสดงให้เห็นถึงจุดที่ ตํ่าสุดของพลังงานจากการดูดซับทางเคมีที่มี
ระยะทาง (d) น้อยกว่าการดูดซับทางกายภาพ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแรงดึงดูดทางเคมีมีค่ามากกว่าแรงดึงดูด
ทางกายภาพ 
 

 
รูปที่ 2.4  การดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมีของโมเลกุล 

 
จากรูปที่ 2.4 พบว่าที่ระยะทางห่างกันมากๆ เส้นโค้งพลังงานศักย์มีค่าเข้าใกล้ศูนย์  

ที่ระยะทางสั้นลงแสดงถึงโมเลกุลเคลื่อนที่เข้าใกล้พ้ืนผิวมากขึ้นและเริ่มเกิดการดูดซับทางกายภาพทํา
ให้พลังงานศักย์มีค่าลดตํ่าลงเล็กน้อย เมื่อโมเลกุลเคลื่อนที่เข้าใกล้กับพ้ืนผิวได้มากขึ้นและเกิดการ 
ดูดซับทางเคมีได้ก็จะเป็นระยะทางสิ้นสุดของการดูดซับทางกายภาพ และการดูดซับทั้งหมดเปลี่ยนเป็น
การดูดซับทางเคมีที่ทําให้พลังงานศักย์ลดตํ่าลงได้มากกว่า จุดเปลี่ยนของประเภทการดูดซับคือจุดตัด
ของเส้นโค้งพลังงานศักย์ของการดูดซับทางกายภาพ กับเส้นโค้งพลังงานศักย์ของการดูดซับทางเคมี 
ตามรูปที่ 2.5  
 

E(d) d (nm)
การดูดซับทางกายภาพ

E(d)

การดูดซับทางกายภาพ

การดูดซับทางเคมี

d (nm) 
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รูปที่ 2.5  จุดตัดของการดูดซับทางกายภาพและการดูดซบัทางเคมีของโมเลกุล 
 

ผลรวมพลังงานต่ําสุดที่เกิดจากการรวมกันระหว่างเส้นโค้งพลังงานศักย์ทั้งสองเส้น  มีการ
แยกกันของโค้งตํ่าสุดที่เกิดจากการดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมีแสดงในรูปที่ 2.6 
นอกจากนี้การลดลงต่ําลงของเส้นโค้งการดูดซับทางเคมียังใช้เป็นค่าแสดงความแข็งแรงของพันธะที่
เกิดขึ้นบนพื้นผิวได้ด้วย โดยตําแหน่งบนแกน x ที่เส้นโค้งพลังงานศักย์ของการดูดซับที่มีตําแหน่งตํ่าสุด 
แสดงให้เห็นถึงระยะทางของพันธะที่จุดสมดุลย์ (re) สําหรับโมเลกุลที่ดูดซับบนพื้นผิว 
 

 
 

รูปที่ 2.6  การดูดซับทางเคมีของโมเลกุล 
 
พลังงานของการดูดซับเป็นมีค่าเป็นลบ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานอัน

เนื่องมาจากการดูดซับ แทนด้วย )(adsEΔ หรือ adsEΔ   และระยะความลึกของเส้นโค้งเกี่ยวข้องกับ
ค่าเอนทาลปีของการดูดซับ )(adsHΔ  โดยที่ความร้อนของการดูดซับ (Heat of adsorption, Q) 
เป็นปริมาณที่มีค่าบวกเท่ากับขนาดของค่าเอนทาลปีของการดูดซับ กล่าวคือ 

Q = )(adsHΔ−    

E(d) d (nm) 

การดูดซับทางกายภาพ

การดูดซับทางเคมี

E(d)

d=re 

ΔE=ads 
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พิจารณากรณีเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึงการที่ไม่มีการกีดขวางเพื่อเอาชนะกระบวนการดูดซับ 
ดังนั้นไม่จําเป็นต้องมีพลังงานการกระตุ้นการดูดซับ กล่าวคือ  

 
ads
aE =  0  

 
แต่อย่างไรก็ตาม มีการกีดขวางที่มีนัยสําคัญในกระบวนการย้อนกลับ ที่เรียกว่า กระบวนการ

คาย (Desorption process) ลูกศรที่ช้ีขึ้นในรูปที่ 2.7 แสดงถึงพลังงานกระตุ้นสําหรับการคาย 
 

 
 

รูปที่ 2.7  การคาย 
 

ขนาดของพลังงานดูดซับและพลังงานกระตุ้นสําหรับการคายสามารถคํานวณได้ตามสมการที่ 
2.9 
 
  ( )

des
a adsE E= Δ  หรือ  ( )

des
a adsE H= −Δ   (2.9) 

 
การดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมีของโมเลกุลที่เกิดการแตกตัว 
ในกรณีนี้ความแตกต่างหลักๆ เกิดที่การเปลี่ยนแปลงเส้นโค้งพลังงานศักย์ของการดูดซับทาง

เคมี สําหรับกระบวนการดูดซับทางเคมีและการดูดซับทางทางกายภาพ  พิจารณารูปที่ 2.8 เส้นโค้ง
พลังงานศักย์ของการดูดซับทางกายภาพของแก๊สไฮโดรเจน แสดงให้เห็นถึงโมเลกุลที่เกิดการดึงดูด
อ่อนๆ ที่พ้ืนผิวและสามารถเกิดการการคายการดูดซับกลับออกมาได้ในรูปแก๊ส ไฮโดรเจน 

 

E(d

Ea
des ΔE(ads) 
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รูปที่ 2.8  การดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมีของโมเลกุลที่เกดิการแตกตัว 
 

กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ต่างจากการดูดซับทางเคมี เมื่อพิจารณาการดูดซับของโมเลกุลที่เฉพาะ 
เช่น โมเลกุล H2  โดยเริ่มต้นอยู่แยกอิสระอย่างสมบูรณ์จากพ้ืนผิวโดยระยะทางระหว่างสารที่ดูดซับ
และพื้นผิว (d) มีค่ามากๆ  ดังนั้นต้องมีการเพิ่มพลังงานเข้าไปในระบบเพื่อให้เกิดการแตก โมเลกุล H2 

ให้เป็น อะตอม H ด้วยพลังงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในการสลายพันธะ คือ [D (H-H)] เท่ากับ 435 kJ   
mol-1 หรือ 4.5 eV  ตามสมการ 2.10 
 

++ +⎯→⎯ HHH2      (2.10) 
 

โดยทั่วไปเริ่มต้นโมเลกุล H2 จะเข้าถึงผิวผ่านเส้นโค้งพลังงานศักย์ของการดูดซับทางกายภาพ 
หากโมเลกุลมีพลังงานมากเพียงพอ จะเกิดการข้ามไปยังเส้นโค้งพลังงานของการดูดซับทางเคมี เรียกว่า
การดูดซับทางเคมีโดยตรง (Direct chemisorption) หรืออีกทางเลือก โมเลกุลเกิดการดูดซับทาง
กายภาพจากนั้นโมเลกุลอาจเกิดการคายออกจากผิวไปเป็นโมเลกุลในสภาวะแก๊ส หรือข้ามตัวกีดขวาง
เพื่อเกิดการแตกตัว เรียกว่า สภาวะการดูดซับเคมี (Chemisorptive state) ในกรณีหลังอาจเรียกว่า 
โมเลกุลผ่านสภาวะ “Precursor-mediated” chemisorption 

 

 
รูปที่ 2.9  การดูดซับทางเคมีสําหรับอะตอมไฮโดรเจน 

E(d) d (nm) 

E(d) d (nm) 

D(H-H)

2(M-H)
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6.4  โครงสร้างทางเรขาคณิตของตัวถูกดูดซับและโครงสร้างของตัวถูกดูดซับบนโลหะ 
เมื่อโมเลกุลของสารต่างๆ ถูกดูดซับบนพื้นผิว สามารถบ่งบอกถึง  ธรรมชาติของสารที่ถูกดูด

ซับและโครงสร้างเรขาคณิตของการดูดซับแบบประจําที่ (Local adsorption geometry) โดย
พิจารณาจากโครงสร้างทางเคมีของสารที่ถูกดูดซับและการเกิดโคออร์ดิเนตบนอะตอมที่อยู่ติดกันของ
ตัวดูดซับ  โครงสร้างโดยรวม (Overall structure)ของบริเวณรอยต่อพื้นผิวระหว่างตัวถูกดูดซับกับ
ซับสเตรตที่ขยายออกมา โดยพิจารณาจากช่วงความกว้างของอันดับพ้ืนผิวตามที่ได้แสดงไว้ในรูป 2.2  
โดยปกติการดูดซับทางเคมีจะเกี่ยวข้องกับการสร้างพันธะเคมีใหม่ระหว่างสารที่ถูกดูดซับและพื้นผิว
อะตอมของซับสเตรต และเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบใดจะเกิดขึ้นบนพื้นผิวโลหะ ต้องให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับหลักการทางเคมี และโครงสร้างของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์  
 

การดูดซับทางเคมีของไฮโดรเจน (H2) 
ในโมเลกุลของไฮโดรเจน  วาเลนซ์อิเล็กตรอนเกี่ยวข้องกับการเกิดพันธะ σ ระหว่าง

ไฮโดรเจนอะตอมทั้งสอง (H-H) และไม่มีอิเล็กตรอนอื่นๆ ซึ่งทําปฏิกิริยากับอะตอมของซับสเตรตได้  
ดังนั้นส่วนใหญ่การดูดซับทางเคมีของไฮโดรเจนบนโลหะแทบจะเป็นกระบวนการแตกตัว 
(Dissociative process)   โดยเกี่ยวข้องกับการแตกพันธะของไฮโดรเจน (H-H) จากนั้นอะตอม
ไฮโดรเจนอิสระเกิดอันตรกิริยากับซับสเตรต ดังนั้นในกรณีนี้สารที่ถูกดูดซับบนพื้นผิวของซับสเตรตด้วย
กระบวนการทางเคมี คืออะตอมของไฮโดรเจน 

ในการทดลอง การวัดอะตอมของไฮโดรเจนที่ถูกดูดซับทําได้ยาก และขนาดที่เล็กมากของ
อะตอมทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของอะตอมได้ง่ายจากบริเวณพื้นผิวที่เป็นรอยต่อ (Interface) ไปสู่ช้ัน
พ้ืนผิวต่างๆ ที่อยู่ลึกลงไป (Sub-surface layer) ของซับสเตรตบนโลหะบางชนิด เช่น Pd   

 
การดูดซับทางเคมีของฮาโลเจน (F2  Cl2  Br2) 

ฮาโลเจนเกิดการดูดซับทางเคมีในรูปแบบที่เกิดการแตกตัวเป็นอะตอมของฮาโลเจน ในทาง
ทฤษฎีโมเลกุลฮาโลเจนทําหน้าที่เป็นเบสแบบลิวอิส (Lewis) และเกาะกับพ้ืนผิวได้โดยปราศจากการ
แตกของพันธะ X-X แต่ในทางปฏิบัติ ข้อมูลทางเทอร์โมไดนามิกส์แสดงว่าการดูดซับของอะตอมของ
ฮาโลเจนบนพื้นผิวเกิดได้ดีกว่าการดูดซับของโมเลกุลบนพื้นผิว ตามความสัมพันธ์ 

D(X-X) + D(M-X2 ) << 2 D(M-X)   
 
โมเลกุลฮาโลเจนกับพ้ืนผิวโลหะมีค่าอิเลคโตรเนกาตีวิตีต่างกันมาก ดังนั้นอิเล็กตรอนของโลหะ

จึงถูกดึงดูดโดยโมเลกุลฮาโลเจน จึงมีการถ่ายเทอิเล็กตรอนจากโลหะไปยังฮาโลเจน สมมติว่าโมเลกุล
ฮาโลเจนเกิดอันตรกิริยากับพ้ืนผิวของโลหะทําให้เกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนจากออร์บิทัลแบบต้านการ
เกิดพันธะ (Antibonding orbital) ชนิด σ* ของโมเลกุลของฮาโลเจน ทําให้ความแข็งแรงของพันธะ 
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X-X อ่อนลง  ในขณะเดียวกันการเกิดประจุลบบนอะตอมของฮาโลเจนทําให้เพิ่มความแข็งแรงของ
อันตรกิริยาระหว่างโลหะกับฮาโลเจนมากขึ้น  จากผลลัพธ์ของอิทธิพลทั้งสองทําให้โมเลกุลฮาโลเจน
เกิดการแตกออก และอะตอมของฮาโลเจนเกิดการดูดซับบนพื้นผิวด้วยพันธะไอออนิกที่แข็งแรง 

อะตอมฮาโลเจนมีแนวโน้มถูกดูดซับบนพื้นผิวแบบที่ตําแหน่งช่องว่างของการบรรจุอย่าง
ใกล้ชิดกันของอะตอมโลหะพื้นผิว  ดังรูปที่ 2.10  
 

 
รูปที่ 2.10  การจับกันของอะตอมฮาโลเจนบนพื้นผิว  

 
ผลของการถ่ายเทอิเล็กตรอนจากโลหะที่เป็นตัวดูดซับไปยังอะตอมฮาโลเจนทําให้เกิดการดูด

ซับมีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้วคู่ที่อยู่บนพื้นผิว (Surface dipole) ดังรูปที่ 2.11 
 

 
รูปที่ 2.11  ภาพตัดขวางของการดูดซับพ้ืนผิวที่มีขั้วคู ่

 
การดูดซับทางเคมีของออกซิเจน (O2) และไนโตรเจน (N2) 
ออกซิเจนเป็นตัวอย่างของโมเลกุลที่ถูกดูดซับบนพ้ืนผิวแล้วเกิดการแตกตัวเป็นอะตอม แต่

อย่างไรก็ตามก็พบการดูดซับของโมเลกุลออกซิเจนที่ไม่เกิดการแตกตัวเป็นอะตอมบนโลหะบางชนิดได้ 
เช่น โลหะเงิน (Ag) และแพททินัม (Pt)  สําหรับการดูดซับเหล่านี้มีกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
การดูดซับของโมเลกุล และขั้นตอนการแตกตัวของโมเลกุลออกเป็นอะตอม โดยกระบวนการแตกตัว
ของโมเลกุลจะให้ค่าเอนทาลปีที่สูงกว่าขั้นตอนอื่นๆ  แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนการดูดซับของโมเลกุล
ออกซิเจนกับโลหะพื้นผิวมีแรงดึงดูดที่อ่อนกว่า    

ส่วนในปฏิกิริยาการดูดซับของโมเลกุลไนโตรเจนบนพื้นผิวโลหะแสดงลักษณะเช่นเดียวกับ
โมเลกุลออกซิเจน  แต่อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปโมเลกุลไนโตรเจนจะเกิดการแตกตัวออกเป็นอะตอมได้
น้อยกว่าโมเลกุลของออกซิเจน  เนื่องจากความแข็งแรงของพันธะ M – N ที่ตํ่ากว่า และมีการกีด

ขวางทางจลนศาสตร์ที่มีส่วนในการแตกพันธะ N ≡ N 

A B

δ- δ- 
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6.5  กระบวนการคาย 
โดยท่ัวไปที่อุณหภูมิตํ่าการดูดซับเกิดได้ดี  แต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิของซับสเตรต ทําให้โมเลกุล

ของตัวถูกดูดซับมีพลังงานเนื่องจากความร้อนเพิ่มขึ้น อาจทําให้เกิดผลต่างๆดังนี้ 
1) เกิดการสลายตัวของโมเลกุลไปเป็นผลิตภัณฑ์ในสภาวะแก๊สหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง

สารประกอบที่พ้ืนผิว 
2) ตัวถูกดูดซับที่เป็นอะตอมอาจจะทําปฏิกิริยากับซับสเตรตทําให้ได้สารประกอบจําเพาะบน

พ้ืนผิวหรือเกิดการแพร่ของสารประกอบจําเพาะเข้าไปในโครงสร้างของของแข็ง 
3) เกิดการคายของจากพื้นผิวและกลับคืนสู่สภาวะแก๊ส 
ซึ่งผลในข้อสุดท้ายเกี่ยวข้องกับกระบวนการคาย  

 
จลนศาสตร์ของการคาย 
อัตราของการคาย (Rdes) ของตัวถูกดูดซับจากพ้ืนผิวสามารถแสดงโดยสมการที่ 2.11 

x
des kNR =       (2.11) 

 
โดย x   คือ  อันดับทางจลนศาสตร์ของการคาย   

k   คือ  ค่าคงที่อัตราของกระบวนการคาย  
N   คือ  ความเข้มข้นของสารที่ถูกดูดซับบนพื้นผิว (Surface concentration of adsorbed 

species) 
 

โดยปกติ อันดับของกระบวนการการคายสามารถทํานายได้ เมื่อการพิจารณายุ่งเกี่ยวกับ
ขั้นตอนย่อยพื้นฐาน (Elementary step) ของปฏิกิริยา  เช่น   

1) การคายอะตอมหรือโมเลกุลแบบง่าย ( Simple atomic or molecular desorption) 

→ )()( gads AA      (2.12) 

)()( gads MM ⎯→⎯      (2.13) 

 
ซึ่งเป็นกระบวนการอันดับหนึ่ง  โดย x = 1 ดังตัวอย่างสมการการคายอะตอมทองแดงออก

จากพ้ืนผิวของทังสเตน (W) และการคายโมเลกุลคาร์บอนมอนออกไซด์จากพื้นผิวทองแดง (Cu) ตาม
สมการ 2.14 และ 2.15 ตามลําดับ 

→ )()()(/ gsads CuWCuW +    (2.14) 

→ )()()(/ gsads COCuCOCu +    (2.15) 
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2) การคายของโมเลกุลที่เกิดจากการรวมตัว (Recombinative molecular desorption)   

→ )(2)(2 gads AA  

 
โดยปกติเป็นกระบวนการอันดับสอง  โดย x = 2  ดังตัวอย่างสมการการคายอะตอม

ออกซิเจนในรูปโมเลกุล O2 ออกจากพื้นผิวของแพททินัม (Pt)  และการคายอะตอมไฮโดรเจนในรูป
โมเลกุลไฮโดรเจนจากบนพื้นผิวนิกเกิล (Ni)  ตามสมการ 2.16 และ 2.17 ตามลําดับ 

→ )(2)()(/ gsads OPtOPt +     (2.16) 

)(2)()(/ gsads HNiHNi +⎯→⎯     (2.17) 
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7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2  
จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) ซับสเตรต คืออะไร 
2) ในติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเข้มและพลังงานในออร์บิทอลของวาเลนซ์ 

(Valence orbital) ของซับสเตรตหรือตัวดูดซับ ใช้เทคนิคอะไร 
3) การดูดซับทางเคมี คืออะไร 
4) การดูดซับทางกายภาพ คืออะไร 
5) การคายการดูดซับ เกิดขึ้นได้ดีที่อุณหภูมิตํ่าหรือสูง 
6) การดูดซับทางเคมีและทางกายภาพที่พ้ืนผิว การดูดซับแบบใดแข็งแรงกว่า 
7) จลนศาสตร์การดูดซับทางเคมีเป็นอย่างไร 
8) กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงการที่ไม่มีการกีดขวางกระบวนการดูดซับและไม่ต้องมีพลังงานการ

กระตุ้นการดูดซับ ทําให้ค่า )(adsEΔ  เป็นอย่างไร 
 
 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2  
ข้อที่ 1 ซับสเตรต หมายถึง พ้ืนผิวของแข็ง (หรือของเหลว) ที่ดูดซับอะตอมหรือโมเลกุลของสาร

ต่างๆ 
ข้อที่ 2 เทคนิคอุลตราไวโอเลตโฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (Ultraviolet photoelectron 

spectroscopy, UPS) 
ข้อที่ 3 การดูดซับทางเคมี คือ การดูดซับที่ใช้พันธะทางเคมี เกี่ยวข้องกับการสร้างพันธะของ

อิเล็กตรอนระหว่างโมเลกุลและพื้นผิวของซับสเตรต 
ข้อที่ 4 การดูดซับทางกายภาพ หมายถึง การดูดซับที่ใช้พันธะที่มีแรงแวนเดอร์วาลส์ ซึ่งเป็นแรง

แบบอ่อน ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของอิเล็กตรอนทั้งในโมเลกุลและพื้นผิว
ของซับสเตรต 

ข้อที่ 5 สูง 
ข้อที่ 6 การดูดซับทางเคมี 
ข้อที่ 7 รวดเร็ว  เป็นการบวนการที่ไม่มีถูกกระตุ้น 
ข้อที่ 8 )(adsEΔ  =  0 
 



 บทที่ 3
ไอโซเทอร์มของลังมัวร์

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไอโซเทอร์มของลงัมัวร์ 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไอโซเทอร์มของลงัมัวร์อนุพัทธ์จากแนวความคิด

ทางสมดุล 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไอโซเทอร์มของลงัมัวร์อนุพัทธ์จากแนวความคิด

ทางจลนศาสตร์ 
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมผิวโดยอุณหภูมิและ

ความดัน 
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูดซับของโมเลกุลบนพื้นผิวในกระบวนการ 

คะตะไลซีสบนพื้นผิว 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 ไอโซเทอร์มของลังมัวร์  
2.2 ไอโซเทอร์มของลังมัวร์อนุพัทธ์จากแนวความคิดทางสมดุล 
2.3 ไอโซเทอร์มของลังมัวร์อนุพัทธ์จากแนวความคิดทางจลนศาสตร์ 
2.4 การเปลี่ยนแปลงการปกคลุมผิวโดยอุณหภูมิและความดัน 
2.5 การดูดซับของโมเลกุลบนพื้นผิวในกระบวนการคะตะไลซีสบนพื้นผิว 

 
3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303432 เคมีพ้ืนผิว 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 
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5. การวัดและการประเมินผล 
5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 3  

 
6. เนื้อหาบทเรียน 

แบบจําลองของลังมัวร์ เป็นแบบจําลองพื้นฐานในทางทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายการดูดซับที่
พ้ืนผิว อัตราการดูดซับ เทอร์โมไดนามิกส์ของการดูดซับ ผลของความดันและอุณหภูมิในการดูดซับ  
ค่าของเอนทาลปีที่มีผลต่อการดูดซับ และกระบวนการคะตะไลซีสบนพื้นผิว ซึ่งประกอบด้วยปฏิกริยา
โมเลกุลเด่ียวและโมเลกุลคู่ 
 
6.1 ไอโซเทอร์มของลังมัวร์ 

เมื่อแก๊สเกิดการดูดซับบนของแข็งจะเกิดสมดุลระหว่างโมเลกุลของแก๊สที่ไม่ถูกดูดซับ และ
สารที่ถูกดูดซับ (อะตอม หรือ โมเลกุลของแก๊ส) ที่เกาะติดบนพื้นผิวของของแข็ง  โดยที่ตําแหน่งของ
สมดุลเคมีขึ้นอยู่กับค่าคงที่ของการดูดซับของแก๊สบนพื้นผิวของของแข็ง  อุณหภูมิของระบบ (ทั้งแก๊ส
และพื้นผิวโดยปกติจะเท่ากัน)  และความดันของแก๊สเหนือพื้นผิวของแข็ง 

อิทธพลของอุณหภูมิและความดันมีความสัมพันธ์กับความเข้มขน้ของสารที่ถูกดูดซับ โดยการ
ปกคลุมพ้ืนผิวเพิ่มขึ้นเมื่อความดันแก๊สมากขึ้นและลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น  ในปี ค.ศ. 1916 Irving 
Langmuir ได้สร้างไอโซเทอร์มของลังมัวร์ (Langmuir isotherm)เพื่อที่จะอธิบายการปกคลุมพ้ืนผิว
ของแก๊สที่ถูกดูดซับขึ้นอยู่กับความดันของแก๊สที่อยู่เหนือพื้นผิวที่อุณหภูมิคงที่  นอกจากนี้ยังมีชนิดของ
ไอโซเทอร์มต่างๆที่พัฒนามาจากไอโซเทอร์มของลังมัวร์ ได้แก่ เทมคิน (Temkin)  และฟรุนดลิช 
(Freundlich) เป็นต้น ซึ่งบ่งบอกถึงความแตกต่างด้านสมมติฐานในการแสดงถึงการปกคลุมพ้ืนผิว    
ไอโซเทอร์มของลังมัวร์เป็นแบบจําลองที่ง่ายและทําให้เข้าใจถึงผลของความดันที่มีต่อการเพิ่มการดูด
ซับที่พ้ืนผิว  เมื่อพิจารณาไอโซเทอร์มการดูดซับจําเป็นที่จะต้องศึกษาการปกคลุมพ้ืนผิว (θ) ซึ่งกําหนด
ค่าสูงสุด คือ  θmax = 1  หมายถึงสภาวะอิ่มตัวของพื้นผิวที่ปกคลุมด้วยตัวถูกดูดซับที่เฉพาะเจาะจง  
 
 
6.2 ไอโซเทอร์มของลังมัวร์อนุพัทธ์จากแนวความคิดทางสมดุล 

การได้มาซึ่งรูปแบบของไอโซเทอร์มลังมัวร์ในกระบวนการดูดซับ คือ พิจารณากระบวนการดูด
ซับเป็นกระบวนการสมดุลที่เกี่ยวข้องกับโมเลกุลในสภาวะแก๊สที่ไม่ได้เกิดการดูดซับ (M) ตําแหน่ง 
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ที่ว่างบนพื้นผิว และโมเลกุลของแก๊สที่ถูกดูดซับบนพื้นผิว  จากที่กล่าวมา เมื่อพิจารณากระบวนการดูด
ซับของโมเลกุลที่ไม่เกิดการแตกตัวบนพื้นผิว สามารถแสดงความสัมพันธ์ดังสมการเคมีที่ 3.1 
 

MSMS g −⎯→⎯+∗− )(     (3.1) 

 
โดย S - *   คือ  ตําแหน่งที่ว่างบนพื้นผิว(Vacant surface site) 
 S        คือ  ตําแหน่งที่ถูกปกคลุมบนพื้นผิว (covered surface site) 
 M       คือ  โมเลกุลสภาวะแก๊ส (Gas phase molecule) 
 

สมการนี้มีสมมติฐานว่าจํานวนของตําแหน่งที่ถูกปกคลุมบนพื้นผิวมีจํานวนจํากัด และการ 
ดูดซับมีได้แค่หนึ่งชั้น (Monolayer) เท่านั้น  ซึ่งเป็นสมมติฐานหลักของไอโซเทอร์มของลังมัวร์  จาก
สมการ 3.1 สามารถนิยามค่าคงที่ของจุดสมดุล (Equilibrium constant, K) ในรูปแบบของความ
เข้มข้นของตัวทําปฏิกิริยา (Reactants) และผลิตภัณฑ์ (Products) ดังนี้  
 

  
]*][[

][

MS

MS
K

−
−

=      (3.2) 

 
โดย [S - M]    เป็นสัดส่วนโดยตรงกับการปกคลุมพ้ืนผิวของโมเลกุลที่ถูกดูดซับ กล่าวคือ เป็น 

สัดส่วนโดยตรงกับ θ 
 [S - *]     เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจํานวนตําแหน่งที่ว่างบนพื้นผิว กล่าวคือ เป็นสัดส่วน 

โดยตรงกับ (1 – θ)  
 [M]        คือ  สัดส่วนโดยตรงกับความดันแก๊ส (P) 
 ดังนั้น ค่าคงที่สมดุล สามารถนิยามได้อีกรูปแบบหนึ่ง ดังสมการที่ 3.3 
 

  
P

b
)1( θ

θ

−
=       (3.3) 

 
โดย b  คือ  ค่าคงที่สมดุล  

θ  คือ  การปกคลุมพ้ืนผิว 
P  คือ  ความดันแก๊ส  
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จัดรูปสมการใหม่ได้ความสัมพันธ์ที่แสดงถึงการปกคลุมพ้ืนผิว (θ) ซึ่งเป็นรูปแบบทั่วไปของ  
ไอโซเทอร์มของลังมัวร์ 
 

bP

bP

+
=

1
θ       (3.4) 

 
โดยปกติ ค่าคงที่สมดุล (b) ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและพลังงานอิสระ กล่าวคือ b เป็นค่าคงที่

เท่านั้น (ไม่ขึ้นอยู่กับค่า θ) เมื่อค่าเอนทาลปีของการดูดซับไม่ขึ้นอยู่กับการปกคลุม  
 
 
6.3 ไอโซเทอร์มของลังมัวร์อนุพัทธ์จากแนวความคิดทางจลนศาสตร์ 

สมดุลของกระบวนการดูดซับที่เกี่ยวข้องระหว่างโมเลกุลของแก๊สที่ถูกดูดซับบนพื้นผิว และ
โมเลกุลของแก๊สที่อยู่เหนือพื้นผิว จัดเป็นสมดุลพลวัต (Dynamic equilibrium) กล่าวคือที่สภาวะ
สมดุล อัตราการดูดซับของโมเลกุลแก๊สบนพื้นผิวเท่ากับอัตราการคายของโมเลกุลแก๊สที่ถูกดูดซับบน
พ้ืนผิวที่ย้อนกลับไปสู่สภาวะแก๊สอิสระ  ดังนั้น รูปแบบของไอโซเทอร์มที่เป็นไปได้สําหรับกระบวนการ
ดูดซับเริ่มต้นพิจารณาจากอัตราการดูดซับและอัตราการคายที่อนุพัทธ์มาจากบทก่อนหน้านี้  
 

  ( )
2

ads
aE
RT

ads
fR Pe
mkT
θ

π

−

=     (3.5) 

 
โดย adsR   คือ  อัตราการดูดซับ  

)(θf  คือ  ฟังก์ชันของการปกคลุมพ้ืนผิวพรีเอ็กซ์โปเนนเชียลของอัตราการดูดซับ  
 P      คือ  ความดันแก๊ส  

 ads
aE   คือ  พลังงานกระตุ้นสําหรับกระบวนการดูดซับ  

 T       คือ  อุณหภูมิ (K) 
 

  '( )
ads
aE
RT

desR v f eθ
−

= ⋅      (3.6) 
 
โดย desR   คือ  อัตราการคาย  

)(' θf  คือ  ฟังก์ชันของการปกคลุมพ้ืนผิวพรีเอ็กซ์โปเนนเชียลของอัตราการคาย  
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เมื่อนําเทอมทางขวามือของสมการที่ 3.5 เท่ากับเทอมทางขวามือของสมการที่ 3.6 และ
จัดรูปแบบใหม่จะได้สมการที่ 3.7  
 

  )(
)('

)(
TC

f

fP
=

⋅
θ

θ
     (3.7) 

 
โดย C(T)  คือ  ค่าคงที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของกระบวนการดูดซับที่เฉพาะเจาะจง  
 

โดยการดูดซับจะเกิดขึ้นที่ตําแหน่งเฉพาะบนพื้นผิว และสภาวะอิ่มตัวของพื้นผิวสอดคล้องกับ
ตําแหน่งเฉพาะบนพื้นผิวทั้งหมดเกิดการดูดซับโดยตัวถูกดูดซับซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานหลักของ 
ไอโซเทอร์มของลังมัวร์   

ในที่นี้สนใจการพิจารณาเฉพาะการดูดซับโมเลกุล ตามสมการที่ 3.1 โดยสมมติเป็นการดูดซับ 
ของโมเลกุลที่ผันกลับได้ (Reversible molecular adsorption)  โดยท่ี S - *   คือ  ตําแหน่งที่ว่างบน
พ้ืนผิว   และ S – M  คือ สารเชิงซ้อนของการดูดซับ (Adsorption complex)  ภายใต้สภาวะต่างๆ 
เหล่านี้ สมมติให้การปกคลุมพ้ืนผิวขึ้นอยู่กับอัตราการดูดซับและอัตราการคายดังสมการที่ 3.8 และ 
3.9 ตามลําดับ 
 
  )1()( θθ −= cf      (3.8) 
 
  θθ ')(' cf =       (3.9) 
 
โดย θ    คือ  สัดส่วนของการปกคลุมพ้ืนผิวของตัวถูกดูดซับที่สภาวะสมดุล 

1-θ   คือ   สัดส่วนของการที่ไม่ได้ปกคลุมพ้ืนผิว  
 

กล่าวคือการปกคลุมพ้ืนผิว สามารถทํานายจากกระบวนการดําเนินไปข้างหน้าและ
กระบวนการย้อนกลับ โดยพิจารณาเป็นขั้นตอนย่อยพื้นฐานของปฏิกิริยาซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
จลนศาสตร์เคมี กล่าวคือ กระบวนการดําเนินไปข้างหน้าเป็นกระบวนการอันดับหนึ่งขึ้นกับตําแหน่ง
ที่ว่างบนพื้นผิว และกระบวนการย้อนกลับแสดงถึงจลนศาสตร์ของกระบวนการอันดับหนึ่งขึ้นกับความ
เข้มข้นของโมเลกุลที่ถูกดูดซับ   ดังนั้น เมื่อแทนสมการที่ 3.8 และ 3.9 ลงในสมการที่ 3.7  จะได้
สมการที่ 3.10 
 

  )(
)1(

TB
P

=
−⋅
θ

θ
     (3.10) 
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โดย  )(TB   คือ  )()
'

( TC
c

c
⋅  

 
เมื่อทําการจัดรูปสมการที่ 3.10 ใหม่ ผลที่ตามมา คือ สมการไอโซเทอร์มของลังมัวร์ สําหรับ

การปกคลุมพ้ืนผิวเหมือนสมการที่ 3.4  โดย ค่าคงที่ b เท่ากับ 
)(

1

TB
 เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิซึ่งอยู่

ในรูปเอ็กซ์โปเนนเชียล โดยรูปแบบทั่วไปจะอยู่ในสมการที่ 3.11 
 

  ( )exp exp
des ads
a aE E H adsb
RT RT

⎡ ⎤− Δ⎡ ⎤= = −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦
  (3.11) 

 
ดังนั้น b เป็นค่าคงที่เท่านั้น (ไม่ขึ้นอยู่กับค่า θ) หากเอนทาลปีของการดูดซับไม่ขึ้นกับการปก

คลุมบนพื้นผิว นี่คือสมมติฐานรองของไอโซเทอร์มของลังมัวร์  
 
 
6.4 การเปลี่ยนแปลงการปกคลุมผิวโดยอุณหภูมิและความดัน 

การประยุกต์สมมติฐานของไอโซเทอร์มของลังมัวร์แสดงให้เห็นถึงผลของความดันที่มีต่อ
สัดส่วนการปกคลุมพ้ืนผิว  ที่อธิบายดังสมการที่ 3.4 จากรูป 3.1 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความ
ดันกับการการปกคลุมพ้ืนผิวของตัวถูกดูดซับบนซับสเตรท พบว่า  bP⎯→⎯θ   ที่ความดันตํ่าๆ  และ 

1⎯→⎯θ  ที่ความดันสูงๆ  ที่ความดันค่าหนึ่งๆ สัดส่วนการปกคลุมพ้ืนผิวถูกกําหนดโดยค่า b ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและเอนทาลปีของการดูดซับระหว่างตัวถูกดูดซับกับซับสเตรท ค่าเอนทาลปีของการ
ดูดซับแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของพันธะของตัวถูกดูดซับกับซับสเตรต โดยปกติค่าเอนทาลปีของ
การดูดซับมีค่าเป็นลบ หมายถึงการดูดซับของตัวถูกดูดซับบนซับสเตรทเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน 
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รูปที่ 3.1  ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและการปกคลุมพ้ืนผิว 

 
การเพิ่มขึ้นของ b ทําได้โดยการลดลงของอุณหภูมิของระบบและการเพิ่มขึ้นของความ

แข็งแรงของการดูดซับของตัวดูดซับบนพื้นผิว  ดังนั้น เส้นโค้งในรูปที่ 3.2 แสดงถึงลักษณะของ 
ไอโซเทอร์มที่มีต่อการเพิ่มขึ้นของค่าเอนทาลปีการดูดซับที่อุณหภูมิคงที่ 

 
 

รูปที่ 3.2  ผลของการเพิ่มค่าเอนทาลปีการดูดซับที่อุณหภูมิคงที่  
 

เมื่อลดอุณหภูมิ พบว่าความสามารถในการดูดซับที่ผิวของซับสเตรทจะมีค่าสูงขึ้น แสดงในรูป
ที่ 3.3 สามารถอธิบายได้โดยที่การดูดซับของตัวถูกดูดซับบนซับสเตรทส่วนใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้เอง
หากเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน  ดังนั้นถ้าการดูดซับบนผิวซับสเตรทเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนและ
เมื่อลดอุณหภูมิลงในสภาวะที่ความดันคงที่ ตัวถูกดูดซับจะดูดซับที่ซับสเตรตได้ดีขึ้น 

ความดัน

กา
รป

กค
ลุม

 

 
ความดัน

กา
รป

กค
ลุม

 

เพิ่ม b
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รูปที่ 3.3  ผลของการลดอุณหภูมิที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับค่าการปกคลุมผิว 

 
การหาค่าเอนทาลปีของการดูดซับ 
จากท่ีกล่าวมา b  คือ  ค่าคงที่สมดุล ขึ้นกับเอนทาลปีของการดูดซับ  และมีผลต่อความดัน

และอุณหภูมิ (P-T) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกคลุมพ้ืนผิว  โดยกล่าวเป็นนัยว่าการกําหนดเอนทาลปีของ
การดูดซับของระบบตัวถูกดูดซับบนซับสเตรท ขึ้นอยู่กับความดันและอุณหภูมิของการปกคลุมพ้ืนผิว  
มีวิธีการต่างๆที่หลากหลายในการหาเอนทาลปีของการดูดซับ  แต่ในที่นี้จะกล่าวเพียงเฉพาะวิธีการ
หนึ่งเท่านั้น โดยแสดงเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

 
ขั้นแรก สร้างกราฟไอโซเทอร์มต่างๆของการดูดซับระหว่างการปกคลุมพ้ืนผิวและความดันที่

สภาวะอุณหภูมิต่างๆ แสดงดังในรูปที่ 3.4 

 
รูปที่ 3.4  เส้นโค้งการปกคลุมกับความดันที่แต่ละอุณหภูมิ 

ความดัน

กา
รป

กค
ลุม

 
ลดอุณหภูมิ

 
ความดัน

กา
รป

กค
ลุม
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ขั้นที่สอง  พิจารณาที่การปกคลุมพ้ืนผิวค่าหนึ่งๆ  สามารถพบได้หลายสภาวะความดันที่
อุณหภูมิต่างๆ จากน้ันนําคู่ต่างๆของอุณหภูมิและความดันที่สอดคล้องกับการปกคลุมพ้ืนผิวที่มีค่า
เดียวกัน ดังแสดงใน รูปที่ 3.5  ไปใช้ในขั้นที่สาม ต่อไป 

 
รูปที่ 3.5  คู่ของความดันและอุณหภูมิต่างๆ ณ สภาวะที่การปกคลุมผิวมีค่าเดียวกัน 
 
ขั้นที่สาม เกี่ยวข้องกับสมการคลอเซียส-คลาเปรอน (Clausius-Clapeyron equation) 

สมการที่ 3.12  ถูกประยุกต์ใช้ในการค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าลอการิทึมของความดัน (ln P) และ
ส่วนกลับของอุณหภูมิ (1 / T) แล้วนํามาเขียนกราฟชุดข้อมูลได้กราฟเส้นตรง ดังแสดงในรูปที่ 3.6  
โดยความชันของกราฟเส้นตรงสามารถคํานวณหาค่าเอนทาลปีของกระบวนการดูดซับได้  

   
R

H

T

P ads

const

Δ
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

∂

∂

θ

1
ln

    (3.12)  

 
ความดัน

กา
รป

กค
ลุม
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รูปที่ 3.6  ความสัมพันธ์ระหว่าง ln P  และ 1 / T  เป็นกราฟเส้นตรง 

 
 
6.5 การดูดซับของโมเลกุลบนพื้นผิวในกระบวนการคะตะไลซีสบนพื้นผิว 

โดยทั่วไป ปฏิกิริยาเคมีสามารถเกิดได้เร็วขึ้นโดยการเพิ่มอุณหภูมิ แต่อีกวิธีหนึ่งที่สามารถทํา
ให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดเร็วขึ้น คือ การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา  การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจะทําให้พลังงานกระตุ้น
ของปฏิกิริยาลดตํ่าลง  ตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์ุ 
(Homogeneous catalyst) และตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ุ (Heterogeneous catalyst) อย่างไรก็ตาม 
ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ุเท่านั้นที่มีผลต่อกระบวนการคะตะไลซีสบนพื้นผิวที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูดซับของโมเลกุลบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา 

ปฏิกิริยาจํานวนมากสามารถเร่งหรือทําให้เกิดได้เร็วขึ้นโดยการทําปฏิกิริยาบนผิวของแข็งที่
เหมาะสมของตัวเร่งปฏิกิริยา เราเรียกชนิดของการเร่งปฏิกิริยาแบบนี้ว่า การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ุ 
(Heterogeneous catalysis) เนื่องจากวัฎภาคของตัวเร่งแตกต่างจากวัฎภาคของสารตั้งต้นและสาร
ผลิตภัณฑ์  ตัวเร่งปฏิกิริยาจะเกี่ยวข้องกับโลหะทรานซิสชันและสารประกอบของโลหะทรานซิสชัน 
กลไกของการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ุในหลายๆ กรณีเกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนในออร์บิทัล d ที่ผิวของ
อะตอม  ลักษณะสําคัญของการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ุ คือ สารต้ังต้นที่อยู่ในวัฎภาคแก๊สหรือสารละลาย
ถูกดูดซับบนผิวของตัวเร่ง เราเรียกบริเวณผิวของอะตอมที่สามารถเร่งปฏิกิริยาว่า ตําแหน่งว่องไว 
(Active site) โดยทั่วไป การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ุเกี่ยวข้องกับ 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การดูดซับของสาร
ต้ังต้น (2) การกระตุ้น (Activation) ของสารตั้งต้นบนผิว (3) การเกิดปฏิกิริยาที่ตําแหน่งว่องไว แล้ว
เกิดสารผลิตภัณฑ์ซึ่งดูดซับบนผิว และ (4) การคายของสารผลิตภัณฑ์จากผิว  ดังแสดงในรูปที่ 3.7 
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รูปที่ 3.7  ปฏิกิริยาการเร่งของปฏิกิริยา 2 CO(g) + O2(g) →  2 CO2(g) บนผิวของโลหะที่เกี่ยวข้อง
กับ 4 ขั้นตอน [อัญชลี และคณะ, 2553] 

 
ตัวเร่งปฏิกิริยาส่วนใหญ่ที่ใช้ในกระบวนการทางเคมีในอุตสาหกรรมจะเป็นชนิดวิวิธพันธ์ุ 

เนื่องจากสามารถแยกตัวเร่งออกจากสารผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ตัวอย่างอื่นๆ ที่มีการใช้โลหะแทรนซิชันและ
ออกไซด์ของโลหะแทรนซิชันเป็นตัวเร่ง เช่น 

1) กระบวนการสัมผัสสําหรับผลิตกรดซัลฟิวริก ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้คือ Pt หรือ V2O5 

2 SO2 + O2   →   2 SO3    (3.13) 
 

2) ขั้นแรกในกระบวนการ Oswald สําหรับการผลิตกรดไนตริก ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ คือ Pt 
และ Rh 

4 NH3 + 5 O2    →   4 NO + 6 H2O  (3.14) 
 

3) กระบวนการฮาเบอร์สําหรับการผลิตแอมโมเนีย ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ คือ Fe, K2O และ 
Al2O3 

N2 + 3 H2    →   2 NH3    (3.15) 
 

4) การผลิตเมทานอลในโรงงานอุตสาหกรรม ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ คือ ZnO และ Cr2O3 

CO + 2 H2     →     CH3OH    (3.16) 

(1) (2)

(3)
(4) 
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การทํานายจลนศาสตร์ของการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ุ (Heterogeneously-catalyzed 
reaction) ซึ่งขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของความดันย่อยของแก๊สที่ทําปฏิกิริยาที่อยู่บริเวณเหนือ
พ้ืนผิวของตัวเร่ง โดยใช้ไอโซเทอร์มของลังมัวร์ที่บ่งบอกถึงการปกคลุมพ้ืนผิวที่สมดุล สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 

ตัวอย่างที่ 1  การเกิดปฏิกิริยาของโมเลกุลเดี่ยว 
เมื่อพิจารณาการเกิดปฏิกิริยาของโมเลกุลแก๊ส A ที่เป็นตัวถูกดูดซับบนพื้นผิวของตัวเร่ง

ปฏิกิริยา และได้ผลิตภัณฑ์ ดังสมการที่ 3.17 
 

  productsAA adsg ⎯→⎯⎯→← )()(    (3.17) 

 
ปฏิกิริยาเกิดขึ้นบนตําแหน่งพื้นผิวที่โมเลกุล  A  ดูดซับ โดยท่ีผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจจะสร้างพันธะ

อ่อนๆ กับพ้ืนผิว และเกิดการการคายอย่างรวดเร็ว  ขั้นกําหนดอัตรา คือ ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาบน
พ้ืนผิวของตัวถูกดูดซับ  ภายใต้สภาวะสมดุลของการดูดซับ ทํานายการปกคลุมพ้ืนผิวของโมเลกุลแก๊ส 
A จากไอโซเทอร์มของลังมัวร์ ตาม สมการที่ 3.4  เพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกริยาบนพื้นผิวเป็น
สัดส่วนโดยตรงกับค่าการปกคลุมพ้ืนผิว ดังสมการที่ 3.18 
  θkRate =       (3.18) 
 
โดย θ  คือ  การปกคลุมผิว  

 
การเกิดปฏิกิริยาของ adsA  บนพื้นผิวเกี่ยวข้องกับจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาโมเลกุลเด่ียว  

เมื่อแทนค่าความดันของแก๊สลงในค่าการปกคลุมพ้ืนผิว สามารถเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้ในอีก
รูปแบบหนึ่งดังนี้  
 

  
bP

kbP
Rate

+
=

1
      (3.19) 

 
ข้อจํากัดที่จะต้องพิจารณา มีสองกรณี ดังนี้ 
1) เมื่อความดันตํ่าๆ ค่า 1<<bP   ดังนั้น  1)1( ≈+ bP   และ  bPkRate ⋅≈  

กล่าวคือ ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งที่เทียบกับความดันย่อยของ A  กับ ค่าคงที่อัตราอันดับหนึ่งที่ปรากฏ 
(First order rate constant, kbk =' )  ข้อจํากัดของความดันตํ่ามีผลให้การปกคลุมพ้ืนผิวของ
โมเลกุลตัวถูกดูดซับที่สภาวะสมดุลมีค่าน้อยตามไปด้วย 
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2) เมื่อความดันสูงๆ ค่า 1>>bP   ดังนั้น  bPbP ≈+ )1(  และ  kRate ≈   กล่าวคือ  
ปฏิกิริยาอันดับศูนย์ (Zero order reaction) ที่เทียบกับความดันย่อยของ A  ข้อจํากัดของความดันสูง
มีผลให้การปกคลุมพ้ืนผิวของโมเลกุลตัวถูกดูดซับที่สภาวะสมดุลมีค่าใกล้เคียงหนึ่ง 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราและจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับความดัน ดังรูปที่ 3.8   

 
รูปที่ 3.8  อัตราของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งและอันดับศูนย์ 

 
ตัวอย่างที่ 2  การเกิดปฏิกิริยาของโมเลกุลคู่ 
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโมเลกุลคู่ของแก๊ส A และ B ที่เป็นตัวถูกดูดซับบนพื้นผิวของตัวเร่ง

ปฏิกิริยาเป็นไปตามปฏิกิริยาลังมัวร์-ฮินเชลวูด (Lantmuir-Hinshelwood reaction) เมื่อ 
A(g)  ↔   A(ads)  และ   B(g)  ↔ B(ads)    

 

( ) ( ) ( ) ( )
rds fast

ads ads ads gA B AB AB+ ⎯⎯→ ⎯⎯→   (3.20) 
 

ขั้นกําหนดอัตรา คือ ปฏิกิริยาที่พ้ืนผิวระหว่างโมเลกุลคู่ของแก๊สที่ถูกดูดซับสองชนิด โดย
โมเลกุลของแก๊สทั้งสองชนิดนี้เคลื่อนที่บนพื้นผิวและมีการผสมกันอย่างอิสระ  ดังนั้นอัตราของปฏิกิริยา
ดังกล่าวแสดงเป็นขั้นตอนของปฏิกิริยาของการรวมตัวกันของโมเลกุลคู่ของแก๊สทั้งสองชนิดที่บนพื้นผิว  
 
  BAkRate θθ=      (3.21) 
 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สําหรับตัวถูกดูดซับที่เป็นโมเลกุลเด่ียว  การปกคลุมพ้ืนผิวสามารถนําไอ
โซเทอร์มของลังมัวร์ ดังสมการที่ 3.4 มาประยุกต์ใช้  แต่เมื่อพิจารณาสองโมเลกุล  (A และ B) เกิดการ
ดูดซับและมีการแข่งขันกันเพื่อที่จะสร้างพันธะบริเวณตําแหน่งดูดซับเดียวกัน การปกคลุมพ้ืนผิวของ A 
และ B  แสดงดังสมการที่ 3.22 

ความดัน

อัต
รา
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BBAA

AA
A PbPb

Pb
++

=
1

θ    และ 
BBAA

BB
B PbPb

Pb
++

=
1

θ   (3.22) 

   
 เมื่อแทนที่การปกคลุมพ้ืนผิวของ A และ B ในรูปค่าความดันของแก๊ส จากสมการที่ 3.22 ลง
ในสมการที่ 3.21  จะแสดงให้เห็นถึงอัตราของปฏิกิริยาในรูปแบบของความดันของแก๊ส 
 

  2)1( BBAA

BBAA
BA PbPb

PbPkb
kRate

++
⋅

== θθ    (3.23) 

 
 ข้อจํากัดที่จะต้องพิจารณา มีสองกรณี ดังนี้ 

1) ถ้า 1<<AAPb  และ  1<<BBPb   ดังนั้น  Aθ   และ Bθ  มีค่าตํ่ามาก ส่งผลให้
เกิดปฏิกิริยาอันดับสอง (second order reaction) เทียบกับความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิด 

→ BABBAA PPkPbPbkRate ⋅=⋅⋅ '  
 

2) ถ้า BBAA PbPb <<<< 1    ดังนั้น  →0Aθ  และ →1Bθ  ส่งผลให้
เกิดปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียบกับความดันของแก๊ส A และปฏิกิริยาอันดับหนึ่งทางลบ (Negative first 
order reaction) เทียบกับความดันของแก๊ส B  

 

B

A

BB

AA

P

P
k

Pb

Pbk
Rate ⋅=

⋅
⎯→⎯ '  

 
จากตัวอย่างที่กล่าวมา  ปฏิกิริยาเหล่านี้ขึ้นกับความดันย่อยและความแข็งแรงของการสร้าง

พันธะของสารที่เข้าทําปฏิกิริยากับตัวดูดซับ  ปฏิกิริยาจึงมีความหลากหลายทางจลนศาสตร์ ดังนั้นการ
ใช้ข้อมูลทางจลนศาสตร์จึงมีความสําคัญในการศึกษากลไกการเกิดของปฏิกิริยา  
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7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3  
จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) ไอโซเทอร์มของลังมัวร์ อธิบายอะไร 
2) หากค่าเอนทาลปีของการดูดซับมีค่าเป็นลบ หมายถึงกระบวนการนี้ดูดหรือคายความร้อน 
3) การดูดซับของตัวถูกดูดซับบนซับสเตรทส่วนใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้เองหากเป็นปฏิกิริยา

แบบใด 
4) สมการคลอเซียส-คลาเปรอนใช้ในการค่าความสัมพันธ์ระหว่างความดัน (ln P) กับตัวแปร

ใด 
5) ตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถแบ่งออกเป็นกี่ชนิด คืออะไรบ้าง 
6) การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ุเกี่ยวข้องกับก่ีขั้นตอน คืออะไรบ้าง 
7) จงแสดงปฏิกิริยาลังมัวร์-ฮินเชลวูด ของการดูดซับ 

 
 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3  
ข้อที่ 1 อธิบายปัจจัยทางด้านการปกคลุมของพื้นผิวของแก๊สที่ถูกดูดซับขึ้นอยู่กับความดันของแก๊สที่

อยู่เหนือพื้นผิวที่อุณหภูมิคงที่ 
ข้อที่ 2 คายความร้อน 
ข้อที่ 3 คายความร้อน 
ข้อที่ 4 ส่วนกลับของอุณหภูมิ (1 / T) 
ข้อที่ 5 2 ชนิด คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์ุและตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ุ 
ข้อที่ 6 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การดูดซับของสารตั้งต้น (2) การกระตุ้นของสารตั้งต้นบนผิว (3) การ

เกิดปฏิกิริยาที่ตําแหน่งว่องไว แล้วเกิดสารผลิตภัณฑ์ซึ่งดูดซับบนผิว และ (4) การคายการ
ดูดซับ 

ข้อที่ 7 → → )()()()( gadsadsads ABABBA +  
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 บทที่ 4
เทคนิคการวิเคราะห์พื้นผิว

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาพื้นผิวด้วยเทคนิค XPS 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Auger electron spectroscopy (AES) 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกป ี(Photoelectron 

spectroscopy) 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 การศึกษาพื้นผิวด้วยเทคนิค XPS  
2.2 Auger electron spectroscopy (AES) 
2.3 โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (Photoelectron spectroscopy) 

 
3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303432 เคมีพ้ืนผิว 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 
 

5. การวัดและการประเมินผล 
5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 4  
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6. เนื้อหาบทเรียน 
การศึกษาถึงลักษณะและสมบัติของพื้นผิวที่ถูกต้องในแง่องค์ประกอบทางเคมี  การจัดเรียงตัว

ของอะตอม  และการบ่งบอกถึงอะตอมชนิดต่างๆ บนพื้นผิวจําเป็นต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ที่มีความไว 
(Sensitivity) และความเฉพาะ (Specific) สูง  เทคนิคที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือในการวิเคราะห์
พ้ืนผิว ได้แก่ XPS (X-ray photoelectron spectroscopy), AES (Auger electron spectroscopy) 
และ UPS (Ultraviolet photoelectron spectroscopy) เทคนิคทั้งสามชนิดนี้อาศัยหลักการส่งผ่าน
พลังงานจากแหล่งกําเนิดที่ให้ชนิดและระดับพลังงานที่แตกต่างกันซึ่งจะทําให้อิเล็กตรอนที่มีพลังงาน
ต่างกันของอะตอมที่พ้ืนผิวหลุดออก ดังรูป 4.1  การเลือกเทคนิคที่เหมาะสมทําให้สามารถบ่งบอกถึง
ชนิดของอะตอมหรือโมเลกุลของวัสดุพ้ืนผิว รวมทั้งการจัดเรียงตัวบนพื้นผิวด้วย ข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์เหล่านี้มีความสําคัญในการพัฒนาพื้นผิวให้มีสมบัติตามท่ีต้องการเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
รูปที่ 4.1  กลไกการปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่ใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนผิว (A) จากรังสีอัลตราไวโอเลตของ

เทคนิค UPS  (B) จากรังสีเอ็กซ์ของเทคนิค XPS (C) จากลําอิเล็กตรอนของเทคนิค AES 
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โดยท่ัวไปผลการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับความไวของเครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ
พ้ืนผิว โดยต้องตรวจจับและแยกสัญญาณที่ต้องการวัดออกจากสัญญาณรบกวนได้ชัดเจน ตัวอย่าง
ทั่วไป พ้ืนผิวขนาด 1 cm2  มีจํานวนอะตอมที่ผิวประมาณ 1015 อะตอม ในการตรวจสอบอะตอม
มลทิน (Impurity atom) ที่ระดับความเข้มข้น 1% เทคนิควัดที่ใช้ต้องมีความไวอยู่ที่ประมาณ 1013 
อะตอม ดังนันเทคนิคทางสเปกโทรสโกปี (Spectroscopic techniques) เช่น Nuclear Magnetic 
Resonance Spectroscopy (NMR) จึงมีข้อจํากัดในการวิเคราะห์พ้ืนผิวเนื่องจากมีความไวอยู่ทีระดับ 
1019 โมเลกุล  

เมื่อเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมที่มีความไวเพียงพอ อีกหนึ่งปัญหาในการตรวจวัดพ้ืนผิว คือ 
การแบ่งแยกระหว่างสัญญาณจากพื้นผิวและสัญญาณที่เกิดจากเนื้อสารโดยรวม เครื่องมือตรวจวัดจึง
ต้องแยกสัญญาณจากพื้นผิวออกจากสัญญาณที่เกิดจากเนื้อสารโดยรวมได้ดี นอกจากนั้นยังต้องมี
ความเร็วของการตรวจวัดรวดเร็วเพียงพอในการวัดการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณขนาดเล็กที่อยู่ติดกับ
สัญญาณขนาดใหญ่ได้ สาเหตุเหล่านี้ทําให้เครื่องมือตรวจสอบพื้นผิวต้องใช้สัญญาณที่เกิดจากส่งผ่าน
อิเล็กตรอนพลังงานต่ําไปยังพื้นผิว โดยมีตัววิเคราะห์สัญญาณที่ทํางานเช่นเดียวกับเครื่องมือทาง 
สเปกโทรสโกปี เทคนิคที่นิยมใช้กันมากและอาศัยหลักการดังกล่าว ได้แก่ อูแจร์อิเล็กตรอนสเปกโทร 
สโกปี (Auger electron spectroscopy, AES) และเอกซ์-เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (X-ray 
photoelectron spectroscopy, XPS) สําหรับเทคนิคที่เรียกว่าการกระเจิงของไอออนพลังงานต่ํา 
(Low energy ion scattering, LEIS) เป็นเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงอย่างแท้จริงสําหรับศึกษาอะตอมที่
อยู่ช้ันบนสุดของพื้นผิว แม้ว่า XPS จะไม่ใช่เทคนิคที่มีความเฉพาะต่อการวิเคราะห์พ้ืนผิวอย่างสมบูรณ์ 
เนื่องจากแม้ว่าสัญญาณส่วนใหญ่มาจากช้ันความหนาเพียง 2-3 อะตอมของพื้นผิว แต่จะมีสัญญาณ
บางส่วนมาจากบริเวณที่ลึกลงไปในเนื้อวัสดุ แต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเทคนิคนี้มีความความไวในการ
วิเคราะห์พ้ืนผิว  

พิจารณาการวิเคราะห์พ้ืนผิวของสารตัวอย่างที่ประกอบด้วยช้ันความหนา 10 นาโนเมตร 
(nm) ของวัสดุ A ที่อยู่บนซับสเตรตที่เป็นวัสดุ B ที่มีความหนา 1 มิลลิเมตร (mm) ดังรูปที่ 4.2 
 

  
 
รูปที่ 4.2 ตําแหน่งวัสดุ A ทีอ่ยู่บนวัสดุ B รูปที่ 4.3 การกระจายอย่างสม่ําเสมอของวัสดุ A 

ในเนื้อวัสดุ B 
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ถ้าใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบบัลค์ (Bulk analysis) ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อสาร
โดยรวม จะได้ผลการวิเคราะห์เสมือนว่ามีลักษณะของการกระจายสาร A อย่างสม่ําเสมอในเนื้อวัสดุ
จํานวนมากของ B (10 ppm) ดังรูปที่ 4.3 ซึ่งเป็นข้อจํากัดของเทคนิคทางสเปกโทรสโกปี เทคนิคที่มี
ความไวต่อการตรวจสอบพื้นผิวต้องเป็นเทคนิคที่มีความไวต่ออะตอมที่อยู่ใกล้พ้ืนผิวมากกว่าอะตอมที่
อยู่ในเนื้อสารจํานวนมากที่อยู่ห่างจากพื้นผิว กล่าวคือสัญญาณที่ตรวจวัดได้ต้องมาจากพ้ืนผิวเป็นหลัก 
เช่นในการตรวจสอบวัสดุในรูปที่ 4.2 เทคนิคที่มีความไวต่อพื้นผิวจะต้องได้รับสัญญาณจาก
องค์ประกอบของวัสดุ A ต่างจากสัญญาณจาก B มากๆ ดังสมการที่ 4.1  

  AI  / BI   >> 10−5      (4.1) 
โดย AI   คือ  สัญญาณจากองค์ประกอบของวัสดุ A 
 BI   คือ  สัญญาณจากองค์ประกอบของวัสดุ B 
 

 
6.1 การศึกษาพื้นผิวด้วยเทคนิค XPS  

ในการใช้ XPS ศึกษาพื้นผิวจากตัวอย่างวัสดุดังรูปที่ 4.4 ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เตรียมได้จาก
กระบวนการระเหยวัสดุ A เคลือบบนซับสเตรตที่ทําจากวัสดุ B จะสังเกตได้ว่า สัญญาณ XPS ของวัสดุ 
B ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเกิดการระเหยของวัสดุ A แล้วควบแน่นบนพื้นผิววัสดุ B เพิ่มขึ้น 

 
รูปที่ 4.4 วิธีการเตรียมพ้ืนผิวโดยการระเหยวัสดุ A เคลือบบนวัสดุ B 

 
ในการศึกษาอัตราของการเกิดแผ่นฟิล์มบางของวัสดุ A บนวัสดุ B อาจใช้อุปกรณ์ เช่น 

ออสซิลเลเตอร์ผลึกแร่ควอทซ์ (Quartz crystal oscillators) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความหนา
ของแผ่นฟิล์ม A ซึ่งจะได้ข้อมูลที่มีความเป็นอิสระจากข้อมูลของ XPS แต่การวิเคราะห์ด้วย XPS หา
การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณจากวัสดุ A และวัสดุ B จะทําให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับกลไกของการเกิด
ฟิล์ม A บนซับสเตท B   

ซับสเตรต B 

ฟลักซ์อะตอม

แหล่งระเหย
โลหะ A 
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หลักการวิเคราะห์ของเทคนิค XPS คือ รังสีเอ็กซ์จะทะลุผ่านพื้นผิวของวัสดุตัวอย่างได้เพียง
ระดับไมครอนจากพื้นผิว ดังนั้นการใช้ XPS จึงให้ข้อมูลของพื้นผิวในระดับอะตอมอย่างที่ต้องการ 
เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับการเปล่งแสง (Emission) และการตรวจวัด (Detection) โฟโตอิเล็กตรอนที่ถูก
ปลดปล่อย (Photoemitted electrons) จากรูป 4.5 แสดงโฟโตอิเล็กตรอนซึ่งมีพลังงาน Eo ที่ถูก
ปลดปล่อยจากอะตอมของแข็งในระดับความลึก d  

 

 
รูปที่ 4.5  โฟโตอิเล็กตรอนพลังงาน Eo ที่ถูกปลดปล่อยจากอะตอมในระดับความลึก d 

 
โฟโตอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยมีพลังงานแตกต่างกัน และมีผลต่อพีกสัญญาณ ซึ่งจุดสูงสุด

ของพีก (peak) แสดงถึงค่าพลังงานเฉพาะของโฟโตอิเล็กตรอนเหล่านั้น ส่วนการที่อิเล็กตรอนเดิน
ทางผ่านของแข็งแล้วมีการกระเจิงแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic scattering) ทําให้อิเล็กตรอนเกิดการ
ลดลงของพลังงานและมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางในการเดินทางซึ่งผลที่ได้คือ Background ของ
สเปกตรัม จากรูปที่ 4.6 ลูกศรแสดงให้เห็นถึงเส้นทางที่เป็นไปได้ของอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยจาก
อะตอม โดยลูกศรหมายเลข 1 แสดงถึงการเดินทางของอิเล็กตรอนที่มีพลังงาน (E0) ในขณะที่ลูกศร
หมายเลข 2 แสดงถึงการเดินทางของอิเล็กตรอนที่มีการกระเจิงแบบไม่ยืดหยุ่น ดังนั้นอิเล็กตรอนตาม
ลูกศรหมายเลขหนึ่งเท่านั้นที่ถูกตรวจวัดได้ อิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยบางส่วนซึ่งไม่สามารถถูก
ตรวจวัดได้อาจเกิดได้จากสาเหตุ 2 ข้อดังนี้คือ 

1) อิเล็กตรอนถูกจับก่อนที่จะถึงพื้นผิวหรือถูกปลดปล่อยในทิศทางที่ไม่ถูกทิศซึ่งอิเล็กตรอน
เหล่านี้จะไม่เดินทางขึ้นถึงพื้นผิว 

2) การสูญเสียพลังงานของอิเล็กตรอนก่อนถึงพื้นผิว ทําให้อิเล็กตรอนเหล่านี้มีพลังงานน้อย
กว่า Eo  

พิ้นผิว

ของแข็ง

ตัวตรวจวัด

อะตอมท่ีปลดปล่อย
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รูปที่ 4.6 การปลดปล่อยอิเล็กตรอนของอะตอม 

 
อิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สามารถตรวจวัดได้ ดังนั้นถ้าอะตอมอยู่ใกล้

พ้ืนผิวมากขึ้นการตรวจวัดอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยก็มีมากขึ้น อิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยควรมีการ
ตรวจวัดด้วยตัวตรวจวัดที่มีขนาดใหญ่เพื่อรองรับมุมของการปลดปล่อยได้กว้างขึ้น (แต่จากการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการจริงปัจจัยนี้ถือว่ามีความสําคัญน้อย) และอิเล็กตรอนที่มีการกระเจิงแบบไม่ยืดหยุ่นมี
โอกาสน้อยที่จะหนีออกจากพื้นผิวได้ 

ดังนั้นการตรวจวัดอิเล็กตรอนจึงขึ้นอยู่กับระยะทางของการปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่ระดับ
ความลึกต่างๆ  เพื่อทดสอบสมมติฐานนี้อิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยมาจากอะตอมถูกตรวจวัดด้วยหัววัด
ที่มีขนาดเล็กที่วางอยู่เหนืออะตอมที่ถูกปลดปล่อยดังรูปที่ 4.7 ความเป็นไปได้ของการหนีของ
อิเล็กตรอนออกจากพื้นผิวที่ความลึก d (P(d)) ถูกกําหนดโดยความเป็นไปได้ของอิเล็กตรอนที่ไม่มีการ
กระเจิงแบบไม่ยืดหยุ่นระหว่างการเดินทางไปสู่พ้ืนผิว อาจสรุปได้ว่า P(d2) < P(d1) แต่การหาค่าความ
เป็นไปได้ของการหนีต้องเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการกระเจิงแบบไม่ยืดหยุ่นซึ่งขึ้นกับระยะทางอิสระ
เฉลี่ยแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic mean free path, IMFP) ของอิเล็กตรอน   

 
รูปที่ 4.7 ตําแหน่งของอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยที่ความลึกต่างกัน 

 

ตัวตรวจวัด
พิ้นผิว

ของแข็ง

 

ตัวตรวจวัด

พิ้นผิว 

ของแข็ง 

อะตอมท่ีปลดปล่อย
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ระยะทางอิสระเฉลี่ยแบบไม่ยืดหยุ่น หมายถึง ระยะทางเฉลี่ยที่อิเล็กตรอนเดินทางผ่าน
ของแข็งตลอดโดยที่ไม่มีการกระเจิงแบบไม่ยืดหยุ่น ซึ่งระยะทางอิสระเฉลี่ยแบบไม่ยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับ
พลังงานจลน์เริ่มต้น (E) ของอิเล็กตรอน และธรรมชาติของของแข็ง สมการที่ 4.2 แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความเป็นไปได้ของการหนีออกจากพื้นผิวของอิเล็กตรอนที่ความลึก d (P(d)) กับ ระยะทาง
อิสระเฉลี่ยแบบไม่ยืดหยุ่น (IMFP, λ)  

 

  )exp()(
λ
ddP −

=      (4.2) 

โดย λ  คือ ระยะทางอิสระเฉลี่ยแบบไม่ยืดหยุ่น (IMFP) ของอิเล็กตรอนที่มีพลังงาน E 
 
ตาราง 4.1  ความเป็นไปได้ของการหนีออกจากพื้นผิวของอิเล็กตรอนที่ความลึก d (P(d))   
d/λ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P(d) 0.368 0.135 0.050 0.018 0.007 0.002 0.001 0.0003 0.0001 0.00005 

 
รูปที่ 4.8 แสดงลักษณะฟังก์ชันของ P(d) มีค่าลดตํ่าลงอย่างรวดเร็วและมีค่าเป็นศูนย์สําหรับ

ระยะทางที่  d
λ

 > 5  (หรือ d > 5λ )   

 
รูปที่ 4.8 รูปแบบฟังก์ชันของ P(d)  และ )(

λ
d  

 

พบว่าอิเล็กตรอนส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบได้มาจากของแข็งที่ระดับความลึก 0 < d/λ < 1  ใน
อีกมุมมองหนึ่งคือสมมติว่ามีแหล่งกําเนิดอิเล็กตรอนหลายแหล่งที่มีการจัดเรียงตัวและมีการกระจาย
อย่างสมํ่าเสมอตลอดระยะทางจากพื้นผิวของแข็ง แต่เพียงอิเล็กตรอนที่ไม่มีการกระเจิงซึ่งเคลื่อนสู่
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พ้ืนผิวในทิศต้ังฉากกับพ้ืนผิวที่จะถูกตรวจสอบได้ การกระจายของความลึกของแหล่งกําเนิดอิเล็กตรอน
เขียนแสดงในรูปฟังก์ชันที่เรียกว่า P'(d) ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเอ็กซ์โปเนนเชียลเช่นเดียวกับฟังก์ชัน P(d) 
นั่นคือความถี่ของการตรวจวัดอิเล็กตรอนจากความลึกที่แตกต่างกันในของแข็งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ
ความเป็นไปได้ของการหนีของอิเล็กตรอนจากแต่ละระดับความลึก 

สําหรับโลหะใดๆ รูปที่ 4.9 เป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางอิสระเฉลี่ยแบบไม่
ยืดหยุ่น (IMFP) กับพลังงานของอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อย (หน่วย eV) ซึ่งกราฟนี้เป็น “Universal 
curve” สําหรับโลหะส่วนใหญ่  แต่อย่างไรก็ตามโลหะบางชนิดเกิดการเบี่ยงเบนของข้อมูลไปจากกราฟ
ดังกล่าวเช่นกัน 

 

 
รูปที่ 4.9 ระยะทางอิสระเฉลี่ยแบบไม่ยืดหยุ่น (IMFP) กับพลังงานของอิเล็กตรอนที่ถูก

ปลดปล่อย 
 
ในกรณีของแข็งชนิดอ่ืนๆ  กราฟที่ได้แสดงความคล้ายคลึงเช่นเดียวกับของโลหะ ถึงแม้ว่าค่า

แท้จริงของระยะทางอิสระเฉลี่ยแบบไม่ยืดหยุ่นของอิเล็กตรอนในวัสดุต่างๆ เช่นของแข็งอนินทรีย์ และ
พอลิเมอร์มีความแตกต่างอย่างมากเมื่อเทียบกับโลหะ  

โดยปกติข้อมูลระยะทางอิสระเฉลี่ยแบบไม่ยืดหยุ่นจะแสดงในรูปแบบของล็อก-ล็อก (Log-
log plot) ของระยะทางอิสระเฉลี่ยแบบไม่ยืดหยุ่นกับพลังงานของอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อย ดังรูปที่ 
4.10 ซึ่งเป็นการวาดกราฟรูปที่ 4.9 อีกรูปแบบ  



บทท่ี 4  เทคนิคการวิเคราะห์พื้นผิว 

 - 65 -

 
รูปที่ 4.10 กราฟในรูปแบบลอ็ก-ล็อกของระยะทางอิสระเฉลี่ยแบบไม่ยืดหยุ่น (IMFP) กับ

พลังงานของอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อย [Somorjai, 1994] 
 

จากกราฟรูปที่ 4.10 แสดงให้เห็นถึงช่วงตํ่าของพลังงานของอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อย 
ประมาณ 50-100 eV คือช่วงพลังงานต่ําความเป็นไปได้ของการกระเจิงแบบไม่ยืดหยุ่นลดลงเนื่องจาก
อิเล็กตรอนมีพลังงานไม่เพียงพอที่จะเกิดการกระตุ้นพลาสมอน (Plasmon excitation) ซึ่งเป็นกลไก
หลักของการกระเจิงของอิเล็กตรอนในโลหะ ผลที่ตามมาคือระยะทางระหว่างการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่น 
และ ระยะทางอิสระเฉลี่ยแบบไม่ยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น  

สรุปได้ว่าระยะทางอิสระเฉลี่ยแบบไม่ยืดหยุ่นของโลหะโดยปกติจะน้อยกว่า 10 อังสตรอม 
(Angstroms) หรือ 1 นาโนเมตร (nm) สําหรับอิเล็กตรอนที่มีพลังงานในช่วง 15 < E (หน่วย eV) < 
350 และ 20 อังสตรอม (2 nm) สําหรับอิเล็กตรอนที่มีพลังงานในช่วง 10 < E (หน่วย eV) < 1400  
หมายความว่าระยะทางอิสระเฉลี่ยแบบไม่ยืดหยุ่นของอิเล็กตรอนที่มีพลังงานต่ําสอดคล้องกับระดับ
ความลึกเพียง 2-3 อะตอมจากพื้นผิว สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเทคนิค XPS จะเกี่ยวข้องกับการเกิด
ของอิเล็กตรอนและการตรวจวัดอิเล็กตรอนที่มีความไวต่อพลังงานที่ถูกกระตุ้นบรเิวณพื้นผิวเท่านั้น 

 
 
6.2  Auger electron spectroscopy (AES) 

เทคนิค AES ถูกพัฒนาขึ้นช่วงปลายศตวรรษ 1960 โดยให้เกียรติแก่นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสชื่อ 
ปิแอร์ อูแจร์ (Pierre Auger) ผู้ค้นพบปรากฏการณ์นี้เป็นคนแรก AES เป็นเทคนิคที่มีความจําเพาะต่อ
การวิเคราะห์พ้ืนผิว สามารถทําการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) และเชิงปริมาณ 
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(Quantitative analysis) เพื่อหาองค์ประกอบของพื้นผิวของของแข็งและของเหลว เป็นเทคนิคที่
นํามาใช้ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของในชั้นของพื้นผิวตัวอย่างที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

 
กระบวนการเกิดไอออไนเซชันเริ่มต้นของอะตอม 
เกิดจากการฉายลําของอิเล็กตรอน (Incident electron) พลังงานสูง (นิยมใช้พลังงานช่วง 2 

– 10 keV) ไปยังอะตอมเป้าหมาย อิเล็กตรอนที่ฉายจะทําให้อิเล็กตรอนของอะตอมเป้าหมายหลุด
ออกไป ซึ่งการที่อิเล็กตรอนที่ฉายมีพลังงานสูงสามารถทําให้อิเล็กตรอนที่อยู่ในหลายระดับช้ัน 
(พลังงานแตกต่างกัน) ของอะตอมเป้าหมายหลุดออก ตัวอย่างที่จะแสดงในที่นี้คือกรณีอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานหลัก K (K-shell) ของอะตอมเป้าหมายถูกทําให้หลุดออก ดังรูปที่ 4.11 (ก) ทําให้ได้
ไอออนที่อยู่ในสภาวะกระตุ้น (Excited state)  
 

 
 

รูปที่ 4.11  กลไกการปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่ใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนผิวจากลําอิเล็กตรอนของ 
เทคนิค AES 

รูปที่ 4.12 แสดงการจัดวางตัวของอิเล็กตรอนในชั้นต่างๆ ตามระดับพลังงานของอะตอม
เป้าหมายและเมื่อฉายอิเล็กตรอนพลังงานสูงมายังอะตอมเป้าหมายแล้วเกิดกระบวนการไอออไนเซชัน
ของอะตอมนั่นคืออิเล็กตรอนในชั้น K (K-shell) หลุดออกซึ่งได้ไอออนซึ่งอยู่ในสภาวะกระตุ้น  

ในกรณีที่กระบวนการไอออไนเซชันเกิดจากการฉายรังสีเอกซ์-เรย์อ่อน (Soft X-rays) ซึ่งมี

พลังงาน hν = 1000 – 2000 eV จะเรียกว่า XAES 
 

Incident 
Electron 

Ejected 
Electron 

(ก) Initial state (ค) Final state

Auger
Electron

(ข) Intermediate state
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รูปที่ 4.12  การเกิดไอออไนเซชันโดยการหลุดออกของอิเล็กตรอนในชั้น K 

 
 

กระบวนการผ่อนคลายและการปลดปล่อยอิเล็กตรอนอูแจร์ (Auger electron) 
ไอออนซึ่งอยู่ในสภาวะกระตุ้น (เป็นสภาวะที่ไม่เสถียร) จะเกิดกระบวนการผ่อนคลาย 

(Relaxation) อย่างรวดเร็วไปสู่สภาวะที่พลังงานต่ํากว่า โดยเส้นทาง  
ก) การเกิดเอกซ์-เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ (X-ray fluorescence) หรือ   
ข) การปลดปล่อยแบบอูแจร์ (Auger emission)   
เมื่อพิจารณากลไกการปลดปล่อยแบบอูแจร์ คืออิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานที่สูงกว่าจะ

เคลื่อนไปแทนที่อิเล็กตรอนในชั้น K ที่หลุดออกไป ดังรูปที่ 4.11 (ข) โดยรูป 4.13 แสดงการเปลี่ยน
ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในชั้น L มาแทนที่อิเล็กตรอนในชั้น K และความแตกต่างของพลังงาน 
(EK − EL1) ที่ถูกปล่อยจากกระบวนการนี้จะถูกถ่ายให้แก่อิเล็กตรอนตัวอ่ืนเช่นอิเล็กตรอน ในชั้น L23 
เพื่อเอาชนะพลังงานยึดเหนี่ยว และทําให้อิเล็กตรอนถูกปล่อยออกไป ซึ่งถูกเรียกว่าอิเล็กตรอนอูแจร์ 
(Auger electron) โดยมีพลังงานจลน์เป็นไปตามสมการ 4.3  

 
รูปที่ 4.13  การปลดปล่อยแบบอูแจร์ 

 

ระดับสุญญากาศ 

 

ระดับสุญญากาศ 

อิเล็กตรอน
พลังงานสูง ไอออไนเซชัน
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231 )( LLK EEEKE −−=     (4.3) 
โดย      KE   คือ  พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนอูแจร์ 

EK    คือ  พลังงานของอิเล็กตรอนในชั้น K 
EL1   คือ  พลังงานของอิเล้กตรอนในชั้น L1  
EL23  คือ  พลังงานของอิเล็กตรอนในชั้น L2,3 

 
สภาวะสิ้นสุดกระบวนการอูแจร์ ตามขั้นตอนที่กล่าวมาก่อทําให้เกิดสภาวะสุดท้าย คือ อะตอม

ที่ถูกทําให้เป็นไอออนจะมีการสูญเสียอิเล็กตรอนอูแจร์เกิดเป็น Doubly-ionized atom 
 
พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนอูแจร์ ตามสมการ 4.3 ถูกเขียนใหม่เป็นสมการที่ 4.4 ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าพลังงาน EL1 และ EL23 สามารถสลับกัน (Interchange) ได้โดยไม่มีผลกระทบ กล่าวคือไม่
สามารถทราบและแบ่งแยกได้ว่าอิเล็กตรอนตัวใดลดระดับพลังงานลงมาที่ช้ัน K และอิเล็กตรอนตัวใด
ถูกผลักออกมาเป็นอิเล็กตรอนอูแจร์  

 
  )( 231 LLK EEEKE +−=     (4.4) 

 
การเกิดแทรนซิชันแบบอูแจร์ (Auger transition) อธิบายลักษณะโดยอาศัยพ้ืนฐานของ

ตําแหน่งของอิเล็กตรอนตัวแรกที่ปล่อยออก และตําแหน่งของอีก 2 อิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องคือ 
อิเล็กตรอนที่เคลื่อนมาแทนที่และอิเล็กตรอนอูแจร์ที่ปล่อยออกไป เช่นการส่งผ่านที่เขียนแสดง
สัญลักษณ์เป็น K L1 L2,3  หมายความถึงความเป็นไปได้ของการเกิดแทรนซิชันแบบอูแจร์ 3 แบบ คือ  

         K L1 L1          K L1 L2,3                K L2,3 L2,3   
 

โดยท่ัวไปกระบวนการการเกิดไอออไนเซชันเริ่มต้นของอะตอมเป็น Non-selective คือ 
อิเล็กตรอนที่อยู่ในหลายระดับช้ัน (พลังงานแตกต่างกัน) ของอะตอมเป้าหมายหลุดออกซึ่งจะทําให้การ
เกิดแทรนซิชันแบบอูแจร์ของธาตุใดๆ เกิดได้หลายแบบ แล้วส่งผลต่อความเข้ม (Intensity) ของ
สัญญาณที่วัดได้  

อูแจร์ สเปกโทรสโกปี (Auger spectroscopy) มีหลักการพื้นฐานโดยมีการตรวจวัดพลังงาน
จลน์ของอิเล็กตรอนอูแจร์ที่ถูกปลดปล่อย  ธาตุแต่ละชนิดที่ศึกษาจะให้สเปกตรัมที่แสดงลักษณะเฉพาะ
แตกต่างกันออกไปตามพลังงานจลน์ที่แตกต่างกัน เช่นรูปที่ 4.14 แสดงถึงอูแจร์สเปกตรัมของโลหะ 
Palladium (Pd) ที่ฉายลําอิเล็กตรอนพลังงาน 2.5 keV ในการสร้างไอออนในสภาวะกระตุ้นแล้วเกิด
กระบวนการปลดปล่อยอิเล็กตรอนอูแจร์ โดยที่พีกหลักๆ ของโลหะ Pd เกิดขึ้นระหว่าง 220 และ 340 
eV  พีกที่ปรากฏมี High background เพราะอิเล็กตรอนอูแจร์ซึ่งเป็นอิเล็กตรอนทุติยภูมิ 



บทท่ี 4  เทคนิคการวิเคราะห์พื้นผิว 

 - 69 -

(Secondary electrons) ที่ถูกปล่อยออกจํานวนมากมีความหลากหลายของกระบวนการกระเจิงแบบ
ไม่ยืดหยุ่น   

 
รูปที่ 4.14  อูแจร์สเปกตรัมของโลหะ Palladium (Pd) 

  
อูแจร์สเปกตรัมสามารถแสดงในรูปแบบของดิฟเฟอเรนเชียล คือ dN/dE ดังรูปที่ 4.15 ซึ่งทํา

ให้วัดสเปกตรัมได้โดยตรง และทําให้การตรวจวัดมีความไวที่ดีกว่า  

 
รูปที่ 4.15  อูแจร์สเปกตรัมในรูปแบบของดิฟเฟอเรนเชียล  

 

dN/dE

พลังงานจลน์ (eV)
65.0 565.0215                         365 

AES ตัวอย่าง : Pd Ep = 2.5 keV

สัญญาณ
(cps)

พลังงานจลน์ (eV)
65.0 565.0

0.0

2 x 105

 

215                         365 
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เนื่องจากไอออนในสภาวะกระตุ้นเกิดการผ่อนคลายไปสู่สภาวะที่พลังงานต่ํากว่าโดยผ่าน 2 
เส้นทางที่กล่าวข้างต้น ไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงกับการเกิดอิเล็กตรอนอูแจร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
ดังนั้นผลผลิตจาก 2 เส้นทางจะมีผลต่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ แต่จากความสัมพันธ์ของเลขอะตอม
ของธาตุที่มีต่อเส้นทางของการผ่อนคลาย ดังรูปที่ 4.16 แสดงให้เห็นว่าสําหรับธาตุเบาที่มีเลขอะตอม 
(Atomic number, Z) น้อยกว่า 15 การผ่อนคลายของไอออนในสภาวะกระตุ้นด้วยเส้นทางการปล่อย
อิเล็กตรอนอูแจร์เกิดได้มากกว่าเส้นทางการเกิดเอกซ์-เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ แต่อย่างไรก็ตามสําหรับธาตุที่

มี Z ≤ 50 ก็สามารถถูกวิเคราะห์ได้โดยใช้เทคนิค AES  
 

 
รูปที่ 4.16  ผลผลิตการเกิดอูแจร์อิเล็กตรอนและการเกิดเอกซ์-เรย์ฟลูออเรสเซนซส์มัพันธ์กับ 

เลขอะตอม  
 
โดยสรุป AES เป็นเทคนิคทางสเปกโทรสโกปีที่ใช้การวิเคราะห์พ้ืนผิวเพื่อหาองค์ประกอบ

เป็นเทคนิคที่มีความไวสูง (โดยปกติอยู่ที่ประมาณ 1% ของพื้นผิวช้ันเดียว) สําหรับทุกๆ ธาตุยกเว้น
ไฮโดรเจน (H) และฮีเลียม (He) ใช้ตรวจสอบความสะอาดของพื้นผิวตัวอย่าง และเป็นเทคนิคที่ใช้ใน
วิเคราะห์เชิงปริมาณของพื้นผิวตัวอย่างโดยการเปรียบเทียบกับตัวอย่างมาตรฐานที่รู้องค์ประกอบ   

 
 

6.3 โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (Photoelectron spectroscopy) 
โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปีใช้หลักการไอออไนเซชันของอะตอมโดยการฉายรังสีไปยัง

พ้ืนผิวตัวอย่างแล้วทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม จากกระบวนการนี้สามารถวัดพลังงานไอออ
ไนเซชันที่เป็นสมบัติเฉพาะของแต่ละธาตุ ซึ่งจะทําให้สามารถทราบส่วนประกอบของธาตุหรือโมเลกุล
บนพื้นผิว เทคนิคโฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปีสามารถแบ่งตามแหล่งของรังสีที่ใช้ในการกระตุ้น 



บทท่ี 4  เทคนิคการวิเคราะห์พื้นผิว 

 - 71 -

ได้แก่ เอกซ์-เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) เป็น
เทคนิคที่ใช้รังสีเอกซ์ที่มีพลังงานประมาณ 200 – 2000 eV ไปทําให้อิเล็กตรอนจากออร์บิทัลช้ันใน
หลุดออกมา และอัลตราไวโอเลตโฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (Ultraviolet photoelectron 
spectroscopy, UPS) ใช้รังสีอัลตราไวโอเลตกําเนิดจากหลอดไฟที่บรรจุแก๊สมีตระกูล (Noble gas) ที่
สามารถปล่อยรังสีที่มีพลังงานในช่วง 10 – 45 eV เช่นหลอดไฟบรรจุแก๊สฮีเลียม (He) ปล่อยรังสี He 
ที่มีพลังงาน 21.2 eV รังสีนี้สามารถทําให้อิเล็กตรอนจากวงนอกสุด (Valence levels) ของอะตอม
เกิดกระบวนการไอออไนเซชัน 

หลักการพื้นฐานของโฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี คือ กระบวนการที่โฟตอน (Photon) 1 
โฟตอนเข้าไปชนอะตอมและทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม โดยพลังงานของโฟตอน 1 โฟตอน
มีความสัมพันธ์ดังสมการที่ 4.5 

 
 νhE =       (4.5) 

 
โดย       E   คือ  พลังงานของโฟตอน 1 โฟตอน 

h   คือ  ค่าคงที่ของแพลงค์ (Planck constant) มีค่า 6.62 x 10-34 Js 
ν   คือ  ความถี่ (Hz) ของการแผ่รังสี 

 
การกระจายพลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อย (กล่าวคือ จํานวนโฟโต

อิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยเป็นฟังก์ชันของพลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน) สามารถถูกตรวจวัดโดย
ใช้การวิเคราะห์พลังงานที่เหมาะสมของอิเล็กตรอน และสเปกตรัมของโฟโตอิเล็กตรอนสามารถถูก
บันทึกได้  กระบวนการไอออไนเซชันโดยใช้แสง (Photoionization) สามารถพิจารณาได้หลายวิถีทาง  
วิถีทางหนึ่ง คือ การพิจารณากระบวนการแสดงดังสมการที่ 4.6 

−+ +⎯→⎯+ eAhA ν      (4.6) 
 
จากกฎการอนุรักษ์พลังงาน ทําให้ได้สมการที่ 4.7 
 

 )()()( −+ +=+ eEAEhAE ν     (4.7) 
 
โดยทั่วไป พลังงานของโฟโตอิเล็กตรอนคือพลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน แสดงดังสมการที่ 4.8 

 

 ( )( ) ( )KE h E A E Aν += − −     (4.8) 

โดย KE  คือ พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน 
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เทอม (E(A+) - E(A)) ในสมการที่ 4.8 แสดงถึงความแตกต่างของพลังงานระหว่างอะตอมที่ถูก
ทําให้เป็นไอออน (Ionized atoms) และอะตอมที่เป็นกลาง (Neutral atoms) ซึ่งโดยทั่วไปจะถูก
เรียกว่า พลังงานยึดเหนี่ยว (Binding energy, BE) ของอิเล็กตรอน  ดังนั้นสามารถเขียนเป็นสมการที่ 
4.9  ดังนี้ 

 
BEhKE −= ν      (4.9) 

 
โดย      BE   คือ  พลังงานยึดเหนี่ยว  

 
วิถีทางที่สอง คือ การพิจารณาแบบจําลองของโฟโตอิเล็กตรอน  1 อิเล็กตรอนตามเส้นทาง

ของพลังงานของโฟโตอิเล็กตรอนดังรูปท่ี 4.17 แบบจําลองนี้มีประโยชน์มากในการพิจารณาพลังงาน
ของอิเล็กตรอนเดี่ยว 

 
รูปที่ 4.17  แบบจําลองในการพิจารณาพลังงานของโฟโตอิเล็กตรอน 1 อิเล็กตรอน 
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พลังงานยึดเหนี่ยว (BE) เป็นพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนจากระดับเริ่มต้นจนถึงระดับ
สุญญากาศ และพลังงานจลน์ (KE) ของโฟโตอิเล็กตรอนจะแสดงดังสมการที่ 4.9 โดยปกติ พลังงานยึด
เหนี่ยวของระดับพลังงานในของแข็งอาจถูกตรวจวัดเทียบกับระดับเฟอมิ (Fermi-level) ของของแข็ง
มากกว่าระดับสุญญากาศ   

การเลือกใช้โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปีท้ัง XPS หรือ UPS จําเป็นต้องทราบข้อมูลพ้ืนฐาน
ต่างๆ ดังนี้ คือ (1) แหล่งกําเนิดรังสีท่ีให้พลังงานคงที่ เช่น แหล่งของรังสีเอกซ์สําหรับ XPS หรือ
หลอดไฟที่ปลดปล่อยประจุของ He สําหรับ UPS (2) เครื่องวิเคราะห์พลังงานของอิเล็กตรอนซึ่ง
สามารถรวมถึงกระจายอิเล็กตรอนที่ปลดปล่อยตามพลังงานจลน์ท่ีแตกต่างกันและตรวจวัด ฟลักซ์ของ
อิเล็กตรอนที่ปลดปล่อยออกมาที่มีพลังงานจลน์เฉพาะค่าหนึ่ง และ (3) ส่ิงแวดล้อมที่เป็นสุญญากาศสูง 
เพ่ือกําจัดแก๊สต่างๆ ท่ีสามารถมีผลต่อการวิเคราะห์โฟโตอิเล็กตรอนอันเนื่องจากการชนกับแก๊สต่างๆ
ดังกล่าว 

 
รูปที่ 4.18  องค์ประกอบโดยทั่วไปของเอกซ-์เรย์อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (XPS) 

 
 

ธาตุแต่ละธาตุมีลักษณะเฉพาะของพลังงานยึดเหนี่ยวท่ีเก่ียวข้องกับแต่ละออร์บิทัลแกนของ
อะตอม กล่าวคือธาตุแต่ละธาตุจะแสดงลักษณะเป็นชุดของกลุ่มพีกในสเปกตรัมของโฟโตอิเล็กตรอน ท่ี
ค่าต่างๆของพลังงานจลน์  โดยพีกแสดงพลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนกําหนดโดยพลังงานโฟตอน
และพลังงานยึดเหนี่ยว (ตามสมการ 4.9) 

 
ปั๊มป์

เครื่องวิเคราะห์
พลังงานอิเล็กตรอน 

ตัวอย่าง

 
แหล่งรังสีเอกซ์



บทท่ี 4  เทคนิคการวิเคราะห์พื้นผิว 

 - 74 -

พีกท่ีพลังงานเฉพาะเหล่าน้ีจะบ่งบอกถึงชนิดของธาตุในตัวอย่างที่ศึกษา และความเข้มของพีก
สัมพันธ์กับปริมาณหรือความเข้มข้นของธาตุในตัวอย่างที่ศึกษา ดังนั้นเทคนิค XPS เป็นการวิเคราะห์
องค์ประกอบของพื้นผิวเชิงปริมาณ และอาจถูกเรียกว่าเป็นอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปีสําหรับวิเคราะห์
ทางเคมี (Electron spectroscopy for Chemical analysis, ESCA) 

โดยปกติแหล่งกําเนิดรังสีเอกซ์ท่ีใช้ คือ Mg Kα ให้โฟตอนซึ่งมีพลังงานโฟตอน (hν) เท่ากับ 

1253.6 eV และ Al Kα ให้โฟตอนซึ่งมีพลังงานโฟตอนเท่ากับ 1486.6 eV ดังนั้น โฟโตอิเล็กตรอนที่
ปลดปล่อยจะมีพลังงานจลน์ในช่วงประมาณ 0 – 1250 eV หรือ 0 – 1480 eV ตามลําดับ 

รูปท่ี 4.19 แสดง XPS สเปกตรัมของตัวอย่างโลหะ Pd โดยใช้แหล่งกําเนิดรังสีคือ Mg Kα พีก
หลักๆ เกิดขึ้นที่พลังงานจลน์ประมาณ 330, 690, 720, 910, และ 920 eV นอกจากนี้สามารถเปลี่ยน
สเปกตรัมดังกล่าวไปเป็นสเปกตรัมในรูปของพลังงานยึดเหนี่ยว (BE) ดังในรูปท่ี 4.19  
 

 
รูปที่ 4.19  XPS สเปกตรัมของพลังงานจลน์ท่ีได้จากตัวอย่างโลหะ Pd  

โดยแหล่งกําเนิดรังสีเอกซ์คือ Mg Kα 
 

AES ตัวอย่าง : Pd MgKα =1253.6 keV 

พลังงานจลน์ (eV)270 1270 
0.0 

3 x 

สัญญาณ 
(cps) 



บทท่ี 4  เทคนิคการวิเคราะห์พื้นผิว 

 - 75 -

 
รูปที่ 4.20  XPS สเปกตรัมของพลังงานยึดเหนี่ยวท่ีได้จากตัวอย่างโลหะ Pd โดยแหล่งกําเนิด 

รังสีเอกซ์คือ Mg Kα 
 

จากรูปท่ี 4.20 พีกท่ีมีความเข้มมากท่ีสุดเกิดท่ีพลังงานยึดเหนี่ยวประมาณ 335 eV เมื่อสังเกต
พีกต่างๆ ท่ีความเข้มข้นตํ่าลง พบว่า การปลดปล่อยของอิเล็กตรอนจากแถบเวเลนซ์ (4d, 5s) เกิดขึ้นที่
พลังงานยึดเหนี่ยวประมาณ 0 – 8 eV เมื่อถูกตรวจวัดเทียบกับระดับระดับเฟอมิ (Fermi-level) หรือ
พลังงานยึดเหนี่ยวประมาณ 4 – 12 eV เมื่อถูกตรวจวัดเทียบกับระดับสุญญากาศ  การปลดปล่อยจาก
ระดับ 4p และ 4s ให้พีกท่ีความเข้มตํ่ามากท่ีพลังงาน 54 และ 88 eV ตามลําดับ  พีกท่ีความเข้มมาก
ท่ีสุดเกิดท่ี 335 eVอันเนื่องจากการปลดปล่อยอิเล็กตรอนจากระดับ 3d ของอะตอม Pd  ในขณะที่
ระดับ 3p และ 3s ให้พีกท่ี 534/561 และ 673 eV ตามลําดับ  และพีกท่ีเหลือไม่ใช่พีกของ XPS แต่
เป็นพีกอูแจร์ท่ีเกิดขึ้นจากรังสีเอกซ์แล้วทําให้มีการปลดปล่อยแบบอูแจร์ พีกน้ีเกิดขึ้นที่พลังงานจลน์
ประมาณ 330 eV (กรณีน้ีไม่มีความเก่ียวข้องกับพลังงานยึดเหนี่ยว) 
 

สัญญาณ
(cps)

AES ตัวอย่าง : Pd MgKα = 1253.6 keV

พลังงานยึดเหนี่ยว (eV)
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รูปที่ 4.21  ระดับออร์บิทัลใน XPS สเปกตรัมของพลังงานยึดเหนี่ยวท่ีได้จากตัวอย่าง 

โลหะ Pd โดยแหล่งกําเนิดรังสีคือ Mg Kα  
 

นอกจากนี้ มีความแตกต่างที่ มีนัยสําคัญในความกว้างของพีกของการปลดปล่อยโฟโต
อิเล็กตรอนหลายพีก และความเข้มของพีกต่างๆ ไม่เป็นฟังก์ชันอย่างง่ายกับกับการครอบครอง
อิเล็กตรอนของออร์บิทัล 

จากการวิเคราะห์สเปกตรัมแสดงถึงการปลดปล่อยจากบางระดับ โดยส่วนใหญ่ ระดับพลังงาน
ท่ีตรวจวัดได้ คือ 3p และ 3d ซึ่งไม่ให้พีกเด่ียว แต่ให้เป็นพีกคู่ (Doublet) ท่ีอยู่ติดกันมากเป็นผลมา
จากการแยกของพลังงานอันเนื่องมาจากอันตรกิริยาระหว่างสปินและออร์บิทัลของอิเล็กตรอน (Spin-
orbit splitting)  ดังนั้นเมื่อขยายสเปกตรัมในช่วงการปลดปล่อยจากระดับ 3d แสดงดังรูปท่ี 4.22  

สัญญาณ
(cps)

AES ตัวอย่าง : Pd MgKα = 1253.6 keV
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รูปที่ 4.22  การขยายพีกคู่ (doublet) ท่ีอยู่ติดกันมากในช่วงระดับพลังงานย่อย 3d  

 
การปลดปล่อยอิเล็กตรอนจากออร์บิทัล 3d ให้สองพีกท่ีแยกออกจากกัน พีกแรกเกิดท่ี

พลังงานยึดเหนี่ยว 334.9 eV และพีกท่ีสองเกิดท่ีพลังงานยึดเหนี่ยว 340.2 eV ในอัตราส่วนความเข้ม
เป็น 3 : 2  ซึ่งเกิดจาก Spin-orbit coupling ในสภาวะสุดท้าย  การจัดเรียงอิเล็กตรอนในออร์บิทัล 
(Electron configuration) ช้ันในที่สภาวะเริ่มต้นของ Pd คือ (1s)2 (2s)2 (2p)6 (3s)2 (3p)6 (3d)10 ….. 
โดยระดับพลังงานย่อย (Sub-shell) มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ครบ การกําจัดอิเล็กตรอนจากระดับ
พลังงานย่อย 3d โดยกระบวนการไอออไนเซชันด้วยแสงทําให้เกิดเป็น (3d)9 สําหรับสภาวะสุดท้าย 
เพราะว่าออร์บิทัล d  (l = 2) มีโมเมนตัมเชิงมุมของออร์บิทัล (Orbital angular momemtum) ท่ีไม่
เป็นศูนย์ ซึ่งทําให้เกิดการ coupling ระหว่างอิเล็กตรอนที่มีสปินไม่เข้าคู่ (Unpaired spin) และ
โมเมนตัมเชิงมุมของออร์บิทัล 

การศึกษา Spin-orbit coupling โดยใช้แบบจําลองหนึ่งในสองแบบจําลองที่สอดคล้องกับ
ข้อจํากัดท่ีสามารถเกิด coupling ได้ คือ การประมาณแบบ LS (Russell-Saunders) coupling  และ
การประมาณแบบ j-j coupling ถ้าพิจารณาสภาวะสุดท้ายของการเกิดไอออไนเซชัน (Final ionized 
state) ของ Pd ภายในการประมาณแบบ LS (Russell-Saunders) coupling การจัดเรียงอิเล็กตรอน
ในออร์บิทัลเป็น (3d)9 ทําให้เกิดสองสภาวะซึ่งมีความแตกต่างเล็กน้อยของระดับพลังงานและ 
ดีเจนเนอเรซี (Degeneracy :g) ดังสมการ 4.12 และ 4.13 

                             2D 5/2      gJ = 2 x {5/2} + 1 = 6   (4.12) 

                             2D 3/2   gJ = 2 x {3/2} + 1 = 4   (4.13) 

สัญญาณ
(cps)

พลังงานยึดเหนี่ยว (eV)
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สภาวะทั้งสองนี้เกิดจากการ Coupling ของเวกเตอร์  L = 2 และ S = 1/2 ซึ่งให้ค่า J เท่ากับ 
3/2 และ 5/2 สภาวะสุดท้ายท่ีมีพลังงานตํ่าท่ีสุดคือสภาวะที่ J มีค่าสูงสุดน่ันคือ J = 5/2 ซึ่งส่งผลให้
เกิดพีกท่ีมีพลังงานยึดเหนี่ยวท่ีตํ่ากว่า ความเข้มสัมพัทธ์ของสองพีกสะท้อนถึงดีเจนเนอเรซีของสภาวะ
สุดท้าย (gJ = 2J + 1) ซึ่งในทางกลับกันก็บ่งช้ีถึงความเป็นไปได้ของการเกิดแทรนซิชันระหว่างสภาวะ
ในช่วงที่เกิดกระบวนการไอออไนเซชันด้วยแสง 

การประมาณแบบ LS (Russell-Saunders) coupling นําไปประยุกต์ใช้ได้ดีกับอะตอมที่มี
นํ้าหนักเบาเท่าน้ัน และการแยกของพีก (Splitting) สามารถอธิบายอันเนื่องมาจาก LS coupling ของ
อิเล็กตรอนแต่ละอิเล็กตรอนได้ ในกรณน้ีีจะได้ผลลัพธ์เป็นโมเมนตัมเชิงมุมท่ีเกิดจากช่องว่างเด่ียวใน
ระดับพลังงานย่อย d  โดยอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย d  มี l = 2 และ s = 1/2 ซึ่งใหค่้า j 
หมายถึงระดับ (Level) ท่ีเป็นไปได้คือมีค่าเป็น 3/2 และ 5/2 ซึ่ง j = 5/2 ให้พีกท่ีมีพลังงานยึดเหนี่ยว
ท่ีตํ่ากว่า แสดงดังรูปท่ี 4.23  โดยท่ัวไป Spin-orbit splitting ไม่เกิดในออร์บิทัล s (l = 0) แต่เกิดใน
ออร์บิทัล p, d, และ f  ซึ่งจะแสดงลักษณะ Spin-orbit doublet 

 
รูปที่ 4.23  การระบุระดับพลังงานย่อย ( j ) ท่ีสอดคล้องกับการขยายพีกคู่ 

 

สัญญาณ
(cps)

พลังงานยึดเหนี่ยว (eV)
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7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4  
จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) ปัจจัยท่ีสําคัญในการเลือกใช้เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์สําหรับงานพื้นผิวคืออะไร 
2) กระบวนการที่อิเล็กตรอนสามารถสูญเสียพลังงานเกิดเมื่ออิเล็กตรอนเดินทางผ่านของแข็ง 

เรียกว่าอะไร 
3) IMFP หมายถึงอะไร 
4) การศึกษาพื้นผิว ด้วยเทคนิคของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนอูแจร์ มีหลักการอย่างไร 
5) อูแจร์อิเล็กตรอนเกิดจากการแตกตัวท่ีช้ันระดับพลังงานหลักใด 
6) แหล่งของรังสีอุลตราไวโอเลตมาจากหลอดไฟของธาตุหมู่ใด 
7) ทําไมการศึกษาพ้ืนผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทั้ง XPS หรือ UPS จึงดําเนินการที่

ความดันสูง 
 
 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4  
ข้อที่ 1 ความไวของเครื่องมือ 
ข้อที่ 2 การแพร่กระจายแบบไม่ยืดหยุ่น 
ข้อที่ 3 การตรวจวัดระยะทางเฉลี่ยท่ีอิเล็กตรอนเดินทางผ่านของแข็งโดยตลอดก่อนอิเล็กตรอนเกิด

การแพร่กระจายแบบไม่ยืดหยุ่น 
ข้อที่ 4 หลักการคือการศึกษาพ้ืนผิวอาศัยการปลดปล่อยอิเล็กตรอนพลังงานต่ําในกระบวนการอู

แจร์ (Auger process) 
ข้อที่ 5 ระดับพลังงานหลัก K  หรือ L 
ข้อที่ 6 ธาตุหมู่ 8 หรือแก๊สมีตระกลู 
ข้อที่ 7 เพ่ือกําจัดแก๊สต่างๆ ท่ีสามารถมีผลต่อการวิเคราะห์อิเล็กตรอนแสงที่ถูกปลดปล่อย 
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 บทที่ 5
โครงสร้างแบบซ้อนทับ 

(Overlayer Structures)
 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของโครงสร้างแบบซ้อนทับ 
1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหาโครงสร้างของพื้นผิวด้วยเทคนิคการ

เลี้ยวเบนของลําอิเล็กตรอนพลังงานต่ํา 
1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหาโครงสร้างของพื้นผิวด้วยเทคนิคการ

เลี้ยวเบนของลําอิเล็กตรอนพลังงานสูงที่เกิดการสะท้อน 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 โครงสร้างแบบซ้อนทับ  
2.2 การหาโครงสร้างของพื้นผิวด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของลําอิเล็กตรอนพลังงานตํ่า 
2.3 การหาโครงสร้างของพื้นผิวด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของลําอิเล็กตรอนพลังงานสูงที่เกิดการ

สะท้อน 
 
3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303432 เคมีพ้ืนผิว 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 
 

5. การวัดและการประเมินผล 
5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
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5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 5  

 
6. เนื้อหาบทเรียน 

ในบทนี้เน้นการนําข้อกําหนดของวู้ด (Wood’s notation) และข้อกําหนดแบบเมตริกซ์ 
(Matrix notation) มาใช้ในการอธิบายโครงสร้างแบบซ้อนทับของพื้นผิวเพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจ
เก่ียวกับความเฉพาะของอันตรกิริยาระหว่างตัวถูกดูดซับ (Adsorbate) กับซับสเตรต ในระดับจุลภาค 
และศึกษาเทคนิคการเลี้ยวเบนของลําอิเล็กตรอนพลังงานต่ํา (Low energy electron diffraction, 
LEED) และการเลี้ยวเบนของลําอิเล็กตรอนพลังงานสูงที่เกิดการสะท้อน (Reflection high energy 
electron diffraction, RHEED) ในการหาโครงสร้างของพื้นผิว 

 
6.1  ประเภทของโครงสร้างแบบซ้อนทับ 

สารท่ีถูกดูดซับบนพ้ืนผิวของผลึกเด่ียวส่วนมากจะมีการดูดซับท่ีเป็นระเบียบ หรือแสดงการ
จัดเรียงตัวแบบซ้อนทับท่ีเป็นระเบียบ โดยแต่ละโครงสร้างที่เฉพาะเจาะจงของการซ้อนทับน้ีอาจจะ
เกิดขึ้นเมื่อปริมาณของตัวถูกดูดซับเกินกว่าขีดจํากัดของการปกคลุมผิวไปแล้วและในบางระบบของตัว
ถูกดูดซับ-ซับสเตรต พบว่า ระดับความคืบหน้าของการเกิดโครงสร้างของอนุภาคตัวถูกดูดซับจะเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ปริมาณการปกคลุมผิวค่อยๆ เพ่ิมขึ้นทีละน้อย 

ความเป็นระเบียบของโครงสร้างที่ซ้อนทับกันของตัวถูกดูดซับบนซับสเตรตสามารถอธิบายได้
ด้วยข้อกําหนดของวู้ดและข้อกําหนดแบบเมตริกซ์  การอธิบายโครงสร้างซ้อนทับต้องทําความเข้าใจ
โครงสร้างของซับสเตรตที่รองรับตัวถูกดูดซับเพ่ิมเติมจากท่ีกล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ดังนี้ 
 

หน่วยเซลล์พื้นผิว 
หน่วยเซลล์พ้ืนฐาน คือ หน่วยซ้ําท่ีง่ายท่ีสุด ซึ่งสามารถบ่งบอกในการจัดเรียงที่เป็นระเบียบ

ของอะตอมบนพื้นผิว การแทนที่แบบซํ้า (Repeated translation) ของหน่วยเซลล์แสดงการจัดเรียง
อะตอมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การพิจารณาโครงสร้างพ้ืนผิวท่ีปราศจากสารปนเปื้อนของแนวระนาบ
พ้ืนผิวดัชนีตํ่า (Low index surface plane) ของโลหะที่มีการจัดเรียงตัวแบบ fcc โดยมีรูปร่าง ขนาด 
และสมมาตรของพื้นผิวต่อไปนี้ 

 
พื้นผิว fcc (100) 

พ้ืนผิว fcc (100) มีสมมาตรสี่พับท่ีเกิดจากการหมุน 90 องศา 4 ครั้ง (4-fold rotational 
symmetry) ของอะตอมที่ช้ันพ้ืนผิวหรือสมมาตรแบบจัตุรัส (Square symmetry)  ซึ่งหน่วยเซลล์
พ้ืนฐานสําหรับพ้ืนผิวน้ีเรียงอยู่ในรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสดังรูปท่ี 5.1 
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รูปที่ 5.1  ระนาบ (100) ของโครงสร้าง fcc 

 
จากรูปท่ี 5.1 กรอบสี่เหลี่ยมแสดงหน่วยเซลล์ท่ีเป็นไปได้ 2 แบบ ท่ีจะก่อให้เกิดหน่วยซ้ําง่าย

ท่ีสุดและเป็นไปได้สําหรับพ้ืนผิว ดังนั้นโครงสร้างพ้ืนผิวน้ีสามารถถูกสร้างขึ้นโดยการแทนที่ซ้ําของ
หน่วยเซลล์ดังรูปท่ี 5.2 และ 5.3 โดยท่ีท้ัง 2 แบบมีรูปร่าง/ความสมมาตร, ขนาด และการจัดวาง
ตําแหน่ง (Orientation) ท่ีเหมือนกันทั้งหมด มีความแตกต่างกันเพียงตําแหน่งที่แทนที่ 
(Translational position) หรือจุดกําเนิด (Origin)   
 

 
รูปที่ 5.2  การแทนทีซ่้ําของหน่วยเซลล ์

 
ในการเลือกหน่วยเซลล์คือเลือกหน่วยเซลล์ท่ีมุมของหน่วยเซลล์สอดคล้องกับศูนย์กลาง

อะตอม และวิธีท่ีดีท่ีสุดในการกําหนดรูปร่าง ขนาด และสมมาตรของหน่วยเซลล์คือใช้สองเวกเตอร์ท่ีมี
จุดกําเนิดเดียวกันและกําหนดสองด้านของหน่วยเซลล์ดังรูปท่ี 5.3 
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รูปที่ 5.3 รูปร่าง ขนาด และสมมาตรของพื้นผิว fcc (100) 

 
สําหรับพ้ืนผิว fcc (100) สองเวกเตอร์ท่ีใช้กําหนดหน่วยเซลล์คือ a1 และ a2 และทิศของ

เวคเตอร์ท้ังสองวางตัวต้ังฉากกัน โดยเมื่อกําหนดเวกเตอร์ a1 แล้วหมุน 90 องศาในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกาจะได้เวกเตอร์ a2 โดยความยาวของเวคเตอร์เท่ากันและสัมพันธ์กับความยาวของ 1 หน่วยเซลล์ 
คือ |a1| = |a2| = a / 2   

 
พื้นผิว fcc (110) 
ในกรณีของพื้นผิว fcc (110) มีการจัดเรียงอะตอมแบบสมมาตรสองพับ (2-fold rotational 

symmetry) หน่วยเซลล์มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังภาพที่ 5.4 โดยความยาวของเวกเตอร์ a2 
มากกว่า a1 คือ |a2| > |a1|  ในทํานองเดียวกัน คือเลือกเวกเตอร์ a1 แล้วหมุนวนในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกาจะได้เวกเตอร์ a2  
 

 
รูปที่ 5.4 รูปร่าง ขนาด และสมมาตรของพื้นผิว fcc (110) 

 
พื้นผิว fcc (111) 
ในกรณีของพื้นผิว fcc (111) กําหนดเวกเตอร์ท้ังสองเป็น a1 และ a2 โดยความยาวของ |a1| = 

|a2| และมุมระหว่างเวกเตอร์มีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่า 90 องศา ดังรูปท่ี 5.5 โดยท่ัวไปจะเลือกหน่วย
เซลล์ท่ีมุมเวกเตอร์มากกว่า 90 องศาคือขนาดมุม 120 องศาเป็นตัวแทน  

a2 

a1 

a1 

a2 
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รูปที่ 5.5 รูปร่าง ขนาด และสมมาตรของพื้นผิว fcc (111) 

 
ถ้ามีการซ้อนทับอย่างเป็นระเบียบของอะตอมหรือโมเลกุลของตัวถูกดูดซับ ก็ทําให้สามารถใช้

ความรู้พ้ืนฐานจากโครงสร้างพ้ืนผิวของซับสเตรตมาใช้ในการกําหนดโครงสร้างของตัวถูกดูดซับได้ โดย
หน่วยเซลล์ตัวถูกดูดซับจะถูกกําหนดโดยสองเวกเตอร์คือ b1 และ b2 โดยเลือกเวคเตอร์ b2 จากการ
หมุนเวคเตอร์ b1ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา หากเป็นไปได้จะเลือก b1 ให้ขนานกับ a1 และ b2 ให้ขนาน
กับ a2 เมื่อได้เลือกเวกเตอร์ของหน่วยเซลล์สําหรับซับสเตรตและตัวถูกดูดซับแล้วจะทําให้สามารถ
นําไปสู่การกําหนดโครงสร้างพ้ืนผิวตามข้อกําหนดทั้งสองชนิด 
 

ข้อกําหนดของวู้ด 
ข้อกําหนดของวู้ดเป็นวิธีการที่ง่ายและถูกใช้กันมากสําหรับอธิบายโครงสร้างพ้ืนผิว จะใช้ได้ดี

เมื่อสองหน่วยเซลล์มีสมมาตรเหมือนกันหรือมีสมมาตรที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด กล่าวให้เฉพาะเจาะจง
มากขึ้นคือมุมระหว่าง b1 และ b2 จะต้องเท่ากับมุมระหว่าง a1 และ a2 โดยอันดับแรกเกี่ยวข้องกับการ
ระบุความยาวของสองเวกเตอร์ท่ีไปซ้อนทับซึ่งคือ b1 และ b2 ในเทอมของ a1 และ a2  ตามลําดับโดยมี
รูปแบบเป็น (|b1| / |a1|  x |b2| / |a2|) เช่น  (2 x 2)   โครงสร้างมี |b1| = 2|a1| และ |b2| = 2|a2|    

รูปท่ี 5.6 แสดงถึงโครงสร้าง (2 x 2) ซึ่งตัวถูกดูดซับซ้อนทับอยู่บนพ้ืนผิว fcc (100) โดยตัวถูก
ดูดซับจะสร้างพันธะกับแต่ละอะตอมที่อยู่ด้านบนของซับสเตรต 
 

 
รูปที่ 5.6 โครงสร้าง (2 x 2) ของตัวถูกดูดซับท่ีซ้อนทับบนพ้ืนผิว fcc (100) ของซับสเตรต 

a1 

a2 

a1 

a2 

หน่วยเซลล์ของซับสเตรต 

หน่วยเซลล์ของตัวถูกดูดซับ 
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รูปท่ี 5.7 แสดงถึงโครงสร้าง (2 x 2) อีกแบบ ซึ่งตัวถูกดูดซับสร้างพันธะในช่องว่างของพื้นผิว 
fcc (100) ของซับสเตรทที่มีสมมาตรสี่พับ โครงสร้างที่แสดงในรูปแสดงเพียงบางส่วนที่จํากัดของพื้นผิว 
แต่ในทางปฏิบัติหน่วยเซลล์ซ้ําๆ จะมีจํานวนมากและก่อให้เกิดโครงสร้างซ้อนทับท่ีสมบูรณ์และปกคลุม
ท่ัวพ้ืนผิว 

 

 
 

รูปที่ 5.7  โครงสร้าง (2 x 2) ของตัวถูกดูดซับท่ีสร้างพันธะในช่องว่างของพื้นผิว fcc (100) ของ 
ซับสเดรตที่มีสมมาตรแบบสีพั่บ 

 
หน่วยเซลล์ของตัวถูกดูดซับและของซับสเตรตมีความเป็นอัตลักษณ์ของขนาด รูปร่าง และการ

จัดวางตัว ตามโครงสร้าง (2 x 2) รูปท่ี 5.6 และ 5.7 แสดงถึงโครงสร้าง Primitive (2 x 2) หรือเขียน
เป็น p(2 x 2) เพ่ือใช้ในการอธิบายโครงสร้างซ้อนทับท่ีประกอบด้วยหน่วยซ้ําๆ แต่เพ่ือให้ง่ายจะแสดง
เพียงหนึ่งหน่วยเท่าน้ัน โครงสร้างนี้สามารถพบได้ในพื้นผิวอ่ืนๆ แต่จะมีความแตกต่างที่ปรากฏให้เห็น
ได้อย่างชัดเจนจากโครงสร้างบนพื้นผิว fcc (100) เช่นรูปท่ี 5.8 แสดงถึงโครงสร้าง (2 x 2) บนพ้ืนผิว 
fcc (110) 

 

 

รูปที่ 5.8  โครงสร้าง (2 x 2) ของตัวถูกดูดซับท่ีซ้อนทับบนพ้ืนผิวซับสเตรต fcc (110) 
 

หน่วยเซลล์ของตัวถูกดูดซับบนพ้ืนผิว fcc (111) มีความยาวของหน่วยเซลล์มากกว่าของ 
ซับสเตรตทั้งสองด้าน ในอัตราส่วนเท่ากับ 1:1.414 และไม่แสดงการหมุนเทียบกับหน่วยเซลล์ 
ซับสเตรต ดังรูปท่ี 5.9 แสดงถึงโครงสร้าง (2 x 2) ของตัวถูกดูดซับท่ีซ้อนทับบนพ้ืนผิว fcc (111)   

หน่วยเซลล์ของซับสเตรต 

หน่วยเซลล์ของตัวถูกดูดซับ 

หน่วยเซลล์ของตัวถูกดูดซับซับ 

หน่วยเซลล์ของซับสเตรต 
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รูปที่ 5.9  โครงสร้าง (2 x 2) ของตัวถูกดูดซับท่ีซ้อนทับบนพ้ืนผิวซับสเตรต fcc (111) 
 
รูปท่ี 5.10 แสดงถึงหน่วยเซลล์ของโครงสร้างพ้ืนผิวท่ีมีความสัมพันธ์กับโครงสร้าง (2×2) โดย

ท่ีมีอะตอมเพิ่มอยู่ท่ีศูนย์กลางของหน่วยเซลล์ของตัวถูกดูดซับท่ีมีโครงสร้าง (2×2) 
 

 
รูปที่ 5.10  หน่วยเซลล์ของตัวถูกดูดซับท่ีมีโครงสร้าง c (2 x 2) หรือเขียนเทียบกับหน่วยเซลล์แบบ 

primitive ของพื้นผิวซับสเตรต fcc (100) จะได้เป็น ( 2  x 2 ) R45  
 

กรณีท่ีอะตอมของตัวถูกดูดซับท่ีอยู่ตรงกลางไม่สามารถช้ีความแตกต่างออกจากอะตอมที่มุม
ตามลักษณะของหน่วยเซลล์ของโครงผลึกได้ การท่ีมีอะตอมกลางปรากฏอยู่น้ีทําให้ไม่สามารถเรียกว่า
เป็นหน่วยเซลล์แบบ Primitive ของโครงสร้าง (2 x 2) ได้ตามท่ีแสดงแล้วในรูป 5.6-5.9 แต่จัดเป็นเป็น
โครงสร้างใหม่ท่ีเรียกว่าหน่วยเซลล์ของตัวถูกดูดซับแบบ centered (2 x 2) เขียนเป็น c (2 x 2) หรือ

เขียนเทียบกับหน่วยเซลล์แบบ Primitive ของพื้นผิวซับสเตรต fcc (100) จะได้เป็น ( 2  x 2 ) R45  

มีความหมายว่าหน่วยเซลล์ตัวถูกดูดซับมีความยาว 2  เทียบกับความยาวของหน่วยเซลล์ของซับส
เตรต fcc (100) เดิม และหมุนไป 45 องศาเทียบกับหน่วยเซลล์ของซับสเตรต และใช้บอกด้วย
สัญญลักษณ์ R45 ดังนั้นหน่วยเซลล์ตัวถูกดูดซับจัดเป็นหน่วยเซลล์แบบ Non-primitive ซึ่งมีจํานวน
อนุภาคเท่ากับ 2 อนุภาค   
   

หน่วยเซลล์ของซับสเตรต 

หน่วยเซลล์ของตัวถูกดูดซับซับ
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ตัวอย่างในรูปท่ี 5.11 เป็นโครงสร้าง c (2 x 2) ของตัวถูกดูดซับบนพ้ืนผิว fcc (110) ซึ่งเป็น
กรณีท่ีไม่สามารถเทียบกับหน่วยเซลล์แบบ Primitive ของพื้นผิวซับสเตรตได้ด้วยข้อกําหนดของวู้ด  
 

 
รูปที่ 5.11  โครงสร้าง c (2 x 2) ซ้อนทับบนพ้ืนผิวซับสเตรต fcc (110) 

 
รูปท่ี 5.12 แสดงโครงสร้างของดัวถูกดูดซับบนโครงสร้างพ้ืนผิว fcc (111) ซึ่งโดยใช้ข้อกําหนด

ของวู้ดอธิบายโครงสร้างของดัวถูกดูดซับเป็นโครงสร้าง ( 3  x 3 )  R30 หมายความว่าหน่วยเซลล์

ของตัวถูกดูดซับมีความยาว 3  เทียบกับความยาวของหน่วยเซลล์ของซับสเตรต fcc (111)  และ
หมุนไป 30 องศาเทียบกับหน่วยเซลล์ของซบัสเตรต  
 

           
   

รูปที่ 5.12  โครงสร้าง ( 3  x 3 )  R30 ของตัวถูกดูดซับท่ีซ้อนทับบนพ้ืนผิวซบัสเตรต fcc (111)  
 

ข้อกําหนดแบบเมตริกซ์  
ข้อกําหนดแบบเมตริกซ์เป็นระบบที่ใช้กันทั่วไปในการอธิบายโครงสร้างพ้ืนผิว มีการ

ประยุกต์ใช้สําหรับการซ้อนทับท่ีเป็นระเบียบ โดยบอกความสัมพันธ์ของเวกเตอร์ b1 และ b2 เทียบกับ
เวกเตอร์ a1 และ a2 ของซับสเตรตโดยใช้เมตริกซ์อย่างง่ายดังสมการที่ 5.1  
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การใช้ข้อกําหนดแบบเมตริกซ์จะแสดงให้เห็นในตัวอย่างโครงสร้าง  2 ตัวอย่างซึ่งกล่าวถึง
มาแล้วข้างต้น  

ตัวอย่างโครงสร้าง (2 x 2) ซ้อนทับบนพ้ืนผิวซับสเตรต fcc (100) ดังรูปท่ี 5.13 เมื่อใช้
ข้อกําหนดแบบเมตริกซ์จะเขียนแสดงเป็นดังสมการที่ 5.2 
 

 
รูปที่ 5.13  โครงสร้าง (2 x 2) ซ้อนทับบนพ้ืนผิวซับสเตรต fcc (100) 
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และตัวอย่างโครงสร้าง c (2 x 2) ซ้อนทับบนพ้ืนผิวซับสเตรต fcc (100) แสดงดังรูปท่ี 5.14 

เมื่อใช้ข้อกําหนดแบบเมตริกซ์จะเขียนแสดงเป็นดังสมการที่ 5.3 
 

 
รูปที่ 5.14  โครงสร้าง c (2 x 2) ซ้อนทับบนพ้ืนผิวซับสเตรต fcc (100) 
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โดยสรุป โครงสร้างพ้ืนผิวท่ีเป็นระเบียบอธิบายโดยหน่วยเซลล์ของตัวถูกดูดซับในเทอมของหน่วย

เซลล์ของซับสเตรตที่ถูกซ้อนทับจากการใช้ข้อกําหนดของวู้ด คือความยาวของ b1 และ b2 จะถูก
กําหนดในรูปผลคูณอย่างง่ายของ a1 และ a2 ตามลําดับ และมุมของการหมุนของ b1 จาก a1 ถ้าค่าไม่
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เป็นศูนย์  และการใช้ข้อกําหนดแบบเมตริกซ์ คือ b1 และ b2 จะถูกกําหนดโดยเป็นอิสระจากกันเป็น
การรวมกันเชิงเส้นของ a1 และ a2 และความสัมพันธ์น้ีจะถูกแสดงในรูปของเมตริกซ์ 
 
6.2  การหาโครงสร้างของพื้นผิวด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของลําอิเล็กตรอนพลังงานต่ํา 

การเลี้ยวเบนของลําอิเล็กตรอนพลังงานต่ํา (Low energy electron diffraction, LEED) 
เป็นเทคนิคพ้ืนฐานสําหรับศึกษาโครงสร้างพ้ืนผิวของผลึก โดยทําการฉายลําอิเล็กตรอนพลังงานตํ่า 
และการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนถูกบันทึกเป็นตําแหน่งของจุดบนฉากฟลูออเรเซนต์โดยแสดงถึงการ
จัดเรียงตัวของโครงสร้างพ้ืนผิวท่ีต้องการศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการใช้งานของ LEED ได้
เป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1) ใช้วิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) โดยรูปแบบการเลี้ยวเบนของลํา
อิเล็กตรอนจะถูกบันทึกและวิเคราะห์ตําแหน่งที่เป็นจุด (Spot positions) ซึ่งจะให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ขนาด ความสมมาตร และการวางตัวของหน่วยเซลล์ของตัวถูกดูดซับซึ่งหมุนไปเทียบกับหน่วยเซลล์
ของซับสเตรต 

2) ใช้วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) โดยวัดความเข้ม (Intensities) ของลํา
อิเล็กตรอนที่เลี้ยวเบนซึ่งมีปริมาณแตกต่างกันและจะถูกบันทึกเป็นฟังก์ชันของพลังงานของลํา
อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในการสร้างเส้นโค้ง I-V โดยเปรียบเทียบกับเส้นโค้งทางทฤษฎี ซึ่งจะให้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับตําแหน่งของอะตอม 

 
การทดลองการเลี้ยวเบนของลําอิเล็กตรอนพลังงานต่ํา 
การทดลอง LEED โดยฉายลําอิเล็กตรอนพลังงานตํ่าช่วง 20 – 200 eV ไปยังตัวอย่างที่

ต้องการวิเคราะห์ โดยตัวอย่างควรจะเป็นผลึกเด่ียวท่ีมีโครงสร้างการจัดเรียงตัวท่ีเป็นระเบียบ เพ่ือ
สร้างรูปแบบการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนที่เกิดการกระเจิงย้อนกลับ (Back-scattered electron 
diffraction pattern) ดังรูปท่ี 5.15 

 
รูปที่ 5.15  การเลี้ยวเบนของลําอิเล็กตรอนพลังงานตํ่า (LEED) 

ผลึก
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อิเล็กตรอนที่มีการกระเจิงแบบยืดหยุ่น (Elastically-scattered electrons) เท่าน้ันที่จะ
ส่งผลต่อรูปแบบการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน ซึ่งอิเล็กตรอนที่มีพลังงานต่ํากว่า (อิเล็กตรอนทุติยภูมิ) 
จะถูกกําจัดออกโดยกริดท่ีคัดเลือกพลังงาน (Energy-filtering grids) ท่ีติดต้ังอยู่ด้านหน้าของ
จอรับภาพฟลูออเรสเซนส์ ซึ่งใช้แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้น  
 

ทฤษฎีพื้นฐานของการเลี้ยวเบนของลําอิเล็กตรอนพลังงานต่ํา 
หลักการของ LEED อยู่บนพ้ืนฐานที่ว่าอิเล็กตรอนมีสมบัติทวิภาคเป็นได้ท้ังคลื่น-อนุภาค 

(Wave-particle duality) ลําอิเล็กตรอนจะถูกพิจารณาเป็นเหมือนอิเล็กตรอนที่ลักษณะเป็นคลื่น
ต่อเนื่องซึ่งตกกระทบตั้งฉากกับตัวอย่าง คล่ืนเหล่าน้ีมีการกระเจิงซึ่งเกิดจากบริเวณที่มีความหนาแน่น
ของอิเล็กตรอนสูง น่ันคืออะตอมที่พ้ืนผิวถูกพิจารณาว่าเป็นจุดกระเจิง (Point scatters) ความยาว
คล่ืน (λ) ของอิเล็กตรอนมีค่าตามความสัมพันธ์เดอบรอยล์ (De Broglie relation) คือ   λ  = h / p  
โดย p คือ โมเมนตัมของอิเล็กตรอน ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ 5.4 
และ  h = ค่าคงที่ของ Planck (6.63 x 10-34 J s) 

p  =  m.v  = (2 m.Ek)1/2  =  (2 m.e.V)1/2    (5.4) 
 
โดย m  คือ  มวลของอิเล็กตรอน (kg) = 9.11 x 10-31  kg 
 v   คือ  ความเร็ว (m s-1) ของอิเล็กตรอน 
 Ek  คือ  พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอน = ½ m v2 

 e    คือ  ประจุของอิเล็กตรอน (Electronic charge) = 1.6 x 10-19 C 
 V   คือ  แรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ในการเร่งอิเล็กตรอน (Acceleration voltage) (ในหน่วย eV) 
 

ดังนั้น ความยาวคลื่น (λ) = h / (2 m.e.V)1/2 จากที่กล่าวมาช่วงความยาวคลื่นของ
อิเล็กตรอนในการทดลอง LEED สามารถเปรียบเทียบกับระยะระหว่างอะตอมซึ่งเป็นเงื่อนไขที่มีความ
จําเป็นสําหรับการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างอะตอมที่วัดได้ เมื่อพิจารณาสายโซ่
ของอะตอมในหนึ่งมิติ (ระยะระหว่างอะตอม = a) และให้ลําอิเล็กตรอนตกกระทบทํามุมกับสายโซ่ 
แบบจําลองง่ายท่ีสุดท่ีเป็นไปได้สําหรับการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนโดยอะตอมชั้นบนสุดของของแข็ง   
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รูปที่ 5.16  ภาพตัดขวางของการเลี้ยวเบนของลําอิเล็กตรอนที่ตกกระทบตั้งฉากกับพ้ืนผิวของแข็ง 

 
เมื่อพิจารณาการกระเจิงย้อนกลับ (Backscattering) ของหน้าคล่ืน (Wavefront) จากสอง

อะตอมที่ติดกัน โดยทํามุม (θ) กับพ้ืนผิว จะเกิดความแตกต่างของวิถี (Path difference, d) ของรังสีท่ี
เดินทางจากจุดศูนย์กลางการเลี้ยวเบนไปยังเครื่องตรวจวัด ความแตกต่างของวิถีน้ีถูกแสดงโดย
พิจารณาวิถีของรังสี 2 รังสี กล่าวคือรังสีท่ีเลี้ยวเบนจากคู่อะตอมทางขวามือในรูปท่ี 5.16 ขนาดของ
ความแตกต่างของวิถี คือ a sin θ และจะมีค่าเท่ากับเลขจํานวนเต็มของความยาวคลื่นกรณีเกิดการ
แทรกสอดแบบเสริมกัน (Constructive interference) ท่ีเครื่องตรวจวัด 
 

d  =  a sin θ  =  n.λ     (5.5) 
 

โดย d  คือ  ความแตกต่างของวิถี  

λ  คือ  ความยาวคล่ืน  
 n  คือ  เลขจํานวนเต็ม  (.., -1, 0, 1, 2,..) 

 
สําหรับสองจุดศูนย์กลางการกระเจิงที่ห่างกัน ความเข้มของการกระเจิงจะมีค่าเปลี่ยนไปอย่าง

ช้าๆ จากค่าศูนย์ (การแทรกสอดแบบหักล้างกัน (Destructive interference) อย่างสมบูรณ์,  
d = (n + ½) λ ) ไปเป็นค่าสูงสุด (การแทรกสอดแบบเสริมกัน; d = n.λ)  อย่างไรก็ตามด้วยการเรียง
เป็นแถวอย่างมีระเบียบของจุดการกระเจิงจํานวนมาก ความเข้มของการเลี้ยวเบนท่ีมีนัยสําคัญต้อง
เป็นไปตามเง่ือนไขแบรก (Bragg condition) อย่างถูกต้อง คือ a sin θ  =  n.λ  รูปท่ี 5.17 แสดง
รูปแบบความเข้มของการเลี้ยวเบนของกรณีน้ี 

 

λ 

θ

a d = a sin θ
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N = -2 N = -1 N = 0 N =1 N = 2

Int.

sin θ
-1 0 +1

 
รูปที่ 5.17  รูปแบบความเข้มของการเลี้ยวเบนกรณีเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกัน 

 
จากแบบจําลองหนึ่งมิติอย่างง่ายมีส่ิงที่น่าสนใจ คือ รูปแบบมีความสมมาตรรอบ θ = 0 (หรือ 

sin θ = 0), ค่า sin θ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับ 1 / V1/2 (เนื่องจาก λ เป็นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ  
1 / V1/2 )  และค่า sin θ เป็นสัดส่วนผกผันกับพารามิเตอร์ของแลตทิช (Lattice parameter (a)) 
รูปแบบการกระจายลําแสงบนความสมมาตรของรูปแบบการเลี้ยวเบนของพื้นผิวสะท้อนถึงสมมาตร
ของโครงสร้างพ้ืนผิวด้วย มีความสมมาตรที่ศูนย์กลาง และ สะท้อนถึงความสัมพันธ์ท่ีผกผันกับรากที่
สองของพลังงานอิเล็กตรอนและขนาดของหน่วยเซลล์ของพื้นผิว 
 

รูปแบบการเลี้ยวเบนที่สอดคล้องกับโครงสร้างพ้ืนผิวจะแสดงเป็นตัวอย่างดังรูปท่ี 5.18 และ
เมื่อมีตัวถูกดูดซับโครงสร้าง p (2 x 2) บน fcc (100) จะปรากฏรูปแบบการเลี้ยวเบนดังรูปท่ี 5.19 
และเมื่อมีตัวถูกดูดซับโครงสร้าง c (2 x 2) บน fcc (100) จะปรากฏรูปแบบการเลี้ยวเบนดังรูปท่ี 5.20 

        
โครงสร้างพื้นผิว fcc (100) รูปแบบการเลี้ยวเบนของ fcc (100) 
 

รูปที่ 5.18  รูปแบบการเลี้ยวเบนของ fcc (100) 
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โครงสร้างตัวถูกดูดซับ p (2 x 2) 

โครงสร้างพื้นผิว fcc (100) 
รูปแบบการเลี้ยวเบนของ p (2 x 2) บน fcc (100)

 
รูปที่ 5.19 รูปแบบการเลี้ยวเบนของตัวถูกดูดซับโครงสร้าง p (2 x 2) บนพ้ืนผิว fcc (100) 

 

    
โครงสร้างตัวถูกดูดซับ c (2 x 2) 

โครงสร้างพื้นผิว fcc (100) 
รูปแบบการเลี้ยวเบนของ c (2 x 2) บน fcc (100) 

 
รูปที่ 5.20  รูปแบบการเลี้ยวเบนของตัวถูกดูดซับโครงสร้าง c (2 x 2) บนพ้ืนผิว fcc (100) 

 
 
6.3  การหาโครงสร้างของพื้นผิวด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของลําอิเล็กตรอนพลังงานสูงที่เกิดการ
สะท้อน 

ในการศึกษาข้อมูลโครงสร้างพ้ืนผิวจากการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนพลังงานสูงต้องมีการ
ปรับปรุงเทคนิคและวิธีท่ีง่ายในการทําคือใช้หลักเรขาคณิตของการการสะท้อน (Reflection) ซึ่งลํา
อิเล็กตรอนตกกระทบทํามุมกว้างแล้วสะท้อนกลับทํามุมเท่ากัน ซึ่งอาจถูกเรียกว่าการเลี้ยวเบนของลํา
อิเล็กตรอนพลังงานสูงที่เกิดการสะท้อน (Reflection high energy electron diffraction, RHEED) 
 



บทท่ี 5  โครงสร้างพื้นผิวแบบซ้อนทับ 

 - 95 -

 
รูปที่ 5.21  ไดอะแกรมของ RHEED 

 
รูปท่ี 5.21 แสดงถึงไดอะแกรมของ RHEED ในการทดลอง จอแสดงผลปกติจะถูกเคลือบด้วย

สารเรืองแสงและระบบอยู่ภายใต้สภาวะสุญญากาศและรูปแบบการเลี้ยวเบนสามารถสังเกตและบันทึก
จากหน้าต่างด้านนอกที่อยู่ในสภาวะบรรยากาศ มุมกระเจิงขนาดเล็กสามารถแก้ไขโดยปรับระยะทาง
ระหว่างตัวอย่างและจอรับภาพให้ยาวมาก ตัวอย่างสามารถหมุนได้รอบแกนตั้งฉากเพื่อให้ลํา
อิเล็กตรอนตกกระทบไปตามทิศทางการวางตัวเฉพาะในผลึกของพื้นผิว   

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกระบวนการเลี้ยวเบนต้องพิจารณาว่าลําอิเล็กตรอนสามารถทําอันตร
กิริยาอย่างไรกับอะตอมที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบท่ีพ้ืนผิว มุมท่ีลําอิเล็กตรอนพลังงานสูง
กระทํากับพ้ืนผิวเป็นมุมกว้าง (θ  =  88 องศา) ดังรูปท่ี 5.22 เมื่อมีการพิจารณาการแตกโมเมนตัมใน
ทิศต้ังฉาก (= p cos 88) กับพ้ืนผิวจะพบว่าโมเมนตัมน้ีมีค่าน้อย (cos 88  ≈ 0) ภายใต้สภาวะนี้
อิเล็กตรอนจะเดินทางไปตามระยะทางยาวบนของแข็งโดยไม่มีการทะลุผ่านเข้าไปในของแข็ง ส่ิงที่
ตามมาคือความไวของการวิเคราะห์พ้ืนผิว     
 

 
รูปที่ 5.22  การตกกระทบของลําอิเล็กตรอนที่ทํามุมกว้าง 88 องศากับตัวอย่าง 

 
เมื่อพิจารณามุมมองของพื้นผิวดังรูปท่ี 5.23  โดยพิจารณาเพียงแถวเดียวของอะตอม (แถวที่มี

สี) ท่ีลําอิเล็กตรอนวิ่งผ่านต้ังฉากกับแถวของอะตอมนี้ การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของลําอิเล็กตรอนที่
ว่ิงผ่านต้ังฉากนําไปสู่การสะท้อนที่ปรากฏ กระบวนการเลี้ยวเบนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมใน
ทิศขนานกับพ้ืนผิวซึ่งทําให้เกิดการสะท้อนเป็นมุม θ ซึ่งจะเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันได้เมื่อความ

ตัวอย่าง

e- (5 – 100 

จอรับภาพ 
ฟอสโฟเรสเซนต์ 

d
½ l½ l

ของแข็ง 

สุญญากาศ 
ลําอิเล็กตรอน 

สําหรับมุม 88 องศา
d / l  = 0.017 

เช่น d < 0.2 nm เมื่อ l = 10  nm 
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แตกต่างของวิถีระหว่างรังสีกระเจิงที่อยู่ติดกัน (a sin θ) เป็นเลขจํานวนเต็มของความยาวคลื่น 
(สภาวะพ้ืนฐานเดียวกับ LEED) ทําให้เกิดกลุ่มของลํารังสีซึ่งเลี้ยวเบนที่มุมแตกต่างกันซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่ง
ของลําแสงที่มาตกกระทบเป็นเส้นตรง 
 

 
รูปที่ 5.23  การเลี้ยวเบนของลําอิเล็กตรอนที่ว่ิงผ่านต้ังฉากกับแถวของอะตอม 

 

a

θ 
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7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5  
จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) หน่วยเซลล์พ้ืนฐาน คืออะไร 
2) ข้อกําหนดของวู้ด เหมาะสําหรับหน่วยเซลล์แบบใด 
3) ข้อกําหนดแบบเมตริกซ์เป็นระบบที่สูงขึ้นในการอธิบายโครงสร้างพ้ืนผิวท่ีมีการซ้อนทับ

แบบใด 
4) พ้ืนผิว fcc (110) มีการจัดเรียงอะตอมแบบใด 
5) การกระจายของลําแสงอิเล็กตรอนพลังงานตํ่า (LEED) แบ่งการใช้งานเป็นก่ีประเภท 

อะไรบ้าง 
6) จอแสดงผลในกระบวนการทดลองพื้นฐานของ RHEED จะเคลือบด้วยสารใด 

 
 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5  
ข้อที่ 1 หน่วยเซลล์พ้ืนฐาน คือ หน่วยซ้ําง่ายๆ ซึ่งสามารถถูกแยกในการจัดเรียงที่เป็นลําดับของ

อะตอมพ้ืนผิว 
ข้อที่ 2 เหมาะสําหรับสองหน่วยเซลล์มีความสมมาตรเหมือนกันและสมมาตรที่สัมพันธ์กันอย่าง

ใกล้ชิด 
ข้อที่ 3 การซ้อนทับท่ีเป็นอันดับ 
ข้อที่ 4 แบบสมมาตรสองพับ 
ข้อที่ 5 2 ประเภท คือการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ข้อที่ 6 เคลือบด้วยสารเรืองแสงภายในสภาวะสูญญากาศ 
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 บทที่ 6
การศึกษาภาพพื้นผิว

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาพพ้ืนผิว 
1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนสแกนด้วยหัวตรวจวัด 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาพพ้ืนผิว 
2.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
2.3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนสแกนด้วยหัวตรวจวัด 

 
3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303432 เคมีพ้ืนผิว 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 
 

5. การวัดและการประเมินผล 
5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 6  
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6. เนื้อหาบทเรียน 
บทท่ี 5 เป็นการศึกษาโครงสร้างพ้ืนผิวโดยใช้เทคนิค LEED และ HREED ซึ่งเทคนิคท้ังสองไม่

สามารถเห็นภาพของพื้นผิวแบบสองและสามมิติ ในบทนี้จึงกล่าวถึงเทคนิคท่ีทันสมัยสามารถทําให้เห็น
ภาพแบบสองมิติและสามมิติของพื้นผิวในระดับจุลภาค ทําให้เข้าใจถึงกระบวนการและพฤติกรรมต่างๆ 
บนพ้ืนผิว อาทิเช่น การดูดซับบนพ้ืนผิว, การตกผลึก (Crystallization), และการละลาย เครื่องมือที่จะ
กล่าวในบทนี้คือ SEM (Scanning electron microscope), SAM (Scanning Auger microscope), 
และ SPM (Scanning probe microscope) โดยมีหลักการเดียวกับเครื่องมือ AFM (Atomic force 
microscope)ซึ่งนิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันสําหรับศึกษาภาพของพื้นผิวแบบสามมิติคือ  
 
 
6.1  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภาพพื้นผิว 

ส่วนใหญ่เทคนิคทางด้านสเปกโทรสโกปีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบพื้นผิวท่ีแสดงออกมาใน
รูปฟลักซ์ของอนุภาค ได้แก่  hν,  e- และ A+ และติดตามผลตอบสนองที่เกิดขึ้นจากพ้ืนผิวเช่นการ
ตรวจวัดการกระจายของอิเล็กตรอนที่ถูกปล่อยโดยอาศัยความแตกต่างของพลังงาน เทคนิคเหล่าน้ีจะ

เก็บข้อมูลจากพ้ืนที่ขนาดใหญ่ของพื้นผิว ประมาณในหน่วยตารางมิลลิเมตร (∼ mm2) นอกจาก
เทคนิคน้ีสามารถศึกษาเฉพาะเจาะจงไปยัง พ้ืนที่ ผิวท่ี ต้องการเฉพาะ ท่ี เรียกว่า Localized 
spectroscopy และยังสามารถศึกษาการกระจายของสมบัติเหนือพ้ืนที่กว้างเหมือนการทําแผนที่ 
(Mapping)  แสดงพ้ืนผิวทําให้ศึกษาภาพของพื้นผิว ท่ีเรียกว่า Surface imagine หรือ Surface 
spectorscopy    

 
การวางตําแหน่งของโพรบเฉพาะที่ (Localization of Probe)  
โพรบของเทคนิคสเปกโทรสโกปีสามารถถูกโฟกัสเพ่ือให้เกิดอันตรกิริยาเฉพาะกับพ้ืนผิวซึ่งมี

ขนาดเล็กมากๆ ท่ีต้องการศึกษาได้ เพ่ือให้ได้ Spatial resolution หรือเรียกว่า Degree of 
localization ท่ีมีค่าสูง โดยข้ึนอยู่กับลักษณะของโพรบ เช่น ประจุของอนุภาค (ได้แก่ อิเล็กตรอน และ 
ไอออน) ซึ่งทําให้ง่ายต่อการโฟกัส (Focusing) แต่อย่างไรก็ตามการที่จะทําการโฟกัสอนุภาคท่ีเป็น
กลาง (เช่น โฟตอนของรังสีเอกซ์ และอะตอมที่เป็นกลาง) ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย 
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รูปที่ 6.1  การตรวจวัดท่ีตําแหน่งที่ต้องการบนตัวอย่างโดยใช้โพรบ 

 
การโฟกัสโพรบบนตําแหน่งตรวจวัดท่ีมีพ้ืนที่ขนาดเล็กมากๆ จะมีข้อดีในการเก็บอนุภาคท่ีเป็น

ผลผลิตได้ท้ังหมดเพ่ือให้การตรวจวัดได้ Signal-to-noise สูงที่สุด ในรูปท่ี 6.1 โพรบอยู่กับท่ีและ
ตรวจสอบพ้ืนที่เฉพาะ แต่เพ่ือจะทําการศึกษาภาพพื้นผิวหรือการทําแผนที่พ้ืนผิวทําได้โดย   โพรบจะ
กวาดพ้ืนผิวเป็นแบบตัดขวางไปมา (rastered) หรือพ้ืนผิวจะเคลื่อนที่ไปมาใต้ลําของโพรบ 
 

การตรวจวัดที่ตําแหน่งเฉพาะ (Spatially-localized Detection) 
ทางเลือกอีกทางคือการตรวจวัดท่ีตําแหน่งเฉพาะที่ในขณะที่โพรบซึ่งไม่ได้ถูกโฟกัสจะฉาย

เหนือพ้ืนผิวท่ีกว้างขึ้นแต่จะเก็บสัญญาณที่ปลดปล่อยออกมาจากบริเวณพ้ืนผิวเล็กๆ โดยจะมีระบบ
เลนส์รวมสัญญาณที่ถูกปลดปล่อยจากพ้ืนผิวเล็กๆ ท่ีต้องการศึกษาไปยังตัวตรวจวัด ดังนั้นเทคนิคน้ีเป็น
เทคนิคท่ีง่ายเพียงแต่ต้องมีระบบเลนส์ท่ีเหมาะสมที่จะสามารถโฟกัสสัญญาณที่ได้จากพ้ืนผิวแสดงดังรูป
ท่ี 6.2  

 
รูปที่ 6.2  การตรวจรับสัญญาณที่ตําแหน่งปลดปล่อยอนุภาคโดยใช้เลนส์ 

ตําแหน่งของตัวอย่าง

โพรบ

ตําแหน่งของตัวอย่าง

ตัวตรวจวัด

ระบบเลนส์ 
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ในทางปฏิบัติการตรวจวัดด้วยเทคนิคน้ีเหมาะสมในการวิเคราะห์พ้ืนผิวสําหรับกรณีอนุภาคท่ี
ถูกปลดปล่อยเป็นอิเล็กตรอนเท่าน้ัน เพ่ือให้ได้ภาพของพื้นผิวจากการใช้ตัวตรวจวัด 1 ตัว จําเป็นต้อง
เคลื่อนพื้นผิวท่ีต้องการศึกษาใต้ตัวตรวจวัด หรือมีการเพิ่ม Scanning plates ในหน่วยตรวจวัดเพ่ือจะ
ได้เก็บและโฟกัสสัญญาณที่ปล่อยออกมาจากตําแหน่งต่างๆ ของพื้นผิวได้ นอกจากนั้น อีกวิธีการในการ
ตรวจวัดโดยการเรียงตัวตรวจวัดเป็นแถวตรงหรือเรียงแบบสองมิติ  สัญญาณจากพื้นผิวท่ีตําแหน่ง
ต่างกันจะถูกโฟกัสไปยังตัวตรวจวัดท่ีอยู่ตําแหน่งต่างกันที่วางตัวอย่างเป็นระเบียบโดยการโฟกัส
สัญญาณด้วยระบบเลนส์ดังรูปท่ี 6.3 

 
รูปที่ 6.3  การตรวจรับสัญญาณที่ตําแหน่งปลดปล่อยอนุภาคโดยใช้เลนส์และเครื่องตรวจวัด  

 
กลไกการสแกนที่เพ่ิมเติมก่อให้เกิดการสร้างภาพหรือแผนที่ของพื้นผิวบริเวณต่างๆมากกว่า

เฉพาะจุด ดังนั้นการใช้เครื่องตรวจวัดหลายตัวท่ีใช้ตรวจวัดการปลดปล่อยจากพ้ืนผิวจะเพิ่มความ
รวดเร็วในการตรวจวัดและได้ภาพที่มีคุณภาพสูง  

โดยสรุป การตรวจวัดท่ีตําแหน่งเฉพาะเป็นเทคนิคหนึ่งทางกล้องจุลทรรศน์พ้ืนผิวโดยเน้นใช้ 
โพรบ ตัวตรวจวัดพร้อมระบบเลนส์จะศึกษาเพียงพ้ืนที่ส่วนเล็กๆ บนพ้ืนผิวตัวอย่าง ภาพและภาพ
โดยรวมมาจากการสแกนหรือกวาดไปมาโดยโพรบหรือการแปลตัวอย่างจากระบบเลนส์และระบบ
ตรวจวัด 
 
 
6.2  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

โดยท่ัวไปกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนท่ีถูกใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  (Scanning electron microscope, SEM) ซึ่งให้ภาพลักษณะสัณฐาณของ
พ้ืนผิว (Surface topography) ซึ่งเกิดมาจากการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิ และกล้อง SAM 

ระยะตัวตรวจวัด

ระบบเลนส์ 
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(Scanning Auger microscope) ซึ่งให้องค์ประกอบของธาตุบนพ้ืนผิวท่ีเกิดจากการปลดปล่อย
อิเล็กตรอนอูแจร์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของธาตุแต่ละชนิด โดยท้ังสองเทคนิคน้ีใช้อิเล็กตรอนพลังงานสูง 
10 – 50 keV ร่วมกับตัวรับลําอิเล็กตรอนที่ตําแหน่งเฉพาะ 
 

กล้อง SEM (Scanning electron microscope) 
เมื่อลําอิเล็กตรอนปฐมภูมิท่ีเร่งด้วยสนามไฟฟ้าถูกสแกนไปมาบนพ้ืนผิวท่ีต้องการศึกษา ลํา

อิเล็กตรอนปฐมภูมิจะทําอันตรกิริยากับอะตอมของพื้นผิวและเหนี่ยวนําให้เกิดสัญญาณอิเล็กตรอนชนิด
ต่างๆ ดังแสดงในรูป 6.4 และ อิเล็กตรอนที่มีพลังงานแตกต่างเป็นช่วงกว้างจะถูกปลดปล่อยจากพ้ืนผิว
ในบริเวณที่ลําแสงตกกระทบ มีท้ังอิเล็กตรอนปฐมภูมิท่ีเกิดการกระเจิงย้อนกลับ (Backscattered 
primary electrons) และอิเล็กตรอนอูแจร์ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary 
electrons) ท่ีเกิดจากกระบวนการกระเจิงแบบไม่ยืดหยุ่น อิเล็กตรอนทุติยภูมิท่ีถูกปลดปล่อยจาก
พ้ืนผิวจะถูกตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดและถูกแปลออกมาเป็นภาพของพื้นผิวจริงบริเวณที่ทําการ
ตรวจวัด ดังแสดงในรูป 6.5 

 

 
 

รูปที่ 6.4  ช้ันความลึกท่ีลําอิเล็กตรอนปฐมภูมิทําอันตรกิริยากับอะตอมของพื้นผิว 
 

 ตัวอย่าง 

ลําแสงอิเล็กตรอน
10 Å Auger electrons

50-500 Å Secondary electrons

Backscattered electrons

Characteristic
X-rays 

E = Ec 

E = E0 

Continuum X-rays

Secondary fluorescence
By continuum and  
Characteristic X-rays 
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รูปที่ 6.5  การตรวจรับสัญญาณอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยของ SEM 

 
การปรับปรุงการตรวจวัดของเทคนิค SEM ทําโดยการจํากัดลําอิเล็กตรอนที่ตกกระทบให้มี

ขนาดเล็กท่ีสุด และจํากัดการกระเจิงของลําอิเล็กตรอนขณะที่ทําอันตรกิริยากับซับสเตรต ด้วยเครื่อง 
SEM ท่ีทันสมัยสามารถตรวจวัดได้ท่ีความละเอียดสูงกว่าห้านาโนเมตร ซึ่งเพียงพอสําหรับการศึกษา
โครงสร้างของสารกึ่งตัวนําไฟฟ้าต่างๆ แต่ยังไม่เพียงพอสําหรับการศึกษารายละเอียดของตัวเร่ง
ปฏิกิริยา  

 
กล้อง SAM (Scanning Auger microscope) 
ลําอิเล็กตรอนปฐมภูมิก่อให้เกิดการไอออไนเซชันของอะตอม จากน้ันเกิดการคลายตัวของ

ไอออนทําให้มีการปลดปล่อยอิเล็กตรอนอูแจร์ แต่มีข้อจํากัดในการได้ภาพคือขนาดของสัญญาณต่ํา 
และด้วยเหตุดังกล่าวทําให้ยากท่ีจะตรวจวัดได้ท่ีความละเอียดสูงกว่า 15 - 20 นาโนเมตร 

 
 

รูปที่ 6.6  การตรวจรับสัญญาณอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยของ SAM 

ตัวตรวจวัด

โพรบ

A

ตัวตรวจรับสัญญาณ
อิเล็กตรอน

KE2

KE3 

KE1 
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6.3  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนสแกนด้วยหัวตรวจวัด 
ในช่วงต้นปี 1980 นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท IBM คือ บินนิ่งและโรฮเรอร์ (Binning and 

Rohrer) ได้พัฒนาเทคนิคใหม่สําหรับการศึกษาโครงสร้างพ้ืนผิว คือ กล้อง STM (Scanning 
tunneling microscope) จากน้ันตามมาด้วยการพัฒนาเทคนิคท่ีเก่ียวข้องมากมายซึ่งเรียกว่า กล้อง 
SPM (Scanning probe microscope) และที่สําคัญมากที่สุดอีกเทคนิคหนึ่ง คือ กล้อง AFM 
(Atomic force microscope) การพัฒนาเทคนิคกล้องจุลทรรศน์เหล่าน้ีช่วยให้เกิดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์พ้ืนผิวท่ีเจาะลึกมากขึ้นในระดับอะตอมและโมเลกุล 

 
หลักการทั่วไปของกล้อง SPM (Scanning probe microscope) 
กล้อง SPM จะใช้หัวตรวจวัดหรือโพรบหรือเรียกว่า Tip ซึ่งทําด้วยโลหะ โดยจะมีการวาง Tip 

เหนือพ้ืนผิวเพ่ือเกิดแรงกระทําระหว่างโพรบและพื้นผิวซับสเตรทดังรูปท่ี 6.7  
 

 
รูปที่ 6.7  การใช้โพรบตรวจวัดพ้ืนผิวของเทคนิค SPM 

 
กล้อง STM มี Tip ซึ่งทําด้วยโลหะซึ่งวางอยู่เหนือพ้ืนผิวซับสเตรทแบบใกล้มาก ๆ แต่ไม่มีการ

สัมผัสกันโดยตรง แต่กล้อง AFM มีแรงกระทํากับพ้ืนผิวเป็นแรงแวน เดอ วาวล์ (Van der Waals 
force) ซึ่งอาจเกิดแรงผลักระยะสั้น (ใน Contact mode) หรือแรงดึงดูดระยะยาว (ใน Non-contact 
mode)  

สําหรับเทคนิคต่างๆ เหล่าน้ีในการศึกษาให้เห็นภาพของโครงสร้างพ้ืนผิวท่ีระดับอะตอม 
จะต้องมีการควบคุมตําแหน่งระหว่าง Tip กับ พ้ืนผิวอย่างเท่ียงตรงถึงระดับประมาณ 0.1 อังสตรอม 
โดยเทคนิคท่ีสามารถตรวจวัดโครงสร้างระดับอะตอมของพื้นผิวซับสเตรทนั้น ระยะห่างระหว่างปลาย 
Tip กับพ้ืนผิวจะต้องอยู่ห่างกันในช่วง 0.5-1 นาโนเมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่เล็กมาก ดังรูป 6.8 เพราะ
อะตอมที่หัวของ Tip จะมีแรงกระทํากับอะตอมของพื้นผิวซับสเตรท และสัญญาณที่ได้จากแรงกระทํา
ท่ีเกิดขึ้นจะแปรออกมาเป็นลักษณะของอะตอมที่ผิว  

Tip

ซับสเตรต

y

z

x

~ 0.1 mm
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รูปที่ 6.8  การตรวจวัดโดยใช้โพรบวางใกล้พ้ืนผิว (กําลังขยาย 250 เท่า) 

 
รูปร่างของปลาย Tip เมื่อมีกําลังขยายขนาด 106 เท่า จะแสดงถึงหน้าของผลึก (Crystal 

faces) หลายหน้าของปลาย Tip ท่ีจะสัมผัสพ้ืนผิวดังรูปท่ี 6.9 
 

 
รูปที่ 6.9  รูปร่างโพรบและพื้นผิว (กําลังขยาย 106 เท่า) 

 
เมื่อมีกําลังขยาย 108 แสดง Tip ดังรูปท่ี 6.10 จะเห็นว่า Tip มีความแหลมคมมากคือที่ปลาย 

Tip มีขนาดเพียง 1 อะตอม ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการสัมผัสกันระหว่าง Tip และพื้นผิวในระดับ
อะตอม 

 
รูปที่ 6.10  รปูร่างโพรบและพื้นผิว (กําลังขยาย 108 เท่า) 

Tip

ซับสเตรต

y

z

x

~ 0.1 mm 

ขยายภาพ

(x250)

~ 10 nm

(x 106)

~ 0.5 mm

(x 108)
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เมื่อมีการให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่าง Tip กับพ้ืนผิวดังรูปท่ี 6.11 และ 6.12 เกิดปรากฏ 
การณ์ทางกลศาสตร์ควอนตัมท่ีเรียกว่าการทะลุผ่าน (Tunneling)  คือการที่อิเล็กตรอนไหลข้ามท่ีว่าง
ระหว่าง Tip กับพ้ืนผิว แม้ว่าอิเล็กตรอนอาจจะมีพลังงานจลน์น้อยกว่าตัวกีดขวางพลังงาน (Potential 
barrier) ซึ่งตามกฎเดิม (Classical  laws)ของฟิสิกส์ไม่สามารถเกิดได้ โดยการไหลของอิเล็กตรอนข้าม
ท่ีว่างจะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าของการทะลุผ่าน (Tunneling current) ซึ่งทิศทางของกระแสจะถูก
บ่งช้ีด้วยชนิดของขั้วของ bias เช่นในรูปท่ี 6.11 กล่าวได้ว่าพ้ืนผิวถูกต่อวงจรให้เป็นลบ (-ve) เทียบกับ 
Tip ดังนั้นอิเล็กตรอนจะไหลจากพื้นผิวไปยัง Tip แต่ในรปูท่ี  6.12 พ้ืนผิวจะถูกต่อวงจรให้เป็นบวก 
(+ve) เทียบกับ Tip ดังนั้นอิเล็กตรอนจะไหลจาก Tip ไปยังพ้ืนผิว 

 

 
รูปที่ 6.11  พ้ืนผิวถูกต่อวงจรให้เป็นลบ (-ve) เทียบกับ Tip ดังนั้นมีการไหลอิเล็กตรอนจากพื้นผิว 

ไปยัง Tip 
 

 
รูปที่ 6.12 พ้ืนผิวถูกต่อวงจรให้เป็นบวก (+ve) เทียบกับ Tip ดังนั้นมีการไหลอิเล็กตรอนจาก Tip  

ไปพ้ืนผิว 
 

 

~ 0.5 mme-

~ 0.5 mme-
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รูปที่ 6.13  แบบจําลองอย่างง่ายของการทะลุผ่าน 

 
รูปท่ี 6.13 เป็นแบบจําลองอย่างง่ายของทะลุผ่าน หรือการชอนไชตัวกีดขวางพลังงาน 

(barrier penetration) ท่ีเกิดขึ้นใน STM ซึ่งจะทําให้เข้าใจการทํางานของเทคนิคน้ี ความเป็นไปได้
ของการทะลุผ่านเป็นฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียลกับระยะทางระหว่าง Tip กับ พ้ืนผิว กระแสที่เกิดจาก
การทะลุผ่านเป็นผลที่ใช้เพ่ือการวิเคราะห์ การสร้างภาพโครงสร้างพ้ืนผิวทําได้ 2 วิธี วิธีแรกคือรักษาให้
ความสูงคงที่ (Constant height mode) โดยการปรับกระแสของการทะลุผ่าน ซึ่ง Tip จะเคลื่อน
ขนานกับพ้ืนผิวตลอดเวลา วิธีท่ีสองคือรักษาให้กระแสไฟฟ้าคงที่ (Constant current mode) ขณะที่ 
Tip เคลื่อนที่เหนือพ้ืนผิว ในทางปฏิบัติจะใช้วิธีน้ี ซึ่งในการรักษาให้กระแสไฟฟ้าคงที่ทําโดยการปรับ
ความสูงของ Tip เหนือพ้ืนผิว Tip จะเคลื่อนที่ขึ้นเล็กน้อยเมื่อ Tip ผ่านอะตอมของพื้นผิว แต่ในทาง
กลับกัน Tip จะเคลื่อนที่ลงเล็กน้อยเมื่อ Tip ผ่านหลุมของพื้นผิว ดังรูปท่ี 6.14  

 

รูปที่ 6.14 วิธีรักษาให้กระแสไฟฟ้าคงที่ (Constant current mode) 
 
ภาพสามมิติของพื้นผิวจะถูกสร้างขึ้นจากการเขียนกราฟระหว่างความสูงของ Tip เหนือพ้ืนผิว

เทียบกับตําแหน่งของ Tip ท่ีสแกนไปที่ละแถวจนเต็มพ้ืนที่ท่ีต้องการศึกษา   
 

e-

Ti ซับสเตรต
พลังงานศักย์ 

V 

Potential
Barrier
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โดยสรุปแล้วในการศึกษาโครงสร้างพ้ืนผิวแสดงออกมาเป็นภาพด้วยเทคนิค STM น้ัน ไม่เพียง
สามารถศึกษาพ้ืนผิวซับสเตรตผลึกเด่ียวในสภาวะปกติเท่าน้ัน แต่ยังสามารถศึกษาในสภาวะที่มีความ
ดันหรือแม้แต่ภายในสภาวะสารละลาย นอกจากนี้เทคนิคน้ียังอาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการดัดแปลง
โครงสร้างของพื้นผิวได้อีกด้วย 

 
กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic force microscope, AFM) 
กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM) เป็นกล้องที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันสําหรับศึกษา

โครงสร้างพ้ืนผิวโดยสามารถให้ข้อมูลได้ถึงระดับอะตอมของพื้นผิวซับสเตรท  กล้อง AFM มี Tip ท่ีทํา
ด้วยซิลิคอน (Si) หรือ ซิลิคอนไนไตรด์ (Si3N4) หลักการทํางานของกล้องคือ การเคลื่อนที่ของ Tip จะ
ขึ้นตรงกับแรงกระทําระหว่าง Tip กับพ้ืนผิวซับสเตรท แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะโดยขึ้นอยู่กับการ
ประยุกต์ใช้ คือ โหมดสัมผัส (Contact mode) คือ Tip จะอยู่ใกล้กับฟ้ืนผิวมากแรงดึงดูดจะมีบทบาท
สูง โหมดนี้แรงระหว่าง Tip กับพ้ืนผิวจะถูกรักษาให้คงที่ ลักษณะที่สองคือ โหมดไม่สัมผัส (Non-
contact mode) คือ Tip จะไม่สัมผัสกับพ้ืนผิวแต่จะมีการสั่น (Oscillation) ท่ีมีความถี่สูงกว่า
ความถี่เรโซแนนซ์ (Resonant frequency)เล็กน้อย ข้อดีของโหมดไม่สัมผัสคือ Tip จะไม่เสื่อมง่าย 
การสร้างภาพพื้นผิวจาก AFM ทําโดยวัดแรงที่กระทําต่อก้าน (Cantilever) ของ Tip จะทําให้ Tip 
เอียงด้วยมุมต่างๆ กันตามสภาพความสูงตํ่าของพื้นผิวซึ่งจะสามารถตรวจวัดได้จากมุมสะท้อนของ
ลําแสงเลเซอร์ท่ียิงลงไปยังก้านของ Tip จากน้ันคอมพิวเตอร์ก็จะแปลงสัญญาณออกมาเป็นภาพของ
พ้ืนผิวซับสเตรทต้ังแต่ระดับไมโครเมตร ถึง นาโนเมตร (ระดับของอะตอม) ขึ้นอยู่ความต้องการใน
การศึกษา รูปท่ี 6.15 แสดงหลักการทํางานของกล้อง AFM และ รูปท่ี 6.16 แสดงตัวอย่างภาพของ
โครงสร้างพ้ืนผิวในระดับอะตอม   

 
รูปที่ 6.15 หลกัการทํางานของกล้อง AFM 

(http://www.farmfak.uu.se/farm/farmfyskem-web/instrumentation/afm.shtml) 
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รูปที่ 6.16 ลักษณะโครงสร้างของอะตอม Muscovite ในระดับนาโนเมตร (Pachana, 2004) 
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7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6  
จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) อุปกรณ์ท่ีใช้การการตรวจวัดลําแสงอิเล็กตรอนคืออะไร 
2) กล้อง SAM เหมาะสําหรับศึกษาพื้นผิวท่ีความละเอียดเท่าไหร่ 
3) การสัมผัสกันระหว่าง Tip กับพ้ืนผิว ของกล้อง AFM แบบสัมผัส ทําให้เกิดแรงชนิดใด 
4) ในกล้อง SEM ตัวตรวจวัดจะทให้ท่ีจับสัญญาณของสารใด 
5) Tip สําหรับเครื่อง STM ทํามาจากวัสดุประเภทใด 
6) การทํางานของ Tip สําหรับเครื่อง SPM ในการศึกษาพ้ืนผิวสามารถทํางานได้ก่ีโหมด 

อะไรบ้าง 
 
 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6  
ข้อที่ 1 โพรบ 
ข้อที่ 2 พ้ืนผิวได้สูงกว่าช่วง 15 – 20 นาโนเมตร 
ข้อที่ 3 แรงแวนเดอร์วาลส์ 
ข้อที่ 4 จับสัญญาณของอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อย 
ข้อที่ 5 โลหะ 
ข้อที่ 6 2 โหมด คือโหมดแบบสัมผัส (Contact mode) และแบบไม่สัมผัสกับพ้ืนผิว (Non-contact 

mode) 
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รูปจากเทคนิค AFM และ STM แสดงกระบวนการการดูดซับบนพ้ืนผิว,  
การตกผลึก (Crystallization), และการละลาย 

 
 

 
 
รูปท่ี ก  รูปจากเทคนิค AFM แสดงให้เห็นกลไกการตกผลกึของ Silicoaluminophosphate พบว่า

หน้า {001} เป็น แบบ isotropic spirals และความสูงของแต่ละ step เท่ากับ 0.9 ± 0.1 nm 
 (http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cg900255u) 
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รูปท่ี ข  รูปจากเทคนิค STM แสดงพ้ืนผิว  Si ระนาบ (112) ท่ีมีโซข่องอะตอม Al วางตัว 
ตามขอบของขั้นบันได (Step)  

(http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn1030274) 
 
 
 

 
(a) (b) (c) 

รูปท่ี ค   รูปจากเทคนิค AFM แสดงการละลายของผลึก Acetaminophen  

ระนาบ (001)  60 × 60 μm2  ใน  (a) นํ้า   (b) อะซิโตน   (c)  ไพริดิน 
(http://www.bruker-axs.com/uploads/tx_linkselectorforpdfpool/ 

Drug_Dissolution_Studies_with_Atomic_Force_Microscopy_AFM_AN077.pdf) 

 

 


