
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรมวัสดุอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแนะน าผลิตภณัฑ์อนุพันธ์
ของกราฟีน 2 ชนิด คือ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ (rGO) และ กราฟีนออกไซด์ (GO) ที่ทางห้องปฏิบติัการของเราผลิตขึ้นเองและพร้อม
ให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ 
 

ผลิตภัณฑ์ที ่1: รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ (rGO)  

1.1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
 

รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ (rGO) เป็นวัสดุนาโน 2 มิติ ที่มีความหนาเพียงช้ันเดียวของอะตอมคาร์บอนซึ่งมคีุณสมบัติในการน าไฟฟ้า 
 

 

รูปที่ 1.1 แสดงผลิตภณัฑร์ีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ (rGO) ทั้งในรูปแบบสารแขวนลอยในน้้า และแบบเป็นผง และโครงสร้างทางเคม ี
 

1.2 กระบวนการการเตรียม 
 

ผลิตภณัฑ์รดีิวซ์กราฟีนออกไซด์ (rGO) ท าการเตรียมขึ้นจากกระบวนการดัดแปลงจากกระบวนการของ Hummers ตามด้วยกระบวนการโซนิเค
ชัน และผ่านกระบวนการรีดักชันทางเคมี โดยท าการผลิตผ่านเครื่องต้นแบบเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ต้นทุนต่ าส าหรับอุตสาหกรรม 

1.3 คุณสมบัติและการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ ์
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ : รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ (rGO) สี : ด า 

ความเข้มขน้ : 1 – 10 มิลลิกรัม/มิลลิลติร  
(สารแขวนลอยในน้ า) 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : แบบผง และ แบบสารแขวนลอยในน้ า 

การน าไฟฟ้า : น าไฟฟ้า ความหนา : แผ่นชั้นเดียว (monolayer sheets) 

คุณสมบัติเชิงกล : มีความแข็งแรงเชิงกลและยืดหยุ่นเชิงกลสูง   

 

 

 

 



 

รูปที่ 1.2 (a) รูปแบบ XRD, (b) UV-Vis สเปกตรัม, (c) Raman สเปกตรัม, (d) XPS สเปกตรัม, (e) ภาพถ่าย SEM และ (f) ภาพถ่าย TEM 

ของผลิตภัณฑ์รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ (rGO) 
 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2: กราฟีนออกไซด์ (GO)  
 

2.1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
 

วัสดุกราฟีนออกไซด์ (GO) เป็นวสัดุนาโน 2 มิติ ที่มีความหนาเพียงช้ันเดียวของอะตอมคาร์บอน กระจายตัวในน้ าได้อย่างดีเยีย่ม ซึ่งมคีณุสมบัติ
ทางด้านความแข็งเชิงกลและความยืดหยุ่นสูง 
 

 

รูปที่ 2.1 แสดงผลิตภณัฑ์กราฟีนออกไซด์ (rGO) ทั้งในรูปแบบสารแขวนลอยในน้้า และแบบเป็นผง และโครงสร้างทางเคม ี

2.2 กระบวนการการเตรียม 
 

ผลิตภณัฑ์กราฟีนออกไซด์ (GO) ท าการเตรียมขึ้นจากกระบวนการดัดแปลงจากกระบวนการของ Hummers โดยใช้กรดเข้มข้นและโพแทสเซียม
เปอร์แมงกาเนต ตามด้วยกระบวนการโซนิเคชัน โดยท าการผลิตผา่นเครื่องต้นแบบเครื่องผลติกราฟีนออกไซด์ ต้นทุนต่ าส าหรับอุตสาหกรรม 



2.3 คุณสมบัติและการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์  
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กราฟีนออกไซด์ (GO) สี : น้ าตาล จนถึง สีน้ าตาลเข้ม 

ความเข้มขน้ : 1 – 10 มิลลิกรัม/มิลลิลติร  
(สารแขวนลอยในน้ า) 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : แบบผง และ แบบสารแขวนลอยในน้ า 

การน าไฟฟ้า : ไม่น าไฟฟ้า/ฉนวนไฟฟ้า คุณสมบัติเชิงกล : มีความแข็งแรงเชิงกลและยืดหยุ่นเชิงกลสูง 

ความหนา : แผ่นชั้นเดียว (monolayer sheets)   

 
 

 

รูปที่ 2.2 (a) รูปแบบ XRD, (b) UV-Vis สเปกตรมั, (c) Raman สเปกตรัม, (d) XPS สเปกตรัม, (e) ภาพถ่าย SEM และ (f) ภาพถ่าย TEM ของ
ผลิตภณัฑ์รกราฟีนออกไซด์ (GO) 
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