ซิลคิ อน
เป็ นธาตุที่มีมากเป็ นอันดับสองในเปลือกโลกรองจากคาร์ บอน พบอยูใ่ นดินเหนียว หิ นแกรนิต
แร่ ฟันม้า (เฟลด์สปาร์ ; feldspar) ควอตซ์ และทราย ส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของซิลิคอนไดออกไซด์
(SiO2) หรื อซิ ลิกา และซิลิเกต ซึ่งเป็ นสารประกอบที่เกิดจากซิลิคอน ออกซิเจน และโลหะ

Si

เลขอะตอม
มวลอะตอม
สถานะ (25 °C)
ความหนาแน่ น
รัศมีอะตอม
จํานวนอะตอมเฉลีย่
ทีเ่ รียงต่ อกันใน 1 nm

14
28.0855
ของแข็ง
2.33 g/cm3
116 pm

ซิ ลิ ค อนถู ก นํา ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นงานหลากหลาย
เช่ น การใช้ง านด้า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เนื่ อ งจากซิ ลิ ค อน
บริ สุทธิ์ เมื่อนํามาผสมกับธาตุอื่นๆ สามารถทําให้สมบัติ
การนําไฟฟ้ าเปลี่ยนแปลงไป ซิ ลิกาในรู ปของทรายและ
ดินเหนี ยวเป็ นส่ วนผสมที่สําคัญของอิฐ เครื่ องปั้ นดินเผา
กระจกนอกจากนี้ ยัง ใช้ใ นการผลิ ตวัส ดุ ท างการแพทย์
เช่น ซิลิโคน เป็ นต้น

4 อะตอม

รูปที่ 1 ซิลิคอน
(ภาพจาก http://www.galleries.com)
นักวิทยาศาสตร์ สามารถเตรี ยมซิลิกาที่อยูใ่ นรู ปของเจลอากาศได้ เรี ยกว่า ซิลิกาแอโรเจล
(silica aerogel) โดยนําซิลิกามาทําให้เป็ นเจลในนํ้าที่มีลกั ษณะคล้ายวุน้ ซึ่งหากทําในสภาวะไร้น้ าํ หนักจะได้
เจลที่มีปริ มาณนํ้าอยูส่ ู งมากและเจลไม่เสี ยรู ปทรง เมื่อนําไปกําจัดของเหลวโดยการทําให้แห้งที่อุณหภูมิ
และความดันสู ง (supercritical drying) ซึ่ งสภาวะนี้
ของเหลวในเจลจะอยูใ่ นสมดุลกับสถานะแก๊ส
จึงทําให้
แทนที่ดว้ ยอากาศได้ง่าย เจลที่ได้มีองค์ประกอบเป็ นอากาศถึง
ร้อยละ 90 – 99.8 ซึ่ งถือว่าเป็ นของแข็งที่มีความหนาแน่น
น้อยที่สุดในโลก (ความหนาแน่นประมาณ 1.9 x 10-3
g/cm3) มีความโปร่ งแสงและเป็ นฉนวนความร้อนที่ดีมาก
สามารถใช้เป็ นฉนวนกันความร้อนของกระจกได้ มีพ้ืนที่ผวิ
รูปที่ 2 ซิลิกาแอโรเจล
มากจึงถูกนําไปใช้เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา นอกจากนี้ องค์การนา
ซ่าได้นาํ ไปใช้ในการดักจับฝุ่ นในอวกาศอีกด้วย
(ภาพจาก http://www.aerogel.org)
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การสั งเคราะห์

ซิ ลิคอนและสารประกอบของซิ ลิคอนขนาดนาโนเมตรที่มีการสังเคราะห์และได้รับความ
สนใจอย่างกว้างขวาง เช่น ลวดนาโนซิ ลิคอน อนุภาคนาโนซิลิคอนไดออกไซด์ ลวดนาโนซิลิคอน
คาร์ ไบด์ เป็ นต้น

ลวดนาโนซิลคิ อน
การสังเคราะห์ลวดนาโนซิ ลิคอนโดยวิธี Vapor-Liquid-Solid (VLS) เป็ นการทําให้อนุภาค
โลหะตัวเร่ งเปลี่ยนสถานะเป็ นหยดของเหลวที่มีขนาดอยูใ่ นระดับนาโนเมตรโดยการใช้เลเซอร์ หรื อ
การเผาแผ่นโลหะบางที่อุณหภูมิสูงกว่า eutectic temperature (อุณหภูมิต่าํ สุ ดที่โลหะผสม
หลอมเหลว) ขนาดหยดของเหลวที่เกิดขึ้นสามารถควบคุมได้โดยการปรับความดัน และอุณหภูมิ
ตัวอย่างโลหะตัวเร่ งที่นิยมใช้ได้แก่ อนุภาคนาโนทองคํา
หลังจากเตรี ยมตัวเร่ งปฏิกิริยาแล้วจึงผ่านแก๊สที่มีซิลิคอนเป็ นองค์ประกอบเข้าไป เช่น แก๊ส
ไซเลน (silane; SiH4) หรื อ ซิ ลิคอนเตตระคลอไรด์ (silicon tetrachloride; SiCl4) โดยแก๊สจะ
เกิดปฏิกิริยารี ดกั ชันเกิดเป็ นหยดซิ ลิคอนเหลว ดังสมการ
SiH4(g)
SiCl4(g)

ตัวเร่ ง

ตัวเร่ ง , H2

โลหะตัวเร่ ง – Si(l) + H2(g)
โลหะตัวเร่ ง – Si(l) + HCl(g)

หยดซิลิคอนเหลวที่เกิดขึ้นจะผสมอยูก่ บั หยดของเหลวของโลหะตัวเร่ ง เมื่อถึงจุดอิ่มตัว
หยดซิลิคอนจะแข็งตัวและตกออกมาเป็ นอนุภาคที่บริ เวณรอยต่อระหว่างของเหลวและของแข็ง ซึ่ง
อนุภาคที่ตกออกมาจะเรี ยงซ้อนกันขึ้นไปเรื่ อย ๆ จนได้ลวดนาโนที่มีความยาวมากขึ้น ส่ วนเส้นผ่าน
ศูนย์กลางจะถูกกําหนดโดยขนาดของหยดโลหะตัวเร่ ง โดยทัว่ ไปมีค่าประมาณ 10 – 100 nm
ขั้นตอนการสังเคราะห์ ดังรู ปที่ 3
SiH4 หรื อ SiCl4
หยดทองคํา
แผ่นรองรับ
1. ผ่านแก๊สที่มีซิลิคอน
เป็ นองค์ประกอบ

2. ซิลิคอนแตกตัวกลายเป็ นไอ
และจับกับหยดทองคํา

Si
3. ไอซิลิคอนแพร่ เข้าไป
ในหยดทองคํา

4. ซิลิคอนตกผลึกบริ เวณรอยต่อ
ระหว่างของเหลวและของแข็ง

รู ปที่ 3 ขั้นตอนการสังเคราะห์ลวดนาโนซิลิคอน
(ภาพจาก http://ectm.et.tudelft.nl)

5. ได้ลวดนาโนซิลิคอนที่มี
ความยาวเพิ่มมากขึ้น
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อนุภาคนาโนซิลคิ อนไดออกไซด์
สังเคราะห์ได้โดยการควบคุมปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของ tetraethoxysilane [Si(OC2H5)4]
ในสารละลายผสมของเอทานอล แอมโมเนียและนํ้า ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็ นดังนี้
Si(OC2H5)4 + 2H2O → SiO2 + 4C2H5OH
อนุภาคนาโนซิ ลิคอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเป็ นดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 อนุภาคนาโนซิลิคอนไดออกไซด์
(ภาพจาก http://nanoparticles.org)
ลวดนาโนซิลคิ อนคาร์ ไบด์
สังเคราะห์โดยการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้ ากับถ่านไม้ที่มีองค์ประกอบหลักเป็ น
คาร์ บอน ซิ ลิคอนและอะลูมิเนียม ขั้นแรกต้องนําถ่านไม้มาทําให้เกิดรอยแตกโดยการใช้ความร้อน
ก่อน จากนั้นต่อเข้ากับแหล่งกําเนิดไฟฟ้ ากระแสตรง ผ่านขั้วทองแดงหนา 2 ขั้ว ดังรู ป

ขั้วทองแดง
Power
Supply

ถ่านไม้
ขั้วทองแดง

รูปที่ 5 การจัดอุปกรณ์สังเคราะห์ลวดนาโนซิ ลิคอนคาร์ ไบด์
(ภาพจาก Chemical Physics Letters. (2002). 366: 52)
ลวดนาโนซิ ลิคอนคาร์ ไบด์จะเกิดขึ้นที่ผวิ ของถ่านไม้ โดยเฉพาะบริ เวณที่ได้ทาํ รอยแตกไว้
มีลกั ษณะของลวดคล้ายสร้อยลูกปั ด ดังรู ป
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รู ปที่ 6 ลวดนาโนซิ ลิคอนคาร์ไบด์ที่มีลกั ษณะคล้ายสร้อยลูกปัด
(ภาพจาก Chemical Physics Letters. (2002). 366: 53)

สมบัติและการใช้ ประโยชน์
เทคโนโลยีชีวภาพ
อนุภาคนาโนซิ ลิคอนไดออกไซด์มีสมบัติในการสะท้อนแสง UV จึงนํามาใช้เป็ นส่ วนผสม
ในเครื่ องสําอางสําหรับป้ องกันแดด และยังช่วยให้เครื่ องสําอางเกาะกับผิวหน้าได้ดีข้ ึน
อิเล็กทรอนิกส์
อนุภาคนาโนซิ ลิคอนนํามาใช้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แทนการใช้ผลึกนาโนซิ ลิคอนที่มีความ
บริ สุทธิ์ สู งซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพในการเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ าได้มาก แต่มีราคาแพง
จึงได้มีการพัฒนาผลิตอนุ ภาคนาโนซิ ลิคอนให้ได้ปริ มาณมากในรู ปของสารละลายที่สามารถเตรี ยม
เป็ นฟิ ล์มบางเพื่อใช้ในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ซ่ ึ งช่วยลดระยะเวลาการผลิตและทําให้มีราคาถูกลง
เนื่ องจากใช้ปริ มาณซิ ลิคอนลดลง นอกจากนี้ ยงั สามารถปรับขนาดของอนุ ภาคนาโนซิ ลิคอนให้มี
ขนาดต่าง ๆ เพื่อควบคุมการดูดกลืนคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นต่าง ๆ ได้อีกด้วย
วัสดุ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีผลึกนาโนซิลิคอนผสมอยูจ่ ะมีสมบัติที่เรี ยกว่า superplastic คือ
สามารถดึงให้ยาวมาก ๆ ได้ ไม่แข็งเปราะ ตัดแต่งได้ ซึ่ งแตกต่างจากเซรามิกทัว่ ไป ทําให้อดั ขึ้นรู ป
และเผาให้เป็ นรู ปที่ร่างได้หลายแบบที่อุณหภูมิต่าํ

รู ปที่ 7 เซรามิกที่มีผลึกนาโนซิลิคอนผสมอยู่
(ภาพจาก http://www.mtec.or.th)
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นอกจากนี้ เส้นใยซิ ลิคอนคาร์ ไบด์สามารถใช้ผสมเพื่อเสริ มความแข็งแรงให้กบั แก้ว หรื อ
ผสมกับสารอื่น เช่น อะลูมิเนียม เพื่อใช้เป็ นวัสดุเคลือบสําหรับเพิ่มความแข็งและต้านทานการสึ ก
กร่ อนของวัสดุเหล่านั้นได้
เอกสารอ้างอิง
ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช. “สมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของแก้วที่เสริ มแรงด้วยเส้นใย
นาโนซิ ลิคอนคาร์ ไบด์-อะลูมิเนียมเททรอกซี คาร์ ไบด์,” [Online]. Available:
http://www.science.cmu.ac.th/study_abstract/4525464.pdf (Retrieved 14/8/2007)
เวฬุรีย ์ ทองคํา. (2549). “เซลล์แสงอาทิตย์กบั นาโนเทคโนโลยี,” วารสารนาโนเทคอิ นโฟ. 2 (4); 3 – 5.
อารักษ์ กลิ่นบํารุ ง และคณะ. “ความต้านทานการสึ กหรอของผิวเคลือบวัสดุผสมอะลูมิเนียมซิ ลิคอนร้อยละ 12 โดยนํ้าหนัก เสริ มแรงด้วยเส้นใยนาโนซิ ลิคอนคาร์ ไบด์ที่เตรี ยมโดยการ
พ่นเคลือบด้วยความร้อน,” [Online]. Available:
www.scisoc.or.th/stt/30/sec_e/paper/stt30_E0099.pdf (Retrieved 14/8/2007)
“Aerogel,” วารสารนาโนเทคอิ นโฟ. 2 (4); 10.
“Aerogel วัสดุของแข็งที่เบาและเป็ นฉนวนที่ดีที่สุดในโลก,” [Online]. Available:
http://www.nanotec.or.th/th/index.php?type=knowledge_room&second=cexe&status=rea
d&readid=94 (Retrieved 8/8/2007)
“Silicon,” [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon (Retrieved 8/8/2007)

