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การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่ นสาหรับเคมีซูปราโมเลคิวลาร์
และวัสดุนาโน
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บทคัดย่อ
เคมีเชิงคานวณ เป็ นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้อธิบายพฤติกรรมของโมเลกุลได้ มีงานวิจยั ในทางเคมีจานวนมากใน
ปั จจุบนั ที่ใช้ การศึกษาเชิงทฤษฎี บทความนี้ได้นาเสนอการศึกษาโมเลกุลซูปรา และ วัสดุนาโนโดยการคานวณทางเคมี
ควอนตัมภายใต้ทฤษฎีฟังก์ชนั นัลความหนาแน่น โดยได้รายงานสมบัติเชิงโครงสร้าง ออร์บิทลั ของโมเลกุล สมบัติทางเทอร์
โมไดนามิกส์ พลังงานก่อกัมมันต์ และสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของโมเลกุลดังกล่าว
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Application of Density Functional Theory for Supramolecular Chemistry
and Nanomaterial
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Abstract
Computational chemistry can be used to describe molecular behavior. A large number of recent chemical
researches have been performed by using theoretical study. In this article, investigation of supramolecules and
nanomaterials by using the quantum chemistry calculations under the density functional theory has been presented.
Structural properties, molecular orbitals, thermodynamics, activation energies and electronic properties of these molecules
are reported.
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ได้จ าลองโมเลกุ ล ขนาดใหญ่ ใ ห้ เ ป็ น 2 ถึ ง 3 ชั้น (layer)
การอธิ บายธรรมชาติ ของโมเลกุล ด้วยวิธีการคานวณ จากนั้นจะทาให้ในแต่ละชั้นสามารถใช้ทฤษฎีที่แตกต่างกัน
ทางเคมีควอนตัม (quantum chemical calculations) ถือเป็ น ออกไปในการคานวณได้
ทฤษฎี ฟังก์ชนั นัลความหนาแน่ น (density functional
ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ง า น วิ จั ย ใ น ส า ข า เ ค มี เ ชิ ง ค า น ว ณ
(computational chemistry) [1] การคานวณทางเคมีควอนตัม theory, DFT) เป็ นทฤษฎี หนึ่ ง ที่ ประสบความสาเร็ จเป็ น
สามารถน ามาใช้ใ นการค านวณหาสมบัติ เ ชิ ง โครงสร้ า ง อย่างมากสาหรั บใช้อธิ บายสมบัติต่างๆ ของโลหะ สารกึ่ ง
พ ลั ง ง า น ส ม บั ติ ท า ง อุ ณ ห พ ล ศ า ส ต ร์ ส ม บั ติ ท า ง ตัว น า และฉนวน ไม่ เ พี ยงเท่ านั้น ทฤษฎี น้ ี ยัง คงสามารถ
อิเล็กทรอนิ กส์ ออร์ บิทลั ของโมเลกุล และ สมบัติทางสเปก นามาใช้คานวณหาสมบัติต่างๆ ของโปรตีน โมเลกุลซูปรา
โทรสโกปี ของโมเลกุลทางเคมี เพื่อใช้ประกอบการอธิ บาย และวัสดุนาโน ได้เป็ นอย่างดีเช่นกัน โดยแนวคิดหลักของ
ทฤษฎี ฟังก์ชนั นัลความหนาแน่นนี้ คือ การอธิ บายถึงอันตร
ธรรมชาติของโมเลกุลได้
คาว่า เคมีเชิงทฤษฎี (theoretical chemistry) นั้นหมายถึง กิริยาในระบบของเฟอร์ มิออน (fermions) ต่างๆ อันได้แก่
การใช้คณิ ตศาสตร์ มาอธิ บายทางด้านเคมี ในขณะที่ เทอม อิเล็กตรอน โปรตอนและนิ วตรอนผ่านความหนาแน่นของ
เคมี เ ชิ งค านวณนั้ น จะหมายถึ งการใช้ วิ ธี การทาง เฟอร์ มิออนเหล่านั้นในระบบ โดยไม่ได้ผ่านฟั งก์ชันคลื่ น
คณิ ตศาสตร์ ที่ไ ด้พฒ
ั นาขึ้ นมาเป็ นอย่างดี แทรกเข้าไปใน ของ เฟอร์ มิ อ อน กล่ า วคื อ ส าหรั บ ระบบที่ มี จ านวน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้คานวณหา โครงสร้ างและ อิเล็กตรอนเท่ากับ N ตัว ซึ่งมีพฤติกรรมเป็ นไปตามหลักของ
สมบัติ ต่ า งๆ ของโมเลกุ ล ในการค านวณนั้น เวลาที่ ใ ช้ เพาลี (Pauli) นัน่ คือ อิเล็กตรอนจะผลักกันเอง ผ่านพลังงาน
คานวณและหน่ วยความจา ของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้คานวณ ศักย์คูลอมบ์ (Coulomb potential) นัน่ หมายความว่าตัวแปร
พบว่าขึ้นอยู่กบั ขนาดของโมเลกุลเป็ นหลัก ซึ่ งวิธีการทาง พื้นฐานของระบบ จึงขึ้นอยูก่ บั ระยะพิกดั หรื อโคออร์ ดิเนต
เคมีเชิ งคานวณนั้นมีต้ งั แต่วิธีที่มีความแม่นยาสู ง ไปจนถึ ง เท่ า นั้น ที่ ถู ก น ามาใช้ใ นฟั ง ก์ชัน ของความหนาแน่ น ของ
แค่ การประมาณการ (approximation) โดยวิธี ที่ มี ค วาม อิเล็กตรอน ทฤษฎีฟังก์ชนั นัลความหนาแน่นในปั จจุบนั ได้
แม่นยาสู งนั้นเหมาะสาหรับใช้คานวณระบบที่ มีขนาดเล็ก ถูกพัฒนาออกเป็ นระดับย่อยต่างๆ โดยระดับของทฤษฎี ที่
พบว่า เป็ นที่นิยมนามาใช้ในงานวิจยั ได้แก่ระดับ B3LYP/6หรื อโมเลกุลประกอบด้วยอะตอมเพียงไม่กี่อะตอม
วิธีแอบ อินิชิโอ (Ab initio method) เป็ นวิธีที่ใช้สมการช 31G(d,p), B3LYP/6-311+G(d,p), B3LYP/LANL2DZ,
โรดิ งเจอร์ (Schrödinger equation) ค่าคงที่ พ้ืนฐานต่างๆ PBEPBE/6-31G(d,p), LSDA/6-31G(d,p) และ B3PW91/6และเลขอะตอมเท่ านั้น ในการคานวณหา โครงสร้ างของ 31G(d,p) เป็ นต้น ดัง นั้น ในบทความนี้ จะขอกล่ า วถึ ง
โมเลกุ ล ในขณะที่ วิ ธี เ ซมิ เอ็ ม ไพริ คัล (semi-empirical งานวิจยั ที่ใช้ทฤษฎี DFT ในการศึกษาทางด้านเคมีซูปราโม
method) จะใช้ก ารประมาณค่ า ด้ว ยแบบจ าลองทาง เลคิวลาร์ และวัสดุนาโน
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้ ข ้ อ มู ล บางส่ วนจากการทดลอง 2. การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีฟังก์ ชันนัลความหนาแน่ น
ประกอบการคานวณ ซึ่งเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้ วิธีเซมิ เอ็ม 2.1 สมบัตเิ ชิงโครงสร้ าง
ไพริ คลั มีความแม่นยาหรื อความน่ าเชื่ อถือน้อยกว่าวิธีแอบ
สมบัติเชิงโครงสร้างของโมเลกุล ได้จากการคานวณหา
อินิชิโอนั่นเอง อย่างไรก็ดีวิธีน้ ี เหมาะสาหรับโมเลกุลหรื อ โครงสร้างที่ เหมาะสมที่ สุด ซึ่ งเป็ นโครงสร้างที่ มีพลังงาน
ระบบที่ มีขนาดใหญ่กว่าในขณะที่ วิธีแอบ อิ นิชิโอเหมาะ ต่ า สุ ด จากโครงสร้ า งที่ เ ป็ นไปได้ท้ ัง หมด ของโมเลกุ ล
ส าหรั บ โมเลกุ ล ที่ มี ข นาด เล็ ก กว่ า ในปี ค.ศ. 1999 สมบัติ เ ชิ ง โครงสร้ า งที่ ส าคัญ ได้แ ก่ ความยาวพัน ธะ มุ ม
ศาสตราจารย์โมโรคุมา (Morokuma) และคณะได้นาเสนอ พันธะ มุมไดฮีดรอล รวมทั้งภาพรวมของรู ปร่ างโมเลกุลเช่น
วิธีออนเนี ยม (ONIOM = Our own N-layered Integrated ขนาดโพรงของโมเลกุล ความเกะกะของโมเลกุล เป็ นต้น
molecular Orbital and molecular Mechanics) ซึ่ งเหมาะ ซึ่งสามารถนามาใช้อธิบายอันตรกิริยาต่างๆ ทางเคมีได้อย่าง
สาหรับโมเลกุลที่มีขนาดกลาง โดยการคานวณโดยเทคนิ คนี้
125

1. บทนา

บทความวิชาการ

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556
The Journal of Industrial Technology, Vol. 9, No. 1 January – April 2013

กว้างขวาง ตัวอย่างเช่น การศึกษาเชิงทฤษฎีของตัวตรวจจับ
ไตรโพดอลไทโอยูเรี ย และความสามารถในการจดจาต่อ
ไอออนลบ [2] โดยใช้ทฤษฎี ฟังก์ชันนัลความหนาแน่ น ที่
ระดับ B3LYP/6-31G(d,p) โดยการศึ กษาได้ใช้ตวั ตรวจจับ
ไตรโพดอลไทโอ ยู เ รี ย 3 ชนิ ด ที่ มี ข นาดของโพรงที่
แตกต่างกัน ดังรู ปที่ 1 และ ได้ศึกษาความสามารถในการ
จดจาต่อไอออนลบชนิ ด ต่างๆ คื อ ฟอสเฟต ไดไฮโดรเจน
ฟอสเฟต ไฮโดรเจนฟอสเฟต ซัล เฟต ไฮโดรเจนซัลเฟต
คาร์ บอเนต ไนเตรท ฟลูออไรด์ คลอไรด์ โบรไมด์ และไอ
โอไดด์ โดยอาศัยอันตรกิริยาพันธะไฮโดรเจน จากการศึกษา
พบว่าตัวตรวจจับ 1 สามารถจับกับฟอสเฟตได้ดีที่สุด เมื่ อ
พิ จ ารณาสมบัติ เ ชิ ง โครงสร้ าง พบว่า ขนาดโพรงของตัว
ตรวจจับ 1 มีขนาดพอดีกบั ขนาดของฟอสเฟต (รู ปที่ 2) ซึ่ ง
เข้ากันได้ดีคล้ายกับแม่กุญแจกับลูกกุญแจ (lock and key)
นอกจากนั้ นยัง พบว่ า ความยาวพัน ธะไฮโดรเจนเฉลี่ ย
ระหว่างตัวตรวจจับ 1 กับฟอสเฟต มี ค วามยาวพันธะสั้น
ที่สุด แสดงให้เห็นถึงการเกิดอันตรกิริยาระหว่างตัวตรวจจับ
กับฟอสเฟตที่แรงที่สุด เมื่อเทียบกับไอออนลบตัวอื่นๆ
ได้มี การศึ ก ษาการออกแบบท่ อ นาโนคาร์ บ อนที่ มีห มู่
แทนที่ เป็ นสารประกอบไพรโรริ กเอไมด์และไพรโรริ กไท
โอเอไมด์ 1 หมู่และ 2 หมู่ สาหรับใช้เป็ นตัวตรวจจับเฮไลด์
ไอออน คือ ฟลูออไรด์ คลอไรด์ และโบรไมด์ (รู ปที่ 3) [3]
โดยเริ่ มจากการค้นหาโครงสร้างที่เหมาะสม โดยใช้ทฤษฎีที่
ระดับ ONIOM (B3LYP/6-31G(d,p):PM3) จากนั้นคานวณ
สมบัติต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีฟังก์ชนั นัลความหนาแน่นที่ระดับ

B3LYP/6-31+G(d,p) ผลจากการศึกษาพบว่าตัวตรวจจับที่มี
หมู่แทนที่ 2 หมู่ คือไดไพรโรริ กเอไมด์และไดไพรโรริ กไท
โอเอไมด์ สามารถยึ ด จับ กับ เฮไลด์ ไ อออนได้ดี ก ว่ า ตัว
ตรวจจับที่มีหมู่แทนที่เพียง 1 หมู่ คือไพรโรริ กเอไมด์และไพร
โรริ กไทโอเอไมด์ เมื่อพิจารณาจากสมบัติเชิงโครงสร้างจะพบว่า
ตัวตรวจจับที่มีหมู่แทนที่ 2 หมู่ สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับ
เฮไลด์ไอออนได้ถึง 4 พันธะ ในขณะที่ตวั ตรวจจับที่มีหมู่แทนที่
1 หมู่ เกิ ดพันธะไฮโดรเจนกับเฮไลด์ไอออนได้เพียง 2 พันธะ
เท่านั้น
นอกจากนี้ยงั ได้มีการศึกษาการออกแบบตัวตรวจจับที่มี
หมู่ไพโรริ กเอไมด์ 1 หมู่และ 2 หมู่ (รู ปที่ 4) [4] และศึกษา
ความสามารถในการจดจาต่อเฮไลด์ไอออนคือ ฟลูออไรด์
คลอไรด์ โบรไมด์ และไอโอไดด์ โดยใช้ทฤษฎีฟังก์ชนั นัล
ความหนาแน่น ผลจากการศึกษาพบว่าตัวตรวจจับทั้ง 2 ตัว
นั้น สามารถจับกับฟลูออไรด์ได้ดีที่สุด โดยตัวตรวจจับที่มี
หมู่ ไพโรริ กเอไมด์ 2 หมู่ สามารถยึดจับกับฟลูออไรด์ได้
ดีกว่าตัวตรวจจับที่มีหมู่ไพโรริ กเอไมด์ 1 หมู่ โดยเมื่อ
พิจารณาจากสมบัติเชิงโครงสร้างแล้ว พบว่าตัวตรวจจับที่มี
หมู่ไพโรริ กเอไมด์ 2 หมู่ สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับ
ไอออนลบได้มากกว่า ตัวตรวจจับที่มีหมู่ไพโรริ กเอไมด์
เพียง 1 หมู่ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างยังพบอีก
ว่าฟลูออไรด์ มีขนาดที่พอเหมาะ กับโพรงของตัวตรวจจับที่
มีหมู่ไพโรริ ก เอไมด์ 2 หมู่ เมื่อเทียบกับเฮไลด์ไอออนอื่นๆ
ซึ่งพบว่าไอออนต่างๆ เหล่านั้น จะจัดตัวอยูเ่ หนือโพรงของ
ตัวตรวจจับ(รู ปที่ 5)

รู ปที่ 1 แสดงโครงสร้างทางเคมี (ภาพบน) และโครงสร้างสารประกอบเชิงซ้อนกับฟอสเฟตที่ได้จากการคานวณ (ภาพล่าง)
ของตัวตรวจจับไตรโพดอลไทโอยูเรี ย (ก) 1 (ข) 2 และ (ค) 3
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รู ปที่ 2 แสดงโครงสร้ างที่ ได้จากการคานวณของ (ก) ตัว
ตรวจจั บ ไตรโพดอลไทโอยู เ รี ย 1 และโครงสร้ า ง
สารประกอบเชิ งซ้อนกับ (ข) ฟลูออไรด์ (ค) คลอไรด์ และ
(ง) ฟอสเฟต

รู ปที่ 4 แสดงโครงสร้างทางเคมี (ภาพซ้าย) และโครงสร้างที่
ได้จากการคานวณ (ภาพขวา) ของตัวตรวจจับที่มีหมู่ไพโร
ริ กเอไมด์ (ก) 1 หมู่ และ (ข) 2 หมู่

รู ปที่ 3 แสดงโครงสร้างที่ได้จากการคานวณ ของสาร
ประกอบเชิงซ้อนระหว่าง เฮไลด์ไอออน (X) กับ ท่อนาโน
คาร์บอนที่มีหมู่แทนที่เป็ น (ก) ไพรโรริ กเอไมด์ (ข) ไพรโร
ริ กไทโอเอไมด์ (ค) ไดไพรโรริ กเอไมด์ และ (ง) ไดไพรโร
ริ กไทโอเอไมด์
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รู ปที่ 5 แสดงโครงสร้างที่ได้จากการคานวณของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างตัวตรวจจับที่มีหมู่ไพโรริ กเอไมด์ 2 หมู่ กับ
(ก) ฟลูออไรด์ (ข) คลอไรด์ (ค) โบรไมด์ และ (ง) ไอโอไดด์
2.2 ออร์ บิทลั ของโมเลกุล
ออร์ บิทัลของโมเลกุล เป็ นสมบัติหนึ่ งที่ ใช้อธิ บายการ
เกิ ดเป็ นสารประกอบเชิ งซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาแหน่ ง
ของออร์ บิทลั ของโมเลกุลที่มีพลังงานสู งสุ ดที่มีอิเล็กตรอน
บรรจุอยู่ (Highest Occupied Molecular Orbital, HOMO)
และตาแหน่ งของออร์ บิทลั ของโมเลกุลที่มีพลังงานต่าสุ ดที่
ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ (Lowest Unoccupied Molecular
Orbital, LUMO) ตัวอย่างเช่น ในงานวิจยั เรื่ องการศึกษาด้วย
ทฤษฎีฟังก์ชนั นัลความหนาแน่นของตัวตรวจจับไอออนลบ
ที่ มีหมู่ยูเรี ย [5] ซึ่ งศึ กษาโดยใช้ทฤษฎี ที่ระดับ B3LYP/6311+G(d,p) เพื่อคานวณหาโครงสร้างที่ เหมาะสมของตัว
ตรวจจับและโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง
ตัว ตรวจจับ กับ ไอออนลบต่ า งๆ จากนั้น น าโครงสร้ า งที่
เหมาะสมมาค านวณหาพลัง งานการยึ ด จับ ระหว่ า งตัว
ตรวจจั บ กั บ ไอออนลบ ซึ่ งผลจากการศึ ก ษาพบว่ า ตัว
ตรวจจับที่ มีหมู่ยูเรี ยนั้น สามารถยึดจับกับฟลูออไรด์ได้ดี
ที่สุด เมื่อพิจารณาออร์ บิทลั HOMO (รู ปที่ 6) จะเห็นได้ชดั
ว่า สารประกอบเชิ งซ้อนระหว่างตัวตรวจจับกับฟลูออไรด์
(รู ปที่ 6(ข)) มีตาแหน่งของ HOMO อยูท่ ี่ตาแหน่งเดียวกัน
กับของตัวตรวจจับอิสระ ในขณะที่สารประกอบเชิงซ้อน

ระหว่างตัวตรวจจับกับคลอไรด์ (รู ปที่ 6(ค)) และโบรไมด์
(รู ปที่ 6(ง)) ตาแหน่งของ HOMO ยังคงอยูท่ ี่เฮไลด์ไอออน
แสดงให้เห็นว่าฟลูออไรด์สามารถถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปยัง
ตัวตรวจจับได้ดี จึงเกิดอันตรกิริยาที่แรงกว่า ในขณะที่คลอ
ไรด์และโบรไมด์ถ่ายโอนอิ เล็กตรอนได้น้อยจึ งเกิ ดอันตร
กิริยาที่อ่อนกว่ากับตัวตรวจจับนี้

รู ปที่ 6 แสดงออร์บิทลั LUMO (ภาพบน) และ HOMO (ภาพ
ล่าง) ที่ ได้จากการค านวณของ (ก) ตัวตรวจจับ ยูเรี ย และ
สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างตัวตรวจจับกับ (ข) ฟลูออไรด์
(ค) คลอไรด์ และ (ง) โบรไมด์
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แสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาการเกิดเป็ นสารประกอบเชิงซ้อนนี้
สามารถเกิดขึ้นได้เอง
2.4 พลังงานก่ อกัมมันต์
ในการอธิ บายการเกิดปฏิกิริยาสามารถใช้ค่าพลังงาน ณ
สภาวะกระตุน้ หรื อ พลังงานก่อกัมมันต์ มาใช้ประกอบการ
อธิบายได้ (รู ปที่ 8) ตัวอย่างงานวิจยั ที่ใช้พลังงานก่อกัมมันต์
มาใช้ประกอบการอธิ บาย เช่ น การศึ กษาการเกิ ดปฏิ กิริยา
ของสารประกอบไดเอโซมี เ ทน (CH2 N2 ) บนท่ อ นาโน
คาร์ บอนแบบผนังชั้นเดี ยว (SWCNT) ที่ มีขนาดของท่ อ
แตกต่างกัน 3 ขนาดคือ ท่อนาโนคาร์ บอนแบบผนังชั้นเดียว
ชนิดอาร์มแชร์ขนาด (3,3), (5,5) และ (7,7) [7] การศึกษาเริ่ ม
จากการค้นหาโครงสร้างที่เหมาะสม โดยใช้ทฤษฎีที่ระดับ
ONIOM(B3LYP/6-31G(d):PM3) จากนั้ นค านวณสมบัติ
ต่ า งๆ โดยใช้ท ฤษฎี ฟั ง ก์ ชัน นั ล ความหนาแน่ น ที่ ร ะดับ
B3LYP/6-31G(d) พบว่าปฏิกิริยานี้ เกิ ดผ่าน 2 ขั้นตอน เริ่ ม
จากท่ อ นาโนคาร์ บ อนดู ด ซับ สารประกอบไดเอโซมี เ ทน
ผ่ า นโครงสร้ า ง แทรนซิ ชัน TS1 เกิ ด เป็ นสารมัธ ยัน ต์
จากนั้นเกิดปฏิกิริยาต่อผ่านโครงสร้างแทรนซิ ชนั TS2 เกิ ด
เป็ นผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเป็ นท่อนาโนคาร์ บอนที่มีหมู่ฟังก์ชนั (รู ป
ที่ 9) และแก๊สไนโตรเจน และยังพบว่าการเกิดปฏิกิริยาบน
ท่อนาโนคาร์บอนขนาด (3,3) สามารถเกิดได้ง่ายกว่าบนท่อ
ขนาด (5,5) และ (7,7) ตามลาดับ เนื่ องจากพลังงานก่อกัม
มันต์ของปฏิกิริยาที่เกิดบนท่อขนาด (3,3) หรื อท่อขนาดเล็ก
มีค่าต่าที่สุด (รู ปที่ 10)

2.3 สมบัตทิ างเทอร์ โมไดนามิกส์
สมบัติต่างๆ ทางเทอร์ โมไดนามิกส์เช่น เอนทาลปี เอน
โทรปี และพลัง งานอิ ส ระกิ บ ส์ สามารถใช้ท านายได้ว่า
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นปฏิกิริยาแบบดูด หรื อ คายพลังงาน
ได้ เช่ นปฏิ กิริยาที่ มีค่าการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี เป็ นลบ
เป็ นปฎิกิริยาแบบคายพลังงาน ในขณะที่ ปฏิกิริยาที่มีค่าการ
เปลี่ ย นแปลงเอนทาลปี เป็ นบวก เป็ นปฏิ กิ ริ ยาแบบดู ด
พลัง งาน นอกจากนั้ นการเปลี่ ย นแปลงเอนโทรปี และ
พลังงานอิสระกิบส์ สามารถใช้ทานายว่า ปฏิกิริยานี้ เกิดขึ้น
ได้เองหรื อไม่ ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้สมบัติทางเทอร์
โมไดนามิ กส์ ในงานวิ จั ย เรื่ องการศึ กษาการเกิ ด
สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างสารประกอบเซมิคาร์ บาโซน
กับโคบอลต์ นิ เกิ ล และสังกะสี [6] (รู ปที่ 7) โดยใช้ทฤษฎี
ฟังก์ชนั นัลความหนาแน่นที่ระดับ B3LYP/LANL2DZ

รู ป ที่ 7 แสดงโครงสร้ า งที่ ไ ด้จ ากการค านวณของสาร
ประกอบเชิ งซ้อนระหว่างเซมิคาร์ บาโซนกับ (ก) โคบอลต์
(ข) นิเกิล และ (ค) สังกะสี
ซึ่ งงานวิจยั นี้ ได้คานวณหาโครงสร้างของสารประกอบ
เชิ งซ้อน การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี และการเปลี่ยนแปลง
พลังงานอิสระกิบส์ของปฏิกิริยา พบว่าปฏิกิริยาที่เซมิคาร์ บา
โซนเกิดเป็ นสารประกอบเชิ งซ้อนกับไอออนของโลหะทั้ง
สามนั้ น เป็ นปฎิ กิ ริ ยาแบบคายพลัง งาน โดยมี ค่ า การ
เปลี่ ย นแปลงเอนทาลปี เป็ นลบ เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า การ
เปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระกิบส์ พบว่ามีค่าเป็ นลบเช่นกัน

รู ปที่ 8 แสดงพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาเมื่อสารตั้งต้น
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาผ่ า นสารมั ธ ยัน ต์ เ กิ ด เป็ นสารผลิ ต ภั ณ ฑ์
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รู ปที่ 9 แสดงโครงสร้างที่ได้จากการคานวณของท่อนาโนคาร์ บอนแบบผนังชั้นเดียวชนิ ดอาร์ มแชร์ ขนาด (5,5) สารมัธยันต์
และผลิตภัณฑ์ของปฏิ กิริยาระหว่าง ท่อนาโนคาร์ บอนกับไดเอโซมี เทน โดยเกิ ดปฏิ กิริยา (ก) ตามแนวขวางท่อ และ (ข) ตาม
แนวขนานท่อ

รู ปที่ 10 แสดงพลังงานของปฏิกิริยาระหว่างท่อนาโนคาร์ บอนแบบผนังชั้นเดียวชนิ ดอาร์ มแชร์ ขนาด (3,3), (5,5) และ (7,7)
กับไดเอโซมีเทน โดยเกิดปฏิกิริยา (ก) ตามแนวขวางท่อ และ (ข) ตามแนวขนานท่อ
1-20) [8] โดยเริ่ มจากการค้นหาโครงสร้างที่เหมาะสม โดย
ใช้ท ฤษฎี ฟั ง ก์ ชัน นั ล ความหนาแน่ น ที่ ร ะดับ B3LYP/631G(d) (รู ปที่ 11) จากนั้นคานวณสมบัติต่างๆ โดยใช้ทฤษฎี
ฟังก์ชนั นัลความหนาแน่นที่ ระดับ B3LYP/6-311++G(d,p)
พบว่า สมบัติทางอิ เ ล็กทรอนิ กส์ ต่ อไปนี้ คือ แถบพลังงาน
อิเล็กโทรเนกาติวิตี อิเล็กโทรฟิ ลิกซิ ตี และฮาร์ ดเนส มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเมื่อขนาดของโอลิโกเมอร์ เพิ่มขึ้น
จาก n=1 ถึง n=10 และเริ่ มคงที่เมื่อ n มีค่าสูงขึ้น (รู ปที่ 12)

2.5 สมบัตทิ างอิเล็กทรอนิกส์
สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสมบัติหนึ่งที่นิยมนามาใช้
อธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุล สมบัติ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส าคัญ เช่ น พลัง งานไอออไนเซชัน
พลังงานอิเล็กตรอนแอฟฟิ นิ ตี ศักย์เคมี และฮาร์ ดเนส เป็ น
ต้น ตั ว อย่ า งการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ช่ น การศึ ก ษาสมบั ติ เ ชิ ง
โครงสร้าง และสมบัติทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของสารในกลุ่ม
โอลิโกเมอร์ของไทโอฟี นชนิดเกลียวคือ H2(C2S)nC2H2 (n =
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รู ปที่ 11 แสดงโครงสร้างที่ได้จากการคานวณของสารในกลุ่มโอลิโกเมอร์ของไทโอฟี นชนิดเกลียว (ก) H2C2SnC2H2 (ข)
H2(C2S)5C2H2 (ค) H2(C2S)10C2H2 และ (ง) H2(C2S)15C2H2
สนใจของผูว้ ิจยั เป็ นหลัก จะเห็ นได้ว่าเคมีคานวณ เป็ นวิธี
หนึ่งที่ช่วยอธิบายพฤติกรรมของโมเลกุลไปสู่ผลการทดลอง
ได้ จึ งเป็ นทางหนึ่ งที่ ช่วยสนับสนุ นผลจากการทดลอง ใน
อนาคตหวังว่า หากมีเทคโนโลยีที่ทาให้คานวณได้เร็ วขึ้น จะ
เป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับใช้ศึกษาโมเลกุลต่าง
ๆ ดัง กล่ า วก่ อ นการทดลองจริ ง ท าให้ป ระหยัด เวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการทดลองได้
รู ป ที่ 12 แสดงกราฟแถบพลัง งาน อิ เ ล็ ก โทรเนกาติ วิ ตี
อิเล็กโทรฟิ ลิกซิตี และฮาร์ดเนสของสารในกลุ่มโอลิโกเมอร์
ของไทโอฟี นชนิดเกลียวคือ H2(C2S)nC2H2 (n = 1-20)
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