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บทคัดยอ 

 แกรฟนควอนตัมดอท (Graphene Quantum Dots) เปนหนึ่งในวัสดุนาโนที ่ไดรับความสนใจเปนอยางมากในปจจุบัน 

เนื่องจากมีคุณสมบัติที ่เปนเอกลักษณและนาสนใจ มีขนาดเล็ก สามารถดูดกลืนแสงไดทั้งในชวงยูวีและวิสิเบิล สามารถคายแสง 

ฟลูออเรสเซนตไดเปนอยางดี มีชวงของการกระตุนแสงที่กวาง และแสงฟลูออเรสเซนตที่คายออกมายังขึ้นอยูกับขนาดของอนุภาคของ

ควอนตัมดอท มีความเสถียรทางความรอนสูง มีความเปนพิษต่ำและสามารถเขากันไดกับสิ่งมีชีวิต โดยแกรฟนควอนตัมดอทสามารถ

สังเคราะหไดสองวิธี คือการสังเคราะหจากใหญไปเลก็และจากเล็กไปใหญ ซึ่งการสังเคราะหแตละวิธีก็จะทำใหไดแกรฟนควอนตัมดอทท่ี

มีลักษณะและขนาดที่แตกตางกันสงผลใหมีสมบัติแตกตางกันดวย ทำใหสามารถนำเอาแกรฟนควอนตัมดอทมาประยุกตใชงานได

หลากหลายทั้งทางกายภาพ เชน เซนเซอร ตัวเรงเชิงแสง เปนสวนประกอบในเซลลแสงอาทิตย และทางดานชีวภาพ เชน การถายภาพ

เซลล และตัวขนสงยา บทความนี้จึงไดมุงเนนการนำเสนอคุณสมบัติ การสังเคราะห และการนำไปประยุกตใชงานทางดานตาง ๆ ของ

แกรฟนควอนตัมดอท  
 

ABSTRACT 

 In recent years, graphene quantum dots (GQDs) have rapidly emerged as a prominent class of novel 

nanomaterials. They exhibit some unique and advantageous properties such as small size, absorption in both the 

ultraviolet and visible regions, strong and tunable photoluminescence, high photostability, and low toxicity thus 

high biocompatibility. GQDs can be synthesized through either “top-down” or “bottom-up” approaches which 

affect to their size, shape, and properties. They show enormous potential for many applications, for instance in 

sensing, photocatalysis, photovoltaics, bioimaging, and drug delivery. This review summarizes recent progress in the 

field, covering the properties of GQDs, methods for their fabrication, and their applications in many fields. 
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1. บทนำ 

 ในชวงทศวรรษที่ผานมาไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว

ของวัสดุนาโน (Nanomaterials) ทำใหเทคโนโลยีทางดานนาโน

เขามามีบทบาทตอชีวิตประจำวันของมนุษยมากยิ ่งขึ ้น เชน 

ทางดานเครื่องนุงหม ไดมีการนำเทคโนโลยีทางดานนาโนมาใชใน

การทำใหเครื่องนุงหมมีคุณสมบัติพิเศษขึ้น เชน กันน้ำและกำจัด

แบคทีเรีย ดานที่อยูอาศัย ไดนำเอาวัสดุนาโนมาผสมในสีทาบาน

เพื่อกำจัดแบคทีเรียและสามารถทำความสะอาดตัวเองได และ

นำมาเปนสวนประกอบในสิ่งของตาง ๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ 

เชน ในไมเทนนิส เพื่อใหเบา แข็งแรงและยืดหยุนมากขึ้น เปนตน 

โดยวสัดุนาโน หมายถึงวสัดุที่มีขนาดในชวง 1-100 นาโนเมตร ซึ่ง

สามารถประยุกตใชไดกับทุกสาขาวิชาทั้งทางดานวิทยาศาสตร 

เชน เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และวัสดุศาสตร ดานวิทยาศาสตร

การแพทย วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและทางดานวิศวกรรมศาสตร 

และในปจจุบันการศึกษาเก่ียวกับวัสดุนาโนไดรับความสนใจอยาง

มากในหมู นักวิทยาศาสตร และหนึ่งในวัสดุนาโนที่ไดรับความ

สนใจอยางมากในปจจุบันก็คือ “แกรฟนควอนตัมดอท (Graphene 

Quantum Dots, GQDs)” 

แกรฟนควอนตัมดอทถูกพัฒนามาจากแกรฟนซึ ่งถูก

คนพบขึ ้นเปนครั ้งแรกในป ค.ศ. 2003 โดย ศ.ดร.อังเดร ไกม 

(Andre Geim) ศ.ดร.คอนสแตนติน โนโวเซลอฟ (Konstantin 

Novoselov) และคณะที่มหาวิทยาลัยแมนเซสเตอร (Novoselov 

et al., 2004) โดยการเอาสกอตเทปทาบลงบนแกรไฟตแลวดึง

ออกจนกระทั่งไดชั้นที่บางที่สุดเพียงชั้นเดียวที่เรียงตัวตอกันเปน

วงหกเหลี่ยม (hexagonal) ที่เรียกวา “แกรฟน” และเนื่องจาก

แกรฟนประกอบดวยธาตุคารบอนเรียงตัวตอกันเปนวงหกเหลี่ยม

ดวยพันธะโคเวเลนตที ่แข็งแรงและเชื ่อมตอกันเปนโครงราง

ลักษณะเหมือนกับรังผึ้ง ทำใหแกรฟนมีความแข็งแรงมากและมี

สมบัติท่ีโดดเดน เชน มีความแข็งแรงเชิงกลสูง มีความยืดหยุนที่ดี 

มีเสถียรภาพทางความรอนสูง และนำไฟฟาไดดี (Geim, 2014) 

และดวยสมบัติเหลานี้ทำใหแกรฟนถูกนำไปพัฒนาเปนอุปกรณ

ต าง ๆ มากมาย เชน ใชเปนเกราะกันกระสุนแทนเคฟลาร 

(Kevlar) (Lee et al., 2014) ทำหนาจอแบบสัมผัสที ่โคงงอได 

(Park et al., 2017) และนำมาเปนขั้วไฟฟาในแบตเตอรี่ (Cai et 

al., 2017) เปนตน  

 แตอยางไรก็ตาม แตละชั้นของแกรฟนจะมีแรงดึงดูด

ระหวางกันที่เรียกวา แรงแวนเดอวาลส (Van der Waals) ทำให

เกิดปญหาเรื่องการยึดเกาะกันเปนชั้นขนาดใหญ ทำใหมีพื้นที่ผิว

ลดลงและมีสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ทำใหเกิดขอจำกัดในการใช

งาน นักวิทยาศาสตรจึงไดพัฒนาแกรฟนใหมีขนาดเล็กลงจนได

ว ัสด ุนาโนศ ูนย ม ิต ิท ี ่ม ีล ักษณะเป นจ ุด เร ียกว า แกรฟน

ควอนตัมดอท ซึ่งถูกสังเคราะหขึ้นเปนครั้งแรกโดย Dengyu Pan 

และคณะ ในป ค.ศ. 2010 (Pan et al., 2010) โดยใชกระบวนการ

ไฮโดรเทอรมอลในการตัดแผนแกรฟน (Graphene Sheets, 

GSs) ที่มีขนาดในระดับไมโครเมตรใหไดเปนแกรฟนควอนตัมดอท

ที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร  
 

2. คุณสมบัติของแกรฟนควอนตัมดอท 

2.1 โครงสราง (Structure) 
 โดยทั ่วไปแกรฟนควอนตัมดอทจะมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางนอยกวา 10 นาโนเมตร (Liu et al., 2011) มีรูปราง

เปนทรงกลม (circular) หรือทรงคลายไข (elliptical) ดังแสดงใน

ร ูปที ่  1 และเปนโครงสร างนาโนแบบศูนย มิต ิ โดยแกรฟน

ควอนตัมดอทจะประกอบไปดวยแผนแกรฟนตั้งแต 1 ถึง 10 ช้ัน 

โดยม ีระยะหางภายในระนาบ (graphitic in-plane lattice 

spacing) อยูในชวง 0.18 ถึง 0.24 นาโนเมตร และมีระยะหาง

ระหว างระนาบ (graphitic inter-layer spacing) 0.33 นาโน

เมตร ซึ ่งสามารถหาไดจากเทคนิคกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน

ความละเอียดสูงแบบสองผาน (High-resolution transmission 

electron microscopy, HRTEM) และเทคน ิคการเล ี ้ ยวเบน 

รังสีเอกซ (X-ray Diffraction, XRD) (Zheng et al., 2015) 
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รูปที่ 1 (a) ภาพถายจาก TEM และ (b) ภาพถายจาก HRTEM ของ GQDs (Tang et al., 2012) 
 

2.2 สมบัตเิชิงแสง (Optical properties) 

 เนื่องจากแกรฟนควอนตัมดอทเปนอนุภาคที่มีขนาดใน

ระดับนาโนเมตร ทำใหแกรฟนควอนตัมดอทแสดงสมบัติเชิงแสง

ที่เปนเอกลักษณ โดยจะมีการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่ำ ซึ่ง

จะแสดงการดูดกลืนแสงที่เดนชัดในชวงยูวี ชวงความยาวคลื่น 

260-320 นาโนเมตร ซึ่งเปนการทรานซิชันของอิเล็กตรอนจากไพ

ไปยังไพสตาร (*) ของพันธะคู ระหวางคารบอนกับ

คารบอน (C=C) (Li et al., 2013) และสวนใหญจะปรากฏไหล

พีค (shoulder peak) ในชวง 270-390 นาโนเมตร ซึ่งเปนการท

รานซิชันของอิเล็กตรอนจากเอ็นไปยังไพสตาร (n*) ของ

พันธะคูระหวางคารบอนกับออกซิเจน (C=O) (Eda et al., 2010) 

นอกจากนี ้แกรฟนควอนตัมดอทยังสามารถคายแสง

ฟลูออเรสเซนตไดเปนอยางดีเนื่องจากมีผลการกักกันเชิงควอนตมั 

(quantum confinement effect) ซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะของ

อนุภาคที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร และมีสีที่แตกตางกันขึ้นกับ

ขนาดและวิธีที่ใชในการสังเคราะห (Zheng et al., 2015) ทำให

สามารถนำเอาแกรฟ นคอนต ัมดอทไปประยุกตใช งานได

หลากหลาย 

2.3 สมบัตเิชิงไฟฟาเคมี (Electrochemical Properties) 

 สมบัติเชิงไฟฟาเคมีหรือการถายโอนอิเล็กตรอนของ 

แกรฟนควอนตัมดอทขึ ้นอยู ก ับการจัดเรียงตัวของอะตอม

คารบอนที่เปนโครงสรางหลัก หมูฟงกชันที่อยูบนพื้นผิวของแก

รฟนควอนตัมดอท และอะตอมที ่เจ ือลงไป เชน ไนโตนเจน 

ซัลเฟอร หรือโบรอน (Ambrosi et al., 2014) นอกจากนี้อะตอม

ที่เจือลงไปในแกรฟนควอนตัมดอทยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การคายแสงฟล ูออเรสเซนต และเพิ ่มสมบ ัต ิการถ ายโอน

อิเล็กตรอนของแกรฟนควอนตัมดอทดวย (Li et al., 2012) 

การถายโอนอิเล็กตรอนของแกรฟนควอนตัมดอท 

มีประสิทธิภาพสูงเน่ืองจากมีขนาดเล็ก ทำใหมีพื้นที่ผิวมาก อีกท้ัง

ย ังม ีพ ื ้นท ี ่บร ิ เวณขอบ (edge site) มาก โดยการถ ายโอน

อิเล็กตรอนระหวางแกรฟนควอนควอนตัมดอทกับโมเลกุลตาง ๆ 

สวนใหญจะเกิดการถายโอนอิเล็กตรอนที่บริเวณขอบของแกรฟน

ควอนตัมดอท (Shinde and Pillai., 2013) ดังนั้นการที ่มีพื ้นที่

บริเวณขอบมากจึงทำใหเกิดการถายโอนอิเล็กตรอนไดดี จึง

สามารถนำไปประยุกตใชงานทางดานตัวเรงปฏิก ิร ิยาและ

เซนเซอรไดดี 

2.4 ความเปนพิษตอเซลล (Cytotoxicity) 

 แกรฟนควอนตัมดอทมีองคประกอบหลักเปนธาตุ

คารบอนซึ่งเปนหนึ่งในธาตุที่สำคัญและเปนองคประกอบหลักของ

โลก ทำใหมีความเปนพิษตอเซลลต่ำ อีกทั ้งยังสามารถเขากับ

สิ่งมีชีวิตได (biocompatibility) เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุนาโน

ควอนตัมดอทตัวอื ่น ๆ เชน แคดเมียมซัลไฟดควอนตัมดอท  

(CdS QDs) โดยมีหลายงานวิจัยที่ไดทำการทดสอบความเปนพิษ

ของแกรฟนควอนตัมดอทตอเซลลสิ่งมีชีวิตโดยใช methylthia-

zolyldiphenyl-tetrazoliumbromide (MTT) assay เ ช น 

Weihu Shang และคณะ (Shang et al., 2014) ไดทดสอบความ

เปนพิษของแกรฟนควอนตัมดอทตอเซลลตนกำเนิด (stem cell) 

และพบวาการอยูรอด (viability) การเพ่ิมจำนวน (Proliferation) 

อัตราเมตาบอลิซึม (metabolic activity) และความสามารถใน

การเปลี่ยนแปลงไปเปนเซลลชนิดอื่น (self-renewal ability) 

ของเซลลตนกำเนิดไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญหลังจาก

เติมแกรฟนควอนตัมดอท ดวยเหตุนี้แกรฟนควอนตัมดอทจึง

สามารถนำมาประยุกตใชงานทางดานชีวภาพได เชน การ

ถายภาพเซลล และตัวขนสงยา เปนตน 
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3. การสังเคราะหแกรฟนควอนตัมดอท 

 ในปจจุบันการสังเคราะหแกรฟนควอนตัมดอทสามารถ

แบงออกไดเปน 2 วิธีใหญๆ คือ จากใหญไปเล็ก (top-down 

approaches) และจากเล็กไปใหญ (bottom-up approaches) 

(Tian et al., 2018) ดังแสดงในรูปที่ 2 

3.1 การสังเคราะหจากใหญไปเล็ก (top-down approaches) 

 เปนวิธีการสังเคราะหโดยใชเทคนิคทางกายภาพและ

ทางเคมี แตโดยสวนใหญแลวจะนิยมใชเทคนิคทางเคมีในการ

ทำลายหรือยอยสลายสารตั้งตนที่มีขนาดใหญเพื่อใหไดเปนสาร

ผลิตภัณฑที่เปนควอนตัมดอทที่มีขนาดเล็กในระดับนาโน โดยการ

สังเคราะหดวยวิธ ีน ี ้จะเร ิ ่มจากสารตั ้งต นที่ม ีคาร บอนเปน

องคประกอบ โดยสารตั้งตนที่นำมาใชในการสังเคราะหจะตอง

ประกอบไปดวยวงอะโรมาติกที่มีการจัดเรียงตัวแบบเอสพีสอง 

(sp2 ) เชน แกรฟน แกรฟนออกไซด (graphene oxide) เสนใย

ค า ร  บ อน  (carbon fibers) ท  อน า โ น ค า ร  บ อน  (carbon 

nanotubes) และคารบอนแบล็ค (carbon black) แลวนำมา

ผานกระบวนการทางเคมีเพื่อทำใหมีขนาดเล็กลง เชน ปฏิกิริยา

ออกซิเดชันโดยใชกรด (acidic oxidation) กระบวนการไฮโดร-

เทอร มอล (hydrothermal) กระบวนการโซลโวเทอร มอล 

(solvothermal) กระบวนการทางไฟฟาเคมี (electrochemical 

strategies) และการใชคลื่นอัลตราโซนิคและคลื่นไมโครเวฟชวย

ในการส ั ง เ ค ร าะห   (sonication and microwave assisted 

method) เปนตน การสังเคราะหจากใหญไปเล็กนั้นมีขอดคืีอเปน

วิธีที่งาย สามารถเลือกใชสารตั้งตนไดหลากหลายและสามารถ

สังเคราะหสารในปริมาณมากได นอกจากนี้การสังเคราะหจาก

ใหญไปเล็กสวนใหญจะปรากฏหมูฟงกชันที่เปนองคประกอบที่

พื้นผิวของแกรฟนควอนตัมดอท ทำใหกระจายตัวในน้ำไดดี แต

อยางไรก็ตาม วิธีการนี้ยังมีขอเสียคือมีรอยละผลได (yield) ที่ต่ำ 

และตองใชสารเคมีชวยในการสลายสารตั้งตนจากขนาดใหญใหมี

ขนาดเล็กซึ ่งควบคุมไดยาก สงผลใหมีความจำเพาะเจาะจง 

(selectivity) ของสารผลิตภัณฑต่ำจึงไมสามารถควบคุมลักษณะ

พื ้นผ ิว (morphology) และการกระจายต ัวของขนาด (size 

distribution) ของแกรฟนควอนตัมดอทที่สังเคราะหได (Li et 

al., 2013; Zheng et al., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2 แผนผังแสดงวธิกีารสังเคราะห GQDs 
 

3.1.1 ปฏ ิก ิร ิยาออกซ ิเดช ันโดยใช กรด (acidic 

oxidation) เปนการใชกรดแกในการลอก (exfoliate) สารตั้ง

ตนคารบอน เชน แกรฟนออกไซด เสนใยคารบอนและทอนาโน

คารบอนใหไดเปนแกรฟนควอนตัมดอท จากนั้นกรดที่เหลือจะถูก

กำจัดโดยทำใหเปนกลางและนำมาผานกระบวนการไดอะไลซิส 

ซึ ่งวิธีนี ้สามารถนำไปใชในสังเคราะหแกรฟนควอนตัมดอทใน

ปริมาณมากไดโดยใชสารตั้งตนคารบอนที่มีราคาถูกและหาไดงาย 

แตวิธีการนี้ก็ยังมีขอเสียตรงที่การกำจัดตัวออกซิไดสหรือกรด

สวนเกิน เชน กรดไนตริก นั้นสามารถทำไดยาก 

ในป ค.ศ. 2016 Tang และคณะ (Tang et al., 2016) 

ไดรายงานวิธีการสังเคราะหแกรฟนควอนตัมดอทผานปฏิกิริยา

ออกซิเดชันโดยใชกรด โดยใชแกรฟนออกไซดเปนสารตั้งตนและ
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ใชสารละลายผสมระหวางกรดไนตริกและกรดซัลฟวริกเปนตัว

ออกซิไดสเพื ่อลอกและตัดแผนแกรฟนออกไซดใหบางจนได 

แกรฟนควอนตัมดอท จากนั้นแกรฟนควอนตัมดอทที่สังเคราะห

ได จะถูกแยกเปนแกรฟนควอนตัมดอทที่เปลงแสงสีฟา (blue-

photoluminescent GQDs; b-GQDs) และแกรฟนควอนตัมดอทที่

เปล  งแสงส ี เข ียว (green-photoluminescent GQDs; g-GQDs) ดั ง

แสดงในรูปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แผนภาพแสดงการสังเคราะหและการแยก b-GQDs และ g-GQDs (Tang et al., 2016) 
 

3.1.2 กระบวนการไฮโดรเทอรมอล (hydrothermal) และ

กระบวนการโซลโวเทอรมอล (solvothermal) เปนการสังเคราะห

แกรฟนควอนตัมดอทที่อุณหภูมิและความดันสูง ซึ่งเปนวิธีที่งาย

และสะดวก โดยกระบวนการไฮโดรเทอรมอลจะใชน้ำเปนตัวทำ

ละลาย สวนกระบวนการโซลโวเทอรมอลจะใชเปนตัวทำละลาย

อินทรีย โดยทั่วไปแลวกระบวนการไฮโดรเทอรมอลและกระบวน

การโซลโวเทอรมอลจะตองมีการเติมสารท่ีมีความเปนเบสสูง เชน 

โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) หรือแอมโมเนีย (NH3) ซึ ่งสาร

เหลานี้จะทำหนาที่เปนเหมือนกรรไกรที่ตัดสารตั้งตนที่มีขนาด

ใหญใหมีขนาดเล็กลงและปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

(Li et al., 2013; Zheng et al., 2015) 

 ใ น ป   ค .ศ . 2012 Hiroyuki Tetsuka แ ล ะ ค ณ ะ 

(Tetsuka et al., 2012) ได รายงานการส ัง เคราะห แกรฟน

ควอนต ัมดอทที ่ปร ับปร ุงพ ื ้นผ ิวด วยกรดอะม ิโน (amino-

functionalized graphene quantum dots; af-GQDs) ผ  า น

กระบวนการไฮโดรเทอรมอลที่อุณหภูมิ 70-150 C เปนเวลา 5 

ชั่วโมง โดยใชแผนแกรฟนที่ถูกออกซิไดส (oxidized graphene 

sheet; OGS) เปนสารตั้งตนและใชแอมโมเนียเปนสารเคมีที่ทำ

หนาที่ในการตัดแผนแกรฟนที่ถูกออกซิไดส ดังแสดงในรูปที่ 4 

หลังจากนั้นนำมาอบใหความรอนที่อุณหภูมิ 100 C เปนเวลา  

1 ชั่วโมงเพื่อกำจัดแอมโมเนียสวนเกินและพิสูจนเอกลักษณของ

แกรฟนควอนตัมดอทที่สังเคราะหไดโดยใชเทคนิคเอ็กซเรย 

โฟโตอ ิ เ ล ็ กตรอนสเปกโทรสโกป   (X-ray Photoelectron 

Spectroscopy; XPS) และเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกป 

(Infrared spectroscopy) โดยผลการทดลองยืนยันวาสามารถ

สังเคราะหแกรฟนควอนตัมดอทไดสำเร็จและมีรอยละผลไดสูงถึง 

19-29% 

 ในป  ค.ศ. 2016 Renbing Tian และคณะ (Tian et 

al., 2016) ได ทำการสังเคราะหแกรฟนควอนตัมดอทโดยใช

แกรไฟตเปนสารตั้งตนผานกระบวนการโซลโวเทอรมอลโดยใช 

ไดเมทิลฟอรมาไมดเปนตัวทำละลายดังแสดงในรูปที ่ 5 โดย

เริ่มแรกมีการใหความรอนที่อุณหภูมิ 800 C เปนเวลา 5 ช่ัวโมง

เพ่ือทำใหระยะหางระหวางระนาบของแกรฟนเกิดการขยาย แลว

ทำการเติมกรดกรดซัลฟวริกและกรดไนตริกซึ่งกรดจะเกิดการ

สลายตัวและเขาไปแทรกอยูระหวางชั้นของแกรไฟต จากนั้นทำ

การเติมไดเมทิลฟอรมาไมดและทำการโซลโวเทอรมอลที่อุณหภูมิ 

170 C เปนเวลา 5 ช ั ่วโมงก็จะไดสารละลายของแกรฟน

ควอนตัมดอท จากนั้นทำใหแกรฟนควอนตัมดอทที่สังเคราะหได

บริสุทธิ์โดยการระเหยตัวทำลายลายแลวละลายน้ำกลับตามดวย

การกรอง ซึ่งแกรฟนควอนตัมดอทท่ีสังเคราะหไดนี้มีความเสถียร

สูงในหลากหลายชวงพีเอช 
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รูปที่ 4 (a) แผนภาพการสังเคราะห af-GQDs (b) ผล XPS แสดง C1s และ N1s สเปกตราของ af-GQDs ที ่ไดจากการเตรียม  

ที่อุณหภูมิ 90 C (เสนสีเขียว) และ OGS (เสนสีเทา) (c) อินฟราเรดสเปกตราของ af-GQDs ที่ไดจากการเตรียมที่อุณหภูมิ 

90 C (เสนสีเขียว) และ OGS (เสนสีเทา) (Tetsuka et al., 2012) 
 

 
 

รูปที่ 5 แผนภาพการสังเคราะห GQDs ดวยกระบวนการโซลโวเทอรมอล (Tian et al., 2016) 
 

 3.1.3 กระบวนการทางไฟฟ าเคม ี  (electrochemical 

method) เป นการสังเคราะหแกรฟ นควอนต ัมดอทโดยใช

หลักการทางไฟฟาเคมีในการแยกชั ้นของคารบอนที่เปนสาร

เริ่มตนในการสังเคราะห เชน ทอนาโนคารบอน (Shinde and 

Pillai., 2012) แท งแกรไฟต  (Ahirwar et al., 2017; Deng et 

al., 2015) และแผนฟลมแกรฟนออกไซด (Hu et al., 2010) โดย

มีการเสนอกลไกในการแยกชั ้นของคารบอนวาเกิดจากอนุมูล

อิสระของไฮดรอกซิล (OH) และอนุมูลอิสระของออกซิเจน (O) 

ซึ ่งเกิดจากปฏิกิร ิยาออกซิเดชันของน้ำและพันธะเดี ่ยวของ

คารบอนที่ขั้วแอโนด ทำหนาที่เปนเหมือนกรรไกรในการตัดสาร

เริ่มตนที่ใชสังเคราะหใหไดเปนแกรฟนควอนตัมดอท (Lu et al., 

2009) นอกจากนี้สารละลายอิเล็กโทรไลตเก้ือหนุน (supporting 

electrolyte) ยังสามารถแตกตัวและเขาไปแทรกอยู ในชั้นของ

คารบอนทำใหเกิดการแยกออกของชั้นคารบอนจนมีขนาดเล็กลง

และเกิดเปนแกรฟนควอนตัมดอท (Li et al., 2013; Zheng et 

al., 2015) 

 ในป   ค .ศ . 2017 Satyaprakash Ahirwar และคณะ 

(Ahirwar et al., 2017) ไ ด  เ ส นอกา ร ส ั ง เ ค ร า ะห  แ ก รฟ น
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ควอนตัมดอทโดยวิธีทางไฟฟาเคมีอยางงายโดยใชแทงแกรไฟต

เปนขั้วอิเล็กโทรด และใชกรดซิตริกและโซเดียมไฮดรอกไซดเปน

สารละลายอิเล็กโทรไลต ดังแสดงในรูปที่ 6 โดยเริ่มแรกจะมีการ

ใหความรอนที่อุณหภูมิสูงแกแทงแกรไฟตเพื่อทำใหเกิดความ

บกพร อง (defects) ท ี ่พ ื ้นผ ิวของข ั ้ วอ ิ เล ็กโทรด จากนั้น 

ไฮดรอกไซดไอออน (OH-) ที่อยูในสารละลายอิเล็กโทรไลตจะเขา

ไปแทรกอยูในชั้นของแกรไฟต จากนั้นโมเลกุลออกซิเจนที่เกิด

จากปฏิกิริยาทางไฟฟาเคมีจะเขาไปในระนาบของแกรไฟตทำให

เกิดการลอก (exfoliation) ของระนาบแกรไฟตและมีการสราง

แกรฟนควอนตัมดอทเกิดข้ึน ซึ่งแกรฟนควอนตัมดอทที่เกิดข้ึนนี้มี

ชวงการกระจายตัวของขนาดที่แคบ ซึ ่งแสดงถึงความเปนเนื้อ

เดียวกันของสารผลิตภัณฑที่ได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 แผนภาพการสังเคราะห GQDs ดวยกระบวนการทางไฟฟาเคมีโดยการเหนี่ยวนำใหเกิดความบกพรองที่พื้นผิวของแกรไฟต 

(Ahirwar et al., 2017) 
 

 3.1.4 กระบวนการทางกายภาพ (physical routes) เ ป น

การใชคลื่นอัลตราโซนิคและคลื่นไมโครเวฟชวยในการสังเคราะห 

(sonication and microwave assisted method) โดยการใช

คลื่นไมโครเวฟจะเปนวิธีที่รวดเร็วและมีการกระจายความรอน

ของตัวกลางท่ีทั่วถึง ทำใหไดสารผลิตภัณฑท่ีมีรอยละผลไดที่ดี (Li 

et al., 2012) โดยในป ค.ศ. 2018 Weitao Li และคณะ (Li et 

al., 2018) ไดนำเสนอกระบวนการที่งายและรวดเร็วโดยการใช

คลื ่นรังสีไมโครเวฟเพียงแค 3 นาทีในการสังเคราะหแกรฟน

ควอนตัมดอทโดยใช 1,3,6-ไตรไนโตรไพรีนเปนสารตัง้ตนดังแสดง

ในรูปที่ 7 

 สำหรับการใชคลื่นอัลตราโซนิคในการสังเคราะหน้ัน

สามารถสรางคลื่นความดันสูง-ต่ำในของเหลวได โดยคลื่นอัลตรา-

โซนิคจะทำใหเกิดการสรางฟองอากาศของตัวทำละลายและ

จากนั้นจะมีการโตของฟองอากาศจนกระทั่งฟองอากาศนั ้นแตก

แลวใหความดันและอุณหภูมิสูง ณ สภาวะนั้น จนทำใหเกิดการ

แยกออกของชั ้นคารบอนอยางต อเน ื ่องจนไดเปนแกรฟน

ควอนตัมดอท (Li et al., 2013; Zheng et al., 2015) เชน ใน

งานวิจัยของ Raji V. Nair และคณะ (Nair et al., 2017) ที ่ได

รายงานกระบวนการสังเคราะหแกรฟนควอนตัมดอทที ่ง าย 

รวดเร็ว เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอมและสามารถปรับขนาดของ 

แกรฟนควอนตัมดอทไดโดยใชคลื ่นอัลตราโซนิคและใชคลื่น

ไมโครเวฟในการใหความรอนเปนระยะ โดยใชแกรฟนออกไซด

เปนสารตั้งตนและโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนสเปนตัวออกซไิดส

เพื่อตัดระนาบของแกรฟนออกไซดใหมีขนาดเล็กลงจนไดแกรฟน

ควอนตัมดอทดังแสดงในรูปที่ 8 โดยแกรฟนควอนตัมดอทที่ได

จากการสังเคราะหดวยวิธีนี้มีการคายแสงฟลูออเรสเซนตที่ดีและ

มีความเปนพิษตอเซลลต่ำและสามารถนำไปประยุกตใชเปน

เซนเซอรในการตรวจวัดไอออนโลหะเหล็กและถายภาพเซลล

สิ่งมีชีวิตได 
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รูปที่ 7 แผนภาพการสังเคราะห GQDs โดยคลื่นไมโครเวฟ (Li et al., 2018) 
 

รูปท่ี 8 แผนภาพกระบวนการสังเคราะหแกรฟนควอนตัมดอทโดยใชคลื่นอัลตราโซนิคและใชคลื่นไมโครเวฟในการใหความรอนเปนระยะ 

(Nair et al., 2017) 
 

3.2 การสังเคราะหจากเล็กไปใหญ (bottom-up approaches) 

 เปนการสังเคราะหแกรฟนควอนตัมดอทโดยใชปฏิกิรยิา

ไพโรไลซิส (pyrolysis) หรือปฏิกิริยาการรวมตัวของคารบอน 

(carbonization) ที่มาจากโมเลกุลอินทรียขนาดเล็กหรือปฏิกิริยา

การรวมตัวของสารเคมีอยางตอเนื ่อง (step-wise chemical 

fusion) ของโมเลก ุลอะโรมาติกขนาดเล ็ก (Li et al., 2013; 

Zheng et al., 2015) 

 3.2.1 ปฏิกิริยาการรวมตัวของสารเคมีอยางตอเนื่อง 

( stepwise organic synthesis) ก า ร ส ั ง เ ค ร า ะ ห  แ กรฟ น

ควอนตัมดอทดวยวิธีนี้ โดยทั่วไปจะใชโมเลกุลอินทรียที่มีวงอะโร

มาติกเปนสารตั้งตน โดยแกรฟนควอนตัมดอทที่ไดสวนใหญจะมี

ชวงการกระจายตัวของขนาดที ่แคบ แตอยางไรก็ตาม การ

สังเคราะหดวยวิธีนี้ก็ยังมีขอเสียอยูตรงที่วาสามารถปองกันการ

รวมตัวกันของสารผลิตภัณฑ (aggregation) ไดยาก เนื่องจากมี

อันตรกิริยาแบบไพ-ไพ (- interaction) ทำใหสารผลิตภัณฑ

เกิดการรวมตัวกันไดงาย (Zheng et al., 2015) 

 โดยในป ค.ศ. 2010 ไดมีรายงานการสังเคราะหแกรฟน

ควอนตัมดอทดวยปฏิกิริยาการรวมตัวของสารเคมีอยางตอเนื่อง

โดย Xin Yan และคณะ (Yan et al., 2010) ไดทำการสังเคราะห

แกรฟนควอนตัมดอทที่ประกอบไปดวยคารบอนคอนจูเกต 168 

132 และ 170 อะตอม ซึ่งแทนดวย GQDs 1 2 และ 3 ตามลำดบั 

โดย GQDs ที่ไดสังเคราะหจากปฏิกิริยาควบแนนแบบออกซเิดชัน 

(oxidative condensation) ของพอลิฟนิลลีนตรงตำแหนงเอริล 

โดยใช 3-iodo-4-bromoaniline เปนสารตั้งตนผานการรวมตัว

ของสารเคมีอยางตอเน ื ่องจนไดแกรฟนควอนตัมดอทเปน

ผลิตภัณฑดังแสดงในรูปที่ 9
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รูปที่ 9 (a-b) แผนภาพการสังเคราะห GQDs (1-3) จาก 3-iodo-4-bromoaniline (4) ผานปฏิกิริยาการรวมตัวของสารเคมีอยาง

ตอเนื่อง (Yan et al., 2010) 
 

 3.2.2 ไพโรไลซิส (pyrolysis) หร ือปฏิก ิร ิยาการ

รวมตัวของคารบอน (carbonization) ของสารอินทรีย ใน

ปจจุบันการสังเคราะห GQDs ดวยวิธีไพโรไลซิส (pyrolys is )  

หรื อปฏิกิ ริ ย าการรวมตั วของคาร บอน  (carbonization) 

ของสารอินทรียไดรับความสนใจเปนอยางมากและมีการรายงาน

อยางแพรหลาย เนื่องจากการสังเคราะหดวยวิธีนี้สามารถทำได

งายและใหประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เน่ืองจากสามารถใชโมเลกุลอินทรียที่มีในธรรมชาติเปนสารตั้งตน

ในการสังเคราะหได (Li et al., 2013) โดยการสังเคราะหดวยวีธี

การนี้เปนการใหความรอนสูงกวาจุดเดือดของสารอินทรียที่ใช

เปนสารตั้งตนในการสังเคราะห โดยการเผาที่อุณหภูมิสูง การใช

กระบวนการไฮโดรเทอรมอลหรือใชคลื่นไมโครเวฟ เพ่ือใหสารตั้ง

ตนนั ้นเกิดการสลายตัว จากนั ้นอะตอมจะเกิดการควบแนน  

การกอนิวเคลียสผลึกและเกิดการรวมตัวกันจนมีขนาดใหญขึ้น

และเก ิดเป นแกรฟ นควอนต ัมดอท (Zheng et al., 2015) 

โดยสารตั้งตนที่ใชในการสังเคราะหแกรฟนควอนตัมดอทดวยวิธีนี้

สวนใหญจะเปนโมเลกุลอินทรียหรือเกลือของสารอินทรย เชน 

กากกาแฟ (Hsu et al., 2012) กลีเซอรอล (Lai et al., 2012) 

กรดแอสคอบิก (Jia et al., 2012) กรดซ ิตร ิก (Dong et al., 

2012a) และเกลือของเอทิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิตริกแอซิด 

(EDTA) (Deng et al., 2013) เปนตน ซึ ่งการสังเคราะหผ าน

วิธีการนี้เปนการสังเคราะหที่งาย คุมคา สามารถปรับปริมาณสาร

ในการสังเคราะหไดและสามารถเจืออะตอมไดตามที ่ตองการ 

(Zheng et al., 2015) 

 ในป   ค.ศ. 2017 H. Mahmood Kashani และคณะ 

(Kashani et al., 2017) ได รายงานการส ัง เคราะห แกรฟน

ควอนต ัมดอทที ่ เจ ือด วยอะตอมไนโตรเจน (N-GQDs) ผ าน

กระบวนการไพโรไลซิสโดยใชกรดซิตริกเปนแหลงของคารบอน

และใช   tris(hydroxymethyl)aminomethane (THMA) เปน

แหลงของไนโตรเจน และทำใหเปนกลางโดยการเติมโซเดียมไฮ-

ดรอกไซด ดังแสดงในรูปที่ 10 ซึ่ง N-GQDs ที่สังคราะหไดมีความ

เปนพิษต่ำและมีความเสถียรเชิงแสงสูง 
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รูปที่ 10 แผนภาพการสังเคราะห N-GQDs ดวยกระบวนการไพโรไลซิสและการนำไปประยุกตใชเปนเซนเซอรในการตรวจวัดยา 

ซูนิทินิบ (Sunitinib) (Kashani et al., 2017) 
 

 ในสวนของตัวอยางการสังเคราะห GQDs ดวยปฏิกิริยา

การรวมตัวของคารบอน (carbonization) ของสารอินทรียไดมี

รายงานในป ค.ศ. 2018 โดย Jia Hui Liu และคณะ (Liu et al., 

2018) ที่ไดสาธิตการเตรียมแกรฟนควอนตัมดอทที่มีความหนา

เพียงหนึ่งชั้น (s-GQDs) โดยวิธีไฮโดรเทอรมอลที่อุณภูม ิ180 C 

เปนเวลา 24 ชั่วโมง  เพ่ือใหเกิดการยอยสลายของสารตั้งตนคือ 

perylene t e t r a ca rboxy l i c  anhyd r i de  (PTCDA )  

และ  polyethylenimine (PEI) แลวเกิดการควบแนนใหม

อีกครั้งเกิดเปน s-GQDs ดังแสดงในรูปที่ 11 ซึ่ง s-GQDs ที่

สังเคราะหไดสามารถนำไปประยุกตใชในการตรวจวัด ATP 

โดยการเกิดอันตรกิริยาทางไฟฟา (electrostatic interac-

t ion) และอันตรกิร ิยาแบบไพ-ไพ (- interact ion) 

ระหวาง s-GQDs และ ATP นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใชใน

การถายภาพ ATP ในเซลลของสิ่งมีชีวิตไดดวย  

จะเห็นไดว าการสังเคราะหแกรฟนควอนตัมดอท

สามารถสังเคราะหไดหลายวีธีและสามารถเลือกใชสารตั้งตนและ

สภาวะในการสังเคราะหไดหลากหลายดังที่กลาวมาขางตนและ

ดังที่แสดงในตารางที่ 1 ทำใหไดแกรฟนควอนตัมดอทที่มีขนาด

และสมบัติที่แตกตางกัน ซึ ่งสามารถนำไปประยุกตใชงานได

หลากหลาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



586 KKU Science Journal Volume 47 Number 4 Review 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 แผนภาพการสังเคราะห s-GQDs ผานปฏิกิร ิยาการรวมตัวของคารบอน (carbonization) ของสารอินทรียโดยใช

กระบวนการไฮโดรเทอรมอลและกลไกในการตรวจวัด ATP (Liu et al., 2018) 
 

4. การประยุกตใช 

 เนื ่องจากแกรฟนควอนตัมดอทมีสมบัติเฉพาะตัวที่

นาสนใจและสามารถสังคราะหไดหลากหลายวิธี จึงมีการนำเอา

แกรฟนควอนตัมดอทไปประยุกตมากมายทั้งทางกายภาพและ

ชีวภาพ เชน ใชในการถายภาพทางชีวภาพ ใชเปนตัวขนสงยา ใช

เปนตัวแยกดีเอ็นเอ ใชเปนเซนเซอรในการตรวจวัดโลหะและ

โมเลกุลชีวภาพ ใชเปนตัวเรงเชิงแสง และประยุกตใชทางดาน

พลังงาน เปนตน (Li et al., 2013) 

4.1 ถายภาพทางชีวภาพ (Bioimaging) 

 แกรฟนควอนตัมดอทมีสมบัติเชิงแสงที่เปนเอกลักษณ

และสามารถคายแสงฟลูออเรสเซนตที ่ม ีความเขมสูง ทำให

สามารถนำไปประยุกตใชงานไดจริง และที ่สำคัญคือแกรฟน

ควอนตัมดอทนั้นมีความเปนพิษตอเซลลต่ำเนื่องจากสามารถ

เลือกใชสารตั้งตนในการสังเคราะหท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมี

ความเปนพิษต่ำได จึงสามารถนำมาประยุกตใชในการถายภาพ

เซลล (cellular imaging) ในสิ ่งมีชีวิตได เชน ในป ค.ศ. 2012 

Juan Peng และคณะ (Ge et al., 2012) ไดรายงานการถายภาพ

เซลลมะเร็งเตานมมนุษย T47D (human breast cancer cell 

lines T47D) โดยใชแกรฟนควอนตัมดอทที่เปลงแสงที่เขียวซึ่งได

จากการสังเคราะหดวยวิธีออกซิเดชันโดยใชกรด โดยใชเสนใย

คารบอน (carbon fibers, CF) เปนสารตั้งตน 

โดยแกรฟนควอนตัมดอทที่ทำการสังเคราะหไดนี้มีการ

เปลงแสงสีเขียว ซึ่งสามารถนำไปประยุกตใชในการถายภาพ

เซลลมะเร็งเตานมมนุษย T47D ได โดยไดทำการยอมสีนิวเคลียส

ของเซลลดวยสียอม DAPI ซึ่งแสดงสีน้ำเงินเมื่อทำการถายภาพ

โดยใชกลองที่มีฟลูออเรสเซนตเปนแหลงกำเนิดแสง จากนั้นทำ

การบมเซลลมะเร็งนี้กับแกรฟนควอนตัมดอทที่สังเคราะหไดเปน

เวลา 4 ช ั ่วโมง และผลการทดลองแสดงใหเห ็นวาแกรฟน

ควอนตัมดอทสามารถนำไปใชในการถายภาพเซลลมะเร็งเตานม

มนุษย T47D ไดและมีความคมชัดของภาพสูงดังแสดงในรูปที่ 12 

ซึ่งสามารถนำไปประยุกตใชในทางการแพทยตอไปได 
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ตารางที่ 1 ตัวอยางการสังเคราะหแกรฟนควอนตัมดอทดวยวธิตีาง ๆ 

วิธีหลัก วิธียอย สารตั้งตนท่ีใช 
ขนาด 

(nm) 

ความสูง 

(nm) 

สี 
อางอิง 

ใหญไป

เล็ก 

ปฏิกิรยิาออกซิเดชัน 

โดยใชกรด 

แกรฟนออกไซด 5-19 - น้ำเงนิ (Shen et al., 2011) 

คารบอนแบล็ค 15 0.5 เขียว (Dong et al., 2012) 

แกรไฟต 17 0.84 น้ำเงนิ (Ciesielski et al., 

2016) 

อนุภาคนาโนแกรไฟต 3-4 1 น้ำเงนิ (Nguyen and Kim., 

2018) 

ไฮโดรเทอรมอล แกรฟนออกไซด 5-13 1-2 น้ำเงนิ (Pan et al., 2010) 

รีดิวซแกรฟนออกไซด 2-5 - น้ำเงนิ (Yang et al., 2012) 

แกรฟนออกไซด 3-10 0.5–2.5 น้ำเงิน (Sun et al., 2015) 

โซลโวเทอรมอล แกรฟนออกไซด 5.3 12 เขียว (Zhu et al., 2011) 

แกรฟนออกไซด 3-5 0.95 น้ำเงนิ 

ถึงเขียว 

(Zhu et al., 2012) 

ไมโครเวฟ แกรฟนออกไซด 2-7 0.5-2 เขียวและนำ้

เงนิ 

(Li et al., 2012) 

ไมโครเวฟและไฮโดรเทอรมอล แกรฟนออกไซด 3 <0.7 น้ำเงนิ (Chen et al., 2012) 

อัลตราโซนิค แกรฟน 3-5 - น้ำเงิน (Zhuo et al., 2012) 

กระบวนการทางไฟฟาเคมี แกรฟน 3-5 1-2 เขียว (Hu et al., 2010) 

แทงแกรไฟต 5-10 <0.5 เหลือง (Zhang et al., 2012) 

ปฏิกิรยิาโฟโตเฟนตัน (Photo-Fenton 

reaction) 

แกรฟนออกไซด 40 1.2 น้ำเงนิ (Zhou et al., 2012) 

การกัดผิวดวยออกซิเจนพลาสมา 

(Oxygen plasma etching) 

แกรฟน 11  4.3 4.5 - (Kim et al., 2012) 

เล็กไป

ใหญ 

ปฏิกิรยิาการรวมตัวของสารเคมีอยาง

ตอเนื่อง 

อะโรมาติก

ไฮโดรคารบอน 

- - - (Mueller et al., 

2010) 

ไพโรไลซิส กรดมาเลอิก 

และกรดโฟลิค 

2-8 <0.6 เขียว (Li et al., 2018) 

ไตรโซเดียมซเตรต 1.3  

0.5 

0.6 น้ำเงนิ (Hong et al., 2018) 

กรดซิตรกิ 1.0-4.0 0.5-2.0 - (Xu et al., 2019) 

ไฮโดรเทอรมอล กลูโคส แอมโมเนยี 4.34 - เขียว (Tam and Choi., 

2018) 

กากนำ้ตาล 3.5  

1.25 

0.9-1.1 น้ำเงิน (Sangam et al., 

2018) 

เอทิลลีนไดเอมีน 3.2 - น้ำเงนิ (Zhang et al., 2019) 

เรงการเปดวง  

(Catalyzed cage-opening) 

C60 2.7-10 - - (Lu et al., 2011) 

C60 2-3 0.6-1 เขียว (Chua et al., 2015) 

ไพโรไลซิสและการลอก (exfoliation) Unsubstituted HBC 60 2-3 น้ำเงิน (Liu et al., 2011) 
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รูปที่ 12 ภาพถายทางฟลูออเรสเซนตของเซลลมะเร็งเตานมมนุษย T47D หลังจากบมดวยแกรฟนควอนตัมดอทเปนเวลา 4 

ชั่วโมง (a) ภาพถายเซลล T47D (b) ภาพถายนิวเคลียสของเซลล T47D หลังจากยอมดวยสียอม DAPI ซึ่งเปลงแสงสีน้ำ

เงิน (c) ภาพถายเซลล T47D หลังจากบมดวย GQDs เปนเวลา 4 ชั่วโมงซึ่งจะเห็นการรวมตัวของ GQDs ซึ่งเปลงแสงสี

เขียวรอบ ๆ นิวเคลียสของเซลล T47D (d) ภาพซอนทับของนิวเคลียสที่ยอมดวย DAPI (สีน้ำเงิน) และ GQDs (สีเขียว) 

(Ge et al., 2012) 
 

4.2 ตัวขนสงยา (Drug delivery) 

 ขนาดท ี ่ เ ล ็ ก ใ น ระด ั บนา โน เมตร ของแกรฟน

ควอนตัมดอททำใหสามารถนำมาประยุกตใชเปนตัวขนสงยาไดดี 

เนื่องจากมีพื้นที่ผิวมากและมีความจำเพาะเจาะจงตอเปาหมาย 

และสามารถเกิดอันตรกิริยาที่หลากหลายผานอันตรกิริยาแบบ

ไพ-ไพ (- stacking) แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลที่ไมชอบน้ำ 

(hydrophobic interaction) แ ร ง ด ึ ง ด ู ดท า ง ไ ฟฟ  า สถ ิ ต ย  

(electrostatic attraction) ห ร ื อ ก า ร ด ู ดซ ั บท า งก ายภาพ 

(physisorption) อ ีกทั ้งย ังสามารถดูดซึมเข าส ู  เซลลได ง าย  

มีความเขากันไดกับเน้ือเยื่อในรางกายและมีความเปนพิษตอเซลล

ต่ำ (Zheng et al., 2015) 

 ในปจจุบันไดมีรายงานเกี ่ยวกับการนำเอาแกรฟน

ควอนตัมดอทมาใชเปนตัวขนสงยามากมาย ยกตัวอยางเชน ในป 

ค.ศ. 2011 Yujia Jing (Zhu et al., 2010) และคณะได ค ิดคน

แคปซูลที่ใชในการขนสงยาแพคลิแทกเซิล (Paclitaxel) ซึ่งเปนยา

ที ่ใชในการรักษาโรคมะเร็ง ซ ึ ่งแคปซูลที ่ส ังเคราะหขึ ้นนี ้มี

โครงสรางเปนแบบที่มีเปลือกหุมและแกนกลาง (core-shell) 

โดยช้ันที่เปนเปลือกหุม (shell) จะมีองคประกอบเปนไทเทเนียม-

ไดออกไซด (TiO2) ที่มีความหนาสองชั้น (dual layer) ซึ่งจะเปน

ชัน้ที่ปองกันไมใหเกิดการปลดปลอยของยาถาไมไดรับการกระตุน 

สวนชั้นที่เปนแกนกลาง (core) จะประกอบไปดวยน้ำมันมะกอก

ซึ่งทำหนาที่เปนแหลงเก็บยาที่สามารถละลายไดดีในน้ำมัน (oil-

soluble drug) นอกจากนี้ภายในชั้นที่เปนแกนกลางจะมีเหล็ก

ออกไซด (Fe3O4) ซึ ่งเปนตัวกำหนดเปาหมายโดยใชสมบัติ

แมเหล็ก (magnetic targeting) และแกรฟนควอนตัมดอทซึ่งจะ

ทำใหสามารถติดตามการเคลื่อนท่ีและการทำงานของตัวขนสงยา

ไดโดยการถายภาพเซลลดวยแหลงกำเนิดฟลูออเรสเซนต โดยยา

แพคลิแทกเซิลจะถูกปลอยออกมาจากแคปซูลหลังจากมีการ

กระตุนใหชั้นของไทเทเนียมไดออกไซดเกิดการแตกออกโดยใช

คลื ่นอัลตราโซนิค ดังแสดงในรูปที ่ 13 โดยการปลดปลอยยา

สามารถควบคุมไดโดยการกำหนดระยะเวลาในการใหคลื่นอัลตรา

โซนิค
 

 

 



บทความ วารสารวิทยาศาสตร มข. ปท่ี 47 เลมที่ 4 589 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 13 แผนภาพกระบวนการในการปลดปลอยยาแพคลิแทกเซิลโดยการใหคลื่นอัลตราโซนิคเพ่ือทำใหเกิดการแตกออกของเปลือก

แคปซูลที่ใชในการขนสงยา (Zhou et al., 2012) 
 

4.3 ตัวแยกดีเอ็นเอ (DNA cleavage system) 

 การที่แกรฟนควอนตัมดอทมีขนาดเล็กทำใหสามารถ

เขาไปแทรกสอด (intercalation) ในสายดีเอ ็นเอได  ทำให

สามารถชวยในการตัดแยก ซอมแซมและชวยในการสงสัญญาณ

ของสายดีเอ็นเอได โดยในป ค.ศ. 2012 Xuejiao Zhou และ

คณะ (Zhou et al., 2012) ไดคิดคนตัวแยกดีเอ็นเอชนิดใหมโดย

การใชแกรฟนควอนตัมดอทและไอออนโลหะคอปเปอร (Cu2+) 

ซึ่งพบวาเมื่อเติมแกรฟนควอนตัมดอท และ Cu2+ สงผลใหดีเอ็น

เอที่มีรูปรางเปนวงแหวนที่พันเกลียวซอน (supercoiled DNA) 

กวา 90 เปอรเซนตเกิดการแยกออกแลวเปลี่ยนไปเปนดีเอ็นเอ

แบบวงแหวนที่ม ีช องเปด (nicked  DNA) ในขณะที่การเติม 

แกรฟ นออกไซด  (GO) และ Cu2+ ในปร ิมาณเท าก ันม ีการ

เปลี่ยนแปลงเพียงแค 59 เปอรเซนต ดังแสดงในรูปที่ 14 ถึงแมวา

จะไมทราบกลไกการแทรกสอดของ GO และ GQDs เขาไปใน

สายดีเอ็นเอที่แนชัด แตอยางไรก็ตามการที่ GQDs มีขนาดเล็ก

กวา GO ทำใหสามารถแทรกสอดเขาไปในสายดีเอ็นเอไดมากกวา 

สงผลใหเกิดการแยกของสายดีเอ็นเอและเกิดการเปลี่ยนแปลง

รูปรางจากแบบวงแหวนที่พันเกลียวซอนไปเปนแบบวงแหวนที่มี

ช องเปดได มากกวาซึ ่งสอดคลองกับผลที ่ไดจากอะกาโรส-

เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส 

4.4 เซนเซอร (Sensors) 

 เนื ่องจากแกรฟนควอนตัมดอทมีสมบัติเชิงแสงโดย

สามารถคายแสงฟลูออเรสเซนตที ่ใหความเขมสูง มีสมบัติทาง

อิเล็กตรอนและสมบัติทางไฟฟาเคมีทำใหแกรฟนควอนตัมดอทมี

ความไวต อการรบกวนส ูง ด ั งน ั ้นจ ึงม ีการนำเอาแกรฟน

ควอนตัมดอทมาใชเปนเซนเซอรในการตรวจวัดไอออนโลหะและ

โมเลกุลทางชีวภาพและติดตามการเปลี่ยนแปลงและหาปริมาณ

ของสารเปาหมายไดหลากหลายวิธี เชน การเปลี่ยนแปลงของ

สัญญาณฟลูออเรสเซนต ติดตามการเปลี ่ยนแปลงสี และใช

เทคนิคทางเคมีไฟฟา เปนตน (Zheng et al., 2015) 

 ในป   ค .ศ. 2017 Long Sun และคณะ (Sun et al., 

2017) ไดรายงานการตรวจวัดคลอเรสเตอรอลดวยเทคนคิฟลูออ-

เรสเซนตสเปกโทรสโกป โดยใชตัวตรวจวัดคือสารประกอบ

เชิงซอนระหวางแกรฟนควอนตัมดอทที่เจือดวยอะตอมไนโตรเจน 

(N-GQDs) และโครเมียมพิโคลิเนต (CrPic) โดยเริ่มแรกไดทำการ

สังเคราะห N-GQDs ดวยกระบวนการไฮโดรเทอรมอลที่อุณหภูมิ 

190 C เปนเวลา 4 ชั่วโมง โดยใชกรดซิตริกและเอทิลลีนไดเอมีน

เปนสารตั้งตน ซึ่ง N-GQDs ที่สังเคราะหไดนี้ใหความเขมของการ

คายแสงฟลูออเรสเซนตที ่สูง จากนั ้นหลังจากการทำการตอกิ่ง 

(grafting) N-GQDs ดวย CrPiC โดยมีซีสเตเอมีนเปนตัวเชื่อมขวาง 

พบวาหลังจากการตอกิ่ง N-GQDs ดวย CrPiC ทำใหความเขมของ

การคายแสงฟลูออเรสเซนตของ N-GQDs ลดลง เนื่องจากเกิดการ

ถายโอนอิเล็กตรอนที่เหนี่ยวนำดวยแสง (พีอีที) โดยมี CrPiC ทำ

หนาที ่เปนตัวใหอิเล็กตรอนและ N-GQDs ทำหนาที ่เปนตัวรับ

อิเล็กตรอน และเมื่อเติมสารเปาหมายคือคลอเรสเตอรอลลงใน

ระบบเซนเซอร N-GQDs/CrPiC พบวาความเขมของการคายแสง

ฟลูออเรสเซนตของ N-GQDs เพ่ิมข้ึน เนื่องจาก CrPiC เปนตัวรับท่ี

ชอบจับกับโมเลกุลคลอเรสเตอรอลและมีอันตรกิริยาแบบไพ-ไพ 

ระหวาง CrPiC และคลอเรสเตอรอลซึ่งเปนแรงเสริมทําใหเกิด

อันตรกิริยากันแข็งแรงยิ่งขึ้น ซึ่งชวยขัดขวางการเกิดการถายโอน

อิเล็กตรอนที่เหนี่ยวนำดวยแสง (พีอีที) ทำให N-GQDs มีความเขม

ของการคายแสงฟลูออเรสเซนตของ N-GQDs เพิ ่มขึ ้น ทำให
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สามารถตรวจวัดคลอเรสเตอรอลไดโดยผานกลไกการลดและเพ่ิม 

(off-on) ของสัญญาณฟลูออเรสเซนตดังแสดงในรูปที่ 15 และ

ระบบเซนเซอรนี ้สามารถตรวจวัดคลอเรสเตอรอลไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยมีความจำเพาะเจาะจงสูงและมีขีดจำกับการ

ตรวจวัดที่ความเขมขนต่ำคือ 0.4 ไมโครโมลาร อีกทั้งยังสามารถ

ประยุกตใชในการหาปริมาณของคลอเรสเตอรอลในตัวอยางจริง

คือเซรั่มของมนุษยได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 14 อะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟรีซิสของแกรฟนออกไซด (GO) และแกรฟนควอนตัมดอท (GQDs) กับไอออนโลหะคอปเปอร 

(Cu2+)  หลังจากบมที่อุณหภูมิ 37 C เปนเวลา 2 ชั่วโมงในสารละลายทริสบัฟเฟอรความเขมขน 50 mM (พีเอช 2) โดยใช

ความเขมขนของ Cu2+ เทากับ 10 mM และใชความเขมขนของ GO และ GQDs เทากับ 50 g/mL (Zhou et al., 2012) 

 

 
 

รูปที่ 15 แผนภาพกลไกการลดและเพิ่มของสัญญาณฟลูออเรสเซนตของ N-GQDs หลังจากการเติม CrPiC และคลอเรสเตอรอล

(Sun et al., 2017)  
 

4.5 ตวัเรงเชิงแสง (Photocatalyst) 

 การนำแกรฟนควอนตัมดอทไปประยุกตใชเปนตัวเรง

เชิงแสงถือเปนอีกหนึ ่งการประยุกตใชที ่นาสนใจและยังไมมี

รายงานมากนักในปจจุบัน โดยตัวเรงเชิงแสงที่สำคัญในปจจุบัน

ที ่ ม ี ร ายงานอย างแพรหลายคือสารกึ ่ งตั วนำไทเทเนียม- 

ไดออกไซด (TiO2) เนื่องจากมีความเสถียรเชิงความรอนสงู ทนตอ

การกัดกรอนไดดี มีราคาถูกและไมเปนพิษ อีกทั้งยังสามารถ

ดูดกลืนแสงยูวีไดดี ทำใหนิยมนำมาทำเปนตัวเรงเชิงแสงภายใต

แสงยูวี แตยังมีขอจำกัดตรงที่ TiO2 ดูดกลืนแสงไดดีในชวงยูวี

เทานั้น ทำใหไมสามารถเปนตัวเรงเชิงแสงในชวงวิสิเบิลได ดังนั้น

การพัฒนาตัวเรงเชิงแสงที่สามารถดูดกลืนแสงในชวงวิสิเบิลจึง

เปนสิ่งท่ีนาสนใจเนื่องจากในแสงอาทิตยมีแสงวิสิเบิลมากกวาแสง

ยูวแีละเนื่องจากแสงในชวงวิสิเบิลมีพลังงานนอยกวาแสงในชวงยู

วี ทำใหการใชแสงวิสิเบิลในการสลายสียอมมีความรอนเกิดขึ้น

นอยกวาการใชแสงยูวีจึงไมจำเปนตองใชระบบหลอเย็น ซึ่งนำไป

ประยุกตใชงานไดงายและมีตนทุนต่ำ และหนึ่งในสารก่ึงตัวนำท่ีมี

รายงานวาสามารถนำมาประยุกตใชเปนตัวเรงเชิงแสงภายใตแสง

วิสิเบิลไดก็คือ แกรฟนควอนตัมดอท (Li et al., 2013) 



บทความ วารสารวิทยาศาสตร มข. ปท่ี 47 เลมที่ 4 591 

 

 ในป   ค .ศ. 2016 Jiexin Fan และคณะ (Fan et al., 

2016) ไดรายงานการสลายสียอมเมทิลีนบลู (Methylene Blue) 

โดยใชแกรฟนควอนตัมดอทเปนตัวเรงเชิงแสงภายใตการฉายแสง

วิสิเบิล โดยแกรฟนควอนตัมดอทที่ Jiexin รายงานมีทั้งหมดสาม

ชนิดคือ แกรฟนควอนดัมดอท (GQDs) แกรฟนควอนตัมดอท 

ที่ดัดแปลงหมูฟงกชันดวยพอลิเอทธิลีนอิมมีน (GQDs-PEIs) และ

แกรฟนควอนตัมดอทที่ดัดแปลงหมูฟงกชันดวยพอลิ เอทธิ ลี น

ไกลคอล (GQDs-PEGs) โดยแกรฟนควอนตัมดอททั้งสาม

ชนิดสามารถสลายสียอมเมทิลีนบลูไดภายใตการฉายแสงวิสิเบิล

ดวยหลอดวสิิเบิล (A 300 W Xe lamp) โดยสามารถสลายสียอม

ไดเกือบหมดภายในเวลา 4 ชั่วโมง ดังแสดงในรูปที่ 16 ซึ่งแสดง

ใหเห็นวาแกรฟนควอนตัมดอทสามารถนำมาประยุกตใชเปน

ต ัวเร งเช ิงแสงภายใต แสงว ิส ิ เบ ิลได อย างม ีประส ิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมอัตราการสลายตัวของสียอมไดโดย

การดัดแปลงหมูฟงกชันดวยโมเลกุลพอลิเมอรท่ีแตกตางกัน 

 

 

รูปที่ 16 สเปกตราการดูดกลืนแสงยูว-ีวิเบิลของสียอมเมทิลีนบลูหลังจากการฉายแสงวิสิเบิลโดยใช (a) GQDs (b) GQDs-PEIs และ

(c) GQDs-PEGs เปนตัวเรงเชิงแสงที่เวลาตาง ๆ และ (d) กราฟเปรียบเทียบอัตราในการสลายสียอมเมทิลีนบลูของตัวเรง

ทั้งสามชนิด (Fan et al., 2016) 
 

4.6 ประย ุกตใช งานทางด านพลังงาน (Energy-related 

applications) 

 การนำแกรฟนควอนตัมดอทไปประยุกตใชงานทางดาน

พลังงานถือเปนการประยุกตใชงานที่นาสนใจ เชน การนำแกรฟน

ควอนต ั มดอทไปใส  ในอ ุปกรณ ออปโตอ ิ เ ล ็ กทรอน ิ กส  

(optoelectronic devices) ซึ่งแบงออกเปนสองกลุมใหญ ๆ  คือ 

1) อุปกรณที่ทำหนาที่เปลี่ยนแสงใหเปนสัญญาณทางไฟฟา ไดแก 

เ ซ ล ล  แ ส ง อ า ท ิ ต ย   (solar cell) แ ล ะ ต ั ว ต ร ว จ ร ั บ แ ส ง 

(photodetector) ชนิดตาง ๆ เชน โฟโตไดโอด (photodiode) 

และโฟโตทรานซิสเตอร (phototransistor) 2) อุปกรณที ่ทำ

หนาที่เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟาให เปนแสง ไดแก  สารกึ่ ง

ตัวนำ เชน ไดโอดเปลงแสง (light-emitting diode, LED) 

 เนื ่องจากสมบัต ิเชิงแสงและเชิงไฟฟาของแกรฟน

ควอนตัมดอทสามารถปรับเปลี่ยนไดขึ้นอยูกับหมูฟงกชันที่อยูบน

พื ้นผิวของแกรฟนควอนตัมดอท อีกทั้งสมบัติการกระจายตัว 

(dispersibiity) ขึ ้นอยู กับความชอบน้ำ (hydrophilicity) และ
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ความไมชอบน้ำ (hydrophobicity) ซึ่งควบคุมดวยหมูฟงกชันที่

ถูกเติม (functionalized) ซึ่งมีความสำคัญอยางยิ่งเพราะชวยให

แกรฟนควอนตัมดอทสามารถรวมเขากับชั้นที่เปนพอลิเมอรซึ่ง

เปนองคประกอบภายในอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกสไดเปน

อยางด ี

 ในป ค.ศ. 2015 Jung Kyu Kim และคณะ (Kim et 

al., 2015) ไดคิดคนอุปกรณโฟโตวอลเทอิก (photovoltaic cell) 

หรือเซลลแสงอาทิตยโดยนำแกรฟนควอนตัมดอทไปรวมเขากับ

ชั ้นที ่เปนพอลิเมอรดังแสดงในรูปที ่ 17 และพบวาแกรฟน

ควอนต ัมดอทที ่ ใส  เข  าไปน ั ้นช วยเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการ

เปลี ่ยนแปลงพลังงาน (power conversion efficiency, PCE) 

จากแสงเปนสัญญาณไฟฟา เนื ่องจากอะตอมออกซิเจนที่เปน

องคประกอบของหมู ฟงกชันในแกรฟนควอนตัมดอทสามารถ

กระจายตัวไดดีในชั้นพอลิเมอร PEODT:PSS ซึ ่งชวยปรับปรุง 

คาความหนาแนนกระแสไฟฟาลัดวงจรตอหนึ่งหนวยพื้นที่โฟโต-

อ ิ เล ็กโทรด (short circuit current density, JSC) ให  เพ ิ ่มขึ้น

อยางมีนัยสำคัญ สงผลใหประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสง 

เป  นพล ั งงาน ไฟฟ  า  ( Incident Photon to Charge Carrier 

Efficiency, IPCE) มีคาสูงข้ึนดวย ดังแสดงในรูปที่ 17

 

 

รูปที่ 17 (a) ภาพสวนประกอบของอุปกรณโฟโตวอลเทอิก ประกอบไปดวยโลหะอลูมิเนียม (Al) ชั้นบัลคเฮทเทอโรจังชั่น(Bulk 

heterojunctions, BHJ) แก ร ฟ  น ค วอ น ต ั ม ดอ ท  (GQDs) ช ั ้ น  poly(3 , 4 - ethylenedioxythiophene): poly(4 -

styrenesulfonate) (PEODT: PSS) และชั้นกระจกอินเดียม ดีบุกออกไซด (ITO glass) และ (b) กราฟแสดงการเพิ่มขึ้น

ของประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา (% IPCE) หลังจากเติมแกรฟนควอนตัมดอท (Kim et al., 

2015) 
 

 ดวยคุณสมบัติที่นาสนใจและขนาดที่เล็กของแกรฟน

ควอนตัมดอท อีกทั ้งยังมีความเปนพิษต่ำตอสิ ่งมีชีวิต ทำให 

แกรฟนควอนตัมดอทสามารถนำไปประยุกตใชงานไดหลากหลาย

สาขาทั้งทางดานกายภาพและทางชีวภาพดังที่กลาวมาขางตน 

นอกจากนี้ยังมีนำไปประยุกตใชในงานอื่น ๆ ดังแสดงในตาราง 

ที ่ 2 ดวยเหตุนี้ทำใหแกรฟนควอนตัมดอทนั้นเปนหนึ ่งในวัสดุ 

นาโนที่ไดรับความสนใจและมีการศึกษา อยางแพรหลายที่ใน

ปจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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ตารางที่ 2 ตัวอยางการประยุกตใชงานของแกรฟนควอนตัมดอทในงานตาง ๆ 

การประยุกตใชงาน ชนิดของแกรฟนควอนตัมดอท วิธีที่ใชในการสังเคราะห อางอิง 

ดานการแพทย    

ตัวขนสงเปปไทด ไกลซีน-โพรลีน- 

กลูตาเมต (GPE) ไปยังระบบประสาท

สวนกลาง 

Graphene quantum dots (GQDs) 

conjugated neuroprotective 

peptide glycine-proline-glutamate 

(GQDG) 

ไฮโดรเทอรมอล (Xiao et al., 2016) 

ติดตามปริมาณของเอนไซม 

อัลคาไลนฟอสฟาเตส (ALP) ในเซลล

สิ่งมีชีวิต 

Boron-doped graphene quantum 

dots (BGQDs) 

กระบวนการทางไฟฟาเคมี (Chen et al., 2017) 

ตัวขนสงยา Mesoporous silica nanoparticles 

capped with graphene quantum 

dots 

ปฏิกิรยิาออกซิเดชัน 

โดยใชกรด 

(Gao et al., 2019) 

ดานพลังงาน    

ตัวเรงปฏิกิริยาเชิงแสงเพื่อ 

แยกสลายน้ำและเรงปฏิกิรยิารีดักชัน

ของคารบอนไดออกไซด 

Graphene quantum dots (GQDs) ปฏิกิรยิาออกซิเดชัน 

โดยใชกรด 

(Yan et al., 2018) 

เซลลแสงอาทิตย (solar cell) Carboxyl edge-functionalized 

graphene quantum dot (COOH-

GQD) 

- (Sharma and Jha., 2019) 

ดานเซนเซอร    

เซนเซอรทางฟลูออเรสเซนต 

สำหรับตรวจวัดไอออนเหล็ก (Fe3+) 

Graphene quantum dots (GQDs) กระบวนการทางไฟฟาเคม ี (Ananthanarayanan et al., 

2014) 

เซนเซอรทางฟลูออเรสเซนต 

สำหรับตรวจวัดไอออนไอโอไดด (I-) 

ในตัวอยางผงนม 

Nitrogen-doped graphene 

quantum dots (N-GQDs) 

ไฮโดรเทอรมอล (Zhang et al., 2018) 

เซนเซอรทางไฟฟาเคมี 

สำหรับตรวจวัดหาปรมิาณ 

ยาเพนท็อกซิฟลลีน (Pentoxifylline) 

Au nanoclusters@graphene 

quantum dots (Au NCs@GQDs) 

ไพโรไลซิส (Zhang et al., 2019) 

ตรวจวัดปริมาณยาไอบูโพรเฟน (IBP) 

ในตัวอยางยา ซีรั่มในเลือดมนุษยและ

ในตัวอยางน้ำเสีย 

Nanocomposite from nitrogen-

doped graphene quantum dots 

and gold nanoparticles  

(AuNPs@N-GQDs) 

ไฮโดรเทอรมอล (Roushani and Shahdost-fard., 

2019) 

 

5. สรุป 

 บทความนี้ไดนำเสนอแกรฟนควอนตัมดอทซึ่งเปนหนึ่ง

ในว ัสด ุ นา โนท ี ่ ไ ด  ร ั บความสนใจ เป  นอย  า งมาก ในหมู

นักวิทยาศาสตรในปจจุบัน โดยมุงเนนการนำเสนอคุณสมบัติที่

สำคัญ วิธกีารสังเคราะหท่ีนิยมใชในปจจุบันทั้งการสังเคราะหจาก

ใหญไปเล ็ก (top-down approaches) และจากเล ็กไปใหญ 

(bottom-up approaches) และตัวอย างการนำเอาแกรฟน

ควอนตัมดอทไปประยุกตใชงานดานตาง ๆ เชน การถายภาพทาง

ชีวภาพ ตัวขนสงยา ตัวแยกดีเอ็นเอ เซนเซอร ตัวเรงเชิงแสง และ

เซลลแสงอาทิตย เปนตน ซึ่งสามารถพัฒนาเปนอุปกรณตาง ๆ ที่

ใชงานไดจริงในอนาคตตอไป 
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