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บทคัดย่อ

สมบัติเชิงอิเล็กตรอนของสารก้อน 3 มิติ จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากขนาดของสารถูกจ�ำกัดในระดับ
นาโนเมตร ส�ำหรับการศึกษาระบบสารกึ่งตัวน�ำ สถานะที่เป็นไปได้ของประจุพาหะในตัวซึ่งคือ สมบัติเริ่มต้นของสมบัติ
เชิงอิเล็กตรอนอื่น ๆ ในสารชนิดหนึ่งจะถูกท�ำให้ลดลงเนื่องจากผลของมิติ การเพิ่มขึ้นของสถานะต้องห้ามในฟังก์ชันของ
ความหนาแน่นสถานะสามารถสร้างขึน้ โดยผลของขนาดนาโน ตัวอย่างการใช้ทฤษฎีฟงั ก์ชนั นอลความหนาแน่นค�ำนวณพบว่า
ช่องว่างของระดับพลังงาน HOMO-LUMO ห่างกันมากขึ้นด้วยในสภาวะโมเลกุลเดี่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับสารก้อน
ค�ำส�ำคัญ: ผลของมิติ สมบัติเชิงอิเล็กตรอน ขนาดนาโน สารกึ่งตัวน�ำ

Abstract

Electronic properties of the three dimensional bulk materials can be changed due to size effects
in range of nanometers. For studying of semiconductors system, an available state of intrinsic carriers
which is an initial property of other electronic properties in a material will be reduced because of the
dimension effect. The increasing of forbidden states in a function of electronic density of states is
generated by nanosize effects. For example, the calculated results from density functional theory
suggested that the HOMO-LUMO energy gap of CuInSe2 on isolated molecule is increased when compared
with bulk condition.
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ในสถานะของแข็งนั้น สสารก้อน (bulk) ที่มีระดับ
ขนาดใหญ่ ก ว่ า ระดั บ ไมโครเมตรมี ก ารศึ ก ษาสมบั ติ ท าง
กายภาพและทางเคมีอย่างแพร่หลายตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
การจ� ำ แนกประเภทของแข็ ง โดยเปรี ย บเที ย บจากความ
สามารถในการน�ำไฟฟ้าของสารแบ่งออกเป็น โลหะ (metal)
กึง่ โลหะ (semimetal) และอโลหะ (insulator) โดยประเภท
โลหะจะน�ำไฟฟ้าได้ดีที่สุดเนื่องจากมีประจุพาหะ (carrier)
คือ อิเล็กตรอนอิสระที่มาจากอิเล็กตรอนวงนอก (valence
electrons) ของอะตอมในธาตุนั้น ๆ และการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมจิ ะมีผลต่อการน�ำไฟฟ้าของโลหะไม่มาก ส่วนอโลหะ
จะเป็นประเภทไม่นำ� ไฟฟ้าเนือ่ งจากไม่มปี ระจุพาหะ ส�ำหรับ
สารกึ่ ง โลหะจะน� ำ ไฟฟ้ า ได้ น ้ อ ยกว่ า โลหะ และการ
เปลีย่ นแปลงของอุณหภูมจิ ะมีผลต่อการน�ำไฟฟ้าน้อยเช่นกัน
นอกจากกลุ่มสสาร 3 ประเภท ที่กล่าวมาแล้วนั้น สารกึ่ง
ตัวน�ำเป็นวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่การน�ำไฟฟ้าของสารขึ้นกับ
อุณหภูมิมากกว่าโลหะและกึ่งโลหะ นอกจากนี้พลังงานแสง
มีผลอย่างมากในการกระตุ้นท�ำให้เพิ่มประจุพาหะในสารกึ่ง
ตัวน�ำ โดยที่ ณ อุณหภูมิห้องมีคุณสมบัติในการน�ำไฟฟ้าอยู่
ระหว่างตัวน�ำและฉนวน และจะมีประจุพาหะมากขึน้ ภายใต้
อุณหภูมิที่เหมาะสม การน�ำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวน�ำจะขึ้นกับ
ปัจจัยภายนอกมากกว่าโลหะและกึง่ โลหะ จึงเป็นวัสดุทนี่ ยิ ม
ใช้ท�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเหมาะส�ำหรับการน�ำไป
ประยุกต์ใช้งานในเทคโนโลยีหลาย ๆ ด้าน ตัวอย่างการน�ำไป
ใช้งานของสารกึง่ ตัวน�ำ เช่น สารคอปเปอร์อนิ เดียมไดซิลไิ นด์
(CuInSe2) ใช้เป็นฟิล์มบางในเซลล์สุริยะ [1, 2] สารซิงค์

ออกไซด์ (ZnO) ใช้เป็นก๊าซเซนเซอร์เพื่อตอบสนองต่อ
ปริมาณแอลกอฮอล์ [3] และสารแกลเลียมอาร์เซไนด์ (GaAs)
น�ำมาใช้สร้างเป็นหลอดไดโอดเปล่งแสง [4] เป็นต้น
ในยุ ค ที่ มีก ารศึ ก ษาฟิ สิก ส์ ยุ ค ใหม่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง นั บ
ตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1900 เป็นต้นมา การศึกษาสมบัติทาง
กายภาพของสสารที่มีระดับขนาดเล็กกว่าระดับไมโครเมตร
เริ่มมีการเข้าถึงและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการค้นคว้า
หาความจริงเกี่ยวกับสมบัติของสารในระดับขนาดดังกล่าว
มากขึน้ โดยมีการค้นพบว่าสสารทีม่ รี ะดับขนาดเล็กกว่าระดับ
ไมโครเมตรมีสมบัตทิ แี่ ตกต่างไปจากสมบัตขิ องสารก้อนใหญ่
ก่อให้เกิดทฤษฎีพนื้ ฐานในระดับอนุภาคหรือกลุม่ อะตอมเกิด
ขึ้นมากมายนับตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา เช่น
กลศาสตร์ควอนตัม (quantum mechanics) ควอนตัมเคมี
(quantum chemistry) และทฤษฎีฟังก์ชันนอลความ
หนาแน่น (density functional theory) เป็นต้น ในการ
ศึ ก ษาผลของระดั บ ขนาดที่ มี ต ่ อ สสารนั้ น เมื่ อ พิ จ ารณา
อัตราส่วนระหว่างพืน้ ทีผ่ วิ ต่อปริมาตรของสสารจะพบว่าเมือ่
สสารที่มีระดับขนาดที่เล็กลงจะมีอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิว
ต่อปริมาตรเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ (ภาพที่ 1) ในระดับขนาด
นาโนเมตรสารมีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งล้านเท่าเมื่อเทียบกับ
สารที่มีระดับขนาดมิลลิเมตร การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิวต่อ
หน่วยปริมาตรนั้นเป็นประโยชน์ส�ำหรับการประยุกต์ใช้ใน
บางเทคโนโลยีทตี่ อ้ งการเพิม่ พืน้ ทีผ่ วิ สัมผัส เช่น ในการตรวจ
จับก๊าซ เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อเจาะลึกลงไปจนถึงสมบัติทาง
กายภาพที่แตกต่างระหว่างสารก้อนกับอนุภาคนาโนจะ
อธิบายด้วยสมบัติเชิงอิเล็กตรอนของสสาร

1 mm3

1/8 mm3/cubic

1 mm3/cubic

พื้นที่ผิว = 6 mm2

พื้นที่ผิว = 12 mm2

พื้นที่ผิว = 6,000,000 mm2

ภาพที่ 1 การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิวอย่างทวีคูณเมื่อขนาดของสสารเล็กลงจนถึงระดับนาโนเมตร [5]
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ในบทความนี้ จ ะกล่ า วถึ ง ผลกระทบจากระดั บ
ขนาดนาโนที่มีผลต่อสมบัติบางอย่างของสาร นั่นคือ ผลของ
มิติหรือระดับขนาดของสารที่ลดลงอยู่ในระดับนาโนที่มีต่อ
สมบัตทิ างไฟฟ้าของสารกึง่ ตัวน�ำ [5] เช่น ความหนาแน่นของ
สถานะ ความหนาแน่นประจุพาหะ และสภาพการน�ำไฟฟ้า
ของสาร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ทราบรายละเอียดและภาพรวม
ในการศึกษาและวิจัยก่อนหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยในปัจจุบันได้
มีการเจาะลึกรายละเอียดความเข้าใจจนถึงระดับนาโน ซึ่ง
นับเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญในการวางรากฐานของการสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยี เพราะว่าสมบัตขิ องสารในระดับขนาดนาโนเมตร
มีสมบัติบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากสารก้อนใหญ่นั่นเอง
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วิธีค�ำนวณและผลของสมบัติทางไฟฟ้าที่ได้
ในเบื้องต้นจะทราบว่าผลของระดับขนาดมีผลต่อ
อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวสัมผัสต่อปริมาตรเพิ่มขึ้นอย่าง
มหาศาล นอกจากนีผ้ ลกระทบจากขนาดทีเ่ ล็กลงจนถึงระดับ
นาโนเมตรยังส่งผลต่อค่าความหนาแน่นของสถานะ (density
of states) ของสารนัน้ [5] โดยค่าความหนาแน่นของสถานะ
ของประจุพาหะในสสาร คือ จ�ำนวนสถานะของอนุภาคหรือ
ประจุพาหะที่สามารถครอบครองได้ทั้งหมด (available
states) ต่อหน่วยปริมาตรในช่วงค่าพลังงานหนึ่ง ๆ การ
เปลีย่ นแปลงไปของความหนาแน่นของสถานะตามขนาดมิติ
ที่ลดลงแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งแบบจ�ำลองนี้เทียบเคียงกับ
การน�ำฟังก์ชันความหนาแน่นสถานะจากในแบบจ�ำลองของ
โลหะน�ำมาใช้กับแบบจ�ำลองสารกึ่งตัวน�ำที่มีประจุพาหะ 2
ชนิด

ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบความหนาแน่นของสถานะในแต่ละมิติของสารกึ่งตัวน�ำ [5]
เมื่อลดขนาดของสารก้อนใหญ่ในด้านใดด้านหนึ่ง
ลงเรื่ อ ย ๆ จ� ำ นวนสถานะของประจุ พ าหะใน 3 มิ ติ
จะถูกจ�ำกัดในด้านทีถ่ กู ลดขนาดลงกลายเป็น 2 มิติ เนือ่ งจาก
ผลดั ง กล่ า ว ค่ า ความหนาแน่ น ของสถานะของสารจะ
เปลี่ ย นแปลงไปในแง่ ข องการไม่ ต ่ อ เนื่ อ งของสถานะ
(discontinue states) มากขึ้น เมื่อสารถูกจ�ำกัดขนาดสอง
ด้านจะมีลักษณะแบบหนึ่งมิติ และถ้าถูกจ�ำกัดในทุก ๆ ด้าน
จะเกิดเป็น 0 มิติ ตามล�ำดับ จะเห็นว่าในสารก้อนใหญ่ 3 มิติ

สถานะของพลังงานจะมีค่าต่อเนื่อง นั่นคือ อิเล็กตรอนหรือ
อนุภาคทีส่ นใจสามารถเลือกทีจ่ ะรับพลังงานได้อย่างต่อเนือ่ ง
และเมือ่ พิจารณาสารใน 2 มิติ สถานะหรือระดับพลังงานต้อง
ห้ามเริ่มเกิดขึ้น สมบัติความไม่ต่อเนื่องของการครอบครอง
สถานะของสารเริม่ เกิดขึน้ ใน 2 มิติ นอกจากนีย้ งั พบว่าความ
หนาแน่นของสถานะจะมีความไม่ตอ่ เนือ่ งมากขึน้ เรือ่ ย ๆ เมือ่
มิ ติ ข องสารลดลง ผลกระทบทางควอนตั ม (quantum
effect) เมือ่ ความหนาแน่นของสถานะของสารชนิดเดียวกัน
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ในแต่ละมิตมิ ฟี งั ก์ชนั ทีแ่ ตกต่างกัน ย่อมส่งผลไปถึงสมบัตทิ าง
ไฟฟ้าของสารด้วย การน�ำไฟฟ้าในสารกึ่งตัวน�ำจะประกอบ
ไปด้วยประจุพาหะ 2 ชนิด คือ อิเล็กตรอนเกือบอิสระและ
โฮลเกือบอิสระ ซึง่ การน�ำไฟฟ้าของสารกึง่ ตัวน�ำเกิดจากการ
ไหลของอิเล็กตรอนในแถบพลังงานน�ำ (conduction band)
และโฮลในแถบวาเลนซ์ (valence band) เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ
ให้กับสารกึ่งตัวน�ำการน�ำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวน�ำจะเพิ่มขึ้น
เนื่ อ งจากมี อิ เ ล็ ก ตรอนอิ ส ระในแถบพลั ง งานน� ำ เพิ่ ม ขึ้ น
ส� ำ หรั บ ความหนาแน่น ของสถานะในแต่ละมิติในสารกึ่ ง
ตัวน�ำนั้น มีรูปของฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับแบบ
จ�ำลองในภาพที่ 2 จากแถบพลังงานน�ำใน 3 มิติ จะถูกแบ่ง
เป็นระดับพลังงานน�ำที่มีค่าไม่ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับพลังงาน
การเข้าครอบครองสถานะถูกอธิบายด้วยการแจกแจงของ
เฟอร์ม-ิ ดิแรก (Fermi-Dirac distribution) ค่าความหนาแน่น
ประจุพาหะในตัว (intrinsic carrier concentration) ใน
แต่ละมิติขึ้นอยู่กับรูปแบบฟังก์ชันของความหนาแน่นของ
สถานะ ( De (ε ) ) และสมการการแจกแจงของเฟอร์ม-ิ ดิแรก
( f e (ε ) ) ซึ่งมีสมการเป็น
∞
		
n = ∫ De (ε ) f e (ε )d ε
(1)
		E
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โดยที่ n คือ ค่าความหนาแน่นประจุพาหะในตัว
ทีเ่ กิดจากอิเล็กตรอนอิสระ นอกจากนีย้ งั มีคา่ ความหนาแน่น
ประจุพาหะทีเ่ กิดจากโฮลในแถบพลังงานวาเลนซ์อกี ด้วย ซึง่
สามารถค�ำนวณหาได้ด้วยวิธีเดียวกัน เมื่อแทนค่าความ
หนาแน่นสถานะที่แตกต่างกัน [5] พบว่าค่าความหนาแน่น
ประจุพาหะขึ้นกับค่า D โดยที่ค่า D มีค่า 3, 2, 1 หรือ 0 ซึ่ง
มีความสัมพันธ์ดังนี้
ni , D α

T D /2 exp(− Eg / 2k BT )

ในการใช้ทฤษฎีดังกล่าวพบว่า สถานะของสารใน
มิติที่ลดลงมีความไม่ต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในแถบ
พลังงานน�ำและแถบพลังงานวาเลนซ์จะมีชั้นพลังงานแยก
ออกเมื่ อ สารมี มิ ติ ล ดลง ดั ง แสดงในภาพที่ 3 ส� ำ หรั บ
รายละเอียดที่แตกต่างใน 2, 1 และ 0 มิตินั้น ระดับพลังงาน
ใน 2 มิติ จะยังมีสถานะส่วนใหญ่ที่ต่อเนื่องอยู่แต่จะเริ่มมี
ระดับพลังงานแบบขั้นบันได ดังแสดงในภาพที่ 2 แม้ว่า
จ� ำ นวนสถานะจะมี ม ากขึ้ น แต่ โ อกาสในการครอบครอง
สถานะอาจลดลงตามสมการที่ 1 ที่แสดงถึงความหนาแน่น
ของประจุอิเล็กตรอนเกือบอิสระที่เคลื่อนที่ในสารกึ่งตัวน�ำ

C

3 มิติ

(2)

2, 1 และ 0 มิติ

ภาพที่ 3 ระดับพลังงานของประจุพาหะสารกึ่งตัวน�ำใน 2, 1 และ 0 มิติ เทียบกับ 3 มิติ [5]
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ในการปรับสมการความหนาแน่นของสถานะให้
เข้ากับระบบจริงทีเ่ กิดขึน้ ในการทดลองมีการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง การใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่น [6] ค�ำนวณ
ช่องว่างแถบพลังงานในสารกึ่งตัวน�ำยังท�ำได้ต�่ำกว่าผลการ
ทดลองเสมอ เนือ่ งจากทฤษฎีฟงั ก์ชนั นอลความหนาแน่นนัน้
ละเลยสถานะกระตุ้นของอิเล็กตรอน โดยมุ่งเน้นศึกษา
พฤติกรรมของกลุ่มอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเท่านั้น และเมื่อ
พิ จ ารณาโมเลกุ ล โดดเดี่ ย วและค� ำ นวณหาช่ อ งว่ า งแถบ
พลังงาน พบว่าช่องว่างแถบพลังงานของสาร CuInSe2 มีค่า
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มากขึน้ เมือ่ เทียบกับสารก้อนใหญ่ และระดับพลังงานนัน้ เกิด
การแยกชัน้ สอดคล้องกับแบบจ�ำลองในภาพที่ 3 และช่องว่าง
พลังงานเรียกว่า HOMO-LUMO (highest occupied
molecular orbital and lowest unoccupied molecular
orbital) [7] ในภาพที่ 4 โมเลกุลเดี่ยวของ Cu-Se4 ระดับ
พลังงานในแถบพลังงานจะแยกกันและอยูห่ า่ งกันมากขึน้ กว่า
ในระบบสารก้อน เนือ่ งจากอิเล็กตรอนทีใ่ ช้ในการสร้างพันธะ
มีสถานะทางคอนตัมมากกว่า มีพลังงานทีไ่ ม่ตอ่ เนือ่ งซึง่ ตรวจ
วัดได้ดังภาพ

ภาพที่ 4 โมเลกุลโดดเดี่ยวและระดับพลังงานที่ไม่ต่อเนื่องในในสาร CuInSe2 ด้วยการค�ำนวณ
โดยใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่น
นอกจากวิ ธี การที่ก ล่าวมายังมีก ารศึก ษาความ
หนาแน่นของสถานะใน 2 มิติ โดยใช้วธิ พี าร์ทอินทิกรัล (path
integral) ของริชาร์ด ไฟน์แมน (Richard Feynman) [8]
เป็นเทคนิคหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ ความหนาแน่นของ
สถานะในระบบ 2 มิติ ในการทดลองจริง เช่น ฟิล์มบางนั้น
ค่ า ความหนาแน่ น ของสถานะจะไม่ ไ ด้ เ ป็ น ขั้ น บั น ได
อย่างสมบูรณ์ แต่จะมีลกั ษณะทีเ่ ป็น band tail ซึง่ สอดคล้อง
กับผลการทดลองมากกว่าฟังก์ชันแบบขั้นบันได ส�ำหรับ
การน�ำไฟฟ้าของอิเล็กตรอนในโลหะ 1 มิติ นัน้ ถูกพบว่ามีคา่
ไม่ตอ่ เนือ่ งและเป็นจ�ำนวนเท่าของ 2e2 / h ซึง่ แตกต่างจาก
ใน 3 มิติ ที่มีค่าได้ต่อเนื่อง ซึ่งสภาพการน�ำไฟฟ้าของสารกึ่ง
ตัวน�ำขึ้นกับความหนาแน่นประจุพาหะและค่าสัมประสิทธิ์
การทะลุผา่ น (transmission coefficient) โดยเฉพาะการน�ำ
ไฟฟ้าในเส้นลวดนาโนอิเล็กตรอนจะถูกจ�ำกัดขนาดจาก

ด้านข้างที่อยู่ในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ สมบัติ
ต่าง ๆ ในระดับควอนตัมจะเพิ่มขึ้นมา เช่น quantum
tunneling และ transmission barrier เป็นต้น
บทสรุป

การลดลงของมิติหรือการถูกจ�ำกัดขนาดของสาร
ในด้านใดด้านหนึ่งให้มีขนาดลดลงในระดับนาโนมีผลต่อ
สมบัติทางไฟฟ้าของสาร เริ่มจากการเปลี่ยนรูปแบบฟังก์ชัน
ของความหนาแน่นสถานะที่มีลักษณะที่มีความไม่ต่อเนื่อง
มากขึ้น เมื่อมิติลดลง เช่น ใน 2 มิติ ความหนาแน่นสถานะมี
ลักษณะแบบขัน้ บันได ใน 1 มิติ มีลกั ษณะเป็นแบบยอดแหลม
และใน 0 มิติเป็นแบบดิแรคเดลตาฟังก์ชัน ก่อให้เกิดระดับ
พลังงานที่มีค่าไม่ต่อเนื่องในแถบพลังงานน�ำและแถบพลัง
งานเวเลนซ์ สอดคล้องกับการค�ำนวณหาช่องว่าง HOMO-
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LUMO ด้วยการใช้ทฤษฎีฟงั ก์ชนั นอลความหนาแน่น ซึง่ ให้ผล 4. Mujica A, Rubio A, Munoz A, Needs RJ. Highในท�ำนองเดียวกันว่าเมื่อขนาดของสารลดลงระดับพลังงาน
pressure phases of group-IV, III–V, and II–VI
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