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สารกึ่งตัวนาผลึกเหลว
Liquid Crystal Semiconductors

สุวัตร นานันท์1

บทคัดย่อ
ผลึกเหลวแบบคาลามิติกที่เกิดจากโมเลกุลที่มีรูปร่างแบบแท่งเป็นที่รู้จักกันมามากกว่าหนึ่งร้อยปี ได้มี
การศึกษาและประยุกต์ใช้งานเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในจอแสดงผลแบบผลึกเหลว ในขณะที่ยังมีผลึกเหลวอีกแบบ
หนึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของโมเลกุลคล้ายแผ่นจาน และเรียกผลึกเหลวชนิดนี้ว่าผลึกเหลวแบบดิสคอติก ซึ่งเป็น
ที่ รู้ จั ก กั น มาเพี ย งสามสิ บ กว่ า ปี ภ ายหลั งการค้ น พบในปี 1977 โดย Chandrasekhar ผลึ ก เหลวชนิ ด นี้
ประกอบด้วยวัฏภาคที่ง่ายที่สุดคือวัฏภาคนีมาติก นอกจากนั้นยังมีวัฏภาคที่มีความเป็นระเบียบสูงขึ้นได้แก่ วัฏภาค
คอลัมนา วัฏภาคเฮลิคอลและวัฏภาคคอลัมนาพลาสติกคริสตอล โครงสร้างของผลึกเหลวชนิดนี้ประกอบด้วยสอง
ส่วนคือส่วนของวงอะโรมาติกตรงกลางที่มีสมบัตินาไฟฟ้าได้ และส่วนของสายโซ่อะลิฟาติก รอบนอกที่แสดงสมบัติ
เป็นฉนวน ในรายงานวิจัยนี้ ได้สรุปถึงการประยุกต์ใช้ผลึกเหลวแบบดิสคอติกซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนาในอุปกรณ์เชิง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ไดโอดเรืองแสงแบบสารอินทรีย์ ทรานซิสเตอร์แบบสารอินทรีย์ และเซลล์ แสงอาทิตย์แบบ
สารอินทรีย์ นอกจากนี้ยังได้รายงานถึงการวัดสภาพนาไฟฟ้าของสารเหล่านี้ด้วยเทคนิคที่แตกต่างกันได้แก่ การเจือ
ด้วยสารบางชนิด การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับความต่างศักย์ วิธี PR-TRMC และวิธี ToF
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ABSTRACT
The calamitic liquid crystals based on rod-like molecules have been recognised for over
100 years. Not only their phase are well studied but their application are also well established,
widly recognised as liquid crystal displays (LCDs). On the contrary, the mesophase formed by
disc-like molecules, called discotic liquid crystals (DLCs), have only known for a little over 30
years since the discovery of these liquid crystals in 1977 by Chandrasekhar. The simplest
mesophase found in DLCs is the nematic phase and the higher order phases can be formed as
well namely, columnar phase, helical phase, and columnar plastic crystal phase. The structure
of DLCs consists of two parts: the central aromatic core, the conducting part, and the alkyl
chain, the insulating part. In this work, the applications of DLCs as semiconductors in electronic
devices such as Organic Light-Emitting Diodes (OLEDs), Organic Field-Effect Transistor (OFET), and
organic solar cell are summarised. The conductivity measurements of these materials from
various methods namely chemical doping, current-voltage characterisation, PR-TRMC and ToF
methods, have been reviewed.
คาสาคัญ: ผลึกเหลวแบบดิสคอติก สารกึ่งตัวนาอินทรีย์ การวัดสภาพนาไฟฟ้า
Keywords: Discotic liquid crystals, Organic semiconductors, Conductivity measurement

บทนา
ผลึกเหลว (liquid crystals) จัดเป็นสารกลุ่ม
หนึ่งที่มีสมบัติพิเศษแตกต่างไปจากสารทั่วไป เมื่อได้รับ
ความร้อนจะมีลาดับการเปลี่ยนแปลงวัฏภาค (phase
transition) จากของแข็งหรือผลึก (crystal phase, K)
เป็นวัฏภาคผลึกเหลว (liquid crystal phase หรือ
mesophase) แล้วจึงเป็นของเหลวปกติ (isotropic
liquid phase, I) ในขณะที่สารโดยทั่วไปเมื่อได้รับ
ความร้อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฏภาคจากของแข็ง
ไปเป็นของเหลวเท่านั้น (Collings and Hird, 1997)
วั ฏ ภาคผลึ ก เหลวนี้ ยั ง สามารถแยกย่ อ ยได้ อี ก เป็ น
หลายๆวัฏภาค ตามรูปแบบการจัดเรียงตัวของโมเลกุล
และแบ่งย่อยตามความเป็นระเบียบของโครงสร้างซึ่งจะ
มี ก ฎเกณฑ์ ที่ แ น่ น อนในการจ าแนกวั ฏ ภาค (phase)

เหล่ า นี้ เทคนิ ค การทดลองส าคั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการจ าแนก
วัฏ ภาคของผลึก เหลว ได้ แ ก่ การใช้ กล้ อ งจุ ล ทรรศน์
แบบแสงระนาบโพลาไรซ์ (plane-polarised optical
microscope) ซึ่งจะจาแนกวัฏภาคของผลึกเหลวตาม
รูปแบบหรือลวดลาย (textures) ที่ปรากฏภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ชนิดดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เชิงความร้อน (thermal analysis) ด้วย
เครื่ อ งดิ ฟ เฟอเรนเชี ย ล สแกนนิ ง คาลอริ มิ เ ตอร์
(differential scanning calorimeter; DSC) ติดตาม
ค่าเอนทาลปี (enthalpy) ของการเปลี่ยนแปลงวัฏภาค
และอุ ณ หภู มิ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นวั ฏ ภาค
(transition temperature) และเทคนิคที่สาคัญมาก
อีกเทคนิคหนึ่งคือ การวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอ๊กซ์ (X-ray
diffraction) ของสารตัวอย่างเพื่อศึกษาการจัดเรียงตัว
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และความเป็น ระเบี ยบในโครงสร้ างของสารตั วอย่า ง
ผลึ ก เหลวเพื่ อ ให้ จ าแนกวั ฏ ภาคได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
(Hamley, 2007)
ผลึกเหลวมีสมบัติที่โดดเด่นทั้งสมบัติที่มาจาก
ผลึกของแข็งและสมบัติที่มาจากของเหลวปกติ โดยที่
ผลึกเหลวสามารถไหลได้คล้ายกับของเหลว (isotropic
liquid) ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นระเบียบอยู่บ้าง
และแสดงสมบั ติ ท างกายภาพ เช่ น ค่ า ดั ช นี หั ก เห
(refractive index) และ ค่ า การดู ด กลื น แสง
(absorbance) ที่ขึ้นกับทิศทางในการวัด (anisotropic
properties) เหมือนกับที่พบในผลึกของแข็ง (crystal
phase, K) ทั้งนีส้ ามารถจาแนกผลึกเหลวอย่างคร่าว ๆ
ตามรูปร่างของโมเลกุลที่ มาประกอบกันเข้าเป็นผลึ ก

Review
Review

เหลว (Collings, 2002) ได้สองแบบ สาหรับแบบแรก
เป็นผลึกเหลวที่เกิดจากโมเลกุลที่มีรูปร่างคล้ายแท่งยาว
(Rod-like molecules) เรียกผลึกเหลวกลุ่มนี้ว่า ผลึ ก
เหลวแบบคาลามิติก (calamitic liquid crystal) (ดู
คาอธิบายในรูปที่ 1 ประกอบ) ซึ่งมักจะประยุกต์ใช้งาน
ในการทาจอแสดงผล (liquid crystal display, LCD)
และแบบที่ ส องเป็ น ผลึ ก เหลวที่ เ กิ ด จากโมเลกุ ล ที่ มี
รูปร่างที่คล้ายแผ่นจาน (disk-like molecules) โดย
เรี ย กผลึ ก เหลวกลุ่ ม นี้ ว่ า ผลึ ก เหลวแบบดิ ส คอติ ก
(discotic liquid crystal) ซึ่งผลึกเหลวแบบที่สองนี้จะ
เป็นกลุ่มของสารกึ่งตัวนาผลึกเหลวที่จะกล่าวถึง เป็น
ส่วนใหญ่ในบทความนี้

รูปที่ 1 การจั ด เรี ย งตั ว ของของเหลวปกติ (isotropic liquid) ซึ่ ง ไม่ มี ค วามเป็ น ระเบี ย บในโครงสร้ า ง
(randomness) และผลึกเหลวแบบคาลามิติก (calamitic) ทั้งสองวัฏภาคคือวัฏภาคนีมาติก (nematic)
ที่มีความเป็นระเบียบในหนึ่งมิติตามทิศทางของไดเรกเตอร์ (director, n) และวัฏภาคสเมกติก (smectic)
ที่มีความเป็นระเบียบในสองมิติ คือความเป็นระเบียบตามทิศทางของไดเรกเตอร์และความเป็นระเบียบใน
แต่ละชั้น (layer) ของโมเลกุลที่มาจัดเรียงตัวกัน (Boden et al., 2011)
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ผลึกเหลวแบบคาลามิติก (calamitic liquid นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ช าวอิ น เดี ย ชื่ อ Chandrasekhar
หลังจากนั้นจึงมีการศึกษาสารในกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง
crystal)
ผลึกเหลวแบบคาลามิติก (calamitic liquid
crystal) มีการรายงานการค้นพบตั้งแต่ปี ค.ศ.1888
และนั บ แต่ นั้ น มาก็ มี ก ารศึ ก ษาผลึ ก เหลวในกลุ่ ม นี้
ค่อนข้างมาก (Collings and Hird, 1997) ทั้งการ
สั ง เคราะห์ ส ารใหม่ ๆ การจ าแนกวั ฏ ภาคของสาร
เหล่านี้ และที่โดดเด่นที่สุดก็คือมีการนามาประยุกต์ใช้
งานในการทาจอแสดงผลที่เรียกว่าจอแอลซีดี (liquid
crystal display; LCD) ในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่อง
คิ ด เลข หน้ า ปั ด นาฬิ ก า และคอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ ค
โครงสร้างทางเคมีของผลึกเหลวแบบคาลามิติกมักจะ
ประกอบด้ ว ยวงอะโรมาติ ก ตรงแกนกลาง ดั งแสดง
ตัวอย่างสูตรโครงสร้าง ในรูปที่ 2

ผลึกเหลวแบบดิสคอติก (discotic liquid
crystal)
ผลึกเหลวแบบดิสคอติก (discotic liquid
crystal) มีการค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ โดยได้มีรายงาน
การค้ น พบ ในปี ค.ศ.1977
จากกลุ่ ม ของ
C5H11O

H
C

(Bushby and Kawata, 2011; Tate et al., 2012)
ในแง่ของการสังเคราะห์ (synthesis) การศึกษาสมบัติ
ทางกายภาพ (physical properties) รวมทั้งได้มีการ
จาแนกวัฏภาคย่อย ๆ (phase characterisation) ที่
พบในผลึกเหลวกลุ่มนี้ด้วยเทคนิคต่าง ๆ (Boden et
al., 2011) ซึ่งวัฏภาคที่สามารถพบได้ในผลึกเหลวกลุ่ม
นี้ ได้แก่ discotic nematic (ND), hexagonal
columnar phase (Colh), rectangular columnar
phase (Colr), helical phase (H) รวมทั้งแบบที่เป็น
columnar plastic crystal phase (Colp) ดังแสดงใน
รูปที่ 3 (Bushby and Owen, 2002a) โดยที่ผลึกเหลว
ในกลุ่มดิสคอติกที่นาไฟฟ้าได้โดยทั่วไปประกอบด้วย
โครงสร้างที่เป็นวงอะโรมาติก และสามารถแบ่งได้สาม
แบบ คือ วง triphenylene, วง phthalocyanine,
และวง peri-hexabenzocoronene (peri-HBC) ดัง
แสดงโครงสร้างทางเคมีในรูปที่ 4 (Bushby and
Owen, 2002b)

N

C6H13

C7H15

CN

O
C5H11

C

รูปที่ 2 ตัวอย่างโครงสร้างทางเคมีของผลึกเหลวแบบคาลามิติก (Collings, 2002)
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รูปที่ 3 วัฏภาคต่าง ๆ ที่พบในผลึกเหลวแบบดิสคอติก (Bushby and Owen, 2002a)
R

R

R
R

R

N

N

N

R

R
NH

R
R

N

HN

N

N

R

R
R

(a)

R

R

(b)

(c)

รูปที่ 4 ตั ว อย่ า งโครงสร้ า งทางเคมี ข องผลึ ก เหลวแบบดิ ส คอติ ก ที่ น าไฟฟ้ า ได้ (a) triphenylene, (b)
phthalocyanine และ (c) peri-haxabenzocoronene (peri-HBC) เมื่อ R แทน หมู่อัลคิล (alkyl
group) ที่มาเกาะ (Bushby and Owen, 2002b)

สารกึ่ ง ตั ว น าผลึ ก เหลว (liquid
semiconductors)

crystal เ ที ย บ กั บ วั ฏ ภ า ค อื่ น ๆ ทั้ ง นี้ ว ง ไ ต ร ฟิ นี ลี น

ได้มีรายงานถึงผลึกเหลวที่นาไฟฟ้าได้ดี (ค่า
สภาพนาไฟฟ้ามีค่าสูง) ในปี ค.ศ.1994 ซึ่งตีพิมพ์ใน
วารสารระดั บ นานาชาติ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ อย่ า ง
Nature (Adam et al., 1994) โดยพบในผลึกเหลว
ก ลุ่ ม ไ ต ร ฟิ นี ลี น ที่ มี ชื่ อ ว่ า hexakis(hexylthio)
triphenylene หรือเรียกสั้น ๆ ว่า HHTT ที่แสดงวัฏ
ภาค helical phase (H) ซึ่งมีค่าสภาพนาไฟฟ้าสูง เมื่อ

(triphenylene ring) ทาหน้าที่นาไฟฟ้าในทิศทางเดียว
(one-dimensional conductor) คือทิศที่มีการเรียง
ซ้อนกันของวงไตรฟีนิลีน ผ่านอั นตรกิริยาแบบ -
ในขณะที่หมู่อัลคิล (alkyl group) ทาหน้าที่เป็นฉนวน
คือไม่น าไฟฟ้ า แต่ ทว่ าหมู่อั ลคิ ลนี้ ก็ยั งมี ความจาเป็ น
เพื่อให้สารยังสามารถดารงสถานะความเป็นผลึกเหลว
อยู่ได้ (Boden et al., 2011) ดังแสดงในรูปที่ 5
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รูปที่ 5 สูตรโครงสร้างและแผนภาพแสดงวัฏภาค hexagonal columnar (Colh) ของผลึกเหลวในกลุ่มไตรฟินีลีน
ซึ่งแทนด้วยชื่อ HATn เมื่อ n แทนจานวนอะตอมของคาร์บอนในสายโซ่ของหมู่อัลคิล (alkyl group) ที่มา
เกาะ (Boden et al., 2011)

(a)

(b)

(c)

รูปที่ 6 การจัดเรียงตัวของโมเลกุลผลึกเหลวแบบดิสคอติก บนซับสเตรต (substrate) ซึ่งมีความเป็นไปได้สาม
แบบคือ (a) แบบผสม (hybrid alignment), (b) แบบโฮมิโอโทรปิก (homeotropic alignment) และ
(c) แบบแบนราบ (planar alignment) (Bushby and Owen, 2002a)
การจัดเรียงตัวของโมเลกุลของผลึกเหลวบน
แผ่ น อิ เ ล็ ก โทรด (electrode) หรื อ บนซั บ สเตรต
(substrate) ก็มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ในแง่ของการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านผลึ ก เหลวเหล่ า นี้ ใ นอุ ป กรณ์ ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ (ดูรายละเอียดรูปแบบของการจัดเรียง
โ ม เ ล กุ ล ข องผ ลึ กเ ห ล ว ใ นรู ป ที่ 6 ป ร ะ กอบ )
ตัวอย่างเช่น ในการเตรียมทรานซิสเตอร์แบบ organic
field-effect transistor (OFET) ต้องการผลึกเหลวที่
จัดเรีย งตัวแบบแบนราบ (planar alignment) กั บ
ซับสเตรต ในขณะที่การเตรียมอุปกรณ์ชนิด organic
light-emitting diodes (OLEDs) ต้องการการจัดเรียง
ตัวของผลึ กเหลวแบบโฮมิโอทรอปิก (homeotropic
alignment) บนซับสเตรต (Bushby and Owen,

2002a) ดั งนั้ น จึ ง ต้ อ งค านึ ง ถึ งการจั ด เรี ย งตั ว ของ
ผลึกเหลวและเลือกรูปแบบการจัดเรียงตัวให้เหมาะสม
กับอุปกรณ์แต่ละชนิดที่ต้องการประยุกต์ใช้งาน

การวัดสมบั ติน าไฟฟ้ า ของสารกึ่ งตั วน าผลึ ก
เหลว (conductivity measurement of
liquid crystal semiconductors)
การทดสอบการนาไฟฟ้าของผลึกเหลวถือว่า
มีความจาเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะมีการนาเอาผลึกเหลว
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านในอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง นี้ มี
เทคนิคในการศึกษาการนาไฟฟ้าของผลึกเหลวหลาย
เทคนิคด้วยกัน ซึ่งในแต่ละเทคนิค ก็มีข้อดีและข้อเสีย
แตกต่างกันไป การวัดการนาไฟฟ้าแบบแรกทาได้โดย
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การเจือด้วยสารบางชนิด (chemical doping) เพื่อให้
ผลึกเหลวนาไฟฟ้าได้ดีขึ้น หลังจากนั้นจึงติดตามการนา
ไฟฟ้าของสารผสมดังกล่าว (Boden et al., 1995;
Van Keulen et al., 1987) อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้ก็มี
ข้ อ เสี ย คื อ ไม่ ส ามารถติ ด ตามการน าไฟฟ้ า ของสาร
บริสุทธิ์ได้ นอกจากนี้เมื่อมีการเติมสารอีกชนิดหนึ่งจน
มากเกินไป ก็จะทาให้เกิดวัฏภาคใหม่ๆที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น หรือในบางกรณีอาจจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นได้ จน
ทาให้สมบัติการนาไฟฟ้าเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
การวัดการนาไฟฟ้าแบบที่สองก็คือการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์
(current-voltage characterisation) ดั งแสดง
รายละเอียดในรูปที่ 7 (Christ, T. et al., 1997) ซึ่ง
หลักการของเทคนิคนี้คือการเตรียมเซลล์นาไฟฟ้าที่มี
สมบัติเป็นรอยต่อแบบโอมมิก (Ohmic contact) แต่
ในทางปฏิบัติมักทาซ้า ๆ ได้ยาก
การวั ด การน าไฟฟ้ า แบบที่ ส าม ท าได้ โ ดย
ติ ด ตามการน าไฟฟ้ า ด้ ว ยเทคนิ ค pulse-radiolysis
time-resolved microwave conductivity (PRTRMC) (รู ป ที่ 8) เทคนิ ค นี้ มี ข้ อ ดี ห ลายประการ
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กล่าวคือ ไม่ขึ้นกับสีหรือสัณฐานวิทยา (Morphology)
ของสารตัวอย่างที่นามาวัด ไม่จาเป็นต้องใช้อิเล็กโทรด
ไม่ต้องรอให้มีการจัดเรียงตัวของโมเลกุลสารตัวอย่าง
ผลึ ก เหลวในทิ ศ ทางที่ เ หมาะสม ท าให้ ก ารวั ด ด้ ว ย
เทคนิค PR-TRMC นี้ สามารถติดตามการนาไฟฟ้าของ
สารทาได้ในทุกๆวัฏภาค (Peris et al., 2004a; Peris
et al., 2004b; Saeki et al., 2006; Sakurai et al.,
2008) รวมทั้งในสารบางประเภทที่ไม่หลอมเหลวแต่
สลายตั วที่ อุณ หภูมิ สู งก็ สามารถติ ด ตามการน าไฟฟ้ า
ในวัฏภาคผลึกของแข็งได้ นอกจากนี้เทคนิค PR-TRMC
ยังมีข้อดี คือ ใช้สารตัวอย่างในปริมาณที่น้อย อย่างไรก็
ตาม เทคนิคนี้ก็มีข้อเสียที่สาคัญ คือ ไม่สามารถแยก
การนาไฟฟ้าที่ มาจากประจุบ วกหรือ จากประจุลบได้
ดังนั้น ผลการวัดการนาไฟฟ้าที่ได้จึงเป็นค่ารวม ๆ และ
มีค่าสูงกว่าค่าที่วัดได้จากเทคนิคอื่น ๆ ทาให้ไม่สามารถ
น า ไ ป เ ที ย บ กั บ กา ร ใช้ งา น จ ริ งใน อุ ป กร ณ์ ทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ในทางปฏิบัติค่าที่ได้จากเทคนิค PRTRMC จะถือเป็นค่าขีดจากัดบน (Upper limit) ของ
ค่าการนาไฟฟ้าของสารนั้น ๆ (Warman, 2003)

รูปที่ 7 การวัดการนาไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนาผลึกเหลวด้วยวิธีวัดความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ (current-voltage characterisation หรือ I-V characterisation)
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รูปที่ 8 แผนภาพแสดงการวั ด การน าไฟฟ้ า ของผลึ ก เหลว ด้ ว ยเทคนิ ค pulse-radiolysis
microwave conductivity (PR-TRMC) (Warman, 2003)
เทคนิค การวัด การนาไฟฟ้าของผลึก เหลวที่
สาคัญมากและได้รับความนิยมมากก็คือการวัดการนา
ไฟฟ้าด้วยเทคนิค time-of-flight (ToF) ซึ่งมีการ
รายงานเป็ น ครั้ ง แรกในผลึ ก เหลวกลุ่ ม ไตรฟิ นิ ลี น
(Adam et al., 1993) ที่มีชื่อว่า HAT5 หรื อ
hexakis(pentyloxy)triphenylene หลังจากนั้นก็มี
การประยุกต์ใช้เทคนิคนี้ในการศึกษาการนาไฟฟ้าของ
ผลึกเหลวชนิดต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น หลักการของเทคนิคนี้
ก็คือสารตัวอย่างที่อยู่ภายในเซลล์ถูกกระตุ้นด้วยแสง
เลเซอร์เกิดคู่อิเล็กตรอน-โฮล (electron-hole pair)
หลังจากนั้นจะสามารถติดตามการนาไฟฟ้าของประจุ
บวกหรื อ ลบที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยการเลื อ กขั้ ว (electrode)
ด้านที่ถูกระตุ้นให้เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบ ยกตัวอย่างเช่น
ในการติ ด ตามประจุ บ วกหรื อ โฮล (hole) ขั้ ว ที่ ถู ก
กระตุ้นด้วยแสงจะต่อกับแหล่งกาเนิดศักย์ไ ฟฟ้า (ใน
กรณีนี้จัดเป็นขั้วบวก) และเมื่อเราติดตามเวลาที่ใช้ใน
การเคลื่ อ นที่ ข องประจุ บ วกจากขั้ ว แคโทดไปยั ง
ขั้วแอโนด จะได้ค่าของเวลาซึ่งเรียกว่า transit time
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time-resolved

()
และเมื่ อ ทราบความหนาของเซลล์ (cell
thickness, d) ก็จะสามารถคานวณหาค่า mobility
() ของสารตัวอย่างผลึกเหลวได้ (รูปที่ 9) เทคนิค
ToF นี้มีข้อดีคือ สามารถติดตามการนาไฟฟ้าของประจุ
บวก และประจุลบได้ และวัดค่าการนาไฟฟ้าแยกจาก
กันโดยสิ้นเชิง (จะต่างจากเทคนิคแบบ PR-TRMC ที่วัด
ค่ า การน าไฟฟ้ า แบบรวม ๆ ไม่ ส ามารถแยกผลจาก
ประจุบวกและประจุลบออกจากกันได้ ) ทาให้ค่าที่ได้
จากเทคนิค ToF นี้มีความน่าเชื่อถือ และมีค่าใกล้เคียง
หรือสอดคล้ องกับ ค่าที่มี การใช้งานจริง (practical
value) ในอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Kepler, 1960;
Muller-Horsche et al., 1987) แต่เทคนิค ToF นี้ก็มี
ข้อเสียคือ สารตัวอย่างที่นามาวัดต้องมีการจัดเรียงตัว
แบบโฮมิโอทรอปิก (homeotropic alignment) ซึ่ง
เป็ น ข้ อ จ ากั ด ที่ ท าให้ วั ด การน าไฟฟ้ า ในสารตั ว อย่ า ง
จ าพวกสารกึ่ ง ตั ว น าผลึ ก เหลว ได้ ใ นบางวั ฏ ภาค
(phase) เท่านั้น (Bushby and Owen, 2002b)
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รูปที่ 9 แผนภาพแสดงการทดลองวัดการนาไฟฟ้าของผลึกเหลวด้วยเทคนิค time-of-flight (ToF) และกราฟที่ได้
จากผลการทดลอง ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า (photocurrent) และเวลา (time) ที่ประจุ
เคลื่อนที่จากอิเล็กโทรดด้านที่ถูกกระตุ้นด้วยลาแสงเลเซอร์ (illumination electrode) และอิเล็กโทรด
ด้านนี้จะต่อกับแหล่งกาเนิดศักย์ไฟฟ้า ไปยังอิเล็กโทรดอีกด้านหนึ่ง (คือด้านตรงข้ามกับอิเล็กโทรดที่ถูก
กระตุ้นด้วยลาแสงเลเซอร์ หรือเรียกว่า counter electrode)

บทสรุป: ทิศทางงานวิจัยในสารกึ่งตัวนาผลึก ศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเป็นรากฐานที่
เหลว (Conclusion: Research direction มั่ น คงในการขยายผลไปสู่ ก ารเตรี ย มอุ ป กรณ์ ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ทใี่ ช้งานจริง ได้แก่ การเตรียมไดโอดเรือง
in liquid crystal semiconductors)
การศึ ก ษาการน าไฟฟ้ า ของผลึ ก เหลวแบบ
discotic ยังคงเป็นงานวิจัยที่ใหม่ ต้องอาศัยความรู้
พื้ น ฐานในการศึ ก ษาและท าความเข้ า ใจ ก่ อ นจะ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น ผ ลึ ก เ ห ล ว เ ห ล่ า นี้ ใ น อุ ป ก ร ณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ า ง ๆ ดั ง นั้ น การศึ ก ษาสมบั ติ ท าง
กายภาพ (physical properties) สมบัติทางสเปกโทรส
โกปี (spectroscopic properties) การติดตามการ
เปลี่ยนแปลงวัฏภาค (phase transition) ด้วยกล้อง
จุ ล ทร ร ศ น์ แ บ บ ร ะ นา บ แ ส งโ พล า ไ ร ซ์ (planepolarized optical microscope) และการวิเคราะห์
เชิ งความร้อ น (thermal analysis) เพื่ อติ ดตาม
อุณหภู มิที่มี การเปลี่ ยนแปลงวั ฏภาค การจั ดเรี ยงตั ว
ของโมเลกุ ล ผลึ ก เหลว (alignment) ในรู ป แบบที่
ต้องการสาหรับอุปกรณ์แต่ละชนิด รวมทั้งการวัดสมบัติ
การนาไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนาผลึกเหลวชนิดใหม่ ๆ ด้วย
เทคนิคที่เหมาะสม จึงมีความจาเป็น อย่างยิ่ง และจะ
เป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ในการสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละการ

แสงแบบสารอินทรีย์ (organic light-emitting diode,
OLED) การเตรีย มทรานซิ ส เตอร์ แ บบสารอิ นทรี ย์
(organic field-effect transistor, OFET) และการ
เตรี ย มเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบสารอิ น ทรี ย์ (organic
solar cell) ในโอกาสต่อไป
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