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บทคัดย่อ
นั ก วิ จั ย ต่ า งค้ น คว้ า เพื่ อ พั ฒ นาเครื่ อ งจั ก รกลที่ ส ามารถทํ า งานเลี ย นแบบสิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เ ราพบเห็ น ตาม
ธรรมชาติ การค้นคว้าพัฒนาแอคชูเอเตอร์ที่ทํางานเสมือนกล้ามเนื้อสิ่งมีชีวิตก็เช่นเดียวกัน แต่ยังไม่มีเทคโนโลยีใด
สามารถสร้างอุปกรณ์ที่มีพฤติกรรมเสมือนกล้ามเนื้อจริงเลย อย่างไรก็ตามมีการศึกษาเพื่อนําพอลิเมอร์นําไฟฟ้า
เช่น พอลิไพโรล และพอลิอะนิลีน เป็นต้น มาประยุกต์เป็นแอคชูเอเตอร์สําหรับสิ่งมีชีวิต กลไกลการทํางานเป็น
แอคชูเอเตอร์ของพอลิเมอร์นําไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของไอออนเข้า-ออกจากแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ตามรอบของ
การกระตุ้นทางไฟฟ้า โดยการแพร่ของไอออนเกิดจากสมบัติเชิงกลและสมบัติทางไฟฟ้าของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันและรีดักชัน ซึ่งสมบัติทางกายภาพต่างๆ ของพอลิเมอร์ เช่น สมบัติการนําไฟฟ้า ค่ามอดูลัส และความ
เป็นรูพรุน จะมีผลต่อค่าความเครียดและอัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียด นอกจากนี้สภาพแวดล้อมทางเคมี เช่น
ชนิดของไอออน ความเข้มข้น และชนิดของสารละลายอิเล็กโตรไลต์ ก็มีผลต่อค่าความเครียดและค่าช่วงชีวิตของ
แอคชูเอเตอร์เช่นกัน

ABSTRACT
Researchers seek to develop machines that mimic systems that are wildly seen in
nature. In the case of developing “muscle like” actuators, there is a significant lack of actuator
technologies that behave as real muscle. However, conducting polymers such as polypyrole
and polyaniline are studied as a novel biologically inspired actuator. The actuation mechanism
of these materials depends upon the motion of ions in and out of the bulk polymer film during
electromechanical cycling. The diffusion of ions into the film causes the dynamic mechanical
and electrical properties of materials change during oxidation and reduction reaction. The
physical properties of the polymer such as electrical conductivity, modulus and porosity have
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significant influence on the overall strain and strain rate that can be achieved. In addition, the
chemical environment such as the ion type, concentration and electrolyte can influence the
strains and lifetime of the actuator.
คําสําคัญ:
Keywords: Conducting polymer, Actuator, Artificial muscle, Polypyrole
ใ น ช่ ว ง ห ล า ย ท ศ ว ร ร ษ ที่ ผ่ า น ม า ง า น
วิจัยค้นคว้าทางด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีมีความ
เจริญ ก้าวหน้ า ไปมาก โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การพัฒ นา
วัสดุฉลาด (intelligent material หรือ smart
materials) เพื่อนําไปใช้เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ใน
อนาคต หลักการทํางานของวัสดุฉลาดที่ได้คิดค้นขึ้นมา
นั้นจะมีพฤติกรรมตามรูปแบบที่ได้กําหนดไว้ โดยเมื่อมี
การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มภายนอก หน่ ว ยรั บ
ความรู้สึกจะทํางานแล้วส่งผลให้เกิดการตอบสนองตาม
รูปแบบของวัสดุนั้น วัสดุฉลาดมีส่วนประกอบหลักที่
สําคัญ 2 ส่วน ได้แก่ เซนเซอร์ (sensor) และ แอคชูเอเตอร์ (actuator) โดยทั้ง 2 ส่วนนี้จะมีการทํางานที่
สัมพันธ์กัน เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับพบการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม หรือการส่งสัญญาณที่แตกต่างจาก
เดิม เช่น การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น อุณหภูมิ ความ
แรงสนามไฟฟ้า หรือสนามแม่เหล็ก เป็นต้น จากนั้น
แอคชูเอเตอร์จะทําหน้าที่ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้น
โดยการปรับเปลี่ยนรูปร่าง ตําแหน่ง ความถี่ หรือสมบัติ

รูปที่ 1

เชิงกล ตามการเปลี่ยนแปลงการกระตุ้นนั้นๆ ซึ่งการ
ทํา งานที่ส อดคล้ องกั น นี้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ การทํ า งานของ
อวัยวะของสิ่งมีชีวิต แต่อย่างไรก็ตามกลไกลการทํางาน
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต นั้ น มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นกว่ า นี้ ม าก เรา
สามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นดังรูปที่ 1
สารที่ใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อเทียมนั้นแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 2 ประเภท คือ กลุ่มแรกเป็นสารที่
มีการตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนแปลง
ขนาด หรือเรียกว่า “Electronic
electroactive
polymers หรือ EAPs” สารที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่
dielectric elastomer actuators (DEAs), relaxer
ferroelectric polymers และ liquid crystal
elastomers (Bar-Cohen, 2007) เป็นต้น สําหรับสาร
ที่ ใ ช้ ส ร้ า งกล้ า มเนื้ อ เที ย มกลุ่ ม ที่ ส องจะมี ไ อออนเป็ น
ส่วนประกอบสําคัญ โดยการเคลื่อนที่ของไอออนเข้า
และออกทําให้สารเกิดการพองตัวและหดตัวได้ ซึ่งสาร
ในกลุ่มนี้เรียกว่า “ionic EAPs” หรือ “wet EAPs”

แสดงการทํางานของเซนเซอร์ ส่วนควบคุมและประมวลผล และส่วนตอบสนองหรือแอคชูเอเตอร์ซึ่ง
เลียนแบบการทํางานของกล้ามเนื้อสิ่งมีชีวิต
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แสดงสมบัติทางกายภาพของโครงสร้างกล้ามเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mirfakhrai et al., 2007)
สมบัติ

Strain (%)
Stress
(MPa)
Work density (kJ/m3)
Density (kg/m3)
Strain rate (%/s)
Power to mass (W/kg)
Efficiency (%)
Cycle life
Modulus (MPa)

โดยสารที่ นํ า มาใช้ เ ป็ น แอคชู เ อเตอร์ จ ะมี
สมบัติเฉพาะตัวที่สําคัญคือ เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
ได้ รั บ สั ญ ญาณกระตุ้ น จากภายนอก และต้ อ งมี ก าร
ตอบสนองที่ ดี ใ นเวลาที่ เ หมาะสม ไม่ ใ ช้ เ วลาในการ
ตอบสนองช้ า หรื อ เร็ว เกิน ไป นั่ น แสดงให้ เ ห็น ว่า เรา
สามารถควบคุมการตอบสนองที่เหมาะสมได้ ซึ่งสารที่มี
สมบัติพิเศษดังที่กล่าวมาได้แก่ shape memory
alloys (Mohd Jani et al., 2014), piezoelectric
ceramics (Jaffe, 1958), magnetostrictive
materials (Olabi and Grunwald, 2008), และ
electrorheological/ magnetorheological fluids
(El Wahed et al., 2002) เป็นต้น ตัวอย่างการทํางาน
ของสาร shape memory alloys จะเกิดการ
ตอบสนองโดยการเปลี่ยนแปลงรูป ร่างและกลับคืน สู่
รูปร่างเดิมเมื่อกระตุ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ถึงแม้จะมีการวิจัยคิดค้นและนําองค์ความรู้
ต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดการทํางานของแอคชูเอเตอร์
แต่ นั ก วิ จั ย ยั ง ไม่ ส ามารถประดิ ษ ฐ์ แ อคชู เ อเตอร์ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพใกล้ เ คี ย งกั บ การทํ า งานของกล้ า มเนื้ อ
สิ่งมีชีวิตได้เลย

ค่าปกติ
20
0.1 (sustainable)

ค่าสูงสุด
> 40
0.35

8
1037
50

500
200
40
109

10–60

ช่ วงที่ ผ่ า นมา งานวิจั ยทางด้า นพอลิเ มอร์ มี
ความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากพอลิเมอร์มีข้อดี
คือ สามารถขึ้น รู ป ได้ ง่ า ยและมี น้ํ า หนั ก เบา จึง มีก าร
นํ า ไปใช้ ง านอย่ า งหลากหลาย พอลิ เ มอร์ ส่ ว นมากมี
สมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า และเฉื่อยต่อปฏิกิริยาทางเคมี
เมื่อเทียบกับโลหะ จึงไม่เป็นสนิม การปรับปรุงการนํา
ไฟฟ้าของพอลิเมอร์สามารถทําได้ 3 วิธีคือ 1) การเติม
ไอออนลงในพอลิเมอร์ 2) การทําเป็นของผสมระหว่าง
สารที่ นํ า ไฟฟ้ า และสารพอลิ เ มอร์ 3) การกระตุ้ น
(doping) แต่ ใ นปี ค.ศ. 1977 ได้ มี ก ารสั ง เคราะห์
พอลิเมอร์นําไฟฟ้า (conducting polymers) ตัวแรก
ขึ้นมา นั่นคือ พอลิอะเซทิลีน (Chiang et al., 1977)
หรือเรารู้จักพอลิเมอร์นําไฟฟ้าในนาม โลหะสังเคราะห์
(synthetic metals) ซึ่งทําให้ผู้ค้นพบทั้ง 3 ท่าน คือ
Shirakawa, Macdiarmid และ Heeger ได้รับรางวัล
โนเบลในปี ค.ศ. 2000
พอลิอะเซทิลีน (polyacetylene PA) เป็น
พอลิเมอร์นําไฟฟ้าที่มีโครงสร้างอย่างง่ายที่สุด คือสาย
โซ่ พ อลิ เ มอร์ ป ระกอบด้ ว ยพั น ธะระหว่ า งคาร์ บ อน
อะตอมเป็นพันธะคู่และพันธะเดี่ยวสลับกัน นอกจากนี้
ยังมีพอลิเมอร์อีกหลายตัวที่มีสมบัติการนําไฟฟ้า ได้แก่,
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polyaniline (PANi), polypyrrole (PPy),
polythiophene (PTh), poly(para-phenylene)
(PPP), polyfuran (PF) และpoly(phenylenevinylene) (PPV) เป็นต้น โครงสร้างทางเคมีของ
พอลิเมอร์เหล่านี้แสดงในรูปที่ 2
จากรูปที่ 3 แสดงการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์บน
สายโซ่พอลิไพโรล โดย A- คือไอออนลบ จะเห็นว่าการ
นําไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนโดยผ่าน
อนุมูลอิสระที่มีประจุบวก (radical cation) หรือ
เรียกว่า polaron
หลังจากมีการค้นพบสมบัติการนําไฟฟ้า ได้มี
ง า น วิ จั ย เ พื่ อ นํ า พ อ ลิ เ ม อ ร์ นํ า ไ ฟ ฟ้ า ไ ป ใ ช้ เ ป็ น
ส่วนประกอบในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น LEDs, electrochromic windows, energy storage sensing และ
แอคชูเอเตอร์ การนําพอลิเมอร์นํา ไฟฟ้ามาสร้างเป็น
แอคชู เ อเตอร์ พบครั้ ง แรกเมื่ อ ปี ค .ศ . 1990
(Baughman et al., 1990) โดยฺ Baughman และ
คณะ สําหรับการสร้างแอคชูเอเตอร์โดยใช้พอลิเมอร์นํา
ไฟฟ้าเป็นแม่แบบ เริ่มจากการขึ้นรูปพอลิเมอร์เป็นแผ่น

รูปที่ 2
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พิมพ์ จากนั้นทําการทดสอบสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์
ที่เตรียมขึ้นว่ามีสมบัติเชิงกลเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อมี
การกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้าจากภายนอก เช่น ทดสอบ
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีการกระตุ้นด้วยความต่าง
ศักย์ค่าต่างๆ ซึ่งเรียกการทดสอบนี้ว่าการเปลี่ยนแปลง
งานเชิงไฟฟ้าเป็นงานเชิงกล เช่น การทดสอบการยืดห ด ตั ว ข อ ง พ อ ลิ ไ พ โ ร ล เ มื่ อ มี ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ด้ ว ย
กระแสไฟฟ้า และพบว่า การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ
พอลิ เ มอร์ เกิ ด เนื่ อ งจากการแพร่ ผ่ า นเข้ า -ออกของ
ไอออนหรือประจุผ่านสายโซ่พอลิเมอร์เมื่อมีการกระตุ้น
ด้วยการเปิด-ปิดกระแสไฟฟ้า ดังรูปที่ 4
เมื่ อ ไอออนเกิ ด การเหนี ย วนํ า จากประจุ ที่
แ ต ก ต่ า ง กั น จ ะ เ กิ ด ก า ร แ พ ร่ ข อ ง ไ อ อ อ น โ ด ย
เกิด ปฏิ กิริ ยารีดั ก ชั น ไอออนลบจะถู กเหนี่ ยวนํา ด้ว ย
ประจุบวกจึงแพร่เข้าไประหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ ทําให้
แผ่ น ฟิ ล์ ม พอลิ เ มอร์ เ กิ ด การขยายตั ว ได้ และเมื่ อ ปิ ด
กระแสไฟฟ้าจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ไอออนที่อยู่
ระหว่างสายโซ่จะแพร่ออกจากสายโซ่พอลิเมอร์ทําให้
เกิดการหดตัว (Mirfakhrai et al., 2007)

แสดงโครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์นําไฟฟ้า (Chiang et al., 1977)
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แสดงการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์บนสายโซ่ PPy

แสดงการหดตัวและขยายตัวของพอลิไพโรล เมื่อเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์จะเกิดการเข้าแทรกของไอออน
ระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์

ในช่ ว งสองทศวรรษที่ ผ่ า นมาการศึ ก ษา
ทางด้านพอลิเมอร์นําไฟฟ้าเพื่อใช้สร้างแอคชูเอเตอร์มี
เป้าหมายคือ ต้องการสารที่สามารถกระตุ้นได้โดยใช้ค่า
ความต่างศักย์ต่ํา แต่มีการตอบสนองที่รวดเร็ว ชัดเจน
สารที่ใช้ต้องมีความแข็งแรงเสมือนกล้ามเนื้อจริง นั่นคือ
มีค่าความเค้น และความเครียดสูง สามารถเตรียมและ
ขึ้ น รู ป ได้ ง่ า ย จากนั้ น ได้ มี ก ารนํ า พอลิ เ มอร์ นํ า ไฟฟ้ า
หลายชนิ ดมาทดสอบสมบั ติ ทางแอคชู เอเตอร์ ได้ แ ก่
PPy, PANi, PTh และ PEDOT (Poly(3,4ethylenedioxythiophene) ซึ่งพอลิเมอร์ทั้งสี่ชนิดนี้
จะมีความเสถียรมากกว่า PA จึงนิยมใช้ในงานวิจัยทาง
แอคชูเอเตอร์มากกว่า (Kaneto, 2016) ข้อดีของการ
เตรียมแอคชูเอเตอร์จากพอลิเมอร์นําไฟฟ้าเหล่านี้คือ
ความเค้นและความเครียดมีค่าสูง มีการตอบสนองเร็ว

โดยใช้ ค วามต่ า งศั ก ย์ ใ นการควบคุ ม ต่ํ า ทํ า การ
สั ง เคราะห์ และเตรี ย มขึ้ นรู ป ได้ ง่ า ย
ซึ่ ง ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
โดยพอลิ เ มอร์ ที่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาสมบั ติ ท าง
แอคชูเอเตอร์มากที่สุดคือ PPy เนื่องจากนําไปรวมกับ
อิเล็กโทรดที่เป็นโลหะได้ง่าย มีการนําไฟฟ้าที่ดี ค่าการ
นํ า ไฟฟ้ า สู ง สามารถขึ้ น รู ป เป็ น แผ่ น ฟิ ล์ ม ที่ มี ค วาม
ทนทานแข็งแรง มีค่าความเครียด 39% ที่ 49 MPa
แต่อย่างไรก็ตาม PPy ไม่สามารถละลายใน
น้ําและตัวทําละลายอินทรีย์ได้ จึงเตรียมเป็นแผ่นฟิล์ม
ด้วยวิธีทางเคมีได้ยาก (Susumu et al., 2005;
Tetsuji et al., 2005; Madden et al., 2007)
หลังจากนั้นได้มีการศึกษา PANi โดยเตรียมจาก
ปฏิกิริยา oxidative polymerization ของอะนิลีนใน
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ตัวทําละลาย n-methyl-2-pyrolidone (NMP) และ
dimethyl sulfoxide (DMSO) ซึ่งสามารถขึ้นรูปเป็น
แผ่ น ฟิ ล์ ม เส้ น ใย หรื อรู ป ร่ า งต่ า งๆ ได้ ง่ า ย แต่ PANi
มี ข้ อ จํ า กั ด คื อ จะแสดงสมบั ติ แ อคชู เ อเตอร์ ใ น
สารละลายอิเล็กโตรไลต์ที่มีความเป็นกรด pH < 4
และมีค่าความเครียดสูงสุดเพียง 7% (Takashima et
al., 2004; Takashima et al., 2009) ซึ่งถือว่ามีค่า
น้อยมากเมื่อเทียบกับ PPy
กลไกการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า electrochemomechanical deformation หรือพอลิเมอร์เกิดการ
พองตัว-หดตัวเมื่อเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ แสดงดังรูปที่ 5
โดยปกติแล้วมอนอเมอร์จะเกิดเป็นพอลิเมอร์นําไฟฟ้า
โดยผ่านปฏิกิริยา chemical oxidative polymerization ดังนั้น พอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้จะอยู่ในรูปที่ถูก
ออกซิไดซ์ (รูปที่ 5(a)) ซึ่งสภาวะนี้พอลิเมอร์จะเกิดการ
พองตัวเนื่องจากการแทรกเข้าไปในสายโซ่พอลิเมอร์
ของไอออน A- และโครงสร้างพอลิเมอร์จะมีความ
แข็งแรงเนื่องจากเกิดการเชื่อมขวางระหว่าง polarons
บนสายโซ่ พ อลิ เ มอร์ แ ละไอออน A- เกิ ด เป็ น พั น ธะ
ไอออนนิก เมื่อมีการกระตุ้นด้วยค่าความต่างศักย์ที่
เป็นลบ สภาวะที่ถูกออกซิไดซ์นี้จะเปลี่ยนเป็นสภาวะที่

รูปที่ 5
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ถูกรีดิวซ์ ดังรูปที่ 5 (c) หรือ 5 (e) โดยพอลิเมอร์ที่ถูก
รีดิวซ์จะอยู่ในรูปแบบใดขึ้นกับขนาดของไอออน A- ที่
ใช้ในการพอลิเมอไรซ์ ถ้าใช้ไอออนลบที่มีขนาดเล็ก
เช่น p-phenol sulfonic acid (PPS) ไอออนลบนั้นจะ
หลุดออกมา ทําให้สายโซ่พอลิเมอร์เกิดการหดตัวดังรูป
ที่ 5 (b) และ 5 (c) ตามลําดับ (Takashima et al.,
2003) ดังนั้น การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันจะ
ทํ า ให้ พ อลิ เ มอร์ นํ า ไฟฟ้ า เกิ ด การพองตั ว – หดตั ว ได้
เนื่องจากการเคลื่อนที่เข้า-ออกของไอออนลบโดยผ่าน
ขั้ นตอน 5(a) - 5(b) - 5(c) จึ ง เรี ยกกลไกลแบบนี้ ว่ า
“anion drive” ในทางตรงกันข้าม ถ้าใช้ไอออนลบมี
ขนาดใหญ่ เช่น dodecylbenzene sulfonic acid
(DBSA) ในขั้นตอนการสังเคราะห์นั้นไอออนลบจะถูก
ตรึงไว้ในสายโซ่พอลิเมอร์ และจะถูกรีดิวซ์โดยไอออน
บวกที่เคลื่อนที่เข้าไปในสายโซ่เพื่อทําให้ไอออนลบนั้น
เป็นกลาง ทําให้พอลิเมอร์นําไฟฟ้าเกิดการพองตัวขึ้น
อีก ดังรูปที่ 5 (d) และ 5 (e) (Takashima et al.,
2003) เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่เข้า-ออกของไอออน
บวก โดยผ่านขั้นตอนดังรูปที่ 5(a) - 5(d) - 5(e) จึง
เรียกกลไกลแบบนี้ว่า “cation drive”

แสดงกลไกลการเกิด electrochemo-mechanical deformation ในพอลิเมอร์นําไฟฟ้า
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จากการศึ ก ษาพบว่ า พอลิ เ มอร์ นํ า ไฟฟ้ า ใน
สภาวะถูกออกซิไดซ์มีความแข็งแรงมากกว่าในสภาวะ
ถูกรีดิวซ์ 2-3 เท่า ตัวอย่างดังแสดงในรูปที่ 6 โดยพบว่า
ค่า Young’s modulus (Y) ของแผ่นฟิล์ม PPy/DBS
ที่สภาวะถูกออกซิไดซ์มีค่า 0.3 GPa และสภาวะถูก
รีดิวซ์มีค่า 0.11 GPa (Asaka and Okuzaki, 2014)
ซึ่งได้จากค่าความชันของกราฟที่พล็อตระหว่างค่าความ
เค้นแรงดึง (tensile stress) ของแผ่นฟิล์มต่อค่าความ
ยาวของแผ่นฟิล์มที่เปลี่ยนแปลงไป จะพบว่าที่สภาวะ
ถูกออกซิไดซ์แผ่นฟิล์ม PPy/DBS มีความแข็งแรงมาก
ขึ้ น เนื่ อ งจากการเคลื่ อนที่ ข อง π-electron จากการ
เกิด polarons และการเกิดการเชื่อมขวางระหว่างสาย
โซ่พอลิเมอร์ด้วยพันธะไอออนิก ในทางตรงกันข้ามที่
สภาวะถูกรีดิวซ์ polarons และพันธะไอออนิกจะ
หายไป ทําให้แผ่นฟิล์ม PPy มีความอ่อนนุ่มมากขึ้น
ดั ง นั้ น เราสามารถควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวของ

รูปที่ 6
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พอลิเมอร์นําไฟฟ้าได้โดยการควบคุมการเกิดปฏิกิริยา
electrochemical oxidation และ electrochemical reduction
จากงานวิจัยต่างๆ พบว่า พอลิเมอร์นําไฟฟ้า
มีค่าความเค้นสูงถึง 5 MPa ซึ่งสูงกว่าค่าความเค้นของ
กล้ามเนื้อสิ่งมีชีวิตที่รับแรงได้สูงสุด 0.35 MPa (ตาราง
ที่ 1) (Madden et al., 2000) ส่วนค่าความเครียดของ
พอลิเมอร์นําไฟฟ้ามีค่าประมาณ 1-10% ซึ่งต่ํากว่าค่า
ความเครียดของกล้ามเนื้อซึ่งมีค่าประมาณ 20% แต่
อย่างไรก็ตาม พอลิเมอร์นําไฟฟ้า PPy/DBS สามารถ
ขยายตัวได้มาก มีค่าความเครียด 30-40 % โดยการ
เปลี่ยนแปลงปริมาตรนี้จะขึ้นกับชนิดไอออนและตัวทํา
ละลายที่ใช้ (Smela and Gadegaard, 1999;
Melling et al., 2011) ดังนั้นเราสามารถนําสมบัตินี้มา
สร้างแอคชูเอเตอร์รูปแบบต่างๆ ได้ดังรูปที่ 7

แสดงกราฟความเค้น-ความเครียด (stress-strain curves) ของแผ่นฟิล์ม PPy/DBS ที่สภาวะถูก
ออกซิไดซ์และสภาวะถูกรีดิวซ์ (Asaka and Okuzaki, 2014)
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แสดงภาพแอคชูเอเตอร์ PPy ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ perpendicular expansion, linear strain,
bending bilayer และ buckling sheet (Baughman, 1996; Jager, 2013)

ในยุคที่อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเฟื่องฟูมี
การนําวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิต
มากมายเป็ น ผลให้ เ กิ ด การลดลงของวั ต ดุ ดิ บ จาก
ธรรมชาติ แล้ ว ยั ง ปล่ อ ยของเสี ย ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
สิ่ ง แวดล้ อ มตามมา วิ ธี ก ารป้ อ งกั น และลดปั ญ หาที่
เกิ ด ขึ้ น นี้ มี ห ลายวิ ธี โดยการลดการใช้ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ ล งและนํ า วั ส ดุ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว กลั บ มาใช้ ใ หม่
นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุให้สูงขึ้น และลดการใช้
พลั ง งานในการผลิ ต ลง ซึ่ ง งานวิ จั ย ในปั จ จุ บั น ต่ า ง
ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและไม่ก่อมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม ในงานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ก็
เช่นเดียวกัน มีการมุ่งเน้นที่จะศึกษาการผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์โดยนําวัสดุจากธรรมชาติหรือวัสดุที่ย่อย
สลายได้ หรื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างชี ว ภาพ (organic
electronics) เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
สารอิเล็กทรอนิกส์ทางชีวภาพนี้ยังมีข้อดี คือ ขึ้นรูปง่าย
ราคาถูก ประหยัดพลังงาน น้ําหนักเบา และยังเป็นวัสดุ
ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น สู ง สํ า หรั บ พอลิ เ มอร์ นํ า ไฟฟ้ า ซึ่ ง มี
สมบัติทาง EAPs ได้มีการศึกษาเพื่อรวมกับพอลิเมอร์
ชีวภาพ (biopolymer) หลายชนิด เช่น cellulosic
gel (Kunchornsup and Sirivat, 2012), silk fibroin

hydrogel (Srisawasdi et al.,2015) และ
graphene/gelatin hydrogel (Tungkavet et al.,
2015) เป็นต้น เพื่อนําไปประยุกต์ใช้เป็นแอกชูเอเตอร์
ทางชีวภาพ (bio-actuator) ที่มีความแข็งแรงและมี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการทํางานของกล้ามเนื้อจริง
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