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ผู้พบพลาสติกนำไฟฟ้า

ค้นพบพลาสติกชนิดใหม่
 ปัจจุบัน นัก เคมี ได้ พบ พลาสติก 
ชนิด ใหม่ เป็น พอ ลิ เม อร์ ที่ มี สมบัติ ของ 
โลหะ คือ นำ ไฟฟ้าได้ ดี กว่า ทองแดง มาก 
พอ ลิ เม อร์ นำ ไฟฟ้า นี้ มี สมบัติ ที่ ดี ของ  
พลาสติก คือ ทนทาน จึง นำ มา ทำ ได โอด  
เปลง่ แสง (Light Emitting Diode: LED) 
ใช้ ใน อุปกรณ์ ตรวจ หา อาวุธ ใช้ ทำ ทราน- 
ซิสเตอร์ ทำ เกราะ กำบัง คลื่นแม่เหล็ก 
ไฟฟ้าและ ใช้ ใน เซลล์ แสง อาทิตย์ เป็นต้น 

ตาม ปกติใน การ ทำ พอ ลิ เม อร์ นำ 
ไฟฟา้ นกั เคม ีตอ้ง เจอื พอ ล ิเม อร ์ดว้ย สาร 
เคม ีบาง ชนดิ และ กระบวนการ นี ้สามารถ 
ทำได้ ง่าย กว่า การ เจือ สาร กึ่ง ตัวนำ เช่น 
ซิ ลิ คอน ซึ่ง เทคนิค การเจือ พอ ลิ เม อร์ นั้น 
ได้ มี มา นาน แล้ว ก่อน ที่ นัก วิทยาศาสตร์ 
จะ ตระหนกั วา่ การ เจอื จะ ทำใหพ้อ ล ิเม อร ์ 
นำ ไฟฟา้ ได ้ดว้ย และ ทนัท ีที ่รูโ้ลก กไ็ด ้เหน็  
พอ ล ิเม อร ์นำ ไฟฟา้ เปน็ ครัง้ แรก ใน ป ีค.ศ. 
1977 จาก นั้น อีก 4 ปี โลก ก็ มี แบต เต อรี่  
ที่ มี ขั้ว ไฟฟ้า ที่ ทำ ด้วย พอ ลิ เม อร์ ใช้ 

 เมื่อ นัก วิทยาศาสตร์ ได้ พบ ว่า 
พอ ลิ เม อร์ นำ ไฟฟ้า นี้ นำ ไฟฟ้า ได้ ดี กว่า 
วสัด ุอืน่ ใด ที ่อณุหภมู ิหอ้ง จงึ นำมา ใช ้แทน  
ลวด ทองแดง ได ้ด ีใน อปุกรณ ์เชน่ เครือ่ง- 
บิน ที่ มี ข้อ จำกัด เรื่อง น้ำ หนัก หรือ ใช้  
แผน่ ฟลิม์ พอ ล ิเม อรบ์าง ๆ  เคลือบ กระจก 
หนา้ ตา่ง ก ็สามารถ ดดู กลนื แสง ได ้ทำให ้ส ี
ของ หนา้ตา่ง สามารถ ปรบั เปลีย่น ไดต้าม   
ความ ต่าง ศักย์ ไฟฟ้า ที่ กระทำ แม้แต่เส้น 

 ประสาท ประดิษฐ์ ที่ ทำ ด้วย พอ ลิ เม อร์ นำ 
 ไฟฟ้า   แพทย์ก็ นำ ไป ปลูก ถ่าย ใน ร่างกาย  
แทน เส้น ประสาท ที่ ตาย แล้ว เป็นต้น 

ความสำคัญของพอลิเมอร์
 การ คน้ พบ พอ ล ิเม อร ์นำ ไฟฟา้ นี ้จงึ 
ม ีความ สำคญั มาก ทัง้ ใน ทาง วทิยาศาสตร ์
บริสุทธิ์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จน มี  
ผล ทำให ้นกั ฟสิกิส ์คอื แอลนั เจย ์ฮเีกอร ์
(Alan Jay Heeger) และ นัก เคมีคือ 
 แอลนั  จ.ี  แมกไดอารม์ดิ  (Alan G. Mac 
Diarmid) กบั ฮเิดะก ิชิระกะวะ (Hideki 
Shirakawa) ได ้รบั รางวลัโน เบล สาขา เคม ี 
ประจำ ปี 2000 ร่วม กันในฐานะ ผู้ พบ  
พอ ลิเม อร์ นำ ไฟฟ้า ชนิดพอลิอะเซทิลีน 
(polyacetylene) ซึ่ง ประกอบ ด้วย  
โมเลกุลอะเซทิลีน (acetylene) จำนวน  
มาก ที่ เรียง ต่อ กันเป็น โมเลกุล ขนาด ใหญ่ 
 ประเด็น ที่ น่า สนใจ ใน การ ค้น พบ 
 พอ ล ิเม อรพ์อลอิะเซทลินีซึง่ เปน็ พลาสตกิ 
ที่ นำ ไฟฟ้า ได้ ดี มาก นี้ คือเป็นการ ค้น พบ 
โดย บังเอิญ ที่ เกิด จาก ความ เข้าใจ ผิด ที่ ไม ่
เจตนา แต่ เมื่อ นัก วิจัย ทั้ง สาม เห็น วัสดุ  
ชนิด ใหม่ การมีความ เฉลียว ฉลาด และ  
สติ ปัญญา ระดับ อัจฉริยะ ของ คน ทั้ง สาม  
ก็ได้ พัฒนา สิ่ง ที่ ไม่ คาด หวัง นี้  จน กระทั่ง 
 วัสดุ ดัง กล่าว กลาย เป็น วัสดุ ที่  มี คุณ  
ประโยชน์ ยิ่ง ต่อ มนุษยชาติ
 การ ค้น พบพอลิอะเซทิลีนนี้ เกิด 
ขึ้น ที่ ห้อง ปฏิบัติ การ ของ ศาสตราจารย์ 
ฮเิดะก ิชริะกะวะ แหง่ Tokyo Institute 

of Material Science ที่ มหาวิทยาลัย 
Tsukuba ของ ญี่ปุ่น ใน ปี ค.ศ. 1975 
เมื่อชิระกะวะบอก นัก วิจัย หลัง ปริญญา 
เอก ชาว เกาหลี คน หนึ่ง ที่มา ทำงาน ใน 
หอ้ง ปฏบิตั ิการ ให ้เตมิ สารซเีกลอร-์นตัตา 
(Ziegler-Natta) ซึ่ง เป็น ตัว เร่ง ปฏิกิริยา 
 ลง ไป ใน ภาชนะ ที่ บรรจุอะเซทิลีน เพื่อ  
ศึกษา การ เกิดพอลิอะเซทิลีน
 ความ อ่อน ด้อย ด้าน ภาษาญี่ปุ่น 
ของ นิสิต ทำให้ การ สื่อสารผิด พลาด เมื่อ  
เขา ได้ เตมิ สาร เรง่ ปฏกิริยิา ลง ไป มาก เกนิ 
กวา่ ปรมิาณ ทีช่ริะกะวะสัง่ ถงึ 1,000 เทา่ 
ผล ที่ เกิด ขึ้น คือ แทนที่ จะ ได้ พลาสติก 
 เปน็ ผง ส ีนำ้ตาล-ดำ ดงั ที ่คาด หวงั  นกัวจิยั 
เกาหลกีลบั เหน็ แผน่ ฟลิม์ส ีเงนิ ที ่สะทอ้น  
แสง ได้ ดี เหมือน โลหะ ที่ สุกใส แวววาว 
เป็น มัน สัญชาตญาณบอกชิระกะวะว่า 
เขากำลงั เหน็ “โลหะ” เขาจงึ นำ แผน่ ฟลิม์ 
นั้น ไป ทดสอบ วัดสมบัติ การนำ ไฟฟ้า 
และ พบ ว่ามัน นำ ไฟฟ้า ไม่ ดี เท่า ผงอะเซ- 
ทิลีนเดิม แต่ เมื่อ เขา ปล่อย แก๊สคลอรีน 
 เข้าไป สมบัติ เชิง แสง ของ แผ่น ฟิล์ม ก็  
เปลี่ยน ทันที ชิระกะวะจึง  บอกแอลัน 
แมกไดอาร์มิด ซึ่ง ขณะ นั้น กำลัง เป็น 
 ศาสตราจารย ์วจิยั รบั เชญิ ที ่มหาวทิยาลยั 
Kyoto ว่า เขา ได้ พบ วัสดุ พอ ลิ เม อร์ 
ประหลาด สี เงิน และ วัสดุ นี้ ก็ได้ ทำให้ 
แมกไดอาร์มิดรู้สึก แปลก ใจ มาก เช่น กัน

แอลันเจย์ฮีเกอร์แอลันเจย์ฮีเกอร์
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เรารู้จักใช้พลาสติกในการดำเนินชีวิตมานานร่วมศตวรรษเช่นใช้หุ้มลวดทองแดงทำสายไฟฟ้า 
ชิ้นส่วนของรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ แว่นที่มีเลนส์และกรอบพลาสติก ขวดน้ำดื่มทำด้วยพลาสติก
เป็นต้นความนิยมในการใช้พลาสติกเกิดจากเหตุผลหลายประการเช่นน้ำหนักเบาเหนียวทนทาน 
ไม่แตกงา่ยไม่ละลายและมีราคาถกูนอกจากนี้สมบตัิที่โดดเดน่และสำคญัมากของพลาสตกิอกีประการ
หนึ่งคือเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีดังนั้นผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีพลาสติกหุ้มจึงปลอดภัย

ใช้หยิบจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กระดับ 
ไมครอน

ปัจจุบันนัก วิจัย ได้ พบ  ว่าพอลิ- 
เม อร์ นำ ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย ใน  
วงการ อเิลก็ทรอนกิส ์ เชน่ ใช ้ทำ สวติช ์แสง 
(light switch) ใช้ ใน เลเซอร์ ที่  สวิตช์ ปิด- 
เปดิ ได ้เรว็ ถงึ 10-15 วนิาท ีซึง่ เรว็ กวา่สวติช ์ 
ที่ ทำ ด้วย สาร กึ่ง ตัวนำ มาก และ ใช้ ทำ ผิว  
สังเคราะห์ ฉาบ วัสดุ ซึ่ง ทำให้ไว ต่อ การ  
สัมผัสมาก  ดัง นั้นพอ ลิ เม อร์ นำ ไฟฟ้า จะ   
ทำให้ ยุค พลาสติกขยาย เวลา ในการ ใช้  
ต่อ ไป ใน อนาคต ได้ อย่าง ไม่มี ที่ สิ้น สุด 

แอลัน ฮีเกอร์เกิด เมื่อ วัน ที่ 22 
มกราคม ค.ศ. 1936 ที่ เมือง Sioux City 
ใน รัฐไอโอวา ประเทศ สหรัฐอเมริกา ใน 
ครอบครัว ที่ มี เชื้อ ชาติ ยิว เมื่อ อายุ 21 ปี 
ฮเีกอรส์ำเรจ็ การ ศกึษา ระดบั ปรญิญา ตร ี 
สาขา ฟิสิกส์  และ คณิตศาสตร์  จาก 
มหาวิทยาลัย Nebraska-Lincoln จาก 
นั้น ได้ ไป ศึกษา ต่อ ระดับ ปริญญา เอก ที่ 
มหาวิทยาลัย California ที่ Berkeley 
จน ได ้ปรญิญา ดษุฎ ีบณัฑติ เมือ่ อาย ุ25 ป ี
แล้วไป เป็น อาจารย์ ที่  มหาวิทยาลัย 
Pennsylvania ใน ตำแหน่ง หัวหน้า 
ห้อง ปฏิบัติ การ Laboratory for Re-
search on the Structure of Matter 
ฮีเกอร์ทำงาน ที่ ห้อง ปฏิบัติ การ นี้ นาน  
20 ป ีจนถงึ ป ีค.ศ. 1982 จงึ ได ้ยา้ย ไป รบั 
ตำแหนง่ ศาสตราจารย ์แหง่ มหาวทิยาลยั 
California ที ่เมอืง Santa Barbara และ 
 เปน็ ผู ้อำนวย การ  Center for Polymers 
and Organic Solids จนถึง ปัจจุบัน

สมบัติน่าทึ่งของพอลิเมอร์
 เมื่อแมกไดอาร์มิดเดิน ทาง กลับ  

ถงึ อเมรกิา เขา ได ้ปรารภ เรือ่ง นี ้กบัแอลนั 
ฮเีกอร ์ซึง่ ขณะ นัน้ ทำงาน วจิยั อยู่ ที ่มหา- 
วิทยาลัย Pennsylvania และ กำลัง 
 ค้นหา เทคนิค การ แปลง พอ ลิ เม อร์ ที่ เป็น  
ฉนวน ให้ เป็น โลหะ แมกไดอาร์มิดกับ 
ฮีเกอร์จึง ตัดสิน ใจ เชิญชิระกะวะมา 
ปฏิบัติ งาน วิจัย ที่ ห้อง ปฏิบัติ การมหา- 
วทิยาลยั   Pennsylvania   เปน็ เวลา  1  ป ี
แล้ว เริ่ม ทดลอง เติม ไอโบรมีนหรือ 
ไอโอดีนเพื่อออกซิไดส์แผ่น ฟิล์มคือ 
 ทำให้อิเล็กตรอน บาง ตัว ถูก กำจัด ออก ไป 
 กระบวนการ นี้ ทำให้ อิเล็กตรอน  
ที ่เหลอื สามารถ เคลือ่นที ่ได ้สะดวก ขึน้ จน 
ทำให้ สมบัติ เชิง แสง ของพอลิอะเซทิลีน 
เปลี่ยน แต่ นั่น เป็นการ เปลี่ยน เพียง น้อย 
นิด เพราะ สมบัติ ที่ เปลี่ยนแปลง อย่าง 
มหาศาล คือ สมบัติการนำ ไฟฟ้า ซึ่ง ดี กว่า 
เดิม ถึง 10 ล้าน เท่า และฮีเกอร์ได้ พบ ว่า 
เหตกุารณ ์นี ้เกดิ ขึน้เพราะพอลอิะเซทลินี  
ประกอบ ด้วย อะตอม คาร์บอน เรียงกัน  
เป็น แกน หลัก โดย มี อะตอม ไฮโดรเจน  
1  อะตอม ติด กับ อะตอม คาร์บอน ทุก  
อะตอม ตาม ปกติอะเซทิลีนเป็น ฉนวน 
แต ่เวลา ถกู สงัเคราะห ์เปน็พอลอิะเซทลินี 
อิเล็กตรอน จะ สามารถ เคลื่อนที่ ได้ อย่าง 
สะดวกและ รวดเร็วตาม สาย โซ่ โมเลกุล 
ของพอลอิะเซทลินีซึง่ ม ีพนัธะ เดีย่วและ คู ่ 
เรียง สลับ กัน เป็น ฟันปลา

จาก นั้น นัก วิจัย ทั้ง สาม ได้ ทำงาน 
ร่วม กัน โดย การ เจือ ฟิล์มพอลิเมอร์ที่ ได้  

ด้วย การ เพิ่ม หรือ ลด จำนวน อิเล็กตรอน 
เพื่อ ทำให้ เกิด แถบ พลังงาน ระหว่าง แถบ 
เวเลนซ์ (valence band) กับแถบการนำ 
(conduction band)  จน ฟลิม์ ส ีเงนิ กลาย 
 เป็น สี ทอง และ เป็น ตัวนำ ไฟฟ้า

ความ ตืน่ เตน้ เมือ่ เหน็ สมัประสทิธิ ์ 
การนำ ไฟฟ้า ที่ สูง มาก นี้ ได้ ทำให้นัก  
วิทยาศาสตร์ หลาย คน คิด ว่า ฮีเกอร์และ 
แมกไดอาร์มิดได้  พบ ตัวนำ ยวดยิ่ ง 
(superconductor) ที่ อณุหภมู ิหอ้งแลว้ 
แต ่การ ตรวจ สอบ และ ทดสอบพอลอิะเซ- 
ทิลีนที่ ได้ แสดง ว่ามิได้ มี สมบัติ พื้น ฐาน 
ของ ตัวนำ ยวดยิ่ง แต่ อย่าง ใด นอกจาก นี้  
วัสดุ นี้ ยัง มี ข้อ ด้อย ที่ สำคัญอีก อย่าง หนึ่ง  
คือ สมบัติ ต่าง ๆ ของ มัน สลาย ใน อากาศ 
ได้ ง่าย

การ พบพอลิอะเซทิลีนได้จุด 
ประกาย ให้ นัก เคมี ค้นหา กลุ่ม พอ ลิ เม อร์  
อืน่  ๆ   เชน่  พอลไิทโอฟนี  (polythiophene) 
ที ่มซีลัเฟอร,์ พอลแิอนลินี (polyaniline) 
ที่ มีไนโตรเจนใน โซ่ หลัก (backbone 
chain) และ ได้ พบ ว่าพอ ลิเม อร์ เหล่านี้มี 
สมบัติ โดย ทั่วไป ประเสริฐ กว่าพอลิ- 
อะเซทิลีน แต่ เมื่อ ใดก็ตาม ที่ การ เรียง ตัว 
ของ โมเลกุลไทโอฟีนไม่เป็นระเบียบ 
ประสิทธิภาพในการนำ ไฟฟ้า  จะ ลด ฮวบ 
 ทันที  นอกจากนี้นักทดลองยังพบอีกว่า  
การเจือหรือไม่เจือด้วยสารเจือจะทำให้ 
ความยาวของพอลเิมอรน์ำไฟฟา้เปลีย่น 
ไปถึง 10%  ซึ่งเป็นผลดีในการเปลี่ยน 
พลงังานไฟฟา้เปน็พลงังานกลเพือ่นำไป 
ใชใ้นอปุกรณ ์  microactuator   ทีว่ศิวกร 


