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บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้ได้ทาการเพิ่มผลลัพธ์ทางไฟฟ้าของอุปกรณ์แหล่งกาเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริกด้วยวิธีการ
ปรับปรุงพื้นผิวของวัสดุพอลิไดเมททิลไซลอกเซนโดยอาศัยการหายใจของยีสต์ โดยการผสมวัสดุพอลิไดเมททิลไซลอกเซน
เข้ากับสารละลายยีสต์ที่มีความเข้มข้น 1%-3% w/v ทาให้ยีสต์เกิดการหายใจและสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้น ส่งผล
ให้เกิดรูพรุนบนฟิล์มพอลิไดเมททิลไซลอกเซน โดยทาการศึกษาผลของสารละลายยีสต์ที่เติมในวัสดุพอลิไดเมททิลไซลอก
เซนต่อลักษณะสัณฐานของฟิล์มด้วยเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ( Scanning
electron microscope: SEM) พบว่า วัสดุ PDMS ที่ได้รับการปรับแต่งพื้นผิวโดยใช้สารละลายยีสต์เกิดรูพรุ นขึ้น จากนั้น
ได้วิเคราะห์ขนาดของรูพรุน พบว่า รูพรุนมีขนาดใหญ่ขึ้นตามความเข้มข้นของสารละลายยีสต์ที่เพิ่มขึ้น และเมื่อศึกษา
ผลลัพธ์ทางไฟฟ้าของอุปกรณ์แหล่งกาเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก พบว่า วัสดุ PDMS ที่ได้รับการปรับแต่งพื้นผิวที่
ใช้สารละลายยีสต์ที่มีความเข้มข้น 3% w/v มีผลลัพธ์ทางไฟฟ้าสูงขึ้น โดยมีขนาดเฉลี่ยของรูพรุนเท่ากับ 6.80 µm2 โดย
ให้ค่าความต่างศักย์สูงสุดเท่ากับ 80 โวลต์และกระแสสูงสุดเท่ากับ 6 ไมโครแอมแปร์
ABSTRACT
In this work, electrical output of triboelectric nanogenerator (TENG) is enhanced by modifying
surface of polydimethylsiloxane (PDMS) using fermentation reaction of baker’s yeast. PDMS and yeast
solution with concentration 1%-3% w/v were mixed and then undergone fermentation reaction of
baker’s yeast to produce carbon dioxide gas creating porous structure in PDMS surface. Characterization
the microstructure of PDMS film shows that the modified PDMS have porous structure on the surface.
The average pore size was found to increase with increasing yeast concentration. Electrical output of
the TENG with the modified PDMS yeast solution concentration 3 % w/v with average pore size of 6.80
µm2, which can generate the highest output voltage and current of 80 V and 6 µA, respectively.

คาสาคัญ: การปรับแต่งพื้นผิว โพลิไดเมทิลไซลอกเซน อุปกรณ์แหล่งกาเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก
Keywords: Surface modification, Polydimethylsiloxane (PDMS), Triboelectric nanogenerator (TENGs)
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บทนา
ปัจจุบันอุปกรณ์แหล่งกาเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก (TENG) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานจลน์ที่มีความถี่ในช่วง 1-10 Hz (Zi et al., 2016) แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
ได้ จ ากหลั ก การ ปรากฏการณ์ ไ ฟฟ้ า สถิ ต (Contact electrification) และ การเหนี่ ย วน าไฟฟ้ า สถิ ต (Electrostatic
induction) กล่าวคือ เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยการนาวัสดุที่แตกต่างกันสองชนิดมาสัมผัสหรือเสียดสีกัน ทาให้เกิดประจุ
ไฟฟ้าสถิตบนพื้นผิวและเมื่อพื้นผิวมีการเคลื่อนที่ออกจากกันจะเกิดความต่างศักย์อันเกิดจากประจุเหล่านี้ซึ่งสามารถ
เหนี่ ย วน าท าให้ เ กิ ด การไหลของกระแสไฟฟ้ า ได้ โดยมี ปั จ จั ย หลายอย่ า งที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลลั พ ธ์ ท างไฟฟ้ า ของอุ ป กรณ์
แหล่งกาเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก เช่น ขนาดของพื้นที่ผิวสัมผัส ประจุที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของวัสดุทริโบอิเล็กทริก
ซึ่ งขึ้ น กั บ ชนิ ด ของวั ส ดุ กา ร น า ไ ฟฟ้ า ของขั้ ว ตั วน า เ ป็ นต้ น (Niu et al., 2013) โ ด ย ทั่ ว ไ ป แ ล้ วนิ ย ม น า
Polydimethylsiloxane (PDMS หรือ Silicone) มาใช้เป็นวัสดุทริโบอิเล็กทริก เนื่องจากแสดงสมบัติเป็นขั้วลบทางทริ
โบอิเล็กทริก (Negative triboelectric material) ที่สูงมาก ในงานวิจัยนี้ได้ใช้วัสดุ PDMS เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง
ทนทานต่อการกระแทกและเสียดสี และยังสามารถปรับแต่งพื้นผิวได้ จากที่กล่าวมาวัสดุพอลิเมอร์ PDMS จึงเป็นวัสดุที่
นิยมนามาใช้ประดิษฐ์อุปกรณ์แหล่งกาเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก ได้มีการรายงานการปรับปรุงพื้นที่ผิวสัมผัส เพื่อ
เพิ่มผลลัพธ์ทางไฟฟ้าซึ่งทาหลายวิธี เช่น การทาให้เกิดลวดลายขึ้นบนผิวของวัสดุโพลิเมอร์ (Patterned surface) หรือใช้
เส้นลวดนาโน (Nanowire) เพื่อให้เกิดลวดลายบนพื้นผิว (Ko et al., 2014) มีการใช้สารละลาย NaOH ฉีดลงบนผิววัสดุ
PDMS เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส (Yun et al., 2015) มีการใช้เทคนิคพลาสมา (Plasma treated) ด้วยก๊าซอาร์กอน (Ag)
(Cheng et al., 2017) เพื่ อ ท าให้ ผิ ว ของวั ส ดุ มี ค วามขรุ ข ระ และมี ก ารใช้ เ ทคนิ ค เดี ย วกั น นี้ ด้ ว ยฟลู อ อโรคาร์ บ อน
(Fluorocarbon) (Kim et al., 2017) ในการเพิ่มผลลัพธ์ทางไฟฟ้า มีการปรับแต่งพื้นผิวของวัสดุ PDMS ให้มีลักษณะเป็น
พีระมิดระดับไมครอน (Micropyramids) (Li et al., 2019) นอกจากนี้ยังมีการทาให้พื้นผิวมีลักษณะคล้ายฟองน้าโดยการ
นาวัสดุ PDMS อบในหม้อนึ่งอัดไอน้า (Autoclave) (Xua et al., 2019) ซึ่งเทคนิคเหล่านี้มีความซับซ้อน ต้องใช้เครื่องมือ
ขั้นสูง และมีค่าใช้จ่ายสูง ในงานวิจัยนี้ได้มีการคิดค้นเทคนิคใหม่ นั่นคือการผสมยีสต์ลงไปในโพลิเมอร์ โดยอาศัยหลักการ
หายใจของยีสต์ เมื่อยีสต์ได้รับอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ยีสต์จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากนั้นเมื่อ
นาไปผสมกับโพลิเมอร์จะทาให้เกิดเป็นฟองอากาศที่ผิวของพอลิเมอร์ PDMS ซึ่งเมื่อนาพอลิเมอร์ดังกล่าวไปขึ้นรูปจะได้
ฟิล์มที่มีลักษณะรูพรุนเกิดขึ้น (Parameswarana, Gupta, 2018) ข้อดีของวิธีนี้คือ มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายน้อย
และยังเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของวัสดุซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าผลลัพธ์ทางไฟฟ้าของอุปกรณ์แหล่งกาเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิ
เล็กทริก ดังนั้นงานวิจัยนี้จะทาการศึกษาปฏิกิริยาการหายใจของยีสต์ใน PDMS โดยการผสม PDMS เข้ากับ สารละลาย
ยีสต์ เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างและลักษณะสันฐาณของฟิล์ม PDMS และผลลัพธ์ทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่า
จะสามารถควบคุมลักษณะสัณฐานของฟิล์ม PDMS นี้ได้ ซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์ทางไฟฟ้าที่สูงขึ้นตามลาดับ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. สังเคราะห์และปรับปรุงพื้นผิวของวัสดุ PDMS โดยใช้ปฏิกิริยายาการหายใจของยีสต์เพื่อใช้เป็นวัสดุทริโบอิ
เล็กทริกสาหรับอุปกรณ์แหล่งกาเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก
2. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายยีสต์และสารละลายอาหารยีสต์ ต่อ ลักษณะสัณฐานของ PDMS
และผลลัพธ์ทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางไฟฟ้าสูงที่สุด
3. ศึกษาลักษณะสัณฐานฟิล์มที่สังเคราะห์ได้ ด้วยเทคนิค Scanning Electron Microscopy (SEM)
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4. เพื่อศึกษาเงื่อนไขการทางานและปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิ
เล็กทริก
วิธีการวิจัย
ในงานวิจัยนี้จะแบ่งวิธีการวิจัยออกเป็นสามส่วนๆหลักคือ การปรับปรุงพื้นผิวของวัสดุ PDMS การประดิษฐ์
อุปกรณ์แหล่งกาเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก และ การวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานของฟิล์ม PDMS ที่ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ทางไฟฟ้าของอุปกรณ์แหล่งกาเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก
การปรั บ ปรุ งพื้น ผิว ของวั สดุ PDMS นั้ น แบ่ งออกเป็น สองขั้ นตอน คื อ การเตรียมวัส ดุ PDMS โดยการผสม
silicone elastomer และ curing agent ในอัตราส่วน 1 : 10 (SYLGARDTM 184) และเตรียมสารละลายยีสต์ (Perfect
Instant yeast) โดยการผสมยีสต์ น้าตาล และน้า DI ซึ่งมีการเตรียมสารละลายยีสต์ความเข้มข้น 1% w/v, 2% w/v และ
3% w/v เพื่อทาการผสมสารละลายยีสต์เข้ากับวัสดุ PDMS ในอัตราส่วน 0.4 ml ต่อ 2.5 g จากนั้นสารละลายยีสต์ที่ผสม
กับวัสดุ PDMS ถูกนาไปเคลือบลงบนกระจกนาไฟฟ้าเพื่อประกอบเป็นอุปกรณ์แหล่งกาเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก
จากนั้นนาไปเพื่อขึ้นรูปฟิล์มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทาให้ได้ฟิล์มของวัสดุ PDMS ที่มีลักษณะ
เป็นรูพรุนเกิดขึ้น
ผลลั พ ธ์ ท างไฟฟ้ า ของอุ ป กรณ์ แ หล่ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า นาโนแบบทริ โบอิ เ ล็ ก ทริก ที่ ป ระดิษ ฐ์ จะถู ก ทดสอบด้ ว ย
ออสซิลโลสโคป (Tektronix DPO2002B) และแอมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล (Kiethley DMM6500) และลักษณะรูพรุนที่
เกิดขึ้นบนผิวฟิล์ม PDMS จะใช้เทคนิค Scanning Electron Microscopy (SEM)
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานของวัสดุ PDMS ที่ไม่ได้ปรับแต่งพื้นที่ผิวเทียบกับวัสดุ PDMS ที่ปรับแต่งพื้นที่
ผิวโดยใช้ยีสต์ โดยเทคนิค SEM
จากการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคระหว่างวัสดุ PDMS ที่ไม่ได้รับการปรับแต่งพื้นที่ผิวกับวัสดุ PDMS ที่ได้รับการ
ปรับแต่งพื้นที่ผิวด้วยสารละลายยีสต์เป็นดังที่แสดงในรูปที่ 1 และจากข้อมูลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์หาขนาดของรูพรุนบน
ฟิล์ม PDMS ที่ปรับแต่งพื้นผิวด้วยสารละลายยีสต์ดังรูปที่ 2
รูปที่ 1 : แสดงภาพถ่ายผิวหน้าของวัสดุ PDMS โดยที่ภาพ ก เป็นภาพของวัสดุ PDMS ที่ไม่ได้รับการปรับแต่งพื้นที่
ผิว โดยผิวฟิล์มจะมีลักษณะเรียบ ส่วนภาพ ข ค และ ง คือ ภาพผิวหน้าของวัสดุ PDMS ที่ได้รับการปรับแต่งพื้นผิวโดยใช้
สารละลายยีสต์ความเข้มข้น 1% w/v, 2% w/v และ 3% w/v ตามลาดับ สังเกตได้ว่าผิวฟิล์มมีลักษณะขรุขระและมีรูพรุน
เกิดขึ้น โดยจะเห็นว่า ความเข้มข้นของสารละลายยีสต์ มีผลต่อขนาดของรูพรุนที่เกิดขึน้ ที่ความเข้มข้นของสารละลายยีสต์ 1%
w/v นั้นรูพรุนที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กกว่า ความเข้มข้น 2% w/v และที่ความเข้มข้น 3% w/v นั้นขนาดของรูพรุนที่เกิดขึ้นมีขนาด
ใหญ่ที่สุด กล่าวคือขนาดของรุพรุนที่เกิดขึ้นนั้นแปลผันตรงกับความเข้มข้นของสารละลายยีสต์ เมื่อความเข้มข้นของสารละลาย
ยีสต์สูงจะทาให้เกิดรูพรุนที่มีขนาดใหญ่
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รูปที่ 1 (ก) แสดงภาพถ่ายพื้นผิวของวัสดุ PDMS ที่ไม่ได้ปรับแต่งพื้นผิว
(ข, ค, ง) แสดงภาพถ่ายพื้นผิวของวัสดุ PDMS ที่ปรับแต่งพื้นผิวโดยการผสมสารละลายยีสต์ความ
เข้มข้น 1% w/v, 2% w/v, 3% w/v ตามลาดับ
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รูปที่ 2 (ก, ข, ค) แสดงการกระจายตัวของขนาดของรูพรุนบนฟิล์ม PDMS ที่ปรับแต่งพื้นผิวด้วยสารละลาย
ยีสต์ความเข้มข้น 1% w/v, 2% w/v และ 3% w/v ตามลาดับ
จากรูปที่ 2 แสดงการกระจายตัวของรูพรุนบนผิวฟิล์ม PDMS ที่ผสมสารละลายยีสต์ความเข้มข้น 1% w/v, 2%
w/v และ 3% w/v ตามลาดับ โดยสารละลายยีสต์ความเข้มข้น 1% w/v มีขนาดรูพรุนเฉลี่ย 2.133 µm2 ที่ความเข้มข้น
2% w/v มีขนาดรูพรุนเฉลี่ย 4.026 µm2 และที่ความเข้มข้น 3% w/v มีขนาดรูพรุนเฉลี่ย 6.802 µm2 จากข้อมูลดังกว่า
จึงยืนยันได้ว่า ความเข้มข้นของสารละลายยีสต์ส่ งผลต่อขนาดของรูพรุนที่เกิดขึ้น โดยที่ความเข้มข้นมากขึ้นขนาดของรู
พรุนจะใหญ่ขึ้น
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2. การศึกษาผลลัพธ์ทางไฟฟ้าของ TENG จากวัสดุ PDMS ที่ปรับแต่งพื้นผิวโดยใช้ยีสต์
การศึกษาผลลัพธ์ทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้น โดยอาศัย หลักการทางาน TENG ภายใต้รูปแบบการทางานแบบ single
electrode mode จากรูปที่ 3 แผ่นอะลูมิเนียม (Al) ถูกนามาเป็นขั้วอิเล็กโทรด เพื่อที่นามาใช้สัมผัสกับวัสดุ PDMS ที่
เคลือบอยู่บนกระจกนาไฟฟ้า (ITO) ในสถานะเริ่มต้นที่วัสดุทั้งสองยังไม่สัมผัสกันจะไม่มีการถ่ายเทประจุเกิดขึ้นทาให้ไม่มี
ศักย์ไฟฟ้าเกิดขึ้น จากนั้นเมื่อวัสดุทั้งสองสัมผัสกันจะเกิดการถ่ายเทประจุระหว่างอะลูมิเนียมและ PDMS ทาให้เกิดประจุ
บวกที่ผิวของอะลูมิเนียมและประจุลบที่ผิวของ PDMS จากนั้นเมื่อวัสดุทั้งสองแยกออกจากกัน ความต่างศักย์ที่เกิดจาก
ประจุที่ผิว PDMS ผลักให้อิเล็กตรอนอิสระที่อยู่บน ITO วิ่งลงสายดินเพื่อทาให้ประจุบน PDMS เป็นกลางจากนั้นที่ผิวของ
ITO เกิดประจุบวกขึ้นและทาให้เกิดสัญญาณความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ติดลบขึ้น จากนั้นเมื่อวัสดุทั้งสองเคลื่อนที่มาสัมผัสกัน
อีกครั้ง ศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากอิเล็กตรอนอิสระในกระจกนาไฟฟ้าลดลง ดังนั้นอิเล็กตรอนเหล่านั้นจึงไหลจากสายดินเข้าไปที่
กระจกนาไฟฟ้าเพื่อทาให้กระจกนาไฟฟ้าที่มีประจุบวกเป็นกลางทางไฟฟ้าทาให้ได้สัญญาณความต่างศักย์ที่เป็นบวก
(Harnchana, 2018)

รูปที่ 3 แสดงหลักการทางานของTENG ภายใต้รูปแบบการทางานแบบ single electrode mode
การศึกษาผลลัพธ์ทางไฟฟ้าของ TENG ที่เกิดขึ้น โดยการเปรียบเทียบระหว่างวัสดุ PDMS ที่ไม่ได้ทาการปรับปรุง
พื้นผิวกับ PDMS ที่ผสมกับสารละลายยีสต์ความเข้มข้น 1% w/v, 2% w/v และ 3% w/v ในอัตราส่วน สารละลายยีสต์ ต่อ
วัสดุ PDMS เท่ากับ ( 0.4 ml : 2.5 g ) ในงานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาผลลัพธ์ทางไฟฟ้าสองอย่างคือ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและค่า
กระแสไฟฟ้า ตามลาดับที่แสดงในรูปที่ 4 โดยพบว่า เมื่อมีการผสมสารละลายยีสต์ความเข้มข้น 1% w/v และ 2% w/v ลงใน
PDMS ให้ค่าความต่างศักย์ที่มากขึน้ เพียงเล็กน้อย แต่เมื่อเพิ่มสารละลายยีสต์ความเข้มข้นเป็น 3% w/v จะให้คา่ ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน
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รูปที่ 4 (ก) แสดงค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าทีไ่ ด้จากการทดสอบวัสดุ PDMS ที่ไม่ผสมสารละลายยีสต์และวัสดุ
PDMS ที่ผสมสารละลายยีสต์ความเข้มข้น 1% w/v, 2% w/v และ 3% w/v
(ข) แสดงค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้จากการทดสอบวัสดุ PDMS ที่ไม่ผสมสารละลายยีสต์และวัสดุ PDMS ที่
ผสมสารละลายยีสต์ความเข้มข้นความเข้มข้น 1% w/v, 2% w/v และ 3% w/v
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเมื่อทาการปรับปรุงพื้นที่ผิวของวัสดุ PDMS โดยการผสมสารละลายยีสต์ ซึ่งอาศัยหลักการหายใจ
ของยีสต์แล้วให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา โดยก๊าซนี้จะทาให้เกิดรูพรุนขึ้นบนผิวฟิล์มของวัสดุ PDMS ซึ่งยืนยันได้
จากภาพถ่าย SEM โดยรูพรุนที่เกิดขึ้นมีขนาดเฉลี่ยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายยีสต์ที่ผสมกั บวัสดุ
PDMS กล่าวคือ สารละลายยีสต์ที่มีความเข้มข้นสูงทาให้เกิดรูพรุนขนาดใหญ่ ซึ่งขนาดของรูพรุนที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้พื้นผิว
ในการสัมผัสและเสียดสีเพิ่มขึ้นและสามารถกักอิเล็กตรอนไว้บริเวณรูพรุนอีกด้วย ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นส่งผลให้คา่
ผลลัพธ์ทางไฟฟ้าสูงขึ้น
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