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เทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กทริก
เผาเทพ พิชณุษากร
E-mail : paothep@gmail.com

เดี๋ยวนี้อะไรตอมิอะไรก็รอนขึ้น ทั้งหนารอนหนาหนาวก็ดูเหมือนวารอนขึ้นเรื่อยๆ และก็ไมเฉพาะลม
ฟาอากาศเทานั้น คอมพิวเตอรก็รอนขึ้นจนบางทีไมสามารถวางมันบนตักเราได รถที่จอดไวกลางแจงก็รอนจน
ตองรอใหมันเย็นลงบางกอนที่จะเขาไปนั่ง คงจะดีไมนอยหากเราสามารถนําความรอนเหลานี้มาใชงานได และ
อีกไมนานนับจากนี้ไป เราก็อาจไดเห็นเทคโนโลยีที่สามารถทําเชนนั้นได นั่นคือ เทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กทริก
(Thermoelectric technology) ซึ่งไดเริ่มตนขึ้นแลว
พลังงานความรอนในของแข็งจะถายเทจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกวาไปสูบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํากวาโดย
การสั่นสะเทือนของโครงสรางภายในของแข็งนั้น ในเชิงควอนตัมฟสิกส ความสั่นสะเทือนดังกลาวนี้เรียกวา โฟ
นอน (phonon) โดยในวัสดุหลายชนิดความรอนจะถายเทโดยโฟนอน อยางไรก็ดีในป ค.ศ. 1821 โทมัส โยฮาน ซี
เบ็ก (Thomas Johaan Seebeck) ไดคนพบวาในโลหะหลายชนิด ความรอนสวนหนึ่ง (ไมมากนัก) สามารถถายเท
โดยประจุไฟฟา ไดแก อิเล็กตรอนอิสระ(free Electrons) ปรากฏการณนี้ตอมาเรียกวา ปรากฏการณเทอรโมอิเล็กท
ริก (Thermoelectric Effect) เขียนยอวา TE

Figure_1-Thomas_Johann_Seebeck.jpg

ภาพที่ 1 โทมัส โยฮาน ซีเบ็ก
กลไกการเกิดปรากฏการณเทอรโมอิเล็กทริกในโลหะแสดงไวในภาพที่ 2 จะเห็นไดวา โฟนอนเคลื่อนที่
จากบริเวณที่รอนกวาสูบริเวณที่เย็นกวา แตอิเล็กตรอนอิสระสามารถเคลื่อนที่ไดในทั้งสองทิศทาง โดยอิเล็กตรอน
กลุมแรก (เรียกวา อิเล็กตรอน ‘รอน’) จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่รอนกวาสูบริเวณที่เย็นกวา เนื่องจากถูกขับเคลื่อน
โดยพลังงานความรอนที่ไดรับ (ในทํานองเดียวกับการที่อากาศรอนในหองลอยตัวขึ้นสูเพดานที่เย็นกวา)
ตอมาการสะสมของอิเล็กตรอรอนนี้จะทําใหอุณหภูมิในเขตเย็นสูงขึ้นและกอใหเกิดแรงดันไฟฟา (VT)
ระหวางเขตรอนที่กลายเปนขั้วไฟฟาบวกและเขตเย็นที่เปนขั้วลบ แรงขับดันนี้ทําใหเกิดกระแสของอิเล็กตรอน
‘เย็น’ อีกกลุมที่ไหลเวียนกลับสูเขตรอน ในกรณีเชนนี้ เราจะเห็นวาความไมสมดุลของอุณหภูมิเปนเหตุใหเกิด
แรงดันไฟฟา
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Figure_2.jpg
ภาพที่ 2 การเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอน และโฟนอน ในแทงโลหะ
อยางไรก็ดี ในทางกลับกันแรงดันไฟฟาก็เปนสามารถเปนเหตุใหเกิดความไมสมดุลของอุณหภูมิดวย
เชนกัน โดยเราสามารถใชแหลงไฟฟาภายนอก เชน แบตเตอรี่ไฟฟาเปนตัวกําเนิดกระแสไฟฟาภายในแทงโลหะ
ซึ่งกระแสไฟนี้จะนําพาความรอนไปดวย ทําใหอุณหภูมิที่ขั้วไฟฟาลบของแทงโลหะลดลงในขณะที่ขั้วบวกนั้น
กลับเพิ่มสูงขึ้น
คาแรงดันไฟฟาหารดวยคาความแตกตางของอุณหภูมิมีชื่อวา คาสัมประสิทธิ์ซีเบ็ก (Seebeck
coefficient) โดยเราจะเรียกวัสดุใดก็ตามที่มีคาซีเบ็กไมใชศูนยวาเปน วัสดุเทอรโมอิเล็กทริก หรือวัสดุ TE (TE
materials) ทั้งนี้ วัสดุ TE ที่ดีจะตองมีคาสัมประสิทธิ์ซีเบ็กมากซึ่งมักจะไดแกโลหะและสารกึ่งตัวนํา (หรือที่มักจะ
เรียกทับศัพทวา เซมิคอนดักเตอร – semicoductor) เนื่องจากวัสดุทั้งสองประเภทนี้มีประจุไฟฟาอิสระจํานวนมาก
วัสดุ TE ที่นิยมใชกันในขณะนี้สวนใหญเปนสารกึ่งตัวนําผสมโลหะ เชน SiGe หรือ PbTe ซึ่งมีคาซีเบ็ก
ที่มากกวาโลหะลวนๆ นอกจากนี้ สารกึ่งตัวนํายังมีประจุไฟฟาอีกแบบหนึ่งคือ โฮล (holes) ซึ่งมีประจุไฟฟาเปน
บวก ในขณะที่โลหะจะมีเพียงแคอิเล็กตรอนเทานั้น
โฮลในสารกึ่งตัวนําสามารถเคลื่อนที่ไดเชนเดียวกับอิเล็กตรอน และจะ ‘หนี’ จากที่รอนกวาสูที่เย็นกวา
เชนกัน แตเนื่องจากโฮลมีประจุไฟฟาบวก (ซึ่งตรงกันขามกับอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุไฟฟาลบ) ขั้วรอนที่เคยเปน
ขั้วไฟฟาบวกจึงกลายเปนขั้วไฟฟาลบแทน สารกึ่งตัวนําอาจมีประจุไฟฟาไดทั้ง 2 แบบ แลวแตองคประกอบทาง
เคมี เชน สาร (Bi,Sb)2Te3ที่มีประจุไฟฟาแบบโฮลเปนหลัก และมีคาซีเบ็กเปนบวก (positive-type หรือ p-type)
ในขณะที่ สาร Bi2(Te,Se)3 มีประจุไฟฟาแบบอิเล็กตรอนเปนหลัก และมีคาซีเบ็กเปนลบ(negative-type หรือ ntype)
วัสดุ TE สามารถนํามาประยุกตใชงานไดหลายลักษณะ เชน ในกรณีของคูควบความรอน
(thermocouple) ซึ่งเปนอุปกรณวัดอุณหภูมิที่ทํางานโดยการวัดแรงดันไฟฟาที่เกิดขึ้นระหวางปลายทั้งสองของเสน
ลวดโลหะ และใชคาซีเบ็กของเสนลวดที่วัดมากอนหนานี้คํานวณวาปลายหนึ่งรอนกวาอีกปลายหนึ่งกี่องศา การ
วัดอุณหภูมิโดยใชวัสดุ TE นั้นมีขอไดเปรียบหลายประการ เนื่องจากเรียบงายและมีการใชงานมานานแลว
อยางไรก็ดี การใชงานที่นาสนใจจริงๆ ของวัสดุ TE ไดแก การใชทําความเย็นและการผลิตไฟฟาจาก
แหลงความรอนตางๆ โดยในปจจุบัน วัสดุ TE ที่ใชมักจะถูกประกบเปนคูๆ และตอเขาเปนแผงดังเชนในภาพที่ 3
(ภาพซายบน) เนื่องจากวาวัสดุ TE แตละชิ้นมีคาตานทานไฟฟาต่ํา วัสดุ TE ทุกชิ้นในแผงจะนํามาตอแบบอนุกรม
เพื่อลดจํานวนกระแสไฟฟาที่ตองใช โดยตองระวังการจัดเรียงเพื่อไมใหขั้วรอนและขั้วเย็นของวัสดุ TE แตละชิ้น
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มาสัมผัสกัน แผงเทอรโมอิเล็กทริกลักษณะนี้ไดรับความนิยมอยางมากในการนําไปใชในทั้งอุปกรณทําความเย็น
และอุปกรณผลิตไฟฟา

Figure_3-Right.bmp
Figure_3-Left.bmp
ภาพที่ 3
(ซาย) โครงสรางแผงTE (บน) และ แผง TE ของจริง (ลาง)
(ขวา) แบบจําลองแสดงคูวัสดุ TE ในระบบทําความเย็น
ภาพที่ 3 (รูปขวามือ) นี้แสดงการทํางานในระบบทําความเย็นของคูวัสดุ TE โดยในกรณีนี้แรงดันไฟฟา
จากแบตเตอรี่ไฟฟาทําใหเกิดการหมุนเวียนของประจุไฟฟาทั้งแบบโฮลในวัสดุแบบ p-type (สีเขียว – ชิ้นสวนทาง
ซายมือ) และแบบอิเล็กตรอนในวัสดุแบบ n-type (สีครีม – ชิ้นสวนทางขวามือ) ทั้งนี้ ประจุไฟฟาทั้งสองแบบนี้จะ
ทําการขนยายความรอนจากขั้วสีฟาไปสูขั้วสีแดง สงผลใหอุณหภูมิของขั้วสีแดงเพิ่มขึ้นแตของขั้วสีฟาลดลง โดย
เราสามารถนําดานสีฟาที่เย็นลงนี้มาลดอุณหภูมิสิ่งอื่นๆ อีกตอหนึ่ง
เมื่อเทียบกับระบบทําความเย็นทั่วๆไปแบบระบบคอมเพรสเซอร ระบบทําความเย็นแบบ TE จะมี
จุดเดนเนื่องจากมีขนาดเล็กกวาและมีน้ําหนักเบากวามาก ทําใหเหมาะสมในการใชในตูเย็นปกนิกหรือตูเย็นใน
รถยนต นอกจากนี้ ระบบ TE ยังไมมีการสั่นสะเทือน ไมมีการรั่วของของเหลว อีกทั้งยังมีการตอบสนองที่รวดเร็ว
จึงเหมาะสําหรับการทําความเย็นใหแกชิ้นสวนและอุปกรณอิเล็กทรอนิคสตางๆ เชน ซีพียู (central processing
unit, CPU) และเลเซอร
สําหรับการใชวัสดุ TE ในการผลิตกระแสไฟฟานั้น แผง TE จะถูกจัดตั้งใหฝากหนึ่งอยูติดกับแหลง
ความรอน โดยความไมสมดุลของอุณหภูมิระหวางทั้งสองดานจะกอใหเกิดพลังงานไฟฟาที่เราสามารถนําไปใช
งานได การที่แผง TE มีขนาดไมใหญมาก มีน้ําหนักเบา และการไมมีชิ้นสวนใดเคลื่อนไหว ทําใหเครื่องผลิตไฟฟา
แบบ TE เหมาะกับการใชในยานพาหนะประเภทตางๆ เชนในยานอวกาศบางลําที่ใชความรอนจาก
กัมมันตภาพรังสีของกอนพลูโทเนียมในการผลิตไฟฟา หรือในรถยนตที่ใชความรอนจากควันไอเสีย
นารูดวยวา ไอรอนจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ไปจนถึงความรอนจากรางกายของคนเรา ก็สามารถ
นํามาผลิตไฟฟาได นาฬิกาบางรุนของบริษัท Citizen ก็ใชวัสดุ TE ในการผลิตไฟฟาแทนการใชแบตเตอรี่
ในปจจุบัน ประสิทธิภาพของวัสดุ TE ยังนับวาต่ําอยู สงผลใหเทคโนโลยี TE มีบทบาทเฉพาะใน ‘ชอง
โหว’ ของเทคโนโลยีอื่นๆ ในภาพที่ 4 จะเห็นวาในบรรดาเทคโนโลยีแปรรูปความรอนทั้งหมด เครื่องผลิตไฟฟา
แบบTE (สีเหลือง) มีประสิทธิภาพต่ําที่สุด แตเนื่องจากเครื่องยนตความรอนแบบอื่น เชน กังหันใบน้ําที่ใชใน
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โรงงานไฟฟา หรือเครื่องยนตรถ ไมเหมาะสําหรับการใชงานกับแหลงความรอนอุณหภูมิต่ําอยางไอเสีย หรือ
รางกายมนุษย เครื่องผลิตไฟฟาแบบ TE จึงยังมีบทบาทในเงื่อนไขนี้
อยางไรก็ดี เนื่องจากระบบ TE มีจุดเดนเรื่องขนาดและการไมมีชิ้นสวนเคลื่อนไหวดังที่กลาวมาแลว
กลุมวิจัยหลายๆ กลุมจึงยังพยายามพัฒนาวัสดุ TE ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อนํามาใชแทนเทคโนโลยีอื่นในงาน
บางประเภท

Figure_4-Comparison_Efficiency.bmp

ภาพที่ 4 ตารางเปรียบเทียบเครื่องยนตความรอนแบบตางๆ
ประสิทธิภาพของวัสดุ TE จะแสดงดวยคา “ZT” หรือที่เรียกกันในวงการวา Figure of Merit (“คาความ
ดี”) โดยวัสดุที่มีคา ZT ที่สูง หรือมีประสิทธิภาพสูงนั้นตองมีสมบัติ 3 ประการ ไดแก
1. พลังงานความรอนของวัสดุนั้นตองถูกขนยายดวยประจุไฟฟาใหมากที่สุด ซึ่งคือตองมีคาซี
เบ็กที่สูงนั่นเอง
2. วัสดุนั้นตองมีแรงตานทานไฟฟาที่ต่ํา ซึ่งก็คือเปนสื่อนําไฟฟาที่ดี มิเชนนั้นพลังงาน
กระแสไฟฟาก็จะสูญเสียและเปลี่ยนกลับเปนความรอน
3. วัสดุนั้นตองเปนสื่อนําความรอนที่ไมดี เพราะจากรูปที่ 3 เราจะเห็นวาโฟนอนจะขนยาย
ความรอนสวนทางกับประจุไฟฟา ซึ่งทําใหประสิทธิภาพของวัสดุ TE ลดลง
อยางไรก็ดี สมบัติทั้งสามอยางนี้มักจะมีอยูไมพรอมกันในวัสดุชนิดหนึ่งๆ อยางเชนโลหะและสารกึ่ง
ตัวนําซึ่งเปนทั้งสื่อนําไฟฟาและความรอนที่ดี ในขณะที่ชนวนไฟฟาสวนใหญ (เชน ยางหรือพลาสติก) ก็เปนสื่อ
นําความรอนที่ไมดี
วัสดุ TE ที่มีการใชอยางแพรหลายในขณะนี้มีคา ZT ประมาณ 1.0 ซึ่งจากรูปที่ 4 เราจะเห็นวาวัสดุ TE ที่
มีคา ZT 1.0 (เสนประสีฟา) สามารถนํามาสรางเครื่องยนตที่มีประสิทธิภาพเหนือเครื่องยนตรถ ดังนั้นเปาหมาย
สําคัญในขณะนี้คือการคนหาหรือสังเคราะหวัสดุ TE ที่มีคาZTอยางนอย 4.0 (เสนสีเขียว) ซึ่งอุปกรณที่ใชวัสดุนั้น
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จะสามารถมีประสิทธิภาพที่สูงกวาเครื่องยนตแบบอื่นๆ ในปจจุบัน คา ZT สูงสุดอยูที่ 2 กวาๆ ในขณะที่เมื่อป
ค.ศ. 1990 คาZT สูงสุดอยูเกือบๆ 1.0
พัฒนาการในชวงเกือบ 20 ปที่ผานมานี้ถือไดวาเปนไปอยางกาวกระโดด เพราะหากเรามองยอนหลังไป
อีกเราจะเห็นวาในชวงป ค.ศ. 1950 จนถึง1990 นั้น คา ZT แทบไมไดเพิ่มขึ้นจากประมาณ 0.5 เทาใดเลย โดย
ในชวง 40-50 ปที่ผานมา นักวิจัยไดพยายามปรับเปลี่ยนสวนผสมทางเคมีเพื่อใหไดวัสดุ TE ที่ดีขึ้นมาโดยตลอด
แตพวกเขาก็ไมสามารถพัฒนาวัสดุที่มีคาZTสูงกวา0.8-0.9ได
ตอมาในชวง 2 ทศวรรษสุดทายที่แนวการวิจัยไดเปลี่ยนไป โดยแนวการวิจัยสมัยใหมจะไมเนนไปที่
สัดสวนทางเคมี แตจะมุงไปที่การใชเทคนิคของนาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาวัสดุที่มีโครงสรางและสมบัติพิเศษ
ที่ไมสามารถสังเคราะหไดดวยเทคนิคทางเคมี โดยที่กลุมวิจัยตาง ๆ ก็มีแนวคิดที่แตกตางกันในการสรางวัสดุที่ดี
ขึ้น ตัวอยางเชน กลุมวิจัยที่ Jet Propulsion Laboratory (JPL) ที่เมืองลอสแองเจลิส ในสหรัฐอเมริกา เสนอแนวคิด
ที่เรียกวา Phonon Rattler (ดูภาพที่ 5) วัสดุ TE ที่เปนสารกึ่งตัวนําจะมีโครงสรางแบบผลึกที่ถายทอด
แรงสั่นสะเทือนไดดี และทําใหมันนําความรอนไดดี แตนักวิจัยกลุมนี้พบวาหากนําธาตุที่หนักเขาไปบรรจุภายใน
ผลึก ก็จะทําใหการสั่นของผลึกและการนําความรอนโดยโฟนอนก็จะลดลงอยางมาก โดยที่ไมมีสงผลกระทบใน
แงลบตอการนําไฟฟามากนัก กลุมวิจัยที่ JPLไดใชวิธีนี้ในการผลิตวัสดุที่มีคา ZT สูงถึง1.8ในป ค.ศ. 1998

Figure_5-Phonon_Rattler.bmp

ภาพที่ 5 Phonon Rattler
อีกแนวคิดหนึ่งที่เปนที่นิยมศึกษาในขณะนี้ ไดแก การสังเคราะหวัสดุที่มีโครงสรางแบบแผนฟลมหลาย
ชั้น (superlattice thin film structure) ที่ประกอบดวยวัสดุอยางนอยสองชนิดที่ถูกสังเคราะหเปนแผนบางทับกัน
สลับไปมาหลายชั้น โดยที่แตละชั้นอาจจะมีความบางเพียงไมกี่นาโนเมตร ขนาดที่ไมเทากันของผลึกสารกึ่งตัวนํา
ที่เปนองคประกอบในแตละชั้นจะทําใหเกิดความตึงและความไมมีระเบียบที่ผิวตอระหวางชั้น ซึ่งจะเปนตัว
ขัดขวางการสั่นสะเทือน สงผลใหการนําความรอนลดลงโดยไมมีผลเสียแกการนําไฟฟา (หรือคาซีเบ็ก) เชนกัน
นอกจากนี้ ในสเกลระดับไมกี่นาโนเมตร อิทธิพลของทุกๆ อะตอมจะเดนชัดมากขึ้น ทําใหสมบัติโดยรวมทางอิ
เล็กทรอนิกของวัสดุแตกตางไปมากจากเมื่อเวลามันอยูในสเกลที่เราเห็นหรือจับตองได
กลาวคือ มีความเปนไปไดที่วาหากออกแบบถูกตอง คาการนําไฟฟา และคาซีเบ็กก็จะเพิ่มขึ้นดวย
โครงสรางแบบแผนฟลมหลายชั้นนี้กําลังเปนที่สนใจอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อกลุมวิจัยของ Research Triangle
Institute (RTI) ไดประดิษฐวัสดุ TE แบบแผนฟลมหลายชั้นที่มีคา ZT สูงกวา2.0
วัสดุที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร (nanostructure) นี้ถือไดวาเปนอนาคตของวัสดุ TE ซึ่งนอกจากแบบ
ฟลมแลวก็ยังมีแบบอื่นอีก เชน แบบเสน (nanowire) ซึ่งไดจากการสังเคราะหสสารเปนเสนยาวที่มี
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เสนผาศูนยกลางไมกี่นาโนเมตร หรือแบบจุด(quantum dot) ที่มีลักษณะเปนกลุมกอนสสารที่มีขนาดไมกี่นาโน
เมตร (ภาพที่ 6) นักวิจัยที่ศึกษาทดลองโครงสรางทั้งสองแบบนี้ก็หวังที่จะใชประโยชนจากสมบัติพิเศษที่พบไดใน
วัตถุที่สเกลนาโนนี้เชนกัน แตในปจจุบัน งานวิจัยแนวนี้ยังไมประสบผลสําเร็จนัก

Figure_6-Micrographs.jpg

ภาพที่ 6 โครงสราง แบบฟลมหลายชั้น แบบเสน และแบบจุด (โปรดสังเกตมาตราสวน)
แมการพัฒนาวัสดุ TE ที่มีคา ZT อยางนอย 4.0 ถือไดวาเปนเปาหมายหลักในปจจุบัน แตนอกจาก
ประสิทธิภาพแลว ความสําเร็จของเทคโนโลยี TE นี้ก็ยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ ดวยเชนกัน โดยเฉพาะเรื่องราคาและ
ความยากงายในการผลิต วัสดุแบบฟลมหลายชั้นอาจจะมีคา ZT เกิน 2.0 ก็จริง แตเนื่องจากผลิตไดยาก ทําใหการ
ใชงานยังไมแพรหลายเทาใดนัก
สําหรับเทคนิคที่ใชในการผลิตวัตถุในระดับนาโนเมตรนั้น สวนมากจะยากและแพงเกินกวาที่จะมาใช
ในการผลิตสินคาจํานวนมาก นอกจากปญหาทางการตลาดแลว ปญหาทางการประยุกตใชวัตถุที่อาจเล็กจนตามอง
ไมเห็น และมือจับตองไมได มาทําเปนอุปกรณที่จับตองไดก็ไมใชปญหาเล็กๆ เลย
แตหากมีการคนพบคําตอบเมื่อใด นอกเหนือจากการใชงานตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว วัสดุ TE อาจจะ
ไดรับการนํามาใชในงานที่เราไมเคยคาดถึงมากอน อยางเชนในเสื้อคลุมปรับอากาศที่สามารถชวยใหคุณรูสึกเย็น
สบายในกรุงเทพ แตอุนในนิวยอรค และหากอากาศไมรอนไมเย็นนัก คุณก็อาจเปลี่ยนระบบของเสื้อใหผลิตไฟฟา
เพื่อที่จะชารจแบตเตอรี่โดยใชความรอนจากรางคุณเอง อุปกรณแพทยหลายชนิดเชนเครื่องชวยฟงหรือหัวใจเทียม
ก็อาจใชอุปกรณ TE แทนแบตเตอรี่ไฟฟา ซึ่งจะอํานวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยใหกับผูใชไดมาก
เพราะจะไมมีปญหาเรื่องแบตหมดอีกตอไป คอมพิวเตอรโนตบุกก็อาจสามารถทํางานไดนานขึ้นโดยการแปร
ความรอนกลับเปนกระแสไฟฟา เปนตน
อนาคตของเทคโนโลยี TE นั้นนาตื่นเตน และนาติดตามเปนอยางมาก โดยเฉพาะในเวลานี้ ซึ่งถือไดวา
เปนจุดพลิกผันของเทคโนโลยี หลังจาก 50-60 ปแหงความลมเหลว ประตูใหมๆ ที่จะนําไปสูวัสดุแหงอนาคต
กําลังถูกเปดออกแลว และหากงานวิจัยบางตัวที่กลาวมากอนนี้ประสบผลสําเร็จ ภายในทศวรรษนี้คุณก็อาจไดใช
อุปกรณหลายชนิดที่มีวัสดุ TE โดยที่ไมรูตัวเลยก็เปนได
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