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วัสดุนาโน

เลียนแบบสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ
การสังเคราะห์วัสดุนาโนเลียนแบบสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเป็นไปอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเลียน
แบบโครงสร้างระดับนาโนเพื่อทำ�ให้วสั ดุนาโนเหล่านัน้ เกิดสมบัตพิ เิ ศษทีแ่ ตกต่างจากวัสดุแบบดัง้ เดิม หรือการ
เลียนแบบความสามารถในบางลักษณะของสิ่งมีชีวิตเพื่อจำ�ลองเป็นสิ่งประดิษฐ์ เช่น โดรนจิ๋ว โดยเลียนแบบ
ความสามารถการมองรอบทิศของแมลงวัน และกำ�หนดทิศทางการบินได้อย่างดีเยี่ยม เป็นต้น บทความนี้ ได้
ยกตัวอย่างถึงความพิเศษของสิง่ มีชวี ติ ในธรรมชาติทนี่ กั วิจยั และวิศวกรสนใจเลียนแบบสำ�หรับการพัฒนาวัสดุ
นาโนเพื่อประโยชน์ ในการใช้สอยที่กว้างขวางมากขึ้น
ทำ�ไมปีกผีเสื้อบางชนิดมีสีสวยงามทั้งที่ไม่มี
รงควัตถุเลย?
ท่านทราบหรือไม่ว่าปีกผีเสื้อที่มีสีสันแวววาว
สวยงามนัน้ เกิดจากการหักเหและแทรกสอดของแสง
ทีต่ กกระทบบนโครงสร้างระดับนาโนของแผงของปีก
ผีเสื้อ (ภาพที่ 1b) แสงที่ผ่านการแทรกสอดและถูก
ปล่อยออกมาได้จะมีความยาวคลื่นจำ�เพาะค่าหนึ่ง
ซึง่ ขึน้ กับโครงสร้างระดับนาโนและมุมในการมองของ
ผู้สังเกตการณ์ และเป็นที่มาของปีกผีเสื้อที่สวยงาม
ในกรณี นี้ ด้ ว ยโครงสร้ า งระดั บ นาโนที่ เ หมาะสม
ส่งผลให้แสงทีต่ กกระทบด้านบนของปีกผีเสือ้ ถูกมอง
เห็นเป็นสีน�้ำ เงิน แต่กลับกันทีด่ า้ นล่างของปีกผีเสือ้ จะ
มีสีน้ำ�ตาล (ภาพที่ 1a) ปรากฏการณ์ท่ีแสงสะท้อน
จากโครงสร้างระดับนาโนนีเ้ ข้าสูต่ าและทำ�ให้มองเห็น

เป็นสีได้ทงั้ ที่ไม่มรี งควัตถุหรือเม็ดสีเป็นองค์ประกอบ
เลย เรียกว่า “structural coloration” โครงสร้าง
ระดับนาโนนี้ ไม่ได้พบแต่ในผีเสือ้ เท่านัน้ สัตว์ปกี ทีข่ น
มีโครงสร้างแบบเดียวกันก็จะมีสีสันสวยงามเช่นกัน
เมื่อมนุษย์เลียนแบบโครงสร้างดังกล่าวโดย
การสังเคราะห์ผลึก ก็จะได้ผลึกที่มีสมบัติพิเศษทาง
แสงเรียกว่า “photonic crystal” ที่มีโครงสร้าง
ระดับนาโนจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ มักนำ�ผลึก
นี้ ไปใช้ควบคุมการเดินของแสง หรือเคลือบบนเลนส์
ทีต่ อ้ งการให้มกี ารสะท้อนแสงสูง ผลึกดังกล่าวจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงสีเมื่อแสงตกกระทบ ตัวอย่างเช่น
ผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์ (CdS) ที่สังเคราะห์ โดย
ควบคุมโครงสร้างระดับนาโนให้เหมือนแผงขนของ
นกยูง (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 a) ผีเสื้อชนิด Morpho peleides limpida ที่มีปีกสีฟ้าน้ำ�เงินแวววาวสวยงาม
b) โครงสร้างระดับนาโนของปีกผีเสื้อ [1]
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ภาพที่ 2 ภาพถ่ายด้วยเทคนิคสแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโคปแสดงโครงสร้างระดับนาโนของ photonic crystals ชนิด
แคดเมียมซัลไฟด์ (CdS) (a-c) ที่เลียนแบบโครงสร้างระดับนาโนของขนนกยูง (d) และภาพปีกผีเสื้อและขนนกยูง (e) [2]

เหตุใดตุ๊กแกจึงเกาะผนังได้อย่างเหนียวแน่น
ในขณะเดียวกันก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่าง
รวดเร็ว?
เมื่อพิจารณาภาพที่ 3 จะเห็นว่าตัวตุ๊กแกมี
โครงสร้างมหภาค (macro) เป็นตามภาพที่ 3A เมื่อ
มองลงไประดับเมโซ (meso) เป็นตามภาพที่ 3B และ
เมื่อมองในระดับไมโคร (micro) จะเห็นโครงสร้าง
จุลภาคของฝ่าเท้าตุก๊ แกทีเ่ ป็นเหมือนเส้นใยเรียงเป็น
แผงๆ เรียกว่า สแกนเซอร์ (scansors) (ภาพที่ 3C)
แต่ละสแกนเซอร์ก็ประกอบด้วยซีต1ี (setae) (ภาพที่
3D และ 3E) จำ�นวนมหาศาล โดยฝ่าเท้าตุ๊กแกจะมี
ซีตีอยู่มากถึง 500,000 ซีตี ในแต่ละซีตียังประกอบ
ด้วยเส้นใยสปาตูเล่2 (spatulae) (ภาพที่ 3F) จำ�นวน
กว่าพันเส้น จากโครงสร้างตามทีก่ ล่าวทำ�ให้เท้าตุก๊ แก
มีพื้นที่ผิวที่สูงมาก
เมื่อตุ๊กแกประกบฝ่าเท้าบนผนังจะเกิดแรง
ระหว่างผนังและพื้นที่บนฝ่าเท้า ซึ่งเป็นแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุลเรียกว่า แรงแวนเดอร์วาลส์ (van der
Waals force) และเนื่องจากพื้นที่ผิวสัมผัสของเท้า
ตุ๊กแกต่อผนังสูงมาก ทั้งระยะห่างระหว่างเท้าตุ๊กแก
กับผนังก็ชิดกันมากอยู่ที่ระดับ 2 นาโนเมตร จึงทำ�ให้
เท้าตุ๊กแกมีความเหนียวมากนั่นเอง
1
2
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ภาพที่ 3 ภาพโครงสร้างของตุ๊กแกโทเคย์ตั้งแต่ระดับ
มหภาค เมโซ ไมโคร และนาโน ตามลำ�ดับ [3]

เมื่อคำ�นวณแรงรับน้ำ�หนักของเท้าตุ๊กแกด้วย
ซีตีเพียง 1 ซีตี พบว่าสามารถรับน้ำ�หนักได้ประมาณ
0.02 กรัม ทำ�ให้ตุ๊กแกโทเคย์ที่มีซีตีจำ�นวน 6.5 ล้าน
ซีตี สามารถรับน้ำ�หนักได้ถึง 130 กิโลกรัม แม้เท้า
ตุ๊กแกจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างผนังที่สูงมาก แต่
การถอนเท้าออกจากผนังก็ ไม่ใช่เรื่องยาก เมื่อตุ๊กแก
ต้องการเคลื่อนที่ มันจะเอียงฝ่าเท้าที่มุมประมาณ
30 องศา เพื่อทำ�ให้ผิวสัมผัสของซีตีกับผนังลดลงจึง
สามารถถอนเท้าจากผนังได้อย่างง่ายดาย [1]
จากสมบัตกิ ารยึดติดแน่นของเท้าตุก๊ แกโดยไม่
ต้องพึ่งกาว ทั้งยังดึงออกได้แบบไม่ทิ้งร่องรอย จึงมี

ซีตี (setae) คือ เส้นใยที่มีขนาดประมาณ 100 ไมครอน
สปาตูเล่ (spatulae) คือ เส้นใยที่มีขนาดประมาณ 200 นาโนเมตร

M

งานวิจัยทำ�แผ่นปิดแผลที่เลียนแบบโครงสร้างของ
เท้าตุ๊กแก เพราะต้องการสมบัติยึดติดที่ดีแม้กระทั่ง
บนพื้นเปียกชื้น [4] หรือแผ่นยึดแน่นไร้กาว (ภาพที่
4) สำ�หรับผู้ที่ต้องทำ�งานปีนป่ายผนัง เช่น ผู้ที่ต้อง
ทำ�ความสะอาดผนังอาคาร เป็นต้น [5] วัสดุเหล่านี้
เป็นวัสดุที่พัฒนาขึ้นมาใหม่อาศัยโครงสร้างระดับ
นาโนทีเ่ ลียนแบบจากโครงสร้างระดับไมโครและนาโน
ของเท้าตุ๊กแกนั่นเอง

ภาพที่ 4 a) แผ่นติดแน่นไร้กาวพัฒนาโดยบริษัท นาโน
กริพเทค ที่เลียนแบบโครงสร้างเท้าตุ๊กแก b) ภาพโครงสร้าง
จุลภาคของแผ่นติดแน่นไร้กาว [5]

มุม 0 องศา

มุมมากกว่า 0
แต่น้อยกว่า 90 องศา

T

E

“น้ำ�กลิง้ บนใบบัว” แต่เอ๊ะ! ทำ�ไมน้ำ�ถึงกลิง้ บน
ใบบัวได้?
ปกติเมื่อน้ำ�หยดลงบนพื้นกระจก กระเบื้อง
หรือแผ่นโลหะ น้ำ�จะแผ่ออกในแนวราบ เรียกสมบัติ
ของวั สดุ ดั งกล่ า วว่ า ชอบน้ำ � (wettability หรื อ
hydrophilic property) แต่เมื่อน้ำ�หยดลงบนใบบัว
น้ำ�จะมีลักษณะเหมือนลูกบอลและกลิ้งบนใบบัวได้
เรียกสมบัตินี้ว่า ไม่ชอบน้ำ� (hydrophobic property) สมบัติชอบน้ำ�หรือไม่ชอบน้ำ�สามารถวัดได้ โดย
การหยดน้ำ�ลงบนวัสดุที่ต้องการทดสอบ และวัดมุม
สัมผัส (contact angle) ระหว่างหยดน้�ำ และวัสดุนนั้ ๆ
(ภาพที่ 5) ถ้ามุมมีค่าระหว่าง 90-180 องศา แสดง
ว่าไม่ชอบน้�ำ แต่ถา้ มุมต่�ำ กว่า 90 องศา นัน่ คือวัสดุนน้ั
ชอบน้�ำ

มุม 90 องศา

มุมมากกว่า 90
แต่น้อยกว่า 180 องศา

มุม 180 องศา

ภาพที่ 5 แผนภาพการวัดมุมสัมผัส (contact angle) ของหยดน้ำ�บนผิววัสดุ [6]

เมื่อนำ�ใบบัวไปขยายดูโครงสร้าง
จุลภาคพบว่า ผิวของใบบัวไม่ได้ราบ
เรียบเหมือนผิวกระจก กระเบื้อง หรือ
วั ส ดุ อื่ น ๆ ตามที่ ก ล่ า วมา แต่ ก ลั บ มี
โครงสร้ า งเป็ น แท่ ง ๆ ระดั บ ไมครอน
ตั้งฉากกับพื้นสูงขึ้นมาดังในภาพที่ 6
โครงสร้ า งจุ ล ภาคแบบขรุ ข ระนี้ เ องที่
ทำ�ให้พื้นผิวสัมผัสระหว่างใบบัวกับหยด
น้�ำ ไม่มากพอทีจ่ ะเอาชนะแรงตึงผิวของ
น้ำ�ได้ น้ำ�จึงคงรูปเป็นหยดน้ำ�บนผิวใบ
บัวนั่นเอง นอกจากนั้น ผิวของใบบัวยัง
มีสารคิวตินที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำ�เคลือบ
อยู่ ด้ ว ย ด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะทั้ ง สองคื อ
โครงสร้างทางจุลภาคและผิวเคลือบที่
ไม่ชอบน้ำ�ทำ�ให้น้ำ�กลิ้งบนใบบัวได้

C 31

ภาพที่ 6 ภาพจำ�ลองโครงสร้างจุลภาคของหยดน้�ำ บนผิวใบบัว [1]
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สมบัติไม่ชอบน้ำ�ดังกล่าว ทำ�ให้ ใบบัวมีสมบัติ
ทำ�ความสะอาดตัวเอง (self-cleaning property)
ได้ เพราะเมื่อหยดน้ำ�กลิ้งบนใบบัว หยดน้ำ�จะพาเศษ
สกปรกที่เกาะบนใบบัวไปด้วย เศษสิ่งสกปรกเหล่า
นี้ มั ก มี ส มบั ติ ช อบน้ำ � ทำ � ให้ นำ้ � กำ � จั ด สิ่ ง สกปรกออก
จากใบบัวได้นั่นเอง ดังนั้นจึงมีการปลูกสารเคลือบ
กระจกรถยนต์ เลนส์แว่นตา หรือกระจกอาคารที่มัก
เจอสิ่งสกปรกให้มีโครงสร้างคล้ายใบบัว ซึ่งก็จะช่วย
ให้กระจกนั้นมีสมบัติทำ�ความสะอาดตัวเองได้ โดยที่
ผู้ ใช้ไม่ต้องทำ�ความสะอาดบ่อยครั้ง
สร้างโดรนจิ๋วเลียนแบบแมลงตัวน้อย
นอกเหนือจากสมบัติพิเศษในสิ่งมีชีวิตตาม
ธรรมชาติ ที่ จุ ด ประกายการพั ฒ นาวั ส ดุ น าโนชนิ ด
แปลกใหม่ตามที่ ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การสร้าง
หุ่นยนต์จิ๋ว หรือโดรนขนาดจิ๋วให้มีรูปลักษณ์ และ
ความสามารถเลียนแบบแมลงตัวน้อยก็เป็นหนึ่งใน
ความพยายามของนักวิจัยและวิศวกร เพื่อใช้ ในการ
ตรวจตราความปลอดภัยในด้านการทหาร การบริการ
จัดส่งพัสดุในเมืองที่แออัด และการพัฒนาโทรศัพท์
ติดกล้องทีล่ อยตามเจ้าของได้ ในโลกอนาคต ถึงแม้วา่
การบินด้วยเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ประสบความ
สำ�เร็จไปนานแล้ว แต่การปรับใช้เทคโนโลยีการบิน
นี้ กั บ โดรนขนาดจิ๋ ว เพื่ อ ใช้ บิ น ในสั ง คมเมื อ งที่ มี สิ่ ง
กีดขวางจำ�นวนมากยังเป็นไปได้ยาก
เมื่ อ พิ จ ารณาสั ต ว์ ตั ว เล็ ก และบิ น ได้ ที่ พ บ
ในเมื อ งตั้ ง แต่ น กพิ ร าบสื่ อ สารไปยั ง แมลงวั น ที่ มี
ทัศนวิสัยเที่ยงตรงและแม่นยำ�ในการหาตำ�แหน่ง
ต่างๆ สัตว์เหล่านี้สามารถเรียนรู้วิธีการควบคุมการ
บินในสังคมเมืองที่มีสิ่งกีดขวางได้อย่างรวดเร็ว
การพัฒนาโดรนจิว๋ ให้มคี วามสามารถทัดเทียม
สัตว์เหล่านี้ ได้ ต้องมีการพัฒนาในส่วนการควบคุม
การบินให้แม่นยำ�ยิ่งขึ้น ซึ่งต้องอาศัยเซ็นเซอร์ขนาด
ระดับนาโน รวมถึงการประมวลผลข้อมูลที่รับจาก
เซ็นเซอร์อย่างดีเยี่ยม นอกจากนั้นยังต้องการกล้อง
ที่มีความสามารถมองได้รอบทิศทางที่สามารถบอก
ระยะสิง่ กีดขวางทีอ่ ยูด่ า้ นหน้าได้ อีกทัง้ ความสามารถ

ในการประมวลผลด้านอื่นๆ อาทิ การรับและส่งของ
การถ่ายภาพและวิดีโอ และการส่งข้อมูลก็ต้องได้รับ
การพัฒนาเช่นเดียวกัน

ภาพที่ 7 โดรนตัวจิว๋ พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด [7]

ตัวอย่างทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด แสดงให้เห็นว่าการ
ที่สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ย่อมทำ�ให้
สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีลักษณะพิเศษที่น่าค้นหา เมื่อ
มนุษย์ต้องการใช้ประโยชน์จากลักษณะพิเศษนี้ก็จะ
ใช้ธรรมชาติเป็นแม่แบบเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตัวเองที่มีอยู่อย่างไม่จำ�กัด
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