
ยาง “e-Rubber”  
 

เมื่อตนปที่ผานมา บริษัท Toyoda Gosei Co., Ltd. ไดเปดตัวยาง “e-Rubber” ที่พัฒนาขึ้นใหมที่

เปนแผนยางที่สามารถเกิดการสั่นไดดวยการใชพลังงานระดับตํ่า เหมาะกับการใชงานที่หลากหลาย และเริ่มตน

จัดสงตัวอยางยาง “e-Rubber” แกลูกคาแลว 

ทางบริษัทกําลังพัฒนาตัวกระตุนไดอิเล็คตริกพอลิเมอร (high-polymer dielectric actuator) 

สําหรับทํากลามเน้ือเทียมของแขนเทียม โดยมุงเนนถึงการใชงานจริงที่ตัวกระตุนสามารถเกิดการสั่นสะเทือน

ทั่วไปดวยการใชแรงดันไฟฟากับตัวกระตุนได  

ยาง “e-Rubber” คือ นวัตกรรมยางที่มีสวนของยางนําไฟฟาทําหนาที่เปนขั้วไฟฟาที่ยืดหยุนได 

(elastic electrodes) 2 ด าน  และตรงกลาง เป นส วนของ  slide-ring material ที่ มี โ ค ร งสร า งของ 

Polyrotaxanes1 (ดังรูปที่ 1) ซึ่งยางและ slide-ring material จะเกิดการเช่ือมโยงพันธะแบบลูกรอก (Pulley 

effect) ดังรูปที่ 2 โดยการเช่ือมโยงพันธะแบบลูกรอกจะทําใหคาความตึงระหวางพอลิเมอรกับพันธะเช่ือมโยง

แบบอิสระ (free movement of cross-linking points) ไมเกิดปม ทําใหมีสมบัติความทนทานสูงขึ้นและแรง

เสียดทานภายในตํ่าลง ทําใหโมเลกุลยางยืดไดมากกวายางปกติ  

"e-Rubber" เปนสมารทพอลิเมอรรุนใหมที่สามารถใชงานไดอเนกประสงค ทั้งตัวทรานดิวเซอรไฟฟา 

(electromechanical transducer) เน่ืองจากสามารถแปลงสัญญาณไฟฟาหรือพลังงานจากการเคลื่อนไหว

เชิงกลมาเปนพลังงานไฟฟาได การพัฒนาเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2550 และสามารถจัดสงตัวอยางวัสดุ e-Rubber 

ไดในป พ.ศ. 2556  

 

 
รูปที่ 1 โครงสรางของ e-Rubber 

 

                                                            
1 Polyrotaxanes ประกอบดวยพอลิเอทิลีนไกคอล วงแหวนไซโคลเดกซทริน และตัวหยุดโมเลกุล อะดามันเทนนามีน 

(adamantanamine stopper molecules) ซ่ึง Polyrotaxane ถูกคนพบครั้งแรกในหองปฏิบัติการของ Prof. Akira Harada 

ท่ี Osaka University เม่ือป ค.ศ. 1990 



 

รูปที่ 2 หลกัการทํางานของ Pulley Effect 
 

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมา ทาง บริษัท Toyoda Gosei Co., Ltd. ไดรวมลงทุนกับบริษัท QBIT 

Robotics Corporation ที่เปนผูใหบริการดานหุนยนต รวมกันพัฒนามือของหุนยนตดวยการติดเซ็นเซอรที่ใช  

e-Rubber (ดังรูปที่ 3) โดยบริษัท QBIT Robotics เปนบริษัทรุนใหม (startup) ที่ทําการพัฒนาระบบ

สวนกลางในหุนยนตเพ่ือใชทํางานรวมกับมนุษยในงานดานบริการ เชน บริการดานอาหารและบันเทิง  

ยังรวมถึงหุนยนตที่สามารถชวยแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน เปนตน   

บริษัท Toyoda Gosei ไดพัฒนาสวนของมือสัมผัส (tactile hand) ที่สามารถรับรูถึงรูปราง ความน่ิม

ของสิ่งของ ซึ่งความสามารถเหลาน้ียังไมมีในหุนยนตทั่วไป เมื่อนําระบบมือสัมผัสมาใชรวมกับหุนยนตของ 

QBIT Robotics จะทําใหทั้งสองบริษัทบรรลุเปาหมายที่พัฒนาหุนยนตใหสามารถทํางานไดเหมือนมนุษย 

มากขึ้น โดยบริษัท Toyoda Gosei และ บริษัท QBIT Robotics จะเรงทําการผลิตหุนยนตที่ใชงานไดจริง  

เพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุไปพรอมกับกลุมเด็กเล็ก โดยผลงานแรกของการทํางานรวมกัน คือ แผนมือสัมผัสของ

บริษัท Toyoda Gosei จะถูกนําไปติดต้ังรวมกับระบบหุนยนตคาเฟ (robot café system) ของ บริษัท QBIT 

Robotics หุนยนตน้ีเปนหุนยนตบาริสตาที่ทําหนาที่ชงกาแฟและบริการเสิรฟกาแฟใหแกลูกคาที่สามารถชวย

แกปญหาดานการขาดแคลนแรงงานในญี่ปุน  

 

 
 

รูปที่ 3 “มือสมัผัส (tactile hand)” ที่ใชเซ็นเซอร e-Rubber  

 



 นอกจากอุปกรณที่ติดต้ังในหุนยนตแลว ยาง e-Rubber ยังถูกนําไปใชในงานทางการแพทย เชน 

หลอดเลือดหัวใจเทียม โดยทาง บริษัท Toyoda Gosei Co., Ltd. ไดลงทุนรวมกับบริษัท EBM Corporation 

(Engineering Based Medicine) พัฒนายาง e-Rubber มาใชรวมกับผลิตภัณฑ SupeR BEAT (แบบจําลอง

การฝกผาตัดที่จําลองการเคลื่อนไหวของหัวใจ) ทีเ่ปดตัวเมื่อฤดูใบไมรวงป พ.ศ. 2562 ดังรูปที่ 4 ซึ่งแบบจําลอง 

SupeR BEAT ประกอบดวยหลอดเลือดหัวใจเทียมบนกลามเน้ือหัวใจช้ันกลางหรือช้ันไมโอคารเดียม 

(myocardium) ที่สามารถยืดหดไดตามการกระตุนดวยกระแสไฟฟา (รูปที่ 5)  วางอยูบนอุปกรณที่มีการ

เคลื่อนไหวตามจังหวะการเตนของหัวใจ การทดสอบ BEAT (แบบจําลองระยะแรก กอนพัฒนาเปน SupeR 

BEAT) โดยนายแพทยดานหัวใจจํานวน 1,000 คน ในหลายประเทศ ซึ่งตางมีความเห็นวา อุปกรณ BEAT มี

การจําลองการเตนของหัวใจไดเหมือนจริงในขณะทําการผาตัดหลอดเลือดหัวใจเทียม ทําใหเหมาะกับการ

ฝกหัดแพทยมือใหมและแพทยผูเช่ียวชาญ ไดพัฒนาฝมือ เทคนิค และความชํานาญในเรื่องการผาตัดไดดีย่ิงขึ้น 

ทางบริษัทจึงไดพัฒนาฟงกช่ันตางๆ เชน อัตราการเตนของหัวใจที่แมนยําขึ้น รวมถึงการพัฒนาซอฟแวรและ

ฮารดแวรในอุปกรณ SupeR BEAT ใหดีขึ้น 

 
 

รูปที่ 4 แบบจําลองการฝกผาตัดดวยการใช SupeR BEAT (ตัวตนแบบ) 

 

 
 

รูปที่ 5 หลอดเลือดหัวใจเทยีมของบริษัท YOUCAN ที่ติดต้ังบนอุปกรณ BEAT และ SupeR BEAT  

 



 
รูปที่ 6 การนาํ e-Rubber มาใชงาน  

 

 จากรูปที่ 6 การนํา e-Rubber มาใชงาน เชน หุนยนต หลอดเลือดหัวใจเทียม อุปกรณในงาน IoT 

(Internet of Things) หรือ Haptic FeedBack ซึ่งเปนอุปกรณที่ตอบสนองตอการกดปุมแปนพิมพบนหนาจอ 

เพ่ือทําใหเกิดการ “สั่น” ดังเชนระบบสแกนลายน้ิวมือบนมือถือระบบ iOS ที่ชวยลดทั้งพ้ืนที่ พลังงาน และ

นํ้าหนัก ทําใหนํ้าหนักมือถือลดลงไปมากกวาครึ่งหน่ึงเมื่อเทียบกับมือถือรุนกอนๆ นอกจากน้ี ทางบริษัท 

Toyoda Gosei Co., Ltd. หน่ึงในบริษัทผูผลิตช้ินสวนของโตโยตา ไดเล็งเห็นถึงการนํา e-Rubber มาใชใน

กลุมยานยนตแหงอนาคตที่เนนในดานความปลอดภัย ความเปนวัสดุที่มีความออนนุมจึงชวยซับแรงไดดีในขณะ

เกิดการชนกับคนเดินถนน นอกจากน้ียังชวยประหยัดพลังงานไดเน่ืองจากมีนํ้าหนักเบา ดังน้ัน การนํา e-

Rubber มาใชงานสามารถที่จะพัฒนาตอยอดไดหลากหลายรูปแบบ 
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