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บทคัดย่อ
สารเรื องแสงของโลหะอิริเดียมกึ่งอินทรี ย ์ กําลังได้รับความนิยมในการศึกษาเพื่อใช้เป็ นไดโอดเรื องแสงใน
เทคโนโลยีการแสดงผลจากความสามารถในการเรื องแสงด้วยไฟฟ้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง และยังพบว่าเป็ น
กลุ่มสารที่มีเสถียรภาพทางความร้อน ทางเคมี และความสามารถในการคายแสงสี ต่างๆจากการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างลิแกนด์ในโมเลกุล บทความนี้เสนอความหลากหลายของโครงสร้างของสารกลุ่มโลหะอิริเดียม
กึ่งอินทรี ยท์ ้ งั ที่เป็ นแบบเป็ นกลาง แบบมีประจุและแบบพอลิเมอร์ ซึ่ งใช้เป็ นสารเรื องแสงในอุปกรณ์เรื อง
แสงด้วยไฟฟ้ า
คําสําคัญ: โลหะอิริเดียมกึ่งอินทรี ย,์ สารเรื องแสง, ไดโอดเรื องแสงชนิดอินทรี ย ์
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Abstract
The phosphorescent organoiridium compounds attract enormous attention in organic lightemitting diode application because they allow highly efficient electrophosphorescence in lightemitting display technology. In pursuing the development of irridium complexes during the last
decade, significant progress has been made in terms of the thermal and chemical stability with
tuning the emitting colour. The extensive synthetic efforts have been focused on the molecular
design of the ligands. This review provides a comprehensive review of the different structures
especially neutral, charged and polymer organoiridium(III) complexes.
Keywords: Organoiridium, Emitting compound, Organic light-emitting diode (OLED).

1. บทนํา

สารพอลิเมอร์ (polymer) [9-12] และสารเดนไดรสารเรื องแสงมี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งมากต่ อ เมอร์ (dendrimers) [13]
เทคโนโลยีการแสดงผล ซึ่ งเทคโนโลยีการแสดงผล 2. ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
มีพฒั นาการดังนี้ การแสดงผลด้วยหลอดภาพแคโทด
จากความหลากหลายของสารเรื องแสงที่กล่าว
(cathode display) การแสดงภาพด้วยผลึกเหลว มาข้างต้น พบว่าสารโลหะอิริเดี ยมกึ่ งอินทรี ยไ์ ด้แก่
(liquid crystal display (LCD)) การแสดงภาพด้วย tris-(phenyl pyridine) iridium(III), (Ir(ppy)3)
พลาสมา (plasma display (PMD)) การแสดงภาพ โครงสร้ า งแสดงในรู ป ที่ 3 ได้ รั บ ความนิ ย มใน
ด้วยไดโอดเรื องแสง (light-emitting diode, LED)) การศึกษาอย่างมาก เนื่ องจากสารนี้ สามารถคายแสง
และล่าสุ ด การแสดงภาพด้วยไดโอดเรื องแสงชนิ ด แบบฟอสฟอเรสเซ็ นซ์ (phosphorescent) ที่ ให้
อินทรี ย ์ (organic light-emitting diode, OLED) ประสิ ทธิ ภาพในการคายแสง เกือบ 100% [14] ซึ่ ง
เทคโนโลยี OLED นี้ได้รับความสนใจในศึกษาอย่าง เป็ นผลมาจากความสามารถในการผสมกันระหว่าง
มากในช่วงเวลา 15 ปี ที่ ผ่านมา ซึ่ งได้มีการผลิตและ ชั้นซิงเกล็ท (singlet) และ ทริ พเพล็ท (triplet) ยิ่งไป
ขายในตลาดแล้ว ได้แก่ หน้าจอแสดงผลมือถือของ กว่ า นั้ นสารกลุ่ ม นี้ ยัง เป็ นสารที่ มี เ สถี ย รภาพทาง
และสามารถ
BenQ-Siemens รุ่ น S88 และ NoKia รุ่ น S215i เคมี ไ ฟฟ้ าและเคมี สั ง เคราะห์ สู ง
หน้าจอแสดงผลกล้องถ่ายรู ปดิจิตอลของ Kodak รุ่ น เปลี่ยนแปลงสมบัติทางการคายแสงได้ง่ายโดยการ
LS633 ยิ่งไปกว่านั้นบริ ษท
ั Sony ได้ผลิตหน้าจอ เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางเคมี ข องโมเลกุ ล
โทรทัศน์รุ่น XEL-1 ขนาด 11 นิ้ว วางขายในราคา ตัวอย่างเช่น จากงานวิจยั ของ Watts และคณะ[15]
พบว่าโมเลกุล Ir(ppy)3 คายแสงสี เหลือง (λmax 494
2,500 ดอลลาร์ เมื่อปี พ.ศ. 2549
ตัว อย่ า งสารเรื องแสงชนิ ด อิ น ทรี ย์ ได้ แ ก่ nm) แ ต่ เ มื่ อ มี ห มู่ ดึ ง อิ เ ล็ ก ต ร อ น (electronสารอินทรี ยโ์ มเลกุลเล็ก (small-molecule organics) withdrawing group) สามารถทําให้การคายแสง
[1-4] สารโลหะกึ่ งอินทรี ย ์ (organometallics) [5-8] เปลี่ยนเป็ นสี เขี ยวที่ λmax 465 nm และในทางตรง
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คายสี เหลือง (λmax 494 nm) คายสี เขียว (λmax 465 nm) คายสี สม้ (λmax 539 nm)
รู ปที่ 1 โครงสร้างโมเลกุลเชิงซ้อนอิริเดียม (III) ที่ใช้เป็ นสารเรื องแสงโดยกลุ่มงานวิจยั ของ Watts [15]
ข้ามเมื่ อมี หมู่ใ ห้อิเล็ก ตรอน (donating group) [17,18] (รู ปที่ 4) พบว่า เซลล์เรื องแสงด้วยไฟฟ้ า
สามารถทําให้เกิดการคายแสงสี ส้ม ที่ λmax 539 nm ชนิ ดของแข็ง (light electrochemical cell (LEC)
(รู ปที่ 1)
ของโมเลกุล 3 เรื องแสงสี ส้ม-แดง โมเลกุล 4 เรื อง
โครงสร้ า งของสารเชิ ง ซ้อ นอิ ริ เ ดี ย มที่ แ สดง แสงสี เขียว โมเลกุล 5 เรื องแสงสี ฟ้า และยังพบว่า
ข้างต้นนั้น ประกอบไปด้วยโลหะอิริเดี ยมที่มีประจุ LEC ของโมเลกุล 4 ให้ความสว่างลูมิเนสเซ็นซ์
2
เป็ นบวกสาม; Ir(III) และ ลิ แกนด์ เป็ นอนุ พนั ธ์ (luminescence) มากที่สุดประมาณ 200 cd/m ที่
ของฟี นิลไพรี ดีน จํานวน 3 ลิแกนด์ ที่วงฟี นิลมีประจุ ความต่างศักย์เพียง 3.5 โวลต์ ซึ่ งเปรี ยบเทียบเป็ น

ลบที่อะตอมคาร์ บอน จึงทําให้โมเลกุลของสารกลุ่ม
นี้ มี ป ระจุ ร วมเป็ นศู น ย์ เรี ย กว่า โมเลกุ ล เชิ ง ซ้อ น
อิริเดี ยมชนิ ดเป็ นกลาง (neutral iridium (III)
complex) ต่อ มามี การปรั บเปลี่ ยนโครงสร้ างเป็ น
Ir(ppy)2(bpy)PF6 โดยที่ bpy เป็ นไบไพรี ดี น
(bipyridine) ซึ่ งโครงสร้างดังรู ปที่ 2 จะพบว่าสาร
ในกลุ่ ม นี้ จะมี ล ัก ษณะที่ เ ปลี่ ย นไป คื อ เป็ นสาร
เชิ งซ้อนอิริเดี ยมที่ มีประจุ (charged iridium(III)
complex) ที่ มี ประจุ ลบเป็ น PF6 สารกลุ่มนี้ เสถี ยร
ต่ อ ความร้ อ นและไฟฟ้ ามากกว่ า Ir(ppy)3 ทํา ให้
เหมาะที่ จะนํา มาศึ ก ษาการเรื อ งแสงด้ว ยไฟฟ้ า ดัง
งานวิจยั ของ Thompson [16] ในรู ปที่ 3
กลุ่มงานวิจยั ของ Grätzel ได้ศึกษาการเรื อง
แสงของ สารเชิงซ้อนอิริเดียมที่มีประจุ (3, 4 และ 5)
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รู ปที่ 2 โครงสร้างของ Ir(ppy)2(bpy)PF6

รู ปที่ 3 สี ของสารเชิงซ้อนของโลหะอิริเดียมโดย
งานวิจยั ของ Thompson [16]
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ประสิ ทธิ ภาพของควอนตัม
ประมาณ 0.2%
R

(quantum efficiency)

R
PF 6
N

N

R'
Ir
R'

N

3 , R = t-Bu, R' = H
4 , R = -NMe2, R' = H

N

5, R = -NMe2, R' = F

R'
R'

รู ปที่ 4 โครงสร้างสารเชิงซ้อนของโลหะรู ทีเนียม
โดยกลุ่มงานวิจยั ของ Grätzel [17,18]
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ประสิ ทธิ ภาพในการเรื องแสงเป็ นดังนี้ สี ฟ้าเป็ น 8.4
cd/A สี เหลือง 18.6 cd/A และสี ส้ม 13.2 cd/A [20]
จากความต้องการแสงสี ขาว (white light) เพื่อเข้ามา
ใช้แทนแสงจากหลอดไฟที่ ใช้อยู่ในปั จจุบนั กลุ่ม
งานวิจัยต่า งๆได้พ ยายามออกแบบและสังเคราะห์
โมเลกุลเชิ งซ้อนของโลหะอิริเดี ยมเพื่อให้มีการคาย
แสงเป็ นสี ขาว เช่ น จากกลุ่ม งานวิจัยของ Wong
[21] พบว่าแสงสี ขาวที่ ได้จากอุปกรณ์ LEC จากสาร
ทั้งสองในรู ปที่ 6 ให้ความสว่างถึง 7.8 Lm/W ด้วย
การใช้ไฟเพียงแค่ 3 โวลต์
อย่ า งไรก็ ต ามจากปั ญ หาการละลายในตัว
ทํา ลายอิ น ทรี ย์ที่ นิ ย มใช้ใ นการทํา อุ ป กรณ์ LEC
ได้แก่ โทลูอีน (toluene) คลอโรเบนซี น (chlorobenzene) และอะซิ โตไนไตล์ (acetonitrile) จึ ง มี
งานวิจัยหลายกลุ่มมีจุดมุ่งหมายที่ จ ะเพิ่มหมู่แทนที่
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รู ปที่ 5 โครงสร้างสารเชิงซ้อนของโลหะอิริเดียม
โดยกลุ่มงานวิจยั ของ Bolink [19]
กลุ่มวิจยั ของ Bolink ศึกษาอุปกรณ์ LEC ที่มี
โครงสร้างอย่างง่ายเป็ น (ITO/PEDOT/PSS/6/Al)
โดยใช้สารเชิ งซ้อนของโลหะอิ ริเดี ยม (ในรู ปที่ 5)
ซึ่ งให้ความเสถี ยรในอุปกรณ์ LEC ได้ยาวนานถึ ง
600 ชม. เนื่ องจากมีการการซ้อนทับกันของวงฟี นิ ล
และไพรี ดีน [19] ซึ่ งเป็ นตัวอย่างของไดโอดดเรื อง
แสงที่มีเสถียรภาพสูง
กลุ่ มงานวิจัยของ Qiu สามารถทํา อุ ปกรณ์
LEC
ที่ มี ค วามหลากหลากหลายของสี แ ละมี
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รู ปที่ 6 โครงสร้างสารเชิงซ้อนของโลหะอิริเดียม
โดยกลุ่มงานวิจยั ของ Wong [21]
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ข อ ง ลิ แ ก น ด์ ซึ่ ง น อ ก จ า ก จ ะ เ ป็ น ก า ร เ พิ่ ม
ความสามารถในการละลาย แล้วยังพบว่ายังสามารถ
เพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพของอุป กรณ์ LEC อี ก ด้ว ย ดัง
ตัวอย่างของกลุ่มงานวิจยั ของ Bryce [22] พบว่าสาร
เชิงซ้อนอิริเดียมที่มีประจุ ดังรู ปที่ 7 สามารถละลาย
ได้ดีในโทลูอีนและสามารถเคลื อบบนกระจก ITO
ด้ ว ยเทคนิ ค การเคลื อ บโดยการหมุ น (spinning
coating) ด้ว ยตัว ทํา ละลายโทลู อีน ที่ ใ ห้อุป กรณ์
LEC มีความสว่างสู งถึง 1,000 cd/m2
งานวิจยั เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่าน
มา Duan และ Qiu ได้ทาํ การสังเคราะห์โมเลกุล สาร
เชิ งซ้อนของโลหะอิ ริเดี ยมดังโครงสร้ างในรู ปที่ 8
ซึ่ งมี หมู่ ฟิ นิ ล ถึ ง 4 หมู่ โดยหมู่แทนที่ ดังกล่าวมี
ขนาดใหญ่ พบว่าโมเลกุลเรื องแสงในอุปกรณ์ LEC
เป็ นสี เขียวอมนํ้าเงิน ที่มีประสิ ทธิภาพการเรื องแสงสูง
ถึง 18.3 cd/A คิดเป็ นประสิ ทธิ ภาพของควอนตัม
ภายนอก (external quantum efficiency) สู งถึ ง
7.6%
และให้ ป ระสิ ทธิ ภาพกํ า ลั ง ( power
efficiency) สู งถึ ง 18.0 Lm/W ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่ม
งานวิจยั นี้ ยงั ได้ทาํ อุปกรณ์ LEC ที่ให้แสงสี ขาว ที่มี
ประสิ ทธิภาพกําลัง สูงมากถึง 11.2 Lm/W [23]
จากตัวอย่างที่ กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นเป็ นสาร
เชิ งซ้อนอิริเดี ยมชนิ ดที่เป็ นมอนอเมอร์ (monomer)
นอกจากนี้ งานวิจยั ที่ กาํ ลังได้รับความสนใจคู่กนั มา
ได้แ ก่ สารเชิ ง ซ้อ นอิ ริ เ ดี ย มชนิ ด ที่ เ ป็ นพอลิ เ มอร์
(polymer) เนื่ อ งจากพอลิ เ มอร์ มี คุ ณ สมบัติ ก าร
ละลายในตัวทําละลายอินทรี ยท์ ี่ ดี ทําให้ง่ายต่อการ
ขึ้นรู ปด้วยเทคนิ คการเคลือบโดยการหมุน หรื อ การ
พิ ม พ์ด้ว ยหมึ ก เจ็ ท (ink-jet printing) ดัง กลุ่ ม
งานวิจยั ของ Schubert ได้สังเคราะห์พอลิเมอร์ สไต
รี น (styrene) ที่มีหมู่แทนที่เป็ นสารเชิงซ้อนอิริเดียม
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นํามาขึ้นรู ปเพื่อใช้เป็ นไดโอดเรื องแสง
9)
C6H13

[24] (รู ปที่

C6H13

C6H13

C6H13
N

N
PF6
Ir

N

N

รู ปที่ 7 โครงสร้างสารเชิงซ้อนอิริเดียมที่มีประจุ
โดยกลุ่มงานวิจยั ของ Bryce [22]

N
N

N

F
Ir
F

PF6

N
N

N N

F
F

รู ปที่ 8 โครงสร้างสารเชิงซ้อนอิริเดียมที่มีประจุ
โดย Duan และ Qiu [23]

n
O
PF6
N

N

N
Ir

N

N

รู ปที่ 9 สารเชิงซ้อนอิริเดียมชนิดที่เป็ นพอลิเมอร์
โดยกลุ่มงานวิจยั ของ Schubert [24]
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รู ปที่ 10 สี ของพอลิเมอร์ใน CH2Cl2 โดย
Holder [25]
C8H17

C8H17
N

N

m

n

Ir
N
C8H17

C8H17

PF6

2

รู ปที่ 11 สารเชิงซ้อนอิริเดียมชนิดที่เป็ นพอลิเมอร์
โดยกลุ่มงานวิจยั ของ Huang [25]
เช่ น เดี ย วกับ แบบมอโนเมอร์ พอลิ เ มอร์ ข อง
Holder สามารถทําการคายแสงสี เหลืองและเหลืองอม
เขียว โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของลิแกนด์ฟีนิ ล
ไพริ ดีน ดังรู ปที่ 10 [25] ต่อมากลุ่มงานวิจยั ของ
Huang พบว่าการเพิ่มสารเชิ งซ้อนอิริเดี ยมในสายโซ่
หลักของพอลิเมอร์ส่งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการคาย
แสงดีกว่าเมื่ออยูแ่ บบแยกชิ้นส่วน (รู ปที่ 11)

3. งานวิจัยทีต่ ้ องทําต่ อไป

ในปั จจุ บนั การทําไดโอดเรื องแสงชนิ ดหลาย
ชั้น (multi-layer emitting-diode) ให้ประสิ ทธิ ภาพ
ในการให้แ สงควอนตัมภายนอก ดี ที่สุด ประมาณ
15% แต่การขึ้นรู ปไดโอดเรื องแสงชนิ ดดังกล่าวมี
ปั ญหา จากการระเหยสารซํ้าหลายชั้น ทําให้เสี ยเวลา
สิ้ นเปลื องค่าใช้จ่า ย และสู ญ เสี ย พลัง งานมาก จึ ง มี

งานวิจยั ที่พฒั นาขึ้นมาให้มีการใช้จาํ นวนของชั้นให้
น้อ ยที่ สุด ดัง ที่ เ รี ย กว่า “เซลล์เ รื อ งแสงไฟฟ้ าชนิ ด
ของแข็ง” โดยเซลล์ไฟฟ้ าชนิ ดนี้ จะประกอบไปด้วย
ชั้นเรื องแสงเพียงชั้นเดียว (single layer device) ที่
อยูร่ ะหว่างขั้ว ITO และขั้วลบ ดังตัวอย่างของกลุ่ม
งานวิจยั ของ Malliaras [26] ซึ่ งใช้ช้ นั เรื องแสงเป็ น
สารเชิงซ้อนออสเมียม (osmium) ชนิ ดเป็ นประจุ ซึ่ ง
พบว่ า อุ ป กรณ์ เ รื องแสงชนิ ด ใหม่ น้ ี สามารถให้
ประสิ ทธิภาพสูงถึง 1% และให้แสงสี แดงอมส้ม ที่มี
ความสว่างเป็ น 6000 cd/m2 ที่ใช้ความต่างศักย์เพียง
6 โวลต์ ซึ่ งกลุ่มงานวิจยั นี้ ได้สรุ ปไว้ว่า ประจุลบ
(PF6−) ทําหน้าที่ เป็ นตัวสมดุ ล ประจุ (balance
charge) ของสารเชิงซ้อน และต่อมาจึงนําเทคโนโลยี
ชนิดนี้เข้านํามาใช้กบั สารเรื องแสงชนิ ดสารเชิงซ้อน
อิริเดียมที่มีประจุโดย Bolink และคณะ และพบว่า
เซลล์ เ รื องแสงชนิ ด นี้ เป็ นต้น แบบในการศึ ก ษา
จํานวนมากในปั จจุบนั [19]
4. บทสรุ ป

สารโลหะอิริเดียมกึ่งอินทรี ยท์ ี่หลากหลายของ
โครงสร้ างทั้งแบบเป็ นกลาง และมีประจุ พร้อมทั้ง
เป็ นมอโนเมอร์ และพอลิ เ มอร์ เป็ นสารกลุ่ ม ที่ มี
ความสามารถในการเรื องแสง ด้ ว ยไฟฟ้ าที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง การปรับเปลี่ยนสี ต้ งั แต่ฟ้าจนกระ
ทั้ง สี แ ดงสามารถทํา ได้ง่ า ยจากโครงสร้ า งของลิ
แกนด์ และยังพบว่าการทําไดโอดเรื องแสงสี ขาวที่ มี
ประสิ ทธิภาพและใช้ความต่างศักย์ที่ต่าํ สามารถทําได้
สารกลุ่มนี้จึงมีแนวโน้มที่จะนํามาใช้เป็ นไดโอดเรื อง
แสงชนิ ด อิ นทรี ย ์ในหน้า จอแสดงผลและแหล่งให้
พลังงานแสงของเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้ไ ด้
เป็ นอย่างดี
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รู ปที่ 12 เซลล์เรื องแสงไฟฟ้ าชนิดของแข็ง (LECs) ITO/สารเชิงซ้อนอิริเดียมที่มีประจุ/Al [19]
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