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บทคัดย่อ 
 

ในงานวิจัยนี้ได้ทําการหลอมแก้วแลนทานัมแคลเซียมฟอสเฟตซ่ึงเจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
ในสูตร 20La2O3:10CaO:(70-x)P2O5:xDy2O3 เม่ือ  x = 0.05, 0.10, 0.50 และ 1.00 โมลเปอร์เซนต์ ซ่ึงได้แก้วตัวอย่างท่ี
โปร่งแสงและไม่มีสี ค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างสามารถหาได้ด้วยวิธีการของอาร์คีมิดิส ปริมาตรเชิงโมลคํานวณด้วยการ
นํามวลโมเลกุลของแก้วตัวอย่างหารด้วยความหนาแน่นของแก้วนั้น การศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนพบว่าในย่านแสงท่ีมองเห็นได้
จะเกิดการดูดกลืนแสงมากท่ีสุดท่ีความยาวคลื่น 351 นาโนเมตร จากนั้นทําการศึกษาสมบัติการเปล่งแสงของแก้วจากสเปกตรัม
การเปล่งแสงเมื่อกระตุ้นด้วยแสงท่ีความยาวคลื่น 351 นาโนเมตร พบว่ามีแสงท่ีถูกปลดปล่อยออกมาท้ังหมด 3 ค่า ได้แก่ แสง
ท่ีความยาวคลื่น 481 นาโนเมตร, 574 นาโนเมตร และ 662 นาโนเมตร สุดท้ายจึงนําผลไปหาสีของแสงท่ีได้ออกมาด้วยกราฟสี 
CIE 1931 
 
คําสําคัญ: แก้วฟอสเฟต, การเปล่งแสง, ดิสโพรเซียม 

 
Abstract 

 
In this research, lanthanum calcium phosphate glasses doped with varied concentration of 

dysprosium oxide in compositions 20La2O3:10CaO:(70-x)P2O5:xDy2O3 (where x = 0.05, 0.10, 0.50 and 1.00 
mol%) were prepared. The glass samples showed transparent and colorless. The density measurements 
were carried out by Archimedes’ principle. Molar volume can be found by divided molecular mass of 
glass sample by their density. By investigated the absorption spectra in the visible region, the spectra 
showed that the highest peak of absorption centered at 351 nm. The emission spectra centered at 481 
nm, 574 nm and 662 nm have been observed with 351 nm excitation wavelength. Finally, CIE 1931 
Chromaticity Diagram was also evaluated. 
 
Keywords: phosphate glass, photoluminescence, dysprosium 
 
1. บทนํา 
 

เหตุผลท่ีแก้วเป็นวัสดุท่ีได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในงานด้านอุตสาหกรรม นอกจากเพราะว่าแก้วเป็นวัสดุท่ี
สามารถผลิตออกมาได้ในรูปทรงท่ีหลากหลายตามต้องการด้วยเทคโนโลยีท่ีไม่ซับซ้อนแล้ว แก้วยังมีคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมต่อการนําไปประยุกต์ใช้ได้ในงานที่หลากหลาย เช่น มีความโปร่งแสง ทนต่อปฏิกิริยาเคมี ทนอุณหภูมิสูง เป็น
ฉนวนไฟฟ้า อีกท้ังยังสามารถท่ีจะเลือกสารเคมีชนิดต่าง ๆมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแก้วเพ่ือปรับปรุงสมบัติต่าง ๆของแก้ว 
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เช่น สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางโครงสร้าง สมบัติทางแสง รวมถึงคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ทําให้แก้วท่ีได้มีความหลากหลาย
เหมาะแก่การนําไปประยุกต์ใช้ในงานท่ีแตกต่างกันออกไปได้อีกด้วย (Brow, 2000: 1) 

แก้วฟอสเฟตเป็นแก้วท่ีมีคุณสมบัติทางแสงท่ีดี มีความโปร่งแสงสูง การกระเจิงแสงตํ่า ดัชนีหักเหสูง (เม่ือ
เปรียบเทียบกับแก้วซิลิเกต) นอกจากนี้ยังมีจุดหลอมเหลวตํ่าทําให้ง่ายต่อการหลอม อีกท้ังยังเป็นแก้วท่ีสามารถเจือไอออนของ
ธาตุหายากลงไปได้ในปริมาณสูงอีกด้วย (Karabulut et al., 2001: 8) แต่แก้วฟอสเฟตมีข้อด้อยอยู่ท่ี เป็นแก้วท่ีมีความแข็ง
น้อยและมีความคงทนต่อสารเคมีท่ีไม่ดีนัก (Marino et al., 2001: 37) ในงานวิจัยนี้จึงได้เติมสารแคลเซียมออกไซด์และแลน
ทานัมออกไซด์ลงไป เพ่ือช่วยเพ่ิมความแข็งและความคงทนต่อสารเคมีให้กับแก้ว อีกท้ังแลนทานัมออกไซด์ยังช่วยเพ่ิม
คุณสมบัติทางแสงให้กับแก้วอีกด้วย (Kaur et. al., 2012: 2589) 

การเจือแก้วด้วยไอออนของธาตุหายากเป็นท่ีสนใจเป็นอย่างมากเพราะการเจือธาตุหายากบางชนิดลงไปในนั้นจะทํา
ให้แก้วมีคุณสมบัติในการเกิดปรากฏการณ์โฟโตลูมิเนสเซนซ์ท่ีดีมาก (Babu & Jayasankar, 2000: 65) จึงทําให้แก้วนั้นเหมาะ
กับการนําไปประยุกต์ใช้ในการทําเป็นอุปกรณ์พิเศษเชิงแสงต่าง ๆ เช่น วัสดุเเสดงผล อุปกรณ์เชิงแสง อุปกรณ์ออปโต้
อิเล็กทรอนิกส์ ตัวเปล่งเเสงของเเข็ง เป็นต้น โดยแก้วท่ีเจือด้วยไอออนของธาตุดิสโพรเซียมนั่นจะทําให้เกิดการเปล่งแสงท่ีดี
มากและได้แสงท่ีเปล่งออกมาในย่านของแสงสีขาว ซ่ึงทําให้เหมาะแก่การนําไปใช้ทําเป็นตัวเปล่งเเสงของเเข็งสีขาว 
(Praveena, Vijaya & Jayasankar, 2008: 577) 

ในงานนี้ ได้ทําการเตรียมแก้วในสูตร 20La2O3:10CaO:(70-x)P2O5:xDy2O3 เม่ือ x = 0.05, 0.10, 0.50 และ 1.00 
โมลเปอร์เซนต์ จากนั้นทําการทดลองเพ่ือศึกษาคุณสมบัติ ท้ังสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และสมบัติการเปล่งแสงของ
แก้ว และทําการสรุปผลท่ีได้จากการทดลอง 
 
2. การทดลอง 
 

ในงานวิจัยนี้ได้ทําการหลอมแก้วแลนทานัมแคลเซียมฟอสเฟต ในสูตร 20La2O3:10CaO:(70-x)P2O5:xDy2O3 เม่ือ  
x = 0.05, 0.10, 0.50 และ 1.00 โมลเปอร์เซนต์ โดยนําสารต้ังต้น ได้แก่ แลนทานัมออกไซด์ (La2O3) แคลเซียมออกไซด์ 
(CaO) แอมโมเนียมไดไฮโดรเจอฟอสเฟต (NH4H2PO4) และ ดิสโพรเซียมออกไซด์ (Dy2O3) มาผสมกันในถ้วยหลอมอลูมินา
และบดสารให้ละเอียด จากนั้นนําไปหลอมในเตาไฟฟ้าด้วยอุณหภูมิ 1,400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนําสารท่ี
หลอมละลายแล้วไปเทใส่เบ้าแสตนเลสแล้วนําไปอบในตู้อบด้วยความร้อน 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอีก 3 ชั่วโมง ก่อนท่ี
จะปล่อยให้เย็นลงภายใต้อุณหภูมิห้องจนได้แก้วในท่ีสุด 

ความหนาแน่นของแก้วตัวอย่าง สามารถหาได้ด้วยวิธีการของอาร์คีมิดิส โดยการชั่งน้ําหนักของแก้วตัวอย่างใน
อากาศและในน้ําท่ีอุณหภูมิห้องด้วยเคร่ืองชั่งความละเอียดสูงท่ีชั่งได้ละเอียดถึงทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 (AND, HR-200) แล้วนํา
ค่าท่ีชั่งได้ไปหาค่าความหนาแน่นด้วยสมการท่ี (1) 
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เม่ือ ρ แทนความหนาแน่นของแก้วตัวอย่าง, lρ  แทนความหนาแน่นของของน้ํา, w  แทนน้ําหนักของของเหลวท่ีชั่งใน
อากาศ และ lw  แทนน้ําหนักของของเหลวท่ีชั่งในน้ํา จากนั้นสามารถหาค่าปริมาตรเชิงโมลได้ด้วยการนํามวลโมเลกุลของแก้ว
หารด้วยค่าความหนาแน่นของแก้วนั้น 
 จากนั้นทําการศึกษาสมบัติทางแสงโดยการวัดสเปกตรัมการดูดกลืนด้วยเครื่อง UV-Vis-NIR สเปกโตรมิเตอร์ 
(Shimadzu, UV-3600) โดยวัดในช่วง 200 ถึง 2,000 นาโนเมตร และทําการศึกษาสมบัติการเปล่งแสงโดยการวัดสเปกตรัม
การเปล่งแสงด้วยเคร่ืองฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Agilent Technologies, Cary Eclipse) 
 
3. ผลการทดลอง 
 

จากรูปภาพท่ี 1 แสดงภาพถ่ายแก้วแลนทานัมแคลเซียมฟอสเฟตท่ีเจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ความเข้มข้นเท่ากับ 
0.05, 0.10, 0.50, 1.00 โมลเปอร์เซนต์ ตามลําดับจากซ้ายไปขวา ซ่ึงจะเห็นว่าแก้วตัวอย่างท่ีได้มีความโปร่งแสงและไม่มีสี 
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รูปภาพท่ี 1 ภาพถ่ายแก้วตัวอย่าง  
 
ตารางท่ี 1 แสดงความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลของแก้วตัวอย่าง ซ่ึงจะพบว่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างมี

ค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือความเข้มข้นของดิสโพรเซียมออกไซด์เพ่ิมข้ึน เนื่องจากดิสโพรเซียมออกไซด์นั้นมีมวลโมเลกุลมากกว่า
ฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ ในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลนั่นมีลดลงเม่ือความเข้มข้นของดิสโพรเซียมออกไซด์เพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
ไอออนของดิสโพรเซียมเข้าไปจับในโครงสร้างของแก้วจึงทําให้มีค่าปริมาตรเชิงโมลลดลง 

 
ตารางท่ี 1 ความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลของแก้วตัวอย่าง 

 

ความเข้มข้นของ Dy2O3 (mol%) ความหนาแน่น (g/cm3) ปริมาตรเชิงโมล (cm3/mol) 
0.05 3.2253 52.7854 
0.10 3.2286 52.7670 
0.50 3.2500 52.7027 
1.00 3.2656 52.6696 

 
รูปภาพท่ี 2 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนของแก้วตัวอย่างท่ีเจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ท่ีความเข้นข้นต่าง ๆในช่วง

แสงต้ังแต่ความยาวคลื่น 200 ถึง 2,000 นาโนเมตร จากสเปกตรัมพบว่าเกิดการดูดกลืนคลื่นท่ีความยาวคลื่น 351, 386, 453, 
801, 897, 1,087, 1,268 และ 1,672 นาโนเมตร ซ่ึงสอดคล้องกับการเปลี่ยนระดับสถานะของพลังงานจากสถานะ 6H15/2 ไป
ยังสถานะ 6P7/2, 

4I13/2+
4K17/2, 

4I15/2, 
6F5/2, 

6F7/2, 
6F9/2, 

6F11/2 และ 6H11/2 ตามลําดับ (Mishra et al., 2016: 121) โดยจาก
การทดลองจะพบว่าแก้วตัวอย่างสามารถดูดกลืนคลื่นได้มากข้ึนเม่ือความเข้มข้นของของดิสโพรเซียมออกไซด์เพ่ิมข้ึน และเม่ือ
พิจารณาคลื่นในย่านแสงท่ีมองเห็นได้ จะพบว่าเกิดการดูดกลืนแสงมากท่ีสุดท่ีความยาวคลื่น 351 นาโนเมตร จึงใช้แสงท่ีมี
ความยาวคลื่น 351 นาโนเมตร นี้มาใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างในข้ันตอนต่อไป 

จากนั้นได้ทําการศึกษาสมบัติการเปล่งแสงด้วยการกระตุ้นแก้วตัวอย่างด้วยแสงท่ีความยาวคลื่น 351 นาโนเมตร ได้
สเปกตรัมการเปล่งแสงดังแสดงในรูปภาพท่ี 3 ซ่ึงจะเห็นว่าแสงท่ีถูกปลดปล่อยออกมามีท้ังหมด 3 ค่า ได้แก่ ท่ีความยาวคล่ืน 
481 นาโนเมตร (4F9/2→

6H15/2), 574 นาโนเมตร (4F9/2→
6H13/2) และ 662 นาโนเมตร (4F9/2→

6H11/2) โดยแสงท่ีมีการเปล่ง
ออกมาด้วยความเข้มท่ีสูงและมีผลต่อสีของแสงท่ีเปล่งออกมาคือ แสงท่ีความยาวคลื่น 481 นาโนเมตร ท่ีให้แสงในย่านสีน้ําเงิน 
และ แสงท่ีความยาวคลื่น 662 นาโนเมตร ท่ีให้แสงในย่านสีเหลือง (Mishra et al., 2016: 121) ซ่ึงเม่ือแสงท้ังสองย่านนี้ถูก
ปลดปล่อยออกมาพร้อมกันทําให้สีของแสงท่ีเปล่งออกมาอยู่ในย่านสีขาว โดยการเปล่งแสงจะมีค่าท่ีมากข้ึนเม่ือความเข้มข้น
ของของดิสโพรเซียมออกไซด์เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกับการดูดกลืน 
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รูปภาพท่ี 2 สเปกตรัมการดูดกลืนของแก้วตัวอย่าง 
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รูปภาพท่ี 3 สเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่าง 

แสงท่ีเกิดจากการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงท่ีความยาวคลื่น 351 นาโนเมตร เม่ือพิจารณา
ด้วยกราฟสี CIE 1931 จะได้ค่าแกน x และค่าแกน y ของกราฟสี CIE 1931 ของแก้วตัวอย่างดังแสดงในตารางท่ี 2 และค่าท่ี
ได้จะสามารถแสดงได้ด้วยจุดวงกลมสีดําในกราฟ CIE 1931 ดังรูปภาพท่ี 4 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 145 

ตารางท่ี 2 ค่าแกน x และค่าแกน y ของกราฟสี CIE 1931 ของแก้วตัวอย่าง 
 

ความเข้มข้นของ Dy2O3 (mol%) ค่าแกน x ค่าแกน y 
0.05 0.3855 0.4326 
0.10 0.3850 0.4323 
0.50 0.3836 0.4315 
1.00 0.3846 0.4322 

 

 
รูปภาพท่ี 4 กราฟ CIE 1931 

 
แก้วตัวอย่างท้ัง 4 ตัวอย่าง (ท่ีความเข้มข้นของดิสโพรเซียมออกไซด์ 0.05, 0.10, 0.50 และ 0.10 โมลเปอร์เซนต์) 

จะได้ค่าแกน x และค่าแกน y ของกราฟสี CIE 1931 ท่ีจุดท่ีใกล้เคียงกันมาก จึงแสดงในกราฟ CIE 1931 ในรูปภาพท่ี 4 ด้วย
จุดวงกลมสีดําเพียงจุดเดียว ซ่ึงจะเห็นว่าแสงท่ีเปล่งออกมาจะอยู่ในย่านแสงสีขาวแต่จะมีสีเหลืองและเขียวจาง ๆปนอยู่ด้วย 
โดยเม่ือพิจารณาสเปกตรัมการเปล่งแสงในรูปภาพท่ี 3 จะเห็นว่าแสงท่ีความยาวคลื่น 662 นาโนเมตร (สีเหลือง) นั้นมีความสูง
ของกราฟมากกว่าแสงท่ีความยาวคลื่น 481 นาโนเมตร (สีน้ําเงิน) อยู่มาก นั่นคือแสงท่ีเปล่งออกมามีความเข้มของแสงสี
เหลืองมากกว่าแสงสีน้ําเงิน จึงทําให้แสงท่ีได้ออกมาอยู่ในย่านแสงสีขาวท่ีมีสีเหลืองและเขียวจาง ๆปนอยู่ด้วยนั่นเอง 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 

ในงานวิจัยนี้ได้ทําการหลอมแก้วแลนทานัมแคลเซียมฟอสเฟตซ่ึงเจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
ในสูตร 20La2O3:10CaO:(70-x)P2O5:xDy2O3 เม่ือ  x = 0.05, 0.10, 0.50 และ 1.00 โมลเปอร์เซนต์ ซ่ึงได้แก้วตัวอย่างท่ี
โปร่งแสงและไม่มีสี โดยเม่ือความเข้มข้นของดิสโพรเซียมออกไซด์เพ่ิมข้ึน ความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างจะมีค่าเพ่ิมข้ึน 
ในขณะท่ีปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าลดลง จากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนพบว่าในย่านแสงท่ีมองเห็นได้ จะเกิดการดูดกลืน
แสงมากท่ีสุดท่ีความยาวคลื่น 351 นาโนเมตร จึงได้ใช้แสงท่ีมีความยาวคลื่น 351 นาโนเมตร ในการกระตุ้นให้เกิดการ
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เปล่งแสงของแก้วตัวอย่าง ซ่ึงได้แสงท่ีถูกปลดปล่อยออกมา 3 ค่า ได้แก่ ความยาวคลื่น 481 นาโนเมตร (4F9/2→
6H15/2), 574 

นาโนเมตร (4F9/2→
6H13/2) และ 662 นาโนเมตร (4F9/2→

6H11/2) โดยแสงท่ีมีความเข้มมากคือ แสงท่ีความยาวคลื่น 481 นา
โนเมตร ท่ีให้แสงในย่านสีน้ําเงิน และ แสงท่ีความยาวคลื่น 662 นาโนเมตร ท่ีให้แสงในย่านสีเหลือง โดยแก้วตัวอย่างใน
งานวิจัยนี้ให้แสงในย่านสีเหลืองออกมามีความเข้มมากกว่าแสงในย่านสีน้ําเงินอยู่มาก แสงท่ีได้จากการเปล่งแสงของแก้ว
ตัวอย่างนี้จึงออกมาในย่านแสงสีขาวท่ีมีสีเหลืองและเขียวจาง ๆปนอยู่ด้วย 
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