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บทคัดย่อ 

 
ระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตท่ีเจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ ถูกเตรียมข้ึนจากองค์ประกอบ (60-x)B2O3 -

10ZnO -10Al2O3 -20BaO -xEu2O3 เม่ือ 0.0 < x < 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล ด้วยเทคนิคการหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และ
ทางลูมิเนสเซนซ์ของระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรต เพ่ือให้เข้าใจบทบาทของ Eu2O3 ผลท่ีได้พบว่า ความหนาแน่น
ของระบบแก้วท่ีได้มีค่าเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีปริมาตรเชิงโมลมีค่าลดลงตามปริมาณความเข้มข้นของยูโรเพียมออกไซด์ เม่ือวัด
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 2,500 นาโนเมตร ของยูโรเพียมออกไซด์ พบว่า ค่าความเข้มข้นของ
พีคการดูดกลืนแสงสูงข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของยูโรเพียมออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่งแสงของ 
Eu3+ ท่ีเจือในระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรต จากการกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น 394 นาโนเมตร พบพีคการ
เปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 578, 590, 613, 651 และ 699 นาโนเมตร 
 
คําสําคัญ: แก้วซิงค์บอเรต, ยูโรเพียมออกไซด์, สมบัติทางแสง, สมบัติทางลูมิเนสเซนซ์  

 
Abstract 

 
Eu3+ -dope zinc aluminium barium borate glasses of the composition (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 

-20BaO -xEu2O3 with 0.0 < x < 2.5 (in mol% of Eu2O3) have been synthesized by conventional melt 
quenching technique at 1,100 °C for 3 hours. In order to understand the role of Eu2O3 in zinc aluminium 
barium borate glasses systems, the physical, optical and luminescence properties were investigated. The 
results showed that the density increased whereas the molar volume decreased with increasing Eu2O3 
concentrations. The optical absorption spectra of glasses were measured in the wavelength range of 200 
– 2,500 nm for Eu3+. The intensity of all absorption bands increased with increasing Eu2O3. In addition, 
the luminescence properties of Eu3+ -dope zinc aluminium barium borate glasses system were carried 
out using excitation wavelengths of 394 nm, the luminescence peaks around 578, 590, 613, 651 and 699 
nm were observed.    
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1. บทนํา 
 

แก้วบอเรต (Borate Glass) ลักษณะท่ีน่าสนใจของแก้วบอเรต คือมีการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติของโครงสร้าง
เม่ือเติมกลุ่มธาตุหายากลงไปในโครงสร้างแก้ว จะทําให้โครงสร้างของแก้วบอเรตไม่จับกันแบบสุ่มซ่ึงจะจับกันของโครงสร้าง
เป็นแบบสามเหลี่ยม BO3 และ โครงสร้างเตตระฮีดรอล BO4 แก้วบอเรตสามารถนํามาผลิตเป็นวัสดุทางแสงร่วมกับการเติม
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กลุ่มธาตุหายาก เนื่องจากจะทําให้มีคุณสมบัติท่ีโปร่งใสสูง มีจุดหลอมเหลวตํ่า เสถียรภาพความร้อนสูง นอกจากนี้กลุ่มธาตุหา
ยากยังสามารถละลายได้ดีในการหลอมเป็นแก้ว และแสดงความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนระหว่างโครงสร้างแก้ว และคุณสมบัติทาง
กายภาพ [1] 

ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide) การเติมซิงค์ออกซ์ในแก้วบอเรตได้รับความสนใจเป็นพิเศษ  เนื่องจากสามารถ
ประยุกต์ใช้งานทางด้านผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  จอพลาสม่า  เนื่องจากมีคุณภาพสูง  ซิงค์ออกไซด์ได้รับการยอมรับในการใช้
เป็นตัวเลือกสําหรับผลิตจอโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์  จากรายงานวิจัย  พบว่า  ซิงค์ออกไซด์ท่ีเติมลงไปในโครงสร้างแก้ว
จะเข้าไปทําหน้าท่ีเป็นโครงร่างตาข่ายเชื่อมพันธะกับออกซิเจนและปรับปรุงคุณสมบัติทางแสงของแก้ว [2] 

อะลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium Oxide)  นิยมนํามาทําเป็นสารเคลือบในอุตสาหกรรมแก้วและเซรามิก เนื่องจาก
มีความมันวาว  และมีคุณสมบัติเสถียรภาพทางเคมี ทางความร้อนสูง [3] แก้วท่ีมีปริมาณ Al2O3 สูง จะทําให้แก้วนั้นมีความ
ทนทานต่อการสึกกร่อนและสารเคมีได้ดีข้ึน  

แบเรียม ออกไซด์ (Barium Oxide)  เป็นวัสดุท่ีมีความน่าสนใจ มีลักษณะทางโครงสร้าง ทางแสงและทางคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้า อีกท้ังมีเสถียรภาพทางเคมีค่อนข้างสูง นอกจากน้ีแบเรียมยังมีความสําคัญในอุตสาหกรรมแก้วกําบังรังสี ซ่ึงจะนํา
แบเรียมเติมลงไปในโครงสร้างแก้ว [4] เนื่องจากต้องการใช้แทนตะกั่ว เพราะตะกั่วมีไอระเหยท่ีเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มี
รายงานการวิจัยเก่ียวกับแบเรียมและบิสมัทท่ีเติมลงไปในแก้วท่ีนํามาประยุกต์ใช้งานทางด้านวัสดุกําบังสังสี [5] 

แร่โลหะหายาก (Rare Earth) ปัจจุบันนี้แก้วท่ีเติมไอออนของธาตุหายาก (Rare Earth) ได้รับการศึกษาอย่าง
แพร่หลาย ซ่ึงจะศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีของแก้วท่ีเติมกลุ่มธาตุหายาก เช่น การให้ความร้อน ความต้านทานกล 
เสถียรภาพทางเคมี และสมบัติทางแม่เหล็ก คุณสมบัติเหล่านี้เป็นท่ีน่าสนใจต่อการพัฒนาอุปกรณ์ทางแสง [6] 

ยูโรเพียม (Europium) การท่ี Eu3+ เป็นตัวเลือกในการเติมลงไปในโครงสร้างแก้ว เนื่องจากมีระดับพลังงานค่อนข้าง
เรียบง่ายไม่ซับซ้อน โดยจะมีสถานะพ้ืนอยู่ท่ี 7F0 และเปล่งแสงท่ีสถานะ 5D0 การเติม Eu3+ ลงไปในโครงสร้างแก้วจะทําให้
ประจุบวกของ Eu จับกันกับออกซิเจนในโครงสร้างซ่ึงจะทําให้เกิด ปรากฎการณ์ท่ีออกซิเจนเป็นสะพานเชื่อม (BO) และ
ปรากฎการณ์ท่ีออกซิเจนไม่เป็นสะพานเชื่อม (NBO) [1] Eu3+ สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําได้ ใช้เป็นสาร
เรืองแสงสีแดงนิยมนํามาประยุกต์ใช้งานในการผลิตจอโทรทัศน์ หลอดไฟเรืองแสง  

ในงานวิจัยนี้ ได้ทําการเตรียมแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตท่ีมีการเจือด้วยไอออนของยูโรเพียม (ZABB:Eu3+) 
เพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ รวมท้ังทําการวิเคราะห์อิทธิพลของความเข้มข้นของการเจือ Eu3+ 
ท่ีมีผลต่อสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ 

 
2. วิธีการทดลอง 
 

แก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรต สูตร (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20BaO -xEu2O3 (เม่ือ x คือ 0.0 0.5 1.0 
1.5 2.0 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล) หลอมด้วยเทคนิคการหลอมแก้วท่ีอุณหภูมิสูงและทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว (Melt 
Quenching Technique) ถูกเตรียมข้ึนจากสารเคมี ดังนี้ คือ ZnO Al2O3 BaCO3 H3BO3 และ Eu2O3 ต่อมาทําการบด
สารเคมีท้ังหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันด้วยโกร่งบดสาร จากนั้นคํานวณสารเคมีท่ีใช้ในการหลอมแก้วเป็น 20 กรัม บรรจุ
ในเบ้าหลอมอะลูมินา จากนั้นนําเข้าเตาอบไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง แล้วนําตัวอย่างแก้ว
ท่ีได้เข้าเตาอบ เพ่ืออบไล่ความชื้นและความเครียดของแก้วท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปล่อย
ให้เย็นตัวลงท่ีอุณหภูมิห้อง ข้ันตอนสุดท้ายของการเตรียมแก้วตัวอย่าง คือการนําไปตัดและขัดให้มีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 
0.3 ซม. สําหรับวิเคราะห์ความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลโดยใช้เคร่ืองวัดความหนาแน่น (รุ่น AND HR-200 บริษัท 
Dietheim) การวิเคราะห์สมบัติการดูดกลืนแสงโดยใช้เคร่ืองยูวี-วิสเนียร์ไออาร์สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (รุ่น UV-3600 บริษัท 
Bara Scientific) และการวิเคราะห์สมบัติการเปล่งแสงโดยใช้เคร่ือง Fluorescence Spectrophotometer (รุ่น Cary 
Eclipse บริษัท Agilent Technologies)  

 
3. ผลการวิจัย 
 

ผลจากการศึกษาค่าความหนาแน่นและค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตท่ีเจือด้วยความ
เข้มข้นของ Eu2O3 ท่ีแตกต่างกัน ต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล พบว่าค่าความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือเพ่ิมปริมาณความ
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เข้มข้นของ Eu2O3 โดยค่าความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 2.9677 + 0.0030 ถึง 3.1269 + 0.0024 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 1 และค่าปริมาตรเชิงโมล แสดงในรูปท่ี 2 จะมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเจือปริมาณความเข้มข้นของ Eu2O3 
ระหว่าง 0.0 ถึง 1.5 เปอร์เซ็นต์โมล จากนั้นเม่ือเจือปริมาณความเข้มข้นของ Eu2O3 เป็น 2.0 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิง
โมลจะลดลง และท่ีความเข้มข้นของ Eu2O3 เป็น 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าสูงข้ึน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 
30.5841 ถึง 31.2841 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล 

 
รูปท่ี 1 กราฟแสดงค่าความหนาแน่นของแก้ว (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20BaO ท่ีเจือด้วย Eu2O3 ท่ีความเข้มข้น
แตกต่างกัน 
 

 
 
รูปท่ี 2 กราฟแสดงค่าปริมาณเชิงโมลของแก้ว (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20BaO ท่ีเจือด้วย Eu2O3 ท่ีความเข้มข้น
แตกต่างกัน 
 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ Eu2O3 
ท่ีแตกต่างกันต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงในรูปท่ี 3 พบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 4 
พีค โดยการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 392 นาโนเมตร (5L6) 464 นาโนเมตร (5L2) 2095 นาโนเมตร (7F6) และ 2205 นาโน
เมตร (7F1

7F6) สังเกตพบว่าสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแก้วตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นการดูดกลืนในช่วงซิลิเบิลจนถึงช่วง
อินฟราเรด โดยท่ีความยาวคลื่น 392 ถึง 2205 นาโนเมตร 
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รูปท่ี 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้ว (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20BaO ท่ีเจือด้วย Eu2O3 ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน 
 

ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุ้นแสงของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ Eu2O3 ท่ี
แตกต่างกันต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงในรูปท่ี 4 พบว่าสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 6 พีค โดยใช้
การเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุ้นของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานท่ีตําแหน่ง (5D4) 
362 นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 394 นาโนเมตร (5D3) 414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F1

5D1) 
531 นาโนเมตร   

ผลการศึกษาสเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ Eu2O3 ท่ี
แตกต่างกันต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงในรูปท่ี 5 พบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 5 พีค 
ในช่วง NIR โดยการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 578 นาโนเมตร (7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 613 นาโนเมตร (7F2) 651 นาโน
เมตร (7F3) และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปล่งแสงท่ีมีความเข้มของสัญญาณสูงสุดอยู่ท่ีความยาวคลื่น 613 นาโน
เมตร (7F2) ซ่ึงจะสอดคล้องกับไดอะแกรมระดับพลังงานของ Eu3+ แสดงในรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 4 สเปกตรัมการกระตุ้นแสงของแก้ว (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20BaO ท่ีเจือด้วย Eu2O3 ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน 
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รูปท่ี 5 สเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้ว (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20BaO ท่ีเจือด้วย Eu2O3 ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน 

 
 

รูปท่ี 7 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุ้นแสง และการเปล่งแสงของ Eu3+ 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 
 จาการศึกษาแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตท่ีเจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ พบว่าค่าความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือ
เพ่ิมปริมาณความเข้มข้นของ Eu2O3 และปริมาตรเชิงโมลมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเจือปริมาณความเข้มข้นของ Eu2O3 ระหว่าง 0.0 ถึง 
1.5 เปอร์เซ็นต์โมล จากนั้นเม่ือเจือปริมาณความเข้มข้นของ Eu2O3 เป็น 2.0 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะลดลง และ
ท่ีความเข้มข้นของ Eu2O3 เป็น 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าสูงข้ึน ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วง             
VIS ถึง NIR ท่ีความยาวคลื่น 392 ถึง 2205 นาโนเมตร ผลของสเปกตรัมการกระตุ้นแสง ปรากฏท้ังหมด 6 พีค พบพีคการ
กระตุ้นของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานท่ีตําแหน่ง (5D4) 362 นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 394 นาโน
เมตร (5D3) 414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F1

5D1) 531 นาโนเมตร และผลของสเปกตรัมการเปล่งแสง 
ปรากฏท้ังหมด 5 พีค ในช่วง VIS ถึง NIR โดยการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 578 นาโนเมตร (7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 613 
นาโนเมตร (7F2) 651 นาโนเมตร (7F3) และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปล่งแสงท่ีมีความเข้มของสัญญาณสูงสุดอยู่ท่ี
ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร (7F2)  
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