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บทคัดยอ 

 

ระบบแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมล  โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณ

ความเขมขนของ โซเดียมออกไซด ตั้งแต 10, 15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นตโมล จากองคประกอบ (59-x) B2O3 – 30Li2O – 

10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3 ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยน้ีทําการศึกษา

คุณสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรต เพื่อใหเขาใจบทบาทของ  Na2O  

ผลที่ได พบวา ความหนาแนนของระบบแกวที่ไดมีคา เพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลงตามปริมาณความเขมขนของ

โซเดียมออกไซด เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงพบวา คาความเขมของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขน

ของโซเดียมออกไซด นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Eu3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรต 

จากการกระตุนดวยความยาวคล่ืน 394 นาโนเมตร  

 

คําสําคัญ: แกวซิงคบอเรต โซเดียมออกไซด  ยูโรเพียมออกไซด  

 

Abstract 

 

The zinc lithium sodium borate glasses doped with Eu3+ 1 mol%. Which varies sodium oxide 

concentration are 10, 15, 20, 25, and 30 mol%, of the composition (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O 

– 1Eu2O3 have been synthesized by conventional melt quenching technique. In order to understand the 

role of Na2O in zinc lithium sodium borate glasses systems, the physical, optical and luminescence 

properties were investigated. The result shown that the density increased whereas the molar volume 

decreased with increasing Na2O concentrations. The result show that the intensity of all optical absorption 

spectra increased with increasing Na2O. In addition, the luminescence properties of Eu3+ dope zinc lithium 

sodium borate glasses system were carried out using excitation wavelengths of 394 nm. 

 

Keywords: zinc borate glasses, sodium oxide, europium oxide  
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1. บทนํา 

 

แกวเปนวัสดุโปรงใส เปนโครงสรางอสัณฐาน ถูกทําขึ้นจากการหลอมสารอนินทรียและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว 

ซ่ึงแกวจะมีลักษณะเปนของแข็งที่ไมเปนผลึก มีโครงสรางแบบสุมที่ไรระเบียบ แกวที่เติมไอออนของโลหะจะไดรับความสนใจ

ในดานอิเล็กทรอนิกส อุปกรณทางแสง (G.S. Murugan et al., 2009: 158-166) ซ่ึงในงานวิจัยน้ีไดทําการเตรียมแกวซิงค

ลิเทียมโซเดียมบอเรต ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ และแกวแตละ

ตัวที่ไดเตรียมมาจะมีขอดีแตกตางกัน คือ  

แกวบอเรต เปนแกวที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เน่ืองจากมีจุดหลอมเหลวที่ต่ํา มีความหนืดสูง มีโครงสรางของ

อะตอมที่งายไมซับซอน มีคาดัชนีหักเหสูง มีสมบัติการสงผานแสงดี มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี คือไมทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนได

งายและมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดีเชนกัน (Pascuta et al., 2008: 5475-5479)  

แกวซิงคออกไซด สามารถนํามาประยุกตใชงานไดหลากหลายในอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส เชนวัสดุเปลงแสง 

และ เลเซอรไดโอด นอกจากน้ีการเติมซิงคออกไซดลงในแกวบอเรตจะชวยเพิ่มความนาสนใจในการทําเปนผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกสอีกดวย เชน จอพลาสมา (Ahmad et al., 2014: 250-255) 

ลิเทียม ออกไซต (Lithium oxide) เปนโลหะที่เบาที่สุดในบรรดาโลหะทั้งหมด และมีความหนาแนนเพียงครึ่งเทา

ของนํ้า ลิเทียมเปนโลหะสีเงิน   ออนน่ิมมากจนตัดดวยมีดคมๆ ได ลิเทียมมีคุณสมบัติอยางโลหะแอลคาไลนทั้งปวง ลิเทียมทํา

ปฏิกิริยาในนํ้าไดงาย และ  ไมปรากฏโดยอิสระในธรรมชาติ อยางไรก็ตาม ลิเทียมยังถือวาทําปฏิกิริยายากกวาโซเดียม ซ่ึงมี

คุณสมบัติทางเคมีที่คลายกัน (Chien et al., 2013: 273-276) 

โซเดียม ออกไซต (Sodium oxide) เปนโลหะที่ออนน่ิมสีเงิน เกิดปฏิกิริยาการออกซิไดสอยางรวดเร็วในอากาศ ได

เปลวไฟสีเหลืองสด โซเดียมมีความหนาแนนต่ํากวานํ้าแตสามารถทําปฏิกิริยากับนํ้าไดดีกวาโลหะลิเทียมแตนอยกวาโลหะ

โพแทสเซียม 

แรโลหะหายาก (Rare Earth) ปจจุบันน้ีแกวที่เติมไอออนของธาตุหายาก (Rare Earth) ไดรับการศึกษาอยางแพรหลาย 

เน่ืองจากสามารถประยุกตใชงานดานเทคโนโลยีทางแสง เชน อุปกรณทางแสง เทคโนโลยีเลเซอร ตัวเก็บขอมูลทางแสง และ

การพัฒนาคุณภาพของสารกัมมันตรังสี โดยจากการประยุกตใชงานเหลาน้ีมีความเปนไปไดที่นํามาใชงานจริง ซ่ึงจะศึกษา

สมบัติทางกายภาพ ทางเคมีของแกวที่เติมกลุมธาตุหายาก เชน การใหความรอน ความตานทานเชิงกล เสถียรภาพทางเคมี 

และสมบัติทางแมเหล็ก คุณสมบัติเหลาน้ีเปนที่นาสนใจตอการพัฒนาอุปกรณทางแสง (Pascuta et al., 2008: 5475-5479) 

 ยูโรเพียม (Europium) เปนหน่ึงในตัวเลือกที่นิยมนํามาใชงานทางดานอุปกรณทางแสงไดดีที่สุด ซ่ึงคุณสมบัติทาง

แสงของ Eu+3 จะมีความไวในการตอบสนองตออะตอมอ่ืนๆสูง การที่ Eu3+ เปนตัวเลือกในการเติมลงไปในโครงสรางแกว 

เน่ืองจากมีระดบัพลังงานคอนขางเรียบงายไมซับซอน โดยจะมีสถานะพื้นอยูที่ 7F0 และเปลงแสงที่สถานะ 5D0 นอกจากจะพบ

งานวิจัยที่เจือ Eu+3 ลงในแกวบอเรตแลวยังมีงานวิจัยที่ศึกษาคุณสมบัติของไอออน Eu+3 ในแกวฟลูออโรบอเรตโดยการ

เปล่ียนแปลงสูตรการหลอมแกวที่หลากหลาย การเติม Eu+3 ลงไปในโครงสรางแกวจะทําใหประจุบวกของ Eu+3 จับกันกับ

ออกซิเจนในโครงสรางซ่ึงจะทําใหเกิด ปรากฏการณที่ออกซิเจนเปนสะพานเชื่อม (BO) และปรากฏการณที่ออกซิเจน           

ไมเปนสะพานเชื่อม (NBO) (Ahmad et al., 2014: 250-255) Eu+3 สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและนํ้าได ใชเปน

สารเรืองแสง    สีแดงนิยมนํามาประยุกตใชงานในการผลิตจอโทรทัศน หลอดไฟเรืองแสง (Sings et al., 2014: 106-110) 

ในงานวิจัยน้ี ไดทําการเตรียมแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด (ZLNaB:Eu3+) เพื่อศึกษา

สมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนตของแกว 
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2. วิธีการทดลอง 

 

สําหรับสูตรแกวที่ทําการเตรียมในงานวิจัยน้ี คือ (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3 เม่ือ         

(x คือ 10 15 20 25 และ 30 เปอรเซ็นโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว       

(Melt Quenching Technique) โดยสารเคมีตั้งตนที่ใชคือ ZnO  Li2O Na2O B2O3 และ Eu2O3 ที่มีความบริสุทธ์ิสูงผสมลงใน

เบาหลอมอะลูมินา ตอมานําไปหลอมในเตาไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง ตอมานําแกวที่หลอมได    

เทลงในแมพิมพแกรไฟตที่อุณหภูมิหอง และนําไปอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อลดความเครียด    

ที่เกิดขึ้นในแกว และขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 

ซม. สําหรับวิเคราะหความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลโดยใชเครื่องวัดความหนาแนน (รุน AND HR-200 บริษัท Dietheim)   

การวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโตรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara 

Scientific) และการวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse 

บริษัท Agilent Technologies) 

  

3. ผลการวิจัย  

 

ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียม

ออกไซด  1 เปอรเซ็นตโมล  โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 

เปอรเซ็นตโมล จากคาความหนาแนนพบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้นเม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Na2O ซ่ึงจาก

ความสัมพันธน้ีแสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Na2O  มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนของแกวตัวอยาง โดยคาความ

หนาแนนมีคาอยูระหวาง 2.5697+0.0048 ถึง 2.6099+0.0004 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตรดังแสดงในภาพที่ 1 และคา

ปริมาตรเชิงโมล แสดงในภาพที่ 2 ซ่ึงพบวาคาปริมาตรเชิงโมล มีคาลดลงเน่ืองจากการเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Na2O 

ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมลจากความสัมพันธน้ีแสดงใหเห็นวา ปริมาณความเขมขนของ Na2O มีอิทธิพลตอคาความ

หนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยาง คือ คาความหนาแนนจะมีคาเพิ่มสูงขึ้น แตคาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาลดลง 

เน่ืองจากปริมาณการเปล่ียนแปลงความเขมขนที่แตกตางกันของ Na2O 

 

ภาพที่ 1 กราฟคาความหนาแนนของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3   

ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด 
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ภาพที่ 2 กราฟคาปริมาณเชิงโมลของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3 ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 

1 เปอรเซ็นตโมล  โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด 

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่ เจือดวยยูโรเพียมออกไซด             

1 เปอรเซ็นตโมล  โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นต

โมล แสดงในภาพที่ 3 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 4 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 

392 นาโนเมตร (5L6) 464 นาโนเมตร (5L2) 2095 นาโนเมตร (7F6) และ 2205 นาโนเมตร (7F1
7F6) สังเกตพบวาสเปกตรัม

การดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคล่ืน 392 ถึง 

2205 นาโนเมตร 

 

 
 

ภาพที่ 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว  (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3  ที่เจือดวยยูโรเพียม 

ออกไซด  1 เปอรเซ็นตโมล  โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด 

 

ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด  1 เปอรเซ็นตโมล  

โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล แสดงในภาพ

ที่ 4 พบวาสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 613 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการ
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กระตุนของแสงเกิดการทรานซิชันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (5D4) 362 นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 394 นาโน

เมตร (5D3) 414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F1
5D1) 531 นาโนเมตร  

ผลการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคอะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Na2O ที่

แตกตางกันตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล แสดงในภาพที่ 5 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 5 พีค 

ในชวง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 578 นาโนเมตร (7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 613 นาโนเมตร (7F2) 651         

นาโนเมตร (7F3) และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน          

613 นาโนเมตร (7F2)   ซ่ึงจะสอดคลองกับไดอะแกรมระดับพลังงานของ Eu3+ แสดงในภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 4 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3  ที่เจือดวยยูโรเพียม 

ออกไซด  1 เปอรเซ็นตโมล  โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด 

 

 
 

ภาพที่ 5 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว (59-x)B2O3 – 30Li2O – 10ZnO – xNa2O – 1Eu2O3  ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 

1 เปอรเซ็นตโมล  โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด 
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ภาพที่ 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Eu3+ 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

จาการศึกษาแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด  1 เปอรเซ็นตโมล  โดยทําการเปล่ียนแปลง

ปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของโซเดียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น 

ในขณะเดียวกันคาปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลง เม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Na2O ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล      

จากความสัมพันธน้ีแสดงใหเห็นวา ปริมาณความเขมขนของ Na2O มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของแกว

ตัวอยาง คือ คาความหนาแนนจะมีคาเพิ่มสูงขึ้น แตคาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาลดลง เน่ืองจากปริมาณการเปลี่ยนแปลงความ

เขมขนที่แตกตางกันของ Na2O ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวง VIS ถึง NIR ที่ความยาวคล่ืน 250 ถึง 2500           

นาโนเมตร ผลของสเปกตรัมการกระตุนแสง ปรากฏทั้งหมด 6.พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน  613 นาโนเมตร      

ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (5D4) 362 นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 

394 นาโนเมตร (5D3) 414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F1
5D1) 531 นาโนเมตร และผลของสเปกตรัม           

การเปลงแสง ปรากฏทั้งหมด 5 พีค ในชวง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 578 นาโนเมตร (7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 

613 นาโนเมตร (7F2) 651 นาโนเมตร (7F3) และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุด

อยูที่ความยาวคล่ืน 613 นาโนเมตร (7F2)  
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