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บทคัดยอ  

 

ระบบแกวซิงคลิเทียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นโมล โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความ

เขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 10, 15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นโมล จากสูตร 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-

1Eu2O3 ดวยเทคนิคการหลอมที่สูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคุณสมบัติสเปคโทรสโคปของ

ระบบแกวซิงคลิเทียมแบเรียม พบวา ความหนาแนนของระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีคาเพิ่มขึ้นตาม

ปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวระบบน้ี พบวา คาความเขมขนของพีค       

การดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Eu3+ 

ที่เจือในระบบแกวซิงคอะลูมิเนียมแบเรียมบอเรต จากการกระตุนดวยความยาวคล่ืน 394 นาโนเมตร. 

 

คําสําคัญ: แกวซิงคลิเทียมบอเรต  แบเรียมออกไซด  ยูโรเพียมออกไซด  

 

Abstract 

 

The zinc lithium borate glasses doped with Eu2O3 1 mol%. Which varies barium oxide concentration 

are 10, 15, 20, 25, and 30 mol% of the composition 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3 have been 

synthesized by conventional melt quenching technique. The spectroscopy was investigated. The results 

show that the density and the molar volume increased with increasing BaO concentrations. The intensity 

of absorption bands increased with increasing BaO concentartion. In addition, the luminescence properties of 

Eu3+ dope zinc lithium barium borate glasses system were carried out using excitation wavelengths of 

394 nm. 
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1. บทนํา  
    

แกวเปนวัสดุที่เกิดจากการหลอมสวนผสมของแรธาตุและสารประกอบตางๆแลวทําใหเย็นลงโดยไมเกิดผลึก มีความ

โปรงใส เน้ือใสสะอาด มีความแวววาวสุกใส แกวเปนสารประกอบของซิลิกากับสารโลหะออกไซดมีลักษณะโปรงตาและมีความ

เปราะในตัวเอง (Kirti et al., 2015: 521-526) 

แกวบอเรต (Borate  Glass) ลักษณะที่นาสนใจของแกวบอเรต คือมีการเปล่ียนแปลงทางคุณสมบัติของโครงสราง

เม่ือเติมกลุมธาตุหายากลงไปในโครงงานแกวจะทําใหโครงสรางของแกวบอเรตไมจับกันแบบสุมซ่ึงจะจับกันของโครงสรางเปน

แบบสามเหล่ียม BO3 และโครงสรางเตตระฮีดรอล BO4 ซ่ึงการรวมตัวประเภทน้ีจะมีลักษณะที่เสถียรเชน ไดบอเรต ไตร

บอเรต และเตตระบอเรต เปนตน โดยลักษณะดังกลาวของกลุมบอเรต จะเปนโครสรางแบบสามมิติ ส่ิงเหลาน้ีทําใหแกวบอเรต

เปนหน่ึงในตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเติมกลุมธาตุหายากลงในโครงสรางแกว แกวบอเรตสามารถนํามาผลิตเปนวัสดุทางแสง

รวมกับการเติมกลุมธาตุหายาก เน่ืองจากจะทําใหมีคุณสมบัติที่โปรงใสสูง มีจุดหลอมเหลวต่ํา เสถียรภาพความรอนสูง 

นอกจากน้ีกลุมธาตุหายากยังสามารถละลายไดดีในการหลอมเปนแกวและแสดงความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางโครงสรางแกว 

และคุณสมบัติทางกายภาพ (Hannora et al., 2015: 1-4) 

ลิเทียมออกไซด (Lithium) เปนโลหะที่เบาที่สุดในบรรดาโลหะทั้งหมดและมีความหนาแนนเพียงครึ่งเทาของนํ้า 

ลิเทียมที่อยูในรูปของสารบริสุทธ์ิจะติดไฟไดงายมากและระเบิดไดคอนขางงาย ลิเทียมยังมีคุณสมบัติของ โลหะแอลคาไลนเอ

ริรธ ในหมู 2 ลิเทียมเปนโลหะสีเงิน ออนน่ิมมากจนตัดดวยมีดคมๆได ลิเทียมทําปฏิกิริยาในนํ้าไดงายและไมปรากฎโดยอิสระ

ในธรรมชาติ เม่ืออังลิเทียมไวเหนือเปลวไฟ จะเกิดสีแดงเขมออกมา แตเม่ือเผาไหมโดยตรง เปลวไฟจะเปนสีขาวสวางจา โลหะ

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

แรโลหะหายาก (Rare Earth) ปจจุบันน้ีแกวที่เติมไอออนของธาตุหายาก (Rare Earth) ไดรับการศึกษาอยางแพรหลาย 

เน่ืองจากสามารถประยุกตใชงานดานเทคโนโลยีทางแสง เชน อุปกรณทางแสง เทคโนโลยีเลเซอร ตัวเก็บขอมูลทางแสง และ

การพัฒนาคุณภาพของสารกัมมันตรังสี โดยจากการประยุกตใชงานเหลาน้ีมีความเปนไปไดที่นํามาใชงานไดจริง ซ่ึงจะศึกษา

สมบัติทางกายภาพ ทางเคมีของแกวที่เติมกลุมธาตุหายาก เชน การใหความรอน ความตานทานเชิงกล เสถียรภาพทางเคมี 

และสมบัติทางแมเหล็ก คุณสมบัติเหลาน้ีเปนที่นาสนใจตอการพัฒนาอุปกรณทางแสง (Swapna  et al., 2016: 288-294) 

ซิงคออกไซต (Zinc  Oxide) สามารถประยุกตใชงานไดหลายอยาง เชน อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส วัสดุ

เปลงแสง ไดโอต เลเซอร ซ่ึงจะเปลงแสงออกมาในชวงวิซิเบิล และมีแถบพลังงานกวาง การเติมซิงคออกไซตในแกวบอเร

ตไดรับความสนใจเปนพิเศษ เน่ืองจากสามารถประยุกตใชงานทางดานผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  จอพลาสมา  เน่ืองจากมี

คุณภาพสูง ซิงคออกไซดไดรับการยอมรับในการใชเปนตัวเลือกสําหรับผลิตจอโทรทัศนและจอคอมพิวเตอร จากรายงานวิจัย 

พบวา ซิงคออกไซดที่เติมลงไปในโครงสรางแกวจะเขาไปทําหนาที่เปนโครงรางตาขายเชื่อมพันธะกับออกซิเจนและปรับปรุง

คุณสมบัติทางแสงของแกว (Ahmad et al., 2014: 250-255) 

แบเรียม ออกไซด (Barium  Oxide) เปนวัสดุที่มีความนาสนใจ มีลักษณะทางโครงสรางทางแสงและทางคุณสมบัติ

ทางทางไฟฟา อีกทั้งมีเสถึยรภาพทางเคมีคอนขางสูง คือไมทําปฎิกิริยากับสารเคมีชนิดอ่ืนๆ มีจุดหลอมเหลวต่ํา มีสภาพ

ตานทานและสภาพนําไฟฟาที่เหมาะสม นอกจากน้ีแบเรียมยังมีความสําคัญในอุตสาหกรรมแกวกําบังรังสี ซ่ึงจะนําแบเรียมเติม

ลงไปในโครงสรางแกว เน่ืองจากตองการใชตะก่ัว เพราะตะก่ัวมีไอระเหยที่เปนพิษตอส่ิงแวดลอม มีรายงานการวิจัยเก่ียวกับ

แบเรียมและบิสมัทที่เติมลงในแกวที่นํามาประยุกตใชงานทางดานวัสดุกําบังรังสี (Anjaiah  et al, 2014: 148-156) 

ยูโรเพียม (Europium) เปนหน่ึงในตัวเลือกที่นิยมนํามาใชงานทางดานอุปกรณทางแสงไดดีที่สุด ซ่ึงคุณสมบัติทางแสง

ของไอออน Eu3+  จะมีความไวในการตอบสนองตออะตอมอ่ืนๆสูง การที่ Eu3+ เปนตัวเลือกในการเติมลงไปในโครงสรางแกว 

เน่ืองจากมีระดับพลังงานคอนขางเรียบงายไมซับซอน โดยจะมีสถานะพื้นอยูที่ 7F0 และเปลงแสงที่สถานะ 5D0 นอกจากจะพบ

งานวิจัยที่เจือ Eu3+ ลงในแกวบอเรตแลว ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาคุณสมบัติของไอออน Eu3+ ในแกวฟลูออโรบอเรตโดยการ
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เปล่ียนแปลงสูตรการหลอมแกวที่หลากหลาย การเติม Eu3+ ลงไปในโครงสรางแกวจะทําใหประจุบวกของ Eu จับกันกับ

ออกซิเจนในโครงสรางซ่ึงจะทําใหเกิด  ปรากฎการณที่ออกซิเจนเปนสะพานเชื่อม (BO) และปรากฎการณที่ออกซิเจนไมเปน

สะพานเชื่อม (NBO) Eu3+ สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและนํ้าได ใชเปนสารเรืองแสงสีแดงนิยมนํามาประยุกตใชงาน

ในการผลิตจอโทรทัศน หลอดไฟเรืองแสง (Ivankov et al., 2006: 123-131) 
 

2. วิธีการทดลอง 
 

แกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นโมล โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความ

เขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 10, 15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นโมล จากองคประกอบ  30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-

x)B2O3-1Eu2O3 หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt Quenching 

Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังน้ี คือ ZnO, Li2O, BaCO3, H3BO3 และ Eu2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดให

เขากันจนเปนเน้ือเดียวกันดวยโกรงบดสาร จากน้ันคํานวณสารเคมีที่ใชในการหลอมแกวเปน 10 กรัม บรรจุในเบาหลอม    

อะลูมินา และนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ไดเขาเตาอบ 

เพื่ออบไลความเครียดของแกวที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง 

ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะห

สมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara Scientific)                   

การวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent 

Technologies)  
 

3. ผลการวิจัย  
 

ผลการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 

1 เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต  10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล จาก

องคประกอบ 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3 พบวา คาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการเพิ่มปริมาณ

ความเขมขนของ BaO โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 2.7190+0.0060 ถึง 2.9763+0.0123 กรัมตอลูกบาศก

เซนติเมตร แสดงดังภาพที่ 1 และในขณะเดียวกัน การวิเคราะหหาคาปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยาง พบวาปริมาตรเชิงโมล

จะมีคาเพิ่มขึ้น ตามปริมาณการเปล่ียนแปลงความเขมขนที่ของ BaO ที่สูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กราฟแสดงคาความหนาแนนของแกว 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3     

         ที่เจือดวย BaO ที่ความเขมขนแตกตางกัน 
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ภาพที่ 2  กราฟแสดงคาปริมาณเชิงโมลของแกว 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3     

             ที่เจือดวย BaO ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1               

เปอรเซ็นโมล โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพ

ที่ 3 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 4 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 392 นาโนเมตร (5L6) 

464 นาโนเมตร (5L2) 2,095 นาโนเมตร (7F6) และ 2,205 นาโนเมตร (7F1
7F6)  สังเกตพบวาสเปกตรัมการดูดกลืนของแสง

ของแกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคล่ืน 392 ถึง 2,205 นาโนเมตร 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว 30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3  

          โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ BaO แตกตางกัน 
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 ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 

เปอรเซ็นตโมล โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัม

การกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืนแสดงดังภาพที่ 4 พบวาสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยใชการ

เปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 613 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (5D4) 

362 นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 394 นาโนเมตร (5D3) 414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F1
5D1) 

531 นาโนเมตร    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว  30Li2O-10ZnO-xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3 

          โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ BaO แตกตางกัน 

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคลิเทียมโซเดียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นต

โมล  โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของ BaO  ตั้งแต 10 ถึง 30 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการ

เปลงแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 550 ถึง 750 นาโนเมตร ความยาวคล่ืนที่ใชกระตุน คือ 394 นาโนเมตร แหลงกําเนิด

ของแสง คือ หลอดไฟแฟลช (Xenon Flash Lamp) แสดงดังภาพที่ 5 จากภาพพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยาง

ชัดเจนทั้งหมด 5 พีค ในชวง VIS ถึง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 578 นาโนเมตร(7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 613 

นาโนเมตร (7F2) 651 นาโนเมตร (7F3) และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่

ความยาวคล่ืน 613 นาโนเมตร (7F2) โดยสอดคลองกับภาพแบบระดับพลังงานของ Eu3+ ดังแสดงในภาพที่ 6 จากภาพจะ

แสดงไดอะแกรมของระดับพลังงานไอออน Eu3+ ที่ถูกดูดกลืนแสง กระตุนแสง เปลงแสง และ  การปลอยพลังงานในภาพของ

ความรอน (Nonradiative) เม่ือไอออนของ Eu3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตางๆ จะเกิดการเปล่ียนระดับพลังงานจากชั้น 5D0 

ไปยังสถานะอ่ืนๆที่ 7FJ เม่ือ J คือระดับพลังงานที่ต่ํากวาชั้น 5D0 
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ภาพที่ 5 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว  30Li2O - 10ZnO - xBaO - (59-x)B2O3 - 1Eu2O3 

       โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ BaO แตกตางกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Eu
3+

 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

จาการศึกษาแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด 1 เปอรเซ็นโมล โดยทําการเปล่ียนแปลง

ปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 10, 15, 20, 25 และ 30 เปอรเซ็นโมล จากองคประกอบ 30Li2O-10ZnO- 

xBaO-(59-x)B2O3-1Eu2O3  พบวาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลมีคาเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ 

BaO ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสง ปรากฏทั้งหมด 4 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 392 นาโนเมตร (5L6) 464 

นาโนเมตร (5L2) 2,095 นาโนเมตร (7F6) และ 2,205 นาโนเมตร (7F1
7F6) ซ่ึงสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง 

สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคล่ืน 392 ถึง 2,205 นาโนเมตร ผลสเปกตรัมการ

กระตุนแสงปรากฏทั้งหมด 6 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 613 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิดการทราน

ซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (5D4) 362  นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 394 นาโนเมตร (5D3)  414 นาโนเมตร 

(5D2)  464 นาโนเมตร และ (7F1
5D1) 531 นาโนเมตร  ผลสเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏทั้งหมด 5 พีค ในชวง VIS - NIR 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 127 

โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 578 นาโนเมตร (7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 613 นาโนเมตร (7F2) 651 นาโนเมตร (7F3) 

และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน 613 นาโนเมตร (7F2)  
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