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บทคัดยอ  

 

จุดประสงคของงานวิจัยน้ีเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและการดูดกลืนแสงของแกวสูตรบิสมัทโซเดียมแบเรียม 

ซิลิเกตที่เติมคอปเปอออกไซด โดยศึกษาทีป่ริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซดแตกตางเทากับ 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 

และ 0.5 รอยละโดยโมล จากน้ันนําแกวตัวอยางมาวิเคราะหสมบัติตาง ๆ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมลาร ดัชนีหักเห 

และการดูดกลืนแสง ผลการวัดความหนาแนนของแกวตัวอยางพบวาความหนาแนนของแกวตัวอยางมีคาเพิ่มขึ้นตามความ

เขมขนของคอปเปอรออกไซด ในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลารมีคาลดลง คาดัชนีหักเหมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ

คอปเปอรออกไซดเชนกัน ผลการวัดการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางพบชวงการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืนประมาณ 776  

นาโนเมตร อีกทั้งความเขมการดูดกลืนแสงมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของคอปเปอรออกไซด 

 

คําสําคัญ: การดูดกลืนแสง  คอปเปอรออกไซด  ซิลิกอนออกไซด  สมบัติทางกายภาพ   

 

Abstract 

 

The aims of this research were to study physical properties and optical absorption of Bismuth 

Sodium Barium Silicate glasses which study different concentration was 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 mol%. 

The densities, molar volumes, refractive indexes and optical absorption were studied. The densities of glass 

samples increased with increasing of CuO concentrations, while molar volumes decreased. The refractive 

indexes also increased. The optical absorption of glass sampled showed board absorption band at about 

776 nm. Besides, the absorbance increased with the increase of CuO concentrations. 
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1. บทนํา  
 

  แกวเปนวัสดุที่ถูกใชในชีวิตประจําวันและศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร โดยทั่วไปแลวแกวมีความโปรงใสในชวงแสงที่ตา

มองเห็นเน่ืองจากแกวเปนวัสดุอสัณฐานซ่ึงไมแสดงแอนไอโซทรอปกทางแสง (Optical anisotropy) เหมือนกับผลึก ดังน้ัน

โครงสรางของแกวแตละชนิดจะมีลักษณะเปนสามมิติที่อะตอมจับกันลําดับส้ัน ๆ ไมตอเน่ือง (Short range order) (Colak et 

al., 2004:1041) (Abdel-Baki et al., 2006: 217) แกวสามารถเกิดจากสารประกอบออกไซดของธาตุตางๆ ไดแก ซิลิกอน

ออกไซด (SiO2), โบรอนออกไซด (B2O3), ฟอสฟอรัส (P2O5) เปนตน สําหรับแกวซิลิกอนออกไซดเปนแกวชนิดหน่ึงที่มีความสําคัญ 

เน่ืองจากคุณสมบัติของแกวชนิดน้ีมีความโปรงแสง และตานทางการกัดกรอนไดดี อยางไรก็ตามแกวซิลิกอนออกไซดมีจุด

หลอมเหลวสูง ทั้งน้ีปญหาดังกลาวสามารถแกไขโดยการเติมออกไซดของธาตุอ่ืนเพื่อทําลายพันธะระหวางซิลิกอนกับออกซิเจน

บางสวน เชน ออกไซดของหมูอัลคาไลน (Alkaline group) ออกไซดของหมูอัลคาไลน-เอิรธ (Alkaline-earth group) หรือ

ออกไซดของโลหะอ่ืนๆ เปนตน (Ding et al., 2012: 85) (Marzouk et al., 2017:1) ยิ่งกวาน้ันการเติมไอออนของโลหะ

ทรานซิชั่นลงในแกวทําใหคุณสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวเปล่ียนไปดวย ในปจจุบันไอออนของโลหะทรานซิชั่นถูก

ใชในการศึกษาโครงสรางของแกวเน่ืองจากฟงกชั่นออรบิทัลอิเล็กตรอนชั้น d วงนอกมีความกวางทําใหไดรับอิทธิพลจาก

ส่ิงแวดลอมมาก (Rao et al., 2002: 54) (Reddy et al., 2006: 446) สําหรับไอออนของโลหะทรานซิชั่นแตละชนิดเปนที่รู

กันวาสามารถเกิดเลขออกซิเดชั่นไดหลากหลายในแกวขึ้นอยูกับปจจัยในการหลอม ชนิดของแกว รวมถึงสารประกอบทางเคมี

ที่ใชดวย เลขออกซิเดชั่นแตละชนิดที่แตกตางกันจะสงผลใหเกิดการดูดกลืนแสงที่ตางกันดวยซ่ึงสามารถอธิบายไดดวยทฤษฎี

ของสนามลิแกนด (El-Batal et al., 2005: 579) 

  ในหมูไอออนของโลหะทรานซิชั่น แกวที่เติมไอออนของคอปเปอรนิยมใชเพื่อจุดประสงคในการตกแตงเน่ืองจาก

สามารถเกิดสีไดหลากหลาย เชน สีเหลือง สีสม หรือสีแดง สําหรับโครงสรางของคอปเปอรอะตอม คือ [Ar] 3d10 4s1 และ

ไอออนมีความเสถียรที่เลขออกซิเดชั่นเทากับ 1+ (Cu+) และ 2+ (Cu2+) ที่อุณหภูมิสูงจะเกิดสมดุลระหวาง Cu+ และ Cu2+ จาก

การละลายของออกซิเจน ดังน้ี 4Cu2+ + 2O2-  4Cu+ + O2- (Kaufmann et al., 2008: 4614) (Kaufmann et al., 

2009: 531) ทั้งน้ีแกวที่ปรากฏ Cu+ จะไมมีสี แตแกวที่ปรากฏ Cu2+ สามารถเกิดสีเน่ืองจากพบการดูดกลืนแสงในชองแสงที่

ตามองเห็น (Kashif et al., 2015:1)สําหรับงานวิจัยน้ีไดศึกษาสมบัติทางกายภาพ การดูดกลืนแสง และสีของแกวสูตร 

10Bi2O3 : 30Na2O : 30BaO : (30-x)SiO2 : xCuO ที่มีปริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซดแตกตางกัน 

   

2. วิธีการทดลอง 
 

 2.1 การเตรียมแกวตัวอยาง 

 แกวตัวอยางที่เติมคอปเปอรออกไซดมีสวนประกอบทางเคมี คือ 10Bi2O3 : 30Na2O : 30BaO : (30-x)SiO2 : xCuO 

โดยที่ x คือ ปริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซดที่ 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 รอยละโดยโมล โดยทั้งหมดถูก

เตรียมดวยวิธีเทคนิคการลดอุณหภูมิลงอยางรวดเร็ว (melt quenching technique) การหลอมแกวตัวอยางเริ่มจากการชั่ง

สารเคมีตามสัดสวนของสูตรแกว และผสมกันในเบาอลูมินาครูซิเบิล จากน้ันหลอมในเตาหลอมไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,200 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง และอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อลดการแตกของแกวในกรณีที่

อุณหภูมิลดลงเร็วมากเกินไป เม่ือส้ินสุดการอบแลวปลอยใหแกวตัวอยางเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง ตอมาเมื่อแกวเย็นตัวลงแลว 

นําแกวตวัอยางตัดที่ขนาด 1.0 x 1.5 x 0.3 ลูกบาศกเซนติเมตร และขัดใหมีผิวเรียบเพื่อนําไปวิเคราะหคุณสมบัติตางๆ ตอไป 
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 2.2 การวัดคุณสมบัติตางๆ ของแกว 

 การวัดความหนาแนนอาศัยหลักการแทนที่นํ้าของ Archimedes การหาความหนาแนนสามารถคํานวณไดจาก

ปริมาตรของนํ้าที่ถูกแทนที่ โดยการชั่งนํ้าหนักของวัตถุในอากาศ และชั่งนํ้าหนักของวัตถุน้ันในนํ้าหรือของเหลวที่ทราบความ

หนาแนน นํ้าหนักที่หายไป ΔW = (Wair – Wliq) จะเทากับ นํ้าหนักของนํ้าที่ถูกแทนที ่ปริมาตรของวัตถุจะเทากับปริมาตรของ

นํ้าที่ถูกแทนที่คือ ΔW/ρliq เพราะฉะน้ันความหนาแนนของวัตถุสามารถหาไดโดยสมการที่ 1 
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 ซ่ึงวิธีน้ีโดยทั่วไปมีความคลาดเคล่ือนประมาณ 0.001 g/cm3 โดยที่ Wair คือ นํ้าหนักของตัวอยางแกวในอากาศ 

(กรัม), Wliq คือ นํ้าหนักของตัวอยางแกวในนํ้า (กรัม), Wair-Wliq คือ นํ้าหนักที่หายไปในนํ้า (กรัม), ρ คือ ความหนาแนนของ

แกวตัวอยาง (กรัมตอลูกบาสกเมตร), ρliq คือ ความหนาแนนของนํ้า (กรัมตอลูกบาศกเมตร) จากน้ันใชคาความหนาแนนใน

การคํานวณหาคาปริมาตรเชิงโมลาร (Vm) ดังสมการที่ 2 

     

T

m
MV                        (2) 

 การวัดคาดัชนีหักเหสามารถวัดไดจากเครื่อง Abbe refractometer รุน 3T โดยมีแหลงกําเนิดแสง คือ โซเดียม ซ่ึงมี

ความยาวคล่ืน 589.3 nm โดยใชโมโนโบรโมแนฟทาลีน (mono-bromonaphthalene) เพื่อกันการสัมผัสของปริซึมและแกว 

การอานคาดัชนีหักเหสามารถอานไดละเอียดสูงสุดเปนทศนิยม 4 ตําแหนง  

  แกวตัวอยางถูกนํามาวัดการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 350-1100 นาโนเมตร โดยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตร

โฟโตมิเตอร (UV-VIS spectrophotometer) รุน Varian Cary 50 ที่อุณหภูมิหอง สีของแกวตัวอยางสามารถวัดไดโดย

เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงในโหมด CIE L*a*b* (CIELAB) โดยเปนคามาตรฐานขององคกร Commission International 

de l’Eclairage (CIE) คาดัชนีสีเปนระบบการบรรยายแบบ 3 มิติ โดยที่แกน L* คือ ความสวาง (Lightness) ตั้งแตคา +L* 

แสดงถึงสีขาว จนไปถึง –L* แสดงถึงสีดํา แกน -a* แสดงแสงสีแดง จนไปถึง +a* แสดงแสงสีเขียว สวนแกน –b* แสดงแสงสี

นํ้าเงิน จนไปถึง +b* แสดงแสงสีเหลือง 

 

3. ผลการวิจัย 
 

 จากการวัดคาความหนาแนนของแกวตัวอยางที่เติมคอปเปอรออกไซด พบวาแกวตัวอยางมีความหนาแนนอยูในชวง 

3.5929 – 3.6714 กรัมตอลูกบาศกเมตร โดยเม่ือปริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซดสูงขึ้นสงผลใหความหนาแนนของ

แกวตัวอยางเพิ่มขึ้นดวย เน่ืองจากนํ้าหนักมวลโมเลกุลของซิลิกอนออกไซดที่ถูกแทนที่ดวยคอปเปอรออกไซดมีคานอยกวา

น่ันเอง โดยปกติแลวมวลโมเลกุลของซิลิกอนออกไซดเทากับ 60.0843 กรัมตอลูกบาศกเมตร และมวลโมเลกุลของคอปเปอร

ออกไซดเทากับ 79.5394 กรัมตอลูกบาศกเมตร กราฟความสัมพันธระหวางความเขมขนของคอปเปอรออกไซดกับความ

หนาแนนแสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของคอปเปอรออกไซดกับความหนาแนน 

 

  จากกราฟความสัมพันธระหวางความเขมขนของคอปเปอรออกไซดกับปริมาตรเชิงโมลารดังภาพที่ 2 พบวาคา

ปริมาตรเชิงโมลารของแกวตัวอยางอยูในชวง 28.2208 - 28.5696 ลูกบาศกเมตรตอโมล อยางไรก็ตามคาปริมาตรเชิงโมลาร

ของแกวตัวอยางมีคาลดลงตามปริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากคอปเปอรออกไซดทําหนาที่

เปนตัว network former ดังน้ันการเพิ่มความเขมขนของคอปเปอรออกไซดในแกวตัวอยางเปนการสรางพันธะระหวาง 

คอปเปอรไอออนกับออกซิเจนมากขึ้นดวย 
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของคอปเปอรออกไซดกับปริมาตรเชิงโมลาร 

 

 ผลการวัดคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางพบวาคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางอยูในชวง 1.6190 – 1.6374 โดยคา

ดัชนีหักเหของแกวตัวอยางมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของคอปเปอรออกไซด เน่ืองจากคาดัชนีหักเหของแกวเทากับ

อัตราเร็วของแสงในแกวเทียบกับสุญญากาศ เม่ือปริมาณคอปเปอรออกไซดเพิ่มขึ้นสงผลใหความหนาแนนเพิ่มขึ้น และทําให

แสงเดินทางชาลงดวย จึงเปนสาเหตุใหคาดัชนีของแกวตัวอยางมีคาเพิ่มขึ้นน่ันเอง กราฟความสัมพันธระหวางความเขมขนของ

คอปเปอรออกไซดกับดัชนีหักเหแสดงดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของคอปเปอรออกไซดกับดัชนีหักเห 

 

 ภาพที่ 4 การดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางที่เติมความเขมขนของคอปเปอรออกไซดถูกวัดในชวงความยาวคล่ืน  

350 – 1,100 นาโนเมตร ที่อุณหภูมิหอง คอปเปอรไอออนในแกวสามารถเกิดไดทั้งเลขออกซิเดชั่น 1+ (Cu+) และ 2+ (Cu2+) 

อยางไรก็ตาม Cu+ ไมปรากฏการดูดกลืนแสงในชวงแสงที่ตามองเห็น (Zhang et al., 2009: 3531) ในขณะที่ Cu2+ ปรากฏ

การดูดกลืนแสงแบบกวางที่ชวงความยาวคล่ืนประมาณ 776 นาโนเมตร ซ่ึงสัมพันธกับระดับชั้นพลังงาน 2Eg(D)   2T2g(D) 

แบบทรงแปดหนา (Kido et al., 2006: 4062) (Magdas et al., 2014: 314) ยิ่งกวาน้ันการเพิ่มความเขมขนของคอปเปอร

ออกไซดสงผลใหความเขมการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางเพิ่มขึ้นดวยเน่ืองจากปริมาณไอออนของคอปเปอรมากขึ้น 
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ภาพที่ 4 การดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางที่เติมความเขมขนของคอปเปอรออกไซด 

 

 คาดัชนีสีของแกวตัวอยางที่เติมความเขมขนของคอปเปอรออกไซดแสดงดังภาพที่ 5 การวัดคาดัชนีสีจากเครื่องยูวี-วิ

สิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอรในระบบ CIE L*a*b* โดย L คือ คาความสองสวาง (a, -a) คือ คาแกนสีแดง-เขียว (b, -b) คือ คา

แกนสีเหลือง-นํ้าเงิน พบวากอนเติมคอปเปอรออกไซด แกวตัวอยางจะใสไมมีสี คาดัชนีสี (a, b) จะอยูที่ประมาณ (0, 0) 
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ในขณะที่เม่ือเพิ่มความเขมขนของคอปเปอรออกไซดจะสงผลใหแกวตัวอยางมีแนวโนมเกิดสีเขียว-นํ้าเงินมากขึ้น และปริมาณ

คาความสองสวางมีคาลดลงซ่ึงสัมพันธกับกราฟการดูดกลืนแสง 

 

 
 

ภาพที่ 5 คาดัชนีสีของแกวตัวอยางที่เติมความเขมขนของคอปเปอรออกไซด 

 

4. บทสรุป 
 

 แกวตัวอยางที่เติมคอปเปอรออกไซดที่ความเขมขน 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 รอยละโดยโมล ถูกเตรียมดวย

วิธีการลดอุณหภูมิลงอยางรวดเร็ว และวิเคราะหคาความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมลาร ดัชนีหักเหแสง การดูดกลืนแสง และคา

ดัชนีสี ผลการวิเคราะหพบวาคาความหนาแนนและคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของคอปเปอร

ออกไซด ในขณะที่คาปริมาตรเชิงโมลารมีคาลดลง แสดงใหเห็นวาแกวตัวอยางมีการอัดตัวกันแนนขึ้น การดูดกลืนแสงของแกว

ตัวอยางปรากฏการดูดกลืนแสงแบบกวางที่ชวงความยาวคล่ืน 776 นาโนเมตร ซ่ึงสัมพันธกับระดับชั้นพลังงาน 2Eg(D)   
2T2g(D) แบบทรงแปดหนา โดยความเขมการดูดกลืนแสงและของแกวตัวอยางมีคามากขึ้นตามความเขนขนของคอปเปอร

ออกไซด คาดัชนีสีแสดงใหเห็นวาแกวตัวอยางเกิดสีนํ้าเงิน-เขียวมากขึ้น และปริมาณคาความสองสวางมีคาลดลง ซ่ึงสัมพันธกับ

กราฟการดูดกลืนแสง 
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