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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาสมบัติทางกายและสมบัติทางแสงของแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟต ที่มีองคประกอบและความ

เขมขนแตกตางกัน คือ BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 โดยใชเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1200 ºC 

ผลการทดลองแสดงใหพบวา ความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของแกว BiBP2 มีคาสูงกวาแกว BiBP1 และ BiBP3 ตามลําดับ 

จากการศึกษาสมบัติทางแสงโดยการดูดกลืนแสง พบวาขอบการดูดกลืนแสงเล่ือนไปทางความยาวคล่ืนที่มากขึ้นตามความ

เขมขนของ Bi2O3 ที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษางานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของ

แกวบิสมัทบอโรฟอสเฟตทั้งสามสูตร 

 

คําสําคัญ: แกว  บิสมัทออกไซด  แกวฟอสเฟต 

 

Abstract 

 

In this work, the physical and optical properties of ternary bismuth borophosphate glasses of three 

composition which different concentration as BiBP1, BiBP2 and BiBP3 were prepared by quenching technique 

at 1200 ºC. The results show that the densities and molar volume of BiBP2 was higher than BiBP1 and 

BiBP3, respectively. Optical properties of glasses were characterization. It can be observed that the absorption 

edge was slightly shifted to the longer wavelength with increasing of Bi2O3 concentration. Theses phenomena 

were improves the physical and optical of ternary bismuth borophosphate glasses. 

 

 Keywords: glass, bismuth oxide, phosphate glass 

 

1. บทนํา  
 

ในปจจุบันชีวิตประจําวันของมนุษยไดใชประโยชนจากวัสดุที่ถูกสังเคราะหขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองความตองการ

ของมนุษย แกวเปนหน่ึงในวัสดุที่ถูกนํามาใชอยางแพรหลาย เชน งานกอสราง (constructions) บรรจุภัณฑ (contain) 
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เครื่องประดับตกแตง (ornaments and figurines) อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส (optoelectronic devices) และวัสดุ

กําบังรังสี (radiation shielding materials) เปนตน เน่ืองจากแกวเปนวัสดุที่มีลักษณะโปรงใส ตนทุนการผลิตต่ํา งายตอการ

รักษา มีความทนตอรังสี ทนตอสภาพกรด-เบส และสามารถปรับเปล่ียนองคประกอบใหเหมาะสมกับการใชงานไดอยาง

งายดาย (J. Kaewkhao et al., 2010: 38) 

โดยทั่วไปแกวมีหลากหลายชนิดขึ้นอยูกับองคประกอบของแกว เชน แกวซิลิเกต (silicate glass) แกวฟอสเฟต 

(phosphate glass) แกวบอเรต (borate glass) และแกวเทลลูเลต (tellulate glass) เปนตน แกวฟอสเฟตเปนแกวที่ไดรับ

ความสนใจเปนอยางมาก เน่ืองจากมีคุณสมบัติทางกายภาพที่โดดเดน เชน ความโปรงใสสูง จุดหลอมเหลวต่ํา ความหนืดต่ํา

และเปนแกวที่เหมาะสําหรับการเจือแรธาตุหายาก (rare earth, RE) เน่ืองจากมีคุณสมบัติทางแสงที่ดีและแรธาตุหายาก

สามารถละลายไดดีในแกวฟอสเฟต (K. El-Egiliet al., 2003: 237) อยางไรก็ตามแกวฟอสเฟตมีความทนทานตอสารเคมี

คอนขางต่ํา และดูดความชื้นสูง ซ่ึงเปนขอจํากัดในการใชงาน ดังน้ันจึงไดมีการเพิ่มออกไซดอ่ืนๆ เขาไปเปนสวนประกอบใน

แกวฟอสเฟต เชน บิสมัทออกไซด (bismuth oxide, Bi2O3) (J. Kaewkhao et al., 2012: 700) อะลูมิเนียมออกไซด 

(aluminum oxide, Al2O3) ทังสเตนออกไซด (trioxide, WO3) โซเดียมออกไซด (sodium oxide, Na2O) และแบเรียม

ออกไซด (barium oxide, BaO) เปนตน เพื่อปรับปรุงความทนทานตอสารเคมีและลดความชื้นของแกวฟอสเฟต              

(S. Damodaraiahet al., 2017: 14) จากการศึกษางานวิจัยพบวาการเติมบิสมัทออกไซด สามารถเพิ่มความเสถียรภาพทาง

เคมีของแกวฟอสเฟตไดเปนอยางดี (B.O. El-bashira al., 2017: 93) และพบวาการเติมโบรอนออกไซดสามารถปรับปรุง

โครงสรางแกวฟอสเฟตใหมีความแข็งแรง (Xiaolin Wangal al., 2012: 158) และเพิ่มความเสถียรภาพทางเคมีใหดียิ่งขึ้น 

(Gopi Sharma al., 2012: 960) 

ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจะศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสงของบิสมัทออกไซดในแกวบอโรฟอสเฟต เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวัสดุแกวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2. วิธีการทดลอง 
 

2.1 การเตรียมแกว 

การเตรียมแกวระบบแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟตโดยใชสูตร 66Bi2O3 : 17B2O3 : 17P2O5 (BiBP1), 75Bi2O3 : 20B2O3 

: 5P2O5 (BiBP2) และ 56Bi2O3 : 33B2O3 : 11P2O5 (BiBP3) ตามลําดับ สารเคมีที่ใชในงานวิจัยคือบิสมันออกไซด กรดบอริก 

(boric acid, H3BO3) และแอมโมเนียฟอสเฟต (ammonium dihydrogen orthophosphates, NH4H2PO4) โดยการเตรีม

สารเคมีที่เปนสวนผสมทั้งหมด 20 กรัม ชั่งสารเคมีลงในเบาหลอม คนใหเขากัน แลวนําไปหลอมที่อุณหภูมิ 1200 ºC เปนเวลา 

3 ชั่วโมง หลังจากน้ันเทนํ้าแกวลงในแมพิมพแลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 500 ºC เปนเวลา 3 ชั่วโมงและนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 

1.0×1.5×0.3 cm3 
 

2.2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ 

การศึกษาสมบัติทางกายภาพของตัวอยางแกวในงานวิจัยน้ีไดศึกษาความหนาแนน (Density) โดยใชเครื่องวัดความ

หนาแนนรุน ANDHR-200 ของบริษัท Dietheim จากน้ันนําไปคํานวณตามสมการ (B.O. El-bashira,al., 2017: 94) 

 w
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เม่ือ   หมายถึงความหนาแนน aw  หมายถึง นํ้าหนักของตัวอยางแกวในอากาศ, bw  หมายถึงนํ้าหนักของแกวตัวอยางใน

นํ้า และ w  หมายถึง ความหนาแนนของนํ้ามีคาเทากับ 1.000 g/cm3 จากคาความหนาแนนของตัวอยางแกวสามารถนํามา

คํานวณหาคาปริมาตรเชิงโมลได 

ปริมาตรเชิงโมล (Molar volume) ของตัวอยางแกวสามารถคํานวณไดจากสมการ (B.O. El-bashira,al., 2017: 94)            
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เม่ือ TM  หมายถึงผลรวมทั้งหมดของนํ้าหนักโมเลกุลโดยหาไดจาก  
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2.3 การศึกษาสมบัติทางแสง 

การศึกษาสมบัติทางแสงของตัวอยางแกวไดศึกษาดวยการดูดกลืนแสง (Absorption) และการวิเคราะหคาสี 

Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) ระบบ L*-a*-b* ของตัวอยางแกว โดยใชเครื่องแครี่อิคลิพฟลูออเรส

เซนตสเปกโตรโฟโตมิเตอร (Cary eclipse fluorescence spectrophotometer) รุน Cary Eclipse ของบริษัท Agilent 

Technologies 

 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

 ผลการทดลองของตัวอยางแกวทั้งสามสูตรพบวาแกวมีลักษณะเปนเน้ือเดียวกันมีลักษณะโปรงใสและมีสีเหลืองเขม

ปนนํ้าตาล เน่ืองจากบิสมัทออกไซดเปนสารที่ใหสีเหลือง ดังน้ันเม่ือบิสมัทออกไซดเปนองคประกอบหลักในแกวจึงสงผลให

ตัวอยางแกวทั้งสามสูตรมีสีเหลืองเขมปนนํ้าตาล สังเกตไดจากภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3  
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ภาพที่ 2 ความหนาแนนของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 
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จากการศึกษาความหนาแนนของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 พบวามีคาเทากับ 4.7638, 5.0653 และ 

5.0432 g/cm3 ตามลําดับ โดยการเติม Bi2O3, B2O3 และ P2O5 ที่ความเขมขนแตกตางกัน สงผลใหความหนาแนนของ

ตัวอยางแกวที่ไดมีคาแตกตางกัน และนอกจากน้ีพบวาตัวอยางแกว BiBP2 มีความหนาแนนมากกวา BiBP3 และ BiBP1 

ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 2  
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ภาพที่ 3 ปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 

 

จากการศึกษาปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 พบวามีคาเทากับ 72.1054 73.1432 

และ 59.3923 cm3/mol ตามลําดับ ซ่ึงจากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกวมีคาเพิ่มขึ้นตาม

ปริมาณความเขมขนของ Bi2O3 แสดงดังภาพที่ 3 เน่ืองจากบิสมัทออกไซดมีมวลโมเลกุลสูง (465.9589) เม่ือเปรียบเทียบกับ

ฟอสเฟตออกไซด (141.9445) และโบรอนออกไซด (69.6202) จึงทําใหผลรวมทั้งหมดของนํ้าหนักโมเลกุลมีคาสูง และสงผล

ใหปริมาตรเชิงโมลมีคาเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีสามารถอธิบายไดวาโครงสรางของตัวอยางแกว BiBP2 มีชองวางและเกิดการ

ขยายตัวมากกวาตัวอยางแกว BiBP1 และ BiBP3 ตามลําดับ (J. Kaewkhao et al., 2012: 701)  
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 
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จากการศึกษาการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟต ในชวงความยาวคล่ืน 200-1100 นาโนเมตร 

พบวาขอบการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวทั้งสามสูตรเริ่มตนที่ความยาวคล่ืนประมาณ 600 นาโนเมตร แสดงดังภาพที่ 4 

สงผลใหตัวอยางแกวมีสีเหลืองเขม โดยทีข่อบการดูดกลืนแสงมีการเล่ือนไปทางความยาวคล่ืนที่มากขึ้นตามความเขมขนของ 

Bi2O3 ที่เพิ่มขึ้น  

จากการศึกษาคาสี Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) ระบบ L*-a*-b* โดยคา L* หมายถึง

ความสวาง คา +a* หมายถึงอยูในทิศของสีแดง -a* หมายถึงอยูในทิศของสีเขียว +b* หมายถึงอยูในทิศของสีนํ้าเงิน และ –b* 

หมายถึงอยูในทิศของสีเหลือง จากผลการทดลองสามารถพบคา L*-a*-b* ของตัวอยางแกวแสดงดังตารางที่ 1 และเม่ือนํา

คาที่ไดมาพล็อตกราฟพบวา ลักษณะสีของตัวอยางแกวอยูในชวงของแสงสีเหลืองเขมไปทางสีแดง แสดงดังภาพที่ 5 ซ่ึงผลการ

ทดลองมีความสอดคลองกับลักษณะของตัวอยางแกวที่ได (Katarina Marušić et al., 2016: 63) 

 

ตารางที่ 1 คา L*-a*-b* ของตัวอยางแกว 

ตัวอยางแกว L* a* b* 

BiBP1 69.3282 7.3208 76.2605 

BiBP2 66.1993 13.9987 84.4669 

BiBP3 59.5972 18.309 85.8411 

 

 
ภาพที่ 5 CIE ระบบ L*-a*-b ของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 

  

4. สรุปผลการทดลอง 
 

 การศึกษาสมบัติทางกายและสมบัติทางแสงของระบบแกวบิสมัทโบโรฟอสเฟต จากสูตร 66Bi2O3 : 17B2O3 : 

17P2O5 (BiBP1), 75Bi2O3 : 20B2O3 : 5P2O5 (BiBP2) และ 56Bi2O3 : 33B2O3 : 11P2O5 (BiBP3) ดวยเทคนิคการหลอมแลว

ทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพพบวา ความหนาแนนและ

ปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว BiBP2 มีคาสูงกวา BiBP1 และ BiBP3 ตามลําดับ จากการศึกษาสมบัติทางแสงโดยศึกษาการ

ดูดกลืนแสงพบวา ขอบการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวมีการเล่ือนไปทางความยาวคล่ืนที่มากขึ้นตามความเขมขนของ Bi2O3 

ที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษางานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางแสงของตัวอยางแกวบิสมัทบอโร

ฟอสเฟต 
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5. กิตติกรรมประกาศ  
 

ผูวิจัยขอขอบคุณ ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สําหรับความรวมมือและการสนับสนุนงานวิจัยน้ีเปนอยางด ี  
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