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บทคัดยอ  

 

ในงานวิจัยน้ีฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมถูกเตรียมดวยเทคนิค อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง ที่อุณหภูมิ

วัสดุฐานรองที่แตกตางกัน (อุณหภูมิหอง 250 300 350 400 และ 450 C) และถูกอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 500 C เพื่อ

ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิวัสดุฐานรองตอโครงสรางผลึก และคุณสมบัติทางแสง - ไฟฟาของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือ

ดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได จากผลการทดลองพบวา โครงสรางผลึกของฟลมที่วัดดวยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอกซแสดงถึง

โครงสรางผลึกของออกไซดของสังกะสีสําหรับทุกอุณหภูมิวัสดุฐานรอง ในทํานองเดียวกันเปอรเซ็นตการสองผานของแสงเฉล่ีย

ในชวงที่ตามองเห็นมีคามากกวา 80 เปอรเซ็นต สําหรับคุณสมบัติทางไฟฟาพบวาเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มสูงขึ้นมีผลทําให

พาหะนําประจุเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มจากอุณหภูมิหองถึง 400 C แตมีคาลดลงเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มขึ้นเปน 

450 C อยางไรก็ตามพบวาสภาพคลองตัวมีคาใกลเคียงกัน สภาพตานทานแผนที่นอยที่สุดที่เตรียมไดมีคาประมาณ 28.2 

/sq สําหรับฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมเตรียมที่อุณหภูมิวัสดุฐานรอง 400 C 

 

คําสําคัญ: ฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียม  เทคนิค อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง  อุณหภูมิวัสดุฐานรอง 
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Abstract 

 

In this research, Al-doped zinc oxide films were prepared by RF magnetron sputtering technique 

at different substrate temperatures (room temperature, 250, 300, 350, 400, and 450 C) and annealed in 

vacuum at 500 C in order to study effect of substrate temperature on crystal structure and optical – 

electrical properties of deposited Al-doped zinc oxide films. From experimental results, it was found that 

the crystal structure of all deposited films showed zinc oxide structure and, in the same way, the average 

percent transmission in visible light region were over 80 percent. For electrical property, it was found that 

carrier concentration was improved as the substrate temperature increased from room temperature – 

400C but it was decreased as the substrate temperature increased to 450C. However, it was found 

that mobility was in the same order. The lowest sheet resistance achieved was about 28.2 /sq for the 

Al-doped zinc oxide film prepared at substrate temperature of 400 C 

 

Keywords: Al-doped zinc oxide film, RF magnetron sputtering technique, substrate temperatures 
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1. บทนํา  

  

ฟลมตัวนําโปรงแสงมีการประยุกตใชงานที่หลากหลายไดแก เซลลสุริยะ จอแสดงผลตาง ๆ และเซนเซอรตรวจจับ

แกสเชิงแสง เปนตน ฟลมตัวนําโปรงแสงสามารถเตรียมไดจากสารตั้งตนหลายชนิดและจากหลายเทคนิค โดยสารตั้งตนที่เปน

ที่นิยมใชคือ ออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุก เน่ืองจากฟลมออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุกที่เตรียมไดมีคาสภาพความ

ตานทานไฟฟาต่ํา (10-4 .cm) และมีคาเปอรเซ็นตการสองผานของแสงในชวงที่ตามองเห็นมากกวา 80 เปอรเซ็นต แต

เน่ืองจากอินเดียมเปนธาตุทีมีราคาแพงและพบไดคอนขางนอยในธรรมชาติ จึงมีความพยายามในการนําสารตั้งตนชนิดอ่ืน ๆ ที่

มีคุณสมบัติใกลเคียงกันมาใชทดแทนเชน ออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียม เน่ืองจากมีราคาถูกวามาก อีกทั้งยังมีมากใน

ธรรมชาติ อยางไรก็ตามก็อาจตองยอมรับถึงคุณสมบัติทางไฟฟาที่อาจจะดอยกวาออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุก  

ฟลมตัวนําโปรงแสงสามารถเตรียมไดดวยเทคนิคที่หลากหลาย โดยเฉพาะเทคนิค อาร – เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง 

ซ่ึงสามารถเตรียมฟลมที่มีความสมํ่าเสมอบนพื้นที่ที่กวางไดเปนอยางดี นอกจากน้ันการเตรียมฟลมดวยเทคนิค อาร – เอฟ 

แมกนีตรอนสปตเตอริงมีพารามิเตอรที่สามารถควบคุมในระหวางการเคลือบฟลมไดแก อุณหภูมิวัสดุฐานรอง [1-4] กําลังไฟฟา 

[4] และการปรับปรุงฟลมดวยความรอน [1] เปนตน ซ่ึงในงานวิจัยชิ้นน้ีฟลมตัวนําโปรงแสงออกไซดของสังกะสีเจือดวย

อลูมิเนียมถูกเตรียมดวยเทคนิค อาร – เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง ที่อุณหภูมิวัสดุฐานรองแตกตางกันตั้งแตอุณหภูมิหองจนถึง 

450 องศาเซลเซียส และอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิวัสดุฐานรองตอ

คุณสมบัติของฟลมตัวนําโปรงแสงออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิวัสดุฐานรองตอโครงสรางผลึก และคุณสมบัติทางแสง – ไฟฟาของฟลมตัวนําโปรงแสง

ออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

  

 การเตรียมฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียม เริ่มตนดวยการเคลือบทําความสะอาดกระจกหนา 2 

มิลลิเมตร ซ่ึงสามารถหาซ้ือไดทั่วไป โดยแชกระจกในกรดไนตริกความเข็มขน 10 เปอรเซ็นต นาน 24 ชั่วโมง หลังจากน้ันลาง

ดวยนํ้ายาลางจาน และเอทานอล ตามลําดับ โดยเขยาดวยความถี่เหนือคล่ืนวิทยุ อยางละ 10 นาที แลวเปลาแหงดวยลมแหง

หลังจากน้ันนํากระจกที่ทําความสะอาดแลวใสในถังสุญญากาศของระบบเคลือบฟลมบางระบบแมกนีตรอนสปตเตอรริง โดยมี

ระยะหางระหวางเปาสารเคลือบกับกระจกสไลดเทากับ 8 เซนติเมตร ปมดวยปมโรตารี่และปมกระจายไอจนกระทั่งมีความดัน

ฐานประมาณ 5 x 10-6 มิลลิบาร จึงใสแกสอารกอนเขาไปในถังสุญญากาศจนกระทั่งมีความดน 2.0 x 10-2 มิลลิบาร แลวทํา

การจุดพลาสมาดวยเครื่องกําเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ ความถี่ 13.56 เมกะเฮิรตซ และทําการเคลือบฟลมที่ความดัน 4.0 x 

10-3 มิลลิบาร กําลังไฟฟา 150 วัตต เปนเวลานาน 45 นาที โดยเปาสารเคลือบที่ใชในงานวิจัยน้ีเปนเปาออกไซดของสังกะสี

เจือดวยออกไซดของอลูมิเนียม 1 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก และที่อุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคาแตกตางกันตั้งแตอุณหภูมิหองจนถึง 

450 องศาเซลเซียส  

 หลังจากการเคลือบฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมถูกอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส 

เปนเวลานาน 1 ชั่วโมง และทําการวิเคราะหโครงสรางผลึก คุณสมบัติทางแสงและไฟฟา ดวยเทคนิคการเล้ียวเบนดวยรังสี

เอกซ (D8 diffractrometer, Bruker)  ปรากฏการณฮอลล (HMS-3000, Ecopia)  และเปอรเซ็นตการสองผานของแสง (UV-

3600, Shimadzu) ตามลําดับ  
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

  

 ภาพที่ 1 แสดงถึงสเปกตรัมการเล้ียวเบนดวยรังสีเอ็กซของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมที่

อุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคาแตกตางกันตั้งแตอุณหภูมิหองจนถึง 450 องศาเซลเซียส และอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 500 องศา

เซลเซียส เปนเวลานาน 1 ชั่วโมง  

 

 
ภาพที่ 1  สเปกตรัมการเล้ียวเบนดวยรังสีเอ็กซของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได 

 

 จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวา โครงสรางผลึกสวนใหญของฟลมที่เตรียมที่อุณหภูมิหองอยูระนาบ (002) ซ่ึงมีคาลดลง

อยางรวดเร็วเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มขึ้นเปน 250 องศาเซลเซียส ในทางกลับกันโครงสรางผลึกของฟลมที่เตรียมที่

อุณหภูมิ 250 – 450 องศาเซลเซียส ประกอบดวนระนาบ (100) และ (101) เปนสวนใหญ ผลการเล้ียวเบนดวยรังสีเอกซ

ดังกลาวแสดงโดยนัยถึงการแทนที่อะตอมสังกะสีดวยอะตอมอลูมิเนียมที่เพิ่มมากขึ้น ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ Mamat [5] ที่ศึกษาผลกระทบของความเขมขนของการเจืออลูมิเนียมตอคุณสมบัติของฟลมออกไซดของ

สังกะสีเจือดวยอลูมิเนียม 

 นอกจากน้ันจะเห็นไดวาจากผลสเปกตรัมการเล้ียวเบนดวยรังสีเอ็กซของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียม

ที่เตรียมไดมีความสอดคลองกับคุณสมบัติทางไฟฟาของฟลมดวย เน่ืองจากเม่ือการแทนที่อะตอมสังกะสีดวยอะตอมอลูมิเนียม

เพิ่มมากขึ้นจะสงผลใหปริมาณพาหะนําประจุเพิ่มขึ้นตามไปดวยดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 คุณสมบัติทางไฟฟาของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได 

 

 จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวาความหนาแนนของหาพะนําประจุ (n) มีคาเพิ่มขึ้นเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มขึ้นจาก

อุณหภูมิหองถึง 300 องศาเซลเซียส หลังจากน้ันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิวัสดุฐานรอง ความหนาแนนของหาพะนําประจุมีการ

เปล่ียนแปลงคอนขางนอย และจะสังเกตไดวาสภาพคลองตัว () ในการเคล่ือนที่จะมีคาเพิ่มขึ้นเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคา

สูงขึ้นดวย ซ่ึงเปนผลมาจากโครงผลึกของฟลมมีความเปนผลึกที่เพิ่มสูงขึ้น และคงตัวเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคาเทากับ 300 

องศาเซลเซียสหรือมากกวา การเพิ่มขึ้นของทั้งความหนาแนนพาหะนําประจุและสภาพคลองตัวในการเคล่ือนที่สงผลใหคา

ความตานทานแผน (Rs) มีคาลดลงอยางรวดเร็วเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิหองจนถึง 300 องศาเซลเซียส 

และมีคาคอนขางคงตัวเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคาสูงขึ้น โดยคาความตานทานแผนที่ต่ําที่สุดที่เตรียมไดในงานวิจัยน้ีมี

คาประมาณ 28.2 /sq สําหรับฟลมที่เตรียมที่อุณหภูมิวัสดุฐานรอง 400 องศาเซลเซียส 

 

 
ภาพที่ 3 เปอรเซ็นตการสองผานของแสงของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได 
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 เปอรเซ็นตการสองผานของแสงความยาวคล่ืนตั้งแต 300 – 2,500 นาโนเมตร ของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวย

อลูมิเนียมที่เตรียมไดในภาพที่ 3 ซ่ึงจะเห็นไดวาเปอรเซ็นตการสองผานของแสงในชวงแสงที่ตามมองเห็นมีคาเฉล่ียมากกวา 80 

เปอรเซ็นต 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

 

 จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาอุณหภูมิวัสดุฐานรองมีผลตอโครงสรางผลึก คุณสมบัติทางแสงและไฟฟาของฟลมออกไซด

ของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได โดยอุณหภูมิวัสดุฐานรองที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลทําใหโครงสรางผลึกมีความเปนผลึกเพิ่มมากขึ้น

และยังกระทบตอการแทนที่อะตอมสังกะสีดวยอะตอมอลูมิเนียมในโครงสรางผลึกของฟลมซ่ึงจะมีคาเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิวัสดุ

ฐานรองที่เพิ่มสูงขึ้น มีผลตอความหนาแนนพาหะนําประจุและสภาพคลองตัวในการเคล่ือนที่ของพาหะนําประจุในฟลมที่เพิ่ม

มากขึ้น สงผลใหความตานทานแผนมีคาลดลงโดยคาความตานทานแผนทีต่่ําที่สุดที่เตรียมไดในงานวิจัยน้ีมีคาประมาณ 28.2 /sq 

สําหรับฟลมที่เตรียมที่อุณหภูมิวัสดุฐานรอง 400 องศาเซลเซียส และเปอรเซ็นตการสองผานของแสงในชวงแสงที่ตามมองเห็น

มีคาเฉล่ียมากกวา 80 เปอรเซ็นต 

 

6. ขอเสนอแนะ  

 

 ในงานวิจัยชิ้นน้ี อาจจะมีการศึกษาเพิม่เติมถึงผลกระทบของเปอรเซ็นตการเจือของอลูมิเนียมสําหรับฟลมออกไซดของ

สังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่อุณหภูมิวัสดุฐานรองตาง ๆ  
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