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บทคัดยอ 

 

ระบบแกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรท  ที่เจือดวยไอออนของดิสโพรเซียมออกไซด ถูกเตรียมขึ้นจากองคประกอบ 

10ZnO-30BaO-30B2O3-(30-x)TeO2 - xRE เม่ือ (RE = Dy2O3) โดยที่ x = 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 1.50 

เปอรเซ็นตโมล ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยน้ีทําการศึกษาโครงสรางการ

เล้ียวเบนของรังสีเอ็กซ (XRD) ฟูเรียรทรานฟอรมอินฟราเรดและแถบชองวางพลังงานของระบบแกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรท 

พบวารูปแบบการล้ียวเบนของรังสีเอ็กซของแกวตัวอยางน้ีเปนโครงสรางอสัณฐาน ผลการศึกษาผลของฟูเรียรทรานฟอรม

ชี้ใหเห็นระบบแกวน้ีเกิดจากการส่ันของโมเลกุลในโครงสราง TeO3 BO3 BO4 และ BO ผลการศึกษาแถบพลังงานชองวางของ

พลังงานพบวามีแถบชองวางของพลังงานลดลงตามความเขมของดิสโพรเซียมออกไซด 

 

คําสําคัญ: แกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรท  ดิสโพรเซียมออกไซด  การเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซ  ฟูเรียรทรานฟอรมอินฟราเรด   

 

Abstract 

 

 Dy3+ - dope zinc barium borotellurite glasses of the composition 10ZnO-30BaO-30B2O3-(30-x)TeO2 

- xRE (RE = Dy2O3) with 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 and 1.50 (in mol%) have been synthesized by conventional 

melt quenching technique. The structural properties were investigated. The X-ray diffraction (XRD) pattern 

confirms the amorphous nature and the FTIR studies indicated that these glasses are made up of [TeO3], 

[BO3], [BO4] and [BO] basic structural units. In addition, the optical band gap were decreases with increasing  

of Dy2O3 

 

Keywords:  zinc barium borotellurite glasses, dysprosium oxide, X-ray diffraction, fourier transform infrared  
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1. บทนํา 

 

แกวเปนผลิตภัณฑที่มีความสําคัญตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในสมัยกอนมนุษยจะนําผลิตภัณฑแกวมาประยุกตใชกับ

ส่ิงกอสรางที่สําคัญ อาทิ นํามาตกแตงอุโบสถ แตในปจจุบันแกวเขามามีบทบาทสําคัญในวงการเครื่องประดับและของตกแตง 

ซ่ึงแกวเปนสารเซรามิกที่โปรงใส มีความแข็งแรงสูง และทนตอการกัดกรอนในสภาวะแวดลอมตาง ๆ แตแกวยังสามารถนํามา

ทําเปนสวนประกอบของอุปกรณตาง ๆ ที่ทันสมัย (สาธิต หอมหวล, 2549) ดังน้ัน จึงทําใหแกวเปนวัสดุที่นิยมในงานดานตาง ๆ 

เชน งานกอสรางและกระจกของยานพาหนะตาง ๆ หลอดสุญญากาศและหลอดไฟฟา งานทางดานอุตสาหกรรมไฟฟา และ

เครื่องมือเครื่องแกวตาง ๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรมเคมี เปนตน (ณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ, 2549: 38) 

แกวบอโรเทลลูไรท  (Borotellrurite glasses) เปนแกววัสดุใหมเปนวัสดุที่มีความนาสนใจ มีความเสถียรที่

อุณหภูมิหอง มีคุณสมบัติทางความรอน ทางแสง และทางไฟฟาไดดี มีคาดัชนีหักเหสูง (≥2) มีจุดหลอมเหลวที่ต่ํา (800 องศา

เซลเซียส) และคาคงที่ไดอิเล็กทริกคอนขางสูง อีกทั้งมีคาพลังงานโฟตอนที่ต่ํา (700-800 cm-1) เม่ือเปรียบเทียบกับโฮสตแกว

ชนิดซิลิเกต และฟอสเฟต จึงนิยมนํามาใชงานดานอุปกรณทางแสง เลเซอร อุปกรณขยายสัญญาณ และระบบโทรคมนาคม

เปนตน (Tanko et al., 2016: 7) 

ซิงคออกไซด (Zinc oxide) เปนสวนประกอบหน่ึงที่สําคัญในการฟอรมตัวเปนแกว และเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา

แกวที่มีซิงคออกไซดเปนองคประกอบจะทําใหแกวมีจุดหลอมเหลวต่ํา ซ่ึงงายตอการหลอมแกวในหองปฏิบัติการ มีคาดัชนีหัก

เหสูง มีสมบัติทางกายภาพที่ดี สมบัติทางเคมีที่ดี และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดี เน่ืองจากเม่ือเติมซิงคออกไซดลงในแกว

แลวจะชวยลดสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเชิงความรอน นิยมนํามาใชงานทางการคาเน่ืองจากเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพราะ

สามารถนํามาใชแทนตะก่ัวได อีกทั้งนิยมนํามาใชในงานดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวัสดุเซรามิก เปนตน (Zhao et al., 

2015: 303) 

แบเรียมออกไซด (Barium oxide) เปนวัสดุที่มีความนาสนใจ มีลักษณะทางโครงสรางทางแสงและทางคุณสมบัติ

ทางไฟฟาที่ดี อีกทั้งมีเสถียรภาพทางเคมีคอนขางสูง คือไมทําปฏิกิริยากับสารเคมีชนิดอ่ืน ๆ มีจุดหลอดเหลวต่ํา มีสภาพ

ตานทานและสภาพนําไฟฟาที่เหมาะสม นอกจากน้ีแกวแบเรียมยังสามารถใชแทนตะก่ัวได อีกทั่งยังมีความสามารถในการ

กําบังรังสีตาง ๆไดดี และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เน่ืองจากไอระเหยของแบเรียมไมเปนพิษเหมือนกับตะก่ัว สวนมากแบเรียม

ออกไซดที่เติมลงไปในแกวจะนํามาใชงานทางดานนิวเคลียร และดานรังสี ซ่ึงมีคาความหนาแนนสูง (Abdelghany et al., 

2015: 39) (Swapna et al., 2014: 180) 

ดิสโพรเซียมออกไซด (Dysprosium oxide) เปนหน่ึงในไอออนที่นิยมที่นิยมนํามาศึกษาเน่ืองจากมีคุณสมบัติทาง

แสงที่ดี คือ มีการเปลงแสงในชวง Vis และชวง NIR โดยสามารถนําไปประยุกตใชงานทางดานแสงตาง ๆ เชน จอแสดงผล 

และเลเซอรทางแสง ไอออนของ Dy3+ มีการเปลงแสงของสัญญาณที่เขมสูงสุด ที่ชวงความยาวคล่ืน 480 นาโนเมตร (แสงสีนํ้า

เงิน)  และชวงความยามคล่ืน 575 นาโนเมตร (แสงสีเหลือง)  โดยผลรวมของแสงสีนํ้าเงินและสีเหลืองจะใหแสงสีขาว ซ่ึงแสงสี

ขาวน้ีไดรับความนิยมในชวงการเปลงแสงชวง VUV/UV และ NIR โดยปรากฏการณการแปลงแสงของ Dy3+ มีการศึกษาทั้งใน

ผลึกและแกว มีความตองการผลิตเปน LED ชนิดแสงขาวเพื่อพัฒนามาแทนการใชงานฟลอดไฟฟลูออเรสเซนตแบบเดิม 

เน่ืองจากมีขอดีในเรื่องของพลังงานและคุณประโยชนตอส่ิงแวดลอม (Jayasankar et al., 2004: 22) 

จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาโครงสรางของแกวบอโรเทลลูไรทที่เจือดวย

ดิสโพรเซียมออกไซดที่มีความเขมขน เม่ือ x คือ 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 1.50 เปอรเซ็นตโมล เพื่อเปนแนวทางใน

การพัฒนาผลิตภัณฑแกวที่มีประโยชนตอไป 
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2. วิธีการทดลอง 

 

แกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรท  10ZnO-30BaO-30B2O3-(30-x)TeO2 -xDy2O3 (เม่ือ x คือ 0.00, 0.05, 0.10, 

0.50, 1.00 และ 1.50 เปอรเซ็นตโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt 

Quenching Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังน้ี คือ ZnO BaO B2O3 TeO2 และ Dy2O3 ตอมาทําการบดสารเคมี

ทั้งหมดใหเขากันจนเปนเน้ือเดียวกันดวยโกรงบดสาร จากน้ันบรรจุในเบาหลอมอะลูมินา จากน้ันนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ

ที่อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 1.5 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการ

เตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปขัดและตัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะหการเล้ียวเบนของรังสี

เอ็กซ โดยเครื่อง XRD (X-ray Diffractometer) รุน XRD-6100 ของบริษัท Shimadzu และ การวิเคราะหสเปกตรัมอิน

ฟาเรด โดยเครื่อง อะจิเลนท คารรี่ 630 เอฟทีไออาร สเปกโทรมิเตอร (รุน Cary-630 FTIR Spectrometer ของบริษัท 

Agilent Technologies) 

 

3. ผลการวิจัย  

 

ผลจากการศึกษาโครงสรางอสัณฐานของแกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยความเขมขนของ Dy2O3 ที่

แตกตางกัน ตั้งแต 0.00 ถึง 1.50 เปอรเซ็นตโมล สามารถวิเคราะหไดจากเครื่องเอกซเรย ดิฟเฟรคชั่น โดยใชเงื่อนไขการ

วิเคราะหคือ หลอดรังสีเอ็กซที่มีเปาเปน ทองแดง (Cu) ใชความตางศักย 40 กิโลโวลต กระแส 30 มิลลิแอมแปร ดวยมุม 10 

ถึง 80 องศา อัตราการเปล่ียนมุมเปน 5 องศาตอนาที พบวารูปแบบการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซของแกวตัวอยางน้ีไมปรากฏพีค 

ซ่ึงเปนการยืนยันวาแกวไมมีโครงผลึกหรือมีโครงสรางแบบอสัณฐาน (amorphous) ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ (X-ray diffraction pattern) ของแกว 10ZnO-30BaO-30B2O3-(30-x)TeO2  

ที่เจือดวย Dy2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมอินฟราเรดของแกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรท  ที่เจือดวยความเขมขนของ Dy2O3 ที่

แตกตางกัน ดังแสดงในภาพที่ 2 พบวาชวงความถี่ของเลขคล่ืน 3,484 cm-1   แสดงการส่ันของพันธะยืดหรือหด (stretching 

vibration) ของกลุม OH ที่ชวงความถี่ของเลขคล่ืน 2,929 cm-1  แสดงการส่ันของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของ

กลุม OH และชวงความถี่ของเลขคล่ืน 2,080 ถึง 2,287 ส่ันของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของกลุม  OH จากกราฟ
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สเปกตรัมอินฟราเรดบอกถึงความสัมพันธระหวางคาการสงผานและความถี่ของเลขคล่ืน ซ่ึงพบพีคการสงผานอยูในยาน 2,287 

2,080 1,646 1,326 858 และ 676 cm-1 จากการวิเคราะหที่ความถี่ของเลขคล่ืน 1,646 cm-1 พบการส่ันของพันธะยืดหรือ

หด (stretching vibration) ของบอเรต ที่ความถี่ของเลขคล่ืน 1,326 cm-1 พบพันธะยืดหรือหด (stretching) ของ B-O ใน

โครงสราง BO3 ที่ความถี่ของเลขคล่ืน 858 cm-1   พบการส่ันของพันธะยืดหรือหด (stretching vibration) ของ B-O ใน

โครงสราง BO4  และที่ความถี่ของเลขคล่ืน 676 พบการส่ันของพันธะยืดหรือหดแบบสมมาตร (Symmetrical stretching 

vibration)  ของ Te-O ในโครงสราง TeO3 สามารถอธิบายไดชัดเจนดังแสดงในตารางที่ 1  (Maheshvaran et al., 2011: 

2746) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 2 สเปกตรัมอินฟราเรดของแกว 10ZnO-30BaO-30B2O3-(30-x)TeO2 ที่เจือดวย Dy2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 1 วิเคราะห FTIR ของแกว 10ZnO-30BaO-30B2O3-(30-x)TeO2-xNd2O3 

Wavenumber (cm-1)    IR band assignments  

      676              การส่ันของพันธะยืดหรือหดแบบสมมาตร (Symmetrical stretching vibration)   

                        ของ Te-O ในโครงสราง TeO3 

  858   การส่ันของพันธะยืดหรือหด (stretching vibration) ของ B-O ในโครงสราง BO4 

   1326   พันธะยืดหรือหด (stretching) ของ B-O ในโครงสราง BO3  

   1646   การส่ันของพันธะยืดหรือหด (stretching vibration) ของบอเรต 

2080-2287  การส่ันของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของกลุม OH 

2929   การส่ันของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของกลุม OH 

    3484   การส่ันของพันธะยืดหรือหด (stretching vibration) ของกลุม OH 
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จากการวิเคราะหหาคาแถบพลังงานชองวางของพลังงานดวยเทคนิคของ Tacu’s relation (Tumulur et al., 2014: 3353) 

ของแกวตัวอยางที่เติม Dy3+ โดยมีปริมาณความเขมขน 0.00, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นตโมล พบวามีแถบ

ชองวางของพลังงานลดลงตามความเขมของ Dy3+ โดยมีคาอยูระหวาง 1.7962 ถึง 2.3809 อิเล็คตรอนโวลต และนําคาที่ไดมา

สรางกราฟแถบชองวางของพลังงานกับความเขมขนของแกวที่เติม Dy3+ ดังแสดงในภาพที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แถบชองวางของพลังงานกับความเขมขนของแกวที่เติม Dy2O3 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาโครงสรางอสัณฐานของแกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรท ของแกวตัวอยางที่เติม Dy3+ โดยมีปริมาณ

ความเขมขน 0.00, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นตโมล พบวารูปแบบการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซของแกวตัวอยางน้ี

ไมปรากฎพีคความเขม ซ่ึงเปนการยืนยันวาแกวไมมีโครงผลึกหรือมีโครงสรางแบบ อสัณฐาน (amorphous)  ผลการศึกษาผล

ของฟูเรียรทรานฟอรมของระบบแกวน้ีเกิดจากการส่ันของโมเลกุลในโครงสราง TeO3 BO3 BO4 และ BO ในชวงความยาม

คล่ืน 4000-800 นาโนเมตรและ จากผลการวิเคราะหหาคาแถบพลังงานชองวางของพลังงานพบวามีแถบชองวางของพลังงาน

ลดลงตามความเขมของ Dy2O3 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 

ผูวิจัยขอขอบคุณ ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่

อํานวยความสะดวกและใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย และ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สําหรับการรวมมือและการสนับสนุนงานวิจัยน้ีเปนอยางด ี  
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