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บทคัดยอ  

 

ระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ

ซาแมเรียมออกไซด ตั้งแต 0.0, 0.05, 0.1, 0.5, 1 และ 1.5 เปอรเซ็นตโมล จากสูตร (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 

5Bi2O3 - XSm2O3 ดวยเทคนิคการหลอมที่สูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ 

และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท พบวาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล มีผลที ่ไมเปน

แนวโนม กลาวคือ การเจือดวย Sm2O3 ลงไปในแกวชนิดน้ีไมสงผลตอคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล ซ่ึงคาความ

หนาแนนอยูระหวาง 3.4187 ± 0.0012 ถึง 3.3215 ± 0.0022 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และคาปริมาตรเชิงโมลอยูระหวาง 

37.49691 ถึง 39.31766 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Sm3+ ที่เจือในระบบ

แกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท จากการกระตุนดวยความยาวคล่ืน 404 นาโนเมตร. 
 

คําสําคัญ: แกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท  ซาแมเรียมออกไซด  สมบัติทางกายภาพ  สมบัติทางลูมิเนสเซนซ 
 

Abstract 

 

The zinc bismuth borotellurite glasses doped with Sm2O3. Which varies samarium oxide concentration 

are 0.0, 0.05, 0.1, 0.5, 1, and 1.5 mol% of the composition (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 5Bi2O3 - XSm2O3 

have been synthesized by conventional melt quenching technique. The physical and luminescence properties 

were investigated. The results shown that the density and molar volume no trend as Sm2O3 doped in glasses 

system no effect to that result, the values of density between 3.4187 ± 0.0012 to 3.3215 ± 0.0022 g/cm3 

and the values of molar volume between 37.49691 to 39.31766 cm3/ mole. In addition, the luminescence 

properties of Sm3+ dope zinc bismuth borotellurite glasses system were carried out using excitation 

wavelengths of 404 nm. 

 

Keywords: zinc bismuth borotellurite glasses, samarium oxide, physical property, luminescence property 
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1. บทนํา  
 

ในปจจุบัน ชีวิตประจําวันของมนุษยไดใชประโยชนจากวัสดุที่ถูกสังเคราะหขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองความตองการ

ของมนุษย แกวจึงเปนวัสดุประเภทหน่ึงที่ถูกนํามาใชงานอยางแพรหลาย เชน งานกอสราง (Construction) บรรจุภัณฑ 

(Container) เครื่องประดับตกแตง (Ornaments and figurines) อุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส (Electronic and electrical 

glass) อุปกรณที่ใชงานทางแสง (Optical glass) ใชเปนวัสดุกําบังรังสี (Radiation shielding materials) เปนตน  

แกว มาจากภาษาอังกฤษวา "Glass" เปนวัตถุโปรงใส เน้ือใสสะอาด มีความเปนมันแวววาวสุกใส แกวเปน

สารประกอบของซิลิกากับสารโลหะออกไซดมีลักษณะโปรงตาและมีความเปราะในตัวเอง ตาม ASTM (American society 

for testing and materials) กลาววา แกว คือ วัสดุที่เปนสารอนินทรียตาง ๆ มาเผาใหถึงจุดละลายที่อุณหภูมิสูง และเม่ือ

เวลาเย็นตัวลงมาจะกลายเปนของแข็งโดยไมตกผลึก เน่ืองจากแกวเปนวัสดุอสัณฐาน (Amorphous materials) [1] 

แกวเทลลูไรท (Tellurite) แกวชนิดน้ีมีความเสถียรที่อุณหภูมิหองมีคุณสมบัติทางความรอน ทางแสง และทางไฟฟา

ไดดี มีคาดัชนีหักเหสูงและคาคงที่ไดอิเล็กทริกคอนขางสูง อีกทั้งมีคาพลังงานโฟตอนที่ต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับแกวชนิดซิลิเกต 

และฟอสเฟตคาดัชนีหักเหสามารถนํามาใชประโยชนในดานอุปกรณทางแสง เลเซอร อุปกรณขยายสัญญาณและระบบ

โทรคมนาคม เพราะมีคุณสมบัติเปน nonlinear optics หรือเรียกวา nonlinear materials กลาวคือเม่ือใหแสงที่มีความยาว

คล่ืนหน่ึงผานแกวเหลาน้ี แสงที่ผานออกมาจะมีความยาวคล่ืนเปล่ียนไปจากเดิมและพลังงานโฟนอนมีความสําคัญใน         

การปรับปรุงและพัฒนาคาการสงผานแสงในชวงวิซิเบิลถึงอินฟราเรด(มีคาสูงไดถึง 6 ไมโครเมตร) และอัตราการสลายตัวของ      

มัลติโฟนอนที่เจือดวยกลุมไอออนของธาตุหายากจะมีคาต่ํากวาแกวชนิดซิลิเกตและฟอสเฟต ปจจุบันน้ีแกวเทลลูไรทสามารถ

เปนคูแขงที่สําคัญในการทําอุปกรณสงผานแสงในชวงอินฟราเรด โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการใชงานที่มีศักยภาพในชวง  

ความยาวคล่ืนที่สามารถสงขอมูลหลาย ๆ ตัวไปในสายเดียวกันของระบบการส่ือสารขอมูลสารสนเทศ [2]  

ซิงคออกไซด (Zinc Oxide) สามารถประยุกตใชงานไดหลายอยาง เชน อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส วัสดุเปลงแสง 

ไดโอด เลเซอร ซ่ึงจะเปลงแสงออกมาในชวงวิซิเบิล  และมีแถบพลังงานกวางการเติมซิงคออกไซดในแกวไดรับความสนใจ

เน่ืองจากสามารถประยุกตใชงานทางดานผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  จอพลาสมา  เน่ืองจากมีคุณภาพสูง  ซิงคออกไซดไดรับ

การยอมรับในการใชเปนตัวเลือกสําหรับผลิตจอโทรทัศนและจอคอมพิวเตอร  จากรายงานวิจัย  พบวา  ซิงคออกไซดที่เติมลง

ไปในโครงสรางแกวจะเขาไปทําหนาที่เปนโครงรางตาขายเชื่อมพันธะกับออกซิเจนและปรับปรุงคุณสมบัติทางแสงของแกว [3] 

บิสมัทออกไซด (Bismuth Oxide) เม่ือมีการหลอมเหลวไมสามารถเชื่อมโยงเปนโครงขายแกวได เน่ืองจากมีไอออน

ของบิสมัท (Bi3+) ทําใหเกิดสนามไฟฟาภายใน สงผลใหโมเลกุลของบิสมัทออกไซดทําหนาที่เปนตัวประสานแทรกในเน้ือแกว 

ซ่ึงคุณสมบัติของแกวจะเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับออกไซดของโลหะหนักที่เปนองคประกอบของสูตรแกว  เชน แกวที่มีการเติม 

Bi2O3 มีความหนาแนนสูง ดัชนีหักเหแสงสูง และมีเสถียรภาพทางเคมีและกายภาพสูง ทําใหสามารถนําไปใชงานไดอยาง

กวางขวาง เชน ทําเปนแกวเซรามิกซ (Glass ceramics) ขึ้นสําหรับอุปกรณแสงและอิเล็กทรอนิกส (Layer for optical and 

electronic devices) เซ็นเซอรเชิงความรอน และเชิงกล (Thermal and mechanical sensors) และหนาที่การสะทอนแสง 

(Reflecting windows) เปนตนนอกจากน้ีแกวที่มีคุณสมบัติพิเศษชนิดอ่ืน ที่เกิดจากการเติมวัตถุดิบอ่ืน ๆ ลงไป เพื่อชวยใน

การปรับปรุงคุณสมบัติของแกวเชน แกวคริสตัลที่เกิดจากการเตรียมตะก่ัวและกลายเปนสารประกอบออกไซด (PbO)          

ในเน้ือของแกวเพื่อทําใหแกวหนักขึ้น เน้ือแกวยืดหยุนและแวววาว แตตะก่ัวมีความเปนพิษจึงมีการเติมออกไซดของแบเรียม

และสังกะสี (BaO, ZnO ) เพื่อหลีกเล่ียงการใชออกไซดของตะก่ัวสําหรับการใชงานทางดานกําบังรังสี [4] 

กรดบอริก (Boric acid) ถูกใชเปนสวนผสมหลักทําหนาที่เปนโครงขายแกว (Glass former) ที่สําคัญนอกเหนือจาก

แกวซิลิกาและแกวฟอสเฟส โดยยึดกันดวยพันธะโควาเลนต ทําใหคุณสมบัติทางเคมีกายภาพนาสนใจ เน่ืองจากมีการจับตัวกัน

ของอะตอมโบรอนกับอะตอมออกซิเจนที่มีรูปแบบตางตางกันสงผลใหแกวมีโครงสรางที่หลากหลาย แกวบอเรทเม่ือถูก

หลอมเหลวจะมีความหนืดสูงและมีแนวโนมการกอตัวที่เปนลักษณะผลึกในเน้ือแกว นอกจากน้ีแกวบอเรทที่มีสัดสวนของ
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องคประกอบตาง ๆ มีความสําคัญเปนพิเศษ เน่ืองจากมีคุณสมัติในการตอบสนองตอแสงทั้งที่เปนเชิงเสนและไมเชิงเสน จึง    

ทําใหเหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชงานทางดานทัศนศาสตร [5,6] 

ซาแมเรียมออกไซด (Samarium Oxide) ซาแมเรียมเปนธาตุหายาก ลักษณะเปนสีเงินมันวาว ซาแมเรียมมีความเสถียร

ในอากาศ และติดไฟไดเองที่อุณหภูมิ เปนธาตุที่นิยมใชประโยชนในดานอุปกรณทางแสง เชน ใชเปนตัวกรองของกระจก optical 

(Optical glass filters) เน่ืองจากมีคา thermal neutron absorption cross section สูงมาก (5600 barns) จึงใชเปนแทง

ควบคุม (control rod) ในเตาปฏิกรณนิวเคลียร ซาแมเรียมออกไซด (Sm2O3) ใชเปนตัวเรงสําหรับปฏิกิริยาบางประเภท เชน 

ปฏิกิริยาดีไฮเดรชันของ ไพรมารีอัลกอฮอลเปนอัลดีไฮดและคีโตน เปนตน นอกจากน้ีแลวบางสารประกอบของซาแมเรียมอาจ

ใชเปน phosphor activators และ thermionic emitters เปนตน [7] 

จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติตาง ๆ ของแกวซิงคบิสมัทบอโร

เทลลูไรท ที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซดที่มีความเขมขน เม่ือ (X คือ 0.0, 0.05, 0.1, 1.0, 1.5 เปอรเซ็นโมล ของ Sm2O3) โดย

ศึกษาสมบัติทางกายภาพ และทางลูมิเนสเซนซ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมล และการลูมิเนสเซนซ เพื่อเปนแนวทาง

ในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวในดานตาง ๆ ตอไป 

 

2. วิธีการทดลอง  
 

แกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของซาแมเรียม

ออกไซด ตั้งแต 0.0, 0.05, 0.1, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นตโมล จากองคประกอบ (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 5Bi2O3 - 

XSm2O3 หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt Quenching Technique) ถูก

เตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังน้ี คือ ZnO, Bi2O3, TeO2, H3BO3 และ Sm2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดใหเขากันจนเปนเน้ือ

เดียวกันดวยโกรงบดสาร จากน้ันคํานวณสารเคมีที่ใชในการหลอมแกวเปน 15 กรัม บรรจุในเบาหลอม อะลูมินา และนําเขา

เตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 2 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ไดเขาเตาอบ เพื่ออบไลความเครียด

ของแกวที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการ

เตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสง

โดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Shimastu) การวิเคราะหสมบัติการกระตุนแสง

และการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent Technologies)  

 

3. ผลการวิจัย  
 

ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวย Sm2O3             

ที่แตกตางกัน ตั้งแต 0.0 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล มีผลที่ไมเปนแนวโนม กลาวคือ 

การเจือดวย Sm2O3 ลงไปในแกวชนิดน้ีไมสงผลตอคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล ซ่ึงคาความหนาแนนอยูระหวาง

3.4187 ± 0.0012 ถึง 3.3215 ± 0.0022 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และคาปริมาตรเชิงโมลอยูระหวาง 37.49691 ถึง 

39.31766 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล  
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ภาพที่ 1 กราฟคาความหนาแนนของแกว (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 5Bi2O3 - XSm2O3 

ที่ความเขมขนของ Sm2O3 แตกตางกัน 
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ภาพที่ 2 กราฟคาปริมาตรเชิงโมลของแกว (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 5Bi2O3 - XSm2O3 

ที่ความเขมขนของ Sm2O3 แตกตางกัน 

 

 ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด โดยทํา

การเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของซาแมเรียมออกไซด โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 ตั้งแต 

0.0 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืนแสดงดังภาพที่ 3 พบวาสังเกตเห็นสเปกตรัม 

ไดอยางชัดเจนทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสง                  

เกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (4F9/2) 362 นาโนเมตร (4D5/2) 375 นาโนเมตร (4K11/2) 404 นาโนเมตร      

(6P5/2+ 4M19/2) 415 นาโนเมตร (4G9/2+ 4I15/2) 437 นาโนเมตร (4I11/2+ 4M15/2) 473 นาโนเมตร และ (4F3/2) 527 นาโนเมตร    



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 131 

300 350 400 450 500 550 600

6H5/2

(4G9/2+ 4I15/2)
437 nm

(4I11/2+ 4M15/2)
473 nm

(4F9/2)
362 nm

(4D5/2)
375 nm

(4F3/2)
527 nm

(6P5/2+ 4M19/2)
415 nm

(4K11/2)
404 nm

In
te

ns
ity

 (a
rb

.u
ni

ts
)

Wavelength (nm)

 Sm 0.05 mol %
 Sm 0.10 mol %
 Sm 0.50 mol %
 Sm 1.00 mol %
 Sm 1.50 mol %

em = 600 nm

 

 

 
ภาพที่ 3 สเปกตราการกระตุนแสงของแกว (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 5Bi2O3 - XSm2O3 

โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 แตกตางกัน 

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด  โดยทําการ

เปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของ Sm2O3  ตั้งแต 0.0 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูก

บันทึกในชวงความยาวคล่ืน 404 ถึง 800 นาโนเมตร ความยาวคล่ืนที่ใชกระตุน คือ 404 นาโนเมตร แหลงกําเนิดของแสง คือ 

หลอดไฟแฟลช (Xenon Flash Lamp) แสดงดังภาพที่ 4 จากภาพพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 

4 พีค ในชวง VIS ถึง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 563 นาโนเมตร (6H5/2) 600 นาโนเมตร (6H7/2) 645 นาโนเมตร 

(6H9/2) และ706 นาโนเมตร (6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่ มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน               

600 นาโนเมตร (6H7/2) โดยสอดคลองกับภาพแบบระดับพลังงานของ Sm3+ ดังแสดงในภาพที่ 5 จากภาพจะแสดงไดอะแกรม

ของระดับพลังงานไอออน Sm3+ ที่ถูกกระตุนแสง เปลงแสง และการปลอยพลังงานในภาพของความรอน (Nonradiative) 

เม่ือไอออนของ Sm3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตาง ๆ จะเกิดการเปล่ียนระดับพลังงานจากชั้น 4G5/2 ไปยังสถานะอ่ืน ๆ 
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ภาพที่ 4 สเปกตราการเปลงแสงของแกว (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 5Bi2O3 - XSm2O3 

โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 แตกตางกัน 
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ภาพที่ 5 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Sm

3+
 

 

4. บทสรุป 
 

จาการศึกษาแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขน

ของซาแมเรียมออกไซด โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 ตั้งแต 0.0, 0.05, 0.1, 0.5, 1 และ 1.5 

เปอรเซ็นโมล จากองคประกอบ (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 5Bi2O3 - XSm2O3 พบวาคาความหนาแนนและคาปริมาตร

เชิงโมล มีผลที่ไมเปนแนวโนม กลาวคือ การเจือ Sm2O3 ลงไปในแกวชนิดน้ีไมสงผลตอคาความหนาแนน และคาปริมาตรเชิงโมล 

ผลสเปกตรัมการกระตุนแสงปรากฏทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของ

แสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (4F9/2) 362 นาโนเมตร (4D5/2)    375 นาโนเมตร (4K11/2) 404 นาโนเมตร 

(6P5/2+ 4M19/2) 415 นาโนเมตร (4G9/2+ 4I15/2) 437 นาโนเมตร (4I11/2+ 4M15/2) 473 นาโนเมตร และ (4F3/2) 527 นาโนเมตร   

ผลสเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏทั้งหมด 4 พีค ในชวง VIS - NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 563 นาโนเมตร (6H5/2) 

600 นาโนเมตร (6H7/2) 645 นาโนเมตร (6H9/2) และ706 นาโนเมตร (6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณ

สูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร (6H7/2)  

 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร อาคาร

ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อํานวยความ

สะดวกและใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 
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