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บทคัดยอ  

  

ระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ

ดิสโพรเซียมออกไซด ตั้งแต 0.0, 0.05, 0.10, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นตโมล จากสูตร  (45-x)TeO2   -30 B2O3 -15 ZnO -

10Bi2O3 -xDy2O3 ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคุณสมบัติ

ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท พบวา เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาว

คล่ืน 200 ถึง 2,500 นาโนเมตร ของแกวระบบน้ี พบวา คาความเขมของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขน

ของดิสโพรเซียมออกไซด นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Dy3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลู

ไรท จากการกระตุนดวยความยาวคล่ืน 452 นาโนเมตร 

  

คําสําคัญ: ซิงคออกไซด  บิทมัสออกไซด  แกวบอโรเทลลูไรท  ดิสโพรเซียมออกไซด  

 

Abstract 

 

The zinc lithium bismuth glasses doped with Dy2O3 which varies dysprosium oxide concentration 

are 0.0, 0.05, 0.10, 0.5, 1.0 and 1.5 mol% of the composition (45-x)TeO2   -30 B2O3 -15 ZnO -10Bi2O3 -xDy2O3  

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

were investigated. The results shown that the optical absorption spectra of glasses were measured in 

the wavelength range of 200 – 2,500 nm. The intensity of all absorption bands increased with increasing 

Dy2O3 In addition, the luminescence properties of Dy3+ dope zinc bismuth boro-tellurite glasses system 

were carried out using excitation wavelengths of 452 nm. 

 

Keywords: zinc oxide, bismuth oxide, boro-tellurite glasses, dysprosium oxide  
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1. บทนํา  
 

แกวเทลลูไรท (tellurite) แกวชนิดน้ีมีความเสถียรที่อุณหภูมิหองมีคุณสมบัติทางความรอน ทางแสง และทางไฟฟา

ไดดี มีคาดัชนีหักเหสูงและคาคงที่ ไดอิเล็กทริกคอนขางสูง อีกทั้งมีคาพลังงานโฟตอนที่ต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับแกวชนิดซิลิเกต 

และฟอสเฟต คาดัชนีหักเหสามารถนํามาใชประโยชนในดานอุปกรณทางแสง เลเซอร อุปกรณขยายสัญญาณและระบบ

โทรคมนาคม เพราะมีคุณสมบัติเปน nonlinear optics หรือเรียกวา nonlinear materials กลาวคือเม่ือใหแสงที่มีความยาว

คล่ืนหน่ึงผานแกวเหลาน้ี แสงที่ผานออกมาจะมีความยาวคล่ืนเปล่ียนไปจากเดิมและพลังงานโฟนอนมีความสําคัญในการ

ปรับปรุงและพัฒนาคาการสงผานแสงในชวงวิซิเบิลถึงอินฟราเรด (มีคาสูงไดถึง 6 ไมโครเมตร) และอัตราการสลายตัวของมัล

ติโฟนอนที่เจือดวยกลุมไอออนของธาตุหายากจะมีคาต่ํากวาแกวชนิดซิลิเกตและฟอสเฟต ปจจุบันน้ีแกวเทลลูไรทสามารถเปน

คูแขงที่สําคัญในการทําอุปกรณสงผานแสงในชวงอินฟราเรด โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการใชงานที่มีศักยภาพในชวงความยาว

คล่ืนที่สามารถสงขอมูลหลาย ๆ ตัวไปในสายเดียวกันของระบบการส่ือสารขอมูลสารสนเทศ [1] 

บอเรท (B2O3) ถูกใชเปนสวนผสมหลักทําหนาที่เปนโครงขายแกว (glass former) ที่สําคัญนอกเหนือจากแกวซิลิกา

และแกวฟอสเฟส โดยยึดกันดวยพันธะโควาเลนต ทําใหคุณสมบัติทางเคมีกายภาพหนาสนใจ เน่ืองจากมีการจับตัวกันของ

อะตอมโบรอนกับอะตอมออกซิเจนที่มีรูปแบบตงตางกันสงผลใหแกมีโครงสรางที่หลากหลาย แกวบอเรทเม่ือถูกหลอมเหลวจะ

มีความหนืดสูงและมีแนวโนมการกอตัวที่เปนลักษณะผลึกในเน้ือแกว นอกากน้ีแกวบอเรทที่มีสัดสวนขององคประกอบตาง ๆ 

มีความสําคัญเปนพิเศษ เน่ืองจากมีคุณสมบัติในการตอบสนองตอแสงทั้งที่เปนเชิงเสนและไมเชิงเสน จึงทําใหแกวบอเรท

เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชงานทางดวนทัศนศาสตร [2,3] 
บิสมัทออกไซด (bismuth oxide) ไดรับความสนใจอยางมากในอุตสาหกรรมแกว เน่ืองจากมีคุณสมบัติของแสงไม

เปนเชิงเสน นิยมนํามาประยุกตใชงานทางดาน สวิตซทางแสง เน่ืองจากมีคาดัชนีหักเหสูง และบิสมัทยังเปนตัวเลือกที่ดีในการ

ทําตัวแปลงสัญญาณทางแสง และเลเซอร อีกทั้งมีคุณสมบัติโพลาไรซอิเล็กทรอนิกสที่ดี ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่สมบัติทางแสงที่เชิง

เสนและไมเปนเชิงเสน เพื่อชวยในการปรับปรุงคุณสมบัติของแกว เชน แกวคริสตัลที่เกิดจากการเตรียมตะกั่วและกลายเปน

สารประกอบออกไซด (PbO) ในเน้ือของแกวเพื่อทําใหแกวหนักขึ้น เน้ือแกวยืดหยุนและแวววาว แตตะก่ัวมีความเปนพิษจึงมี

การเติมออกไซดของแบเรียมและสังกะสี (BaO,ZnO) เพื่อหลีกเล่ียงการใชออกไซดของตะก่ัวสําหรับการใชงานทางดานกําบัง

รังสี [4] 

ซิงคออกไซด (zinc oxide) สามารถนํามาประยุกตใชงานไดหลากหลายในอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส เชนวัสดุ

เปลงแสง และ เลเซอรไดโอด โดยอุปกรณเลเซอรจะเปลงแสงครอบคลุมพื้นที่ที่กวางในชวงวิซิเบิล อีกทั้งมีแถบพลังงานที่กวาง 

นอกจากน้ีการเติมซิงคออกไซดลงในแกวบอเรตจะชวยเพิ่มความนาสนใจในการทําเปนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส แกวเหลาน้ีถูก

นํามาใชกันอยางแพรหลายในการติดตั้งจอพลาสมาที่มีการแสดงผล และคุณภาพสูง และซิงคออกไซดไดรับการยอมรับในการ

ผลิตเปนจอโทรทัศน และจอคอมพิวเตอร. ซ่ึงปรากฎในงานวิจัย [5,6] ที่ซิงคออกไซด 2+ จะเขาไปเชื่อมในโครงสรางแกวซิงค 

ออกไซด สามารถสังเคราะหโดยลักษณะโครงสรางจะแตกตางกับผลึกเชิงเดี่ยว ซิงคออกไซดสามารถนํามาประยุกตใชงานได

หลายดาน เชน ฟลมบาง  ซิงคออกไซด จะชวยเพิ่มจํานวนของลักษณะรูปรางในโครงสราง ที่ใชในงานเข็มขัดนาโน เสนลวดนา

โนและ แทงนาโน ซิงคออกไซดสามารถนํามาพัฒนาใชในงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส วัสดุนาโนเพราะมีเสถียรภาพทางกลสูง 

และยังนํามาทําเปนอุปกรณเลเซอร [7] 

ดิสโพรเพียม (dysproium) เปนหน่ึงในไอออนที่นิยมนํามาศึกษา เน่ืองจากมีคุณสมบัติทางแสงที่ดี คือ มีการ

เปลงแสงในชวง VIS และ NIR โดยสามารถนําไปประยุกตใชในงานดานแสงตางๆ เชน จอแสดงผล และเลเซอรทางแสง ไอออน

ของ Dy3+ 
 มีการเปลงแสงของสัญญาณเขมสุด อยูที่ 2 พีค คือชวงความยาวคล่ืน 480 นาโนเมตร (เปลงแสงสีนํ้าเงิน) และชวง

ความยาวคล่ืน 575 นาโนเมตร (เปลงแสงสีเหลือง) โดยผลรวมของแสงสีนํ้าเงินและแสงสีเหลือง เปนแสงสีขาว ซ่ึงแสงสีขาวน้ี

ไดรับความนิยมในชวง VUV/UV และ NIR โดยปรากฏการเปลงแสงของ Dy3+ มีการศึกษาในผลึกและแกว มีความตองการผลิต
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เปน LED ชนิดแสงสีขาวเพื่อพัฒนามาแทนการใชหลอดไฟฟลูออเรสเซนตแบบเดิม เน่ืองจากมีขอดีในเรื่องของพลังงานและ

คุณประโยชนตอส่ิงแวดลอม [8]  
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของแกวซิงคบิสมัทบอ

โร-เทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด เม่ือ (x = 0.0, 0.05, 0.10, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นตโมล ของ Dy2O3)  โดย

ศึกษาสมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ ไดแก การดูดกลืนแสง และการลูมิเนสเซนซของแสง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑแกวในดานตาง ๆ ตอไป 

 

2. วิธีการทดลอง  
 

แกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ

ดิสโพรเซียมออกไซด ตั้งแต 0.0, 0.05, 0.10, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นตโมล จากองคประกอบ (45-x)TeO2 -30 B2O3 -

15ZnO-10Bi2O3-xDy2O3  หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt Quenching 

Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังน้ี คือ TeO2, B2O3, ZnO, Bi2O3  และ Dy2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดให

เขากันจนเปนเน้ือเดียวกันดวยโกรงบดสาร จากน้ันคํานวณสารเคมีที่ใชในการหลอมแกวเปน 15 กรัม บรรจุในเบาหลอม    

อะลูมินา และนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 1.5 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ไดเขา               

เตาอบ เพื่ออบไลความเครียดของแกวที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่

อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. 

สําหรับวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Shimastu)  

การวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent 

Technologies)  

 

3. ผลการวิจัย  
 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดยทํา

การเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของดิสโพรเซียมออกไซด ตั้งแต 0.05 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพที่ 1 พบวา

สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 451 นาโนเมตร (4I15/2) 798  

นาโนเมตร (6F5/2) 894 นาโนเมตร (6F7/2) 1086 นาโนเมตร (6F9/2 +
6H7/2) 1263 นาโนเมตร (6F11/2 +

6H9/2) และ 1640 นาโน

เมตร (6H11/2) สังเกตพบวาสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวง

อินฟราเรด โดยที่ความยาวคล่ืน 400 ถึง 1800 นาโนเมตร 
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ภาพที่ 1 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว (45-x)TeO2  -30 B2O3-15 ZnO -10Bi2O3 -xDy2O3 

โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Dy3 แตกตางกัน 

 

 ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดยทํา

การเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของดิสโพรเซียมออกไซด ตั้งแต 0.05 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูก

บันทึกในชวงความยาวคล่ืนแสดงดังภาพที่ 2 พบวาสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่

ความยาวคล่ืน 574 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง 325 นาโนเมตร 

(4K15/2) 351 นาโนเมตร (6M15/2
6P7/2) 365 นาโนเมตร (4I11/2) 388 นาโนเมตร (4I13/2

4F7/2) 427 นาโนเมตร (
4G11/2) 

452 นาโนเมตร (4I15/2) และ 473 นาโนเมตร(4F9/2)  
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ภาพที่ 2 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว (45-x)TeO2  -30 B2O3 -15 ZnO -10Bi2O3 -xDy2O3 

โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Dy3 แตกตางกัน 
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ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดย

ทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของ Dy2O3  ตั้งแต 0.05 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสง

ถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 451 ถึง 700 นาโนเมตร ความยาวคล่ืนที่ใชกระตุน คือ 451 นาโนเมตร แหลงกําเนิดของแสง 

คือ หลอดไฟแฟลช (xenon flash lamp) แสดงดังภาพที่ 1 จากภาพพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจน

ทั้งหมด 3 พีค ในชวง VIS ถึง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 483 นาโนเมตร (4F9/2
6H15/2) 574 นาโนเมตร

(4F9/2
6H13/2) และ 662 นาโนเมตร (4F9/2

6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาว

คล่ืน 574 นาโนเมตร (4F9/2
6H13/2)  โดยสอดคลองกับภาพแบบระดับพลังงานของ Dy3+ ดังแสดงในภาพที่ 4 จากภาพจะ

แสดงไดอะแกรมของระดับพลังงานไอออน Dy3+ ที่ถูกดูดกลืนแสง กระตุนแสง เปลงแสง และ  การปลอยพลังงานในภาพของ

ความรอน (nonradiative) เม่ือไอออนของ Dy3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตางๆ จะเกิดการเปล่ียนระดับพลังงานจากชั้น 
4F9/2 ไปยังสถานะอ่ืนๆ 
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ภาพที่ 3 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว  (45-x)TeO2  -30 B2O3 -15 ZnO -10Bi2O3 -xDy2O3 

โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Dy3 แตกตางกัน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Dy
3+
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4. สรุปผลการวิจัย  
 

 จาการศึกษาแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมลโดยทําการเปล่ียนแปลง

ปริมาณความเขมขนของแบเรียมออกไซด ตั้งแต 0.0, 0.05, 0.10, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นตโมล จากองคประกอบ                 

(45-x)TeO2  -30 B2O3-15 ZnO -10Bi2O3 -xDy2O3  พบวาสเปกตรัมการดูดกลืนแสง ปรากฏทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืน

แสงที ่ความยาวคล่ืน 451 นาโนเมตร(4I15/2) 798 นาโนเมตร (6F5/2) 894 นาโนเมตร (6F7/2) 1086 นาโนเมตร (6F9/2 +
6H7/2) 

1263 นาโนเมตร (6F11/2 +
6H9/2) และ 1640 นาโนเมตร (6H11/2) ซ่ึงสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง สวนใหญ

เปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคล่ืน 400 ถึง 1800 นาโนเมตร ผลสเปกตรัมการกระตุน

แสงปรากฏทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 574 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซัน

ของระดับพลังงานที่325 นาโนเมตร (4K15/2) 351 นาโนเมตร (6M15/2
6P7/2) 365 นาโนเมตร (4I11/2) 388 นาโนเมตร 

(4I13/2
4F7/2) 427 นาโนเมตร (

4G11/2) 452 นาโนเมตร (4I15/2) และ 473 นาโนเมตร(4F9/2) ผลสเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏ

ทั้งหมด 3 พีค ในชวง VIS - NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน ความยาวคล่ืน 483 นาโนเมตร(4F9/2
6H15/2) 574 นาโน

เมตร(4F9/2
6H13/2) และ 662 นาโนเมตร(4F9/2

6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความ

ยาวคล่ืน 574 นาโนเมตร (4F9/2
6H13/2)   
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