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บทคัดย่อ 

 
แก้วลิเทียมแลนทานัมบอเรตท่ีเจือด้วยไอออนของดีสโปรเซียม (Dy3+) ถูกเตรียมข้ึนด้วยเทคนิคการหลอมแล้วทําให้

เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว โดยความเข้มข้นของ Dy2O3 ท่ีเจือเข้าไปแทนท่ี B2O3 ให้อยู่ในช่วง 0.00 - 1.50 โมลเปอร์เซ็นต์  
ในงานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาสมบัติการเปล่งแสงของแก้วดังกล่าว จากการศึกษาการดูดกลืนแสงของแก้วพบสเปกตรัมของ            
การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 451 798 894 1085 1264 และ 1676 นาโนเมตร สําหรับผลการศึกษาการเปล่งแสงของ
แก้วตัวอย่างนั้น พบสเปกตรัมการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 483 575 และ 664 นาโนเมตร โดยการกระตุ้นด้วยแสง                    
ท่ีความยาวคล่ืน 388 นาโนเมตร ซ่ึงการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างนี้มีความเข้มสูงสุดในแก้วท่ีมีการเจือ Dy2O3 ลงไป  
1.0 โมลเปอร์เซ็นต์ และจากการวิเคราะห์ CIE 1931 พบว่า แสงท่ีเปล่งออกมาเป็นสีขาว 
 
คําสําคัญ: แก้วลิเทียมบอเรต, ดีสโปรเซียม, โฟโตลูมิเนสเซนต์, การดูดกลืนแสง 

 
Abstract 

 
The lithium lanthanum borate glasses doped with Dy3+ were prepared by the melt quenching 

technique. The Dy2O3 doped concentration was varied and substituted B2O3 from 0.00 to 1.50 mol% in 
the glasses. The photoluminescence of these glasses have been investigated in this work. The 
experimental results show that, the UV-Vis-NIR spectra, absorption bands at 451, 798, 894, 1085, 1264 
and 1676 nm have been observed. For Dy3+ doped glasses, emission bands centered at 483, 575 and 664 
nm have been observed with 388 nm excitation wavelength. The emission spectra have been shown the 
strongest band in the glasses with 1.0 mol% Dy2O3 concentration. CIE 1931 result show that glass emit 
the light in white color.       
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1. บทนํา 
 
 วัสดุลิเทียมแรร์เอิร์ทบอเรตท่ีมีการเจือด้วยด้วยไออนของธาตุกลุ่มแลนทาไนด์ (LiREBO: Ln3+) กําลังเป็นท่ีสนใจใน
กลุ่มนักวิจัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัสดุดังกล่าวได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในงานเกี่ยวข้องกับการเปล่งแสง (luminescence) 
ยกตัวอย่างเช่น ผลึกของสารประกอบ Li6Gd(BO3)3:Ce3+ (Van Eijk., 2004: 337 และ Singh et al., 2013: 208) และ 
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Li6Y(BO3)3:Ce3+ (Czirr et al., 1999: 15) ถูกค้นคว้าวิจัยเพ่ือนําไปใช้ในหัวตรวจวัดนิวตรอนแบบซินทิลเลชัน (Scintillation) 
ผลึก Li6Y(BO3)3:Er3+ (Zhao et al., 2006: 419) และ Li6Y(BO3)3:Yb3+ (Sablayrolles et al., 2005: 1681) ถูกศึกษาเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์เลเซอร์ท่ีมีความปลอดภัยต่อดวงตา และใช้เป็นสื่อกระตุ้น (Active medium) ในเลเซอร์แบบไดโอด 
สําหรับในรูปแบบของผงฟอสฟอร์นั้น จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า Li6Y(BO3)3:Eu3+ (Ju et al., 2011: 1297) สามารถ
นําไปใช้เป็นวัสดุให้กําเนิดแสงสีแดงในไดโอดและจอพลาสมาได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันมีการพบว่า ฟอสฟอร์ของ LiLuBO: 
(Ce3+, Pr3+, Tm3+) (Fawad et al., 2013: 1102) นั้น เป็นวัสดุท่ีมีศักยภาพสูงต่อการนําไปใช้ในการจับนิวตรอนและรังสี
เอกซ์เพ่ือประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบวัตถุจากการถ่ายภาพ (Imaging) ด้วยนิวตรอนและรังสีเอกซ์ดังกล่าว จากท่ีได้กล่าวมาใน
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าวัสดุ LiREBO: Ln3+  ท่ีอยู่ในรูปของผลึกและผงฟอสฟอร์ ถูกนําไปประยุกต์ใช้งานท่ีหลากหลาย แต่สําหรับ
วัสดุดังกล่าวในรูปแบบของแก้วยังไม่ได้มีการศึกษาและถูกนําไปประยุกต์ใช้งานมากนัก ดังน้ันผู้วิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะเตรียม
แก้ว LiREBO: Ln3+ เพ่ือศึกษาสมบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะสมบัติทางด้านการเปล่งแสง (photoluminescence) การใช้แลนทานัม 
(La) เป็นองค์ประกอบของแรร์เอิร์ท (RE) ในแก้วดังกล่าวเป็นแนวทางท่ีสนใจ เนื่องจากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า ธาตุดังกล่าว
สามารถถูกนําไปใช้พัฒนาสมบัติต่างๆ ในแก้วได้ ยกตัวอย่างเช่น ความหนาแน่น ความแข็ง จุดหลอมเหลว (Bahari et al., 
2011: 203 และ Singh et al, 2009: 3401) ดัชนีหักเหของแสง (Bahari et al, 2011: 203) และความทนทานทางเคมี 
(Kaur et al, 2012: 2589) สําหรับ Ln3+ ท่ีถูกเจือลงไปในแก้วนั้น ผู้วิจัยได้เลือกใช้ Dy3+ เนื่องจากไอออนดังกล่าวสามารถทํา
ให้เกิดการเปล่งแสงท่ีมีความเข้มสูงในช่วงแสงสีเหลือง และสีน้ําเงินได้ (Rajesh et al., 2012: 841) 
 ในงานวิจัยนี้ ได้ทําการเตรียมแก้วลิเทียมแลนทานัมบอเรตท่ีมีการเจือด้วยด้วยไออนของดีสโปรเซียม (LiLaBO:Dy3+) 
เพ่ือศึกษาสมบัติการเปล่งแสง รวมท้ังทําการวิเคราะห์อิทธิพลของความเข้มข้นของการเจือ Dy3+ ท่ีมีผลต่อสมบัติต่างๆ เหล่านี้ 
 
2. วิธีการทดลอง 

 
สําหรับสูตรแก้วท่ีทําการเตรียมในงานวิจัยนี้ คือ 60Li2O: 10La2O3: (30-x)B2O3: xDy2O3 โดยท่ี x มีค่าเป็น 0.00, 

0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 1.50 โมลเปอร์เซ็นต์ โดยวิธีการหลอมแล้วทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว (melt quenching 
technique) โดยสารเคมีตั้งต้นท่ีใช้คือ Li2CO3, La2O3, H3BO3 และ Dy2O3 ท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงถูกผสมลงในเบ้าหลอมอะลูมินา 
เพ่ือนําไปหลอมในเตาไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ต่อมานําแก้วท่ีหลอมได้เทลงในแม่พิมพ์สเตน
เลสท่ีอุณหภูมิห้อง และนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพ่ือลดความเครียดท่ีเกิดข้ึนในแก้ว สําหรับ
การวิเคราะห์สมบัติการดูดกลื่นแสงโดยใช้เครื่องมือ UV-Vis-NIR spectrophotometer (รุ่น UV-3600 บริษัท Shimadzu) 
จากนั้นศึกษาสมบัติการเปล่งแสงโดยใช้เคร่ืองฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (รุ่น Eclipse บริษัท Cary)  และคํานวณคู่
อันดับ x, y และเทียบสีของแก้วจาก Chromaticity Diagram CIE 1931 
 
3. ผลการวิจัย  
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รูปภาพท่ี 1 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้ว LiLaBO:Dy3+ ซ่ึงมีการเจือ Dy2O3 ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ            

   




