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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของ Er3+ เจือในแกวโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟต      

ที่ความเขมขนของ Er2O3 แตกตางกัน ดวยเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส 

ผลการเตรียมตัวอยางแกวพบวา ลักษณะของตัวอยางแกวที่ได เน้ือแกวจะมีความใสสมํ่าเสมอเปนเน้ือเดียวกันและมีสีชมพู 

เขมมากขึ้นตามความเขมขนของ Er2O3 ที่เพิ่มขึ้น ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพ พบวาความหนาแนนมีแนวโนมขึ้นกับความ

เขมขนของ Er2O3 และปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกวไมขึ้นกับความเขมขนของ Er2O3 จากการศึกษาการดูดกลืนแสงชวง

ความยาวคล่ืน 200-1700 นาโนเมตร พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงทั้งหมด 11 พีค โดยที่ความยาวคล่ืนเทากับ 1537 นาโนเมตร 

เปนสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่สูงที่สุดอยูในชวงอินฟาเรดใกล นอกจากน้ีพบวาความเขมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวมีคา

เพิ่มขึ้นตามความเขมขนของ Er2O3  
 

คําสําคัญ: ฟอสเฟต  เออรเบียม  สมบัติทางกายภาพ  สมบัติทางแสง 

 

Abstract 

 

In this research, the physical and optical properties of Er3+ doped sodium aluminum phosphate 

glasses have been investigated in different concentration of Er2O3. The glass sample were prepared by 

melt-quenching technique at 1200 °C. The results show that all glass samples are clear, homogenous 

and increased pink color with increasing the concentration of Er2O3. The physical properties indicated 

that the density depending on the concentration of Er2O3 doped and the molar volume are not depending 

on the concentration of Er2O3 doped in glass samples. The absorption spectra in the wavelength range 

at 200-1700 nm was observed. It has been observed that the absorption bands have 11 peaks and 

absorption band at 1537 nm is highest absorption spectra in near-infrared (NIR) region and also it can be 

observed that the intensity of absorption bands increased on increase of Er2O3 concentrations. 
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1. บทนํา  
 

 วัสดุแกว (glass material) ถูกทําขึ้นมาเปนครั้งแรกในประเทศอียิปต เม่ือหลายปกอนคริสตศักราชแตแกวไดรับ

ความนิยม และนํามาใชงานอยางกวางขวางเม่ือประมาณ 3,500 ปหลังจากคนพบ ตอมาไดมีการพัฒนาสูตรแกวเพื่อ

ประยุกตใชทํากระจกเงา ฉนวนความรอน ใชในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเครื่องใชในครัวเรือน อุตสาหกรรมยานยนต 

นอกจากน้ีไดมีการพัฒนาแกวเพื่อใหมีคุณสมบัติพิเศษศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 แกวฟอสเฟตเปนแกวที่ไดรับความสนใจในปจจุบันเน่ืองจากมีสมบัติที่เฉพาะตัวหลายอยาง เชน มีความโปรงใสสูง 

จุดหลอมเหลวต่ํา และการกระจายของแสงต่ํา (R. Vijaya et al., 2013: 85-92) นอกจากน้ีจากการศึกษางานวิจัยพบวา แกว

ฟอสเฟตเปนแกวที่มีประสิทธิภาพตอการดูดกลืนแสง และการเปลงแสงของกลุมธาตุหายาก (rare earth) ไดเปนอยางดี       

(M. Sobczyk et al., 2016: 194-798) โซเดียมออกไซด (sodium oxide: Na2O) และอะลูมิเนียมออกไซด (aluminium 

oxide: Al2O3) ถูกเติมลงในแกวฟอสเฟต เพื่อชวยเพิ่มความเสถียรภาพทางเคมี ลดการดูดความชื้น และชวยปรับปรุงสมบัติ

ทางความรอนของแกวฟอสเฟต กลุมธาตหุายากที่เจือในวัสดุแกวถูกนํามาใชประโยชนอยางกวางขวางตั้งแตเปนตัวเรงปฏิกิริยา

ในอุตสาหกรรมปโตรเลียมเปนโลหะผสมในอุตสาหกรรมเซรามิคไปจนถึงการนําไปใชในการผลิตสารเรืองแสง เน่ืองจากการ

ดูดกลืนแสงและการเปลงแสงมีความคมชัด (X. Yu et al., 2009: 1645–1649) เออรเบียม (erbium: Er3+) เปนหน่ึงในกลุม

ธาตหุายากที่มีความสําคัญ เหมาะสําหรับประยุกตใชทําอุปกรณการส่ือสารโทรคมนาคม เสนใยแกวนําแสง อินฟราเรดเลเซอร

เปนตน (D.V.R. Murthy et al., 2010: 349–353) 

 จากที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของ Er3+ ที่เจือในแกวโซเดียม

อะลูมิเนียมฟอสเฟต ที่มีความเขมขนของ Er2O3 แตกตางกัน สําหรับพัฒนาเปนวัสดุทางแสงตอไป 

 

2. วิธีการทดลอง 
 

 2.1การเตรียมแกว 

 การเตรียมแกวระบบโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟตโดยใชสูตร 15Na2O : 20Al2O3 : (65-x)P2O5 : xEr2O3 โดยที่ x 

เทากับ 0.00, 0.05, 0.50, 1.00, 2.00 และ 3.00 รอยละโดยโมล ตามลําดบั สารเคมีที่ใชในงานวิจัยน้ี คือ โซเดียมคารบอเนต 

(sodium carbonate : Na2CO3) แทนโซเดียมออกไซด (sodium oxide : Na2O), อะลูมิเนียมออกไซด (aluminium oxide 

: Al2O3), อะลูมิเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Ammonium dihydrogen phosphate : NH4H2PO4) แทนฟอสฟอรัสเพนตะ-

ออกไซด (phosphorus pentoxide : P2O5) และเออรเบียมออกไซด (erbium Oxide : Er2O3) โดยการเตรียมสารเคมีที่เปน

สวนผสมทั้งหมด 20 กรัม ลงในเบาหลอมและคนสารเคมีใหเขากันนําไปหลอมที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 

ชั่วโมง และเม่ือครบเวลาที่กําหนด เทนํ้าแกวลงบนแบบพิมพเหล็กกลาไรสนิมเพื่อขึ้นรูปแกว นําแกวที่ไดไปอบ (anneal) ที่

อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากน้ันปดเตาอบใหอุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิหอง จึงนําแกวออกจากเตา

อบ นําตัวอยางแกวไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 x 1.5 x 0.3 ลูกบาศกเซนติเมตร เพื่อใหเหมาะสมกับเครื่องมือวัดทาง

วิทยาศาสตร 
 

  2.2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ 

 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของตัวอยางแกวในงานวิจัยน้ีไดศึกษาความหนาแนน (density) โดยใชเครื่องวัดความ

หนาแนนรุน ANDHR-200 ของบริษัท Dietheim จากน้ันนําไปคํานวณตามสมการ  
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 เม่ือ aw  = นํ้าหนักของตัวอยางแกวเม่ือชั่งในอากาศ (g)  

 ww   = นํ้าหนักของตัวอยางแกวเม่ือชั่งในนํ้า (g) 

 wa ww   = นํ้าหนักที่หายไปในนํ้าหรือหมายถึงนํ้าหนักของนํ้าที่ปริมาตรเทากัน 

    = ความหนาแนนของวัตถุ 

 w   = ความหนาแนนของนํ้า (1 g/cm3)   

 จากคาความหนาแนนของแกวสามารถนํามาคํานวณหาคาปริมาตรเชิงโมลไดตามสมการ   

      
T

M
MV              molcm /3         (2)  

 เม่ือ TM  = นํ้าหนักโมเลกุลรวมของแกวตัวอยาง 

    = ความหนาแนนของตัวอยางแกว 

 MV   = ปริมาตรเชิงโมล   

 เม่ือ TM หมายถึงผลรวมทั้งหมกของนํ้าหนักโมเลกุลโดยหาไดจาก 

 
32325252323222 OErOErOPOPOAlOAlONaONaT ZxZxZxZxM   (3)  

 

 2.3 การศึกษาสมบัติทางแสง 

  การศึกษาสมบัติทางแสงของตัวอยางแกวไดศึกษาดวยการดูดกลืนแสง (absorption) ชวง UV-Vis โดยใชเครื่อง UV-Vis 

spectrophotometer รุน Cary ของบริษัท Varian และชวง UV-Vis-NIR โดยใชเครื่อง UV-Vis-NIR spectrophotometer รุน 

UV 3600 ของบริษัท Bara Scientific นําคาการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวที่วัดไดไปพล็อตกราฟเพื่อแสดงคาการดูดกลืนแสง

ของแกว 

 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

 ผลการทดลองหลอมแกวพบวาตัวอยางแกวที่ไดมีลักษณะ เปนเน้ือเดียวกัน ใสสมํ่าเสมอและมีสีชมพูเพิ่มมากขึ้นตาม

ความเขมขนของ Er2O3 ที่เพิ่มขึ้น เน่ืองจากเออรเบียมออกไซดเปนสารเคมีที่ใหสีชมพู ดังน้ันเม่ือเพิ่มความเขมขนของ Er2O3 

จึงสงผลใหตัวอยางแกวมีสีชมพเูพิ่มขึ้น แสดงดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะของแกวโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟตที่เจือดวย Er2O3 

  

 จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพ ของแกวโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟตที่เจือดวย Er2O3  ที่ความเขมขน 0.00, 0.05, 

0.50, 1.00, 2.00 และ 3.00 รอยละโดยโมล พบวาความหนาแนนของตัวอยางแกว NAPEr มีคาเทากับ 2.6172, 2.5975, 

2.6202, 2.6432, 2.7007 และ 2.7482 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ตามลําดับ โดยพบวาความหนาแนนของแกวมีแนวโนม

ขึ้นกับปริมาณความเขมขนของ Er2O3 โดยที่ความเขมขน 0.05 รอยละโดยโมล มีความหนาแนนต่ําที่สุด เทากับ 2.5975  กรัม

ตอลูกบาศกเซนติเมตร และความเขมขน 3 .00 รอยละโดยโมล มีความหนาแนนสูงที่สุด เทากับ 2 .7482  กรัมตอลูกบาศก

เซนติเมตร ดังแสดงในตารางที่ 1 และจากการวิเคราะหคาปริมาตรเชิงโมล พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นที่ความเขมขน 0. 00 -  1 .0 0 

0. 00 mol%     0.05 mol%    0.50 mol%    1.00 mol%    2.00 mol%     3.00 

mol% 
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รอยละโดยโมล ลดลงที่ความเขมขน 2 .0 0  รอยละโดยโมล และเพิ่มขึ้นอีกครั้งที่ความเขมขน 3 .00 รอยละโดยโมล ดังน้ัน

ตัวอยางแกว NAPEr จะไมขึ้นกับปริมาณความเขมขนของ Er 2O3 โดยที่ความเขมขน 0.00 รอยละโดยโมล มีปริมาตรเชิงโมล

ต่ําที่สุด เทากับ 46.5970 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล และความเขมขน 1.00 รอยละโดยโมล มีปริมาตรเชิงโมลสูงที่สุด เทากับ 

47.0485 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล ดังแสดงในตารางที่ 1 คาปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว NAPEr ที่ความเขมขนที่มี

แนวโนมเพิ่มขึ้นอาจเน่ืองมาจาก Er2O3 เขาไปทําลายสะพานเชื่อมออกซิเจน (non-bridging oxygen) ในโครงสรางของแกว

ฟอสเฟตมากขึ้น สงผลใหปริมาณเชิงโมลของแกวตัวอยางเพิ่มขึ้น และสําหรับตัวอยางแกว NAPEr ที่ไมขึ้นกับความเขมขนของ 

Er2O3 อาจเน่ืองมาจาก Er2O3 เขาไปเชื่อมสะพานออกซิเจน (bridging oxygen) ในโครงสรางของแกวฟอสเฟตมากขึ้น สงผลให

ปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยางไมขึ้นกับความเขมขนของ Er2O3 

 

ตารางที่ 1 คาความหนาแนน และคาปริมาตรเชิงโมลของแกว NAPEr ที่เจือ Er2O3 ที่ความเขมขนตาง ๆ 

ตัวอยาง

แกว 
สัดสวนสารเคมี 

สมบัติทางกายภาพ 

ความหนาแนน  

(กรัมตอลูกบาศก-

เซนติเมตร) 

ปริมาตรเชิงโมล 

(ลูกบาศก-

เซนติเมตรตอโมล) 

NAPEr1 15Na2O : 20Al2O3 : 65P2O5  2.6172  0.0148 46.5970 

NAPEr2 15Na2O : 20Al2O3 : 64.95P2O5 : 0.05Er2O3 2.5975  0.0050 46.9964 

NAPEr3 15Na2O : 20Al2O3 : 64.50P2O5 : 0.50Er2O3 2.6202  0.0024 47.0023 

NAPEr4 15Na2O : 20Al2O3 : 64.00P2O5 : 1.00Er2O3 2.6432  0.0010 47.0485 

NAPEr5 15Na2O : 20Al2O3 : 63.00P2O5 : 2.00Er2O3 2.7007  0.0043 46.9378 

NAPEr6 15Na2O : 20Al2O3 : 62.00P2O5 : 3.00Er2O3 2.7482  0.0004 47.0023 

  

 จากการศึกษาสมบัติทางแสง ของแกวโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟตที่เจือดวย Er2O3  ที่ความเขมขน 0.00, 0.05, 

0.50, 1.00, 2.00 และ 3.00 รอยละโดยโมล พบวาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว NAPEr ในชวง UV-Vis-NIR จะได

สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว NAPEr แสดงดังภาพที ่2  
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ภาพที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว NAPEr ในชวงความยาวคล่ืน 200 – 1700 นาโนเมตร  

แบบเรียงกันตามความเขมขนของ Er2O3 

  

 จากภาพที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว NAPEr เจือดวย Er2O3 ที่ความเขมขน 0.00, 0.05, 0.50, 

1.00, 2.00 และ 3.00 รอยละโดยโมล ในชวงความยาวคล่ืน 200-1700 นาโนเมตร พบวาตัวอยางแกวสามารถดูดกลืนแสง

ชวงอินฟราเรดใกล (UV-Vis-NIR) ไดอยางมีประสิทธิภาพ พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงทั้งหมด 11 พีค คือ ที่ความยาวคล่ืน 

363 (4I15/2→4G9/2), 379 (4I15/2→4G11/2), 406 (4I15/2→4F9/2), 451 (4I15/2→4F5/2), 488 (4I15/2→4F7/2), 522 

(4I15/2→2H11/2), 544 (4I15/2→4S3/2), 652 (4I15/2→4F9/2), 802 (4I15/2→4I9/2), 978 (4I15/2→4I11/2)   และ 1537 

(4I15/2→4I13/2) นาโนเมตร (V.B. Sreedhar et al., 2017: 1001-1008) โดยความเขมขนของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงมีคา

เพิ่มขึ้นตามความเขมขนของ Er2O3 ซ่ึงที่ความยาวคล่ืน 1537 นาโนเมตร เปนสเปกตรัมการดูดกลืนแสงสูงที่ สุดในชวง

อินฟราเรดใกล ที่ความเขมขนของ 0.00 รอยละโดยโมล Er2O3 จะไมพบสเปกตรัมการดูดกลืนแสง ในขณะที่ความเขมขนของ 

Er2O3 ที่ 3.00 รอยละโดยโมล จะใหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงสูงที่สุด 

 

4. สรุปผลการทดลอง 
 

 จากการศึกษาผลของการเจือ Er2O3 ตอคุณสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟต 

จากสูตร 15Na2O : 20Al2O3 : (65-x)P2O5 : xEr2O3 เม่ือ x เทากับ 0.00, 0.05, 0.50, 1.00, 2.00 และ 3.00 รอยละโดยโมล 

ตัวอยางแกวถูกเตรียมดวยวิธีการหลอมและทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็ว (melt qeunching) โดยหลอมแกวที่อุณหภูมิ 1200 

องศาเซลเซียส ผลการเตรียมตัวอยางแกวพบวา คาความหนาแนนมีแนวโนมขึ้นกับปริมาณความเขมขนของ Er2O3 และคา
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ปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกวไมขึ้นกับปริมาณความเขมขนของ Er2O3 การดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวในชวงความยาว

คล่ืน 200-17 00 นาโนเมตร พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงทั้งหมด 11 พีค โดยความยาวคล่ืน 1537 นาโนเมตร เปนสเปกตรัม

การดูดกลืนแสงสูงที่สุดในชวงอินฟราเรดใกล นอกจากน้ีพบวาความเขมการดูดกลืนแสงมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของ Er2O3 

จากผลการทดลองสามารถสรุปไดวา แกวโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟต เจือดวย Er2O3 มีแนวโนมสําหรับเปนวัสดุทางแสง 

(optical materials) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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