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ในงานวิจัยนี้ฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมถูกเตรียมดวยเทคนิค อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง ที่อุณหภูมิ
วัสดุฐานรองที่แตกตางกัน (อุณหภูมิหอง 250 300 350 400 และ 450 C) และถูกอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 500 C เพื่อ
ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิวัสดุฐานรองตอโครงสรางผลึก และคุณสมบัติทางแสง - ไฟฟาของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือ
ดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได จากผลการทดลองพบวา โครงสรางผลึกของฟลมที่วัดดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซแสดงถึง
โครงสรางผลึกของออกไซดของสังกะสีสําหรับทุกอุณหภูมิวัสดุฐานรอง ในทํานองเดียวกันเปอรเซ็นตการสองผานของแสงเฉลี่ย
ในชวงที่ตามองเห็นมีคามากกวา 80 เปอรเซ็นต สําหรับคุณสมบัติทางไฟฟาพบวาเมื่ออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มสูงขึ้นมีผลทําให
พาหะนําประจุเมื่ออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มจากอุณหภูมิหองถึง 400 C แตมีคาลดลงเมื่ออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มขึ้นเปน
450 C อยางไรก็ตามพบวาสภาพคลองตัวมีคาใกลเคียงกัน สภาพตานทานแผนที่นอยที่สุดที่เตรียมไดมีคาประมาณ 28.2
/sq สําหรับฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมเตรียมที่อุณหภูมิวัสดุฐานรอง 400 C
คําสําคัญ: ฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียม เทคนิค อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง อุณหภูมิวัสดุฐานรอง
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Abstract
In this research, Al-doped zinc oxide films were prepared by RF magnetron sputtering technique
at different substrate temperatures (room temperature, 250, 300, 350, 400, and 450 C) and annealed in
vacuum at 500 C in order to study effect of substrate temperature on crystal structure and optical –
electrical properties of deposited Al-doped zinc oxide films. From experimental results, it was found that
the crystal structure of all deposited films showed zinc oxide structure and, in the same way, the average
percent transmission in visible light region were over 80 percent. For electrical property, it was found that
carrier concentration was improved as the substrate temperature increased from room temperature –
400C but it was decreased as the substrate temperature increased to 450C. However, it was found
that mobility was in the same order. The lowest sheet resistance achieved was about 28.2 /sq for the
Al-doped zinc oxide film prepared at substrate temperature of 400 C
Keywords: Al-doped zinc oxide film, RF magnetron sputtering technique, substrate temperatures
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1. บทนํา
ฟลมตัวนําโปรงแสงมีการประยุกตใชงานที่หลากหลายไดแก เซลลสุริยะ จอแสดงผลตาง ๆ และเซนเซอรตรวจจับ
แกสเชิงแสง เปนตน ฟลมตัวนําโปรงแสงสามารถเตรียมไดจากสารตั้งตนหลายชนิดและจากหลายเทคนิค โดยสารตั้งตนที่เปน
ที่นิยมใชคือ ออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุก เนื่องจากฟลมออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุกที่เตรียมไดมีคาสภาพความ
ตานทานไฟฟาต่ํา (10-4 .cm) และมีคาเปอรเซ็นตการสองผานของแสงในชวงที่ตามองเห็นมากกวา 80 เปอรเซ็นต แต
เนื่องจากอินเดียมเปนธาตุทีมีราคาแพงและพบไดคอนขางนอยในธรรมชาติ จึงมีความพยายามในการนําสารตั้งตนชนิดอื่น ๆ ที่
มีคุณสมบัติใกลเคียงกันมาใชทดแทนเชน ออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียม เนื่องจากมีราคาถูกวามาก อีกทั้งยังมีมากใน
ธรรมชาติ อยางไรก็ตามก็อาจตองยอมรับถึงคุณสมบัติทางไฟฟาที่อาจจะดอยกวาออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุก
ฟลมตัวนําโปรงแสงสามารถเตรียมไดดวยเทคนิคที่หลากหลาย โดยเฉพาะเทคนิค อาร – เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง
ซึ่งสามารถเตรียมฟลมที่มีความสม่ําเสมอบนพื้นที่ที่กวางไดเปนอยางดี นอกจากนั้นการเตรียมฟลมดวยเทคนิค อาร – เอฟ
แมกนีตรอนสปตเตอริงมีพารามิเตอรที่สามารถควบคุมในระหวางการเคลือบฟลมไดแก อุณหภูมิวัสดุฐานรอง [1-4] กําลังไฟฟา
[4] และการปรับปรุ งฟลม ดวยความร อน [1] เปนต น ซึ่ง ในงานวิจัย ชิ้นนี้ฟ ลมตัวนําโปรงแสงออกไซดข องสัง กะสีเ จือดวย
อลูมิเนียมถูกเตรียมดวยเทคนิค อาร – เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง ที่อุณหภูมิวัสดุฐานรองแตกตางกันตั้งแตอุณหภูมิหองจนถึง
450 องศาเซลเซียส และอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิวัสดุฐานรองตอ
คุณสมบัติของฟลมตัวนําโปรงแสงออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได
2. วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิวัสดุฐานรองตอโครงสรางผลึก และคุณสมบัติทางแสง – ไฟฟาของฟลมตัวนําโปรงแสง
ออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การเตรี ย มฟ ล ม ออกไซด ข องสั ง กะสี เ จื อด ว ยอลู มิ เ นี ย ม เริ่ ม ต นด ว ยการเคลื อบทํ า ความสะอาดกระจกหนา 2
มิลลิเมตร ซึ่งสามารถหาซื้อไดทั่วไป โดยแชกระจกในกรดไนตริกความเข็มขน 10 เปอรเซ็นต นาน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นลาง
ดวยน้ํายาลางจาน และเอทานอล ตามลําดับ โดยเขยาดวยความถี่เหนือคลื่นวิทยุ อยางละ 10 นาที แลวเปลาแหงดวยลมแหง
หลังจากนัน้ นํากระจกที่ทําความสะอาดแลวใสในถังสุญญากาศของระบบเคลือบฟลมบางระบบแมกนีตรอนสปตเตอรริง โดยมี
ระยะหางระหวางเปาสารเคลือบกับกระจกสไลดเทากับ 8 เซนติเมตร ปมดวยปมโรตารี่และปมกระจายไอจนกระทั่งมีความดัน
ฐานประมาณ 5 x 10-6 มิลลิบาร จึงใสแกสอารกอนเขาไปในถังสุญญากาศจนกระทั่งมีความดน 2.0 x 10-2 มิลลิบาร แลวทํา
การจุดพลาสมาดวยเครื่องกําเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ ความถี่ 13.56 เมกะเฮิรตซ และทําการเคลือบฟลมที่ความดัน 4.0 x
10-3 มิลลิบาร กําลังไฟฟา 150 วัตต เปนเวลานาน 45 นาที โดยเปาสารเคลือบที่ใชในงานวิจัยนี้เปนเปาออกไซดของสังกะสี
เจือดวยออกไซดของอลูมิเนียม 1 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และที่อุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคาแตกตางกันตั้งแตอุณหภูมิหองจนถึง
450 องศาเซลเซียส
หลังจากการเคลือบฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมถูกอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส
เปนเวลานาน 1 ชั่วโมง และทําการวิเคราะหโครงสรางผลึก คุณสมบัติทางแสงและไฟฟา ดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนดวยรังสี
เอกซ (D8 diffractrometer, Bruker) ปรากฏการณฮอลล (HMS-3000, Ecopia) และเปอรเซ็นตการสองผานของแสง (UV3600, Shimadzu) ตามลําดับ
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ภาพที่ 1 แสดงถึงสเปกตรัมการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอ็กซของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมที่
อุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคาแตกตางกันตั้งแตอุณหภูมิหองจนถึง 450 องศาเซลเซียส และอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 500 องศา
เซลเซียส เปนเวลานาน 1 ชั่วโมง

ภาพที่ 1 สเปกตรัมการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอ็กซของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได
จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวา โครงสรางผลึกสวนใหญของฟลมที่เตรียมที่อุณหภูมิหองอยูระนาบ (002) ซึ่งมีคาลดลง
อยางรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิ วัสดุ ฐานรองเพิ่มขึ้ นเป น 250 องศาเซลเซีย ส ในทางกลับ กันโครงสร างผลึกของฟล มที่ เตรี ยมที่
อุณหภูมิ 250 – 450 องศาเซลเซียส ประกอบดวนระนาบ (100) และ (101) เปนสวนใหญ ผลการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอกซ
ดัง กล าวแสดงโดยนั ย ถึ งการแทนที่ อะตอมสั ง กะสี ด วยอะตอมอลูมิ เ นี ย มที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ผลการวิจัย ดั ง กลาวสอดคล องกั บ
ผลการวิจัยของ Mamat [5] ที่ศึกษาผลกระทบของความเขมขนของการเจืออลูมิเนียมตอคุณสมบัติของฟลม ออกไซดของ
สังกะสีเจือดวยอลูมิเนียม
นอกจากนั้นจะเห็นไดวาจากผลสเปกตรัมการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอ็กซของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียม
ที่เตรียมไดมีความสอดคลองกับคุณสมบัติทางไฟฟาของฟลมดวย เนื่องจากเมื่อการแทนที่อะตอมสังกะสีดวยอะตอมอลูมิเนียม
เพิ่มมากขึ้นจะสงผลใหปริมาณพาหะนําประจุเพิ่มขึ้นตามไปดวยดังแสดงในภาพที่ 2

นอมนําศาสตรพระราชา สูก ารวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน | 81

The 10th NPRU National Academic Conference
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018

ภาพที่ 2 คุณสมบัติทางไฟฟาของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได
จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวาความหนาแนนของหาพะนําประจุ (n) มีคาเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มขึ้นจาก
อุณหภูมิหองถึง 300 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิวัสดุฐานรอง ความหนาแนนของหาพะนําประจุมีการ
เปลี่ยนแปลงคอนขางนอย และจะสังเกตไดวาสภาพคลองตัว () ในการเคลื่อนที่จะมีคาเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคา
สูงขึ้นดวย ซึ่งเปนผลมาจากโครงผลึกของฟลมมีความเปนผลึกที่เพิ่มสูงขึ้น และคงตัวเมื่ออุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคาเทากับ 300
องศาเซลเซียสหรือมากกวา การเพิ่มขึ้นของทั้งความหนาแน นพาหะนําประจุและสภาพคลองตัวในการเคลื่อนที่สงผลใหค า
ความตานทานแผน (Rs) มีคาลดลงอยางรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิหองจนถึง 300 องศาเซลเซียส
และมีคาคอนขางคงตัวเมื่ออุณหภูมิวัสดุ ฐานรองมีค าสูง ขึ้น โดยค าความตานทานแผ นที่ต่ํ าที่สุ ดที่ เตรี ยมไดใ นงานวิจัยนี้ มี
คาประมาณ 28.2 /sq สําหรับฟลมที่เตรียมที่อุณหภูมิวัสดุฐานรอง 400 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 3 เปอรเซ็นตการสองผานของแสงของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได
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เปอรเซ็นตการสองผานของแสงความยาวคลื่นตั้งแต 300 – 2,500 นาโนเมตร ของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวย
อลูมิเนียมที่เตรียมไดในภาพที่ 3 ซึ่งจะเห็นไดวาเปอรเซ็นตการสองผานของแสงในชวงแสงที่ตามมองเห็นมีคาเฉลี่ยมากกวา 80
เปอรเซ็นต
5. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาอุณหภูมิวัสดุฐานรองมีผลตอโครงสรางผลึก คุณสมบัติทางแสงและไฟฟาของฟลมออกไซด
ของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได โดยอุณหภูมิวัสดุฐานรองที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลทําใหโครงสรางผลึกมีความเปนผลึกเพิ่มมากขึ้น
และยังกระทบตอการแทนที่อะตอมสังกะสีดวยอะตอมอลูมิเนียมในโครงสรางผลึกของฟลมซึ่งจะมีคาเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิวัสดุ
ฐานรองที่เพิ่มสูงขึ้น มีผลตอความหนาแนนพาหะนําประจุและสภาพคลองตัวในการเคลื่อนที่ของพาหะนําประจุในฟลมที่เพิ่ม
มากขึ้น สงผลใหความตานทานแผนมีคาลดลงโดยคาความตานทานแผนทีต่ ่ําที่สุดที่เตรียมไดในงานวิจัยนี้มีคาประมาณ 28.2 /sq
สําหรับฟลมที่เตรียมที่อุณหภูมิวัสดุฐานรอง 400 องศาเซลเซียส และเปอรเซ็นตการสองผานของแสงในชวงแสงที่ตามมองเห็น
มีคาเฉลี่ยมากกวา 80 เปอรเซ็นต
6. ขอเสนอแนะ
ในงานวิจัยชิ้นนี้ อาจจะมีการศึกษาเพิม่ เติมถึงผลกระทบของเปอรเซ็นตการเจือของอลูมิเนียมสําหรับฟลมออกไซดของ
สังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่อุณหภูมิวัสดุฐานรองตาง ๆ
7. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัย ขอขอบคุ ณ รศ.ดร.จั กพงษ แก วขาว โปรแกรมวิ ชาวิ ท ยาศาสตร คณะวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สําหรับความเอื้อเฟอเครื่องมือวิเคราะหโครงสรางผลึกดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอกซ
และเปอรเซ็นตการสองผานของแสง และขอขอบคุณ ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร สําหรับความเอื้อเฟอเครื่องมือวิเคราะห
ปรากฏการณฮอลล
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