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บทคัดย่อ

ฟิ ล์มบางซิงค์ออกไซด์ ( ZnO) ที่ไม่เจือและเจืออลูมิเนี ยม ใช้
ระยะเวลาในการปลูกฟิ ลม์ 2 ชัว่ โมง เตรี ยมจากสารละลายตั้งต้น
Zinc
acetate dihydrate ใน Methanol ที่ความเข้มข้น 0.05 M และเจือด้วย
สารละลาย Aluminium nitrate nonahydrate (Al(NO3)3.9H2O) ที่ความ
เข้มข้น 0, 0.5, 1, 2 at.% โดยใช้แผ่นกระจก ( soda lime glass) เป็ นวัสดุ
รองรับ อุณหภูมิในการปลูกฟิ ลม์ อยู่ระหว่าง 250๐C ถึง 440๐C
จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกฟิ ลม์ บาง
ZnO คือ 385 ๐C จะให้ค่าความต้านทานไฟฟ้ าตํ่าที่สุดที่ 1.07 เมกะโอห์ม
และ พบว่าการส่ องผ่านของแสงได้ประมาณ 86.29% ที่ความยาวคลื่น 550
นาโนเมตร และจากการเจืออลูมิเนี ยมที่ความเข้มข้น 2 at.%ปลูกที่อุณหภูมิ
420 ๐C จะมีค่าความต้านทาน 1.78 เมกะโอห์ม และการส่ องผ่านของแสง
ด้วย UV/VIS พบว่ามีค่าระหว่าง75% - 85% ที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร
คําสําคัญ: ซิงค์ออกไซด์, สเปรย์ไพโรไลสิ ส

Abstract

In this study, we studied the effect of Aluminium (IIIA
element) as a dopant in Zinc oxide thin film on the optical and electrical
properties and microstructures of the thin films. Thin films of undoped and
Al-doped zinc oxide with 2 hours deposition time, were prepared by spray
pyrolysis using 0.05M solution of zinc acetate dihydrate in methanol as the
precursor. Aluminum-doped ZnO films were produced by adding 0, 0.5, 1,
2 % (atomic) Al (NO3)3.9H2O into the precursor solution, respectively, on
soda lime glass substrates in the temperature range of 250 ๐C and 510 ๐C .

The best temperature to grow the undoped thin film was 385๐C
because it had the lowest resistance of 1068.4 kilo ohms. Aluminum-doped
ZnO thin film exhibited the lowest resistance of 1.78 Mega ohms. Films
from all conditions had the transmittance of 75%-85% from UV/Vis
spectrophotometer analysis.
Keywords: Zinc Oxide, Spray pyrolysis, Aluminium nitrate nonahydrate
(Al(NO3)3.9H2O)

1. บทนํา

ในปั จจุบนั นั้นมีความต้องการในการใช้สอยและการพัฒนาฟิ ลม์
ออกไซด์นาํ ไฟฟ้ าโปร่ งแสง (Transparent conducting oxide Films, TCO )
มากขึ้น เนื่ องจากฟิ ลม์ TCO มีสมบัติก่ ึงตัวนําไฟฟ้ า (Semiconductor ), ที่
โปร่ งแสง ( Transparent ) ในย่านมองเห็น (visible light) และมีความเสถียร
ต่อสารเคมีและแรงทางกล [1] ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาฟิ ล์มบาง
ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) เพื่อใช้ผลิตขั้วไฟฟ้ าโปร่ งแสง เนื่ องจากฟิ ล์มบาง มี
ต้นทุนวัสดุถูกกว่าฟิ ลม์ บางชนิ ดอื่นๆ และมีสมบัตติ ่างๆตามที่ตอ้ งการ
จากการศึกษาวิธีการที่ใช้ในการเตรี ยมฟิ ลม์ บางซิงค์ออกไซด์
(ZnO) ด้วยเทคนิ ค Spray pyrolysis มีขอ้ ดีคือเป็ นเทคนิ คที่ทาํ ได้ง่าย ฟิ ล์ม
บางZnO ที่ได้มีความบางและสามารถนําไฟฟ้ าได้ดี เครื่ องมือและอุปกรณ์ไม่
ใช้สูญญากาศจึงมีราคาถูกกว่าวิธีการปลูกอื่นๆที่ใช้สูญญากาศ
ในการศึกษานี้ จะทําการวิจยั โดยศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิ
และตัวเจือที่มีต่อโครงสร้างสร้างจุลภาค สมบัติการนําไฟฟ้ า และความโปร่ ง
แสงของฟิ ลม์ บาง ZnO โครงงานนี้ มีเป้ าหมายเพื่อหาอุณหภูมิและความ
เข้มข้นตัวเจือ Al ที่ทาํ ให้ฟิลม์ บาง ZnO ที่ได้มีประสิ ทธิ ภาพดีในการนํา
ไฟฟ้ า และยอมให้แสงในย่านมองเห็นส่ องผ่าน

1

2.ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง

2.1 วัสดุกึ่งตัวนําออกไซด์ ของโลหะ
สารกึ่งตัวนําออกไซด์ของโลหะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้ มี
โครงสร้างผลึกเป็ นแบบพหุ ผลึก (Polycrystalline) หรื อแบบอสัญฐาน และ
สมบัติการนําไฟฟ้ าจะเปลี่ยนไปตามสภาวะการสร้างผลึก นั่นคือการเจือ
(Doping) ให้เป็ นสารกึ่งตัวนําชนิ ด n หรื อ ชนิ ด p
2.1.1 วัสดุก่ ึงตัวนําซิงค์ออกไซด์
ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) มีโครงสร้างผลึกแบบ Hexagonal wurtzite
เป็ นสารกึ่งตัวนําที่สร้างพันธะอะตอมแบบไอออนิ ก (Ionic) และจะแสดง
สมบัติเป็ นสารกึ่งตัวนําชนิ ด n (n-type)
2.2 เทคนิค Ultrasonic spray pyrolysis [4]
เทคนิ ค Ultrasonic spray pyrolysis เป็ นเทคนิ คการสร้างฟิ ลม์ บางโดย
การทําให้สารตั้งต้นเป็ นละอองด้วย Atomizer โดยการสั่นด้วยความถี่ระดับ
เมกะเฮิรตซ์ (MHz) เพื่อให้สารละลายตั้งต้นเป็ นละอองขนาด
1-2
ไมโครเมตร และละอองนี้ ลอยไปติดอยู่บนวัสดุรองรับ (Substrate) โดยอาศัย
ก๊าซนําพา ซึ่งจะต้องให้ความร้อนแก่วสั ดุรองรับจนถึงอุณหภูมิที่ตอ้ งการ
โดยจะแสดงชุดการทดลองดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 หลักการทํางานของเทคนิ ค
Spray pyrolysis

3. วิธีการทดลอง
3.1 การเตรียมวัสดุรองรับ (Substrate)

เริ่ มจากนํากระจกซึ่งเป็ นวัสดุรองรับไปทําความสะอาด จากนั้นนํา
กระจกใส่ ในบีกเกอร์ น้ าํ ดีไอออนไนซ์ ( Deionized water, DI ) นําบีกเกอร์
ใส่ ลงในเครื่ องอัลตร้าโซนิ คคลีนเนอร์ โดยใช้เวลา 10 นาที ต่อมาทําความ
สะอาดกระจกด้วยตัวทําละลาย
Acetone, Ethanol และ 2-Propanol
ตามลําดับ ใส่ ลงในเครื่ องอัลตร้าโซนิ คคลีนเนอร์ ครั้งละ 10 นาที แล้วเก็บ
กระจกโดยแช่ในนํ้าดีไอโอไนซ์ เมื่อนํากระจกที่ทาํ ความสะอาดแล้วมาใช้
จะต้องเป่ าด้วยก๊าซไนโตรเจนให้แห้งสนิ ท

3.2 การเตรียมสารละลายตั้งต้น (precursor)

เตรี ยมสารละลายตั้งต้นจาก Zinc acetate dihydrate โดยใช้ methanol
เป็ นตัวทําละลายให้ได้ความเข้มข้น 0.05M สําหรับการทดลองปลูกฟิ ลม์

ZnO ที่เจือด้วยอลูมิเนี ยมจะต้องเติม อลูมิเนี ยมไนเตรตโนนะไฮเดรต ตามค่า
ความเข้มข้นที่ 0, 0.5, 1, 2 at.% ของความเข้มข้นในสารละลายตั้งต้น
3.3 การปลูกฟิ ล์ ม โดยจัดชุดการทดลองตามรู ปที่ 1 ซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
ก. นํากระจกที่ทาํ ความสะอาดแล้วมาเป่ าด้วยก๊าซไนโตรเจนให้แห้ง
แล้ววางไว้บนอุปกรณ์จาํ กัดขนาดฟิ ลม์ (Mask) แล้วนําไปวางใต้
Hot plate
ข. ตั้งอุณหภูมิไว้ตามที่ตอ้ งการทดลองจากนั้นต่อสายยางส่ ง อากาศ
แห้ง (Air zero) ซึ่งใช้เป็ นก๊าซนําพาไปยัง Spray chamber ปรับ
Flow regulator เพื่อให้มีอตั ราการไหลของก๊าซ
ค. นํา Reservoir มาทําการหุ ้มด้านหนึ่ งไว้ดว้ ย Parafilm จากนั้นเติม
สารละลายที่เตรี ยมไว้ลงใน Reservoir แล้วนําไปต่อเข้ากับ Spray
chamber
ง. นําเครื่ อง Atomizer ใส่ ลงในบีกเกอร์ ซ่ ึงมีน้ าํ อยู่พอประมาณ แล้ว
นําบีกเกอร์ ที่มี Atomizer อยู่ ไปวางไว้ใต้ Reservoir โดยมีน้ าํ ใน
บีกเกอร์ เป็ นตัวกลางระหว่าง Atomizer และ Reservoir เปิ ด
เครื่ อง Atomizer เปิ ดวาล์วก๊าซ ในระหว่างนี้ ตอ้ งมีการเติม
สารละลายเพิ่มสมํ่าเสมอ เนื่ องจากระหว่างสเปรย์สารละลาย
ภายใน Reservoir จะหมดไปเรื่ อย ๆ
จ. เมื่อครบระยะเวลาที่ได้กาํ หนด จึงปิ ดก๊าซที่ใช้นาํ พาและปิ ด
เครื่ อง Atomizer แล้วตั้งลดอุณหภูมิ Hot plate รอให้อุณหภูมิ
ลดลงจากอุณหภูมิที่ต้ งั ไว้ แล้วจึงนําชิ้นงานออก

3.4 การวิเคราะห์ ผลการทดลอง
•

สมบัติการนําไฟฟ้ า โดยพิจารณาค่า resistance จากเครื่ องมือวัด
Multimeter

•

ความโปร่ งใสของฟิ ลม์ บางและช่องว่างระหว่างแถบ (Band gap)
โดยพิจารณาจากค่า %transmittance จากการทดสอบด้วยเครื่ อง
UV/VIS spectrophotometry

•

ความหนาของฟิ ลม์ บาง โดยพิจารณาค่าจากเครื่ องมือวัด
Profilometer และ โครงสร้างทางจุลภาค ซึ่งพิจารณาจากภาพถ่าย
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

( Scanning Electron

Microscope, SEM ) และผลวิเคราะห์จากการเลี้ยวเบนของรังสี
เอ็กซ์(X-ray Diffraction ,XRD) เพื่อศึกษา Preferred orientation ,
ประเภทของผลึก และขนาดของเกรน (Grain size)
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4. ผลการทดลอง
4.1 ผลวิเคราะห์ ของฟิ ล์มบางซิงค์ออกไซด์ ทเี่ จือด้ วยอลูมเิ นียม
ปลูกทีอ่ ุณหภูมิ 412 องศาเซลเซียส
4.1.1 ผลวิเคราะห์ โครงสร้ างทางจุลภาค

พบว่า ฟิ ล์มที่เจือด้วย Al 1at.% มีลกั ษณะผลึกขนาดเล็ก แต่ฟิลม์ ที่
เจือด้วย Al 2at.% นั้นมีผลึกที่จบั ตัวเป็ นกลุ่มก้อนมากกว่า

รู ปที่ 3 ภาพถ่ายฟิ ลม์ บาง ZnO ปลูกที่อุณหภูมิต่างๆ
ก) 250 °C, ข) 350 °C , ค) 412°C ง) 440 °C, จ) 470 °C

4.2.2 ผลวิเคราะห์ ค่าความหนาจากเครื่องมือวัดโพรฟิ โรมิเตอร์

รู ปที่ 2 ภาพถ่ายฟิ ลม์ บาง ZnO ที่เจืออลูมิเนี ยมที่ความเข้มข้นต่างๆ
ก)Al 0 at% , ข) Al 1 at% , ค) Al 2 at.%

4.1.2 ผลวิเคราะห์ ค่าความหนาจากเครื่องมือวัดโพรฟิ โรมิเตอร์
พบ
ว่า เมื่อปริ มาณการเจือมากขึ้นทําให้ฟิลม์ มีความหนามากขึ้น
ด้วย โดยฟิ ล์มที่เจือ Al 2%at จะมีความหนามากที่สุด คือ 8013 อังสตรอม
ซึ่งเมื่อเทียบกับฟิ ล์มบางที่ไม่ได้เจือ Al มีความหนาเพียง 6497 อังสตรอม

4.1.3 ผลวิเคราะห์ ความต้านต้านทานไฟฟ้ า

พบว่า ฟิ ล์มบางซิงค์ออกไซด์จากสารละลายความเข้มข้นที่มีค่า
เท่ากับ 2 %Al จะทําให้ได้ค่าความต้านทานไฟฟ้ าของฟิ ลม์ บางที่น้อยที่สุด
คือ 1.78 เมกะโอห์ม และฟิ ล์มบาง ZnO ที่เจือAl ด้วยความเข้มข้น 0% นั้นจะ
มีResistance ที่มากกว่าฟิ ลม์ ที่เจือ Al ที่ความเข้มข้น 0.5 , 2 at.% แต่ที่ความ
เข้มข้น 1 at.% นั้นมีค่า Resistance ที่มากที่สุด คือ 23.3 เมกะโอห์ม

4.2 ผลวิเคราะห์ ฟิล์มบาง ZnO ทีป่ ลูกทีอ่ ุณหภูมติ ่างๆ
4.2.1 ผลวิเคราะห์ โครงสร้ างทางจุลภาค

จากผลการทดลองพบว่า เมื่อทําการปลูกฟิ ลม์ ที่อุณหภูมิต่าํ คือ 250°C
จะเกิดการแพร่ ของอะตอม Zn ที่ต่าํ เนื่ องจากที่อุณหภูมิต่าํ มีพลังงานความ
ร้อน (Thermal energy) น้อย อะตอมไม่สามารถแพร่ เข้าไปได้เต็มที่ และเมื่อ
ทําการปลูกพิลม์ ที่อุณหภูมิสูง ( 470 °C ) ฟิ ลม์ ที่ได้จะไม่ต่อเนื่ อง เพราะที่
อุณหภูมิสูง จะมีความร้อนที่ตวั Heater มากขึ้นทําให้สารละลายเข้าไปจําที่
แผ่นได้น้อยลง นิ วเคลียสเองก็ไม่สามารถโตได้มากขึ้น โดยฟิ ลม์ ที่ปลูกที่
อุณหภูมิ 250 °C และ 470 °C จะมีการจับตัวกันของผลึกเป็ นกลุ่มก้อน ไม่
ต่อเนื่ อง เมื่อวัดค่า Resistance จะพบว่าไม่สามารถวัดค่าได้

จะพบว่าเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ปลูกฟิ ลม์ สู งขึ้น ค่าความหนาของฟิ ล์มบาง
จะมีแนวโน้มที่ลดลง โดยฟิ ลม์ ที่ปลูกที่อุณหภูมิ 440 °C จะมีความหนาที่
น้อยที่สุดคือ 303 นาโนเมตรโดยฟิ ลม์ บางทั้งหมดมีความหนาระหว่าง 303 –
1755 นาโนเมตร

4.2.3 ผลวิเคราะห์ ค่าการส่ องผ่านของแสงจากเครื่องมือวัดยูววี สิ
สิเบิล้ สเปคโตโฟโตเมทรี (UV/VIS Spectrophotometry)

พบว่าเมื่อเปรี ยบเทียบค่าความสามารถในการส่ องผ่านของแสงของ
ฟิ ลม์ บางที่ค่าความยาวคลื่นในการวิเคราะห์ 550 นาโนเมตร ฟิ ล์มที่ปลูกที่
อุณหภูมิ 385°C มีค่าการส่ องผ่านของแสงมากที่สุด คือ 86.29 % และที่
อุณหภูมิเพิม่ ขึ้น ค่าการส่ องผ่านของแสงจะมีแนวโน้มที่น้อยลง
รู ปที่ 4 กราฟ
ความสัมพันธ์ค่าการ
ส่ องผ่านของแสงของ
ฟิ ลม์ บางที่ปลูกแต่ละ
อุณหภูมิ

4.2.4 ผลวิเคราะห์ ช่องว่างระหว่างแถบ (Band gap )
พบว่าฟิ ลม์ บางซิงค์ออกไซด์ที่ทาํ การทดลองมีค่าช่องว่างระหว่าง
แถบ(Band gap) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 3.28 – 3.33 อิเล็กตรอนโวลล์

4.2.5 ผลวิเคราะห์ โครงสร้ างผลึกด้ วยเครื่องมือวัดเอ็กซ์ เรย์
ดิฟแฟร็กชั่น ( X-Ray Diffraction : XRD )
พบว่า peak ที่ระนาบ (100) (002) (101) (102) และ (110) เมื่อนํามา
เปรี ยบเทียบกับ Standard ZnO diffraction pattern และจากข้อมูลของฟิ ล์ม
ZnO ที่ปลูกที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส จะพบว่า XRD peak ไม่ชดั เจน
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เมื่อเทียบกับฟิ ล์มบางที่ปลูกที่อุณหภูมิอื่นๆ เนื่ องจากมีโครงสร้างเป็ นแบบ
Amorphous และเมื่อทําการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง SEM จะพบว่าฟิ ลม์ บางที่ได้
ไม่ต่อเนื่ องและจับตัวกันเป็ นกลุ่มก้อน

รู ปที่ 5 รู ปการเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์ของฟิ ลม์ บาง ZnO ปลูกที่อุณหภูมิ
250°C – 440 °C (บน) และ รู ปการเลี้ยวเบนของ
รังสี เอ็กซ์มาตรฐานของ ZnO (ล่าง)

4.2.4 ผลวิเคราะห์ ขนาดเกรน ( Grain size )

พบว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นขนาดของเกรนจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
เกรนมีขนาด 14.9 – 21 นาโนเมตร ฟิ ลม์ ที่ปลูกที่อุณหภูมิ 410 °C มีขนาด
ของเกรนมากที่สุด คือ 22.01 นาโนเมตร เนื่ องจากที่อุณหภูมิน้ ี มีพลังงาน
ความร้อนมากพอที่จะทําให้เกิดการโตของเกรน (Grain growth) และฟิ ลม์ ที่
ปลูกที่อุณหภูมิ 350 °C จะมีขนาดของเกรนเล็กที่สุดคือ 14.93 นาโนเมตร

4.2.5 ผลวิเคราะห์ Preferred orientation จากค่า Texture
coefficient
พบว่า ที่อุณหภูมิ 385 °C ฟิ ลม์ มี Preferred orientation ระนาบ
(100) เมื่อเทียบกับฟิ ล์มอื่นที่อุณหภูมิเดียวกัน การเรี ยงตัวของระนาบ นั้น ไม่
มี Preferred orientation ชัดเจน

4.2.6 ผลวิเคราะห์ ความต้านต้านทานไฟฟ้ า

พบว่า เมื่อปลูกฟิ ลม์ บางที่อุณหภูมิในช่วง 350°C - 430°C จะมีค่า
ความต้านทานไฟฟ้ าที่ต่าํ ที่สุด คือ 1068.4 กิโลโอห์ม ที่อุณหภูมิ 385°C

5. สรุปผลการทดลอง

5.1 อุณหภูมิที่ใช้ในการปลูกฟิ ลม์ มีผลต่อความสามารถในการส่ อง
ผ่านของแสงผ่านฟิ ล์มบาง คือค่า Transmittance จะลดลง เมื่ออุณหภูมิที่ใช้

ในการปลูกฟิ ลม์ มีค่าสู งขึ้น เพราะสารละลายสามารถเข้าไปจับกับแผ่นแก้ว
ได้มากขึ้น ช่องว่างของเกรนก็น้อยลง ทําให้ฟิลม์ บางซิงค์ออกไซด์ที่ปลูกที่
อุณหภูมิสูงนั้นสามารถดูดซับพลังงานแสงไว้ได้มาก
5.2 อุณหภูมิที่ใช้ในการปลูกฟิ ลม์ มีผลต่อค่าการนําไฟฟ้ าของฟิ ล์ม
คือเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการปลูกฟิ ลม์ จะทําให้ฟิลม์ มีค่าการนําไฟฟ้ าที่น้อยลง
และถ้าปลูกฟิ ลม์ ที่อุณหภูมิที่ต่าํ เกินไปฟิ ลม์ ที่ได้ก็จะมีค่าการนําไฟฟ้ าที่ต่าํ ลง
ด้วย โดยอุณหภูมิที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้ าน้อยที่สุดคือ 385 °C มีความ
ต้านทาน 1.07 เมกะโอห์ม
5.3 อุณหภูมิที่ใช้ในการปลูกฟิ ลม์ มีผลต่อความหนาของฟิ ล์ม คือเมื่อ
อุณหภูมิที่ใช้ปลูกฟิ ลม์ สู งขึ้น ความหนาของฟิ ลม์ บางจะมีแนวโน้มที่ลดลง
5.4 ฟิ ลม์ บาง ZnO ที่ปลูกขึ้น จากการทดสอบโดยเครื่ องมือวัด
เอ็กซ์เรย์ดิฟแฟร็ กชัน่ (X-Ray Diffraction) และจากการวิเคราะห์การ
Preferred orientation จากค่า Texture coefficient มีโครงสร้างผลึกเป็ น
Hexagonal wurtzite ที่ระนาบ (100) (002) (101) (102) และ (110)
5.5 การเจือAl ลงไปในการปลูกฟิ ลม์ บางซิงค์ออกไซด์ ทําให้ฟิล์มบาง
นําไฟฟ้ าได้ดีข้ ึนเนื่ องจาก เกิดอิเล็กตรอนอิสระจากการเข้าไปแทนที่ Zn2+
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