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บทคัดย่อ 

  
ZnO และ TiO2 สามารถใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสงได้ และเมื่อน ามาผสมกันจะท าให้ได้ 

Zn2TiO4 แล้วท าการเจือด้วย Fe2O3 ตามสัดส่วน 5% 10% และ 15% โดยใช้วิธีผสมสารแบบอย่างง่าย แล้ว
เผาผนึกสารที่อุณหภูมิ 1000◦C จากนั้นเตรียมฟิล์มบนกระจกน าไฟฟ้าแล้วท าฟิล์มด้วยเทคนิคการเคลือบ
แบบปั่นเหวี่ยง (spin coating) จะได้เป็นฟิล์มบาง Zn2TiO4 ที่ไม่เจือและเจือด้วย Fe เพ่ือศึกษาค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าของฟิล์มบาง Zn2TiO4 ที่ไม่เจือและเจือด้วย Fe ภายใต้การฉายแสงอัลตราไวโอเลต (ใช้หลอด 
UV ขนาด 5 mW) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อยังไม่ได้ฉายแสง UV ฟิล์มบาง Zn2TiO4 ที่เจือด้วย Fe ปริมาณ 
10% มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าที่สุดเป็น 13.8 Ω  ส าหรับ Zn2TiO4 ที่ไม่เจือด้วย Fe จะมีค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าที่ลดลงมากที่สุดเป็น 12.6 Ω เมื่อได้รับการฉายแสงอัลตราไวโอเลต (UV)  จากนั้นท าการวัดค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าเพ่ิมเติมด้วยการฉายแสงเลเซอร์สีแดง สีเขียว และสีน้ าเงิน ขนาด 5 mW พบว่า ความต้านทาน
ไฟฟ้าของฟิล์มทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่า Zn2TiO4 ที่ไม่เจือและเจือด้วย Fe สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสงได้ (โดยเฉพาะช่วงของแสงอัลตราไวโอเลต) 

 
ค าส าคัญ: Zn2TiO4, Fe2O3, ความต้านทานไฟฟ้า, การฉายแสงอัลตราไวโอเลต 

 
 
 
 
 

Abstract 
 

 In this work, ZnO and TiO2 can be used in optical electronics devices.  And mixture of 
ZnO and TiO2 can occurred Zn2TiO4, Zn2TiO4 and then Fe2O3 doped Zn2TiO4 as a proportion 
of 5% 10% and 15% .  The materials mixed by using simplify method and then sintered at 
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1000°C.  Films are coated on conductive glass with the spin coating technique.  To study the 
electrical resistance of thin films of samples under ultraviolet light (UV lamp 5 mW). We found 
that thin film of Fe 10% doped Zn2TiO4 has the lowest resistance is 13.8 Ω when no light. For 
the undoped Fe sample, the lowest resistance is 12.6 Ω when UV exposed. In addition study 
found that the electrical resistance of all samples are not changed when red, green and blue 
laser (5 mW) exposed.  This indicates that Fe undoped and doped of Zn2TiO4 could be used 
as a opto-electronics device (especially, the range of UV light). 

 
Keywords: Zn2TiO4, Fe2O3, electrical resistance, UV irradiation 

 
บทน า 

 
ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) เป็นสารกึ่งตัวน าที่มีพลังงานแถบช่องว่าง (band gap energy) เป็น 3.37 eV 

ตอบสนองได้ดีต่อรังสีอัลตราไวโอเลต เหมาะกับใช้งานเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง  (Sun, H., et al, 
2008; Alivov, Y. I., et al, 2003) และไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) มีค่าพลังงานแถบช่องว่างเป็น 3.2 eV มี
ลักษณะโปร่งใส และเหมาะกับการน าไปใช้งานทางไมโครอิเล็กทรอนิกส์และทางแสง (Yildiz, A., et al, 2008) 
เมื่อน าสาร ZnO และ TiO2 มาผสมกันโดยใช้สัดส่วน 1:1 โดยน ามาเผาผนึกสารเพ่ือเปลี่ยนเฟสจะได้เป็นสาร
ซิงค์ไททาเนต (ZnTiO3) และหากน าไปเผาที่อุณหภูมิตั้งแต่ 1000 °C ขึ้นไป จะเกิดการเปลี่ยนเฟสเป็น      ซิงค์ 
ไททาเนียม ออกไซต์ (Zn2TiO4) (Jain, P., et. al, 2010) ซึ่ง Zn2TiO4 มีโครงสร้างแบบเพอรอฟสไกท์ มี
คุณสมบัติที่หลากหลาย มีพลังงานแถบช่องว่างเป็น 3.1 eV และสามารถน าไปใช้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวเก็บประจุ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยที่พบว่าเมื่อฉายแสงอัลตราไวโอเลต (UV) 
บนพ้ืนผิวของสารตัวอย่าง จะท าให้มีการเปลี่ยนแปลงการน าไฟฟ้าของสารตัวอย่างได้เนื่องจากการเกิด
ต าแหน่งช่องว่างของออกซิ เจน (oxygen vacancy)  บนพ้ืนผิวของสารตัวอย่าง เช่น สาร SrTiO3 
(Suwanwong, S., et al, 2015), KTaO3 (Suwanwong, S., et al, 2016) Ba0.7Ca0.3TiO3 (Jaiban, P., et 
al, 2015) และ CaCu3Ti4O12 (Masingboon, C., et al, 2013) ซึ่งท าให้มีการเปลี่ยนแปลงจากความเป็น
ฉนวนเปลี่ยนไปเป็นน าไฟฟ้าได้เมื่อได้รับการฉายแสง 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจสาร Zn2TiO4 ที่เป็นสารกึ่งตัวน า และท าการเจือด้วย Fe2O3 ในสาร 
Zn2TiO4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าไฟฟ้า ให้ตอบสนองทางด้านแสง UV ได้ดีเมื่อมีการฉายแสงบนพ้ืนผิว 
โดยงานวิจัยนี้จะใช้วิธีการเตรียมสารแบบอย่างง่าย และใช้เทคนิคการเคลือบฟิล์มแบบปั่นเหวี่ยง (spin 
coating) ซึ่งเป็นวิธีฟิล์มได้โดยง่ายและรวดเร็ว ต่อจากนั้นน าไปวัดหาค่าความต้านทานไฟฟ้าของฟิล์มบางของ 
Zn2TiO4 เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสงต่อไป 

 
วัสดุและวิธีการ  
     

1. การเตรียมสาร  
    1.1  การเตรียมสาร Zn2TiO4  
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           ผสม ZnO และ TiO2 เป็นสัดส่วน 1 : 1 โดยโมล ด้วยปริมาณสารสัมพันธ์ จากนั้นเติมน้ ากลั่น 
(DI water) ลงไปในสาร แล้วผสมสารให้เข้ากันด้วยเครื่อง Hot plate stirrer ที่อุณหภูมิ 100◦C เป็นเวลา 30 
นาที ด้วยความเร็ว 300 rpm จะได้สาร ZnO : TiO2 ในรูปของเหลว และอบสารด้วยอุณหภูมิ 250◦C เป็น
เวลา 3 ชั่วโมง จะได้สาร ZnO : TiO2 แบบผงแห้ง จากนั้นน าไปเผาด้วยอุณหภูมิ 1000 ◦C เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
เพ่ือเปลี่ยนเฟสของสาร จะได้สาร Zn2TiO4 ลักษณะเป็นผงของแข็งสีขาว (ซึ่งยังไม่ได้เจือ Fe) 

 
2.1    การเตรียมสาร Zn2TiO4 ที่เจือ Fe  
         เตรียมสาร Zn2TiO4 ที่เจือ Fe2O3 โดยใช้สัดส่วน 5% ,10% และ 15% จากสารที่เตรียมแล้ว

ในข้อ 1.1 โดยใช้น้ ากลั่น (DI water) เป็นตัวท าละลายเพ่ือให้เป็นของเหลว แล้วกวนสารด้วยเครื่อง Hot 
plate stirrer ท าการปั่น 250 rpm เป็นเวลา 30 นาที จะได้สาร Zn2TiO4 ที่เจือ Fe ในรูปของเหลว จากนั้น
อบสารด้วยอุณหภูมิ 250 ◦C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จะได้สาร Zn2TiO4 ที่เจือ Fe ลักษณะเป็นผงสีม่วง แล้วท า
การเผาผนึกสาร Zn2TiO4 ที่เจือ Fe ด้วยอุณหภูมิ 1000 ◦C เป็นเวลา 8 ชั่วโมง จะได้สาร Zn2TiO4 ที่เจือ Fe 
มีลักษณะเป็นผงสีน้ าตาลอ่อน  

 
  1.3  การเตรียมสาร Zn2TiO4 ที่ไม่เจือ Fe และท่ีเจือ Fe แบบ Gel เพื่อใช้ท าฟิล์ม 
         เติมโพลีเอทิลลีนไกคอล 400 (PEG 400) ในสาร Zn2TiO4 ที่ไม่เจือและที่เจือ Fe2O3 ที่เป็นผง 

เพ่ือสร้างชั้น Gel ด้วยปริมาณ 2 ml แล้วกวนสารด้วยเครื่อง Hot plate stirrer ท าการปั่น 250 rpm เป็น
เวลา 30 นาที จะได้สารที่เป็น Gel เพ่ือน าไปเคลือบชั้นฟิล์มบาง 

2. การเคลือบฟิล์มบาง Zn2TiO4 ที่ไม่เจือและเจือ Fe บนกระจก FTO 
    2.1  เตรียมฟิล์มบาง Zn2TiO4 

                   เตรียมกระจก FTO ขนาด 1.5 x 1.5 cm2 ที่ท าความสะอาดด้วยอะซิโตน เอทานอล และ     
น้ ากลั่น (DI water) ด้วยเครื่องอัลตราโซนิคเป็นเวลาอย่างละ 10 นาที และอบให้แห้ง จากนั้นน าไปวางบน
เครื่อง spin Coater แล้วหยด Zn2TiO4 ที่เป็นเจลแล้ว ลงบนกระจก FTO 6 หยด ปรับค่าความเร็วในการหมุน
ที่ 600 rpm ตั้งเวลาในการหมุน 30 วินาที จากนั้นน าไปอบที่อุณหภูมิ 150◦C เป็นเวลา 10 นาที จะได้ฟิล์ม
บาง Zn2TiO4 ชั้นที่ 1 จากนั้นท าแบบกระบวนการเดิมจะได้ฟิล์มบาง Zn2TiO4 ชั้นที่ 2 น าฟิล์มบางไปอบที่
อุณหภูมิ 400◦C  เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก็จะได้ฟิล์มบางของ Zn2TiO4 ที่ยังไม่เจือ Fe 
             2.2  เตรียมฟิล์มบาง Zn2TiO4 ที่เจือ Fe   
                 ในการเตรียมฟิล์มบาง Zn2TiO4 ที่เจือ Fe2O3 โดยใช้สัดส่วน 5% ,10% และ 15% ที่เป็นเจล
แล้วตามข้อ 1.3 น ามาท าฟิล์มบางด้วยขั้นตอนเดียวกับข้อ 2.1 ดังที่กล่าวมาแล้ว ก็จะได้ฟิล์มบาง Zn2TiO4 ที่
เจือ Fe ทั้ง 3 สัดส่วน 
 

3. การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของ Zn2TiO4 ที่ไม่เจือและเจือด้วย Fe2O3 ภายใต้การฉายแสง 
อัลตราไวโอเลต (UV) 

     ติดตั้งเครื่องมือวัดความต้านทานไฟฟ้า ดังภาพที่ 1 จากนั้นน าฟิล์มบาง Zn2TiO4 ที่ไม่เจือและเจือ
ด้วย Fe มาหนีบขั้วบวกและข้ัวลบ โดยเว้นระยะห่างในการหนีบขั้ว 0.3 cm เพ่ือฉายแสงด้วยหลอด UV ขนาด 



ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ และคณะ 
 

 

w w w . s c i . p c r u . a c . t h  
 

หน้า 59 

5 mW ลงบนแผ่นฟิล์มที่เตรียมไว้แล้ว ท าการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าด้วยเครื่องมัลติมิเตอร์ยี่ห้อ Fluke รุ่น 
F3000FC จากนั้นท าการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าเพ่ิมเติมด้วยการฉายแสงเลเซอร์สีแดง สีเขียว และสีน้ าเงิน 
ขนาด 5 mW 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การวัดความต้านทานไฟฟ้าของ Zn2TiO4 ที่ไม่เจือและที่เจือ Fe ภายใต้การฉายแสง UV 
 

ผลการวิจัย 
 
        ความต้านทานไฟฟ้าของฟิล์มบาง Zn2TiO4 ที่ไม่เจือ และเจือด้วย Fe ภายใต้การฉายแสง
อัลตราไวโอเลต (UV) 

  สาร Zn2TiO4 มีคุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวน าที่เป็นโลหะออกไซด์ เมื่อมีการฉายแสงจะท าให้สารมี
เปลี่ยนแปลงการน าไฟฟ้า ซึ่งมีช่วงของความยาวคลื่นที่มีค่าการดูดกลืนแสงในช่วงของแสงอัลตราไวโอเลต เมื่อ
มีการเจือด้วย Fe2O3 ส่งผลให้มีค่าการน าไฟฟ้าที่ดีขึ้น ดังตารางที่ 1 พบว่า เมื่อยังไม่ได้ฉายแสง UV บนฟิล์ม
บาง Zn2TiO4 ที่เจือด้วย Fe2O3 ในปริมาณ 10% มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าสุด เมื่อเทียบกับฟิล์มบาง 
Zn2TiO4 ที่ยังไม่ได้เจือ Fe2O3 และเจือด้วย Fe2O3 ในปริมาณ 5% และ 15%  ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณที่
เหมาะสมในการเจือ Fe2O3 ใน Zn2TiO4 คือ 10% ที่ท าให้มีความต้านทานไฟฟ้าต่ าสุดเป็น 13.8 Ω 

 ส าหรับอิทธิพลของแสง UV ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการน าไฟฟ้าฟิล์มบาง Zn2TiO4 ที่เจือด้วย 
Fe2O3 10% มีค่าความต้านทานต่ าที่สุด เป็น 13.1 Ω เมื่อเทียบกับ 5% และ 15% แต่เมื่อพิจารณาฟิล์มบาง 
Zn2TiO4 ที่ไม่เจือด้วย Fe2O3 จะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ลดลงและเปลี่ยนแปลงมากกว่าสารตัวอย่างอ่ืนๆ 
จากการศึกษาเพ่ิมเติมโดยการฉายแสงเลเซอร์สีแดง สีเขียว และสีน้ าเงิน ขนาด 5  mW พบว่าไม่มีผลการ
เปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าของ Zn2TiO4 ที่ไม่เจือและเจือด้วย Fe 

ในงานวิจัยนี้ จึงชี้ให้เห็นว่า Zn2TiO4 ที่ไม่เจือและเจือด้วย Fe สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทางแสงได้ โดยเฉพาะแสงอัลตราไวโอเลต 

 
ตารางท่ี 1  ผลของการฉายแสง UV บนฟิล์มบางของ Zn2TiO4 ที่ไม่เจือและเจือด้วย Fe 
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สรุปและอภิปรายผล 
 
         งานวิจัยนี้ศึกษาค่าความต้านทานไฟฟ้าของฟิล์มบาง Zn2TiO4 ที่ไม่เจือ และเจือด้วย Fe ภายใต้การ
ฉายแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ได้ผลการทดลอง ดังต่อไปนี้ 

1. ฟิล์มบาง Zn2TiO4 ที่ไม่เจือ และเจือด้วย Fe มีการเปลี่ยนแปลงการน าไฟฟ้า ในช่วงของแสง
อัลตราไวโอเลต 

2. ฟิล์มบาง Zn2TiO4 ทีเ่จือด้วย Fe ในปริมาณ 10% จะมีค่าการน าไฟฟ้าที่ดีท่ีสุด  
3. ฟิล์มบาง Zn2TiO4 เมื่อมีการฉายแสงจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ลดลงและเปลี่ยนแปลงมากกว่า

สารตัวอย่างอ่ืนๆ 
4. ฟิล์มบาง Zn2TiO4 ที่ไม่เจือและเจือด้วย Fe สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทางแสงได้ โดยเฉพาะแสงอัลตราไวโอเลต 
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