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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาลักษณะของเส้นสเปกตรัมของแสงที่ปลดปล่อยออกมาจากหัวกําเนิดพลาสมา
แบบฝักบัว โดยใช้ไอระเหยซิงค์อะซิเตตเป็นแก๊สตั้งต้นและใช้แก๊สฮีเลียมและแก๊สอาร์กอนทําหน้าที่เป็นแก๊สพาหะ
แก๊สผสมถูกทําให้แตกตัวด้วยเทคนิคการเพิ่มการตกสะสมของไอสารละลายโลหะอินทรีย์ด้วยพลาสมา (plasma
enhanced metal organic chemical vapor deposition, PE-MOCVD) เมื่อใช้แก๊สฮีเลียมผสมไอของซิงค์อะซิ
เตตและทําการจุดพลาสมาที่ความดัน 800 Pa และใช้กําลังไฟฟ้าที่ขั้วกําลัง 30 W และที่ขั้วไบอัส 10 W พบเส้น
สเปกตรัมของอะตอมสังกะสี Zn I (411.32 nm) เข้มมากที่สุด ซึ่งแสดงว่าที่เงื่อนไขนี้อะตอมของสังกะสีสามารถ
แยกตัวออกมาจากโมเลกุล Zn(CH3COO)2 ได้ดีที่สุด และเมื่อทําการจุดพลาสมาโดยใช้แก๊สอาร์กอนผสมไอของซิงค์
อะซิเตต พบว่าเมื่อใช้กําลังไฟฟ้าที่ขั้วไบอัส 10 W พบเส้นสเปกตรัมของอะตอมสังกะสี Zn I (472.21 nm) มีความ
เข้มมากที่สุด และการเพิ่มกําลังไฟฟ้าที่ขั้วไบอัสทําให้แก๊สอาร์กอนแตกตัวในบริเวณ plasma after glow ได้มาก
ขึ้นโดยสังเกตจากเส้นสเปกตรัมของอะตอมอาร์กอน Ar I (750.38 nm) มีความเข้มมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มการแตกตัว
ของแก๊สอาร์กอนจะทําให้เกิดการระดมชนของไอออนที่แผ่นฐานมากขึ้นในระหว่างที่เกิดการฟอร์มตัวของฟิล์ม
ซิงค์ออกไซด์ ซึ่งจะช่วยให้ฟิล์มก่อตัวได้ดีที่อุณหภูมิของแผ่นฐานต่ํากว่า (lower substrate temperature) เมื่อ
เทียบกับการเตรียมฟิล์มด้วยเทคนิค CVD ทั่วๆ ไป
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ABSTRACT
In this research, the emission spectra from the shower plasma source were analyzed
using the optical emission spectroscopy method. The zinc acetate vapor as a precursor together
with helium and argon as carrier gases were discharged using the plasma enhanced-metal
organic chemical vapor deposition (PE-MOVCD) technique at the working pressure of 800 Pa.
After identifying the emission spectra from He/Zn(CH3COO)2 plasma, we found the maximum
intensity of Zn I (411.32 nm) that corresponding to the rf power of 30 W and the rf bias of 10 W.
This result indicates that the above conditions appropriate for dissociation of zinc atom from
Zn(CH3COO)2 molecule. While the emission spectra from Ar/Zn(CH3COO)2 plasma shows the
highest intensity of Zn I (472.21 nm) when using the rf bias of 10 W. The increasing of the rf bias
power result to the increasing of Ar I (750.38 nm) emission line. This result indicates that there is
higher argon discharge in the plasma after glow region corresponding to higher argon ion
bombardment at the substrate during the formation of ZnO film. The ion bombardment arising
from plasma-enhanced chemical vapor deposition is an attractive process for film growth due to
its lower substrate temperature requirement. Therefore this technique is useful for deposition
on thermally unstable materials.
คําสําคัญ: การวิเคราะห์สเปกตรัมทางแสง หัวกําเนิดพลาสมาแบบฝักบัว
การเพิ่มการตกสะสมของไอสารละลายโลหะอินทรีย์ด้วยพลาสมา
Keywords: Optical emission spectroscopy, The shower plasma source, PE-MOCVD

บทนํา
ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา ฟิ ล์ ม ออกไซด์ นํ า
ไฟฟ้าโปร่งแสง (Transparent Conducting Oxides)
หรือเรียกย่อๆ ว่า ฟิล์ม TCOs ได้ถูกพัฒนาขึ้นและ
นํ า ไปใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบหนึ่ ง ของอุ ป กรณ์ อ็ อ ปโต
อิเล็กทรอนิกส์ (optoelectronic devices) อย่าง
กว้างขวาง (Liu et al., 2010; Simashkevich et al.,
2010) เนื่องจากเป็นสารกึ่งตัวนําชนิดช่องว่างพลังงาน
กว้าง (wide band gap semiconductor) ที่สามารถ
พั ฒ น า ใ ห้ มี ทั้ ง ส ภ า พ นํ า ไ ฟ ฟ้ า ( electrical
conductivity) และการส่งผ่านแสงในช่วงที่ตามองเห็น
(optical transmittance) ได้ดี (Benramache et al.,

2013) นอกจากนั้นการเจือธาตุโลหะที่เหมาะสมยัง
สามารถทําให้ฟิล์ม TCOs มีคุณสมบัติเป็นสารประกอบ
สารกึ่งตัวนําชนิดเอ็นหรือชนิดพีได้ด้วย
สารประกอบ TCOs ที่ได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ดีบุกออกไซด์
(SnO2) อินเดียมออกไซด์ (In2O3) และซิงค์ออกไซด์
(ZnO) โดยสารประกอบ 2 กลุ่มแรกได้ถูกศึกษาค้นคว้า
จากนักวิจัยจํานวนมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติโดดเด่น
ทั้งในเรื่องการนําไฟฟ้าที่สามารถปรับปรุงให้มีสภาพ
ต้านทานลดลงถึงระดับ 10-4 cm และสามารถ
ส่ ง ผ่ า นแสงในย่ า นที่ ต ามองเห็ น ได้ ม ากกว่ า 90%
(Lucio-Lo´pez et al., 2006; Watanabe et al.,
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2014) แต่มีข้อด้อยในเรื่องความยุ่งยากในขบวนการ
เตรี ย ม สารบางตั ว มี ค วามเป็ น พิ ษ และมี อ ยู่ น้ อ ยใน
ธรรมชาติ จึ ง มี ต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ สู ง
ในขณะที่
สารประกอบซิงค์ออกไซด์กลับได้รับความสนใจเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากธาตุองค์ป ระกอบมีอยู่มาก (abundant
material resources) ในธรรมชาติ และไม่เป็นพิษ
(non-toxicity) ต้นทุนการผลิตจึงถูกกว่า (Barankin
et al., 2007; Jiao et al., 2011)
การเตรียมฟิล์มซิงค์ออกไซด์ นั้นสามารถทํา
ได้ ห ลายวิ ธี เช่ น แมกนี ต รอนสปั ต เตอริ ง ด้ ว ยไฟฟ้ า
กระแสตรงและความถี่วิทยุ (DC and RF magnetron
sputtering) (Kumar et al., 2015; Gao and Li,
2004) การเคลือบแบบพัลส์เลเซอร์ (pulsed laser
deposition) (Tsoutsouva et al., 2011) การเคลือบ
แบบโซลเจล (sol-gel method) (Li et al., 2011)
และเทคนิคการใช้พลาสมาเป็นตัวเพิ่มการตกสะสมของ
ไอสารละลายโลหะอินทรีย์ (plasma enhanced
metal organic chemical vapor deposition) (Lei
et al., 2012) หรือเรียกย่อๆ ว่าเทคนิค PE-MOCVD
ซึ่ง เป็น วิธี ที่ส ามารถเตรี ยมฟิ ล์ มซิ ง ค์ ออกไซด์ บ นวัส ดุ
ยืด หยุ่น ได้ เนื่ อ งจากใช้ อุณ หภูมิ ของแผ่ น ฐานต่ํา กว่ า
เทคนิ ค อื่ น ๆ โครงงานวิ จั ย นี้ จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
สเปกตรัมของแสงที่ปลดปล่อยจากพลาสมาที่เกิดจาก
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ไอของสารละลายโลหะอิ น ทรี ย์ Zn(CH3COO)2 เกิ ด
ก า ร แ ต ก ตั ว ด้ ว ย เ ท ค นิ ค PE-MOCVD ภ า ย ใ ต้
สนามไฟฟ้าความถี่สูง โดยข้อมูลจากสเปกตรัมของแสง
ที่ ป ลดปล่ อ ยออกมาจากพลาสมาจะทํ า ให้ ท ราบถึ ง
เงื่อนไขที่เหมาะสมสําหรับการเคลือบฟิล์มออกไซด์นํา
ไฟฟ้าโปร่งแสงต่อไป

วิธีการดําเนินงานวิจัย
ในงานวิจัยนี้ได้แบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน คือ
การเตรี ย มสารละลายตั้ ง ต้ น และการทํ า ไอ การจุ ด
พลาสมา และการวิเคราะห์สเปกตรัมทางแสง ขั้นตอน
ในแต่ละส่วนแสดงได้ดังนี้
การเตรียมสารละลายตั้งต้น
วิ ธี ก ารการเตรี ย มสารละลายซิ ง ค์ อ ะซิ เ ตต
เ ริ่ ม จ า ก ล ะ ล า ย ผ ง ซิ ง ค์ อ ะ ซิ เ ต ต ดี ไ ฮ เ ด ร ต
ในเอทานอล (C2H5OH)
(Zn(CH3COO)2•2H2O)
ปริ ม าตร 250 ml เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามเข้ ม ข้ น 0.1 M
จากนั้ น ทํ า ให้ ส ารละลายอยู่ ตั ว โดยการเติ ม กรด
น้ําส้มสายชู (CH3COOH) ปริมาตร 20 ml และน้ํา
ปราศจากไอออนปริมาตร 20 ml และกวนให้เข้ากันที่
อุณหภูมิ 60 ๐C เป็นเวลา 60 นาที สารละลายซิงค์อะซิ
เตตจะใสและโปร่งแสง ซึ่งจะสามารถนําไปทําเป็นไอ
ระเหยได้ต่อไป ดังแสดงตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมสารละลายซิงค์อะซิเตต
โครงสร้างของหัวกําเนิดพลาสมาแบบฝักบัว
หัวพลาสมาแบบฝักบัวที่ใช้ในการทดลองนี้ได้
ถูกพัฒนาขึ้นโดย ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ

ซึ่ ง ได้ ยื่ น ขอจดอนุ สิ ท ธิ บั ต รแล้ ว (ตามเลขที่ คํ า ขอ
1503000296) โดยลักษณะอุปกรณ์กําเนิดพลาสมา
แบบฝักบัวตามการประดิษฐ์นี้ พลาสมาจะถูกสร้างขึ้น
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ภายใต้ขั้วไฟฟ้าแบบแผ่นคู่ขนานโดยใช้หลักการปล่อย
ประจุ แ บบฉนวนขวางกั น โดยขั้ ว กํ า ลั ง ถู ก ต่ อ เข้ า กั บ
แหล่งจ่ายไฟความถี่วิทยุผ่านตัวต่อไฟตัวเมียแบบ HN
ในขณะที่ขั้วกราวด์ได้ถูกเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.8 mm เรี ย งกั น เป็ น วงกลมคล้ า ยรั ง ผึ้ ง ที่ มี ค วาม
หนาแน่นของรู 53 รูต่อตารางเซนติเมตร ทําให้ส่วน
หนึ่ ง ของพลาสมาและอนุ มู ล ถู ก พ่ น ออกมาจากขั้ ว
กราวด์คล้ายกับน้ําที่ไหลออกมาจากฝักบัว
ระบบ PE-MOCVD
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ร ะ บ บ PE-MOCVD
ประกอบด้วยภาชนะสุญญากาศที่ทําจากแก้วไพเร็กซ์
เส้นผ่านศูน ย์กลาง 150 mm หนา 10 mm สูง 185
mm ถูกประกอบด้วยแผ่นสเตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลาง

Research

180 mm หนา 15 mm ทั้งด้านบนและด้านล่าง โดยที่
ฝาด้ า นบนต่ อ เข้ า กั บ หั ว พลาสมาแบบฝั ก บั ว และฝา
ด้านล่างถูกต่อเข้ากับโรตารีปั้ ม (rotary
pump)
แหล่งจ่ายไฟย่านความถี่วิทยุ (50 – 500 kHz) และ
เ ค รื่ อ ง วิ เ ค ร า ะ ห์ ส เ ป ก ต รั ม ท า ง แ ส ง ( optical
spectrometer) ที่ทํางานร่วมกับโปรแกรม Get Sotf
7.0 และควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ถูกติดตั้งให้วัดแสง
จากพลาสมาช่วงความยาวคลื่น 380-800 nm บริเวณ
“plasma after glow” ดังแสดงตามรูปที่ 2 จากนั้น
จําแนกเส้นสเปกตรัมที่ตรวจพบจากฐานข้อมูลออนไลน์
ในเว็ปไซต์ของ NIST Atomic Spectra Database
Lines Data (Kramida et al., 2015)

รูปที่ 2 ไดอะแกรมแสดงการติดตั้งระบบของหัวกําเนิดพลาสมาแบบฝักบัว
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ขั้นตอนการจุดพลาสมาจากไอของสารละลาย
ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ แ บ่ ง การทดลองออกเป็ น 2
ตอน คือ ตอนที่ 1 ใช้แก๊สฮีเลียมที่อัตราการไหล 0.01
0.04 0.07 และ 0.10 slm (standard liter per
minute) ผสมกับไอของซิงค์อะซิเตตให้มีความดันขณะ
ทํางาน (working pressure) เท่ากับ 400 600 800
และ 1000
Pa ตามลําดับ พลาสมาถูก จุดโดยใช้
แหล่ ง จ่ ายไฟฟ้า ความถี่ วิทยุ ที่ส ามารถปรับ ความถี่ไ ด้
ในช่วง 50 ถึง 500 kHz โดยจ่ายกําลังไฟฟ้าที่ขั้วกําลัง
และขั้วไบอัส 30 และ 10 W ตามลําดับ และตอนที่ 2
ใช้แก๊สอาร์กอนที่อัตราการไหล 0.07 slm ผสมกับไอ
ของซิงค์อะซิเตต ให้มีความดันขณะทํางาน 800 Pa
พลาสมาถูกจุดโดยใช้กําลังไฟฟ้าที่ขั้วกําลัง 30 W และ
ขั้วไบอัส 10 30 และ 50 W ตามลําดับ จากนั้นใช้
ออสซิลโลสโคปทําการวิเคราะห์ความถี่ แรงดันไฟฟ้า
(V(t)) และกระแสไฟฟ้า (I(t)) ที่ใช้ในการจุดพลาสมาใน
ช่วงหนึ่งคาบเวลา

ผลการทดลองและการวิเคราะห์
ผลการวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
ความถี่ไฟฟ้าที่เหมาะสมจากแหล่งจ่ายไฟที่ใช้
ในการจุดพลาสมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญเป็น
อย่างมากต่อพฤติกรรมของอิเล็กตรอนและไอออนใน
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พลาสมา เนื่ อ งจากเป็ น ตั ว แปรที่ ขึ้ น อยู่ กั บ ความดั น
อัตราการไหลของแก๊ส และระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า
จากกราฟตามรู ป ที่ 3 แสดงสั ญ ญาณแรงดั น และ
กระแสไฟฟ้าของหัวพลาสมาแบบฝักบัวที่ขั้วกําลัง ขณะ
ดําเนินการที่ความดัน 400 Pa ที่อัตราไหลของแก๊ส
ฮีเลียม เท่า กับ 0.01 slm สามารถอ่ า นค่า ศัก ย์ไ ฟฟ้ า
สูงสุดด้านบวกและลบ (Vp-p) ได้เท่ากับ 1557 V และ 1489 V โดยมีคาบเวลา ( T ) เท่ากับ 14.8  s ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ความถี่ ไ ฟฟ้ า จากแหล่ ง จ่ า ยไฟเท่ า กั บ
67.56 kHz และพบว่ากราฟ V(t) ไม่เป็นรูปไซน์แบบ
สมบูรณ์ คือ กราฟมีความไม่สมมาตรระหว่างช่วงเวลา
ที่เป็นค่าบวกและค่าลบ ซึ่งแสดงเป็นลักษณะเฉพาะตัว
ของพลาสมาที่ความดันต่ํา โดยช่วงเวลาที่แรงดันไฟฟ้า
เพิ่มสูงขึ้นถึงแรงดันเบรกดาวน์ (breakdown voltage)
จะเป็นช่วงที่แก๊สแตกตัวเป็นพลาสมา ขณะที่แกนตั้ง
ทางด้ า นขวามื อ แสดงลั ก ษณะกระแสไฟฟ้ า ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามเวลา จะเห็นว่าค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้
มีความไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากการดิสชาร์จที่ไม่สม่ําเสมอ
ของหัวพลาสมา โดยสามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด
ทางด้านบวกและลบ (Ip-p) ขณะเกิดพลาสมา ได้เท่ากับ
406 mA และ -259 mA ตามลําดับ

รูปที่ 3 สัญญาณแรงดันและกระแสไฟฟ้าของหัวกําเนิดพลาสมาฯที่ขั้วกําลัง
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ขณะที่เกิดการดิสชาร์จ กําลังไฟฟ้าส่วนหนึ่ง
จะสูญเสียไปในวงจรของแหล่งจ่ายไฟ เช่น สูญเสียไป
กั บ ความร้ อ นที่ เ กิ ด กั บ แกนของหม้ อ แปลงและตั ว
ต้านทานต่างๆ รวมถึงความร้อนที่เกิดกับหัวพลาสมา
เอง ดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องวัดกําลังไฟฟ้า ( P ) ที่
หัวพลาสมาใช้ตามสมการ P  IV ดังแสดงตามรูปที่ 4
โดยพื้นที่ใต้กราฟระหว่างกําลังไฟฟ้ากับเวลา หมายถึง
ค่าพลัง งานที่ ใช้ในการจุดพลาสมา ดัง นั้นกําลังไฟฟ้า
เฉลี่ยจึงหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟหารด้วยคาบเวลา ตาม

Research

สมการที่ 1 ซึ่งสามารถคํานวณกําลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ใช้ใน
การจุดพลาสมาได้เท่ากับ 162 W
T

P

 IV

dt

0

T

…(1)

ขณะที่ สั ญ ญาณแรงดั น ไฟฟ้ า และสั ญ ญาณ
กระแสไฟฟ้าที่ขั้วไบอัส สามารถอ่านค่าศักย์ไฟฟ้าสูงสุด
ด้านบวกและลบ (Vp-p) ได้เท่ากับ 487 V และ -498 V
โดยมีคาบเวลาเท่ากับ 4.76  s ซึ่งสอดคล้องกับ
ความถี่ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟเท่ากับ 210 kHz

รูปที่ 4 กําลังไฟฟ้าที่ขั้วกําลังในหนึ่งคาบเวลา
รูปที่ 5 แสดงภาพถ่ายขณะเกิดพลาสมาจาก
หัวกําเนิดพลาสมาแบบฝักบัวที่ความดัน 400 Pa ภาพ
(a) เมื่อใช้แก๊สฮีเลียมเป็นแก๊สตั้งต้นและให้กําลังไฟฟ้าที่
ขั้วกําลัง 30 W และภาพ (b) เมื่อใช้แก๊สฮีเลียมผสมไอ
ของซิงค์อะซิเตตเป็นแก๊สตั้งต้น และให้กําลังไฟฟ้าที่ขั้ว
กําลังและขั้วไบอัสเท่ากับ 30 W เห็นได้ว่าลักษณะสี
ของพลาสมาเปลี่ยนจากสีฟ้าจาง เป็นสีฟ้าเข้มมากขึ้น

แสดงให้เห็นว่าการให้กําลังไฟฟ้าที่ขั้วไบอัสสามารถเพิ่ม
การแตกตัวของพลาสมาบริเวณ “plasma after
glow” ซึ่งจะทําให้ไอของสารละลายตั้งต้นเกิดการแตก
ตัวเป็นโมเลกุลและอะตอมย่อยมากขึ้น จึงน่าจะส่งผล
โดยตรงต่ อ การเพิ่ ม อั ต ราการตกสะสมของอะตอม
สังกะสีลงบนแผ่นฐานต่อไป
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รูปที่ 5 ภาพถ่าย (a) ฮีเลียมพลาสมา และ (b) ฮีเลียมพลาสมาผสมไอของซิงค์อะซิเตต
ผลการวัดสเปกตรัมทางแสง
ในการแสดงผลความเข้มเส้นสเปกตรัมทาง
แสงจากแหล่งกําเนิดพลาสมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
จําแนกพีค (peak identification) เรานิยมใช้แสดงใน
รูปของความเข้มสัมพัทธ์ (normalized intensity) ซึ่ง
หมายถึ ง ความเข้ ม เส้ น สเปกตรั ม ที่ เ ป็ น ฟั ง ก์ ชั น ของ
ความยาวคลื่นหารด้วยความเข้มเส้นสเปกตรัมที่สูงที่สุด
ตลอดช่วงความยาวคลื่นที่ทําการเก็บข้อมูล จากรูปที่ 6
(ก) และ 6
(ข) แสดงความเข้มสั มพัทธ์ข องเส้ น
สเปกตรัมของแสงที่ปลดปล่อยออกมาจากพลาสมาที่
ความดันต่างๆ กัน เมื่อให้กําลังไฟฟ้าที่ขั้วกําลัง และที่
ขั้วไบอัส 30 W และ 10 W ตามลําดับ ซึ่งพบเส้น
สเปกตรัมของอะตอมฮีเลียม He I ปรากฏเด่นชัดที่
ความยาวคลื่น 338.86 447.14 471.31 587.55
706.51 และ 728.13 nm ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
เฉพาะเส้นสเปกตรัมของอะตอมสังกะสีพบว่าที่ความ
ดัน 400 Pa เส้นสเปกตรัมของอะตอมสังกะสี Zn I
ปรากฏที่ความยาวคลื่น 429.83 nm ที่ความดัน 600
Pa พบเส้นสเปกตรัมของอะตอมสังกะสี Zn I ปรากฏ
เพิ่มขึ้นที่ความยาวคลื่น 411.32 nm (Yang et al.,
2011) และที่ความดัน 800 Pa พบเส้นสเปกตรัมของ
อะตอมสังกะสี Zn II ปรากฏเพิ่มขึ้นที่ความยาวคลื่น
773.25 nm นอกจากนี้ที่ความดัน 800 Pa ยังตรวจ

พบเส้นสเปกตรัมของอะตอมคาร์บอน C II ที่ความยาว
คลื่น 750.89 nm และเส้นสเปกตรัมของอะตอม
ออกซิเจน O II ที่ความยาวคลื่น 738.73 และ 764.96
nm ตามลําดับ แต่เมื่อเพิ่มความดันจนถึง 1,000 Pa
กลับพบเส้นสเปกตรัมของอะตอมสังกะสี Zn I ที่ความ
ยาวคลื่น 411.32 nm เพียงเส้นเดียว ซึ่งเกิดจากผล
ของความดันที่เพิ่มขึ้นมากเกินไปทําให้ระยะปลอดการ
ชนเฉลี่ยมีค่าน้อยมากจนทําให้อิเล็กตรอนมีระยะทางใน
การสะสมพลังงานไม่เพียงพอต่อกระตุ้นและการไอออ
ไนซ์ แ ก๊ ส ที่ อ ยู่ ภ ายใน ซึ่ ง จะทํ า ให้ โ อกาสที่ ไ อของ
สารละลายจะถูกกระตุ้นนั้นน้อยไปด้วย
จากรูปที่ 7 (ก) และ 7 (ข) แสดงการ
เปรียบเทียบความเข้มสัมพัทธ์ของเส้นสเปกตรัมของ
แสงที่ ป ลอดปล่ อ ยออกมาจากพลาสมาของแก๊ ส
อาร์กอนผสมไอของซิงค์อะซิเตต ซึ่งพบเส้นสเปกตรัม
ของอะตอมอาร์กอน Ar I ปรากฏเด่นชัดที่ความยาว
คลื่น 376.52 380.31 390.06 nm และสเปกตรัมของ
อะตอมอาร์กอน Ar II ที่ความยาวคลื่น 675.28
750.38 763.51 และ 773.42 nm ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาเฉพาะเส้นสเปกตรัมของอะตอมสังกะสี เมื่อใช้
กําลังไฟฟ้าที่ขั้วไบอัส 10 W พบเส้นสเปกตรัมของ
อะตอมสังกะสี Zn I ปรากฏที่ความยาวคลื่น 411.32
429.83 และ 472.21 nm (Abdelli-Messaci et al.,

362

KKU Science Journal Volume 44 Number 2

2009; Hanif et al., 2013; Ono and Iizuka, 2009)
ตามลําดับ นอกจากนั้นยังพบเส้นสเปกตรัมของอะตอม
คาร์บอนที่ความยาวคลื่น C I 493.20 nm และ C II
588.97
nm และพบเส้ น สเปกตรัม ของอะตอม
ออกซิเจน O I ที่ความยาวคลื่น 557.73 nm ตามลําดับ
เมื่อเพิ่มกําลังกําลังไฟฟ้าที่ขั้วไบอัสเป็น 30 และ 50 W

Research

ตามลําดับพบว่าสเปกตรัมของอะตอมอาร์กอนมีความ
เข้มเพิ่มขึ้น ผลการจําแนกเส้นสเปกตรัมที่ตรวจพบจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ในเว็ปไซต์ของ NIST Atomic
Spectra Database Lines Data สามารถระบุชนิด
ของสปี ชี ส์ ที่ เ ปล่ ง แสงออกมาจากพลาสมาได้ ดั ง
ตารางที่ 1

รูปที่ 6 (ก) สเปกตรัมของแสงที่ปล่อยออกมาจากพลาสมาในช่วงความยาวคลื่น 350 – 550 nm เมื่อให้
กําลังไฟฟ้าที่ขั้วกําลังและขั้วไบอัส 30 และ 10 W ตามลําดับ
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รูปที่ 6 (ข) สเปกตรัมของแสงที่ปล่อยออกมาจากพลาสมาในช่วงความยาวคลื่น 550 – 800 nm เมื่อให้
กําลังไฟฟ้าที่ขั้วกําลังและขั้วไบอัส 30 และ 10 W ตามลําดับ

รูปที่ 7 (ก) สเปกตรัมของแสงที่ปล่อยออกมาจากพลาสมาในช่วงความยาวคลื่น 350 – 550 nm เมื่อให้
กําลังไฟฟ้าที่ขั้วกําลัง 30 W และที่ขั้วไบอัส 10 30 และ 50 W ตามลําดับ
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รูปที่ 7 (ข) สเปกตรัมของแสงที่ปล่อยออกมาจากพลาสมาในช่วงความยาวคลื่น 550 – 800 nm เมื่อให้
กําลังไฟฟ้าที่ขั้วกําลัง 30 W และที่ขั้วไบอัส 10 30 และ 50 W ตามลําดับ
ตารางที่ 1
Species
Ar II
Ar II
He I
Ar II
Zn I
O II
Zn I
O II
He I
He I
Zn I
O II
CI

สปีซีส์หลักที่ตรวจพบจากการวิเคราะห์เส้นสเปกตรัมของแสงที่ปลดปล่อยออกมาจากพลาสมาของ
แก๊สฮีเลียมและอาร์กอนผสมไอของซิงค์อะซิเตต (Kramida et al., 2015)
ji
(nm)
376.52
380.31
388.86
390.06
411.32
427.77
429.83
433.68
447.14
471.31
472.21
486.09
493.20

Transitions

Aji
gj
(x106s-1)
(j  i)
3s23p4(3P)5s - 3s23p4(3P)4p
98
6
2 41
2 41
3s 3p ( D)4d- 3s 3p ( D)4p
150
6
1s3p - 1s2s
9.47
3
2 43
2 43
3s 3p ( P)4d - 3s 3p ( P)4p
7.2
6
ไม่มีข้อมูลใน NIST Atomic Spectra Database Lines Data
2 23
2s 2p ( P)4d - 2s22p2(1D)3p
6.93
6
ไม่มีข้อมูลใน NIST Atomic Spectra Database Lines Data
2 23
2s 2p ( P)3p - 2s22p2(3P)3s
15.3
4
1s4d - 1s2p
0.68
3
1s4s - 1s2p
5.28
3
4s5s - 4s4p
3
2 21
2 21
2s 2p ( D)3d - 2s 2p ( D)3p
47.0
4
2
2
2s 2p4p - 2s 2p3s
6.02
1

Ej
(eV)
22.51
24.75
23.00
22.78
31.72
25.83
23.73
23.59
9.31
31.37
10.19

งานวิจัย
ตารางที่ 1
Species
OI
He I
C II
Ar I
He I
He I
Ar I
C II
Ar I
O II
Ar I
Zn II
OI
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สปีซีส์หลักที่ตรวจพบจากการวิเคราะห์เส้นสเปกตรัมของแสงที่ปลดปล่อยออกมาจากพลาสมาของ
แก๊สฮีเลียมและอาร์กอนผสมไอของซิงค์อะซิเตต (Kramida et al., 2015) (ต่อ)
ji
(nm)
557.73
587.55
588.97
675.28
706.52
728.13
750.38
750.89
763.51
764.86
772.42
773.25
777.41

Transitions

Aji
gj
(x106s-1)
(j  i)
2s22p4 - 2s22p4
1.26x10-6
1
1s3d - 1s2p
1.96
5
2
2
2s 4p - 2s 3d
31.5
4
2 52
2 52
3s 3p ( P°3/2)4d - 3s 3p ( P°3/2)4p
1.93
5
1s3s - 1s2p
9.28
3
1s3s - 1s2p
18.2
1
2 52
2 52
3s 3p ( P°1/2)4p - 3s 3p ( P°3/2)4s
44.5
1
3
3
2s2p( P )3p – 2p
3.73
3
2 52
2 52
3s 3p ( P°3/2)4p - 3s 3p ( P°3/2)4s
24.5
5
2 23
2 2
2s 2p ( p)4p - 2s 2p (3p)3d
1.85
4
2 52
2 52
3s 3p ( P°1/2)4p -3s 3p ( P°3/2)4s
11.7
3
ไม่มีข้อมูลใน NIST Atomic Spectra Database Lines Data
2 34 ๐
2s 2p ( s )3p - 2s22p3(4s๐)3s
3.96
5

เมื่อพิจารณาเส้นสเปกตรัมที่เกิดจากการคาย
พลังงานของอะตอมสังกะสี Zn I ที่ความยาวคลื่น
472.70 nm (Podder et al., 2004; Saji et al.,
2006) ดังแสดงตามรูปที่ 8 พบว่าเมื่อใช้กําลังไฟฟ้าที่
ขั้วไบอัส 10 W ยอดพีคมีความเข้มสูงที่สุด และเมื่อ
เพิ่มกําลังไฟฟ้าที่ขั้วไบอัสเป็น 30 และ 50 W พบว่า
ความสู ง ของยอดพี ค ลดลงเล็ ก น้ อ ย ซึ่ ง การเพิ่ ม
กํ า ลั ง ไฟฟ้ า ไบอั ส ให้ สู ง ขึ้ น จะทํ า ให้ แ ก๊ ส อาร์ ก อนถู ก

Ej
(eV)
4.18
23.07
20.15
14.74
22.71
22.92
13.47
22.57
13.17
34.47
13.32
10.74

กระตุ้นได้มากขึ้น จึงทําให้ค วามเข้มสัมพัทธ์ของเส้น
สเปกตรัม Zn I ต่อ Ar I มีค่าลดลง แต่อย่างไรก็ตาม
การเพิ่มกําลังไฟฟ้าที่ขั้วไบอัสจะทําให้แก๊สตั้งต้นซึ่งมี
ส่วนผสมของไอของซิงค์อะซิเตต เกิดการแตกตัวได้มาก
ขึ้ น เกิ ด สปี ชี ส์ ย่ อ ยอื่ น ๆ ตามมามากขึ้ น ด้ ว ยการใช้
อุณหภูมิของแผ่นฐานที่เหมาะสมจึงมีความเป็นไปได้ที่
จะเกิดการฟอร์มตัวของฟิล์มซิงค์ออกไซด์บนวัสดุที่ใช้
ทําเป็นแผ่นฐานต่อไป
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รูปทีท่ 8 สเปกตรัมของอะตอมสังกะะสี Zn I เมื่อให้กําลั
า งไฟฟ้าที่ขั้วกําลัง 30 W และที่ขัข้วไบอัส 10 30 และ 50 W
ตามลําดับ
ง วยให้ฟิล์มก่กอตัวได้ดีที่
ซิงค์ออกไซซด์ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่
สรุปผล
อ นฐานต่ํากว่า (lower
substrate
ในงานวิจัยยนี้ได้ทําการวิเครราะห์สเปกตรัมขออง อุณหภูมิของแผ่
บ บ การเตรี ย มฟิ
ม ล์ ม ด้ ว ย
แสงที่ ปลดปล่ อยอออกมาจากหั วกํ าเนิ ดพลาสมาแบ บ temperatture) เมื่ อ เที ย บกั
ย เทคนิค CVVD ทั่วๆ ไป (BBarankin et all., 2007;
ฝั กบั ว โดยใช้ แ ก๊ ส ตั้ ง ต้ น แตกต่ า งกัน คื อ แก๊ ส ฮี เลี ยม
เ นประโยชน์ต่อการเคลือบ
ผสมมไอของซิงค์อะซิซิเตต และแก๊สอาาร์กอนผสมไอขออง Suzaki ett al., 2005) จึงเป็
อ นําไฟฟ้าโปปร่งแสงบนวัสดุยืยืดหยุ่นที่ไม่
ซิงค์คอะซิเตต พบว่าใในกรณีที่ใช้แก๊สฮีเลียมผสมไอขออง ฟิล์มซิงค์ออกไซต์
ย ค PE-MOOCVD ต่อไป
ซิงค์คอะซิเตต และทํทําการจุดพลาสมมาด้วยเทคนิค PEE- ทนร้อนด้วยเทคนิ
MOOCVD ที่ความดัน 800 Pa พบบเส้นสเปกตรัมขออง
อะตตอมสังกะสี Zn I มากที่สุด ซึ่งแสดงว่
แ าที่เงื่อนไขขนี้
อะตตอมของสังกะสีสสามารถแยกตัวออกมาจากโมเลกุ
อ
กุล
Zn(CH3COO)2 ได้ดดีีที่สุด และเมื่อใช้ช้แก๊สอาร์กอนผสสม
ไอขของซิงค์อะซิเตต เป็นแก๊สตั้งต้น พบเส้นสเปกตรัรัม
ของงอะตอมสังกะสี Zn I เส้นสเปปกตรัมของอะตออม
คารร์บอน C I และเเส้นสเปกตรัมของอะตอมออกซิเจน
จ
O I ผลจากการรเพิ่มกําลังไฟฟ้าที่ขั้วไบอัส พบวว่า
ใ
สเปปกตรัมของอะตอมอาร์กอนมีความมเข้มเพิ่มขึ้น ทําให้
ควาามเข้มสัมพัทธ์ขอองเส้นสเปกตรัม Zn
Z I ต่อ Ar I มีค่คา
ลดลง การเพิ่มการ แตกตัวของแก๊สอาร์
ส กอนจะทํ าให้
ใ
ด
งไอออน (ion bombardment) ที่
เกิดการระดมชนของ
แผ่นฐานมากขึ
น
้น ซึ่งจะส่งผลให้แผ่
แ นฐานมีอุณหภูภูมิ
สู ง ขึข้ น และเกิ ด กรระบวนการแพรร่ เ ชิ ง ผิ ว (surfacce
difffusion) ในระหวว่ า งที่ เ กิ ด การฟฟอร์ ม ตั ว ของฟิ ล์ ม
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