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บทคัดย่ อ
การเคลือบฟิ ล์มบางซิ งค์ออกไซด์เจือโบรอน(ZnO:B) ลงบนแผ่นกระจกเพื%อใช้เป็ นขัHวโปร่ งแสงนําไฟฟ้ า
ได้ทาํ การทดลองเตรี ยมด้วยกรรมวิธี Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) โดยใช้สารตัHงต้น ได
เอททิลซิงค์ (Diethylzinc, DEZ) กับ นํHา (H2O) และใช้ก๊าซไดโบเรน (B2H6) เป็ นสารเจือ ภายใต้สภาวะสุ ญญากาศ
ในการทดลองได้ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและอัตราการไหลของก๊าซสารเจือต่อสมบัติทางไฟฟ้ า คุณสมบัติ
ทางแสง และโครงสร้างผลึกของฟิ ล์ม ZnO:B โดยทําการทดลองที%อุณหภูมิ 100oC, 150oC, 180oC และ 200oC ผล
การทดลองพบว่าเมื%ออุณหภูมิสูงขึHน ความต้านทานไฟฟ้ าและเปอร์เซ็นต์การส่ องผ่านแสงมีค่าลดลง การวิเคราะห์
โครงสร้างผลึกจากภาพถ่ายด้วยเครื% อง SEM ที%อุณหภูมิ 180oC กับ 200oC เกิดผลึกรู ปทรงพีระมิด เมื%อวิเคราะห์ดว้ ย
เครื% อง XRD ความเข้มของสเปกตรัมแสดงระนาบ (100) อย่างชัดเจน โดยที%อุณหภูมิ 180oC มีความเข้มสเปกตรัม
ของระนาบ (100) มากกว่าที%อุณหภูมิ 200oC ต่อจากนัHนเลือกอุณหภูมิที% 180oC ศึกษาผลของการเติมสารเจือ B2H6
ที% 0 sccm., 5 sccm., 10 sccm., 15 sccm., และ 20 sccm. ผลการทดลองพบว่าเมื%อเพิ%มปริ มาณการเติมสารเจือมาก
ขึHน ทําให้ค่าความต้านทานไฟฟ้ าลดลง และเปอร์ เซ็นต์การส่ องผ่านแสงเพิ%มขึHน จากภาพถ่ายด้วยเครื% อง SEM
พบว่าการเพิ%มปริ มาณสารเจื อ B2H6 ทําให้ขนาดของเกรนเล็กลง พิจารณาความเข้มสเปกตรัมด้วยเครื% อง XRD
พบว่าการเติมสารเจือ B2H6 ที%ปริ มาณ 10 sccm. แสดงระนาบ (100) อย่างชัดเจน
คําสําคัญ: ฟิ ล์มบางโปร่ งแสงนําไฟฟ้ า ซิงค์ออกไซด์ สารเจือโบรอน เซลล์แสงอาทิตย์
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Abstract
The boron doped zinc oxide (ZnO:B) transparent conducting thin film coating on a glass plate was
experimentally prepared by Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) method. Diethyl zinc (DEZ)
and water (H2O) were used as reactants, and diborane (B2H6) was used as doping gas in a vacuum system. The
effects of temperature and flow rate of diborane gas on electrical and optical properties and crystal structure of
the ZnO:B thin film were studied. The experiments were carried out at temperatures of 100oC, 150oC, 180oC and
200oC. The results showed that while the temperature was increased, the electrical resistance and the
transmittance decreased. From the surface observation by scanning electron microscope (SEM), pyramid-shape
crystals were found at temperatures of 180oC and 200oC. By using x-ray diffraction, the spectrum of (100) plane
was shown clearly at the experiment temperature of 180oC, and it was higher than that of 200oC. The
temperature of 180oC was selected, and then the effect of B2H6 doping gas on properties was studied by varying
the flow rate at 0 sccm, 5 sccm, 10 sccm, 15 sccm and 20 sccm. The experimental results showed that with
increasing the flow rate, the electrical resistance decreases and the transmittance increases. The SEM
micrographs showed that the higher flow rate the smaller grain sizes. The XRD spectrum revealed clearly the
(100) plane at the B2H6 flow rate of 10 sccm.
Keyword: transparent conducting thin film, zinc oxide, boron doping, solar cell
ออกไซด์ เจื อด้วยฟลู ออรี น (SnO2: F) และ ซิ งค์
ออกไซด์ เจื อด้วย โบรอน (ZnO: B) [3, 4] อินเดี ยม
ออกไซด์เจือด้วยดีบุกมีราคาแพงเหมาะกับงานวิจยั เพื%อ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพมากกว่าที% จะนํามาผลิตเป็ นเชิ ง
พาณิ ชย์ ดี บุกออกไซด์ เจื อด้วยฟลูออรี นนําไฟฟ้ าได้
ดีกว่า ซิงค์ ออกไซด์ เจือด้วย โบรอน และในปั จจุบนั นีH
นิ ยมนํามาใช้ในการผลิ ตเชิ งพาณิ ช ย์ แต่มีร าคาแพง
และต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ส่วนซิงค์ ออกไซด์ เจือ
ด้วย โบรอน มีเทคโนโลยีการผลิตไม่ยงุ่ ยาก มีราคาถูก
ที% สุ ด และสามารถเตรี ย มได ที% อุ ณ หภู มิ ต% ํา ประมาณ
100oC - 200oC นอกจากนีH ฟิ ล์มบางซิงค์ ออกไซด์ เจือ

1. บทนํา
กระจกเคลือบฟิ ล์มบางโปร่ งแสงนําไฟฟ้ า
เป็ นสิ% งประดิ ษฐ์ ที% มี ก ารนํ า ไปใช้ ง านกั น อย่ า ง
แพร่ หลาย เนื% องจากมีสมบัติเด่น คือ สามารถให้แสง
ในช่วงที% ตามองเห็ น (350-1100 นาโนเมตร) ส่ งผ่าน
ได้ และมีสภาพความต้านทานไฟฟ้ าตํ%า ทําให้สามารถ
นํา ไฟฟ้ าได้ จากสมบัติ เ หล่ า นีH ทําให้ก ระจกเคลื อ บ
ฟิ ล์ม โปร่ งแสงนํา ไฟฟ้ าถูก นําไปใช้ท ํา จอแสดงผล
(liquid crystal display, LCD) จอแบน(flat panel
displays) และเซลล์แสงอาทิ ตย์ (solar cell) [1, 2]
ฟิ ล์มบางโปร่ งแสงนําไฟฟ้ า สามารถสร้ างได้จ าก
สารประกอบหลายชนิ ด แต่ ที% นิ ย มใช้กัน มาก คื อ
อิ น เดี ยม ออกไซด์เจื อด้วยดี บุ ก(In2O3: Sn) ดี บุ ก

ด้วยโบรอน ยังทนทานตอสิ% งแวดลอมที% มี Hydrogen
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plasma ซึ% งใชในการผลิตเซลล์แสงอาทิ ตย์ชนิ ดฟิ ล์ม
บาง Amorphous silicon [5, 6, 7]

ในการทดลองนีH จะควบคุ ม ปริ มาณของ
DEZ, H2O และ B2H6 ให้คงที%ที% 50 sccm, 80 sccm
และ 10 sccm ตามลําดับ ทําการเปลี%ยนแปลงอุณหภูมิ
ที%ใช้ในการสร้างฟิ ล์มเป็ น 100oC, 150oC, 180oC และ
200oC ซึ% งทุกตัวอย่างการทดลองใช้เวลาในการสร้าง
15 นาที
2.2 ศึกษาผลของปริมาณสารเจือB2H6 ในการเคลือบ
ฟิ ล์ ม ZnO:B
ในการทดลองนีHจะควบคุมปริ มาณของ DEZ
และ H2O ให้คงที% ที% 50 sccm และ 80 sccm และ
ควบคุมอุณหภูมิที%ใช้ในการสร้างฟิ ล์มไว้ที% 180oC ทํา
การเปลี% ย นแปลงปริ ม าณก๊ า ซ B2H6 ซึ% งเป็ นก๊ า ซ
สารเจือที%ปริ มาณ 0 sccm,10 sccm, 15 sccm และ 20
sccm ตามลําดับ โดยทุกตัวอย่างการทดลองใช้เวลาใน
การสร้าง 15 นาที

2. วิธีการทดลอง
การสร้างฟิ ล์ม ZnO:B นัHน ใช้วิธีการสร้าง
ด้วยวิธี MOCVD สารตัHงต้นที% ใช้ คือ ไดเอททิ ลซิ งค์
(DEZ) กับ นํHา(H2O) และใช้ไดโบเรน (B2H6) เป็ น
สารเจื อ โดยพลังงานที% ใช้กระตุน้ ให้เกิ ดปฏิ กิริยาคื อ
ความร้ อ นอุ ณ หภู มิ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 100-200oC ภายใต้
สภาวะสุญญากาศ โดยโครงสร้างและ อุปกรณ์ภายใน
ของห้องเคลือบสุญญากาศและระบบการจ่ายก๊าซด้วย
วิธี Bubbler แสดงในรู ปที% 1
Insulator

Heater

Process
chamber

Substrate
holder
Glass
substrate

Diffusor

3. ผลการทดลองและอภิปราย
Vin 1

Vin 2

DEZ
B2H6

To Vacuum
pump

3.1 ผลของอุณหภูมใิ นการเคลือบฟิ ล์ม ZnO:B
3.1.1 คุณสมบัติทางไฟฟ้ าของฟิ ล์ม ZnO:B
จากผลการทดลอง พบว่าที% อุณหภูมิ 100oC
วัดสภาพความต้านทานไฟฟ้ าของฟิ ล์มได้ 35.36x 10-3
ohm.cm เมื% อเพิ%มอุณหภูมิสู งขึH น ค่าความต้านทาน
ไฟฟ้ าของฟิ ล์ ม ที% ไ ด้ มี แ นวโน้ม ลดลง จนกระทั%ง
อุณหภูมิที% 200 oC ค่าความต้านทานไฟฟ้ าของฟิ ล์ม มี
ค่าตํ%าสุดเป็ น 2.19 x 10-3 ohm.cm ดังตารางที% 1
3.1.2 คุณสมบัติทางแสงของฟิ ล์ม ZnO:B
พิ จ ารณาที% ค วามยาวคลื% น 550nm. จากผล
การทดลองพบว่า ที%อุณหภูมิ 100oC มีค่าการส่ องผ่าน
แสงของฟิ ล์ม สู งสุ ดเท่ ากับ 89% เมื% อเพิ% มอุณ หภู มิ
สู งขึH น มี ผลทําให้ค่าการส่ องผ่านแสงของฟิ ล์ม มี
แนวโน้มลดลง (รู ปที% 2) และที% อุณหภูมิ 200oC มีค่า
การส่องผ่านแสงของฟิ ล์มที%ต%าํ สุดเท่ากับ 78 %

H2O
Ar

Ar

รู ปที 1 แสดงอุปกรณ์ของระบบ MOCVD
ปฏิ กิริ ยาทางเคมี ที% เกิ ด ขึH นในกระบวนการ
สร้าง ZnO:B โดยวิธี MOCVD ดังสมการที% 1 โดย
พลัง งานที% ก ระตุ ้ น ให้ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ยาคื อ ความร้ อ น
Zn(C2H5)3 + H2O + B2H6 ---> ZnO:B + C2H6 + B2O3
…(1)
2.1 ศึกษาผลของอุณหภูมใิ นการเคลือบฟิ ล์ ม ZnO:B
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ส่วนค่าความขุ่นมัวของฟิ ล์ม ZnO:B นัHน จะ
เปลี%ยนแปลงตามอุณหภูมิเช่นกัน โดยที% อุณหภูมิ 100
o
C ค่าความขุนมัวของฟิ ล์มอยู่ที% 1.5 % และเมื%อเพิ%ม
อุณหภูมิ แนวโน้มค่าความขุ่นมัวของฟิ ล์มจะเพิ%มขึHน
ที% อุ ณ หภู มิ 200oC นัHน ค่ า ความขุ่ น มัว ของฟิ ล์ม มี ค่ า
6.5%
3.1.3 โครงสร้างผลึกของฟิ ล์ม ZnO:B
โครงสร้างผลึกจากภาพถ่ายของเครื% อง SEM
ที%อุณหภูมิ 180oC กับ 200oC เท่านัHนที%เกิดผลึกรู ปทรง
พีระมิดสมบูรณ์ชดั เจน แต่ที%อุณหภูมิ 180oC มีขนาด
ของเกรนใหญ่กว่าที% อุณหภูมิ 200oC การเกิ ดระนาบ
ของผลึกวัดด้วยเครื% อง XRD ที% อุณหภูมิ 100oC กับ
150oC แสดงระนาบหลายระนาบ ส่ วนที% อุณ หภู มิ
180oC กับ 200oC นัHนแสดงระนาบ (100) อย่างชัดเจน
โดยที% อุณหภู มิ 180oC มี ความเข้ม spectrum ของ
ระนาบ (100) มากกว่าที%อุณหภูมิ 200oC

ตารางที 1 ค่าความต้านทานไฟฟ้ าที%อุณหภูมิต่างกัน
อุณหภูมิ ความหนา
Sheet
Resistivity
o
o
( C)
(A )
resistance
x10-3
(ohm.sq) (ohm.cm)
100oC
6616.80
534.4
35.36
150oC 10782.60
121.08
13.06
180oC 17511.77
17.97
3.15
o
200 C 15747.50
13.90
2.19

รู ปที 2 กราฟแสดงค่าการส่ องผ่านแสงและความขุ่น
มัวที%อุณหภูมิต่างๆ

(ก) อุณหภูมิ 100oC

(ข) อุณหภูมิ 150oC

(ค) อุณหภูมิ 180oC
(ง) อุณหภูมิ 200oC
รู ปที 3 (ก-ง) ภาพถ่าย SEM แสดงผลของอุณหภูมิต่อการเกิดผลึกของฟิ ล์ม ZnO:B
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(002)
(101)

0

3.2.2 คุณสมบัติทางแสงของฟิ ล์ม ZnO:B
จากผลการทดลองพบว่า เมื% อ ไม่มี การเติ ม
สารเจือ B2H6ค่าการส่องผ่านแสงของฟิ ล์มที%ความยาว
คลื%น 550 nm. มีค่าตํ%าสุ ดเท่ากับ 77.5% เมื%อมีการเติม
สารเจือ B2H6 ที%ปริ มาณต่างๆ ปรากฏว่าฟิ ล์ม ZnO เจือ
ด้วยโบรอน มีผลทําให้ค่าการส่องผ่านแสงของฟิ ล์ม มี
แนวโน้ ม เพิ% ม ขึH น (รู ป ที% 5) และฟิ ล์ม ZnOเจื อ ด้ว ย
โบรอน ที%มีปริ มาณ 20 sccm. มีค่าการส่ องผ่านแสง
ของฟิ ล์มที%สูงสุดเท่ากับ 82.4 %

(110)

200 C

Intensity (a.u.)

(100)

0

180 C

0

150 C

0

100 C

30

35

40

45

2θ (degrees)

50

55

60

รู ปที 4 XRD ของฟิ ล์ม ZnO:B ที%อุณหภูมิต่างๆ
3.2 ผลของปริ มาณสารเจือB2H6ในการเคลือบฟิ ล์ ม
ZnO:B
3.2.1 คุณสมบัติทางไฟฟ้ าของฟิ ล์ม ZnO:B
จากผลการทดลอง ค่าความต้านทานไฟฟ้ า
ของฟิ ล์ม ZnO ที% ไ ม่ เ ติ ม สารเจื อ B2H6 มี ค่ า ความ
ต้า นทานไฟฟ้ าเท่ า กับ 32.4x10-3 ohm.cm ซึ% งมี
ค่าสู งสุ ด เมื%อมีการเติมสารเจือ B2H6 ปริ มาณมากขึHน
ฟิ ล์ม ZnO เจื อด้วยโบรอน จะมี ค่า ความต้านทาน
ไฟฟ้ าลดลงและ การเติมปริ มาณสารเจือ 20 sccm. จะ
มีค่าความต้านทานไฟฟ้ า เท่ากับ 1.46x10-3 ohm.cm
ซึ%งเป็ นค่าตํ%าสุด

รู ปที 5 แสดงค่าการส่ องผ่านแสงและความขุ่นมัวที%
B2H6 ปริ มาณต่าง ๆ
เมื%อไม่มีการเติมสารเจื อ B2H6 ค่าความขุ่น
มัวของฟิ ล์ม ที% ความยาวคลื% น 550 nm. มี ค่ าสู งสุ ด
เท่ากับ 26.3% เมื%อมีการเติมสารเจือ B2H6 ที%ปริ มาณ
ต่างๆ ปรากฏว่าฟิ ล์ม ZnO เจือด้วยโบรอน มีผลทําให้
ค่าความขุ่นมัวของฟิ ล์ม มี แนวโน้มลดลง และฟิ ล์ม
ZnO เจือด้วยโบรอน ที%ปริ มาณ 20 sccm. มีค่าความ
ขุ่นมัวของฟิ ล์มที%ต%าํ สุดเท่ากับ 5.07 %
3.2.3 โครงสร้างผลึกของฟิ ล์ม ZnO:B
โครงสร้างผลึกจากภาพถ่ายของเครื% อง SEM
ที%มีการเติมสารเจือ B2H6 ปริ มาณ 10 sccm.และ 15
sccm. เกิ ดรู ปทรงผลึกพีระมิด สมบูรณ์ ชดั เจน และ
เมื%อพิจารณาระนาบของผลึกด้วยเครื% อง XRD ฟิ ล์ม

ตารางที 2 ค่าความต้านทานไฟฟ้ าที% ปริ มาณสารเจื อ
ต่างกัน
B2H6 ค ว า ม Sheet
Resistivity
(sccm.) หนา
resistance x10-3
(A)
(ohm.sq)
(ohm.cm)
0
21027.40 154.08
32.40
5
17988.67 32.18
5.47
10
17511.77 17.97
3.15
15
16091.23 13.19
2.12
20
13421.87 10.88
1.46
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ZnO ที%มีการเติมสารเจือ B2H6 ปริ มาณ 10 sccm. มี
ความเข้ม spectrum ของระนาบ (100) มากกว่าฟิ ล์มที%

มีการเติมสารเจือ B2H6 ปริ มาณ 15 sccm.

(ก) ไม่เติม B2H6

(ข) B2H6 = 5 sccm.

(ค) B2H6 = 10 sccm.

(ง) B2H6 = 15 sccm
(101)

20 sccm

Intensity (a.u.)

(100)

(110)

15 sccm
10 sccm
5 sccm
0 sccm

30

35

40

45

2θ (degrees)

50

55

60

(จ) B2H6 = 20 sccm
รู ปที 6 (ก-จ) ภาพถ่าย SEM แสดงผลของการเติมสารเจือ B2H6 รู ปที 7 XRD ของฟิ ล์ม ZnO: B ที% B2H6 0-20 sccm.
และปริ มาณสารเจือ B2H6 ที% 10 sccm. ความต้านทาน
ไฟฟ้ าของฟิ ล์มนัHนมีค่าลดลงตามการเพิ%มของอุณหภูมิ
และปริ มาณการเติ มสารเจื อ ในส่ วนคุ ณ สมบัติ ทาง
แสงของฟิ ล์ม ZnO นัHน เมื%อมีการเพิ%มอุณหภูมิ ค่าการ

4. บทสรุ ป
จากการทดลองหาผลของอุ ณ หภู มิ และ
ปริ ม าณสารเจื อ ที% ใช้ใ นการสร้ างฟิ ล์ม ZnO:B ได้
เงื%อนไขในการสร้างที%เหมาะสม คืออุณหภูมิที% 180oC
88
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ส่ องผ่านแสงมีค่าลดลงแต่ค่าความขุ่นมัวมีค่าเพิ%มขึHน
ส่วนการเพิ%มปริ มาณสารเจือทําให้ค่าการส่ องผ่านแสง
สูงขึHน และค่าความขุ่นมัวของฟิ ล์มมีค่าลดลง ลักษณะ
ผลึ กมี รูปทรงพีระมิ ด การวิเคราะห์ จากเครื% อง XRD
พบว่า ความเข้มของ spectrum แสดงระนาบ (100)
จากผลขัHนต้นสามารถนํากระจกเคลือบ ZnO:B ไปใช้
เป็ นฐานรองสําหรับการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ได้
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