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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ เตรียมฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์ (Bi2Te3) เคลือบลงบนวัตถุรองรับโพลีอิมมิ ด โดยใช้ เทคนิคอาร์เอฟแมกนีตรอน
สปัตเตอริง (RF magnetron sputtering) สมบัติเชิงโครงสร้ างและสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของฟิ ล์มถูกนามาศึกษาภายใต้ อุณหภูมิท่ใี ช้
ในการอบ โดยนาฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์ท่ ไี ด้ ไปอบที่อุณหภูมิแตกต่ างกันตั้งแต่ อุณหภูมิ 300, 350 และ 400 ºC ภายใต้ ความดัน
บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเป็ นเวลา 1 ชั่วโมง โครงสร้ างผลึกและโครงสร้ างระดับจุลภาคของฟิ ล์มถูกนามาวิเคราะห์ด้วยใช้ เครื่อง
ทดสอบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) และกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดความละเอียดสูง (FESEM) ตามลาดับ ค่า
สัมประสิทธิ์ซีเบคและค่าสภาพนาไฟฟ้ าของฟิ ล์มถูกวัดตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง 150 ºC ด้ วยเครื่องวัดค่ าสัมประสิทธิ์ซีเบคและ ค่าสภาพนา
ไฟฟ้ า (ZEM3) ผลการศึกษาพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ซีเบคและค่าสภาพนาไฟฟ้ าจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิการอบเพิ่มขึ้น โดยการอบที่ 400 ºC
จะมีค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์สงู สุดคือ 1.41 x 10-3 W/m K2 วัดที่อุณหภูมิ 150 ºC
2

คาสาคัญ: บิสมัสเทลลูไรด์ โพลีอมิ มิด เทอร์โมอิเล็กทริก อาร์เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง
Abstract
Bismuth telluride (Bi2Te3) thermoelectric thin films were deposited on polyimide substrate by RF magnetron sputtering
technique. The structural and thermoelectric properties of the films were investigated under the annealing temperatures. Asdeposited films were annealed in the vacuum chamber with the N2 flow gases at three different temperatures of 300, 350, and
400 °C for 1 hour. The crystal structures and microscopy of the films were characterized by X-ray diffraction (XRD) and Field
Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM), respectively. Seebeck coefficient and electrical conductivity of the films
were simultaneously measured at room temperature and up to 150 C by dc four-terminal method (ZEM3). It was found that
the Seebeck coefficient and electrical conductivity increased with increasing temperature. The film annealed at 400 C has
a maximum PF value of 1.41 x 10-3 W/m.K2 at the applied temperature of 150 C.
Keywords: Bismuth telluride, Polyimide, Thermoelectric, RF magnetron sputtering

บทนา
ภาวะโลกร้ อนเป็ นปั ญ หาที่ส าคั ญ และจะทวี ค วาม
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักมาจากการเผาไหม้ เชื้อเพลิง

ต่างๆ เช่ น นา้ มัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็ นต้ น โดยที่
เชื้ อเพลิ ง เหล่ า นี้ นั บ วั น จะยิ่ ง หายากและมี ร าคาแพง
นักวิจัยจึงได้ พยายามหาพลังงานทางเลือกใหม่ท่ชี ่วยลด
ปั ญหาภาวะโลกร้ อนและเป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม วัส ดุ
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เทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric material) คือวัสดุท่ี
สามารถเปลี่ยนพลังงานความร้ อนเป็ นพลังงานไฟฟ้ าได้
การประกอบวั ส ดุ เทอร์ โ มอิเ ล็ก ทริ ก ให้ เ ป็ นอุป กรณ์ ท่ี
สามารถนาไปใช้ เป็ นแหล่ งพลังงานได้ น้ันเรียกว่ าเทอร์
โมอิเล็กทริกโมดูล(Thermoelectric module) โดยการนา
สารกึ่งตัวนาชนิดเอ็น (N-type) และชนิดพี (P-type)
ชิ้นเล็กๆมาต่ อกันเป็ นคู่ ๆ วางสลับกัน โดยมีแ ผ่ นเซรา
มิกประกบทั้งสองด้ าน เมื่อนาเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลมา
สัมผัสกับแหล่งความร้ อนและต่อกับโหลดภายนอกจะทา
ให้ เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้ า ข้ อดีของวัสดุเทอร์โมอิ
เล็ก ทริ ก คื อ มี ข นาดเล็ก น้า หนั ก เบา ไม่ มี ส่ ว นที่
เคลื่อนไหวจึงไม่เกิดเสียงดัง ค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษา
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ต่า และที่สาคัญเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม Terry (2001);
Riffat and Xiaoli (2003); Rowe (1999). อย่างไรก็
ตามเทอร์ โ มอิ เ ล็ก ทริ ก โมดู ล ที่ใ ช้ กัน ในปั จ จุ บั น จะไม่
สามารถสัมผัสกับแหล่ งความร้ อนที่มีรูปร่ างโค้ งหรือผิว
ขรุขระ (เช่ น ท่อไอเสียรถยนต์ ความร้ อนจากร่ างกาย
มนุ ษย์) ได้ เนื่องจากมีลักษณะทางกายภาพที่แข็งจึงไม่
สามารถบิดงอได้ (ดังรูปที่ 1(ก)) ปัญหาดังกล่าว จึงเป็ น
ปัญหาหลักที่ทาให้ การประยุกต์ใช้ งานมีขีดจากัด ปั จจุบัน
จึงมีแนวคิดที่จะผลิตเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลแบบบิดงอ
ได้ (Flexible) ดังรูปที่ 1 (ข) เพื่อสามารถประยุกต์ใช้
กับแหล่งความร้ อนรูปแบบต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
Goncalves et al. (2007)

(ก)
(ข)
รูปที่ 1 (ก) เทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลที่ใช้ ในปั จจุบัน Kumpeerapun (2009)
(ข) เทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลแบบบิดงอได้ Isaac (2014)

จากสมการที่ (1) จะพบว่าวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกที่ดี
ประสิทธิภาพของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกถูกกาหนดด้ วย
ค่า ZT (Thermoelectric figure of merit) แสดงดังสมการ นั้นจะต้ องมีค่ าสัมประสิทธิ์ซีเบคและสภาพนาไฟฟ้ าสูง
(1)
แต่ สภาพนาความร้ อนต่ า อย่ างไรก็ตามเป็ นที่ทราบกัน
โดยทั่วไปว่ าค่าสัมประสิทธิ์ซีเบคจะแปรผกผันกับความ
2
หนาแน่นพาหะ (Carrier concentration) ในขณะที่สภาพ
S 
ZT =
T (1)
นาไฟฟ้ าจะแปรผันตรงกับความหนาแน่ นพาหะ ในทาง
K
ปฎิบัติจึ ง ไม่ ส ามารถทาให้ ค่า สัมประสิ ท ธิ์ซี เ บคและค่ า
เมื่อ S คือ ค่าสัมประสิทธิ์ซเี บค (Seebeck
สภาพนาไฟฟ้ าสูงขึ้นพร้ อมกันได้ ดังนั้นจึงต้ องหาวัสดุท่มี ี
coefficient, V/K)
มิติต่า (Low dimensional) เพื่อให้ มีสภาพการนาความ
ร้ อน (K) ที่น้อยลง Alexander (2000) จึงจะสามารถ
σ คือ สภาพนาไฟฟ้ า (Electrical
เพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกได้
conductivity, Ω.m-1)
บิส มัส เทลลู ไ รด์ (Bi2Te3) เป็ นสารกึ่ง ตัว น าที่มี
K คือ สภาพนาความร้ อน (Thermal
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนความร้ อนเป็ นไฟฟ้ าเนื่องจาก
conductivity, W/mK)
มีค่า ZT สูงที่อุณหภูมิห้อง Julian Goldsmid (2014)
T คือ อุณหภูมิ (Temperature, K)
ปั จ จุ บั น มี ก ารสั ง เคราะห์ Bi2Te3 อยู่ ห ลายวิ ธี ท้ั ง การ
เตรียมแบบก้ อนผลึก (Bulk) และแบบฟิ ล์มบาง (Thin
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film) Xinfeng, Xenjie, Han, Wenyu, and Qingjie
(2007) ซึ่งการเตรียมแบบฟิ ล์มบางจะทาให้ ได้ วัสดุมีมิติ
ต่า Heremans (2005) จากการศึกษาพบว่าการเตรียม
โดยวิ ธี อ าร์ เ อฟแมกนี ต รอนสปั ต เตอริ ง จะเป็ นวิ ธี ท่ี
เหมาะสมเนื่องจากสามารถควบคุม โครงสร้ างและความ
หนาของ ฟิ ล์มบาง ตลอดจนสามารถเตรียมฟิ ล์มให้ มีพ้ ืนที่
ใหญ่ (Large scale) เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ งานจริง
ได้ Yuan et al. (2011)
งานวิจัยนี้สนใจเตรียมฟิ ล์มบาง Bi2Te3 โดยวิธอี าร์
เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงลงบนวัสดุท่สี ามารถโค้ งงอได้
ในที่น้ ีเลือกโพลิอมิ มิด (Polyimide, PI) เนื่องจากเป็ น
วัสดุท่ีมีค่าสภาพนาความร้ อนค่ อนข้ างต่ าเท่ากับ 0.12
W/(m.K) ทนต่ ออุณหภูมิได้ สูงและมีค่าการขยายตัว
เนื่องจากความร้ อน (Thermal expansion) ที่ใกล้ เคียง
กับ Bi2Te3 Summary of Properties for Kapton
Polyimide Films. (2012) โดยตัวแปรที่จะศึกษาคือ
อุณหภูมิท่ใี ช้ ในการอบ (Annealing temperature) ซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วง 300°C - 400°C การอบ
จะกระทาภายใต้ บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน จากนั้นจะ
ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิท่ีอบต่อสมบัติเชิงโครงสร้ าง
และสมบัตทิ างเทอร์โมอิเล็กทริกของฟิ ล์มบาง Bi2Te3
วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
ฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์ถูกเคลือบลงบนวัสดุรองรับ
ที่เป็ นโพลีอมิ มิด โดยวิธอี าร์เอฟแมกนีตรอนสปั ตเตอริง
โ ดยใ ช้ เ ป้ า บิ ส มั ส เ ทล ลู ไ รด์ ( 9 9 . 9 9 % ) ขนาด
เส้ นผ่ าศู นย์ กลาง 3 นิ้ ว มีระยะห่ างระหว่ างเป้ าและวั สดุ
รองรับ 50 mm. โดยก่อนนาชิ้นงานไปติดตั้ง ได้ นาแผ่นโพ

ลีอิมมิดไปอัลตร้ าโซนิคในแอลกอฮอล์เป็ นเวลา 15 นาที
เพื่ อขจัดสิ่งสกปรกและทาความสะอาดผิวหน้ าของชิ้นงาน
กาหนดกาลังไฟฟ้ าที่จ่ายให้ เป้ า Bi2Te3คือ 45 วัตต์ มีความ
ดันพื้นใน การเคลือบ 2× 10-5 mbar และความดันที่ใช้ ใน
การเคลือบฟิ ล์มคือ 5x10-3 mbar โดยใช้ กา๊ ซอาร์กอน เวลา
ในการเคลื อบ 30 นาที จากนั้ นจึ งน าไปอบที่ อุ ณหภู มิ
แตกต่างกัน (300, 350 และ 400 °C) ภายใต้ ความดัน
บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน (6 x 10-3 mbar) เป็ นเวลา 1
ชั่วโมง
ฟิ ล์มบางที่ได้ ถูกนาไปวิเคราะห์โครงสร้ างผลึก โดยใช้
เครื่ อ งทดสอบการเลี้ ยวเบนของรั ง สี เ อกซ์ (X-ray
diffraction, XRD ยี่ห้อ Bruker รุ่น D8-Discover) ซึ่ง
ใช้ รังสีเอกซ์ CuKα ความยาวคลื่น 1.54056 อังสตรอม,
กล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราดความละเอียด
สูง (Field Emission Scanning Electron Microscope,
FE-SEM รุ่น JSM-7001F) โดยใช้ หั ว วั ด Secondary
Electron Detector ถ่ายภาพออกมาในโหมด Secondary
Electron Image (SEI) และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วิเคราะห์
ธาตุ เ ชิ ง พลั ง งาน (Energy Dispersive X-Ray
Spectrometer, EDS) โดยแสดงผลเป็ นสเปกตรั ม
พลังงานของธาตุต่างๆพร้ อมกับระบุ สดั ส่วนปริมาณของ
แต่ละส่วนประกอบและ วัดสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริก
ของฟิ ล์มโดยใช้ เครื่องวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้ า (Seebeck
Coefficient/ Electrical Resistance Measurement
System, ZEM-3 ยี่ห้อ ULVAC-RIKO)
ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา

(a)
(b)

รูปที่ 2 (a) ภาพถ่ายแผ่นโพลิอมิ มิดและ (b) โพลิอมิ มิดที่เคลือบด้ วยฟิ ล์มบิสมัสเทลลูไรด์

จากรูปที่ 2 (a) แสดงภาพถ่ายแผ่นโพลิอมิ มิดก่อน
เคลือบฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลู ไรด์ พบว่ ามีลักษณะเป็ นสี

เหลืองทองและเมื่อนามาเคลือบด้ วยฟิ ล์มบิสมัสเทลลูไรด์
พบว่ามีสเี งิน ดังแสดงในรูปที่ 2(b)
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พบว่าจากการคานวณขนาด ของผลึก (grain size) ของ
ฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์ พบว่าขนาดของผลึกของฟิ ล์มที่
ไม่ ผ่ า นการอบและอบที่อุ ณ หภูมิ 300-400 ºC มี ค่ า
เพิ่ มขึ้นจาก 5.52 – 28.51 nm แสดงให้ เ ห็น ว่ า
โครงสร้ างเป็ นบิสมัสเทลลูไรด์ท่สี มบูรณ์มากขึ้น ดังรูปที่
3 ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Xing, Hngcai, Ning,
and Lei (2013) เมื่อทาการอบฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์
ที่อณ
ุ หภูมิ 150-350 ºC ขนาดของผลึกจะใหญ่ข้ นึ

ฟิ ล์ มบางบิส มัส เทลลู ไ รด์ ถูกน าไปทาการวิ เ คราะห์
ลักษณะโครงสร้ า งผลึ ก ด้ วยเทคนิ คการเลี้ ยวเบนของ
รั ง สีเ อกซ์ (XRD) จากรูป ที่ 3 พบว่ า เมื่อ พิ จ ารณา
รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิ ล์มบางบิสมัส
เทลลูไรด์ จะแสดงระนาบของโครงสร้ างผลึกที่พบ คือ
(015), (1010) และ (110) ตรงกับมุม 2θ เท่ากับ
27.66 º, 37.83 º และ 41.15 º ตามลาดับ โดยเทียบ
กับฐานข้ อมูล JCPDF 15-0863 และนอกจากนี้ยัง
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รูปที่ 3 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์ (a) As-deposited
(b) อบที่อุณหภูมิ 400 °c โดยเทียบกับฐานข้ อมูลมาตรฐาน (JCPDF 15-0863)

ฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์ ถูกนาไปวิเคราะห์ ลักษณะ
พื้ นผิว ด้ วยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิเ ล็กตรอนแบบส่ องกราด

ความ ละเอียดสูง (FESEM) รุ่น JSM-7001F ด้ วย
ก าลั ง ขยายระดั บ 50,000 เท่ า
แสดงดั ง รู ป ที่ 4

(a)
๗)

รูปที่ 4 ภาพพื้นผิวของฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์จากเครื่อง FESEM อบที่อณ
ุ หภูมิต่างๆ
(a) As-deposited (b) 300 °c (c) 350 °c (d) 400 °c

(b)
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(c)

(d)

รูปที่ 4 (ต่อ)

โดยรูปที่ 4(a), 4(b), 4(c) และ 4(d) แสดงพื้นผิว
ของฟิ ล์มที่ไม่ผ่านการอบ อบที่อุณหภูมิ 300 ºC อบที่
อุณหภูมิ 350 ºC และอบที่อุณหภูมิ 400 ºC ตามลาดับ
จากรู ป พบว่ า ฟิ ล์ ม จะแสดงรู ป ร่ า งของเกรนแบบ หก
เหลี่ยมที่ชัดเจนเมื่ออบที่อณ
ุ หภูมิ 300-350 ºC และเมื่อ

อุณหภูมิของการอบเป็ น 400 ºC ลักษณะของพื้นผิวจะ
เรียบมากขึ้น เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิการอบเพิ่มขึ้น ผลึก
ของฟิ ล์มบางส่วนจะเกิดการหลอมรวมกัน ซึ่งสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ Xing et al. (2013)

รูปที่ 5 แสดงสเปกตรัมพลังงานของฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์

รูปที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน (EDS)
ของฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์โดยอัตราส่วนของ Bi : Te
ของฟิ ล์มที่นาไปอบที่อุณหภูมิต่างๆ แสดงดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 พบว่าฟิ ล์มที่ไม่ผ่านกระบวนการอบจะมี
อัตราส่วนของ Bi : Te เป็ น 2.53 : 2.47 ซึ่งอัตราส่วน
ดังกล่าวจะแตกต่างจากอัตราส่วนของ Bi : Te ของเป้ า
สารเคลือบ (Bi : Te = 2 : 3) ซึ่งเกิดจากอัตราการ
เคลือบของอะตอม Bi สูงกว่าอะตอม Te Ar Sputter
Yields. (2005) เมื่อนาฟิ ล์มไปอบที่อุณหภูมิ 300 –

400 ºC พบว่าฟิ ล์มจะมีอตั ราส่วนของ Bi : Te ใกล้ เคียง
อัตราส่วน 2 : 3 มากขึ้นเพราะจากจุดหลอมเหลวของ Bi
ซึ่งเท่ากับ 271.3 ºC Bismuth. (2015) จุดหลอมเหลว
Bi2Te3 = 586 ºC Bismuth telluride. (2015) เมื่อ
นาไปอบในช่วงอุณหภูมิ 300-400 ºC จะทาให้ อะตอม
ของ Bi ระเหยออกไป ทาให้ ได้ อตั ราส่วนของ Bi : Te
ใกล้ เคี ย งกั บ
2 : 3 จากผลดั ง กล่ า วชี้ ให้ เห็ น ว่ า
กระบวนการอบฟิ ล์มจะช่วยปรับอัตราส่วนของ Bi : Te
ให้ ใกล้ เคียงกับ Bi2Te3 มากขึ้น
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ตารางที่ 1 แสดงอัตราส่วนขององค์ประกอบธาตุของฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์อบที่อณ
ุ หภูมิต่างๆ
Annealing Temperature (ºC)
Bi/Te atomic ratio
As-deposited
2.53/2.47
300
2.35/2.65
350
2.28/2.72
400
2.13/2.87

ฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์ถูกนาไปวิเคราะห์ สมบัติทาง
เทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้ เครื่องวัดค่ าสัมประสิ ทธิ์ซีเบค
และ ค่ า สภาพต้ า นทานไฟฟ้ า (ZEM3) ถู ก วั ด ตั้ ง แต่
อุณหภูมหิ ้ องถึง 150 ºC จากรูปที่ 6 พบว่า เมื่ออุณหภูมิ
การอบเพิ่มขึ้น การนาไฟฟ้ าจะดีข้ นึ อาจเนื่องจากความ
เป็ นผลึกของฟิ ล์มสูงขึ้น ส่งผลให้ การนาไฟฟ้ าดีข้ นึ จาก
รูปที่ 7 จะพบว่าฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์อบที่ 400 ºC มี
ค่าสภาพนาไฟฟ้ าดีท่สี ดุ เท่ากับ 2.30 x 105 Ωm-1 วัด

ที่อณ
ุ หภูมิห้อง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Huang and
Wei-ling (2009) เมื่อทาการอบฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลู
ไรด์ท่อี ณ
ุ หภูมิ 100-300 ºC ภายใต้ ความดันบรรยากาศ
ของก๊าซไนโตรเจน เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง ฟิ ล์มบางบิสมัส
เทลลูไรด์อบที่อุณหภูมิสูงสุด (300 ºC) มีค่าสภาพนา
ไฟฟ้ าดีท่สี ดุ เท่ากับ 7.1 Ωm-1 วัดที่อณ
ุ หภูมหิ ้ อง
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รูปที่ 6 ค่าสภาพนาไฟฟ้ าของฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์ อบที่อุณหภูมิต่างๆ
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รูปที่ 7 ค่าสัมประสิทธ์ซีเบคของฟิ ล์มบางบิ
สมัสเทลลูไรด์ อบที่อุณหภูมิต่างๆ
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รูปที่ 8 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์ อบที่อุณหภูมิต่างๆ

จากรูปที่ 7 แสดงผลการวัดค่าสัมประสิทธิ์ซีเบคของ
ฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์ ทาการวัดตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง
150 ºC พบว่าทุกช่วงอุณหภูมิค่าสัมประสิทธิ์ซีเบคแสดง
ค่าเป็ นลบ ซึ่งแสดงพฤติกรรมของสารกึ่งตัวนาชนิดเอ็น
โดยมีพาหะอิสระส่วนมากเป็ นอิเล็กตรอน ค่าสัมประสิทธิ์
ซีเบคจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสงู ขึ้นเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์
ซีเบคจะแปรผกผันกับปริมาณความหนาแน่นของพาหะ
เมื่ออุณหภูมสิ งู ขึ้นปริมาณความหนาแน่นของพาหะที่มาก
ขึ้น ทาให้ ค่าสัมประสิทธิ์ซีเบคลดลง ในงานวิจัยนี้พบว่ า
ฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์อบที่อุณหภูมิ 400 ºC จะมีค่า
สัมประสิทธิ์ซีเบคต่าสุด คือ -7.88 x 10-5 V/K
รูปที่ 8 แสดงค่าแฟคเตอร์กาลังไฟฟ้ า (PF) ของ
ฟิ ล์ มบางบิส มัส เทลลู ไ รด์ อบที่อุณ หภูมิต่ า งๆ โดยค่ า
เพาเวอร์แฟคเตอร์น้ ี คานวณได้ จากค่าสัมประสิทธิ์ซีเบค
(S) และค่ าสภาพการนาไฟฟ้ า (σ) พบว่ าฟิ ล์มบาง
บิสมัสเทลลูไรด์อบที่อุณหภูมิ 400 ºC จะมีค่าเพาเวอร์
แฟกเตอร์ คือ 9.65 x 10-4 W/m K2 ที่อุณหภูมิห้อง
และ มีค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์สูงสุด คือ 1.41 x 10-3
W/m K2 ที่อุณ หภูมิ 150 ºC ในขณะที่ฟิล์ มอบที่
อุณหภูมิ 300-350 ºC และฟิ ล์มที่ไม่ผ่านการอบ จะมี
ค่ าเพาเวอร์แฟกเตอร์ อยู่ ในช่ วงไม่ เ กิน 4 x 10-4
W/mK2 ซึ่งมีค่าใกล้ เคียงกับงานวิจัยของ Huang and
Wei-ling (2009) เมื่ออบฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์ท่ี
อุณหภูมิ 300 ºC มีค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์สงู สุดเท่ากับ 4
x 10-4 W/mK2

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการเคลื อบฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลู ไรด์
โดยวิธอี าร์เอฟแมกนีตรอนสปั ตเตอริงลงบนวัสดุรองรับ
โพลี อิ ม มิ ด เพื่ อศึ ก ษาอุ ณ หภู มิ ท่ี อ บต่ อ สมบั ติ เ ชิ ง
โครงสร้ า งและสมบัติทางเทอร์ โ มอิเ ล็กทริ ก โดยอบที่
อุณหภูมิ แตกต่างกันตั้งแต่อุณหภูมิ 300 ºC 350 ºC
และ 400 ºC ภายใต้ ความดันบรรยากาศของก๊า ซ
ไนโตรเจนเป็ นเวลา 1 ชั่วโมง จากการวิเคราะห์สมบัติเชิง
โครงสร้ าง พบว่าเมื่อทาการอบฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์ท่ี
อุณหภูมิ 400 ºC ฟิ ล์มจะมีโครงสร้ างผลึกที่สมบูรณ์มาก
ขึ้น มีข นาดของเกรนที่เพิ่ มขึ้น และจะมีความหนาแน่ น
มากกว่ าฟิ ล์มที่ไม่ ผ่านการอบและอบที่อุณหภูมิ 300350 ºC ส่ ง ผลให้ ค่ า สภาพน าไฟฟ้ าสู ง ขึ้ น จากการ
วิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน (EDS) ของฟิ ล์มบางบิสมัส
เทลลูไรด์ พบว่ ากระบวนการอบฟิ ล์มจะปรับอัตราส่วน
ของ Bi : Te ให้ ใกล้ เคียงกับ Bi2Te3 มากขึ้น โดยค่า
สัมประสิทธิ์ซีเบคที่การอบที่ 400 ºC จะมีค่าสัมประสิทธิ์
ซีเบคต่าสุด คือ -7.88 x 10-5 V/K ในขณะที่มีค่า
เพาเวอร์แฟคเตอร์สงู สุด คือ 1.41 x 10-3 W/m K2 วัด
ที่อุณหภูมิ 150 ºC จากค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์จะเห็นได้
ว่ า ฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลู ไรด์ท่เี หมาะสมจะนาไปใช้ เป็ น
วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก คือ ฟิ ล์มบางบิสมัสเทลลูไรด์อบที่
อุณหภูมิ 400 ºC
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้ รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ ประจาปี
2559 คณะวิ ทยาศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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