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บทคดัย่อ 

 ในงานวิจัยน้ีได้สังเคราะห์วัสดุเซรามิกมิก CaCu3Ti4O12(CCTO) และวสัดุเซรามิกเซรามิกคอมโพสิต 
CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2 (CCTO/INTO) โดยใชว้ิธีปฏิกิริยาสถานะของแขง็ และเผาผนึกท่ีอุณหภูมิ 1050oC เป็น
เวลา 6 ชัว่โมง จากผลการทดลองพบว่าวสัดุเซรามิก CCTO มีขนาดเกรนโตว่าวสัดุเซรามิกคอมโพสิต CCTO/INTO 
นอกจากน้ีโดยค่าคงท่ีไดอิเลก็ตริก () ท่ีความถ่ี 1kHz และท่ีอุณหภูมิหอ้งของวสัดุเซรามิก CCTO และ CCTO/INTO 
มีค่าเท่ากบั 118834 และ5954 ตามล าดบั ส่วนค่าแทนเจนตข์องการสูญเสียทางไดอิเล็กตริก (tan) มีค่า 0.239 และ 
0.035 ตามล าดบั ดงันั้นในการเจือไอออน Nb5+ และ In3+ ในวสัดุ TiO2 ผสมกบัวสัดุ CCTO เป็นผลท าให้ขนาดเกรน,
ค่าคงท่ีไดอิเลก็ตริก และค่าแทนเจนตข์องการสูญเสียทางไดอิเลก็ตริกลดลง โดยพฤติกรรมการมีค่าคงท่ีไดอิเลก็ตริกท่ี
สูงของวสัดุเซรามิกสามารถอธิบายไดโ้ดยใชแ้บบจ าลองตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าแบบชั้นขวางกั้นภายใน โดยการเกิดโพลาไร
เซชนัทางไฟฟ้าท่ีผวิรอยต่อของขอบเกรน และจากการศึกษาดว้ยใชเ้ทคนิคทางอิมพีแดนซ์สามารถยนืยนัไดว้า่ขอบเกรน
ของวสัดุมีสมบติัทางไฟฟ้าเป็นฉนวนและภายในเกรนของวสัดุเป็นสารก่ึงตวัน า 
  

ABSTRACT 
 In this work, CaCu3Ti4O12(CCTO) and CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2 (CCTO/INTO) ceramics were 
prepared by a solid state reaction method and sintered at 1050 oC for 6h. The result show that CCTO ceramic, the 
grain size is bigger than CCTO/INTO ceramic. The dielectric constant () at 1 kHz and room temperature of 
ceramics material CCTO and CCTO/INTO is equal 118834 and 5954 respectively, while the dielectric loss tangent 
(tan) are 0.239 and 0.035 respectively. So in doped ion Nb5+ and In3+ in TiO2 material mixed with material CCTO. 
As a result; the grain size, the dielectric constant and the dielectric loss tangent are decreased. The high dielectric 
constant can be well described by the internal barrier layer capacitor (IBLC) model base on the interfacial 
polarization at the grain boundary interface. According to the impedance spectroscopy analysis, it is confirmed that 
the electrical properties of the grain and grain boundary are semiconductor and insulator respectively. 

 
ค าส าคัญ: ค่าคงท่ีทางไดอิเลก็ตริก ค่าการสูญเสียทางไดอิเลก็ตริก เซรามิก 
Keywords: Dielectric constant, Dielectric loss tangent, Ceramics 
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บทน า 

ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่วิวฒันาการทางดา้นวสัดุอิเลก็ทรอนิกส์มีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก

ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในยุคปัจจุบนัมีความแปลกใหม่ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการคน้พบวสัดุท่ีมีสมบติัพิเศษหรือเฉพาะ

ทางดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ใหม่ๆ ซ่ึงท าใหอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆโดยเฉพาะตวัเกบ็ประจุมีประสิทธิภาพการท างานท่ี

สูงข้ึนอีกทั้งยงัมีขนาดเล็กลงดว้ย ในปี 2000 ไดมี้รายงานการคน้พบค่า  ท่ีสูงถึง 1.02104 ในวสัดุเซรามิก 

CaCu3Ti4O12 (CCTO) พร้อมกนัน้ีค่า  ยงัเปล่ียนแปลงกบัอุณหภูมินอ้ยมากในช่วงอุณหภูมิประมาณ -173 ถึง 320 oC 

(Subramanian et al.,2000;Sinclair et al.,2002) อยา่งไรกต็ามสาเหตุหรือกลไกการมีค่า  ท่ีสูงของวสัดุ CaCu3Ti4O12 ยงั

ไม่สามารถอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจนและยงัคงเป็นประเดน็ท่ีถกเถียงกนัในวงวิชาการจนถึงปัจจุบนั ดว้ยคุณสมบติัทางไดอิ

เลก็ตริกท่ีโดดเด่นทั้งสองประการน้ี รวมทั้งประเด็นขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักลไกท่ีส่งผลให้ CaCu3Ti4O12 มีค่า  ท่ีสูง ท า

ให้มีงานวิจัยต่าง ๆ มีการศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กตริกและสมบัติทางไฟฟ้าของวสัดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 อย่าง

กวา้งขวางจนถึงปัจจุบนั (Sinclair et al.,2002;Lunkenheimer et al.,2004;Adams et al.,2002;Li et al.,2010;Yamada et 

al.,2010;Thongbai et al.,2013)อยา่งไรกต็าม CaCu3Ti4O12 ยงัคงมีค่า tan ท่ีสูงเกินกวา่ค่ามาตรฐาน EIA (โดยทัว่ไป

แลว้ CaCu3Ti4O12 มีค่า tan > 0.1 ท่ี 1 kHz) ซ่ึงถือเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัท่ียงัคงปิดกั้นโอกาสของการเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยีการผลิตตวัเก็บประจุไฟฟ้าขนาดจ๋ิวท่ีเป่ียมไปดว้ยประสิทธิภาพในการกกัเก็บพลงังานไฟฟ้าต่อหน่วย

ปริมาตรสูง ในขณะท่ีการศึกษาวิจยัเพ่ือลดค่า tan ในวสัดุ CaCu3Ti4O12 มกัจะส่งผลให้ค่า  ลดลงอย่างมากดว้ย

เช่นกนั เช่นการเจือ La ใน CaCu3Ti4O12 จะสามารถลดค่า tan ไดอ้ยา่งมากและมีค่าเพียง 0.02 แต่ค่า  มีค่าท่ีลดลง

อยา่งมากเช่นกนัโดยมีค่าเพียง 2103 เท่านั้น (Feng et al.,2006) หรือแมแ้ต่การปรับปรุงเพ่ือลดค่า tan ดว้ยวิธีอ่ืน ๆ 

ผลลพัธ์ท่ีไดม้กัจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัน้ี กล่าวคือไดว้สัดุ CaCu3Ti4O12 ท่ีมีค่า tan ต  ่าตรงตามมาตรฐานการใช้

งาน แต่ดว้ยกระบวนการเดียวกนัน้ีไดส่้งผลใหค้่า  ของวสัดุมีค่าลดลงอยา่งมากดว้ย (Kobayashi et al.,2005;Patterson 

et al.,2005) และจากรายงานวิจยัล่าสุดไดค้น้พบวิธีการใหม่ในการปรับปรุงสมบติัทางไดอิเลก็ตริกของ TiO2 โดยการ

เจือดว้ยคู่ไอออนของ In3+ และ Nb5+(Hu et al.,2013) พบวา่ใหค้่า  ท่ีสูงประมาณ 6×104  และมีค่า tan < 0.02 (ท่ี

อุณหภูมิหอ้ง) ในช่วงความถ่ี 102-106 Hz ในขณะท่ีวสัดุ TiO2 ท่ีไม่ผา่นการเจือมีค่า   240 เท่านั้น อยา่งไรกต็าม 

อุณหภูมิในการสังเคราะห์วสัดุเซรามิกดงักล่าวน้ีสูงถึง 1400-1500 oC เพ่ือให้ไดว้สัดุเซรามิกท่ีมีความแน่นตวัสูง โดย

คุณสมบติัทางไฟฟ้า วสัดุดงักล่าวน้ีมีสมบติัความเป็นฉนวนท่ีดีและมีค่า  ท่ีสูงมาก ดงันั้นในงานวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษา

การน าอนุภาค TiO2 ท่ีเจือดว้ยคู่ไอออนของ In
3+ และ Nb5+ มาใชเ้ป็นวสัดุเสริมในวสัดุ CCTO คาดวา่จะสามารถลดค่า 

tan ใหต้  ่าลงไดอี้ก และไม่ส่งผลต่อการลดลงของค่า  อีกดว้ย  

 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 

1. เพื่อปรับปรุงสมบติัทางไดอิเลก็ตริกของวสัดุเซรามิกผง CaCu3Ti4O12ท่ีเตรียมโดยวิธีโดยวิธีปฏิกิริยาสถานะ
ของแขง็ 
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2. เพื่อศึกษาปัจจยัของการท าคอมโพสิตดว้ยอนุภาคผงTiO2ท่ีเจือดว้ยคู่ไอออนIn3+และNb5+ท่ีมีต่อโครงสร้าง
จุลภาคและสมบติัทางไฟฟ้าท่ีขอบเกรนของวสัดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 

3. เพื่อศึกษาสมบติัทางไดอิเลก็ตริกในการท าคอมโพสิตของ CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2   
 
วธีิการวจิัย 

การสังเคราะห์วสัดุผง (In0.5Nb0.5)xTi1-xO2  และวสัดุผง CaCu3Ti4O12 โดยวิธีปฏิกิริยาของแขง็โดยจะแบ่งเป็น 2

ส่วนดงัน้ี เร่ิมตน้ท าการเตรียม (In0.5Nb0.5)xTi1-xO2 ท่ีเง่ือนไข x=0.1 โดยผสมสารตั้งตน้ท่ีใชเ้ป็นตวัเจือ ไดแ้ก่ In2O3 และ 

Nb2O5 ตามสูตร (In0.5Nb0.5)xTi1-xO2  ลงในขวดแลว้บดผสมดว้ยลูกบอล ZrO2 (ball milling) โดยใชเ้อทานอลเป็นท า

ละลายเป็นเวลานาน 24 ชัว่โมง จากนั้นจะเติมผงของ TiO2 ตามอตัราส่วนท่ีค านวณไวต้อนแรก แลว้น าไปบดดว้ยลูก

บอลแบบเปียกซ ้ า เป็นเวลานาน 24 ชัว่โมง จากนั้นน าขวดท่ีมีส่วนผสมของสารตั้งตน้ทั้งหมดมาแยกเอาตะกอนของสาร

ออกจากลูกบดโดยใชต้ะแกรงกรอง แลว้น าตะกอนของสารท่ีไดไ้ปอบให้แห้งท่ีอุณหภูมิ 100 oC จากนั้นน าผงท่ีไดไ้ป

บดและร่อนผา่นตะแกรงกรองท่ีมีความละเอียด 125 จากนั้นน าไปเผาแคลไซน์ท่ีอุณหภมิู 1100 oC เป็นเวลา 20 ชัว่โมง 

จากนั้นท าการสังเคราะห์ผง CaCu3Ti4O12 ในขั้นตอนแรกเร่ิมตน้จาการเตรียมผสมสารตั้งตน้ CaCO3,CuO และ 

TiO2 ในอตัราส่วนต่าง ๆ ลงในขวดแลว้บดผสมดว้ยลูกบอลแบบเปียกโดยใชเ้อทานอลเป็นตวัท าละลาย เป็นเวลา 24 

ชัว่โมง หลงัจากนั้นน าไปอบจนแหง้ ผงท่ีแหง้ถูกน ามาบดใหล้ะเอียด แลว้น าไปเผาแคลไซน์ท่ีอุณหภูมิ 900 oC เป็นเวลา 

6 ชัว่โมง จากนั้นน ามาบดใหล้ะเอียดและร่อนผา่นตะแกรงกรองท่ีความละเอียด 125 ไมโครเมตร จากนั้นน าไปเผาแคล

ไซน์ท่ีอุณหภูมิ 900 oC เป็นเวลา 6 ชัว่โมง อีก 1 รอบและน ามาบดร่อนผ่านตะแกรงกรองอีกคร้ัง จากนั้นท าการ

สังเคราะห์วสัดุคอมโพสิตของ CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2  ดว้ยวิธีการบดดว้ยลูกบอลแบบแห้ง โดยเร่ิมตน้ชัง่สาร

ตั้งตน้วสัดุผง (In0.5Nb0.5)xTi1-xO2  กบั CaCu3Ti4O12 ตามสัดสัดส่วนโดยปริมาตรซ่ึงสามารถค านวณจากสมการดงัน้ี 
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โดยท่ี  VCCTO คือ อตัราส่วนโดยปริมาตรของ CCTO  ρCCTO คือ ความหนาแน่นของ CCTO (5.053 g/cm
3) 

ρNITO คือ ความหนาแน่นของ NITO(4.230 g/cm
3) 

จากนั้นนสารท่ีชัง่ไดใ้ส่ในขวดพร้อมกบัลูกบอล ZrO2 จากนั้นบดดว้ยลูกบอลแบบแห้งเป็นเวลา 6 ชัว่โมง 

จากนั้นแยกลูกบดออกจะไดว้สัดุ CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2  คอมโพสิตเพ่ือน าไปอดัข้ึนรูปโดยการอดัแรงดนั

แบบทิศทางเดียวแลว้น าวสัดุท่ีข้ึนรูปแลว้ไปเผาผนึก (sintering) ท่ีอุณหภูมิ 1050 oC เป็นเวลา 6 ชัว่โมง เพื่อน ามา

เปรียบเทียบกบัวสัดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 ท่ีเผาผนึก (sintering) ท่ีอุณหภูมิ 1050 oC เป็นเวลา 6 ชัว่โมง 

จากนั้นศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานดว้ยเทคนิคการเล้ียวเบนรังสีเอกซ์ (X-rays diffraction, XRD) การศึกษา

ลกัษณะของพ้ืนผิวดว้ย Scanning Electron Microscope (SEM) และศึกษาสมบติัทางไฟฟ้าแลว้ถูกน ามาศึกษาสมบติัทาง

ไดอิเล็กตริกโดยใช้เทคนิคตวัเก็บประจุแผ่นคู่ขนานทดสอบโดยใช้เคร่ืองมือ Impedance ท่ีตั้ งอยู่ ณ ภาคฟิสิกส์ 
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงค่าท่ีวดัไดน้ั้นจะอยู่ในรูปของค่าความจุไฟฟ้า (capacitance, C) และค่าแทนเจนตข์องการ

สูญเสีย (tan) โดยในงานวิจยัน้ีจะวดัค่าในช่วงความถ่ี 102-107 Hz ในช่วงอุณหภูมิห้อง ซ่ึงค่าท่ีไดน้ี้สามารถน าไป

ค านวณค่าคงท่ีไดอิ-เลก็ตริกและสมบติัทางไฟฟ้าของวสัดุได ้
 

ผลการวิจัย 
 1.ผลการศึกษาการเกิดเฟสและโครงสร้างของวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12  กับวัสดุเซรามิกคอมโพสิต 
CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2  (CCTO/INTO) โดยเทคนิค XRD 

การศึกษาการเกิดเฟสและโครงสร้างของวสัดุเซรามิก CCTO ผ่านการแคลไซน์ 900 oC เป็นเวลา 12 ชัว่โมง
และผา่นการเผาผนึกท่ีอุณหภูมิ 1050oC เป็นเวลา 6 ชัว่โมง เพื่อเปรียบเทียบกบัวสัดุเซรามิกคอมโพสิต CCTO/INTO ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยเฟส 2 เฟสคือ เฟสของ CCTO ในปริมาณ 85 mol% และเฟสของ TiO2 ในปริมาณ 15mol% เม่ือท าการ
สังเคราะห์วสัดุเซรามิกคอมโพสิต CCTO/NITO และเผาผนึกท่ีอุณหภูมิ 1050oC เป็นเวลา 6 ชัว่โมง ในงานวิจยัน้ีได้
ศึกษาแสดงในรูปแบบการเล้ียวเบนรังสีเอกซ์ ผลการศึกษาแสดงในรูปแบบของกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างความเขม้
ของรูปแบบการเล้ียวเบนกบัมุมการเล้ียวเบนรังสีเอกซ์ โดยใชมุ้ม 2ɵ ในช่วงมุมระหวา่ง 20-80 องศา ตามล าดบัดงัแสดง
ในภาพท่ี 1 

ภาพท่ี1: แสดงรูปแบบการเล้ียวเบนรังสีเอกซ์ในวสัดุเซรามิก CCTO กบัวสัดุเซรามิกคอมโพสิต CCTO/INTO 
ผลการทดลองพบวา่ในวสัดุเซรามิก CCTO ท่ีเผาผนึกท่ีอุณหภูมิ 1050oCเป็นเวลา 6 ชัว่โมงจากรูปแบบการเล้ียวเบนรังสี
เอกซ์บ่งช้ีว่าการเกิดเฟสของ CCTO อย่างสมบูรณ์เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลมาตรฐาน (JCPDS 75-2188) พบว่ามี
โครงสร้างแบบลูกบาศก ์และเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในงานวิจยั (Subramanian et al.,2002;Thongbai et al.,2012b) แต่ยงั
พบเฟสเจือปนของ CuO เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลมาตรฐาน (JCPDS 80-0076) และผลการทดลองวสัดุเซรามิกคอมโพสิต 
CCTO/INTO พบว่าวสัดุตวัอยา่งเกิดเฟสของ CCTO และ TiO2 อยา่งสมบูรณ์ โดยไม่พบเฟสเจือปนอ่ืน ๆ โดยเฟสของ 
CCTO สอดคลอ้งกบัขอ้มูลมาตรฐาน (JCPDS 75-2188) และเฟสของ TiO2 สอดคลอ้งกบัขอ้มูลมาตรฐาน (JCPDS 21-1276) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 รูปแบบการเล้ียวเบนรังสีเอกซ์ในวสัดุเซรามิก CaCu3Ti4O12  กบั วสัดุเซรามิกคอมโพสิต

CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2  ท่ีผา่นการเผาผนึกท่ีอุณหภมิู 1050 
oC เป็นเวลา 6 ชัว่โมง 
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PMP9-5 

ผลการศึกษาลกัษณะสัณฐานของวสัดุเซรามกิ CaCu3Ti4O12  กบัวสัดุคอมโพสิต  CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2  
(CCTO/INTO)    โดยเทคนิค SEM 
  จากการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของวสัดุเซรามิก CCTO กบัวสัดุเซรามิกคอมโพสิต CCTO/INTO ท่ีผา่น

การเผาผนึกท่ีอุณหภูมิ 1050 oC เป็นเวลา 6 ชัว่โมง และผา่นการขดัผวิหนา้และผา่นการอบ (annealing) ท่ีอุณหภูมิ 1000 oC 

เป็นเวลา 30 นาที ดงัแสดงในภาพท่ี2 

ภาพท่ี 2 แสดงภาพถ่ายผิวหนา้ของวสัดุเซรามิก CCTO และวสัดุเซรามิกคอมโพสิต CCTO/INTO ท่ีผา่นการ

เผาผนึกท่ีอุณหภูมิ 1050 oC เป็นเวลา 6 ชัว่โมง พบวา่ในวสัดุเซรามิก CCTO มีลกัษณะของเกรนใหญ่ ผิวเรียบ และมีรู

พรุนเกิดข้ึน และในกรณีวสัดุเซรามิกคอมโพสิต CCTO/INTO พบวา่มีลกัษณะของเกรนใหญ่และเกรนเลก็กระจายตวัท่ี

พ้ืนผวิมีลกัษณะผวิท่ีเรียบ มีการอดัแน่นตวัของเกรน ซ่ึงท าใหไ้ม่พบรูพรุนเกิดข้ึน โดยการวเิคราะห์จากภาพถ่ายของ

ขนาดเกรนเฉล่ียของวสัดุเซรามิก CCTO และวสัดุเซรามิกคอมโพสิต CCTO/INTO มีขนาดเกรนเฉล่ีย 51.93µm และ 

3.55µm ตามล าดบั  

 

ภาพที ่2 แสดงภาพถ่ายผวิหนา้ของวสัดุเซรามิก CaCu3Ti4O12  กบัวสัดุเซรามิกคอมโพสิต                 

CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2 โดยเทคนิค SEM ท่ีผา่นการเผาผนึกท่ีอุณหภมิู 1050 oC เป็นเวลา 6 ชัว่โมง     

a) CCTO  b) CCTO/INTO 

ผลการศึกษาสมบัตทิางไดอเิลก็ตริกของวสัดุเซรามกิ CaCu3Ti4O12 กบัวสัดุคอมโพสิตCaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2         

การเปล่ียนแปลงความถ่ีของค่าคงท่ีไดอิเลก็ตริกและค่าแทนเจนตข์องการสูญเสียทางไดอิเลก็ตริก 

 จากการศึกษาสมบติัทางไดอิเลก็ตริกของวสัดุเซรามิก CCTO และวสัดุเซรามิกคอมโพสิต CCTO/INTO โดย

ศึกษาสมบติัพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงกบัความถ่ีของค่าคงท่ีไดอิเล็กตริก () และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กตริก

(tan)  ซ่ึงศึกษาท่ีอุณหภูมิห้องในช่วงความถ่ี 100 Hz ถึง 10 MHz ขอ้มูลจากกการทดลองแสดงในรูปความสัมพันธ์

ระหวา่งค่า  และค่า tan  ท่ีความถ่ีต่าง ๆ ดงัแสดงในภาพท่ี3 

a) b) 
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PMP9-6 

 ภาพท่ี 3 แสดงการเปล่ียนแปลงกบัความถ่ีของค่าของวสัดุเซรามิก CCTO และวสัดุเซรามิกคอมโพสิต 

CCTO/INTO ท่ีผา่นการเผาผนึกท่ีอุณหภูมิ 1050oC เป็นเวลา 6 ชัว่โมง โดยศึกษาวสัดุตวัอยา่งทั้งสองท่ีความถ่ี 1kHz มี

ค่า   คือ 118834 และ 5954 ตามล าดบั โดยพบวา่ค่า  ท่ีสังเคราะห์อนุภาค TiO2 ท่ีเจือดว้ยไอออนของ In
3+ และ Nb5+ 

ผสมกับวัส ดุ  CCTO ส่ งผล ต่อการลดลงของค่ าเ ป็ นอย่ า งม ากแ ต่ เ ป็น ท่ี น่ าสนใจของวัส ดุ เ ซ ร า มิ ก                                

คอมโพสิต CCTO/INTO มีค่า  เปล่ียนแปลงกบัความถ่ีนอ้ยมากตลอดช่วงความถ่ี 102-106Hz ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจาก

ไม่มีการเกิดอินเตอร์เฟเชียลโพลาไรเซชนั (Interfacial polarization); (Sinclair et al., 2012) เพราะการสะสมของประจุ

พาหะท่ีบริเวณผิวรอยต่อระหว่างส่วนสภาพน าไฟฟ้าสูง(เกรน)กบัส่วนท่ีเป็นฉนวนภายในไดอิเลก็ตริก (ขอบเกรน) มี

จ านวนนอ้ยมากจึงไม่ท าใหเ้กิดอินเตอร์เฟเชียลโพลาไรเซชนั (Interfacial polarization) 

 และจากการศึกษาการเปล่ียนแปลงกับความถ่ีของค่า tan ของวสัดุเซรามิก CCTO และวสัดุเซรามิก           

คอมโพสิต CCTO/INTO ท่ีผ่านการเผาผนึกท่ีอุณหภูมิ 1050 oC เป็นเวลา 6 ชัว่โมง โดยศึกษาวสัดุตวัอย่างทั้งสองท่ี

ความถ่ี 1 kHz มีค่า tan คือ 0.239 และ 0.035 ตามล าดบั 

 

ภาพที่ 3 การเปล่ียนแปลงกบัความถ่ีของค่าและtanท่ีอุณหภูมิหอ้งส าหรับวสัดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 กบัวสัดุเซรามิก 

คอมโพสิต CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2 ท่ีผา่นการเผาผนึกท่ีอุณหภมิู 1050
oC เป็นเวลา 6 ชัว่โมง 
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PMP9-7 

อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษาการน าอนุภาค TiO2 ท่ีเจือดว้ยคู่ไอออนของ In

3+ และ Nb5+ มาผสมกบัวสัดุ CCTO สามารถช่วยลดค่า
การสูญเสียทางไดอิเลก็ตริก (tan) ใหต้  ่าลงไดโ้ดยมีค่าเท่ากบั 0.035 แต่ถึงอยา่งไรค่าคงท่ีไดอิเลก็ตริกกล็ดลงดว้ยเช่นกนั 
ทั้งน้ีเป็นผลมาจากขนาดเกรนของวสัดุเซรามิก CCTO เม่ือเปรียบเทียบกบัวสัดุเซรามิกคอมโพสิต CCTO/INTO มีขนาด
เกรนลดลงท าให้ค่าคงท่ีไดอิเล็กตริกลดลง โดยค่าคงท่ีไดอิเล็กตริก () ของวสัดุเซรามิก CCTO และ CCTO/INTO ท่ี
ความถ่ี 1 kHz ณ อุณหภูมิหอ้ง มีค่า 118834 และ 5954 ตามล าดบั และจะเห็นวา่ในวสัดุเซรามิกคอมโพสิต CCTO/INTO มี
ค่า คงท่ีในช่วงความถ่ี 102-106 Hz ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ไม่มีการเกิดอินเตอร์เฟเชียลโพลาไรเซชนั (Interfacial polarization)  
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