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ฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ (TiOxNy) ถูกเคลือบบนแผ่นซิลิกอนและ
กระจกสไลด์ ด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง โดยแบ่งออกเป็ นสองชุดการทดลอง ชุด
แรกเคลือบบนพื้นฐานของเงื่อนไขอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจนคงที่ซ่ ึงได้ฟิล์มบางไทเทเนียมไน
ไตรด์ (TiN) สี ทอง และแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนจาก 0 - 2.0 sccm ชุดที่สองเคลือบบน
พื้นฐานของเงื่อนไขอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนคงที่ซ่ ึงได้ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2)
เฟสรู ไทล์ และแปรค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจนจาก 0 - 10 sccm ชิ้นงานบางส่ วนของทั้งสอง
ชุดการทดลองถูกอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C ในบรรยากาศปกติเป็ นเวลา 60 นาที โครงสร้างผลึกถูก
ศึกษาด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์และรามานสเปกโทรสโคปี ลักษณะพื้นผิว ภาคตัดขวาง
และความหนาของฟิ ล์มบางถูกศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิ ลด์อีมิส
ชัน องค์ประกอบทางเคมีของฟิ ล์มบางถูกศึกษาด้วยสเปกโทรสโคปี ของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูก
ปลดปล่อยด้วยรังสี เอกซ์ และสมบัติทางแสงถูกวิเคราะห์ดว้ ยอัลตร้าไวโอเลต-วิซิเบิลสเปกโทร
โฟโตมิเตอร์ผลการทดลองพบว่า ฟิ ล์มบางชุดแรก ที่อตั ราส่วน O/N = 0.04 พบโครงสร้างผลึก
TiOxNy แบบลูกบาศก์กลางหน้า เช่นเดียวกับ TiN สี ทอง ในขณะที่เมื่ออัตราส่วน O/N เพิ่มขึ้น
พบว่าฟิ ล์มบางมีความเป็ นอสัณฐาน และกลายเป็ นผลึก TiO2 เฟสรู ไทล์ เมื่ออัตราส่วน O/N มีค่า
0.20 ขึ้นไป เมื่อฟิ ล์มบางผ่านการอบอ่อน พบว่าฟิ ล์มบาง TiN เกิดการออกซิเดชันเพียงเล็กน้อย และ
ฟิ ล์มบางที่เป็ นอสัณฐานเปลี่ยนเป็ นผลึกเฟสผสมอนาเทสและรู ไทล์ ส่วนฟิ ล์มบางชุดที่สอง สาหรับ
ฟิ ล์มบางที่เคลือบปกติ พบผลึกเดี่ยว TiO2 เฟสรู ไทล์ระนาบ (110) เมื่อไม่มีการป้อนแก๊สไนโตรเจน
เท่านั้น และเมื่อป้อนแก๊สไนโตรเจนเข้าระบบพบว่าฟิ ล์มบางมีลกั ษณะอสัณฐาน แต่เมื่อผ่านการอบ
อ่อนแล้ว พบว่า ฟิ ล์มที่เป็ นอสัณฐานทั้งหมดกลายเป็ นผลึก TiO2 เฟสผสมอนาเทสและรู ไทล์
ในขณะที่ฟิล์มบางที่ไม่มีการป้อนแก๊สไนโตรเจนยังคงเป็ นผลึก TiO2 เฟสรู ไทล์ เมื่อนามาทดสอบ
สมบัติโฟโตคะตาไลติกโดยการย่อยสลายเมทิลีนบลูภายใต้การฉายแสงจากหลอด LED เป็ นเวลา

จ
120 นาที พบว่าสามารถย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลูได้สูงสุด 71.67% ด้วยค่าคงที่อตั ราปฏิกิริยา
อันดับหนึ่งเทียม 8.93×10-3 min-1 สาหรับฟิ ล์มบางที่เคลือบด้วยอัตราส่วน O/N = 0.13 ของการ
ทดลองชุดที่สอง

ฉ
บทคัดย่อภาษาอัง ก ฤษ

60810003:
KEYWORDS:

MAJOR: PHYSICS; Ph.D. (PHYSICS)
THIN FILM/ TITANIUM OXYNITRIDE/ REACTIVE DC MAGNETRON
SPUTTERING/ PHOTOCATALYTIC PROPERTY/ METHYLENE BLUE
DEGRADATION

PHALAKORN KHWANSUNGNOEN : PREPARATION AND
CHARACTERIZATION OF TITANIUM OXYNITRIDE THIN FILMSDEPOSITED BY
REACTIVE DC MAGNETRON SPUTTERING. ADVISORY COMMITTEE: TANATTHA
RATTANA, Ph.D. 2021.
Titanium oxynitride (TiOxNy) thin films were deposited on the silicon wafer and
microscope slide substrates by a reactive DC magnetron sputtering method, divided into two sets
of experiments. In the first set of experiments, the thin films were prepared based on a constant
flow rate of N2 to obtain the golden-TiN thin film, while the O2 flow rate was varied from 0 - 2.0
sccm. In the second set, the thin films were coated based on a constant flow rate of O2 to obtain
the rutile-titanium dioxide (TiO2) thin film, the N2 flow rate was varied from 0 - 10 sccm. Some
of the specimens were annealed at 500 °C in air ambient for 60 min. The crystal structure of the
thin films was investigated using X-ray diffraction (XRD) and Raman spectroscopy techniques.
The cross-sectional, surface morphology and thickness of the thin films were measured by a field
emission scanning electron microscope (FE-SEM). The elemental composition was analyzed by
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The optical properties were examined by UV-VIS
spectrophotometer. The results of the first set showed that an as-deposited film with O/N of 0.04
exhibited a face-centered cubic structure of TiOxNy similar to golden-TiN. When the O/N
increased, the thin films became amorphous then changed to rutile-TiO2 when the O/N ratio was
0.20 and more. As a result of the annealed thin films, it was found that the TiN thin film showed
slight oxidation, while the amorphous films have been changed to the anatase-rutile mixed phase.
The results of the second set revealed that all samples were amorphous except an as-deposited
film without N2 feed represents the single crystal (110) of rutile-TiO2 structure. After being
annealed, the amorphous films changed to the crystalline of the anatase-rutile mixture films. In
this research, the photocatalytic activity test by MB degradation under LED irradiation of 120
min provided the highest degradation rate of 71.67% with the pseudo-first-order reaction rate

ช
constant of 8.93×10-3 min-1 for the thin film deposited at the O/N ratio of 0.13 of the second set.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบนั เรื่ องสุ ขภาพเป็ นเรื่ องที่ผคู ้ นส่ วนใหญ่ให้ความสนใจกันมากขึ้น เนื่ องจากปัญหา
สุขภาพส่วนใหญ่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาด อากาศไม่บริ สุทธิ์ ไม่เพียงแต่เกิดจากปัญหา
มลพิษเท่านั้น ปัญหาสุ ขภาพยังเกิดจากเชื้อโรคและแบคทีเรี ยมากมายที่อาศัยอยูท่ ้ งั ในน้ าหรื ออากาศ
ซึ่งอยูร่ อบตัวเรา เช่น อยูใ่ นข้าวของเครื่ องใช้ในชีวิตประจาวัน อุปกรณ์ เครื่ องมือต่าง ๆ ฯลฯ ดังนั้น
เราจึงควรใส่ ใจกับการรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ ข้าวของเครื่ องใช้ให้มากขึ้น หากวัสดุอุปกรณ์
หรื อสิ่ งของต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรานั้น สามารถทาความสะอาดตัวเองโดยการยับยั้งการเจริ ญเติบโต
ของเชื้อโรคและแบคทีเรี ยเหล่านั้นได้จะเป็ นประโยชน์อย่างมาก ทั้งนี้ รวมไปถึงของเสี ยที่เป็ น
สารอินทรี ยจ์ ากกระบวนการผลิตจากภาคอุตสาหกรรมที่อาจนาไปสู่ การปนเปื้ อนในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และนามาสู่ ปัญหาสุ ขภาพของมนุษย์ในที่สุด
ปัจจุบนั มีการวิจยั และพัฒนาการปรับปรุ งผิววัสดุให้มีสมบัติพิเศษตามต้องการอย่างกว้างขวาง เพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้งานในหลายด้าน ให้มีความสะดวกสบายและนาสมบัติพิเศษของวัสดุมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
สมบัติที่โดดเด่นและน่าสนใจของวัสดุอย่างหนึ่ง คือ สมบัติการเร่ งปฏิกิริยาด้วยแสง
หรื อโฟโตคะตาไลติก (Photocatalytic) ซึ่งในบรรดาวัสดุที่เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาด้วยแสง
(Photocatalyst) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) แทบจะเป็ นวัสดุเดียวที่เหมาะสาหรับการประยุกต์ใช้
ในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีประสิ ทธิภาพและความสเถียรทางเคมีสูง ราคาถูก และไม่เป็ น
อันตรายต่อสิ่ งมีชีวิตอีกด้วย (Hashimoto, Irie, & Fujishima, 2005) และสมบัติโฟโตคะตาไลติกของ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ยงั สามารถทาลายสารประกอบอินทรี ยไ์ ด้เป็ นอย่างดี เนื่องจากเมื่อ TiO2
ได้รับแสงที่มีพลังงานมากกว่าหรื อเท่ากับแถบช่องว่างพลังงาน (Energy band gap; Eg) ทาให้
อิเล็กตรอนที่อยูใ่ นแถบวาเลนซ์ (Valence band) ถูกกระตุน้ ไปอยูท่ ี่แถบการนา (Conduction band)
ทาให้เกิดช่องว่างที่เรี ยกว่า โฮล ซึ่งมีประจุบวก ซึ่งโฮลในแถบวาเลนซ์สามารถออกซิไดซ์ ไฮดรอก
ไซด์ไอออน (OH-)หรื อน้ า (H2O) ที่ผิวเพื่อสร้างไฮดรอกซิลเรดิคอล (⦁OH) ซึ่งทาหน้าที่เป็ นสาร
ออกซิแดนท์ที่มีประสิ ทธิภาพอย่างมากสาหรับสารมลพิษอินทรี ย ์ อิเล็กตรอนที่ถูกกระตุน้ ขึ้นไปอยู่
ที่แถบการนาจะเกิดการรี ดิวซ์กบั ออกซิเจนเกิดเป็ นอนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออน (O2•-) และ
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รี ดิวซ์กบั ไฮโดรเจนไอออน (H+) เกิดเป็ นอนุมูลไฮโดรเปอร์ออกไซด์ (•OOH) รี แอกทีฟสปี ชีส์ของ
ออกซิเจนเหล่านี้ จะทาให้สารอินทรี ยเ์ กิดการสลายตัวได้ (Fagan, McCormack, Dionysiou, & Pillai,
2016) แต่ขอ้ เสี ยคือ ต้องการพลังงานในการกระตุน้ สูง (แสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet; UV))
หากมันสามารถเกิดปฏิกิริยาได้กบั แสงที่ตามองเห็นได้จะทาให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น ในช่วง
ทศวรรษที่ผา่ นมา จึงได้มีนกั วิจยั หลายท่านสนใจที่จะปรับปรุ งสมบัติน้ ีให้ถูกกระตุน้ ด้วยแสงที่
มองเห็นได้ เพื่อความสะดวกในการนาไปประยุกต์ใช้งาน วิธีหนึ่งคือการเจือด้วยสารที่เป็ นแคท
ไอออน (Cation) เช่น ทองแดง (Cu), โคบอลต์ (Co), เหล็ก (Fe), โมลิบดีนมั (Mo), นีโอเบียม (Nb),
และทังสเตน (W) เป็ นต้น หรื อสารที่เป็ นแอนไอออน (Anion) เช่น คาร์บอน (C), ไนโตรเจน (N),
ฟลูออรี น (F), ฟอสฟอรัส (P), และซัลเฟอร์ (S) เป็ นต้น ซึ่งเมื่อเจือสารเหล่านี้ เข้าไปในโครงสร้าง
ของ TiO2 แล้วจะช่วยให้แถบช่องว่างพลังงานของ TiO2 นั้นแคบลง จึงสามารถใช้แสงที่มีความยาว
คลื่นมากกว่าแสง UV ในการกระตุน้ ได้ แต่การเจือด้วยแคทไอออนหรื อโลหะนั้น บางครั้งอาจ
ส่ งผลให้สมบัติโฟโตคะตาไลติกนั้นลดลง เนื่ องจากอะตอมของโลหะนั้นทาหน้าที่เป็ นเหมือน
ศูนย์กลางการรวมตัวกันใหม่ (Recombination center) ของพาหะประจุ (อิเล็กตรอนและโฮล)
(Mathew et al., 2018) อีกทั้ง มีราคาที่สูงและอาจมีการปนเปื้ อนออกสู่ สิ่งแวดล้อมเมื่อนาไปใช้งาน
ดังนั้น การเจือด้วยแอนไอออนจึงเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่า เนื่องจากมีตน้ ทุนที่ถูกและเป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากกว่า ซึ่ง Asahi et al. (2001) ได้ทาการคานวณความหนาแน่นของสถานะ
(Densities of states) ของการเจือด้วยแอนไอออนชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อแถบโครงสร้าง (Band structure)
ของการแทนที่ตาแหน่งอะตอม O ด้วยอะตอม C, N, F, P, และ S เข้าไปในโครงสร้าง TiO2 เฟสอนา
เทส พบว่าการแทนที่ดว้ ยอะตอม N ให้ผลที่ดีที่สุด เนื่องจากสถานะอิเล็กตรอนชั้น 2p ของอะตอม
N มีส่วนทาให้แถบช่องว่างพลังงานแคบลงโดยผสมกับสถานะ 2p ของ O ดังนั้น การเลื่อนขึ้นของ
แถบวาเลนซ์ก็ไม่มีผลทาให้ตาแหน่งของแถบการนาเปลี่ยนไป (Demeter et al., 2017)
ฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจนหรื อไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ (TiOxNy)
สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายด้าน เช่น ชั้นเคลือบเพื่อป้องกันการแพร่ ของแก๊ส (M.
C. Lin, Chang, & Lin, 2008) ชั้นเคลือบสาหรับดูดกลืนแสงอาทิตย์แบบเลือกรังสี (Chen, Wang,
Yu, Chen, & Lu, 2014; Metson, Prince, Bittar, & Tornquist, 2001) ชั้นเคลือบสาหรับยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรี ย (Rtimi, Pulgarin, Bensimon, & Kiwi, 2013) อุปกรณ์หน่วยความจาแบบโลหะไฟฟ้าเคมี
(Zhao et al., 2016) เป็ นต้น และไทเทเนียมออกซีไนไตร์ยงั เป็ นวัสดุที่น่าสนใจอย่างมากเนื่องจาก
สมบัติต่าง ๆ ของมัน ที่ยงั มีการวิจยั จนถึงปัจจุบนั
ฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์น้ นั สามารถเตรี ยมได้จากหลายวิธี เช่น Duminica and
Maury (2008) เตรี ยมฟิ ล์มไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ดว้ ยวิธีการเคลือบด้วยไอระเหยทางเคมี
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(Chemical Vapor Deposition; CVD) เพื่อวิเคราะห์การเกิดออกซิเดชันของฟิ ล์มอสัณฐานไทเทเนียม
ออกซีไนไตรด์ที่อุณหภูมิสูง จากนั้นอบในบรรยากาศปกติที่อุณหภูมิ 400 - 500 °C จึงเกิดผลึกของ
TiO2 เฟสผสมอนาเทสและรู ไทล์ คล้ายกับงานวิจยั ของ Cho, Jung, and Boo (2012) ที่ใช้วิธี PlasmaEnhanced CVD ในการเตรี ยมฟิ ล์มไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่อุณหภูมิ 500 °C พบว่าเกิดเป็ นผลึก
ของไทเทเนียมไดออกไซด์ นอกจากนี้ Teodorescu et al. (2016) ใช้วิธีโซลเจลเพื่อเตรี ยมฟิ ล์ม
ไทเทเนียมออกซีไนไตรด์แล้วนาไปอบในบรรยากาศแอมโมเนียที่อุณหภูมิ 600 °C พบว่าผลึก TiO2
เฟสอนาเทสเปลี่ยนเป็ นไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ก่ ึงอสัณฐาน ขณะที่ Martin, Sanjinés, Takadoum,
and Lévy (2001) เคลือบฟิ ล์มไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ดว้ ยเทคนิคดีซีรีแอกทีฟแมกนีตรอน
สปัตเตอริ งพร้อมกับให้ความร้อนแก่วสั ดุรองรับที่อุณหภูมิ 200 °C ระหว่างการเคลือบ พบว่าที่เวลา
ปล่อยแก๊สออกซิเจนช่วงสั้น ๆ พบผลึกของไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) และเมื่อเพิม่ เวลาปล่อยแก๊ส
ออกซิเจนถึงค่าหนึ่งฟิ ล์มเปลี่ยนเป็ นอสัณฐาน และเมื่อเพิ่มเวลาปล่อยออกซิเจนขึ้นไปอีกพบว่าฟิ ล์ม
กลายเป็ นผลึกของ TiO2 และงานวิจยั ของ Mohamed et al. (2004) ที่ทาการเตรี ยมฟิ ล์มไทเทเนียม
ออกซีไนไตรด์ดว้ ยวิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ งเช่นเดียวกัน พบว่าฟิ ล์มที่เคลือบปกติ
เป็ นอสัณฐาน เมื่อเพิ่มอุณหภูมิการอบถึง 300 °C พบว่าฟิ ล์มบางเงื่อนไขเกิดผลึกของ TiO2 เฟสอนา
เทส และเพิม่ อุณหภูมิการอบสู งถึง 900 °C พบว่าผลจากเทคนิค XRD ไม่ต่างกันมากนัก ในบรรดา
วิธีการเคลือบฟิ ล์มบางเหล่านี้ วิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง เป็ นวิธีที่มีขอ้ ดีและน่าสนใจ
เป็ นอย่างยิง่ เนื่ องจากเป็ นวิธีการเคลือบฟิ ล์มบางในสุ ญญากาศโดยอาศัยหลักการชนและโมเม
นตัมของอะตอมพลังงานสู ง ซึ่งไม่มีการปล่อยของเสี ยสู่ สิ่งแวดล้อม
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ดว้ ย
วิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง โดยใช้แก๊สออกซิเจนและไนโตรเจนเป็ นแก๊สไวปฏิกิริยา
เนื่องจากสามารถแปรค่าอัตราส่วนขององค์ประกอบในฟิ ล์มได้ อีกทั้งวิธีสปัตเตอริ งยังให้การยึดติด
กับวัสดุรองรับที่ดีเนื่องจากมีการแพร่ ของชั้นเคลือบเข้าไปในวัสดุรองรับอีกด้วย และทาการอบ
อ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C ในบรรยากาศปกติ เพื่อปรับปรุ งความเป็ นผลึกของฟิ ล์มบางที่เคลือบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการเตรี ยมฟิ ล์มบางด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง
2. เพือ่ ศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบปกติและผ่าน
การอบหลังเคลือบ
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3. เพื่อศึกษาอัตราส่วนของแก๊สออกซิเจนต่อไนโตรเจนที่มีต่อสมบัติของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซี
ไนไตรด์ที่เตรี ยมโดยวิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง
4. เพื่อศึกษาสมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์มบางที่เคลือบเพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานต่อไป

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
ทราบขั้นตอนในการเตรี ยมฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ดว้ ยวิธีรีแอกทีฟดีซี
แมกนีตรอนสปัตเตอริ ง และทราบลักษณะเฉพาะของฟิ ล์มบาง ได้แก่ โครงสร้างผลึก ความหนา
ลักษณะพื้นผิว องค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางแสงและสมบัติโฟโตคะตาไลติก เพื่อนามาเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการวิจยั ต่อไป

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
ในงานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาการเคลือบฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ด้วยวิธีรีแอก
ทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง โดยพิจารณาโครงสร้างและสมบัติโฟโตคะตาไลติกที่ข้ นึ กับ
อัตราส่วนของแก๊สไนโตรเจนต่อออกซิเจน ความหนา ลักษณะพื้นผิว องค์ประกอบทางเคมี สมบัติ
ทางแสงและสมบัติโฟโตคะตาไลติกที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์,
รามานสเปกโทรสโคปี , กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิ ลด์อีมิสชัน,
สเปกโทรสโคปี ของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยรังสี เอกซ์, อัลตร้าไวโอเลต-วิซิเบิล
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์, และการย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลู ตามลาดับ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
บทนี้กล่าวถึงทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้ ซึ่งประกอบด้วย การ
เคลือบฟิ ล์มบางในสุญญากาศ การเคลือบฟิ ล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริ ง กระบวนการสปัตเตอริ ง การ
โกลว์ดิสชาร์จ การก่อเกิดฟิ ล์มบาง โครงสร้างของฟิ ล์มบาง ระบบเคลือบด้วยกระบวนการสปัตเตอ
ริ ง ไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ การหาลักษณะเฉพาะของฟิ ล์มบาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การเคลือบฟิ ล์มบางในสุ ญญากาศ
การเคลือบฟิ ล์มบางในสุ ญญากาศครั้งแรกเกิดขึ้นโดย Bunsen และ Grove ในปี ค.ศ.
1852 โดยแนวคิดพื้นฐานแล้วการเคลือบฟิ ล์มบาง คือ การเรี ยงตัวของสารเคลือบในลักษณะของ
อะตอมเดี่ยวบนวัสดุรองรับ (Substrate) จนเกิดเป็ นชั้นของสารเคลือบในลักษณะฟิ ล์มบาง
(Bunshah, 1994) ปัจจุบนั มีการประยุกต์ใช้ฟิล์มบางในงานด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น อุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สารกึ่งตัวนา ฟิ ล์มตัวนาและฟิ ล์มตัวต้านทาน หรื ออุปกรณ์ทางแสง เช่น เลนส์
กระจกเลเซอร์ กระจกสะท้อนแสง กระจกรองแสงเฉพาะบางช่วงความถี่ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั
สามารถใช้เทคนิคการเคลือบฟิ ล์มบางนี้ ในการเตรี ยมสารตัวอย่างที่เป็ นฟิ ล์มบางและความเป็ น
ระเบียบสาหรับใช้ศึกษาสมบัติทางฟิ สิ กส์ของวัสดุต่าง ๆ ในรู ปของฟิ ล์มบาง ซึ่งสมบัติบางประการ
ไม่สามารถวัดได้เมื่ออยูใ่ นสภาพเป็ นก้อน ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์มากในการพัฒนาวัสดุเพื่อ
นาไปใช้ในทางอุตสาหกรรม
การเคลือบด้วยกระบวนการทางฟิ สิ กส์ (Physical vapor deposition) หรื อการเคลือบด้วย
กระบวนการ PVD นั้น อาศัยหลักการทาให้อะตอมของสารเคลือบหลุดออกจากผิวแล้วฟุ้งกระจาย
วิ่งเข้าไปจับและยึดติดกับผิวของวัสดุรองรับแล้วสะสมเป็ นชั้นของฟิ ล์มบางซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ภาวะ
สุญญากาศ แบ่งเป็ น 2 วิธีหลัก ๆ คือ
1. การเคลือบด้วยวิธีการระเหยสาร (Evaporation) คือ กระบวนการสะสมเป็ นชั้นฟิ ล์ม
บางของสารเคลือบที่ทาให้ระเหยในสุญญากาศ ทาได้โดยการให้ความร้อนที่มากพอที่จะทาให้สาร
เคลือบกลายเป็ นไอ ซึ่งไอของสารเคลือบนี้ จะฟุ้งไปกระทบกับวัสดุรองรับที่มีอุณหภูมิเหมาะสมก็
จะเกิดการควบแน่นของสารเคลือบและสะสมโตเป็ นชั้นของฟิ ล์มบางต่อไป การให้ความร้อนใน
การระเหยสารเคลือบทาได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้และไม่ยงุ่ ยากคือการให้ความร้อนแก่ภาชนะ
บรรจุสารเคลือบด้วยวิธีทางไฟฟ้า นอกจากนี้ยงั มีวิธีอื่น เช่น การให้ความร้อนจากตัวต้านทาน
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(Resistive heating) การระเหยแบบวาบ (Flash evaporation) การระเหยด้วยเลเซอร์ (Laser
evaporation) การระเหยด้วยลาอิเล็กตรอน (Electron beam evaporation) การระเหยด้วยการอาร์ค
(Arc evaporation) การให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency heating) การเคลือบฟิ ล์ม
บางด้วยวิธีน้ ีนิยมใช้เคลือบสารไดอิเล็กตริ ก (Dielectric) เช่น แมกนีเซียมไดฟลูออไรด์ (MgF2) หรื อ
ออกไซด์ของโลหะที่มีสมบัติโปร่ งใสบนวัตถุที่ตอ้ งการเคลือบ เช่น เลนส์กล้องถ่ายรู ป แว่นตาและ
กระจกเลเซอร์ ฯลฯ สาหรับข้อเสี ยของการเคลือบฟิ ล์มบางด้วยวิธีน้ ีคือแรงยึดติดระหว่างสารเคลือบ
และวัตถุรองรับจะไม่สูงนักจึงต้องอาศัยกระบวนการอบด้วยความร้อนหรื อวิธีอื่นช่วยให้การยึด
เกาะของสารเคลือบดีข้ นึ นอกจากนี้ฟิล์มบางที่ได้อาจมีการปนเปื้ อนของสารที่ใช้ทาภาชนะบรรจุ
สารเคลือบได้ ถ้าภาชนะบรรจุสารเคลือบมีจุดหลอมเหลวต่าหรื อใกล้เคียงกับสารเคลือบ
2. การเคลือบด้วยวิธีสปัตเตอริ ง (Sputtering) เป็ นกระบวนการสะสมสารเคลือบที่ได้จาก
กระบวนการสปัตเตอริ งเป็ นชั้นของฟิ ล์มบาง (ความดันประมาณ 10-3 ถึง 10-1 mbar) การเคลือบด้วย
วิธีน้ ีเกิดขึ้นเมื่ออะตอมของสารเคลือบที่ได้จากกระบวนการสปัตเตอริ ง วิ่งเข้าชนวัสดุรองรับและมี
การสะสมเป็ นฟิ ล์มบางในที่สุด กระบวนการสปัตเตอริ งคือการทาให้อะตอมหลุดจากผิวของวัสดุ
โดยการชนของอนุภาคพลังงานสู งโดยมีการแลกเปลี่ยนพลังงานและโมเมนตัมระหว่างอนุภาคที่วิ่ง
เข้าชนกับอะตอมที่ผิวสารเคลือบ กระบวนการนี้อนุภาคที่วงิ่ เข้าชนอาจเป็ นกลางทางไฟฟ้าหรื อมี
ประจุก็ได้ เนื่องจากไอออนที่ได้จากกระบวนการสปัตเตอริ งในการเคลือบฟิ ล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอ
ริ งจะเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วสู งกว่าวิธีการระเหยสารมาก ดังนั้นเมื่ออะตอมของสารเคลือบวิ่งเข้า
กระทบแผ่นวัสดุรองรับก็จะฝังตัวแน่นลงในเนื้ อวัตถุที่ตอ้ งการเคลือบมากกว่าวิธีระเหยสาร ดังนั้น
การเคลือบด้วยวิธีสปัตเตอริ ง จะทาให้การการยึดเกาะระหว่างสารเคลือบกับวัสดุรองรับดีกว่า

การเคลือบฟิ ล์มบางด้ วยกระบวนการสปัตเตอริง
การเคลือบด้วยวิธีสปัตเตอริ ง เป็ นการตกสะสมของสารเคลือบที่ได้จากการสปัตเตอริ ง
เป็ นชั้นของฟิ ล์มบาง การเคลือบฟิ ล์มบางด้วยวิธีน้ ีเกิดขึ้นเมื่ออะตอมของสารเคลือบที่ได้จากการ
สปัตเตอริ ง วิ่งเข้าชนวัสดุรองรับและมีการสะสมเป็ นฟิ ล์มบาง ทั้งนี้ กระบวนการสปั ตเตอริ ง คือ
การทาให้อะตอมหลุดจากผิวของวัสดุโดยการชนของอนุภาคพลังงานสูง มีการแลกเปลี่ยนพลังงาน
และโมเมนตัมระหว่างอนุภาคที่วิ่งเข้าชนกับอะตอมที่ผิววัสดุ ซึ่งอนุภาคที่วิ่งเข้าชนอาจเป็ นกลาง
ทางไฟฟ้าหรื อมีประจุก็ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อไอออนพลังงานสู งวิ่งเข้าชนผิวหน้าเป้าสารเคลือบจะ
เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 2-1 (Chapman, 1980; Maissel & Glang, 1970) ได้แก่
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1. การสะท้อนที่ผิวหน้าของไอออน (Reflected ions and neutrals) ไอออนอาจสะท้อน
กลับจากพื้นผิวหน้าของวัสดุ ซึ่งส่ วนใหญ่จะสะท้อนออกมาในรู ปของอะตอมที่เป็ นกลางทางไฟฟ้า
อันเกิดจากการรวมตัวกับอิเล็กตรอนที่ผิววัสดุ
2. การปลดปล่อยอิเล็กตรอนชุดที่สอง (Secondary electron emission) จากการชนของ
ไอออนอาจทาให้เกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนชุดที่สองจากผิววัสดุถา้ ไอออนนั้นมีพลังงานสู งพอ
3. การฝังตัวของไอออน (Ion implantation) ไอออนที่วิ่งชนพื้นผิววัสดุอาจฝังตัวลงในผิว
วัสดุ เช่น ไอออนของแก๊สอาร์กอนที่ฝังตัวในแผ่นทองแดงด้วยความลึกประมาณ 10 Å ต่อพลังงาน
1 keV
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผิวหน้าเป้าสารเคลือบ (Target material structural
rearrangements) บางครั้งการชนของไอออนบนผิวเป้าสารเคลือบอาจทาให้เกิดการเรี ยงตัวของ
อะตอมที่ผิวเป้าสารเคลือบใหม่ และเกิดความบกพร่ องของโครงสร้างผลึก เราเรี ยกการจัดตัวใหม่
ของโครงสร้างผิวหน้านี้ วา่ Altered surface layers
5. การสปัตเตอร์ (Sputter) การชนกันแบบต่อเนื่องระหว่างอะตอมของเป้าสารเคลือบทา
ให้เกิดการปลดปล่อยอะตอมจากผิวเป้าสารเคลือบ เรี ยกกระบวนการนี้วา่ “สปัตเตอริ ง”
กระบวนการสปัตเตอริ งจาเป็ นต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานอย่างน้อย 3 อย่างคือ
5.1 สารเคลือบทาหน้าที่เป็ นเป้า (Target) ให้อนุภาคพลังงานสู งวิ่งเข้าชน จนมีการ
ปลดปล่อยอะตอมของสารเคลือบลงเคลือบบนวัสดุรองรับ
5.2 อนุภาคพลังงานสู งซึ่งจะวิ่งเข้าชนเป้าสารเคลือบแล้วทาให้อะตอมของเป้าสาร
เคลือบหลุดออกมาปกติอนุภาคพลังงานสู งนี้อาจเป็ นกลางทางไฟฟ้า เช่น นิวตรอนหรื ออะตอมของ

ภาพที่ 2-1 อันตรกิริยาระหว่างไอออนกับพื้นผิววัสดุ (Chapman, 1980)
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ธาตุต่าง ๆ แต่การทาให้อนุภาคที่เป็ นกลางมีพลังงานสูงเกิน 10 eV เพื่อใช้ในกระบวนการสปัตเตอ
ริ งทาได้ค่อนข้างยาก วิธีการหนึ่งที่นิยมคือ การเร่ งอนุภาคประจุภายใต้สนามไฟฟ้าซึ่งสามารถ
ควบคุมระดับพลังงานของไอออนได้ตามต้องการ อิเล็กตรอนเป็ นอนุภาคที่มีประจุชนิดหนึ่งที่ผลิต
ได้ง่ายและสามารถเร่ งให้มีพลังงานสูงภายใต้สนามไฟฟ้าได้ แต่อิเล็กตรอนมีมวลน้อยกว่าอะตอม
ของสารเคลือบมาก ทาให้การถ่ายเทพลังงานและโมเมนตัมต่ออะตอมสารเคลือบเป็ นไปอย่างไม่มี
ประสิ ทธิภาพและไม่สามารถทาให้กระบวนการสปัตเตอร์ เกิดขึ้นได้ ตามทฤษฎีฟิสิ กส์การชน
ระหว่าง 2 อนุภาคที่มีการถ่ายเทพลังงานและโมเมนตัมดีที่สุด จะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคทั้งสองมีมวล
เท่ากัน ดังนั้นจึงเลือกการเร่ งไอออนของแก๊สในสนามไฟฟ้าสาหรับเป็ นอนุภาคที่วิ่งชนเป้าสาร
เคลือบ โดยจะให้อตั ราการปลดปล่อยอะตอมสารเคลือบสู งเพียงพอกับความต้องการ
5.3 การผลิตอนุภาคพลังงานสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อนุภาคพลังงานสู งในระบบ
สปัตเตอริ งต้องถูกผลิตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการเคลือบสารเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจน
ได้ฟิล์มที่มีความหนาตามต้องการ ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธีเช่น การใช้ลาอนุภาคจากปื นไอออน
(Ion gun) ที่มีปริ มาณการผลิตไอออนในอัตราสูง หรื อผลิตจากกระบวนการโกลว์ดิสชาร์จ (Glow
discharge) แต่เนื่ องจากปื นไอออนมีราคาค่อนข้างสู งและให้ไอออนในพื้นที่แคบ ดังนั้นใน
กระบวนการสปัตเตอริ งในระดับอุตสาหกรรมจึงนิยมใช้กระบวนการโกลว์ดิสชาร์จในการผลิต
อนุภาคพลังงานสูงแทน เนื่องจากไอออนที่ได้จากกระบวนการสปัตเตอร์ในการเคลือบด้วยวิธีการ
สปัตเตอริ งนั้นจะเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วสู งกว่าวิธีการระเหยสารมาก เมื่ออะตอมของสารเคลือบวิ่ง
เข้ากระทบแผ่นวัสดุรองรับก็จะฝังตัวแน่นลงในเนื้ อวัตถุที่ตอ้ งการเคลือบดีกว่า การเคลือบด้วยวิธี
สปัตเตอริ งนี้ยงั แบ่งได้หลายแบบ เช่น วิธีสปัตเตอริ งด้วยความถี่คลื่นวิทยุ (Radio frequency
sputtering) หรื อ อาร์เอฟสปัตเตอริ ง (RF sputtering) เป็ นการไฟฟ้าความถี่คลื่นวิทยุในการทาให้
ไอออนของสารเคลือบหลุดจากผิวของเป้าสารเคลือบ วิธีสปัตเตอริ งด้วยลาไอออน (Ion beam
sputtering) เป็ นระบบที่ใช้วิธีกาเนิดไอออนในห้องไอออนแล้วเร่ งให้ชนกับขั้วแคโทดซึ่ งเป็ นสาร
เคลือบด้วยศักย์สูงในสุ ญญากาศจากนั้นไอออนที่หลุดจากขั้วแคโทดจะวิ่งไปเกาะวัตถุที่ตอ้ งการอีก
ต่อหนึ่ง วิธีการนี้ จะได้สารเคลือบผิวที่บริ สุทธิ์มาก ทั้งนี้จะเห็นว่าฟิ ล์มบางที่ได้จากการเคลือบนั้น
ขึ้นอยูก่ บั หลายตัวแปร ซึ่งรวมถึงกระบวนการเคลือบด้วย
ในกระบวนการสปัตเตอร์ น้ นั เราสามารถคาดการณ์อตั ราการปลดปล่อยอะตอมสาร
เคลือบได้จากค่ายีลด์ของการสปัตเตอร์ (Sputtered yield; Y) กล่าวคือ เป็ นการวัดจานวนอะตอมสาร
เคลือบที่หลุดออกจากเป้าสารเคลือบเทียบกับไอออนพลังงานสูงที่ตกกระทบ โดยทัว่ ไปค่ายีลด์ของ
การสปัตเตอร์จะแปรผันตามพลังงานของไอออนที่ระดมยิงเป้าสารเคลือบดังภาพที่ 2-2 ซึ่งสามารถ
แบ่งออกเป็ นหลายช่วง (Simon, 2012) ดังนี้
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ภาพที่ 2-2 ค่ายีลด์ของการสปั ตเตอร์ที่ข้ นึ กับพลังงานของธาตุต่าง ๆ (Simon, 2012)
- การสปัตเตอริ งที่พลังงานต่า (Low-energy sputtering) พลังงานของไอออนมีค่าต่า
กว่าพลังงานยึดเหนี่ยวที่พ้นื ผิวของวัสดุที่เป็ นเป้าสารเคลือบ โดยทัว่ ไป <50 eV ค่ายีลด์ของการ
สปัตเตอร์จะมีค่าน้อยมาก อยู่ในช่วง 10-2 ถึง 10-6 เนื่องจากไอออนที่ระดมยิงไปที่เป้าสามารถทาได้
เพียงให้อะตอมบนพื้นผิวที่ยึดอยูอ่ ย่างหลวม ๆ หรื อโมเลกุลที่ถูกดูดซับไว้หลุดออกมาเท่านั้น
- การสปัตเตอริ งแบบน็อคออน (Knock-on sputtering) พลังงานของไอออนจะอยู่
ในช่วง ~10 eV ถึง 1 keV ซึ่งเป็ นที่สนใจเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับการใช้กระบวนการสปัตเตอริ งในเชิง
พาณิชย์และอุตสาหกรรม เมื่อพลังงานของไอออนที่ใช้ในการสปัตเตอร์มากกว่าพลังงานยึดเหนี่ยว
ที่พ้นื ผิวของเป้าแคโทด มีความเป็ นไปได้อย่างมากที่จะเกิดการชนและทาให้อะตอมสารเคลือบหลุด
ออกจากตาแหน่งที่มนั เคยอยู่ และอะตอมเหล่านี้จะเกิดการชนกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อะตอม
หลุดออกจากพื้นผิวเป้าแคโทดในที่สุด จุดสาคัญของพลังงานช่วงนี้ คือ ค่ายีลด์ของการสปัตเตอร์
นั้นขึ้นกับพลังงานและกระแสของไอออนที่ระดมยิงไปที่เป้าแคโทด โดยทัว่ ไปอยูใ่ นช่วง 0.1 - 3.0
สาหรับวัสดุส่วนใหญ่
- การสปัตเตอริ งที่พลังงานไอออนสูง (High-energy sputtering) ซึ่งสูงกว่าพลังงานขีด
เริ่ ม (Threshold energy) ของเป้าสารเคลือบที่ ~1 keV ขึ้นไป ซึ่งเปลี่ยนแปลงไประหว่างคู่การชน
ของอนุภาคชนิดต่าง ๆ ดังตารางที่ 2-1 โดยจะเกิดพฤติกรรมการสปัตเตอร์ซ่ ึงไอออนที่ตกกระทบมี
พลังงานเพียงพอที่จะทาให้อะตอมของเป้าแคโทดหลายอะตอมหลุดออกมา ค่ายีลด์ของพลังงาน
ช่วงนี้จะอยูใ่ นช่วง ~5 - 50 หรื ออาจจะมากกว่านั้น เนื่ องพลังงานของอะตอมจากเป้าแคโทดที่ได้
และพลังงานที่ตอ้ งใช้น้ นั มีค่าสู งมาก จึงไม่เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 2-1 ค่าพลังงานขีดเริ่ มของเป้าสารเคลือบชนิดต่าง ๆ (Maissel & Glang, 1970)
Ne Ar Kr Xe Hg
Ne Ar Kr Xe
Be
12
15
15
15
Mo
24
24
28
27
Al
13
13
15
18
18 Rh
25
24
25
25
Ti
22
20
17
18
25 Pd
20
20
20
15
V
21
23
25
28
25 Ag
12
15
15
17
Cr
22
22
18
20
23 Tn
25
26
30
30
Fe
22
20
25
23
25 W
35
33
30
30
Co
20
25
22
22
Re
35
35
25
30
Ni
23
21
25
20
Pt
27
25
22
22
Cu
17
17
16
15
20 Au
20
20
20
18
Ge
23
25
22
18
25 Th
20
24
25
25
Zr
23
22
18
25
30 U
20
23
25
22
Nb
27
25
26
32

Hg
32
20
30
30
35
25

27

ซึ่งพลังงานไอออนที่สูงกว่า 50 keV นั้นทาให้ไอออนที่ระดมยิงไปนั้นฝังลึกลงไปในเป้าแคโทด
ส่ งผลให้ค่ายีลด์ของการสปัตเตอร์น้ นั ลดลง
ค่ายีลด์ของการสปัตเตอร์ (Y) ที่ข้ นึ กับพลังงานของไอออนตกกระทบสามารถอธิบายได้
ดังสมการต่อไปนี้
Y = (6.4 10 )mr 
−3

เมื่อ

53

E

0.25

 Eth 
1 −

E 


3.5

(2-1)

E คือ พลังงานเริ่ มต้นของไอออนที่ตกกระทบ (eV)
Eth คือ พลังงานขีดเริ่ มสาหรับการสปัตเตอร์ (eV)
γ คือ แฟคเตอร์การถ่ายเทพลังงานระหว่างอนุภาค

โดยที่
=

4mr m p

(m

r

+ mp )

2

(2-2)
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เมื่อ

mr คือ มวลของอะตอมที่ถูกชน
mp คือ มวลของอะตอมที่วิ่งเข้าชน
และพลังงานขีดเริ่ มสาหรับการสปัตเตอร์เป็ นไปตามสมการดังต่อไปนี้
Eth =

U sb
 (1 −  )

m 
Eth = 8U sb  p 
 mr 

สาหรับ

mp

สาหรับ

mp

25

mr
mr

 0.3

(2-3)

 0.3

(2-4)

โดยที่ Usb คือ พลังงานยึดเหนี่ยวที่พ้นื ผิวของอะตอมสารเคลือบหรื อพลังงานความร้อนที่ใช้
ในการระเหิดหนึ่งอะตอมจากเป้าสารเคลือบ
ในกรณีอะตอมที่วิ่งเข้าชนตกกระทบเป้าด้วยมุมปกติ การกระจายเชิงมุมของอนุภาคที่ถูก
สปัตเตอร์ให้หลุดออกมาจากผิวเป้านั้นสามารถประมาณได้โดยการกระจายโคไซน์ (Cosine
distribution)
 cos  
J  ( ) = Y 

  

เมื่อ

J  ( )



(2-5)

คือ การกระจายเชิงมุมของฟลักซ์การปลดปล่อยอะตอมที่เปลี่ยนแปลงตามมุม
θ (วัดจากแนวตั้ง) ภายในอนุพน
ั ธ์ของมุมทึบ d  = sin  d d (โดยที่
ั )
 คือ มุมแอซิมท
คือ ฟลักซ์ของไอออนที่ตกกระทบเป้าสารเคลือบ

ผลการคานวณนี้ใช้ได้ดีหากสันนิษฐานว่าความเร็ วของอะตอมที่ถูกชนในกระบวนการ
สปัตเตอร์ เท่ากันทุกทิศทาง

ระบบเคลือบด้ วยกระบวนการสปัตเตอริง
1. ระบบเคลือบแบบ ดีซี สปัตเตอริ ง แบบง่ายที่สุดสามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 2-3 ซึ่ง
ประกอบด้วยแคโทดที่เป็ นเป้ าสารเคลือบและแอโนดใช้เป็ นที่วางวัสดุรองรับหรื อชิ้นงานที่ตอ้ งการ
เคลือบ ปกติระยะระหว่างแคโทดและวัสดุรองรับจะอยูร่ ะหว่าง 4.0 - 10.0 cm เพื่อป้องกันการ
สู ญเสี ยอะตอมสารเคลือบด้านข้างหรื อผนังของภาชนะสุ ญญากาศ โดยทัว่ ไประยะดาร์ คสเปซอยู่
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ระหว่าง 1.0 - 4.0 cm โดยแอโนดจะอยูบ่ ริ เวณเนกาทีฟโกลว์ ส่วนอุปกรณ์ทางานอยูใ่ นช่วงการเรื อง
แสงผิดปกติ หรื อ แอบนอร์มอลโกลว์ (Abnormal glow) แก๊สที่ใช้ในกระบวนการเป็ นแก๊สเฉื่อยซึ่ง
ให้ค่ายีลด์สูงและไม่ทาปฏิกิริยากับเป้าสารเคลือบ (ปกติใช้แก๊สอาร์กอน) ขณะเกิดการโกลว์
ดิสชาร์จที่ความดันค่าหนึ่ง กระบวนการไอออไนซ์จะรักษาสภาพโกลว์ดิสชาร์จไว้ตราบที่ระยะ
ดาร์คสเปซไม่มากกว่าระยะระหว่างแคโทดและแอโนด เมื่อความดันลดลงหรื อแรงดันไฟฟ้า
ระหว่างขั้วสู งขึ้น ระยะปลอดการชนของอิเล็กตรอนจะสู งขึ้น ทาให้ระยะดาร์คสเปซขยายตัวออก
และแหล่งผลิตไอออนในระบบมีปริ มาตรน้อย ทาให้ไอออนมีปริ มาณน้อย กระแสไฟฟ้าลดลงและ
ส่งผลให้อะตอมที่ถูกสปัตเตอร์มีปริ มาณลดลง ที่ความดันต่ากว่า 10-2 mbar ระยะดาร์คสเปซจะยาว
กว่าระยะระหว่างขั้ว กระแสไฟฟ้าจะลดลงสู่ ศูนย์ ทาให้ไม่มีอะตอมหลุดออกจากเป้าสารเคลือบ
เนื่องจากไม่มีการผลิตไอออน
ขณะที่ความดันสู งขึ้นระยะดาร์คสเปซจะหดสั้นลง บริ เวณการผลิตไอออนมีปริ มาตร
สู งขึ้น กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเพิ่มขึ้นและเกิดการสปั ตเตอริ งในอัตราที่สูงตามความดัน ดัง
แสดงในภาพที่ 2-4 เส้นกราฟ A ขณะที่ความดันภายในระบบสู งขึ้นระยะปลอดการชนระหว่าง
โมเลกุลของแก๊สมีค่าลดลงอะตอมสารเคลือบที่หลุดออกจากเป้าจะตกเคลือบบนวัสดุรองรับได้ยาก
จากการชนกับโมเลกุลของแก๊สและสะท้อนกลับเข้าสู่เป้าสารเคลือบหรื อสู ญเสี ยสู่ผนังภาชนะ
สุ ญญากาศ ทาให้ค่ายีลด์จากการสปัตเตอร์มีค่าลดลง แต่เมื่อความดันสู งขึ้นผลรวมระหว่างค่ายีลด์
และกระแสไอออนจะทาให้อตั ราเคลือบมีค่าสู งสุ ดที่ความดันค่าหนึ่ง ทั้งนี้พบว่าการสปั ตเตอร์ เป้า
นิกเกิลเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า 3000 V ระหว่างขั้วที่วางห่างกัน 4.5 cm ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน การ
เคลือบจะหยุดลงเมื่อความดันต่ากว่า 2.6×10-4 mbar และสูงกว่า 1.6×10-5 mbar โดยอัตราเคลือบมี
ค่าสู งสุ ดและลดลงเมื่อความดันสู งเกินกว่านี้ ดังนั้น บริ เวณที่เหมาะสมกับการสปัตเตอริ ง คือ

ภาพที่ 2-3 ระบบสปัตเตอริ ง แบบดีซีสปัตเตอริ ง (Bunshah, 1994)
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ภาพที่ 2-4 ผลของความดันในระบบที่มีต่ออัตราเคลือบ ค่ายีลด์และกระแสไฟฟ้าในระบบสปัตเตอ
ริ งของนิกเกิลที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 3,000 V ระหว่างขั้วอิเล็กโทรดที่วางห่างกัน 4.5 cm
(Vossen & Kern, 1978)
บริ เวณที่ให้อตั ราการเคลือบสูงและประสิ ทธิภาพดีที่สุด จากภาพที่ 2-4 ความดันที่เหมาะสาหรับ
การเคลือบ คือ 1.0×10-5 mbar ความหนาแน่นกระแส 1.0 mA/cm2 ด้วยอัตราเคลือบ 0.036 µm/min
ซึ่งเป็ นอัตราเคลือบที่ค่อนข้างต่าในขณะที่ใช้แรงดันไฟฟ้าค่อนข้างสูง
ระบบสปัตเตอริ งทัว่ ไปต่อขั้วแอโนดลงกราวด์รวมกับภาชนะสุญญากาศ และขั้วแคโทด
มีศกั ย์ไฟฟ้าลบ โดยแยกขั้วแคโทดและผิวของภาชนะสุ ญญากาศด้วยฉนวน เรี ยกว่า กราวด์ชีลด์
(Ground shield) ดังภาพที่ 2-3 กราวด์ชีลด์จะมีลกั ษณะเป็ นผนังโลหะหุม้ รอบ ๆ ขอบของแคโทด
โดยจะต้องจัดระยะระหว่างแคโทดและกราวด์ชีลด์ให้ส้ นั กว่าระยะดาร์คสเปซ ดังนั้นแม้วา่
ศักย์ไฟฟ้าของ กราวด์ชีลด์จะเท่ากับแอโนดการโกลว์ดิสชาร์จและสปัตเตอริ งจะไม่สามารถเกิดกับ
แคโทดในบริ เวณที่มีกราวด์ชีลด์หุม้ อยูท่ าให้สามารถควบคุมบริ เวณที่ตอ้ งการสปัตเตอร์ได้
2. ระบบเคลือบแบบ ดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง อัตราการเกิดสปัตเตอริ งนั้นจะขึ้นไปกับ
ผลคูณระหว่างยีลด์และปริ มาณไอออนที่วิ่งชนเป้าสารเคลือบ ดังนั้นการเพิ่มอัตราการสปัตเตอร์ น้ นั
นอกจากจะทาได้โดยการเพิม่ ยีลด์แล้วยังทาได้โดยการเพิม่ ปริ มาณไอออนที่วงิ่ เข้าชนเป้ าสารเคลือบ
ซึ่งในระบบ ดีซี สปัตเตอริ ง ปกติน้ นั ทาได้เพียงการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโตรด หรื อเพิ่ม
ความดัน ซึ่งจะมีขีดจากัดสูงสุดที่ ความหนาแน่นกระแสประมาณ 1mA/ cm2 และความดันประมาณ
1.33×10-5 mbar นอกจากนี้ยงั พบว่าในระบบดีซี สปัตเตอริ ง ทัว่ ไปอะตอมของแก๊สที่เกิดจากการไอ-
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ออไนซ์มีค่าน้อยกว่า 1% นอกจากนี้ยงั มีขอ้ เสี ยเมื่อความดันสู งขึ้นจะทาให้ปริ มาณแก๊สที่แทรกตัว
ในฟิ ล์มบางที่ได้มีค่าสูงด้วย
ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบ ดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง ซึ่งเป็ นการใช้สนามแม่เหล็กช่วย
โดยให้ทิศทางของสนามแม่เหล็กขนานกับผิวหน้าเป้าสารเคลือบและตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า ซึ่งจะ
ช่วยเพิม่ ระยะปลอดการชนของอิเล็กตรอนให้ยาวขึ้น โดยอานาจของสนามแม่เหล็กจะทาให้
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็ นทางโค้ง ดังภาพที่ 2-5 ทาให้การชนกันระหว่างอะตอมของแก๊สเฉื่อยกับ
อิเล็กตรอนสู งขึ้น ซึ่งจะทาให้อตั ราการสปัตเตอร์สูงขึ้นด้วย

ภาพที่ 2-5 การเคลื่อนที่ของอนุภาคอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก (Rickerby & Matthews, 1991)

ภาพที่ 2-6 การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามต่าง ๆ โดย a , b, c เป็ นการเคลื่อนที่ของประจุใน
สนามแม่เหล็กอย่างเดียว ส่วน d และ e เป็ นการเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุใน
สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าร่ วมกันในลักษณะต่าง ๆ (Bunshah, 1994)
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ทั้งนี้จากการศึกษาการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก พบว่าถ้าอิเล็กตรอนมี
ทิศทางการเคลื่อนที่ต้ งั ฉากกับสนามแม่เหล็ก อิทธิพลของสนามแม่เหล็กจะทาให้อนุภาคประจุน้ นั
เคลื่อนที่ในแนววงกลม (ภาพที่ 2-6(a)) ด้วยรัศมี
r=

เมื่อ

3.37(W )1 2
B

(2-6)

W คือ พลังงานของอิเล็กตรอนในหน่วย eV
B คือ ความเข้มสนามแม่เหล็กในหน่วย gauss หมุนด้วยความถี่ไซโคลตรอน
ν = 2.8×106 Hz

ถ้าพลังงานเฉลี่ยของอิเล็กตรอนในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กมีค่าเท่ากับ 10 eV และ
สนามแม่เหล็กมีค่าความเข้มข้นเท่ากับ 100 gauss รัศมีการหมุนมีค่าเท่ากับ 0.1 cm ด้วยความถี่การ
หมุน เท่ากับ 2.8×108 Hz ภาพที่ 2-6(b) แสดงอิเล็กตรอนมีความเร็วส่วนหนึ่งในแนวขนานกับ
สนามแม่เหล็ก อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่หมุนควงรอบแนวสนามแม่เหล็กด้วยจานวนเส้นแรงคงที่ค่า
หนึ่งระหว่างนี้ถา้ อิเล็กตรอนชนกับอะตอมแก๊ส ภาพที่ 2-6(c) แนวการหมุนควงรอบสนามแม่เหล็ก
จะเปลี่ยนไป ถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ภายในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่มีทิศทางเคลื่อนที่ต้ งั
ฉากกัน อานาจของสนามทั้งสองนอกจากจะทาให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในแนวโค้งแล้วยังสามารถทา
ให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเรี ยกว่า การเคลื่อนที่แบบลอย
เลื่อน (Drift motion) มีค่าเท่ากับ
108 E
VE =
B

เมื่อ

(2-7)

E คือ สนามไฟฟ้าหน่วยเป็ น V/cm
B คือ ความเข้มสนามแม่เหล็กในหน่วย gauss

กรณีสนามไฟฟ้าบริ เวณดาร์คสเปซมีค่าประมาณ 1000 V/cm และสนามแม่เหล็ก 100
gauss ค่าความเร็วลอยเลื่อนเท่ากับ 107 m/s ซึ่งเป็ นค่าที่ค่อนข้างสูง กรณี พลังงานเริ่ มต้นของ
อิเล็กตรอนมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับพลังงานที่ได้รับจากสนามไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะ
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เป็ นรู ปไซคลอยด์ (Cycloid) ดังภาพที่ 2-6(d) ถ้าอิเล็กตรอนมีพลังงานเริ่ มต้นสู งกว่าพลังงานที่ได้รับ
จากสนามไฟฟ้า การเคลื่อนที่แบบลอยเลื่อนจะอยูใ่ นแนววงกลมซ้อนกันดังแสดงในภาพที่ 2-6(e)
พฤติกรรมที่ปรากฏต่ออิเล็กตรอนนี้จะชัดเจนมาก ถึงแม้สนามแม่เหล็กจะมีค่าเพียง 50 - 500 gauss
แต่จะมีผลในการเบี่ยงเบนแนวทางเดินของไอออน (ซึ่งมีมวลสูงกว่าอิเล็กตรอนมาก) เพียงเล็กน้อย
ระบบแมกนีตรอนสปัตเตอริ งนั้น ถ้าสนามแม่เหล็กมีทิศทางขนานกับสนามไฟฟ้าจะ
เรี ยกว่า สนามตามยาว (Longitudinal field) จะทาให้การเพิ่มประสิ ทธิภาพในไอออนไม่สูงนัก แต่
ไม่ทาให้แนวการเกิดโกลว์ดิสชาร์จเปลี่ยนแปลงไปและยังรักษาความสม่าเสมอของฟิ ล์มบางไว้ได้ดี
กรณี ของสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าเรี ยกว่า สนามตามขวาง (Transverse field) โดย
กระบวนการเพิ่มปริ มาณไอออนเกิดขึ้นดังนี้ หลังจากไอออนบวกเข้าชนกับเป้าสารเคลือบและเกิด
การปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิออกมา อิเล็กตรอนทุติยภูมิจะเคลื่อนที่ในลักษณะเดี ยวกับภาพที่
2-6(d) ทาให้ อิเล็กตรอนถูกกักอยูใ่ นบริ เวณสนามแม่เหล็กใกล้ข้วั แคโทดหรื อบริ เวณผิวหน้าเป้า
สารเคลือบ และเคลื่อนที่แบบลอยเลื่อนไปตามแนวผิวหน้าของเป้าสารเคลือบ ดังภาพที่ 2-7 ทาให้
อิเล็กตรอนมีโอกาสชนกับโมเลกุลแก๊สบริ เวณผิวหน้าเป้ าสารเคลือบมากขึ้นจนเพิ่มปริ มาณไอออน
สูงมากใกล้ผิวเป้าสารเคลือบ อิเล็กตรอนตัวใดที่ไม่ชนกับโมเลกุลแก๊สจะเดินทางเป็ นวงโค้งเข้าชน
เป้าสารเคลือบและผลิตอิเล็กตรอนทุติยภูมิมากขึ้นเป็ นผลทาให้ไอออนถูกผลิตในปริ มาณสู งมาก
และเกิดใกล้ผิวขั้วแคโทด ทาให้เกิดประจุคา้ ง (Space charge) จากไอออนบวกสู ง ซึ่งอาจสั้นกว่า
ระยะปลอดการชนของระบบดีซีสปัตเตอริ งที่ความดันขณะทางานสูงมาก แรงเคลื่อนไฟฟ้าเกือบ
ทั้งหมดจะตกคร่ อมบริ เวณนี้ และมีค่าสนามไฟฟ้าสู งกว่าบริ เวณดาร์คสเปซในระบบดีซีสปัตเตอริ ง
แบบมาก ทาให้ความต้องการแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วของระบบแมกนีตรอนสปัตเตอริ งลดลง โดย
มีค่าอยูใ่ นช่วง 300 - 800 V ถ้าใช้แม่เหล็กทรงกระบอกจะเรี ยกว่า แมกนีตรอนสปัตเตอริ ง
ทรงกระบอก (Cylindrical magnetron sputtering) และถ้าใช้สนามแม่เหล็กกับระบบดีซีสปัตเตอริ ง
ที่ใช้เป้าสารเคลือบเป็ นแผ่นราบจะเรี ยกว่า พลานาร์แมกนีตรอนสปัตเตอริ ง (Planar magnetron
sputtering)
ในระบบแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง ไอออนและพลาสมาที่เกิดขึ้นมีความเข้มสู งมากบริ เวณ
เป้าสารเคลือบทาให้อตั ราการสปัตเตอร์มีค่าสู ง ขณะที่ใช้ความดันต่าและแรงดันไฟฟ้าระหว่าง
อิเล็กโตรดมีค่าเกือบคงที่ แมกนีตรอนสปัตเตอริ งทรงกระบอกทัว่ ไปมีอตั ราการสปั ตเตอร์สูงกว่า
1.0 µm/min และมีอตั ราเคลือบสูงกว่า 0.2 µm/min ความหนาแน่นกระแสที่ผิวแคโทดประมาณ
20.0 mA/cm2 แรงดันไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโตรดมีค่าประมาณ 300 - 800 V ที่ความดันประมาณ
5.3×10-5 mbar ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการเคลือบสู งขึ้นกว่า 10 เท่าตัว นอกจากนี้ยงั
สามารถขยายใช้กบั ระบบสปัตเตอริ งขนาดใหญ่ได้ง่าย
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ภาพที่ 2-7 สนามแม่เหล็กและแนวการกัดกร่ อนของเป้าสารเคลือบแบบพลานาร์แมกนีตรอน
สปัตเตอริ ง (Chapman, 1980)
ส่วนข้อเสี ยของระบบ แมกนีตรอน สปัตเตอริ งคือแรงดันไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโตรดมีค่า
ต่า จึงมีขอ้ จากัดในการเคลือบวัสดุบางชนิดที่ตอ้ งการแรงดันไฟฟ้าสูงเพื่อควบคุมคุณภาพฟิ ล์ม แต่มี
ข้อได้เปรี ยบที่สามารถคุมอิเล็กตรอนส่วนใหญ่ให้อยูภ่ ายในกรอบสนามแม่เหล็กจึงมีอิเล็กตรอนที่
หลุดออกมาและวิ่งเข้าสู่ วสั ดุรองรับปริ มาณน้อยซึ่งช่วยลดปัญหาความร้อนบนวัสดุรองรับเนื่ องจาก
การชนของอิเล็กตรอนลงได้มาก
3. ระบบเคลือบแบบ อันบาลานซ์แมกนีตรอนสปัตเตอริ ง ในกระบวนการเคลือบฟิ ล์ม
นั้นพบว่าหากการระดมยิงไอออนระหว่างที่สารเคลือบมีการตกเคลือบและการก่อตัวเป็ นฟิ ล์มนั้น
จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงสมบัติของฟิ ล์มหลายอย่างเช่น พฤติกรรมการเกิดนิวเคลียส (Nucleation
behavior) สัณฐานวิทยา (Morphology) องค์ประกอบทางเคมี (Composition) ทิศทางในการจัดเรี ยง
ตัว และสมบัติเชิงกล เป็ นต้น เช่น ในกรณี แมกนีตรอนสปัตเตอริ ง ไอออนที่ใช้ในการระดมยิงวัสดุ
รองรับจะมาจากประจุไฟฟ้าที่อยูร่ อบวัสดุรองรับ ซึ่งทาได้โดยการจ่ายศักย์ไฟฟ้าลบประมาณ -1 ถึง
-500 V ให้กบั วัสดุรองรับทั้งนี้ความหนาแน่นกระแสที่ฟิล์มหรื อผิวหน้าของวัสดุรองรับ สาหรับ
ระบบดีซีแมกนีตรอน ปกติจะมีค่าต่าประมาณ 0.05 - 0.10 ไอออน/อะตอมสารเคลือบ แต่ในการใช้
งานจริ งจะต้องมีค่าที่สูงกว่านี้
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ภาพที่ 2-8 ลักษณะเส้นแรงแม่เหล็กของระบบอันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริ ง (Rickerby
& Matthews, 1991)
สาหรับการเคลือบแข็ง (Hard coating) ฟิ ล์มที่ตอ้ งการนั้นจะมีช่องว่างในเนื้ อฟิ ล์มน้อย
ที่สุดซึ่งจะทาให้ฟิล์มบางที่ได้น้ นั มีความทนต่อการกัดกร่ อน (Corrosion resistance) และทนต่อการ
ขัดสี (Wear resistance) มากขึ้นการลดช่องว่างในเนื้ อฟิ ล์มนี้ทาได้โดยการเพิ่มความต่างศักย์ไบแอส
ให้กบั วัสดุรองรับแต่ก็จะทาให้เกิดความเค้นและความบกพร่ องภายในเกรนของฟิ ล์มมากขึ้นเมื่อ
ความต่างศักย์ไบแอสเพิ่มขึ้นด้วยทาให้คุณภาพของฟิ ล์มและการยึดติดของฟิ ล์มกับวัสดุรองรับ
ลดลงปัญหานี้แก้ได้โดยเพิ่มความหนาแน่นของกระแสไอออนที่ใช้ ซึ่งทาได้โดยใช้ระบบเคลือบ
แบบอันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริ ง (Unbalanced magnetron sputtering)
ระบบอัลบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริ ง ได้รับการคิดค้นและเผยแพร่ โดย Window
และ Savvides เป็ นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1986 โดยทั้งสองพบว่าการติดตั้งแม่เหล็กที่แคโทด ของระบบ
สปัตเตอริ งปกติ หากทาให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กด้านใดด้านหนึ่งมากหรื อน้อยกว่าอีกด้าน
หนึ่งแล้วสนามแม่เหล็กที่แคโทดมีลกั ษณะไม่สมมาตร ทาให้ปริ มาณไอออนที่วิ่งเข้าชนหรื อระดม
ยิงที่วสั ดุรองรับ (ฟิ ล์มบาง) นั้นมากกว่าปกติ ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของฟิ ล์มบางที่เคลือบได้โดยตรง
การจัดรู ปแบบของแม่เหล็กในระบบนี้ อาจแบ่งเป็ น 3 แบบ คือ ความเข้มของสนามแม่เหล็กด้านใน
มากกว่าด้านนอก ภาพที่ 2-8(a) หรื อกลับกันภาพที่ 2-8(c) หรื อใกล้เคียงกันภาพที่ 2-8(b)
การจัดแม่เหล็กตาม ภาพที่ 2-8(a) ไอออนที่ระดมยิงวัสดุรองรับจะมีค่าต่า (อัตราส่วน
ไอออน/อะตอมสารเคลือบประมาณ 0.25 : 1) ส่วนการจัดแม่เหล็กตาม ภาพที่ 2-8(c) ไอออนที่
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ระดมยิงวัสดุรองรับจะมีค่าเพิ่มขึ้น ทาให้อตั ราส่ วนไอออน/อะตอมสารเคลือบมีค่าสู งขึ้นประมาณ
2:1 (เมื่อใช้ความต่างศักย์ไบแอสต่า) ทั้งนี้จากการศึกษาของ Musil และ Kadlec ซึ่งใช้ระบบเคลือบ
แบบอันบาลานซ์พลานาร์แมกนีตรอนเดี่ยวและขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า 2 ขด เคลือบฟิ ล์มไททาเนียม
ไนไตรด์ที่ระยะเป้าสารเคลือบและวัสดุรองรับประมาณ 200.0 mm ใช้ความต่างศักย์ไบแอสในช่วง
–5 ถึง -10 V พบว่าความหนาแน่นกระแสสูงถึง 6.0 mA/cm2 ซึ่งมากพอสาหรับใช้ในงาน
อุตสาหกรรม
หากเปรี ยบเทียบระบบสปัตเตอริ งทั้ง 3 ระบบ พบว่าระบบสปัตเตอริ งปกติน้ นั
อิเล็กตรอนที่ได้จากการไอออไนซ์จะวิ่งไปจับแอโนดโดยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสปัตเตอริ ง
เลย ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะนาอิเล็กตรอนเหล่านี้มาช่วยในกระบวนการสปัตเตอริ งโดยการใช้
สนามแม่เหล็กช่วยเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพ จึงเกิดระบบแมกนีตรอนสปัตเตอริ งซึ่งใช้สนามแม่เหล็ก
ช่วยกักอิเล็กตรอนไว้บริ เวณหน้าแคโทดมากขึ้น (เนื่ องจากอิเล็กตรอนเหล่านี้มีส่วนช่วยทาให้
กระบวนการสปัตเตอริ งคงอยู่อย่างต่อเนื่อง) อานาจของสนามแม่เหล็กจะทาให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่
เป็ นทางโค้ง ทาให้การไอออไนซ์แก๊สเฉื่ อยสู งขึ้น นอกจากนี้สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ายังทา
ให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่วิ่งชนเป้าสารเคลือบมีลกั ษณะเป็ นการชนแบบซ้ า ๆ
ต่อเนื่องกันทาให้เกิดอิเล็กตรอนทุติยภูมิปริ มาณมากขึ้น ซึ่ งทาให้เกิดการสปัตเตอร์มากตามไปด้วย
แต่ก็ยงั มีอิเล็กตรอนบางส่ วนที่มีพลังงานสู งสามารถหลุดจากอานาจของสนามแม่เหล็กนี้วิ่งเข้าหา
ขั้วแอโนดโดยทันที สาหรับระบบอัลบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริ งนั้น อิเล็กตรอนพลังงานสู ง
ที่หลุดจากสนามแม่เหล็กนี้จะถูกยึดติดไว้ดว้ ยเส้นแรงแม่เหล็กส่ วนเกินของระบบแล้วเคลื่อนที่เป็ น
ทางโค้งไปตามเส้นแรงแม่เหล็กเข้าชนกับอะตอมของแก๊สเฉื่อยและเกิดการไอออไนซ์เป็ นพลาสมา
บริ เวณผิวหน้าวัสดุรองรับทาให้ความหนาแน่นกระแสที่วสั ดุรองรับมีค่าสูงกว่าระบบแมกนีตรอน
สปัตเตอริ งมาก (ประมาณ 5.0 - 10.0 mA/cm2 ปกติมีค่าน้อยกว่า 1.0 mA/cm2)

การเคลือบฟิ ล์มบางด้ วยวิธีรีแอกทีฟสปัตเตอริง
รี แอกทีฟสปัตเตอริ ง เป็ นกระบวนการเคลือบฟิ ล์มบางที่มีสารคลือบอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่
เข้าสู่ระบบในสถานะแก๊ส มีลกั ษณะเด่น คือ สามารถเตรี ยมฟิ ล์มบางสารประกอบได้จากการใช้เป้า
สารเคลือบโลหะ สามารถเตรี ยมฟิ ล์มบางที่มีองค์ประกอบธาตุได้อย่างแม่นยา และยังสามารถเตรี ยม
ฟิ ล์มบางที่เป็ นฉนวนโดยใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง หรื อที่เรี ยกว่า เทคนิคดีซีสปัตเตอริ ง ได้อีก
ด้วย กระบวนการรี แอกทีฟสปัตเตอริ ง ถูกนิยามจากอะตอมที่ถูกสปัตเตอร์ออกจากเป้าสารเคลือบ
โลหะทาปฏิกิริยากับโมเลกุลของแก๊สไวปฏิกิริยาที่ถูกป้อนเข้าสู่ภาชนะสุญญากาศแล้วตกเคลือบ
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บนพื้นผิววัสดุรองรับเกิดเป็ นฟิ ล์มบางสารประกอบประเภทต่าง ๆ ตามชนิดของแก๊สไวปฏิกิริยานั้น
ๆ วิธีรีแอกทีฟสปัตเตอริ งนั้นจะใช้แหล่งกาเนิดธาตุไวปฏิกิริยาที่อยูใ่ นสถานะแก๊ส โดยเป้าสาร
เคลือบที่ใช้อาจเป็ นเป้าโลหะบริ สุทธิ์ โลหะผสม หรื อสารประกอบก็ได้ ทานองเดียวกัน แก๊สไว
ปฏิกิริยาที่ใช้อาจเป็ น แก๊สไวปฏิกิริยาบริ สุทธิ์หรื อแก๊สไวปฏิกิริยาผสมกับแก๊สเฉื่อยที่ใช้สาหรับ
การสปัตเตอร์ แก๊สไวปฏิกิริยาหลายชนิดถูกนามาใช้ในการสังเคราะห์สารประกอบจากเป้าสาร
เคลือบที่เป็ นโลหะ ดังตารางที่ 2-2 ซึ่งแก๊สบางชนิดเป็ นพิษจึงต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวัง (Adachi
et al., 2012)
ในกระบวนการรี แอกทีฟสปัตเตอริ งนั้น ปฏิกิริยาของโมเลกุลแก๊สไวปฏิกิริยากับอะตอม
สารเคลือบนั้นจะเกิดขึ้นได้ใน 3 กรณี คือ ที่ผิวหน้าเป้าสารเคลือบ, ระหว่างเป้าสารเคลือบและวัสดุ
รองรับ, และที่พ้นื ผิวของวัสดุรองรับ โดยส่ วนใหญ่ปฏิกิริยานั้นจะเกิดขึ้นที่ผิวหน้าของเป้าสาร
เคลือบ เมื่อทาการสปัตเตอร์ภายใต้บรรยากาศแก๊สผสมระหว่างอาร์กอนและแก๊สไวปฏิกิริยา
ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของการเคลือบฟิ ล์มและอัตราการไหลของแก๊สไวปฏิกิริยา
นั้นมักจะไม่เป็ นเชิงเส้น เนื่องจากฟิ ล์มที่เกิดการควบแน่นแล้วจะแสดงพฤติกรรมเป็ นตัวดูดซับแก๊ส
ไวปฏิกิริยา เปรี ยบเสมือนมีเครื่ องสู บสุ ญญากาศเพิ่มเข้ามาในระบบ (Bunshah, 1994) ตัวอย่างเช่น
การเคลือบฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์โดยใช้เป้าโลหะไทเทเนียม เป็ นที่ทราบดีวา่ มีการป้อนแก๊ส
อาร์กอนเข้าสู่ ระบบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความดันย่อยของแก๊สอาร์กอนที่หลายมิลลิบาร์ เพื่อ
สร้างพลาสมาที่เสถียรให้เกิดการสปัตเตอร์ของเป้าโลหะไทเทเนียม เมื่อป้อนแก๊สไนโตรเจนที่อตั รา
การไหลต่า แรงดันไฟฟ้าที่เป้ าสารเคลือบในสภาวะนี้ จะเป็ นแรงดันพื้นฐานในกระบวนการที่คล้าย
กับการใช้เพียงแก๊สอาร์กอนเท่านั้น สอดคล้องกับเส้นทึบของกราฟในภาพที่ 2-9 จากอัตราการไหล
แก๊สไวปฏิกิริยาศูนย์ไปที่จุด A ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการเคลือบที่อตั ราการไหลแก๊ส
ไนโตรเจนต่า เนื่องจากอะตอมของไนโตรเจนถูกดูดซับโดยผนังภาชนะสุญญากาศและฟิ ล์มที่
ควบแน่นแล้ว เรี ยกการเคลือบช่วงนี้วา่ โหมดโลหะ (Metallic mode) และเมื่ออัตราการไหลแก๊ส
ไนโตรเจนเพิ่มขึ้นมากกว่าจุด A เพียงเล็กน้อย จะสังเกตได้วา่ ความดันรวมจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ไปเป็ นจุด B ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าที่เป้าสารเคลือบและอัตราการเคลือบลดลง
อย่างมากเช่นกัน และเปลี่ยนไปเป็ นการเคลือบในโหมดสารประกอบ (Compound mode) เราเรี ยก
ช่วงการเปลี่ยนแปลงจากจุด A ไป B นี้วา่ ช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition region) การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น คือ เกิดสารประกอบไนไตรด์ของไทเทเนียมที่ผิวหน้าเป้าสารเคลือบ หรื อเรี ยกว่า เป้าเป็ น
พิษ (Poisoned target) ถ้าเราทาการลดอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจนที่ป้อนเข้าสู่ ระบบจะพบว่า
พฤติกรรมของพลาสมาจะไม่เปลี่ยนแปลงกลับไปเป็ นโหมดโลหะในทันที แรงดันไฟฟ้าที่เป้าสาร
เคลือบและอัตราการเคลือบจะยังคงมีค่าต่าอยู่ แม้วา่ จะลดอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจนลงต่ากว่าจุด
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B แล้วก็ตาม จนกว่าจะมีการสปัตเตอร์ผิวหน้าเป้าสารเคลือบที่เป็ นสารประกอบไนไตรด์ให้หมดไป
แรงดันไฟฟ้าที่เป้าสารเคลือบและอัตราการเคลือบจึงจะมีค่าสูงเหมือนในโหมดโลหะอีกครั้ง (ที่จุด
C) เราเรี ยกกราฟในลักษณะนี้วา่ ฮิสเทริ ซีส (Hysteresis) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วในบริ เวณ
ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างจุด A และ B นี้ ต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ได้สมบัติของ
ฟิ ล์มที่เคลือบตามความต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปรากฏการณ์ฮิสเทริ ซีสขึ้นเพียงเล็กน้อย
กับเป้าสารเคลือบบางชนิด เช่น แทนทาลัม (Ta) เนื่องจาก ค่าสปัตเตอร์ยลี ด์ของแทนทาลัมและ
แทนทาลัมไนไตรด์ (TaN) นั้น มีค่าใกล้เคียงกัน (Sarkar, 2014; Simon, 2012)

ภาพที่ 2-9 พฤติกรรมฮิสเทริ ซีสตามความสัมพันธ์ของการไหลแก๊สไวปฏิกิริยากับ (a) อัตราการ
เคลือบ, (b) ความดันรวมภายในภาชนะสุญญากาศ, และ (c) แรงดันไฟฟ้าที่เป้าสาร
เคลือบ ในขณะทาการสปัตเตอริ ง (Sarkar, 2014)
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ตารางที่ 2-2 แก๊สไวปฏิกิริยาที่ใช้ในกระบวนการสปัตเตอริ ง (Adachi, Hata, & Wasa, 2012)
ประเภทของสารประกอบ
แก๊สไวปฏิกริ ิยา
ออกไซด์
อากาศ, ออกซิเจน (O2), หรื อ ไอน้ า (H2O)
ไนไตรด์
ไนโตรเจน (N2) หรื อแอมโมเนีย (NH3)
ออกซีไนไตรด์
O2 + N2
ซัลไฟด์
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
คาร์ไบด์
อะเซทิลีน (C2H2) หรื อมีเทน (CH4)
ฟลูออไรด์
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) หรื อคาร์บอนเต
ตระฟลูออไรด์ (CF4)
อาร์เซไนด์
อาร์ซีน (AsH3)

การก่อเกิดฟิ ล์มบาง
การก่อเกิดฟิ ล์มบางจากกระบวนการสปัตเตอริ ง ถูกอธิบายโดย Chapman (1980) ซึ่งมี
ขึ้นตอนต่าง ๆ ดังภาพที่ 2-10 กล่าวคือ สารเคลือบที่เคลื่อนที่มาถึงวัสดุรองรับจะอยูใ่ นรู ปแบบ
อะตอมหรื อโมเลกุล ดังภาพที่ 2-10(a) จากนั้น อะตอมจะแพร่ ไปทัว่ วัสดุรองรับด้วยการเคลื่อนที่ที่
ถูกกาหนดโดยพลังงานพันธะ (Bonding energy) ของสารเคลือบกับวัสดุรองรับ ทั้งนี้ ขึ้นกับ
อุณหภูมิของวัสดุรองรับด้วย พื้นผิวของวัสดุรองรับทาหน้าที่เป็ นจุดพักชัว่ คราวหรื อตาแหน่งการ
ดูดซับ (Adsorption site) สาหรับอะตอมที่แพร่ ไปและเคลือบลงบนวัสดุรองรับ หากมีพลังงานมาก
อะตอมสารเคลือบนั้นอาจจะกระโดดข้ามไปยังบริ เวณที่อยูต่ ิดกันหรื ออาจเกิดการระเหยซ้ า (Reevaporation) (ภาพที่ 2-10(b)) หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง อะตอมจะระเหยออกจากพื้นผิวหรื อจับตัว
กับอะตอมเดี่ยวที่กาลังแพร่ ไปทัว่ พื้นผิววัสดุรองรับ กลายเป็ นอะตอมคู่ (Doublets) (ภาพที่ 2-10(c))
ซึ่งเคลื่อนที่ได้นอ้ ยกว่าแต่มีความเสถียรมากกว่าอะตอมเดี่ยว โอกาสที่พวกมันจะจับติดกันได้ดี
พอที่จะกระโดดไปด้วยกันนั้นมีนอ้ ยมาก เช่นเดียวกับโอกาสที่จะเกิดการระเหยซ้ า โดยการจับคู่กนั
ของอะตอมจะขึ้นอยูก่ บั ความหนาแน่นของอะตอมเดี่ยวและอัตราการเคลือบ (Deposition rate)
ต่อมาอะตอมคู่อาจจะจับกับอะตอมเดี่ยวตัวอื่นกลายเป็ นสามอะตอม (Triplets) สี่ อะตอม
(Quadruplets) และอื่น ๆ เรี ยกขั้นตอนนี้วา่ การเกิดนิ วเคลียส (Nucleation) ของการโตของฟิ ล์มบาง
ดังภาพที่ 2-10(d) และนาไปสู่ การก่อตัวของอะตอมสารเคลือบเป็ นเกาะแบบกึ่งเสถียร ซึ่งแต่ละเกาะ
มีอะตอมหลายสิ บหรื อหลายร้อยอะตอมและโดยทัว่ ไปจะมีความหนาแน่น 1010 cm-2 ในช่วงต่อไป
คือ ช่วงการโตแบบกลุ่มก้อน (Island growth) ซึ่งจะเป็ นการโตแบบเพิม่ ขนาดมากกว่าที่จะเพิม่
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จานวน ดังภาพที่ 2-10(e) และภาพที่ 2-10(f) และจะเกิดการโตแบบนี้ไปเรื่ อย ๆ จนขอบของแต่ละ
กลุ่มก้อนอะตอมชนกัน เรี ยกขั้นตอนนี้วา่ การรวมตัวกันของกลุ่มก้อนอะตอม (Agglomeration
หรื อ Coalescence) แสดงดังภาพที่ 2-10(g) จากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
ผ่าน (Transmission electron microscope) พบว่ากลุ่มก้อนของอะตอมเหล่านี้มกั แสดงพฤติกรรม
คล้ายของเหลวในระหว่างการรวมตัวกัน และมักจะมีการปรับโครงสร้างของผลึกอันเป็ นผลมาจาก
โครงสร้างของกลุ่มก้อนอะตอมที่รวมตัวกัน การรวมตัวกันดาเนินไปจนกว่าฟิ ล์มจะมีความต่อเนื่อง
ดังภาพที่ 2-9(h) แต่อาจไม่เกิดขึ้นในบางกรณี จนกว่าฟิ ล์มจะมีความหนาเฉลี่ยหลายร้อยอังสตรอม
ในระหว่างขั้นตอนการรวมตัวกัน ฟิ ล์มอาจจะมีลกั ษณะคล้ายเนินเขาและหุบเขา
ในช่วงของการโตแบบกลุ่มก้อน แต่ละกลุ่มมักจะเป็ นผลึกเดี่ยว บนวัสดุรองรับพหุ ผลึก
นั้นการจัดเรี ยงตัวของแต่ละกลุ่มก้อนผลึ ก จะเป็ นแบบสุ่ มเพื่ อให้ฟิ ล์มที่ได้เป็ นพหุ ผลึก บนวัส ดุ
รองรับ ที่ เป็ นผลึก เดี่ ยว การจัดเรี ยงตัวของกลุ่มก้อนผลึก อาจถูกก าหนดโดยโครงสร้างของวัส ดุ
รองรับเพื่อให้เกิดการโตไปเป็ นฟิ ล์มผลึกเดี่ยว เรี ยกการเกิดฟิ ล์มผลึกเดี่ยวนี้วา่ อีพิแท็กซี่ (Epitaxy)
หากอะตอมที่พ้ืนผิวมีพลังงานเพียงพอที่จะเคลื่อนที่ได้ก็จะมีโอกาสมากขึ้นในการค้นหา
ตาแหน่ งพลังงานต่า ซึ่ งสอดคล้องกับการโตของผลึกในกระบวนการเคลือบฟิ ล์ม ซึ่ งสามารถเพิ่ม
ความคล่องตัวของอะตอมได้โดยการเพิ่มอุณหภูมิของวัสดุรองรับ นอกจากนี้ อัตราการเคลือบที่ต่า
ยังสามารถช่วยให้เกิดการโตของผลึกดีมากขึ้น ดังนั้น บนวัสดุรองรับผลึกเดี่ยว สาหรับอัตราการ
เคลือบแต่ละค่าจะมีอุณหภูมิที่เรี ยกว่า อุณหภูมิอีพิแท็กซี่ ซึ่งสู งกว่าฟิ ล์มผลึกเดี่ยวที่สามารถเคลือบ
ได้
มีความเป็ นไปได้มากว่า หากต้องการเคลือบฟิ ล์มพหุผลึกจะต้องเคลือบลงบนวัสดุ
รองรับที่มีความเป็ นพหุผลึกด้วยเช่นกัน ในช่วงของการโตแบบกลุ่มก้อนนั้น แต่ละกลุ่มจะมีผลึก
เพียงหนึ่งหรื อสองผลึกเท่านั้น กลไกเดียวกันนี้พบได้ในการโตของผลึกเดี่ยว ดังนั้น หากอุณหภูมิ
วัสดุรองรับสูงและอัตราการเคลือบต่าจะทาให้ได้ฟิล์มที่มีเกรนขนาดใหญ่ มีความบกพร่ องของผลึก
ต่า และได้ความหนาของฟิ ล์มมากพอที่จะเกิดการโตต่อเนื่องเต็มพื้นที่ที่ทาการเคลือบ ในอีกกรณี
หนึ่งที่อุณหภูมิต่าและอัตราการเคลือบสูงก็จะได้ผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกัน
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ภาพที่ 2-10 ขั้นตอนการก่อเกิดฟิ ล์มบาง (Chapman, 1980)

โครงสร้ างของฟิ ล์มบาง
แบบจาลองบริ เวณโครงสร้าง (Structure zone models) ของฟิ ล์มบางที่อยูบ่ นพื้นฐานของ
การวิเคราะห์ทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงดังภาพที่ 2-11 ทาให้
ทราบถึงประเภทของพฤติกรรมการโตของฟิ ล์มบาง ซึ่งแสดงถึงกระบวนการโตของฟิ ล์มบางใน
ระดับอะตอมและโครงสร้างจุลภาคที่ถูกกาหนดโดยอัตราส่วนอุณหภูมิ Tsub/Tm โดย Tsub คือ
อุณหภูมิวสั ดุรองรับ และ Tm คือ อุณหภูมิหลอมเหลวของสารเคลือบ (Kusano, 2019) ทั้งนี้สามารถ
แบ่งบริ เวณโครงสร้างของฟิ ล์มบางได้เป็ น 4 บริ เวณดังนี้
1. บริ เวณ 1 (Zone 1) เกิดที่อตั ราส่วนอุณหภูมิ Tsub/Tm < 0.1 หรื อ 0.2 ที่ความดันขณะ
เคลือบต่ากว่า 5×10-3 mbar หรื อ Tsub/Tm < 0.4 ที่ความดัน 4×10-2 mbar เนื้อฟิ ล์มบางจะเป็ น
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ภาพที่ 2-11 แบบจาลองบริ เวณโครงสร้างของฟิ ล์มบาง (Kusano, 2019)
โครงสร้างแบบเส้นใยเรี ยวปลายเปิ ด (Open-voided tapered) เกิดจากอะตอมสารเคลือบที่ตกกระทบ
บนวัสดุรองรับด้วยมุมเอียงที่ต่า และเกิดการแพร่ อย่างจากัดบนผิวของวัสดุรองรับ ซึ่งเป็ นผลมาจาก
การชนกันระหว่างอนุภาคที่ถูกสปัตเตอร์และไอออนของแก๊สในระหว่างการเคลื่อนที่จากผิวของ
เป้าสารเคลือบไปยังวัสดุรองรับ ซึ่งเป็ นไปตามหลักการเคลือบฟิ ล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริ งที่
อุณหภูมิวสั ดุรองรับต่า ฟิ ล์มที่ได้จะมีลกั ษณะอสัณฐาน
2. บริ เวณ T (Zone T) เกิดที่อตั ราส่วนอุณหภูมิ 0.1 หรื อ 0.2 < Tsub/Tm < 0.3 - 0.35 ที่
ความดันขณะเคลือบต่ากว่า 5×10-3 mbar หรื อ 0.4 < Tsub/Tm < 0.5 - 0.55 ที่ความดัน 4×10-2 mbar
เกรนจะมีลกั ษณะเป็ นคอลัมน์กว้างขึ้นโดยที่ผิวเรี ยบอยู่ เนื่องจากอุณหภูมิวสั ดุรองรับที่เพิม่ ขึ้นโดย
การถูกระดมยิงด้วยอนุภาคที่มีพลังงานส่ งผลให้เกิดการแพร่ ของอะตอมสารเคลือบได้มากขึ้น
จากนั้นอะตอมสารเคลือบจะแพร่ ไปเติมเต็มช่องว่างระหว่างคอลัมน์และการระดมยิงด้วยอนุภาคที่
มีพลังงานนั้นจะส่ งผลให้พ้นื ผิวเรี ยบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การแพร่ ที่พ้นื ผิวหรื อในเนื้ อฟิ ล์มนั้น
ยังคงมีขอ้ จากัดเนื่องจากอุณหภูมิวสั ดุรองรับค่อนข้างต่าส่งผลให้เกิดโครงสร้างแบบอสัณฐานได้
การก่อเกิดฟิ ล์มบางแบบบริ เวณ T ที่อยูร่ ะหว่างบริ เวณ 1 และ 2 นี้ เป็ นคุณสมบัติพิเศษของการ
เคลือบฟิ ล์มด้วยวิธีสปัตเตอริ งเท่านั้น
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3. บริ เวณ 2 (Zone 2) เกิดที่อตั ราส่วนอุณหภูมิ 0.1 หรื อ 0.3 - 0.35 < Tsub/Tm < 0.7 ที่
ความดันขณะเคลือบต่ากว่า 5×10-3 mbar หรื อ 0.5 - 0.55 < Tsub/Tm < 0.7 ที่ความดัน 4×10-2 mbar
ความร้อนที่พ้นื ผิวและการแพร่ ของอะตอมสารเคลือบจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิวสั ดุรองรับที่เพิ่มขึ้น
เกรนมีขนาดใหญ่ข้ นึ ซึ่งจะทาให้ช่องว่างระหว่างเกรนนั้นลดลง การแพร่ ของอะตอมสารเคลือบที่
พื้นผิวมากขึ้นจะส่ งผลให้เกิดการโตเป็ นผลึกมากขึ้นเมื่อเทียบกับการจัดเรี ยงโครงสร้างใหม่
(Reconstruction) โดยการถูกระดมยิงด้วยอนุภาคที่มีพลังงาน การโตแบบคอลัมนาร์จะเกิด
ความชอบในการจัดเรี ยงตัวตามเงื่อนไขที่ใช้ในการเคลือบ บริ เวณ 2 นี้ สมบัติของฟิ ล์มสามารถ
เทียบได้กบั วัสดุแบบก้อนหลายชนิดเนื่องจากมีช่องว่างระหว่างเกรนน้อยมาก อัตราของความร้อนที่
พื้นผิวและการแพร่ ของขอบเกรนที่สูงจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากความดันขณะเคลือบ
4. บริ เวณ 3 (Zone 3) เกิดที่อตั ราส่วนอุณหภูมิ Tsub/Tm > 0.7 ทุกค่าของความดันขณะ
เคลือบ เกิดการแพร่ ของอะตอมสารเคลือบและขอบเกรนอย่างมากซึ่งมีผลต่อการก่อตัวของฟิ ล์ม
และโครงสร้างภายใน ส่ งผลให้ช่องว่างระหว่างขอบของแต่ละคอลัมน์น้ นั แคบลงและเกิดการตก
ผลึกเนื่องจากความร้อนภายในส่งผลให้โครงสร้างภายในมีความเป็ นผลึกสูงโดยเฉพาะที่อตั ราส่วน
อุณหภูมิ Tsub/Tm สูง ในบริ เวณ 3 นี้ ความดันขณะเคลือบมีผลเพียงเล็กน้อยต่อการก่อเกิดของฟิ ล์ม
ดังนั้นรอยต่อระหว่างบริ เวณ 2 และ 3 จึงไม่ข้ นึ กับความดันขณะเคลือบ

ไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
ไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ เป็ นวัสดุผสมระหว่างโลหะออกไซด์และโลหะไนไตรด์ที่มี
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีท้ งั ของไทเทเนียมไนไตรด์หรื อไทเทเนียมออกไซด์ (El-Hossary,
Negm, El-Rahman, Raaif, & Elmula, 2015) เนื่ องจากมีการแสดงสมบัติที่โดดเด่นทั้งของไนไตรด์
และออกไซด์ออกมา ทั้งนี้เป็ นผลมาจากการผสมกันของไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) และไทเทเนียม
ออกไซด์ (TiO) ที่มีโครงสร้างแบบลูกบาศก์กลางหน้า (Face-centered cubic) ดังแสดงในภาพที่ 212(a) นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการมีอยูข่ องไนโตรเจนในโครงสร้างของไทเทเนียมไดออกไซด์
(TiO2) ซึ่งไม่ได้ทาให้โครงสร้างผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์น้ นั เปลี่ยนไป แต่ไปเสริ มสมบัติ
บางประการของไทเทเนียมไดออกไซด์ บางครั้งอาจเรี ยกว่า ไทเทเนียมไดออกไซด์ เจือไนโตรเจน
(Nitrogen-doped TiO2) ซึ่งอะตอมของไนโตรเจนสามารถเข้าไปอยูใ่ นโครงสร้างของไทเทเนียมได
ออกไซด์ได้ 2 ลักษณะ คือ เข้าไปแทนที่ (Substitution) ตาแหน่งอะตอมออกซิเจน และ/หรื อเข้าไป
แทรกระหว่างโครงสร้าง (Interstitial) ของไทเทเนียมไดออกไซด์โดยไม่เกิดพันธะกับอะตอมใด ๆ
ดังแสดงในภาพที่ 2-12(b) ดังนั้น จึงทาให้สามารถปรับคุณสมบัติของฟิ ล์มระหว่างโลหะไนไตรด์
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กับโลหะออกไซด์ได้ Vaz et al. (2003) กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนอัตราส่วน ออกไซด์/ไนไตรด์จะ
ช่วยให้สามารถปรับค่าแถบช่องว่างพลังงาน (Bandgap) ความกว้างของแถบ (Bandwidth) และ
ลาดับผลึกศาสตร์ (Crystallographic order) ระหว่างไทเทเนียมออกไซด์กบั ไทเทเนียมไนไตรด์ได้
และยังรวมไปถึงคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางแสง และสี ของไทเทเนียมออกซีไนไตรด์อีกด้วย
ดังนั้น จึงมีการนาฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ไปประยุกต์ใช้โดยการเคลือบลงบนวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Banakh et al., 2014; Beshchasna et al., 2019),
ตัวเร่ งปฏิกิริยาด้วยแสงที่มองเห็นได้ (Demeter et al., 2017; Yoo et al., 2016), ชั้นเคลือบสาหรับ
ดูดกลืนแสงแบบเลือกความยาวคลื่นในเซลล์แสงอาทิตย์ (C.-Y. Li, Sari, & Ting, 2019), เซลล์
เชื้อเพลิง (Kim, Han, Kim, & Lee, 2009), ขั้วไฟฟ้าความจุสูงในแบตเตอรี่ ลิเทียม-ไอออน (Chiu,
Su, Leu, & Hsia, 2015), นาโนโฟโตนิกส์ (Braic et al., 2017), และชั้นเคลือบสวยงามสาหรับ
เครื่ องประดับและอุปกรณ์ตกแต่ง (Vaz et al., 2004) เป็ นต้น
การเกิดออกซีไนไตรด์ของไทเทเนียมนั้นอาจเกิดได้จากการที่ฟิล์มบางไทเทเนียมไน
ไตรด์สัมผัสกับอากาศที่ถูกปล่อยเข้าห้องเคลือบ (Vacuum break) ในขณะที่อุณหภูมิสูง หรื อแม้แต่ที่
อุณหภูมิหอ้ ง (Logothetidis, Meletis, Stergioudis, & Adjaottor, 1999) สามารถตรวจสอบได้จาก
การวิเคราะห์พลังงานยึดเหนี่ยวของไนโตรเจนในวัสดุดว้ ยเทคนิคสเปกโทรสโคปี ของอนุภาค
อิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยรังสี เอกซ์ (Saha & Tompkins, 1992) ทั้งนี้ การเตรี ยมวัสดุไทเทเนียม
ออกซีไนไตรด์น้ นั สามารถเตรี ยมได้จากหลายวิธี เช่น การอบอ่อนไทเทเนียมไนไตรด์ที่อุณหภูมิสูง
ภายใต้บรรยากาศออกซิเจน การอบอ่อนไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน หรื อ
การสังเคราะห์โดยการป้ อนแก๊สไวปฏิกิริยาทั้งออกซิเจนและไนโตรเจนพร้อมกัน ซึ่งแต่ละ
กระบวนการนั้นจะให้ปริ มาณออกซิเจนหรื อไนโตรเจนที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยูก่ บั
วัตถุประสงค์ของการนาไปใช้งาน ในการเตรี ยมฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ดว้ ยวิธีสปัตเตอ
ริ งนั้น ออกซิเจนที่คงค้างหรื อป้อนเข้าสู่ ภาชนะสุ ญญากาศขณะเคลือบนั้น ส่ วนใหญ่จะเกิดพันธะ
กับไทเทเนียมเกือบทั้งหมด ในทางกลับกัน ไนโตรเจนที่ป้อนเข้าสู่ ระบบขณะทาการเคลือบฟิ ล์ม
บางนั้น อาจเข้าไปอยูแ่ ทนที่ตาแหน่งออกซิเจน (Substitution) หรื อไปอยูร่ ะหว่างโครงสร้าง
(Interstitial) โดยไม่เกิดพันธะกับไทเทเนียมแต่อย่างใด เนื่องจากพลังงานไอออไนเซชันลาดับแรก
(First ionization energy) ของออกซิเจน (13.62 eV) นั้นต่ากว่าไนโตรเจน (14.53 eV) (J. A.
Bittencourt, 2004) จึงทาให้ออกซิเจนเกิดการแตกตัวเป็ นไอออนและสร้างพันธะกับไทเทเนียมได้
ง่ายกว่า
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(a)

FCC-TiN

FCC-TiO

FCC-TiOxNy

(b)

Anatase-TiO2
N-substitution
N-interstitial
ภาพที่ 2-12 (a) โครงสร้างของไทเทเนียมออกซีไนไตรด์แบบลูกบาศก์กลางหน้า และ (b) อะตอม
ไนโตรเจนในโครงสร้างไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาเทส

ปฏิกริ ิยาโฟโตคะตาไลติก
ตัวเร่ งปฏิกิริยาด้วยแสง หรื อ โฟโตคะตาลิสต์ (Photocatalyst) ประกอบขึ้นจาก 2 คา คือ
“โฟโต” ซึ่งหมายถึง แสง หรื อ โฟตอน (Photon) และ “คะตาลิสต์” ซึ่งหมายถึง ตัวเร่ งปฏิกิริยาหรื อ
สารที่เปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ดังนั้น โฟโตคะตาลิสต์ จึงหมายถึง วัสดุที่เปลี่ยนแปลง
อัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเมื่อสัมผัสกับแสง เรี ยกปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้ วา่ โฟโตคะตาไลติก ซึ่ง
ตัวเร่ งปฏิกิริยาด้วยแสงส่ วนใหญ่น้ นั เป็ นสารกึ่งตัวนาประเภทโลหะออกไซด์ (Metal oxides) โดย
ปฏิกิริยาเกิดเมื่อวัสดุสารกึ่งตัวนาสัมผัสกับแสงที่มีพลังงานเพียงพอ คือ มากกว่าหรื อเท่ากับ แถบ
ช่องว่างพลังงาน (Energy bandgap) ของสารกึ่งตัวนานั้น ๆ อิเล็กตรอน (e-) ที่อยูใ่ นแถบวาเลนซ์
(Valence band; VB) จะดูดกลืนพลังงานจากแสงที่ตกกระทบและถูกกระตุน้ ให้ข้ นึ ไปอยูใ่ นแถบการ
นา (Conduction band; CB) ทาให้เกิดหลุมที่มีประจุบวกหรื อโฮล (h+) ขึ้นที่แถบวาเลนซ์ เรี ยกว่า คู่
อิเล็กตรอน-โฮล (Electron-Hole pair) หลังจากพาหะประจุ (Charge carrier) ถูกสร้างขึ้น
อิเล็กตรอนจากสารละลายหรื อโมเลกุลผูใ้ ห้อิเล็กตรอน (Electron donor) เช่น น้ า (H2O) หรื อ
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ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) จะเคลื่อนที่ไปรวมกับโฮลในแถบวาเลนซ์ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิด
เป็ นอนุมูลไฮดรอกซิล (Hydroxyl radicals; OH⦁) และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) โฮลและ
อนุมูลเหล่านี้ จะออกซิไดซ์โมเลกุลของสารอินทรี ยท์ ี่อยูบ่ ริ เวณพื้นผิวของตัวเร่ งปฏิกิริยา ในทาง
กลับกัน อิเล็กตรอนในแถบการนาจะเคลื่อนที่ไปยังโมเลกุลผูร้ ับอิเล็กตรอน (Electron acceptor)
เช่น ออกซิเจน (O2) เกิดปฏิกิริยารี ดกั ชัน เกิดเป็ นซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออน (Superoxide anion;
O2⦁-) (Nakata & Fujishima, 2012) แสดงดังภาพที่ 2-13 ข้อสาคัญของปฏิกิริยาโฟโตคะตาไลติก คือ
ระยะเวลาที่ตวั เร่ งปฏิกิริยานี้ สามารถเกิดปฏิกิริยารี ดกั ชันและออกซิเดชันได้ ก่อนที่อิเล็กตรอนและ
โฮลจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง (Electron-hole recombination) ที่แถบวาเลนซ์ ซึ่งจะสัมพันธ์กบั
ตาแหน่งของแถบวาเลนซ์และแถบการนาของสารกึ่งตัวนาและระดับพลังงานศักย์รีดอกซ์ของสารที่
ถูกทาปฏิกิริยา ซึ่งปฏิกิริยารี ดกั ชันและออกซิเดชันจะเกิดขึ้นได้เมื่อระดับพลังงานศักย์รีดอกซ์ของ
สารที่ถูกทาปฏิกิริยาต่ากว่าระดับพลังงานของแถบการนาและสูงกว่าระดับพลังงานของแถบวา
เลนซ์ ตามลาดับ (Ameta, Solanki, Benjamin, & Ameta, 2018)
Houas et al. (2001) ได้อธิบายปฏิกิริยาโฟโตคะตาไลติกที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลาย
สารละลายเมทิลีนบลูโดยการใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ไว้ดงั นี้

ภาพที่ 2-13 กระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากไทเทเนี ยมไดออกไซด์บริ สุทธิ์ถูกกระตุน้ ด้วย
แสงอัลตร้าไวโอเลต (Banerjee, Dionysiou, & Pillai, 2015)
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1. เมื่อไทเทเนียมไดออกไซด์ได้รับพลังงานจากโฟตอนของแสงที่มีพลังงานมากกว่า
หรื อเท่ากับแถบช่องว่างพลังงาน ( h  3.2 eV ในกรณีไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาเทส)
อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปยังแถบการนาและเกิดโฮลอยูท่ ี่แถบวาเลนซ์
(2-8)

−
+
TiO2 + h → eCB
+ hVB

2. อิเล็กตรอนในแถบการนาเคลื่อนที่ไปยังโมเลกุลผูร้ ับอิเล็กตรอน (Electron acceptor)
เช่น ออกซิเจน (O2) ที่ดูดซับอยูท่ ี่ผิวของตัวเร่ งปฏิกิริยา เกิดปฏิกิริยารี ดกั ชันได้ซุปเปอร์ออกไซด์
แอนไอออน
(2-9)

−
(O2 )ads + eCB
→ O2•−

3. อิเล็กตรอนจากโมเลกุลผูใ้ ห้ (Electron donor) ในสารละลายที่ดูดซับอยูท่ ี่ผิวของ
ตัวเร่ งปฏิกิริยา เช่น หมู่ไฮดรอกซิล (OH-) ที่เกิดจากการแตกตัวของน้ า (H2O) เคลื่อนที่ไปรวมกับ
โฮลในแถบวาเลนซ์เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้อนุมูลไฮดรอกซิล (Hydroxyl radicals; OH⦁)
+
( H 2O  H + + OH − )ads + hVB
→ H + + OH •

(2-10)

4. โปรตอน (H+) ที่เกิดขึ้นไปจับกับซุปเปอร์ ออกไซด์แอนไอออน
O2•− + H + → HO2•

(2-11)

5. เกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และออกซิเจน
2HO2• → H 2O2 + O2

(2-12)

6. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกิดปฏิกิรยารี ดกั ชันกับอิเล็กตรอนได้อนุมูลไฮดรอกซิล
และไฮดรอกไซด์ไอออน
H 2O2 + e− → OH • + OH −

(2-13)
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7. เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันระหว่างอนุมูลไฮดรอกซิลหรื อโฮลกับสารอินทรี ย ์ (R)
R + OH • → R '• + H 2O
R + h+ → R +• + degradation products

(2-14)
(2-15)

ในการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตาไลติกนั้น มีผลผลิตสองตัวที่เป็ นตัวก่อให้เกิดกระบวนการ
ย่อยสลาย คือ โฮลที่ถูกสร้างขึ้นในแถบวาเลนซ์ และอนุมูลไฮดรอกซิลที่เกิดจากการออกซิเดชันจาก
น้ าที่แตกตัวหรื อการรี ดิวซ์ของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ซึ่งอนุมูลไฮดรอกซิลนี้เป็ นตัวออกซิไดซ์ที่
แรงมากในการย่อยสลายสารอินทรี ย ์ (Sharma, Saini, Kant, Sharma, & Jain, 2008)

การหาลักษณะเฉพาะของฟิ ล์มบาง
สาหรับการหาลักษณะเฉพาะของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ในงานวิจยั นี้ ได้
ดาเนินการศึกษาด้วยเทคนิคต่าง ๆ ดังนี้
1. การศึกษาโครงสร้ างวัสดุด้วยเทคนิคการเลีย้ วเบนรังสี เอกซ์ (X-ray diffraction)
ลักษณะที่สาคัญของฟิ ล์มบางอย่างหนึ่งคือการศึกษาโครงสร้างผลึก ซึ่งสามารถใช้
เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ในการวิเคราะห์โดยอาศัยการเปรี ยบเทียบรู ปแบบมาตรฐาน JCPDS
(Joint Committee on Powder Diffraction Standard) ของสารนั้น ๆ โดยในสมัยก่อนการศึกษา
โครงสร้างผลึกทาได้แต่ดูลกั ษณะภายนอกของผลึกที่ปรากฏตามธรรมชาติเท่านั้น จนกระทัง่ ปี ค.ศ.
1912 นักฟิ สิ กส์ชาวเยอรมัน ชื่อ Max von Laue เป็ นคนแรกที่มีแนวคิดว่า การจัดตัวของอะตอม
ภายในผลึกน่าจะจัดเป็ นระเบียบเหมือนกับรู ปร่ างภายนอกที่ปรากฏให้เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งถ้าเป็ น
เช่นนั้นจริ ง ผลึกน่าจะสามารถทาให้เกิดการเลี้ยวเบน (Diffraction) ของแสงได้โดยเฉพาะแสงที่มี
ความยาวคลื่นใกล้เคียงกับระยะระหว่างอะตอมในผลึก เขาจึงจัดการทดลองขึ้นโดยฉายรังสี เอกซ์ที่
มีความยาวคลื่นเดียว (Monochromatic X-ray) ผ่านไปยังผลึกของคอปเปอร์ซลั เฟต (CuSO4) แล้ว
พบว่าผลึก CuSO4 สามารถทาให้เกิดการเลี้ยวเบนของรังสี เอกซ์ตามที่คาดไว้จริ ง ๆ ต่อมานักฟิ สิ กส์
พ่อลูก W. H. Bragg และ W. L. Bragg ได้เสนอแนวคิดว่า เราสามารถมองผลึกว่าประกอบด้วยชั้น
(Layer) หรื อระนาบ (Plane) ของอะตอม ซึ่งสามารถสะท้อนคลื่นที่ตกกระทบ โดยมุมสะท้อน
เท่ากับมุมตกกระทบ โดยลาคลื่นที่สะท้อนออกไปจะมีความเข้มสูง หากผลต่างทางเดิน (Path
difference) ของคลื่นที่สะท้อนจากระนาบที่อยูข่ า้ งเคียงกันมีค่าเป็ นจานวนเท่าของความยาวคลื่นที่
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ตกกระทบ และได้ใช้สมการคณิตศาสตร์อย่างง่าย ๆ มาอธิบายผลการทดลองของ Laue และนาไป
คานวณหาโครงสร้างผลึกของ NaCl ได้ผลสาเร็ จเป็ นครั้งแรก
ภาพที่ 2-14 แสดงการเกิดการเลี้ยวเบนของคลื่นเริ่ มจากลาแสงรังสี เอกซ์ AX และ BY ตก
กระทบที่ผลึกระนาบ P,Q ตามลาดับ มุมตกกระทบเท่ากับ θ ตามทฤษฎีการสะท้อนแสง มุมตก
กระทบเท่ากับมุมสะท้อน ดังนั้นมุมสะท้อนเท่ากับ θ ด้วย เมื่อสะท้อนได้ลาแสงสะท้อน XD และ
YE ออกมา เนื่องจากระนาบ Q อยูล่ ึกกว่าระนาบ P ดังนั้นลาแสง BYE จะยาวกว่า AXD อยู่ GY + YH
ˆ และมุม YXH
ˆ เท่ากับ θ ด้วย ดังนั้น GY และ YH = d sinθ
ตามทฤษฎีเรขาคณิ ตมุม GXY
เพราะฉะนั้น ระยะทางที่ BYE เดินทางยาวกว่า AXD = d sinθ เมื่อ d คือ ระยะระหว่างระนาบ
(Interplanar spacing) เนื่ องจากการเลี้ยวเบนคือการที่แสงเกิดการสะท้อนแบบเสริ มกัน ดังนั้น การ
เลี้ยวเบนจะเกิดต่อเมื่อเฟส (Phase) ของคลื่นที่สะท้อนออกมาซ้อนตรงกันพอดี กรณีดงั กล่าวจะ
เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ
n = 2d hkl sin 

เมื่อ

(2-16)

λ คือ ความยาวคลื่นของรังสี เอกซ์
n คือ ลาดับการเลี้ยวเบน โดยเท่ากับ 1,2,3,4,5,… ฯลฯ

เรี ยกสมการข้างต้นว่า สมการของแบรกก์ ถ้าฉายรังสี เอกซ์ไปยังชิ้นงานที่เป็ นผลึกซึ่ง
ประกอบด้วยระนาบต่าง ๆ หลายผลึก จะมีบางมุมที่ระนาบบางระนาบในผลึกสามารถเกิดการ
เลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ตามสมการของแบรกก์พอดี ที่มุม θ นั้น ๆ เมื่อทาการวัดมุม θ แล้วนาไปแทนค่า
ลงในสมการของแบรกก์ ก็จะสามารถคานวณหาระยะห่างของระนาบที่เกิดการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์
ได้ นาค่า d ของหลาย ๆ ระนาบไปคานวณหาค่า a,b,c ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่าง
ระหว่างระนาบกับค่าคงที่แลตทิซที่เลี้ยวเบนในแต่ละระนาบ และมุม α , β , γ ซึ่งเป็ นหน่วยเซลล์
ของพารามิเตอร์บนผลึกได้ และเมื่อคานวณหาค่าหน่วยเซลล์พารามิเตอร์ได้ก็จะบอกโครงสร้างของ
ผลึกได้ นอกจากการคานวณหาพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของโครงสร้างผลึกแล้วนั้น เทคนิคการเลี้ยวเบน
รังสี เอกซ์น้ ียงั สามารถนาข้อมูลมาคานวณหาขนาดของผลึกจากความกว้างของพีคที่เกิดจากการ
เลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ได้จากสมการของเชอร์เรอร์ (Scherrer’s equation) ซึ่งแสดงได้ดงั สมการต่อไปนี้
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L=

เมื่อ

L
λ
k
β

k
 cos 

(2-17)

คือ
คือ
คือ
คือ

ขนาดของผลึก
ความยาวคลื่นของรังสี เอกซ์
ค่าคงที่ของเชอร์เรอร์ที่ข้ ึนกับรู ปร่ างของผลึก (Shape Factor)
ความกว้างที่ความสูงครึ่ งหนึ่งของพีค (Full Width at Half Maximum ;
FWHM) ซึ่งอยูใ่ นหน่วยเรเดียน
θ คือ ครึ่ งของมุมที่ศูนย์กลางพีค

ภาพที่ 2-14 แสดงเงื่อนไขการเกิดการเลี้ยวเบนของรังสี เอกซ์ตามสมการของแบรกก์
ในการทดสอบบางครั้ง มุมการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์อาจมีการเลื่อนไปในตาแหน่งมุมที่
สู งขึ้น ทั้งนี้เนื่ องมาจากผลของความเค้นตกค้าง (Residual stress) ในผิวของสารเคลือบ ส่วนความ
เข้ม (Intensity) ของสัญญาณที่ได้น้ นั อาจจะไม่เป็ นไปตามค่ามาตรฐาน JCPDS เพราะเกิดการ
จัดเรี ยงตัวในทิศทางที่ชอบ (Preferred orientation) ต่างกันของอะตอมในชั้นเคลือบ นอกจากนี้
เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ยงั สามารถให้ขอ้ มูลที่บ่งบอกถึงส่ วนผสมทางเคมีของเฟส (Phase
composition) และค่าแลตทิซ (Lattice) อีกด้วย
ปัจจุบนั การวิเคราะห์วสั ดุดว้ ยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์นิยมใช้วิธี θ-2θ ดิฟแฟรกโต
มิเตอร์ (θ-2θ diffractometer method) วิธีน้ ีจะใช้รังสี เอกซ์ความยาวคลื่นเดียวตกกระทบตัวอย่าง ซึ่ง
อาจเป็ นผลึกเดี่ยวหรื อวัสดุหลายผลึกก็ได้ ในเทคนิคนี้ แหล่งกาเนิดรังสี เอกซ์จะเคลื่อนที่ไปเป็ นมุม
θ ในขณะที่อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณของรังสี เอกซ์ (X-ray detector) จะเคลื่อนที่ไปเป็ นมุม 2θ
เพื่อให้การเลี้ยวเบนสอดคล้องกับกฎของแบรกก์ (บัญชา ธนบุญสมบัติ, 2544) ดังแสดงในภาพที่ 215
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ภาพที่ 2-15 วิธี θ-2θ ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ การจัดวางตัวอย่างเมื่อเทียบกับแหล่งกาเนิดรังสี เอกซ์และ
อุปกรณ์ตรวจวัด
2. การศึกษาลักษณะพื้นผิวด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอนแบบส่ องกราด (Scanning
Electron Microscope; SEM)
เป็ นเครื่ องมือที่สร้างภาพที่มีกาลังขยายสูงซึ่งให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับขนาด รู ปร่ าง
องค์ประกอบธาตุ ผลึก และคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ ของชิ้นงาน ภาพที่ 2-16 แสดง
แผนผังภายในของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด ซึ่งหลักการทางานพื้นฐานของกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราดนั้น เริ่ มจากอิเล็กตรอนปฐมภูมิที่ปลดปล่อยจากขั้วแคโทดที่
เป็ นแหล่งกาเนิดอิเล็กตรอน (Electron source) ถูกเร่ งโดยศักย์ไฟฟ้าแรงสู งที่ข้วั แอโนดให้ลา
อิเล็กตรอนมีพลังงานอยูร่ ะหว่าง 0.1 - 30 keV แล้วเคลื่อนที่ผา่ นเลนส์อิเล็กตรอน 2 - 3 ชุด เรี ยกว่า
เลนส์คอนเดนเซอร์ (Condenser lens) ซึ่งมีหน้าที่ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพื่อเพิ่มความเข้มของ
ลาอิเล็กตรอน โดยที่ลาอิเล็กตรอนจะถูกปรับตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้แก่ ช่องเปิ ด
(Apertures) เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic lenses) และขดลวดควบคุมการเคลื่อนที่ของลา
อิเล็กตรอน (Scan coils) ซึ่งทาหน้าที่ลดเส้นผ่านศูนย์กลางของลาอิเล็กตรอนและบังคับลา
อิเล็กตรอนให้โฟกัสไปที่ชิ้นงานแล้วส่ องกราดไปเป็ นแถวในแนว x–y ทัว่ พื้นที่ที่ตอ้ งการวิเคราะห์
อิเล็กตรอนปฐมภูมิที่ตกกระทบจะเกิดอันตรกิริยากับพื้นผิวชิ้นงานที่ช้ นั ความลึกต่าง ๆ ซึ่งทาให้ได้
สัญญาณอิเล็กตรอนและรังสี เอกซ์ออกมาหลายรู ปแบบ ดังภาพที่ 2-17 เรี ยกว่า ปริ มาตรปฏิสัมพันธ์
ของอิเล็กตรอนกับสสาร (Electron-matter interaction volume) ซึ่งขนาดของปริ มาตรปฏิสัมพันธ์น้ ี
นอกจากจะขึ้นกับศักย์ไฟฟ้าที่ใช้เร่ งอิเล็กตรอนปฐมภูมิแล้ว ยังขึ้นกับเลขอะตอมของธาตุในชิ้นงาน
ทดสอบอีกด้วย สัญญาณอิเล็กตรอนที่แปลงไปเป็ นภาพนั้นมักจะใช้สัญญาณที่มาจากอิเล็กตรอน

35
ทุติยภูมิ (Secondary electrons; SE) และอิเล็กตรอนที่กระเจิงแบบย้อนกลับ (Backscattered
electrons; BSE) นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างภาพขึ้นด้วยสัญญาณจากรังสี เอกซ์ที่ทาการวิเคราะห์ใน
เชิงคุณภาพหรื อเชิงปริ มาณได้อีกด้วย กระบวนการทั้งหมดในการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราดต้องอยูภ่ ายใต้สภาวะสุญญากาศสูง (<10−6 mbar) เพื่อลดการกระเจิงที่ไม่
ต้องการเนื่องจากการชนกันของอิเล็กตรอนกับโมเลกุลแก๊สในบรรยากาศ สาหรับตัวอย่างที่เป็ น
ฉนวนนั้น จะมีการกักเก็บประจุไฟฟ้าบนพื้นผิวเนื่ องจากการตกกระทบของลาอิเล็กตรอน ซึ่ง
จะต้องมีการเคลือบผิวด้วยฟิ ล์มบางให้นาไฟฟ้าเพื่อให้เป็ นเส้นทางการปล่อยกระแสไฟฟ้าลง
กราวนด์ (Goldstein et al., 2003; Goldstein et al., 2017)

ภาพที่ 2-16 แผนผังภายในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Goldstein et al., 2003)
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ภาพที่ 2-17 ผลผลิตจากอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกบั อะตอมที่ความลึกต่าง ๆ
(เข้าถึงได้จาก : https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Scanning_electron_mi
croscope&oldid=997719588)
ภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมาจากสัญญาณอิเล็กตรอนแบบต่าง ๆ (Reimer,
1998) ดังนี้
1) อิเล็กตรอนทุติยภูมิ มีความสาคัญที่สุดเนื่ องจากสามารถรวบรวมอิเล็กตรอนเหล่านี้
ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตวั เก็บอิเล็กตรอนที่มีลกั ษณะเป็ นตาราง (Electron collector grid) ที่มีการจ่าย
ศักย์ไบแอสบวก ซึ่งวางอยูท่ ี่ดา้ นข้างของชิ้นงาน เนื่องจากเป็ นอิเล็กตรอนพลังงานต่า 2 - 3 eV
ด้านหลังตัวเก็บอิเล็กตรอนนี้ อิเล็กตรอนทุติยภูมิจะถูกเร่ งไปยังตัวเปล่งแสงวับ (scintillator) ที่มี
ศักย์ไบแอสที่ +10 kV และประกายแสงที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกโดยโฟโตมัลติพลายเออร์ ค่ายีลด์ของ
อิเล็กตรอนทุติยภูมิที่ได้น้ นั ขึ้นกับมุมเอียงของพื้นผิวตัวอย่าง
2) อิเล็กตรอนกระเจิงกลับ อิเล็กตรอนกลุ่มนี้ จะเคลื่อนที่เป็ นวิถีตรงตกกระทบพื้นผิว
ของตัวอย่าง ซึ่งผ่านการกระเจิงแบบยืดหยุน่ หลายครั้งทาให้สูญเสี ยพลังงานไปบางส่ วน และเกิด
การเบี่ยงเบนไปจากแนวที่มนั ตกกระทบและกระเจิงกลับสู่ พ้นื ผิว หากมีการตรวจสอบวิถีของ
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อิเล็กตรอนเหล่านั้น จะพบว่าบางครั้งอิเล็กตรอนเกิดการกระเจิงแบบยืดหยุน่ แบบมุมกว้างมากกว่า
90◦ จนทาให้ลาอิเล็กตรอนหลุดออกมาเป็ นอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ สิ่ งสาคัญต่อความคมชัดของ
สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนกระเจิงกลับนั้น ขึ้นอยูก่ บั สัมประสิ ทธิ์การกระเจิงกลับที่มีต่อเลข
อะตอมเฉลี่ย ซึ่งสัมพันธ์กบั แนวของลาอิเล็กตรอนที่ตกกระทบพื้นผิวชิ้นงานและระนาบของ
แลตทิซ
3) สร้างภาพจากรังสี เอกซ์ แม้วา่ รังสี เอกซ์จะใช้สาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ
เป็ นหลัก แต่ก็สามารถใช้ในการถ่ายภาพได้ ส่ วนของการแสดงผลนั้นจะแสดงจุดสว่างของรังสี
เอกซ์ที่มาจากธาตุแต่ละชนิดที่บนั ทึกไว้ในเครื่ องวิเคราะห์ ความเข้มข้นของจุดเป็ นการวัดความ
เข้มข้นของธาตุที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถวัดในเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณได้โดยการสร้างเป็ นกราฟ
ของความเข้มเทียบกับพลังงานของรังสี เอกซ์
3. การศึกษาองค์ ประกอบทางเคมีด้วยสเปกโทรสโคปี ของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูก
ปลดปล่อยด้วยรังสีเอกซ์ (X-ray photoelectron spectroscopy; XPS)
เทคนิค XPS เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์พ้นื ผิววัสดุที่อยูบ่ นพื้นฐานของปรากฏการณ์โฟ
โตอิเล็กทริ ก (photoelectric effect) ที่มีการค้นพบครั้งแรกโดย Heinrich Hertz ในปี ค.ศ. 1887 และ
ถูกอธิบายอย่างเป็ นทางการโดย Albert Einstein ในปี ค.ศ. 1905 ซึ่งทาให้เขาได้รับรางวัลโนเบล
สาขาฟิ สิ กส์ในปี ค.ศ. 1921 ต่อมา Kai Siegbahn ได้พฒั นาเทคนิคเกี่ยวกับสเปกโทรสโคปี
อิเล็กตรอนความละเอียดสูง (High resolution electron spectroscopy) จนได้รับรางวัลโนเบลสาขา
ฟิ สิ กส์ ในปี ค.ศ. 1981 ซึ่งในตอนแรกเรี ยกว่า อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี สาหรับการวิเคราะห์ทาง
เคมี (Electron spectroscopy for chemical analysis; ESCA) ซึ่งมีหลักการทางานดังนี้ คือ เมื่อฉาย
รังสี เอกซ์พลังงานต่า (Soft X-rays) ที่มีพลังงานโฟตอน (hv) ต่ากว่า ~6 keV ไปที่ชิ้นงานตัวอย่าง จะ
เกิดการถ่ายเทพลังงานของรังสี เอกซ์ไปยังอิเล็กตรอนที่อยูใ่ นวงโคจรชั้นต่าง ๆ ของอะตอมอย่าง
สมบูรณ์ โฟตอนของรังสี เอกซ์น้ ีจะกระตุน้ อิเล็กตรอนที่มีพลังงานยึดเหนี่ยว (Binding energy; EB)
เทียบกับระดับเฟอร์มิ (Fermi level) ให้หลุดออกจากวงโคจร เรี ยกว่า โฟโตอิเล็กตรอน
(Photoelectron) ซึ่งสามารถหาว่าอิเล็กตรอนตัวนี้หลุดออกมาจากวงโคจรชั้นใดของอะตอมโดยการ
วัดค่าพลังงานจลน์ (Kinetic energy; EK) ของโฟโตอิเล็กตรอนและคานวณหาค่าพลังงานยึดเหนี่ยว
ได้จากสมการดังต่อไปนี้ (Stevie & Donley, 2020)
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ภาพที่ 2-18 การเกิดโฟโตอิเล็กตรอน 1s (Watts & Wolstenholme, 2003)
EB = h − EK −  spec.

(2-18)

เมื่อ h คือ ค่าคงที่ของพลังค์ (4.136×10-15 eV·s)
v คือ ความถี่ของรังสี เอกซ์ที่ใช้
Φspec. คือ ฟังก์ชนั งาน (Work function) ของสเปกโทรมิเตอร์เทียบกับระดับสุญญากาศ
(Vacuum level) ซึ่งหากตัวอย่างทดสอบเป็ นแก๊สสามารถตัดเทอมนี้ทิ้งไปได้
กระบวนการการเกิดโฟโตอิเล็กตรอนแสดงดังภาพที่ 2-18 เมื่ออิเล็กตรอนจากชั้น K ถูก
กระตุน้ ด้วยรังสี เอกซ์และหลุดออกจากอะตอม (โฟโตอิเล็กตรอน 1s) อิเล็กตรอนที่ถูกกระตุน้ และ
หลุดออกไปโดยไม่มีการสู ญเสี ยพลังงานนั้นจะเกิดเป็ นพีคที่มีลกั ษณะเฉพาะในสเปกตรัม ส่ วน
อิเล็กตรอนที่เกิดการกระเจิงแบบไม่ยดื หยุน่ และสู ญเสี ยพลังงานนั้นจะเกิดเป็ นพื้นหลังของ
สเปกตรัม เมื่อโฟโตอิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจรของอะตอมแล้ว อะตอมที่ถูกไอออไนซ์
จะต้องคลายตัวให้มีพลังงานที่สถานะพื้น โดยอิเล็กตรอนวงนอกจะเข้ามาแทนที่โดยการลดระดับ
พลังงานด้วยการปลดปล่อยออกมาในรู ปแบบโฟตอนของรังสี เอกซ์ ที่เรี ยกว่า การเรื องรังสี เอกซ์
(X-ray fluorescence; XRF) และถ้าหากรังสี เอกซ์น้ ีไปชนกับอิเล็กตรอนวงนอกจนอิเล็กตรอนตัว
นั้นหลุดออกมา จะเรี ยกอิเล็กตรอนตัวนั้นว่า โอเจอิเล็กตรอน (Auger electron) ซึ่งบางครั้งการ
วิเคราะห์ XPS นั้นอาจมีสัญญาณของโอเจอิเล็กตรอนด้วย สเปกตรัมโฟโตอิเล็กตรอนจะถูกสร้าง
ขึ้นตามการจัดเรี ยงตัวของอิเล็กตรอนของธาตุน้ นั ๆ ได้ค่อนข้างแม่นยา เนื่ องจากอิเล็กตรอน
ทั้งหมดที่มีพลังงานยึดเหนี่ยวน้อยกว่าพลังงานโฟตอนของรังสี เอกซ์จะแสดงในสเปกตรัม ซึ่งจะถูก
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บันทึกในรู ปแบบของพลังงานยึดเหนี่ยว EB หรื อพลังงานจลน์ EK ของโฟโตอิเล็กตรอน ภาพที่ 2-19
แสดงสเปกตรัม XPS แบบสแกนสารวจ (Survey scan) ของ polytetrafluoroethylene (PTFE) ที่ถูก
กระตุน้ ด้วยรังสี เอกซ์ Al Kα ซึ่งเป็ นวัสดุฉนวนและอาจมีการสะสมประจุเกิดขึ้นในระหว่างการฉาย
ด้วยรังสี เอกซ์ จนทาให้ค่าพลังงานที่วดั ได้น้ นั เลื่อนไป สิ่ งนี้สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเทียบค่า
พลังงานกับพลังงานยึดเหนี่ยวที่ทราบค่าแน่ชดั ซึ่งโดยทัว่ ไปมักจะเทียบกับพีคของคาร์บอน C 1s ที่
พลังงานยึดเหนี่ยว 285.0 eV
พีคที่ได้ในสเปกตรัม XPS ของโฟโตอิเล็กตรอนนั้นมีความสัมพันธ์กบั พลังงานยึด
เหนี่ยวของธาตุแต่ละชนิด ซึ่งสามารถทราบชนิดของธาตุที่มีอยูไ่ ด้ทนั ที เนื่องจากเส้นทางเสรี เฉลี่ย
ของอิเล็กตรอนสาหรับโฟโตอิเล็กตรอนที่ถูกกระตุน้ มีค่าเพียง 0.5 - 3 nm การวิเคราะห์หาชนิดของ
ธาตุจึงอยูใ่ น 5 - 20 ชั้นอะตอมที่อยูน่ อกสุ ดของตัวอย่างทดสอบ ในภาพที่ 2-19 นั้น พีคหลัก
Flourine 1s (F 1s) และ Carbon 1s (C 1s) เป็ นผลมาจากการเหนี่ยวนาโดยโฟตอนของรังสี เอกซ์ที่มา
จาก Al Kα1,2 ส่วนพีคเล็กความเข้มต่าที่ระบุวา่ Kα3,4 และ Kβ นั้นเกิดขึ้นจากโฟโตอิเล็กตรอน 1s ที่
หลุดออกมาโดยรังสี เอกซ์ความยาวคลื่นอื่น ๆ ได้แก่ Al Kα3,4 และ Al Kβ ตามลาดับ หากเครื่ อง
XPS นั้นติดตั้งตัวเลือกความยาวคลื่นจะสามารถกรองความยาวคลื่น Kα3,4 และ Kβ ออกจากรังสี
เอกซ์ ส่ งผลให้ได้พีคที่แม่นยามากขึ้น (Tougaard, 2013)

ภาพที่ 2-19 สเปกตรัม XPS แบบสแกนสารวจของ PTFE (Tougaard, 2013)
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ภาพที่ 2-20 สเปกตรัม Ti 2p ของสารประกอบ TiO2
ธาตุแต่ละตัวจะมีสเปกตรัม XPS เฉพาะตัว โดยอยูบ่ นพื้นฐานของระดับชั้นพลังงานของ
อิเล็กตรอนในวงโคจรของธาตุน้ นั ๆ ซึ่งหากเป็ นสารประกอบ รู ปร่ างของพีคอาจต่างไปจากธาตุ
บริ สุทธิ์เนื่องจากพันธะทางเคมี ซึ่งทาให้เกิดการเลื่อนไปของพลังงานยึดเหนี่ยว เรี ยกว่า การเลื่อน
ทางเคมี (Chemical shift) พีคจากโฟโตอิเล็กตรอนชั้น s นั้นจะเกิดเป็ นพีคเดี่ยว (Singlet) และ
นอกจากนั้นจะเกิดเป็ นพีคคู่ (Doublets) เนื่องจากการคู่ควบของสปิ นกับออร์บิท (Spin-Orbit
coupling) โดยที่พีคคู่น้ นั จะระบุดว้ ยเลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมรวม j เป็ นตัวห้อย เช่น Ti 2p จะ
ประกอบด้วยพีค Ti 2p1/2 และ Ti 2p3/2 มีอตั ราส่วนความเข้มที่ระบุโดย 2j+1 จึงทาให้พีค Ti 2p1/2
และ Ti 2p3/2 มีความเข้มเป็ น 1:2 (Stevie & Donley, 2020) ดังแสดงในภาพที่ 2-20
เครื่ อง XPS มีองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญ (Tougaard, 2013) ดังนี้
1. แหล่งกาเนิดรังสี เอกซ์ ในการทาให้เกิดรังสี เอกซ์ปฐมภูมิน้ นั จะใช้ขดลวดร้อน
ทังสเตน (W) หรื อ แลนทานัมเฮกซะโบไรด์ (LaB6) เพื่อเป็ นแหล่งกาเนิดอิเล็กตรอนที่ถูกเร่ งให้
เคลื่อนที่ไปที่ข้วั แอโนดไฟฟ้าแรงสู ง (High voltage anode) การเลือกใช้วสั ดุที่เป็ นขั้วแอโนดนั้น
ขึ้นอยูก่ บั หลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ พลังงาน ความกว้างของลารังสี เอกซ์ (Linewidth) ความลึกของ
การวิเคราะห์ (Analysis depth) ภาคตัดขวางการไอออไนเซชัน (Ionization cross section) โดยทัว่ ไป
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เครื่ อง XPS จะติดตั้ง Al และ/หรื อ Mg ที่ข้วั แอโนดเพื่อเป็ นแหล่งกาเนิดรังสี เอกซ์ ซึ่งมักอยูใ่ น
รู ปแบบของแหล่งแอโนดคู่ที่มีท้ งั Al และ Mg ซึ่งสามารถเลือกแยกกันได้ นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้ง
ตัวแยกความยาวคลื่น (Monochromator) เข้าไปด้วย ดังภาพที่ 2-21 ใช้ผลึกควอตซ์ติดตั้งในตาแหน่ง
มุมเฉพาะเพื่อให้ได้เฉพาะรังสี เอกซ์ Al Kα เท่านั้นที่จะหักเหและผ่านช่องเปิ ดไปได้ จากนั้นจะ
กรองรังสี เอกซ์ Al อื่น ๆ รวมทั้งรังสี เอกซ์พลังงานต่อเนื่ องด้วย ซึ่งความละเอียดของสเปกตรัม XPS
นั้นขึ้นอยูก่ บั ความกว้างของลารังสี เอกซ์ที่ตกกระทบตัวอย่าง ทั้งนี้ตวั แยกความยาวคลื่นสามารถลด
ความกว้างของลารังสี เอกซ์ของเป้าอลูมิเนียมจาก 0.9 eV เหลือประมาณ 0.25 eV
2. ชุดตรวจวัดโฟโตอิเล็กตรอน ซึ่งในส่ วนนี้ประกอบด้วย เลนส์รวบรวมอิเล็กตรอน
(Electron collection lenses) ตัววิเคราะห์พลังงานอิเล็กตรอน (Electron energy analyzer) และตัว
ตรวจจับอิเล็กตรอน โดยเลนส์รวบรวมอิเล็กตรอนนั้นถูกติดตั้งระหว่างชิ้นงานทดสอบและตัว
วิเคราะห์พลังงาน มีหน้าที่ควบคุมพื้นที่โฟกัสและลดพลังงานของโฟโตอิเล็กตรอนก่อนที่จะเข้าสู่
ตัววิเคราะห์พลังงาน ด้วยการกาหนดค่า พลังงานผ่าน (Pass energy) หากกาหนดค่าต่าจะให้ความ
ละเอียดสูงในการวิเคราะห์ ส่ วนตัววิเคราะห์พลังงานนั้นมีดว้ ยกัน 2 ชนิดหลัก คือ Cylindrical
Mirror Analyzers (CMA) และ Concentric Hemispherical Analyzers (CHA) ซึ่งในปัจจุบนั นิยมใช้
ตัววิเคราะห์พลังงานชนิด CHA ซึ่งให้ความละเอียดของพลังงานดีกว่าและให้สามารถขยายสัญญาณ
อิเล็กตรอนได้มากกว่า ตัววิเคราะห์พลังงานชนิด CHA นั้น ประกอบด้วย แผ่นครึ่ งทรงกลม 2 ชุด ที่
มีรัศมีความโค้งต่างกัน แสดงดังภาพที่ 2-21 ซึ่งป้อนแรงดันไฟฟ้าลบที่แผ่นด้านนอกและ
แรงดันไฟฟ้าบวกที่ดา้ นใน อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ผา่ นช่องเปิ ดขาเข้า (Entrance slit) ไปยังช่องเปิ ด
ขาออก (Exit slit) และจะมีเพียงอิเล็กตรอนที่มีพลังงานเฉพาะเท่านั้นที่สามารถเดินทางผ่านตัว
วิเคราะห์พลังงานได้ อิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงเกินไปหรื อต่าเกินไปจะถูกคัดกรองออกโดยชนกับ
แผ่นครึ่ งทรงกลมด้านนอกหรื อด้านในตามลาดับ ความละเอียดของตัววิเคราะห์พลังงานนี้จะถูก
กาหนดโดยรัศมีของตัวมันเอง หากรัศมีมีค่ามากก็จะให้ความละเอียดของพลังงานที่ดีมากกว่า ส่วน
สุดท้าย คือ ตัวตรวจจับอิเล็กตรอน ส่วนใหญ่ที่ใช้ในเครื่ อง XPS นั้นเป็ นชนิ ดที่ขยายสัญญาณ
อิเล็กตรอน (Electron multipliers) ซึ่งมักจะถูกติดตั้งที่ช่องเปิ ดขาออกของตัววิเคราะห์พลังงาน
เพื่อให้รวบรวมอิเล็กตรอนได้มากขึ้น
3. ระบบสุญญากาศ ประกอบด้วย ห้องวิเคราะห์หลัก (Main analytical chamber) ที่
ระดับสุญญากาศสูงพิเศษ และห้องเตรี ยมชิ้นงาน (Preparation chamber) ที่ระดับสุญญากาศไม่สูง
มาก เชื่อมต่อกันผ่านวาล์วสุญญากาศสูง ซึ่งเหตุผลที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาวะ
สุ ญญากาศสู งพิเศษนั้น คือ โฟโตอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากอะตอมจะต้องไม่เกิดการ
กระเจิงเนื่องจากโมเลกุลอากาศในขณะการเคลื่อนที่ไปสู่ ตวั วิเคราะห์พลังงาน และสิ่ งนี้เองที่ทาให้
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ต้องใช้สุญญากาศที่ระดับ 10-5 ถึง 10-6 mbar ในทางปฏิบตั ิระบบ XPS นั้นใช้สุญญากาศที่ระดับ 10-9
ถึง 10-10 mbar เนื่องจากว่าเทคนิค XPS นั้นเป็ นเทคนิคที่ไวต่อพื้นผิว มันจึงมีความไวต่อการ
ปนเปื้ อนที่พ้นื ผิวเป็ นอย่างมากด้วยเช่นกัน ที่ความดัน 1×10-6 mbar และสัมประสิ ทธิ์การยึดเกาะมีค่า
1 หรื อทุกโมเลกุลที่กระทบกับพื้นผิวจะเกาะติดพื้นผิวนั้น ซึ่งจะมีการปนเปื้ อนในลักษณะชั้น
อะตอมเดียวภายใน 2 วินาที ดังนั้น ระบบ XPS จึงมีความจาเป็ นอย่างมากที่ตอ้ งใช้ระบบสุญญากาศ
สู งพิเศษเพื่อลดการปนเปื้ อนบนพื้นผิวชิ้นงานตัวอย่างภายในห้องวิเคราะห์

ภาพที่ 2-21 แผนผังของเครื่ อง XPS (Stevie & Donley, 2020)
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4. การศึกษาเอกลักษณ์ของฟิ ล์มบางด้วยรามานสเปกโทรสโคปี (Raman Spectroscopy)
เทคนิครามานสเปกโทรสโคปี เป็ นเทคนิคที่ใช้ในการตรวจยืนยันเอกลักษณ์ของสาร
ตัวอย่าง โดยอาศัยหลักการกระเจิง (Scattering) ของแสง ซึ่งสารแต่ละชนิดจะมีลกั ษณะการกระเจิง
ของแสงไม่เหมือนกัน ซึ่ง นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ และคณิตา ตังคณานุรักษ์ (2547) ได้อธิบายว่า การ
วิเคราะห์วสั ดุดว้ ยเทคนิครามานสเปกโทรสโคปี เป็ นเทคนิคที่อาศัยหลักการวัดการกระเจิงของคลื่น
แสงที่ชนกับโมเลกุลของสารที่กาลังสั่นและหมุนอยู่ โดยการชนสามารถเกิดขึ้นได้สองแบบ คือ
การชนแบบยืดหยุน่ (Elastic Collision) เป็ นการชนแบบไม่มีการสูญเสี ยพลังงาน โดยคลื่นแสงที่
กระเจิงหลังจากการชนกับโมเลกุลของสารนั้นจะมีพลังงานเท่ากับแสงที่ตกกระทบโมเลกุล การ
กระเจิงในลักษณะนี้เรี ยกว่า การกระเจิงแบบเรย์ลี (Rayleigh scattering) และการชนแบบไม่ยดื หยุน่
(Inelastic scattering) เป็ นการชนแบบมีการสูญเสี ย (หรื อได้รับ) พลังงาน โดยคลื่นแสงที่กระเจิง
หลังจากการชนอาจมีพลังงานสูงกว่าหรื อต่ากว่าพลังงานของคลื่นแสงที่ตกกระทบโมเลกุล การ
กระเจิงในลักษณะนี้เรี ยกว่า การกระเจิงแบบรามาน (Raman scattering)
ความเข้มข้นของการกระเจิงแบบรามานมีค่าประมาน 10-10 ถึง 10-12 เท่าของคลื่นแสงที่
ตกกระทบโมเลกุลซึ่งทาให้ตรวจวัดได้ยาก จึงต้องใช้คลื่นแสงที่มีความเข้มสูงผ่านไปที่โมเลกุลโดย
ใช้คลื่นแสงจากเลเซอร์ (Laser light source) รามานสเปกตรัมจัดเป็ นสเปกตรัมที่ได้จากการวัดการ
กระเจิงของคลื่นแสงในช่วงเลขคลื่น 15,000 ถึง 25,000 cm-1 ใช้ศึกษาสูตรโครงสร้างโมเลกุลกับ
พันธะเคมี ตรวจสอบหมู่ฟังก์ชนั ใช้ตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ เช่น องค์ประกอบหลักจากการ
ผสมที่ซบั ซ้อน ใช้วิเคราะห์เชิงปริ มาณของสารอินทรี ย ์ สารอนินทรี ยแ์ ละสารชีวโมเลกุล ใช้ศึกษา
เพื่อหาส่วนประกอบ โครงสร้างความเสถียรของสารประกอบเชิงซ้อน ค่าคงที่สมดุลของการแตก
ตัวของกรด เป็ นต้น
การกระเจิงแบบรามานเกิดจากคลื่นแสงเลเซอร์ที่มีความถี่เดียว (v0) ไปชนกับโมเลกุล
และเกิดการกระเจิงจนทาให้โมเลกุลมีพลังงานสู งขึ้นไปอยูท่ ี่ระดับพลังงานกึ่งสถานะเร้า (Quasiexcited state ซึ่งเป็ นระดับพลังงานที่อยูร่ ะหว่างสถานะพื้น E0 และสถานะเร้าของระดับพลังงาน
ของอิเล็กตรอน E1) แล้วกลับสู่ ระดับพลังงานสถานะพื้น E0 และเกิดการกระเจิงแบบรามานขึ้นมา 2
แบบได้เส้นสเปกตรัมที่มีความถี่ต่ากว่าหรื อสูงกว่าความถี่ของคลื่นแสงเลเซอร์ (ภาพที่ 2-22) ดังนี้
1. เส้นสโตกส์ (Stoke line) เป็ นเส้นสเปกตรัมที่มีความถี่ต่ากว่าความถี่ของแสง
เลเซอร์เกิดจากการชนกันระหว่างโฟตอนของแสงเลเซอร์กบั โมเลกุลที่อยูใ่ นสถานะพื้นของระดับ
พลังงานการสั่น ( v = 0 ) ส่งผลให้โฟตอนมีพลังงานลดลง ส่วนโมเลกุลที่ได้รับพลังงานจากโฟตอน
จะอยูใ่ นสถานะเร้าและกลับลงสู่ระดับพลังงาน E0 ให้ EST เป็ นพลังงานของเส้นสโตกส์
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EST = hvR− = hv0 − hv1
E

(2-19)

จาก v = 0 และ v = 1 จะได้

E = hv0 − hvR− = hv1

2. เส้นแอนติสโตกส์ (Anti-stoke line) เป็ นเส้นสเปกตรัมที่มีความถี่มากกว่าความถี่
ของแสงเลเซอร์ เกิดจากการชนกันระหว่างโฟตอนของคลื่นแสงเลเซอร์กบั โมเลกุลที่มีอยูใ่ นสถานะ
เร้าของระดับพลังงานของการสั่น ( v = 1 ) ทาให้โฟตอนได้รับพลังงานจากโมเลกุล ส่งผลให้
โมเลกุลกลับลงสู่ สถานะพื้น E0 และโฟตอนมีพลังงานเพิ่มขึ้น ให้ EAST เป็ นพลังงานของเส้นแอนติส
โตกส์
EAST = hvR+ = hv0 + hv1
E

(2-20)

จาก v = 0 และ v = 1 จะได้

E = hvR+ − hv0 = hv1

การบันทึกผลการศึกษาด้วยเทคนิครามานสเปกโทรสโคปี นั้นจะบันทึกเป็ นเลขคลื่นของ
รามานที่เลื่อนไป (Raman Shift) เทียบกับเลขคลื่นของแสงที่ใช้กระตุน้ แสดงได้ดงั ภาพที่ 2-23 ซึ่ง
จะเห็นเส้นสเปกตรัมรามาน 2 ชุด อยูด่ า้ นที่มีความยาวคลื่นสูงกว่าและต่ากว่าความยาวคลื่นของแสง
ที่ใช้กระตุน้ นัน่ คือ เส้นสโตกส์และเส้นแอนติสโตกส์ ซึ่งแต่ละพีคนั้นมี Raman Shift เท่ากัน โดย
ปกติแล้วโมเลกุลที่สถานะเร้าจะมีจานวนน้อยกว่าที่สถานะพื้น ซึ่งเป็ นไปตามกฎของโบลต์ซมานน์

ภาพที่ 2-22 ไดอะแกรมการกระเจิงแบบรามาน
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ดังนั้นเส้นสโตกส์จึงมีความเข้มมากกว่าเส้นแอนติสโตกส์มาก การศึกษาด้วยรามานสเปกโทรสโค
ปี ส่วนมากจึงใช้เส้นสโตกส์ อัตราส่วนความเข้มของเส้นแอนติสโตกส์ต่อความเข้มของเส้นสโตกส์
มีความสัมพันธ์เป็ นไปตามสมการของโบลต์ซมานน์ ดังนี้
I AST N1
=
= e−E / kT
I ST
N0

เมื่อ

(2-21)

และ I คือ ความเข้มของเส้นแอนติสโตกส์และเส้นสโตกส์ ตามลาดับ
N และ N คือ จานวนโมเลกุลในสถานะเร้าและสถานะพื้น ตามลาดับ
E คือ ผลต่างพลังงานระหว่างสถานะเร้าและสถานะพื้น
k คือ ค่าคงที่โบลต์ซมานน์ มีค่าประมาณ 1.38×10-23 J/K
T คือ อุณหภูมิสัมบูรณ์
I AST
1

ST

0

เครื่ องรามานสเปกโทรมิเตอร์
เครื่ องรามานสเปกโทรมิเตอร์ ประกอบด้วยส่ วนที่สาคัญ ได้แก่ แหล่งกาเนิดแสง ระบบ
เลนส์ ระบบแยกแสง และตัวตรวจวัดสัญญาณ ภาพที่ 2-24 แสดงส่วนประกอบและแผนผังการ
ทางานของเครื่ องรามานสเปกโทรมิเตอร์ โดยเริ่ มจากแสงเลเซอร์ ตกกระทบบนชิ้นงานตัวอย่างซึ่ง
ถูกโฟกัสโดยระบบเลนส์ และกระเจิงเข้าสู่ตวั แยกแสง (Monochromator) เพื่อรวบรวมแสงที่
กระเจิงแบบรามานมาที่ช่องแสงผ่านออก แล้วกระจายออกตามความถี่ของคลื่นแสง จากนั้นผ่าน
ออกที่ช่องแสงออกเข้าสู่ตวั ตรวจวัดสัญญาณ (Detector) ตัวตรวจวัดสัญญาณที่ใช้ในเครื่ องรามาน
สเปกโทรมิเตอร์มีดว้ ยกัน 2 แบบ คือ แบบ single channel จะใช้ Photomultiplier tube และแบบ
Multichannel จะใช้ Diode array detector หรื อ Charge Coupled Device (CCD)

ภาพที่ 2-23 สเปกตรัมรามานของเอทานอลที่ถูกกระตุน้ ด้วยแสงเลเซอร์ความยาวคลื่น 532 nm
(เข้าถึงได้จาก : https://www.nanophoton.net/raman/raman-spectroscopy.html)
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ภาพที่ 2-24 ไดอะแกรมของเครื่ องรามานสเปกโทรมิเตอร์
5. การศึกษาสมบัติทางแสงด้ วยอัลตร้ าไวโอเลต-วิซิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
(Ultraviolet-Visible or UV-VIS spectrophotometer)
เทคนิคนี้ เกี่ยวข้องกับการบันทึกสเปกตรัมการดูดกลืนรังสี ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (แสง)
ในช่วงดังกล่าว แสงอัลตราไวโอเลตอยูใ่ นช่วงความยาวคลื่นจาก 10 ถึง 400 nm ซึ่งแบ่งย่อยได้เป็ น
ช่วง UV ใกล้ (Near UV, 200 - 400 nm) และช่วง UV ไกล (Far UV, 10 - 200 nm) ส่วนแสงที่
มองเห็นได้น้ นั มีความยาวคลื่นประมาณ 400 ถึง 800 nm การดูดกลืนแสงในช่วง UV และแสงที่
มองเห็นได้น้ นั ทาให้อิเล็กตรอนถูกกระตุน้ จากระดับพลังงานต่าให้ข้ นึ ไปอยูใ่ นระดับพลังงานที่
สู งขึ้น เนื่องจาก UV-Visible spectrophotometry นั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงาน
ของอิเล็กตรอน (Electronic transition)
การศึกษาด้วย UV-Visible spectrophotometer นั้น จะบันทึกสเปกตรัมของแสง UV หรื อ
แสงในช่วงที่มองเห็นได้ในรู ปแบบของกราฟระหว่างความยาวคลื่นและความเข้มของแสงในเทอม
ของค่าการดูดกลืน การส่งผ่าน และการสะท้อนแสง
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เครื่ อง UV-VIS Spectrophotometer
การศึกษาด้วยสเปกโทรโฟโตมิเตอร์โดยหลักการแล้วจะเป็ นการศึกษาการดูดกลืนแสง
ของตัวอย่าง ซึ่งไม่สามารถวัดการดูดกลืนแสงได้โดยตรง ดังนั้น จะอาศัยการเปรี ยบเทียบความเข้ม
ของแสงที่ส่งผ่านหรื อสะท้อน กับแสงตกกระทบ เครื่ องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ที่ใช้กนั ในปัจจุบนั
ส่วนใหญ่เป็ นแบบลาแสงคู่ ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 5 ส่ วน ได้แก่ แหล่งกาเนิ ดคลื่นแสง
ตัวเลือกความยาวคลื่นแสง ตัวตรวจจับสัญญาณ ส่วนขยายสัญญาณ และส่วนบันทึกข้อมูล ซึ่งแสดง
ได้ดงั ภาพที่ 2-25
1) แหล่งกาเนิดคลื่นแสง (Radiation source) ใช้แหล่งกาเนิดแสงที่มีความเข้ม
สม่าเสมอและคงที่ตลอดช่วงความยาวคลื่นที่ใช้งาน ทัว่ ไปมักจะใช้หลอดไฮโดรเจน (H2 lamp)
สาหรับแสงช่วง UV (180 - 400 nm) แต่ถา้ ต้องการความเข้มแสงมากขึ้นจะใช้หลอดดิวเทอเรี ยม (D2
lamp) ซึ่งให้ความเข้มแสงมากกว่า 3 - 5 เท่า และช่วงแสงที่มองเห็นได้จะใช้หลอดไส้ทงั สเตน ซึ่ง
สามารถให้แสงที่มีความยาวคลื่นถึงช่วงอินฟราเรดใกล้ (350 - 2500 nm)
2) ตัวเลือกความยาวคลื่นแสง (Monochromator) ทาหน้าที่กระจายแสงที่ได้จาก
แหล่งกาเนิดออกเป็ นความยาวคลื่นเดียว หรื อช่วงความยาวคลื่นที่แคบมาก ซึ่งปัจจุบนั ถูกใช้อย่าง
กว้างขวาง มีอยู่ 2 ชนิด คือ ปริ ซึมและเกรตติงที่สร้างขึ้นจากควอตซ์ เนื่องจากควอตซ์ยอมให้แสง
UV ผ่านได้ ในขณะที่แก้วจะดูดกลืนแสง UV ไว้ แต่ก็สามารถใช้ในช่วงแสงที่มองเห็นได้ แสงที่
กระจายออกจะถูกแบ่งด้วยตัวแบ่งลาแสงเป็ นสองลาที่ขนานกันด้วยความเข้มที่เท่ากัน ลาหนึ่งผ่าน
เซลล์โปร่ งใสที่มีตวั อย่างและอีกลาหนึ่งผ่านเซลล์เหมือนกันที่มีตวั ทาละลายหรื ออากาศ เรี ยกว่า
ลาแสงตัวอย่างและลาแสงอ้างอิง ตามลาดับ

ภาพที่ 2-25 ไดอะแกรมของเครื่ อง UV-VIS Spectrophotometer แบบลาแสงคู่ (Yadav, 2005)

48
3) ตัวตรวจจับสัญญาณ (Detector) โดยทัว่ ไปการตรวจจับสัญญาณนั้นจะเปลี่ยน
สัญญาณคลื่นแสงเป็ นสัญญาณไฟฟ้าโดยผ่านทรานดิวเซอร์ (Transducer) ซึ่งจะสร้างแรงดันไฟฟ้า
ตามสัดส่วนของความเข้มแสงที่ตกกระทบตัวมัน
4) ส่วนขยายสัญญาณ (Amplifier) สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่มีส่วนขยายสัญญาณนั้น
จะช่วยลดการดูดกลืนของตัวทาละลายจากการแก้ปัญหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
5) ส่วนบันทึกข้อมูล (Recorder) ในส่ วนนี้สเปกตรัมของแสงจะถูกบันทึกโดย
อัตโนมัติ ซึ่งจะออกมาในรู ปของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นกับค่าการดูดกลืน การ
ส่งผ่าน หรื อการสะท้อนของแสง (Yadav, 2005)
6. ศึกษาสมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์มบาง ด้วยการทดสอบการย่อยสลายสารละลาย
เมทิลนี บลู (Methylene blue; MB) หรื อเมทิลไธโอนีนคลอไรด์ (Methylthionine chloride) เป็ น
สารประกอบเคมีอะโรมาติกเฮเทอโรไซคลิกที่มีสูตรโมเลกุล (C16H18ClN3S, 3H2O) มีชื่อทางเคมี [3,
7-bis (Dimethylamino)-phenaza-thionium chloride Tetramethylthionine chloride] ซึ่งเป็ นสี ยอ้ ม
กลุ่มไทอาซีนที่มีประจุบวก สี น้ าเงินเข้มในสถานะออกซิไดซ์ และไม่มีสีเมื่อถูกรี ดิวซ์เป็ นลิวโคเมทิ
ลีนบลู (Miclescu & Wiklund, 2010) โดยตรวจสอบความเข้มข้นของสารละลายด้วยสเปกตรัมการ
ดูดกลืนแสงจากเครื่ องอัลตร้าไวโอเลต-วิซิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ จากกฎของแลมเบิร์ต
(Lambert’s law) ที่วา่ สัดส่วนของแสงตกกระทบความยาวคลื่นเดียว (Monochromatic) ที่ถูกดูดซับ
โดยตัวกลางที่เป็ นเนื้ อเดียวกัน (Homogeneous) นั้นไม่ข้ นึ กับความเข้มของรังสี ตกกระทบ ในขณะ
ที่กฎของเบียร์ (Beer’s law) ระบุวา่ การดูดกลืนรังสี เอกรงค์โดยตัวกลางที่เป็ นเนื้ อเดียวกันนั้นเป็ น
สัดส่ วนกับจานวนโมเลกุลที่ดูดซับ ดังนั้น เมื่อนากฎเหล่านี้มาผนวกกันจึงเกิดเป็ นกฎใหม่ข้ นึ
เรี ยกว่า กฎของเบียร์-แลมเบิร์ต (Beer-Lambert law) ซึ่งแสดงดังสมการต่อไปนี้ (Yadav, 2005)
log10

เมื่อ

I0
= A =  cl
I

(2-22)

I0 คือ ความเข้มของรังสี ตกกระทบ
I คือ ความเข้มของรังสี ที่ส่งผ่านสารละลายตัวอย่าง
A คือ ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) หรื อความหนาแน่นของแสง (Optical density)
ε คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์การดูดกลืนแสงเชิงโมลาร์
c คือ ความเข้มข้นของตัวถูกละลาย (mole/L)
l คือ ความกว้างของตัวอย่างหรื อระยะทางที่แสงผ่าน (cm)
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จากสมการ จะเห็นว่าความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างนั้นแปรผันตรงกับค่าการ
ดูดกลืนแสงของสารละลาย เมื่อทราบความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างแล้วสามารถนาไปหา
อัตราการเกิดปฏิกิริยาได้ดว้ ยแบบจาลองจลนศาสตร์ Langmuir-Hinshelwood ของการเกิดปฏิกิริยา
ดังสมการต่อไปนี้
C 
ln  0  = − kt
 Ct 

เมื่อ

(2-23)

C0 คือ ความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างที่เวลาเริ่ มต้น (t = 0 s)
Ct คือ ความเข้มข้นของสารละลายที่เวลา (t) ใด ๆ
k คือ ค่าคงที่อตั ราการเกิดปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม

โดยที่ค่าคงที่อตั รา (k) นั้น สามารถหาได้จากความชันของกราฟที่สร้างขึ้นตามความสัมพันธ์ใน
สมการที่กล่าวไปข้างต้น (Y.-H. Lin, Weng, Srivastav, Lin, & Tzeng, 2015)

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
Martin, Banakh, et al. (2001) ทาการเตรี ยมฟิ ล์มไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ลงบนกระจก
และแผ่นซิลิกอน ด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง โดยใช้แก๊สผสมระหว่างอาร์กอน,
ออกซิเจน, และไนโตรเจน พร้อมกับให้ความร้อนแก่วสั ดุรองรับที่อุณหภูมิ 200 °C ตลอดการ
เคลือบ เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของฟิ ล์มไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ โดยใช้การ
ปล่อยแก๊สไวปฏิกิริยาเป็ นจังหวะ (Reactive gas pulsing) ซึ่งกาหนดเวลาของแต่ละครั้งคือ 16 วินาที
โดยออกซิเจนมีอตั ราการไหลจาก 0 ถึง 1.2 sccm ผลการศึกษาพบว่า ฟิ ล์มที่เคลือบโดยใช้เพียงแก๊ส
ไนโตรเจนนั้น แสดงรู ปแบบ XRD ที่สอดคล้องกับเฟส TiN ที่มีโครงสร้างแบบลูกบาศก์กลางหน้า
(Face-centered cubic) โดยมีความชอบในการจัดเรี ยงตัวตามระนาบ (111) เมื่อเพิ่มออกซิเจนเข้าไป
ในระบบเป็ นเวลา tON = 1% ของคาบเวลาการปล่อยแก๊สไวปฏิกิริยา (1% ของ 16 วินาที) พบพีคมี
ฐานกว้างและความเข้มต่า อีกทั้งระนาบ (111) ยังลดลงอย่างมากอีกด้วย โดยมีองค์ประกอบทางเคมี
เป็ น TiO1.02N0.57 พีค XRD มีความเข้มต่ามาก ขนาดผลึกลดลงเป็ น 4.8 nm ฟิ ล์มมีความเป็ นอสัณฐาน
ที่เวลาการปล่อยแก๊สไวปฏิกิริยาเป็ น 8 และ 12% แต่อย่างไรก็ตามในช่วงแคบ ๆ ของเวลาการปล่อย
แก๊สไวปฏิกิริยา tON = 10% ฟิ ลม์ มีองค์ประกอบ TiO1.26N0.47 แสดงลักษณะของโครงสร้างแบบพหุ
ผลึก ซึ่งสามารถบอกได้วา่ เป็ นเฟส Ti3O5 ที่มีโครงสร้างแบบโมโนคลินิก ที่เวลา tON > 14% พบ
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โครงสร้าง TiO2 ทั้งเฟสอนาเทสและรู ไทล์ และเมื่อเวลา tON เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% พบเพียงเฟสอนา
เทสเท่านั้นและมีขนาดเกรนมากกว่า 20 nm ในด้านสมบัติทางไฟฟ้า มีเพียงฟิ ล์มที่เคลือบที่เวลา tON
≤ 10% ที่มีการนาไฟฟ้าที่เพียงพอที่จะสามารถวัดค่าได้โดยวิธี Van Der Pauw ในช่วงอุณหภูมิ
ระหว่าง 300 และ 475 K พบว่าพลังงานของกราฟ log(σ) vs. 1000/T มีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
เดียวกัน จาก E = 39 เป็ น E = 230 meV เมื่อ tON เพิม่ จาก 1 เป็ น 10% อย่างไรก็ตาม ที่อุณหภูมิ 300 K
สภาพนาไฟฟ้านั้นลดลงอย่างฉับพลันจาก σ300 = 3.60×105 เป็ น 1.45×104 S/m เมื่อ tON เพิ่มจาก 0
เป็ น 1% สาหรับ 1≤ tON ≤ 6 % เมื่อความเข้มข้นของออกซิเจนเปลี่ยนจาก x = 0.82 เป็ น 1.02 (y =
0.63 - 0.57) สภาพนาไฟฟ้านั้นลดลงจาก 1.45×104 เป็ น 3.48×103 S/m สุดท้าย tON = 8% (x = 1.23)
สภาพนาไฟฟ้าลดลงอย่างฉับพลัน σ300 = 6.01×101 S/m และที่ tON = 10% (x = 1.26) สภาพนา
ไฟฟ้าเหลือเพียง 4.10 S/m สาหรับสเปกตรัมการส่งผ่านแสงของฟิ ล์มที่เตรี ยมโดยใช้เวลาปล่อยแก๊ส
ออกซิเจนต่า เช่น 1≤ tON ≤ 2 % มีการดูดกลืนแสงอย่างสมบูรณ์ สาหรับ 4 ≤ tON ≤ 8 % ฟิ ล์มมีการ
ส่งผ่านเล็กน้อย (น้อยกว่า 15% ที่ 2.2 eV) ด้วยแถบการดูดกลืนที่มากระหว่าง 1.0 และ 1.5 eV
สเปกตรัมของฟิ ล์มที่เคลือบที่ 10 ≤ tON ≤ 12 % มีการส่ งผ่านเพิ่มขึ้นจาก 40 เป็ น 60% แต่ตาแหน่ง
ของแถบการดูดกลืนยังคงอยูใ่ นระดับพลังงานเดียวกัน สุดท้ายที่ tON > 14% พบการส่ งผ่านสู งขึ้น
(ประมาณ 80 และ 90% ) ด้วยริ้ วการแทรกสอดแบบวัสดุไดอิเล็กตริ กส์ ขอบเขตการดูดกลืนเลื่อน
ไปในทางพลังงานที่สูงขึ้นเมื่อ tON เพิ่มขึ้น ดัชนีหกั เหและสัมประสิ ทธิ์การดับสูญ (n และ k) ได้จาก
การวัดด้วย Spectroscopic ellipsometry สาหรับฟิ ล์มที่เคลือบโดยปราศจากการป้อนแก๊สออกซิเจน
ได้ค่า n = 1.47 (ที่ λ = 633 nm) เมื่อเพิ่มออกซิเจนจาก 0 เป็ น 6% พบว่า n เพิ่มเป็ น 2.40 และมี
ค่าสูงสุดที่ 2.70 ที่ tON = 8% และเริ่ มลดลงอย่างต่อเนื่ องจนมีค่า n = 2.42 สาหรับ tON = 30% ขณะที่
k ลดลงอย่างมากจาก 2.80 เป็ น 1.75 เมื่อ tON เพิ่มขึ้นเป็ น 6% และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อ tON สูงกว่า
12%
Heřman, Šícha, and Musil (2006) เตรี ยมฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ลงบน
กระจกสไลด์ ด้วยวิธีรีแอกทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง ในบรรยากาศของแก๊สผสมระหว่างอาร์กอน,
ออกซิเจน, และไนโตรเจน โดยใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบพัลซ์ ชนิดเป้าคู่ โดยไม่มีการให้
ความร้อนแก่วสั ดุรองรับ นาฟิ ล์มบางที่ได้ไปศึกษาโครงสร้างผลึก สภาพชอบน้ า และสมบัติทาง
แสงด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ เครื่ องวัดมุมสัมผัสหยดน้ า และอัลตราไวโอเลต-วิซิเบิล
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ตามลาดับ ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเพิม่ ความดันย่อยของออกซิเจนจาก 0.00
Pa ถึง 0.10 Pa สี ของฟิ ล์มเปลี่ยนจากทึบแสงเป็ นโปร่ งใส และโครงสร้างผลึกเปลี่ยนจาก TiN ไป
เป็ น TiO2 เมื่อความดันย่อยออกซิเจนมากกว่า 0.08 Pa ฟิ ล์มที่เคลือบด้วยความดันย่อยออกซิเจนน้อย
กว่า 0.08 Pa ไม่แสดงสมบัติชอบน้ า ในขณะที่ฟิล์มที่เคลือบที่ความดันย่อยออกซิเจนตั้งแต่ 0.08 Pa
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ขึ้นไปแสดงสมบัติชอบน้ าอย่างชัดเจน โดยเปรี ยบเทียบได้จากมุมสัมผัสหยดน้ าบนผิวฟิ ล์ม ความ
เป็ นผลึกของฟิ ล์มไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ มีบทบาทสาคัญต่อสภาพชอบน้ า นอกจากนี้ยงั พบว่า
เมื่อปริ มาณไนโตรเจนในฟิ ล์มสู งขึ้นส่ งผลให้ความเป็ นผลึกนั้นลดลง และแถบช่องว่างพลังงานก็ยงั
ลดลงอีกด้วย ซึ่งการลดลงของแถบช่องว่างพลังงานส่งผลให้เกิดการเลื่อนขอบของการดูดกลืน
(Absorption edge) จากช่วงอัลตราไวโอเลตไปยังช่วงแสงที่มองเห็นได้
Chappé et al. (2007) เคลือบฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ลงบนกระจกและแผ่น
ซิลิกอน (100) ด้วยวิธีรีแอกทีฟสปัตเตอริ ง โดยการปล่อยแก๊สออกซิเจนแบบพัลซ์ครั้งละ 18 วินาที
เข้าสู่ระบบ ในขณะที่ความดันย่อยของแก๊สอาร์กอนและไนโตรเจนคงที่ที่ 0.4 และ 0.1 Pa
ตามลาดับ ผลการศึกษาด้วยเทคนิค XRD พบว่า เมื่อไม่มีการป้อนแก๊สออกซิเจน ฟิ ล์มจะเป็ น TiN ที่
มีโครงสร้างแบบลูกบาศก์กลางหน้า ซึ่งมีความชอบในการจัดเรี ยงตัวตามระนาบ (111) เมื่อเพิม่
ออกซิเจนเข้าในกระบวนการพบพีคที่สอดคล้องกับโครงสร้างแบบลูกบาศก์กลางหน้าของ TiN
และ TiO และความเป็ นผลึกของฟิ ล์มหายไปเมื่อปริ มาณออกซิเจนมีมากเกินไป และยังพบว่าสภาพ
นาไฟฟ้าลดลงเมื่อออกซิเจนมีปริ มาณมากขึ้น มอดูลสั ของยังและความแข็งระดับนาโนลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อเพิ่มอัตราการไหลของออกซิเจน โดยมีค่าอยูใ่ นช่วง 15.8 - 5.2 GPa และ 273 - 142 GPa
ตามลาดับ ในด้านของสี ของฟิ ล์มนั้นเป็ นสี ทองเมื่อไม่มีการป้อนแก๊สออกซิเจน เมื่อปริ มาณ
ออกซิเจนเพิ่มขึ้นฟิ ล์มจะกลายเป็ นสี เขียวเข้ม เขียว และเขียวอ่อน-เขียวเหลือง และยังมีความ
โปร่ งใสมากขึ้นอีกด้วย
Chan and Lu (2009b) ทาการเคลือบฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ลงบนแผ่น
ซิลิกอน (100) ด้วยเทคนิคดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง โดยใช้อากาศเป็ นแก๊สไวปฏิกิริยา ซึ่งทาการ
ทดลองที่ความดันฐาน 0.13 Pa และ 6.6×10-4 Pa พบว่าสี ของฟิ ล์มไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่
เคลือบปกติเปลี่ยนจากสี ทองสว่างเป็ นสี ทองและสี ทองเข้มเมื่ออัตราการไหลของของอากาศต่อแก๊ส
อาร์กอน เพิ่มขึ้นจาก 0.10 เป็ น 0.30 และให้ผลที่คล้ายกันที่ความดันฐานทั้งสองค่า จากการวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ พบพีคที่สอดคล้องกับโครงสร้างของ TiN และยังพบว่า
ความชอบในการจัดเรี ยงตัวเปลี่ยนจากระนาบ (111) เป็ น (200) เมื่ออัตราส่วนการไหลของอากาศ
ต่อแก๊สอาร์กอนเพิม่ ขึ้น เนื่ องจากมีปริ มาณออกซิเจนในแก๊สไวปฏิกิริยามากขึ้น จากผล XPS เผยว่า
ฟิ ล์มไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ แสดงสถานะของพันธะเคมีผสมกันทั้ง Ti–N–O, Ti–N และ Ti–O
เมื่ออัตราการไหลของอากาศต่อแก๊สอาร์กอนเพิ่มขึ้น ปริ มาณไทเทเนียมในฟิ ล์มลดลงเล็กน้อย
ในขณะที่ออกซิเจนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้ได้สภาพต้านทานไฟฟ้าที่สูงขึ้นเป็ นอย่างมาก
Kim et al. (2009) ทาการเตรี ยมฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ดว้ ยเทคนิครี แอก
ทีฟสปัตเตอริ ง โดยใช้การเหนี่ยวนาพลาสมาช่วย ในบรรยากาศของแก๊สผสมระหว่างอาร์กอน,
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ออกซิเจน, และไนโตรเจน โดยแปรค่าอัตราการไหลของออกซิเจนจาก 0 - 0.8 sccm เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการต้านทานการกัดกร่ อนของฟิ ล์ม TiN ที่เคลือบบนสแตนเลสโดยการเพิ่มออกซิเจน
ปริ มาณน้อย ๆ เข้าไปในฟิ ล์ม TiN ผลการศึกษาโครงสร้างด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ พบ
เพียงพีคของ TiN โดยไม่มีพีคที่เป็ นเฟสออกไซด์แต่อย่างใด เมื่อวิเคราะห์ลกั ษณะพื้นผิวด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด พบโครงสร้างแบบคอลัมนาร์
Radecka et al. (2011) เคลือบฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ดว้ ยเทคนิคพลานาร์ดี
ซีพลั ซ์แมกนีตรอนสปัตเตอริ ง โดยใช้แก๊สผสมระหว่างอาร์กอน, ออกซิเจน, และไนโตรเจน ซึ่ง
แปรค่าอัตราการไหลของแก๊สไวปฏิกิริยาต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบออกซิเจนและ
ไนโตรเจนเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบเมื่ออัตราการไหลแก๊สไวปฏิกิริยาเปลี่ ยนแปลง ความเป็ น
ผลึกค่อย ๆ เปลี่ยนจาก TiN ไปเป็ น TiO ที่ระนาบเดียวกันและโครงสร้างคล้ายกัน ขนาดผลึกเล็กลง
และความหยาบของผิวลดลงเมื่ออัตราการไหลของออกซิเจนเพิ่มขึ้น
Rtimi, Baghriche, et al. (2013) เคลือบฟิ ล์มไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ลงบนแผ่นโพลีเอ
สเตอร์ ดาครอน โพลีเอทีลีน-เทเรพทาเลต โดยใช้แก๊สผสมระหว่างอาร์กอน, ออกซิเจน, และ
ไนโตรเจน เพื่อทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย E. coli โดยการฉายแสง พบว่าความหนาที่เหมาะสม
ที่สุดสาหรับการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย คือ ประมาณ 70 nm โดยใช้เวลาในการเคลือบ 4 นาที สาหรับ
เวลาการเคลือบนานขึ้นอาจทาให้เกิดการโตเพิ่มขึ้นของอนุภาคภายในไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ทา
ให้พ้นื ที่ผิวสัมผัสของ TiON กับแบคทีเรี ยลดลง
Subramanian et al. (2013) ทาการเตรี ยมฟิ ล์มมัลติเลเยอร์ของไทเทเนียมไนไตรด์/
ไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ลงบนแผ่นสแตนเลส AISI 316L สาหรับอวัยวะเทียมโดยใช้เทคนิค
สปัตเตอริ งด้วยลาไอออน เพื่อปรับปรุ งสมบัติฟิล์ม TiN แบบชั้นเดียว ผลการศึกษาด้วยเทคนิค XPS
พบว่ามีพีค Ti2p 2 พีคหลัก ที่กาหนดโดยการปรับกราฟให้สมมาตรด้วยฟังก์ชนั เกาส์-ลอเรนซ์
สเปกตรัม Ti2p3/2 มีพลังงานยึดเหนี่ยวประมาณ 458.1 eV ซึ่งสอดคล้องกับ Ti ในโครงสร้างของ
TiN พีคที่สอง Ti2p1/2 มีพลังงานยึดเหนี่ยว 463.7 eV (TiN) ส่วนกรณีของไนโตรเจน พบพีค N1s ที่
พลังงาน 395.2 eV สอดคล้องกับพลังงานยึดเหนี่ยวใน TiN และพบพีค O1s ที่พลังงาน 529.3 eV
ซึ่งสอดคล้องกับพลังงานยึดเหนี่ยวใน TiO2 และจากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิครามานพบว่ามีพีคฐาน
กว้างสองพีคในช่วงเลขคลื่น 200 - 400 cm-1 สาหรับโหมดอะคูสติกแบบตามขวางและตามยาว
และช่วง 550 - 750 cm-1 สาหรับโหมดออปติคแบบตามขวางและตามยาว จากเทคนิคการเลี้ยวเบน
รังสี เอกซ์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างของฟิ ล์ม โดยในฟิ ล์มมัลติเลเยอร์พบพีคของ TiO2 (ส่วน
ใหญ่เป็ นเฟสรู ไทล์) ระนาบ (110), (200) และ (210) และยังพบเฟสของ TiN ที่ระนาบ (111), (200),
(220) และ (311) อีกด้วย ซึ่งยืนยันว่าการโตของฟิ ล์มที่ระนาบต่าง ๆ นั้นมีผลต่อความแข็งของฟิ ล์ม
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ขนาดเกรนที่คานวณจากสมการเชอเรอร์มีค่าประมาณ 40 - 50 nm จากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิครังสี
เอกซ์แบบกระจายพลังงาน พบองค์ประกอบของ Ti, N และ O มีค่า 62.01, 14.84 และ 22.34
ตามลาดับ โดยโครงสร้างจุลภาคของฟิ ล์มนั้นประกอบด้วยเกรนคอลัมนาร์กว้าง 100 – 120 nm โดย
จัดเรี ยงตามความยาวของแกนซึ่งขนานกับทิศทางการโตของฟิ ล์ม จากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค
กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม พบโครงสร้างเป็ นเม็ดกลมอยูบ่ นโครงสร้างแบบคอลัมนาร์ ความแข็งที่
วัดได้จากแรงกดสูงสุด 3 mN ความลึกน้อยกว่า 300 nm จากความหนาทั้งหมด 1.6 µm (<10% ของ
ความหนา) ได้ค่าประมาณ 29 GPa สาหรับฟิ ล์มหลายชั้น ส่ วนฟิ ล์มชั้นเดียวไทเทเนียมไนไตรด์และ
ไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ภายใต้การทดสอบด้วยแรงกดเท่ากันได้ค่าเท่ากับ 22 และ 24 GPa
ตามลาดับ ในด้านการศึกษาความเข้ากันได้ทางชีวภาพ โดยทาการทดสอบกับของเหลวในร่ างกาย
มนุษย์ที่จาลองขึ้น เช่น เลือด ซึ่งทดสอบการยึดติดของเกล็ดเลือดบนวัสดุรองรับสแตนเลสเป็ นเวลา
60 นาที พบว่า มีการยึดติดมากขึ้นที่มีระดับการแพร่ และอันตรกิริยาระหว่างกันสู ง

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในส่ วนนี้จะนาเสนอวิธีการดาเนินการวิจยั ของดุษฎีนิพนธ์น้ ี ประกอบด้วย กรอบแนวคิด
ของการวิจยั อุปกรณ์และเครื่ องมือ แนวทางการศึกษา และวิธีการทดลอง

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการดาเนิ นงานของดุษฎีนิพนธ์น้ ี ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) การเตรี ยมฟิ ล์มบาง
ไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ 2) การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
1. การเตรี ยมฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ขั้นตอนแรกนี้ผวู ้ ิจยั จะทาการศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรี ยมฟิ ล์มบาง ตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อลักษณะเฉพาะของฟิ ล์มบาง ซึ่งการ
วิจยั ครั้งนี้ จะทาการเตรี ยมฟิ ล์มบางด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง จากนั้นจะทาการ
เตรี ยมฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ โดยศึกษาผลของอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนที่มีต่อ
ลักษณะเฉพาะของฟิ ล์มบางที่เคลือบได้
2. การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ขั้นตอนนี้ผวู ้ ิจยั จะนา
ฟิ ล์มบางที่เตรี ยมได้ไปวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิ ล์มบาง

อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง
เครื่ องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาวิจยั ครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ (1) อุปกรณ์
และวัสดุในการเตรี ยมฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ และ (2) หาลักษณะเฉพาะของฟิ ล์มบาง
ไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ (ภาพที่ 3-1) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. อุปกรณ์และวัสดุในการเตรี ยมฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
1.1 เครื่ องเคลือบสุ ญญากาศระบบดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง โดยเป็ นเครื่ องที่
ออกแบบและสร้างขึ้นโดยห้องปฏิบตั ิการวิจยั เทคโนโลยีสุญญากาศและฟิ ล์มบาง ภาควิชาฟิ สิ กส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งประกอบด้วย
- ระบบเครื่ องสูบสุญญากาศ (Vacuum pump) ทาหน้าที่สูบอากาศออกจากภาชนะ
สุ ญญากาศ ซึ่งประกอบด้วยเครื่ องสู บโรตารี และเครื่ องสู บแบบแพร่ ไอน้ ามัน
- ภาชนะสุญญากาศ (Vacuum chamber) มีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอก ทาจากสเตน
เลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 290.0 mm สูง 370.0 mm ภายในภาชนะสุญญากาศ มีแท่นสาหรับ
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วางวัสดุรองรับ
- ระบบน้ าหล่อเย็น (Cooling water) ทาหน้าที่หล่อเย็นแคโทด บริ เวณเป้าสาร
เคลือบ ภาชนะสุ ญญากาศและเครื่ องสู บแพร่ ไอน้ ามัน ประกอบด้วยเครื่ องทาความเย็น ถังน้ า
คอมเพรสเซอร์ และตัวควบคุมอุณหภูมิ
- ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC power supply) ทาหน้าที่ให้ศกั ย์ไฟฟ้าลบกับ
แคโทด และให้ศกั ย์ไฟฟ้าบวกกับกราวด์และแท่นวางชิ้นงาน
- ระบบควบคุมแก๊ส (Mass flow controller) ทาหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของ
แก๊ส
1.2 เป้าสารเคลือบ (Sputtering target) ไทเทเนียม ความบริ สุทธิ์ 99.97% ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
1.3 วัสดุรองรับ (Substrate)
- แผ่นซิลิกอน (100)
- กระจกสไลด์
1.4 แก๊ส (Gas) ประกอบด้วยแก๊ส 3 ชนิด คือ
- แก๊สอาร์กอน เป็ นแก๊สสปัตเตอร์ (Sputtered gas) มีความบริ สุทธิ์ 99.999 %
- แก๊สออกซิเจนและไนโตรเจน เป็ นแก๊สไวปฏิกิริยา (Reactive gases) มีความ
บริ สุทธิ์ 99.8 % และ 99.999 % ตามลาดับ
2. หาลักษณะเฉพาะของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
2.1 ศึกษาโครงสร้างผลึกของฟิ ล์มบางด้วยเครื่ อง X-Ray Diffractometer ยีห่ ้อ Bruker
AXS รุ่ น D8 DISCOVER ของสายวิชาเทคโนโลยีวสั ดุ คณะพลังงานสิ่ งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ภาพที่ 3-2)
2.2 ศึกษาเอกลักษณ์ของฟิ ล์มบางด้วยเครื่ อง Confocal Raman Spectroscopy ยีห่ อ้
NT-MDT รุ่ น NTEGRA Spectra ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ภาพที่ 3-3)
2.3 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของฟิ ล์มบางด้วย X-Ray Photoelectron Spectroscopy
ยีห่ อ้ Kratos รุ่ น AXIS Ultra DLD ของศูนย์ความเป็ นเลิศด้านฟิ สิ กส์ (ภาพที่ 3-4)
2.4 ศึกษาลักษณะพื้นผิวและภาคตัดขวางด้วย Field Emission Scanning Electron
Microscope ยีห่ อ้ Hitachi รุ่ น S-4700 ของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ภาพที่ 3-5)
2.5 ศึกษาสมบัติทางแสงด้วย UV-VIS Spectrophotometer ยีห่ อ้ Shimadzu รุ่ น UV2600 ของหน่วยบริ การนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาพที่ 36)
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2.6 ศึกษาสมบัติโฟโตคะตาไลติกโดยการย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลู ด้วย UVVIS Spectrophotometer ยีห่ อ้ Agilent รุ่ น Cary 8454 ของหน่วยบริ การนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาพที่ 3-7)

ภาพที่ 3-1 เครื่ องเคลือบฟิ ล์มบางระบบรี แอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ งที่ใช้ในงานวิจยั

ภาพที่ 3-2 เครื่ อง X-Ray Diffractometer (XRD)
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ภาพที่ 3-3 เครื่ อง Confocal Raman spectroscopy

ภาพที่ 3-4 เครื่ อง X-Ray photoelectron spectroscopy (XPS)(เข้าถึงได้จาก: http://thep-center.o
rg/src2/views/central-equipment.php?eq=XPS)
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ภาพที่ 3-5 เครื่ อง Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM)
(เข้าถึงได้จาก: https://tmec.nectec.or.th/services/detail/id/e319fb147f550d8b9e473dee
cb3884db/lang/undefined)

ภาพที่ 3-6 เครื่ อง UV-VIS Spectrophotometer (Shimadzu รุ่ น UV-2600)
(เข้าถึงได้จาก: http://science.buu.ac.th/part/sifbuu/index.php/laboratory-instruments.h
tml?showall=&start=2)
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ภาพที่ 3-7 เครื่ อง UV-VIS Spectrophotometer (Agilent รุ่ น Cary 8454)
(เข้าถึงได้จาก: http://science.buu.ac.th/part/sifbuu/index.php/laboratory-instruments.h
tml?showall=&start=2)

เครื่ องเคลือบฟิ ล์มบางระบบรีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง
ในงานวิจยั นี้ใช้เครื่ องเคลือบฟิ ล์มบางระบบ รี แอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง ในการ
เตรี ยมฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ซึ่งเป็ นเทคนิคการเคลือบฟิ ล์มบางในสุญญากาศ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1. ระบบสุญญากาศ (Vacuum system) ประกอบด้วย ภาชนะสุญญากาศ (Vacuum
chamber) มีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอก ทาจากสเตนเลส 304 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 310.0 mm สูง
370.0 mm ภายในภาชนะสุญญากาศ มีแท่นสาหรับวางวัสดุรองรับ และเครื่ องสูบสุญญากาศ
(Vacuum pump) ทาหน้าที่สูบอากาศออกจากภาชนะสุญญากาศ ซึ่งประกอบด้วยเครื่ องสูบแบบแพร่
ไอ ระบายความร้อนด้วยน้ าและเครื่ องสู บกลโรตารี เป็ นเครื่ องสู บหนุนหลัง ในส่ วนของการวัด
ความดันใช้มาตรวัดความดันยีห่ อ้ Pfeiffer แบบอ่านค่าได้ทุกช่วงความดัน รุ่ น PKR 251 และส่วน
แสดงผลความดันใช้ตวั ควบคุมยีห่ อ้ Pfeiffer รุ่ น TPG 262 ภาพที่ 3-8 เป็ นผังแสดงระบบสุญญากาศ
2. ระบบเคลือบ (Coating system) เป็ นส่วนเคลือบฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
ประกอบด้วยวัสดุรองรับ แมกนีตรอนแคโทดแบบระบายความร้อนด้วยน้ า เป้าสารเคลือบขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระบบจ่ายไฟฟ้า (Power supply) กระแสตรง แรงดันสูง 1000 V 3.0 A
ระบบควบคุมแก๊ส (Mass flow controller) ทาหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของแก๊ส ด้วยเครื่ อง
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ควบคุมการไหลมวลแก๊สของ MKS รุ่ น type 247 ภาพที่ 3-9 แสดงไดอะแกรมของระบบเคลือบ
ฟิ ล์มบางแบบรี แอกทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง ที่ใช้ในงานวิจยั

ภาพที่ 3-8 ผังแสดงระบบสุ ญญากาศที่ใช้ในงานวิจยั

ภาพที่ 3-9 ไดอะแกรมแสดงระบบเคลือบฟิ ล์มบางแบบรี แอกทีฟสปัตเตอริ ง
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การเตรียมวัสดุรองรับสาหรับเคลือบฟิ ล์ มบาง
วัสดุรองรับที่ใช้ในการเตรี ยมฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ในงานวิจยั นี้ คือ แผ่น
ซิลิกอน ซึ่งก่อนที่จะนามาเคลือบฟิ ล์มบางนั้นจะต้องมีการทาความสะอาดเพื่อกาจัดสิ่ งสกปรกที่
อาจติดอยูบ่ นผิวของวัสดุรองรับเหล่านั้น ได้แก่ คราบไขมัน ฝุ่ น และสารอินทรี ยต์ ่าง ๆ เพื่อให้ผวิ
ของวัสดุรองรับนั้นสะอาดทาให้ฟิล์มนั้นยึดติดแน่นลงบนผิววัสดุรองรับ การทาความสะอาดวัสดุ
รองรับนั้นเริ่ มจากทาความสะอาดด้วยการแช่ในอะซิโตน โดยใช้อลั ตราโซนิกส์ เป็ นเวลา 10 นาที
และแช่ในเอทานอล โดยใช้อลั ตราโซนิกส์ เป็ นเวลา 10 นาที จากนั้นใช้คีมคีบขึ้นแล้วเป่ าให้แห้ง
ด้วยลมร้อน และนาวัสดุรองรับวางในภาชนะสุญญากาศเพื่อเตรี ยมเคลือบฟิ ล์มบางต่อไป
แช่ในอะซิโตน โดยใช้อลั ตราโซนิกส์ เป็ นเวลา 10 นาที
แช่ในเอทานอล โดยใช้อลั ตราโซนิกส์ เป็ นเวลา 10 นาที
เป่ าแห้งด้วยลมร้อน
วางในภาชนะสุญญากาศ
ภาพที่ 3-10 ขั้นตอนการล้างวัสดุรองรับ

การสร้ างภาวะสุ ญญากาศ
การเคลือบฟิ ล์มในภาชนะสุ ญญากาศด้วยวิธีสปัตเตอริ ง จาเป็ นต้องลดความดันในห้อง
เคลือบให้อยูใ่ นสภาวะสุญญากาศที่ระดับสุญญากาศสูง (High vacuum) ซึ่งความดันประมาณ 10-3 10-5 mbar เพื่อลดการปนเปื้ อนของฟิ ล์มที่เคลือบได้เนื่ องจากการคงค้างของแก๊สในภาชนะ
สุญญากาศ (Residual gas) โดยการสร้างสภาวะสุญญากาศจะใช้ระบบเครื่ องสุญญากาศ
ประกอบด้วยเครื่ องสูบแบบแพร่ ไอ (Diffusion pump) หนุนหลังด้วยเครื่ องสูบกลโรตารี (Rotary
pump) ที่ต่อเข้ากับภาชนะสุญญากาศด้วยท่อและมีวาล์วควบคุมการปิ ด-เปิ ดดังรู ปที่ 3-11 โดยใน
ตอนต้นจะใช้เครื่ องสูบกลโรตารี เพื่อลดความดันในภาชนะสุญญากาศจากความดันบรรยากาศเป็ น
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ความดันต่าประมาณ 10-2 mbar จากนั้นจึงใช้เครื่ องสู บแบบแพร่ ไอลดความดันต่อจาก 10-2 mbar ให้
อยูใ่ นช่วงความดัน 10-5 mbar
สาหรับขั้นตอนการสร้างภาวะสุ ญญากาศมีดงั นี้
1. ตรวจเช็ควาล์วหยาบ (หมายเลข 8) วาล์วท้าย (หมายเลข 10) และวาล์วสุญญากาศสูง
(หมายเลข 9) ให้อยูใ่ นสภาพปิ ดทั้งหมด
2. เปิ ดสวิตช์หลัก เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่ระบบต่าง ๆ ของเครื่ อง เช่น ระบบวัดความดัน
และระบบควบคุมการทางานของระบบเครื่ องสุ ญญากาศ เป็ นต้น หลังจากนั้นเปิ ดสวิตช์ Rotary
เพื่อให้เครื่ องสูบกลโรตารี (หมายเลข 6) ทางาน
3. สูบอากาศออกจากเครื่ องสูบแบบแพร่ ไอ โดยใช้เครื่ องสูบกลโรตารี โดยเปิ ดวาล์วท้าย
เพื่อให้เครื่ องสูบกลโรตารี สูบอากาศออกจากเครื่ องสูบแบบแพร่ ไอ (หมายเลข 5) จนความดันใน
เครื่ องสูบแบบแพร่ ไอ เมื่ออ่านจากมาตรวัดความดัน (หมายเลข 4) มีค่าน้อยกว่า 10-2 mbar ซึ่งเป็ น
ความดันที่เครื่ องสูบแบบแพร่ ไอ สามารถทางานได้ พร้อมทั้งเปิ ดสวิตช์ Diffusion เพื่อให้ตวั ทา
ความร้อนของเครื่ องสู บแบบแร่ ไอทางานเป็ นการเริ่ มต้นต้มน้ ามัน ใช้ประมาณ 20 นาที
4. ในระหว่างการต้มน้ ามันนาวัสดุรองรับที่ตอ้ งการเคลือบวางในภาชนะสุ ญญากาศโดย
ก่อนวางวัสดุรองรับต้องตรวจความดันใน ภาชนะสุญญากาศยังคงอยูใ่ นสภาวะเป็ นสุญญากาศ
หรื อไม่ ถ้ายังเป็ นสุ ญญากาศก็ทาการเปิ ดวาล์วปล่อย เพื่อให้อากาศเข้าสู่ภาชนะสุญญากาศ จนความ
ดันในภาชนะสุ ญญากาศเท่ากับความดันบรรยากาศ หลังจากนั้นทาการเปิ ดฝาภาชนะสุ ญญากาศ
ออก นาวัสดุรองรับที่ตอ้ งการเคลือบไปวาง ปิ ดฝาและปิ ดวาล์วปล่อยให้สนิท
5. สร้างสภาวะสุ ญญากาศขั้นต้นในภาชนะสุญญากาศโดยใช้เครื่ องสูบกลโรตารี โดย
การปิ ดวาล์วท้าย แล้วเปิ ดวาล์วหยาบเพื่อให้เครื่ องสูบกลโรตารี สูบอากาศออกจากภาชนะ
สุญญากาศ จนความดันในภาชนะสุญญากาศ มีค่าประมาณ 10-2 mbar เมื่ออ่านความดันจากมาตรวัด
ความดันแบบช่วงกว้าง (หมายเลข 3)
6. เมื่อต้มน้ ามันจนครบ 20 นาที ทาการสร้างสภาวะสุญญากาศสูงเพื่อให้เครื่ องสูบแบบ
แพร่ ไอสูบอากาศออกจากภาชนะสุญญากาศเพื่อให้ความดันในภาชนะสุญญากาศอยูใ่ นระดับ
สภาวะสุญญากาศสูง หรื ออยู่ในช่วง 10-5 - 10-6 mbar โดยปิ ดวาล์วหยาบ (หมายเลข 8) เปิ ดวาล์วท้าย
(หมายเลข 10) และเปิ ดวาล์วสุญญากาศสูง (หมายเลข 9)
7. รอจนความดันในภาชนะสุญญากาศมีค่าประมาณ 3.0×10-5 mbar ซึ่งกาหนดให้เป็ นค่า
ความดันพื้นฐาน Pb ก่อนเริ่ มกระบวนการเคลือบฟิ ล์มบางต่อไป
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ภาพที่ 3-11 ไดอะแกรมระบบเครื่ องสูบสุญญากาศ ของระบบเคลือบแบบสปัตเตอริ ง
1. ภาชนะสุญญากาศ (Vacuum chamber)
2. หน้าต่าง (Window)
3. มาตรวัดความดันแบบช่วงกว้าง (Compact full range gauge)
4. มาตรวัดความดันแบบพิรานี (Pirani guage)
5. เครื่ องสูบแบบแพร่ ไอ (Diffusion pump)
6. เครื่ องสูบโรตารี่ (Rotary pump)
7. วาล์วปล่อย (Vent valve)
8. วาล์วหยาบ (Roughing valve)
9. วาล์วสุญญากาศสูง (High vacuum valve)
10. วาล์วท้าย (Backing valve)
11. วาล์วปล่อยสาหรับส่วนท้าย (Backing vent valve)
12. แบฟเฟิ ล (Baffle)
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การเคลือบฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
การเคลือบฟิ ล์มบางในสุ ญญากาศด้วยวิธี รี แอคทีฟ ดีซี แมกนีตรอนสปัตเตอริ ง
มีรายละเอียดซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้ คือ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ความต่างศักย์สูง ถูกติดตั้งเข้ากับระบบ
เคลือบโดยศักย์ไฟฟ้าลบต่อเข้ากับหัวเคลือบแมกนีตรอนแคโทด และศักย์ไฟฟ้าบวกต่อเข้ากับ
ภาชนะสุญญากาศซึ่งจะต่อร่ วมกับกราวน์ เป้าสารเคลือบไทเทเนียมกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2
นิ้ว และหนา 0.125 นิ้ว จะถูกติดตั้งเข้ากับแมกนีตรอนแคโทด โดยด้านหลังจะมีระบบไหลเวียนน้ า
เย็นเพื่อใช้ระบายความร้อนที่เกิดขึ้นบริ เวณหน้าเป้าสารเคลือบเนื่องจากกระบวนการสปัตเตอร์ วัสดุ
รองรับถูกวางบนแผ่นรองรับซึ่งสามารถปรับระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับได้
โดยจะมีแผ่นบัง (Shutter) กั้นระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับในขณะที่ทาการสปัตเตอร์เพื่อ
ทาความสะอาดผิวหน้าเป้าสารเคลือบ (Pre-sputtering) และอุปกรณ์ควบคุมการไหลของแก๊ส Mass
Flow Controller (MFC) จะต่อเข้ากับระบบเพื่อควบคุมอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอน ไนโตรเจน
และออกซิเจนที่เข้าสู่ภาชนะสุญญากาศอย่างละเอียด โดยมีหน่วยเป็ น Standard Cubic Centimeter
per Minute at STP (sccm)
ขั้นตอนในการเคลือบฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. นาวัสดุรองรับที่ทาความสะอาดแล้ว วางบนแผ่นวางวัสดุรองรับ แล้วนาไปวางใน
ภาชนะสุญญากาศตามระยะที่กาหนด แล้วปิ ดฝาภาชนะสุญญากาศ
2. ลดความดันภายในภาชนะสุ ญญากาศเท่ากับ 3.0×10-5 mbar กาหนดเป็ นค่าความดัน
พื้นฐาน (Pb) ของระบบก่อนทาการเคลือบฟิ ล์ม บันทึกค่าความดัน Pb ที่อา่ นได้
3. ปล่อยแก๊สอาร์กอนเข้าสู่ระบบตามเงื่อนไขการทดลอง ปิ ดแผ่นบังแล้วป้อนศักย์ไฟฟ้า
ลบให้แคโทดจนเกิดการโกลว์ดิสชาร์จ เพื่อทาความสะอาดหน้าเป้าสารเคลือบด้วยกระบวนการ
Pre-sputtering เป็ นเวลา 5 นาที พร้อมกับเปิ ดระบบระบายความร้อนของแมกนีตรอนแคโทด
4. เริ่ มปล่อยแก๊สไนโตรเจน กรณีเคลือบฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ หรื อปล่อยแก๊ส
ออกซิเจน กรณี เคลือบฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ หรื อปล่อยแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจน
กรณีเคลือบฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ เข้าสู่ ภาชนะสุ ญญากาศตามค่าที่กาหนดไว้ใน
เงื่อนไขการทดลอง (ตารางที่ 3-1 และ 3-2) โดยแผ่นบังยังคงปิ ดอยู่
6. ปรับค่ากระแสไฟฟ้าให้คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในตารางที่ 3-1
และ 3-2 จากนั้นเปิ ดแผ่นบังที่ปิดหน้าเป้าสารเคลือบและเริ่ มจับเวลา บันทึกผลค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า (V) กระแสไฟฟ้า (I) และความดันรวม (Pt) ที่เกิดขึ้นขณะเริ่ มเคลือบฟิ ล์มและทาการ
เคลือบฟิ ล์มตามเวลา (t) ที่กาหนด
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7. หลังจากเสร็ จสิ้ นกระบวนการเคลือบฟิ ล์ม ปิ ดแหล่งจ่ายไฟฟ้า ปิ ดแก๊สออกซิเจน
ไนโตรเจน และอาร์กอน รอให้อุณหภูมิภายในภาชนะสุญญากาศลดลงจนถึงอุณหภูมิห้อง ปล่อย
อากาศเข้าสู่ ภาชนะสุ ญญากาศ เพื่อนาวัสดุรองรับที่เคลือบฟิ ล์มบางออก
8. หลังจากนาฟิ ล์มบางออกจากภาชนะสุญญากาศแล้ว นาฟิ ล์มบางบางส่วนไปอบอ่อน
(Annealing) โดยเพิม่ อุณหภูมิในอัตรา 10 องศาเซลเซียสต่อนาที และทาการอบที่อุณหภูมิ 500 °C
เป็ นเวลา 1 ช่วโมง และปล่อยให้เย็นตัวตามธรรมชาติ

การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
1. ศึกษาโครงสร้างผลึกของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ โดยนาชิ้นงานฟิ ล์มบางที่
เคลือบบนวัสดุรองรับซิลิกอนไปทาการวิเคราะห์ดว้ ย X-Ray Diffractometer เพื่อหาโครงสร้างผลึก
ของฟิ ล์มบางที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธี θ-2θ ดิฟแฟรกโทมิเตอร์ (θ-2θ Diffractometer) ซึ่งจะทาการ
วิเคราะห์ในโหมด Low Angle กาหนดมุมตกกระทบเฉียง (Grazing incidence angle) ของลารังสี
เอกซ์ 2 องศา โดยใช้แหล่งกาเนิดรังสี เอกซ์ Cu-Kα ที่มีความยาวคลื่น 0.15406 nm และทาการสแกน
มุม 2θ ในช่วง 20 - 80 องศา ด้วยอัตราเร็วในการสแกน 2 องศาต่อนาที ข้อมูลที่ได้จะอยูใ่ นรู ปของ
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างมุม 2θ และความเข้มของรังสี เอกซ์ที่เกิดการเลี้ยวเบนจากผลึก ซึ่งทราบ
รู ปแบบโครงสร้างผลึกได้โดยนาไปเปรี ยบเทียบกับข้อมูลมาตรฐาน JCPDS และนาข้อมูลที่ได้ไป
คานวณหาขนาดผลึกได้จากสมการเชอร์เรอร์ที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 สมการที่ 2-17
2. ศึกษาเอกลักษณ์ของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ โดยนาชิ้นงานฟิ ล์มบางที่
เคลือบบนวัสดุรองรับซิลิกอนไปทาการวิเคราะห์ดว้ ย Confocal Raman Spectroscopy โดยใช้แสง
เลเซอร์จากแหล่งกาเนิด Nd:YAG ที่มีความยาวคลื่น 532 nm เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการสั่นของ
อะตอมในฟิ ล์มบาง ทาการบันทึกสัญญาณการกระเจิงรามานด้วยกล้อง Charge Coupled Device
(CCD) ในช่วง Raman shift 100 - 800 cm-1 แล้วนาข้อมูลไปสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
Raman shift กับความเข้มของสัญญาณที่ตรวจวัด และวิเคราะห์พีคที่เกิดขึ้นโดยการเปรี ยบเทียบกับ
ค่ามาตรฐานต่อไป
3. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ โดยนาชิ้นงาน
ฟิ ล์มบางที่เคลือบบนวัสดุรองรับซิลิกอนไปทาการวิเคราะห์ดว้ ย X-Ray Photoelectron
Spectroscopy โดยใช้แหล่งกาเนิดรังสี เอกซ์ Al Kα ที่พลังงานโฟตอน 1486.6 eV โดยทาการสแกน
สารวจในช่วงพลังงานยึดเหนี่ยว 0 - 1200 eV และทาการบันทึกสเปกตรัมความละเอียดสูงของ
สัญญาณ Ti 2p, O 1s, และ N 1s ด้วยพลังงานผ่าน 20 eV ภายในพื้นที่ 300×700 μm2 ซึ่งมีความ
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ละเอียด 0.1 eV โดยปรับเทียบกับสเปกตรัม C 1s ที่พลังงานยึดเหนี่ยว 285.0 eV และทาการ
deconvolution ด้วยโปรแกรม Casa XPS Software
2.4 ศึกษาลักษณะพื้นผิวและภาคตัดขวางของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ โดย
นาชิ้นงานฟิ ล์มบางที่เคลือบบนวัสดุรองรับซิลิกอนไปทาการวิเคราะห์ดว้ ย Field Emission
Scanning Electron Microscope โดยเร่ งอิเล็กตรอนจากแหล่งกาเนิดด้วยความต่างศักย์สูง 5 kV
2.5 ศึกษาสมบัติทางแสงของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ โดยนาชิ้นงานฟิ ล์ม
บางที่เคลือบบนวัสดุรองรับกระจกสไลด์ไปทาการวิเคราะห์ดว้ ย UV-VIS Spectrophotometer
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นกับเปอร์เซ็นต์ของการ
ส่งผ่านแสงในช่วงความยาวคลื่น 300 - 900 nm และคานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงเฉลี่ย
(Tav) ในช่วงที่ตามองเห็น (λ = 380 - 780 nm) จากสมการดังต่อไปนี้ (Lv et al., 2018)
Tav =

  ( )T ( )d ( )
  ( ) d ( )
lum

(3-1)

lum

เมื่อ

T(λ) คือ ค่าการส่งผ่านแสงที่ความยาวคลื่น λ ใด ๆ
φlum คือ ฟังก์ชนั ประสิ ทธิภาพการส่องสว่างมาตรฐานสาหรับการมองเห็นแสงของ
ตามนุษย์

นาข้อมูลค่าการส่งผ่านแสงมาหาค่าแถบช่องว่างพลังงาน (Energy bandgap; Eg) ได้โดย
เริ่ มจากคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์การดูดกลืนแสงแต่ละความยาวคลื่น (Absorption coefficient; α(λ))
จากสมการต่อไปนี้ (Y. J. Zhang et al., 2013)
 ( ) =

เมื่อ

1  1 
ln 

d  T ( ) 

d คือ ความหนาของฟิ ล์มบาง
T คือ ค่าการส่งผ่านแสงของตัวอย่าง

เมื่อทราบสัมประสิ ทธิ์การดูดกลืนแสงแล้ว นาข้อมูลที่ได้ไปหาค่าแถบช่องว่างพลังงานจากการ
สร้างกราฟตามความสัมพันธ์ดงั สมการต่อไปนี้

(3-2)
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( h )

1/ n

เมื่อ

= A(h − Eg )

(3-3)

n = 1/2 หรื อ 2 สาหรับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของโฟตอนแบบตรงหรื อไม่ตรงที่
อนุญาต (Allowed direct or indirect transition) ตามลาดับ
h คือ ค่าคงที่ของพลังค์ (6.62607004×10-34 J·s หรื อ 4.13566766×10-15 eV·s)
ν คือ ความถี่ของแสง (Hz)
A คือ ค่าคงที่

2.6 ศึกษาสมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ดว้ ยการ
ทดสอบการย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลู โดยนาชิ้นงานฟิ ล์มบางที่เคลือบบนกระจกสไลด์ขนาด
2.54×2.54 cm2 แช่ลงในสารละลายเมทิลีนบลูความเข้มข้น 0.01 mM ปริ มาณ 10 mL วัดค่าการ
ดูดกลืนแสงของสารละลายเมทิลีนบลูที่ความยาวคลื่น 664 nm ด้วย UV-VIS Spectrophotometer
จากนั้นทิ้งไว้ในความมืดเพื่อให้เกิดสมดุลการดูดซับ-การคายซับ (Adsorption-desorption
equilibrium) เป็ นเวลา 30 นาที แล้ววัดค่าการดูดกลืนซ้ า จากนั้นฉายแสงในช่วงที่ตามองเห็นหรื อ
แสงขาวจากแหล่งกาเนิดไดโอดเปล่งแสง (Light emitting diodes; LEDs) ยีห่ อ้ Sylvania ขนาด
24W แล้วทาการวัดค่าการส่งผ่านแสงของสารละลายเมทิลีนบลูทุก 20 นาที นาข้อมูลไปสร้างกราฟ
ตามความสัมพันธ์ในสมการที่ 2-23 เพื่อหาค่าคงที่อตั ราในการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตาไลติก และ
สามารถหาเปอร์เซ็นต์การสลายตัว (Percentage of degradation; %D) ของสารละลายเมทิลีนบลู ได้
จากสมการต่อไปนี้
%D =

เมื่อ

C0 − Ct
100
C0

(3-4)

C0 และ Ct คือ ความเข้มข้นของสารละลายที่เวลาเริ่ มต้น t = 0 และที่เวลาการฉายแสง t
ใด ๆ

แนวทางการศึกษา
จากวัตถุประสงค์ของดุษฎีนิพนธ์น้ ี ผูว้ ิจยั ได้กาหนดแนวทางการศึกษาไว้ดงั นี้
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ในขั้นตอนนี้ผวู ้ ิจยั จะทาการศึกษาทฤษฎีการ
เตรี ยมฟิ ล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริ ง และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
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รวมไปถึงโครงสร้างและสมบัติเฉพาะของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์จากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการในการเตรี ยมฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์โดย
หาตัวแปรที่เหมาะสมสาหรับการเตรี ยมฟิ ล์มบาง โดยผูว้ ิจยั เลือกศึกษาผลของอัตราการไหลแก๊ส
ออกซิเจนที่มีต่อสมบัติของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
3. การเคลือบและทาการวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
โดยการเคลือบฟิ ล์มบางภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดไว้ และนาฟิ ล์มบางที่เคลือบได้ไปวิเคราะห์ดว้ ย
เทคนิคต่าง ๆ
4. สรุ ปผลที่ได้จากการทดลอง ในขั้นตอนนี้ จะนาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการทดลองมา
คานวณหาค่าต่าง ๆ และสรุ ปผลที่ได้จากการทดลอง โดยได้แบ่งการทดลองออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
การทดลองที่ 1 ผลของอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติ
ของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
แนวทางการทดลอง
ทาการเคลือบฟิ ล์มบางตามเงื่อนไขที่กาหนดดังตารางที่ 3-1 และนาฟิ ล์มบางนั้นไปทา
การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD และ Raman spectroscopy วิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีดว้ ยเทคนิค XPS วิเคราะห์ลกั ษณะพื้นผิวด้วย FE-SEM ศึกษาสมบัติทางแสงด้วย UV-VIS
Spectrophotometer ทดสอบสมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์มบางที่ได้โดยการทดสอบการย่อย
สลายสารละลายเมทิลีนบลู จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาคานวณและสรุ ปผลการทดลอง
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ตารางที่ 3-1 เงื่อนไขที่ใช้ในการเคลือบฟิ ล์มบางที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจนค่าต่าง ๆ
เงื่อนไข
รายละเอียด
ความดันพื้นฐาน (mbar)
3.0×10-5
เป้าสารเคลือบ
ไทเทเนียม (99.97%)
อัตราการไหลแก๊ส (sccm)
- อาร์กอน
8.0
- ไนโตรเจน
2.5
- ออกซิ เจน
0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0
กระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียม (mA)
800
ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับชิ้นงาน (cm) 10
เวลาที่ใช้ในการเคลือบ (min)
20
การทดลองที่ 2 ผลของอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจนที่มีต่อโครงสร้างและ
สมบัติของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
แนวทางการทดลอง
ทาการเคลือบฟิ ล์มบางตามเงื่อนไขที่กาหนดดังตารางที่ 3-2 และนาฟิ ล์มบางนั้นไปทา
การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD และ Raman spectroscopy วิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีดว้ ยเทคนิค XPS วิเคราะห์ลกั ษณะพื้นผิวด้วย FE-SEM ศึกษาสมบัติทางแสงด้วย UV-VIS
Spectrophotometer ทดสอบสมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์มบางที่ได้โดยการทดสอบการย่อย
สลายสารละลายเมทิลีนบลู จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาคานวณและสรุ ปผลการทดลอง
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ตารางที่ 3-2 เงื่อนไขที่ใช้ในการเคลือบฟิ ล์มบางที่อตั ราการไหลแก๊สไนโตรเจนค่าต่าง ๆ
เงื่อนไข
รายละเอียด
ความดันพื้นฐาน (mbar)
3.0×10-5
เป้าสารเคลือบ
ไทเทเนียม (99.97%)
อัตราการไหลแก๊ส (sccm)
- อาร์กอน
8.0
- ไนโตรเจน
0, 5.0, 7.5, 10.0
- ออกซิ เจน
1.0
กระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียม (mA)
800
ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับชิ้นงาน (cm) 10
เวลาที่ใช้ในการเคลือบ (min)
20

การทดลองที่ 3 ผลของการอบอ่อนหลังการเคลือบ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการอบอ่อนหลังเคลือบที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติของ
ฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
แนวทางการทดลอง
ทาการเคลือบฟิ ล์มบางตามเงื่อนไขที่กาหนดดังตารางที่ 3-1 และตารางที่ 3-2 แล้วนาไป
อบอ่อนในบรรยากาศปกติที่อุณหภูมิ 500 °C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง เพื่อปรับปรุ งสมบัติเฉพาะของฟิ ล์ม
บางให้ดีข้ นึ และนาฟิ ล์มบางนั้นไปทาการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD และ Raman
spectroscopy วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุดว้ ยเทคนิค XPS วิเคราะห์ลกั ษณะพื้นผิวด้วย FE-SEM
ศึกษาสมบัติทางแสงด้วย UV-VIS Spectrophotometer ทดสอบสมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์ม
บางที่ได้โดยการทดสอบการย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลู จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมา
คานวณและสรุ ปผลการทดลอง

บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
บทนี้จะกล่าวถึงข้อมูลที่ได้จากการทดลองตามแนวทางการศึกษาในบทที่ 3 ซึ่งแบ่งเป็ น
2 ส่ วน ดังนี้ คือ (1) การเตรี ยมฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ และ (2) การศึกษาสมบัติทางแสง
และสมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเตรียมฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
ส่ วนนี้เป็ นการเตรี ยมฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ดว้ ยวิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอน
สปัตเตอริ ง ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ (1) ผลของอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน และ (2) ผลของอัตรา
การไหลแก๊สไนโตรเจน
1. การเตรียมฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์โดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
ส่ วนนี้เป็ นข้อมูลจากการวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง โดยกาหนดอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจนคงที่
ที่ 2.5 sccm และแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนจาก 0 ถึง 2.0 sccm คิดเป็ นอัตราส่วน O/N จาก
0 ถึง 0.80 ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างผลึก สัณฐานวิทยาของพื้นผิว ความหนา องค์ประกอบทาง
เคมี สมบัติทางแสงและสมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์มบางที่เคลือบได้
1.1 ผลของอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่
เคลือบปกติ
1.1.1 โครงสร้ างผลึก
ภาพที่ 4-1 แสดงรู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ของฟิ ล์มบางที่เคลือบแบบปกติ
โดยแปรค่าอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนจาก 0 ถึง 2.0 sccm ที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจนเป็ น
0 sccm พบว่า เกิดพีคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ที่มุม 2θ ประมาณ 36.66, 42.60 และ 61.70 องศา ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 38-1420 ของสารประกอบไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN)
โครงสร้างแบบลูกบาศก์กลางหน้าที่ระนาบ (111), (200) และ (220) ตามลาดับ ซึ่งมีความชอบใน
การจัดเรี ยงตัว (Preferred orientation) ตามระนาบ (220) เมื่อป้อนแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ภาชนะ
สุญญากาศในอัตราการไหล 0.1 sccm พบว่า พีคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์เลื่อนไปที่มุม 2θ สู งขึ้น
เล็กน้อย แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน JCPDS เลขที่ 08-0117 ของสารประกอบไทเทเนียมออกไซด์ (TiO)
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โครงสร้างแบบลูกบาศก์กลางหน้าเช่นเดียวกัน การเลื่อนของพีคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์น้ ีเกิดจาก
อะตอมของออกซิเจนที่มีขนาดเล็กกว่าเข้าไปแทนที่อะตอมไนโตรเจนที่มีขนาดใหญ่กว่าในโครง
ผลึก และจากกฎของแบรกก์ ดังสมการที่ 2-16 ที่กล่าวไปในบทที่ 2 เมื่อค่าระยะห่างระหว่างระนาบ
d ลดลง จะทาให้มุม θ ของแบรกก์น้ นั เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นการยืนยันว่าฟิ ล์มบางที่เคลือบได้น้ นั เป็ น
ไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ (Chappé et al., 2007; Jia et al., 2019; Khwansungnoen, Chaiyakun, &
Rattana, 2020; Radecka et al., 2011; Trenczek-Zajac et al., 2009) เมื่อคานวณขนาดผลึกจาก
สมการที่ 2-17 จะได้ขนาด 16.60 และ 21.64 nm สาหรับฟิ ล์มบางที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊ส
ออกซิเจนเป็ น 0 และ 0.1 sccm ตามลาดับ เมื่อเพิ่มอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเป็ น 0.2 - 0.4 sccm
พบว่าฟิ ล์มบางที่เคลือบนั้นมีความเป็ นอสัณฐาน เนื่องจากในภาชนะสุ ญญากาศมีโมเลกุลแก๊สมาก
ขึ้น ทาให้เกิดการชนกันของอะตอมสารเคลือบและโมเลกุลแก๊สมากขึ้น ส่งผลให้พลังงานจลน์ของ
อะตอมสารเคลือบที่เคลื่อนที่ไปยังวัสดุรองรับนั้นลดลง เมื่อตกเคลือบแล้วอาจไม่มีพลังงานเหลือ
ในการแพร่ ไปบนพื้นผิวของวัสดุรองรับ และก่อตัวเป็ นผลึก
เมื่ออัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็ น 0.5 - 2.0 sccm พบพีคการเลี้ยวเบน
รังสี เอกซ์ความเข้มต่าเกิดขึ้นที่มุม 2θ ประมาณ 27.50 และ 36.16 องศา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
JCPDS เลขที่ 78-1510 ของสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรู ไทล์ ที่มีโครงสร้างแบบเตตระ
โกนอล ที่ระนาบ (110) และ (101) ตามลาดับ มีขนาดผลึกอยูใ่ นช่วง 12.86 - 47.61 nm ซึ่งสรุ ปไว้
ในตารางที่ 4-1 ทั้งนี้เนื่องจากมีปริ มาณออกซิเจนในระบบเพียงพอต่อการก่อเกิดเป็ นสารประกอบ
ไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรู ไทล์ ซึ่งเป็ นที่ทราบกันดีวา่ ไทเทเนียมไนไตรด์จะออกซิไดซ์ไปเป็ น
ไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรู ไทล์ เมื่อมันสัมผัสกับออกซิเจนทั้งที่อุณหภูมิหอ้ งและที่อุณหภูมิสูง
(Avasarala & Haldar, 2010; György, Pérez del Pino, Serra, & Morenza, 2003; Logothetidis et al.,
1999)

TiN
TiO
Rutile TiO2

(220)

(200)

(111)

(101)

(110)

73

O2 flow rates
2.0 sccm

1.5 sccm

1.0 sccm

Intensity (arb. units)
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0 sccm
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multi-phonon
scattering (R)

ภาพที่ 4-1 รู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบปกติ โดย
แปรค่าอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน
Si
Si

(A) = Anatase
(R) = Rutile
Eg(R)

A1g(R)

B2g(R)

O2 flow rate
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Raman Shift (cm-1)

ภาพที่ 4-2 สเปกตรัมรามานของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบปกติ โดยแปรค่าอัตรา
การไหลของแก๊สออกซิเจน
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ภาพที่ 4-2 แสดงสเปกตรัมรามานของฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ และฟิ ล์มบาง
ไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบปกติ โดยแปรค่าอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน จากการ
วิเคราะห์สเปกตรัมรามานของฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์พบพีคการสั่นที่มีฐานกว้างบริ เวณ
Raman shift ประมาณ 210 cm-1 และ 310 cm-1 ซึ่งตรงกับการสั่นในโหมดอะคูสติกแบบตามขวาง
(Transverse Acoustic; TA) และโหมดอะคูสติกแบบตามยาว (Longitudinal Acoustic; LA) ที่เกิด
จากการสัน่ ของอะตอมไทเทเนียมที่ลอ้ มรอบด้วยตาแหน่งว่างของไนโตรเจน (N vacancies)
ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังพบพีคการสั่นฐานกว้างบริ เวณ Raman shift ประมาณ 570 cm-1 ซึ่ง
สอดคล้องกับการสั่นในโหมดออปติคอลแบบตามขวาง (Transverse Optical; TO) ที่เกิดจากอะตอม
ของไนโตรเจนที่ลอ้ มรอบด้วยตาแหน่งว่างของไทเทเนียม (Ti vacancies) (Achour et al., 2017; Gao
et al., 2017)
สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจน 0.1 sccm
พบว่าพีคการสั่นที่พบในฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์น้ นั ลดลงเนื่องจากความเป็ นผลึกนั้นลดลง ซึ่ง
สังเกตได้จากรู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ที่แสดงในภาพที่ 4-1 ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจาก อะตอมของ
ออกซิเจนนั้นเข้าไปเติมเต็มบริ เวณตาแหน่งว่างของไนโตรเจนซึ่งเป็ นไปตามกฎของการกระเจิงรา
มานลาดับแรก (First-order Raman scattering) ที่วา่ ไม่มีการกระเจิงลาดับแรกของโครงสร้างผลึก
แบบลูกบาศก์ที่สมมาตร ซึ่งอยูใ่ นกลุ่มปริ ภูมิ (Space group) Fm3m (Trenczek-Zajac et al., 2009;
Yoo et al., 2016) เมื่ออัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็ น 0.5 sccm พบว่า รู ปร่ างของ
สเปกตรัมรามานนั้นเปลี่ยนไปโดยพบสัญญาณของพีคที่ Raman shift ประมาณ 240, 447, 620 และ
826 cm-1 ซึ่งพีคแรกนั้นเกิดจากการกระเจิงของโฟนอนหลายตัว (Multi-phonon scattering) พีคถัด
มาสอดคล้องกับแถบ Eg, A1g, และ B2g ที่เกิดจากการสั่นของพันธะ O–Ti–O ของสารประกอบ
ไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรู ไทล์ ตามลาดับ (Choudhury & Choudhury, 2013; Ekoi, Gowen,
Dorrepaal, & Dowling, 2019; Swamy, Muddle, & Dai, 2006) สาหรับพีคความเข้มสูงที่ Raman
shift ประมาณ 300 และ 530 cm-1 นั้น เป็ นพีคของวัสดุรองรับซิลิกอน (100) ที่เกิดจากการสั่นใน
โหมดอะคูสติกและออปติคอลของซิลิกอน ตามลาดับ (Spizzirri, Fang, Rubanov, Gauja, & Prawer,
2010)
1.1.2 องค์ประกอบทางเคมี
สถานะและองค์ประกอบทางเคมีของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบ
ปกติ โดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนที่วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค XPS ซึ่งเป็ นกราฟความ
ละเอียดสูงของสัญญาณ Ti 2p, O 1s, และ N 1s แสดงดังภาพที่ 4-3 (a, b, และ c) ตามลาดับ สาหรับ
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สเปกตรัม Ti 2p ของฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์หรื อที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจนเป็ น 0 sccm
นั้น พบสัญญาณซึ่งสามารถแยกได้เป็ น 4 คู่สปิ นออร์บิท (Spin-Orbit splitting) ที่ค่าพลังงานยึด
เหนี่ยวสถานะ Ti 2p3/2 เป็ น 455.0, 455.8, 457.0, และ 458.4 eV และ สถานะ Ti 2p1/2 เป็ น 460.8,
461.5, 462.7, และ 464.1 eV ซึ่งพีคแรกเกิดจากสารประกอบไทเทเนียมไนไตรด์ พันธะ Ti–N
(Saha & Tompkins, 1992; Trenczek-Zajac et al., 2009) พีคที่ 2 และ 3 เกิดจากการที่อะตอม
ไนโตรเจนเข้าไปแทนที่ (Substitution) ตาแหน่งอะตอมออกซิเจนเกิดเป็ นพันธะ O–Ti–N ซึ่ง Chan
and Lu (2009a) ได้พิจารณาว่าเมื่อมีอะตอมไนไตรเจนเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในโครงสร้างของ
ไทเทเนียมไดออกไซด์บริ สุทธิ์จะส่งผลให้พีคของพันธะ Ti–O นั้นเลื่อนไปในทิศทางที่พลังงานยึด
เหนี่ยวต่าลงเนื่องจากเมื่อค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี (Electronegativity) ของแอนไอออนลดลง จะส่งผล
ให้ความเป็ นไอออน (Ionicity) นั้นลดลงด้วย ซึ่งเป็ นผลมาจากความหนาแน่นของอิเล็กตรอนรอบ ๆ
แอนไอออนลดลง ส่งผลให้ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของอิเล็กตรอนรอบ ๆ อะตอมไทเทเนียมที่เป็ น
แคทไอออนนั้นเพิ่มขึ้น (Sathish, Viswanathan, Viswanath, & Gopinath, 2005) และพีคที่ 4 เกิดจาก
พันธะ Ti–O ของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีลกั ษณะอสัณฐาน (Saha & Tompkins, 1992) การที่พบ
พีคอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธะ Ti–N นั้นเป็ นไปได้ เนื่องด้วยการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค XPS เป็ นการ
วิเคราะห์ที่พ้นื ผิวของวัสดุ หากไม่ได้ทาการกัดผิววัสดุดว้ ยไอออนเพื่อกาจัดชั้นออกไซด์ก็จะตรวจ
พบพีคจากพันธะ Ti–O ที่มีความเข้มสู ง ซึ่งไทเทเนียมไนไตรด์น้ นั สามารถเกิดออกซิเดชันบริ เวณ
พื้นผิวได้จากการดูดซับออกซิเจนคงค้างในภาชนะสุ ญญากาศขณะทาการเคลือบฟิ ล์มและเมื่อมัน
สัมผัสกับอากาศ (Logothetidis et al., 1999) เมื่อป้อนแก๊สออกซิเจนเข้าสู่กระบวนการเคลือบฟิ ล์ม
บางในอัตราการไหลเพียง 0.1 sccm พบว่า สัญญาณ XPS นั้นประกอบด้วยพีคย่อย 3 คู่สปิ นออร์บิท
ที่ค่าพลังงานยึดเหนี่ยว 455.2, 456.5, และ 457.8 eV สอดคล้องกับพันธะ Ti–N (Saha & Tompkins,
1992), O–Ti–N (Lu & Chen, 1999), และ Ti–O (Skowronski et al., 2015) ตามลาดับ พบว่าพีค Ti–
N เกิดการเลื่อนของพลังงานยึดเหนี่ยวไปในทิศทางสู งขึ้นเล็กน้อยและความเข้มของ
พีคลดลงอย่างมีนยั สาคัญ พีคที่เกิดจากการแทนที่อะตอมออกซิเจนด้วยไนโตรเจนนั้นเหลือเพียงพีค
เดียว และพีค Ti–O นั้นเลื่อนไปที่พลังงานยึดเหนี่ยวต่าลง แต่ยงั อยูใ่ นช่วงที่สอดคล้องกับพลังงาน
ยึดเหนี่ยวของไทเทเนียมไดออกไซด์ เมื่ออัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเพิม่ เป็ น 0.4 sccm พบพีค
เหลือเพียง 2 คู่สปิ นออร์บิท ที่ค่าพลังงานยึดเหนี่ยว 457.5 และ 458.9 eV สอดคล้องกับพันธะ O–
Ti–N (Braic et al., 2017; Rtimi, Baghriche, et al., 2013) และ Ti–O (Kot et al., 2017) ตามลาดับ ที่
อัตราการไหลแก๊สออกซิเจนสูง (1.0 sccm) พบว่าสัญญาณพีค XPS ของ Ti 2p นั้นเหลือเพียง 1 คู่
สปิ นออร์บิท ที่ 458.5 eV ซึ่งตรงกับพีค Ti–O ของโครงสร้างไทเทเนียมไดออกไซด์ (Demeter et
al., 2017)
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สถานะทางเคมีของออกซิเจนตรวจสอบได้จากสัญญาณของ O1s ดังแสดงในภาพ
ที่ 4-3(b) สาหรับทุกชิ้นงาน พบสัญญาณ XPS ที่สามารถแยกเป็ นพีคย่อยได้ 4 พีค ที่พลังงานยึด
เหนี่ยวค่าต่าง ๆ ดังนี้ 530.1±0.2, 531.2±0.2, 532.2±0.2, และ 533.5±0.1 eV ซึ่งพีคแรกนั้น เป็ น
ลักษณะของพันธะ Ti–O ที่มาจากโครงสร้างของไทเทเนียมไดออกไซด์ และพีคที่สองนั้นเป็ น
ลักษณะการก่อตัวของไทเทเนียมออกซีไนไตรด์โดยการแทนที่อะตอมออกซิเจนด้วยไนโตรเจน
(N-substitution) ในพันธะ O–Ti–N (Lu & Chen, 2000; Saha & Tompkins, 1992) พีคที่สามนั้นเกิด
จากการที่อะตอมไนโตรเจนนั้นเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างอะตอม (Interstitial site) ในโครงสร้างของ
ไทเทเนียมไดออกไซด์โดยไม่ได้เข้าไปแทนที่อะตอมออกซิเจนแต่อย่างใดและเกิดเป็ นพันธะ Ti–
O–N หรื อ Ti–N–O (Ramos et al., 2018; Yu, Xing, Xu, Wu, & Li, 2009) ส่วนพีคสุดท้ายที่
ประมาณ 533.5 eV นั้นเป็ นพีคที่เกิดจากออกซิเจนที่ดูดซับอยูท่ ี่พ้นื ผิวของชิ้นงาน (Liou & Lu,
2018)
สัญญาณ N 1s ของชิ้นงานที่วดั ได้ แสดงดังภาพที่ 4-3(c) สาหรับชิ้นงาน
ไทเทเนียมไนไตรด์น้ นั พบสัญญาณที่สามารถแยกได้เป็ น 6 พีค ประกอบด้วยหนึ่งพีคความเข้มสูง
และ 5 พีคความเข้มต่า ที่พลังงานยึดเหนี่ยว 395.9, 396.5, 397.3, 398.4, 399.5, และ 400.7 eV ซึ่ง
สองพีคแรกนั้นเป็ นลักษณะการเกิดออกซีไนไตรด์โดยการแทนที่อะตอมออกซิเจนด้วยอะตอม
ไนโตรเจนในพันธะ O–Ti–N (Hsu, Lin, & Wang, 2020; Trenczek-Zajac et al., 2009) พีคที่สามมี
ความเข้มสูงสุดสอดคล้องกับพันธะ Ti–N ในสารประกอบไทเทเนียมไนไตรด์ (He, Zhang, Li, Liu,
& Wang, 2008; Wong, Pang Chou, & Yang, 2006) พีคที่สี่น้ นั เป็ นสัญญาณที่มาจากการออกซิเดชัน
ของไทเทเนียมไนไตรด์ (Trenczek-Zajac et al., 2009) หรื อเกิดการดูดซับของสารประกอบ N–O ที่
พื้นผิวของไทเทเนียมไนไตรด์ (Wiesing, de los Arcos, Gebhard, Devi, & Grundmeier, 2018) พีคที่
ห้าเกิดจากไนโตรเจนที่แทรกอยูร่ ะหว่างโครงสร้าง เกิดพันธะ Ti–O–N หรื อ Ti–N–O ซึ่งจัดว่าเป็ น
ออกซีไนไตรด์ดว้ ยเช่นกัน (He et al., 2008; Hsu et al., 2020; Wang et al., 2009) และพีคสุดท้าย
พิจารณาให้เป็ นการดูดซับเชิงโมเลกุลของไนโตรเจน สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ที่
อัตราการไหลแก๊สออกซิเจน 0.1 sccm นั้น พบว่า พีค N 1s นั้นเหลือเพียง 5 พีค ที่พลังงานยึดเหนี่ยว
396.3, 397.1, 398.3, 399.6, และ 401.6 eV พีคแรกนั้นสอดคล้องกับพันธะ O–Ti–N ของไนโตรเจน
ที่เข้าไปแทนที่ออกซิเจนในโครงสร้างของไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ (Lu & Chen, 2000; Song,
Gopireddy, & Takoudis, 2008) ซึ่งมีความเข้มสู งที่สุดซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค
การเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ที่บ่งบอกว่าชิ้นงานนี้มีความเป็ นผลึกของไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ที่มี
โครงสร้างแบบลูกบาศก์กลางหน้า พีคที่สองนั้นเป็ นลักษณะของพันธะ Ti–N เป็ นลักษณะของ
ไทเทเนียมไนไตรด์ (Saha & Tompkins, 1992) พีคที่สามและสี่ น้ นั จะพบที่ตาแหน่งใกล้เคียงกันกับ
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ชิ้นงานไทเทเนียมไนไตรด์ที่เกิดจากการออกซิเดชันของชั้นไนไตรด์ส่งผลให้เกิดการดูดซับของ
สารประกอบ N–O บนพื้นผิวและจากพันธะ Ti–O–N หรื อ Ti–N–O ตามลาดับ จากการรายงานของ
Hsu et al. (2020) กล่าวว่า พีคที่พลังงานยึดเหนี่ยว 401.6 eV นั้นเป็ นพีคที่เกิดจากอะตอมไนโตรเจน
ที่มีประจุเป็ น +3 เกิดพันธะกับออกซิเจน ซึ่งเขาให้เหตุผลว่าเมื่ออะตอมไนโตรเจนถูกล้อมรอบด้วย
ออกซิเจน จะมีการแลกเปลี่ยนประจุโดยการถ่ายเทอิเล็กตรอนเกิดขึ้น อะตอมไนโตรเจนที่เป็ น
ไอออนบวกเที่อยูใ่ นตาแหน่งพลังงานยึดเหนี่ยวที่สูงนั้นสามารถถ่ายเทอิเล็กตรอนไปยังอะตอม
ออกซิเจนที่อยูต่ ิดกันได้ง่ายกว่าการถ่ายเทไปยังไนโตรเจนด้วยกัน เนื่ องจากออกซิเจนนั้นมีค่าอิเล็ก
โทรเนกาติวิตีที่สูงกว่า จึงถือว่าเป็ นพีคที่เกิดจากพันธะ Ti–O–N หรื อ Ti–N–O ด้วยเช่นกัน แต่ก็มี
หลายงานวิจยั ที่ระบุวา่ พีคที่พลังงานยึดเหนี่ยวบริ เวณ 400 eV หรื อมากกว่า นั้นเป็ นสัญญาณพีคที่
เกิดจากไนโตรเจนที่ถูกดูดซับอยูท่ ี่พ้นื ผิวของวัสดุ (Chan & Lu, 2009a; Demeter et al., 2017;
Trenczek-Zajac et al., 2009) ซึ่งในงานนี้จะระบุให้พีคที่พลังงานยึดเหนี่ยวประมาณ 400 eV เป็ นพีค
ที่เกิดขึ้นจากไนโตรเจนแทรกอยูร่ ะหว่างโครงสร้างของวัสดุและพีคที่พลังงานยึดเหนี่ ยวสู งกว่า 400
eV นั้นเป็ นการดูดซับเชิงโมเลกุล (Molecular adsorption) ของไนโตรเจนบนพื้นผิว ซึ่งเมื่ออัตรา
การไหลแก๊สอกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็ น 0.4 sccm พบว่าสัญญาณพีคลดลงอย่างมาก และพบพีคของพันธะ
N–O และพีคของไนโตรเจนที่ถูกดูดซับที่พ้นื ผิวมีความเข้มสู งจากการดูดซับไนโตรเจนมากขึ้น
ที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจน 1.0 sccm พบสัญญาณพีคที่สามารถแยกได้ 4 พีค ที่
พลังงานยึดเหนี่ยว 395.7, 397.4, 399.7, และ 401.9 eV ซึ่งพีคแรกสอดคล้องกับไนโตรเจนที่เข้าไป
แทนที่ออกซิเจนในพันธะ O–Ti–N (Lo, Gopal, & Ke, 2009) พีคที่สองจากพันธะ Ti–N ของ
สารประกอบไทเทเนียมไนไตรด์ (Song et al., 2008) พีคที่สามมาจากไนโตรเจนที่แทรกอยูใ่ น
โครงสร้างของฟิ ล์มบาง ในพันธะ Ti–O–N หรื อ Ti–N–O (Yu et al., 2009) และพีคที่สี่น้ นั พิจารณา
ให้เป็ นการดูดซับเชิงโมเลกุลของไนโตรเจนที่อยูบ่ นพื้นผิวฟิ ล์มบาง จะสังเกตได้วา่ เมื่ออัตราการ
ไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น สัญญาณ N 1s ของชิ้นงานที่วดั ได้จะลดลงอย่างมากเมื่อพิจารณาจาก
สเปกตรัม N 1s ของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
1.0 sccm แต่ยงั สามารถตรวจพบพีค N 1s ที่เกิดจากพันธะ Ti–N ได้ แสดงให้เห็นว่าฟิ ล์มบางที่ได้
นั้นมีการก่อตัวเป็ นไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
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ภาพที่ 4-3 สเปกตรัม XPS ความละเอียดสูงสาหรับสัญญาณ (a) Ti 2p, (b) O 1s, และ (c) N 1s ของ
ฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบปกติโดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊ส
ออกซิเจน
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1.1.3 สัณฐานวิทยาของพื้นผิวและความหนาของฟิ ล์ม
ภาพที่ 4-4 แสดงลักษณะพื้นผิวและภาคตัดขวางของฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์
และฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ที่เคลือบปกติ โดยแปรค่าอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน
จากการวิเคราะห์ดว้ ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราดชนิดฟิ ลด์อีมิสชัน่ หรื อ FE-SEM
พบว่า ฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ (ภาพที่ 4-4(a)) มีลกั ษณะของเกรนคล้ายเมล็ดข้าวโดยมีความ
ยาวและความกว้างเฉลี่ย 46 และ 15 nm ตามลาดับ และภาคตัดขวางมีลกั ษณะเป็ นคอลัมนาร์แยก
จากวัสดุรองรับอย่างชัดเจน (ภาพที่ 4-4(j)) คล้ายกับแบบจาลองโครงสร้างของฟิ ล์มบางบริ เวณ 2
สาหรับพื้นผิวฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจน 0.1 และ 0.2 sccm
(ภาพที่ 4-4(b และ c)) พบเกรนมีลกั ษณะกลมโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 17 และ 16 nm
ตามลาดับ เมื่อสังเกตภาคตัดขวาง (ภาพที่ 4-4(k และ l)) พบว่า มีลกั ษณะคอลัมนาร์ลดลงเมื่ออัตรา
การไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น แต่จะสังเกตได้วา่ บริ เวณรอยต่อกับวัสดุรองรับมีการยึดติดได้ดีข้ ึน มี
ลักษณะคล้ายกับแบบจาลองโครงสร้างบริ เวณ T และเมื่อเพิ่มอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเป็ น 0.3
และ 0.4 sccm (ภาพที่ 4-4(d และ e)) ลักษณะพื้นผิวพบเกรนมีขนาดเล็กลงเป็ นอย่างมากจนไม่
สามารถวัดขนาดจากภาพถ่าย FE-SEM ได้ เนื่องจากแก๊สออกซิเจนมีปริ มาณมากทาให้พลังงานใน
การแพร่ ไปของอะตอมสารเคลือบนั้นลดลง และเมื่อสังเกตจากภาคตัดขวาง (ภาพที่ 4-4(m และ n))
ก็พบว่าไม่มีลกั ษณะของคอลัมนาร์เหลืออยู่ จนกระทัง่ อัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็ น 0.5
sccm (ภาพที่ 4-4(f)) ที่พ้นื ผิวของฟิ ล์มพบเกรนมีลกั ษณะกลมอีกครั้งซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เฉลี่ย 20 nm เนื่ องจากปริ มาณออกซิเจนเพียงพอต่อการก่อตัวเป็ นสารประกอบไทเทเนียมได
ออกไซด์เฟสรู ไทล์ (ดูภาพที่ 4-1) เมื่อสังเกตที่ภาคตัดขวางจะเห็นว่าบริ เวณด้านล่างของฟิ ล์มที่ติด
กับวัสดุรองรับมีลกั ษณะเรี ยบและหนาแน่น มีความหนาประมาณ 120 nm และถัดขึ้นมาจะมี
ลักษณะเป็ นคอลัมนาร์ (ภาพที่ 4-4(o)) ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกับแบบจาลองโครงสร้างของฟิ ล์มบาง
บริ เวณ 2 และเมื่ออัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเพิม่ เป็ น 1.0 sccm (ภาพที่ 4-4(g)) พบว่าเกรนนั้น
หลอมรวมกันจนไม่เห็นขอบของเกรน แต่จะมีลกั ษณะเป็ นหลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
150 - 300 nm และเมื่อสังเกตจากภาคตัดขวาง (ภาพที่ 4-4(p)) จะมีลกั ษณะเรี ยบ หนาแน่น ซึ่งที่
อัตราการไหลแก๊สออกซิเจนค่านี้ให้อตั ราการเคลือบสู งที่สุดสังเกตได้จากความหนาของฟิ ล์ม และ
เมื่ออัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็ น 1.5 และ 2.0 sccm (ภาพที่ 4-4(h และ i)) พบเกรนมี
ลักษณะกลม กระจายตัวไม่สม่าเสมอขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 20 nm และความหนาของฟิ ล์ม
บางลดลงอย่างมาก (ภาพที่ 4-4(q และ r)) เนื่องจากเกิดการก่อตัวสารประกอบออกไซด์ของ
ไทเทเนียมที่บริ เวณหน้าเป้าสารเคลือบจากปริ มาณแก๊สออกซิเจนที่มากเกินไปทาให้อตั ราการ
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เคลือบนั้นลดลงเป็ นผลมาจากค่าสปัตเตอร์ยลี ด์ของเป้าสารเคลือบนั้นสู งขึ้น หรื อเรี ยกว่า
ปรากฏการณ์เป้าสารเคลือบเป็ นพิษ
ตารางที่ 4-1 ความหนาและขนาดผลึกของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบปกติ โดย
แปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
อัตราการไหลแก๊สออกซิเจน (sccm) อัตราส่ วน O/N ความหนา (nm)
ขนาดผลึก (nm)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.0
1.5
2.0

0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
0.40
0.60
0.80

490
424
450
476
440
530
560
145
80

(R) สาหรับเฟสรู ไทล์

(a)

(j)

16.60
21.64
45.09(R)
35.45(R)
12.86(R)
47.61(R)
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(b)

(k)

(c)

(l)

(d)

(m)

(e)

(n)
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(f)

(o)

(g)

(p)

(h)

(q)

(i)

(r)

ภาพที่ 4-4 ลักษณะพื้นผิว (a-i) และภาคตัดขวาง (j-r) ของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่
เคลือบปกติ โดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน (a, j) 0 sccm, (b, k) 0.1 sccm, (c, l)
0.2 sccm, (d, m) 0.3 sccm, (e, n) 0.4 sccm, (f, o) 0.5 sccm, (g, p) 1.0 sccm, (h, q) 1.5
sccm, และ (i, r) 2.0 sccm
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1.2 ผลของอัตราการไหลแก๊ สออกซิเจนของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่อบ
อ่ อนที่อุณหภูมิ 500 °C
1.2.1 โครงสร้ างผลึก
ภาพที่ 4-8 แสดงรู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ของฟิ ล์มบางที่เคลือบโดยแปรค่า
อัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนจาก 0 ถึง 2.0 sccm หรื ออัตราส่วน O/N จาก 0 ถึง 0.80 ที่ผา่ นการ
อบอ่อนในบรรยากาศปกติที่อุณหภูมิ 500 °C สาหรับ ฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์หรื อฟิ ล์มบางที่
เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเป็ น 0 sccm พบว่า พีคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์เกิดการเลื่อน
ไปที่มุม 2θ ต่าลงที่ประมาณ 35.92, 41.90 และ 61.08 องศา ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างไทเทเนียม
ไนไตรด์ที่ระนาบ (111), (200) และ (220) ตามลาดับ เนื่องจากเกิดการขยายตัวจากความร้อน
(Thermal expansion) ส่งผลให้ระยะห่างระหว่างระนาบเพิ่มขึ้น (Bartosik et al., 2017) เมื่อคานวณ
จากกฎของแบรกก์ ดังสมการที่ 2-16 พบว่า ระยะห่างระหว่างระนาบ (111) นั้นเพิ่มขึ้นจาก 2.46
เป็ น 2.50 Å และพบว่าพีคที่ระนาบ (111) และ (220) นั้นมีความเข้มพีคใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็น
ถึงการเปลี่ยนความชอบในการจัดเรี ยงตัวจากระนาบ (220) เป็ น (111) เมื่อมีออกซิเจนเพิ่มเข้าไปใน
โครงสร้างผลึก นอกจากนี้ ยังพบพีคที่มุม 2θ ประมาณ 53.42 องศา ซึ่งสอดคล้องกับระนาบ (105)
ของสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาเทส อีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ฟิ ล์มบาง
ไทเทเนียมไนไตรด์เกิดการออกซิเดชันเพียงเล็กน้อยจากการอบฟิ ล์มบางในอากาศปกติ โดยไม่มี
การใช้บรรยากาศแก๊สป้องกัน ที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจนเป็ น 0.1 sccm พบพีคการเลี้ยวเบนรังสี
เอกซ์ของระนาบ (111) เลื่อนไปที่มุม 2θ สู งขึ้น ซึ่งตรงกับค่ามาตรฐาน JCPDS เลขที่ 08-0117 ของ
สารประกอบไทเทเนียมออกไซด์ (TiO) โครงสร้างแบบลูกบาศก์กลางหน้า ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
ออกซิเจนในอากาศเข้าไปแทนที่ตาแหน่งของอะตอมไนโตรเจนในโครงสร้างผลึกของฟิ ล์มบาง
มากขึ้น จึงทาให้ระยะห่างระหว่างระนาบลดลงเนื่องจากอะตอมออกซิเจนมีขนาดเล็กกว่าอะตอม
ไนโตรเจน ซึ่งเป็ นไปตามกฎของแบรกก์ และพบพีคที่ระนาบ (105) ของไทเทเนียมไดออกไซด์
เฟสอนาเทสเช่นกัน ที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจน 0.2 sccm ฟิ ล์มบางยังคงเป็ นอสัณฐาน และ
สาหรับฟิ ล์มบางที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน 0.3 และ 0.4 sccm พบพีคการเลี้ยวเบน
รังสี เอกซ์ที่มุม 2θ ประมาณ 24.64 - 24.68, 37.22, และ 47.30 - 47.58 องศา สอดคล้องกับระนาบ
(101), (004), และ (200) ของไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาเทส เนื่องจากมีปริ มาณออกซิเจนมาก
พอ และได้รับพลังงานความร้อนจึงช่วยให้อะตอมสารเคลือบเกิดการแพร่ ไปบนวัสดุรองรับเกิดเป็ น
โครงสร้างผลึกขึ้นได้ ที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจน 0.5 และ 1.0 sccm จะตรวจพบพีคการเลี้ยวเบน
รังสี เอกซ์ที่มุม 2θ ประมาณ 27.48 องศา เพิ่มเติมซึ่งสอดคล้องกับระนาบ (110) ของไทเทเนียมได
ออกไซด์เฟสรู ไทล์ แสดงให้เห็นว่าการอบอ่อนนั้นทาให้ฟิล์มบางมีการตกผลึกใหม่
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(Recrystallization) และเกิดเป็ นเฟสอนาเทสเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Trenczek-Zajac
et al. (2009) ที่รายงานว่าเมื่อมีออกซิเจนสูงเกินกว่าที่จะเข้าไปอยูใ่ นโครงสร้างของ TiOxNy ได้ จึง
ทาให้ตกผลึกเป็ นไทเทเนียมไดออกไซด์ข้ นึ แต่เมื่ออัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็ น 1.5
และ 2.0 sccm พีคที่ระนาบ (101) ของเฟสอนาเทสนั้นหายไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อปริ มาณ
ออกซิเจนมีค่าสู งเฟสรู ไทล์น้ นั มีความเสถียรมากกว่า
เมื่อนาข้อมูลที่ได้ไปคานวณขนาดผลึกจากสมการที่ 2-17 ได้ค่าเป็ น 12.10 และ
19.82 nm สาหรับฟิ ล์มบางที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเป็ น 0 และ 0.1 sccm
ตามลาดับ ซึ่งพบว่ามีขนาดผลึกลดลงเมื่อผ่านการอบอ่อน ซึ่งอาจเกิดจากมีอะตอมออกซิเจนเข้าไป
แทรกทาให้เกิดความบกพร่ องในผลึกและส่งผลให้มีขนาดลดลง ที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจน 0.3
- 1.0 sccm นั้นสามารถคานวณขนาดผลึกอนาเทสได้ค่าอยู่ในช่วง 23.43 - 74.02 nm ซึ่งมีขนาดใหญ่
ขึ้นตามอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน พบว่าขนาดผลึกรู ไทล์ที่คานวณได้
นั้นมีแนวโน้มลดลง จาก 22.11 เป็ น 10.05 nm เมื่ออัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นจาก 0.5 เป็ น
2.0 sccm ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเมื่อมีปริ มาณแก๊สในระบบเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้อตั ราการเคลือบที่ลดลง
จึงได้ผลึกที่มีขนาดเล็ก ขนาดผลึกที่คานวณได้สรุ ปไว้ในตารางที่ 4-3
ภาพที่ 4-9 แสดงสเปกตรัมรามานของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบ
ด้วยอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน 0, 0.5, และ 2.0 sccm ตามลาดับ และผ่านการอบอ่อนใน
บรรยากาศปกติที่อุณหภูมิ 500 °C ฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ มีลกั ษณะเป็ นเนินเล็กน้อย ฐาน
กว้าง คล้ายกับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบปกติที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจน 0.1
sccm สาหรับที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจน 0.5 sccm นั้นตรวจพบพีครามานที่ Raman shift
ประมาณ 144, 196, 397, และ 637 cm-1 ซึ่งสอดคล้องกับแถบ Eg, Eg, B1g, และ Eg จากการสัน่ ของ
พันธะ O–Ti–O ของสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาเทส ตามลาดับ (Dong et al., 2009;
Hardcastle, 2011; Jing Zhang, Li, Feng, Chen, & Li, 2006) และยังพบพีคที่ตรงกับสัญญาณการสั่น
ที่เกิดจาก Multi-phonon (230 cm-1), แถบ Eg (435 cm-1), และแถบ B2g (826 cm-1) ของไทเทเนียมได
ออกไซด์เฟสรู ไทล์ อีกด้วย และเมื่ออัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็ น 2.0 sccm พบพีครา
มานที่ Raman shift ประมาณ 143, 230, 435, และ 826 cm-1 ซึ่งสอดคล้องกับแถบ B1g, Multiphonon, Eg, และ B2g ของเฟสรู ไทล์ ตามลาดับ (Ekoi et al., 2019; Swamy et al., 2006) ซึ่ง
สอดคล้องกันเป็ นอย่างดีกบั ผลการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ที่แสดงดังภาพที่ 4-8
ซึ่งที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจน 0.5 sccm นั้น เกิดผลึกเป็ นเฟสผสมระหว่างอนาเทสและรู ไทล์
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1.2.2 องค์ประกอบทางเคมี
สถานะและองค์ประกอบทางเคมีของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบ
โดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน และผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C ที่วิเคราะห์ดว้ ย
เทคนิค XPS ซึ่งเป็ นกราฟความละเอียดสูงของสัญญาณ Ti 2p, O 1s, และ N 1s แสดงดังภาพที่ 4-10
(a, b, และ c) ตามลาดับ สาหรับสเปกตรัม Ti 2p ดังภาพที่ 4-10(a) ของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไน
ไตรด์ที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจน 0, 1.0 และ 2.0 sccm พบสัญญาณพีคเพียง 1 คู่สปิ น-ออร์บิทที่
ค่าพลังงานยึดเหนี่ยว 458.5±0.1 และ 464.2±0.1 สาหรับสถานะ Ti 2p3/2 และ Ti 2p1/2 ตามลาดับ ซึ่ง
ตรงกับพีค Ti–O ของโครงสร้างไทเทเนียมไดออกไซด์ (Demeter et al., 2017) สาหรับตัวอย่าง
ไทเทเนียมไนไตรด์ การที่พบเพียงสัญญาณจากพีคออกไซด์ของไทเทเนียมเท่านั้น เนื่ องจากที่พ้นื ผิว
ของฟิ ล์มบางเกิดการออกซิเดชันเนื่องจากกระบวนการอบอ่อน จนเกิดเป็ นชั้นออกไซด์ที่มีความ
หนามากกว่า ความลึกที่เทคนิค XPS สามารถวิเคราะห์ได้ โดยที่ไม่ได้กดั ผิวชิ้นงาน
สถานะทางเคมีของออกซิเจนตรวจสอบได้จากสัญญาณของ O1s ที่แสดงในภาพที่ 410(b) สาหรับทุกชิ้นงาน พบสัญญาณ XPS ที่สามารถแยกเป็ นพีคย่อยได้ 4 พีค ที่พลังงานยึดเหนี่ยว
529.7±0.1, 531.1±0.1, 532.1±0.1, และ ~533.5±0.1 eV ซึ่งพีคแรกนั้น เป็ นลักษณะของพันธะ Ti–O
ที่มาจากโครงสร้างของไทเทเนียมไดออกไซด์ (He et al., 2008; Trenczek-Zajac et al., 2009) และ
พีคที่สองนั้นเป็ นลักษณะพีคที่เกิดจากหมู่ไฮดรอกซิลสร้างพันธะกับอะตอมไทเทเนียมเกิดเป็ น
พันธะTi–OH (C. Bittencourt et al., 2015; Fakhouri, Arefi-Khonsari, Jaiswal, & Pulpytel, 2015)
พีคที่สามนั้น เกิดจากการที่อะตอมไนโตรเจนนั้นเข้าไปแทรกตัวอยูใ่ นโครงสร้างของไทเทเนียมได
ออกไซด์เกิดเป็ นพันธะ Ti–O–N หรื อ Ti–N–O (Ramos et al., 2018; Yu et al., 2009) ส่ วนพีค
สุดท้ายที่พลังงานยึดเหนี่ยว ~533.5±0.1 eV นั้น เป็ นพีคที่เกิดจากออกซิเจนที่ดูดซับอยูท่ ี่พ้นื ผิวของ
ชิ้นงาน (Liou & Lu, 2018) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากชิ้นงานสัมผัสอากาศเป็ นเวลานานก่อนจะ
ทาการทดสอบด้วยเทคนิค XPS
สาหรับสัญญาณ N 1s ที่พบสาหรับฟิ ล์มบางที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
ต่างกันนั้น พบ 2 พีคที่พลังงานยึดเหนี่ยว 399.9±0.1 และ 402.8±0.1 eV ซึ่งพีคแรกสอดคล้องกับ
ไนโตรเจนที่แทรกอยูใ่ นโครงสร้างของฟิ ล์มบาง ในพันธะ Ti–O–N หรื อ Ti–N–O (Yu et al., 2009)
และพีคที่เกิดจากการดูดซับเชิงโมเลกุลของไนโตรเจนที่อยูบ่ นพื้นผิวฟิ ล์มบาง จะสังเกตได้วา่ เมื่อ
อัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเพิม่ ขึ้น สัญญาณ N 1s ของชิ้นงานที่วดั ได้จะลดลงอย่างมาก เนื่องจาก
ออกซิเจนสามารถสร้างพันธะกับไทเทเนียมเกิดเป็ นไทเทเนียมไดออกไซด์ได้ง่ายกว่า
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ภาพที่ 4-7 สเปกตรัม XPS ความละเอียดสูงสาหรับสัญญาณ (a) Ti 2p, (b) O 1s, และ (c) N 1s ของ
ฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบโดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
และผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C
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1.2.3 สัณฐานวิทยาของพื้นผิวและความหนาของฟิ ล์ม
ภาพที่ 4-11 แสดงลักษณะพื้นผิวและภาคตัดขวางของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซี
ไนไตรด์ที่เคลือบโดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน และอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C ลักษณะ
พื้นผิวของฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์น้ นั จะมีลกั ษณะกลมมากขึ้นเมื่อเทียบกับฟิ ล์มที่เคลือบปกติ
สังเกตได้จากภาพที่ 4-11(a) สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์น้ นั พบว่า ที่อตั ราการไหล
แก๊สออกซิเจน 0.1 และ 0.2 sccm (ภาพที่ 4-11(b และ c)) พื้นผิวมีเกรนเป็ นลักษณะกลมขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 - 30 nm เมื่ออัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็ น 0.3 และ 0.4 sccm
(ภาพที่ 4-11(d และ e)) พบว่าเกรนมีการจับกลุ่มกันลักษณะคล้ายโดมขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 400 - 500 nm สาหรับชิ้นงานที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน 0.5 sccm นั้น
สังเกตเห็นขอบเกรนได้อย่างชัดเจน ลักษณะกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 - 30 nm กระจาย
ทัว่ บริ เวณ สังเกตได้จากภาพที่ 4-8(f) ที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจน 1.0 sccm (ภาพที่ 4-11(g)) นั้น
เห็นขอบเกรนอย่างชัดเจนคล้ายพื้นดินที่แตกระแหงหลายขนาด มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ประมาณ
30 - 200 nm และเมื่อเพิ่มอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเป็ น 1.5 และ 2.0 sccm (ภาพที่ 4-11(h และ i))
พบว่า เกรนมีลกั ษณะกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 - 40 nm และ 20 - 30 nm ตามลาดับ ซึ่ง
สอดคล้องกันกับความเป็ นผลึกที่ลดลง สังเกตได้จากผลการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี
เอกซ์
สาหรับภาคตัดขวางของฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์แสดงลักษณะเป็ นคอลัมนาร์
อย่างดี คล้ายกับแบบจาลองโครงสร้างบริ เวณ 2 และจะเห็นชั้นออกไซด์ที่เกิดจากการออกซิเดชัน
ของชั้นฟิ ล์มได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีความหนาประมาณ 200 nm ดังภาพที่ 4-11(j) สาหรับฟิ ล์มที่เคลือบ
โดยป้อนแก๊สออกซิเจนที่อตั ราการไหลต่าง ๆ พบว่า ฟิ ล์มบางมีลกั ษณะเปลี่ยนแปลงจากคอลัมนาร์
ไปเป็ นลักษณะกลม คล้ายกับแบบจาลองโครงสร้างบริ เวณ 1 และไม่เห็นการแยกชั้นของฟิ ล์มบางที่
เกิดการออกซิเดชัน เนื่ องจากในเนื้อฟิ ล์มมีออกซิเจนอยูแ่ ล้ว ฟิ ล์มจึงมีความเป็ นเนื้อเดียวกัน
(Homogeneous) และมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน สังเกตได้จาก
ภาพที่ 4-8(k-n) สาหรับชิ้นงานที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน 0.5 sccm นั้น พบว่า
ด้านล่างของชั้นฟิ ล์มที่ติดกับวัสดุรองรับ ยังคงเรี ยบและติดแน่นกับวัสดุรองรับมีความหนาประมาณ
100 nm สังเกตจากภาพที่ 4-8(o) มีลกั ษณะสอดคล้องกับแบบจาลองโครงสร้างบริ เวณ 2 ในขณะที่
เนื้อฟิ ล์มส่ วนใหญ่จะเห็นเป็ นเกรนที่เปลี่ยนลักษณะจากคอลัมนาร์ เป็ นเม็ดกลมเมื่อฟิ ล์มบางผ่าน
การอบอ่อน มีลกั ษณะคล้ายกับแบบจาลองโครงสร้างบริ เวณ T ที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจน 1.0
sccm จะเห็นฟิ ล์มเป็ นเนื้อเดียวกัน ซึ่งพิจารณาให้สอดคล้องกับแบบจาลองโครงสร้างบริ เวณ 3
(ภาพที่ 4-8 (p)) และที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจนสูงเกินกว่า 1.0 sccm พบว่าฟิ ล์มบางมีเกรนที่
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กลมเด่นชัดตรงกับแบบจาลองโครงสร้างบริ เวณ 3 แต่ความหนาน้อยมากเมื่อเทียบกับชิ้นงานอื่น ๆ
เนื่องจากอัตราการเคลือบต่าลง ซึ่งเกิดจากเป้าสารเคลือบเป็ นพิษ (ภาพที่ 4-8(q-r))
ตารางที่ 4-2 ความหนาและขนาดผลึกของฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์และฟิ ล์มบางไทเทเนียม
ออกซีไนไตรด์โดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน ที่ผา่ นการอบอ่อนที่อุณหภูมิ
500 °C
อัตราการไหลแก๊สออกซิเจน (sccm) อัตราส่ วน O/N ความหนา (nm) ขนาดผลึก (nm)
0
0
550
12.10
0.1
0.04
580
19.82
0.2
0.08
560
0.3
0.12
520
23.43(A)
0.4
0.16
405
37.34(A)
0.5
0.20
600
47.90(A), 22.11(R)
1.0
0.40
490
74.02(A), 23.37(R)
1.5
0.60
155
11.96(R)
2.0
0.80
90
10.05(R)
(A) สาหรับผลึกอนาเทส และ (R) สาหรับผลึกรู ไทล์

(a)

(j)
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(b)

(k)

(c)

(l)

(d)

(m)

(e)

(n)
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(f)

(o)

(g)

(p)

(h)

(q)

(i)

(r)

ภาพที่ 4-8 ลักษณะพื้นผิว (a-i) และภาคตัดขวาง (j-r) ของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่
เคลือบปกติ โดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน (a, j) 0 sccm, (b, k) 0.1 sccm, (c, l)
0.2 sccm, (d, m) 0.3 sccm, (e, n) 0.4 sccm, (f, o) 0.5 sccm, (g, p) 1.0 sccm, (h, q) 1.5
sccm, และ (i, r) 2.0 sccm ที่ผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C
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2. การเตรียมฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์โดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน
ส่ วนนี้เป็ นข้อมูลจากการวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ ง โดยกาหนดอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนคงที่
ที่ 1.0 sccm และแปรค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจนจาก 0 ถึง 10.0 sccm คิดเป็ นอัตราส่วน O/N
ในช่วง 0.10 - 0.20 ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างผลึก สัณฐานวิทยาของพื้นผิว ความหนา
องค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางแสงและสมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์มบางที่เคลือบได้
2.1 ผลของอัตราการไหลแก๊ สไนโตรเจนของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่
เคลือบโดยปกติ
2.1.1 โครงสร้ างผลึก
จากการวิเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์และฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไน
ไตรด์ที่เคลือบปกติ โดยแปรค่าอัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจน ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์
แสดงดังภาพที่ 4-15 พบเพียงพีคที่มุม 2θ ประมาณ 27.50 องศา ของตัวอย่างฟิ ล์มบางไทเทเนียมได
ออกไซด์ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 78-1510 ของสารประกอบไทเทเนียมได
ออกไซด์เฟสรู ไทล์ ที่มีโครงสร้างแบบเตตระโกนอล ที่ระนาบ (110) ขนาดผลึกคานวณจากสมการ
ที่ 2-17 มีค่า 17.15 nm แสดงดังตารางที่ 4-5 สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ มีลกั ษณะ
เป็ นอสัณฐาน เนื่องจากไม่พบพีคของการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ใด ๆ ทั้งนี้ อาจเป็ นสาเหตุมาจาก
ปริ มาณของแก๊สไนโตรเจนที่เพิ่มเข้าไปในระบบนั้น ทาให้ระยะทางเสรี เฉลี่ย (Mean free path) ของ
อะตอมสารเคลือบลดลง ส่งผลให้พลังงานของอะตอมสารเคลือบสูญเสี ยไปจากการชนกับโมเลกุล
ของแก๊สภายในภาชนะสุญญากาศ จึงทาให้อะตอมที่ตกเคลือบบนวัสดุรองรับไม่เหลือพลังงาน
พอที่จะแพร่ ไปบนวัสดุรองรับเพื่อก่อตัวเป็ นผลึก ซึ่งการเตรี ยมฟิ ล์มบางฐานออกไซด์น้ นั ต้องการ
อุณหภูมิสูงเพื่อที่จะก่อตัวเป็ นผลึก
ภาพที่ 4-16 แสดงสเปกตรัมรามานของฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์และฟิ ล์ม
บางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่อตั ราการไหลแก๊สไนโตรเจน 7.5 sccm ที่เคลือบปกติ ตรวจพบ
สัญญาณพีคที่ Raman shift ประมาณ 230, 435, 620, และ 826 cm-1 ซึ่งสอดคล้องกับการกระเจิงที่
แถบ Multi-phonon, Eg, A1g, และ B2g จากการสัน่ ของพันธะ O–Ti–O ของสารประกอบไทเทเนียม
ไดออกไซด์เฟสรู ไทล์ ตามลาดับ (Ekoi et al., 2019; Fang, Huang, Liu, & Huang, 2008; L. Li et al.,
2015; Stagi, Carbonaro, Corpino, Chiriu, & Ricci, 2015; Swamy et al., 2006) นอกจากนี้ สาหรับ
ชิ้นงานไทเทเนียมไดออกไซด์ยงั พบลักษณะพีคที่ Raman shift ประมาณ 143 cm-1 ซึ่งเกิดจากการ
สั่นที่แถบ B1g ของเฟสรู ไทล์ ซึ่งในฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์น้ นั ไม่เด่นชัดที่ค่า Raman
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shift ดังกล่าว ซึ่งผลการวิเคราะห์สเปกตรัมรามานของฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์น้ ีสอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ได้เป็ นอย่างดีวา่ มีเพียงเฟสรู ไทล์เกิดขึ้นเพียง
อย่างเดียว และสาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์น้ นั ก็มีลกั ษณะของเฟสรู ไทล์ดว้ ย แม้วา่
เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์จะตรวจไม่พบ ที่เป็ นเช่นนี้ อาจมีสาเหตุมาจากผลึกมีขนาดเล็กมากซึ่ง
เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์น้ นั ไม่สามารถตรวจพบได้
2.1.2 องค์ประกอบทางเคมี
สถานะและองค์ประกอบทางเคมีของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบ
ปกติ โดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจนที่วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค XPS ซึ่งเป็ นกราฟความ
ละเอียดสูงของสัญญาณ Ti 2p, O 1s, และ N 1s ของฟิ ล์มบางที่เคลือบโดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊ส
ไนโตรเจนเป็ น 0, 5.0 และ 10.0 sccm แสดงดังภาพที่ 4-17 (a, b, และ c) ตามลาดับ สาหรับสัญญาณ
Ti 2p ของฟิ ล์มบางที่เคลือบนั้น พบพีคที่สามารถแยกได้เพียง 1 คู่สปิ น-ออร์บิท ที่พลังงานยึดเหนี่ยว
458.6±0.1 และ 464.3±0.1 eV สาหรับ Ti 2p3/2 และ Ti 2p1/2 ตามลาดับ ดังภาพที่ 4-17(a) ซึ่งมีค่า

N2 flow rates
10 sccm
7.5 sccm
5.0 sccm

(110)

Intensity (arb. units)

Rutile TiO2

0 sccm
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

2Theta (degree)

ภาพที่ 4-9 รู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบปกติ โดย
แปรค่าอัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจน

multi-phonon
scattering

Intensity (arb. units)
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Si
Si

Eg

B2g

A1g

N2 flow rate
7.5 sccm

B1g
0 sccm

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Raman Shift (cm-1)

ภาพที่ 4-10 สเปกตรัมรามานของฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์และฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไน
ไตรด์ที่อตั ราการไหลแก๊สไนโตรเจน 7.5 sccm ที่เคลือบปกติ
ผลต่างระหว่างสปิ น-ออร์บิท เท่ากับ 5.7 eV ซึ่งสอดคล้องกับออกไซด์ของไทเทเนียม พีคดังกล่าว
เกิดจากพันธะ Ti–O ของไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hsu et al. (2020) ที่
เคลือบฟิ ล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริ งโดยใช้แก๊สแอมโมเนี ยเป็ นแหล่งกาเนิดไนโตรเจน
สาหรับสัญญาณ O 1s ของทั้งสองชิ้นงานสามารถแบ่งได้เป็ น 3 พีค ที่พลังงานยึด
เหนี่ยว 530.0±0.2, 531.1±0.1, และ 532.2±0.2 eV ซึ่งเป็ นสัญญาณพีคที่เกิดจากพันธะ Ti–O ของ
สารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์ (Hsu et al., 2020; Lu & Chen, 1999), พีคที่เกิดจากหมู่ไฮดรอก
ซิลที่จบั กับไทเทเนียมที่พ้นื ผิวในพันธะ Ti–OH (C. Bittencourt et al., 2015; Preethi, Antony,
Mathews, Walczak, & Gopinath, 2017), และพีคที่เกิดออกซิเจนนั้นจับกับไนโตรเจนที่แทรกตัวอยู่
ระหว่างโครงสร้างเกิดเป็ นพันธะ Ti–O–N หรื อ Ti–N–O (Ramos et al., 2018; Yu et al., 2009)
ตามลาดับ
สเปกตรัม N 1s ของฟิ ล์มบางที่เคลือบได้น้ นั สามารถแยกได้เป็ น 2 พีค ที่พลังงาน
ยึดเหนี่ยว 399.7 และ 401.2 eV สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ และที่ 399.7±0.1 และ
402.0±0.1 eV สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ซึ่งพีคแรกนั้นเป็ นพีคที่เกิดจากการที่
ไนโตรเจนเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างโครงสร้างเกิดเป็ นพันธะ Ti–O–N หรื อ Ti–N–O (Dunnill et al.,
2009; Okato, Sakano, & Obara, 2005) และพีคที่สองเป็ นพีคที่เกิดจากการดูดซับเชิงโมเลกุลของ
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ไนโตรเจนบนพื้นผิววัสดุ สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์น้ นั ไนโตรเจนอาจจะมาจากแก๊ส
คงค้างในภาชนะสุ ญญากาศขณะทาการเคลือบฟิ ล์มหรื อเกิดจากการที่ฟิล์มบางนั้นสัมผัสกับอากาศ
ก่อนที่จะส่ งชิ้นงานไปวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค XPS
(a)

25

Ti 2p

(b)

Ti-O

20 N2 = 10.0 sccm

30

O 1s

20

15

15

10

Ti 2p1/2

5

0

Intensity (x103 Counts/s)

Intensity (x103 Counts/s)

Ti-OH
Ti-O-N

10

Ti 2p3/2

5

Ti-O

25
20 N2 = 5.0 sccm
15
Ti 2p1/2

10

Ti 2p3/2

5
0

Ti-O

25

0
30

Ti-O

25 N2 = 5.0 sccm
20
15
10

Ti-O-N

5
0
30

Ti-O

20

15

15

10

Ti-OH

25 N2 = 0 sccm

20 N2 = 0 sccm

Ti 2p1/2

Ti 2p3/2

Ti-O-N

10

5
0
468

Ti-O

25 N2 = 10.0 sccm

Ti-OH

5

466

464

462

460

458

456

0
536

454

534

Binding Energy (eV)

(c)
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10
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N2 = 10.0 sccm

8
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Binding Energy (eV)

6
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2
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4
2
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N2 = 0 sccm

8
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Ti-O-N
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2
0
406
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Binding Energy (eV)

ภาพที่ 4-11 สเปกตรัม XPS ความละเอียดสูงสาหรับสัญญาณ (a) Ti 2p, (b) O 1s, และ (c) N 1s ของ
ฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบปกติ โดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊ส
ไนโตรเจน
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2.1.3 สัณฐานวิทยาของพื้นผิวและความหนาของฟิ ล์ม
ภาพที่ 4-18 แสดงลักษณะพื้นผิวและภาคตัดขวางของฟิ ล์มบางไทเทเนียมได
ออกไซด์และฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ที่เคลือบปกติ โดยแปรค่าอัตราการไหลของแก๊ส
ไนโตรเจน จากการวิเคราะห์ดว้ ยกล้อง FE-SEM พบว่า ฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ (ภาพที่ 418(a)) มีลกั ษณะของอนุภาคกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 - 50 nm กระจายตัวอย่างไม่
สม่าเสมอบนผิวหน้าของฟิ ล์ม และภาคตัดขวางมีลกั ษณะเป็ นคอลัมนาร์ดา้ นบนเล็กน้อยและ
หนาแน่นที่ดา้ นล่าง (ภาพที่ 4-18(e)) สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ที่เคลือบโดยแปร
ค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจนนั้นมีพ้ืนผิวค่อนข้างเรี ยบ (ภาพที่ 4-18(b–d)) แต่พบมีลกั ษณะคล้าย
หลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยูใ่ นช่วง 25 - 60, 50 - 80, และ 30 - 50 nm สาหรับฟิ ล์มบางที่เคลือบ
ด้วยอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน 5.0, 7.5, และ 10.0 sccm ตามลาดับ กระจายตัวอยูบ่ นผิวฟิ ล์มบาง
นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าลักษณะหลุมนั้นลดลงเมื่ออัตราการไหลแก๊สไนโตรเจนเพิ่มขึ้น เนื่ องจากการ
รวมตัวกันเป็ นเกรนขนาดใหญ่ข้ นึ เมื่อสังเกตจากภาคตัดขวางของฟิ ล์มในภาพที่ 4-18(f-h) จะเห็น
เกรนมีลกั ษณะกลมและมีขนาดเพิ่มขึ้นตามอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน ซึ่งพิจารณาว่ามีลกั ษณะ
สอดคล้องกับแบบจาลองโครงสร้างบริ เวณ 1
ตารางที่ 4-3 ความหนาและขนาดผลึกของฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ และฟิ ล์มบางไทเทเนียม
ออกซีไนไตรด์โดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน ที่เคลือบปกติ
อัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน (sccm) อัตราส่ วน O/N ความหนา (nm) ขนาดผลึก (nm)
0
5.0
7.5
10.0

0.20
0.13
0.10

140
180
210
220

17.15
-

97

(a)

(e)

(b)

(f)

(c)

(g)

(d)

(h)

ภาพที่ 4-12 ลักษณะพื้นผิว (a-d) และภาคตัดขวาง (e-h) ของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่
เคลือบปกติ โดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน (a, e) 0 sccm, (b, f) 5.0 sccm,
(c, g) 7.5 sccm, และ (d, h) 10.0 sccm
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2.2 ผลของอัตราการไหลแก๊ สไนโตรเจนของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่อบ
อ่ อนที่อุณหภูมิ 500 °C
2.2.1 โครงสร้ างผลึก
จากการวิเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์และฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไน
ไตรด์ที่ผา่ นการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C โดยแปรค่าอัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจน ด้วย
เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ที่แสดงดังภาพที่ 4-22 พบว่าฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ตรวจพบ
เพียงพีคที่มุม 2θ ประมาณ 27.50 องศา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 78-1510 ของ
สารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรู ไทล์ ที่มีโครงสร้างแบบเตตระโกนอล ที่ระนาบ (110)
เท่านั้น ขนาดผลึกที่คานวณจากสมการที่ 2-17 มีค่าประมาณ 7.43 nm เท่านั้น ซึ่งมีค่าลดลงอย่างมาก
เมื่อเทียบกับฟิ ล์มบางไทเทเนี ยมไดออกไซด์ที่เคลือบปกติ แต่กลับพบสัญญาณการเลี้ยวเบนรังสี
เอกซ์ดีกว่า แสดงให้เห็นว่าความเป็ นผลึกมีการกระจายตัวสม่าเสมอมากขึ้น แต่มีขนาดเล็กลง เมื่อ
เพิ่มอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจนเป็ น 5.0, 7.5, และ 10.0 sccm พบว่าเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์
สามารถตรวจจับสัญญาณพีคที่มุม 2θ ประมาณ 25.32, 48.12, และ 62.76 องศา ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐาน JCPDS เลขที่ 84-1285 ของสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาเทส ที่มี
โครงสร้างแบบเตตระโกนอล ที่ระนาบ (101), (200), และ (204) ตามลาดับ ซึ่งมีความชอบในการ
จัดเรี ยงตัวตามระนาบ (101) อย่างเด่นชัดมาก แสดงให้เห็นถึงความเป็ นผลึกที่สูง นอกจากนี้ยงั
พบว่าพีคที่ระนาบ (110) ของเฟสรู ไทล์น้ นั มีความเข้มลดลงเมื่ออัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน
เพิ่มขึ้น เนื่ องจากโครงสร้างของฟิ ล์มมีการเปลี่ยนจากเฟสรู ไทล์เป็ นเฟสอนาเทสมากขึ้น สาหรับ
ขนาดผลึกที่คานวณได้น้ นั แสดงดังตารางที่ 4-7
ภาพที่ 4-23 แสดงสเปกตรัมรามานของฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์และฟิ ล์มบาง
ไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบ และผ่านการอบอ่อนในบรรยากาศปกติที่อุณหภูมิ 500 °C ฟิ ล์ม
บางไทเทเนียมไดออกไซด์พบพีครามานที่ Raman shift ประมาณ 143, 230, 435, 620, และ 826 cm-1
ซึ่งสอดคล้องกับแถบ B1g, Multi-phonon, แถบ Eg, A1g, และ B2g จากการสั่นของพันธะ O–Ti–O
ของสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรู ไทล์ ตามลาดับ พบว่าสัญญาณพีคที่ 143 cm-1 นั้นมี
ความเด่นชัดขึ้นอย่างมากเมื่อฟิ ล์มผ่านการอบอ่อน แสดงถึงความเป็ นผลึกที่ดีข้ นึ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลจากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
นั้น พบสัญญาณพีคที่ Raman shift ประมาณ 144, 196, 395, และ 637 cm-1 ซึ่งสอดคล้องกับแถบ Eg,
Eg, B1g, และ Eg จากการสั่นของพันธะ O–Ti–O ของสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนา
เทส ตามลาดับ (Dong et al., 2009) และยังพบสัญญาณที่ตรงกับสัญญาณการสั่นที่เกิดจากการ
กระเจิงของ Multi-phonon (230 cm-1) แถบ Eg (435 cm-1) และแถบ B2g (826 cm-1) ของเฟสรู ไทล์
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อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกันเป็ นอย่างดีกบั ผลการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ของฟิ ล์ม
บางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่แปรค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจนที่แสดงให้เห็นว่าเกิดเฟสผสม
ระหว่างอนาเทสและรู ไทล์ในฟิ ล์มบาง
annealed in air at 500 C

Rutile TiO2
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Intensity (arb. units)
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Anatase TiO2

N2 flow rates
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ภาพที่ 4-13 รู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ โดยแปรค่า
อัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจน ที่ผา่ นการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C
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ภาพที่ 4-14 สเปกตรัมรามานของฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์และฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไน
ไตรด์ ที่ผา่ นการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C
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2.2.2 องค์ประกอบทางเคมี
สถานะและองค์ประกอบทางเคมีของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบ
โดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน และผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C แสดงด้วยกราฟ
ความละเอียดสูงในสเปกตรัม XPS ของสัญญาณ Ti 2p, O 1s, และ N 1s ที่แสดงดังภาพที่ 4-24 (a, b,
และ c) ตามลาดับ สาหรับสัญญาณ Ti 2p นั้น พบพีคที่สามารถแยกได้เพียง 1 คู่สปิ น-ออร์บิท ที่
พลังงานยึดเหนี่ยว 457.8 และ 463.5 eV สาหรับ Ti 2p3/2 และ Ti 2p1/2 ของฟิ ล์มบางไทเทเนียมได
ออกไซด์หรื ออัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน 0 sccm ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 4-x(a) เป็ นพีคที่เกิด
จากพันธะ Ti–O ของสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรู ไทล์ (Khwansungnoen et al., 2020)
และพบสัญญาณพีค XPS ที่พลังงานยึดเหนี่ยว 458.3 และ 464.0 eV สาหรับ Ti 2p3/2 และ Ti 2p1/2
ของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ตามลาดับ พีคนี้สอดคล้องกับพันธะ Ti–O ของ
สารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาเทส (Yoo et al., 2016) ซึ่งชิ้นงานทั้งหมดมีค่าผลต่าง
ระหว่างสปิ น-ออร์บิท เท่ากับ 5.7 eV ซึ่งสอดคล้องกับออกไซด์ของไทเทเนียม การที่พบการเลื่อน
ของพลังงานยึดเหนี่ยวนั้นเกิดจากความต่างเฟสของผลึก ซึ่งตามรายงานของ Scanlon et al. (2013)
กล่าวว่า พลังงานยึดเหนี่ยว Ti 2p ของเฟสอนาเทสรวมไปถึงเฟสผสมระหว่างอนาเทสและรู ไทล์น้ นั
มักจะสูงกว่าเฟสรู ไทล์เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีการยืนยันด้วยผลการทดลองจากงานวิจยั หลายฉบับ
(Biesinger, Lau, Gerson, & Smart, 2010; Ishigaki et al., 2020; Skowronski et al., 2015)
สเปกตรัมจากสัญญาณ O1s ของฟิ ล์มบางชุดนี้ แสดงดังภาพที่ 4-24(b) พบพีคซึ่ง
สามารถแยกได้เป็ น 3 พีค ฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ ประกอบด้วยพีคที่พลังงานยึดเหนี่ยว
528.9, 530.7, และ 531.6 eV ซึ่งเกิดจากพันธะ Ti–O ของไทเทเนียมไดออกไซด์ (Sui et al., 2014),
หมู่ไฮดรอกซิลในพันธะ Ti–OH (Potlog, Dumitriu, Dobromir, & Luca, 2014), และพีคที่เกิดจาก
ออกซิเจนที่ดูดซับอยูบ่ นพื้นผิววัสดุ (Lu & Chen, 1999, 2000) ตามลาดับ สาหรับฟิ ล์มบาง
ไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน 5.0 sccm นั้น พบพีคที่
พลังงานยึดเหนี่ยว 529.7, 531.1, และ 531.9 eV ซึ่งเป็ นสัญญาณที่เกิดจากพันธะ Ti–O ของ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ (He et al., 2008; Trenczek-Zajac et al., 2009), หมู่ไฮดรอกซิลในพันธะ Ti–
OH (C. Bittencourt et al., 2015; Fakhouri et al., 2015), และออกซีไนไตรด์ของไทเทเนียมในพันธะ
ของไนโตรเจนที่แทรกระหว่างโครงสร้าง Ti–O–N หรื อ Ti–N–O (Delegan, Daghrir, Drogui, &
Khakani, 2014; Ramos et al., 2018; Yu et al., 2009) ตามลาดับ ซึ่งการเลื่อนของพลังงานยึดเหนี่ยว
ของชิ้นงานที่มีความเป็ นผลึกที่ต่างเฟสกันนั้นสามารถพบได้ในสเปกตรัม O 1s ด้วย ซึ่งมีความ
สอดคล้องกันกับสเปกตรัม Ti 2p ที่วา่ พลังงานยึดเหนี่ยวของเฟสอนาเทสนั้นจะสู งกว่าเฟสรู ไทล์
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สเปกตรัมสัญญาณ N 1s แสดงในภาพที่ 4-24(c) สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมได
ออกไซด์ที่เคลือบโดยปราศจากการป้อนแก๊สไนโตรเจนนั้น ตรวจไม่พบสัญญาณที่บ่งบอกว่ามี
ไนโตรเจนปรากฏอยูใ่ นฟิ ล์มบางเมื่อเทียบกับฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบปกติ ทั้งนี้
อาจเกิดจากการออกซิเดชันในขณะทาการอบอ่อนฟิ ล์มบาง ซึ่งกระทาในบรรยากาศปกติ ถึงแม้ใน
บรรยากาศปกติน้ นั จะประกอบด้วยไนโตรเจนสู งถึงประมาณ 78% ก็ตาม แต่ออกซิเจนที่มีประมาณ
21% นั้นสามารถเกิดปฏิกิริยาได้มากกว่า เนื่องจากออกซิเจนแตกตัวได้ง่ายกว่าและมีค่าอิเล็กโทรเน
กาติวิตีที่สูงกว่าไนโตรเจน ดังนั้น ในระหว่างกระบวนการอบอ่อนออกซิเจนในบรรยากาศจึง
สามารถเข้าไปแทนที่ไนโตรเจนที่ดูดซับอยูบ่ นพื้นผิวฟิ ล์ม สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไน
ไตรด์ที่อตั ราการไหลแก๊สไนโตรเจน 5.0 sccm พบสัญญาณพีคที่สามารถแยกได้เป็ น 2 พีค ที่
พลังงานยึดเหนี่ยว 399.8 และ 403.6 eV พิจารณาให้เป็ นพีคที่เกิดจากการที่ไนโตรเจนแทรกอยู่
ระหว่างโครงสร้างเกิดเป็ นพันธะ Ti–O–N หรื อ Ti–N–O และการดูดซับเชิงโมเลกุลของไนโตรเจน
บนพื้นผิว (C. Bittencourt et al., 2015)
2.2.3 สัณฐานวิทยาของพื้นผิวและความหนาของฟิ ล์ม
ภาพที่ 4-25 แสดงลักษณะพื้นผิวและภาคตัดขวางของฟิ ล์มบางไทเทเนียมได
ออกไซด์และฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ โดยแปรค่าอัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจน ที่
ผ่านการอบอ่อนในบรรยากาศปกติที่อุณหภูมิ 500 °C ฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ (ภาพที่ 425(a)) มีลกั ษณะของอนุภาคค่อนข้างกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 23 - 38 nm กระจาย
ตัวอย่างสม่าเสมอบนผิวหน้าของฟิ ล์ม สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ที่เคลือบโดยแปร
ค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจนนั้น (ภาพที่ 4-25(b-d)) พบว่าเกิดการโตแบบจับตัวกันเป็ นกลุ่มก้อน
ของเกรน (Island growth) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยูใ่ นช่วง 50 - 130, 120 - 180, และ 25 - 40 nm
กระจายตัวอยูบ่ นผิวฟิ ล์มบาง สาหรับฟิ ล์มบางที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน 5.0, 7.5,
และ 10.0 sccm ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีความบกพร่ องช่องว่างระหว่างเกรน (Void defect)
ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นรู พรุ นในระดับนาโน (Nanopore) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรู เปิ ดประมาณ 12,
15, และ 20 nm สาหรับฟิ ล์มบางที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน 5.0, 7.5, และ 10.0
sccm ตามลาดับ ซึ่งอาจเกิดระหว่างกระบวนการอบอ่อน เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนเฟสและมีความ
หนาแน่นของผลึกมากขึ้นจึงทาให้เกิดการหดตัวและเกิดรู พรุ นขึ้น และจานวนรู พรุ นนั้นลดลงเมื่อ
เกรนมีขนาดใหญ่ข้ นึ สังเกตได้จากภาพที่ 4-25 (b และ c) และมีจานวนมากขึ้นเมื่อขนาดเกรนลดลง
(ภาพที่ 4-25(d)) สาหรับภาคตัดขวางของฟิ ล์มบางนั้นมีความหนาแน่นและแยกจากวัสดุรองรับ
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ภาพที่ 4-15 สเปกตรัม XPS ความละเอียดสูงสาหรับสัญญาณ (a) Ti 2p, (b) O 1s, และ (c) N 1s
ของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบโดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊ส
ไนโตรเจน และอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C
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(a)

(e)

(b)

(f)

(c)

(g)

(d)

(h)

ภาพที่ 4-16 ลักษณะพื้นผิว (a-d) และภาคตัดขวาง (e-h) ของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่
เคลือบโดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน (a, e) 0 sccm, (b, f) 5.0 sccm, (c, g)
7.5 sccm, และ (d, h) 10.0 sccm และผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C
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ชัดเจน เกาะกันเป็ นเกรนขนาดใหญ่สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์และฟิ ล์มบางไทเทเนียม
ออกซีไนไตรด์ที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน 5.0 และ 7.5 sccm (ภาพที่ 4-25(f และ
g)) ในขณะที่ฟิล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน 10.0
sccm นั้นมีลกั ษณะเกรนขนาดเล็กด้วยเมื่อสังเกตจากด้านข้าง (ภาพที่ 4-25(h)) โครงสร้างของฟิ ล์ม
ชุดนี้พิจารณาให้เป็ นแบบบริ เวณ 3 ความหนาของฟิ ล์มบางที่วดั ได้สรุ ปไว้ในตารางที่ 4-7 พบว่ามี
ความหนาลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับฟิ ล์มบางที่เคลือบปกติ ด้วยเงื่อนไขอัตราการไหลแก๊ส
ค่าเดียวกัน เนื่องจากมีโครงสร้างที่เป็ นระเบียบมากขึ้นหรื อมีความเป็ นผลึกดีข้ นึ นัน่ เอง
ตารางที่ 4-4 ความหนาและขนาดผลึกของฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ และฟิ ล์มบางไทเทเนียม
ออกซีไนไตรด์โดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน ที่ผา่ นการอบอ่อนที่อุณหภูมิ
500 °C
อัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน (sccm) อัตราส่ วน O/N ความหนา (nm) ขนาดผลึก (nm)
0
5.0
7.5
10.0

0.20
0.13
0.10

140
170
200
210

7.43(R)
22.74(A), 8.90(R)
23.61(A), 5.11(R)
22.33(A)

(A) สาหรับผลึกอนาเทส และ (R) สาหรับผลึกรู ไทล์

การศึกษาสมบัติทางแสงและสมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไน
ไตรด์
1. สมบัติทางแสงของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
1.1 ผลของอัตราการไหลแก๊ สออกซิเจนต่อสมบัติทางแสงของฟิ ล์มบางไทเทเนียม
ออกซีไนไตรด์
จากการวัดการส่งผ่านแสงด้วยเครื่ องอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์
ในช่วงความยาวคลื่น 300 - 900 nm ผลการทดลองพบว่า กรณีที่เคลือบปกติ ฟิ ล์มบางไทเทเนียมไน
ไตรด์ไม่มีการส่งผ่านแสงโดยสมบูรณ์เนื่องจากแสดงพฤติกรรมเป็ นแบบโลหะ เมื่อป้อนแก๊ส
ออกซิเจนเข้าสู่กระบวนการสปัตเตอริ งในอัตรา 0.1 sccm พบว่าแทบจะไม่มีการส่งผ่านแสงเลย ซึ่ง
พบว่าเมื่อคานวณจากสมการที่ 3-1 อนุญาตให้แสงในช่วงแสงที่มองเห็นได้ (λ = 380 - 780 nm)
ผ่านประมาณ 0.32 % เท่านั้น แต่เมื่อเพิ่มอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเป็ น 0.2 sccm พบว่ามีการ
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ส่งผ่านแสงประมาณ 4.66 % นัน่ แสดงให้เห็นว่าฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบด้วย
อัตราการไหลแก๊สออกซิเจนต่าจะมีพฤติกรรมเหมือนฟิ ล์มบางโลหะ และเมื่อเพิ่มอัตราการไหล
แก๊สออกซิเจนตั้งแต่ 0.3 sccm ขึ้นไป พบสเปกตรัมการส่ งผ่านแสงนั้นมีริ้วการแทรกสอดที่เกิดจาก
การหักเหที่ผิวของฟิ ล์มบางและผิวของวัสดุรองรับกระจกสไลด์อนั เนื่องมาจากการที่มีดชั นีหกั เหที่
ต่างกัน ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงเฉลี่ยในช่วงแสงที่มองเห็นได้ 38.10, 73.11, 76.72, 71.10,
76.90, และ 71.29 % สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบปกติดว้ ยอัตราการไหล
แก๊สออกซิเจน 0.3, 0.4, 0.5, 1.0, 1.5, และ 2.0 sccm ตามลาดับ ดังภาพที่ 4-17(a) เมื่อนาผลการวัดค่า
การส่งผ่านแสงที่ได้ไปคานวณหาค่าแถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงแบบไม่ตรง (Indirect optical
bandgap) ตามความสัมพันธ์ในสมการที่ 3-3 โดยสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิ ทธิ์การ
ดูดกลืนและพลังงานของแสงที่ตกกระทบ แล้วประมาณค่าตามวิธีของ Tauc (1968) ดังภาพที่ 418(a-b) ค่าที่ได้แสดงดังตารางที่ 4-5 จากผลการทดลองพบว่าค่าแถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงนั้น
เพิ่มขึ้นจาก 1.72 eV เป็ น 3.41 eV เมื่ออัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นจาก 0.1 sccm เป็ น 0.5
sccm และมีค่าลดลงและเพิ่มขึ้นแบบไม่เป็ นเชิงเส้นเมื่อเพิ่มอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนถึง 2.0
sccm อาจเป็ นสาเหตุมาจากความหนาของฟิ ล์มบางที่ลดลงเนื่องจากอัตราการเคลือบลดลง ทาให้
ความยาวคลื่น cut off เลื่อนไปทางความยาวคลื่นสั้น (Blue shift) เมื่อฟิ ล์มบางผ่านการอบอ่อนที่
อุณหภูมิ 500 °C ผลการวัดการส่งผ่านแสงพบว่า ฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์มีการส่งผ่านแสง
ในช่วงที่มองเห็นได้ (λ = 380 - 780 nm) เพียง 2.63% ที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจน 0.1, 0.2 และ
0.3 sccm พบว่ามีการส่งผ่านแสงเป็ น 44.25, 57.29, และ 74.69% ตามลาดับ ซึ่งมีค่าเพิ่มมากขึ้นอย่าง
เห็นได้ชดั เมื่อเทียบกับฟิ ล์มบางที่เคลือบปกติ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากกระบวนการอบเกิดขึ้นใน
บรรยากาศปกติจึงอาจทาให้ออกซิเจนในอากาศเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับฟิ ล์มบางทาให้ฟิล์ม
แสดงพฤติกรรมเป็ นแบบออกไซด์มากขึ้น และเมื่อเพิ่มอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนตั้งแต่ 0.4 sccm
ขึ้นไป มีค่าเปอร์เซ็นต์การส่ งผ่านแสงเฉลี่ยในช่วงแสงที่มองเห็นได้เป็ น 70.49, 78.67, 71.24, 77.89,
และ 71.84 % สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
0.4, 0.5, 1.0, 1.5, และ 2.0 sccm ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 4-17(b) เมื่อนาผลการวัดค่าการส่งผ่าน
แสงที่ได้ไปคานวณหาค่าแถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงแบบไม่ตรง ดังภาพที่ 4-18(c-d) พบว่าค่า
แถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงของฟิ ล์มบางที่เคลือบโดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน 0.1 2.0 sccm และผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C นั้นมีค่าอยูใ่ นช่วง 2.40 eV ถึง 3.20 eV แสดงดัง
ตารางที่ 4-5 โดยมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับฟิ ล์มบางที่เคลือบปกติ ที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจน 0.1 0.3 sccm ซึ่งอาจเกิดจากการออกซิเดชันของฟิ ล์มในระหว่างการอบอ่อน ทาให้มีออกซิเจนเข้าไป
แทนที่ไนโตรเจนมากขึ้น (Mohamed et al., 2004) สาหรับอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน 0.3 - 2.0

106
sccm พบว่าแถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับฟิ ล์มบางที่เคลือบปกติ เนื่องจาก
ฟิ ล์มบางมีความเป็ นผลึกมากขึ้น (ผลึกมีขนาดใหญ่ข้ นึ ) และมีความหนาแน่นมากขึ้น สังเกตได้จาก
ความหนาของฟิ ล์มที่ลดลงเมื่อผ่านการอบอ่อน
จากผลการวัดค่าการส่งผ่านแสง พบว่า สาหรับฟิ ล์มบางที่เตรี ยมด้วยอัตราการไหล
แก๊สออกซิเจนต่า 0 - 0.3 sccm หรื อ มีอตั ราส่วน O/N ไม่เกิน 0.12 มีการส่ งผ่านแสงเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก ในขณะที่ฟิล์มบางที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนสูงมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
เมื่อฟิ ล์มบางผ่านการอบอ่อนในบรรยากาศที่อุณหภูมิ 500 °C
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ภาพที่ 4-17 สเปกตรัมการส่งผ่านแสงของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบโดยแปรค่า
อัตราการไหลแก๊สออกซิเจน (a) เคลือบปกติ และ (b) อบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C
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ภาพที่ 4-18 แถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบโดยแปร
ค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน (a-b) เคลือบปกติ และ (c-d) อบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C
1.2 ผลของอัตราการไหลแก๊ สไนโตรเจนต่อสมบัติทางแสงของฟิ ล์มบางไทเทเนียม
ออกซีไนไตรด์
จากการวัดการส่งผ่านแสงด้วยเครื่ องอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์
ในช่วงความยาวคลื่น 300–900 nm กรณีที่เคลือบปกติ พบว่า ฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์และ
ฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์มีริ้วการแทรกสอดที่เกิดจากการหักเหที่ผิวของฟิ ล์มบางและผิว
ของวัสดุรองรับ แต่มีจานวนริ้ วการแทรกสอดเพียง 2 ริ้ ว เนื่องจากฟิ ล์มบางมีความหนาน้อยมาก
จากสเปกตรัมการส่งผ่านแสง นามาคานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงเฉลี่ยในช่วงแสงที่
มองเห็นได้ (λ = 380 - 780) ได้เป็ น 79.42, 80.08, 78.82 และ 78.82 % สาหรับฟิ ล์มบางที่เคลือบ
ด้วยอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน 0, 5.0, 7.5, และ 10.0 sccm ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 4-19(a)
เมื่อนาผลการวัดค่าการส่งผ่านแสงที่ได้ไปคานวณหาค่าแถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงแบบไม่ตรง
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ตามความสัมพันธ์ในสมการที่ 3-3 โดยสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิ ทธิ์การดูดกลืน
และพลังงานของแสงที่ตกกระทบ แล้วประมาณค่าตามวิธีของ Tauc แสดงดังภาพที่ 4-20(a-b)
พบว่า ค่าแถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจน โดยมี
ค่าอยูใ่ นช่วง 3.12–3.41 eV ดังตารางที่ 4-6 ซึ่งต่างจากผลการทดลองที่พบในงานวิจยั ของ
Stegemann, Moraes, Duarte, and Massi (2017) ที่พบว่าฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือ
ไนโตรเจนเข้าไปทาให้ค่าแถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงนั้นลดลง เนื่องจากมีสถานะ N 2p เกิดขึ้น
เหนือแถบวาเลนซ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจจะไม่มีการก่อตัวของ N 2p ขึ้นมากพอที่จะรวมกับสถานะ
O 2p บริ เวณแถบวาเลนซ์ เมื่อฟิ ล์มบางผ่านการอบอ่อนในบรรยากาศที่อุณหภูมิ 500 °C พบว่า ฟิ ล์ม
บางทั้งหมดมีริ้วการแทรกสอดที่เกิดจากการหักเหที่ผิวของฟิ ล์มบางและผิวของวัสดุรองรับเพียง 2
ริ้ ว เนื่องจากฟิ ล์มบางมีความหนาน้อยมาก จากสเปกตรัมการส่งผ่านแสง นามาคานวณหาค่า
เปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงเฉลี่ยในช่วงแสงที่มองเห็นได้เป็ น 78.51, 77.02, 78.79 และ 77.36 %
สาหรับฟิ ล์มบางที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน 0, 5.0, 7.5, และ 10.0 sccm ตามลาดับ
แสดงดังภาพที่ 4-19(b) เมื่อนาผลการวัดค่าการส่งผ่านแสงที่ได้ไปคานวณหาค่าแถบช่องว่าง
พลังงานเชิงแสงแบบไม่ตรง ตามความสัมพันธ์ในสมการที่ 3-3 โดยสร้างกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างสัมประสิ ทธิ์การดูดกลืนและพลังงานของแสงที่ตกกระทบ แล้วประมาณค่าตามวิธีของ
Tauc ผลที่ได้แสดงดังภาพที่ 4-20(c-d) ซึ่งมีค่าแถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงอยูร่ ะหว่าง 2.90–3.17
eV มีค่าลดลงจากฟิ ล์มบางที่เคลือบปกติในเงื่อนไขอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจนเดียวกัน เนื่องจาก
ความเป็ นผลึกของฟิ ล์มบางส่งผลโดยตรงต่อค่าแถบช่องว่างพลังงานเชิงแสง และจากผลการทดลอง
พบว่าฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์น้ นั มีค่าแถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงมากกว่าฟิ ล์มบาง
ไทเทเนียมไดออกไซด์ ทั้งนี้เกิดจากการเกิดเฟสอนาเทสขึ้นในฟิ ล์มบางดังกล่าว โดยปกติแล้วค่า
แถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงของสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาเทสนั้นจะมีค่าสู งกว่า
เฟสรู ไทล์เสมอ ซึ่งมีค่า 3.0 eV สาหรับเฟสรู ไทล์ และ 3.2 eV สาหรับเฟสอนาเทส (Pfeifer et al.,
2013)
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ภาพที่ 4-19 สเปกตรัมการส่งผ่านแสงของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบโดยแปรค่า
อัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน (a) เคลือบปกติ และ (b) อบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C
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ภาพที่ 4-20 แถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบโดยแปร
ค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน (a-b) เคลือบปกติ และ (c-d) อบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C
2. สมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
2.1 ผลของอัตราการไหลแก๊ สออกซิเจนต่อสมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์มบาง
ไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 664 nm ของสารละลายเมทิลี
นบลูที่ความเข้มข้นเริ่ มต้น 0.01 mM หลังจากใช้ฟิล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบปกติ
โดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ภายใต้การฉายแสงที่มองเห็นได้จาก
หลอด LED เป็ นเวลา 120 นาที พบว่าปฏิกิริยาเริ่ มเกิดตั้งแต่ตวั อย่างฟิ ล์มบางนั้นเริ่ มสัมผัสกับ
สารละลายเมทิลีนบลู สังเกตได้จากภาพที่ 4-21(a) ขณะฟิ ล์มถูกแช่ลงในสารละลายและเก็บในที่มืด
เป็ นเวลา 30 นาที และเมื่อฉายแสงที่มองเห็นได้จากหลอด LED ทาให้เกิดปฏิกิริยาเร็ วขึ้นเล็กน้อย
เมื่อเวลาในการฉายแสงผ่านไป 120 นาที พบว่า ฟิ ล์มบางที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
0.1 - 0.3 sccm มีอตั ราการย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลูชา้ กว่าที่เมทิลีนบลูยอ่ ยสลายเองหลังจาก
สัมผัสแสงที่เวลา 40 นาที เป็ นต้นไป ในการทดลองชุดนี้ได้ค่าการสลายตัวสู งสุ ดคิดเป็ น 30.59 %
เมื่อนาข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ของจลนพลศาสตร์การสลายตัวของสารละลายเมทิ
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ลีนบลูตามสมการที่ 2-23 เพื่อหาค่าคงที่อตั ราของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม (Pseudo-first-order
reaction rate constant; k) แสดงดังภาพที่ 4-21(b) ค่าที่ได้แสดงดังตารางที่ 4-5 ซึ่งมีค่าสูงสุดที่
2.70×10-3 min-1 สาหรับฟิ ล์มบางที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน 1.0 sccm หรื ออัตราส่วน
O/N = 0.40 ฟิ ล์มที่มีสมบัติเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาในการทดลองนี้มีความเป็ นผลึกไทเทเนี ยมได
ออกไซด์เฟสรู ไทล์ ซึ่งเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ไม่มีประสิ ทธิภาพเมื่อเทียบกับเฟสอนาเทส หรื อเฟส
ผสมระหว่างอนาเทสและรู ไทล์ เนื่องจากแถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงของเฟสรู ไทล์น้ นั มีค่า
ใกล้เคียงกันทั้งแบบตรง (Direct bandgap) และแบบไม่ตรง (Indirect bandgap) ซึ่งน้อยกว่าเฟสอนา
เทส ส่ งผลให้เวลาชีวิตของพาหะประจุน้ นั มีนอ้ ยกว่าเฟสอนาเทส หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ พาหะ
ประจุที่เกิดจากการกระตุน้ ด้วยพลังงานแสง (Photogenerated charge carrier) ในผลึกเฟสรู ไทล์เกิด
การกลับไปรวมตัวกันเร็ วกว่าเมื่อเทียบกับอนาเทส จึงทาให้ประสิ ทธิภาพในการย่อยสลาย
สารอินทรี ยข์ องเฟสรู ไทล์น้ นั ต่า (Luttrell et al., 2014; Jinfeng Zhang, Zhou, Liu, & Yu, 2014)
เมื่อฟิ ล์มบางผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C ผลการทดสอบพบว่าปฏิกิริยาเริ่ มเกิด
ตั้งแต่ตวั อย่างฟิ ล์มบางนั้นเริ่ มสัมผัสกับสารละลายเมทิลีนบลูเช่นกัน สังเกตได้จากภาพที่ 4-22(a)
และเมื่อฉายแสงที่มองเห็นได้จากหลอด LED ก็ทาให้เกิดปฏิกิริยาเร็ วขึ้น เมื่อเวลาในการฉายแสง
ผ่านไป 120 นาที พบว่า ฟิ ล์มบางส่วนใหญ่มีสมบัติโฟโตคะตาไลติกที่ดี ซึ่งมีอตั ราการย่อยสลาย
สารละลายเมทิลีนบลูสูงที่สุดในชิ้นงานชุดนี้ คิดเป็ น 59.20 % สาหรับฟิ ล์มบางที่เคลือบด้วยอัตรา
การไหลแก๊สออกซิเจน 0.5 sccm หรื ออัตราส่วน O/N = 0.20 ทั้งนี้ เนื่ องมาจากชิ้นงานนี้มีความเป็ น
ผลึกที่ดีของเฟสอนาเทสและรู ไทล์ จึงส่งผลให้เกิดผลแบบมีฤทธิ์เสริ มกัน (Synergistic effect) จาก
การถ่ายเทอิเล็กตรอนระหว่างเฟสอนาเทสและเฟสรู ไทล์ (Ma & Chen, 2019) นอกจากนี้ จะเห็นว่า
ที่อตั ราการไหลแก๊สออกซิเจน 1.0 sccm นั้น มีความเป็ นผลึกที่ดีกว่าแต่มีขนาดผลึกที่ใหญ่กว่ามาก
จึงส่ งผลให้มีพ้นื ที่ผิวจาเพาะ (Specific surface area) ต่า (Cheng, Wang, Zhao, & Han, 2014) เมื่อนา
ข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ของจลนพลศาสตร์การสลายตัวของสารละลายเมทิลีนบลู
เพื่อหาค่าคงที่อตั ราของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม (k) ดังภาพที่ 4-22(b) ค่าที่ได้แสดงดังตารางที่ 4-5
ซึ่งมีค่าสูงสุดที่ 7.55×10-3 min-1
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ภาพที่ 4-21 (a) การย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลู และ (b) ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม ของฟิ ล์ม
บางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ที่เคลือบปกติ โดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
ภายใต้การฉายแสงที่มองเห็นได้จากหลอด LED เป็ นเวลา 120 นาที
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ภาพที่ 4-22 (a) การย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลู และ (b) ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม ของฟิ ล์ม
บางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ เคลือบโดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน ที่ผา่ น
การอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C ภายใต้การฉายแสงที่มองเห็นได้จากหลอด LED เป็ น
เวลา 120 นาที
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ตารางที่ 4-5 แถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงและค่าคงที่อตั ราของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียมของการ
ย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลูความเข้มข้น 0.01 mM โดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาเป็ นฟิ ล์ม
บางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบโดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจนแบบ
ปกติ และอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C
อัตราการไหล
แก๊ส
ออกซิเจน
(sccm)

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.0
1.5
2.0

แถบช่ องว่างพลังงาน
เชิงแสง (eV)

เปอร์ เซ็นต์ การสลายตัว
ของสารละลายเมทิลีนบลู
(%)

ไม่ อบ

อบ

ไม่ อบ

อบ

ไม่ อบ

อบ

ไม่ อบ

อบ

1.72
2.06
2.27
3.26
3.41
3.22
3.44
3.27

2.40
2.92
3.20
3.09
2.90
3.10
3.06
3.00

24.39
22.36
22.30
27.31
28.95
30.59
27.66
27.50

42.94
47.19
51.76
54.92
59.20
27.71
47.10
29.37

2.24
2.03
2.10
2.60
2.58
2.70
2.47
2.62

4.01
4.10
5.82
6.64
7.55
2.46
4.99
2.64

0.99928
0.99943
0.99931
0.99841
0.99777
0.99893
0.99933
0.99891

0.99530
0.99875
0.99588
0.99088
0.98030
0.99943
0.98950
0.99956

ค่ าคงที่อัตรา k
(×10-3 min-1)

R2

2.2 ผลของอัตราการไหลแก๊ สไนโตรเจนต่อสมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์มบาง
ไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 664 nm ของสารละลายเมทิลีน
บลูที่ความเข้มข้นเริ่ มต้น 0.01 mMหลังจากใช้ฟิล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบปกติ โดย
แปรค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ภายใต้การฉายแสงที่มองเห็นได้จากหลอด
LED พบว่าปฏิกิริยาเริ่ มเกิดตั้งแต่ตวั อย่างฟิ ล์มบางนั้นเริ่ มสัมผัสกับสารละลายเมทิลีนบลูเพียง
เล็กน้อย สังเกตได้จากภาพที่ 4-23(a) ขณะฟิ ล์มถูกแช่ลงในสารละลายและเก็บในที่มืดเป็ นเวลา 30
นาที และเมื่อฉายแสงที่มองเห็นได้จากหลอด LED ก็ทาให้เกิดปฏิกิริยาเร็ วขึ้น เมื่อเวลาในการฉาย
แสงผ่านไป 120 นาที พบว่าในการทดลองชุดนี้สารละลายเมทิลีนบลูถูกย่อยสลายไปมากที่สุดคิด
เป็ น 30.18 % สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน
10.0 sccm หรื ออัตราส่วน O/N = 0.10 ซึ่งการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์น้ นั แสดง
ลักษณะอสัณฐาน แต่สเปกตรัมรามานนั้นยืนยันว่ามีความเป็ นผลึกเฟสรู ไทล์ แสดงให้เห็นว่าฟิ ล์ม
บางที่เคลือบด้วยอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน 10.0 sccm นี้ มีผลึกขนาดเล็กจึงทาให้มีพ้นื ที่ผิว
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จาเพาะสู งส่ งผลให้เกิดปฏิกิริยากับสารละลายเมทิลีนบลูได้สูงที่สุดในการทดลองชุดนี้ เมื่อนาข้อมูล
ที่ได้ไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ของจลนพลศาสตร์การสลายตัวของสารละลายเมทิลีนบลูตาม
สมการที่ 2-23 แสดงดังภาพที่ 4-23(b) เพื่อหาค่าคงที่อตั ราของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม (k) ค่าที่ได้
แสดงดังตารางที่ 4-6
เมื่อฟิ ล์มบางผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C ผลการทดสอบสมบัติโฟโตคะตาไลติ
กพบว่าปฏิกิริยาเริ่ มเกิดตั้งแต่ตวั อย่างฟิ ล์มบางนั้นเริ่ มสัมผัสกับสารละลายเมทิลีนบลูประมาณ 20 %
เมื่อฉายแสงจากหลอด LED เป็ นเวลา 120 นาที พบว่าสารละลายเมทิลีนบลูถกู ย่อยสลายไปมาก
ที่สุดคิดเป็ น 71.67 % ดังแสดงในภาพที่ 4-24(a) สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบ
ด้วยอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน 7.5 sccm หรื ออัตราส่วน O/N = 0.13 เนื่ องมาจากชิ้นงานนี้มี
ความเป็ นผลึกที่ดีของเฟสอนาเทสและรู ไทล์ จึงส่งผลให้เกิดผลแบบมีฤทธิ์เสริ มกัน จากการถ่ายเท
อิเล็กตรอนระหว่างเฟสอนาเทสและเฟสรู ไทล์ และมีปริ มาณอะตอมไนโตรเจนเข้าไปแทรกอยูใ่ น
โครงสร้างของไทเทเนียมไดออกไซด์มากที่สุด ทาให้เกิดการก่อตัวขึ้นระหว่างแถบวาเลนซ์และ
แถบการนา ทาให้สามารถดูดกลืนแสงที่มองเห็นได้มากขึ้น สังเกตได้จากค่าแถบช่องว่างพลังงาน
เชิงแสงของชิ้นงาน จึงส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตาไลติกได้สูงกว่าชิ้นงานอื่น ๆ และจากผล
การคานวณขนาดผลึกแสดงให้เห็นว่าสมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไน
ไตรด์ชุดนี้ไม่ข้ นึ กับพื้นที่ผิวจาเพาะที่สัมผัสกับสารละลาย เมื่อนาข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟ
ความสัมพันธ์ของจลนพลศาสตร์การสลายตัวของสารละลายเมทิลีนบลูตามสมการที่ 2-23 เพื่อหา
ค่าคงที่อตั ราของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม (k) ซึ่งแสดงดังภาพที่ 4-24(b) ค่าที่ได้แสดงดังตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4-6 แถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงและค่าคงที่อตั ราของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียมของการ
ย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลูความเข้มข้น 0.01 mM โดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาเป็ นฟิ ล์ม
บางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เคลือบโดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน แบบ
ปกติ และอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C
อัตราการไหล
แก๊ส
ไนโตรเจน
(sccm)

0
5.0
7.5
10.0

เปอร์ เซ็นต์ การสลายตัว

แถบช่ องว่างพลังงาน
ของสารละลายเมทิลีนบลู
เชิงแสง (eV)
(%)

ค่ าคงที่อัตรา k
(×10-3 min-1)

R2

ไม่ อบ

อบ

ไม่ อบ

อบ

ไม่ อบ

อบ

ไม่ อบ

อบ

3.12
3.37
3.41
3.40

2.90
3.13
3.12
3.17

28.05
26.20
27.13
30.18

48.71
63.84
71.67
57.89

2.24
2.29
2.10
2.63

4.58
7.35
8.93
5.96

0.99887
0.99963
0.99679
0.99995

0.99967
0.99637
0.99552
0.99835
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ภาพที่ 4-23 (a) การย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลู และ (b) ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม ของฟิ ล์ม
บางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ที่เคลือบปกติ โดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน
ภายใต้การฉายแสงที่มองเห็นได้จากหลอด LED เป็ นเวลา 120 นาที
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ภาพที่ 4-24 (a) การย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลู และ (b) ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม ของฟิ ล์ม
บางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ เคลือบโดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน ที่ผา่ น
การอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C ภายใต้การฉายแสงที่มองเห็นได้จากหลอด LED เป็ น
เวลา 120 นาที

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
บทนี้เป็ นการสรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ โดยส่วนของการสรุ ปผลการทดลอง
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) ผลของอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน และ (2) ผลของอัตราการไหล
แก๊สไนโตรเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปผลการวิจัย
การเตรียมฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
1. ผลของอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน
ฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ชุดนี้ ถูกเคลือบด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนี ตรอน
สปัตเตอริ ง โดยป้อนแก๊สไนโตรเจนที่อตั ราการไหล 2.5 sccm และแปรค่าอัตราการไหลแก๊ส
ออกซิเจน จาก 0 ถึง 2.0 sccm คิดเป็ นอัตราส่วน O/N จาก 0 ถึง 0.80 ผลการศึกษาโดยสรุ ปพบว่า
1.1 ฟิ ล์มที่เคลือบปกติน้ นั เกิดโครงสร้างผลึกของไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่เป็ น
แบบลูกบาศก์กลางหน้าเช่นเดียวกับไทเทเนียมไนไตรด์ เมื่อมีการป้อนแก๊สออกซิเจนขณะเคลือบ
ในอัตราส่วน O/N = 0.04 เท่านั้น และเมื่อป้ อนแก๊สออกซิเจนในอัตราที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยส่ งผล
ให้ฟิล์มบางมีความเป็ นอสัณฐาน และเปลี่ยนเป็ นผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรู ไทล์ เมื่อ
อัตราส่วน O/N มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป แต่เมื่อผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C ในบรรยากาศปกติ
พบว่าฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์มีระยะห่างระหว่างระนาบเพิ่มขึ้น แต่ยงั คงเป็ นผลึกไทเทเนียม
ไนไตรด์ โครงสร้างแบบลูกบาศก์กลางหน้า และยังพบการก่อตัวของไทเทเนียมไดออกไซด์เฟส
อนาเทสอีกด้วย และฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์น้ นั เปลี่ยนเป็ นไทเทเนียมออกไซด์ (TiO)
โครงสร้างแบบลูกบาศก์กลางหน้า และกลายเป็ นผลึกไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสผสมระหว่างอนา
เทสและรู ไทล์เมื่อมีอตั ราส่วน O/N ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป เนื่ องจากกระบวนการอบอ่อนนั้นกระทาใน
บรรยากาศปกติ จึงส่ งผลให้มีออกซิเจนทาปฏิกิริยากับฟิ ล์มบางได้มากขึ้น
1.2 ฟิ ล์มบางที่เคลือบปกติมีความหนาอยูใ่ นช่วง 424 - 560 nm และฟิ ล์มบางที่อบ
อ่อนมีความหนาในช่วง 405 - 580 nm เมื่ออัตราส่วน O/N มีค่าไม่เกิน 0.40 และความหนาลดลง
อย่างมากเนื่องจากการเกิดปรากฏการณ์เป้าเป็ นพิษเมื่อมีอตั ราส่วน O/N สู งขึ้นในระหว่างการ
เคลือบฟิ ล์ม

117
2. ผลของอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน
ฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ชุดนี้ ถูกเคลือบด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนี ตรอน
สปัตเตอริ ง โดยป้อนแก๊สออกซิเจนคงที่ที่อตั ราการไหล 1.0 sccm ผลการศึกษาโดยสรุ ปพบว่า
2.1 ฟิ ล์มบางที่เคลือบปกติ โดยป้อนแก๊สไวปฏิกิริยาเป็ นแก๊สออกซิเจนเพียงอย่าง
เดียว พบว่าฟิ ล์มที่ได้เกิดผลึกเดี่ยวไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรู ไทล์ ตามระนาบ (110) เมื่อป้อนแก๊ส
ไนโตรเจนส่งผลให้ฟิล์มบางที่เคลือบมีลกั ษณะอสัณฐาน เมื่อผ่านการอบอ่อน พบว่าฟิ ล์มบาง
ไทเทเนียมไดออกไซด์ ยังคงเป็ นผลึกเดี่ยวเฟสรู ไทล์แต่มีความเป็ นผลึกดีข้ นึ เล็กน้อย ในขณะที่ฟิล์ม
บางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ที่มีการป้อนแก๊สไนโตรเจนขณะเคลือบ เกิดผลึกไทเทเนียมได
ออกไซด์เฟสผสมระหว่างเฟสอนาเทสและเฟสรู ไทล์ โดยเฟสรู ไทล์มีความเด่นชัดลดลง เมื่อเพิ่ม
อัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน
2.2 ลักษณะพื้นผิวของฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ มีเกรนลักษณะกลม
กระจายตัวไม่สม่าเสมอ ภาคตัดขวางเป็ นคอลัมนาร์เล็กน้อย สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไน
ไตรด์ พื้นผิวค่อนข้างเรี ยบ มีหลุมที่พ้นื ผิว ซึ่งมีขนาดลดลง ในขณะที่ความหนาของฟิ ล์มเพิ่มขึ้นเมื่อ
เพิ่มอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจนขณะเคลือบ ซึ่งมีค่าอยูใ่ นช่วง 140 - 220 nm เมื่อผ่านการอบอ่อน
พบว่า ฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ มีเกรนลักษณะกลม กระจายตัวอย่างสม่าเสมอมากขึ้น
สาหรับฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ พบเกรนมีขนาดใหญ่ข้ นึ มีรูพรุ นระดับนาโนที่พ้นื ผิว ซึ่ง
มีขนาดใหญ่ข้ ึน แต่มีปริ มาณที่ลดลง และพบว่ามีความหนาลดลงเล็กน้อยอยูใ่ นช่วง 140 - 210 nm
เมื่อเพิ่มอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจนขณะเคลือบ
การศึกษาสมบัติทางแสงและสมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไน
ไตรด์
1. สมบัติทางแสงของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
1.1 ฟิ ล์มบางที่เคลือบโดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน พบว่า ในกรณีของ
ฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ที่เคลือบปกติน้ นั ไม่มีการส่ งผ่านแสงโดยสมบูรณ์ และสาหรับฟิ ล์มบาง
ไทเทเนียมออกซีไนไตรด์น้ นั มีค่าการส่ งผ่านแสงอยูใ่ นช่วง 0.32 - 76.90% และมีค่าแถบช่องว่าง
พลังงานเชิงแสงอยูใ่ นช่วง 1.72 - 3.44 eV เมื่อผ่านการอบอ่อนพบว่าฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์มี
การส่งผ่านแสง 2.63% และฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์มีการส่ งผ่านแสงเพิ่มมากขึ้นคิดเป็ น
44.25 - 78.67% และมีค่าแถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงอยู่ในช่วง 2.40 - 3.20 eV
1.2 ฟิ ล์มบางที่เคลือบโดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน พบว่า ในกรณีของ
ฟิ ล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์และฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์มีการส่งผ่านแสงในช่วงที่ตา
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มองเห็นได้อยูใ่ นช่วง 78.82 - 80.08% มีค่าแถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงอยูใ่ นช่วง 3.12 - 3.41 eV
เมื่อฟิ ล์มบางผ่านการอบอ่อน พบว่า มีการส่งผ่านแสงลดลงเล็กน้อยอยูใ่ นช่วง 77.02 - 78.79% และ
มีค่าแถบช่องว่างพลังงานเชิงแสงลดลงเช่นกัน อยูใ่ นช่วง 2.90 - 3.17 eV
2. สมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์
2.1 การทดสอบสมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ที่
เคลือบโดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สออกซิเจน พบว่า ฟิ ล์มบางที่เคลือบด้วยอัตราส่วน O/N = 0.20
และผ่านการอบอ่อน ให้ประสิ ทธิภาพสูงสุดคิดเป็ น 59.20 % ด้วยค่าคงที่อตั รา 7.55×10-3 min-1
2.2 การทดสอบสมบัติโฟโตคะตาไลติกของฟิ ล์มบางไทเทเนียมออกซีไนไตรด์ ที่
เคลือบโดยแปรค่าอัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน พบว่า ฟิ ล์มบางที่เคลือบด้วยอัตราส่วน O/N = 0.13
และผ่านการอบอ่อน ให้ประสิ ทธิภาพสูงสุด คิดเป็ น 71.67 % ด้วยค่าคงที่อตั รา 8.93×10-3 min-1

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการควบคุมความหนาของฟิ ล์มบาง เพื่อจะได้เปรี ยบเทียบสมบัติของฟิ ล์มในแต่
ละเงื่อนไขการเคลือบได้ถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
2. ในการอบอ่อนฟิ ล์มบาง ควรดาเนินการภายใต้สภาวะสุญญากาศ หรื อภายใต้
บรรยากาศแก๊สเฉื่อยหรื อแก๊สไนโตรเจน เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันที่มากเกินไปหรื อทาให้ได้
ปริ มาณไนโตรเจนในเนื้อฟิ ล์มมากขึ้น
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