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บทคัดยอ 
ไททาเนียมไดออกไซด (TiO2) จัดเปนสารที่มีสมบัติไฮโดรฟลิกที่ดีชนิดหนึ่ง  งานวิจัยนี้ไดเคลือบฟลมบาง 

ไททาเนียมไดออกไซดดวยเทคนิค รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปตเตอริง จากเปาไททาเนียม เพื่อศึกษาผลของ
อุณหภูมิการอบออนตอโครงสรางผลึก ลักษณะพื้นผิว และสมบัติไฮโดรฟลิกของฟลมบางที่เคลือบได โดยใช
อารกอนและออกซิเจนเปนแกสสปตเตอรและแกสไวปฏิกิริยาตามลําดับ ใชกําลังไฟฟาเทากับ 220 W ความดันขณะ
เคลือบเทากับ 5.0x10-3 mbar ระยะระหวางหนาเปาสารเคลือบกับวัสดุรองรับเทากับ 12 cm โดยเคลือบฟลม 
ไททาเนียมไดออกไซดบนกระจกสไลดและแผนซิลิกอนที่อุณหภูมิหอง สําหรับโครงสรางผลึกของฟลมศึกษาดวย
เทคนิค XRD (X-ray diffraction) ความหนาและลักษณะพื้นผิวศึกษาดวยเทคนิค AFM (atomic force 
microscopy) และวัดมุมสัมผัสดวยเครื่องวัดมุมสัมผัส ผลการศึกษาพบวาฟลมบางไททาเนียมไดออกไซดที่เคลือบ
ไดมีลักษณะใสสงผานแสงด ีโครงสรางผลึกเปนแบบเฟสผสมของ อนาเทสและรูไทล และมีความหนาประมาณ 134 
nm ขณะที่ความหยาบผิว (Rrms) มีคาประมาณ 3 nm ทั้งนี้เมื่อนําฟลมที่เคลือบไดไปอบออนหลังการเคลือบที่
อุณหภูมิ 100 oC และ 300 oC พบวาฟลมไททาเนียมไดออกไซดมีความเปนผลึกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาความ
เปนผลึกและสมบัติไฮโดรฟลิกของฟลมบางไททาเนียมไดออกไซดที่เคลือบไดเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิอบออนหลังการ
เคลือบมีคาเพิ่มขึ้น 

 
คําสําคัญ :  ไททาเนียมไดออกไซด  ฟลมบาง  รีแอคตีฟ สปตเตอริง  สมบัติไฮโดรฟลิก  อุณหภูมิอบออน 
 

Abstract 
Titanium dioxide (TiO2) has been known as a material with best hydrophilic property. In this work 

the TiO2 thin films were deposited by reactive DC magnetron sputtering technique from Ti target to study 
the effect of post-annealing temperatures on crystal structure, surface morphology and hydrophilic 

                                                 
1 ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 
 Department of Physics, Faculty of Science, Burapha University, Chon Buri 20131 
  หองปฏิบัติการวิจัยพลาสมาสําหรับวิทยาศาสตรพื้นผิว ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส 
  Science and Technology Postgraduate Education and Research Development Office (PERDO), CHE 
  สํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  Plasma for Surface Sciences Laboratory, Thailand Center of Excellence in Physics 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 700 

property. Argon and oxygen were used as sputtering and reactive gas respectively. DC power was 
used at 220 W under total pressure of 5.0x10-3 mbar. The distance between the target and substrate 
was fixed at 12 cm. The TiO2 thin films were deposited on glass slide and silicon wafer substrates at 
room temperature. The crystal structure was characterized by XRD (X-ray diffraction), surface 
morphology was evaluated by AFM (atomic force microscopy) and contact angle was measured by 
contact angle meter. The results show that the as-deposited TiO2 thin films were transparent with high 
transmittance, crystal structural have mixed phase of anatase and rutile with thickness about 134 nm. 
The surface roughness (Rrms) was about 3 nm. The as-deposited films have more crystallinity when post-
annealing at 100 oC และ 300 oC. Furthermore, the crystallinity and performance of hydrophilic property 
were increased when increased annealing temperature. 
 
Keywords : Titanium dioxide, thin film, reactive sputtering, hydrophilic property, annealing temperature 
E-mail : nirun@buu.ac.th 

 
บทนํา 

ไททาเนียมไดออกไซด (TiO2) เปนสารประกอบออกไซดที่ไดรับความสนใจมาในปจจุบัน เพราะมีสมบัติเดน
หลายประการ เชน มีลักษณะใส สงผานแสงดี มีคาดัชนีหักเหสูง (Toshihiro et al., 2006) มีความเสถียรทางเคมี 
แข็ง ทนตอการขูดขีด (Satoshi et al., 2001) สามารถนําไปใชในงานประเภทตางๆ เชน งานดานทัศนศาสตร หรือ 
เปนชั้นเคลือบปองกัน หรือ เปนชั้นเคลือบที่มสีมบัติทําความสะอาดตัวเอง (Yamakishi et al., 2003) 

สมบัติสําคัญอยางหนึ่งของไททาเนียมไดออกไซดคือ สภาพชอบน้ํา หรือ ไฮโดรฟลิก (hydrophilic) ซึ่ง 
ฟูจิชิมาและฮอนดา พบเปนกลุมแรก (Fujishima and Honda, 1972) ในเวลาตอมา ฟูจิชิมาและคณะ ยังไดพบ  
โฟโตคะตะไลติก สเตอริไรเซชั่น (photocatalytic sterilization) และ ไฮโดรฟลิกยิ่งยวด (super-hydrophilic) ของ 
ไททาเนียมไดออกไซดเมื่อสัมผัสแสง (Fujishima et al., 2000) ทําใหเริ่มมีการวิจัยและพัฒนาการประยุกตใช 
ไททาเนียมไดออกไซดจากสมบัติดังกลาวมากขึ้นเปนลําดับ 

ปกติไททาเนียมไดออกไซดมี 3 เฟส คือ อนาเทส (anatase) รูไทล  (rutile) และ บรูไกท  (brookite)  สวน
ใหญพบแตเพียงเฟสรูไทล อนาเทส และอสัณฐาน เทานั้น  (Löbl et al., 1994) สําหรับการเตรียมฟลมไททาเนียม 
ไดออกไซดทําไดหลายวิธี เชน วิธีการทางเคมี (chemical vapor deposition; CVD) หรือ โซลเจล (sol-gel) (Zheng 
et al., 2001) หรือ วิธีการทางฟสิกส (physical vapor deposition; PVD) เชน สปตเตอริง (sputtering) (Barnes et 
al., 2005)  อยางไรก็ดีการเตรียมฟลมดวยสปตเตอริงมีขอไดเปรียบที่สามารถควบคุมอัตราเคลือบและสมบัติของ
ฟลมไดงายกวาวิธีอื่น นอกจากนี้ฟลมบางที่ไดยังมีคุณภาพและการยึดเกาะด ี(Wu et al., 2006) ทั้งยังสามารถ
ประยุกตไปสูการเคลือบชิ้นงานขนาดใหญในระดับอุตสาหกรรมไดงายอีกดวย 

สมบัติของฟลมบางโดยทั่วไปขึ้นกับเงื่อนไขการเคลือบ เชน กําลังไฟฟา เวลาเคลือบ อัตราไหลแกส  
ความดันรวม ความดันยอย เปนตน อยางไรก็ดกีารใหความรอนหรือการอบออนหลังการเคลือบก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่
มีผลตอสมบัติของฟลม ทั้งนี้จากการศึกษาของ Ye et al. (2007) พบวาการอบฟลมไททาเนียมไดออกไซดทําให
ฟลมมีความเปนผลึกมากขึ้นและแสดงสมบัติไฮโดรฟลิกไดดียิ่งขึ้น บทความวิจัยนี้นําเสนอผลการเตรียมฟลมบาง 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 701 

ไททาเนียมไดออกไซดดวยเทคนิค รีแอคตีฟ แมกนีตรอน สปตเตอริง (reactive magnetron sputtering technique) 
ตลอดจนผลการศึกษาของอุณหภูมิอบออนที่มีตอโครงสรางผลึก  ความหนา  ลักษณะพื้นผิว  และสมบัต ิ
ไฮโดรฟลิกของฟลมบางไททาเนียมไดออกไซด เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัยตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

ฟลมบางไททาเนียมไดออกไซดในการศึกษานี้ เตรียมดวยเทคนิครีแอคตีฟ แมกนีตรอน สปตเตอริง จาก 
เปาไททาเนียม (99.97%) โดยใชแกสอารกอน (99.999%) เปนแกสสปตเตอร และ แกสออกซิเจน (99.999%)  
เปนแกสไวปฏิกิริยา การเคลือบเริ่มจากนํากระจกสไลด (สําหรับวัดสมบัติไฮโดรฟลิก) และแผนซิลิกอน (สําหรับ
ศึกษาโครงสรางผลึก ลักษณะพื้นผิวและความหนา) ที่ทําความสะอาดแลวเขาหองเคลือบ จัดใหหางจากหนาเปา
สารเคลือบเทากับ 12 cm ลดความดันในหองเคลือบใหเทากับ 3.0x10-5 mbar (ความดันพื้น) แลวปลอย 
แกสอารกอนและแกสออกซิเจนเขาหองเคลือบดวยชุดควบคุมการไหลมวล การเคลือบแตละครั้งกําหนดให
อัตราสวนของแกสอารกอนตอแกสออกซิเจนคงที่เทากับ 1:4 และควบคุมความดันรวมขณะเคลือบใหคงที่เทากับ  
5.0x10-3 mbar สําหรับกําลังไฟฟาที่จายใหกับคาโทดเทากับ 220 W คงที่ตลอดการเคลือบ ฟลมบางแตละชุด
เคลือบนาน 3 ชั่วโมง จากนั้นนําฟลมที่เคลือบไดไปอบออนดวยเตาอบในบรรยากาศปกติที่อุณหภูมิ 100 oC และ 
300 oC นาน 1 ชั่วโมง แลวปลอยใหเย็นตัวในบรรยากาศปกตนิาน 12 ชั่วโมง กอนนําออกมาวิเคราะหตอไป 

สําหรับโครงสรางผลึก ลักษณะพื้นผิวและความหนาของฟลมบางไททาเนียมไดออกไซดที่เคลือบไดศึกษา
ดวยเทคนิค XRD และ AFM ตามลําดับ สุดทายนําฟลมที่เคลือบไดไปทดสอบสมบัติไฮโดรฟลิกดวยการวัดมุมสัมผัส
ของน้ํากลั่นที่หยดบนผิวหนาฟลมบางดวยเครื่องวัดมุมสัมผัส (contact angle meter) โดยวัดมุมสัมผัสของฟลม
กอนฉายแสงอัลตราไวโอเลตเปนคาเริ่มตน แลวจึงนําฟลมไปรับแสงอัลตราไวโอเลตจากหลอดอัลตราไวโอเลต โดย
นําฟลมออกมาวัดมุมสัมผัสหลังการรับแสงอัลตราไวโอเลตทุก 1 ชั่วโมง 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 
ผลของอุณหภูมิอบออนตอโครงสรางผลึก 

ฟลมบางไททาเนียมไดออกไซดที่เคลือบไดมีลักษณะใส มีสีออนๆ กระจายสม่ําเสมอทั่วผิวหนา  
กระจกสไลด และใสขึ้นเมื่ออุณหภูมิอบออนเพิ่มขึ้น รูปที่ 1 เปนผลการวิเคราะหฟลมไททาเนียมไดออกไซดดวย
เทคนิค XRD ที่อุณหภูมิหองพบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซที่มุม 2θ เทากับ 25.3O และ 27.5O ซึ่งตรงกับ 
ไททาเนียมไดออกไซด เฟสอนาเทสระนาบ (101) และ เฟสรูไทลระนาบ (110) ตามลําดับ อยางไรก็ดีรูปแบบ 
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซของฟลมที่เคลือบไดมีฐานกวาง แสดงวาฟลมที่ไดมีความเปนผลึกไมดีนัก สวนรูปแบบ 
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซที่มุม 56.5O เปนตําแหนงของซิลิกอนที่เปนวัสดุรองรับฟลมในการทดลอง 
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Figure 1  XRD patterns from the TiO2 thin films at different post-annealing temperatures. 
 
เมื่อพิจารณาผลของอุณหภูมิอบออนตอโครงสรางผลึกของฟลมที่ได พบวาเมื่ออุณหภูมิอบออนเพิ่มขึ้น

ความเขมของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซมีคาเพิ่มสูงขึ้น ฐานของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซมีลักษณะแคบลง
สําหรับทุกระนาบ นอกจากนี้ยังพบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซของไททาเนียมไดออกไซดเฟสรูไทลที่มุม 2θ  
เทากับ 36.2 O และ 54.5O ซึ่งตรงกับระนาบ (101) และ (211) ตามลําดับ โดยเริ่มปรากฏขึ้นเมื่ออบฟลมที่อุณหภูมิ
อบออนเทากับ 100 oC กรณีนี้แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิอบออนทําใหฟลมบางไททาเนียม ไดออกไซดที่เคลือบไดมี
ความเปนผลึกมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Ye et al. (2007) 
 
ผลของอุณหภูมิอบออนตอลักษณะพื้นผิวและความหนา 

ลักษณะพื้นผิวและความหนาของฟลมไททาเนียมไดออกไซดที่ เคลือบไดจากเทคนิค AFM พบวา  
ฟลมเคลือบไดที่อุณหภูมิหองมีความหนาประมาณ 134 nm ลักษณะพื้นผิวของฟลมซึ่งเคลือบไดที่อุณหภูมิหอง (รูป
ที่ 2 (a)) มีลักษณะขรุขระเล็กนอย ขนาดเกรน (grain size) คอนขางเล็กกระจายเต็มพื้นผิววัสดุรองรับ และเมื่อ 
อุณภูมิอบออนเพิ่มขึ้นลักษณะพื้นผิวของฟลมที่ไดขรุขระลดลง เกรนของฟลมอยูรวมกันหนาแนนมากขึ้นเต็มพื้นผิว
ของวัสดุรองรับ (รูปที่ 2 (b) และ (c)) และความหยาบผิวมีคาลดลง จาก Rrms = 3.3 nm เปน 3.1 nm และ 3.0 nm 
ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาผลของอุณหภูมิอบออนตอลักษณะพื้นผิวของฟลมที่ได พบวาเมื่ออุณหภูมิอบออนเพิ่มขึ้น
ลักษณะพื้นผิวของฟลมมีความขรุขระเพิ่มมากขึ้น เม็ดเกรนของฟลมอยูรวมกันหนาแนนมากขึ้น สําหรับสาเหตุที่เปน
เชนนี้เพราะอะตอมสารเคลือบที่อยูในเนื้อฟลมเมื่อไดรับพลังงานจากความรอนที่อบออนนั้นทําใหเกรนของฟลม
เคลื่อนที่เขาหาและทําใหมีความหนาแนนมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Hou et al. (2003) 
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(a) (b) (c) 
Figure 2  Surface morphology of TiO2 thin films at different annealing temperatures  

                    (a) as-deposited, (b) 100 oC, (c) 300 oC 
 
ผลของอุณหภูมิอบออนตอสมบัติไฮโดรฟลิก 

สมบัติไฮโดรฟลิกของฟลมไททาเนียมไดออกไซดที่เคลือบไดในงานวิจัยนี้พิจารณาจากคามุมสัมผัสของน้ํา
กลั่นที่หยดบนผิวหนาฟลมซึ่งวัดดวยเครื่องวัดมุมสัมผัส ผลการศึกษาพบวามุมสัมผัสของกระจกที่ไมเคลือบฟลมมี
คามุมสัมผัสประมาณ 20O และมีคาเทาเดิมไมเปลี่ยนแปลงแมสัมผัสแสงอัลตราไวโอเลตนาน 5 ชั่วโมง สวนกระจก
ที่เคลือบฟลมไททาเนียมไดออกไซดที่อุณหภูมิหองและที่อุณหภูมิอบออนเทากับ 100 OC และ 300 OC กอนรับแสง
อัลตราไวโอเลตมีคามุมสัมผัสประมาณ 80O 60O และ 25O ตามลําดับ เมื่อนําฟลมทั้งหมดไปรับแสงอัลตราไวโอเลต
พบวามุมสัมผัสมีคาลดลงตามเวลา (รูปที่ 3) โดยเมื่อรับแสงอัลตราไวโอเลตนาน 5 ชั่วโมง พบวามุมสัมผัสมีคา
เทากับ 0O ทั้งหมด แตฟลมบางอบออนที่อุณหภูมิ 300O ซึ่งมีความเปนผลึกมากที่สุดพบวามุมสัมผัสลดลงเหลือ 5O 
เมื่อสัมผัสแสงอัลตราไวโอเลตเพียง 1 ชั่วโมง และเปนศูนยเมื่อสัมผัสแสงอัลตราไวโอเลตนาน 3 ชั่วโมง แสดงใหเห็น
วาอุณหภูมิอบออนมีผลตอสมบัติไฮโดรฟลิกของฟลมที่เคลือบได 
 

 
Figure 3  Hydrophilic property of TiO2 films of different annealing temperatures with UV irradiation time 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 704 

สรุปผลการทดลอง 
งานวิจัยนี้ไดเคลือบฟลมบางไททาเนียมไดออกไซด ดวย เทคนิค รีแอคตีฟ แมกนีตรอน สปตเตอริง  ฟลมที่

เคลือบไดมีโครงสรางผลึกเปนแบบเฟสผสมของ อนาเทสและรูไทล มีลักษณะใสและสงผานแสงดี มีความหนา
ประมาณ 134 nm ความหยาบผิวประมาณ 3 nm เมื่อนําฟลมที่เคลือบไดไปอบออนหลังการเคลือบที่อุณหภูม ิ100 
oC และ 300 oC พบวาฟลมมีลักษณะใสสงผานแสงไดดีขึ้นรวมถึงมีความเปนผลึกมากขึ้นดวย ฟลมบางทั้งหมด
สามารถแสดงสมบัติไฮโดรฟลิกได ทั้งนี้ฟลมบางที่อบออนดวยอุณหภูม ิ300oC สามารถแสดงสมบัติไฮโดรฟลิกไดดี
ที่สุด โดยมุมสัมผัสลดลงจาก 25O เหลือ 5O เมื่อสัมผัสแสงอัลตราไวโอเลตเพียง 1 ชั่วโมง และมีคาเปนศูนยเมื่อ
สัมผัสแสงอัลตราไวโอเลตนาน 3 ชั่วโมง ผลงานวิจัยนี้สรุปไดวาอุณหภูมิอบออนมีผลตอโครงสรางผลึก ความหยาบ
ผิว และสมบัติไฮโดรฟลิกของฟลมบางไททาเนียมไดออกไซดที่เคลือบได 
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