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บทคัดย่อ 

2ฟิล์ม 2บางไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) เคลือบบนซิลิกอน 2และสเตนเลส 2ด้วยเทคนิครีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอน

สปัตเตอริง เพ่ือศกึษาผลของกําลงัสปัตเตอริง2ในช่วง 130 ถงึ 270 วตัต์ ตอ่โครงสร้างฟิล์ม โดยโครงสร้างผลกึของ

ฟิล์มศึกษาด้วยเทคนิค XRD ความหน 2าและลกัษณะพืน้ผิวศึกษาด้วยเทคนิค 2AFM ผลการศึกษาพบว่า 2สีของ

ฟิล์มท่ีเคลือบได้แปรไปตามกําลงัสปัตเตอริงจาก สีม่วง เป็น สีทอง และ สีนํา้ตาล ฟิล์มท่ีเคลือบได้มีโครงสร้าง

ผลกึ 2แบบเฟซเซนเตอร์คิวบิค (fcc) ระนาบ (111), (200) (220) และ (311) เม่ือกําลงัสปัตเตอริงเพ่ิมขึน้ พบว่า 

ขนาดผลกึมีค่าเพ่ิมขึน้จาก 21.9 นาโนเมตร เป็น 39.8 นาโนเมตร ความหนาฟิล์มเพ่ิมขึน้จาก 331 นาโนเมตร 

เป็น 1113 นาโนเมตร ขณะท่ีความหยาบผิวเพ่ิมขึน้จาก 0.5 นาโนเมตร เป็น 21.5 นาโนเมตร 

 

ABSTRACT 

Titanium nitride (TiN) thin films were deposited on silicon wafer and stainless steel by reactive 

DC magnetron sputtering technique. The effect of the sputtering power, ranging from 130 to 270 W, 

on the structure of the films was investigated. The crystal structure was characterized by XRD 

technique; the film’s thickness and surface morphology were evaluated by AFM technique. The 

results show that the as-deposited film’s color was varied with the sputtering power from violet, gold 

and brown. The crystallite structure of the as-deposited films was face center cubic (fcc) with (111), 

(200), (220), and (311), plane. When the sputtering power was increased it was found that crystal size 

were increased from 21.9 nm to 39.8 nm, the film’s thickness were increased from 331 nm to  

1113 nm, while the roughness were increased from 0.5 nm to 21.5 nm. 
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คาํนํา 

การปรับปรุงผิววสัดใุห้มีความคงทน ถาวรและสวยงามนัน้สามารถทําได้หลายวิธี แต่การปรับปรุงผิววสัดุ

วิธีหนึง่ท่ีกําลงัได้รับความสนใจในปัจจบุนั คือ การเคลือบผิววสัดดุ้วยสารเคลือบท่ีเหมาะสมในลกัษณะฟิล์มบาง 

(thin film) ด้วยเทคนิคการเคลือบในสุญญากาศ (vacuum deposition) โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเคลือบด้วย 

ฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) เน่ืองจากไทเทเนียมไนไตรด์ เป็นเซรามิกส์ท่ีมีความเสถียรทางเคมีสูง  

ทนอณุหภมิูสงู สมัประสิทธ์ิความเสียดทานต่ํา มีความแข็งสงู นิยมใช้เป็นชัน้เคลือบป้องกนั (protective coating) 

สําหรับเคร่ืองมือช่างเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและยืดอายใุช้งาน (Hilton et al., 1987; Sundgren, 1985) นอกจากนี ้

ยงัมีการนําฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์มาใช้ในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย เช่น ใช้เป็นขัว้ของอปุกรณ์ไฟฟ้า 

รวมถึงใช้เป็นชัน้ป้องกนัการแพร่ (diffusion barriers) ของ Al และ Cu ท่ีอณุหภูมิใช้งานสงู ท่ีสําคญัฟิล์มบาง

ไทเทเนียมไนไตรด์ยงัมีสีทองท่ีสวยงาม (Vaz et al., 2004) จึงเหมาะสําหรับนําไปใช้เคลือบชิน้งานท่ีต้องการ 

หรือเน้นความสวยงาม เช่น เข็มกลดั ตุ้มหู สายนาฬิกา กรอบแว่นตา ฯลฯ ทําให้ได้ชิน้งานสีทองสวยงามท่ีคงทน

ไมเ่กิดรอยขีดข่วนได้ง่าย 

การเตรียมฟิล์มบางของสารประกอบไทเทเนียมไนไตรด์ ทําได้หลายวิธี เช่น วิธีดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง 

(Valvoda, 1995) วิธีอาร์เอฟรีแอคตีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง (Jones et al., 2000) Ion Beam-assisted 

Deposition (Lal et al., 2001) วิธีรีแอคตีฟพลัส์เลเซอร์ (Craciun et al., 1999) หรือ วิธีระเหยด้วยคาโทดิกอาร์ค 

(Cathodic arc evaporation) (Niyomsoan et al., 2002) ทัง้นีก้ารเตรียมฟิล์มแต่ละวิธีนัน้จะให้ฟิล์มท่ีมี

โครงสร้างและสมบัติท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้การเลือกใช้วิธีการเตรียมฟิล์มบางนอกจากโครงสร้างและสมบัติของ

ฟิล์มบางท่ีต้องการแล้ว ยังต้องคํานึงถึงประโยชน์ในการนําฟิล์มไปใช้งานอีกด้วย อย่างไรก็ดีการเตรียมด้วย 

ทัง้นีวิ้ธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงเป็นวิธีท่ีน่าสนใจเม่ือเทียบกบัวิธีอ่ืน เน่ืองจากสามารถเตรียมฟิล์มบางได้ท่ี

อุณหภูมิห้อง อีกทัง้ไอออนปริมาณมากท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการเคลือบซึ่งระดมยิง (bombardment) ไปยัง 

วสัดุรองรับยังช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสมบติัของฟิล์มท่ีได้ทําให้สามารถประยุกต์ไปสู่การเคลือบชิน้งาน

ขนาดใหญ่ในระดบัอตุสาหกรรมได้ง่าย 

ทัง้นีโ้ดยทั่วไปแล้วปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งท่ีมีผลต่อโครงสร้างและสมบัติของฟิล์มบางท่ีเคลือบได้จาก 

วิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง คือ เง่ือนไขการเคลือบ เช่น ความดนัพืน้ ความดนัขณะเคลือบ กําลงัไฟฟ้า 

อตัราไหลแก๊ส ฯลฯ อย่างไรก็ดี โครงสร้าง ลกัษณะพืน้ผิว ตลอดจนสมบติัและองค์ประกอบของฟิล์มท่ีเคลือบได้

อาจแตกตา่งกนับ้างถ้าใช้วิธีเคลือบและเง่ือนไขท่ีแตกตา่งกนัแม้เตรียมจากเคร่ืองเคลือบเดียวกนั ทําให้การศกึษา

ผลของเง่ือนไขการเคลือบท่ีใช้ในกระบวนการเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงยงัคงมี

ความสําคัญและจําเป็นต่อการวิจัยด้านฟิล์มบางต่อไป บทความวิจัยนีเ้ป็นรายงานผลการเตรียมฟิล์มบาง

ไทเทเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง บนแผ่นซิลิกอนและแผ่นสเตนเลสท่ีอณุหภูมิห้อง 

เพ่ือศกึษาผลของ กําลงัสปัตเตอริง หรือ กําลงัไฟฟ้า ท่ีจ่ายให้แคโทดของเคร่ืองเคลือบท่ีใช้ในกระบวนเคลือบต่อ

ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างผลึก ความหนาและลักษณะพืน้ผิวของฟิล์มบางท่ีเคลือบได้ โดยฟิล์มบาง

ทัง้หมดท่ีเตรียมได้นําไปตรวจสอบโครงสร้างผลกึด้วยเทคนิคการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction; XRD) 

ส่วนความหนาและลกัษณะพืน้ผิวศกึษาด้วยอะตอมมิคฟอร์ซไมโครสโคป (Atomic Force Microscope; AFM) 

เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวิจยัตอ่ไป 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

ฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ในงานวิจัยนีเ้ตรียมด้วยเทคนิครีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงจาก 

เคร่ืองเคลือบในสญุญากาศระบบดีซีอนับาลานซ์แมกนีตรอนสปัตเตอริง (Figure 1) มีห้องเคลือบทรงกระบอก 

เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 35.3 เซนติเมตร สูง 37.0 เซนติเมตร ติดตัง้เป้าไทเทเนียมบริสุทธ์ิ (99.97%) 

เส้นผ่าศนูย์กลาง 5.0 เซนติเมตร ท่ีแคโทด พร้อมภาคจ่ายไฟฟ้าแรงสงูกระแสตรง การเคลือบใช้แก๊สอาร์กอน 

(99.999%) เป็นแก๊สสปัตเตอร์ และแก๊สไนโตรเจน (99.995%) เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา เคร่ืองสูบสญุญากาศของ

เคร่ืองเคลือบประกอบด้วยเคร่ืองสบูแบบแพร่ไอและมีเคร่ืองสบูกลโรตารีเป็นเคร่ืองสูบท้าย การวดัความดนัใช้

มาตรวดัความดนัของ balzers รุ่น TPG300 โดยใช้หัววัดแบบพิรานี รุ่น TPR010 และ หัววดัแบบเพนน่ิง 

รุ่น IKR050 การจ่ายแก๊สในกระบวนการเคลือบควบคุมด้วยเคร่ืองควบคุมอัตราไหลมวลแก๊สของ MKS  

รุ่น type247D 

การเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์เร่ิมจากนําวสัดุรองรับซึ่งประกอบด้วยแผ่นสเตนเลส เกรด 304 

ขนาด 2.5x2.5 เซนติเมตร (สําหรับสงัเกตสี) และแผ่นซิลิกอน ขนาด 1.0x1.0 เซนติเมตร (สําหรับตรวจสอบ

โครงสร้างผลกึ ความหนาและลกัษณะพืน้ผิว) ท่ีทําความสะอาดแล้วเข้าห้องเคลือบวางห่างจากเป้าสารเคลือบ

เท่ากบั 10.0 เซนติเมตร ลดความดนัในภาชนะสญุญากาศให้ได้ความดนัพืน้เท่ากบั 5.0x10-5 มิลลิบาร์ ปล่อย

แก๊สอาร์กอนและแก๊สไนโตรเจนเข้าห้องเคลือบด้วยการควบคมุของเคร่ืองควบคมุอตัราไหลมวลแก๊ส กําหนดให้

อตัราไหลแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สไนโตรเจนคงท่ีเท่ากับ 15 : 2 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที (Standard Cubic 

Centimeters per Minute; sccm) สําหรับการแปรค่ากําลังสปัตเตอริงหรือกําลังไฟฟ้าท่ีจ่ายให้แคโทดใน 

การเคลือบกําหนดให้มีคา่เท่ากบั 130, 200 และ 270 วตัต์ โดยฟิล์มแตล่ะชดุเคลือบนาน 60 นาที  

ฟิล์มท่ีได้ทัง้หมดนําไปศกึษาโครงสร้างผลกึด้วยเคร่ืองเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffractometer; XRD) 

ของ Rigaku รุ่น Rint 2000 โดยใช้ Cu-Kα (λ = 1.54056 องัสตรอม) ท่ี 40 กิโลโวลต์ และ 40 มิลลิแอมป์ 

ตรวจวดัแบบ 2θ-scan ด้วยมมุตกกระทบเฉียง (grazing incident angle) เท่ากบั 3O สแกน 2θ จาก 20O ถึง 80O 

สําหรับขนาดผลกึ (crystal size) ของฟิล์มคํานวณจากรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ตามสมการของ Scherrer 

คือ L = kλ/β cos θ เม่ือ L คือขนาดผลกึ, k คือค่าคงท่ีเท่ากบั 0.94, λ คือความยาวคลื่นรังสีเอกซ์ท่ีใช้ใน 

การวิเคราะห์เท่ากบั1.54056 องัสตรอม, β คือความกว้างคร่ึงหนึ่งของพีคท่ีมีค่าความเข้มสงูสดุ (FWHM) และ  

θ คือมุมของรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ สุดท้ายศึกษาลกัษณะพืน้ผิว ความหนาและความหยาบผิวด้วย 

เคร่ืองอะตอมมิคฟอร์ซไมโครสโคป (Atomic Force Microscope; AFM) ของ Veeco Instruments Inc.  

รุ่น Nanoscope IV 
 

 
 

Figure 1 Feature and diagram of the DC unbalanced magnetron sputtering system 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ท่ีเคลือบได้จากการแปรค่ากําลงัสปัตเตอริง พบว่าผิวหน้าของฟิล์มมีลกัษณะ

เรียบเนียนตามลกัษณะของวสัดรุองรับ สีของฟิล์มท่ีได้แปรไปตามกําลงัสปัตเตอริง โดยเม่ือใช้กําลงัสปัตเตอริง

เท่ากับ 130 วตัต์ ฟิล์มมีสีม่วงเขียว เม่ือกําลงัสปัตเตอริงเพ่ิมเป็น 200 และ 270 วตัต์ สีของฟิล์มเปลี่ยนเป็น 

สีเหลืองทองและสีนํา้ตาล (Figure 2) สอดคล้องกบังานวิจยัของ Barhai et al. (2010) ซึง่พบว่ากําลงัสปัตเตอริง

ท่ีจ่ายให้แคโทดในการสปัตเตอร์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของฟิล์มไทเทเนียมไนไตรด์ สําหรับอตัราเคลือบของ

ฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์เม่ือใช้กําลงัสปัตเตอริงต่างๆ (หาจากค่าความหนาของฟิล์มหารด้วยเวลาท่ีใช้ในการ

เคลือบฟิล์ม) พบว่าเม่ือใช้กําลงัสปัตเตอริงในกระบวนการเคลือบเท่ากบั 130 วตัต์ อตัราเคลือบมีค่าประมาณ 

5.5 นาโนเมตรต่อนาที และมีค่าเพ่ิมขึน้เป็น 18.5 นาโนเมตรต่อนาที เม่ือกําลงัสปัตเตอริงเพ่ิมเป็น 270 วตัต์ 

(Figure 3) เน่ืองจากเม่ือเพ่ิมกําลงัสปัตเตอริงจะทําให้ไอออนของอาร์กอนท่ีเกิดจากการไอออไนซ์แก๊สอาร์กอนใน

ห้องเคลือบมีพลงังานจลน์เพ่ิมมากขึน้ส่งผลให้อตัราการสปัตเตอร์ไทเทเนียมจากเป้าสารเคลือบมีค่าเพ่ิมขึน้  

ทําให้การวมตวักันของอะตอมไทเทเนียมและแก๊สไนโตรเจนแล้วฟอร์มตวัเป็นไทเทเนียมไนไตรด์เคลือบบนผิว 

วสัดรุองรับมีโอกาสสงูขึน้ในเวลาท่ีเท่ากนัเป็นผลให้อตัราการเคลือบของฟิล์มมีคา่เพ่ิมขึน้ด้วย 

 

 
 

Figure 2 Features and colors of TiN thin films deposited on stainless substrate at different power. 
 

 
 

Figure 3 Deposition rates of TiN thin films at different power. 
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ผลการศึกษาโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ ท่ีเตรียมได้ทัง้หมดด้วยเทคนิค XRD พบ

รูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ ดังแสดงใน Figure 4 กรณีฟิล์มชุดท่ีเคลือบด้วยกําลังไฟฟ้าเท่ากับ 130 วตัต์  

ไมพ่บรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ แสดงวา่ฟิล์มท่ีเคลือบได้มีโครงสร้างแบบอสณัฐานเน่ืองจากกําลงัไฟฟ้าท่ีใช้

ในกระบวนการเคลือบยงัไม่มากพอให้อะตอมของไทเทเนียมจากเป้าสารเคลือบและแก๊สไนโตรเจนทําปฏิกิริยา

แล้วฟอร์มตัวเป็นไทเทเนียมไนไตรด์ แต่เม่ือกําลังไฟฟ้าท่ีใช้ในกระบวนการเคลือบเพ่ิมขึน้เป็น 200 วัตต์  

พบรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ท่ีมมุ 42.52O, 61.86 O และ 74.18O ตรงกบัรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ของ

ไทเทเนียมไนไตรด์ ตามฐานข้อมลู JCPDS เลขท่ี 65-5774 ซึ่งมีโครงสร้างผลึกแบบเฟซเซนเตอร์คิวบิค (fcc) 

ระนาบ (200), (220) และ (311) และสดุท้ายเม่ือเพ่ิมกําลงัไฟฟ้าเป็น 270 วตัต์ พบรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์

ท่ีมมุ 36.70O, 42.52O , 61.86 O และ 74.18O ซึง่ตรงกบัรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ของไทเทเนียมไนไตรด์ ตาม

ฐานข้อมูล JCPDS เลขท่ี 65-5774 ซึ่งมีโครงสร้างผลึกแบบเฟซเซนเตอร์คิวบิค (fcc) ท่ีระนาบ (111), (200), 

(220) และ (311) สําหรับรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ท่ีมุม 56.50O เป็นพีคของซิลิกอนท่ีเป็นวัสดุรองรับ  

โดยค่าคงท่ีแลตทิซของฟิล์มท่ีเคลือบได้ทัง้หมดมีค่าอยู่ในช่วง 4.238 – 4.239 องัสตรอม (Table 1) ส่วนขนาด

ผลกึของฟิล์มท่ีเคลือบได้คํานวณจากสมการของ Scherrer พบวา่มีขนาดในช่วง 21.9 – 39.8 นาโนเมตร 

 

 
 

Figure 4 X-ray diffraction patterns of TiN thin films at different power 

 

Table 1 Lattice constant, crystal size, thickness and roughness of as-deposited TiN thin film 

 

Power  

(W) 

Lattice constant 

(Å) 

Crystal size  

(nm) 

Thickness  

(nm) 

Roughness 

(nm) 

130 - - 331 0.5 

200 4.239 21.85 621 1.5 

270 4.238 39.84 1113 21.5 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

480 

สําหรับความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มท่ีเคลือบได้ เม่ือกําลงัสปัตเตอริงท่ีใช้ในการเคลือบเพ่ิมจาก 

130 วตัต์ เป็น 270 วตัต์ พบว่า ความหนาฟิล์มเพ่ิมจาก 331 นาโนเมตร เป็น 1113 นาโนเมตร สอดคล้องกบั

งานวิจยัของ Barhai et al. (2010) ซึง่รายงานว่าความหนาของฟิล์มท่ีได้เพ่ิมขึน้ตามกําลงัสปัตเตอริงท่ีใช้เคลือบ 

ส่วนความหยาบผิวของฟิล์มท่ีเคลือบได้มีค่าเพ่ิมขึน้จาก 0.5 นาโนเมตร เป็น 21.5 นาโนเมตร (Table 1) 

เน่ืองจากเม่ือกําลงัสปัตเตอริงเพ่ิมขึน้ทําให้อาร์กอนมีพลงังานมากขึน้ส่งผลให้อตัราการสปัตเตอร์เป้าสารเคลือบ

แล้วทําให้อะตอมไทเทเนียมหลดุจากเป้าออกมารวมตวักบัไนโตรเจนเกิดเป็นชัน้ฟิล์มเพ่ิมขึน้ 

Figure 5 แสดงลกัษณะพืน้ผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ท่ีได้จากการศึกษาด้วยเทคนิค AFM ใน 

แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ พบว่าฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ท่ีเคลือบด้วยกําลังสปัตเตอริงเท่ากับ 130 วัตต์  

สารเคลือบท่ีจบัตวัเป็นฟิล์มบนผิวหน้าของวสัดรุองรับมีลกัษณะเรียบกระจายตวัสม่ําเสมอยงัไม่มีการรวมตวักนั

อย่างชดัเจนเน่ืองจากพลงังานของสารเคลือบยงัไม่มากพอ เม่ือกําลงัสปัตเตอริงเพ่ิมขึน้เป็น 200 และ 270 วตัต์ 

สารเคลือบมีการรวมตวักนัเป็นยอดแหลมกระจาย สดุท้ายรวมตวัใหญ่ขึน้มีลกัษณะคล้ายภูเขา (แหลมสงู) และ

หบุเขา (เป็นร่องลกึ) อย่างชดัเจน เน่ืองจากเม่ือกําลงัสปัตเตอริงท่ีใช้ในการเคลือบเพ่ิมขึน้สารเคลือบท่ีตกเคลือบ

บนผิววสัดรุองรับมีพลงังานมากพอในการรวมตวักนัเป็นกลุม่ก้อนท่ีโตมากขึน้ 
 

 

 

 

 (a)  

 

 

 

 (b)  

 

 

 

 (c)  
 

Figure 5 Morphology of TiN thin films by AFM at different power  

              (a)  130 W,  (b)  200 W,  (c)  270 W 
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สรุป 

ฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ในงานวิจัยนีเ้ตรียมด้วยเทคนิครีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงจาก 

เคร่ืองเคลือบในสญุญากาศระบบดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงบนแผ่นซิลิกอนและสเตนเลส เกรด 304 พบว่าฟิล์ม 

ท่ีเคลือบได้มีลกัษณะเรียบเนียน สะท้อนแสงดี สีของฟิล์มบางแปรไปตามกําลงัสปัตเตอริงท่ีใช้ 2จาก สีม่วงเขียว 

เป็น สีทองและสีนํา้ตาลในท่ีสดุ ฟิล์มท่ีเคลือบได้มีโครงสร้างผลกึ 2แบบเฟซเซนเตอร์คิวบิค (fcc) ระนาบ (111), 

(200) (220) และ (311) คา่คงท่ีแลตทิซอยู่ในช่วง 4.238 – 4.239 องัสตรอม ขนาดผลกึของฟิล์มจากสมการของ 

Scherrer มีค่าในช่วง 21.9 –  39.8 นาโนเมตร ลกัษณะพืน้ผิวของฟิล์มท่ีเคลือบได้เม่ือใช้กําลงัสปัตเตอริงต่ํา 

สารเคลือบมีลกัษณะเรียบกระจายตวัสม่ําเสมอ เม่ือกําลงัสปัตเตอริงเพ่ิมขึน้สารเคลือบเร่ิมรวมตวักนัเป็นกลุ่มมี

ลกัษณะเป็นยอดแหลมจนมีลกัษณะคล้ายภเูขา (แหลมสงู) และหบุเขา (เป็นร่องลกึ) ในท่ีสดุ ส่วนความหนาและ

ความหยาบผิวพบวา่ ฟิล์มท่ีเคลือบได้มีความหนาอยู่ในช่วง 331 – 1113 นาโนเมตร  ส่วนความหยาบผิวมีค่าอยู่

ในช่วง 0.5 – 21.5 นาโนเมตร  
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