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บทคัดย่อ 

ฟิล์มบางไทเทเนียมอลมิูเนียมไนไตรด์ (TiAlN) ถูกเคลือบด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีโคอนับาลานซ์แมกนีตรอน

สปัตเตอริงบนกระจกสไลด์และซิลิกอน เพ่ือศึกษาผลของกระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียม (ITi) ต่อ

โครงสร้างผลกึ ลกัษณะพืน้ผิวและความหนา ในช่วง 300 - 900 มิลลิแอมป์ โครงสร้างผลกึ ลกัษณะพืน้ผิวและ

ความหนา ศกึษาด้วยเทคนิคการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction; XRD) และอะตอมมิคฟอร์ซไมโครสโคป 

(Atomic Force Microscope; AFM) ตามลําดับ ผลการศึกษาพบว่าค่ากระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์ 

เป้าไทเทเนียมมีผลโดยตรงต่อโครงสร้างผลกึ ลกัษณะพืน้ผิวและความหนาของฟิล์ม โดยฟิล์มท่ีเคลือบได้แสดง

โครงสร้างผลกึของไทเทเนียมอลมิูเนียมไนไตรด์ ระนาบ (111) (200) และ (220) ความหนาและความหยาบผิว

ของฟิล์มท่ีได้มีคา่ในช่วง 147 - 252 นาโนเมตร และ 1. 4 - 3.1 นาโนเมตร ตามลําดบั 

 

Abstract 

Titanium aluminium nitride (TiAlN) thin film was deposited by reactive DC Co-unbalanced 

magnetron sputtering method on glass slide and silicon. The effect of titanium sputtering current (IRTiR), 

in range of 300 - 900 mA, on the crystal structure, surface morphology and thickness were 

investigated. The crystal structure, surface morphology and thickness were characterized by X-ray 

Diffraction (XRD) and Atomic Force Microscope (AFM) techniques, respectively. The results show that 

the crystal structure, surface morphologies and thickness of the film are strongly depended on  

the titanium sputtering current. The as-deposited films were composed of TiAlN with (111), (200)  

and (220) planes. The roughness and thickness of the as-deposited films were in the range of 147 to 

252 nm and 1.4 to 3.1 nm, respectively.  
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บทนํา 

การปรับปรุงสมบัติเชิงผิวของวสัดุทําได้หลายวิธี แนวทางหนึ่งท่ีกําลงัได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง 

จากกลุม่นกัวิจยัและภาคอตุสาหกรรมทัว่โลกคือการเคลือบด้วยสารท่ีมีสมบติัเหมาะสมในลกัษณะฟิล์มบางด้วย

การเคลือบในสญุญากาศ (vacuum coating) โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคนิค PVD (Physical Vapor Deposition) 

ทัง้นีช้ัน้เคลือบหรือฟิล์มบางชนิดหนึ่งท่ีได้รับการยอมรับมาอย่างต่อเน่ืองว่าเหมาะสมสําหรับใช้ในอตุสาหกรรม

การเคลือบแข็ง (hard coating) คือ ฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) เน่ืองจากมีสมบติัดีเย่ียมหลายประการ 

เช่น มีความแข็งสงู มีเสถียรภาพทางเคมีและทนความร้อนสงูได้ดี สามารถทนการกดักร่อนและมีสมบติัเชิงกลท่ีดี 

(Liu et al., 2005; Su et al., 1993; Reiner et al., 1992) นิยมใช้เคลือบเคร่ืองมืออปุกรณ์ตดัเจาะและ

เคร่ืองจกัรกลในภาคอตุสาหกรรม (Cunha et al., 1999)  

อย่างไรก็ดีฟิล์มไทเทเนียมไนไตรด์มีข้อจํากัดบางประการคือไม่สามารถต้านทานการเกิดออกซิเดชันท่ี

อณุหภมิูสงูเกิน 500 OC เป็นผลให้สมบติัด้านความแข็งของฟิล์มลดลง (Singh et al., 2005; Shum et al., 2004) 

การแก้ปัญหาแนวทางหนึง่ท่ีได้รับความสนใจคือการเพ่ิมอะตอมอลมิูเนียม (Al) เข้าไปในโครงสร้างของไทเทเนียม

ไนไตรด์ (TiN) เพ่ือฟอร์มตวัเป็นชัน้ของฟิล์มไทเทเนียมอลมิูเนียมไนไตรด์ (TiAlN) ซึง่ไม่เพียงเพ่ิมสมบติัต้านทาน

การกดักร่อนเน่ืองจากเกิดชัน้ของออกไซด์บนผิวหน้าฟิล์มเท่านัน้แต่ยังช่วยเพ่ิมความแข็งให้แก่ฟิล์มท่ีได้อีกด้วย 

เน่ืองจากไทเทเนียมอลมิูเนียมไนไตรด์เป็นสารละลายของแข็ง (solid solution) ท่ีมีความแข็งมากกว่าไทเทเนียม

ไนไตรด์ (Lugscheider et al., 1999)  

สําหรับการเคลือบฟิล์มไทเทเนียมอลมิูเนียมไนไตรด์สามารถทําได้หลายวิธี เช่น ดีซีรีแอกทีฟสปัตเตอริง  

(DC reactive sputtering) อาร์เอฟรีแอกทีฟสปัตเตอริง (RF reactive sputtering) และ การอาร์คในสญุญากาศ 

(vacuum arc deposition) (Ramana et al., 2004) อย่างไรก็ดีการเคลือบฟิล์มไทเทเนียมอลมิูเนียมไนไตรด์ให้มี

โครงสร้างระดบันาโนนัน้ส่วนใหญ่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าค่อนข้างสงู (Niu et al., 2008; Uglov et al., 2006)  

หรือ ต้องให้ความร้อนและความต่างศกัย์ไบแอสแก่วสัดุรองรับ (Ramana et al., 2004) การศึกษาเง่ือนไข 

การเคลือบท่ีมีผลต่อโครงสร้างและสมบัติของฟิล์มไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์จึงมีค่อนข้างน้อยและจํากัด 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นการควบคุมสดัส่วนองค์ประกอบธาตุของฟิล์มท่ีเคลือบได้ ทัง้นีวิ้ธีการเคลือบท่ี

สามารถควบคุมสดัส่วนขององค์ประกอบธาตุของฟิล์มได้สะดวกและไม่ยุ่งยากคือการเคลือบวิธีโคสปัตเตอริง 

(co-sputtering) การเคลือบวิธีนีใ้ช้เป้าสารเคลือบ 2 ชดุ ทําให้สามารถควบคมุอตัราการสปัตเตอร์สารเคลือบของ 

ไทเทเนียม (Ti) หรือ อลมิูเนียม (Al) โดยการแปรคา่กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายให้แก่เป้าสารเคลือบเท่านัน้ บทความวิจยันี ้

เป็นรายงานผลการเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ท่ีมีโครงสร้างระดบันาโนโดยไม่ให้ความร้อน 

แก่วสัดุรองรับด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีโคอนับาลานซ์แมกนีตรอนสปัตเตอริง เพ่ือศึกษาผลของกระแสไฟฟ้าในการ

สปัตเตอร์เป้าสารเคลือบไทเทเนียม (ITi) ท่ีมีต่อโครงสร้างผลกึ ความหนาและลกัษณะพืน้ผิวของฟิล์มไทเทเนียม

อลมิูเนียมไนไตรด์เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวิจยัตอ่ไป 
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อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

ฟิล์มไทเทเนียมอลมิูเนียมไนไตรด์ในงานนีเ้ตรียมด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีโคอนับาลานซ์แมกนีตรอนสปัตเตอริง 

จากเคร่ืองเคลือบในสญุญากาศระบบดีซีอนับาลานซ์แมกนีตรอนสปัตเตอริง (Figure 1) ห้องเคลือบทรงกระบอก 

ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 31.0 เซนติเมตร สงู 31.0 เซนติเมตร มีเป้าสารเคลือบเส้นผ่านศนูย์กลาง 5.0 เซนติเมตร 

จํานวน 2 ชุด ได้แก่ ไทเทเนียม (99.97%) และ อลูมิเนียม (99.97%) พร้อมภาคจ่ายไฟฟ้าแรงสงูกระแสตรง  

ใช้แก๊สอาร์กอน (99.999%) เป็นแก๊สสปัตเตอร์ และแก๊สไนโตรเจน (99.995%) เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา การจ่ายแก๊ส

ในการเคลือบควบคุมด้วยเคร่ืองควบคุมอัตราไหลมวลแก๊สของ MKS รุ่น type247D เคร่ืองสูบสุญญากาศ

ประกอบด้วยเคร่ืองสูบแบบแพร่ไอมีเคร่ืองสูบกลโรตารีเป็นเคร่ืองสูบท้าย ใช้มาตรวดัความดนัของ PFEIFFER  

ซึง่ใช้สว่นแสดงผลรุ่น TPG262 และ มาตรวดัความดนัชนิด Compact Full Range Gauage รุ่น PKR251  

ขัน้ตอนการเคลือบเร่ิมจากนําวสัดรุองรับ 2 ชนิดได้แก่ กระจกสไลด์ ขนาด 2.5x7.5 เซนติเมตร และ 

ซิลิกอน ขนาด 1.0x1.0 เซนติเมตร เข้าห้องเคลือบวางห่างจากเป้าสารเคลือบเท่ากบั 18 เซนติเมตร ลดความดนั

ในห้องเคลือบให้ได้ความดนัพืน้เท่ากบั 5.0x10-5 มิลลิบาร์ ปลอ่ยแก๊สเข้าห้องเคลือบผ่านเคร่ืองควบคมุอตัราไหล

มวลแก๊สในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที (Standard Cubic Centimeters per Minute; sccm) โดย

กําหนดให้อตัราไหลแก๊สอาร์กอนเท่ากบั 16 sccm และแก๊สไนโตรเจนเท่ากบั 8 sccm กําหนดกระแสไฟฟ้าใน

การสปัตเตอร์เป้าอลูมิเนียม (IAl) คงท่ีเท่ากับ 300 มิลลิแอมป์ และแปรค่ากระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์ 

เป้าไทเทเนียม (ITi) เท่ากบั 300, 600 และ 900 มิลลิแอมป์ โดยฟิล์มแตล่ะชดุเคลือบนาน 60 นาที  

ฟิล์มท่ีได้นําไปศกึษาโครงสร้างผลกึ ด้วยเคร่ือง X-ray Diffractometer ของ Bruker รุ่น D8 โดยใช้ Cu-Kα 

(λ = 1.54056 องัสตรอม) ตรวจวดัแบบ 2θ-scan ด้วยมมุตกกระทบเฉียง (grazing incident angle) เท่ากบั 2O 

สแกน 2θ จาก 20O ถึง 80O ขนาดผลกึ (crystal size) ของฟิล์มคํานวณจากรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ตาม

สมการของ Scherrer คือ L = kλ/β cos θ เม่ือ L คือขนาดผลกึ, k คือค่าคงท่ีเท่ากบั 0.94, λ คือความยาวคลื่น

รังสีเอกซ์ (λ = 1.54056 องัสตรอม), β คือความกว้างคร่ึงหนึ่งของพีคท่ีมีค่าความเข้มสูงสุด (FWHM) และ  

θ คือมมุของรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ ส่วนองค์ประกอบธาตขุองฟิล์มศกึษาด้วยเคร่ือง Energy Dispersive 

X-ray Spectroscope รุ่น LEO 1450VP สําหรับลกัษณะพืน้ผิว ความหนาและความหยาบผิวศกึษาด้วยเคร่ือง 

Atomic Force Microscope ของ Veeco Instruments Inc. รุ่น Nanoscope IV  
 

  
 

Figure 1 Features and diagram of the DC co-unbalanced magnetron sputtering system 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ฟิล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ท่ีเคลือบบนกระจกสไลด์ทัง้หมดทุกเง่ือนไขพบว่าผิวหน้าฟิล์มมี

ลกัษณะเรียบเนียนสารเคลือบกระจายตัวสม่ําเสมอ ส่งผ่านแสงได้บางส่วน ฟิล์มท่ีเคลือบได้มีสีนํา้ตาลอ่อน 

นํา้ตาลและนํา้ตาลเข้มแปรไปตามกระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียมท่ีใช้ในการเคลือบ (Figure 2) 

สําหรับอตัราเคลือบซึง่หาจากคา่ความหนาฟิล์มหารด้วยเวลาในการเคลือบ (Figure 3) พบว่าเม่ือใช้กระแสไฟฟ้า

ในการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียมเท่ากบั 300 มิลลิแอมป์ อตัราเคลือบเท่ากบั 2.5 นาโนเมตรต่อนาที และเพ่ิมขึน้

เป็น 4.2 นาโนเมตรต่อนาที เม่ือกระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียมเพ่ิมเป็น 900 มิลลิแอมป์ เน่ืองจาก

เม่ือกระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียมเพ่ิมขึน้ สง่ผลให้อตัราการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียมออกมารวมตวั

กบัอลมิูเนียมและไนโตรเจนแล้วฟอร์มตวัเป็นชัน้เคลือบหรือฟิล์มบางตกเคลือบบนวสัดรุองรับมีโอกาสสงูขึน้ทําให้

อตัราเคลือบฟิล์มไทเทเนียมอลมิูเนียมไนไตรด์สงูขึน้ 

 

 
 

 

Figure 2 Surface characteristics and colors of 

TiAlN thin films deposited on glass slide 

under various sputtering current of Ti 

 

Figure 3 Deposition rates of TiAlN thin films 

deposited on Si under various 

sputtering current of Ti 

 

ผลการศกึษาโครงสร้างผลกึของฟิล์มบางไทเทเนียมอลมิูเนียมไนไตรด์ท่ีเคลือบได้ทัง้หมดด้วยเทคนิค XRD 

ได้รูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ดงัแสดงใน Figure 4 พบว่ารูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มท่ีเคลือบได้

เปลี่ยนไปตามกระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียม โดยเม่ือใช้กระแสไฟฟ้าต่ําเท่ากับ 300 มิลลิแอมป์  

พบรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ท่ีมุม 43.08O สอดคล้องกับไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ระนาบ (200) เม่ือ

กระแสไฟฟ้าเพ่ิมขึน้เป็น 600 mA พบรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ท่ีมมุ 42.88O และ 62.18O ซึง่สอดคล้องกบั

ไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ระนาบ (200) และ (220) สุดท้ายเม่ือกระแสไฟฟ้าเพ่ิมเป็น 900 มิลลิแอมป์  

พบรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ท่ีมมุ 36.76O 42.84O และ 62.18O ซึง่สอดคล้องกบัไทเทเนียมอลมิูเนียมไนไตรด์

ระนาบ (111) (200) และ (220) จากผลการทดลองพบว่าโครงสร้างผลึกของฟิล์มมีการโตหรือมีการพัฒนาใน

ระหว่างการฟอร์มตัว สัมพันธ์กับพลังงานของอะตอมสารเคลือบท่ีเคลือบลงบนผิววัสดุรองรับท่ีเพ่ิมขึน้ตาม

กระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียมท่ีเพ่ิมขึน้ ทําให้อะตอมสารเคลือบมีพลงังานมากพอในการฟอร์มตวั

เป็นชัน้ของฟิล์มบางในท่ีสดุ 
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เม่ือพิจารณารูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ของไทเทเนียมไนไตรด์ซึง่ใช้เป็นตําแหน่งอ้างอิงจากฐานข้อมลู 

JCPDS เลขท่ี 381420 ซึง่มีค่าคงท่ีแลตทิซเท่ากบั 4.241 องัสตรอม เทียบกบัรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ของ

ฟิล์มไทเทเนียมอลมิูเนียมไนไตรด์ท่ีเคลือบได้ (Figure 4) พบว่าฟิล์มท่ีเคลือบได้มีรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์

เลื่อนไปทางขวาเม่ือเทียบกับรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์มาตรฐานของไทเทเนียมไนไตรด์ สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ Liu et al. (2005) ซึง่อธิบายว่าค่าคงท่ีแลตทิซของฟิล์มไทเทเนียมอลมิูเนียมไนไตรด์ท่ีเคลือบได้มี

ขนาดเลก็กวา่ของคา่คงท่ีแลตทิซของฟิล์มไทเทเนียมไนไตรด์เน่ืองจากอะตอมของอลมิูเนียมเข้าไปแทนท่ีอะตอม

ของไทเทเนียมในโครงสร้างของไทเทเนียมไนไตรด์ ทําให้ค่าคงท่ีแลตทิซของฟิล์มท่ีเคลือบได้ในงานวิจัยนี ้

มีคา่น้อยกวา่คา่มาตรฐานของไทเทเนียมไนไตรด์ เป็นผลให้ตําแหน่งของรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มท่ี

เคลือบได้มีการเลื่อนไปทางขวานัน้เอง 

 

 
Figure 4 X-ray diffraction patterns of TiAlN thin films deposited on Si under  

various sputtering current of Ti 

 

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

 

Ti current 

(mA) 

Lattice constant (Å) Crystal size(nm) Thickness 

(nm) 

Rrms 

(nm) TiAlN(111) TiAlN(200) TiAlN(220) TiAlN(111) TiAlN(200) TiAlN(220) 

300 - 4.1759 - - 20.6 - 147 1.4 

600 - 4.2186 4.2189 - 29.9 25.3 198 1.9 

900 4.2306 4.2093 4.2348 36.4 26.7 19.7 252 3.1 
 

Lattice constant of TiN = 4.241 Å, from JCPDS file No. 381420 
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Figure 5 Element concentration (a%) of TiAlN thin films deposited on Si  

under various sputtering current of Ti 

 

เม่ือนําฟิล์มท่ีเคลือบได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบธาตดุ้วยเทคนิค EDX พบว่าฟิล์มท่ีเคลือบได้ทัง้หมดมี

ไทเทเนียม (Ti) อลูมิเนียม (Al) และ ไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบในสดัส่วนต่างๆ ซึ่งเปลี่ยนไปตาม 

ค่ากระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียมท่ีใช้ในกระบวนการเคลือบ ดังแสดงใน Figure 5 โดยพบว่า 

เม่ือกระแสไฟฟ้าเพ่ิมขึน้จาก 300 มิลลิแอมป์ เป็น 900 มิลลิแอมป์ องค์ประกอบธาตขุองฟิล์มมีการเปลี่ยนแปลง

ดงันีคื้อ ไทเทเนียมเพ่ิมขึน้จาก 9.89% เป็น 23.82% ขณะท่ีอลมิูเนียมลดลงจาก 24.20% เป็น 8.77% เน่ืองจาก

ไทเทเนียมถกูสปัตเตอร์ออกจากเป้าสารเคลือบเพ่ิมขึน้ตามคา่กระไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียมแล้วเข้าไป

แทนท่ีอะตอมอลูมิเนียมในโครงสร้างผลึกของฟิล์มท่ีเคลือบได้ ทําให้อลูมิเนียมในฟิล์มมีปริมาณลดลง  

ส่วนไนโตรเจนมีค่าค่อนข้างคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลงโดยมีค่าอยู่ในช่วง 65.91% ถึง 69.74% แสดงว่างานวิจัยนี ้

สามารถเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมอลมิูเนียมไนไตรด์ท่ีอณุหภมิูห้องได้สําเร็จ 

Figure 6 แสดงลกัษณะพืน้ผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ท่ีเคลือบได้จากการศึกษาด้วย

เทคนิค AFM ในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ พบว่าฟิล์มท่ีเคลือบด้วยกระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียม

เท่ากบั 300 มิลลิแอมป์ ฟิล์มท่ีเกิดขึน้มีลกัษณะเป็นเม็ดเล็กกระจายทัว่ผิวหน้าของฟิล์ม ส่วนฟิล์มท่ีเคลือบด้วย

กระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียมเท่ากบั 600 มิลลิแอมป์ สารเคลือบเร่ิมเกาะกลุ่มกนัมีขนาดใหญ่ขึน้ 

และฟิล์มท่ีเคลือบด้วยกระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียมเท่ากบั 900 มิลลิแอมป์ ลกัษณะผิวหน้าของ

ฟิล์มท่ีเคลือบได้มีลกัษณะแหลมสูงต่ํากระจายทัว่ผิวหน้าฟิล์ม โดยฟิล์มท่ีเคลือบได้ มีค่าความหยาบผิว (Rrms) 

ในช่วง 1.4 – 3.1 นาโนเมตร เม่ือกระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียมเพ่ิมขึน้ความหนาของฟิล์มเพ่ิมจาก 

147 นาโนเมตร เป็น 252 นาโนเมตร ดงัสรุปใน Table 1 

จากการศึกษาด้วยเทคนิค AFM พบว่าลกัษณะพืน้ผิว ความหยาบผิว ความหนา ตลอดจนขนาดของ

ลกัษณะพืน้ผิวของฟิล์มมีการเปลี่ยนแปลง เม่ือเพ่ิมกระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียม ซึง่เป็นการเพ่ิม

พลงังานของอะตอมสารเคลือบท่ีเคลือบบนผิวหน้าของวสัดุรองรับ ทําให้สารเคลือบมีพลงังานมากพอในการ 

เกาะกลุม่รวมตวักนัจนมีขนาดใหญ่ขึน้จนทําให้ความหยาบเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย นอกจากนีก้ารเพ่ิมกระแสไฟฟ้าใน

การสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียมยงัทําให้มีอะตอมสารเคลือบหลดุจากเป้าสารเคลือบออกมารวมตวักบัอลมิูเนียมและ

ไนโตรเจนแล้วฟอร์มตวัเป็นชัน้ของฟิล์มบางบนวสัดรุองรับมากขึน้จนฟิล์มมีความหนาเพ่ิมขึน้ตามลําดบั 
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(a) ITi = 300 mA 

 

 
(b) ITi = 600 mA 

 

 
(c) ITi = 900 mA 

 

Figure 6 Surface morphology of TiAlN thin films deposited on Si under various sputtering current of Ti 

 

สรุป 

ฟิล์มบางไทเทเนียมอลมิูเนียมไนไตรด์ในงานวิจัยนีเ้ตรียมด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีโคอนับาลานซ์แมกนีตรอน

สปัตเตอริงบนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอน ฟิล์มท่ีเคลือบบนกระจกสไลด์มีลกัษณะเรียบเนียนสีนํา้ตาลอ่อน 

นํา้ตาลและนํา้ตาลเข้มส่งผ่านแสงได้บางส่วน ผลการศกึษาพบว่ากระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียมมี

ผลต่อโครงสร้างผลึกและลกัษณะพืน้ผิวของฟิล์มท่ีได้ เม่ือกระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียมเพ่ิมขึน้

พบว่าฟิล์มไทเทเนียมอลมิูเนียมไนไตรด์ท่ีได้มีโครงสร้างผลกึระนาบ (111) (200) และ (220) ค่าคงท่ีแลตทิซอยู่

ในช่วง 4.1759 – 4.2348 องัสตรอม องค์ประกอบธาตขุองฟิล์มท่ีเคลือบได้มีไทเทเนียม (Ti) อลมิูเนียม (Al) และ 

ไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบในสดัสว่นตา่งๆ ขึน้กบัคา่กระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียม ความหนา

และความหยาบผิวของฟิล์มท่ีเคลือบได้มีคา่เพ่ิมขึน้จาก 147 นาโนเมตร เป็น 252 นาโนเมตร และ 1.4 นาโนเมตร 

เป็น 3.1 นาโนเมตร ตามลําดบั 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

489 

กิตตกิรรมประกาศ 

คณะผู้ วิจัยขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีให้ทุนสนับสนุนทุนการวิจัย ประเภท

งบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2555 เป็นอย่างสงู ซึง่ทําให้งานวิจยันีส้ําเร็จลลุ่วงลงได้เป็นอย่างดี และ

ขอขอบคณุ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ท่ีให้ความอนเุคราะห์สถานท่ีในการทําวิจยั 

 

เอกสารอ้างอิง 

Cunha, L., Andritschky, M., Rebouta, L. and Pischow, K. 1999. Corrosion of CrN and TiAlN coatings in 

chloride-containing atmospheres. Surface and Coatings Technology. 116-119: 1152–1160. 

Liu, G.T., Duha, J.G., Chung, K.H. and Wang, J.H. 2005. Mechanical characteristics and corrosion 

behavior of (Ti,Al)N coatings on dental alloys. Surface and Coatings Technology. 200:  

2100 – 2105 

Lugscheider, E., Knotek, O., Barimani, C., Leyendecker, T., Lemmer, O. and Wenke, R. 1999.  

PVD hard coated reamers in lubricant-free cutting. Surface and Coatings Technology.  

112: 146-151. 

Niu, E.W., L. Li, G.H. Lv, H. Chen, W.R. Feng and S.Z. Yang. 2008. Characterization of Ti-Zr-N films 

deposited by cathodic vacuum arc with different substrate bias. Applied Surface Science. 

254: 3909-3914. 

Ramana, J.V., Kumar, S., David, C. and Saju, V.S. 2004. Structure, composition and microhardness  

of (Ti,Al)N and (Ti,Al)N coatings prepared by DC magnetron sputtering. Materials Letters.  

58: 2553-2558. 

Reiner, H., Hantche, H., Jehn, H.A., Kopacz, U. and Rack, A. 1992. Decorative properties and 

chemical composition of hard coatings. Surface and Coatings Technology. 54-55: 273-278. 

Shum, P.W., Tam, W.C., Li, K.Y., Zhou, Z.F. and Shen, Y.G. 2004. Mechanical and tribological 

properties of titanium-aluminium-nitride films deposited by reactive close-field unbalance 

magnetron sputtering. Wear. 257: 1030-1040. 

Singh, K., Limaye, P.K., Soni, N.L., Grover, A.K., Agrawal, R.G. and Suri, A.K. 2005. Wear studies of 

(Ti–Al)N coatings deposited by reactive magnetron  sputtering. Wear.  258: 1813-1824. 

Su, Y.L., Lin, J.S., Shiau, L.I. and Wu, J.D. 1993. A tribological investigation of physical vapour 

deposition TiN coatings paired with surface treated steels for machine element applications. 

Wear. 167: 73-83. 

Uglov, V.V., Anishchik, V.M., Zlotski, S.V. and Abadias, G. 2006. The phase composition and stress 

development in ternary Ti-Zr-N coatings grown by vacuum arc with combining of plasma flow. 

Surface and Coatings Technology. 200: 6389-6394. 


	P2P ห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสมาสำหรับวิทยาศาสตร์พื้นผิว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP) สบว. สกอ.
	Plasma for Surface Sciences Laboratory, Thailand Center of Excellence in Physics (ThEP), PERDO, CHE

