
การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1862 

การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ท่ีเคลือบด้วย 

วิธีดีซีรีแอคตีฟอันบาลานซ์แมกนีตรอนสปัตเตอริง 

Preparation and Characterization of Titanium Oxide Thin Film Deposited by 

DC Reactive Unbalanced Magnetron Sputtering Method 

 

ดลลักษณ์ มานพ1,3*  สรีุย์ ทองวณิชนิยม2  วิเชียร ศิริพรม2,3  อดิศร บรูณวงศ์1,3   

สรุสงิห์ ไชยคณุ1,3  และ นิรันดร์ วิทิตอนนัต์1,3 

Dhonluck Manop1,3  Suree Tongwanichniyom2  Wichian Siriprom2,3  Adisorn Buranawong1,3   

Surasing Chaiyakun1,3  and Nirun Witit-anun1,3 

 

บทคัดย่อ 

ฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ (TiO2) เคลือบบนกระจกสไลด์และซิลิกอนด้วยวิธีดีซีรีแอคตีฟอนับาลานซ์

แมกนีตรอนสปัตเตอริงเพ่ือศกึษาผลของระยะห่างของวสัดรุองรับกบัเป้าสารเคลือบ (dst) ต่อโครงสร้าง ลกัษณะ

พืน้ผิวและความหนาฟิล์ม โดยแปรระยะห่างระหว่างวสัดรุองรับกบัเป้าสารเคลือบ ในช่วง 10 ถึง 18 เซนติเมตร 

สําหรับโครงสร้างผลึก ลกัษณะพืน้ผิวและความหนา ศึกษาจากเทคนิค XRD และ AFM ผลการศึกษาพบว่า

โครงสร้างผลกึของฟิล์มท่ีเคลือบได้เปลี่ยนจากรูไทล์เป็นอนาเทสและอสณัฐานเม่ือระยะห่างของวสัดรุองรับกับ

เป้าสารเคลือบเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ลกัษณะพืน้ผิว ความหยาบผิวและความหนาฟิล์มพบว่ามีค่าเปลี่ยนแปลงไปตาม

ระยะห่างระหวา่งวสัดรุองรับกบัเป้าสารเคลือบ 

 

Abstract 

Titanium oxide (TiO2) thin films were deposited on glass slides and silicon by DC reactive 

unbalanced magnetron sputtering method to study the effect of the substrate-target distance (dst) on 

the structure, surface morphology and film’s thickness with varied of the substrate-target distance in 

range of 10 to 18 cm. The crystal structure, surface morphology and film’s thickness were 

investigated by XRD and AFM techniques. It was found that, the crystal structure of the as-deposited 

films were changed from the rutile to anatase and amorphous when the substrate-target distance 

increases. The surface morphology, roughness and thickness were changed with the substrate-target 

distance. 
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บทนํา 

การปรับปรุงสมบัติเชิงผิวของวสัดุโดยการเคลือบด้วยสารท่ีมีสมบัติเหมาะสมในลกัษณะฟิล์มบางด้วย 

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

กําลงัได้รับความสนใจจากกลุ่มวิจยัและภาคอตุสาหกรรมทัว่โลก โดยฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์เป็นฟิล์มบาง

อีกชนิดหนึ่งท่ีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เน่ืองจากมีสมบติัเด่นหลายประการ เช่น มีค่าการส่งผ่านแสงสงู

ในช่วงตามองเห็น ทนการกดักร่อนและขดัสีดี (Ritter, 1975; Pulker, 1984) มีค่าดชันีหกัเหสงู (n = 2.5 สําหรับ 

อนาเทส และ n = 2.7 สําหรับรูไทล์) มีช่องแถบพลงังานกว้าง (3.18 อิเล็กตรอนโวลต์ สําหรับอนาเทส และ  

3.03 อิเล็กตรอนโวลต์ สําหรับรูไทล์) (Li et al., 2000) ทําให้มีการนําไปใช้งานในหลายด้าน เช่น การเคลือบกนั

สะท้อนแสง (antireflection coating) การเคลือบสะท้อนแสงสงู (high-reflectance coating) ฟิล์มบางเลือกรังสี 

(wavelength-selective thin film) (Fan, 1981) การเคลือบผิวปกป้อง (protective coating) และการเคลือบผิว

ให้มีสมบติัทําความสะอาดตวัเอง (self-cleaning coating) (Yamakishi et al., 2003) ท่ีสําคญัฟิล์มไทเทเนียม

ออกไซด์ยงัมีความสามารถเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง (photocatalysis) (Babelon et al., 1998) ทําให้เร่ิม 

มีการนําไปประยกุต์ใช้เป็นชัน้เคลือบท่ีมีสมบติัในการฆ่าหรือยงัยัง้การเติบโตของเชือ้แบคทีเรีย  

ปกติไทเทเนียมออกไซด์ท่ีพบในธรรมชาติมี 3 เฟส คือ อนาเทส (anatase) รูไทล์ (rutile) และ บรูไกท์ 

(brookite) ทัง้นีโ้ครงสร้างของไทเทเนียมออกไซด์แตล่ะเฟสมีสมบติัและการใช้งานท่ีแตกต่างกนั โดยเฟสอนาเทส

นิยมใช้เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง สว่นเฟสรูไทล์เหมาะสําหรับงานด้านทศันศาสตร์และใช้เป็นชัน้เคลือบปกป้อง 

ทัง้นีป้กติแล้วไม่พบเฟสบรูไกท์แต่พบเพียงโครงสร้างผลกึแบบอสณัฐานเท่านัน้ (Löbl et al., 1994) การเตรียม

ฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์ทําได้หลายวิธี เช่น โซลเจล ระเหยสาร หรือ สปัตเตอริง อย่างไรก็ดีเทคนิคสปัตเตอริงมีข้อ

ได้เปรียบท่ีสามารถควบคมุอตัราเคลือบและสมบติัของฟิล์มได้ง่าย (Zhao et al., 2005 ; Chiu et al., 2007) 

ฟิล์มท่ีได้มีคุณภาพและการยึดเกาะดี (Wu et al., 2006) อีกทัง้ยังสามารถประยุกต์ไปสู่การเคลือบชิน้งาน 

ขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมได้ง่ายอีกด้วย ทัง้นีส้มบัติของฟิล์มบางท่ีเคลือบได้ล้วนมีความสัมพันธ์กับ

ลกัษณะเฉพาะของฟิล์มซึง่ขึน้กบัวิธีและเง่ือนไขการเคลือบ ดงันัน้การวิจยัและพฒันาเพ่ือหาเง่ือนไขท่ีมีเหมาะสม

สําหรับเตรียมฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์ให้มีเฟสสําหรับใช้งานต่างๆ ตามต้องการยังคงมีความจําเป็นต่อไป 

บทความวิจยันีเ้ป็นการรายงานผลการเตรียมฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์ด้วยวิธีดีซีรีแอคตีฟอนับาลานซ์แมกนีตรอน

สปัตเตอริงเพ่ือศกึษาผลของระยะห่างของวสัดรุองรับกบัเป้าสารเคลือบท่ีมีต่อโครงสร้างผลกึ ลกัษณะพืน้ผิวและ

ความหนาฟิล์ม เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานสําหรับงานวิจยัตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

ฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์ในงานวิจยันีเ้ตรียมจากเคร่ืองเคลือบระบบรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง 

(Figure 1) ห้องเคลือบทรงกระบอก เส้นผ่านศนูย์กลางขนาด 31.0 เซนติเมตร ความสงู 37.0 เซนติเมตร ติดตัง้

เป้าไทเทเนียม (99.97%) เส้นผ่านศนูย์กลาง 5.4 เซนติเมตร ท่ีคาโทด พร้อมภาคจ่ายไฟฟ้าแรงสงูกระแสตรง  

ใช้แก๊สอาร์กอน (99.999%) เป็นแก๊สสปัตเตอร์ และใช้แก๊สออกซิเจน (99.999%) เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา เคร่ืองสบู

สุญญากาศประกอบด้วยเคร่ืองสูบแบบแพร่ไอมีเคร่ืองสูบกลโรตารีเป็นเคร่ืองสูบท้าย การวัดความดันใน 

ห้องเคลือบใช้มาตรวดัความดนัของ balzers รุ่น TPG300 ใช้หวัวดัแบบพิรานีรุ่น TPR010 และ หวัวดัแบบเพนนิง

รุ่น IKR050 การจ่ายแก๊สในการเคลือบควบคมุด้วยเคร่ืองควบคมุอตัราไหลมวลแก๊ส ของ MKS type247D  
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Figure 1 Feature and diagram of the DC unbalanced magnetron sputtering system 
 

วสัดรุองรับสําหรับใช้เคลือบฟิล์มในงานวิจยันีมี้ 2 ชนิด ได้แก่ กระจกสไลด์ ขนาด 2.5x7.5 เซนติเมตร และ 

ซิลิกอน ขนาด 1.0x1.0 เซนติเมตร ซึง่ทําความสะอาดโดยล้างในเคร่ืองล้างความถ่ีสงู (ultrasonic cleaner) ด้วย

ไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) ตามด้วยอะซิโตนและไอโซโพรพานอล (Isopropanal) อย่างละ 5 นาที 

การเคลือบฟิล์มเร่ิมจากนําวสัดรุองรับเข้าห้องเคลือบโดยวางห่างจากเป้าสารเคลือบเท่ากบั 10, 12, 14, 16 และ 

18 เซนติเมตร จากนัน้ลดความดนัในห้องเคลือบจนได้ความดนัพืน้ เท่ากบั 5.0x10-5 มิลลิบาร์ แล้วปล่อยแก๊ส

อาร์กอนและแก๊สออกซิเจนในอตัราส่วน 1:6 ลกูบาศก์เซนติเมตรต่อนาที (Standard Cubic Centimeters per 

Minute; sccm) และใช้กําลงัไฟฟ้าเท่ากบั 220 วตัต์ คงท่ีตลอดการเคลือบ ฟิล์มแตล่ะชดุเคลือบนาน 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 คือค่าคงท่ีเท่ากับ 0.94, λ คือความยาวคลื่นรังสีเอกซ์ท่ีใช้ใน 

การวิเคราะห์เท่ากบั1.54056 องัสตรอม, β คือความกว้างคร่ึงหนึ่งของพีคท่ีมีค่าความเข้มสงูสดุ (FWHM) และ  

θ คือมุมของรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ ส่วนลกัษณะพืน้ผิว ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มศึกษา 

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

รุ่น Nanoscope IV  

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ฟิล์มท่ีเคลือบได้บนกระจกสไลด์เม่ือสงัเกตด้วยตาเปล่าพบว่ามีลกัษณะใส ส่งผ่านแสงได้ดี มีสีม่วง หรือ

เขียวออ่น ๆ เปลี่ยนไปตามระยะห่างของวสัดรุองรับกบัเป้าสารเคลือบ (dst) (Figure 2) สําหรับอตัราเคลือบฟิล์ม

ท่ีระยะ dst ต่างๆ หาจากค่าความหนาของฟิล์มหารด้วยเวลาในการเคลือบ พบว่าท่ีระยะ dst เท่ากับ 10 

เซนติเมตร อตัราเคลือบมีค่าสงูประมาณ 3.7 นาโนเมตรต่อนาที และมีค่าลดลงเท่ากบั 1.1 นาโนเมตรต่อนาที 

เม่ือระยะ dst เพ่ิมเป็น 18 เซนติเมตร (Figure 3) เน่ืองจากเม่ือระยะ dst เพ่ิมขึน้ทําให้อะตอมสารเคลือบใช้เวลา

ตกเคลือบไปบนผิววัสดุรองรับนานขึน้ อีกทัง้อะตอมสารเคลือบยังสูญเสียพลังงานจากการชนกับไอออนใน

พลาสมาท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการเคลือบทําให้อะตอมสารเคลือบมาถึงวสัดรุองรับน้อยลง เป็นผลให้เม่ือระยะ dst

เพ่ิมขึน้ความหนาและอตัราเคลือบฟิล์มมีคา่ลดลงในท่ีสดุ 
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Figure 2  Surface characteristics and colors of TiO2 thin films deposited on glass slides at different dst 

 

 
 

Figure 3  Deposition rates of TiO2 thin films deposited at different dst 

 

 
 

Figure 4  X-ray diffraction patterns of TiO2 thin films deposited at different dst 
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Figure 4 แสดงรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์เคลือบท่ีระยะห่างของวสัดุ

รองรับกบัเป้าสารเคลือบตา่ง ๆ จากเทคนิค XRD พบวา่เม่ือระยะ dst เท่ากบั10 เซนติเมตร มีรูปแบบการเลีย้วเบน

รังสีเอกซ์เกิดขึน้ท่ีมุม 27.5o ซึ่งตรงกับไททาเนียมออกไซด์เฟสรูไทล์ระนาบ (110) ตามฐานข้อมูล JCPDS  

เลขท่ี 89-4920 เม่ือระยะ dst เพ่ิมเป็น 12 เซนติเมตร และ 14 เซนติเมตร พบรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ 

ท่ีมมุ 25.24o ตรงกบัไทเทเนียมออกไซด์เฟสอนาเทสระนาบ (101) ตามฐานข้อมลู JCPDS เลขท่ี 89-4921 และ

เม่ือระยะ dst เพ่ิมเป็น 16 เซนติเมตร และ 18 เซนติเมตร ไม่พบรูปแบบการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์แสดงว่าฟิล์มท่ีได้

เป็นมีโครงสร้างผลกึแบบอสณัฐาน สอดคล้องกบังานวิจยัของ Ogawa et al. (2008) ซึง่พบว่าเม่ือระยะห่างของ

วัสดุรองรับกับเป้าสารเคลือบ หรือ ตําแหน่งของวัสดุรองรับเพ่ิมขึน้พลังงานของสารเคลือบมีค่าลดลงทําให้

โครงสร้างผลึกของฟิล์มท่ีได้เปลี่ยนจากรูไทล์เป็นอนาเทส ขนาดผลึกคํานวณจากสมการของ Sherrer พบว่า 

มีคา่เพ่ิมขึน้จาก 27.24 นาโนเมตร เป็น 59.20 นาโนเมตร เม่ือระยะ dst เพ่ิมขึน้ ส่วนค่าคงท่ีแลตทิซของฟิล์มท่ีได้

มีคา่ a อยู่ระหวา่ง 3.082-4.609 นาโนเมตร และ b อยู่ระหวา่ง 2.939-9.522 นาโนเมตร ดงัแสดงใน Table 1 

สําหรับลกัษณะพืน้ผิว ความหยาบผิว และความหนาฟิล์มท่ีเคลือบได้จากเทคนิค AFM พบว่า ท่ีระยะ dst 

เท่ากับ 10 เซนติเมตร ฟิล์มท่ีเกิดขึน้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มขนาดเล็กกลมมนกระจายอยู่ทั่วผิวหน้าฟิล์ม 

(Figure 5 (a)) สําหรับท่ีระยะ dst เท่ากบั 12 เซนติเมตร และ 14 เซนติเมตร พืน้ผิวฟิล์มมีความขรุขระมากขึน้โดย

ฟิล์มท่ีได้มีลกัษณะปลายแหลมกระจายอย่างสม่ําเสมอทั่วผิวหน้าฟิล์ม (Figure 5 (b) และ Figure 5 (c))  

ขณะท่ีระยะ dst เท่ากบั 16 เซนติเมตร ฟิล์มรวมตวักนัมีลกัษณะเป็นแท่งขนาดเล็กปลายแหลมบางบริเวณสูง 

บางบริเวณต่ํากระจายทัว่ผิวหน้าฟิล์ม (Figure 5 (d)) และสดุท้ายท่ีระยะ dst เท่ากบั 18 เซนติเมตร พบว่าฟิล์มท่ี

เกิดขึน้สว่นใหญ่มีลกัษณะกลมมนกระจายตวัผิวหน้าฟิล์มและมีบางบริเวณฟิล์มท่ีเกิดขึน้มีลกัษณะแหลมสงูผสม

อยู่ทัว่ไป (Figure 5 (e)) สําหรับความหนาฟิล์มท่ีได้พบว่าเม่ือระยะ dst มีค่าเพ่ิมขึน้ ความหนาฟิล์มมีค่าลดลง

จาก 220 นาโนเมตร เป็น 63 นาโนเมตร ขณะท่ีความหยาบผิวมีค่าในช่วง 1.8 – 4.3 นาโนเมตร (Table 1) 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ Ogawa et al. (2008) ท่ีพบว่าเม่ือระยะห่างของวสัดรุองรับกบัเป้าสารเคลือบเพ่ิมขึน้

ความหนาและความหยาบผิวมีค่าเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากเม่ือระยะห่างของวัสดุรองรับกับเป้าสารเคลือบ

เพ่ิมขึน้อะตอมสารเคลือบมีการสูญเสียพลังงานเน่ืองจากการชนกับไอออนในพลาสมาท่ีเกิดขึน้ในกระบวน 

การเคลือบทําให้ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
 

Table 1 Lattice constant, crystal size, thickness and roughness of TiO2 thin film  

deposited at different dst  

 

dst 

(cm) 

Lattice constant (Å) Crystal size 

(nm) 

Thickness 

(nm) 

Roughness 

(nm) a c 

10 4.609 2.939 13.62 220 3.3 

12 3.786 9.671 29.60 169 4.3 

14 3.789 9.522 33.92 101 3.9 

16 - - - 78 2.9 

18 - - - 63 1.8 
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(a) dst = 10 cm 

 

 
(b) dst = 12 cm 

 

 
(c) dst = 14 cm 

 

 
(d) dst = 16 cm 

 

 
(e) dst = 18 cm 

 

Figure 5 Surface morphology of TiO2 thin films deposited at different dst by AFM technique 
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สรุปผลการวิจัย 

ฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์เคลือบด้วยวิธีดีซีรีแอคตีฟอนับาลานซ์แมกนีตรอนสปัตเตอริงบนกระจกสไลด์

และแผ่นซิลิกอน ฟิล์มท่ีเคลือบได้มีลกัษณะใส สง่ผ่านแสงได้ดี ผลจากวิเคราะห์ฟิล์มท่ีเคลือบได้ด้วยเทคนิค XRD 

พบว่าระยะห่างของวัสดุรองรับกับเป้าสารเคลือบมีผลต่อโครงสร้างผลึก ลักษณะพืน้ผิวและความหนาฟิล์ม  

เม่ือระยะห่างของวสัดรุองรับกบัเป้าสารเคลือบเพ่ิมขึน้ พบวา่โครงสร้างผลกึของฟิล์มท่ีเคลือบได้เปลี่ยนจากรูไทล์

เป็นอนาเทสและอสณัฐานในท่ีสดุ และอตัราเคลือบลดลงจาก 3.7 นาโนเมตรตอ่นาที เป็น 1.1 นาโนเมตรต่อนาที 

ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มท่ีเคลือบได้ซึง่ศกึษาจากเทคนิค AFM พบว่าเม่ือระยะห่างของวสัดรุองรับ

กบัเป้าสารเคลือบเพ่ิมขึน้ ความหนาของฟิล์มลดลงจาก 220 นาโนเมตร เป็น 63 นาโนเมตร ส่วนความหยาบผิว

ของฟิล์มมีคา่อยู่ในช่วง 1.8 – 4.3 นาโนเมตร 
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