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Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) เป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระโยชน์ในการศึกษา
โครงสร้างขนาดเล็กระดับจุลภาค และเป็นอุปกรณ์ทใ่ี ช้กนั อย่างแพร่หลายทัง้ ในการวิจยั และการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม FESEM เป็นกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนทีม่ กี าลังขยายสูงถึงระดับ 1,000,000 เท่า ทาให้
สามารถศึกษาโครงสร้างขนาดเล็กระดับไมโครหรือนาโนได้ FESEM ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วเิ คราะห์
ธาตุเชิงพลังงาน ( Energy Dispersive X-Ray Spectrometer ; EDS) ซึง่ ช่วยในการศึกษา ชนิด ปริมาณ และ
การกระจายขององค์ประกอบธาตุของวัสดุทศ่ี กึ ษาได้ อีกทัง้ FESEM ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือหัววัด
อื่นๆเพื่อใช้ศกึ ษาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ทต่ี ่างกันออกไป เช่น เชื่อมต่อกับอุปกรณ์วเิ คราะห์การเรียงตัวของ
ผลึกโดยใช้สญ
ั ญาณจากการเลีย้ วเบนของอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ ( Electron Backscatter Diffraction; EBSD)
นอกจากนี้ FESEM ยังสามารถประยุกต์โดยเชื่อมต่อกับชุดอุปกรณ์ควบคุมลาอิเล็กตรอนเพื่อใช้เขียนลวดลาย
ขนาดเล็กลงบนชิน้ งาน (Electron Beam Lithography) จะเห็นได้ว่า FESEM เป็นเครือ่ งมือทีม่ คี วามจาเป็นต่อ
การศึกษาวิจยั ด้วยกาลังขยายทีส่ งู และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายและครอบคลุมการศึกษาวิจยั ใน
ระดับจุลภาค

Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM) รุน่ JSM-7001F เป็น กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราดทีม่ แี หล่งกาเนิดอิเล็กตรอนแบบ Schottky type field-emission (T-FE) มี resolution
สูงถึง 1.2 nm ที่ 30 kV เหมาะสาหรับงานทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ศักย์เร่งอิเล็กตรอนปรับเปลีย่ นได้ในช่วง
0.5-30 kV ง่ายต่อการใช้งานเพราะควบคุมการทางานด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบสุญญากาศในระบบลาอิเล็กตรอน

ใช้ sputter-ion pump ส่วนห้องชิน้ งาน (sample chamber) ใช้ diffusion pump หัววัดหลักสาหรับการวิเคราะห์
ด้วยภาพถ่ายของระบบประกอบด้วย 3 หัววัด คือ 1. Secondary Electron Detector 2. Backscattered
Electron Detector และ 3. Scanning Transmission Electron Detector
สัญญาณภาพทีไ่ ด้จาก FESEM รุน่ JSM-7001F แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะของภาพทีไ่ ด้
จากหัววัดทีต่ ่างกัน ได้แก่ 1. Secondary Electron Image (SEI) 2. Backscattered Electron Image (BEI)
และ 3. Transmission Electron Image (TEI)

1. Secondary Electron Image (SEI) เป็นสัญญาณภาพทีไ่ ด้จาก Secondary Electron Detector
(SED) ทีร่ บั เอาพลังงานจาก secondary electron ทีห่ ลุดออกมาจากพืน้ ผิวของชิน้ งานเมือ่ ถูกลาอิเล็กตรอนชน
มาประมวลผล ภาพทีไ่ ด้แสดงให้เห็นลักษณะของพืน้ ผิวของตาแหน่งทีส่ นใจบนชิน้ งาน (Morphology) ศักย์เร่ง
อิเล็กตรอนปรับเปลีย่ นได้ในช่วง 0.5-30 kV ตามประเภทของชิน้ งาน สามารถเพิม่ กาลังขยายได้สงู ถึงประมาณ
1,000,000 เท่า ภายใต้สภาวะการใช้งานทีเ่ หมาะสม โดยทัวไปการใช้
่
งานปกติมกั จะได้กาลังขยายถึงประมาณ
300,000 เท่า และยังสามารถเลือกโหมดป้องกันการสะสมของประจุบนชิน้ งานโดยใส่ความต่างศักย์ไปยังชิน้ งาน
เพื่อไล่ประจุสะสม
2. Backscattered Electron Image (BEI) เป็นสัญญาณภาพทีไ่ ด้จาก Backscattered Electron
Detector (BED) ทีร่ บั เอาพลังงานจาก Backscattered Electron ทีส่ ะท้อนจากพืน้ ผิวของชิน้ งานมาประมวลผล
โดยสัญญาณทีไ่ ด้ในแต่ละบริเวณจะแปรตามเลขอะตอม (atomic number, Z) ในเนื้อสารบริเวณนัน้ ๆ ภาพทีไ่ ด้
จึงมีความสว่าง เข้มหรืออ่อนตามเลขอะตอมของธาตุทเ่ี ป็นส่วนประกอบของเนื้อสาร ( atomic contrast) BEI จึง
สามารถแสดงภาพทีแ่ ยกแยะความแตกต่างของแต่ละบริเวณทีม่ ธี าตุหรือสารประกอบต่างชนิดกันได้ หัววัด BED
เป็นแบบ retractable สังการให้
่
เลื่อนเข้าไปยังตาแหน่งเหนือชิน้ งานในระหว่างใช้งานและเลื่อนออกเมือ่ ไม่ได้ใช้
งานได้เพื่อความปลอดภัยของหัววัด
3. Transmission Electron Image (TEI) เป็นสัญญาณภาพทีไ่ ด้จาก Transmission Electron Detector
(TED) อาศัยหลักการของ Transmission Electron Microscope (TEM) ประยุกต์มาติดตัง้ ในระบบของ FESEM
โดย TED จะอยูใ่ นตาแหน่งใต้ชน้ิ งานเพื่อรับพลังงานจาก transmission electron ทีท่ ะลุผ่านชิน้ งาน ศักย์เร่ง
อิเล็กตรอนทีต่ งั ้ ไว้สาหรับระบบนี้เป็นค่าสูงสุดคือ 30 kV และชิน้ งานจะต้องเตรียมด้วยเครือ่ งมือเฉพาะเพื่อให้
ชิน้ งานมีขนาดบางเพื่อให้อเิ ล็กตรอนสามารถทะลุผ่านไปยัง TED ได้ ภาพทีไ่ ด้จะแสดงถึงรูปร่างโครงสร้าง
ภายในของชิน้ งาน สามารถเพิม่ กาลังขยายได้ถงึ ประมาณ 300,000 เท่า

นอกจาก FESEM รุน่ JSM-7001F จะสามารถใช้เป็นกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน ทีใ่ ห้ภาพตามหัววัดทัง้
สามชนิด (SEI, BEI และ TEI) ทีต่ ดิ ตัง้ มาพร้อมกับเครือ่ งแล้ว เครือ่ งนี้ยงั ได้ตดิ ตัง้ ชุดอุปกรณ์พเิ ศษเพิม่ เติมดังนี้
1. ชุดอุปกรณ์วเิ คราะห์ธาตุเชิงพลังงาน ( Energy Dispersive X-Ray Spectrometer; EDS) ของบริษทั
Oxford รุน่ INCA PentaFETx3 การทางานอาศัยหลักการ Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy ใช้การ
เร่งอิเล็กตรอนให้มพี ลังงานสูงพอเหมาะพุ่งเข้าชนชิน้ งานซึง่ ประกอบไปด้วยอะตอมของธาตุทอ่ี ยูใ่ นสถานะพืน้ จน
ทาให้อเิ ล็กตรอนในระดับชัน้ พลังงานวงในได้รบั พลังงานจากการชนจนหลุดออกไปจากอะตอม แล้วอิเล็กตรอน
จากวงนอกจึงคายพลังงานออกมาบางส่วนพร้อมกับเปลีย่ นชัน้ พลังงานเข้ามาแทนทีอ่ เิ ล็กตรอนทีห่ ลุดออกไป
พลังงานทีอ่ เิ ล็กตรอนคายออกมานี้จะอยูใ่ นรูปรังสีเอกซ์และมีค่าเฉพาะตามธาตุนนั ้ เมือ่ วัดค่าพลังงานรังสีเอกซ์น้ี
ด้วย EDS จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าชิน้ งานประกอบด้วยธาตุชนิดใด
ชุดอุปกรณ์วเิ คราะห์ธาตุเชิงพลังงาน รุน่ INCA PentaFETx3 สามารถทาการวิเคราะห์ธาตุโดยกาหนด
จุดหรือบริเวณทีส่ นใจบนชิน้ งานแล้วทาการวิเคราะห์ว่าจุดหรือบริเวณนัน้ ประกอบด้วยธาตุชนิดใดบ้างโดย
แสดงผลเป็น สเปกตรัมพลังงานของธาตุต่างๆพร้อมกับระบุสดั ส่วนปริมาณของแต่ละส่วนประกอบ สามารถสร้าง
แผนทีร่ ะบุได้ว่าแต่ละธาตุอยูใ่ นบริเวณใดบ้าง ( Mapping) นอกจากนี้ยงั สามารถจาลองสเปกตรัมได้ (Spectrum
Synthesis) ชุดอุปกรณ์วเิ คราะห์ธาตุเชิงพลังงาน รุน่ INCA PentaFETx3 นี้ม ี resolution 133 eV

2. ชุดอุปกรณ์วเิ คราะห์การเรียงตัวของผลึกโดยใช้สญ
ั ญาณจากการเลีย้ วเบนของอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ
(Electron Backscatter Diffraction; EBSD) ของบริษทั Oxford ชุดอุปกรณ์น้ถี ูกติดตัง้ และใช้งานร่วมกับ
FESEM ประกอบด้วยกล้องฟอสเฟอร์ตดิ ตัง้ เพื่อใช้รบั สัญญาณจากการเลีย้ วเบนของอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ ชุด
โปรแกรม CHANAAEL 5 ทีป่ ระกอบด้วยโปรแกรมย่อยๆ ได้แก่
1. Flamenco เป็นโปรแกรมทีใ่ ช้ควบคุมภาพทีไ่ ด้จาก FESEM แสดงภาพ Electron Backscatter
Pattern (EBSP) และทาการระบุการเรียงตัวของผลึก (Indexing)
2. Twist เป็นโปรแกรมสาหรับสร้างข้อมูลเพื่อใช้สาหรับการระบุการเรียงตัวของผลึก
3. Mambo เป็นโปรแกรมทีน่ าข้อมูล EBSP มาสร้างเป็น Pole Figure และ Inverse Pole Figure
ซึง่ เป็นการวิเคราะห์การจัดเรียงผลึกแบบสามมิติ
4. Tango เป็นโปรแกรมทีใ่ ช้ประมวลผลและแสดงภาพแผนที่ (Mapping) หลายแบบ เช่น แผนที่
การจัดเรียงตัวของผลึก แผนทีข่ อบเขตของเกรน แผนทีข่ องเฟส นอกจากนี้ยงั สามารถวัดขนาด
ของเกรนด้วยโปรแกรมนี้
5. Salsa เป็นโปรแกรมคานวณและสร้างภาพการกระจายทางสถิตขิ องการเรียงตัวของผลึก

3. ชุดอุปกรณ์ควบคุมลาอิเล็กตรอนเพื่อใช้เขียนลวดลายขนาดเล็กลงบนชิน้ งาน
(Electron Beam
Lithography; EBL) ของบริษทั Raith รุน่ ELPHY QUANTUM ประกอบด้วยระบบควบคุมลาอิเล็กตรอน
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมออกแบบลวดลาย EBL สามารถเขียนลวยลายด้วยการบังคับลาอิเล็กตรอนไปตาม
แบบทีอ่ อกแบบไว้ลงบนชิน้ งานทีเ่ คลือบสาร PMMA เมือ่ นาชิน้ งานออกมาจุม่ developer และ stopper ชิน้ งาน
ก็จะมีลวดลายตามทีอ่ อกแบบไว้ EBL นี้ให้ความเทีย่ งตรงและเแม่นยาสูงเนื่องจากผ่านการวัดเทียบกับตัวอย่าง
มาตรฐาน

