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การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนกระเจิงกลับแบบ 3 มิติโดยใชลําไอออน 

3D Electron Backscattered Diffraction by Using Focused Ion Beam 

นาท เสาวดี1 

 

บทคัดยอ 

การเล้ียวเบนของอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (electron backscattered diffraction, EBSD) เปนเทคนิค

การตรวจดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (electron microscopy) อยางหน่ึงซ่ึงใชในการศึกษาเก่ียวกับผลึก 

(crystal) เกรน (grain) และขอบเกรน (grain boundaries) ในผลึกของแข็ง เทคนิคดังกลาวสามารถใชในการวัด

ทิศการวางตัวของผลึก (crystal orientation) ในแตละเกรนไดและสามารถนําไปใชในการศึกษาสมบัติทาง

โครงสรางระดับไมโครของผลึกได การเก็บขอมูลแผนภาพทิศการวางตัวของผลึกใน 2 มิติ (2D orientation map) 

ไมสามารถใหขอมูลเก่ียวกับความเอียงและโครงสรางที่แทจริงของเกรนและขอบเกรนได ดังน้ันในการศึกษา

โครงสรางอยางละเอียดเฉพาะจุดจึงตองการขอมูลแบบ 3 มิติ การเก็บของมูล EBSD แบบ 3 มิติ ที่นิยมใชใน

ปจจุบันคือ การใชลําไอออนในการตัดช้ันระนาบของสารตัวอยางที่ละช้ันและเก็บขอมูล EBSD แบบ2 มิติ ในแตละ

ช้ันแลวนํามาเรียงตอกันเปน 3 มิติ ประเด็นของสารตัวอยางที่ตองคํานึงถึงเม่ือตองนํามาเก็บขอมูล EBSD แบบ 3 

มิติ ไดแก การนําไฟฟา ความซับซอนของโครงสรางผลึก และความเสียหายบนผิวหนาเม่ือมีการตัดดวยลําไอออน 

 

ABSTRACT 

Electron backscattered diffraction (EBSD) is an electron microscopic technique used in 

investigating of specimen crystallographic grains and grain boundaries in solid crystalline.  

This technique is mainly used to measure crystal orientation of grains in a specimen. This 

information is used in analysis of microstructural properties of the crystalline. Two dimensional 

crystal orientation maps cannot provide information about grain boundaries inclination and  

true structure of grains and grain boundaries. In specific site analysis for deep detail, it needs 3D 

orientation map. Currently, a technique widely used in 3D-EBSD data collection is using focused 

ion beam (FIB) serial sectioning. In the technique, the specimen is milled by the FIB to create  

a new plane and 2D-EBSD data on each milled plane is collected. The data set is restacked to  
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reconstruct 3D-EBSD. Material issues to be considered in 3D-EBSD data collection are material’s 

conductivity, complexity of crystal structure and surface damage due to FIB milling. 

 

คําสาํคัญ: การเล้ียวเบนของอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ  อีบีเอสดี  อิบีเอสดี 3 มิต ิ ลําไอออน  เอฟไอบี 
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บทนํา 

การเล้ียวเบนของอิเล็กตรอนกระเจิงกลับหรือ

เรียกยอวา EBSD เปนเทคนิคหน่ึงที่ใชในการศึกษา

โครงสรางผลึก โดยที่ระบบ EBSD จะเปนสวนขยายที่

ติดตั้งในกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสแกนน่ิง 

(scanning electron microscope, SEM) ริ้ว 

(pattern) ของการแทรกสอดของอิเล็กตรอนท่ีกระเจิง

กลับ (backscattered electrons) ออกมาจากผิวของ

สารตัวอยางถูกคนพบครั้งแรกในป ค .ศ. 1928 โดย 

นิชิวากะและคิคูชิ (Nishikawa and Kikuchi., 1928) 

และผูที่อธิบายพลศาสตรของการเกิดริ้วการแทรกสอด

น้ีไดคือคิคูชิ ดังน้ันริ้วการแทรกสอดน้ีจึงมีช่ือเรียกวา 

“ริ้วคิคูชิ” (Kikuchi pattern) หรือเรียกอีกอยางหน่ึง

วา ริ้ว EBSD จากน้ันเทคนิค EBSD ไดถูกพัฒนามา

อยางตอเน่ือง ในป ค.ศ. 1954 กลุมของอลัม (ALAM 

et al., 1954) เปนกลุมแรกที่เริ่มนําเทคนิค EBSD มา

วิเคราะหผลึกของสาร เชน LiF, KI, NaCl, PbS2 และ

เทคนิคน้ีเริ่มใชงานไดจริงในป ค.ศ. 1992 เม่ือดิงล่ีและ

แรนเดิล (Dingley and Randle., 1992) ไดนํากลอง

ทีวีสําหรับแสงความเขมต่ํา (low light level TV 

camera) มาใชในการบันทึกริ้วคิคูชิ ปจจุบันเริ่มมีการ

นําเทคนิค EBSD ไปใชในการวิเคราะหโครงสรางของ

ผลึกมากขึ้นและไดมีการพัฒนาการเก็บขอมูล EBSD 

แบบ3 มิติ (3D-EBSD) สําหรับวิเคราะหโครงสราง

เฉพาะจุดอยางละเดียด ในบทความน้ีจะอธิบาย

สวนประกอบของระบบ EBSD การเกิดริ้วการแทรก

สอด EBSD การเก็บขอมูล EBSD แบบ 3 มิติโดย

วิธีการใช ลําไอออน (ion beam) ผลของการใช 

ลําไอออนตอคุณภาพของริ้ว EBSD รวมถึงส่ิงที่ตอง

พิจารณาเกียวกับสารตัวอยางที่จะนํามาเก็บขอมูล 

EBSD แบบ 3 มิต ิ

 

สวนประกอบของระบบ EBSD 

รูปที่ 1 แสดงสวนประกอบหลักของระบบ

EBSD ที่ประกอบเพิ่มเติมเขาไปในกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนแบบสแกนน่ิงโดยรายละเอียดของแตละ

สวนมีดังน้ี 

- ที่ยึดตัวอยาง (sample holder) จะเอียง

ประมาณ 70 องศา กับแนวระดับซ่ึงเปนมุมที่ทําใหได

ความเขมของอิเ ล็กตรอนที่กระเ จิงกลับไปสูกลอง

บันทึกภาพไดสูง และเพื่อใหอิเล็กตรอนที่สะทอนจาก

ผิวหนาของสารตัวอยางสะทอนลงขางลางและไมไป

รบกวนริ้วการแทรกสอดของอิเล็กตรอนที่กระเจิงกลับ

ออกมาจากผิวของตัวอยาง 

- ลําอิเล็กตรอน (electron beam) เปนลํา

อิเล็กตรอนอันเดียวกันกับที่ ใช ในกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนแบบสแกนน่ิง 

- ฉากเรืองแสง (fluorescent screen) เปน

ฉากโปรงใสที่ฉาบไวดวยฟอสฟอรัส (phosphorus) 

และติดไวที่หนากลอง CCD (charge-coupled 

device) เพื่อใหเกิดการเรืองแสงเม่ืออิเล็กตรอนตก

กระทบทําใหเกิดริ้วการแทรกสอดของอิเล็กตรอน 
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รูปท่ี 1 แผนภาพแสดงสวนประกอบหลักของระบบ EBSD (ดัดแปลงจาก Oxford Instruments HKL and Carl 

Zeiss 3D EBSD on CrossBeam® manual) 
 

- กลอง CCD (CCD camera) ริ้วการแทรก

สอดของอิเล็กตรอนที่เกิดบนฉากเรืองแสงจะถูกบันทึก

ดวยกลอง CCD ที่มีความไวแสงสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากริ้ว

การแทรกสอดมีความเขมแสงนอยมาก 

- ทอติดตั้งสุญญากาศ (vacuum interface 

cylinder): เ น่ืองจากอุปกรณทั้งหมดจะตองติดตั้ง

เพิ่มเติมเขากับกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสแกน

น่ิง ดังน้ันกลอง CCD จึงตองติดตั้งไวในทอสุญญากาศที่

สามารถยืดออกและหดเขาไดเพื่อไมใหกลอง CCD ไป

ขวางการทํางานขณะใชงานอยางอ่ืนในกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนแบบสแกนน่ิง 

- ร ะบ บ อิ เ ล็ ก ท รอ นิก สํ าห รั บ ค วบ คุ ม 

(electronic controller) การทํางานจะตองมีระบบ 

อิเล็กทรอนิกควบคุมลําอิเล็กตรอนการเคล่ือนที่ของ

แทนวางตัวอยาง (stage) และอ่ืน ๆ 

- คอมพิวเตอร (computer): ขอมูลภาพริ้ว

การแทรกสอดของอิเล็กตรอนที่กระเจิงกลับจะถูก

บันทึกและประมวลผลในคอมพิวเตอร 

 

หลักการเกิดร้ิว EBSD 

หลักการเ กิดริ้ ว EBSD เริ่มจากเ ม่ือลํา

อิเ ล็กตรอนตกกระทบผิวสารตัวอยางดัง รูปที่  1 

อิเล็กตรอนบางสวนจะสะทอนที่ผิวและจะมีอิเล็กตรอน

บางสวนที่แทรกซึม (penetrate) เขาไปใตผิวของสาร

ตัวอยางความลึกของอิเล็กตรอนที่แทรกซึมเขาไปใตผิว

ของสารตัวอยางจะขึ้นกับพลังงานหรือศักยไฟฟาที่ใช

เรงอิเล็กตรอน มุมตกกระทบของลําอิเล็กตรอนและ

ความแข็ง (hardness) ของสารตัวอยาง อิเล็กตรอนที่

แทรกซึมเขาไปใตผิวบางสวนจะถูกดูดกลืนไปและจะมี

อิเล็กตรอนจํานวนหน่ึงที่สามารถกระเจิงกลับออกมา

จากผิวของสารตัวอยางได รูปที่ 2 แสดงการจําลองการ

เคล่ือนที่ของอิเล็กตอนโดยใชโปรแกรมคาสิโน (Casino 

simulator) (Drouin., 2007) ของลําอิเล็กตรอน 20kV 

ตกกระทบผิวของ SrTiO3 ดวยมุม 70 องศา สีแดงคือ

ทางเดินของอิเล็กตรอนที่กระเจิงกลับออกมาจากผิว 

สวนสี นํ้าเงินคืออิเล็กตรอนที่ถูกดูดกลืนไปในสาร

ตัวอยาง อิเล็กตรอนที่กระเจิงกลับออกมาจากผลึกที่ผิว
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ของสารตัวอยางดวยมุมที่สอดคลองกับเง่ือนไขของ

แบรกก (Bragg’s condition) (สมการที่ (1)) จะเกิด

การแทรกสอดทําใหเกิดริ้ว EBSD (สามารถอานเพิ่มเติม

ไดที่ Wikipedia the free encyclopedia (2014), 

Bragg’s law) 

𝑛𝜆 = 2𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃                   (1) 

เม่ือ n คือ จํานวนเต็มใด ๆ 

𝜆 คือความยาวคล่ืนอิเล็กตรอน 

d คือระยะหางระหวางระนาบที่ทําใหเกิดการ

กระเจิงกลับของอิเล็กตรอน 

θ เรียกวามุมของแบรกก (Bragg’s angle) ดังรูป

ที่ 2 

รูปที่ 3 คือตัวอยางริ้วคิคูชิ หรือริ้ว EBSD 

ของผลึก Ni ลักษณะของริ้ว EBSD ที่ไดจะมี

ความสัมพันธ กับโครงสรางของผ ลึก ณ จุดที่ ลํ า

อิเล็กตรอนตกกระทบผิวของสารตัวอยาง โดยลักษณะ

ของริ้ว EBSD มีความสัมพันธกับโครงสรางผลึก ดังน้ี 

- แถบ (band) ในริ้วคิคูชิ เรียกวา แถบคิคุ ชี 

(Kikuchi band) แตละแถบเกิดจากการแทรกสอดของ

อิเล็กตรอนที่กระเจิงกลับจากระนาบที่ตางกัน น่ันคือ

แถบคิคุ ชี 1 แถบจะบอกถึงการมีอยูของระนาบ 1 

ระนาบ ดังน้ันแถบคิคูชิจึงสามารถระบุดัชนี (index) ได

เหมือนดัชนีของระนาบดังเชนตัวเลขสีแดงที่กํากับแถบ

แตละแถบในรูปที่ 3 เสนตรงสีแดงในรูปที่ 3 คือแนว

กลางของแตละแถบ 

- ความกวางของแถบคิคู ชิ (Kikuchi band 

width) มีความสัมพันธกับระยะหางระหวางระนาบที่

อิเล็กตรอนกระเจิงกลับออกมาและมาแทรกสอดเปน

แถบคิคูชิน้ัน ๆ เม่ือสามารถระบุดัชนีของแถบใดไดก็จะ

สามารถคํานวณหาระยะหางระหวางระนาบน้ัน ๆ ได 

ซ่ึงจะสามารถนําไปคํานวณแลตทิซพารามิเตอร 

(lattice parameters) ไดตอไป แตในการใชงาน 

EBSD โดยทั่วไปยังไมมีการใชงานลักษณะน้ี 

 

 
รูปท่ี 2 แผนภาพการจําลองการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตอนโดยใชโปรแกรมคาสิโน (Casino simulator) (Drouin., 

2007) ของลําอิเล็กตรอน 20 kV ตกกระทบผิวของ SrTiO3 ดวยมุม 70 องศา สีแดงคือทางเดินของ

อิเล็กตรอนที่กระเจิงกลับออกมาจากผิว สีนํ้าเงินคืออิเล็กตรอนที่ถูกดูดกลืน แผนภาพวงกลมใหญคือภาพ

ขยายเพื่ออธิบายการเกิดริ้ว EBSD 
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รูปท่ี 3 ตัวอยางของริ้ว EBSD ของ Ni ตัวเลขสีแดง คือ ดัชนีของแถบและสีขาวคือดัชนีของแกนโซน (zone 

axes) (Oxford Instruments HKL and Carl Zeiss 3D EBSD on CrossBeam® manual) 
 

- จุดตัดของแถบคิคูชิ คือ โปรเจคชันของแกน

โซน (zone axes) ของผลึกบนฉากเรืองแสง ดังน้ันแต

ละจุดตัดจึงสามารถกํากับดวยเลขดัชนีของแกนโซนได 

(ตัวเลขสีขาวในรูปท่ี 3) ตําแหนงของจุดบนริ้วการ

แทรกสอดจะบอกถึงทิศการวางตัวของผลึก ดังน้ัน

จุดตัดของแถบคิคู ชิจึงสามารถใชในการวัดทิศการ

วางตัวของผลึก ณ ตําแหนงท่ีลําอิเล็กตรอนตกกระทบ

ผิวของสารตัวอยางไดในปจจุบันการวัดทิศการวางตัว

ของผลึกเปนการใชงานหลักของ EBSD ในการวิเคราะห

ผลึกของสาร 

- จํานวนสมมาตรรอบจุดตัดในริ้ว EBSD มี

ความสัมพันธกับสมมาตรของผลึกที่กําลังศึกษา โดย

ทฤษฎีแลวขอมูลเหลาน้ีสามารถนําไปใชในการจําแนก

ชนิดของผลึกไดแตผลึกหลายอยางมีโครงสรางผลึก

คลายกันจึงใหจํานวนสมมาตรรอบจุดตัดเหมือนกันทํา

ใหเปนการยากที่จะจําแนกชนิดของผลึกจากริ้ว EBSD 

 

การวัดทิศการวางตัวของผลึก 

ดังที่กลาวมาแลวรูปแบบการใชงานหลักของ 

EBSD ในปจจุบันคือ การวัดทิศการวางตัวของผลึก

สําหรับผลึกที่ไมใชผลึกเดี่ยว (single crystal) ทิศการ

วางตัวของผลึกของแตละเกรนจะตางกันไปทิศการ

วางตัวของผลึกสามารถวัดไดจากตําแหนงของแกนโซน

บนริ้วคิคูชิ ผลึกชนิดเดียวจะมีใหริ้วคิคูชิแบบเดียวแต

ตําแหนงของแกนโซนบนริ้วคิคูชิหรือจุดตัดของแถบจะ

เปล่ียนไปตามทิศการวางตัวของผลึกเม่ือสแกนลํา

อิเล็กตรอนไปในบริเวณที่ตองการวิเคราะหแลววัดทิศ

การวางตัวของผลึกทีละจุดจะทําใหไดแผนภาพ 2 มิติ

ของทิศการวางตัวของผลึก ขอมูลทิศการวางตัวของ

ผลึกของแตละเกรนจะสามารถนํามาวิเคราะหลักษณะ

และสมบัติตาง ๆ ของผลึกไดเชน รอยตอระหวางเกรน

แนวโนมของทิศการวางตัวผลึก (texture) เปนตน การ

วิเคราะหทิศการวางตัวของผลึกสามารถแบงไดเปน 3 

ประเภทคือ วิเคราะห เ ชิง จุด (point analysis) 

วิเคราะหเชิงพื้นที่ (areal analysis) และวิเคราะหเชิง

ปริมาตร (volumetric analysis) น่ันคือการวิเคราะห

ใน 1 2 และ 3 มิติตามลําดับ รูปที่ 4 แสดงตัวอยางการ

วัดทิศการวางตัวของผลึกเฉพาะจุด รูปที่  5(b) คือ

ตัวอยางการวัดทิศการวางตัวของผลึกเชิงพื้นที่หรือ

แผนภาพทิศการวางตัวของผลึก (crystal orientation 

map) โดยใชสวนผสมของสีแดง เขียว และนํ้าเงินแทน

มุมการวางตัวผลึกเทียบกับแกนอางอิง x y และ z 

ตามลําดับ และรูปที่ 6 คือตัวอยางของการวัดทิศการ

วางตัวของผลึกเชิงปริมาตรการวิเคราะหเชิงจุดใช
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สําหรับวัดทิศการวางตัวของผลึกเฉพาะเกรนท่ีสนใจ 

การวิเคราะหเชิงพื้นที่สามารถใชสําหรับศึกษาเกรนและ

ขอบเกรนใน 2 มิติหรือศึกษาแนวโนมของทิศการ

วางตัวของผลึกในแตละบริเวณได สวนการวิเคราะหเชิง

ปริมาตรเหมาะสําหรับการศึกษาเฉพาะบริเวณที่สนใจ

จะศึกษาอยางละเอียดใน 3 มิติ ทั้งน้ีเน่ืองจากการเก็บ

ขอมูล EBSD แบบ 3 มิติตองใชเวลานานและส้ินเปลือง

กระแสไฟฟามากจึงไมเหมาะสําหรับการเก็บขอมูลใน

ปริมาตรใหญสําหรับการวิเคราะหเชิงสถิติ 

 

 
รูปท่ี 4 การวัดทิศการวางตัวของผลึก SrTiO3 แบบเปนจุด (Oxford Instruments, 2013) 

 

 
(a)     (b) 

รูปท่ี 5 ภาพถาย SEM ของสารตัวอยาง Ti64 (a) และแผนภาพทิศการวางตัวของ Ti64 (b) โดยใชสวนผสมของสี 

แดง เขียว นํ้าเงิน แทนมุมของการวางตัวของผลึกเทียบกับแกน x y และ z ตามลําดับ (Oxford 

Instruments., 2013) 
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รูปท่ี 6 แผนภาพ 3 มิติของทิศการวางตัว (3D orientation map) ของ Cu (Oxford Instruments., 2013) 

 

 
รูปท่ี 7 ระหวางการเก็บขอมูล EBSD แบบ 3 มิติสารตัวอยางจะถูกเคล่ือนไปมาระหวางสองตําแหนงคือ ตําแหนง 

EBSD เพื่อเก็บขอมูล และตําแหนง FIB (focus ion beam) เพื่อตัดระนาบ (Oxford Instruments HKL 

and Carl Zeiss 3D EBSD on CrossBeam® manual). 
 

EBSD ใน 3 มิติโดยใชลําไอออน 

ในการวิเคราะหขอบเกรนใน 2 มิติสามารถ

วัดความตางของทิศการวางตัวผลึกของ 2 เกรนที่เกิด

รอยตอน้ันได แตไมสามารถวัดความเอียง ความโคง 

หรือลักษณะโครงสรางที่แทจริงของรอยตอน้ันได ขอมูล

เหลา น้ี มีความสําคัญในการศึกษาการเปล่ียนเฟส 

(phase transformation) การขยายตัวของเกรน 

(grain growth) และการแตกที่เกิดบนรอยตอของเกรน 

(Zaefferer et al., 2008) ขอมูลเหลาน้ีจะสามารถ

ศึกษาไดมาจากขอมูลEBSD แบบ 3 มิติ ปจจุบันเทคนิค

การเก็บขอมูล EBSD แบบ 3 มิติกําลังมีการพัฒนา

อยางตอเน่ืองในหลายกลุมวิจัย (Bastoset et al., 

2008; Dillonet et al., 2011; Gholiniaet et al., 

2010; Zaeffereret et al., 2008) การเก็บขอมูล 

EBSD แบบ 3 มิติสามารถทําได 2 วิธีคือ 1) เก็บขอมูล 

EBSD ใน 2 มิตทิีละระนาบแลวตัดระนาบของตัวอยาง
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ออกที่ละช้ัน (serial sectioning method) และ 2) 

การฉายรังสีผานตัวอยางหลายๆทิศทางแลวคํานวณ

ยอนก ลับ เป น  3D-EBSD เ รี ยกว า วิ ธี  stereo 

projection method (Zaeffereret et al., 2008). 

ในที่ น้ี จะกลาวถึ ง เฉพาะวิ ธี serial sectioning 

method ในการเก็บขอมูล 3D-EBSD โดยวิธี serial 

sectioning สามารถแบงขั้นตอนออกเปน 2 ขั้นตอน

หลัก คือ 

1. การตัดระนาบ: การเก็บขอมูล EBSD 3 

มิติจะเปนการเก็บขอมูล 2 มิติหลายๆช้ัน แลวนําขอมูล

มาเรียงตอกันคลายขนมช้ันจึงทําใหไดขอมูล 3 มิติ 

ดังน้ันเม่ือบันทึกขอมูล EBSD 2 มิติเสร็จ 1 ช้ันจะตอง

ตัดระนาบสารตัวอยางออก 1 ช้ันเพื่อท่ีจะเก็บขอมูลช้ัน

ตอไป ในการตัดระนาบสามารถทําไดหลายวิธี เชน การ

ขัด (polishing) การกัดดวยสารเคมี  (chemical 

polishing) เปนตน แตวิธีการเหลาน้ีจะตองนําสาร

ตัวอยางออกมาจากเครื่องอิเล็กตรอนไมโครสโคปจึงทํา

ใหเกิดความยุงยากและใชเวลานานในการเก็บขอมูล ใน

ปจจุบันวิธีที่นิยมใชคือการตัดระนาบดวยลําไอออนโดย

ที่อุปกรณลําไอออนจะตองมีติดตั้งเพิ่มเติมในเครื่อง

อิเล็กตรอนไมโครสโคปดวย ดังน้ันการใชลําไอออนจึง

ไมจําเปนตองนําสารตัวอยางออกจากเครื่องอิเล็กตรอน

ไมโครสโคปจึงทําใหการเก็บขอมูลเปนไดอยางตอเน่ือง

นอกจากน้ียังสามารถควบคุมความหนาของระนาบที่ตัด

ไดแมนยํากวาวิธีอ่ืน ๆ เน่ืองจากลําไอออนที่ถูกควบคุม

ดวยสนามแมเหล็กสามารถขยับตําแหนงไดละเอียดถึง

ระดับที่เล็กกวาไมโครเมตร 

2. การบันทึกขอมูล: การเก็บขอมูล EBSD จะ

เก็บเปนแผนภาพการวางตัวผลึกใน 2 มิติ โดยเก็บ

ขอมูลทีละช้ัน โดยการสแกนลําอิเล็กตรอนไปทีละจุด

จนทั่วบริเวณที่ตองการศึกษาระหวางการเก็บขอมูล 

EBSD แบบ 3 มิติ ภายในเครื่องอิเล็กตรอนไมโครสโคป

จะมีการยายตําแหนงของสารตัวอยางไปมาระหวางสอง

ตําแหนงคือ ตําแหนง EBSD เพื่อเก็บขอมูลแผนภาพ

การวางตัวผลึกใน 2 มิติ และตําแหนง FIB (focused 

ion beam) สําหรับตัดระนาบดังรูปที่  7 โดย

กระบวนการเริ่มตนจากการใชลําไอออน Ga+ ตัดผิว

เปนบริ เวณที่ เ รียบแลวจึงเค ล่ือนสารตัวอยางไปที่

ตําแหนง EBSD เพื่อเก็บขอมูลแผนภาพการวางตัวผลึก

ใน 2 มิติ เม่ือเก็บขอมูลเสร็จจึงเคล่ือนสารตัวอยาง

กลับไปที่ตําแหนง FIB เพื่อตัดระนาบตอ ๆ ไป 

 

ประเด็นของสารตัวอยางท่ีตองพิจารณา 

สารตัวอยางที่ นํามาเ ก็บขอมูล 3D-EBSD 

จะตองเปนผลึกของแข็งซ่ึงปญหาที่อาจพบในการเก็บ

ขอมูล EBSD แบบ 3 มิต ิมีดังน้ี 

- ความเสียหายของผิวหนาเน่ืองจากการตัด

ระนาบดวยลําไอออน: เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาโดย

ธรรมชาติแลวลําไอออนสามารถสรางความเสียหายกับ

โครงสรางผลึกที่ผิวของระนาบที่ตัดได เม่ือใชลําไอออน

ตัดระนาบจะทําใหเกิดช้ันอสัณฐาน (amorphous) 

บาง ๆ บนผิวของผลึกทําใหปริมาณของอิเล็กตรอนที่

กระเจิงกลับออกจากผิวลดลงสงผลใหความเขมของริ้ว 

EBSD จางลงหรืออาจจะไมปรากฏเลย วิธีหน่ึงที่

สามารถกําจัดช้ันอสัณฐานไดคือการขัดผิวดวยลํา

ไอออนพลังงานต่ํา (low-kV ion beam) หลังจากตัด

ระนาบดวยลําไอออนพลังงานสูงซ่ึงวิธีการน้ีเปนวิธีที่ใช

กันโดยทั่วไปในการเตรียมสารตัวอยางสําหรับการ

วิเคราะหโดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง

ผาน (transition electron microscope, TEM) 

- การนําไฟฟาของสารตัวอยาง : ผลึกที่

ตองการเก็บขอมูล EBSD ที่เปนฉนวนหรือนําไฟฟาได

นอยจะตองเคลือบดวยสารที่นําไฟฟากอนเพื่อไมใหเกิด

การสะสมประจุบนสารตัวอยางประจุที่สะสมบนสาร

ตัวอยางจะเกิดแรงไฟฟากับลําอิเล็กตรอนทําใหการ

ควบคุมตําแหนงของลําอิเล็กตรอนเกิดความผิดพลาดได
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อยางไรก็ตามการเคลือบจะทําใหความเขมของริ้ว 

EBSD ลดลง ในการเก็บขอมูล 3 มิต ิซ่ึงมีการตัดระนาบ

ออกทีละช้ัน สารที่เคล่ือบเพื่อนําไฟฟาถูกตัดออกไป

พรอมกับการตัดระนาบแรก โดยหลักการแลวผิวของ

ช้ันที่ 2 เปนตนไปควรจะเกิดการสะสมประจุ แตจาก

การเก็บขอมูลจากหลายการทดลองเชน 3D-EBSD ของ 

Nd2O3 doped alumina (Dillon and Rohrer, 

2009), 3D-EBSD ของ YSZ (Dillon and Rohrer, 

2009; Helmicket et al., 2011) และ 3D-EBSD ของ 

LSM-YSZ (Dillonet et al., 2011) พบวา ถึงแมช้ันนํา

ไฟฟาที่เคลือบจะถูกตัดออกไปพรอมกับการตัดระนาบ

แรกแตผิวถัด ๆ ไปก็ไมพบการสะสมประจุ ซ่ึงมีขอ

สันนิษฐาน (Dillon and Rohrer, 2009) วาละออง

อนุภาคของสารที่เคลือบเพื่อนําไฟฟาที่ถูกตัดออกไป

อาจจะกลับมาเกาะที่ผิวใหมจึงชวยระบายประจุออก

จากผิวที่กําลังเก็บขอมูลไดการใชลําอิเล็กตรอนพลังงาน

ต่ําเปนอีกหน่ึงวิธีในการลดการสะสมประจุในสาร

ตัวอยางที่นําไฟฟาไดนอย แตจะใหความเขมของริ้ว 

EBSD ต่ําและสัญญาณรบกวน (noise) สูง ซ่ึงอาจตอง

ใชเวลานานเพื่อเก็บภาพริ้ว EBSD หลายครั้งแลวนํามา

เฉล่ียเพื่อลดสัญญาณรบกวน 

- ความซับซอนและหลากหลายของผลึก 

เซรามิกส (ceramics): เซรามิกสบางประเภทมี

องคประกอบทางเคมีเหมือนกันแตสามารถมีโครงสราง

ผลึกที่แตกตางกันไดมากกวา 1 แบบ ทําใหเกิดความ

ยุงยากในการวิเคราะหดวยวิธี EBSD เน่ืองจากการหา

ทิศวางตัวของผลึกจําเปนตองทราบโครงสรางของผลึก

กอนจึงวัดทิศวางตัวของผลึกได 

 

สรุป 

การเล้ียวเบนของอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ

แบบ 3 มิติเปนเทคนิคที่ใชในการเก็บขอมูลทิศการ

วางตัวของผลึกใน 3 มิติ ซ่ึงเหมาะสําหรับการศึกษา

ผลึกเฉพาะบริเวณที่ตองการทราบรูปรางที่แทจริงของ

เกรนหรือขอบเกรนแตไมเหมาะสําหรับการศึกษาเกรน

หรือขอบเกรนในเชิงสถิติซ่ึงตองเก็บขอมูลใหครอบคลุม

บริเวณที่กวางเพื่อใหได จํานวนเกรนมากพอ ทั้ง น้ี

เน่ืองจากการเก็บขอมูลการวางตัวของผลึกใน 3 มิติตอง

ใชทั้งทรัพยากร (กระแสไฟฟา) และเวลามากจึงมี

ขอจํากัดเรื่องปริมาตรของการเก็บขอมูล วิธีการเก็บ

ขอมูลการเล้ียวเบนของอิเล็กตรอนกระเจิงกลับแบบ 3 

มิติที่นิยมใชในปจจุบันน้ีคือวิธีการใชลําไอออนตัดทีละ

ระนาบแลวเก็บขอมูลแบบ 2 มิตทิีละระนาบ จากน้ันจึง

นําขอมูลมาเรียงตอกันเพื่อสรางเปนแผนภาพการ

วางตัวของผลึกใน 3 มิติ ทั้งน้ีกอนทําการเก็บขอมูล

แผนภาพการวางตัวของผลึกใน 3 มิติ จะตองพิจารณา

สมบัติการนําไฟฟาของสารตัวอยาง ระดับความ

เสียหายของผิวของสารตัวอยางเม่ือถูกตัดโดยลําไอออน

และความซับซอนของผลึกในสารตัวอยางที่ กําลัง

พิจารณาดวย 
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