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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาการเคลือบบอไรด์บนผิวของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์
เทนซิติก AISI420 ด้วยกระบวนการบอ ไรดิงแบบแพคที่ อุณหภูมิ 850
900 และ 950 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 4 และ 6 ชั่วโมง และทาการ
วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของชั้นเคลือบบอไรด์ โดยการใช้กล้อง
จุลทรรศน์แบบแสง (Optical microscope) วัดความหนาของชั้นเคลือบ
ด้วยเครื่องวิเคราะห์ภาพ (Image Analyzer) ทดสอบความแข็งของชั้น
เคลือบด้วยเครื่องทดสอบความแข็ง (Micro Vickers Hardness Test) และ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง X-Ray Diffraction (XRD)
ความหนาของชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์บนเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทน
ซิติก AISI420 ที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6
ชั่วโมง ได้ค่าความหนาชั้นเคลือบเป็น 17.91 30.86
และ 31.62
ไมครอน ตามลาดับ ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6
ชั่วโมง ได้ค่าความหนาชั้นเคลือบเป็น 26.57 43.57
และ 48.14
ไมครอน ตามลาดับ และที่อุณหภู มิ 950 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4
และ6 ชั่วโมง ได้ค่าความหนาชั้นเคลือบเป็น 44.86 55.81 และ 76.24
ไมครอน
จลนพลศาสตร์ของบอไรดิ้งหาได้จากความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ระหว่างความหนาของชั้นเคลือบบอไรด์กาลังสองและเวลาที่ใช้ในการ
เคลือบผิว คานวณค่าพลังงานก่อกัมมันต์ได้เท่ากับ 183.83 kJ/mol
คาสาคัญ : บอไรดิงแบบแพค การเคลือบผิวเหล็กบอไรด์ เหล็กกล้าไร้
สนิมมาร์เทนซิติก AISI420
Abstract
In this research aimed at studying of packed boriding
process on stainless steel AISI 420 have been investigated using a
packed boriding process at temperature 850 900 and 950 ºC for about 2,
4 and 6 h. The morphology of the boride layer was characterized by
optical microscopy (OM). The thicknesses of boride layer were
measured using the optical microscopy (OM) with Image Analyzer

program. The microhardness of boride layer was measured by a Micro
Vickers Hardness Test. And characterized by X-ray diffraction (XRD)
The thickness of boride layer on stainless steel AISI 420 at
temperature 850 ºC for about 2, 4 and 6 h is 17.91 30.86 and 31.62
micron at temperature 900 ºC for about 2, 4 and 6 h is 26.57 43.57 and
48.14 micron and at temperature 950 ºC for about 2, 4 and 6 h is 44.86
55.81 and 76.24 micron.
The thickness of boride layer increased according to the
boriding time and grown up linearly in the function of the thickness
square and boriding time. Activation energy for the process is 183.83
kJ/mol.
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1.บทนา
เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) เป็นเหล็กกล้าที่มีสมบัติ
ต้านทานการสึกกร่อนได้สูงกว่าเหล็กทั่วไป ซึ่งมีโครเมียมผสมอย่างน้อย
10.5% ซึ่งการเพิ่มโครเมียมเข้าไปในเหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel)
ธรรมดาๆ ให้มีสมบัติต่อต้านการเกิดสนิมได้ดียิ่งขึ้น จึงนิยมนาไปใช้งาน
อย่างแพร่หลายทั้งในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม แม้ว่าเหล็กกล้าไร้
สนิมจะมีสมบัติต้านทานการสึกกร่อนได้สูงกว่าเหล็กทั่วไป แต่ยังคง
ประสบปัญหาในการใช้งาน โดยปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยได้แก่ การสึกหรอ
ของชิ้นงาน อายุการใช้งานสั้นและสร้างความเสียหายให้กับ งาน โดย
เฉพาะงานที่ได้รับการเสียดสี ความร้อนและแรงดันสูง เช่น แม่พิมพ์
(Mould) หัวฉีดเตา (Burner nozzles) และอุปกรณ์ที่ได้รับแรงดันและ
ความร้อนสูง ทาให้เกิดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก รวมถึงเวลา
ที่สิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นอีกด้วย ปัญหาดังกล่าวส ามารถแก้ไขไ ด้โดย
กระบวนการบอไรดิ ง (Boriding) หรือ กระบวนการโบรอนไนซิง
(Boronizing) ซึ่งเป็นกระบวนการเพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นงานโดยการ
สร้างชั้นเคลือบบอไรด์ที่มีความแข็งสูงบนบริเวณผิว โดยการให้อะตอม

ของธาตุโบรอนแพร่เข้าไปที่ผิวของชิ้นงานแล้วรวมตัวกับเหล็กเกิดเป็น
เหล็กบอไรด์ (FeB และ Fe2B) ขึ้น ซึ่งความหนาของชั้นเคลือบเหล็กบอ
ไรด์นั้นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของอะตอมโบรอนภายในเตา อุณหภูมิ
และเวลาที่ใช้ในการเคลือบผิว
งานวิจัยนี้จึงศึกษาการเกิดชั้นเคลือบบอไรด์บน ผิวเหล็กกล้า
ไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 420 ด้วยกระบวนการบอไรดิงแบบ แพค โดย
ทาการทดลองที่อุณหภูมิและเวลาต่างกันเพื่อหาความแตกต่างของชั้น
เคลือบบอไรด์ที่เกิดขึ้นและหาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของชั้น
เคลือบบอไรด์ที่เกิดขึ้นกับค่าพลังงานก่อกัมมันต์ (Activation Energy)
ตามสมการ K = K0 exp (-Q/RT) เพื่อนาไปคานวณว่าควรจะใช้อุณหภู มิ
และเวลาในกระบวนการเท่าใด จึงจะทาให้ได้ค่าความหนาตามที่กาหนด
ไว้ได้

2. เครืองมือและอุปกรณ์ทีใช้ในการทาโครงงาน
2.1 วัสดุและสารเคมีทีใช้ในการทาโครงงาน
1) ชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 420 ซึ่งมีส่วนผสมทาง
เคมีดังตารางที่ 1
2) ผง Ekabor-I
3) กล่องบรรจุสาหรับอัดผงและวางชิ้นงาน
4) มาร์เบิล รีเอเจิน (Marble Reagent)
5) แอลกอฮอล์
6) ผงอลูมินา
7) แก๊สอาร์กอน
ตารางที่ 1 แสดงส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก
AISI 420 (%WT)
C
Si
Mn
P
S
0.30
0.25
0.43
0.18
0.28
Cr
Ni
Fe
12.15
0.32
Bal

2.2 เครืองมือและอุปกรณ์ทีใช้ในการทาโครงงาน
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

เตาเผา อุณหภูมิสูงสุด 1400 องศาเซลเซียส
เครื่องตัด (High speed cutter)
เครื่องกลึง (Lathe Machine)
เครื่องขัดผิวชิ้นงาน (Grinder polisher)
เทอร์โมคัฟเปิล
กระดาษทรายและผ้าสักหลาด
อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ถุงมือกันความร้อนและถุงมือยางกันสารเคมี

2.3 เครืองมือวิเคราะห์ผิวเคลือบ
1)
2)
3)
4)

เครื่องทดสอบความแข็ง (Micro Vickers Hardness Test)
เครื่องจุลทรรศน์แบบแสง (Optical Microscope, OM)
เครื่องวิเคราะห์ภาพ (Image Analyzer)
เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (X-Ray Diffraction, XRD)

3. ขั้นตอนการทดลอง
3.1 ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน
1) ตัดชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 420 ที่มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 12.7 มิลลิเมตร ยาว 20 มิลลิเมตร
2) ขัดผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทราย เบอร์ 120 240 400 และ 600 ด้วย
เครื่องกลึงเพื่อกาจัดสนิมและสิ่งสกปรกออก
3) ทาความสะอาดผิวหน้าชิ้นงานด้วยแอลกอฮอล์
4) ทาการบรรจุชิ้นงานและผง Ekabor-I ลงในกล่องบรรจุ แล้วปิดให้
สนิท

3.2 ขั้นตอนการเคลือบผิว
1)

2)

นากล่องบรรจุชิ้นงานวางลงในเตาจากนั้นให้ความร้อนที่อุณหภูมิ
850 900 และ 950 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการเคลือบผิวคือ 2,
4 และ 6 ชั่วโมง
เมื่อครบตามกาหนดเวลาแล้ว ทาการปิดเตาแล้วนาชิ้นงานออกจาก
เตาและปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ

3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ผล
1) วิเคราะห์สมบัติบนผิวของชิ้นงานโดยใช้เครื่องทดสอบความแข็ง
2) วิเคราะห์ชนิด ของชั้นเคลือบ โครงสร้างจุลภาคและความหนาของ
ชั้นเคลือบ ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสงและโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ
และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง X-Ray Diffraction
(XRD)

4. ผลการทดลอง
4.1 ลักษณะของชั้นเคลือบบอไรด์ทีอุณหภูมิ 850 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 4 และ 6 ชัวโมง
พบว่า ได้ค่าความหนาชั้นเคลือบเป็น 17.91 30.86 และ 31.62
ไมครอน ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 1

(ก)
ภาพที่ 2 แสดงค่าความแข็งของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 420
ที่ผ่านกระบวนการบอไรดิงแบบแพค ที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จากพื้นผิวเคลือบลึกลงไปในเนื้อเหล็ก

(ข)

4.5 ชนิดของชั้นเคลือบทีเกิดขึ้น เมือวิเคราะห์ด้วยเครือง
วิเคราะห์องค์ประกอบทางโครงสร้าง (X-Ray Diffraction,
XRD)
จากการทดลองเคลือบผิวเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI420
ด้วยกระบวนการบอไรดิงแบบแพค ที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 2 ชั่วโมง เมื่อส่องกล้องจุลทรรศน์แบบแสง แสดงโครงสร้าง
จุลภาคของชั้นเคลือบบอไรด์ พบว่าชั้นเคลือบบอไรด์เกิดเฟสคู่ของ FeB
และ Fe2B และเมื่อนาชิ้นงานไปวิเคราะห์ชั้นเคลือบด้วยเครื่องวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี พบว่ามีสเปกตรัมของสารปร ะกอบ FeB และ
Fe2B เป็นส่วนประกอบของชั้นเคลือบบอไรด์ที่เกิดขึ้น ดังแสดงในภาพ
ที่ 3

(ค)
ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างจุลภาคของชั้นเคลือบบอไรด์ของเหล็กกล้าไร้
สนิมมาร์เทนซิติก AISI 420 ที่ทาการเคลือบที่อุณหภูมิ 850 องศา
เซลเซียส ก) 2 ชั่วโมง ข) 4 ชั่วโมง ค) 6 ชั่วโมง
จากภาพที่ 1 เมื่อส่องกล้องจุลทรรศน์แบบแสง แสดงโครงสร้าง
จุลภาคของชั้นเคลือบบอไรด์ พบว่าชั้นเคลือบบอไรด์เกิดเฟสคู่ของ FeB
และ Fe2B โดยชั้นของเหล็กบอไรด์ (FeB และ Fe2B) อยู่ชั้นนอกสุด

4.4 ความแข็งของชั้นเคลือบ บอไรด์ทีอุณหภูมิ 850 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 6 ชัวโมง
พบว่า โดยที่ผิวเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 420 เป็นชั้น
ของเหล็กบอไรด์ มีค่าความแข็งประมาณ 1900 HV ถัดเข้ามาเป็นชั้น
ของอัลลอยด์ในเหล็กที่ถูกผลักเข้ามาจากการแพร่ของโบรอน มีค่าความ
แข็งประมาณ 350 HV และสุดท้ายคือเนื้อเหล็ก AISI 420 มีค่าความแข็ง
ประมาณ 420 HV ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 3 แสดงองค์ประกอบทางโครงสร้างของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์
เทนซิติก AISI 420 ที่ผ่านกระบวนการบอไรดิงแบบแพค ที่อุณหภูมิ
850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

4.6 ลักษณะของชั้นเคลือบบอไรด์ทีอุณหภูมิ 900 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 4 และ 6 ชัวโมง

4.9 ความแข็งของชั้นเคลือบบอไรด์ทีอุณหภูมิ 900 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 6 ชัวโมง

พบว่าได้ค่าความหนาชั้นเคลือบเป็น 26.57 43.57 และ 48.14
ไมครอนตามลาดับ ความหนาของชั้นเคลือบบอไรด์มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลา
ในการเคลือบผิวเพิ่มขึ้น และชั้นเคลือบที่ได้มีลักษณะเดี ยวกันกับชั้น
เคลือบที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส แต่ชั้นเคลือบบอไรด์ที่อุณหภูมิ 900
องศาเซลเซียสมีความหนามากกว่าความหนาของชั้นเคลือบบอไรด์ที่
อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส

พบว่า ที่ผิวเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิ ติก AISI 420 เป็นชั้นของ
เหล็กบอไรด์ มีค่าความแข็งประมาณ 1950 HV ถัดเข้ามาเป็นชั้นของอัล
ลอยด์ในเหล็กที่ถูกผลักเข้ามาจากการแพร่ของโบรอน มีค่าความแข็ง
ประมาณ 450 HV และสุดท้ายคือเนื้อเหล็ก AISI 420 มีค่าความแข็ง
ประมาณ 460 HV ดังแสดงในภาพที่ 5

4.7 ความแข็งของชั้นเคลือบบอไรด์ทีอุณหภูมิ 900 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 6 ชัวโมง
พบว่า ที่ผิวเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 420 เป็นชั้นของ
เหล็กบอไรด์ มีค่าความแข็งประมาณ 1600 HV ถัดเข้ามาเป็นชั้นของอัล
ลอยด์ในเหล็กที่ถูกผลักเข้ามาจากการแพร่ของโบรอน มีค่าความแข็ง
ประมาณ 380 HV และสุดท้ายคือเนื้อเหล็ก AISI 420 มีค่าความแข็ง
ประมาณ 445 HV ดังแสดงในภาพที่ 4
ภาพที่ 5 แสดงค่าความแข็งของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 420
ที่ผ่านกระบวนการบอไรดิงแบบแพค ที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จากพื้นผิวเคลือบลึกลงไปในเนื้อเหล็ก

5. การอภิปรายการทดลอง
5.1 อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาทีมีผลต่อความหนาของ
ชั้นเคลือบบอไรด์บนเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 420
ภาพที่ 4 แสดงค่าความแข็งของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 420
ที่ผ่านกระบวนการบอไรดิงแบบแพค ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จากพื้นผิวเคลือบลึกลงไปในเนื้อเหล็ก

4.8 ลักษณะของชั้นเคลือบบอไรด์ทีอุณหภูมิ 950 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 4 และ 6 ชัวโมง
พบว่าได้ค่าความหนาชั้นเคลือบเป็น 44.86 55.81 และ 76.24
ไมครอนตามลาดับ ความหนาของชั้นเคลือบบอไรด์มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลา
ในการเคลือบผิวเพิ่มขึ้น และชั้นเคลือบที่ได้มีลักษณะเดียวกันกับชั้น
เคลือบที่อุณหภูมิ 850 และ 900 องศาเซลเซียส แต่ชั้นเคลือบบอไรด์ที่
อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียสมีความหนามากกว่าความหนาของชั้นเคลือบ
บอไรด์ที่อุณหภูมิ 850 และ 900 องศาเซลเซียส

พบว่าเวลาที่ใช้ในการเคลือบส่งผลต่อความหนาของชั้นเคลือบ
เหล็กบอไรด์ ชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์มีความหนาเพิ่มมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
และเวลาในการเคลือบสูงขึ้น ความหนาชั้นเคลือบบอไรด์ที่เพิ่ม ขึ้นนั้นมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับเวลาในการเคลือบผิว ดังแสดงในภาพที่ 6
แสดงให้เห็นว่าความหนาที่เพิ่มขึ้นของชั้นเคลือบเป็นกระบวนการที่ถูก
ควบคุมด้วยการแพร่ซึม (diffusion control) ซึ่งสอดคล้องกับสมการ
d2/t = K
(1)
เมื่อทราบค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ซึม (K) แล้ว สามารถนาไปหา
ค่าคงที่สัมประสิทธิ์การแพร่ซึม (K0) ได้จากสมการ
K = K0 exp (-Q/RT)
(2)
จากกราฟระหว่าง ln K และอุณหภูมิที่ใช้ในการเคลือบผิว (1/T)
พบว่ามีความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นตรง ดังแสดงในภาพที่ 7 สามารถนาไป
หาค่าพลังงานก่อกัมมันต์ (Activation Energy) (Q ) ได้ มีค่าเท่ากับ
183.83 kJ/mol

6. สรุปผลการทดลอง

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ของค่าความหนาชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์ยกกาลัง
สองและเวลาที่ใช้ในการเคลือบผิวบนเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก
AISI 420 ที่ผ่านกระบวนการบอไรดิงแบบแพค ที่อุณหภูมิ 850 900 และ
950 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง

1)
เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI420 สามารถทาการ
เคลือบผิวเหล็กบอไรด์ได้ในกระบวนการบอไรดิงแบบแพค ที่อุณหภูมิ
การเคลือบผิว 850 900 และ 950 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6
ชั่วโมง
2)
ความหนาของชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์ที่เกิดขึ้นบนผิว
เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI420 ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและเวลาที่ใช้
ในการเคลือบผิว โดยความหนาของชั้นเคลือบเหล็กบอไรด์มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความหนายกกาลังสองและเวลาในการ
เคลือบผิว
3)
ค่าพลังงานก่อกัมมันต์ขอ งกระบวนการเคลือบเหล็กบอไรด์
บนเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 420 สามารถหาได้จากค่าความ
ชันของกราฟเส้นตรงความสัมพันธ์ระหว่าง ln K และส่วนกลับของ
อุณหภูมิที่ใช้ในการเคลือบผิว (1/T) มีค่าเท่ากับ 183.83 kJ/mol

7. กิตติกรรมประกาศ

ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างลอการิทึมของค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ (ln
K) และส่วนกลับของอุณหภูมิ (1/T) ที่ใช้ในกระบวนการการเคลือบ
เหล็กบอไรด์บนเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 420

5.2 อิทธิพลของการทาบอไรดิงแบบแพคทีมีผลต่อค่า
ความแข็งของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 420
พบว่า กระบวนการบอไรดิงแบบแพคเป็นกระบวนการที่
สามารถเพิ่มความแข็งให้กับผิวโลหะ จากการแพร่ของอะตอมโบรอนเข้า
สู่ผิวของโลหะ โดยการแพร่เริ่มจากที่ผิวเข้าไปในเนื้อของโลหะ ทาให้
บริเวณผิวของโลหะที่โบรอนแพร่เข้าไปมีค่าความแข็งที่เพิ่มขึ้น ซึ่งค่า
ความแข็งจะมีค่าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเคลือบผิว โดยที่
ผิวของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AISI 420 จะเป็นชั้นของเหล็กบอ
ไรด์ มีค่าความแข็งประมาณ 1600-2000 HV ถัดเข้ามาเ ป็นชั้นของอัล
ลอยด์ที่มีในเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งไม่สามารถละลายในชั้นของเหล็กบอ
ไรด์ จึงถูกผลักเข้ามาในเนื้อเหล็กจากการแพร่ของโบรอน ให้ค่าความ
แข็งที่แตกต่างจากชั้นเหล็กบอไรด์และเนื้อเหล็ก โดยมีค่าความแข็ง
ประมาณ 350-500 HV และสุดท้ายคือเนื้อเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 420 มี
ค่าความแข็งประมาณ 420 445 และ 460 HV

งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและความ
ช่วยเหลือจากหลายๆท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ปฏิภาณ จุ้ยเจิม
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย กรรมการที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ให้ความรู้ แนะนา
แนวทางและแนวคิดใน การดาเนินงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆ ใน
งานวิจัย รวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆที่อาจารย์ ถ่ายทอดมาสู่ผู้วิจัย ทาให้
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี
ขอขอบพระคุณอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมวัสดุทุกท่าน ที่
ได้อบรมสั่งสอนและให้ความรู้ ทางด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ ซึ่ง
สามารถนามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทาวิจัยครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่และอาจารย์ปฏิบัติการประจา
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ให้ความช่วยเหลือและคาแนะนาต่างๆในการใช้
เครื่องมือปฏิบัติการ อีกทั้งขอขอบพระคุณ นางสาวลักษมี อังกุรรัชต์ ที่
กรุณาให้ความช่วยเหลือและคาปรึกษาตลอดการทางานวิจัยนี้
ขอขอบคุณเพื่อนๆและรุ่นพี่ ในภาควิชาวิศวกรรมวัสดุทุกคน
เป็นกาลังใจและให้คาปรึกษาและช่วยเหลือในการทางานวิจัย
สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ บิดามารดา พี่ๆ ที่คอยให้กาลังใจ
และช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตลอดมา
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