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ผลงานวิจัย เรื่อง ลวดทองแดงชนิดสองเอ็น เคลือบทองพาลาเดียมเพ่ือผลิตภัณฑ์ความน่าเชื่อถือสูง (High-

Reliability Copper wire AuPdCu 2N) ผลงานของ นายกิตติศักดิ์   โชติรัตน์   นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
และอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. การันตีรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มจพ. 
ประจ าปี 2561 โดยมี ผศ.ดร. อนุสรา ศรีสรวล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานชิ้นนี้การันตีความส าเร็จที่ได้รับราง
ชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มจพ. ประจ าปี 2561 จัดโดย
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) เป็นการพัฒนาลวดทองแดงชนิดสองเอ็นเคลือบ
ทองพาลาเดียม (AuPdCu wire) เพ่ือผลิตภัณฑ์ความน่าเชื่อถือสูง เกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัสดุลวดเชื่อมที่ใช้ใน
กระบวนการเชื่อมลวดภายในบรรจุภัณฑ์วงจรรวม (IC) และมีคุณภาพโดยการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) 
ตามมาตรฐานสากลส าหรับผลิตภัณฑ์ต้องการความน่าเชื่อถือสูง โดยใช้ลวดทองแดงเคลือบทองพาลาเดียม (AuPdCu 
wire)  ที่มีความบริสุทธิ์ของทองแดง 99% : 2N แต่จะมีความต่างในส่วนผสม ปริมาณหรืออัตราของส่วนผสมต่างๆ  
โดยลวดที่ได้รับจากผู้ผลิตจะน าเข้ากระบวนการเชื่อมลวดภายในบรรจุภัณฑ์วงจรรวม เพื่อท าการหาพารามิเตอร์ที่
เหมาะสมและดีท่ีสุดส าหรับกระบวนการเชื่อมลวดของลวดชนิดใหม่ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทดสอบความน่าเชื่อ (Reliability test) 
ของวัสดุลวดภายในบรรจุภัณฑ์วงจรรวม รวมถึงการการันตีประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือและคุณภาพความสามารถของ
วัสดุลวดเชื่อมชนิดใหม่ตามมาตรฐานสากลส าหรับผลิตภัณฑ์ต้องการความน่าเชื่อถือสูง ส าหรับใช้ในยานยนต์และประเมิน
คุณภาพการใช้งานของลวดเชื่อมชนิดใหม่ และนอกจากนี้ยังเป็นการจัดจ าแนกคุณภาพประสิทธิภาพของลวดเชื่อมชนิด
ใหม่และการใช้งานให้ตรงตามความต้องการใช้ของลูกค้า 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย มุ่งเน้นการด าเนินงานการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) จะมีการอ้างอิง
เงื่อนไขการทดสอบ (Test condition) จากมาตรฐานการทดสอบความน่าเชื่อถือสากลส าหรับผลิตภัณฑ์ต้องการความ
น่าเชื่อถือสูงภายในยานยนต์หรือท่ีเรียกว่า AEC-Q100 (Automotive Grand 0) แต่งานวิจัยนี้ทางบริษัทต้องการที่จะใช้
เงื่อนไขการทดสอบ (Test condition) ที่สูงกว่าที่ระบุไว้ในมาตรฐานสากล เช่น ตามมาตรฐานสากลส าหรับผลิตภัณฑ์
ความน่าเชื่อถือสูง AEC-Q100 (Automotive Grand 0) ระบุว่า การทดสอบความน่าเชื่อถือโดยการอบชิ้นงานแช่ที่
อุณหภูมิสูง (High Temperature Storage : HTS) ที่ 175°C เป็นเวลา 1,000 ชั่วโมง แต่งานวิจัยนี้จะอบแช่อุณหภูมิสูง 
ที่ 175°C เป็นเวลา 1,000 ชัว่โมงและ 2,000 ชั่วโมง เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถและประเมินขอบเขตประสิทธิภาพของ
ลวดเชื่อมชนิดใหม่ที่สามารถทนทานได้ 

งานวิจัยนักศึกษา มจพ. ลวดทองแดงชนิดสองเอ็น เคลือบทองพาลาเดียม  
ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม ่
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 วิธีการด าเนินงาน  เป็นการด าเนินการในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วจึงน าบรรจุภัณฑ์ (IC) 
เข้ารับการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) ซ่ึงเง่ือนไขการทดสอบความน่าเชือ่ถือ (Test condition) จะท าการ
วิเคราะห์และอ้างอิงมาจากมาตรฐานการทดสอบความน่าเชื่อถือสากลเพื่อผลิตภัณฑ์ความน่าเชื่อถือสูงส าหรับยานยนต์ 
(Automotive requirement) ที่เรียกว่า AEC-Q100 (Automotive Grand 0) หลังผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือ จะ
ท าการทดสอบคุณภาพของวัสดุลวดโดยการทดสอบความสมารถในการเชื่อมติดของลวด (QC Test) Ball Shear test, 
Wire Pull test, Stitch Pull test และใช้เทคนิคในการสังเกตตรวจสอบลักษณะและสภาพของลวดเชื่อมภายหลังจาก
การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability test) เพ่ือตรวจหาความบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยการใช้ ภาพถ่ายอิเล็กตรอน (SEM) 
การผ่าภาคตัดขวาง (Cross-section) และการกระจายตัวของธาตุ (X-ray mapping) ภายในบริเวณลวดเชื่อม  
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลส าหรับลวดเชื่อมชนิดใหม่ 
           ประโยชน์การใช้งานวิจัย สามารถเป็นต่อยอดพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์วงจรรวม (IC 
manufacturing) ร่วมกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Automotive manufacturing) ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เพ่ิม
สูงขึ้นตอบสนองตามเทคโนโลยีใหม่ๆ และความต้องการของผู้ใช้งาน อีกท้ังการอ านวยความสะดวกและระบบในยานยนต์
ที่มีความฉลาดขึ้น งานวิจัยนี้เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในส่วนของประสิทธิภาพวัสดุลวดเชื่อมที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมลวด
ภายในบรรจุภัณฑ์วงจรรวม (IC) ส าหรับบรรจุภัณฑ์ท่ีต้องการความน่าเชื่อสูง จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและ
การใช้งานของระบบภายในยานยนต์ให้ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น และยังสามารถพัฒนาตัวอุปกรณ์ที่มี
ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์วงจรรวมให้มีอายุการใช้งานที่สูงขึ้นและทนทานต่อสภาวะปัจจัยต่างๆ อีกด้วย 

สอบถามรายละเอียดได้ที่  ผศ.ดร. อนุสรา ศรีสรวล ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.  โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 4206 หรือ  นายกิตติศักดิ์   โชติรัตน์ โทรศัพท์ 087-476-
3447 

 
 
 
 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ าปี 2561 ไปทอด
ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 (ขึ้น 8 ค่ า เดือน 8) ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ถนน
วงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐ และเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัดและ
มหาวิทยาลัยให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมความสามัคคีธรรมของหมู่คณะ พร้อมทั้งเพ่ือท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป และน าปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม 

มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนบุคลากร  นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ  และท าบุญได้ที่กอง
คลัง  ส านักงานอธิการบดี  มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604, 0-2587-4343-4   
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 0-2555-2000 ต่อ 1166, 2091, 1121 หรือ www.kmutnb.ac.th   

มจพ. จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ประจ าปี พ.ศ. 2561 
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