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In this research, the photocatalytic activity of the titanium dioxide nanotube arrays
(TNAs) and TNAs/ Au NPs was evaluated in terms of the methylene blue degradation in
visible irradiation. TNAs were grown vertically on titanium sheet by anodisation process in
ethylene glycol and ammonium fluoride electrolyte for 20 volts at room temperature. The
TNAs/ Au NPs were fabricated via a two-step process based on an anodisation process
followed by an electroplating technique using an electrolytic hard gold plating solution
containing gold potassium cyanide, 4 volts of the applied potential and 45 seconds of the
plating time. These samples were characterised by SEM, EDX, BET surface area, XPS and
FT-IR. The effects of the gold NPs on the photoactivity were investigated in details. The gold
NPs incorporation with TNAs showed very good photoactivity in the degradation of
methylene blue under visible irradiation.
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
น ้ำเป็ นปั จจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อกำรดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่ำจะเป็ นมนุษย์ สัตว์
หรื อพืช แต่ควำมเจริ ญก้ ำวหน้ ำของวิทยำกำรสมัยใหม่และกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์ก่อให้ เกิด
กำรขยำยตัวของมลพิษทำงนำ้ มำกขึน้ ตัวอย่ำงเช่น นำ้ เสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรปล่อย
สำรพิษจำกกระบวนกำรผลิตที่ย่อยสลำยได้ ยำกลงสู่แหล่งน ้ำ น ้ำเสียจำกชุมชน หรื อกิจกรรมทำงกำร
เพำะปลูกของเกษตรกรรม ทำให้ น ้ำมีกำรแปรสภำพเป็ นน ้ำเสีย ส่งผลทำให้ เกิดปั ญหำมลพิษทำงน ้ำ
และเกิดผลเสียหำยตำมมำมำกมำย เช่น สิ่งมีชีวิตทั ง้ ในนำ้ และในบริ เวณใกล้ เคียงทำให้ เสียควำม
สมดุลทำงธรรมชำติ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้ อม รวมทังเป็
้ นแหล่งเพำะพันธุ์ของเชื ้อ
โรค ซึ่ง อัน ตรำยต่อ สุข ภำพอนำมัย ของมนุษ ย์ ประเทศต่ำ งๆ ได้ ต ระหนัก ถึ ง มลพิ ษ ทำงน ำ้ จึง ได้
ทำกำรศึกษำ วิจยั และคิดค้ นเทคโนโลยี เพื่อบำบัดและแก้ ไขปั ญหำดังกล่ำว
ปั จจุบนั ได้ มีกระบวนกำรบำบัดน ้ำเสีย และกรรมวิธีในกำรกำจัดสำรอินทรี ย์ ทำให้ น ้ำมีควำม
บริ สทุ ธิ์เพิ่มมำกขึ ้น (Water Purification) เช่น กระบวนกำรดูดซับหรื อตกตะกอนด้ วยสำรเคมี (ชัชวำลย์
สุขมัน่ . 2556: 56) กระบวนกำรแลกเปลี่ยนไอออน และกระบวนกำรออสโมซิสแบบผันกลับ (ชลดำ ธีร
กำรุ ณวงศ์. 2554: 64) นอกเหนือไปจำกกระบวนกำรที่กล่ำวมำ กระบวนกำรเร่ งปฏิกิริยำโดยใช้ แสง
(Photocatalysis process) เป็ นทำงเลือกหนึง่ ที่ชว่ ยในกำรบำบัดน ้ำเสีย ซึ่งเป็ นปฏิกิริยำกำรย่อยสลำย
ของเสียโดยอำศัยกำรฉำยแสงอัลตรำไวโอเลต (Ultraviolet; UV) หรื อใช้ แสงวิสิเบิล (Visible) ร่วมกับ
กำรกระตุ้นอนุภำคของตัวเร่ งปฏิกิริยำหรื อแคตำลิสต์ (Catalyst) ตัวเร่งปฏิกิริยำจะเป็ นสำรกึ่งตัวนำ
(Semiconductor) ที่สำมำรถให้ อิเล็กตรอนออกมำได้ เมื่อมีพลังงำนมำกระตุ้น ทังที
้ ่อยู่ในรู ปออกไซด์
และซัล ไฟด์ เช่น ไทเทเนี ยมไดออกไซด์ (TiO2) ซิ ง ก์ ออกไซด์ (ZnO) และแคดเมี ย มซัลไซด์ (CdS)
(Hoffman M. R.; & et al. 1995)
ในช่วงแรกของงำนวิจยั ทำงด้ ำนปฏิกิริยำกำรเร่ งด้ วยแสง จะใช้ ตวั เร่ งปฏิกิริยำในรู ปของผง
(Powder) ซึง่ มีข้อเสียคือ ผงอนุภำคของตัวเร่งปฏิกิริยำนี ้ เป็ นตัวบดบังกำรเข้ ำถึงของพลังงำนแสงที่จะ
ทำปฏิกิริยำให้ เกิดกำรปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมำ จึงทำให้ กำรกระตุ้นโดยพลังงำนแสงได้ ไม่เต็มที่
(Yu J. G.; & et al. 2003) และยำกต่อกำรนำผงเพื่อนำกลับมำใช้ ใหม่ ต่อมำนักวิจยั ได้ คิดตัวเร่ ง
ปฏิ กิ ริ ย ำในรู ป ของฟิ ล์ ม บำง (Thin films) โดยอำจอยู่ใ นลัก ษณะกำรเคลื อ บลงบนซับ สเตรท
(Substrate) เช่น แก้ ว อะลูมินำ และพอลิเมอร์ และปั จจุบนั นักวิจยั ได้ สงั เครำะห์ ไทเทเนียมไดออกไซด์
ในรูปแบบนำโนรูพรุน (Nanoporous) รูปแบบของท่อนำโน (Nanotubes) ซึ่งทำให้ กำรปลดปล่อยของ
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อิเล็กตรอนได้ รวดเร็ วขึ ้น ทำให้ ประสิทธิภำพกำรเร่งปฏิกิริยำด้ วยแสงเพิ่มขึ ้น ส่ง ผลต่อ ควำมสำมำรถ
ในกำรดูดซับสำรอินทรี ย์ เพิ่มขึ ้นด้ วย (ศรัญญำ ทองอุน่ . 2555) (Yu J. G.; & et al. 2003)
ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยำที่ถูกนำมำประยุกต์ใช้ กันอย่ำงแพร่หลำย
เนื่ อ งจำกมี ช่อ งว่ำ งพลัง งำนที่ ก ว้ ำ ง สำมำรถดูด กลื น แสงและกำรแลกเปลี่ ย นอิ เ ล็ ก ตรอนได้ ดี มี
ควำมสำมำรถออกซิไดซ์สำรอินทรี ย์ได้ มีควำมคงทนต่อปฏิกิริยำเคมี อีกทังยั
้ งไม่เป็ นพิษและมีรำคำถูก
กำรพัฒ นำไทเทเนี ย มไดออกไซด์เ พื่ อ สำมำรถตอบสนองแสงอัล ตรำไวโอเลต หรื อ ใช้ แ สงวิสิ เ บิล
สำมำรถทำได้ โดยกำรเจือด้ วยโลหะชนิดต่ำงๆ เช่น กลุ่มของโลหะทรำนซิชนั (Transition Metal) ได้ แก่
เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) โครเมียม (Cr) หรื อวำนำเดียม (V) และกลุ่มของโลหะมีสกุล (Noble Metal)
ได้ แก่ เงิน (Ag) แพลทินมั (Pt) พำลำเดียม (Pd) หรื อทองคำ (Au) เพื่อทำให้ กำรเร่งปฏิกิริยำด้ วยแสง
เกิดได้ ดีขึ ้น (Miguel Pelaez.; & et al. 2012: 336-337)
ทองคำจะมีสมบัติเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยำที่ดีมำก เนื่องจำกมีควำมสำมำรถในกำรรับอิเล็กตรอน
ได้ กว่ำเมื่อเปรี ยบเทียบกับโลหะตัวอื่น ซึ่งพิจำรณำได้ จำกค่ำศักย์ไฟฟ้ำรี ดกั ชันมำตรฐำน (Standard
reduction potential; E0) ทองคำมีคำ่ ศักย์ไฟฟ้ำรี ดกั ชันเป็ นบวกสูง (E0 = 1.6 V) เมื่อเทียบกับโลหะอื่น
เช่น แพลทินมั มีค่ำศักย์ไฟฟ้ำรี ดกั ชันมำตรฐำนน้ อยกว่ำ (E0 = 1.2 V) จึงทำให้ กำรดึงอิเล็กตรอน
ออกมำจำกกระบวนกำรรวมตัวของอิเล็กตรอนและโฮล (Electron hole recombination) และกำรผลิต
ตัวออกซิไดส์บนผิวไทเทเนียมไดออกไซด์ทำได้ ดีกว่ำ ส่งผลให้ ประสิทธิภำพในกระบวนย่อยสลำยสำร
มลพิษอินทรี ย์เพิ่มขึ ้นตำมไปด้ วย จำกงำนวิจยั ของ Sakthivel และคณะ (Sakthivel .; & et al 2004)
ศึกษำกำรใช้ ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้ วยแพลทินัม พำลำเดียม และทองคำ เพื่อใช้ เป็ นตัวเร่ ง
ปฏิกิริยำสำหรับกำรสลำยสำร Acid Green 16 ภำยใต้ กำรฉำยแสงที่ควำมยำวคลื่น 254 นำโนเมตร
พบว่ำไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้ วยทองคำให้ ประสิทธิภำพกำรย่อยสลำยสำรอินทรี ย์ได้ สงู สุด
ดังนันงำนวิ
้
จยั นี ้จะศึกษำกำรสลำยตัวเชิงแสงของเมทิลีนบลูร่วมกับแผ่นไทเทเนียม ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และมุ่งพัฒนำประสิทธิภำพของท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยกำรเคลือบ
อนุภำคทองคำ จำกกำรสังเครำะห์ ด้วยกระบวนกำรแอโนไดเซชัน และกระบวนกำรชุบผิวโลหะด้ วย
ไฟฟ้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสลำยตัวเชิงแสงของเมทิลีนบลูภำยใต้ กำรฉำยแสงในช่วงวิสิเบิล

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย
1. เพื่อสังเครำะห์ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์และท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบ
อนุภำคทองคำด้ วยกระบวนกำรแอโนไดเซชันและกระบวนกำรชุบผิวโลหะด้ วยไฟฟ้ำ
2. เพื่อศึกษำกำรสลำยตัวเชิงแสงของเมทิลีนบลูร่วมกับแผ่นไทเทเนียม ท่อนำโนไทเทเนียมได
ออกไซด์ และท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภำคทองคำ
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ควำมสำคัญของกำรวิจัย
ทรำบถึงกำรย่อยสลำยตัวเชิงแสงของเมทิลีนบลูร่วมกับปฏิกิริยำกำรเร่ งด้ วยแสงของแผ่น
ไทเทเนียม ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภำคทองคำ

ขอบเขตของกำรวิจัย
1. สังเครำะห์ ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบ
อนุภำคทองคำด้ วยกระบวนกำรแอโนไดเซชันและกระบวนกำรชุบผิวโลหะด้ วยไฟฟ้ำ
2. ศึกษำลักษณะสัณฐำนของท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์และท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่เ คลือบอนุภำคทองคำด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกรำด (Field Emission
Scanning electron microscope; FESEM)
3. ศึกษำองค์ประกอบทำงเคมีด้วยเครื่ องเอกซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโคป (X-Ray
Photoelectron Spectroscope; XPS)
4. ศึ ก ษำพื น้ ที่ ผิ ว จ ำเพำะและควำมเป็ นรู พรุ น ด้ วยเทคนิ ค บรู นั ว เอ็ ม เมท เทลเลอร์
(Brunauer–Emmett–Teller; BET)
5. ทดสอบกำรสลำยตัวเชิงแสงของเมทิลีนบลูร่วมกับแผ่นไทเทเนียม ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภำคทองคำด้ วยเครื่ องอัลตรำไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโคป (UV-VIS spectroscope; UV-VIS)
6. ศึกษำหมู่ฟังก์ชนั หลังกำรสลำยตัวเชิงแสงของเมทิลีนบลูด้วยเครื่ องฟูเรี ยร์ ทรำนสฟอร์ ม
อินฟรำเรดสเปกโทรสโคป (Fourier Transform Infrared Spectroscope; FT-IR)
7. วิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลอง

สมมุตฐิ ำนในกำรวิจัย
ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภำคทองคำมีประสิทธิภำพในกำรสลำยตัวเชิงแสง
ของเมทิลีนบลูได้ ดีกว่ำท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์

ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1. สำมำรถสัง เครำะห์ แ ละพัฒ นำตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย ำด้ ว ยกระบวนกำรแอโนไดเซชัน และ
กระบวนกำรชุบผิวโลหะด้ วยไฟฟ้ำ
2. สำมำรถกำจัดสำรละลำยเมทิลีนบลูซงึ่ เป็ นสำรอินทรี ย์ที่มีอยูจ่ ริงในสภำวะแวดล้ อม
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บทที่ 2
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ ศึกษาค้ นคว้ าทฤษฎี เรี ยบเรี ยงเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องและ
นาเสนอความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาการเร่งด้ วยแสงโดยใช้ ฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่ขึ ้นรูปด้ วย
กระบวนการแอโนไดเซชัน เพื่ อสามารถเป็ นพื น้ ฐานสาหรั บผู้ใช้ ประโยชน์ จ ากงานวิจัยนี ต้ ่อไป ซึ่ง
นาเสนอตามหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide Nanotubes)
2. ปฏิกิริยาการเร่งด้ วยแสงโดยไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide Photocatalysis)
3. อนุภาคทองคา (Au particles)
4. เมทิลีบลู (Methylene blue)
5. การศึก ษาลัก ษณะสัณ ฐานด้ ว ยกล้ อ งจุล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่อ งกราด (Field
Emission Scanning electron microscope; FESEM)
6. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่ องเอกซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรสโคป (X-Ray
Photoelectron Spectroscope; XPS)
7. การศึกษาพื น้ ที่ผิ วจ าเพาะและความเป็ นรู พรุ น ด้ วยเทคนิคบรู นัว เอ็ม เมท เทลเลอร์
(Brunauer–Emmett–Teller; BET)
8. การศึกษาหมู่ฟังก์ชนั ด้ วยเครื่ องฟูเรี ยร์ ทรานสฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโตรสโคป (Fourier
Transform Infrared Spectroscope; FT-IR)
9. การทดสอบการดูดกลืนแสงด้ วยเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโคป (UVVIS Spectroscope; UV-VIS)
10. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

1. ท่ อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide Nanotubes)
1.1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของไทเทเนียม
ไทเทเนี ย มเป็ นโลหะในกลุ่ ม ทรานซิ ชั น จั ด เป็ นธาตุ ที่ มี อ ยู่ ม ากในโลก และอยู่ ใ นรู ป
สารประกอบของแร่ จึงต้ องสกัดออกมาเพื่อให้ ได้ ไทเทเนียมบริ สทุ ธ์ ไทเทเนียมบริ สทุ ธ์มีเลขอะตอม 22
มีการจัดเรี ยงตัวของอิเล็กตรอน (Electron configuration) คือ 1s22s22p63s23p63d24s2 และมีน ้าหนัก
อะตอม 47.867 รัศมีอะตอมไทเทเนียมเท่ากับ 147 พิโคเมตร (pm) มีจดุ หลอมเหลวและจุดเดือดคือ
1667 องศาเซลเซียส และ 3285 องศาเซลเซียส ตามลาดับ ในขณะที่ความหนาแน่นที่อณ
ุ หภูมิห้องคือ

5
4.50 กรัมต่อเซนติเมตร (gcm-1) และมีสภาพต้ านทานไฟฟ้า (Electrical resistivity) ที่อณ
ุ หภูมิ 20
องศา-\เซลเซียส คือ 42.0 ไมโครโอห์มเซนติเมตร (μΩ-cm) ไทเทเนียมทาปฏิกิริยาได้ ดีกบั พวกสารที่
ไม่ใช่โลหะ (Non-metal) โดยเฉพาะอย่างยิ่งออกซิเจนไฮโดรเจนและไนโตรเจนที่อณ
ุ หภูมิสงู ซึ่งสถานะ
ออกซิเดชัน (Oxidation state) ทางเคมีที่มกั จะเกิดขึ ้นมากที่สดุ คือ 4+ ซึ่งสารประกอบที่จะมีโอกาส
เกิดขึ ้นมากก็คือโมเลกุลจาพวกไดออกไซด์และเตตระคลอไรด์ เพราะมีสถานะออกซิเดชันเป็ น 4- ดังนั
้ น้
โครงสร้ างที่จะเกิดขึ ้นจะอยู่ในรู ปไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) และไทเทเนียมเตตระคลอไรด์ (TiCl4)
เป็ นส่วนใหญ่ (พีรพงศ์ ยศประยูรศักดิ.์ 2551: 10)
1.2 ไทเทเนียมไดออกไซด์
ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) หรื อไทเทเนีย เป็ นสารประกอบออกไซด์ของโลหะไทเทเนียม ซึ่ง
ได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีความคงทนต่อปฏิกิริยาเคมี (Chemical stability) ไม่มี
ความเป็ นพิษ (Non-toxic nature) และราคาไม่แพง จึงสามารถนามาประยุกต์สาหรับการใช้ งานใน
ด้ านต่างๆ ดังนี ้ การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้ เป็ นพลังงานรู ปอื่น เช่น การเปลี่ยนเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้าในเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) และการเปลี่ยนเป็ นพลังงานเคมีในกระบวนเร่งปฏิกิริยาด้ วยแสง
(Photocatalysis) นอกจากนี ้ไทเทเนียมไดออกไซด์มีคา่ ดัชนีการหักเหของแสงสูงจึงถูกนามาใช้ เป็ นสาร
เคลือบป้องกันการสะท้ อนแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดซิลิกอน (Silicon solar cell) และในอุปกรณ์
ทางด้ านการมองเห็นชนิดแผ่นบาง (Thin film optical device) ไทเทเนียมไดออกไซด์ยงั ถูกนามาใช้
เป็ นตัวจับก๊ าซ (Gas sensor) เนื่องจากมีคา่ การนาไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปได้ ตามองค์ประกอบของก๊ าซ
ที่ ส ภาวะบรรยากาศ เช่น สามารถใช้ ตรวจสอบก๊ า ซออกซิ เ จน คาร์ บอนมอนนอกไซด์ และมี เ ทน
(Srimuangmak, K.; & Niyomwas, S. 2011: 435) นอกจากนี ้ไทเทเนียมถูกนามาใช้ เป็ นวัสดุชีวภาพ
(Biomaterial) เพราะมีคณ
ุ สมบัติที่สามารถเข้ ากับร่ายกายของมนุษย์ได้ เช่น กระดูก เทียม ข้ อเข่าเทียม
รากฟั นเทียม
1.3 ผลึกและโครงสร้ างผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์
ไทเทเนียมไดออกไซด์มีเฟส (Phase) ที่สาคัญ 3 เฟส คือ บรู๊ คไคต์ (Brookite) อะนาเทส
(Anatase) และรูไทล์ (Rutile) ซึ่งเฟสบรู๊ คไคท์นนมี
ั ้ โอกาศพบได้ น้อยมาก โดยแต่ละเฟสจะถูกนาไปใช้
งานในด้ านที่แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละเฟสจะมีการจัดเรี ยงตัวของออกตะฮีดรา (TiO62-) แตกต่างกัน
จึงมีผลให้ แต่ละเฟสมีสมบัติบางประการที่แตกต่างกัน ดังตาราง 1 และโดยทัว่ ไปแล้ วไทเทเนียมไดออกไซด์บริ สทุ ธิ์นนจะไม่
ั้
สามารถเกิดขึ ้นได้ ในธรรมชาติ
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ตาราง 1 สมบัตทิ างผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์ (Khataee & G. Ali Mansoori. 2012: 5) (Ulrike
Diebold. 2003: 62)
Crystal
Structure
Rutile
Anatase
Brookite

Density
(kg/m3)
4240
3830
4170

Tetragonal
Tetragonal
Orthorhombic

Atomic radius
(nm)

O
Ti

0.066 (Covalent)
0.146 (Metallic)

System

Cell parameter (nm)
A
b
c
0.4584
0.2953
0.3758
0.9514
0.9166
0.5436
0.5135
Ionic radius
(nm)

O2Ti4+

0.14
0.064

ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อยู่ในเฟสอะนาเทสและรู ไทล์ จะมีโครงสร้ างผลึกเป็ นแบบเตตระโกนอล (Tetragonal) ซึ่งประกอบไปด้ วยแต่ละหน่วยของออกตะฮีดรา (TiO62-) มาเชื่อมต่อกันในแต่ละ
ออก-ตะฮีดรานันจะประกอบด้
้
วย Ti4+ อยู่ตรงกลางและถูกล้ อมรอบด้ วย O2- แต่การเชื่อมต่อกันของ
ออก-ตะฮีดราในทังสองเฟสนั
้
นจะแตกต่
้
างกันออกไป ในกรณีของเฟสรู ไทล์นนจะเกี
ั้
่ยวข้ องกับการใช้
ขอบและมุมของออกตะฮีดราในการเชื่อมต่อโดยด้ านที่อยู่ตรงข้ ามกันของออกตะฮีดราจะถูกเชื่อมต่อ
กันทาให้ เกิดเป็ นเส้ นตรง (Linear chain) และแต่ละเส้ นนันจะถู
้ กเชื่อมต่อกันโดยใช้ ออกซิเจนที่อยู่ ตรง
มุมร่ วมกัน ส่วนในกรณีของเฟสอะนาเทสนัน้ การเชื่อมต่อกันของออกตะฮีดราจะเกี่ยวข้ องกับการใช้
ขอบร่ วมกันเท่านัน้ (S. S. Watson.; & et al. 2003: 215) ส่วนบรู๊ คไคท์การเชื่อมต่อกันของออกตะฮี ด ราของขอบและมุ ม อยู่ใ นรู ป แบบของโครงสร้ างออร์ โ ทรอมบิ ค (Orthorhombic) (Alireze
Khataee & G. Ali Mansoori. 2012: 6) ซึง่ แต่ละเฟสนันแสดงดั
้
งภาพประกอบ 1 และ 2
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ออกซิเจน
ไทเทเนียม

ภาพประกอบ 1 ยูนิตเซลของไทเทเนียมไดออกไซด์ (ก) รูไทล์ (ข) อะนาเทส (ค) บรู๊คไคต์
ที่มา: Alireze Khataee & G. Ali Mansoori. (2555). Nanostructured Titanium Dioxide
Materials: Properties, Preparation and Application. p 1.

ภาพประกอบ 2 โครงสร้ างผลึกของ (ก) อะนาเทส (ข) รูไทล์ (ค) บรู๊คไคต์
ที่มา: Alireze Khataee & G. Ali Mansoori. (2555). Nanostructured Titanium Dioxide
Materials: Properties, Preparation and Application. p 1.
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1.4 ท่ อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
โครงสร้ างนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์นนั ้ สามารถสังเคราะห์ได้ หลากหลายรูปแบบ เช่น
อนุภาคนาโน (Nanoparticles) เส้ นใยนาโน (Nanofibres) แท่งนาโน (Nanorods) นาโนริ บบอน
(Nanoribbons) ลวดนาโน (Nanowires) และท่อนาโน (Nanotubes) ซึ่งโครงสร้ างท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ เป็ นโครงสร้ างที่ ไ ด้ รับความสนใจอย่างมาก จึง มีการพัฒ นามาอย่างต่อเนื่อง แสดงดัง
ภาพประกอบ 3 เนื่องจากมีสมบัติการขนถ่ายอิเล็กตรอนได้ ดี ส่งผลให้ อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้
รวดเร็ ว ในท่อ นาโน ทาให้ ตัวเร่ ง ปฏิ กิ ริย าในลัก ษณะนี ้ เมื่ อ ถูก กระตุ้น โดยพลัง งาน ท าให้ เ กิ ดการ
ปลดปล่อ ยของอิ เ ล็ ก ตรอนได้ ร วดเร็ ว กว่ า รู ป แบบอื่ น ท าให้ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ และยังสามารถนาไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีลกั ษณะเป็ นท่อนาโนไปประยุกต์ใช้ เป็ นเพื่อ
ประโยชน์ ในด้ า นต่า ง ๆ มากมาย เช่น ด้ า นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronics) ด้ า นแสง (Optics) ด้ า น
พลังงานทดแทน (Energy Storage) และด้ านการแพทย์ (Biomedicine) (Hai-chao Liang.; & et
al.2010)

ภาพประกอบ 3 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ของโครงสร้ างท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
ที่มา: Hai-chao Liang.; & et al. (2010). Photocatalytical Properties of TiO2
Nanotubes. Solid State Phenomena, 162: p 297.
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1.5 การสังเคราะห์ ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน
กระบวนการแอโนไดเซชัน (Electrochemical Anodisation Process) เป็ นเทคนิคหนึ่งของ
กระบวนการทางเคมี ไ ฟฟ้ าที่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงสภาพพื น้ ผิ วของโลหะ โดยการทาให้ เกิ ดฟิ ล์ ม
ออกไซด์ (Protective oxide film) บนพื ้นผิวของโลหะ เพื่อทาให้ โลหะสามารถป้องกันการกัดกร่อนได้
มากขึน้ โดยการใช้ สารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) ร่ วมกับเครื่ องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC
Power Supply) ซึ่งจะต้ องให้ โลหะตัวอย่างอยู่ด้านขัวบวกหรื
้
อขัวแอโนด
้
(Anode) และโลหะชนิดอื่น
อยู่ด้านขัว้ ลบหรื อขัว้ แคโทด (Cathode) โดยส่วนใหญ่จะใช้ แผ่นแพลทินัม หรื อบางครัง้ ใช้ เป็ นแท่ง
คาร์ บอน (Grimes; & Mor. 2009: 2) ดังภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4 องค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้าในการแอโนไดซ์แผ่นตัวอย่างไทเทเนียม
ที่มา: ปรับปรุงจาก Craig A. Grimes; & Gopal K. Mor. (2009).TiO2 Nanotube Arrays:
Synthesis, Properties, and Applications. p 2.
1.5.1 กลไกของการก่ อตัวของท่ อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยกระบวนการแอโนไดเซชัน
การก่อตัวเริ่ มต้ นจากแผ่นไทเทเนียมทาปฏิกิริยากับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ เกิดการก่อ
ตัวของออกไซต์ที่ผิวไทเทเนียม โดยเกิดจากการทาปฏิกิริยาของไทเทเนียมไอออน (Ti4+) ออกซิเจน
ไอออน (O2-) หรื อไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) ในอิเล็กโทรไลต์ ดังสมการ
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2H2O  O2 + 4e- + 4H+
Ti + O2  TiO2

(1)
(2)

จากนัน้ เกิดการก่อตัวของรู พรุ นขนาดเล็กบนชัน้ ออกไซด์ ในอิเล็กโตรไลต์ ที่ประกอบด้ วยฟลูออไรด์
ไอออน เช่น กรดไฮโดรฟลูออริก (HF) แอมโมเนียมฟลูออไรด์ (NH4F) เนื่องจากฟลูออไรด์ไอออน (F-) ที่
อยูใ่ นอิเล็กโทรไลต์ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตกิ ดั กร่อน โดยไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ถกู กัดกร่อนจะสลายตัวออกมา
รวมกับฟลูออไรด์ไอออน (TiF2-6) ดังสมการ
Ti4+ + 6F- TiF2-6

(3)

เมื่ อเวลาผ่านไปรู พ รุ น ที่ เ กิ ดขึน้ จะเพิ่ม ความลึกมากขึน้ และเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างจนมี ลักษณะ
คล้ ายคลึงกับท่อขนาดเล็ก ที่ เรี ยงตัวตังฉากกั
้
บพืน้ ผิว ไทเทเนียม อาจเรี ยกสิ่งที่เกิดขึน้ นี ว้ ่า ท่อนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ดงั ภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 ลักษณะการเกิดท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (ก) การก่อตัวของชันออกไซด์
้
(ข) เริ่ม
เกิดรูพรุนขนาดเล็กบนชันออกไซด์
้
(ค) การเติบโตของรูพรุนมากขึ ้น เกิดเป็ นชัน้ Barrier (ง)
การขยายตัวของขนาดรูพรุนและการสลายตัวของชันออกไซด์
้
เกิดเป็ นผนังท่อ (จ) เกิดเป็ นท่อนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์อย่างสมบูรณ์
ที่มา: Hai-chao Liang.; & et al.(2010). Photocatalytical Properties of TiO2 Nanotubes.
Solid State Phenomena. 162. p 304.
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1.6 กระบวนการชุบผิวโลหะด้ วยไฟฟ้า (Electroplating Process)
การชุบผิวโลหะด้ วยไฟฟ้า หมายถึงการนาเอาชิ ้นงานหรื อวัสดุที่สามารถนาไฟฟ้ามากระทา
เคลือบผิวด้ วยโลหะด้ วยไฟฟ้ากระแสตรง หลักการการชุบผิวโลหะด้ วยไฟฟ้า คือนาชิ ้นงานที่จะทาการ
ชุบต่อเข้ ากับขัวลบหรื
้
อขัวแคโทด
้
(Cathode) ของแหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply)
ส่ว นโลหะที่ จ ะไปเคลื อ บผิ ว บนชิ น้ งานต่อ เข้ า กับ ขัว้ บวกหรื อ ขัว้ แอโนด (Anode) (แต่ขัว้ บวกไม่
จาเป็ นต้ องเป็ นโลหะชนิดเดียวกันกับโลหะที่ไปเคลือบบนชิ ้นงานเสมอไป) ซึ่งเรี ยกว่า ตัวล่อ นาชิ ้นงาน
และตัวล่อจุม่ ลงไปในน ้ายาชุบหรื อสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) ดังภาพประกอบ 6 แล้ วปรับ
กระแสไฟฟ้าให้ เหมาะสมก็จะทาให้ ไอออนของโลหะที่จะเคลือบบนชิ ้นงานวิ่งไปยังขัวลบ
้ ซึ่งเป็ นชิ ้นงาน
แล้ วรับอิเ ล็ กตรอนที่ ผิวของชิน้ งานกลายเป็ นโลหะเคลื อบบนชิ น้ งาน ส่วนขัว้ บวกถ้ าเป็ นโลหะชนิด
เดี ย วกั บ โลหะไปเคลื อ บที่ ผิ ว ได้ ข องชิ น้ งานก็ จ ะละลายสู่ น า้ ยาชุ บ ในรู ป แบบของไอ ออนบวก
(ภาณุสฤษฏิ์ บุญคา. 2555: 4)
จากภาพประกอบ 6 อิเล็กตรอนจะเคลื่อนไปสู่ขวแคโทด
ั้
ทาให้ ที่ขวมี
ั ้ ปริ มาณของอิเล็กตรอน
มาก และ M2+ ซึง่ เป็ นไอออนบวกก็จะเคลื่อนที่เข้ ามารับอิเล็กตรอน เกิดปฏิกิริยารี ดกั ชัน (Reduction)
กลายเป็ นโลหะ M เกาะหรื อเคลือบอยู่บนชิ ้นงาน ขณะเดียวกันขัวแอโนดซึ
้
่งมีโลหะ M ต่ออยู่ก็จะ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) ได้ M2+ ลงสู่สารละลายเพื่อชดเชยกับ M2+ ที่ลดลง ทาให้ ความ
เข้ ม ข้ นของสารละลายอิ เ ล็ ก โทรไลต์ ค งที่ และอิ เ ล็ ก ตรอนที่ ขัว้ แอโนดไหลเข้ า ไปที่ ขัว้ บวก ท าให้
กระแสไฟฟ้าครบวงจร ซึง่ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นที่ขวแอโนดและขั
ั้
วแคโทด
้
ดังนี ้
ขัวแคโทด
้
:
ขัวแอโนด
้
:

M2++ ne - M
M  M2++ ne-

ภาพประกอบ 6 องค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้าในการชุบผิวโลหะด้ วยไฟฟ้า

(4)
(5)
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2. ปฏิกิริยาการเร่ งด้ วยแสงโดยไทเทเนี ยมไดออกไซด์ (Titanium
Photocatalysis)

Dioxide

2.1 ปฏิกิริยาการเร่ งด้ วยแสง (Photocatalytic)
ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก หรื อปฏิกิริยาการเร่งด้ วยแสง (Photocatalytic) เป็ นปฏิกิริยาที่ใช้
ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยาร่ ว มกั บ การกระตุ้น ด้ ว ยแสง ดัง นัน้ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าการเร่ ง ด้ ว ยแสงจึง ต้ อ งอาศัย
องค์ประกอบสองอย่าง คือ ตัวเร่ งปฏิกิริยา (Catalyst) และพลังงานแสง ตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ ใช้ ส่วนใหญ่
จะเป็ นสารกึ่งตัวนา เนื่องจากในสารกึ่งตัวนามีระยะห่างระหว่างแถบวาเลนซ์ (Valence band; VB)
และแถบการนาไฟฟ้า (Conduction band; CB) หรื อที่เรี ยกว่า แถบช่องว่างพลังงาน (Band gap; BG)
ค่อนข้ างมาก ดังภาพประกอบ 7 แต่ในโลหะทรานสิชนั (Transition metal) VB และ CB จะอยู่ติดกัน
ทาให้ อิเล็กตรอน (Electron, e-) ที่ถกู กระตุ้นด้ วยแสงไปที่ CB มีโอกาสกลับมาที่ VB ได้ และส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการเร่ งปฏิกิริยาลดลง ดังนันจึ
้ งไม่นิยมใช้ โลหะทรานสิชนั หรื อโลหะตัวนาเป็ นตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยาโฟโตคะตะไลติก สารกึ่ง ตัวนา (Semiconductor) ที่ นิยมใช้ เ ป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาในการ
ศึกษาวิจยั มากที่สดุ คือ ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide, TiO2) หรื อไททาเนียเนื่องจากมี
ความสามารถในการออกซิไดซ์สารอินทรี ย์ได้ ดี มีเสถียรภาพทางเคมีสงู ไม่เป็ นพิษ และราคาถูก (Y.D.
Hou.; & et al. 2008) (ณัฐญา คุ้มทรัพย์. 2556)

ภาพประกอบ 7 แถบช่องว่างพลังงานของวัสดุ
ที่มา: Manoj A. Lazar.; & et al. 2012. Photocatalytic Water Treatment by Titanium
Dioxide: Recent Updates. Catalysts 2. p 572.
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2.1 กลไกการเกิดปฏิกิริยาการเร่ งด้ วยแสงของไทเทเนียมไดออกไซด์
ไทเทเนียมไดออกไซด์นนั ้ จะมีแถบช่องว่างพลังงานที่แตกต่างกันในแต่ละเฟส โดยบรู๊คไคท์
(BG ประมาณ 3.2 อิเล็กตรอนโวลต์) อะนาเทส (BG ประมาณ 3.2 อิเล็กตรอนโวลต์) และรูไทล์ (BG
ประมาณ 3.0 อิเล็กตรอนโวลต์) (M. Pelaez.; & et al. 2012) ซึ่งมากกว่าสารกึ่งตัวนาชนิดอื่น ๆ เช่น
เฟอริ คออกไซด์ (Fe2O3) ทังสเตนออกไซด์ (WO3) โดยความสามารถของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่
นามาใช้ เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้ แสงนันเป็
้ นผลมาจากปั จจัยหลายประการ เช่น โครงสร้ างและขนาด
ของผลึก ความหนาแน่นของหมูไ่ ฮดรอกซิลที่พื ้นผิว พื ้นที่ผิวจาเพาะ ความพรุน และสมบัติอื่น ๆ ปั จจัย
เหล่า นี จ้ ะมี ผ ลต่อการผลิ ต คู่อิเ ล็ กตรอน-โฮล การดูด ซับบนพื น้ ผิ ว และกระบวนการรี ดอกซ์ (Y.
Bessekhouad.; & et al. 2003)
โดยทัว่ ไปแล้ วหลักการและกลไกการย่อยสลายสารที่เป็ นมลพิษชนิดต่าง ๆ ในน ้ามีปัจจัยที่
สาคัญที่จะทาให้ กระบวนการการย่อยสลายเกิดขึน้ ได้ ดีนนั ้ ได้ แก่ ความยาวคลื่นแสงที่มากกว่าหรื อ
เท่ากับแถบช่องว่างพลังงานของตัวเร่งปฏิกิริยา ออกซิเจน น ้า และตัวเร่งปฏิกิริยา โดยหลักการของการ
เร่งปฏิกิริยาด้ วยแสงของสารกึ่งตัวนา คือ ถ้ ามีแถบช่องว่างพลังงานที่เหมาะสมกับช่วงความยาวคลื่นที่
ให้ เข้ าไปจะสามารถเกิดปฏิกิริยารี ดอกซ์ได้ ดี การเร่งปฏิกิริยาด้ วยแสงจะเกิดขึ ้นได้ เมื่อได้ รับ พลังงาน
แสงในรูปพลังงานโฟตอนมากพอที่จะทาให้ ปฏิกิริยาเกิดขึ ้นได้ ซึง่ พลังงานนี ้เราเรี ยกว่า พลังงานกระตุ้น
เมื่อตัวเร่งปฏิกิริยาถูกกระตุ้นด้ วยแสงอิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ให้ เคลื่อนที่ไปยังแถบการนาไฟฟ้า
ทาให้ เกิดคูอ่ ิเล็กตรอนและโฮล ซึง่ จะวิ่งกระจายอยูท่ ี่ผิวของสารกึ่งตัวนา ดังภาพประกอบ 8

ภาพประกอบ 8 กลไกของการเร่งปฏิกิริยาด้ วยแสงของไทเทเนียมไดออกไซด์
ที่มา: K. Nakata.; & A. Fujishima. 2012. TiO2 photocatalysis: Design and applications.
Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry. p 169–189.
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ปฏิกิริยาที่แถบวาเลนซ์ (Valence band) ซึ่งมีโฮลอยู่นนั ้ อธิ บายได้ ว่าอิเล็กตรอนจาก
สารละลายหรื อเรี ยกว่า ตัวให้ อิเล็กตรอน (Electron donor) จะเคลื่อนไปยังโฮลในแถบวาเลนซ์ จะ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) โดยที่โฮลจะทาปฏิกิริยากับน ้า (H2O) และไฮดรอกไซด์ไอออน
(OH-) เกิดเป็ นไฮดรอกซิลเรดิคอล (Hydroxyl radical; OH•) ซึ่งเป็ นตัวออกซิแดนท์ (Oxidant) ที่แรง
ในกระบวนการเร่ งปฏิกิริยาด้ วยแสงสามารถย่อยสลายสารอินทรี ย์ช นิดต่างๆ ได้ อีกทางด้ านหนึ่ง
ปฏิกิริยาที่เกิดที่แถบการนาไฟฟ้า (Conduction band) คือ อิเล็กตรอนจะเคลื่อนจากแถบการนาไฟฟ้า
ไปยังตัวรับอิเล็กตรอน (Electron acceptor) ในปฏิกิริยารี ดกั ชัน ออกซิเจน (O2) ที่ถกู ดูดซับจะเป็ น
ตัวรับอิเล็กตรอนซึ่งทาให้ เกิดเป็ นไอออนซุปเปอร์ ออกไซด์ เรดิเคิล (Superoxide radicals; O2•¯) และ
เมื่อซุปเปอร์ ออกไซด์เรดิเคิลทากับโฮลได้ เป็ นไฮดรอกซิลเรดิเคิล (HO2•¯) ในน ้า ถ้ า HO2•¯รวมกัน ผลที่
ได้ คือ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2) และออกซิเจน (O2) ซึ่งไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์สามารถรับ
อิเล็กตรอนจากแถบการนา หรื อจากซุปเปอร์ ออกไซด์เรดิเคิล และกลายไปเป็ นไฮดรอกซิลเรดิเคิลได้
ดัง นัน้ ไฮดรอกซิ ล เรดิเ คิล อาจถูก สร้ างขึน้ โดยปฏิ กิริยารี ดักชัน ซึ่ง สามารถย่อยสลายสารประกอบ
อินทรี ย์ในน ้ำได้ (นัดดา เวชชากุล. 2555) (K. Nakata.; & A. Fujishima. 2012)
ซึง่ สามารถเขียนสมการการเกิดปฏิกิริยาเร่งด้ วยแสงเป็ นดังนี ้
O2 + e O 2 •¯
ปฏิกิริยารี ดกั ชัน

(6)

H2O + h+

O2 + e- +H2O + h+ 

(7)
(8)

OH•+ H+
O2•¯ + OH•+ H+

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ปฏิกิริยารี ดอกซ์

2.3 ประสิทธิภาพของปฏิกิริยาเร่ งด้ วยแสง
ข้ อมูลการใช้ อนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์ผสมเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
ในการย่อยสลายสารประกอบอินทรี ย์ชนิดต่าง ๆ นัน้ มีการศึกษากันอย่างต่อเนื่องแสดงดังตาราง 2
ตาราง 2 ประสิทธิภาพของไทเนียมเนียมไดออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์ผสมเมื่อใช้ เป็ นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาด้ วยแสงในการย่อยสลายสารมลพิษอินทรี ย์ (ชลดา ธีรการุณวงศ์. 2554)
ตัวเร่ งปฏิกิริยา
Anatase TiO2
TiO2, ZnO
TiO2

ประเภทสารอินทรีย์
Methyllic orange
Organic sulfide compounds
Oxalic acid, maleic acid, 1,2,3-THB
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ตาราง 2 (ต่อ)
ตัวเร่ งปฏิกิริยา
TiO2
TiO2
TiO2
TiO2 (fibre)
TiO2/Si on black sand
TiO2, CuO/TiO2
TiO2-coated pellets
TiO2 /CNT
TiO2/NT

ประเภทสารอินทรีย์
Benzamide
Rhodamine B
Methyl orange
Phenol, formic acid
Cationic and anionic dyes
Nitrogen oxide
Phenol
Acridine dye
Methylene

3. อนุภาคทองคา (Au particles)
ทองคาเป็ นโลหะไม่ทาปฏิกิริยากับออกซิเจน ดังนันเมื
้ ่อสัมผัสอากาศ สีของทองจะไม่หมอง
และไม่เกิดสนิมทองคาบริ สทุ ธิ์จะไม่ทาปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical inactive) ได้ ง่ายจึงทนต่อการผุกร่ อนและไม่เกิดสนิมกับอากาศ (Oxidize) และเฉื่ อยต่อสารเคมีส่วนใหญ่ แต่มีปฏิกิริยากับคลอรี น
ฟลูออรี น น ้าประสานทอง สามารถนาไฟฟ้าและสะท้ อนความร้ อนได้ ดี เป็ นที่ร้ ู กนั ดีว่าโลหะทรานซิชนั
ส่วนใหญ่มีความว่องไวสูงและสามารถนามาใช้ เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ ดี เช่น นิกเกิล แพลทินมั ทองแดง
เงิน เป็ นต้ น ในขณะที่โลหะทองไม่สามารถนามาใช้ เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ เนื่องจากทองมีความว่องไว
(Active) ทางเคมี ต่า จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1987 ฮารู ตะ (Masatake Haruta) นักวิจัยจาก Tokyo
Metropolitan University ได้ เสนองานวิจัยที่ระบุว่าทองที่กระจายตัวอยู่บนผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์ (Au/TiO2) แสดงสมบัติความเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีมากในปฏิกิริยาออกซิเดชันของ CO และ
ยังพบอีกว่าทองสามารถเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ ดีกว่า แพลทินมั ได้ มีการอธิบายถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจมี
ผลต่อสมบัติความเป็ นตัวเร่ ง ปฏิ กิริยาของทอง เช่น ขนาดของอนุภาคทอง ประจุของอนุภาคทอง
อันตรกิริยาระหว่างทองและตัวดูดซับ (Metal-support interaction) (Britt Hvolbaek.; & et al. 2007:
15)
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4. เมทิลีนบูล (Methylene blue)
เมทิลี นบูล นิยมใช้ เ ป็ นสี ย้อมในอุตสาหกรรม เป็ นสารเคมี ที่ ไ ม่ว่องไวต่อการทาปฏิ กิริยา
(Chemically inert) มีความเป็ นพิษ และเสถียร (Stable) ในสิ่งแวดล้ อม เมทิลีนบลูนนั ้ ไม่สามารถย่อย
สลายได้ ทางชีวภาพ (Non-biodegradable) พบมากที่สุดในอุตสาหกรรมน ้าเสีย จึงเป็ นเรื่ องยากที่จะ
สามารถแยกเมทิลีนบลูออกจากน ้าเสีย เพราะละลายน ้าได้ ดี ทาให้ เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศและมนุษย์
โดยตรง ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็ นหนึ่งในตัวเร่ งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสามารถลดหมู่ฟังก์ชนั ใน
เมทิลีนบลูได้ ทาให้ ความเข้ มข้ นลดลง โดยครึ่งชีวิต (Half-life) ของเมทิลีนบลู อยู่ที่ประมาณ 5 – 6.5
ชัว่ โมง

ภาพประกอบ 9 โครงสร้ างเคมีของเมทิลีนบลู
ที่มา: Chau Thanh Nam.; & et al. (2012). Bulletin of Materials Science. 36, p 480.

5. การศึกษาลักษณะสัณฐานด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (Field
Emission Scanning electron microscope; FESEM)
กล้ องจุลทรรศน์อิเ ล็ กตรอนแบบส่องกราด (Field Emission Scanning electron
microscope; FESEM) เป็ นเครื่ องมือที่มีประโยชน์ในการศึกษาโครงสร้ างขนาดเล็กระดับจุลภาค และ
เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ กนั อย่างแพร่หลายทังในการวิ
้
จยั และการผลิตภาคอุตสาหกรรม FESEM เป็ นกล้ อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกาลังขยายสูงถึงระดับ 1,000,000 เท่า ทาให้ สามารถศึกษาโครงสร้ างขนาด
เล็กระดับไมโครหรื อนาโนได้ FESEM ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ วิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน
(Energy Dispersive X-Ray Spectrometer ; EDS) ซึ่งช่วยในการศึกษา ชนิด ปริ มาณ และการ
กระจายขององค์ประกอบธาตุของวัสดุที่ศกึ ษาได้ อีกทัง้ FESEM ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรื อ
หัววัดอื่นๆเพื่อใช้ ศกึ ษาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ตา่ งกันออกไป เช่น เชื่อมต่อกับอุปกรณ์วิเคราะห์
การเรี ย งตัวของผลึก โดยใช้ สัญ ญาณจากการเลี ย้ วเบนของอิเ ล็ ก ตรอนกระเจิ ง กลับ (Electron
Backscatter Diffraction; EBSD) นอกจากนี ้ FESEM ยังสามารถประยุกต์โดยเชื่อมต่อกับชุดอุปกรณ์
ควบคุมลาอิเล็กตรอนเพื่อใช้ เขียนลวดลายขนาดเล็กลงบนชิ ้นงาน (Electron Beam Lithography) จะ
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เห็นได้ ว่า FESEM เป็ นเครื่ องมือที่มีความจาเป็ นต่อการศึกษาวิจยั ด้ วยกาลังขยายที่สงู และสามารถ
ประยุกต์ใช้ งานได้ หลากหลายและครอบคลุมการศึกษาวิจยั ในระดับจุลภาค
5.1 หลักการทางานของกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด
ส่วนประกอบและหลักการทางานโดยสังเขปของ SEM แสดงในภาพประกอบ 10 ส่วนบนสุด
เป็ นแหล่งกาเนิดอิเล็กตรอน ที่เรี ยกว่า ปื นอิเล็กตรอน (Electron gun) อิเล็กตรอนจากแหล่งกาเนิดจะ
ถูกเร่ ง ให้ เ คลื่ อนที่ ล งมาตามคอลัม น์ ซึ่ง มี สภาพสุญ ญากาศด้ วยความต่างศัก ย์ เร่ ง (Accelerating
Voltage) ในช่วง 0 – 30 kV (บางเครื่ องอาจทาได้ สงู ถึง 50 kV) โดยทิศทางการเคลื่อนที่จะถูกควบคุม
ด้ วยเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic lens) 2 ชุด หรื อมากกว่า และปริ มาณของอิเล็กตรอนจะ
ถูกควบคุมโดย ช่องเปิ ด (Aperture) ซึง่ มีขนาดต่าง ๆ กัน ตามลักษณะการใช้ งาน

ภาพประกอบ 10 โครงสร้ างการทางานของกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FESEM)
ที่มา: Yang Leng. (2008). Materials Characterization: Introduction to Microscopic
and Spectroscopic Methods. p 122.
เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าชุดแรก ที่เรี ยกว่าเลนส์คอนเดนเซอร์ (Condenser lens) นับว่าเป็ น
อุปกรณ์ที่มีความสาคัญที่สดุ ต่อการควบคุมแสงอิเล็กตรอน (Electron optics) เนื่องจากเป็ นเลนส์ที่ทา
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หน้ าที่ บี บ ล าอิ เ ล็ ก ตรอนที่ ส่ ง มาจากแหล่ ง ก าเนิ ด ให้ เป็ นล าที่ มี ข นาดพื น้ ที่ ห น้ าตั ด เล็ ก ลง
(Demagnification) ส่วนเลนส์วตั ถุ (Objective lens) ซึ่งเป็ นเลนส์ชดุ สุดท้ ายนัน้ จะทาหน้ าที่โฟกัสลา
อิเล็กตรอนให้ ไปตกบนผิวของตัวอย่าง โดยมีสแกนคอยล์ (Scan coil) ทาหน้ าที่กราดลาอิเล็กตรอนให้
ไปบนผิวของตัวอย่างภายในกรอบพื ้นที่สี่เหลี่ยม คล้ ายกับการกวาดภาพบนจดโทรทัศน์ ซึ่งพื ้นที่ผิวของ
ตัวอย่างบริ เวณที่ถูกยิงด้ วยลาอิเล็กตรอนนี ้จะเกิ ดสัญญาณ (Signal) ขึ ้นหลายชนิดในเวลาเดียวกัน
และ SEM จะมี อุปกรณ์ ส าหรั บ ตรวจจับ สัญญาณ (Detector) ชนิดต่างๆ เหล่านัน้ แล้ วส่ง ไป
ประมวลผลเป็ นภาพแสดงบนจอภาพต่อไป (บัญชา ธนบุญสมบัต;ิ และคณะ. 2544: 4)
5.2 สัญญาณแบบต่ างๆ (Various Types of Signal)
สัญญาณภาพแบบต่างๆ ที่เกิดขึ ้นระหว่างอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนกับพื ้นผิวตัวอย่าง
และอันตรกิริยาอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นดังที่แสดงไว้ ในภาพประกอบ 11 ดังนี ้
1. สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electron Image) เป็ นอิเล็กตรอน
ที่หลุดออกจากชันแถบการน
้
า (Conduction band) หรื อแถบพลังงานเวเลนซ์ (Valance band) ซึ่งไม่
ต้ องใช้ พลังงานสูงสามารถหลุดออกจากผิวชิ ้นงานได้ ง่ายบางครัง้ เรี ยกว่าอิเล็กตรอนอิสระ ซึ่งจะมีช่วง
พลังงาน 10 ถึง 50 อิเล็กตรอนโวลต์อิเล็กตรอนชนิดนี ้จะใช้ ในการสร้ างภาพที่บริ เวณพื ้นผิวของชิ ้นงาน
สาหรับกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด
2. สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (Backscattered Electron Image) หรื อ
เป็ นกลุม่ อิเล็กตรอนที่สญ
ู เสียพลังงานให้ กบั อะตอมในชิ ้นงานเพียงบางส่วนและกระเจิงกลับออกมา ซึ่ง
มีพลังงานสูงกว่าอิเล็กตรอนทุติยภูมิ เกิดที่พื ้นผิวระดับลึกกว่า 50 นาโนเมตร โดยเกิดได้ ดีกับธาตุที่มี
เลขอะตอมสูง
3. สัญญาณภาพจากรังสีเอกซ์ (X-ray Image) ชนิดที่เป็ นรังสีเอกซ์เฉพาะตัว เป็ นคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอิเล็กตรอนในระดับชันโคจรต่
้
างๆ (K, L, M) ถูกกระตุ้น (Excited) หรื อได้ รับ
พลัง งานมากพอจนหลุดออกจากวงโคจรออกมา ทาให้ อะตอมต้ องรักษาสมดุลของโครงสร้ างรวม
ภายในอะตอม โดยการดึงอิเล็กตรอนจากชันโคจรถั
้
ดไปเข้ ามาแทนที่ และต้ องลดระดับพลัง งานภายใน
เนื่องจากอิเล็กตรอนที่ถกู ดึงมาแทนมีระดับพลังงานสูงกว่า โดยการปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาใน
รู ปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อทาให้ ตวั เองมีพลังงานเท่ากับชันโคจรที
้
่แทนที่ ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านีม้ ี
ความยาวคลื่ น เฉพาะในแต่ล ะธาตุ จึง สามารถนามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการวิ เคราะห์ ธ าตุตามระดับ
พลังงานของตัวอย่างได้ ทงเชิ
ั ้ งปริ มาณและคุณภาพ (วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา; และคณะ. 2543: 292291)
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ภาพประกอบ 11 การเกิดอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกบั ตัวอย่างที่ระดับชันความลึ
้
กต่าง ๆ
ที่มา: Yang Leng. (2008). Materials Characterization: Introduction to Microscopic
and Spectroscopic Methods. p 130.
5.3 ลักษณะของตัวอย่ างและชนิดของ SEM
สาหรับ SEM แบบที่ต้องการสภาพสุญญากาศสูง ตัวอย่างที่ต้องการจะศึกษาต้ องแห้ ง ไม่มี
ความชื น้ และไม่ ป นเปื ้อ นสารจ าพวกไฮโดรคาร์ บ อน เช่ น น า้ มัน เพราะเมื่ อ ชิ น้ งานอยู่ภ ายใต้
สุญ ญากาศ ความชื น้ หรื อ สารไฮโดรคาร์ บ อนจะแตกตัว เป็ นโมเลกุล เล็ ก ๆ ขัด ขวางเส้ น ทางของ
อิเล็กตรอน ทาให้ ภาพที่ได้ ไม่ชดั เจน อีกทังโมเลกุ
้
ลเหล่านี ้อาจไปเกาะส่วนต่าง ๆ ของกล้ อง เช่น ผิวของ
แหล่งกาเนิดอิเล็กตรอน เป็ นเหตุให้ แหล่งกาเนิดมีอายุการใช้ งานสันลง
้ หากตัวอย่างเป็ นวัสดุที่ไม่นา
ไฟฟ้าต้ องเคลือบผิวหน้ าชิ ้นงานฟิ ล์มที่นาไฟฟ้าบาง ๆ ซึง่ วัสดุที่นิยมนามาใช้ เคลือบผิว ได้ แก่ ทอง ทอง
ผสมแพลทินัม และคาร์ บอน การเคลือบด้ วยทองหรื อทองผสมแพลทินัมจะได้ ภาพที่คมชัดกว่าการ
เคลือบด้ วยคาร์ บอน แต่จะทาให้ ข้อมูลทางเคมีของเทคนิค EDS บิดเบือนไปได้ ในกรณีที่ต้องการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
สาหรับตัวอย่างที่ไม่นาไฟฟ้าอาจไม่ต้องทาการเคลือบได้ โดยเลือกใช้ ความต่างศักย์น้อย ๆ
(ต่ากว่า 3 kV) ซึ่ง ภายใต้ เ งื่ อนไขที่ เ หมาะสมจะไม่เ กิ ดการสะสมประจุที่ผิว (Charging) เนื่ องจาก
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ปริมาณกระแสเข้ าให้ เท่ากับกระแสออก หรื อเลี่ยงไปใช้ SEM แบบสุญญากาศต่าแทน (บัญชา ธนบุญ
สมบัตแิ ละคณะ. 2544: 15)

6. การศึกษาองค์ ประกอบทางเคมีด้วยเครื่ องเอกซ์ เรย์ โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโคป (X-Ray Photoelectron Spectroscope; XPS)
เทคนิคการทดลองเอกซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอน (XPS) เป็ นเทคนิคหนึ่งทาง Spectroscopy ที่ใช้
ศึกษาองค์ประกอบ (Elemental composition) สถานะทางเคมี (Chemical state) และสถานะ
อิเล็กตรอน (Electronic state) ของธาตุที่เป็ นองค์ประกอบในสารตัวอย่าง โดยศึกษาจากค่า พลังงาน
ยึดเหนี่ยว (Binding energy) ของโฟโตอิเล็กตรอนที่ปลดปล่อยออกมาจากอะตอมในสารตัวอย่าง
6.1 หลักการของเครื่องเอกซ์ เรย์ โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโคป
หลักการพื ้นฐานของโฟโตอิเล็กตรอนสเปคโตรสโคปี คือ โฟตอน (Photon) 1 โฟตอน เข้ าไป
ชนอะตอมและทาให้ อิเ ล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม โดยพลัง งานของโฟตอน 1 โฟตอน (คฑาวุธ
ภาชนะ. 2554: 70-72) สามารถหาได้ จากความสัมพันธ์
E  h

โดย

E
h


(9)

คือ พลังงานของโฟตอน 1 โฟตอน
คือ ค่าคงที่ของแพลงค์ (Planck constant) มีคา่ 6.62x10-23 J.s
คือ ความถี่ของการแผ่รังสี (Hz)

เมื่ อ อะตอมภายในโมเลกุ ล ของสารดู ด กลื น พลั ง งานโฟตอนจากรั ง สี เ อ็ ก ซ์ จะท าให้
เกิดปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก (Photoelectric effect) หรื ออาจเรี ยกว่า การปลดปล่อยเนื่องจากแสง
(Photoemission) โดยอะตอมถูกไอออไนซ์ (Ionised) และอิเล็กตรอนหลุดออกไปจากอะตอมเป็ น
อิเล็กตรอนอิสระ (Free electron) ที่เรี ยกว่า โฟโตอิเล็กตรอน (Photoelectron) ดังภาพประกอบ 12 ซึ่ง
เขียนให้ อยูใ่ นรูปสมการพลังงานดังนี ้ (Terry L. Alford.; & et al. 2007: 203-204)
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เมื่ออะตอม A ดูดกลืนพลังงานโฟตอนจากรังสีเอกซ์
E ( A)  h  E ( A* )  E kin  

(10)

โดยทั่วไป พลัง งานของโฟโตอิเล็ กตรอน คือพลังงานจลน์ จึง สามารถเขียนสมการให้ อยู่ในรู ปของ
พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน
Ekin  h  [ E ( A* )  E ( A)]  

โดย

E kin


(11)

คือ พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน
คือ ฟั งก์ชนั งาน (Work function)

เทอมสุดท้ ายในสมการ (11) แสดงถึงความแตกต่างของพลังงานระหว่างอะตอมที่ถกู ทาให้
เป็ นไอออน (Ionised atoms) และอะตอมที่เป็ นกลาง (Neutral atoms) ซึ่งโดยทัว่ ไปจะถูกเรี ยกว่า
พลังงานยึดเหนี่ยว (Binding energy, E B ) ของอิเล็กตรอนดังนันสามารถเขี
้
ยนเป็ นสมการได้ ดงั นี ้
Ekin  h  EB  

โดย

EB

(12)

คือ พลังงานยึดเหนี่ยว

พลังงานยึดเหนี่ยว ( E B ) เป็ นพลังงานที่ใช้ ในการดึงอิเล็กตรอนจากระดับเริ่ มต้ นจนถึงระดับ
สุญญากาศและพลังงานจลน์ ( Ekin ) ของโฟโตอิเล็กตรอนจะแสดงดังสมการ (12) โดยปกติพลังงานยึด
เหนี่ยวของระดับพลังงานในของแข็งอาจถูกตรวจวัดเทียบกับระดับเฟอร์ มิ (Fermi level) ของของแข็ง
มากกว่าระดับสุญญากาศ (คฑาวุธ ภาชนะ. 2554: 73)
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ภาพประกอบ 12 ระดับพลังงานจากค่าพลังงานยึดเหนี่ยวของการปลดปล่อยเนื่องจากแสง
ที่มา: Terry L. Alford.; & et al. (2007). Fundamentals of Nanoscale Film Analysis. p
204.
6.2 ส่ วนประกอบหลักของเครื่องเครื่องเอกซ์ เรย์ โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโคป
ส่วนประกอบหลักของเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาด้ วยเทคนิค XPS แสดงดังภาพประกอบ 13
ซึง่ มีสว่ นประกอบดังนี ้
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ภาพประกอบ 13 ส่วนประกอบหลักของเครื่ องเอกซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปคโตรสโคปี
ที่มา: www.physik.fu-berlin.de/studium/praktika/fp_master_/doc/Ma4_XPS1.pdf
สืบค้ นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
6.2.1 แหล่ งกาเนิดรังสีเอกซ์ (X-ray source)
การทดลองด้ วยเทคนิค XPS จะต้ องใช้ รังสีเอกซ์ที่มีพลังงานคงที่เพียงค่าเดียว (Fixedenergy radiation) ซึง่ แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ที่นิยมใช้ มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่ขวแอโนดเป็
ั้
นอะลูมิเนียม (Al)
และแมกนีเซียม (Mg) ดังภาพประกอบ 14 ซึ่งจะให้ รังสีเอกซ์ที่มีพลังงานโฟตอน 1486.6 eV (AlKα)
และ1253.6 eV (Mg Kα) ตามลาดับ
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ภาพประกอบ 14 แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์
ที่มา: www.physik.fu-berlin.de/studium/praktika/fp_master_/doc/Ma4_XPS1.pdf
สืบค้ นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
6.2.2 ตัววิเคราะห์ พลังงานของอิเล็กตรอน (Electron energy analyser)
โฟโตอิเล็กตรอนจะถูกเหนี่ยวนาโดยเลนส์แม่เหล็ก (Magnetic lens) ก่อนที่จะผ่านเข้ าไป
ในเครื่ องมือวัดพลังงานที่เป็ นชนิด Concentric Hemispherical Analyzer (CHA) หรื อ Cylindrical
Mirror Analyzer (CMA) ดังภาพประกอบ 15

ภาพประกอบ 15 เครื่ องมือวัดพลังงานที่เป็ นชนิด Concentric Hemispherical Analyser (CHA)
ที่มา: www.physik.fu-berlin.de/studium/praktika/fp_master_/doc/Ma4_XPS1.pdf
สืบค้ นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
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6.2.3 สภาวะสุญญากาศ (High vacuum environment)
สภาพบรรยากาศภายในเครื่ องมือ XPS ต้ องเป็ นสภาวะสุญญากาศเพื่อป้องกันไม่ให้ โฟโตอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาถูกรบกวนจากการชนกับอะตอมหรื อโมเลกุลของแก๊ สที่อยู่ใน
บรรยากาศ
6.2.4 เครื่องระเหยหรือคอล์ ยเย็น (Evaporator)
คอล์ยเย็นเป็ นทอที่มีลกั ษณะถูกติดตังบน
้ Electrical feed-through ซึ่งประกอบด้ วยเบ้ า
หลอมโลหะแทนทาลัม (Tantalum)(จุดหลอมเหลวสูง ) ที่มีซาแมเรี ยม (Samarium) และไส้ หลอด
(filament) พันรอบเบ้ าหลอมโลหะดังภาพประกอบ 16 ไส้ หลอดจะทาให้ ร้อนโดยกระแสและร้ อนขึ ้น
จากเบ้ าหลอม

ภาพประกอบ 16 ส่วนประกอบของคอล์ยเย็น (Evaporator)
ที่มา: www.physik.fu-berlin.de/studium/praktika/fp_master_/doc/Ma4_XPS1.pdf
สืบค้ นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
6.3 ลักษณะสเปกตราของ XPS (ละอองนวล ศรี สมบัต.ิ 2555: 5)
สเปกตรัมของ XPS แสดงดังภาพประกอบ 17 ซึ่งเป็ นกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างค่าของ
พลังงานยึดเหนี่ยวกับค่าความเข้ มของสัญญาณ ซึง่ บ่งบอกของปริมาณธาตุชนิดนันในสารตั
้
วอย่าง
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ภาพประกอบ 17 ตัวอย่างของสเปกตรัม XPS ในช่วงกว้ างของไทเทเนียมไดออกไซด์
ที่มา: E Hernández-Rodríguez.; & et al. (2013). Effect of electrode type in the
resistive switching behavior of TiO2 thin films. Journal of Physics D: Applied Physics. 46(4).
พีคที่พลังงานยึดเหนี่ยวหนึง่ ๆ จะเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละอิเล็กตรอนที่ระดับชันพลั
้ งงาน
หนึ่ง ๆ ของแต่ละธาตุเ ท่านัน้ ตัวอย่างแสดงในภาพประกอบ 17 ซึ่ง เป็ นสเปกตรั มในช่วงกว้ างของ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่มีการใช้ แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ชนิด Mg Kα โดยสามารถสังเกตเห็นพีคของ
อิเล็กตรอนของ Ti ที่ออร์ บิทลั 2s 2p 3s และ 3p สรุปลักษณะที่สาคัญของสเปกตรา ซึ่งมีความสาคัญ
ต่อการแปลผลข้ อมูลที่ได้ ดังนี ้
- Photoemission peak ของอิเล็กตรอนวงในเป็ นพีคที่แคบ (Narrow) มีรูปร่ างเกือบจะ
สมมาตร มี ค วามเข้ ม สูง (Intense) และยัง พบการเลื่ อ นของสัญ ญาณที่ ผ ลจากลัก ษณะทางเคมี
นอกจากนี ้มีการแยกของพีคหลักออกเป็ นสองพีคซึ่งเป็ นผลของอันตรกิริยา Spin-orbit coupling เช่น
สองพีคของ Ti 2p1/2 และ Ti 2p3/2 ในภาพเล็กที่แทรกอยู่ในภาพประกอบ 17 กล่าวคือ เมื่ อ
อิเล็กตรอนในชัน้ 3p หลุดออกไปหนึง่ อิเล็กตรอนจากการชนของโฟตอนรังสีเอกซ์ อิเล็กตรอนที่เหลืออยู่
จะสามารถจัดเรี ยงตัวในแบบ spin-up หรื อ spin-down ทาให้ เกิดอันตรกิริยาเชิงแม่เหล็กระหว่าง
อิเล็กตรอนกับ Orbital angular momentum ที่เรี ยกว่า Spin-orbit coupling ส่งผลทาให้ เกิดการแยก
พีคหลักเป็ นสองพีคที่มีพื ้นที่ใต้ พีคไม่เท่ากัน
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- พีคของ Auger electron ที่มกั ปรากฎร่ วมอยู่ด้วยกันกับโฟโตอิเล็กตรอนจาก Core level
เสมอ ซึ่งสามารถแยกความต่างของพีคทังสองประเภทนี
้
ไ้ ด้ โดยอาศัยวิธีการเปลี่ยนค่าพลังงานของ
แหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ โดยตาแหน่งพีคของ Auger electron จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ค่า
พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนวงในนันขึ
้ ้นอยู่กบั พลังงานของแหล่งกาเนิดรังสีเอกซ์ ตามสมการ (12)
จากที่กล่าวมานัน้ สรุปได้ ว่าข้ อมูลที่สาคัญที่ได้ จากเทคนิค XPS ในการวิเคราะห์พื ้นผิวของ
สารตัวอย่างที่มีความลึกในระดับ 10 นาโนเมตรจากพื ้นผิว ได้ แก่
- การบ่งบอกชนิดของธาตุทกุ ตัว ยกเว้ น H และ He
- การบ่ง บอกอปริ ม าณของธาตุที่เ ป็ นองค์ป ระกอบในสารตัวอย่าง (ความคลาดเคลื่ อ น
ประมาณ <±10%)
- ข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมของธาตุที่สนใจ เช่น เลขออกซิเดชัน อะตอมที่เกิดพันธะ
- การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีตามแนวขวาง (Lateral variation)

7. การศึกษาพืน้ ที่ผิวจาเพาะและความเป็ นรู พรุ นด้ วยเทคนิคบรู นัว เอ็มเมท เทลเลอร์ (Brunauer–Emmett–Teller; BET)
การวัดพืน้ ที่ผิวภายในวัสดุที่มีความพรุ นทาได้ โดยการศึกษาการดูดซับของแก๊ สไนโตรเจน
หรื อแก๊ สอื่นที่มีขนาดเล็ก เช่น อาร์ กอน โดยใช้ ประโยชน์จากไอโซเทอร์ ม ของการดูดซับทางกายภาพ
หรื อวิธี BET (BET ย่อมาจาก Brunauer- Emmett-Teller Method) ที่อณ
ุ หภูมิของแก๊ สเหลว ซึ่งขึ ้นอยู่
กับการดูดซับโดยจะหาจานวนโมเลกุลที่ใช้ เพื่อเกิดการดูดซับแบบชันเดี
้ ยว ซึง่ จะทาให้ สามารถสามารถ
คานวณหาพื ้นที่ผิวภายในได้ การดูดซับของ N2
P
1
(C  1) P


V ( P0  P) VmC V mCP0

(13)

สมการที่แสดงความสัมพันธ์ของปริ มาตรที่ถูกดูดซับที่ความดันย่อยต่างๆและปริ มาตรที่ถูก
ดูดซับแล้ วเกิดการเป็ นการดูดซับชันเดี
้ ยวคือสมการของ BET แสดงในสมการ (13)
เมื่อ P
คือ ความดันย่อยของแก๊ สไนโตรเจน
Po
คือ ความดันอิ่มตัวของแก๊ สไนโตรเจน ณ อุณหภูมิที่ศกึ ษา
V
คือ ปริมาตรที่ถกู ดูดซับที่ความดัน P
Vm คือ ปริมาตรที่ถกู ดูดซับที่ทาให้ เกิดการปกคลุมชันเดี
้ ยว
C
คือ ค่าคงที่
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สมการนี ้เขียนให้ อยู่ในรูปของกราฟเส้ นตรง Y = a + bx เมื่อให้ X เป็ น P/Po Y เป็ น P/V (PoP), a คือจุดตัดแกน Y เป็ น 1/VmC และเทอม b ความชันเป็ น (C-1) / VmC จากนันท
้ าการเขียนกราฟที่
ได้ จากการคานวณในรูปเส้ นตรงของสมการ BET ดังภาพประกอบ 18

ภาพประกอบ 18 กราฟที่ได้ จากการคานวณในรูปเส้ นตรงของสมการ BET
ที่มา: สุพะไชย์ จินดาวุฒิกลุ . (2555). การวัดพื ้นที่ผิวจาเพาะและปริมาตรรูพรุนของวัสดุดดู
ซับ. วารสารกรมวิ ทยาศาสตร์ บริ การ. 189: หน้ า 22
จากสมการของ BET สามารถคานวณหาพื ้นที่ผิวจาเพาะของสารได้ โดยนาค่าปริ มาตรของ
แก๊ สไนโตรเจนที่ใช้ ในการคลุมผิวของสารหรื อค่า Vmที่ได้ สมการ 13 ไปคานวณหาจานวนโมเลกุลของ
แก๊ สไนโตรเจนที่ถกู ดูดซับในสภาพ 1 ชันโมเลกุ
้
ลแล้ วจึงนาไปคานวณหาพื ้นที่ผิวจาเพาะโดยใช้ สมการ
ดังนี ้
Ssp = NA.amax.So/W

(14)

โดยที่ Ssp คือ พื ้นที่ผิวจาเพาะของสาร (หน่วยเป็ นตารางเมตรต่อกรัม ), NA คือ เลขอาโวกา
โดร(6.02×1023) (หน่วยเป็ นโมเลกุลต่อกรัมโมล), amax คือ จานวนโมเลกุลของแก๊ สที่ถกู ดูดซับในสภาพ
1 ชันโมเลกุ
้
ล (เท่ากับ Vm/22414) So คือพื ้นที่ผิวหน้ าตัดของโมเลกุลของแก๊ สที่ถกู ดูดซับ (1.62×10-20)
(ตารางเมตร) และ W คือน ้าหนักของสารหรื อตัวดูดซับ (กรัม)
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8. การศึกษาหมู่ฟังก์ ชันด้ วยเครื่ องฟูเรี ยร์ ทรานสฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโทรสโคป
(Fourier Transform Infrared Spectroscope; FT-IR)
ฟูเ รี ย ร์ ท รานสฟอร์ ม อิ น ฟราเรดสเปกโตรสโคปเป็ นหนึ่ง ในเทคนิ ค ทางด้ า น Infrared
Spectroscopic (IR) ที่มีประสิทธิภาพในการจาแนกประเภทของสารอินทรี ย์ สารอนินทรี ย์ และพันธะ
เคมีในโมเลกุล รวมถึงสามารถบอกถึงปริ มาณองค์ประกอบที่มีอยู่ในโมเลกุลของสารผสมตัวอย่างที่ไม่
ทราบชนิด เทคนิค FTIR นี ้ มีความไวและใช้ ระยะเวลาในการตรวจสอบน้ อยกว่าเทคนิคอื่น ๆ IR เป็ น
หนึ่งในเทคนิค Spectroscopic ทัว่ ๆ ไปที่ใช้ ในทางเคมีอินทรี ย์และเคมีอนินทรี ย์ โดยทาการตรวจวัด
การดูดกลืนรังสีอินฟราเรดของตัวอย่างที่ความถี่ตา่ งๆ ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละพันธะ หรื ออาจ
เรี ยกได้ ว่าเป็ นลายพิมพ์โมเลกุลสามารถแยกเป็ น 2 ประเภท คือ Dispersive Infrared Spectroscopy
และ Fourier Transform Infrared Spectroscopy การดูดกลืนรังสีอินฟราเรดที่อุณหภูมิสูงกว่า
อุณหภูมิศนู ย์องศาสมบูรณ์ อะตอมทุกตัวในโมเลกุลจะมีการสัน่ อยู่ตลอดเวลา เมื่อความถี่ของการสัน่
มีค่าเท่ากับความถี่ ของรั งสีอินฟราเรดที่ฉายมายังโมเลกุลโมเลกุลก็จะดูดกลืนรังสีจานวนแถบการ
ดูดกลืนทังหมดที
้
่สงั เกตได้ จะมีคา่ ไม่เท่ากับการสัน่ มูลฐานของโมเลกุลทังหมดโดยจะมี
้
ค่าลดลงทังนี
้ ้
เพราะจะมีบางแถบพลังงานที่ไม่มีการตอบสนองต่อพลังงานในช่วงรังสีอินฟราเรด
8.1 หลักการทางานของเครื่องฟูเรี ยร์ ทรานสฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโตรสโคป
รังสีอินฟราเรดจากแหล่งกาเนิดจะถูกฉายไปยัง Interferometer ดังภาพประกอบ 19 ซึ่งตัวที่
นิยมใช้ คือ Michelson Interferometer ซึ่งประกอบด้ วยกระจกที่สามารถเคลื่อนที่ได้ กระจกที่ตรึงอยู่
กับที่โดยทังสองตั
้
งฉากซึ
้
ง่ กันและกัน และตัวแยกแสงซึง่ เป็ นอุปกรณ์กึ่งสะท้ อนแสง โดยส่วนใหญ่ทามา
จากการนาฟิ ล์มบางของเจอร์ มาเนียมวางลงบน KBr ที่ตวั แยกแสงลารังสีครึ่งหนึ่งจะทะลุผ่านไปยัง
กระจกที่ตรึงอยู่กบั ที่และอีกครึ่งหนึ่งจะสะท้ อนไปยังกระจกที่สามารถเคลื่อนที่ได้ หลังจากนันล
้ ารังสีก็
จะสะท้ อนจากกระจกกลับมารวมกันที่ตวั แยกแสงเกิดการแทรกสอดขึ ้น หลังจากนันล
้ ารังสีก็จะผ่านไป
ยังตัวอย่างและในที่สดุ ก็จะตกลงบนเครื่ องตรวจวัด
Path difference ระหว่างลารังสีที่ถกู แยกออกเกิดขึ ้นจากระยะทางสัมพัทธ์ระหว่างกระจกทัง้
ั้
จะเดินทางด้ วย
สอง ถ้ าแขนยึดกระจกทังสองข้
้
างของ Interferometer ยาวเท่ากัน ลารังสีทงสองก็
ระยะทางที่เท่ากันมีเฟสตรงกัน ทาให้ สญ
ั ญาณที่ไปถึงเครื่ องตรวจวัดมีคา่ มากที่สดุ เมื่อกระจกเคลื่อนที่
เป็ นระยะทาง λ/4 ระยะทางเดินของรังสีจะเปลี่ยนเป็ น λ/2 รังสีทงสองมี
ั้
เฟสต่างกัน 180 องศา การ
แทรกสอดจะอยู่ในตาแหน่งหักล้ าง เมื่อเคลื่อนกระจกเป็ นระยะทางอีก λ/4 ระยะทางเดินของรังสีจะ
เปลี่ยนเป็ น λ รังสีทงสองล
ั้
าจะกลับมามีเฟสตรงกัน
เมื่ อกระจกเคลื่อนที่ ด้วยความเร็ วคงที่ ความเข้ ม ของสัญญาณที่เครื่ องตรวจวัดวัดได้ จ ะมี
ลักษณะของ Interferogram เป็ นรูปคลื่น sine โดยกราฟจะพล็อตระหว่างการตอบสนองที่เครื่ องตรวจ
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วัดบันทึกได้ และเวลาที่กระจกมีการเคลื่อนที่ ถ้ าตัวอย่างเกิดการดูดกลืนรังสีที่ค่าความถี่นี ข้ นาดของ
แอมพลิจดู จะลดลงโดยสัมพันธ์กับปริ มาณของตัวอย่าง หลังจากนันใช้
้ Fourier Transform ซึ่งเป็ น
ฟั งก์ชนั ทางคณิตศาสตร์ ในการแปลงผลที่ได้ ขึ ้นกับเวลาให้ กลายเป็ นค่าความเข้ มกับความถี่

ภาพประกอบ 19 ส่วนประกอบหลักและกระบวนการของเครื่ องอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์
ที่มา: Thermo Nicolet. Introduction to Fourier Transform Infrared Spectrometry. From
www.thermonicolet.com สืบค้ นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556
8.2 การประยุกต์ ใช้ งานของเครื่องฟูเรียร์ ทรานสฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโตรสโคป
โดยทัว่ ไป IR/FTIR นัน้ จะใช้ ในการจาแนกประเภทของสารอินทรี ย์ทกุ ประเภท และอนินทรี ย์
บางประเภท รวมถึงหมูฟ่ ั งก์ชนั ในสารตัวอย่าง เช่น อินทรี ยวัตถุ สี โลหะ พอลิเมอร์ พลาสติก เรซิ่น สาร
เคลือบยา ยาฆ่าแมลง หรื อสารปนเปื อ้ น โดยทาการจับคูส่ เปคตรัมของสารประกอบที่ต้องการเข้ ากับ
สเปคตรัมอ้ างอิง IR/FTIR ยังใช้ ในการตรวจวัดโครงสร้ างและสัณฐานของไอโซเมอร์ ใช้ ในการบ่งบอก
องค์ประกอบของสารที่เป็ นตัวเกิดปฏิกิริยา หรื อใช้ ในการศึกษาการเคลื่อนไหวของปฏิกิริยานอกจากนี ้
ยังใช้ ในการตรวจสอบปริ มาณของสารผสมสารที่ไม่บริ สุทธิ์ หรื อสารที่เติมเข้ าไปประมาณร้ อยละ 1
และในบางกรณีนนสามารถตรวจสอบได้
ั้
ต่าถึงร้ อยละ 0.01 (ธวัชชัย เอี่ยมสิน. 2552: 24-27)
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9.
การทดสอบการดู ด กลื น แสงด้ ว ยเทคนิ ค อั ล ตราไวโอเลตและวิ สิ เ บิ ล
สเปกโทรสโคป (UV-VIS Spectroscope; UV-VIS)
การดูดกลืนแสงหรื อรังสีที่อยู่ในช่วงอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลซึ่งอยู่ในช่วงความยาวคลื่น
ประมาณ 190 – 800 นาโนเมตร (nm) ของสารเคมีนนั ้ ส่วนใหญ่ได้ แก่ พวกสารอินทรี ย์ (Organic
compound) หรื อสารประกอบเชิงซ้ อน (Complex compound) หรื อสารอนินทรี ย์ (Inorganic
compound) ทังที
้ ่มีสีและไม่มีสี สมบัติของสารดังกล่าวนี ้ได้ นามาใช้ เป็ นวิธีวิเคราะห์ทงในเชิ
ั้
งคุณภาพ
และเชิงปริ มาณอย่างกว้ างขวาง เพราะวิธีนี ้ให้ ความถูกต้ องแม่นยาดี และมีสภาพไว (Sensitivity) สูง
โดย อาจทาการวิเคราะห์อยู่ในรูปของธาตุหรื อโมเลกุลก็ได้ แต่ในกรณีที่จะนาไปพิสจู น์ว่าสารตัวอย่าง
นันเป็
้ นสารอะไร มีโครงสร้ างอย่างไร อาจจะต้ องใช้ เทคนิคอื่นเข้ าช่วยด้ วยเพื่อให้ เกิดความแน่ใจ เช่น
ใช้ เทคนิคทาง IR หรื อ NMR Spectroscopy
โดยทัว่ ไปเทคนิคการวิเคราะห์นี ้บางครัง้ นิยมเรี ยกว่า ยูวี – วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี แต่ถ้า
สารที่ทาการวิเคราะห์มีสีหรื อทาให้ เกิดสีขึ ้นสารที่มีสีนนจะดู
ั้
ดกลืนแสงในช่วงวิสิเบิล อาจเรี ยกว่า คัลเลอร์ เมตรี (Colormetry) (แม้ น อมรสิทธิ์ และคณะ. 2554: 59-123)

ภาพประกอบ 20 การเกิดอันตรกิริยาของสารเคมีกบั การแผ่รังสีของแสง
ที่มา: แม้ น อมรสิทธิ์ และคณะ. (2554). หลักการและเทคนิ คการวิ เคราะห์เครื ่องมื อ. หน้ า
59.
เมื่อให้ ลาแสงที่เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องกัน (Continuous beam of radiation) ผ่านเข้ าไปใน
วัตถุใสจะพบว่าแสงบางส่วนถูกดูดกลืนบางส่วนเกิดการสะท้ อนบางส่วนเกิดการกระเจิง และบางส่วน
ผ่านทะลุออกมาดังแสดงในภาพประกอบ 20 ถ้ าให้ แสงที่ทะลุออกมานัน้ ผ่านเข้ าเครื่ องกระจายแสง
(เช่น ปริ ซึมหรื อเกรตติง ) จะเห็นว่าสเปกตรัมหายไปส่วนหนึ่ง ส่วนที่หายไปเรี ยกว่า Absorption
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spectrum พลังงานที่ดดู กลืนไปนันจะท
้
าให้ โมเลกุลหรื ออะตอมเปลี่ยนระดับของพลังงานจากสถานะ
พื ้น (Ground state) ไปยังสถานะกระตุ้น (Excited state) ดังแสดงในภาพประกอบ 21

ภาพประกอบ 21 กระบวนการเกิดการกระตุ้น
ที่มา: แม้ น อมรสิทธิ์ และคณะ. (2554). หลักการและเทคนิ คการวิ เคราะห์เครื ่องมื อ.หน้ า 59.
9.1 ขัน้ ตอนต่ างๆ ของการวิเคราะห์ โดยใช้ UV–VIS Spectrophotometric Techniques
ก่อนที่จะทาการวิเคราะห์สารตัวอย่างทังทางคุ
้
ณภาพและปริมาณวิเคราะห์ ควรจะได้ ศกึ ษา
หาสภาวะที่เหมาะสมต่างๆที่สาคัญคือ
1. ศึกษาการเตรี ยมสารละลายตัวอย่าง โดยเลือกตัวทาละลายให้ เหมาะสมนัน่ คือตัวทา
ละลายจะต้ องไม่มีการดูดกลืนแสงในช่วงเดียวกับสารละลายตัวอย่าง โมเลกุลไม่ควรมี Conjugated
system ในตาราง 3 เป็ นตัวอย่างของตัวทาละลายที่ใช้ เสมอๆ ใน UV-VIS Spectroscopy และค่า
ความยาวคลื่นที่ต่าที่สดุ ที่จะใช้ ได้ (Cut-off points)
ตาราง 3 ตัวทาละลายที่ใช้ ได้ ในช่วง UV-visible
ตัวทาละลาย
Water
Acetonitrile
Cyclohexane
Chloroform
Carbontetrachloride
1,4 Dioxane

cut-off Points (nm)
190
190
210
250
260
220

ตัวทาละลาย
Isopropyl alcohol
Isooctane
Methanol
Diethyl ether
Ethanol
n-Hexane

cut-off Points (nm)
210
220
210
210
210
220
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2. เลือกใช้ สภาวะของเครื่ องมือให้ ถกู ต้ อง นัน่ คือหลอดกาเนิดแสง (Light sources) ที่จะ
ใช้ อาจเป็ น Tungsten lamp หรื อ Deuterium lamp ตลอดจนการเลือกใช้ สลิทให้ ถกู ต้ องด้ วย
3. ศึกษาแอบซอร์ พชันสเปกโดยสแกน (Scan) ค่าแอบซอร์ แบนซ์กบั ความยาวคลื่นจาก
สเปกตรัม จะทาให้ ทราบว่าควรจะเลือก λ max ที่ความยาวคลื่นเท่าใด ดังภาพประกอบ 22 พีคที่สงู ที่สดุ
คือ พีคที่ดีที่สดุ ที่จะใช้ วดั ค่าแอบซอร์ แบนซ์

ภาพประกอบ 22 ยูวี-วิสิเบิลสเปกตรัมของสารตัวอย่าง
ที่มา: แม้ น อมรสิทธิ์ และคณะ. (2554). หลักการและเทคนิ คการวิ เคราะห์เครื ่องมื อ. หน้ า 85.
4. ศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ที่จะทาให้ คา่ แอบซอร์ แบนซ์เปลี่ยนแปลงได้
1. ตัวทาละลาย
2. pH ของสารละลายซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์สารอนิน ทรี ย์ ซึง่ อยูใ่ นช่วงวิสิเบิล หรื อใช้ วิธีทาให้ เกิดสารประกอบเชิงซ้ อนที่มีสีจาเป็ นต้ องควบคุม pH โดยทาให้
บัฟเฟอร์ หรื ออาจใช้ วิธีวดั ที่ Isobestic point หรื อ Isoabsorptive point ซึ่งค่าความยาวคลื่นที่คา่ แอบ
ซอร์ แบนซ์คงที่เมื่อสารละลายมี pH ต่างๆ กัน การวัดค่าแอบซอร์ แบนซ์ ที่ Isobestic point นัน้ ไม่คอ่ ย
จะนิยมนัก เพราะค่าที่วดั ได้ คอ่ นข้ างต่า ทาให้ วิธีการวิเคราะห์นนมี
ั ้ สภาพไว (Sensitivity) ลดลง
3. ตัวรบกวน (Interferences) มีหรื อไม่ถ้ามีจะต้ องหาวิธีแก้ ไขหรื อหาทางกาจัดให้ หมดไป
เสียก่อนจึงจะวัดค่าแอบซอร์ แบนซ์ได้ มิฉะนันจะได้
้
ผลที่ไม่ถกู ต้ อง
4. ในกรณี ที่ใช้ วิธี ทาให้ เกิ ดสารประกอบเชิ ง ซ้ อนควรจะต้ องศึกษาความเสถี ยรของ
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สารประกอบเชิงซ้ อนเสียก่อน ตลอดจนเวลาที่ใช้ ในการทาให้ เกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์ ผลของการเติม
สารละลายที่มากเกินพอ เป็ นต้ น
5. ถ้ าจะทาการวิเคราะห์หาปริ มาณจะต้ องเตรี ยมสารละลายมาตรฐานให้ มีความเข้ มข้ น
ต่าง ๆ เพื่อทากราฟมาตรฐานก็จะหาปริมาณตัวอย่างได้
ในกรณีทาการวิเคราะห์สารอนินทรี ย์ ซึง่ โดยปกติสารเหล่านันมั
้ กจะไม่มีสีและไม่ดดู กลืนแสง
ในช่วงยูวีด้วย ดังนันส่
้ วนใหญ่จึงใช้ วิธีทาให้ เกิดสารประกอบเชิงซ้ อนที่มีสีขึ ้น เพื่อให้ เกิดการดูดกลืน
แสงในช่วงวิสิเบิล เช่น ในการหาปริ มาณของพวกไอออนโลหะนัน้ นิยมใช้ วิธีทาให้ เกิดสารประกอบ
เชิงซ้ อนกับพวกสารอินทรี ย์บางชนิด เพื่อทาให้ เกิดสารประกอบที่มีสีอาจเป็ น Binary complex หรื อ
Ternary complex ก็ได้ ยิ่งมีโครโมฟอร์ มากการเกิดสีก็ดีขึ ้นการดูดกลืนแสงก็จะเกิดที่ λmax ยาวขึ ้น
ด้ วย ตัวอย่างเช่น ในการหาปริ มาณของดีบกุ (Sn2+) โดยทาปฏิกิริยากับ Catechol violet ได้ สารมีสี
เกิดขึ ้น
9.2 ส่ วนประกอบของเครื่ องยูวี – วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
9.2.1 แหล่ งกาเนิดแสง (light source)
Deuterium หรื อ hydrogen lamp ให้ กาเนิดแสงทังช่
้ วงยูวี (ความยาวคลื่น 160-400 นา
โนเมตร) และวิสิเบิล (ความยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตร)
Tungsten filament lamp หรื อ tungsten/halogen lamp ให้ กาเนิดแสงในช่วงวิสิเบิล
ความยาวคลื่น 350-2500 นาโนเมตร
9.2.2 Monochromator (Wavelength Selector)
ทาหน้ าที่แยกลาแสงจากแหล่งกาเนิดแสงโดยแสงจะผ่านเข้ าที่ entrance slit และจะถูก
แยกด้ วยปริ ซึ ม หรื อ เกรตติ ง จากนั น้ แสงที่ ค วามยาวคลื่ น เดี่ ย วที่ ต้ อ งการเท่ า นัน้ จะออกจาก
Monochromator โดยผ่านทาง exit slit
9.2.3 Sample container (Cuvette)
เป็ นอุปกรณ์สาหรับใส่ตวั อย่างที่ต้องการวิเคราะห์โดยจะต้ องมีลักษณะโปร่ งแสงการ
วิเคราะห์ในช่วงยูวี วัสดุที่นิยมใช้ ได้ แก่ Quartz หรื อ fused silica และการวิเคราะห์ช่วงวิสิเบิล วัสดุที่
เป็ นsilicate glasses
9.2.4 Detector
เป็ นอุปกรณ์สาหรับตรวจวัดแสงที่ผ่านสารตัวอย่างออกมาโดย detector ที่ใช้ มีหลาย
ชนิด
Photomultiplier tube
้ วงยูวีและวิสิเบิล โดยสามารถตรวจวัดได้ อย่างรวดเร็ ว
เป็ น detector ที่ไวต่อแสงทังในช่
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และตรวจวัดสารที่มีปริมาณต่าๆได้ ดีในช่วงความยาวคลื่น 190-900 นาโนเมตร
Photodiode array detector เป็ น detector ที่สามารถตรวจวัดในทุกความยาวคลื่นของ
แสงได้ ในเวลาเดียวกันโดยมีราคาถูกและตรวจวัดได้ ตงแต่
ั ้ ชว่ ง 190-1100 นาโนเมตร

ภาพประกอบ 23 ส่วนประกอบของเครื่ องยูวี – วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
ที่มา: http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/18797/title/Across-theSpectrum--Instrumentation-for-UV-Vis-Spectrophotometry/ สืบค้ นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556

10. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
10.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปฏิกิริยาการเร่ งด้ วยแสงโดยใช้ ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
ประสิทธิภาพการย่ อยสลาย
ระยะเวลา
การฉายแสง แสงอัลตร้ าไวโอเลต แสงวิสิเบิล

สารละลาย
อิเล็กโทรไลต์

สารอินทรีย์
ที่ใช้ ทดสอบ

สารเจือใน
ท่ อ

แอโนไดเซชัน

EG ที่มี NH4F
ร้ อยละ 0.5 โดย
น ้าหนัก และน ้า

เมทิลีนบลู

2 ชัว่ โมง

TiO2

แอโนไดเซชัน

เมทิลีนบลู

TiO2

แอโนไดเซชัน

EG ที่มี NH4F
ร้ อยละ 0.5 โดย
น ้าหนัก และน ้า
ร้ อยละ 6 โดย
น ้าหนัก
EG ที่มี NH4F
ร้ อยละ 0.5 โดย
น ้าหนัก และน ้า

โคบอลต์
ไนโตรเจน
และ
ฟลูออรี น
-

เมทิลีนบลู

ไนโตรเจน

4 ชัว่ โมง

เอกสารอ้ างอิง

โครงสร้ าง
ผลึก

กระบวนการสังเคราะห์
ท่ อนาโน TiO2

ลีและแชง (Li Q.
& Shang J.K.
2009)

TiO2

ลิน และคณะ
(Chin-Jung Lin;
& et al. 2010:
1094-1099)
หวัง และคณะ
(Wang J.; et al.
2010)

4 ชัว่ โมง

การสลายตัวของเมทิ การสลายตัว
ลีนบลูได้ สงู สุดร้ อย ของเมทิลีนบลู
ละ 80
ได้ สงู สุดร้ อยละ
20
ความเข้ มข้ นของเมทิ
ลีนบลูลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้
ความต่างศักย์ 80
โวลต์
การสลายตัวของเมทิ การสลายตัว
ลีนบลูได้ สงู สุดร้ อย ของเมทิลีนบลู
ละ 78
ได้ สงู สุดร้ อยละ
41.7
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10.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับปฏิกิริยาการเร่ งด้ วยแสงโดยใช้ ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (ต่ อ)
ประสิทธิภาพการย่ อยสลาย
ระยะเวลา
การฉายแสง แสงอัลตร้ าไวโอเลต แสงวิสิเบิล

สารละลาย
อิเล็กโทรไลต์

สารอินทรีย์
ที่ใช้ ทดสอบ

สารเจือใน
ท่ อ

แอโนไดเซชัน

NH4F ร้ อยละ
0.3 โดยน ้าหนัก
และ HF ร้ อยละ
0.5 โดยน ้าหนัก

เมทิลีนบลู

-

4 ชัว่ โมง

แอโนไดเซชัน

EG ที่มี NH4F
ร้ อยละ 0.5 โดย
น ้าหนัก และน ้า
น ้าหนัก

เมทิลออเรนจ์
(Methyl
Orange)

-

3 ชัว่ โมง

โครงสร้ าง
ผลึก

กระบวนการสังเคราะห์
ท่ อนาโน TiO2

สุธรรม นิยมวาส
และกิตติรงณ์ ศรี
เมืองมาก
(Srimuangmak
K. & NIyomwas
S. 2011: 435439)

TiO2

ลี และคณะ
(Hailei Li; et al.
2012: 57915797)

TiO2

เอกสารอ้ างอิง

-

-
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ท่อ นาโนไทเทเนี ย มได
ออกไซด์ ที่ สั ง เคราะห์
ด้ วยความต่างศักย์ 20
โวลต์ มีประสิทธิภาพใน
การสลายตัว ของเมทิ
ลี น บู ล ดี ก ว่ า ท่ อ นาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่
สัง เคราะห์ ด้ วยความ
ต่างศักย์ 30 โวลต์ และ
ใช้ ปริ มาณน ้าร้ อยละ 20
โดยปริ มาตร
ท่อ นาโนไทเทเนี ย มได
ออกไซด์ เผาที่อุณหภูมิ
550 องศาเซลเซียส จะ
ท า ให้ เ มทิ ล อ อ เรนจ์
สลายตัว ได้ สูง สุด ร้ อย
ละ 76

10.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ อนุภาคทองคาเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาด้ วยแสง
สารละลาย
อิเล็กโทรไลต์

สารอินทรีย์
ที่ใช้ ทดสอบ

สารเจือใน
ท่ อ

กระบวนการ
เจือทอง

ประสิทธิภาพการย่ อยสลาย
แสงอัลตร้ าไวโอเลต แสงวิสิเบิล

แอโนไดเซชัน

Na2SO4 1 โมลาร์
NaF 0.14 โมลาร์

เอซิดออเรนจ์
7 (Acid
Orange 7)

Au:
HAUCI4

สปั ตเตอริง
(Sputtering)

อนุ ภ าคนาโนทองค า
(Au) เจื อ ในท่ อ นาโน
ไทเทเนี ย มไดออกไซด์
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการ
สลายตัว ของเอซิด ออเ ร น จ์ 7 ดี ก ว่ า แ ผ่ น
ไทเทเนียมไดออกไซด์

แอโนไดเซชัน

EG ร้ อยละ 0.25
โดยน ้าหนัก และ
NH4F ร้ อยละ 10
โดยน ้าหนัก

-

Au:
KAu(CN)2

แอโนไดเซชัน

ปริ มาณของการก่อตัวของไฮโดรเจน
เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 30 ในท่ อ นาโน
ไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ที่ เ จื อ ด้ วย
อนุภาคนาโนทองคา ภายใต้ การฉาย
แสงในช่วงยูวีและวิสิเบิล (UV-Vis)

เอกสารอ้ างอิง

โครงสร้ าง
ผลึก

กระบวนการสังเคราะห์
ท่ อนาโน TiO2

พารามาสิวาม
และคณะ (I.
Paramasivam.;
et al. 2007: 7175)

TiO2

เฟล และคณะ
(Feil, A.F.; et
al. 2009)

TiO2

-
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานวิจยั
งานวิจัยนี ไ้ ด้ แบ่งการทดลองออกเป็ น 3 ส่วน โดยส่วนแรกเป็ นวัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้ ใน
งานวิจยั ส่วนที่ 2 เป็ นสถานที่ในการดาเนินงานวิจยั ส่วนที่ 3 ขันตอนการด
้
าเนินงานวิจัย ซึ่งแบ่งเป็ น
การเตรี ยมผิวชิ ้นงานการสังเคราะห์ทอ่ นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ การศึกษาปฏิกิริยาการสลายตัวด้ วย
แสง และการวิเคราะห์ชิ ้นงาน

1. วัสดุและอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในงานวิจัย
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย สารเคมีที่ใช้ ในการเตรี ยมพื ้นผิว
ไทเทเนียม อุปกรณ์ที่ใช้ สาหรับการทดลอง และเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์
1.1 สารเคมี
1. เอทิลีนไกลคอล (C2H6O2) ยี่ห้อ Carlo จากบริษัท อิตลั มาร์ (ประเทศไทย) จากัด
2. แอมโมเนียมฟลูออไรด์ (NH4F) ยี่ห้อ merck Carlo จากบริ ษัท อิตลั มาร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
3. อะซิโตน (Acetone; C3H6O) ยี่ห้อ Carlo จากบริษัท อิตลั มาร์ (ประเทศไทย) จากัด
4. โปแตสเซียมโกลด์ไซยาไนต์ (KAu(CN)2)
5. เมทิลีนบลู (Methylene blue; C16H18N3SCl) จากศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
6. ผงขัดอะลูมินา (AI2O3) ขนาด 0.05 0.3 1.0 5.0 ไมครอน ยี่ห้อ Buehler, USA
7. กาวเงิน (Siler Paint) ยี่ห้อ CW2400 CIRCUITWORKS, USA
8. อีพ๊อกซีเรซิ่น (Epoxy)
9. น ้ากลัน่ (Distilled Water)
10. น ้าปราศจากไอออน (Deionized Water)
1.2 อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ สาหรับการทดลอง
1.แผ่นไทเทเนียมบริ สทุ ธิ์ (เกรด 2) หนา 1 มิลลิเมตรขนาด 1×1 ตารางเซนติเมตร
2. แผ่นแกรไฟต์ขนาด 1×1 ตารางเซนติเมตร
3. กระดาษทรายขัดผิวชิ ้นงาน เบอร์ 600 800 1200 และ 2500
4. ผ้ าขัดผิวชิ ้นงาน (Polishing Cloths)
5. อะลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminium Foil)
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6. บีกเกอร์ ขนาด 100 250 400 และ 1000 มิลลิลิตร
7. ถุงมือยางไม่มีแป้ง
8, แท่งแก้ วคนสาร
9. เครื่ องเป่ าลม
10. เครื่ องอัลทราโซนิก
11. เครื่ องชัง่ ละเอียด 4 ตาแหน่ง (Analytical Balance)
12. เครื่ องขัดละเอียด (Grinding & Polishing Machine)
13. มัลติมิเตอร์ (Multimeter)
14. เครื่ องกาเนิดกระแสไฟฟ้า (DC Power Supply)
15. โถดูดความชื ้น (Desiccators)
16. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 20 วัตต์
1.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์
1. กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Field Emission Scanning electron
microscope; FESEM) รุ่น JSM 6301F (JEOL)
2. เครื่ อ งเอกซ์ เ รย์ โ ฟโตอิ เ ล็ ก ตรอนสเปกโทรสโคป (X-Ray Photoelectron
Spectroscope; XPS) รุ่น AXIS Ultra DLD
3. เครื่ องบรูนวั เอ็มเมท เทลเลอร์ Brunauer–Emmett–Teller (BET) รุ่น Autosorb
1C, Quantachrome, USA.
4. เครื่ องฟูเรี ยร์ ทรานสฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโทรสโคป (Fourier Transform Infrared
Spectroscope; FT-IR) รุ่น ALPHA, Bruker
5. เครื่ องอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโคป (UV-VIS Spectroscope; UVVIS) รุ่น Lambda 25

2. สถานที่ในการดาเนินงานวิจัย
2.1 ห้ อง 10-205 ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2.2 ห้ อง 19-914 (ห้ องปฏิบตั ิการวัสดุศาสตร์ ) อาคาร 19 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2.3 ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.4 ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)
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2.5 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2.6 สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

3. ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจัย
3.1 การเตรียมผิวชิน้ งาน (Preparation of Specimen)
1. ตัดแผ่นไทเทเนียมให้ ได้ ขนาด 1×1 ตารางเซนติเมตร เพื่อเตรี ยมชิ ้นงานสาหรับทาการ
หล่อชิ ้นงาน
2. ทาการหล่อชิ ้นงานแผ่นไทเทเนียมหลังจากการตัด เพื่อให้ ง่ายต่อการจับชิ ้นงานในการ
ปรับสภาพพื ้นผิว
3. หลัง จากการหล่อชิ น้ งานแผ่น ไทเทเนี ย มและปล่อ ยให้ แ ข็ ง ตัว จากนัน้ ท าการขัด
ละเอียด (Grinding) ด้ วยกระดาษทราย โดยเริ่ มจากกระดาษทรายหยาบ และเพิ่มความละเอียดขึ ้น
เรื่ อยๆ ไล่ตงแต่
ั ้ เบอร์ 100 600 800 1200 และ 2500 ตามลาดับ
4. หลังจากขัดละเอียดด้ วยกระดาษทราย จนพื ้นผิวของไทเทเนียมเรี ยบและเป็ นเส้ นตาม
แนวเดียวกันของการขัด จากนันท
้ าให้ พื ้นผิวมีความเรี ยบมากขึ ้น ซึ่งทาได้ จากการขัดมัน (Polishing)
โดยจะขัดบนผ้ าขัดผิวชิ ้นงานหรื อผ้ าสักหลาด ซึ่งจะใช้ ผงขัดอะลูมินา (AI2O3) เริ่ มจากขนาด 5.0 1.0
0.3 0.05 ไมครอน ตามลาดับ จนผิวหน้ าของไทเทเนียมมีลกั ษณะมันวาวคล้ ายกระจก
5. ล้ างด้ วยน ้าสะอาดและอะซิโตน จากนันเป่
้ าให้ แห้ ง
3.2 การสังเคราะห์ ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
1. สัง เคราะห์ ท่อ นาโนไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ด้ ว ยกระบวนการแอโนไดเซชัน ดัง
ภาพประกอบ 4 ซึ่งให้ แผ่นไทเทเนียมอยู่ด้านขัวบวกหรื
้
อขัวแอโนด
้
(Anode) และแท่งคาร์ บอนอยู่ด้าน
ขัวลบหรื
้
อขัวแคโทด
้
(Cathode) โดยทัง้ 2 ขัวไฟฟ
้ ้ า จะแช่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีเอทิลีนไกลคอลกับแอมโมเนียมฟลูออไรด์ ใช้ ความต่างศักย์ 20 โวลต์ เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที และที่
อุณหภูมิห้อง
2. ศึกษาลักษณะสัณฐานด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
3. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่ องเอกซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรสโคป
4. ศึกษาพื ้นที่ผิวจาเพาะและความเป็ นรู พรุ นด้ วยเทคนิคบรู นวั เอ็มเมท เทลเลอร์ ซึ่ง
สามารถทาได้ โดยวิเคราะห์การดูดซับที่ สภาวะแก๊ ส ทาโดยนาท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรี ยม
ขึ ้นไปวัดพื ้นที่ผิวจาเพาะ และปริ มาณรูพรุนรวม ด้ วยวิธี Nitrogen Adsorption Isotherm ที่อณ
ุ หภูมิ
200°C เป็ นเวลา 16 ชัว่ โมง ด้ วยเครื่ อง Autosorb 1C, Quantachrome, USA.
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3.3 การชุบผิวโลหะด้ วยไฟฟ้า
1. นาแผ่นไทเทเนี ยมที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการแอโนไดเซชัน มาชุบผิวด้ วยทองคา ใน
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ ที่มีโปแตสเซียมโกลด์ไซยาไนต์ (KAu(CN)2) ที่อุณหภูมิ 50°C เป็ นเวลา 45
วินาที โดยท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่จะทาการชุบต่อเข้ ากับขัวลบหรื
้
อขัวแคโทด
้
(Cathode) ของ
แหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply) ส่วนโลหะตัวล่อ (พาราเดียม) จะต่อเข้ ากับขัวบวก
้
หรื อขัวแอโนด
้
(Anode) ดังภาพประกอบ 6
2. ศึกษาลักษณะสัณฐานด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
3. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่ องเอกซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรสโคป
4. ศึกษาพื ้นที่ผิวจาเพาะและความเป็ นรูพรุนด้ วยเทคนิคบรูนวั เอ็มเมท เทล
3.4 การศึกษาปฏิกิริยาการสลายตัวด้ วยแสง
1. การเตรี ยมกราฟมาตรฐาน (Calibration curve) ของสารละลายเมทิลีนบลู
2. ศึกษาการดูดกลืนแสงด้ วยเครื่ องอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโคป ที่ความ
ยาวคลื่น 664 นาโนเมตร ในการวัด Absorbance ของสารละลายเมทิลีนบลู
3. ทดสอบการสลายตัวด้ วยแสงของสารละลายเมทิลีนบลู โดยการใส่แผ่นไทเทเนียมที่
ผ่านการเตรี ยมผิวชิ ้นงาน แต่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการแอโนไดเซชัน เป็ นตัวเร่งปฏกิริยา ลงในเมทิลีนบลูที่
ความเข้ มข้ น 26 มิลลิโมลาร์ แล้ วทิ ้งให้ ดดู ซับสารละลายเมทิลีนบลูในที่มืดเป็ นเวลา 30 นาที หลังจาก
นันเปิ
้ ดหลอดฟลูออเรสเซนต์กาลัง 20 วัตต์ และทาการเก็บตัวอย่างเมทิลีนบลูปริ มาณ 3 mL ที่
ระยะเวลา 1 2 3 4 22 และ 24 ชัว่ โมง ปรับเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยาเป็ นท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
และท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภาคทองคา
4. นาสารละลายเมธิลีนบลูที่เก็บได้ ในแต่ละช่วงเวลาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้ วยเครื่ อง
อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโคป ที่ความยาวคลื่น 664 นาโนเมตร และศึกษาหมู่ฟังก์ชนั ของ
ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภาคทองคาด้ วยเครื่ องฟูเรี ยร์ ทรานสฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโตรสโคป
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บทที่ 4
ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ผล
ในบทนี ้จะนำเสนอผลกำรทดลองของกำรสังเครำะห์ตวั เร่ งปฏิกิริยำด้ วยกระบวนกำรแอโนไดเซชัน และกระบวนกำรชุบผิ วโลหะด้ วยไฟฟ้ ำ และผลกำรทดสอบกำรย่อยสลำยตัวเชิ ง แสงของ
สำรละลำยเมทิลีนบลูด้วยกระบวนกำรโฟโตแคตำไลติก โดยใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยำที่ได้ จำกกำรสังเครำะห์
ซึง่ รำยละเอียดของผลกำรทดลองและกำรวิเครำะห์ผลที่ได้ มีดงั ต่อไปนี ้

1. ความสัมพันธ์ ระหว่ างเวลากับความหนาแน่ นกระแสไฟฟ้าในการแอโนไดเซชัน
ภำพประกอบ 24 (ก) และ (ข) แสดงถึงพฤติกรรมของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเวลำกับควำม
หนำแน่นกระแสไฟฟ้ำในกำรแอโนไดเซชันของแผ่นไทเทเนียม พบว่ำควำมหนำแน่นกระแสไฟฟ้ำจะ
ลดลงอย่ำงรวดเร็ วจำก 21.69 ถึง 3.69 มิลลิแอมแปร์ ต่อตำรำงเซนติเมตร เนื่องจำกกำรเกิด ฟิ ล์ม
ออกไซด์ที่มีสมบัติป้องกัน (Protective oxide film) เคลือบบนผิวของไทเทเนียม (บริ เวณ 1) ซึ่งควำม
หนำแน่นกระแสไฟฟ้ำลดลงอย่ำงต่อเนื่อง แสดงให้ เห็นว่ำฟิ ล์มออกไซด์เกิดกำรกัดกร่อนตลอดช่วงเวลำ
ของกำรแอโนไดเซชัน จนเกิ ด เป็ นรู พ รุ น ที่ จ ะเพิ่ ม ควำมลึก มำกขึน้ (บริ เ วณ 2) และเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้ ำงจนมีลกั ษณะคล้ ำยคลึงกับท่อขนำดเล็กที่เรี ยงตัวตังฉำกกั
้
บพื ้นผิวไทเทเนียม (บริเวณ 3)
เมื่อพิจำรณำถึงกำรเกิดเป็ นโครงสร้ ำงท่อนัน้ สำมำรถอธิบำยได้ จำกกระบวนกำรที่ไทเทเนียม
ไอออน (Ti4+) ที่หลุดออกจำกพื ้นผิวของแผ่นไทเทเนียมที่สญ
ู เสียอิเล็กตรอนจำกขัวแอโนด
้
ทำปฏิกิริยำ
กับน ้ำที่ผิวสัมผัสระหว่ำงน ้ำและขัวแอโนด
้
เกิดเป็ นฟิ ล์มออกไซด์บนพื ้นผิว เนื่องจำกแรงขับเคลื่อนของ
ควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำ (ดังสมกำร 1 และ 2) ขณะเดียวกันฟลูออไรด์ไอออน (F-) ที่อยู่ในสำรละลำยอิเล็กโทรไลต์จะกัดกร่อนที่ ฟิล์มออกไซด์ จนค่อย ๆ เกิดเป็ นรูพรุนขนำดเล็กระดับนำโนเมตรบนชันของฟิ
้
ล์ม
ออกไซด์ (ดังสมกำร 3) โดยไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ถกู กัดกร่อนจะหลุดออกมำรวมกับ ฟลูออไรด์ไอออน
ในน ้ำ (TiF2-6) โดยต่อมำรูพรุนเหล่ำนี ้จะขยำยใหญ่ขึ ้นจนทัว่ แผ่นไทเทเนียม
2H2O
Ti + O2
TiO2 + 4H+ + 6F-

 O2 + 4e- + 4H+
 TiO2
 TiF2-6 + 2H20

(1)
(2)
(3)
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(ก)

(ข)
ภำพประกอบ 24 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเวลำกับควำมหนำแน่นกระแสไฟฟ้ำในกำรแอโนไดเซชัน
(ก) ในช่วงเวลำ 0 ถึง 6500 วินำที และ (ข) ในช่วงเวลำ 0 ถึง 400 วินำที
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2. ลักษณะสัณฐานของแผ่ นไทเทเนียม ท่ อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และท่ อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ท่ เี คลือบอนุภาคทองคา
ในกำรเตรี ยมแผ่นไทเทเนี ยม ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และท่อนำโนไทเทเนี ยมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภำคทองคำตำมเงื่อนไขที่กำหนดนัน้ ได้ ผลกำรสังเครำะห์มีรำยละเอียดดังนี ้
2.1 ผลการวิเคราะห์ ลักษณะสัณฐานไทเทเนียม
ภำพประกอบ 25 แสดงลักษณะสัณฐำนของไทเทเนียมที่ผ่ำนกำรขัดละเอียด (Grinding)
และกำรขัดมัน (Polishing) พบว่ำไม่เกิดเป็ นร่องรอย (Wrinkles) บนพื ้นผิวชิ ้นงำน

ภำพประกอบ 25 ภำพ FESEM ลักษณะสัณฐำนของแผ่นไทเทเนียม
2.2 ผลการวิเคราะห์ ลักษณะสัณฐานและองค์ ประกอบของท่ อนาโนไทเทเนียมได
ออกไซด์
ภำพประกอบ 26 (ก) และ (ข) แสดงลักษณะสัณฐำนของท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่
สังเครำะห์ด้วยกระบวนกำรแอโนไดเซชัน ได้ ด้วยภำพถ่ำยจำกกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กรำด (SEM) พบว่ำท่อนำโนมีกำรจัดเรี ยงตัวอย่ำงเป็ นระเบียบ มีควำมสม่ำเสมอและควำมหนำแน่นสูง
ซึ่งเกิดกระจำยอยู่ทวั่ ทัง้ แผ่นไทเทเนียม โดยมีควำมยำวของท่อนำโนประมำณ 500 - 600 นำโนเมตร
เส้ นผ่ำนศูนย์กลำงวงในเฉลี่ย 45 นำโนเมตร และเส้ นผ่ำนศูนย์กลำงวงนอกเฉลี่ย 65 นำโนเมตร
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(ก)

(ข)

ภำพประกอบ 26 ภำพ FESEM ลักษณะสัณฐำนของท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สงั เครำะห์ด้วย
กระบวนกำรแอโนไดเซชันที่กำลังขยำย 80,000 เท่ำ (ก) ด้ ำนบนของท่อ (Top view) และ (ข)
ควำมยำวของท่อ (Cross section)
ภำพประกอบ 27 แสดงผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วย
เครื่ องวัดกำรกระจำยพลังงำนของรังสีเอกซ์ (EDX) พบว่ำ ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ประกอบด้ วย
ไทเทเนียม (Ti) ร้ อยละ 48.04 โดยน ้ำหนัก ออกซิเจน (O) ร้ อยละ 38.25 โดยน ้ำหนัก ฟลูออรี น (F) ร้ อย
ละ 10.27 โดยน ้ำหนัก เนื่องจำกกระบวนกำรแอโนไดเซชันที่มีแอมโมเนียมฟลูออไรด์เป็ นส่วนประกอบ
และคำร์ บอน (C) ร้ อยละ 3.44 โดยน ้ำหนัก เนื่องจำกกระบวนกำรเตรี ยมชิ ้นงำนหรื อในสภำพแวดล้ อม

Element
C
O
F
Ti
Totals

ภำพประกอบ 27 องค์ประกอบของท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์

Line
Ka
Ka
Ka
Ka

Weight%
6.79
56.65
12.80
23.76
100.00
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2.3 ผลการวิเคราะห์ ลักษณะสัณฐานและองค์ ประกอบของท่ อนาโนไทเทเนียมได
ออกไซด์ ท่ เี คลือบอนุภาคทองคา
ภำพประกอบ 28 (ก) และ (ข) แสดงลักษณะสัณฐำนของท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่
เคลือบอนุภำคทองคำที่สังเครำะห์ ด้วยกระบวนกำรแอโนไดเซชัน และกระบวนกำรชุบผิวโลหะด้ วย
ไฟฟ้ำ ได้ ด้วยภำพถ่ำยจำกกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรำด ที่กำลังขยำยต่ำงกัน พบว่ำ
อนุภำคทองคำมีลกั ษณะทรงกลมกระจำยอยู่ทวั่ ในทุกพื ้นที่ ซึ่งอนุภำคทองคำจะฝั งอยู่ในท่อ (Tube)
และช่องว่ำง (Void) บนพื ้นผิวของท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของ
ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภำคทองคำด้ วยเครื่ องวัดกำรกระจำยพลังงำนของรังสีเอกซ์
ดังภำพประกอบ 29 พบว่ำมีปริ มำณทองคำร้ อยละ (Au) 86.039 โดยน ้ำหนัก ส่วนปริ มำณของ
ไทเทเนียม (Ti) ออกซิเจน (O) และฟลูออรี น (F) มีร้อยละ 6.79 6.0 และ 1.17 โดยน ้ำหนัก ดัง
ภำพประกอบ 28
(ก)

(ข)

ภำพประกอบ 28 ภำพ FESEM ลักษณะสัณฐำนของท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบ
อนุภำคทองคำที่สงั เครำะห์ด้วยกระบวนกำรแอโนไดเซชันและกระบวนกำรชุบผิวโลหะด้ วย
ไฟฟ้ำที่กำลังขยำย (ก) 30,000 เท่ำ และ (ข) 80,000 เท่ำ
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Element
O
F
Ti
Au
Totals

Line
Ka
Ka
Ka
Ma

Weight%
6.003
1.169
6.789
86.039
100.00

ภำพประกอบ 29 องค์ประกอบของท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภำคทองคำ

3. ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมี ด้วยเครื่ องเอกซ์ เรย์ โฟโตอิเล็กตรอน
สเปกโทรสโคป (X-Ray Photoelectron Spectroscope; XPS)
ภำพประกอบ 30 แสดงสเปกตรัม XPS ในช่วงกว้ ำงของท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึ่ง
เป็ นกรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำของพลังงำนยึดเหนี่ยวกับค่ำควำมเข้ มของสัญญำณที่บง่ บอกของ
ปริ มำณธำตุในชิ ้นงำนตัวอย่ำง จำกผลกำรวิเครำะห์ด้วยเครื่ อง XPS พบธำตุ C, O, N และ Ti โดยจะ
สังเกตเห็นพีค O1s O2s Ti2p3/2 Ti2p1/2 Ti3s Ti3p N1s และ C 1s ในช่วงพลังงำน 530 21 459 464
60 36 399 และ 285 อิเล็กตรอนโวลต์ (eV) ตำมลำดับ ธำตุออกซิเจนที่พบในช่วงพลังงำน 530 eV
เป็ นลักษณะเฉพำะของ O1s ซึ่งเป็ นพันธะจำพวก Ti-O และจำกช่วงพลังงำนนี ้ของ O1s สำมำรถบอก
ลัก ษณะทำงโครงสร้ ำงผลึก ได้ ว่ำ ไทเทเนี ย มไดออกไซด์ อ ยู่ใ นรู ปผลึก อะนำเทส (Anatase) ซึ่ง
สอดคล้ องกับงำนวิจยั ของ Park และคณะ (H. Park.; & et al. 2010) ธำตุไทเทเนียม Ti 2p3/2 และ
Ti2p1/2 ในช่วงพลังงำน 459 และ 464 eV ตำมลำดับ แสดงว่ำมี Ti4+ ในไทเทเนียมไดออกไซด์ (H.C.
Liang.; & X.Z. Li. 2009) และระยะห่ำงระหว่ำง Ti2p3/2 กับ Ti2p1/2 เท่ำกับ 5 eV แสดงถึงควำมเป็ น
ฟิ ล์มออกไซด์ (TiO2) อย่ำงเด่นชัด สำหรับธำตุคำร์ บอน (C 1s) ที่พบนัน้ สืบเนื่องจำกปริ มำณคำร์ บอน
ที่หลงเหลื อจำกกำรเตรี ยมตัวอย่ำง และจำกสิ่งแวดล้ อมในกำรวิเครำะห์ XPS ส่วนธำตุไ นโตรเจน
(N1s) อำจมำจำกสำรละลำยอิเล็กโทรไลต์ในกระบวนกำรแอโนไดเซชัน เนื่องจำกสำมำรถพบธำตุ
ต่ำงๆ เช่น ไนโตรเจน (N) ฟลูออรี น (F) หรื อซัลเฟอร์ (S) เป็ นต้ น
ภำพประกอบ 31 แสดงสเปกตรัม XPS ในช่วงกว้ ำงของท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่
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เคลือบอนุภำคทองคำ พบว่ำเกิดพีคลักษณะเดียวกับท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึ่งได้ แก่ O 1s
O2s Ti2p3/2 Ti2p1/2 Ti3s Ti3p และ C1s ในช่วงพลังงำน 531 21 458 464 60 36 399 และ 283
อิเล็กตรอนโวลต์ (eV) ตำมลำดับ แต่ไม่พบ N1s ในชิ ้นงำน และเกิดพีคทองคำที่ระดับพลังงำนเป็ นคู่
เนื่องจำกทองคำมีกำรสปิ นออบิตเป็ นคู่ (Spin-orbit coupling) ได้ แก่ Au4d3/2 และ Au4d5/2 ในช่วง
พลังงำน 351 และ 333 eV Au4f5/2 และ Au4f7/2 ในช่วงพลังงำน 86 และ 82 eV Au5p1/2 และ
Au5p3/2 ในช่วงพลังงำน 56 และ 74 eV ตำมลำดับ ซึ่งพีค Au4f5/2 เป็ นพีคที่มีควำมเข้ มสูงสุด แสดงว่ำ
ตำแหน่งพีคนี ้เป็ นองค์ประกอบหลักของพีคทองคำทังหมด
้
และกล่ำวได้ ว่ำมีอนุภำคทองคำกระจำยอยู่
ทัว่ บนพื ้นผิวของโครงสร้ ำงไทเทเนียมไดออกไซด์ (M. Roos.; & et al. 2011)
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4. ผลการวิเคราะห์ พืน้ ที่ผิวจาเพาะและความเป็ นรู พรุ นด้ วยเทคนิคบรู นัว เอ็มเมท
เทลเลอร์ (Brunauer–Emmett–Teller; BET)
จำกตำรำง 4 แสดงผลกำรวิเครำะห์พื ้นที่ผิวและควำมเป็ นรูพรุนของแผ่นไทเทเนียม ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจืออนุภำคทองคำ ที่วดั ด้ วยเทคนิค BET
พบว่ำ ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจืออนุภำคทองคำที่สงั เครำะห์ด้วยกระบวนกำรแอโนไดเซชัน
และกระบวนกำรชุบผิวโลหะด้ วยไฟฟ้ำ ให้ พื ้นที่ผิวจำเพำะสูงสุด คือ 505.1 m2/g เมื่อเทียบกับท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่พื น้ ที่ผิวจำเพำะ 35.83 m2/g ถึง 14 เท่ำ และแผ่นไทเทเนียมที่พื น้ ที่ผิว
จำเพำะ 6.44 m2/g ถึง 78 เท่ำ ด้ วยเหตุนี ้จึงทำให้ ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจืออนุภำคทองคำนี ้
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ ในงำนต่ำงๆ ได้ ดี เช่น วัสดุกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ตรวจจับก๊ ำซ ตัวเร่งปฏิกิริยำ
ตำรำง 4 ผลกำรวิเครำะห์พื ้นที่ผิวและควำมเป็ นรูพรุนของแผ่นไทเทเนียม (Ti) ท่อนำโนไทเทเนียมได
ออกไซด์ (TNAs) และท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจืออนุภำคทองคำ (Au: TiO2 NTs)
ตัวเร่ งปฏิกิริยา
Ti
TNAs
Au:TiO2 NTs

พืน้ ที่ผิวจาเพาะ พืน้ ที่ผิวจาเพาะภายนอก
(m2/g)
(m2/g)
6.44
5.54
35.83
34.60
505.1
17.71

ปริมาตรรูพรุ นรวม

(cc/g)
3.461×10-3
2.216×10-2
1.381×10-2
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5. ผลการทดสอบการย่ อยสลายตัวเชิงแสงของสารละลายเมทิลีนบลูด้วยเทคนิค
อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโคป (UV-VIS Spectroscope; UV-VIS)
5.1 การทากราฟมาตรฐาน (Calibration curve) ของสารละลายเมทิลีนบลู
จำกกำรทดลองหำควำมยำวคลื่นที่เหมำะสม ซึ่งสำรละลำยเมทิลีนบลูดูดกลืนได้ สูงสุดที่
ควำมยำวคลื่น 664 นำโนเมตร โดยควำมเข้ มข้ นของสำรละลำยเมทิลีนบลูสำมำรถวิเครำะห์ จำกกำร
ทำกรำฟมำตรฐำนของสำรละลำยเมทิลีนบลูที่ควำมเข้ มข้ น 13 20 26 39 และ 50 มิลลิโมลำร์ แล้ ว
นำไปวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่นสูงสุด 664 นำโนเมตร ดังภำพประกอบ 32 จำกนันน
้ ำผลที่
ได้ มำสร้ ำงกรำฟมำตรฐำนเพื่อหำควำมเข้ มข้ นที่ต้องกำรวิเครำะห์ ดังแสดงในภำพประกอบ 33

ภำพประกอบ 32 ค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรละลำยเมทิลีนบลูที่ควำมเข้ มข้ น 13 20 26 39 และ 50
มิลลิโมลำร์
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ภำพประกอบ 33 กรำฟมำตรฐำนของสำรละลำยเมทิลีนบลูที่ควำมเข้ มข้ น 13 20 26 39 และ 50
มิลลิโมลำร์
จำกภำพประกอบ 33 พบว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำกำรดูดกลืนแสงของเมทิลีนบลูกบั ควำม
เข้ มข้ นจะได้ กรำฟเส้ นตรงในช่วงควำมเข้ มข้ นตังแต่
้ 13 มิลลิโมลำร์ ถึง 50 มิลลิโมลำร์ โดยมี
ควำมสัมพันธ์ดงั สมกำร y = 0.057x และมีคำ่ R2 (Regression) = 0.992
5.2 ผลการทดสอบการสลายตั วด้ วยแสงของสารละลายเมทิลีนบลู โดยแผ่ น
ไทเทเนียมเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
ในกำรวิเครำะห์ควำมเข้ มข้ นของสำรละลำยเมทิลีนบลู ในช่วงควำมยำวคลื่น 400 ถึง 800
นำโนเมตร หลังจำกใช้ แผ่นไทเทเนียมเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยำ ในสำรละลำยเมทิลีนบลูที่ควำมเข้ มข้ นเริ่ มต้ น
26 มิลลิโมลำร์ เมื่อได้ รับแสงในช่วงเวลำ 1 2 3 4 22 และ 24 ชัว่ โมง พบว่ำค่ำกำรดูดกลืนแสงที่คำ่
ควำมยำวคลื่นสูงสุดของสำรละลำยเมทิลีนบลูมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังภำพประกอบ 34 และสำมำรถ
สรุปได้ ดงั ตำรำง 5
จำกตำรำง 5 แสดงว่ำเมื่อใช้ แผ่นไทเทเนียมเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยำในสำรละลำยเมทิลีนบลูที่
ได้ รับแสงในช่วงเวลำ 1 2 3 4 22 และ 24 ชัว่ โมง พบว่ำควำมเข้ มข้ นของสำรละลำยเมทิลีนบลูลดลง
เมื่อเวลำในกำรรับแสงเพิ่มขึ ้น
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ภำพประกอบ 34 ค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรละลำยเมทิลีนบลู เมื่อได้ รับแสงในช่วงเวลำ 1 2 3 4 22
และ 24 ชัว่ โมง โดยมีแผ่นไทเทเนียมเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยำ
ตำรำง 5 ควำมเข้ มข้ น (มิลลิโมลำร์ ) ของสำรละลำยเมทิลีนบลู โดยใช้ แผ่นไทเทเนียมเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยำลงในสำรละลำยเมทิลีนบลู ที่ควำมเข้ มข้ นเริ่มต้ น 26 มิลลิโมลำร์ เมื่อได้ รับแสงใน
ช่วงเวลำ 1 2 3 4 22 และ 24 ชัว่ โมง
ความเข้ มข้ นของสารละลายเมทิลีนบลู

ระยะเวลาการได้ รับแสง
(ชั่งโมง)

เริ่มต้ น (มิลลิโมลาร์ )

สุดท้ ายเฉลี่ย
(มิลลิโมลาร์ )

ร้ อยละของ
การสลายตัวของ
สารละลายเมทิลีนบลู

ในที่มืดเป็ นเวลำ 30 นำที
1
2
3
4
22
24

26
26
26
26
26
26
26

24.998
24.103
23.193
22.153
21.211
19.562
17.686

3.852
7.295
10.795
14.775
18.418
24.757
31.974
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5.3 ผลการทดสอบการสลายตัวด้ วยแสงของสารละลายเมทิลีนบลู โดยใช้ ท่อนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
ในกำรวิเครำะห์ควำมเข้ มข้ นของสำรละลำยเมทิลีนบลู ในช่วงควำมยำวคลื่น 400 ถึง 800
นำโนเมตร หลังจำกใช้ ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่เตรี ยมด้ วยกระบวนกำรแอโนไดเซชัน ลงใน
สำรละลำยเมทิลีนบลูที่ควำมเข้ มข้ นเริ่ มต้ น 26 มิลลิโมลำร์ เมื่อได้ รับแสงในช่วงเวลำ 1 2 3 4 22 และ
24 ชั่วโมง พบว่ำ ค่ำ กำรดูดกลื น แสงที่ ค่ำ ควำมยำวคลื่ นสูง สุด ของสำรละลำยเมทิ ลีน บลูมี ก ำร
เปลี่ ย นแปลง โดยค่ำ ควำมยำวคลื่ น สูง สุด มี แ นวโน้ ม ลดลง ดัง ภำพประกอบ 35 เนื่ อ งจำกมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้ ำงโมเลกุล หรื อไฮดรอกซิลเรดิคอล (Hydroxyl radical; OH•) ซึ่งเป็ นตัวออกซิแดนท์ (Oxidant) ในกระบวนกำรเร่งปฏิกิริยำด้ วยแสงเข้ ำทำปฏิกิริยำกับกลุ่มธำตุที่เกำะอยู่บนโครโมฟอร์ (Chromophore) ของโครงสร้ ำงสำรละลำยเมทิ ลีน บลู ส่ง ผลท ำให้ ค่ำ ควำมยำวคลื่ น ในกำร
ดูดกลืนแสงลดลงจำกเดิม

ภำพประกอบ 35 ค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรละลำยเมทิลีนบลู เมื่อได้ รับแสงในช่วงเวลำ 1 2 3 4 22
และ 24 ชัว่ โมง โดยมีทอ่ นำโนไทเทเนียมไดออกไซด์เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยำ
กำรศึกษำผลของระยะเวลำกำรได้ รับแสงที่มีต่อประสิทธิ ภำพของท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในกำรสลำยตัวของสำรละลำยเมทิลีนบลู โดยผลกำรทดลองแสดงดังตำรำง 6
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ตำรำง 6 ควำมเข้ มข้ น (มิลลิโมลำร์ ) ของสำรละลำยเมทิลีนบลู โดยใช้ ทอ่ นำโนไทเทเนียมไดออกไซด์
เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยำลงในสำรละลำยเมทิลีนบลู ที่ควำมเข้ มข้ นเริ่มต้ น 26 มิลลิโมลำร์ เมื่อได้ รับแสง
ในช่วงเวลำ 1 2 3 4 22 และ 24 ชัว่ โมง
ความเข้ มข้ นของสารละลายเมทิลีนบลู

ระยะเวลาการได้ รับแสง
(ชั่งโมง)

เริ่มต้ น (มิลลิโมลาร์ )

สุดท้ ายเฉลี่ย
(มิลลิโมลาร์ )

ร้ อยละของ
การสลายตัวของ
สารละลายเมทิลีนบลู

ในที่มืดเป็ นเวลำ 30 นำที
1
2
3
4
22
22

26
26
26
26
26
26
26

24.419
22.885
21.629
20.028
19.783
12.828
12.234

6.080
11.980
16.809
22.970
23.908
50.660
52.945

จำกตำรำง 6 จะเห็นได้ ว่ำ เมื่อ ใช้ ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยำลงใน
สำรละลำยเมทิลีนบลูที่ได้ รับแสงในช่วงเวลำ 1 2 3 4 22 และ 24 ชัว่ โมง พบว่ำสำมำรถทำให้ ควำม
เข้ มข้ นของสำรละลำยเมทิลีนบลูลดลงไปได้ โดยระยะเวลำกำรได้ รับแสงที่ 24 ชัว่ โมง มีกำรสลำยตัว
ของสำรละลำยเมทิลีนบลู ร้ อยละ 52.945 ซึ่งมำกกว่ำในที่มืดและมำกกว่ำระยะเวลำกำรได้ รับแสง 1
ชั่ว โมง ถึง 22 ชั่ว โมง แสดงว่ำ เมื่ อ ได้ รั บ แสงและระยะเวลำในกำรย่อ ยสลำยเพิ่ม มำกขึน้ กำร
เกิดปฏิกิริยำของกำรย่อยสลำยก็มำกขึ ้น
5.4 ผลการทดสอบการสลายตัวด้ วยแสงของสารละลายเมทิลีนบลู โดยใช้ ท่อนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ ท่ เี คลือบอนุภาคทองคาเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
ในกำรวิเครำะห์ควำมเข้ มข้ นของสำรละลำยเมทิลีนบลู ในช่วงควำมยำวคลื่น 400 ถึง 800
นำโนเมตร หลังจำกใช้ ทอ่ นำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภำคทองคำ ที่เตรี ยมด้ วยกระบวนกำร
แอโนไดเซชันและกระบวนกำรชุบผิวโลหะด้ วยไฟฟ้ำลงในสำรละลำยเมทิลีนบลูที่ควำมเข้ มข้ นเริ่ มต้ น
26 มิลลิโมลำร์ เมื่อได้ รับแสงในช่วงเวลำต่ำง ๆ พบว่ำค่ำกำรดูดกลืนแสงที่คำ่ ควำมยำวคลื่นสูงสุดของ
สำรละลำยมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยค่ำควำมยำวคลื่นสูงสุดมีแนวโน้ มลดลงมำกกว่ำท่อนำโนไทเทเนียม
ไดออกไซด์ ดังภำพประกอบ 36
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ภำพประกอบ 36 ค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรละลำยเมทิลีนบลู เมื่อได้ รับแสงในช่วงเวลำ 1 2 3 4 22
และ 24 ชัว่ โมง โดยมีท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภำคทองคำเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยำ
กำรศึกษำผลของระยะเวลำกำรได้ รับแสงที่มี ต่อประสิทธิ ภ ำพของท่อนำโนไทเทเนียมได
ออกไซด์ที่เคลือบอนุภำคทองคำในกำรสลำยตัวของสำรละลำยเมทิลีนบลู โดยผลกำรทดลองแสดงดัง
ตำรำง 7
ตำรำง 7 ควำมเข้ มข้ น (มิลลิโมลำร์ ) ของสำรละลำยเมทิลีนบลู หลังจำกใช้ ทอ่ นำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภำคทองคำเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยำลงในสำรละลำยเมทิลีนบลู ที่ควำมเข้ มข้ น
เริ่มต้ น 26 มิลลิโมลำร์ เมื่อได้ รับแสงในช่วงเวลำ 1 2 3 4 22 และ 24 ชัว่ โมง
ความเข้ มข้ นของสารละลายเมทิลีนบลู

ระยะเวลาการได้ รับแสง
(ชั่งโมง)

เริ่มต้ น (มิลลิโมลาร์ )

สุดท้ ายเฉลี่ย
(มิลลิโมลาร์ )

ร้ อยละของ
การสลายตัวของ
สารละลายเมทิลีนบลู

ในที่มืดเป็ นเวลำ 30 นำที
1
2
3

26
26
26
26

20.509
19.560
18.535
17.504

21.116
24.768
28.708
32.676
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ตำรำง 7 (ต่อ)
ความเข้ มข้ นของสารละลายเมทิลีนบลู

ระยะเวลาการได้ รับแสง
(ชั่งโมง)

เริ่มต้ น (มิลลิโมลาร์ )

สุดท้ ายเฉลี่ย
(มิลลิโมลาร์ )

ร้ อยละของ
การสลายตัวของ
สารละลายเมทิลีนบลู

4
22
24

26
26
26

16.136
11.059
10.274

37.935
57.461
60.482

จำกตำรำง 7 จะเห็นได้ ว่ำ เมื่อใส่ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภำคทองคำเป็ น
ตัวเร่งปฏิกิริยำลงในสำรละลำยเมทิลีนบลูที่ได้ รับแสงในช่วงเวลำ 1 2 3 4 22 และ 24 ชัว่ โมง พบว่ำ
สำมำรถทำให้ ควำมเข้ มข้ นของสำรละลำยเมทิลีนบลูลดลงไปได้ โดยระยะเวลำกำรได้ รับแสงที่ 24
ชัว่ โมง ให้ ร้อยละของกำรสลำยตัวของสำรละลำยเมทิลีนบลูถึงร้ อยละ 60.482 ซึ่งมำกกว่ำในที่มืดเกือบ
3 เท่ำ และมำกกว่ำระยะเวลำกำรได้ รับแสง 1 ชัว่ โมง ถึง 2.5 เท่ำ
5.5 ผลการสลายตั ว เชิ ง แสงของเมทิ ลี น บลู โ ดยใช้ แ ผ่ น ไทเทเนี ย ม ท่ อ นาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ และท่ อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ท่ เี จืออนุภาคทองคา
จำกผลกำรทดลองในหัวข้ อ 4.5.2 ถึง 4.5.3 สำมำรถนำผลกำรทดลองมำเปรี ยบเทียบควำม
เข้ มข้ นที่เหลืออยูแ่ ละร้ อยละกำรสลำยตัวของสำรละลำยเมทิลีนบลู หลังจำกใช้ แผ่นไทเทเนียม ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจืออนุภำคทองคำเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยำ ที่
ควำมเข้ มข้ น 26 มิลลิโมลำร์ เมื่อได้ รับแสงในช่วงเวลำ 24 ชัว่ โมง แสดงดังตำรำง 8
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ตำรำง 8 ผลกำรเปรี ยบเทียบควำมเข้ มข้ นที่เหลืออยูแ่ ละร้ อยละกำรสลำยตัวของเมทิลีนบลู
ความเข้ มข้ นของสารละลายเมทิลีนบลู
ตัวเร่ งปฏิกิริยา
แผ่ นไทเทเนียม
ท่ อนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์
ท่ อนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์
ที่เจืออนุภาคทองคา

เริ่มต้ น (มิลลิโมลาร์ )

สุดท้ ายเฉลี่ย
(มิลลิโมลาร์ )

ร้ อยละของ
การสลายตัวของ
สารละลายเมทิลีนบลู

26

17.686

31.974

26

12.234

52.945

26

10.274

60.482

จำกตำรำง 8 แสดงให้ เห็นว่ำ เมื่อใช้ แผ่นไทเทเนียมเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยำลงในสำรละลำย
เมทิลีนบลู ควำมเข้ มข้ นของสำรละลำยเมทิลีนบลูลดลง แต่ไม่มำกนัก เนื่องจำกแสงในช่วงวิสิเบิลมีผล
ต่อกำรสลำยตัวได้ เพียงเล็กน้ อย (ร้ อยละ 31.974) แต่เมื่อนำแผ่นไทเทเนียมมำปรับสภำพโครงสร้ ำง
พื ้นผิวด้ วยกระบวนกำรแอโนไดเซชัน ให้ มีลกั ษณะเป็ น 1 มิติ เป็ นท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ทำให้
มี พื น้ ที่ ผิ ว มำกขึน้ กว่ำ เดิม ส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ ำพของกำรเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย ำด้ ว ยแสงเพิ่ ม ขึ น้ ส่ง ผลต่อ
ควำมสำมำรถในกำรดูดซับ สำรละลำยเมทิลีนบลูเพิ่มขึน้ ด้ วย ซึ่งจำกกำรใช้ ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยำลงในสำรละลำยเมทิลีนบลู สำมำรถทำให้ ควำมเข้ มข้ นของสำรละลำยเมทิลีนบลูลดลงได้ มำกกว่ำแผ่นไทเทเนียม (ร้ อยละ 52.945) และเมื่อนำท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่
เจืออนุภำคทองคำเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยำลงในสำรละลำยเมทิลีนบลู สำมำรถทำให้ ควำมเข้ มข้ นของ
สำรละลำยเมทิลีนบลูลดลงได้ มำกกว่ำ เห็นได้ จำกเมื่อได้ รับแสงในช่วงวิสิเบิล ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจืออนุภำคทองคำ ให้ ร้อยละของกำรสลำยตัวของสำรละลำยเมทิลีนบลูเพิ่มมำกขึ ้น (ร้ อยละ
60.482) เนื่องจำกอนุภำคทองคำจะช่วยเพิ่มกำรถ่ำยเทอิเล็กตรอนของไทเทเนียมให้ มีประสิทธิภำพ
สูงขึ ้น กล่ำวคืออนุภำคทองคำที่เคลือบบนท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์นนั ้ จะกักอิเล็กตรอนที่กระตุ้น
แล้ วไม่ให้ กลับไปที่โฮล (Recombination) ทำให้ ไฮดรอกซิลเรดิคอล (OH•) ที่เกิดขึ ้นมีเพิ่มขึ ้น จึงส่งผล
ต่อกำรเกิดปฏิกิริยำกำรสลำยตัวได้ ดีขึ ้น
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5.6 การศึกษาจลนพลศาสตร์ (Kinetics) ของการสลายตัวของสารละลายเมทิลีนบลู
กำรศึกษำจลนพลศำสตร์ ของกระบวนกำรโฟโตแคตำไลติกในกำรสลำยตัวของสำรละลำย
เมทิลีนบลูจำกสมกำรอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำอันดับที่ 1 (Pseudo first-order) ซึ่งคำนวณจำกค่ำคงที่
ของอัตรำเร็วของกำรเกิดปฏิกิริยำ
r

d [C ]
 k[C ]
dt

(4)

เมื่อ k คือ ค่ำคงที่อตั รำอันดับที่หนึง่ (The first-order rate constant) หน่วยเป็ น min-1
r คือ อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ (Reaction rate) หน่วยเป็ น (Mol L-1 min-1)
C คือ ควำมเข้ มข้ นเริ่มต้ น (Initial concentration) หน่วยเป็ น (Mol L-1)
จำกสมกำร (4) จัดรูปใหม่จะได้
dC
 kdt
dt

(5)

หำปริพนั ธ์ (Integration) t = 0 ถึง t = t จำกสมกำร (5) จะได้
C

t

dC
C dt  k 0 dt
0

(6)

จะได้ (เมื่อ C0 เป็ นควำมเข้ มข้ น C ที่เวลำ t = 0)
C 
ln     kt
 C0 

เมื่อ C0คือ ควำมเข้ มข้ นเริ่มต้ น (Initial concentration) หน่วยเป็ น (Mol L-1)
C คือ ควำมเข้ มข้ นที่เวลำใดๆ (Certain time concentration) หน่วยเป็ น (Mol L-1)
t คือ เวลำในกำรฉำยแสง (The irradiation time) หน่วยเป็ น (min)

(7)
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และกำรสลำยตัว ของสำรละลำยเมทิลีนบลู ของสมกำรอัตรำกำรเกิ ดปฏิ กิริยำอันดับที่ 2
(Pseudo second-order) ซึง่ คำนวณจำกค่ำคงที่ของอัตรำเร็วของกำรเกิดปฏิกิริยำ
r

d [C ]
 k[C ]2
dt

(8)

เมื่อ k คือ ค่ำคงที่อตั รำอันดับที่หนึง่ (The first-order rate constant) หน่วยเป็ น min-1
r คือ อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ (Reaction rate) หน่วยเป็ น (Mol L-1 min-1)
C คือ ควำมเข้ มข้ นเริ่มต้ น (Initial concentration) หน่วยเป็ น (Mol L-1)
จำกสมกำร (8) จัดรูปใหม่จะได้
 dC
 kdt
dt

(9)

หำปริพนั ธ์ (Integration) t = 0 ถึง t = t จำกสมกำร (9) จะได้
C

t

dC

 k  dt
dt
C0
0

(10)

จะได้ (เมื่อ C0 เป็ นควำมเข้ มข้ น C ที่เวลำ t = 0)
1
1

 kt
C C0

(11)

1
1
 kt 
C
C0

(12)

เมื่อ k คือ ค่ำคงที่อตั รำอันดับที่สอง (The second-order rate constant) หน่วยเป็ น min-1
C0 คือ ควำมเข้ มข้ นเริ่มต้ น (Initial concentration) หน่วยเป็ น (Mol L-1)
C คือ ควำมเข้ มข้ นที่เวลำใดๆ (Certain time concentration) หน่วยเป็ น (Mol L-1)
t คือ เวลำในกำรฉำยแสง (The irradiation time) หน่วยเป็ น (min)
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นำค่ำควำมเข้ มข้ นกำรสลำยตัวของสำรละลำยเมทิลีนบลู ที่ควำมเข้ มข้ น 26 มิลลิโมลำร์
ในช่วงเวลำ 24 ชัว่ โมง มำเขียนควำมสัมพันธ์ของปฏิกิริยำอันดับที่ 1 คือ lnC กับ เวลำ เปรี ยบเทียบกับ
ควำมสัมพันธ์ของปฏิกิริยำอันดับที่ 2 คือ 1/C กับ เวลำ ดังภำพประกอบ 35 และ 36 พบว่ำ ค่ำควำม
เป็ นเส้ นตรงโดยรวม (R2 เข้ ำใกล้ 1) ของควำมสัมพันธ์ของปฏิกิริยำอันดับที่ 2 มีคำ่ มำกกว่ำปฏิกิริยำ
อันดับที่ 1 ซึ่งอธิบำยได้ ว่ำ มีกำรแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนร่วมกันระหว่ำงท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์
กับเมทิลีนบลู โดยช่วงแรกของปฎิกิริยำกำรสลำยตัว จะเกิดขึน้ อย่ำงทันทีทันใด และในเวลำต่อมำ
ปฎิกิริยำเริ่มเข้ ำสูส่ ภำวะสมดุล ทำให้ กำรสลำยตัวของสำรละลำยเมทิลีนบลูมีกำรเปลี่ยนแปลงลดลง

ภำพประกอบ 37 จลนพลศำสตร์ ในปฏิกิริยำอันดับที่ 1 (Pseudo first-order) ของกำรสลำยตัวเชิงแสง
ของสำรละลำยเมทิลีนบลูที่ควำมเข้ มข้ น 26 มิลลิโมลำร์ โดยใช้ แผ่นไทเทเนียม ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจืออนุภำคทองคำ
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ภำพประกอบ 38 จลนพลศำสตร์ ในปฏิกิริยำอันดับที่ 2 (Pseudo second-order) ของกำรสลำยตัวเชิง
แสงของสำรละลำยเมทิลีนบลูที่ควำมเข้ มข้ น 26 มิลลิโมลำร์ โดยใช้ แผ่นไทเทเนียม ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจืออนุภำคทองคำ

6. ผลการศึกษาหมู่ฟังก์ ชันหลังการสลายตัวเชิงแสงของเมทิลีนบลูด้วยเครื่ องฟู
เรี ยร์ ทรานสฟอร์ มอิ นฟราเรดสเปกโทรสโคป (Fourier Transform Infrared
Spectroscope; FT-IR)
ภำพประกอบ 37 แสดงสเปกตรัม FT-IR ของท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ก่อนกำรทดสอบ
กำรสลำยตัวเชิงแสงของเมทิลีนบลู ทำกำรวิเครำะห์จำก 4000 cm-1 – 600 cm-1 จะเห็นได้ ว่ำไม่มีกำร
ปรำกฏตัวของกลุม่ ไฮโดรคำร์ บอนหรื อสำรประกอบอินทรี ย์อยู่ เมื่อนำท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ไป
ทดสอบกำรสลำยตัวเชิ ง แสงของเมทิลี นบลู ทำให้ ท่อนำโนไทเทเนี ยมไดออกไซด์กับเมทิลีนบลูทำ
ปฏิกิริยำเคมีกนั ซึ่งส่งผลให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมีของเมทิลีนบลู เดิม คือมีกำรทำลำยแรงยึด
เหนี่ยวระหว่ำงอะตอมหรื อกลุ่มอะตอมเดิมแล้ วมีกำรจัดเรี ยงอะตอมไปเป็ นสำรประกอบใหม่ขึ ้น เกิด
เป็ นพันธะซึ่งแสดงได้ จำกสเปกตรัม FT-IR ดังภำพประกอบ 38 พบว่ำ สัญญำณที่เลขคลื่น 2362.13
cm-1 แสดงกำรสัน่ ของ C≡N ใน Nitrate group แบบ stretching สัญญำณที่เลขคลื่น 1622.86 cm-1
แสดงกำรสัน่ ของ C=C ใน Alkene group แบบ stretching สัญญำณที่เลขคลื่น 1423.65 cm-1 แสดง
กำรสัน่ ของ C-H ใน CH3 (Methyl group) แบบ bendingสัญญำณที่เลขคลื่น 1012.62 cm-1 แสดงกำร
สัน่ ของ C-O ใน Ether group แบบ stretching สัญญำณที่เลขคลื่น 876.78 cm-1 แสดงกำรสัน่ ของ
=C-H ใน Alkene group แบบ bending สัญญำณที่เลขคลื่น 666.90 cm-1 แสดงกำรสัน่ ของ C-Cl ใน
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Alkyl Halide group แบบ stretching แสดงให้ เห็นว่ำ เมื่อเมทิลีนบลูได้ ทำปฏิกิรยำกับท่อนำโน
ไทเทเนี ยมไดออกไซด์ ภ ำยใต้ กระบวนกำรโฟโตแคตำไลติก นอกจำกนี ย้ ัง พบสัญญำณที่ เลขคลื่ น
3300.32 และ 3362.74 cm-1 เนื่องจำกกำรสัน่ ของ O-H แบบ stretching จำกโมเลกุลของน ้ำที่ดดู ซับ
อยู่บนท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (Houas.; & et al. 2000) (K. M. Joshi.; & V. S. Shrivastava.
2012)
ภำพประกอบ 39 แสดงสเปกตรัม FT-IR ของท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่เคลือบอนุภำค
ทองคำก่อนกำรทดสอบกำรสลำยตัวเชิงแสงของเมทิลีนบลู ทำกำรวิเครำะห์จำก 4000 cm-1–600 cm-1
จะเห็นได้ วำ่ ไม่ปรำกฏพีคอย่ำงเด่นชัด เมื่อนำท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภำคทองคำไป
ทดสอบกำรสลำยตัว เชิ ง แสงของเมทิ ลี น บลู จะได้ ส เปกตรั ม FT-IR ดัง ภำพประกอบ 40 พบว่ ำ
สัญญำณที่เลขคลื่น 1397.02 cm-1 แสดงกำรสัน่ ของ C-H ใน CH3 (Methyl group) แบบ bending
สัญ ญำณที่ เ ลขคลื่ น 1012.39 cm-1 แสดงกำรสั่นของ C-O ใน Ether group แบบ stretching
สัญญำณที่เลขคลื่น 876.54 cm-1 แสดงกำรสั่นของ =C-H ใน Alkene group แบบ stretching
สัญญำณที่เลขคลื่น 666.90 cm-1 แสดงกำรสัน่ ของ C-Cl ใน Alkyl Halide group แบบ stretching
แสดงให้ เห็นว่ำ เมทิลีนบลูได้ ทำปฏิกิรยำกับ ท่อนำโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่เคลือบอนุภำคทองคำ
ภำยใต้ กระบวนกำรโฟโตแคตำไลติก ทำให้ เกิดกำรแตกตัวของพันธะในโครงสร้ ำงของเมทิลีนบลูขึ ้น จึง
พบสัญญำณของเลขคลื่นของกลุ่มเมทิลหรื อกลุ่มไฮโดรคำร์ บอนขึ ้น แต่พบสัญญำณของเลขคลื่นได้
น้ อ ยกว่ำ ท่อ นำโนไทเทเนี ย มไดออกไซด์ เนื่ อ งจำกอนุภ ำคของทองค ำอำจจะบดบัง กำรตรวจจับ
สัญญำณที่สะท้ อนกลับมำของเครื่ อง FTI-R
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บทที่ 5
สรุ ปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาการสลายตัวเชิงแสงของเมทิลีนบลูร่วมกับแผ่นไทเทเนียม ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจืออนุภาคทองคา สามารถสรุปผลการทดลองได้ ดงั นี ้

สรุ ปผลการทดลอง
1. ลักษณะสัณฐานของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สงั เคราะห์ด้วยกระบวนการแอโนไดเซชัน ได้ ด้วยภาพถ่ายจากกล้ อง SEM พบว่าท่อนาโนมีการจัดเรี ยงตัวอย่างเป็ นระเบียบ มีความ
สม่าเสมอและความหนาแน่นสูง ซึ่งเกิดกระจายอยู่ทวั่ ทังแผ่
้ นไทเทเนียม โดยมีความยาวของท่อนาโน
ประมาณ 500 - 600 นาโนเมตร เส้ นผ่านศูนย์กลางวงในเฉลี่ย 45 นาโนเมตร และเส้ นผ่านศูนย์กลาง
วงนอกเฉลี่ย 65 นาโนเมตร ส่วนท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภาคทองคาที่สงั เคราะห์
ด้ วยกระบวนการแอโนไดเซชันและกระบวนการชุบผิวโลหะด้ วยไฟฟ้า พบว่าอนุภาคทองคามีลกั ษณะ
ทรงกลมกระจายอยู่ทั่วในทุกพืน้ ที่ ซึ่งอนุภาคทองคาจะฝั งอยู่ในท่อ (Tube) และช่องว่าง (Void) บน
พื ้นผิวของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
2. จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่ อง XPS ของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
พบว่า ธาตุออกซิเจน O 1s ในช่วงพลังงาน 530 eV สามารถบอกลักษณะทางโครงสร้ างผลึกได้ ว่า
ไทเทเนียมไดออกไซด์อยู่ในรูปผลึกอะนาเทส (Anatase) และ ธาตุไทเทเนียม Ti 2p3/2 และ Ti 2p1/2
ในช่วงพลังงาน 459 และ 464 eV ตามลาดับ แสดงว่ามี Ti4+ ในไทเทเนียมไดออกไซด์ และระยะห่าง
ระหว่าง Ti 2p3/2 กับ Ti 2p1/2 เท่ากับ 5 eV แสดงถึงความเป็ นฟิ ล์มออกไซด์ (TiO2) ในกรณีของท่อนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภาคทองคา พบว่าธาตุทองคา Au 4f5/2 และ Au 4f7/2 ในช่วงพลังงาน
86 และ 82 eV เป็ นองค์ประกอบหลักของทองคาทังหมด
้
กล่าวได้ ว่ามีอนุภาคทองคากระจายอยู่ทวั่ บน
พื ้นผิวของโครงสร้ างท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
3. จากการวิเคราะห์ พื ้นที่ผิวและความเป็ นรู พรุ นด้ วย BET พบว่าท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจืออนุภาคทองคาให้ พื ้นที่ผิวจาเพาะสูงสุด คือ 505.1 m2/g เมื่อเทียบกับท่อนาโนไทเทเนียม
ไดออกไซด์ที่พื ้นที่ผิวจาเพาะ 35.83 m2/g ถึง 14 เท่า และแผ่นไทเทเนียมที่พื ้นที่ผิวจาเพาะ 6.44 m2/g
ถึง 78 เท่า สามารถสรุ ปได้ ว่า ท่อนาโนไทเทเนี ยมไดออกไซด์ที่เจื ออนุภ าคทองคาสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ ในการย่อยสลายตัวเชิงแสงอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
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4. จากการทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายตัวเชิงแสงของสารละลายเมทิลีนบลูโดยใช้ แผ่น
ไทเทเนียม ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภาคทองคา
เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาด้ วยเทคนิค UV-VIS ให้ ผลดังนี ้
4.1 ที่สภาวะไม่ได้ รับแสงในช่วงวิสิเบิล พบว่า เมื่อเติม ตัวเร่งปฏิกิริยา ความเข้ มข้ นของ
สารละลายเมทิลีนบลูมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยแผ่นไทเทเนียม ท่อนาโนไทเทเนียมได-ออกไซด์
และท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภาคทองคา ให้ ร้อยละของการสลายสารละลายเมทิลี
นบลูเป็ น 3.852 6.08 และ 21.116 ตามลาดับ
4.2 ที่สภาวะรับแสงในช่วงวิสิเบิล พบว่า แสงมีผลต่อการสลายตัวของเมทิลีนบลูที่ความ
เข้ มข้ น 26 มิลลิโมลาร์ ซึ่งระยะเวลาของการได้ รับแสง 24 ชัว่ โมง ให้ ร้อยละของการสลายตัวของ
สารละลายเมทิลีนบลูสงู สุด
4.3 เมื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการย่อยสลายตัวเชิงแสงของสารละลายเมทิลีนบลูโดย
ใช้ แผ่นไทเทเนียม ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภาค
ทองคา พบว่าท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจืออนุภาคทองคาให้ ประสิทธิภาพการย่อยสลายได้ ดี
ที่สดุ โดยร้ อยละของการสลายสารละลายเมทิลีนบลูเป็ น 31.974 52.945 และ 60.482 ตามลาดับ
4.4 จลนพลศาสตร์ (Kinetics) ของการสลายตัวของสารละลายเมทิลีนบลูเป็ นไปตาม
ปฏิกิริยาอันดับที่ 2 (Pseudo second-order) เนื่องจากค่าความเป็ นเส้ นตรง (R2) โดยรวมของ
ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาอันดับที่ 2 มีคา่ มากกว่าปฏิกิริยาอันดับที่ 1 ซึ่งอธิบายได้ ว่า ช่วงแรกของ
ปฎิกิริยาการสลายตัวจะเกิดขึ ้นอย่างทันทีทนั ใด และในเวลาต่อมาปฎิกิริ ยาจะเริ่ มเข้ าสู่สภาวะสมดุล
กล่าวคือ เมื่อเวลาในการรับแสงเพิ่มขึ ้น อัตราการสลายตัวของสารละลายเมทิลีนบลูจะค่อยๆ ลดลง
และเป็ นปฏิกิริยาที่ไม่สามารถผันกลับได้
5. จากการศึกษาหมู่ฟังก์ชนั หลังการสลายตัวเชิงแสงของเมทิลีนบลูด้วยเครื่ อง FT-IR พบว่า
มีกลุ่มไฮโดรคาร์ บอนหรื อสารประกอบอินทรี ย์อยู่ภายในท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และท่อนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภาคทองคา

ข้ อเสนอแนะ
1. ในศึกษาความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวเชิงแสง โดยเปรี ยบเทียบแสงชนิด
อื่นๆ เช่น แสงยูวี แสงอาทิตย์
2. ในการทดสอบการย่อยสลายตัวเชิงแสง ควรมีการศึกษาระยะเวลาของการได้ รับแสง
มากกว่า 24 ชัว่ โมง
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3. ควรมีปรับเปลี่ยนความเข้ มข้ นของสารละลายเมทิลีนบลู และควรมีปรับเปลี่ยนสารมลพิษ
อินทรี ย์ชนิดอื่นๆ หรื อน ้าเสียจริงที่มีอยูใ่ นสิ่งแวดล้ อม
4. ควรมีการศึกษาและพัฒนาต่อไป เช่น สังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์กบั โลหะ
ชนิดอื่น เพื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพกับท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่เคลือบอนุภาคทองคา หรื อ
ควรมีการศึกษาในเรื่ องอายุการใช้ งานของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่เคลือบอนุภาคทองคา ที่
ยังคงให้ ประสิทธิภาพในการการสลายตัวของสารอินทรี ย์คงเดิมในแต่ละครัง้
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