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บทคัดยอ
อนุภาคไทเทเนียมไดออกไซนทรงกลมกลวงพ้ืนผิวพรุนถูกเตรียมโดยใชทรงกลมคารบอนท่ีถูกสังเคราะห

ดวยวิธีไฮโดรเทอรมอลเปนแมแบบ อนุภาคทรงกลมคารบอนท่ีเคลือบดวย TiO2 (C@TiO2) ถูกนําไปตรวจสอบดวย
เทคนิค TG-DTG เพ่ืออธิบายการสลายตัวเชิงความรอนแลวจึงนําไปแคลไซนท่ีอุณหภูมิ 500 และ 550 oC อนุภาค
TiO2 ถูกนําไปศึกษาลักษณะเฉพาะดวยเทคนิค XRD SEM TEM และ UV-vis spectroscopy จากเทคนิค XRD
แสดงใหเห็นวา ขนาดผลึกของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซนทรงกลมกลวงพ้ืนผิวพรุนมีคาเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิแคล
ไซน โดยพบวา ขนาดผลึกของตัวอยางท่ีแคลไซน 500 และ 550 oC มีคาเปน 13.6 และ 18.7 nm ตามลําดับ
สภาพการดูดกลืนแสงของสารตัวอยางถูกทดสอบในยาน 200-800 nm จากการวิเคราะหพบวา สารตัวอยางท้ัง
สองมีคาชองวางแถบพลังงาน (Eg) เปน 3.09 และ 3.12 eV ตามลําดับ ปฏิกิริยาโฟโตคะตาไลซิสของสารตัวอยางท่ี
ผานการแคลไซนในสารละลายเมทิลออเรนจถูกศึกษาภายใตการฉายแสงยูวีเอ (ความยาวคลื่น 320-400 nm) ผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวา อนุภาคไทเทเนียมไดออกไซนทรงกลมกลวงพ้ืนผิวพรุนแคลไซนท่ีอุณหภูมิ 550 oC มี
ความไวในการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตาไลซิสสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางท่ีผานการแคลไซนท่ี 500 oC

ABSTRACT
Porous TiO2 hollow spheres were prepared using carbon spheres, synthesized by

hydrothermal method, as a template. The obtained carbon spheres coated with TiO2 (C@TiO2)
was investigated by the TG-DTG technique to determine the thermal decomposition and
subsequently was calcined at 500 and 550 oC. The prepared TiO2 particles were characterized by
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XRD, SEM, TEM, and UV-vis spectroscopy techniques. The results from XRD showed that the
porous TiO2 hollow spheres calcined at 500 and 550 oC were polycrystalline with crystallite sizes
of 13.6 and 18.7 nm, respectively. Optical absorption of the samples was studied under UV-
visible light irradiation (from 200-800 nm). Energy band gap (Eg) of the porous TiO2 hollow
spheres calcined at 500 and 550 oC could be evaluated using absorption spectra, giving 3.09 and
3.12 eV, respectively. The photocatalytic activities of the calcined samples were studied using
methyl orange solution under UVA irradiation (wavelength 320-400 nm). The results showed that
the porous TiO2 hollow spheres calcined at 550 oC exhibited higher photocatalytic activity than
the sample calcined at 500 oC.

คําสําคัญ: ไทเทเนียมไดออกไซดทรงกลมกลวง ปฏิกิริยาโฟโตคะตาไลซิส ทรงกลมคารบอน วิธีไฮโดรเทอรมอล
สารละลายเมทิลออเรนจ

Keywords: Titanium dioxide hollow spheres Photocatalytic activity Carbon spheres
Hydrothermal method Methyl orange solution

บทนํา
ไทเทเนียมไดออกไซด (Titanium Dioxide:

TiO2) ท่ีมีโครงสรางเตตระโกนอลแบบอะนาเทส
(คาคงท่ีแลตทิซ a = 3.78 และ c = 9.51 Å) (Yang et
al., 2010) เปนสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น (N-type
semiconductor) ท่ีมีแถบชองวางพลังงานกวาง
ประมาณ 3.2 eV (ชลดา, 2555) และเปนสารท่ีไดรับ
ความนิยมในการนําไปใชประโยชนทางดานการบําบัด
นํ้าเสียโดยอาศัยกระบวนการเรงปฏิกิริยาดวยแสง ท้ังน้ี
เปนผลเน่ืองมาจาก ไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2) มี
สมบัติท่ีโดดเดนหลายประการ เชน สามารถดูดกลืน
พลังงานในยานแสงอัลตราไวโอเลตไดดี มีความสามารถ
ในการดูดซับสารอินทรียไดดี มีความเสถียรทางเคมีสูง
ทนตอการกัดกรอนโดยแสงเมื่อสัมผัสอยูในนํ้า มีราคา
ถูก และสามารถเตรียมในรูปผลึกขนาดเล็กไดงาย
(นัดดา, 2555) เน่ืองจากลักษณะโครงสรางทาง
อิเล็กทรอนิกสของไทเทเนียมไดออกไซดเมื่อถูกกระตุน
ดวยแสงท่ีมีพลังงานมากกวาหรือเทากับคาชองวาง

พลังงานจะทําใหเกิดคู อิเล็กตรอน-โฮล (electron-
hole pair) ซึ่งเปนพาหะประจุท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยาโฟ
โตคาตะไลซิ ส ท่ีบริ เ วณ พ้ืนผิ วของอนุภาค โดย
อิเล็กตรอนถูกกระตุนใหเคลื่อนท่ีอยางอิสระในแถบการ
นําจะสามารถเกิดปฏิกิริยารีดักชันกับโมเลกุลของ
ออกซิเจนท่ีถูกดูดซับไวบนผิว เกิดเปนซุปเปอรออกไซด
เรดิคอล (superoxide radicals, O2

o-) ในขณะท่ี โฮล
(hole, h+) ในแถบวาเลนซจะทําใหเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันกับโมเลกุลของนํ้าท่ีถูกดูดซับอยูบนพ้ืนผิว
ของไทเทเนียมไดออกไซด เกิดเปนไฮดรอกซิลเรดิคอล
(hydroxyl radicals, OHo) โดยอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึน
ท้ังสองชนิดน้ีถือเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยา
ย อ ย ส ล า ย ส า ร ป ร ะ ก อ บ อิ น ท รี ย ใ ห อ ยู ใ น รู ป
คารบอนไดออกไซดและนํ้า (สายไหม, 2555)

อยางไรก็ตาม แสงอาทิตยมีสวนประกอบของ
ความยาวคลื่นในชวงยูวีเพียง 3-5 เปอรเซ็นต สวนแสง
ในยานท่ีตามองเห็น ความยาวคลื่นในชวง 400-700
nm น้ันมีมากถึง 43 เปอรเซ็นต (นัดดา, 2555) ดังน้ัน
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นักวิจัยจํานวนมากจึงพยายามปรับปรุงและพัฒนา
ไทเทเนียมไดออกไซดใหสามารถเกิดปฏิกิริยาเรงได
ภายใตการกระตุนดวยแสงในยานท่ีตามองเห็น ซึ่ง
วิธีการท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรงปฏิกิริยาดวยแสง
ของไทเทเนียมไดออกไซดน้ันสามารถทําไดหลายวิธี
เชน การลดขนาดของไทเทเนียมไดออกไซดใหมีขนาด
ในระดับนาโนเมตรเพ่ือเพ่ิมขนาดพ้ืนท่ีผิวจําเพาะของ
อนุภาคซึ่งจะสงผลดีตอการประยุกตใชเปนตัวเรง
ปฏิกิริยา เน่ืองจากจะชวยเพ่ิมความสามารถในการการ
ดูดซับ (adsorption) โมเลกุลสารประกอบอินทรียท่ี
เปนมลพิษในบริเวณพ้ืนผิวของอนุภาคนาโนไทเทเนียม
ไดออกไซดได วิธีการอ่ืนๆ ท่ีถูกรายงานไว ไดแก การ
เจือดวยอะตอมของโลหะ อโลหะ หรือผสมกับสารก่ึง
ตัวนําท่ีเรียกวา สารคอมโพสิท (พรทิพย, 2558) ซึ่ง
วิ ธีการเหลา น้ี  เปนเทคนิคท่ี ถูกพัฒนาข้ึนเ พ่ือยืด
ระยะเวลาในการเกิดอิเล็กตรอนกับโฮล ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญท่ีมีผลตอความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาท่ีดี
ยิ่งข้ึน นอกเหนือจากน้ี นักวิจัยยังไดทําการคิดคน
วิธีการเตรียมท่ีมุงเนนการปรับปรุงโครงสรางในระดับ
จุลภาคของอนุภาค ซึ่งพบวาการใชเทคนิคและเง่ือนไข
ท่ีเหมาะสมน้ันจะเปนกุญแจสําคัญท่ีทําใหสามารถ
ควบคุมโครงสรางทางจุลภาครวมไปถึงชวยเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการเกิดปฏิ กิริยาของไทเทเนียมได
ออกไซดได Kang และคณะ ไดรายงานเก่ียวกับการ
เตรียมอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซดท่ีมีโครงสรางแบบ
ทรงกลมกลวงและมีพ้ืนผิวพรุน (Kang et al., 2012)
ซึ่งจากผลการศึกษาสมบัติโฟโตคะตะไลซิสเปรียบเทียบ
กับอนุภาค TiO2 หรือ P25 พบวา ประสิทธิภาพการ
เกิดปฏิกิริยามีคาเพ่ิมข้ึน ซึ่งอธิบายไดวาเปนผลมาก
จากสมบัติเดนหลายประการ ไดแก อนุภาคทรงกลม
กลวงมีพ้ืนท่ีผิวจําเพาะท่ีสูงมาก มีความหนาแนนต่ํา
การดูดซับสารมลพิษอินทรีย เ กิด ข้ึนไดดี  และมี

ความสามารถในการดูดกลืนแสงยานท่ีตามองเห็นไดสูง
กวาเมื่อเปรียบเทียบกับอนุภาคในระดับนาโน ดังน้ันใน
งานวิจัย น้ี  จึ งมี วัตถุประสงค ท่ีจะเตรียมอนุภาค
ไทเทเนียมไดออกไซดท่ีมีโครงสรางแบบทรงกลมกลวง
และพ้ืนผิวมีลักษณะพรุนโดยใชอนุภาคทรงกลม
คารบอนเปนแมแบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรง
ปฏิกิริยาในการยอยสลายสารประกอบอินทรียในนํ้า
ภายใตการกระตุนดวยแสงยูวีเอท่ีมีความยาวคลื่น
ในชวง 320-400 nm

วิธีการวิจัย
สารเคมีท่ีใชในการทดลองน้ี ไดแก Dextrose

Anhydrous (C6H12O6, Loba Chemie) Titanium
tetrabutoxide (C16H36O4Ti, TBT, 97%, Fluka)
และเอทานอล (C2H4O, AR grade 99.9%, RCI
Labscan) สารเคมีท้ังหมดถูกนํามาใชในการเตรียมสาร
ตั้งตนโดยไมไดผานกระบวนการทําใหบริสุทธ์ิเพ่ิมข้ึนแต
อยางใด สําหรับข้ันตอนในการทดลองสามารถแบงได
ดังตอไปน้ี
1. การสังเคราะหทรงกลมคารบอน

นํา Dextrose Anhydrous 24.5 g ละลาย
ในนํ้าปราศจากไอออน (deionized water) 245 ml
คนสารละลายอยางตอเน่ืองนาน 1 ช่ัวโมง จากน้ันนํา
สารท่ีไดใสลงใน Teflon-lined ขนาด 450 ml แลว
บรรจุลงในชุด hydrothermal autoclave reactor
(Parr 5500 Series Compact Reactor with 4848
Reactor Controller) โดยใหความรอนท่ี 180 oC นาน
4 ช่ั ว โ ม ง  จ าก น้ั น ป ล อ ย  ใ ห เ ย็ นอ ย า ง ช า ๆ  ท่ี
อุณหภูมิหอง นําสารแขวนลอยท่ีเตรียมไดไปปนแยก
ตะกอนดวยเครื่อง centrifuge และทําการลางตะกอน
ดวยนํ้าปราศจากไอออนและเอทานอลอยางละ 5 รอบ
จากน้ันนําตะกอนไปอบใหแหงในเตาอบสุญญากาศท่ี
อุณหภูมิ 80 oC นาน 3 ช่ัวโมง
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2. การเตรียมอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซดท่ีมี
โครงสรางแบบทรงกลมกลวงพ้ืนผิวมีลักษณะพรุน

นําทรงกลมคารบอน 0.2 g ผสมลงในเอทา
นอล 20 ml คนสารอยางตอเน่ืองท่ีอุณหภูมิหองนาน 1
ช่ัวโมง แลวจึงนําไปสั่นดวยเครื่องอัลตราโซนิคนาน 15
นาที เพ่ือใหอนุภาคคารบอนกระจายตัวอยางสม่ําเสมอ
จากน้ันจึงนํา TBT ปริมาณ 2.278 ml หยดลงในสาร
ผสมขางตน แลวคนสวนผสมใหเขากันอยางตอเน่ือง
เปนเวลานาน 1 ช่ัวโมง ปลอยสารใหตกตะกอนชาๆ
โดยท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา นาน 18 ช่ัวโมง จึงทํา
การแยกตะกอนดวยเครื่อง centrifuge โดยใชความเร็ว
รอบ 10000 rpm นาน 10 นาที แลวนําตะกอนผงสาร
ตั้งตนไปลางดวยเอทานอลจํานวน 3 รอบ และอบใน
เตาสุญญากาศท่ีอุณหภูมิ 80 oC นาน 3 ช่ัวโมง และ
เพ่ือใหสารตั้งตนกอเกิดเปนผลึก TiO2 แบบอะนาเทสท่ี
สมบูรณ สารท่ีเตรียมไดถูกนําไปศึกษาสมบัติทางความ
รอนดวยเทคนิค TG-DTG (STD, Q600) ภายใต
บรรยากาศปกติ อุณหภูมิในชวง 40-800 oC โดยใช
อัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ 5 oC/นาที จากน้ันนําตะกอนไป
แคลไซนท่ีอุณหภูมิ 500 และ 550 oC นาน 1 ช่ัวโมง
โดยใชอัตราการใหความรอนท่ี 16 oC/นาที
3. การศึกษาลักษณะเฉพาะทางโครงสรางทาง
จุลภาคและสมบัติทางแสงของสารตัวอยาง

โครงสรางผลึกของผงตัวอยางถูกตรวจสอบ
โดยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ (XRD, Bruker D2
phaser, Cu Kα) โครงสรางระดับจุลภาคและลักษณะ
สัณฐานของอนุภาคผง ถูก วิ เคราะห  ด วยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน (TEM, JEOL JEM
1230) และกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด
(SEM, JEOL JSM 6460LV) ตามลําดับ สภาพการ
ดูดกลืนแสงในยานยูวีและแสงในยานท่ีตามองเห็นของ
ส า ร ตั ว อ ย า ง ถู ก ศึ ก ษ า ด ว ย เ ท ค นิ ค UV-vis

spectroscopy (Shimadzu UV-3101PC) ความยาว
คลื่น 200-800 nm
4. การศึกษาประสิทธิภาพในการยอยสลายโมเลกุลสี
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กับตัวอยางท่ีแคลไซนท่ี 500 oC ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ตัวอยางน้ีมีความเปนผลึกท่ีสมบูรณมากข้ึน โดย
สามารถระบุชนิดของโครงสรางผลึกเปนเตตระโกนอล
แบบอะนาเทส TiO2 เพียงโครงสรางเดียว สําหรับการ
คํานวณหาขนาดผลึกของ TiO2 โดยอาศัยสมการของ
เชอรเรอร (สายไหม, 2555) ในงานวิจัยน้ี เลือก
พิจารณาจากคาความกวางท่ีก่ึงกลางของพีค (full
width at half maximum, FWHM) การเลี้ยวเบนท่ี
สอดคลองกับระนาบหลักของโครงสรางอะนาเทส TiO2

คือท่ีระนาบ (101) ซึ่งตรงกับมุมการเลี้ยวเบน 2
เทากับ 25.49 o (Kang et al., 2012) ผลการคํานวณท่ี
ไดถูกแสดงไวในตารางท่ี 1 นอกเหนือจากน้ี เมื่อนํา
ตําแหนงของมุมการเลี้ยวเบนของสารตัวอยางท้ังสองไป
คํานวณหาคาคงท่ีแลตทิซ (lattice constant)

ดังแสดงผลการคํานวณเอาไวในตารางท่ี 1 จะเห็นวา
คาคงท่ีแลตทิซ a และ c มีคาลดลงเมื่ออุณหภูมิแคล
ไซนสูงข้ึน โดยมีคา c/a เพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิแคลไซน
การเปลี่ยนแปลงเชนน้ีอาจกลาวไดวาเปนผลมาจากการ
สั่นของอะตอม เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนทําใหอะตอมบางตัว
หลุดออกจากตําแหนงท่ีเสถียรหรือตําแหนงท่ีอะตอมมี
พลังงานต่ําสุดภายในโครงสรางผลึก จึงทําใหเกิด
ชองวาง (vacancy) ซึ่งมักเกิดข้ึนในผลึกท่ีกําลังโตใน
ระหวางท่ีเพ่ิมอุณหภูมิในการแคลไซน  ชองวางท่ี
เกิดข้ึนน้ีทําใหอะตอมท่ีอยูโดยรอบเกิดการบิดเบ้ียว
(distortion) และสงผลใหตําแหนงของแลตทิซมีการ
จัดเรียงตัวผิดปกติ เรียกวา ความบกพรองแบบจุด
(point defects) (พรทิพย, 2558)

รูปท่ี 2 ลวดลายการเลี้ยวเบนรังสีเอกซของอนุภาค TiO2ทรงกลมกลวงพ้ืนผิวพรุน ท่ีแคลไซนท่ีอุณหภูมิ
(ก) 500 และ (ข) 550 oC

3. การศึกษาสมบัติทางพ้ืนผิวและโครงสรางระดับ
จุลภาคของสารตัวอยาง

ลักษณะสัณฐานของอนุภาคทรงกลมคารบอน
ท่ีใชเปนแมแบบในการเตรียมอนุภาค TiO2 ทรงกลม

กลวง ถูกตรวจสอบโดยเทคนิค SEM ผลการทดสอบท่ี
ไดถูกแสดงดังรูปท่ี 3 (ก) จากภาพแสดงใหเห็นวา
อนุภาคคารบอนท่ีเตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอรมอลน้ันมี
ลักษณะเปนทรงกลม และมีการกระจายตัวของขนาด

(ก)

(ข)
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ตารางท่ี 1
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กลมกลวงท่ีพ้ืนผิวมีลักษณะพรุนของอนุภาคไทเทเนียม
ไดออกไซด สามารถเขียนแสดงเปนแผนภาพในรูปท่ี 4
โดยอางมาจากงานวิจัยของ (Ngaw et al., 2014;
Wang et al., 2010) ท่ีไดทําการเคลือบอนุภาคนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซดบนพ้ืนผิวของทรงกลมคารบอน
ในสัดสวนโดยโมลของ C:Ti4+ เปน 2.5:1 ดังแสดงไดดัง
รูปท่ี 4 (ก) หลังจากท่ีทําการเคลือบอนุภาคนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซดแลว อนุภาคนาโนเหลาน้ีจะถูกยึด
เหน่ียวใหติดอยูบนพ้ืนผิวของทรงกลมคารบอนดวยแรง
ดึงดูดระหวางพ้ืนผิว ดังแสดงในรูปท่ี 4 (ข) หลังจากน้ัน
เมื่อใหความรอนแกสารผสม C@TiO2 โดยกระบวนการ
แคลไซนในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ภายใตอุณหภูมิสูง
พอท่ีทําใหอนุภาคคารบอนเกิดการออกซิไดซและได
เปนแกสคารบอนไดออกไซดออกมา เมือ่คารบอนท่ีเปน
แมแบบเกิดการสลายตัว จะได TiO2 ทรงกลมกลวง
พ้ืนผิวมีลักษณะพรุน ดังแสดงในรูปท่ี 4 (ค)
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รูปท่ี 3 (ก) ภาพถาย SEM อนุภาคทรงกลมคารบอน (ข) และ (ค) ภาพถาย TEM ของอนุภาคทรงกลมกลวง
TiO2 ท่ีถูกแคลไซนท่ี 500 oC (ง) และ (จ) ภาพถาย TEM ของ TiO2 ทรงกลมกลวงท่ีถูกแคลไซน
550 oC และ (ฉ) ภาพถาย SEM ของ TiO2 ทรงกลมกลวงพ้ืนผิวพรุนภายหลังการแคลไซนท่ี 550oC

ตารางท่ี 1 สมบัติทางกายภาพของอนุภาคทรงกลมคารบอน และอนุภาคทรงกลมกลวง TiO2 ท่ีผานการแคลไซนท่ี
500 และ 550 oC

Samples Phase

Lattice
constant (Å) Crystallite

size (nm)
Diameter

(nm)

Thickness
of hollow
spheres

(nm)

Band
gap

energy
(eV)

Rate
constant
(min-1)a c

C1 - - - - 469.73±89.49 - - -
THs-5002 anatase/rutile 3.828 9.614 13.6 276.35±118.83 29.96±9.44 3.09 0.00168
THs-5503 anatase 3.790 9.525 18.7 451.39±153.89 52.46±2.04 3.12 0.00291
1C = carbon spheres, 2THs-500 = porous TiO2 hollow spheres calcined 500oC, 3THs-550 = porous TiO2 hollow spheres
calcined at 550 oC

4. การศึกษาสมบัติทางแสงของอนุภาคทรงกลม
กลวง

เพ่ือใหสามารถเลือกใชแสงในการทดสอบ
สมบัติโฟโตคะตะไลซิสไดอยางเหมาะสม อนุภาคทรง
กลมกลวง TiO2 ท่ีผานการแคลไซนจึงถูกนําไป
ตรวจสอบสภาพการดูดกลืน (absorbance) แสงใน
ยาน 200-800 nm ผลการตรวจสอบท่ีไดแสดงดังรูปท่ี
5 (ก) จากภาพแสดงใหเห็นลากเสนสัมผัสกราฟแสดง
ความสัมพันธระหวางสภาพการดูดกลืนกับความยาว

คลื่นบริ เวณท่ีมีความชันสูงสุดโดยพบวาขอบเขต
พลังงานกระตุนของทรงกลมกลวง TiO2 ท่ีแคลไซน
500 oC สอดคลองกับความยาวคลื่น 433 nm ในขณะ
ท่ีอนุภาคท่ีผานการแคลไซน 550 oC พบท่ีความยาว
คลื่นประมาณ 415 nm คาพลังงานท่ีถูกดูดกลืนโดย
วัสดุชนิดเดียวกันในยานท่ีมีความยาวคลื่นสั้นลง
เรียกวา ปรากฏการณ blue shift ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากโครงสรางในระดบัจุลภาคของวัสดุท่ีเปลี่ยนไป
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ท่ีอนุภาคท่ีผานการแคลไซน 550 oC พบท่ีความยาว
คลื่นประมาณ 415 nm คาพลังงานท่ีถูกดูดกลืนโดย
วัสดุชนิดเดียวกันในยานท่ีมีความยาวคลื่นสั้นลง
เรียกวา ปรากฏการณ blue shift ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากโครงสรางในระดบัจุลภาคของวัสดุท่ีเปลี่ยนไป
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(Ye et al., 2010) สําหรับการหาคาชองวางพลังงาน
แบบตรง (direct band gab) ของอนุภาค TiO2 ทรง
กลมกลวงพ้ืนผิวพรุนท่ีผานการแคลไซน 500 และ
550 oC สามารถหาไดจากการหาจุดตัดแกนของกราฟ

แสดงความสัมพันธระหวาง (αhν)2 กับ พลังงาน
โฟตอน คาชองวางพลังงานของสารตัวอยางท้ังสองท่ีหา
ไดโดยเทคนิคดังกลาวถูกสรุปและแสดงไวในตารางท่ี 1

รูปท่ี 4 แผนภาพแสดงกลไกการสรางรูปแบบทรงกลมกลวงพ้ืนผิวมีลักษณะพรุนของ TiO2

รูปท่ี 5 (ก) สเปคตรัมการดูดกลืนแสงในยานอัลตราไวโอเลตถึงยานท่ีตามองเห็น (ข) กราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวาง (αhν)2 กับ พลังงานโฟตอน (ค) อัตราการยอยสลายสารละลายเมทิลออเรนจ และ (ง) กราฟ
แสดงความสัมพันธระหวาง ln(c1/c) กับเวลา t จากการทดสอบปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสของอนุภาคทรง
กลมกลวง TiO2 ท่ีแคลไซนอุณหภูมิ 500 และ 550 oC
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จากตารางท่ี 1 จะสังเกตเห็นไดวา คาชองวาง
พลังงานของสารตัวอยางน้ันท่ีมีคาเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิ
แคลไซน สําหรับการเปลี่ยนแปลงคา Eg ของอนุภาค
ทรงกลมกลวง TiO2 ท่ีถูกแคลไซนท่ี 500 และ 550 oC
น้ัน สามารถอธิบายไดวาเปนผลเน่ืองมาจากคาคงท่ี
แลตทิซของสารตัวอยางท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผลของ
คาคงท่ีแลตทิซท่ีมีตอชองวางพลังงานของอนุภาค TiO2

สามารถอธิบายไดโดยอาศัยผลงานวิจัยของ (Dalven
et al., 1973) ซึ่งไดเสนอความสัมพันธเชิงเอมไพริคัล
ระหวางคาชองวางพลังงานกับคาคงท่ีแลตทิซในสารก่ึง
ตัวนําไววาคาชองวางพลังงานมีความพันธแบบผกผัน
กับคาคงท่ีแลตทิซยกกําลังสอง ผลจากงานวิจัยดังกลาว
จึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหสารตัวอยาง TiO2 ท่ีถูก
แคลไซนท่ี 550 oC ซึ่งมีขนาดของ a และ c นอยกวา มี
คา Eg มากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางท่ีแคลไซน
500 oC
5. การทดสอบประสิทธิภาพในการยอยสลายโมเลกุล
สียอมจากปฏิกิริยาโฟโตคะตาไลซิส

ผลการทดสอบอัตราการยอยสลายเมทิลออ
เรนจภายใตกระตุนดวยแสงยูวี โดยปฏิกิริยาเกิดข้ึน
ในชวงระยะเวลาตั้งแต 0 ถึง 100 นาที (Wang et al.,
2010) แสดงดังรูปท่ี 5 (ค) จากกราฟแสดงใหเห็นวา
อนุภาค TiO2 ทรงกลมกลวงพ้ืนผิวพรุน ท่ีผานการแคล
ไซนอุณหภูมิ 550 oC มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเรงทาง
แสงท่ีสูงกวาอนุภาค TiO2 ทรงกลมกลวงท่ีผานการแคล
ไซนอุณหภูมิ 500 oC โดยจะสังเกตไดจากคาความ
เขมขนของสารละลาย MO ท่ีลดลงในอัตราท่ีสูงกวาท้ัง
ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในท่ีมืดและปฏิกิริยาภายใตการฉาย
ดวยแสงยูวีเอ เมื่อนําคาความเขมขนท่ีเปลี่ยนแปลงตาม
เวลามาหาคาคงท่ีของการเกิดปฏิกิริยา โดยการหาคา
ความ ชันของกราฟแสดงความสัมพันธ ระหว า ง
ln(C1/C) เมื่อ C1 คือ ความเขมขนของสารละลาย

เมทิลออเรนจภายหลังจากการทดสอบการเกิดปฏิกิริยา
ในท่ีมืด และ C คือ ความเขมขนของสารละลายเมทิ
ลออเรนจท่ีเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการฉายแสงยูวีเอ
ท่ีเวลา t ใดๆ ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถแสดงไดดัง
รูปท่ี 5 (ง) และคาคงท่ีอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร
ตัวอยางท้ังสองชนิดสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 1

สําหรับกลไกการกําจัดสียอมท่ีเกิดข้ึนบน
พ้ืนผิวของอนุภาค TiO2 ทรงกลมกลวง ในขณะท่ี
เกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส สามารถอธิบายไดโดย
อาศัยสมการดังตอไปน้ี (Su et al, 2013)

TiO2 + hν TiO2 (e-, h+), (1)
h+ + OH- OHo , (2)
e- + O2 O-

2, (3)
dye + O-

2 CO2 + H2O (4)
dye + OHo CO2 + H2O (5)
เมื่อพิจารณาผลจากการทดสอบสมบัติดวย

เทคนิคตางๆ ขางตน สามารถอธิบายไดวา สาเหตุท่ีทํา
ใหอนุภาค TiO2 ทรงกลมกลวงพ้ืนผิวพรุนท่ีถูกแคลไซน
อุณหภูมิ 550 oC มีคาคงท่ีอัตราการเกิดปฏิกิริยาท่ีสูง
กวาน้ันมาจากเหตุผลหลายประการ ไดแก โครงสราง
ผลึกของสารตัวอยางน้ีมีความสมบูรณและมีความ
บริสุทธ์ิมากกวา ดังจะเห็นไดจากลวดลายการเลี้ยวเบน
ของรังสีเอกซท่ีบงช้ีระบบผลึกเปนแบบอะนาเทสได
เพียงเฟสเดียว นอกเหนือจากน้ีขนาดผลึกของสาร
ตัวอยางยังมีขนาดท่ีเล็กในระดับนาโนเมตรซึ่งเปนระดบั
ท่ีเล็กพอท่ีจะทําใหวัสดุสามารถแสดงคุณสมบัติทางแสง
และสมบัติทางเคมีท่ีดีกวาเมื่อเปรียบเทียบอนุภาค
TiO2 ท่ีมีขนาดใหญกวาได เมื่อพิจารณาในแงของ
ลักษณะโครงสรางทางจุลภาคจะพบวา การกอเกิด
อนุภาคเดี่ยวของไทเทเนียมไดออกไซดท่ีมีโครงสราง
แบบทรงกลมกลวง ประกอบกับโพรงขนาดใหญและรู
พรุนขนาดเล็กบนพ้ืนผิวน้ันเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวสัมผัส
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ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการดูดซับโมเลกุลของสียอมและ
อัตราการแลกเปลี่ยนประจุบริเวณพ้ืนผิวของอนุภาคมี
คาสูงข้ึน เหตุผลสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการยอยสลาย MO ของ TiO2 ทรงกลม
กลวงคือ ขนาดของชองวางพลังงานเทากับ 3.12 eV
ซึ่งมีคามากกวาตัวอยางท่ีแคลไซนท่ี 500 oC จึงทําให
อัตราการกลับมารวมตัวกันของอิเล็กตรอนกับโฮล
เกิดข้ึนไดนอยลง ผลการทดสอบท่ีไดในงานวิจัยน้ี มี
ความสอดคลองเปนอยางดีกับงานวิจัยของ (Ye et al.,
2010) ซึ่งไดทําการเตรียมอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด
ทรงกลมกลวงพ้ืนผิวพรุน โดยแคลไซน ท่ีอุณหภูมิ
ตางกันในชวง 400-800 oC เมื่อทําการทดสอบ
ประสิทธิภาพทางโฟโตคะตะไลซิสเปรียบเทียบกับ
อนุภาค TiO2 (P25) ซึ่งเปนตัวคะตะลิสท่ีมีโครงสราง
ผลึกแบบผสมระหวางอะนาเทสและรูไทล ผลการ
ทดสอบแสดงใหเห็นวา อนุภาคท่ีมีโครงสรางแบบอะนา
เทสแบบบริสุทธ์ิจะมีประสิทธิภาพในกระบวนการยอย
สลายสารประกอบอินทรียไดดีกวา P25

สรุปผลการวิจัย
อนุภาคไทเทเนียมไดออกไซดแบบทรงกลม

กลวงพ้ืนผิวพรุนและมีขนาดผลึกในระดับนาโนเมตรถูก
เตรียมโดยใชทรงกลมคารบอนเปนแมแบบ จากการ
วิเคราะหลักษณะทางโครงสรางผลึกพบวา อนุภาค
TiO2 ทรงกลมกลวงพ้ืนผิวพรุนท่ีผานการแคลไซน
500oC กอเกิดโครงสรางผลึกแบบผสมระหวางอะนา
เทสกับรูไทล ในขณะท่ีอนุภาค TiO2 ท่ีผานแคลไซน
550 oC มีโครงสรางผลึกแบบอนาเทสโดยไมมีเฟส
แปลกปลอม จากเทคนิค SEM และ TEM แสดงใหเห็น
ลักษณะของอนุภาคเดี่ยวแบบทรงกลมกลวง พ้ืนผิวมี
ความพรุนและมีโพรงขนาดใหญบนอนุภาค จาก
การศึกษาสมบัติทางแสงของสารตัวอยางพบวา คา
ชองว า งพลั ง งานของสารตั วอย า ง ท่ี เตรี ยมไดมี

ความสัมพันธกับขนาดของผลึก และความเปนผลึกของ
สารตัวอยาง โดยขนาดของชองวางพลังงานจะมีคา
กวางข้ึน เมื่อผลึกมีความสมบูรณสมบูรณข้ึนและมี
ค าคง ท่ีแลต ทิซมีค าลดลง จากผลการทดสอบ
ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสจากการยอยสลายสารละลาย
เมทิลออเรนจภายใตแสงยูวีเอของอนุภาคทรงกลม
กลวงพ้ืนผิวพรุน TiO2 ท่ีแคลไซน 500 และ 550 oC
พบวา มีคาคงท่ีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเทากับ 1.68x
10-3 และ 2.91x10-3 min-1 ตามลําดับ ซึ่งตีความไดวา
อนุภาคทรงกลมกลวงท่ีถูกแคลไซนท่ีอุณหภูมิ 550 oC
มีประสิทธิภาพในการกําจัดโมเมกุลสียอมท่ีดีกวา
เน่ืองจากสารตัวอยางดังกลาว มีโครงสรางผลึกแบบอะ
นาเทสบริสุทธ์ิ มีคาชองวางพลังงานท่ีกวางจึงทําให
อัตราการกลับมารวมตัวกันของอิเล็กตรอนกับโฮล
เกิดข้ึนนอยกวา
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กลมแม แบบ  ขอขอบคุณภาค วิชาฟสิ กส  คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศูนย
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อนุเคราะหสถานท่ีและเครื่องมือวิเคราะหท่ีใชในการ
วิจัย งานวิจัย น้ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัย
มหาสารคามประจําปงบประมาณ 2559
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