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 The objective of this thesis is to study adsorption performances and degradation 
for organic dye pollutants through photocatalysis using hydrogen titanates nanoribbons. 
Sodium titanates nanoribbons was synthesized by hydrothermal reaction at temperature of 
200 C for 24 h, and then was ion-exchanged with hydrochloric acid to form hydrogen 
titanates nanoribbon. In addition, Ni2+, Zn2+ and Co2+ were intercalated into layer 
hydrogen titanate nanoribbon by ion-exchange method can improve the most balance 
among these properties: crystallinity, and decrease in band gap energy, generating more 
electron and hole pairs and increase its photoactivity. The equilibrium adsorption data 
were analyzed with adsorption kinetics. The adsorption kinetics of all sample are well 
described by the pseudo-second-order model. Hydrogen titanate nanoribbons shows the 
highest adsorption capacity of 99.46 mg/gcat and decreased when metal was doped. The 
decreased of adsorption capacity corresponding to a decreased of surface area of 
photocatalyst material. For the degradation of methylene blue, the photocatalytic activity 
of all samples was well described by the pseudo-first-order kinetic model. It was found 
that 3% Zn-doped hydrogen titanate nanoribbon shows the best performance for 
degradation rate, corresponding to maximum rate constant of 0.0192 min-1 under UV light 
irradiation. 
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 ธญัญรัตน์  ธีรไชยพฒัน์ : ตวัเร่งปฎิกิริยาดว้ยเเสงนาโนริบบอนไททาเนต: กระบวนการ
แลกเปลียนไอออน Ni2+, Zn2+และ Co2+ ในโครงสร้างนาโนริบบอน. อาจารยที์ปรีกษาวทิยานิพนธ์ :    
ผศ.ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ ์และ ผศ.ดร.กุลนนัทน์ เกียรติกิตติพงษ.์ 81 หนา้.  
 
 งานวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาประสิทธิภาพการดูดซบัและการยอ่ยสลายสียอ้มดว้ยปฏิกิริยา
โดยใช้ไฮโดรเจนไททาเนตนาโนริบบอนเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง โซเดียมไททาเนตนาโนริบบอน
สังเคราะห์ด้วยวิธีการไฮโดรเทอร์มอลทีสภาวะอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  ชัวโมง 
หลงัจากนนัแลกเปลียนไอออนโดยการลา้งกรดไฮโดรคลอลิกเกิดเป็นไฮโดรเจนไททาเนตนาโนริบบอน 
นอกจากนีการเติม นิกเกิล, ซิงค ์และ โคบอลต ์ในโครงสร้างแบบชนัของไฮโดรเจนไททาเนตนาโนริบ
บอนโดยวิธีการแลกเปลียนไอออน เพือปรับปรุงคุณสมบติัในการดูดซับแสงในช่วงวิสิเบิล ตอ้งหาจุด
สมดุลร่วมกนัของคุณสมบติัเหล่านี ไดแ้ก่ ความเป็นผลึก, ลดช่องวา่งพลงังานลง เพือสร้างอิเลคตรอน
และโฮลไดเ้พิมมากขึน ซึงจะช่วยเพิมประสิทธิภาพการยอ่ยสลายสียอ้ม ในการหาประสิทธิภาพการดูด
ซบัของสารประกอบทีศึกษา โดยการวเิคราะห์ค่าคงทีของอตัราการดูดซบั พบวา่เป็นรูปแบบของ pseudo 
second order และพบว่าไฮโดรเจนไททาเนตนาโนริบบอน มีประสิทธิภาพในการดูดซับมากทีสุด
เนืองจากมีพืนทีผิวมากทีสุด โดยค่าของการดูดซบัทีมากทีสุดเท่ากบั 99.46 มิลลิกรัมต่อกรัม และลดลง
เมือเพิมโลหะลงไป ค่าของการดูดซบัทีลดลงส่งผลมาจากค่าพืนทีผิวทีลดลงของตวัเร่งปฏิกิริยาทีใชแ้สง
เป็นปัจจยัหลกั ในส่วนการยอ่ยสลายเมทิลีนบลูโดยใชแ้สงเป็นตวักระตุน้ดว้ยสารประกอบทีศึกษา โดย
การวเิคราะห์ค่าคงทีของอตัราการยอ่ยสลายในรูปแบบของ pseudo first order พบวา่3% ซิงคที์เติมลงใน
ไฮโดรเจนไททาเนตนาโนริบบอน มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสูงทีสุดโดยมีค่าอตัราในการย่อย
สลายที .0192 ต่อนาที ภายใตแ้สงยวู ี
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