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In this thesis, the effect of Si, Cu and Fe ionic on physiochemical and 

photocatalytic properties of TiO2 synthesized via flame spray pyrolysis technique was 
investigated. The produced photocatalysts were characterized via X-ray diffraction 
(XRD), N2 physisorption, transmission Electron Microscope (TEM) and UV-Vis 
spectrophotometry. The photocatalytic properties were investigated via 
photodegradation reaction of methylene blue under UV and visible light irradiation. 
The Si, Fe, Cu doped TiO2 catalysts were successful prepared by using flame spray 
pyrolysis method. The UV-vis adsorption spectrums showed that the addition of Cu 
and Fe enhance the adsorption light in visible region. The photocatalytic properties 
evaluated for the degradation of methylene blue under UV and visible light 
irradiation. The ability to degradation methylene blue of Si doped TiO2 was greater 
than Cu, Fe modified TiO2 under both UV and visible light irradiation. The higher 
photocatalytic activity can be attributed to the retarding of rutile transformation, 
increasing of BET surface area, enhanced adsorption light in visible region, more 
surface hydroxyl group, the less recombination rate and the narrow bandgap energy, 
which caused by the new valence states localized at the impurity site. 
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ศุภมาส นกจนัทร์ : ผลกระทบของการเติมซิลิกา เหล็ก ทองแดง ต่อคุณสมบติัทางกายภาพ

และเคมี และสมบติัการเร่งปฏิกิริยาโดยใชแ้สงของไทเทเนียโดยวธีิเฟลมสเปรยไ์พโรไลซิส อาจารย์
ทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ผศ.ดร.โอกร เมฆาสุวรรณดาํรง, 70 หนา้ 

ในงานวิจยันี ได้นาํเสนอผลกระทบของการเติมซิลิกา เหล็ก ทองแดง ต่อคุณสมบติัทาง
กายภาพและเคมีและประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาโดยใชแ้สงของไทเทเนียโดยวิธีเฟลมสเปรยไ์พ
โรไลซิส ตวัเร่งปฏิกิริยาวเิคราะห์คุณลกัษณะโดยเครืองวเิคราะห์การเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์, การดูด
ซบั-คายซบัของไนโตรเจนโดยวิธีบรูนาวเออร์เอ็มเม็ทและเทลเลอร์, กลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องผา่น 
และ เครืองมือวดัปริมาณการดูดกลืนของแสงในช่วงรังสียูวีและรังสีทีมองเห็นได้ สมบติัการเร่ง
ปฏิกิริยาโดยใชแ้สงถูกตรวจสอบโดยปฏิกิริยาการยอ่ยสลายของเมทิลีนบลู การเติมซิลิกา ทองแดง 
เหล็กบนไทเทเนียเตรียมโดยวิธีเฟรมสเฟรยไ์ฟโลไลซิส  เครืองมือวดัปริมาณการดูดกลืนของแสง
ในช่วงรังสียวูแีละรังสีทีมองเห็นไดแ้สดงให้เห็นวา่การเติมซิลิกา เหล็ก ทองแดงบนไทเทเนียทาํให้
การดูดซบัแสงในช่วงรังสีทีมองเห็นไดเ้พิมขึน สมบติัการเร่งปฏิกิริยาโดยใช้แสงสําหรับการย่อย
สลายของเมทิลีนบลูภายใตรั้งสีอลัตราไวโอเลตและรังสีทีมองเห็นได้ ความสามารถในการย่อย
สลายของเมทิลีนบลูของการเติมซิลิกาบนไทเทเนียทีปรับปรุงดว้ยวิธีวิธีเฟลมสเปรย ์ไพโรไลซิสมี
การสลายไดดี้กวา่ การเติมเหล็กและทองแดงบนไทเทเนียทีปรับปรุงโดยวธีิเฟลมสเปรยไ์พโรไลซิส
ทงัภายใตรั้งสีอลัตราไวโอเลตและรังสีที มองเห็นได ้ความวอ่งไวในการเร่งปฏิกิริยาโดยใชแ้สงที
เพิมขึนนนัมีผลมาจากปริมาณการดูดกลืนแสงในช่วงรังสีทีมองเห็นไดเ้พิมขึน, อตัราการรวมตวักนั
อีกน้อยลง, กลุ่มไฮดรอกซิลบนพืนผิวมากขึนและช่องว่าง แถบพลงังานแคบลง ซึงก่อให้เกิด
เวเลนซ์ชนัใหม่โดยสิงเจอปน  
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