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 ไทเทเนียมไดออกไซดสามารถสลายสารมลพิษในนํ้าและอากาศโดยใชแสงไดดี แตมี
ประสิทธิภาพในการเรงปฏิกิริยาดวยแสงจํากัดในชวงของแสงยูวี  ผูวิจัยจึงนํามาปรับชวงของการ
ดูดกลืนแสงเพ่ิมมากขึ้นในชวงวิสิเบิลซ่ึงชวยใหสามารถทํางานภายใตแสงอาทิตยไดกวางข้ึน     
โดยการสังเคราะห Cu2O-TiO2 ดวยวิธีการตกตะกอนรวม  หลังจากนั้นนําผลิตภัณฑที่สังเคราะห
ไดมาวิเคราะหดวยเทคนิค Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray diffractometry (XRD), 

Fourier-transformed Infrared Spectrophotometry (FT-IR), Diffused Reflectance Ultraviolet-

visible Spectroscopy (DRS), Brunauer-Emmett-Teller (BET), X-ray Photoelectron Spectroscopy 

(XPS) พบวา Cu2O สามารถเลื่อนแถบการดูดกลืนแสงของไทเทเนียมไดออกไซดใหเขามาอยู
ในชวงวิสิเบิลไดดีขึ้น  และคะตะลิสตที่เตรียมไดถูกนํามาทดสอบประสิทธิภาพในการสลาย
สารอินทรียโดยใชออเรนจ II เปนสารทดสอบ พบวาคะตะลิสตที่เตรียมโดยมีเปอรเซ็นตโดย
น้ําหนักของ Cu2O ตอ TiO2 เทากับ 70:30 สามารถทําใหเกิดการสลายตัวของสารละลายออเรนจ II 
ไดสูงสูงสุดถึง 99.5 เปอรเซ็นตและสูงเปน 5 เทาเมื่อเทียบกับ Degussa P25-TiO2 ซึ่งเปนตัวเรง
ปฏิกิริยาดวยแสงท่ีนิยมใชกันทั่วไปในเชิงการคา 
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 Titanium dioxide photocatalysts are a promising substrate for photodegradation of 

pollutants in water and air. However, their photocatalytic activities show only under ultraviolet 

(UV) light. In order to extend its absorption into the visible region the surface of titanium dioxide 

was modified with Cu2O by prepared through co-precipitation method. The finished catalysts 

were characterized by various techniques such as scanning electron microscopy (SEM), X-ray 

Powder Diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared Spectrometry (FTIR), Diffuse 

Reflectance Spectroscopy (DRS), UV-Visible Spectroscopy (UV-Vis), Brunauer-Emmett-Teller 

(BET), X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS). The photocatalytic efficiencies of the microsphere 

Cu2O-TiO2 samples were evaluated by the degradation of Orange II (OII) dyes under visible light 

irradiation. Cu2O-TiO2 with percent weight Cu2O:TiO2 equal 70:30 was found to exhibit the degradation 

of Orange II of 99. 5% and 5 times higher than pure TiO2 Degussa P25 under visible light irradiation. 
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