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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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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ที่มาและความสําคัญ 
 ในปจจุบันประเทศไทยไดมีการสงเสริมใหมีการดําเนินกิจการประเภทอุตสาหกรรมขนาด
เล็กและขนาดกลาง (Small-Medium Enterprises, SMEs) เพิ่มมากขึ้น เพื่อผลประโยชนในดานการ
สงออกและจําหนายเปนผลิตภัณฑประจําทองถิ่นใหแกนักทองเที่ ยวทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศท่ีมาทองเที่ยวในทองถิ่นนั้น ๆ จึงทําใหมีการจัดตั้งโรงงานผลิตสินคาเหลานี้เพ่ิมมากข้ึน
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่ิงทอซ่ึงเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง    ทําใหมีการ
พัฒนาทั้งทางดานกระบวนการผลิตและการแขงขันท่ีสูงข้ึนเพ่ือเพ่ิมปริมาณสินคาหรือผลิตภัณฑให
มากขึ้น น้ําเปนปจจัยที่สําคัญที่ตองใชรวมกับวัตถุดิบในทุกขั้นตอนการผลิตไมวาจะเปนการผลิต
เสนใย การปน การทอ การถักผา และการฟอกยอม โดยวัตถุดิบที่ใช เชน สียอมผา สารเคมี   เปนตน 

จึงทําใหน้ํามีสภาพท่ีแปรเปลี่ยนไปที่เราเรียกวานํ้าเสีย   เชน อุณหภูมิสูงข้ึน  มีกลิ่น  มีสี  ตลอดจน
ทําใหสิ่งมีชีวิตที่อยูในน้ําตาย กอใหเกิดมลภาวะทางน้ํา ซ่ึงเปนปญหาใหญในปจจุบันโดยสวนใหญ
โรงงานเหลาน้ียังขาดการจัดการท่ีดีในดานตาง ๆ เชน การจัดการดานการผลิต การจัดการดาน
สิ่งแวดลอม ฯลฯ ซึ่งในดานการจัดการดานส่ิงแวดลอมของโรงงาน ไมวาจะเปนการปรับปรุงใน
เร่ืองสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปรอบโรงงาน หรือในเร่ืองการบําบัดนํ้าเสียที่ไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ สงผลใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท้ังภายในและโดยรอบโรงงาน ตลอดจนสงผล
กระทบตอชุมชนท่ีอยูรอบขางดวย จึงจําเปนจะตองมีการควบคุมดูแลและแกไข มิใหโรงงานเหลาน้ี
กออันตรายไดในดานตาง ๆ  วิธีการบําบัดน้ําเสียมีหลายวิธี ไดแก กระบวนการทางกายภาพ 
กระบวนการทางเคมี กระบวนการทางชีววิทยา และกระบวนการทางกายภาพผสมเคมี แตอยางไรก็
ตามวิธีการบําบัดสีจากนํ้าเสียที่กลาวมาขางตนยังมีประสิทธิภาพไมดีพอท่ีจะใชกําจัดสารพิษท่ีมี
โครงสรางซับซอนใหหมดได ดังนั้นนักวิจัยจึงคิดหากระบวนการอื่นท่ีมีประสิทธิภาพสูงและดีกวา
มาใชกําจัดสารปนเปอนและบําบัดน้ําเสียและสีที่ตกคางแทนท่ีวิธีการตางๆขางตน 

          ปญหาทางดานส่ิงแวดลอมนั้นตองการตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีผลตอการสลายตัวของมลพิษ 
เชน ปฏิกิริยากระบวนการโฟโตคะตะไลซิส  หรือ กระบวนการเรงปฏิกิริยาโดยใชแสงแบบ        
วิวิธพันธ (heterogeneous photocatalysis) เปนกระบวนการที่นิยมนํามาสลายสารพิษตางๆใน
สิ่งแวดลอมโดยใชเซมิคอนดักเตอร เชนไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2) ซิงคออกไซด (ZnO) และ 
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เซอรโคเนียมออกไซด (ZrO2) เปนโฟโตคะตะลิสตภายใตแสงยูวี  ปจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการเรงปฏิกิริยาโดยใชแสงนิยมใชไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2) เปนตัวเรงปฏิกิริยาโดยใช
แสง ไทเทเนียมไดออกไซดมีลักษณะเปนผงสีขาว นิยมนํามาใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาโดยอาศัย
พลังงานแสง เมื่อไดรับพลังงานจากแสงยูวี ไทเทเนียมไดออกไซดจะสรางสารท่ีมีความไวในการทํา
ปฏิกิริยาสูงจากน้ําและออกซิเจนในอากาศ ไดแก อนุมูลไฮดรอกซิล  (OH•) และซุปเปอรออกไซด
แอนไอออน ( ) ซึง่จะเขาไปทําปฏิกิริยาออกซิเดชันสลายแกสพิษตาง ๆ และสารกอมะเร็ง เชน 
อะซิทัลดีไฮด เบนซีน ฟอรมัลดีไฮด รวมท้ังจุลชีพ เชน ไวรัส แบคทีเรียและเช้ือรา ซึ่งปนเปอนอยู
ในนํ้าเสีย  นอกจากน้ีไทเทเนียมไดออกไซดยังเปนสารเคมีที่เสถียรตอปฏิกิริยาเคมี มีความโปรง
แสง ทําใหแสงผานไดดี และราคาไมแพง   
 แตอยางไรก็ตามการนําไทเทเนียมไดออกไซดมาใชงานยังมีขีดจํากัดในชวงของแสงยูวี 
ซึ่งเปนสวนประกอบของแสงอาทิตยประมาณ 2-3% เทาน้ัน เนื่องจาก ไทเทเนียมไดออกไซดมี
แถบพลังงาน (energy gap) กวาง (3.2 eV) ตอมาจึงไดมีการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการเปน
ตัวเรงปฏิกิริยาโดยใชแสงของ TiO2 ใหใชงานไดภายใตแสงวิสิเบิลซ่ึงเปนองคประกอบหลักของ
แสงอาทิตยได โดยการเจือโลหะทรานซิชัน เชน Fe Cr Cu หรืออโลหะ เชน S N F ลงในโครงผลึก
ของไทเทเนียมไดออกไซด  นอกจากนี้ยังมีระบบ couple oxide เชน BiVO4/TiO2 WO3/TiO2 

Cu2O/TiO2 พบวาวิธีการดังกลาวชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเปนตัวเรงปฏิกิริยาโดยใชแสงภายใต
แสงวิสิเบิล  
 ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาการปรับปรุงการดูดกลืนแสงของไทเทเนียมไดออกไซดใหสามารถ
ดูดกลืนแสงในชวงวิสิเบิล  โดยการสังเคราะหคอปเปอร(I) ออกไซด-ไทเทเนียมไดออกไซด  
(Cu2O-TiO2) โฟโตคะตะลิสตดวยวิธีการตกตะกอนรวม รวมท้ังหาสภาวะที่เหมาะสมเพ่ือใหได
ผลิตภัณฑที่เหมาะจะใชเปนคะตะลิสตแทน Degussa P25-TiO2 ซึ่งเปนตัวเรงปฏิกิริยาท่ีนิยมใชกัน
ทั่วไปในเชิงการคา  รวมท้ังยังนําผลิตภัณฑที่ไดไปทดสอบสมบัติทางเคมีดวยเทคนิคตางๆ เชน X-

Ray diffractometry (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Brunauer-Emmett-Teller 
(BET), Fourier-transformed Infrared Spectrophotometry (FT-IR), Diffused reflectance 

Ultraviolet-visible Spectroscopy (DRS) เปนตน รวมท้ังศึกษาความสามารถในการเปนตัวเรง
ปฏิกิริยาโดยใชแสงในการสลายสียอมภายใตแสงวิสิเบิล  
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2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสังเคราะหผงคอปเปอร(I) ออกไซด-ไทเทเนียม
ไดออกไซด (Cu2O-TiO2 powders) ดวยวิธีตกตะกอนรวม 

        2.2 เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีของผงคอปเปอร(I) ออกไซด-ไทเทเนียมไดออกไซดที่
สังเคราะหได 
        2.3 เพื่อศึกษาความสามารถในการเปนตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงของคอปเปอร(I) 
ออกไซด-ไทเทเนียมไดออกไซดที่สังเคราะหไดในการสลายสียอม 

 

3.  สมมติฐานของการวิจัย 
 การปรับปรุงคุณภาพการเปนตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงของ TiO2 โดยวิธี coupled 

semiconductor โดยใช Cu2O สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเปนตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงของ TiO2 

ได 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ศึกษางานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 4.2 เตรียมสารเคมี วัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการดําเนินงาน 

 4.3  ทําการเตรียมโฟโตคะตะลิสตชนิดใหม ซ่ึงมีขั้นตอนการทดลองดังนี้ 
  4.3.1 เตรียม Cu2O photocatalysts โดยวิธี chemical reduction 

  4.3.2 เตรียม Cu2O-TiO2  photocatalysts โดยวิธีตกตะกอนรวม 

 4.4 ศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของโฟโตคะตะลิสตที่เตรียมได โดยวิเคราะห
ดวยเทคนิคตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  4.4.1 เทคนิค Brunauer-Emmett-Teller (BET) เพ่ือวิเคราะหหาพื้นที่ผิวท้ังหมด 

  4.4.2 เทคนิค X-ray powder diffraction (XRD) เพ่ือวิเคราะหโครงสรางผลึก 

  4.4.3 เทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) เพื่อวิเคราะหหมู
ฟงกชันที่สําคัญ 

  4.4.4 เทคนิค Scanning Electron Microscope (SEM) เพื่อวิเคราะหสัณฐานวิทยา
ของผงคะตะลิสต 
  4.4.5 เทคนิค UV-Vis Diffused Reflectance Spectroscopy (DRS) เพื่อศึกษาสมบัติ
เชิงแสงและวิเคราะหหา band gap energy 
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  4.4.6 เทคนิค X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) เพื่อหาองคประกอบและ 
oxidation state ของธาตุ 

  4.4.7 เทคนิค UV-Visible Spectrophotometer เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการ
เปนตัวเรงปฏิกิริยาเชิงแสง 
 4.5 ทําสรุปรวบรวมขอมูลผลการทดลอง วิเคราะหขอมูล พรอมท้ังวิจารณและหา
ขอมูลสนับสนุนผลการทดลอง 

 4.6 นําเสนอผลงานวิจัย 
 

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 5.1 สามารถสังเคราะหผงคอปเปอร(I)ออกไซด-ไทเทเนียมไดออกไซด (Cu2O-TiO2 

powders) ใหมีประสิทธิภาพดีกวาหรือเทียบเทาไทเทเนียมไดออกไซดเชิงการคา (Degussa P25, 

TiO2) 

 5.2 งานวิจัยนี้สามารถนําไปเผยแพรในการประชุมทางเคมีหรือการตีพิมพในวารสาร
นานาชาติ 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. ไทเทเนียมไดออกไซด (Titanium Dioxide; TiO2)  

 สารกึ่งตัวนําไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2) หรือ ไทเทเนีย (Titania) สูตรโมเลกุล คือ 

TiO2 มีลักษณะเปนผงสีขาว นํามาใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสี กระดาษ และพลาสติก 
นอกจากนี้นิยมนํามาใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาโดยอาศัยพลังงานแสง  ซึ่งนิยมนํามาใชในการ
ประยุกตใชเพื่อการบําบัดทางส่ิงแวดลอมโดยมีขอดีคือ ประสิทธิภาพสูง มีความโปรงแสงจึงทําให
แสงสองผานไดเปนอยางดี มีพื้นท่ีผิวหนาสูงซ่ึงมีความสัมพันธกับการเกาะติดผิว มีความคงตัวไม
เปลี่ยนรูปเมื่อเกิดปฏิกิริยาและไมเกิดการกัดกรอน อีกทั้งไมเปนพิษกับสิ่งแวดลอม [1] เมื่อไดรับ
พลังงานจากแสงไทเทเนียมไดออกไซดจะสรางสารที่มีความไวในการทําปฏิกิริยาสูงจากนํ้าและ
ออกซิเจนในอากาศไดแก อนุมูลไฮดรอกซิล (OH●) และซุปเปอรออกไซดแอนไอออน  (O2

● _)   ซึ่ง
จะเขาไปทําปฏิกิริยาสลายสารพิษตาง  ๆ  ซึ่งปนเปอนอยูในน้ําเสีย         

 ไทเทเนียมไดออกไซดเปนสารก่ึงตัวนําประเภท n-type ซึ่งโครงผลึกของไทเทเนียมได
ออกไซดมี 3 แบบคือ อะนาเทส (anatase) รูไทล (rutile) และบรูไคท (brookite) โดยโครงผลึกชนิด 
บรูไคทมีระบบผลึกเปนออรโธรอมบิกไมมีความเสถียรท่ีอุณหภูมิหอง  สวนโครงผลึกชนิด         
อะนาเทส และรูไทลมีระบบผลึกเปนเตตระโกนอล ดังแสดงในรูปที่ 2 ไทเทเนียมไดออกไซดที่
นิยมใชผลิตโดยบริษัทในประเทศเยอรมันนี คือ Degussa P-25 ซึ่งประกอบดวยอะนาเทส              

80 เปอรเซ็นต และรูไทล 20 เปอรเซ็นต  
 

  

  

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 ลักษณะทางกายภาพของผงไทเทเนียมไดออกไซด  
แหลงที่มา : http://www.dstitaniumdioxide.com 
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 Anatase                                          Rutile                                         Brookite 

 

รูปที่ 2.2 ภาพแสดงโครงสรางผลึก 3 แบบของไทเทเนียมไดออกไซด  
แหลงที่มา : http://ruby.colorado.edu 

 

ตารางท่ี 2.1 แสดงคุณสมบัติตางๆของโครงสรางผลึก 3 แบบของไทเทเนียมไดออกไซด [2] 

Crystal structure System Point group -  Lattice constants (nm) 

    Space group a b c c/a 

Rutile Tetragonal    - P4/mmm 0.4584 - 0.2953 0.644 

Anatase Tetragonal    - I41/amd 0.3733 - 0.937 2.51 

Brookite Orthorhombic    - Pbca 0.5456 0.9182 0.5143 0.943 

Density (kg/m3) 

Rutile 4240 

Anatase 3830 

Brookite 4170 

Melting Point (oC) 

Rutile 1840 ± 10 

Anatase Change to rutile 

Brookite Change to rutile           
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 ไทเทเนียมไดออกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงท่ีมีประสิทธิภาพดี เนื่องจากเปน
สารเคมีที่เสถียรตอปฏิกิริยาเคมี ราคาไมแพง และไมละลายนํ้าทําใหสามารถนํากลับมาใชใหมได มี
ความโปรงแสงจึงทําใหแสงสองผานไดเปนอยางดี  มีพื้นท่ีผิวหนาสูงซ่ึงมีความสัมพันธกับการ
เกาะติดผิว  มีความคงตัวไมเปลี่ยนรูปเมื่อเกิดปฏิกิริยาและไมเกิดการกัดกรอน อีกทั้งไมเปนพิษกับ
สิ่งแวดลอม ผลึกไทเทเนียมไดออกไซดแตละแบบมีความสามารถในการเปนตัวเรงปฏิกิริยาดวย
แสงแตกตางกันในรูปผลึกของอะนาเทสมีความสามารถเปนตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง (photocatalyst) 

ที่ดีกวาผลึกของรูไทลและผลึกของบรูไคท แสดงใหเห็นวาความเปนผลึกมีผลตอความสามารถใน
การเปนตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง [3] 

 

2. คอปเปอร (I) ออกไซด (Copper(I) oxide; Cu2O) 

 คอปเปอร (I) ออกไซด หรือ คิวปรัสออกไซดเปนสารประกอบอนินทรียซึ่งมีสูตรเคมี
คือ  Cu2O เปนออกไซดของทองแดงที่สําคัญตัวหนึ่ง มีสีแดงหรือสีน้ําตาลแดง ไมละลายในน้ําและ
ตัวทําละลายอินทรียใดๆ ในธรรมชาติจะพบไดในหินในรูปของแร cuprite อยางไรก็ตามการเกิด
คอปเปอร (I) ออกไซด ตามธรรมชาติยังคงตองใชเวลานาน ดังน้ันจึงไดมีการสังเคราะห Cu2O 
ขึ้นมาภายใตอุณหภูมิสูงหรือภายใตความดันสูง [4] สารประกอบสามารถพบไดทั้งสีเหลืองและสี
แดงขึ้นอยูกับขนาดของอนุภาคแตทั้งสองแบบจะถูกออกซิไดซไปเปน คอปเปอร(II) ออกไซดใน
อากาศช้ืน [5]  
 คอปเปอร (I) ออกไซดเปนสารกึ่งตัวนํา (semiconductor) ประเภท p-type มีชองวาง
แถบพลังงาน (Eg) เทากับ 2.0 – 2.2 eV จากคุณสมบัติดังกลาวมีการนําคอปเปอร(I) ออกไซดไปใช
ประโยชนไดอยางหลากหลาย เชน สามารถนํามาใชเปนเม็ดสี สารกันเช้ือรา สวนผสมในสีกัน
เพรียง และในทางวิทยาศาสตรยังสามารถใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาภายใตแสงวิสิเบิลในการผลิต H2 

และ O2 โดยการแยกน้ํา หรือ การสลายสารอินทรียซึ่งเปนมลพิษทางนํ้าเชน สียอม (dye) ไดดวย  
 
ตารางท่ี 2.2 คุณสมบัติตางๆของคอปเปอร (I) ออกไซด (Cu2O)   

น้ําหนักโมเลกุล 143.08 g/mol 

จุดเดือด 1800 °C 

จุดหลอมเหลว 1235 – 1326 °C 

ระบบผลึก Isometric 4/m 32/m 

ลักษณะผลึก ผลึกรูปลูกบาศกรูปทรงแปดหนารูปทรงสิบสองหนา แทงเล็กยาวรูจัก
ในช่ือ “plush copper” หรือ  “chalcotrichite” 
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รูปที่ 2.3 โครงสรางของ Cu2O  

แหลงที่มา : Journal of Crystal Growth 311 (2009) 711–715 

 

สีผงละเอียด : สีแดงอมนํ้าตาล 

 

 

 

รูปที่ 2.4 ลักษณะทางกายภาพขอผงคอปเปอร (I) ออกไซด 
แหลงที่มา : http://www.sciencephoto.com/media/9790/enlarge 

 

3. กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส (Photocatalysis process) 

 กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสเปนการเรงปฏิกิริยาที่ใชแสงเปนตัวกระตุนอนุภาค
ของโฟโตคะตะลิสต ซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อไดรับพลังแสงของโฟตอนท่ีมากพอท่ีจะกระตุนให
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีได ซึ่งพลังงานดังกลาวนี้เรียกวา พลังงานกระตุน (Activation Energy) สามารถ
คํานวณไดจากสมการตอไปนี้ 

  E  =  h ν  =  hc / λ 

 เมื่อ  
  E  คือ  พลังงานควอนตัม (Quantum Energy) , จูล 

  H คือ  คาคงที่ของพลังค (Planck’s Contant) = 6.625×10-34 , จูล-วินาที 

  ν  คือ  ความถี่ของคลื่นแสง, วินาที-1 

  λ  คือ  ความยาวคลื่นแสง , เมตร 

  c  คือ  ความเร็วของคลื่นแสง = 2.997×108 , เมตร/วินาที 

 โฟโตคะตะลิสตที่นิยมใชสวนมากเปนสารกึ่งตัวนํา  (semiconductor) เชน     
ไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2), แคดเมียมซัลไฟด (CdS) และซิงคออกไซด (ZnO) เปนตน 

 

ป ป  ( ) ไ 
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 กลไกของปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ 
  3.1 การดูดติดผิว (Adsorption process) 

  เปนการเคลื่อนยายของเหลวหรือแกสเรียกวาตัวถูกดูดซับ (adsorbate) มายังผิวของ
ของแข็งหรือคอลลอยดสวนของแข็งท่ีมีผิวเปนท่ีเกาะจับเรียกวาตัวดูดซับ (adsorbent) การเกาะจับ
ของโมเลกุลบนผิวของสารอาจเกิดข้ึนดวยแรงทางกายภาพหรือดวยแรงทางเคมีหรือท้ังสองอย าง
รวมกัน  
          3.2 การฉายแสง (Photocatalytic oxidation process ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.5 ภาพแสดงกลไกการเปนโฟโตคะตะลิสตของไทเทเนียมไดออกไซด  
แหลงที่มา : Daneshvar, et al., 2004  

 เมื่ออนุภาคของสารกึ่งตัวนําถูกกระตุนดวยพลังงานแสงที่มีคามากกวาหรือเทากับคา
แถบพลังงานของสารก่ึงตัวนําทําใหอิเล็กตรอนถูกกระตุนจากแถบวาเลนตไปยังแถบนําไฟฟาเกิด
เปนคูของอิเล็กตรอน-โฮล (e-

cb – h+
vb) ดังสมการท่ี (2.1) ซึ่งกระบวนการนี้เรียกวากระบวนการ 

photo-oxidation ซึ่งความสามารถท่ีจะถายโอนอิเล็กตรอนไปยังสารตั้งตนในการเกิดปฏิกิริยาท่ีถูก
ดูดซับ (adsorbed species) ขึ้นอยูกับระดับแถบพลังงานของสารกึ่งตัวนําและระดับพลังงานศักย  
(potential energy) ในการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ  (redox reaction) ของสารที่ถูกดูดซับโดยปกติระดับ
ของพลังงานท่ีต่ําท่ีสุดของแถบการนํา จะเปนระดับของพลังงานศักยที่ทําใหเกิดปฏิกิริยารีดักชัน 
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(reduction reaction) ดวยอิเล็กตรอนที่ถูกกระตุนขึ้นไป (excited electron)  และระดับของพลังงานท่ี
สูงท่ีสุดของแถบเวเลนซ จะเปนระดับพลังงานศักยที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  (oxidation 

reaction) ดวยโฮล (hole) ที่เหลืออยูหลังจากท่ีอิเล็กตรอนถูกกระตุนไปแลว สวนท่ีผิวของสารกึ่ง
ตัวนําท่ีมี h+ จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับไฮดรอก-ไซดอิออน (OH•) และน้ํา เกิดเปนไฮดรอกซิล
เรดิคอล และเรดิคอลตัวอื่น ดังแสดงในสมการท่ี (2.2) และสมการท่ี (2.3) สวนที่ผิวสารกึ่งตัวนําท่ีมี
อิเล็กตรอน จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันกับออกซิเจนที่ดูดติดบนผิวสารกึ่งตัวนํา เกิดเปน  superoxide 

radical anion เปอรไฮดรอกซิล-เรดิคอล ดังสมการท่ี (2.4) และสมการที่ (2.5) และไฮโดรเจนเปอร
ออกไซด (H2O2) แสดงในสมการที่ (2.6) และสมการที่ (2.7) ในขณะท่ีสภาวะในการทดลองมี
ออกซิเจนไมเพียงพอ โฟตอนซึ่งเกิดจากการแตกตัวของน้ํา จะเขามามีบทบาทเขารับอิเล็กตรอน
แทน เกิดเปนไฮโดรเจนเรดิคอล (Hydrogen Radical, H•) ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสเพราะไฮดรอก
ซิลเรดิคอลเปนสารท่ีไวตอการเกิดปฏิกิริยาซ่ึงรองจาก  F- แตสูงกวา Cl- และทําปฏิกิริยากับ
สารประกอบอินทรียไดทุกชนิด การเกิดเรดิคอลตางๆ แสดงไวดังตอไปนี้ [6] 

 

การกระตุน 

  Semiconductor         +           h                               e-    +     h+  (2.1) 

 

การเกิดเรดิคอลจาก e-/h+ 

  h+        +        OH-                            OH●  (2.2) 

  h+        +        H2O                            OH●      +      H+  (2.3) 

  e-        +        O2                                O2
●-  (2.4) 

  2H+     +        O●                               OH2
●  (2.5) 

  2H2O  +       O2
●-                             2H2O2  (2.6) 

  H2O2   +        e-                               OH●  +  OH-   (2.7) 

  H+       +        e-                               H●  (2.8) 

 

การบําบัดสารอินทรีย 
  OH●    +      Organic compound                   Oxidized Organic compound (2.9) 

  H+       +       Organic compound                   Oxidized Organic compound (2.10) 
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การรวมตัวกันใหมของอิเล็กตรอนและโฮล (Electron-Hole Recombination) 

  e-        +        h+                                   Heat  (2.11) 

  h+  คือ  โฮลที่แถบเวเลนส (Valence Band Hole) 

  e-  คือ  อิเล็กตรอน (Electron) 

 

เน่ืองจากไฮดรอกซิลเรดิคอลและโฮลที่ผิวของตัวคะตะลิสตมีสมบัติเปนประจุบวกการออกซิไดซ
ของโฮลกับไฮดรอกไซดอิออน ไดไฮดรอกซิลเรดิคอลและขณะเดียวกันโฮลเกิดจากการออกซิเดชัน
กับสารอินทรียดวยดังนั้นการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของโฟโตคะตะไลซิสจึงเกิดข้ึนไดทั้ง 2 ทาง 
คือ 

 1. การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของโฮล กับไฮดรอกไซดอิออนหรือน้ําไดไฮดรอกซิล
เรดิคอล และปฏิกิริยาของอิเล็กตรอนกับออกซิเจนหรือไฮโดรเจนอิออนไดซุปเปอรออกไซด เรดิ
คอลไอออนเปอรไฮดรอกซิลเรดิคอล หรือไฮโดรเจนเรดิคอล 

 2. การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยตรงของสารอินทรียที่ดูดติดบนตัวคะตะลิสตกับ
โฮล ซึง่ความสามารถของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารอินทรียมีมากกวาความสามารถของ
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนไทเทเนียมไดออกไซดหรือตัวคะตะลิสตอื่น  

 Kwaguchi และ Matthews สรุปวา การเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสของไทเทเนียมได
ออกไซดนั้น ตัวปฏิกิริยาหลักที่เกิด คือ ไฮดรอกซิลเรดิคอลกับสารอินทรีย สวนการเกิดปฏิกิริยา
ระหวางโฮล กับสารอินทรียโดยตรงเปนปฏิกิริยารองซ่ึงเกิดไดนอยกวา ดังน้ันในโฟโตคะตะไลซิส 
มีการเกิดปฏิกิริยาของไฮดรอกซิลเรดิคอล และสารอินทรียจะเกิดไดในตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี้ 
 -  ไฮดรอกซิลเรดิคอล อยูที่ผิวและสารอินทรียอยูที่ผิวตัวคะตะลิสต 
 -  ไฮดรอกซิลเรดิคอล ไมอยูที่ผิว แตสารอินทรียอยูที่ผิวตัวคะตะลิสต 
 -  ไฮดรอกซิลเรดิคอล อยูที่ผิว แตสารอินทรียไมอยูที่ผิวตัวคะตะลิสต 
 -  ไฮดรอกซิลเรดิคอล ไมอยูที่ผิว และสารอินทรียไมอยูที่ผิวตัวคะตะลิสต 
 4.3.3 ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการโฟโตคะตะลิสต 
              ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการโฟโตคะตะลิสต ไดแก คา pH, ความเขมขนของ
ไทเทเนียมไดออกไซด, อุณหภูม,ิ ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved oxygen) และความเขมของ
แสงดังน้ี [5]  

     คาพีเอช (pH) 

             ประสิทธิภาพของกระบวนการโฟโตคะตะลิสตขึ้นอยูกับคา  pH ใน
สารละลายซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตออัตราการเกิดปฏิกิริยา เนื่องจากคา pH มีผลตอความสามารถใน
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การดูดเกาะของสารประกอบอินทรียและอนินทรียที่ผิวของตัวเรงปฏิกิริยา เนื่องจากประจุไฟฟาท่ี
ผิวของตัวเรงปฏิกิริยาจะเปลี่ยนไปเมื่อคา pH สูงหรือต่ํา โดยเปนบวกที่คา pH ต่ํา และเปนลบเมื่อคา 

pH สูงข้ึน สําหรับไทเทเนียมไดออกไซดคา pH ที่ทําใหประจุเปนกลาง (Isoelectric Point) คือ         

6 – 6.3 จากการศึกษาโฮลจะมีอิทธิพลตอโฟโตคะตะไลซิส เมื่อคา pH < 3 ขณะท่ีไฮดรอกซิลเรดิคัล
มีความสําคัญในการทําปฏิกิริยาท่ีคา pH < 3 [5]  

  ความเขมขนของไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2 Dosage) 

               ไทเทเนียมไดออกไซดในสารละลาย ทําหนาท่ีใหไฮดรอกซิลเรดิคัลซ่ึงเรง
ใหเกิดปฏิกิริยาการกําจัดสารปนเปอน และทําหนาท่ีเปนตัวกลางใหสารอินทรียในสารละลายยึด
เกาะ โดยการยึดเกาะของสารอินทรียและสารอนินทรียขึ้นอยูกับปริมาณและขนาดของอนุภาค
ไทเทเนียมไดออกไซด ดังน้ันพ้ืนท่ีผิวจึงเปนปจจัยหนึ่งในปจจัยการควบคุมการเกิดปฏิกิริยา แต
ปริมาณไทเทเนียมไดออกไซดที่มากเกินไปในสารละลาย จะทําใหปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสลดลง 

เนื่องจากอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซดจะไปขัดขวางแสงที่สองไปยังสารละลาย  ทําใหปริมาณ
ไทเทเนียมไดออกไซดที่ถูกกระตุนดวยอนุภาคแสงและปริมาณไฮดรอกซิลเรดิคัลลดลง ปริมาณ
ไทเทเนียมที่ใชในการศึกษาเร่ืองโฟโตออกซิเดชัน สวนใหญมีความเขมขน 1–5 กรัมตอลิตร [5] 

  อุณหภูมิ  
   ทางจลนศาสตร อุณหภูมินับวาเปนปจจัยสําคัญตออัตราการเกิดปฏิกิริยา

โดยคาคงที่อัตรามีความสัมพันธกับอุณหภูมิดังสมการของอารเรเนียส (สมการท่ี 2.12) 

 

                       k = Ae
– E a / RT                                                                      

 (2.12)                          

   k = Reaction rate constant (min-1) 

   A = Frequency factor (min-1) 

   Ea = Activation energy (J.mol-1) 

   R = Gas constant (J.mol-1.K-1) 

   T = Absolute temperature (K)  

 

โดยสามารถหาพลังงานกระตุน (Ea) ไดจากความชันของกราฟท่ีเขียนระหวางคาคงที่อัตราการทํา
ปฏิกิริยา (k) กับสวนกลับของคาอุณหภูมิสัมบูรณ (1/T)  

 

                                                     ln k =  (- Ea / RT) + ln A                                                (2.13) 
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โดยอัตราของปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสจะเพิ่มข้ึนเมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึน  เนื่องจากอัตราการทํา
ปฏิกิริยาของ eCB

_ และ hVB
+ กับสารปนเปอนในสารละลายมีคามากกวาอัตราการกลับมารวมตัวกัน

ใหมของ eCB
_  และ hVB

+ และอาจเนื่องจากความถ่ีในการชนกันของโมเลกุลมีมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
สูงข้ึน และเนื่องมาจากการลดลงของพลังงานกระตุนในการทําปฏิกิริยา [5] 

  ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved oxygen)  

               อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมข้ึนเมื่อความเขมขนของออกซิเจนละลายใน
สารละลายเพิ่มข้ึน ออกซิเจนเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิส เพราะออกซิเจน
จะยึดเกาะบนผิวตัวเรงปฏิกิริยาทําหนาท่ียึดจับ eCB

_  ที่แถบนําไฟฟาทําใหเกิดซุปเปอรออกไซด
ไอออน และจะทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจนไอออน (H+) ตอไปไดเปนไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
ออกซิเจนจึงทําหนาท่ีเปนตัวยืดเวลาการกลับมารวมตัวกันใหมของ  eCB

_ และ hVB
+ นอกจากนี้

ออกซิเจนยังทําใหเกิดไฮดรอกซิลเรดิคัลดวย [5] 

  ความเขมของแสง (Light intensity) 

    เนื่องจากความเขมของแสง (คือ พลังงานตอหน่ึงหนวยพ้ืนท่ีตอหนวยเวลา
หรืออนุภาคแสง 1 โฟตอน ที่มีความถี่ ν มีพลังงาน E = hν คิดเปน 1 ควอนตัม) ซึ่งข้ึนอยูกับ
พลังงานของแสงโดยตรงถาใหพลังงานของแสงทั้งหมดท่ีตกกระทบบนหนึ่งหนวยพื้นที่ของ
ผิวหนาโลหะเปน Er ดังนั้น 

  

จํานวนโฟตอนที่ตกกระทบ  = พลังงานของแสงท้ังหมดที่ตกกระทบ  

พลังงานของแสง 1 โฟตอน  = Er / hν  

จํานวนโฟตอนที่ตกกระทบตอ 1 วินาที  = ความเขมแสง hν 

 

            การที่จะกระตุนไทเทเนียมไดออกไซดใหเกิด eCB
_  และ hVB

+ ตองใชความยาวคลื่น
ประมาณ 390 nm หรือตองใชพลังงานอยางนอย 3.2 eV ผลของความเขมแสงท่ีมีผลตออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาท่ีระดับความเขมแสงตํ่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเปนสัดสวนโดยตรงกับความเขมแสง 
ที่ระดับความเขมแสงปานกลางอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะแปรผันตามรากท่ีสองของความเขมแสง  

และที่ระดับความเขมแสงสูงอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะไมขึ้นกับความเขมแสง [5] 

 

4. สียอมออรเรนจ II (Orange II dye) 

จากกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสเปนวิธีการบําบัดนํ้าเสียซ่ึงงานวิจัยนี้สนใจและเลือกใช
สียอมออรเรจน II เปนตัวแทนน้ําเสียที่ถูกปลอยทิ้งลงสูแหลงน้ําตางๆของอุตสาหกรรมสีหรือสิ่งทอ
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ตางๆ เพื่อทําการศึกษาความสามารถในการเปนโฟโตคะตะลิสตในการยอยสลายสียอมท้ังภายใต
แสงยูวีและแสงวิสิเบิล ซึ่งสียอมออรเรนจ II เปนสียอมประเภท anionic dye ซึ่งมีโครงสรางและ
ลักษณะทางกายภาพ ดังแสดงดวยรูปที่ 2.6 และ 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.6 โครงสรางของสียอมออเรนจ II  
แหลงที่มา : http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/o4505?lang=en&region=TH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.7 ลักษณะทางกายภาพของสียอมออเรนจ II 
แหลงที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/File:orange II-sample.jpg 
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหและการประยุกตใชประโยชนของ คอปเปอร (I) ออกไซด 
(Cu2O)  
 Ramirez-Ortiz และคณะ (2001) ไดใชประโยชนทางดานตัวเรงปฏิกิริยาของ Cu2O 
โดยการทําฟลมของ Cu2O เคลือบบนเสนใยแกว (fiberglass) โดยวิธีการเคลือบผิวแบบ CVD 
(chemical vapor deposition) ซึ่งพบวาฟลมท่ีสรางข้ึนสามารถนําไปใชเปนตัวการเรงปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของเอทานอลได [7]  

 Luo และคณะ (2005) สังเคราะห Cu2O ที่มีรูปรางแบบ cubic และ hollow cubic โดย
ใช CuCl2.H2O เปนสารตั้งตน ใชกลูโคส และ วิตามินซี (ascorbic acid) เปนตัวรีดิวซ Triton X-100 

เปนตัวทําละลาย และ NaHCO3 เปนตัวปรับ pH ใหมีคาประมาณ 8.2 ทําการสังเคราะหโดยวิธี 
chemical reduction และศึกษาคุณสมบัติทางเคมีดวยเทคนิค XRD TEM และ SEM พบวาโมเลกุล ที่
รวมตัวกันเปนของ TX-100 เปน capping agent ทําหนาท่ีแตกตางกันในการควบคุมรูปรางของสาร
ตัวอยางท่ีสังเคราะหได โดยการการควบคุมสภาวะการทดลองของปฏิกิริยาในสารละลาย พบวา 
Cu2O ที่มีขนาดในระดับนาโนและมีรูปรางเปนทอกลม (nano tubular) สามารถสังเคราะหไดโดยไม
ตองใชแมแบบที่มีลักษณะกลวง (hollow template) และเปนการทดลองที่สะดวกและไดผลผลิตสูง
ซึ่งจะมีประโยชนตอการสังเคราะหวัสดุอื่นๆ ที่มีรูปรางคลายแบบน้ี [8] 

  Akimoto และคณะ (2006) ไดศึกษาการทําฟลมบางของ Cu2O บน glass substrate 

และเจือดวยไนโตรเจน โดยวิธี reactive radio-frequency magnetron sputtering เพื่อใชประโยชน
ทางดานความเปนสารก่ึงตัวนําของ Cu2O ในการทําแผงโซลารเซลล และประสบความสําเร็จในการ
ตอบสนองของแสง (photoresponse) เปนคร้ังแรก [9] 

 Zhang และคณะ (2007) สังเคราะห Cu2O ที่มีรูปรางแตกตางกัน เชน ทรงกลม 
(sphere), ทรงสี่เหลี่ยม (cubes) และ เปนแทง (rods)  โดยการรีดิวซ Cu(NO3)2.2H2O ดวยเอทิลลีน 
ไกลคอล (ethylene glycol) โดยมี PVP รวมอยูดวย และไดศึกษาคุณสมบัติทางเคมีดวยเทคนิคของ
สารตัวอยางท่ีสังเคราะหไดดวยเทคนิค TEM FE-SEM และ XRD พบวา  อัตราสวนของ 
PVP/Cu(NO)3.3H2O และอุณหภูมิมีผลการกอตัวของสารตัวอยางที่สังเคราะหได [10]  
 Zhu และคณะ (2008) สังเคราะห Cu2O โดยใช CuO เปนสารต้ังตน และ hydrazine 

เปนตัวรีดิวซ ทําการสังเคราะหโดยวิธี chemical reduction และศึกษาคุณสมบัติทางเคมีดวยเทคนิค 
SEM, TEM, XRD พบวาได  Cu2O มีลักษณะเปนส่ีเหลี่ยม (cube) ที่มีขนาดความยาวของขอบ 0.7-

1.2 μm ซึ่ง Cu2O ที่สังเคราะหไดมีการกระจายตัวที่ดีแมวาในการทดลองนี้ไมไดเติมสารลดแรงตึง
ผิวก็ตาม และพบวาไอออนจํานวนเล็กนอยที่เกิดจากปฏิกิริยาในสารละลายสงผลกระทบอยางมาก
ตอรูปรางของ Cu2O [11] 
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 Sharma และคณะ (2008) ประสบความสําเร็จในการสังเคราะห 1-D Cu2O ที่มีรูปราง
เปนเสนลวดนาโน โดยใช CuCl2 เปนสารต้ังตน N2H4.H2O เปนตัวรีดิวซ และ PEG เปนตัว capping 

ทําการสังเคราะหโดยวิธี chemical reduction ที่อุณหภูมิหอง เปรียบเทียบระหวางใช PEG และไมใช 
PEG และศึกษาคุณสมบัติทางเคมีดวยเทคนิค TEM XRD UV-Vis SAED และ EDX จากการ
สังเคราะหได Cu2O  ที่มีรูปรางเปนเสนลวดนาโนท่ีใช PEG และไมใช PEG มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางเฉลี่ยประมาณ 8-10 nm และ 12-15 nm ตามลําดับ และความยาวเปน μm จากการ
สังเคราะหพบวา PEG เปนตัวกําหนดขนาดของเสนผานศูนยกลางของ Cu2O ที่มีรูปรางเปนเสนนา
โน (nano wire) ที่สังเคราะหได [12] 

 สมการเคมีที่เกี่ยวของในการสังเคราะห Cu2O ที่มีรูปรางเปนเสนนาโนโดยปฏิกิริยา
รีดักชันของ Cu(OH)2 แสดงดังน้ี  

 

                    CuCl2        Cu2+ +  2Cl-                        (2.14)     

                      Cu2+     +        2NaOH                    Cu(OH)2 + 2Na+                     (2.15)                               

  4Cu(OH)2   +  N2H2                      2Cu2O     +  6H2O  +  N2          (2.16) 

 

                   สมการเคมีที่เกี่ยวของในการสังเคราะห nano wire Cu2O โดยโดยใช PEG เปน 
capping แสดงดังนี้ 
 

  Cu2+   +   (H(OCH2CH2)nOH)              Cu2+  +  (H(OCH2CH2)nOH) 

     Cu2+  +  (H(OCH2CH2)nOH) + OH- 

     [Cu(OH)n]
(n-2)              Cu(OH)2(nanowires),         (2.17) 

           Cu(OH)2(nanowires)   

     Cu2O (nanowires) [after reduced by N2H2.H2O]          (2.18) 

 

 Zhang และคณะ (2008) สังเคราะห porous cuprous oxide ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 

μm โดยวิธี hydrothermal reduction ที่อุณหภูมิต่ําๆ ทําการศึกษาสมบัติทางเคมีของตัวอยางท่ี
สังเคราะหไดดวยเทคนิคตางๆเชน SEM, XRD และศึกษากลไกการกอตัว และผลกระทบจากการใช 
PVP และ กรดซิตริก จากนั้นไดนําตัวอยางที่สังเคราะหไดไปใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสง ในการ
ยอยสลาย methyl red (MR) พบวาประสิทธิภาพในการเปนตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงของตัวอยางไดมี
การปรับปรุงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ [13] 
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  Huang และคณะ (2009) สังเคราะห cuprous oxide ที่มีขนาดในระดับ ไมโครเมตร 
และนาโนเมตร ดวยวิธี liquid phase chemical synthesis และศึกษาสมบัติทางเคมีดวยเทคนิคตาง 
ดังน้ี SEM XRD UV/DRS และ XPS พบวา cuprous oxide ที่มีขนาดนาโนเมตร มีสมบัติพิเศษใน
การดูดซับ ในขณะท่ี cuprous oxide ขนาดไมโครเมตร มีสมบัติตรงกันขามกันกับ cuprous oxide 
ขนาดนาโนเมตร คือเปนตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงท่ีดีกวาแตเปนตัวดูดซับที่แยกวา ซึ่งไดศึกษากลไก
ในการเรงปฏิกิริยาดวยแสง ดังแสดงในสมการขางลาง [14] 

 

                       

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 Jimenez-Cadena และคณะ  (2010) สังเคราะห Cu2O ที่มี รูปรางแบบพีระมิดคู 
(bipyramids) โดยใช CuCl2 เปนสารต้ังตนและ hydrazine เปนตัวรีดิวซ ทําการสังเคราะหโดยวิธี
รีดักชัน (chemical reduction) ภายใตความดันบรรยากาศและอุณหภูมิหอง และศึกษาคุณสมบัติ
พิเศษทางเคมีดวยเทคนิค SEM TEM และ EDX การสังเคราะห Cu(OH)2  ปฏิกิริยารีดักชันของ 
Cu(OH)2 และการแตกตัวของ Cu(OH)2 ได CuO แสดงในสมการที่ (2.30) [15] 

 

                                             

 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 

  (2.24) 

  (2.25) 

    (2.26) 

  (2.27) 

  (2.28) 

 (2.36)   (2.29) 

 (2.30) 



18

 Li และคณะ (2011) ประสบความสําเร็จในการสังเคราะห Cu2O ที่มีรูปรางแบบ 
truncated octahedral ผานปฏิกิริยาระหวาง CuO และ Cu ภายใตอุณหภูมิ และความดันสูง (reverse 

dismutation reaction) ซึ่งเปนกระบวนการสังเคราะหที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และไดศึกษา
คุณสมบัติทางเคมีดวยเทคนิค XRD TEM และ SEM พบวา อุณหภูมิ และเวลา ในการสังเคราะหมี
ผลตอรูปราง และการการกอตัวของ Cu2O [16] 
 Shoeib และคณะ  (2011) ประสบความสําเร็จในการสังเคราะห Cu2O โดยวิธี 
electrochemical และศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของสารตัวอยางท่ีสังเคราะหไดดวยเทคนิค  SEM,   

FT-IR, UV-Vis และ XRD พบวาการเติมกลูโคสมีผลตอขนาดของตัวอยางท่ีสังเคราะห และ
ประสิทธิภาพในการยอยสลาย methyl orange (MO) ซึ่งตัวอยางท่ีเติม glucose 5 g/L สงผลให
ประสิทธิภาพในการยอยสลาย methyl orange (MO) ในการเรงปฏิกิริยาดวยแสงไดดีที่สุด และ
สงผลตอขนาดของ cuprous oxide (Cu2O) ที่สังเคราะหได [17] 

 Duan และคณะ (2012)  สังเคราะห 1-D Cu2O โดยวิธี liquid phase reduction และใช 
CTAB (cetyltrimethyl ammonium bromide) เปน soft template, โซเดียมซัลไฟต (Na2SO3) เปนตัว
รีดิวซ กรดโซเดียมอะซิเตต-อะซิติก (NaAc-HAc) เปนสารละลายบัฟเฟอร และ คอปเปอรซัลเฟต    
( CuSO4 ) เปนสารต้ังตน ศึกษาสมบัติทางเคมีของสารท่ีสังเคราะหไดโดยเทคนิค SEM XRD พบวา 
ความเขมขนของสารต้ังตนมีผลตอการเกิด Cu2O ความยาว และเสนผานศูนยกลางที่ไดคือ 5-10 μm 

และ  0.2-0.5 μm [18] 

 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสังเคราะห Cu2O -TiO2 composite 

 Huang และคณะ (2009) สังเคราะห Cu2O-TiO2 ที่ความเขมขนของ Cu2O ตางๆ โดยใช
วิธีการตกตะกอนทางเคมี (chemical precipitation) และศึกษาสมบัติทางเคมีของ Cu2O-TiO2 ดวย
เทคนิคตางๆดังน้ี XRD SEM TEM และ UV-Vis และทดสอบความสามารถในการยอยสลายโดย
การเรงปฏิกิริยาดวยแสง โดยการยอยสลาย Acid Orange II ที่สภาวะตางๆ พบวาการเตรียม Cu2O-

TiO2 ที่ความเขมขนของ Cu2O ที่ 30% และ 70% มีประสิทธิภาพในการยอยสลายสียอมเอซิดออ
เรนจ (Acid Orange II) สูงกวา P25 TiO2 ถึง 6 เทาและ 27 เทาตามลําดับ ภายใตแสงวิสิเบิล [19] 

 Han และคณะ (2009)  สังเคราะห Cu2O–TiO2โดยวิธีไฮโดรไลซีสของ TiO2 และ 
วิธีการตกตะกอนทางเคมี (chemical precipitation) ของ Cu(C2H3O2)2 โดยใช hydrazine เปนตัว
รีดิวซ และศึกษาสมบัติทางเคมีของ Cu2O–TiO2 ดวยเทคนิคตางๆดังน้ี XRD, ICP, HRTEM, N2 

adsorption และ UV-Vis และทดสอบความสามารถในการยอยสลาย dodecyl-benzenesulfonate 
(DBS)โดยการเรงปฏิกิริยาดวยแสงวิสิเบิล พบวาผง Cu2O–TiO2 มีสมบัติเปนตัวยอยสลายโดยเรง
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ปฏิกิริยาดวยแสงวิสิเบิลไดดีกวา Cu2O หรือ TiO2 เพียงอยางเดียว ซึ่งจากการศึกษาสัดสวนของ 
Cu2O–TiO2 พบวา 5%  Cu2O–TiO2 สามารถยอยสลาย dodecyl-benzenesulfonate (DBS) ไดดีที่สุด
สูงถึง 97.3% [20] 

 Xiong และคณะ  (2011)  ไดสังเคราะห Cu2O–TiO2โดยวิธีรีดักชัน  (chemical 

reduction) และศึกษาสมบัติทางเคมีของ Cu2O–TiO2 ดวยเทคนิคตางๆดังน้ี XRD, SEM และ XPS 

และทดสอบความสามารถในการยอยสลาย brilliantred red X-3B โดยการเรงปฏิกิริยาดวยแสง       
วิสิเบิลพบวา Cu2O–TiO2 สามารถยอยสลาย brilliantred red X-3B โดยเรงปฏิกิริยาดวยแสงวิสิเบิล 
และ ผลิต H2 จากน้ําไดดีกวา Cu2O หรือ TiO2 เพียงอยางเดียว ดังแสดงในรูปท่ี 2.8 และได
ทําการศึกษาเพิ่มเติมพบวา Ti3+ มีบทบาทสําคัญในการถายโอนอิเล็กตรอนระหวาง Cu2O–TiO2 กับ
สารละลาย [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.8 แสดงกลไกการถายโอนอิเลก็ตรอนระหวาง Cu2O–TiO2 กับ สารละลาย  
  

              กระบวนการขนสงอิเล็กตรอนทีไ่ดจากแสงใน Cu2O–TiO2 composite 

                               

    

 กระบวนการขนสงอิเล็กตรอนสําหรับการยอยสลาย brilliant red X-3B  

                            

   

   (2.31) 

   (2.32) 

   (2.33) 

   (2.34) 

   (2.35) 
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 กระบวนการขนสงอิเล็กตรอนสําหรับการผลิต H2  

                           

    

 

กระบวนการ Oxidation ระหวาง hole ที่ valence band กับน้ําเพ่ือให e- แก Cu2O    

 

    

 
 Jiang และคณะ  (2011) ไดสังเคราะห Cu2O-TiO2 โดยวิธี hydrothermal ใช 
Cu(CH3COO)2·H2O และ (NH4)2TiF6 เปนสารต้ังตน ทําการพิสูจนเอกลักษณของ Cu2O–TiO2 ดวย
เทคนิคตางๆดังนี้ XRD SEM TGA และ BET และทดสอบความสามารถในการยอยสลาย 
methylene blue (MB) โดยการเรงปฏิกิริยาดวย แสงวิสิเบิล พบวา Cu2O–TiO2 สามารถยอยสลาย 
methylene blue (MB) โดยการเรงปฏิกิริยาดวยแสงวิสิเบิลไดดีกวา TiO2 เพียงอยางเดียว [22] 

 Cao และคณะ (2011) ไดสังเคราะห Cu2O–TiO2โดยวิธี solvothermal crystallization 
และ ethylene glycol-thermal reduction ซึ่งจากผลของ X-ray diffraction (XRD) แสดงใหเห็นวา 
อุณหภูมิของ ethylene glycol-thermal reduction มีผลตอสัดสวนผลึกและขนาดของ Cu2O–TiO2

และทดสอบความสามารถในการยอยสลาย methyl orange (MO) ภายใตแสงวิสิเบิล พบวา     
Cu2O–TiO2 สามารถยอยสลาย methyl orange (MO) ไดดีกวา Cu2O และ Degussa P25-TiO2  ภายใต
แสงวิสิเบิล [23] 
 

 

 

 

  

   (2.36) 

   (2.37) 

  (2.38) 
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บทที่ 3 
อุปกรณและวิธกีารดําเนินงานวิจัย 

 
1. วัสดุและอปุกรณ 
                    1.1 อุปกรณ 
   1.1.1  บีกเกอร (Beaker) 
   1.1.2  ขวดรูปชมพู (Erlenmeyer flask) 
  1.1.3  กระบอกตวง (Measuring cylinder) 
  1.1.4  แทงแกวคนสาร (Stirring rod) 

  1.1.5  ขวดปริมาตร (Volumetric flask) 
  1.1.6  เทอรโมมิเตอร (Thermometer) 

  1.1.7  บิวเรต (Burette) 

  1.1.8 ปเปต (Pipette) 

  1.1.9  หลอดทดลอง (Test tube) 
  1.1.10  แทงแมเหล็ก (Magnetic bar) 

  1.1.11  เครื่องเหว่ียงตะกอน (Centrifuge) 
  1.1.12  เครื่องใหความรอนพรอมกวนสารดวยแทงแมเหล็ก (Hot-plate and 

    Magnetic stirrer) 
  1.1.13  เครื่องสั่นดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonicator; Elma. T710DH, 

    ultrasonic frequency 40 kHz, US power (100/140%)  130/180 W) 

  1.1.14   ตัวควบแนน (Condenser) 

  1.1.15   ชุดกรองลดความดัน (filter flask, buchner funnel) 

  1.1.16   ตูฉายแสง (Irradiation cabinet) 

  1.1.17   เตาเผา (Hot air oven) 

  1.1.18  อื่น ๆ 
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 1.2 สารเคมี 
  1.2.1 Titanium (IV) oxysulfate (TiOSO4, AR grade, Sigma-Aldrich) 

  1.2.2  Ethanol (Ethanol, 95%, โรงงานสุรา กรมสรรพสามิต, กลั่น 1 ครั้ง) 

  1.2.3 Potassium bromide (KBr, Analytical grade, Sigma-Aldrich) 

  1.2.4 Copper acetate; (Cu(CH3COO)2•H2O, AR grade, Fluka) 

  1.2.5 Ammonium hydroxide (NH4OH, J.T. baker) 

  1.2.6  Hydrochloric acid (HCl, 36.5-38.0%, J.T.Baker) 

  1.2.7 Sodium Chloride (NaCl, AR grade, Fluka) 

  1.2.8 Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB, AR grade, Fluka) 

  1.2.9 Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA, AR grade, Fluka) 

  1.2.10  Titanium dioxide (TiO2, AR grade, Degussa P25) 

  1.2.11  Glucose (C6H12O6, AR grade, Sigma-Aldrich) 

  1.2.12  Hydrazine hydrate (N2H4.H2O, AR grade, Analytical grade, Fluka) 

  1.2.13  Barium chloride (BaCl2, AR grade, Fluka) 

  1.2.14  Orange II dye (C12H13ClN4, Aldrich) 

  1.2.15  Deionized water  

 

2. วิธีการทดลอง 
 งานวิจัยน้ีแบงการทดลองออกเปน 3 สวน ไดแก  
  1. สังเคราะหผง Cu2O ดวยวิธีตกตะกอนรวม (co-precipitation) และหาสภาวะที่
เหมาะสมในการสังเคราะห ไดแก 
   - ชนิดของสารต้ังตน (CuSO4.5H2O, Cu(CH3COO)2.H2O) 

   - ชนิดของ reducing agent (Glucose, Hydrazine, Glucose + Hydrazine) 

   - ชนิดของตัวตกตะกอน (NaOH, NH4OH) 

   - ชนิดของ surfactant (EDTA, CTAB) 

   - คาพีเอช (pH = 8, 10, 12, 14) 

   - อุณหภูมิที่ใชในการสังเคราะห (อุณหภูมิหอง, 60°C, 80°C) 

 

 



 
 
 

23 

     2. สังเคราะหผง Cu2O-TiO2โดยวิธีตกตะกอนรวม (co-precipitation) และวิธีบด
ผสม (physical mixing) 

 3. ทดสอบความสามารถในการเปนตัวเรงปฏิกิริยาของผง Cu2O และ Cu2O-TiO2 
ที่สังเคราะหไดโดยศึกษาปฏิกิริยาการสลายสียอม และศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเรงปฏิกิริยา
ดวยแสง เชน   

   - ชนิดของคะตะลิสต  
   - คาพีเอช (pH) 

   - แหลงใหพลังงานแสง (light source) 

   - การนํากลับมาใชงานซ้ํา 
  

 2.1 วิธีการสังเคราะหผง Cu2O
  

    ในงานวิ จัยนี้ ไดสั ง เคราะหผง  Cu2O ด วยวิ ธีการตกตะกอนร วมโดยนํ า 
Cu(CH3COO)2.H2O ละลายในบีกเกอรที่มีเอทานอลปริมาตร 100 mL นําไป sonicate 15 นาที 
หลังจากนั้นใหความรอน พรอมกับปนกวนตลอดเวลาจนสารละลายมีอุณหภูมิเทากับ 60°C จากนั้น
เติม 100 mL 0.2 M glucose ตามดวย 5 mL 1.0 M N2H4.H2O และ 100 mL 0.3 M NaOH จะได
ตะกอนสีแดงอิฐ นําผลิตภัณฑที่ไดไปเหว่ียงเพื่อแยกตะกอนและสารละลาย โดยลางดวยน้ํากลั่น
และเอทานอลอยางละ 3 รอบ และนําผลิตภัณฑที่ไดไปอบที่อุณหภูมิ 100°C ในตูอบสุญญากาศ 
(vacuum oven) เปนเวลา 4 ช่ัวโมง ก็จะไดผลิตภัณฑ Cu2O ที่เปนรูปแบบผงสีแดงอิฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ละลาย 0.007 mol Cu(CH3COO)2.H2O ในบีกเกอรที่มีเอทานอลปริมาตร 100 mL 

นําไป sonicate 15 นาที 

ใหความรอน พรอมกับปนกวนตลอดเวลาจนสารละลายมีอณุหภูมิเทากับ 60 °C  

เติม 100 mL 0.2 M glucose 

เติม 5 mL 1.0 M N2H4.H2O 
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แผนภาพที่ 3.1 วิธีการสังเคราะหผง Cu2O ดวยวิธีการตกตะกอนรวม 
    

 2.2 วิธีการสังเคราะหผง TiO2
  

 ไทเทเนียมไดออกไซดถูกสังเคราะหดวยวิธีโซล-เจลทําโดยนําสารละลาย 0.5 M 

TiOSO4 ปริมาตร 100 mL นําไปรีฟลักซควบคุมอุณหภูมิที่ 90 °C เปนเวลา 1 ช่ัวโมง  จากนั้นเติม
แอมโมเนียมไฮดรอกไซดจนสารละลายมี pH เปน 7 รีฟลักซตอโดยควบคุมอุณหภูมิที่ 90 C เปน
เวลา 24 ช่ัวโมง แลวนําผลิตภัณฑที่ไดไปกรองและลางดวยน้ํากลั่นจนกระท่ังไมมีซัลเฟตไอออน 
ทดสอบโดยใช 0.1M BaCl2 และนําผลิตภัณฑที่ไดไปอบที่อุณหภูมิ 105 C เปนเวลา 24 ช่ัวโมงได
ผลิตภัณฑ TiO2 ที่เปนผงสีขาว จากนั้นนําตัวอยางที่สังเคราะหไดไปเผาท่ีอุณหภูมิ 600 C เปนเวลา 
3 ช่ัวโมง 
 
 

 
 
 
 
 

เติม 100 mL 0.3 M NaOH 

จะไดตะกอนสีแดงอิฐของ Cu2O 

นําไปเหว่ียงเพ่ือแยกตะกอน Cu2O 

อบที่ 100°C ในตูอบสุญญากาศ 4 ช่ัวโมง 

ผง Cu2O 

เตรียมสารละลาย 0.5 M TiOSO4 ปริมาตร 100 mL 

รีฟลักซควบคุมอุณหภูมิที่ 90 °C เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
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แผนภาพที่ 3.2 วิธีการสังเคราะหผงไทเทเนียมไดออกไซดดวยวิธีโซลเจล 

 

 2.3 วิธีการสังเคราะหผง Cu2O-TiO2 โดยวิธีการตกตะกอนรวม 
  นํา Cu(CH3COO)2.H2O ละลายในบีกเกอรที่มีเอทานอลปริมาตร 100 mL และใส
ผง TiO2 ปริมาณตางๆ นําของผสมที่ไดไป sonicate 15 นาที หลังจากนั้นใหความรอน พรอมกับปน
กวนตลอดเวลาจนสารละลายมีอุณหภูมิเทากับ 60 °C จากนั้นเติม 100 mL 0.2 M glucose ตามดวย  
5 mL 1.0 M N2H4.H2O และ 100 mL 0.3 M NaOH จะไดตะกอนนํ้าตาลแดง นําผลิตภัณฑที่ไดไป
เหว่ียงเพื่อแยกตะกอนและสารละลาย โดยลางดวยน้ํากลั่นและเอทานอลอยางละ 3 รอบ และนํา
ผลิตภัณฑที่ไดไปอบท่ีอุณหภูมิ 100 °C ในตูอบสุญญากาศ (vacuum oven) เปนเวลา 4 ช่ัวโมง ก็จะ
ไดผลิตภัณฑ Cu2O-TiO2 ที่เปนรูปแบบผงสีแดงอิฐ และนําผลิตภัณฑที่ไดไปทดสอบสมบัติทางเคมี
ดวยเทคนิคตางๆ ตอไป  
 
 
 
 
 
 
 

เติม conc.NH4OH จนสารละลายม ีpH เปน 7 

รีฟลักซตอโดยควบคุมอุณหภูมิที่ 90 °C เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 

กรองและลางดวยน้ํากลั่นจนกระท่ังไมมีซัลเฟตไอออน ทดสอบโดยใช 0.1M BaCl2 

อบที่อุณหภูมิ 105 C เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 

ผง TiO2 

ละลาย 0.007 mol Cu(CH3COO)2.H2O ในบีกเกอรที่มีเอทานอลปริมาตร 100 mL 

เติมผง TiO2 ปริมาณตางๆ  
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แผนภาพที่ 3.3 วิธีการสังเคราะหผง Cu2O-TiO2 ดวยวิธีการตกตะกอนรวม 

  

 2.3 วิธีการสังเคราะหผง Cu2O-TiO2 โดยวิธีการบดผสม 

   นําผง TiO2 และ ผง Cu2O บดผสมกันในสัดสวนเปนเปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของผง  
Cu2O ตอผง TiO2 ดังตอไปนี ้
    - 10% Cu2O- TiO2 (มีปริมาณของผง Cu2O 10% ตอ ผง TiO2 90% โดยนํ้าหนัก) 

    - 30% Cu2O- TiO2(มีปริมาณของผง Cu2O 30% ตอ ผง TiO2 70% โดยนํ้าหนัก) 

    - 50% Cu2O- TiO2(มีปริมาณของผง Cu2O 50% ตอ ผง TiO2 50% โดยนํ้าหนัก) 

    - 70% Cu2O- TiO2(มีปริมาณของผง Cu2O 70% ตอ ผง TiO2 30% โดยนํ้าหนัก) 

 

ใหความรอน พรอมกับปนกวนตลอดเวลาจนสารละลายมีอณุหภูมิเทากับ 60 °C  

เติม 100 mL 0.2 M glucose 

เติม 5 mL 1.0 M N2H4.H2O 

เติม 100 mL 0.3 M NaOH 

นําไปเหว่ียงเพื่อแยกตะกอน Cu2O-TiO2 

อบที่ 100°C ในตูอบสุญญากาศ 4 ช่ัวโมง 

ผง Cu2O-TiO2 

นําไป sonicate 15 นาที 
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 2.4 การตรวจสอบคุณลักษณะของผง Cu2O และผง Cu2O-TiO2 ที่สังเคราะหไดโดยใช
เคร่ืองมือดังตอไปนี ้

2.4.1 เครื่อง X-ray diffractrometer (XRD; Rigaku, MiniflexII)  

          เพื่อวิเคราะหหาโครงสรางผลึกและขนาดของผลึกของผง  Cu2O และ
ผง Cu2O-TiO2 ที่สังเคราะหได   เทคนิคนี้สงวิเคราะหที่ศูนย เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร               

2.4.2 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron  

      Microscope (SEM); Camscan, MX2000)  
      เพื่อวิเคราะหลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอนุภาคของผง Cu2O และผง 
Cu2O-TiO2 ที่เตรียมได  เทคนิคนี้สงวิเคราะหที่ศูนยเคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร               
     2.4.3 Brunauer-Emmett-Teller (BET; Quantachrome Instruments version 

     10.01)  

          เพื่อวิเคราะหหาพ้ืนที่ผิวเฉลี่ย ขนาดเสนผานศูนยกลางของรูพรุน 
ปริมาตรของรูพรุนและคาการดูดซับ/คายซับของ Cu2O และผง Cu2O-TiO2 ที่เตรียมได เทคนิคนี้
วิเคราะหดวยตนเองท่ี ภาคภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2.4.4 Diffused Reflectance UV-Vis Spectroscopy (UV/DRS; Shimadzu UV-

2401)  
       เพื่อวิเคราะหหาคาแถบพลังงาน (Eg) และการวิเคราะหหาคาการ
ดูดกลืนแสงของผง Cu2O และผง Cu2O-TiO2 ที่เตรียมได เทคนิคนี้สงวิเคราะหที่ภาควิชาเคมี     
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร       

2.4.5 เคร่ือง Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR; Perkin Elmer, 

Spectrum 100)   

       เพื่อวิเคราะหหาหมูฟงกชันท่ีสําคัญของผง Cu2O และผง Cu2O-TiO2 ที่
เตรียมได จากการส่ันของพันธะของสาร เทคนิคนี้วิเคราะหดวยตนเองท่ี  ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 
 
 

28 

2.4.6 เคร่ือง X-ray photoelectron spectroscopy (XPS; Kratos Analytical 

Ltd., AXIS Ultra DLD)   

       เพื่อวิเคราะหหาธาตุที่เปนองคประกอบท่ีสําคัญของผง Cu2O และ      
ผง  Cu2O-TiO2 ที่ เต รียมได  เทคนิค น้ี สง วิ เคราะหที่  ภาควิชาฟสิ กส  คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2.4.7 เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร                                            
(UV-Visible Spectrophotometer; Perkin Elmer, Hewlett Packard 8453)  

       เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการเปนตัวเรงปฏิกิริยาเชิงแสงของผง 

Cu2O และผง Cu2O-TiO2 ที่เตรียมไดทั้งภายใตแสงวิสิเบิลโดยทําการยอยสลายสียอมออเรนจ II 
เทคนิคนี้วิเคราะหดวยตนเองท่ี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 2.5 ทดสอบความสามารถในการเปนตัวเรงปฏิกิริยาของผง  Cu2O, TiO2 และ       
Cu2O-TiO2 ที่สังเคราะหไดโดยศึกษาปฏิกิริยาการสลายสียอม 

  นําผง Cu2O, TiO2 และ Cu2O-TiO2 ที่สังเคราะหได 0.05 g ใสบีกเกอรที่มี
สารละลาย Orange II เขมขน  5x10-4 M  ปริมาตร 50 mL ปนกวนตลอดเวลา ปลอยใหเกิดการดูด
ซับในที่มืดเปนเวลา 2 ชม. แลวฉายแสง (ภายใตแสงยูวี, แสงวิสิเบิล และแสงอาทิตย) เก็บตัวอยาง
สารละลายออเรนจ II ที่เวลาคือ 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 และ 3.0 ช่ัวโมง นําสารละลายออเรนจ II ไป
เหว่ียงใหปราศจากตัวเรงปฏิกิริยานําสารละลายออเรนจ II สวนใสไปวิเคราะหความเขมขนของ   
ออเรนจ II ที่เหลืออยูดวยเคร่ือง UV-Visible spectrophotometer เพื่อวัดคาการดูดกลืนแสง ดูการ
ยอยสลายของสียอม แลวนําคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 485 nm ในแตละคร้ังของการวัดไป
คํานวณเปอรเซ็นตประสิทธิภาพในการยอยสลายสียอม (%Degradation)   

โดยใช สูตร    %Degradation   =   [(A0 – At)/A0] x 100  
 

โดยท่ี  A0 = ความเขมขนเร่ิมตนของออเรนจ II 
   At = ความเขมขนท่ีเวลาใด ๆ ของออเรนจ II 
 

นอกจากน้ียังไดศึกษาปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการเรงปฏิกิริยาดวยแสงดังน้ี 

- pH ของสียอม (ศึกษาที่ pH 3 pH 7 และ pH 9) 

- Light source (ศึกษาภายใตแสงยูวี แสงวิสิเบิล และแสงอาทิตย) 
- Reusability (ศึกษาโดยนํากลับมาทดสอบซ้ํา 3 ครั้ง) 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงการเรียกช่ือคะตะลิสตที่สังเคราะหในสภาวะตางๆ 

สภาวะทีใ่ชในการสงัเคราะห ชื่อคะตะลิสต 
1. การสังเคราะหผง Cu2O โดยใช glucose เปนตัวรีดิวซ Cu2O.glucose 

2. การสังเคราะหผง Cu2O โดยใช N2H4 เปนตัวรีดิวซ Cu2O. N2H4 

3. การสังเคราะหผง Cu2O โดยใช glucose และ N2H4 เปนตัวรีดิวซรวมกัน Cu2O.glucose. N2H4 

4. การสังเคราะหผง Cu2O โดยใช NaOH เปนตัวตกตะกอน Cu2O.glucose. N2H4.NaOH 

5. การสังเคราะหผง Cu2O โดยใช NH4OH เปนตัวตกตะกอน Cu2O.glucose. N2H4. NH4OH 

6. การสังเคราะหผง Cu2O-TiO2 โดยวิธีตกตะกอนรวมโดยมีอัตราสวน
ของ Cu2O : TiO2 เทากับ 70 : 30 

70%Cu2O-TiO2.chemical 

7. การสังเคราะหผง Cu2O-TiO2 โดยวิธีบดผสมโดยมีอัตราสวนของ 
Cu2O : TiO2 เทากับ 70 : 30 

70%Cu2O-TiO2.physical 
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บทที่ 5 
สรุปผลการทดลอง และขอเสนอแนะ 

 

1.  สรุปผลการทดลอง  
 การสังเคราะห Cu2O ในรูปแบบผงเตรียมดวยวิธีตกตะกอนรวม พบวาสภาวะท่ี

เหมาะสมในการสังเคราะหผง Cu2O แสดงดังตาราง 

 

 จากนั้นนําผง Cu2O ที่สังเคราะหไดเปนสารต้ังตนในการสังเคราะหผง Cu2O-TiO2 

พบวาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสังเคราะหผง Cu2O-TiO2 แสดงดังตาราง  
 

คะตะลิสต 
อัตราสวนโดยมวลของ Cu2O : TiO2 

ตกตะกอนรวม 

Chemical mixing 

บดผสม 

Physical mixing 

Cu2O-TiO2 70 : 30 70 : 30 

 

 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผง Cu2O และ Cu2O-TiO2 ชนิดตางๆ ดวย
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) พบวาผง Cu2O มีอนุภาคลักษณะเปนทรงกลมผิว
ขรุขระ และผง Cu2O-TiO2 มีลักษณะเปนทรงกลมผิวขรุขระของอนุภาค Cu2O โดยมีอนุภาคเล็กๆ

สภาวะทีเ่หมาะสมที่ใชสังเคราะหผง Cu2O ดวยวิธีตกตะกอนรวม 

สารตั้งตน Cu(CH3COO)2.H2O 

ตัวรีดิวซ glucose รวมกับ hydrazine 

ตัวตกตะกอน NaOH 

อุณหภูม ิ 60 °C 

pH 14 
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ของ TiO2 เกาะบริเวณผิวรอบๆ และกระจายอยูทั่วไปโดยคะตะลิสตที่สังเคราะหไดจะมีขนาดอยู
ในชวง 1-3 μm 

 การศึกษาโครงสรางผลึกและขนาดของผลึกของผง Cu2O และ Cu2O-TiO2 ชนิดตางๆ
ดวยเทคนิค X-ray diffractrometry (XRD) พบวาผง Cu2O ตรงกับ (JCPDS; 78-2076) มีขนาด
อนุภาคเทากับ 28.98 nm และผง Cu2O-TiO2 ตรงกับ (JCPDS; 21-1272) มีขนาดของอนุภาค Cu2O 

เทากับ 26.27 nm และอนุภาคของ TiO2 เทากับ 11.91 nm ซึ่งสอดคลองกับผล SEM ที่ผง TiO2 ซึ่งมี
ขนาดอนุภาคเล็กกวาขนาดอนุภาคของผง Cu2O โดยอนุภาคเล็กๆของ TiO2 เกาะบริเวณผิวรอบ
อนุภาคของอนุภาคของผง Cu2O  

 การศึกษาลักษณะพ้ืนท่ีผิวและการกระจายตัวของรูพรุนของผง Cu2O และ    Cu2O-

TiO2 ชนิดตาง ๆ ดวยเทคนิค Brunauer-Emmett-Teller (BET) พบวาทุกตัวอยาง  มี hysteresis loop 

จัดอยูใน isotherm type IV และจาก pore size distributions มีลักษณะรูพรุนเปนแบบ mesoporous 

structure พบวาคาเฉลี่ยของรูพรุน (Average pore diameter) พื้นท่ีผิว (Surface area) และปริมาตร
ของรูพรุนทั้งหมดพบวา TiO2 > Cu2O-TiO2 > Cu2O ตามลําดับ 

        การศึกษาคาการดูดกลืนแสงของ Cu2O และ Cu2O-TiO2  ชนิดตางๆ ดวยเทคนิค 
Diffused Reflectance Spectroscopy (DRS)  พบวาคาพลังงาน band gap ของผง   Cu2O-TiO2  ลดลง
เมื่อเทียบกับ TiO2 แสดงใหเห็นวา  Cu2O มีสวนชวยใหคาพลังงาน band gap ของ TiO2 ลดลงทําให
มีคาการดูดกลืนแสงในชวงวิสิเบิลเพิ่มข้ึนโดยคาพลังงาน band gap  เปนดังน้ี TiO2 > Cu2O-TiO2 > 

Cu2O 

 การศึกษาและวิเคราะหหมูฟงกชันท่ีสําคัญของผง Cu2O และ Cu2O-TiO2 ชนิดตางๆ
ดวยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) พบการส่ันแบบ  Cu(I)–O stretching 

ที่ประมาณ 632 cm-1 การสั่นแบบ O-H stretching ที่ชวงประมาณ 3500 - 3200 cm-1 การสั่นแบบ      
O-H bending ที่ประมาณ 1620 cm-1 และการส่ันแบบ Ti-O stretching ที่ชวงประมาณ 800-600 cm-1   

 จากการศึกษาเลขออกซิเดชันดวยเทคนิค X-ray photo electron spectroscopy (XPS) 
ของผง Cu2O และ Cu2O-TiO2 ชนิดตาง ๆ พบวาท่ีระดับพลังงาน 932.5 eV และ 952.3 eV เปน
ลักษณะสําคัญที่พบใน Cu2O และที่ระดับพลังงาน 458.8 eV และ 464.6 eV ซึ่งตรงกับสเปกตรัม
ของ TiO2 แสดงวา oxidation state ของ Cu คือ Cu (I) ทั้งใน Cu2O และ Cu2O-TiO2 
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 การศึกษาประสิทธิภาพในการเปนตัวเรงปฏิกิริยาเชิงแสงของผง Cu2O และ Cu2O-

TiO2 ชนิดตางๆ ดวยเคร่ืองยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร (UV-visible Spectrophotometer) 

ทดสอบความสามารถในการเปนโฟโตคะตะลิสตในการยอยสลายสียอมออรเรจน II ภายใต       
แสงวิสิเบิล พบวาประสิทธิภาพในการเปนโฟโตคะตะลิสตเปนดังน้ี Cu2O > Cu2O-TiO2 > TiO2 

จากการศึกษาผลของคาพีเอช (pH) ของสารละลาย Orange II พบวาผง Cu2O และ Cu2O-TiO2 ชนิด
ตางๆ สามารถใชงานไดดีในชวง pH 7 และศึกษาผลของแหลงกําเนิดแสงพบวาผง Cu2O และ 
Cu2O-TiO2 ชนิดตางๆ สามารถใชงานไดดีภายใตแสงวิสิเบิลในขณะที่ผง TiO2 ที่สามารถใชงานได
ดีภายใตแสงยูวีและสามารถนํากลับมาใชซ้ําไดอยางนอย 3 ครั้ง  

 

2.  ขอเสนอแนะ 

 การสังเคราะหผง Cu2O และ Cu2O-TiO2 ชนิดตาง ๆ พบปญหาคือคะตะลิสตที่สังเคราะห
ไดถูกออกซิไดซไดงายสงผลใหเผาที่อุณหภูมิสูง ๆ ไมไดและตองเก็บในท่ีแหงและหามสัมผัสกับ
อากาศซึ่งยุงยากแกการเก็บรักษาและการสงตัวอยางไปวิเคราะหดังน้ันควรเปลี่ยนตัวรีดิวซหรือตัว
ตกตะกอนเพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสังเคราะหเพ่ือลดปญหาดังกลาว 
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ภาคผนวก ก. 

1. การคํานวณหาเปอรเซ็นตการยอยสลายของสยีอม 

สูตรที่ใชในการคํานวณ  คือ %Degradation  =  ( C0 – C ) /C0 x  100 

 โดยท่ี 

    C0  แทน ความเขมขนของสียอมเร่ิมตนกอนการฉายแสง 

            C    แทน ความเขมขนของสียอมหลังจากฉายแสง ณ เวลาหนึ่งๆ 

 

และเนื่องจากกฎของเบียร-แลมเบิรต  เขียนเปนสมการ  A  = ε b c  

 โดยท่ี 

 A  แทนคาการดูดกลืนแสง 
      ε   แทน molar absoptivity 

       b  แทน ความหนาของสารละลายในหนวยเซนติเมตร 
       c  แทน ความเขมขนของสารละลายในหนวยโมลตอลิตร 

 

จากสมการตามกฎของเบียร-แลมเบิรต  จะเห็นวาความเขมขนกับคาการดูดกลืนแสงแปรผันตรงกัน 

ดังนั้น เราอาจเขียน สูตรที่ใชในการคํานวณ  คือ %Degradation  =  ( A0 – At ) /A0 x  100 

 โดยท่ี    
 A0  แทน คาการดูดกลืนแสงของสียอมเร่ิมตนกอนการฉายแสง 

             At    แทน คาการดูดกลืนแสงของสียอมหลังจากฉายแสง ณ เวลาหนึ่งๆ 
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ตัวอยางการคํานวณ 

 กราฟ Photocatalytic degradation ในการสลายสียอม Orange II  เขมขน 5x10-4 M ดวย  ผง 
Cu2O ที่ใชอุณหภูมิในการสังเคราะหตางๆ ภายใตแสงวิสิเบิลในรูปที่ 4.19 

 

Temperature Time(h) Absorbance %Degradation 

Room temp. 

0-2 1.73770 adsorption 

2.5 0.71790 92.39 

3.0 0.35165 96.27 

3.5 0.20776 97.80 

4.0 0.12530 98.67 

4.5 0.04310 99.54 

5.0 0.02892 99.69 

60 °C 

0-2 0.81668 adsorption 

2.5 0.25249 97.32 

3.0 0.15028 98.41 

3.5 0.06424 99.32 

4.0 0.05920 99.37 

4.5 0.04558 99.52 

5.0 0.03482 99.63 

80 °C 

0-2 1.13340 adsorption 

2.5 0.38924 95.87 

3.0 0.27341 97.10 

3.5 0.12146 98.71 

4.0 0.06570 99.30 

4.5 0.06009 99.36 

5.0 0.05419 99.43 
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2. การคํานวณหาขนาดของผลึก  

 สมการ Scherrer ดังนี้  
 

โดยท่ี  L  คือ ขนาดของผลึก   
 K คือ คาคงที่ (0.94)  

 λ คือ ความยาวคลื่นของ X-rays (Cu Kα = 0.15406 nm)   

hkl  คือ ความกวางที่ความสูงครึ่งหนึ่งของพีกหลัก  
 (full width at half-maximum, FWHM) 

  คือ มุมตกกระทบของ X-rays กับระนาบ 

 

ตัวอยางการคํานวณ 

ตารางแสดงขอมูลจาก X-ray diffractrometer (XRD) ของผง 70%Cu2O-TiO2 chemical mixing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-theta (deg) d (ang.) Height (cps) FWHM (deg) 

25.4244 3.50042 480.51 0.6739 

29.52 3.02343 91.81 1.1185 

36.566 2.45538 3877.54 0.3581 

42.4584 2.12726 1116.71 0.3924 

61.5857 1.50464 691.1 0.5556 

73.706 1.28431 447.76 0.5865 

77.4595 1.23117 67.32 0.6882 

coshkl

kL
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 การคํานวณหาขนาดของผลึกของ 70%Cu2O-TiO2 chemical mixing แสดงใน
ตารางท่ี 4.3 ดังนี้ 

 

 

 

 

ดังนั้นขนาดของผลกึ 70%Cu2O-TiO2 chemical mixing คือ 26.27 nm 

 

3. สเปกตรัมของแสงขาวเทยีบกับแสงยูวี 
 

 

 

 

 

 

 

 

  แสงวิสิเบิลเปนสวนประกอบหลักของแสงอาทิตยที่สามารถมองเห็นไดดวยตา
เปลามีความยาวคลื่น (λ) อยูในชวง 0.4 - 0.7 nm และมีความถี่ ( f ) อยูในชวง   4 -8x1014 Hz 

 

3.1 ตารางเปรียบเทียบระหวางแสงอาทิตยกับแสงท่ีใชในตู photocatalytic reaction 

แสงวิสิเบิล แสงยูว ี

แสงอาทิตย 
แสงที่ใชในตู 

photocatalytic 

reaction 

แสงอาทิตย 
แสงที่ใชในตู 

photocatalytic 

reaction 

2.5 MJ/m2 564 J/m2 910 J/m2 56 J/m2 

nmL

L

kL
hkl

27.26
2
566.36cos3581.0

938.7
cos
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4. การคํานวณอัตราสวนเปอรเซ็นตโดยมวลของ Cu2O ตอ TiO2 

 4.1 การคํานวณ 70%Cu2O-TiO2 chemical mixing   

วิธีการคํานวณ 

 จากการสังเคราะห pure Cu2O ในแตละครั้งจะไดผง Cu2O จํานวน 0.45 กรัม 

ผง Cu2O คิดเปน 70 เปอรเซ็นต หนัก 0.45 กรัม  
ตองเติมผง TiO2 อีก 30 เปอรเซ็นต จะหนัก =  30 เปอรเซ็นต x 0.45 กรัม   
                  70 เปอรเซ็นต  
 เพราะฉะน้ันตองใชผง TiO2 จํานวน 0.19 กรัมในการสังเคราะห 70%Cu2O-TiO2 

chemical mixing 

ตัวอยางอัตราสวนระหวาง Cu2O:TiO2 ตางๆ แสดงดังตาราง 

 

 4.2 การคํานวณ 70%Cu2O-TiO2 physical mixing  
วิธีการคํานวณ 

 กําหนดใหคะตะลิสตที่ตองการสังเคราะหมีน้ําหนักรวมเทากับ 0.50 กรัม 

ตัวอยางอัตราสวนระหวาง Cu2O:TiO2 ตางๆ แสดงดังตาราง 

อัตราสวน  
Cu2O:TiO2 

คะตะลิสต จํานวนผง Cu2O (g) จํานวนผง TiO2 (g) 

10:90 10% Cu2O-TiO2 0.45 4.05 
30:70 30% Cu2O-TiO2 0.45 1.05 
50:50 50% Cu2O-TiO2 0.45 0.45 
70:30 70% Cu2O-TiO2 0.45 0.19 

อัตราสวน  
Cu2O:TiO2 

คะตะลิสต จํานวนผง Cu2O 

(g) 
จํานวนผง TiO2 

(g) 

จํานวนคะตะลิสต 
(g) 

10:90 10% Cu2O-TiO2 0.05 0.45 0.50 

30:70 30% Cu2O-TiO2 0.15 0.35 0.50 

50:50 50% Cu2O-TiO2 0.25 0.25 0.50 

70:30 70% Cu2O-TiO2 0.35 0.15 0.50 

= 0.19 กรัม 



 

 

90 

 

 

5. การหาคา pH at point of zero charge  (pH PZC ) 

 5.1 สารเคมี 
  1.  0.1 M  NaCl 

  2. 0.01 M  HCl 

  3. 0.01 M  NaOH 

 5.2 ขั้นตอนการทดลอง 
 5.2.1 ปเปต 50 mL 0.1 M NaCl ใสในขวดรูปชมพูขนาด 250 mL จํานวน 11 ใบ 

 5.2.2 ปรับ pH โดยใช 0.01 M  HCl หรือ  0.01 M NaOH ให pH เทากับ 2, 3, 4, 5, 6, 

         7, 8, 9, 10, 11 และ 12 ตามลําดับ จดบันทึกคา pH และแปะ label (Initial pH) 

 5.2.3 ใสผงคะตะลิสตที่ตองการวิเคราะห 0.05 g ในแตละใบ 

 5.2.4 กวนดวยความเร็ว 300 rpm ทิ้งไวเปนเวลา 24 ช่ัวโมง 

 5.2.5 ครบ 24 ช่ัวโมงแลววัด pH อีกรอบ จดบันทึกคา pH และติด label (Final pH ) 

 5.2.6 พลอตกราฟระหวาง Initial pH กับ Final pH 
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รูปที่ 5.1 แสดงตัวอยางการพลอตกราฟระหวาง initial pH กับ final pH เพ่ือหาคา pH PZC ของผง  
(A) pure Cu2O,  (B) Pure Ti2O, (C) 70%-chemical mixing, (D) 70%-physical mixing 

ตารางแสดงคา pH PZC ของผง Cu2O และ Cu2O-TiO2 ชนิดตาง ๆ 

คะตะลิสต pH PZC 

Pure Cu2O 9.3 

Pure Ti2O 7.1 

70%-chemical mixing 8.7 

70%-physical mixing 8.3 

P25 6.3 

 

 

D 
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6. การคํานวณคาพลังงาน Band gap ของผง Cu2O และ Cu2O-TiO2 ชนิดตาง ๆ 

 6.1 การหาคา คาพลังงาน Band gap จาก DRS spectra 

จาก UV–Vis diffuse reflectance (DRS) spectra ของผง Cu2O และ Cu2O-TiO2 ชนิดตาง ๆ
ดังรูปที่ 4.11 สามารถคํานวณหาคาพลังงาน Band gap ไดดังตาราง 

 

samples 
DRS spectra 

Indirect transition 

spectra 

λonset (nm) Band gap energy (eV) Band gap energy (eV) 

TiO2 400 3.10 3.15 

2% Cu2O-TiO2 400 3.10 3.15 

10% Cu2O-TiO2 600 2.07 2.00 

30% Cu2O-TiO2 610 2.03 2.00 

50% Cu2O-TiO2 630 1.97 2.00 

70% Cu2O-TiO2 630 1.97 2.00 

100% Cu2O 610 2.03 2.00 
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onsetonset
g

hchvE 1240

 

 โดยจากการลากเสนตัดกันจะไดคา λonset ของ Pure TiO2, 2% Cu2O-TiO2, 10% Cu2O-

TiO2, 30% Cu2O-TiO2, 50% Cu2O-TiO2, 70% Cu2O-TiO2 และ Pure Cu2O เทากับ 400 nm, 400 nm 

, 600 nm , 610 nm , 630 nm, 630 nm และ 610 nm ตามลําดับ จากคา λonset สามารถนําไปหาคา
พลังงาน band gap จากสมการ Plank ดังนี้  

 

 

 

 

โดยท่ี  Eg  คือ   คาพลังงาน band gap  (eV)  
h   คือ   คาคงที่ของแพลงค (6.67  10-34 J.s)  
C    คือ   ความเร็วของแสง (3  108 m.s-1)  

    onset  คือ   ความยาวคลื่นที่ดูดกลนื (nm) 

 

 

Pure Cu2O 

70%Cu2O-TiO2 

50%Cu2O-TiO2 

30%Cu2O-TiO2 

10%Cu2O-TiO2 

2%Cu2O-TiO2 

Pure TiO2 

Ab
so

rb
an

ce
 (a

.u
.) 
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07.2
600

1240hvEg

ตัวอยางการคํานวณ 

การคํานวณคาพลังงาน band gap ของ 10% Cu2O-TiO2 ดังนี้ 
 

 

 

ดังนั้น คาพลังงาน band gap ของ Pure 10% Cu2O-TiO2 เทากับ 2.07 eV 

 

 6.2 ตัวอยางการหาคาพลังงาน band gap จาก Indirect band-gap transition spectra ของ              
50% Cu2O-TiO2 chemical mixing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยจากการลากเสนตัดกับแกน X คือ Eplot (eV) จะไดคาพลังงาน band gap ของ               
50% Cu2O-TiO2 chemical mixing  เทากับ 2.0 eV 
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ภาคผนวก ข. 

ผลงานเสนอทางวิชาการ 
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The 7th Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 (PACCON 2013) 

วันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ. 2556 

สถานท่ี The Tide Resort  บางแสน จังหวัด ชลบุรี. 

- Poster  

หัวขอ (INC-P-009) Syntheses of Cu2O photocatalysts and their decolorization of 

 organic dyes. 

 - Abstract 

หัวขอ Syntheses of Cu2O photocatalysts and their decolorization of organic dyes, Pure 
and Applied Chemistry International Conference 2013 (PACCON2013) 2013  

 - Proceeding 

หัวขอ Syntheses of Cu2O photocatalysts and their decolorization of organic dyes, Pure 
and Applied Chemistry International Conference 2013 (PACCON2013) 2013, 466-468 
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ภาคผนวก ค. 

ผลการทดลองผลงานเสนอทางวิชาการ   

1. ขั้นตอนการสังเคราะหผง Cu2O โฟโตคะตะลิสต 
 1.1 ช่ัง CuSO4.5H2O  6.24 g ละลายนํ้าปราศจากไอออน(DI water) 100 mL 

 1.2 นําสารละลายที่ไดไปใหความรอนจนสารละลายมีอุณหภูมิเทากับ 60 °C 

 1.3 เติม 25 mL 2.58 M N2H4   

 1.4 เติม 0.3 M NaOH เพื่อปรับ pH ของสารละลายใหมี pH เทากับ pH 7, pH 10 และ      
       pH 14 ตามลําดับ 

 1.5 กรองตะกอนที่ได แลวลางตะกอนดวยเอทานอลและน้ํากลั่น 3 รอบ 

 1.6 นําตะกอนท่ีไดไปอบท่ี 60 °C ในตูอบสุญญากาศ เปนเวลา 6 ช่ัวโมง 

 1.7 นําคะตะลิสตที่สังเคราะหไดไปทดลองในขั้นตอไป 

2. การทดสอบทางกายภาพและทางเคมี 
 2.1 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผง Cu2O ชนิดตางๆ ดวยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด Scanning Electron Microscope (SEM) 

 จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผง Cu2O พบวา คะตะลิสตที่สังเคราะหไดมี
ลักษณะเปนทรงกลมผิวขรุขระขนาดประมาณ 1-2 μm โดยพบวาขนาดของคะตะลิสตจะเพ่ิมข้ึนเมื่อ 
pH เพิ่มข้ึนดังแสดงในรูปที่ 5.1 ซึ่งสามารถเรียงลําดับขนาดอนุภาคของคะตะลิสตตาม pH ของ
สารละลายในขั้นตอนการสังเคราะหไดดังนี้ pH 14 > pH 10 > pH 7  

 
 
 

 

รูปที่ 5.1 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) แสดงลักษณะสัณฐาน
วิทยาของผง Cu2O โดยใช pH  ของสารละลายในขั้นตอนการสังเคราะหตาง ๆ คือ (a) pH 7          

(b) pH 10 (c) pH 14    

่
1 μm 

[a] [b] [c] 

1 μm 1 μm 
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 2.2 การศึกษาโครงสรางผลึกและขนาดของผลึกของผง Cu2O ชนิดตาง ๆ ดวยเทคนิค 

X-ray diffractometry (XRD) 

 การศึกษาโครงสรางผลึกและขนาดของผลึกของผง Cu2O พบวาพบวามีพีกที่ปรากฏขึ้นท่ี 
2θ เทากับ 29.56o, 36.47 o, 42.38 o, 61.51 o, 73.57 o และ 77.31 o ซึ่งตรงกับ (JCPDS; 78-2076) และ
ยังพบพีกของ Cu(OH)2 ซึ่งตรงกับ (JCPDS 35-0505) ในผง Cu2O ที่เตรียมในสารละลายท่ีมี pH 7 
และ พีกของ CuO ซึ่งตรงกับ (JCPDS 45-0937) ในผง Cu2O ที่เตรียมในสารละลายท่ีมี pH 10 และ 
pH 14 ดังแสดงในรูปที่ 5.2 และสามารถคํานวณหาขนาดอนุภาคของคะตะลิสตดังแสดงในตารางท่ี  
5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2 แสดง X-ray diffraction patterns ของผง Cu2O ที่สังเคราะหโดยโดยใช pH  ของสารละลาย
ในขั้นตอนการสังเคราะหตาง ๆ  
 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดอนุภาคของคะตะลิสต 
Cu2O ขนาดอนุภาค  (nm) 

pH 7 22.40 

pH 10 18.85 

pH 14 19.99 
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  2.3 การศึกษาคาพลังงาน band gap ของผง Cu2O ชนิดตาง ๆ ดวยเทคนิค Diffused 

Reflectance UV-Vis Spectroscopy (UV/DRS) 

 การศึกษาคาพลังงาน Band gap และคาการดูดกลืนแสงของ Cu2O ที่สังเคราะหโดยใช pH 

ในข้ันตอนการสังเคราะหตางๆ  ในลักษณะที่ เปนผงดวย Diffused Reflectance UV-Vis 

Spectroscopy (UV/DRS) จากรูปที่ 5.3 จะเห็นไดวา DRS spectra ของผง Cu2O ที่สังเคราะหไดจะ
ดูดกลืนแสงวิสิเบิลในชวงความยาวคลื่น 400-700 nm และจาก DRS spectra สามารถคํานวณหา
พลังงาน band gap ของคะตะลิสตไดดังแสดงในตารางท่ี 5.2 แตเนื่องจาก Cu2O ที่สังเคราะหโดยใช 
pH 10 และ pH 14 ให DRS spectra ที่ไมคมชัดจึงไมสามารถหาคาพลังงาน band gap ได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2 แสดง DRS spectra ของผง Cu2O ชนิดตาง ๆ  
 

 2.4 การศึกษาหมูฟงกชันเคมีที่สําคัญของผง Cu2O ชนิดตางๆ ดวยเทคนิค Fourier 

Transform Infrared Spectrometry (FT-IR) 

จากการวิเคราะหหมูฟงกชันทางเคมีดวยเทคนิค FT-IR ของผง Cu2O ชนิดตาง ๆแสดงดัง
รูปที่ 5.3 ปรากฏพีกท่ี  624 cm-1 และ 1109 cm-1 ซึ่งเปนตําแหนงท่ีสัมพันธกับการส่ันแบบ                    
Cu - O vibration ของหมู Cu2O และพีกที่ 3321 cm-1 และ 1601 cm-1 ซึ่งเปนตําแหนงท่ีสัมพันธกับ
การส่ันO–H stretching และ O–H bending ตามลําดับ 
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รูปที่ 5.3 แสดง FT-IR spectrum ของผง Cu2O ชนิดตาง ๆ 

 

 2.5 การศึกษาประสิทธิภาพในการเปนตัวเรงปฏิกิริยาเชิงแสงของผง Cu2O ชนิดตาง ๆ
ดวยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร (UV-visible Spectrophotometer) 

 การศึกษาประสิทธิภาพในการเปนตัวเรงปฏิกิริยาเชิงแสงของ Cu2O ที่สังเคราะหที่ pH ของ
สารละลายตางๆ ในลักษณะที่เปนผงดวยเคร่ืองยูวี -วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร (UV-visible 

Spectrophotometer) ไดผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 5.4 ดังน้ี สังเกตจากกราฟพบวา pH สามรถ
สลายสียอม Orange II (5x10-4 M) ภายใตวิสิเบิลไดเกือบ 100% เมื่อครบ 5 ช่ัวโมงแตเฉพาะ pH 7 

เทานั้นที่สามารถสลายสียอม methylene blue ไดเกือบ 100% ภายใตวิสิเบิลไดเกือบ 100% เมื่อครบ 
5 ช่ัวโมง 
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รูปที่ 5.4 กราฟ Photocatalytic degradation ในการสลายสียอม (a) Orange II  เขมขน 5x10-4 M     
(b) Methylene blue เขมขน 5x10-5 M ดวยผง Cu2O ชนิดตางๆ ภายใตแสงวิสิเบิล 

 

3. สรุปผลการทดลอง 

 ผง Cu2O โฟโตคะตะลิสตสามารถเตรียมโดยวิธี chemical reduction คะตะลิสตที่เตรียม
ไดโดยใช pH ในขั้นตอนการสังเคราะหตาง ๆ คือ pH 7 pH 10 และ pH 14 สามารถสลายสียอม   ออ
เรนจ II ไดดีทุกตัวอยางมีเพียง pH 7 เทาน้ันที่มีความสามารถสลายสียอมทั้ง ออเรนจ II และ     
เมทิลลีนบลูไดสูงสุดภายใตแสงวิสิเบิล 

(a) 

(b) 
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