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ประสิทธิภาพของกระดาษกรองใยแก้ วเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ ในการกําจัดสารโทลูอีน
โดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส
Efficiency of Titanium Dioxide Coated Glass Fiber Filter for Toluene Removal
by Photocatalysis Process
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดสารโทลูอีนโดยใช้ กระดาษกรองใยแก้ วเคลือบ
ไททาเนียมไดออกไซด์ โดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ทําการทดลองโดยมีแหล่งกําเนิดแสงจากหลอดแบล็ค
ไลท์ความเข้ มแสงยูวี 67, 115 และ 145 ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร และหลอดฟลูออเรสเซนต์ความเข้ มแสง
ยูวี 2.1, 3.8 และ 4.5 ไมโครวัตต์ตอ่ ตารางเซนติเมตร เป็ นแหล่งกําเนิดแสงในการกระตุ้นตัวเร่ งปฏิกิริยา ปริ มาณ
ไททาเนียมไดออกไซด์ที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้อยู่ที่ 10 กรัมต่อตารางเมตร สารโทลูอีนความเข้ มข้ นเริ่ มต้ น 5 ส่วนในล้ าน
ส่วน ใช้ ถงั ปฏิกิริยาขนาด 30 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิการทดลองที่ 25+2 องศาเซลเซียส ใช้ กระดาษกรองใยแก้ ว
เคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ขนาด 0.156 ตารางเมตร ภายใต้ ระยะเวลาการทดลอง 180 นาที และใช้ กระดาษ
กรองใยแก้ วเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์โดยไม่มีแหล่งกําเนิดแสงเป็ นชุดควบคุม เพื่อดูการดูดซับของแผ่นฟอก
อากาศ พบว่าประสิทธิการกําจัดสารโทลูอีนโดยใช้ หลอดแบล็คไลท์ทุกความเข้ มแสงสามารถกําจัดสารให้ อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานสารโทลูอีนภายในอาคารที่อยู่อาศัย โดยประสิทธิ ภาพการกําจัดสารดีที่สุดที่ความเข้ มแสงยูวี
145 ไมโครวัตต์ตอ่ ตารางเซนติเมตร เวลาที่ใช้ ในการกําจัดสาร 30 นาที ประสิทธิภาพที่ 96.97 เปอร์ เซ็นต์ สําหรับ
ประสิทธิภาพในการกําจัดสารโทลูอีนโดยใช้ หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็ นแหล่งกําเนิดแสง ประสิทธิภาพการกําจัด
สารดีที่สดุ ที่ความเข้ มแสงยูวี 4.5 ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร เวลาการกําจัดสาร 180 นาที ประสิทธิภาพที่
39.13 เปอร์ เซ็นต์

ABSTRACT
The objective of this research was to study efficiency of titanium dioxide coated glass fiber
filter for Toluene Removal by photocatalysis process. The experiment was carried out by using
blacklight and fluorescent lamp as light source. The blacklight lamp intensities were 67, 115 and 145
µW/cm2 and the fluorescent lamp intensities were of 2.1, 3.8 and 4.5 µW/cm2. The amount of titanium
dioxide loading on the glass filter was 10 g/m2. The initial concentration of toluene was 5 ppm.
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The toluene removal efficiency was studied in a 30-L reactor at controlled temperature of 25+2 oC,
glass filter size of 0.156 m2, and treatment time of 180 minutes. The glass fiber filter coated with
titanium dioxide without light source was used as control sample onto which only absorption took
place. The results indicated that the removal efficiency of toluene using the backlight lamp at all
intensities employed was sufficient to eliminate the toluene within the standard level for residential
indoor air quality guidelines. The best removal efficiency of toluene by using the blacklight lamp
observed at the intensity of 145 µW/cm2 and time of 30 minute was 92.39 %. For the fluorescent lamp,
the best removal efficiency of 39.13 % was observed at the intensity of 4.5 µW/cm2 and time of 180
minutes.

คํานํา
ในปั จจุบันมลพิ ษทางอากาศเป็ นปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อมที่ สํ าคัญ เนื่ องจากประชาชนส่วนใหญ่ ใ ช้ เ วลา
มากกว่าร้ อยละ 80 ของแต่ละวันในพื น้ ที่ ภายในอาคาร สารมลพิ ษภายในอาคารส่วนใหญ่ ประกอบด้ วยก๊ าซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO), ไนโตรเจนออกไซด์ (NO x ) และสารอินทรี ย์ระเหยง่าย (VOCs) (Liang and Zhao,
2009) ไอของสารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยเป็ นสาเหตุห ลัก ของมลภาวะอากาศภายในอาคาร ซึ่ง เป็ นสารที่ มี พิ ษ ต่ อ
มนุ ษ ย์ สัต ว์ และพื ช ก่ อ ให้ เ กิ ด อัน ตรายแก่ สุ ข ภาพของผู้ ที่ สัม ผัส ในระยะยาว พบสารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยเป็ น
สารประกอบในวัสดุสิ่งก่อสร้ าง และเป็ นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ ในอาคารบ้ านเรื อน เช่น เครื่ องเรื อน
ชัน้ วางของ สารทํ า ความสะอาด สเปรย์ สี ท าบ้ า น สารขัด เงา สารกํ าจัด แมลง เป็ นต้ น (เพลิ น พิ ศ , 2553)
เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ สํ า หรั บ การกํ า จัด สารมลพิ ษ ในอากาศจึ ง เป็ นสิ่ ง จํ า เป็ น งานวิ จั ย นี เ้ ป็ นการศึก ษาเกี่ ย วกั บ
กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส (photocatalysis) และใช้ คะตะลิสต์ชนิดไททาเนียมไดออกไซด์เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
ด้ วยแสง เมื่ อสารไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ดูด ซับรั ง สี อัลตราไวโอเลต (UV) จากแสงอาทิ ต ย์ หรื อจากหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ จะทําให้ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทําให้ สารประกอบอินทรี ย์ที่ระเหยได้ และสารอินทรี ย์ที่เป็ นพิษ
เปลี่ยนรู ปเป็ นคาร์ บอนไดออกไซด์กบั นํ ้าที่อณ
ุ หภูมิห้อง โดยไฮดรอกซิลแรดิคลั (hydroxyl radicals (OH’))จะทํา
ปฏิกิริยากับไฮโดรเจน ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของสารอินทรี ย์กลายเป็ นนํา้ ในขณะที่ซูเปอร์ ออกไซด์แอนไอออน
(superoxide anion (O- 2 )) จะทําปฏิกิริยากับคาร์ บอนในสารอินทรี ย์กลายเป็ นคาร์ บอนไดออกไซด์ (สุเมธ, 2550)
สําหรับกลุม่ ไอระเหยของสารอินทรี ย์ที่ทําการศึกษาในครัง้ นี ้ ได้ เลือกตัวทําละลายซึง่ พบได้ บ่อย และมีความเป็ น
พิษ คือสารโทลูอีน ซึง่ ตรวจพบว่ามีคา่ ความเข้ มข้ นเฉลี่ยสูงสุดภายในอาคารสํานักงานในกรุ งเทพมหานคร (รัฐ
เขต, 2552) โดยค่ามาตรฐานสารโทลูอีน ภายในอาคารที่อยู่อาศัยกําหนดให้ ระยะเวลาสัมผัสสารที่จะไม่ส่งผล
กระทบต่อร่ างกายที่ 8 และ 24 ชั่วโมง ความเข้ มข้ นสารโทลูอีนอยู่ที่ 4 และ 0.6 ส่วนในล้ านส่วน ตามลําดับ
(Health Canada, 2011)
กระบวนการโฟโตคะตะไลซิ ส เป็ นกระบวนการที่ ทํ า ให้ โทลูอี น เปลี่ ย นเป็ นสารที่ ไ ม่ มี อัน ตรายต่ อ
สิ่งแวดล้ อม โดยอาศัย 2 ขัน้ ตอนหลัก คือ การดูดซับโทลูอีนจากอากาศลงบนพื ้นผิวของคะตะลิสต์ และการ
เกิดปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชัน (ชวิศร์ , 2549) ของโทลูอีนโดยใช้ หลอดแบล็คไลท์ หรื อหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็ น
แหล่งกําเนิดแสง งานวิจัยนี ้จึงทําการศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟอกอากาศชนิดกระดาษกรองใยแก้ วเคลือบ
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สารไททาเนียมไดออกไซด์ในการกําจัดสารโทลูอีนออกจากอากาศโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส เพื่อเป็ นอีก
หนึง่ ทางเลือกในการปรับปรุ งคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ มีคณ
ุ ภาพดีเหมาะกับการอยู่อาศัย

อุปกรณ์ และวิธีการ
งานวิจยั นีเ้ ป็ นการศึกษาประสิทธิ ภาพของแผ่นฟอกอากาศกระดาษกรองใยแก้ ว (glass fiber filter)
เคลือบสารไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO 2 ) ในการกําจัดสารโทลูอีนในอากาศ โดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส
โดยทําการศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของแผ่นฟอกอากาศ ได้ แก่ แหล่งกําเนิดแสง ความเข้ มแสง
ยูวี และเวลากักพักสาร
1. อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิจัย
ถังปฏิกิริยาที่ใช้ ในการศึกษานี ้ เป็ นถังอะคริ ลิกรู ปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.2 x 0.5 x 0.3 เมตร (กว้ าง x ยาว
x สูง) ปริ มาตร 30 ลิตร (รู ปที่ 1) ควบคุมอุณหภูมิห้องที่ใช้ ในการทดลองที่ 25+ 2 องศาเซลเซียส ใช้ แหล่งกําเนิด
แสงจากหลอดแบล็คไลท์ความเข้ มแสงยูวี 67, 115 และ 145 ไมโครวัตต์ตอ่ ตารางเซนติเมตร และหลอดฟลูออเรส
เซนต์ความเข้ มแสงยูวี 2.1, 3.8 และ 4.5 ไมโครวัตต์ตอ่ ตารางเซนติเมตร การวิจยั นี ้ใช้ กระดาษกรองใยแก้ วเคลือบ
สารไททาเนียมไดออกไซด์โดยไม่มีแหล่งกําเนิดแสงเป็ นชุดควบคุม เวลาที่ใช้ ในการกําจัดสาร 180 นาที ตรวจวัด
ความเข้ มแสงยูวีด้วยเครื่ องวัดแสงยูวี รุ่ น UV UV340B และตรวจวัดความเข้ มข้ นสารโทลูอีนด้ วยเครื่ องตรวจวัด
ก๊ าซสารระเหยอินทรี ย์และอนินทรี ย์ ppbRAE 3000 (เทียนฉาย, 2554)
6W lamp
Fan
Valve

Inject
Micro syringe

TiO2- coated glass fiber filter
TiO2- coated glass fiber filter

Pump

Valve

ppbRae

Sampling points
Figure 1 Schematic view of the testing apparatus

2. วิธีเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ บนกระดาษกรองใยแก้ ว
การศึกษานี ้เริ่ มต้ นด้ วยการนํากระดาษกรองใยแก้ วขนาดกว้ าง 10 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร อบไล่
ความชื ้นที่อณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง ก่อนนําไปจุ่มเคลือบในสารแขวนลอยไททาเนียมได
ออกไซด์ (TiO 2 Degussa P-25) ความเข้ มข้ น 5 เปอร์ เซ็นต์โดยนํ ้าหนักต่อปริ มาตร เป็ นเวลา 10 นาที นําขึ ้นมา
พักไว้ ก่อนนําเข้ าเตาอบที่อณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง นํ ้าหนักของไททาเนียมไดออกไซด์บน
กระดาษกรองใยแก้ วหลังเคลือบอยู่ที่ 0.6 กรัม + 5 เปอร์ เซ็นต์ โดยคิดจากนํ ้าหนักกระดาษกรองก่อน และหลัง
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เคลือบสารไททาเนียมไดออกไซด์ โดยปริ มาณไททาเนียมไดออกไซด์บนกระดาษกรอง (TiO 2 loading) ในการ
ทดลองนี ้กําหนดไว้ ที่ 10 กรัมต่อตารางเมตร ทําการวิเคราะห์ ลกั ษณะทางกายภาพของกระดาษกรองใยแก้ ว
เคลื อ บสารไททาเนี ย มไดออกไซด์ ด้ วยกล้ องจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบสแกน (scanning electron
microscope(SEM))
3. วิธีการวิจัย
การวิจยั นีศ้ ึกษาประสิทธิภาพของกระดาษกรองใยแก้ วเคลือบสารไททาเนียมไดออกไซด์ในการกําจัด
สารโทลูอีนที่ความเข้ มข้ นเริ่ มต้ น 5 ส่วนในล้ านส่วน การทดลองเริ่ มต้ นด้ วยการป้อนสารโทลูอีนด้ วยไมโครไซริ ง้
บริ เวณกลางถังปฏิกิริยา ภายในถังมีการติดตังพั
้ ดลมเพื่อช่วยในการกวนผสมของสารโทลูอีน รอให้ สารผสมกันดี
ทั่ว ทัง้ ถัง 10 นาที เมื่ อ ได้ ค่ า ความเข้ ม ข้ น สารโทลูอี น ที่ 5 ส่ ว นในล้ า นส่ว น ทํ า การเปิ ดหลอดไฟเพื่ อ เริ่ ม
กระบวนการโฟโตออกซิเดชั่น จากนัน้ ทําการวัดค่าความเข้ มข้ นสารโทลูอีนบริ เวณจุดเก็บตัวอย่าง ณ เวลา
ต่างๆกัน คือ 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 และ 180 นาที และกําหนดอุณหภูมิที่ใช้ สําหรับ
การทดลองที่ 25+2 องศาเซลเซียส

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. ผลการวิเคราะห์ สารเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ บนกระดาษกรองใยแก้ ว
รู ปที่ 2 แสดงภาพถ่ายจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบสแกนของกระดาษกรองใยแก้ วก่อน และหลังเคลือบ
ด้ วยไททาเนียมไดออกไซด์ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ากระดาษกรองใยแก้ วถูกปกคลุมด้ วยอนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ที่
มีความหนาแน่นค่อนข้ างมาก กระจายตัวปกคลุมเส้ นใยแก้ วทัว่ ทังแผ่
้ น

b.) TiO 2 coated

a.) Uncoated

Figure 2 SEM images of (a) uncoated glass filter and (b) TiO 2 -coated glass filter
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2. ปฏิกริ ิยาการดูดติดผิวของสารโทลูอบี นกระดาษกรองใยแก้ วเคลือบสารไททาเนียมไดออกไซด์ โดย
ไม่ มีแหล่ งกําเนิดแสง
จากรู ปที่ 3 พบว่าปฏิกิริยาการดูดติดผิวของกระดาษกรองใยแก้ วเคลือบสารไททาเนียมไดออกไซด์โดย
ไม่มีแหล่งกําเนิดแสง (ชุดควบคุม) มีการเปลี่ยนแปลงความเข้ มข้ นของสารเล็กน้ อย โดยค่าความเข้ มข้ นสาร
ในช่วง 90 นาทีแรก เกิดปฏิกิริยาการดูดติดผิว คิดเป็ น 23.81 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนในช่วงเวลา 90 นาทีตอ่ มา ปฏิกิริยา
การดูดติดผิวลดลง คิดเป็ น 8.16 เปอร์ เซ็นต์ รวม 180 นาที คิดเป็ น 31.97 เปอร์ เซ็นต์ แสดงให้ เห็นว่าการดูดติด
ผิวในช่วงแรกเกิดปฏิกิริยาได้ อย่างรวดเร็ ว เมื่อเวลาผ่านไปการดูดติดผิวจะเกิดในอัตราที่ช้าลง เนื่องจากสารมีการ
ดูดติดทับกันหลายชัน้ ทําให้ แรงดึงดูดระหว่างสารโทลูอีนกับกระดาษกรองใยแก้ วเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์
ลดลง

Concentration (ppm)
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0
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30
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90
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Figure 3 Toluene adsorption on TiO 2 -coated glass fiber filter without light source (control sample)
3. ประสิทธิภาพการกําจัดสารโทลู อีนที่ความเข้ มข้ นเริ่ มต้ น 5 ส่ วนในล้ านส่ วน แหล่ งกําเนิดแสง
แตกต่ างกัน
จากรู ปที่ 4 พบว่าประสิทธิภาพในการกําจัดสารโทลูอีน โดยใช้ หลอดแบล็คไลท์ ความเข้ มแสงยูวี 67,
115 และ 145 ไมโครวัตต์ตอ่ ตารางเซนติเมตร ประสิทธิภาพในการกําจัดสารที่ได้ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสาร
โทลูอีนภายในอาคาร พบว่าความเข้ มแสงยูวี 145 ไมโครวัตต์ตอ่ ตารางเซนติเมตร สามารถกําจัดสารโทลูอีนให้ ค่า
ความเข้ มข้ นสารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ ภายในเวลา 30 นาที คิดเป็ น 96.97เปอร์ เซ็นต์ ความเข้ มแสงยูวี 115
ไมโครวัตต์ตอ่ ตารางเซนติเมตร สามารถกําจัดสารโทลูอีนให้ ค่าความเข้ มข้ นสารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ ภายใน
เวลา 45 นาที คิดเป็ น 95.63 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนความเข้ มแสงยูวี 67 ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร สามารถกําจัด
สารโทลูอีนให้ คา่ ความเข้ มข้ นสารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ ภายในเวลา 60 นาที คิดเป็ น 93.38 เปอร์ เซ็นต์ แสดง
ให้ เห็นว่าเมื่อความเข้ มแสงเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ พลังงานในการกระตุ้นไททาเนียมไดออกไซด์เพิ่มขึ ้น ทําให้ เกิด
อิเล็กตรอน และโฮลมากขึ ้น ซึง่ ส่งผลให้ เกิดอนุมลู อิสระที่ผิวของไททาเนียมไดออกไซด์มากขึ ้น ประสิทธิภาพการ
กําจัดสารจึงเพิ่มมากขึ ้น และระยะเวลาที่ใช้ ในการกําจัดน้ อยลง
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Figure 4 Removal efficiency of TiO 2 -coated glass fiber filter using blacklight lamp.
จากรู ปที่ 5 พบว่าประสิทธิภาพในการกําจัดสารโทลูอีน โดยใช้ หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็ นแหล่งกําเนิด
แสงความเข้ มแสงยูวี 2.1, 3.8 และ 4.5 ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร ไม่สามารถกําจัดสารให้ ค่าความเข้ มข้ น
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสารโทลูอีนภายในอาคารได้ พบว่าประสิทธิภาพในการกําจัดสารดีที่สดุ ที่ความเข้ มแสงยูวี
4.5, 3.8 และ 2.1 ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร คิดเป็ น 39.13 เปอร์ เซ็นต์, 33.79 เปอร์ เซ็นต์ และ 30.61
เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ ใช้ เวลาในการกําจัดสาร 180 นาที แสดงให้ เห็นว่าแสงยูวีจากหลอดแบล็คไลท์มีพลังงานใน
การกระตุ้นอิเล็กตรอนทําให้ เกิดการกําจัดสารโทลูอีนได้ อย่างรวดเร็ วกว่าแสงในช่วงวิสิเบิลจากหลอดฟลูออเรส
เซนต์ ซึง่ เป็ นไปตามทฤษฎีโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชัน
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Figure 5 Removal efficiency of TiO 2 -coated glass fiber filter using fluorescent lamp.
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สรุ ป
จากผลการทดลองการกําจัดสารโทลูอีนความเข้ มข้ น 5 ส่วนในล้ านส่วน โดยใช้ กระดาษกรองใยแก้ ว
เคลือบสารไททาเนียมไดออกไซด์โดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ใช้ หลอดแบล็คไลท์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์
เป็ นแหล่งกําเนิดแสง พบว่าหลอดแบล็คไลท์ มีประสิทธิ ภาพในการกําจัดสารดีกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดย
ประสิทธิภาพในการกําจัดสารเพิ่มขึ ้น เมื่อความเข้ มแสง และเวลากักพักสารมากขึ ้น โดยพบว่าประสิทธิภาพการ
กําจัดสารโทลูอีนโดยใช้ หลอดแบล็คไลท์เป็ นแหล่งกําเนิดแสงดีที่สดุ ที่ความเข้ มแสงยูวี 145 ไมโครวัตต์ต่อตาราง
เซนติเมตร ทําให้ ความเข้ มข้ นสารโทลูอีนที่กําจัดได้ มีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานสารโทลูอีนภายในอาคารที่อยู่
อาศัย ระยะเวลาสัมผัสสาร 24 ชั่วโมง ความเข้ มข้ นสาร 0.6 ส่วนในล้ านส่วน (Health Canada, 2011)
ประสิทธิภาพในการกําจัดอยู่ที่ 96.97 เปอร์ เซ็นต์ ใช้ เวลาในการกําจัด 30 นาที เมื่อใช้ หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็ น
แหล่งกําเนิดแสง ไม่สามารถกําจัดสารให้ ค่าความเข้ มข้ นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสารโทลูอีนภายในอาคารได้ โดย
พบว่าประสิทธิ ภาพในการกําจัดสารดีที่สดุ ที่ความเข้ มแสงยูวี 4.5 ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร ประสิทธิภาพ
ในการกําจัดอยู่ที่ 39.13 เปอร์ เซ็นต์ ใช้ เวลาในการกําจัด 180 นาที
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