
การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

497 

ประสิทธิภาพของกระดาษกรองใยแก้วเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ในการกาํจัดสารโทลูอีน 
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บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาประสิทธิภาพการกําจดัสารโทลอีูนโดยใช้กระดาษกรองใยแก้วเคลือบ

ไททาเนียมไดออกไซด์ โดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ทําการทดลองโดยมีแหล่งกําเนิดแสงจากหลอดแบล็ค

ไลท์ความเข้มแสงยวีู 67, 115 และ 145 ไมโครวตัต์ต่อตารางเซนติเมตร และหลอดฟลอูอเรสเซนต์ความเข้มแสง 

ยวีู 2.1, 3.8 และ 4.5 ไมโครวตัต์ตอ่ตารางเซนติเมตร เป็นแหล่งกําเนิดแสงในการกระตุ้นตวัเร่งปฏิกิริยา ปริมาณ  

ไททาเนียมไดออกไซด์ท่ีใช้ในงานวิจยันีอ้ยู่ท่ี 10 กรัมตอ่ตารางเมตร สารโทลอีูนความเข้มข้นเร่ิมต้น 5 ส่วนในล้าน

ส่วน ใช้ถงัปฏิกิริยาขนาด 30 ลิตร ควบคมุอณุหภูมิการทดลองท่ี 25+2 องศาเซลเซียส ใช้กระดาษกรองใยแก้ว

เคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ขนาด 0.156 ตารางเมตร ภายใต้ระยะเวลาการทดลอง 180 นาที และใช้กระดาษ

กรองใยแก้วเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์โดยไม่มีแหล่งกําเนิดแสงเป็นชุดควบคมุ เพ่ือดกูารดดูซบัของแผ่นฟอก

อากาศ พบว่าประสิทธิการกําจัดสารโทลอีูนโดยใช้หลอดแบล็คไลท์ทุกความเข้มแสงสามารถกําจดัสารให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานสารโทลอีูนภายในอาคารท่ีอยู่อาศยั โดยประสิทธิภาพการกําจัดสารดีท่ีสุดท่ีความเข้มแสงยูวี 

145 ไมโครวตัต์ตอ่ตารางเซนติเมตร เวลาท่ีใช้ในการกําจดัสาร 30 นาที ประสิทธิภาพท่ี 96.97 เปอร์เซ็นต์ สําหรับ

ประสิทธิภาพในการกําจดัสารโทลอีูนโดยใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์เป็นแหล่งกําเนิดแสง ประสิทธิภาพการกําจัด

สารดีท่ีสดุท่ีความเข้มแสงยูวี 4.5 ไมโครวตัต์ต่อตารางเซนติเมตร เวลาการกําจัดสาร 180 นาที ประสิทธิภาพท่ี 

39.13 เปอร์เซน็ต์ 

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.  

 

คาํนํา 

ในปัจจุบันมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ใช้เวลา

มากกว่าร้อยละ 80 ของแต่ละวนัในพืน้ท่ีภายในอาคาร สารมลพิษภายในอาคารส่วนใหญ่ประกอบด้วยก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) (Liang and Zhao, 

2009)  ไอของสารอินทรีย์ระเหยเป็นสาเหตุหลักของมลภาวะอากาศภายในอาคาร ซึ่งเป็นสารท่ีมีพิษต่อ     

มนุษย์ สัตว์ และพืช ก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของผู้ ท่ีสัมผัสในระยะยาว พบสารอินทรีย์ระเหยเป็น

สารประกอบในวสัดสุิ่งก่อสร้าง และเป็นส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในอาคารบ้านเรือน เช่น เคร่ืองเรือน 

ชัน้วางของ สารทําความสะอาด สเปรย์ สีทาบ้าน สารขัดเงา สารกําจัดแมลง เป็นต้น (เพลินพิศ, 2553) 

เทคโนโลยีท่ีใช้สําหรับการกําจัดสารมลพิษในอากาศจึงเป็นสิ่งจําเป็น งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับ

กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส (photocatalysis) และใช้คะตะลิสต์ชนิดไททาเนียมไดออกไซด์เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา

ด้วยแสง เม่ือสารไทเทเนียมไดออกไซด์ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จากแสงอาทิตย์ หรือจากหลอด       

ฟลอูอเรสเซนต์ จะทําให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั ทําให้สารประกอบอินทรีย์ท่ีระเหยได้ และสารอินทรีย์ท่ีเป็นพิษ

เปลี่ยนรูปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กบันํา้ท่ีอณุหภูมิห้อง โดยไฮดรอกซิลแรดิคลั(hydroxyl radicals (OH’))จะทํา

ปฏิกิริยากับไฮโดรเจน  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสารอินทรีย์กลายเป็นนํา้ ในขณะท่ีซูเปอร์ออกไซด์แอนไอออน

(superoxide anion (O-
2)) จะทําปฏิกิริยากบัคาร์บอนในสารอินทรีย์กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (สเุมธ, 2550) 

สําหรับกลุม่ไอระเหยของสารอินทรีย์ท่ีทําการศกึษาในครัง้นี ้ได้เลือกตวัทําละลายซึง่พบได้บ่อย และมีความเป็น

พิษ คือสารโทลอีูน ซึง่ตรวจพบวา่มีคา่ความเข้มข้นเฉลี่ยสงูสดุภายในอาคารสํานกังานในกรุงเทพมหานคร      (รัฐ

เขต, 2552) โดยค่ามาตรฐานสารโทลอีูน ภายในอาคารท่ีอยู่อาศยักําหนดให้ระยะเวลาสมัผัสสารท่ีจะไม่ส่งผล

กระทบต่อร่างกายท่ี 8 และ 24 ชั่วโมง ความเข้มข้นสารโทลอีูนอยู่ท่ี 4 และ 0.6 ส่วนในล้านส่วน ตามลําดบั 

(Health Canada, 2011)  

 กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสเป็นกระบวนการท่ีทําให้โทลูอีนเปลี่ยนเป็นสารท่ีไม่มีอันตรายต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยอาศยั 2 ขัน้ตอนหลกั คือ การดูดซบัโทลูอีนจากอากาศลงบนพืน้ผิวของคะตะลิสต์ และการ

เกิดปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชนั (ชวิศร์, 2549) ของโทลอีูนโดยใช้หลอดแบล็คไลท์ หรือหลอดฟลอูอเรสเซนต์เป็น

แหล่งกําเนิดแสง งานวิจัยนีจ้ึงทําการศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟอกอากาศชนิดกระดาษกรองใยแก้วเคลือบ 
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สารไททาเนียมไดออกไซด์ในการกําจดัสารโทลอีูนออกจากอากาศโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส เพ่ือเป็นอีก

หนึง่ทางเลือกในการปรับปรุงคณุภาพอากาศภายในอาคารให้มีคณุภาพดีเหมาะกบัการอยู่อาศยั 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 งานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟอกอากาศกระดาษกรองใยแก้ว (glass fiber filter) 

เคลือบสารไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ในการกําจัดสารโทลอีูนในอากาศ โดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส 

โดยทําการศกึษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของแผ่นฟอกอากาศ ได้แก่ แหล่งกําเนิดแสง ความเข้มแสง 

ยวีู และเวลากกัพกัสาร  

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

ถงัปฏิกิริยาท่ีใช้ในการศกึษานี ้เป็นถงัอะคริลิกรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.2 x 0.5 x 0.3 เมตร (กว้าง x ยาว 

x สงู) ปริมาตร 30 ลิตร (รูปท่ี 1) ควบคมุอณุหภูมิห้องท่ีใช้ในการทดลองท่ี 25+ 2 องศาเซลเซียส ใช้แหล่งกําเนิด

แสงจากหลอดแบลค็ไลท์ความเข้มแสงยวีู 67, 115 และ 145 ไมโครวตัต์ตอ่ตารางเซนติเมตร และหลอดฟลอูอเรส

เซนต์ความเข้มแสงยวีู 2.1, 3.8 และ 4.5 ไมโครวตัต์ตอ่ตารางเซนติเมตร การวิจยันีใ้ช้กระดาษกรองใยแก้วเคลือบ

สารไททาเนียมไดออกไซด์โดยไมมี่แหลง่กําเนิดแสงเป็นชุดควบคมุ เวลาท่ีใช้ในการกําจดัสาร 180 นาที ตรวจวดั

ความเข้มแสงยูวีด้วยเคร่ืองวดัแสงยูวี รุ่น UV UV340B และตรวจวดัความเข้มข้นสารโทลอีูนด้วยเคร่ืองตรวจวดั

ก๊าซสารระเหยอินทรีย์และอนินทรีย์ ppbRAE 3000 (เทียนฉาย, 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Schematic view of the testing apparatus 

 

2. วิธีเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์บนกระดาษกรองใยแก้ว 

การศกึษานีเ้ร่ิมต้นด้วยการนํากระดาษกรองใยแก้วขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร อบไล่

ความชืน้ท่ีอณุหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ก่อนนําไปจุ่มเคลือบในสารแขวนลอยไททาเนียมได

ออกไซด์ (TiO2 Degussa P-25) ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์โดยนํา้หนกัต่อปริมาตร เป็นเวลา 10 นาที นําขึน้มา

พกัไว้ก่อนนําเข้าเตาอบท่ีอณุหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง นํา้หนกัของไททาเนียมไดออกไซด์บน

กระดาษกรองใยแก้วหลงัเคลือบอยู่ท่ี 0.6 กรัม + 5 เปอร์เซ็นต์ โดยคิดจากนํา้หนกักระดาษกรองก่อน และหลงั

ppbRae 
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TiO2- coated glass fiber filter  
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เคลือบสารไททาเนียมไดออกไซด์ โดยปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์บนกระดาษกรอง (TiO2 loading) ในการ

ทดลองนีกํ้าหนดไว้ท่ี 10 กรัมต่อตารางเมตร  ทําการวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของกระดาษกรองใยแก้ว

เคลือบสารไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (scanning electron 

microscope(SEM))  

3. วิธีการวิจัย 

การวิจยันีศ้ึกษาประสิทธิภาพของกระดาษกรองใยแก้วเคลือบสารไททาเนียมไดออกไซด์ในการกําจัด

สารโทลอีูนท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้น 5 ส่วนในล้านส่วน การทดลองเร่ิมต้นด้วยการป้อนสารโทลอีูนด้วยไมโครไซริง้ 

บริเวณกลางถงัปฏิกิริยา ภายในถงัมีการติดตัง้พดัลมเพ่ือช่วยในการกวนผสมของสารโทลอีูน รอให้สารผสมกนัดี

ทั่วทัง้ถัง 10 นาที เม่ือได้ค่าความเข้มข้นสารโทลูอีนท่ี 5 ส่วนในล้านส่วน ทําการเปิดหลอดไฟเพ่ือเร่ิม

กระบวนการโฟโตออกซิเดชั่น จากนัน้ทําการวดัค่าความเข้มข้นสารโทลูอีนบริเวณจุดเก็บตวัอย่าง ณ เวลา 

ต่างๆกนั คือ 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 และ 180 นาที และกําหนดอณุหภูมิท่ีใช้สําหรับ

การทดลองท่ี 25+2 องศาเซลเซียส  

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. ผลการวิเคราะห์สารเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์บนกระดาษกรองใยแก้ว 

รูปท่ี 2 แสดงภาพถ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนของกระดาษกรองใยแก้วก่อน และหลงัเคลือบ

ด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ ซึง่แสดงให้เห็นวา่กระดาษกรองใยแก้วถกูปกคลมุด้วยอนภุาคไททาเนียมไดออกไซด์ท่ี

มีความหนาแน่นคอ่นข้างมาก กระจายตวัปกคลมุเส้นใยแก้วทัว่ทัง้แผ่น 

 

            

  a.) Uncoated              b.) TiO2 coated   

Figure 2 SEM images of (a) uncoated glass filter and (b) TiO2-coated glass filter 
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2. ปฏกิริิยาการดูดตดิผิวของสารโทลูอีบนกระดาษกรองใยแก้วเคลือบสารไททาเนียมไดออกไซด์ โดย

ไม่มีแหล่งกาํเนิดแสง 

จากรูปท่ี 3 พบว่าปฏิกิริยาการดดูติดผิวของกระดาษกรองใยแก้วเคลือบสารไททาเนียมไดออกไซด์โดย

ไม่มีแหล่งกําเนิดแสง (ชุดควบคุม) มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารเล็กน้อย โดยค่าความเข้มข้นสาร

ในช่วง 90 นาทีแรก เกิดปฏิกิริยาการดดูติดผิว คิดเป็น 23.81 เปอร์เซน็ต์ สว่นในช่วงเวลา 90 นาทีตอ่มา ปฏิกิริยา

การดดูติดผิวลดลง คิดเป็น 8.16 เปอร์เซ็นต์ รวม 180 นาที คิดเป็น 31.97 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าการดดูติด

ผิวในช่วงแรกเกิดปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว เม่ือเวลาผ่านไปการดดูติดผิวจะเกิดในอตัราท่ีช้าลง เน่ืองจากสารมีการ

ดดูติดทบักนัหลายชัน้ ทําให้แรงดงึดดูระหว่างสารโทลอีูนกบักระดาษกรองใยแก้วเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์

ลดลง  

 

 

Figure 3 Toluene adsorption on TiO2-coated glass fiber filter without light source (control sample) 

 

3. ประสิทธิภาพการกําจัดสารโทลูอีนที่ความเข้มข้นเร่ิมต้น 5 ส่วนในล้านส่วน แหล่งกําเนิดแสง

แตกต่างกัน 

  จากรูปท่ี 4 พบว่าประสิทธิภาพในการกําจดัสารโทลอีูน โดยใช้หลอดแบลค็ไลท์ ความเข้มแสงยูวี 67, 

115 และ 145 ไมโครวตัต์ตอ่ตารางเซนติเมตร ประสิทธิภาพในการกําจดัสารท่ีได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสาร 

โทลอีูนภายในอาคาร พบวา่ความเข้มแสงยวีู 145 ไมโครวตัต์ตอ่ตารางเซนติเมตร สามารถกําจดัสารโทลอีูนให้ค่า

ความเข้มข้นสารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ภายในเวลา 30 นาที คิดเป็น 96.97เปอร์เซ็นต์ ความเข้มแสงยูวี 115 

ไมโครวตัต์ตอ่ตารางเซนติเมตร สามารถกําจดัสารโทลอีูนให้ค่าความเข้มข้นสารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน

เวลา 45 นาที คิดเป็น 95.63 เปอร์เซน็ต์ สว่นความเข้มแสงยูวี 67 ไมโครวตัต์ต่อตารางเซนติเมตร สามารถกําจดั

สารโทลอีูนให้คา่ความเข้มข้นสารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ภายในเวลา 60 นาที คิดเป็น 93.38 เปอร์เซ็นต์ แสดง

ให้เห็นว่าเม่ือความเข้มแสงเพ่ิมมากขึน้ ส่งผลให้พลงังานในการกระตุ้นไททาเนียมไดออกไซด์เพ่ิมขึน้ ทําให้เกิด

อิเลก็ตรอน และโฮลมากขึน้ ซึง่สง่ผลให้เกิดอนุมลูอิสระท่ีผิวของไททาเนียมไดออกไซด์มากขึน้ ประสิทธิภาพการ

กําจดัสารจงึเพ่ิมมากขึน้ และระยะเวลาท่ีใช้ในการกําจดัน้อยลง 
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Figure 4 Removal efficiency of TiO2-coated glass fiber filter using blacklight lamp. 

จากรูปท่ี 5 พบว่าประสิทธิภาพในการกําจดัสารโทลอีูน โดยใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์เป็นแหล่งกําเนิด

แสงความเข้มแสงยูวี 2.1, 3.8 และ 4.5 ไมโครวตัต์ต่อตารางเซนติเมตร ไม่สามารถกําจดัสารให้ค่าความเข้มข้น

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสารโทลอีูนภายในอาคารได้ พบว่าประสิทธิภาพในการกําจดัสารดีท่ีสดุท่ีความเข้มแสงยูวี 

4.5, 3.8 และ 2.1 ไมโครวตัต์ต่อตารางเซนติเมตร คิดเป็น 39.13 เปอร์เซ็นต์, 33.79 เปอร์เซ็นต์ และ 30.61

เปอร์เซน็ต์ ตามลําดบั ใช้เวลาในการกําจดัสาร 180 นาที แสดงให้เห็นวา่แสงยวีูจากหลอดแบลค็ไลท์มีพลงังานใน

การกระตุ้นอิเล็กตรอนทําให้เกิดการกําจดัสารโทลอีูนได้อย่างรวดเร็วกว่าแสงในช่วงวิสิเบิลจากหลอดฟลูออเรส

เซนต์ ซึง่เป็นไปตามทฤษฎีโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชนั 

 

 

Figure 5 Removal efficiency of TiO2-coated glass fiber filter using fluorescent lamp. 
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สรุป 

จากผลการทดลองการกําจดัสารโทลูอีนความเข้มข้น 5 ส่วนในล้านส่วน โดยใช้กระดาษกรองใยแก้ว

เคลือบสารไททาเนียมไดออกไซด์โดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ใช้หลอดแบลค็ไลท์ และหลอดฟลอูอเรสเซนต์

เป็นแหล่งกําเนิดแสง พบว่าหลอดแบล็คไลท์มีประสิทธิภาพในการกําจัดสารดีกว่าหลอดฟลอูอเรสเซนต์ โดย

ประสิทธิภาพในการกําจดัสารเพ่ิมขึน้ เม่ือความเข้มแสง และเวลากกัพกัสารมากขึน้ โดยพบว่าประสิทธิภาพการ

กําจดัสารโทลอีูนโดยใช้หลอดแบลค็ไลท์เป็นแหล่งกําเนิดแสงดีท่ีสดุท่ีความเข้มแสงยูวี 145 ไมโครวตัต์ต่อตาราง

เซนติเมตร ทําให้ความเข้มข้นสารโทลูอีนท่ีกําจัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสารโทลูอีนภายในอาคารท่ีอยู่

อาศัย ระยะเวลาสัมผัสสาร 24 ชั่วโมง ความเข้มข้นสาร 0.6 ส่วนในล้านส่วน (Health Canada, 2011) 

ประสิทธิภาพในการกําจดัอยู่ท่ี 96.97 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาในการกําจดั 30 นาที เม่ือใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์เป็น

แหลง่กําเนิดแสง ไมส่ามารถกําจดัสารให้ค่าความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสารโทลอีูนภายในอาคารได้ โดย

พบว่าประสิทธิภาพในการกําจดัสารดีท่ีสดุท่ีความเข้มแสงยูวี 4.5 ไมโครวตัต์ต่อตารางเซนติเมตร ประสิทธิภาพ

ในการกําจดัอยู่ท่ี 39.13 เปอร์เซน็ต์ ใช้เวลาในการกําจดั 180 นาที 
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