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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการนำกระบวนการโฟโตแคตะไลติกมาใช้โดยมี  ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบน
แผ่นโฟมนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาภายใต้แสงยูวีชนิดเอ ความยาวคลื่น 350-400 นาโนเมตร เพ่ือหา
ความสามารถในการสลายสีย้อมอินทรีย์และการกำจัดแบคทีเรียรวมในอากาศ จากการศึกษาปริมาณสี
ย้อมที่สลายตัวและจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียรวมในอากาศที่ผ่านกระบวนนี้ พบว่าได้ประสิทธิภาพสลาย
สีย้อมประมาณ 50 % และประสิทธิภาพการกำจัดแบคทีเรียรวมในอากาศเกือบ 100% นอกจากนั้น
ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟมนิกเกิล  เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์นี้ยังสามารถใช้งานซ้ำได้โดยไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพ วัสดุจากการศึกษานี้จึงมีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านการฟอกอากาศกำจัด
เชื้อโรคเป็นอย่างยิ่ง  
คำสำคัญ: สีย้อมอินทรีย์, แบคทีเรียในอากาศ, โฟโตแคตะไลติก, ไทเทเนียมไดออกไซด์ 
 
 
 



  

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่13 
The 13th Hatyai National and International Conference 

753 

 

Abstract 
  This research studies the photocatalytic process using a titanium dioxide-coated 
nickel foam as a photocatalyst under UVA (wavelength 350-400 nm). This is to determine 
the activity of the degradation of organic dye and removing airborne bacteria.  From the 
study, the organic dye was degraded for about 50% and almost all the airborne bacteria 
was removed. Furthermore, the titanium dioxide-coated nickel foam can be reused with 
constant efficiency. The material is highly potential for usage in an air sterilizing purification.  
Keywords: Organic dye, Airborne bacteria, Photocatalytic process, Titanium dioxide 
 
บทนำ 

 การกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญเพ่ือ
คุณภาพอากาศที่ดี ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตแคตะลิสต์ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารกึ่งตัวนำที่ได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีศักยภาพในการนำไปใช้ในการกำจัดมลพิษทั้งในน้ำและในอากาศ HU,H.,
และคณะผู้วิจัยได้เตรียมไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ชนิดฟิล์มเคลือบบนตัวรองรับโฟมนิกเกิลโดยเทคนิค
โซล-เจลขึ้นมาเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาความยากลำบากในการแยกอนุภาคแขวนลอยออกจากระบบหลังจาก
ทำปฏิกิริยา (HU,H.,et al.,(2007)) ในงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการใช้ ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบ
บนโฟมนิกเกิลมาใช้เป็นโฟโตแคตะลิสต์ในกระบวนการโฟโตแคตะไลติกหรือการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงใน
การกำจัดเชื้อโรคในอากาศ โดยโฟโตแคตะไลซิสของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ภายใต้การกระตุ้นของ
แสงยูวีชนิดเอ ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกเพ่ือใช้กำจัดเชื้อโรคในอากาศทั้ง แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา  จาก
ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการกำจัดเชื้อโรคด้วยการหยุดกิจกรรมการดำเนินชีวิตและกิจกรรมในการเพ่ิม
จำนวน เนื่องจากเชื้อโรครวมถึงไวรัสล้วนมีองค์ประกอบเป็นสารอินทรีย์เกือบทั้งหมด เช่น นิวคลีโอไทด์ , 
กรดนิวคลี อิก (DNA/RNA), โพลี เซ็กคาไรด์ , ไขมัน , กรดอะมิโน และโปรตีน เป็นต้น การทำลาย
สารอินทรีย์อันซึ่งเป็นองค์ประกอบของเชื้อโรคจึงนำไปสู่การกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้ โฟโตแคตะไลซิส
เป็นการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่กระทบบนพ้ืนผิวโฟโตแคตะลิสต์กระตุ้นให้เกิดอิเล็กตรอน (e-) ที่แถบการ
นำไฟฟ้า (Conduction band) ซึ่งจะส่งอิเล็กตรอนไปยังโมเลกุลออกซิเจน (O2) เป็นปฏิกิริยารีดักชัน 
และทีแ่ถบเวเลนซ์ (Valance band) เกิดประจุบวก (h+) หลังจากท่ีอิเล็กตรอนหลุดออกไปจึงเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของน้ำ (H2O) เกิดผลผลิตได้แก่ ซุปเปอร์ออกไซด์เรดิคอล (Superoxide radical anion:  

O2ꞏ-) และ ไฮดรอกซิลเรดิคอล (Hydroxyl radical: ꞏOH) ตามลำดับ สารเหล่านี้เป็นสารอนุมูลอิสระที่
เป็นอนุพันธ์ของออกซิเจน (Reactive oxygen species; ROS) มีคุณสมบัติเป็นสารออกซิไดซ์รุนแรง
สามารถสลายสารอินทรีย์ ได้ ให้ผลผลิตสุดท้ายคือน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ด้วยเหตุนี้  
โฟโตแคตะไลซิสจึงถูกนำมาใช้เพ่ือกำจัดเชื้อโรคบนพ้ืนผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์  โดยไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อมนุษย์ (Ahmadi, Bhardwaj, Kim, & Kumar, 2021) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สารอนุมูลอิสระออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตแคตะไลติก
โดยมีไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนโฟมนิกเกิลเป็นโฟโตแคตะลิสต์เพ่ือย่อยสลายสีย้อมอินทรีย์และ
กำจัดแบคทีเรียในอากาศ 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  กระบวนการเร่งปฏิกิริยาภายใต้แสงอาทิตย์ของซีเรียมออกไซด์เจือไทเทเนียมไดออกไซด์ (CeO2-
TiO2) พบว่าการเร่งปฏิกิริยาด้วย  CeO2-TiO2 ภายใต้แสงอาทิตย์สามารถกำจัดสีย้อมโรดามีนบี  
(Rhodamine B) ได้ 99.89% ภายในเวลาทดลอง 8 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้ศึกษาประสิทธิภาพในการ
ต้านแบคทีเรียของวัสดุดังกล่าวโดยทดสอบการต้านแบคทีเรีย Escherichia coli (E. coli) ได้ผลว่า
สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียได้เนื่องจากการออกซิไดซ์ที่รุนแรงจึงเป็นคุณสมบัติการทำความสะอาดตัวเอง
ของกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยมีไทเทเนียมดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Kasinathan, 
Kennedy, Elayaperumal, Henini, & Malik, 2016) ในการศึกษาการใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ บนตัว

รองรับโฟม β-SiC (TiO2/β-SiC foam) เพ่ือทดสอบการกำจัดสีย้อมโรดามีนบี ภายใต้แสง UVC (ความ
ยาวคลื่น 254 นาโนเมตร) เป็นเวลา 120 นาที โดยกำจัดได้กว่า 90% เมื่อทำการทดสอบกำจัดสีย้อมซ้ำ 

10 ครั้งต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ชั่วโมง โดยไม่มีการทำความสะอาด TiO2/β-SiC foam และไม่มีการเปลี่ยน
วัสดุใหม่ พบว่าในการทดสอบแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันมากแสดงว่าไม่มีการสูญเสียอนุภาค 
TiO2 บ่งชี้ว่าวัสดุมีความคงตัวที่ดีบนวัสดุรองรับ (Allé, Fanou, Robert, Adouby, & Drogui, 2020) 
การศึกษากระบวนการโฟโตแคตะไลติกบนพ้ืนผิวเซรามิกที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ในการยับยั้ง
แบคทีเรียที่เวลาต่างๆ เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกและการก่อสร้างที่ต้องมีการกำจัดจุลินทรีย์  พบว่า
กระเบื้องเซรามิกที่เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่นำมา
ทดสอบได้ทุกชนิด (Bonetta, Bonetta, Motta, Strini, & Carraro, 2013) ในการทดสอบการกำจัด
แบคทีเรีย Staphylococcus aureus (S. aureus) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อที่บริเวณ
แผลผ่าตัดด้วยฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์โครงสร้างอะนาเทสในกระบวนการโฟโตแคตะไลติก เมื่อใช้ฟิล์ม
ไทเทเนียมเคลือบบนวัสดุไทเทเนียมบริสุทธิ์และบนสเตนเลส SUS316 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สามารถยับยั้ง
แบคทีเรียไดอ้ย่างสมบูรณ์ที่เวลา 90 นาที และ 60 นาที ตามลำดับ (Shiraishi et al., 2005) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่ากระบวนการโฟโตแคตะไลติกด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์
ภายใต้แสงยูวีสามารถสลายสารอินทรีย์และกำจัดแบคทีเรียได้ โดยทดสอบจากสีย้อมอินทรีย์และ
แบคทีเรียชนิดต่างๆ และสำหรับการนำไปใช้งานจริงนั้นจะต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาเมื่อมีการใช้งานตัวเร่งปฏิกิริยาซ้ำ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณลักษณะและประสิทธิภาพของไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่น
โฟมนิกเกิลจากแหล่งผลิตที่เลือกนำมาใช้ โดยศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อมอินทรีย์คือโรดามีนบี 
ด้วยกระบวนการโฟโตแคตะไลติก และศึกษาประสิทธิภาพการสลายสารอินทรีย์ของไทเทเนียมไดออกไซด์
เคลือบบนแผ่นโฟมนิกเกิลเมื่อมีการใช้งานซ้ำ รวมทั้งทดสอบการกำจัดแบคทีเรียรวมในอากาศที่ผ่าน
กระบวนการโฟโตแคตะไลติก 
  1. การทดสอบคุณลักษณะของไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นโฟมนิกเกิล 
 ภาพถ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscopy, SEM) เป็น
เทคนิคที่ใช้เพ่ือศึกษาลักษณะพ้ืนผิวไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นโฟมนิกเกิลรวม จากแหล่งผลิตที่
เลือกนำมาใช้ในงานวิจัยนี้ สำหรับในงานวิจัยนี้ใช้ JEOL รุ่น JSM-5800 LV (SEM 5800) 
  2. การศึกษาการเกิดโฟโตแคตะไลซิสของไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นโฟมนิกเกิล  

ในการศึกษานี้ใช้เครื่องปฏิกรณ์ปริมาตร 350 ml โดยมีอัตราการไหลของสารละลายสีย้อม  
50 ml/min ใช้แหล่งกำเนิดแสงจากหลอดไฟแอลอีดี (LED) ความยาวคลื่น 350-400 นาโนเมตร มีความ
เข้มแสง 6.178 mW/cm2 ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดแสง (UV Spectrometer) รุ่น CX-Chroma2 โดยมี
ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นโฟมนิกเกิลที่ผนังของเครื่องปฏิกรณ์ (Wall-Reactor) ดังรูปที่ 1 เป็น
เวลา 180 นาที ตรวจวัดความเข้มข้นสีย้อมด้วยเครื่องวัดสี (Microprocessor Photo Colorimeter)  
ทำการวัดค่าแสงส่องผ่าน (Transmittance, %T) ที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ทุก 60 นาที ค่า %T 
เป็นค่าที่มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance, A) โดยกำหนดให้มีความสัมพันธ์ 
ดังสมการ (1) จากนั้นนำค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ไม่ทราบความเข้มข้นกับสารละลายเริ่มต้น 
คือ สารละลายสีย้อมโรดามีนบี คำนวณหาความเข้มข้นของสีย้อมตามสมการที่ (2) (Natarajan et al., 
2011; Salehi et al., 2012) 

         At = 2 – log %Tt             (1) 

Ct = 
At

A0
x 100%    (2) 

กำหนดให้ A0 และ At คือค่าการดูดกลืนแสงของเมื่อเริ่มต้นและที่เวลาต่างๆ ตามลำดับ Tt คือค่าแสงส่อง
ผ่านที่วัดได้ของสารละลายสีย้อมโรดามีนบี ที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร และ Ct แสดงความเข้มข้น
ของสารละลายที่เวลาต่างๆ 
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รูปที่ 1 ชุดปฏิกรณ์ปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสีย้อมโรมีนบี 

 
  3. การทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคในอากาศ 
 ทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อโรคในอากาศโดยทดสอบจากแบคทีเรียรวมในอากาศด้วย
จานเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป (Compact Dry TC) โดยทั้งแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) ได้แก่ 
Escherichia coli, Klebsiella oxytoca และ Psudomonas aeruginosa แบคทีเรียแกรมบวก (Gram 
positive bacteria) ได้ แก่  Staphylococcus aureus, Basillus subtilis และ Lactobacilus lactis 
การทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อโรคดังกล่าวโดยสารอนุพันธ์ออกซิเจนที่ถูกผลิตจากอากาศปรกติ
ผ่านกระบวนการโฟโตแคตะไลติกเป็นเวลา 30, 60, 90 และ 120  นาที โดยเก็บตัวอย่างครั้งละ 5 
ตัวอย่าง เพาะเลี้ ยงด้วยอาหารเลี้ ยงเชื้อ Nutrient Standard Agar และ Tetrazolium โดยบ่มที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จะให้ โคโลนีสีแดง เปรียบเทียบกับเชื้อโรคในอากาศที่ ไม่ผ่าน
กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 3 L/min ในกล่องอะคริลิคขนาด 30 x 
30 x 30 เซนติเมตร ดังแสดง รูปที่ 2 ผลการกำจัดเชื้อแบคทีเรียในอากาศแสดงโดยอัตราการรอดชีวิต 
(Survival ratio) คำนวณจากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย (Colony forming units: CFUs) ดังสมการ (3) 
(Shiraishi et al., 2009) 
 

                         Survival ratio at α minutes (%) = 
CFUs at α min

CFUs at 0 min
 ×100   (3) 

 
 

 
 

รูปที่ 2 ชุดปฏิกรณ์ปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียในอากาศ 
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  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นำข้อมูลความเข้มข้นสีย้อมโรดามีนบีและจำนวนโคโลนีแบคทีเรียรวมในอากาศมาวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) ด้วยสถิติทดสอบ Tukey HSD (Tukey Honest Significant Differences) เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสลายสีย้อมกับการทดลองควบคุม และเปรียบเทียบการกำจัดแบคทีเรียใน
อากาศที่เวลาต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics 26  
 
ผลการวิจัย 
  ผลการทดสอบไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนโฟมนิกเกิลในการย่อยสลายสีย้อมอินทรีย์และ
กำจัดแบคทีเรียในอากาศแสดงดังนี้ 
  1. คุณลักษณะของไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นโฟมนิกเกิล 

จากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนโฟมนิกเกิลมี
ลักษณะคล้ายโครงร่างตาข่ายซึ่งทำให้มีพ้ืนที่ผิวมากรูปที่ 3  

 
รูปที่ 3 ลักษณะพ้ืนผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นโฟมนิกเกิล 

 
  2. การกำจัดสีย้อมอินทรีย์ 

ในการทดสอบการเกิดโฟโตแคตะไลซิสของตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยสังเกตสาร
อนุพันธ์ออกซิเจนที่เกิดขึ้นจากการจางลงของสีย้อมอินทรีย์โรดามีนบีโดยมีการทดลองในสภาวะที่ไม่มีแสง 
(In the dark) และมีแสงแต่ไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยา (Photolysis) เป็นการทดลองควบคุม จากการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นสารละลายสีย้อมในกระบวนการโฟโตแคตะไลซิสของไทเทเนียมไดออกไซด์
บนโฟมนิกเกิลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  0.05 (F-test = 8.241, P-value = 0.019)  
เมื่อเทียบกับการทดลองควบคุมดังตารางที่ 1 หลังผ่านไป 180 นาที ความเข้มข้นของสีย้อมโรดามีนบี
เหลือ 56.25% (ประสิทธิภาพการสลายสีย้อมอินทรีย์ 43.75%) ดังรูปที ่4 ทั้งนี้ความเป็นรูพรุนที่ไม่เท่ากัน
ของโฟมนิกเกิลอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของการเกิดโฟโตแคตะไลซิสต่างกัน (Löffler et al., 2020) 
 

 

             (a)                                               (b)                                                  (c) 

 
             (d)                                               (e)                                                  (f) 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการสลายสารละลายสีย้อมด้วยโฟโตแคตะไลซิสของไทเทเนียมได
ออกไซด์บนโฟมนิกเกิล 

Treatment Value Label N ความเข้มข้นเฉลี่ย (%) ± SD 

1 In the dark 3 97.59 ± 21.39a 
2 Photolysis 3 90.18 ± 6.49a 
3 TiO2 on Ni foam 3 56.25 ± 5.55b 

F-test   8.241 
P-value   0.019 

Note Significant at the 0.05 level. 
ANOVA F-test, and Tukey HSD (Tukey Honest Significant Differences) for performing 
multiple pairwise-comparison between the means of groups. 
 

 
 
รูปที่ 4 (ก) ประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อมโรดามินบี และสีของสารละลาย (ข) ในสภาวะที่ไม่มีแสง  

(In the dark) (ค) สภาวะมีแสงแต่ไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยา (Photolysis) (ง) โฟโตแคตะไลซิส
ไทเทเนียมไดออกไซด์บนนิกเกิลโฟม 

 

  3. ประสิทธิภาพของไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นโฟมนิกเกิลเม่ือมีการใช้งานซ้ำ 
ผลของการทดสอบความเสถียรของไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นโฟมนิกเกิล เมื่อนำ

กลับมาใช้ซ้ำ ดังแสดงรูปที่ 5 พบว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงกันในการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซ้ำแต่ละครั้ง 
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รูปที่ 5 ประสิทธิภาพการย่อยสลายสีย้อมโรดามินบีของไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนโฟมนิกเกิล เมื่อมี

การใช้งานซ้ำ 3 รอบ 
 

  4. ประสิทธิภาพการกำจัดแบคทีเรียในอากาศ 
การทดสอบความสามารถในการกำจัดแบคทีเรียรวมในอากาศท่ีผ่านกระบวนการโฟโตคตะไลติก

ที่เวลาต่าง ๆ ได้แก่ 30, 60, 90 และ 120 นาที เปรียบเทียบกับอากาศที่ไม่ผ่านกระบวนการเร่งปฏิกิริยา
ด้วยแสง จากรูปที่ 6 ผลการทดสอบพบว่าแบคทีเรียในอากาศที่ผ่านโฟโตแคตะไลซิสน้อยกว่าแบคทีเรียใน
อากาศปรกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยจำนวนโคโลนีแบคทีเรียลดลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ 30 
นาทีแรกของการทดสอบและมีแนวโน้มลงที่เวลาทดสอบเพ่ิมขึ้น แบคทีเรียในอากาศก่อนเริ่มทำปฏิกิริยา 
(0 นาที) และอากาศที่ผ่านโฟโตแคตะไลซิส 120 นาที มีจำนวนแบคทีเรียเฉลี่ย 49.20 โคโลนี และ 1.2 
โคโลนี ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการรอดชีวิตเท่ากับ 0.024 % หรือมีประสิทธิภาพการกำจัด 99.98% จาก
รูปที่ 7 เป็นผลทดสอบที่เลือกมาจากตัวอย่างที่มีจำนวนโคโลนีเหลือมากท่ีสุดของช่วงเวลานั้น ๆ เพื่อแสดง
ถึงการรอดชีวิตของแบคทีเรียในอากาศลดลงเมื่อเวลาในการทำปฏิกิริยาเพ่ิมข้ึน 

 

รูปที่ 6 จำนวนโคโลนีเฉลี่ยของแบคทีเรียรวมในอากาศที่แต่ละเวลาทดสอบ 

 

 

 
0 min. 60 min. 120 min. 180 min. 

Error bars: 95% Cl 
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รูปที่ 7 ผลการกำจัดแบคทีเรียรวมในอากาศท่ีเวลาทดสอบ 0, 60, 90 และ 120 นาที ตามลำดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  งานวิจัยนี้เป็นการนำกระบวนการโฟโตแคตะไลติกมาใช้โดยมี ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบน
แผ่นโฟมนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาภายใต้แสงยูวีชนิดเอ ความยาวคลื่น 350 -400 นาโนเมตร จาก
การศึกษาคุณลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดพบว่าไทเทเนียมไดออกไซด์
เคลือบบนโฟมนิกเกิลมีพ้ืนที่ผิวมากเนื่องจากมีลักษณะเป็นโครงร่างตาข่าย เมื่อนำมาทดสอบการเกิดโฟโต
แคตะไลซิสภายใต้แสงยูวีชนิดเอ พบว่าสามารถสลายสีย้อมอินทรีย์และกำจัดแบคทีเรียรวมในอากาศได้
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีประสิทธิภาพในการสลายสีย้อม 43.75% ที่เวลา 180 นาทีและ
ประสิทธิภาพการกำจัดแบคทีเรียรวมในอากาศ 99.98% โดยไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นโฟมนิกเกิล
มีประสิทธิภาพคงที่เมื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ วัสดุจากการศึกษานี้จึงมีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์
ทางด้านการฟอกอากาศกำจัดเชื้อโรคเป็นอย่างยิ่ง 
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