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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์วัสดุโครงสร้างนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์กับซิลิกอนไดออกไซด์ด้วยวิธ ี

ไฮโดรเทอร์มอลและศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของวัสดุโครงสร้างนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์กับซิลิกอน 

ไดออกไซด์ โดยน�าแกลบข้าวมาแช่ด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่มีความเข้มข้น 2 โมลาร์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมงและเผาที่อุณหภูมิ 700 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ได้ซิลิกอนไดออกไซด์ขนาดอนุภาค 1-2 ไมโครเมตร ส�าหรับใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อเตรียมวัสดุ

โครงสร้างนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์กับซิลิกอนไดออกไซด์โดยใช้อัตราส่วนโดยมวลไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อซิลิกอนไดออกไซด์ 

1:10, 3:10, 4:10 และ 5:10 ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 10 โมลาร์ อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

24 ชั่วโมง เมื่อน�าสารตัวอย่างไปทดสอบด้วยเครื่อง XRD พบว่า สารตัวอย่างประกอบด้วย ไทเทเนียมไดออกไซด์ 38.62-46.73 

เปอร์เซ็นต์โดยน�้าหนัก เมื่อทดสอบด้วยเครื่อง SEM พบว่า มีวัตถุรูปทรงรีขนาดประมาณ 1 ไมโครเมตร และมีอนุภาคขนาดเล็ก

เกาะที่ผิวของอนุภาคทรงรี เม่ือน�าวัสดุโครงสร้างนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์กับซิลิกอนไดออกไซด์มาศึกษาสมบัติทางแสง  

โดยท�าเป็นฟิล์มบางบนกระจกก่อนน�ามาทดสอบด้วยเครื่อง UV-Visible พบว่า มีค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 230-

268 นาโนเมตร เมื่อน�ามาค�านวณหาพลังงานแถบช่องว่างด้วยวิธี Tauc’s plot พบว่ามีค่า 3.565-3.602 eV

ค�าส�าคัญ: ไทเทเนียมไดออกไซด์ ซิลิกอนไดออกไซด์ โครงสร้างนาโน  ไฮโดรเทอร์มอล

Abstract
 The purpose of this work was to synthesize titanium dioxide with silicon dioxide nanostructure  

by hydrothermal method. The physical properties and optical property were investigated. To obtain silicon, 

rice hushes were used as starting materials and soaked in 2 M hydrochloric acid for 24 hours and fired at 

700 °C for 2 hours. The result shows that silicon dioxide was 1-2 μm in diameter. Titanium dioxide (TiO
2
) and 

silicon dioxide (SiO
2
) were used with the weight ratios of TiO

2
:SiO

2
 as 1:10, 3:10, 4:10 and 5:10,  

respectively, to synthesize in hydrothermal condition with sodium hydroxide 10 M at 180 °C for 24 hours. 

The XRD data analysis shows that the samples have new crystalline structures of titanium dioxide and silicon 

dioxide. XRF data indicates that the samples were composted of titanium dioxide 50.22-59.28% and silicon 

dioxide 38.62-46.73% by weight. SEM images reveal that the size of the particles is about 1 μm in diameter. 

The shape of the particles is oval. UV-visible spectroscopy was used to study optical property. The result 



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 9(1): ม.ค. - มิ.ย. 2557144

บทน�า

 ไทเทเนียมไดออกไซด์ เป็นวัสดุโครงสร้างนาโน     

ที่ได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นสารที่มีสมบัติเร่งปฏิกิริยา

ด้วยแสง เมื่อได้รับแสงอัลตราไวโอเลตความยาวคล่ืน

ประมาณ 400 นาโนเมตร สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่

นกับสารต่างๆ ที่สัมผัสกับอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ได้ 

งานวิจัยที่ผ่านมาหลายชิ้นมีความพยายามต้องการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของ ไทเทเนียมได

ออกไซด์ การสังเคราะห์กับซิลิกอนไดออกไซด์ก็เป็นวิธีหนึ่ง

ทีม่กีารวจิยัอย่างแพร่หลาย วธิไีฮโดรเทอร์มอลกเ็ป็นวธิหีนึง่

ทีส่ามารถน�ามาสงัเคราะห์ซลิกิอนไดออกไซด์กบัไทเทเนยีม

ไดออกไซด์ได้ แต่ไม่มี ผู้ท�าการทดลองมาก่อน งานวิจัยนี้จึง

ได้ท�าการสังเคราะห์วัสดุโครงสร้างนาโนไทเทเนียมได

ออกไซด์กับซิลิกอนไดออกไซด์ได้ด้วยวิธีไฮไดรเทอร์มอล 

โดยใช้อตัราส่วนซลิกิอนไดออกไซด์ต่อไทเทเนยีมไดออกไซด์

เป็น 1:10, 3:10, 4:10 และ 5:10 แล้วศึกษาสมบัติของวัสดุ

โครงสร้างนาโนไทเทเนยีมไดออกไซด์กบัซิลกิอนไดออกไซด์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่สงัเคราะห์วสัดโุครงสร้างนาโนไทเทเนยีม

ไดออกไซด์กับซิลิกอนไดออกไซด์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล

 2. ศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสง

ของวัสดุโครงสร้างนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์กับซิลิกอน 

ไดออกไซด์

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์จากแกลบ

 น�าแกลบจ�านวน 500 กรัม ล้างด้วยน�้ากลั่น   2-3 

ครั้ง เพื่อเอาเศษดิน หิน และสิ่งปนเปื ้อนออกจากนั้น 

น�าแกลบที่ผ่านการล้างใส่ลงในถ้วยเซรามิค น�าไปอบแห้ง 

ในเตาที่ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง หลังจาก

นัน้ใส่แกลบทีอ่บแห้งแล้วลงในโถแก้ว เทกรดไฮโดรคลอลกิ

ความเข้มข้น 2 โมลาร์ แช่ไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วล้าง

ออกด้วยน�้ากล่ัน 5-6 ครั้ง จนกว่าจะหมด ความเป็นกรด 

น�าไปอบแห้งในเตาที ่180 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 

แล้วเผาในเตาอบที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

1 ชั่วโมง 

 การเตรียมวัสดุโครงสร้างนาโนไทเทเนียมได

ออกไซด์กับซิลิกอนไดออกไซด์

 ผสมผงนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์กับซิลิกอน 

ไดออกไซด์ในถ้วยบดสารอตัราส่วนน�า้หนกัเป็น 1:10, 3:10, 

4:10 และ 5:10 แล้วบดเพื่อให้ผสมกันเป็นเนื้อเดียวกัน  

จากนั้นใส่ลงในเทปลอนไลน์ แล้วเทสารละลายโซเดียม 

ไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 10 โมลาร์ ลงในเทปลอนไลน์  

15 มิลลิลิตร น�าเทปลอนไลน์ลงในหม้อนึ่งความดัน

สังเคราะห์ อบในเตาอบความร้อนที่ 180 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้ว ให้สารเย็นตัวลงในอุณหภูมิห้อง

แล้วเทสารลงในบีกเกอร์เจือจางโซเดียมไฮดรอกไซด ์

ด้วยน�้ากล่ัน รอให้วัสดุตกตะกอนแล้วเติมน�้ากล่ันใหม่  

ท�า 10-15 ครัง้ จนกว่าค่า pH ของสารตวัอย่างจนเป็นกลาง 

ใส่วสัด ุในถ้วยเซรามคิทนความร้อน อบในเตาอบความร้อน

อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 

shows that the films of the nanostructures absorb energy in the range of ultraviolet light, 230-268 nm. Tauc’s 

plot calculation found band gap energy was between 3.565-3.602 eV

Keywords: TiO
2
, SiO

2
, Nanostructure, Hydrothermal
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 ภาพที่ 1 XRD pattern ของวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห ์
 
 จากภาพที่ 1 XRD พบว่าวัสดุปรากฏจุดสูงสุดที่
ต าแหน่งมุม 2 เท่ากับ 23, 27, 33, 36, 38, 39, 44, 46, 
54, 57, 63 และ 65 องศา เมื่อเทียบกับฐานข้อมูล Joint 
Committee on Powder Diffraction Standard 
(JCPDs) expert’s high score พบรูปแบบโครงสร้างผลกึ

ของไทเทเนียมไดออกไซด์ในเฟสของรูไทล์และอะนาเทส 
และจุดสูงสุดที่มุม 2 เท่ากับ 23 และ 33 องศา เป็น 
โ ค ร ง ส ร้ า ง ใ ห ม่ ข อ ง ไ ท เ ท เ นี ย ม ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ กั บ
ซิลิกอนไดออกไซด์ (Klankaw and others 2012: 343-
352) (Gopinathan and others: 1-4) 

 
          ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทางปริมาณจากผลที่ได้เครื่อง XRF 
 

อัตราส่วน ร้อยละโดยมวลของสารประกอบ 
ตัวอย่าง SiO2 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 CuO ZnO 

1:10 46.74 0.30 2.51 50.23 0.11 0.07 0.01 0.03 
3:10 42.52 0.74 1.20 55.44 0.49 0.06 0.01 0.04 
4:10 40.04 0.25 2.84 56.61 0.12 0.08 0.01 0.05 
5:10 38.62 0.80 1.18 59.28 0.05 0.06 0.01 0.04 

 

ภาพที่ 1 XRD pattern ของวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์

 จากภาพที่ 1 XRD พบว่าวัสดุปรากฏจุดสูงสุดที่

ต�าแหน่งมุม 2 เท่ากับ 23, 27, 33, 36, 38, 39, 44, 46, 

54, 57, 63 และ 65 องศา เมื่อเทียบกับฐานข้อมูล Joint 

Committee on Powder Diffraction Standard (JCPDs) 

Expert’s High Score พบรูปแบบโครงสร้างผลึกของ

ไทเทเนียมไดออกไซด์ในเฟสของรูไทล์และอะนาเทส และ

จุดสูงสุดที่มุม 2 เท่ากับ 23 และ 33 องศา เป็น โครงสร้าง

ใหม่ของไทเทเนียมไดออกไซด์กับซิลิกอนไดออกไซด์ 

(Klankaw and others 2012: 343-352) (Gopinathan 

and others: 1-4)

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทางปริมาณจากผลที่ได้เครื่อง XRF
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และจุดสูงสุดที่มุม 2 เท่ากับ 23 และ 33 องศา เป็น 
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ซิลิกอนไดออกไซด์ (Klankaw and others 2012: 343-
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          ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทางปริมาณจากผลที่ได้เครื่อง XRF 
 

อัตราส่วน ร้อยละโดยมวลของสารประกอบ 
ตัวอย่าง SiO2 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 CuO ZnO 

1:10 46.74 0.30 2.51 50.23 0.11 0.07 0.01 0.03 
3:10 42.52 0.74 1.20 55.44 0.49 0.06 0.01 0.04 
4:10 40.04 0.25 2.84 56.61 0.12 0.08 0.01 0.05 
5:10 38.62 0.80 1.18 59.28 0.05 0.06 0.01 0.04 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าประกอบด้วยไทเทเนียม   

ไดออกไซด์ประมาณ 59.28-50.23% และซิลิกอน  

ไดออกไซด์ 38.62-46.74% นอกจากนีย้งัพบสารอืน่ๆ ได้แก่  

ไดโพแทสเซียมออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ แมงกานีส

ออกไซด์ เฟอริกออกไซด์ คอปเปอร์ออกไซด์ และซิงค์

ออกไซด์ แต่ก็พบจ�านวนน้อยมาก     
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          จากตารางที่ 1 พบว่าประกอบด้วยไทเทเนียม            
ไดออกไซด์ประมาณ 59.28-50.23% และซิลิกอน              
ไดออกไซด์ 38.62-46.74% นอกจากนี้ยังพบสารอื่นๆ           

ได้แก่ ไดโพแทสเซียมออกไซด์  แคลเซียมออกไซด์ 
แมงกานีสออกไซด์ เฟอริกออกไซด์ คอปเปอร์ออกไซด์ 
และซิงค์ออกไซด์ แต่ก็พบจ านวนน้อยมาก      

 
 

1:10 3:10

4:10 5:10

 
      ภาพที่ 2  ภาพถ่าย SEM ที่ก าลังขยาย 10,000 เท่า ของวัสดุที่ไดจ้ากการสังเคราะห์โดยมีอตัราส่วนโดย

มวลไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อซลิิกอนไดออกไซด์เป็น 1: 10, 1: 3, 1: 4 และ 1: 5 
 

          จากภาพท่ี 2 พบว่าวัสดุที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะ
เป็นอนุภาคเล็กๆ ส่วนใหญ่เป็นรูปทรงรี มีขนาดประมาณ 
1-2 ไมโครเมตร มีอนุภาคเล็กๆ เกาะบนผิวกระจายอย่าง

สม่ าเสมอเมื่ออัตราส่วนของไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อ             
ซิลิกอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น พบว่า ที่ผิวมีอนุภาคเล็กๆ             
ที่เกาะอยู่มีความหนาแน่นข้ึน 

 

 

ภาพที่ 2  ภาพถ่าย SEM ที่ก�าลังขยาย 10,000 เท่า ของวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์โดยมีอัตราส่วนโดย

มวลไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อซิลิกอนไดออกไซด์เป็น 1:10, 1:3, 1:4 และ 1:5

 จากภาพที่ 2 พบว่าวัสดุที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะ

เป็นอนุภาคเล็กๆ ส่วนใหญ่เป็นรูปทรงรี มีขนาดประมาณ 

1-2 ไมโครเมตร มีอนุภาคเล็กๆ เกาะบนผิวกระจายอย่าง

สม�่าเสมอเมื่ออัตราส่วนของไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อ             

ซิลิกอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น พบว่า ที่ผิวมีอนุภาคเล็กๆ             

ที่เกาะอยู่มีความหนาแน่นขึ้น
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ภาพที่ 3 ค่าการดดูกลืนคลื่นแสงของวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์ 

 
 
 จากภาพที่ 3 พบว่า วัสดุมีค่าการดูดกลืน            
คลื่นแสงสูงในช่วงความยาวคลื่น 200-268 นาโนเมตร 
หลังจากนั้นค่าการดูดแสงได้ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง
ความยาวคลื่น 284-356 นาโนเมตร และต่ าที่สุดที่ความ
ยาวคลื่น 360 นาโนเมตร 
 หลังจากนั้นน าค่าการดูดกลืนคลื่นแสงมา
ค านวณหาค่าพลังงานแถบช่องว่างด้วยวิธี Tauc’s Plot 
ผลพบว่าที่อัตราส่วนโดยมวลไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อ             
ซิลิกอนไดออกไซด์ 1: 10, 3: 10, 4: 10 และ 5: 10 มีค่า
พลังงานแถบช่องว่าง 3.57, 3.61, 3.62 และ 3.59 eV 
ตามล าดับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่าการสังแคราะห์          
ไม่มีลต่อพลังงานแถบช่องว่าง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

 ซิลิกอนไดออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์
ผสมกันเป็นสารเนื้อเดียว มีลักษณะเป็นผงสีขาว เนื้อละเอียด 
ไม่ละลายน้ า เมื่อน าสารตัวอย่างมาทดสอบสมบัติทาง
กายภาพด้วยเครื่อง XRD พบว่าวัสดุมีโครงสร้างผลึกของ
ไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรูไทล์และอะนาเทสทดสอบด้วย
เครื่อง XRF พบว่าสารตัวอย่างประกอบด้วยไทเทเนียม         
ไดออกไซด์ 50.23-59.28 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 

ซิลิกอนไดออกไซด์ 38.62-46.74 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 
เมื่อทดสอบด้วยเครื่อง SEM พบว่ามีวัตถุรูปทรงรีขนาด
ประมาณ 1 ไมโครเมตรและมีอนุภาคขนาดเล็กเกาะที่ผิว
วัตถุทรงรี และเมื่อน าวัสดุผสมมาศึกษาด้วยเครื่อง UV-
Visible Spectrophotometer พบว่ามีการดูดกลืนแสง
ในช่วงความยาวคลื่น 200-268 นาโนเมตร เมื่อค านวณหา
พลังงานแถบช่องว่างพบว่ามีค่า 3.57-3.60 eV  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
        จากการวิจัยพบว่าเมื่อน าแกลบมาล้างให้สะอาด 
น ามาแช่ในกรดไฮโดรคลอริกเพื่อสกัดเอาสารอินทรีย์ออก
จากแกลบ เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 3 ช่ัวโมง จะได้ซิลิกอนไดออกไซด์ลักษณะเป็นผง
ขาวมีความบริสุทธิ์ 99.31% เมื่อส่องด้วยกล้องพบว่ามี
ลักษณะเป็นอนุภาคทรงรีขนาดประมาณ 1-2 ไมโครเมตร 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของพิทักษ์ อยู่มี (2547:1) 
ที่ได้เตรียมซิลิกอนไดออกไซด์จากแกลบด้วยวิธีเดียวกัน 
ได้ซิลิกอนไดออกไซด์ที่ เป็นผงสีขาวมีความบริสุทธิ์ 
99.14% ซึ่งมีความใกล้เคียงกัน 
        เมื่อน าวัสดุซิลิกอนไดออกไซด์ที่เตรียมจากแกลบ
กับไทเทเนียมไดออกไซด์ ส่องด้วยกล้อง SEM พบว่ามี

ภาพที่ 3 ค่าการดูดกลืนคลื่นแสงของวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์



Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(1): January - June 2014 147

 จากภาพที่  3 พบว่า วัสดุมีค ่าการดูดกลืน            

คลื่นแสงสูงในช่วงความยาวคลื่น 200-268 นาโนเมตร  

หลังจากนั้นค่าการดูดแสงได้ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง

ความยาวคลื่น 284-356 นาโนเมตร และต�่ าที่สุด 

ที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตร

 หลงัจากนัน้น�าค่าการดดูกลนืคลืน่แสงมาค�านวณ

หาค่าพลงังานแถบช่องว่างด้วยวธิ ีTauc’s Plot ผลพบว่าที่

อัตราส่วนโดยมวลไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อ ซิลิกอนได

ออกไซด์ 1:10, 3:10, 4:10 และ 5: 10 มีค่าพลังงานแถบ

ช่องว่าง 3.57, 3.61, 3.62 และ 3.59 eV ตามล�าดับ ซึ่งมี

ค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่าการสังแคราะห์ ไม่มีลต่อพลังงาน

แถบช่องว่าง

สรุปผลการวิจัย

 ซลิกิอนไดออกไซด์และไทเทเนยีมไดออกไซด์ผสม

กันเป็นสารเนื้อเดียว มีลักษณะเป็นผงสีขาว เนื้อละเอียด  

ไม่ละลายน�้า เมื่อน�าสารตัวอย่างมาทดสอบสมบัติทาง

กายภาพด้วยเครื่อง XRD พบว่าวัสดุมีโครงสร้างผลึกของ

ไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรูไทล์และอะนาเทสทดสอบด้วย

เครื่อง XRF พบว่าสารตัวอย่างประกอบด้วยไทเทเนียม  

ไดออกไซด์ 50.23-59.28 เปอร์เซ็นต์โดยน�้าหนัก ซิลิกอน 

ไดออกไซด์ 38.62-46.74 เปอร์เซ็นต์โดยน�้าหนัก เมื่อ

ทดสอบด้วยเครื่อง SEM พบว่ามีวัตถุรูปทรงรีขนาด

ประมาณ 1 ไมโครเมตรและมีอนุภาคขนาดเล็กเกาะที่ผิว

วัตถุทรงรี และเม่ือน�าวัสดุผสมมาศึกษาด ้วยเครื่อง  

UV-Visible Spectrophotometer พบว่ามกีารดดูกลนืแสง

ในช่วงความยาวคลื่น 200-268 นาโนเมตร เมื่อค�านวณหา

พลังงานแถบช่องว่างพบว่ามีค่า 3.57-3.60 eV 

อภิปรายผลการวิจัย

 

 จากการวิจัยพบว่าเมื่อน�าแกลบมาล้างให้สะอาด 

น�ามาแช่ในกรดไฮโดรคลอริกเพื่อสกัดเอาสารอินทรีย์ออก

จากแกลบ เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

3 ชัว่โมง จะได้ซลิกิอนไดออกไซด์ลกัษณะเป็นผงขาวมคีวาม

บริสุทธิ์ 99.31% เมื่อส่องด้วยกล้องพบว่ามีลักษณะเป็น

อนุภาคทรงรีขนาดประมาณ 1-2 ไมโครเมตร ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการทดลองของพิทักษ์ อยู่มี (2547: 1) ท่ีได้เตรียม 

ซิลิกอนไดออกไซด์จากแกลบด้วยวิธีเดียวกัน ได้ซิลิกอน 

ไดออกไซด์ทีเ่ป็นผงสขีาวมคีวามบรสิทุธิ ์99.14% ซึง่มคีวาม

ใกล้เคียงกัน

 เมือ่น�าวสัดซุลิกิอนไดออกไซด์ทีเ่ตรยีมจากแกลบ

กับไทเทเนียมไดออกไซด์ ส่องด้วยกล้อง SEM พบว่า 

มีอนุภาคเกาะเต็มผิวของอนุภาคทรงรี อนุภาคเกาะ 

ผิวซิลิกอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนโดยมวลของซิลิ

กอนไดออกไซด์ต่อไทเทเนยีมไดออกไซด์เพิม่ขึน้ เมือ่ทดสอบ

ด้วยเครื่อง XRD พบว่าวัสดุปรากฏจุดสูงสุดที่ต�าแหน่งมุม  

2 เท่ากับ 23, 27, 33, 36, 38, 39, 44, 46, 54, 57, 63 

และ 65 องศา เมื่อเทียบกับฐานข้อมูล Joint Committee 

on Powder Diffraction Standard (JCPDs) expert’s 

high score พบรูปแบบโครงสร้างผลึกของไทเทเนียม 

ไดออกไซด์ในเฟสของรไูทล์และอะนาเทสและจดุสงูสดุทีม่มุ 

2 เท่ากับ 23 และ 33 องศา เป็นโครงสร้างใหม่ของ

ไทเทเนยีมไดออกไซด์กบัซลิิกอนไดออกไซด์ (Klankaw and 

others 2012: 343-352) (Gopinathan and others: 1-4) 

เมื่อทดสอบวัสดุด้วยเครื่อง XRF พบว่าปริมาณไทเทเนียม

ไดออกไซด์และซิลิกอนไดออกไซด์ของแต่ละตัวอย่างมี

ปรมิาณใกล้เคยีงกนั คอื ไทเทเนยีมไดออกไซด์ 50.29-59.28 

เปอร์เซ็นต์โดยน�้าหนัก ซิลิกอนไดออกไซด์ 38.62-46.74 

เปอร์เซ็นต์โดยน�้าหนัก เมื่อน�าวัสดุไปประยุกต์ใช้สมบัติทาง

แสงโดยท�าเป็นฟิล์มบางบนกระจกแล้วศึกษาด้วยเครื่อง 

UV-Visible Spectrophotometer ในช่วงความ ยาวคลื่น 

250-800 นาโนเมตร พบว่าวัสดุมีค่าการดูดกลืนคลื่นแสง

สูงในช่วงความยาวคลื่น 200-268 นาโนเมตรและมากที่สุด

ทีค่วามยาวคลืน่ 268 นาโนเมตร หลงัจากนัน้ค่าการดดูกลนื

คล่ืนแสงได้ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงความยาวคลื่น  

284-356 นาโนเมตร ส่วนค่าเปอร์เซน็ต์การสะท้อนแสงและ

ค่าเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงมีค่าต�่าในช่วงความยาวคลื่น 

200-280 นาโนเมตร และต�่าที่สุดในช่วง 200-234  

นาโนเมตร หลังจากนั้นการสะท้อนแสงและการส่งผ่านได้

เพิม่อย่างรวดเรว็ในช่วงความยาวคล่ืน 272-358 นาโนเมตร

และสูงที่สุดที่360 นาโนเมตร เมื่อค�านวณหาพลังงานแถบ

ช่องว่างพบว่ามีค่า 3.565-3.602 eV ซ่ึงค่าพลังงานแถบ 

ช่องว่างไม่ต่างกันมาก จึงสรุปได้ว่ากระบวนการสังเคราะห์

ไม่ได้มีผลต่อค่าพลังงานแถบช่องว่าง

ข้อเสนอแนะ

 ในกระบวนการการเตรียมแกลบ ควรท�าการบด

แกลบก่อนกระบวการล้างแกลบเพื่อให้น�้าเข้าความสะอาด

ได้ทั่วถึง จะท�าให้ได้ซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ ์

มากขึ้น นอกจากนี้กระบวนการเผาสามารถใช้อุณหภูมิที่ 

สูงกว่านีไ้ด้ ควรให้ออกซิเจนระหว่างการเผาจะท�าให้การเผา
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ไหม้สมบรูณ์ อาจได้ซลิกิอนไดออกไซด์ทีม่คีวามบรสิทุธิม์าก

ขึ้น มีผลต่อขนาดและลักษณะของอนุภาคของซิลิกอนได

ออกไซด์ด้วย ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์

มอลนั้น สามารถเพิ่มสภาวะที่ใช้ในการสังเคราะห์ได้ เช่น 

เปลีย่นอณุหภมู ิชนดิและความเข้มข้นของสารละลาย เวลา

ที่ใช้สังเคราะห์ เป็นต้น
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