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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาและศึกษาปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด ์
(TiO2) และ ซิลเวอร์ (Ag) เคลือบบนแผน่พลาสติกใสและบนแผน่ฟิลม์กรองแสงติดรถยนตท่ี์มีค่าการกรองแสงแตกต่าง
กนัในการสลายสีเมทิลลีนบลู ฟิลม์ซิลเวอร์ไททาเนียมไดออกไซดเ์ตรียมข้ึนดว้ยกระบวนการโซล-เจล โดยมีไททาเนียม
บิวทอกไซด์ และซิลเวอร์ไนเทรตเป็นสารตั้งตน้ในสัดส่วน Ag : Ti เท่ากบั 1 : 10 โดยโมล จากนั้นเคลือบบนแผ่น
พลาสติกใสและบนแผ่นฟิลม์กรองแสงติดรถยนตด์ว้ยวิธีการหมุนเคลือบ พบวา่ผลึกท่ีไดเ้ป็นแบบอะนาเทส สามารถ
ดูดกลืนแสงในช่วงแสงท่ีมองเห็นไดม้ากข้ึน ผลึกซิลเวอร์ไททาเนียมไดออกไซด์มีขนาด 20-60 nm ซ่ึงใหญ่กว่าผลึก
ของไททาเนียมขนาด 10-30 nm และประสิทธิภาพการสลายสีเมทิลลีนบลูบนแผน่พลาสติกใสและบนแผ่นฟิลม์กรอง
แสงติดรถยนตท่ี์มีค่าการกรองแสงร้อยละ 40 ภายใตแ้สงท่ีมองเห็นได ้สูงสุด 61.68 และ 53.97 เปอร์เซนต ์ตามลาํดบั 
  

ABSTRACT 
 This research aimed to study the photocatalysis of  silver (Ag) doped titanium dioxide (TiO2) film coated on 
polyethylene terephthalate (PET) and light filter film for degradation of methylene blue dye. The Ag doped TiO2 film 
was prepared by sol-gel method using titanium butoxide and silver nitrate as precursors with the molar ratio of Ag 
and Ti as 1:10. The films were then coated on PET and light film filter by spin coating. Results showed that anatase 
TiO2was found in the Ag doped TiO2 film. The wavelength absorption intensity of the film in a visible light range 
increased significantly. SEM images indicated that the crystallite size of Ag doped TiO2 film 20-60 nm was larger 
than that of TiO2 film 10-30 nm. The methylene blue dye decolorization efficiencies of Ag doped TiO2 film coated on 
PET and light filter film (40% light filter level) under visible light were 61.68 and 53.97, respectively.  
 
 
 
คาํสําคญั: ไททาเนียมไดออกไซด ์ โฟโตคะตะไลสิส  ซิลเวอร์ 
Key Words: TiO2, Photocatalysis, Silver 
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บทนํา 
 กระบวนการโฟโตคะตะไลสิส (Photocatalysis) 
สามารถนาํมาใชเ้พ่ือการบาํบดัมลพิษดา้นนํ้ าและดา้น
อ าก าศ  โด ยอ าศัยก ระบ วน ก ารท าง เค มี ส ล าย
ส าร อิ น ท รี ย์  (Organic compounds) ให้ ก ล าย เป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์กับนํ้ า (จิราภรณ์, 2551)  ตวัเร่ง
ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ ไททาเนียม
ไดออกไซด์ (TiO2) เน่ืองจากไททาเนียมไดออกไซด์
เป็นสารไม่มีพิษ และมีความเสถียรสูง (ชวิศร์, 2549) 
ปัจจุบนัมีการนาํฟิลม์ไททาเนียมไดออกไซดไ์ปเคลือบ
บนผิววสัดุหลากหลาย เพื่อสมบัติในการทําความ
สะอาดไดด้ว้ยตวัเองและสามารถบาํบดัมลพิษไดด้ว้ย 
กระบวนการโฟโตคะตะไลสิสของไททาเนียมได
ออกไซดซ่ึ์งเกิดข้ึนไดเ้ม่ือไททาเนียมไดออกไซดไ์ดรั้บ
พลังงานแสงในช่วงอัลตราไวโอเลต (UV light) ซ่ึง
เป็นอุปสรรคในการนํามาใช้งานภายในอาคารหรือ
รถยนต์  งานวิจัย ท่ีผ่านมาได้ศึกษาการลดระดับ
พลงังานท่ีใชใ้นการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสของ
ไททาเนียมไดออกไซด์ให้อยู่ในช่วงแสงท่ีมองเห็น 
(Visible light)  โดยก าร เติ ม โลห ะ  เช่ น  เงิน  (Ag)  
ทองคาํ (Au) พาลาเดียม (Pd) และแพลตตินมั (Pt) จาก
งานวิจัยของ Peerakiatkhajohn et al. (2011) ได้เตรียม
ฟิล์มท่ีมีส่วนผสมของเงินและไททาเนียมไดออกไซด์
ลงบนแผ่นพลาสติก  PET และ  PVC แล้วทดสอบ
ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสพบว่าสามารถสลายสีของ
เมทิลลีนบลูภายใตช่้วงแสงท่ีมองเห็นได้ ซ่ึงเกิดจาก
ประสิทธิภาพการทํางานร่วมกันของเงินและไททา
เนียมไดออกไซด์ ช่วยให้ช่วงการดูดกลืนแสงของไท
ทาเนียมไดออกไซด์กว้างออกไปจนถึงช่วงแสงท่ี
มองเห็นได ้ 
 ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงสนใจพฒันาฟิลม์ซิลเวอร์
ไททาเนียมไดออกไซดเ์คลือบบนผิวฟิลม์กรองแสงติด
รถยนต์ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการโฟโต
คะตะไลสิสท่ีเกิดข้ึน ภายใตช่้วงแสงท่ีมองเห็นไดเ้พ่ือ
เป็นแนวทางต่อยอดในการพัฒนาฟิล์มกรองแสงท่ี
สามารถบาํบดัอากาศภายในรถยนตไ์ด ้ 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
เพ่ื อพัฒนาฟิล์ม ซิล เวอ ร์ไททาเนี ยมได

ออกไซด์ (Ag/TiO2) ท่ีเคลือบบนแผ่นฟิล์มกรองแสง
ติดรถยนต์ และศึกษาประสิทธิภาพของฟิล์มท่ีเตรียม
ไดใ้นการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสในการสลายสี
เมทิลลีนบลู 

 
วธีิการวจิัย 

การเตรียมแผ่นฟิล์มกรองแสงก่อนการเคลือบ 
การศึกษาน้ีได้ใช้แผ่นฟิล์มกรองแสงติด

รถยนต์ ชนิดฟิล์มกรองแสงเคลือบโลหะท่ีมีค่าการ
กรองแสงแตกต่างกัน ได้แก่ ร้อยละ 40, 60 และ 80  
ขนาดกวา้ง 10 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร นาํไปทาํ
ความสะอาดดว้ยเอทานอลและนํ้ ากลัน่ ก่อนการหมุน
เคลือบดว้ยสารละลายซิลเวอร์ไททาเนียมไดออกไซด ์

การเตรียมสารละลายซิลเวอร์ไททาเนียมได

ออกไซด์ 

สารละลายซิลเวอร์ไททาเนียมไดออกไซด์ท่ี

ใช้ ในการ ศึกษ าค ร้ัง น้ี เต รียมจากส ารตั้ งต้น คื อ

สารละลายไททาเนียมบิวทอกไซด์ (Titanium (IV) 

butoxide, Ti(OC4H9)4) เอทานอล  (Ethanol, C2H5OH)  

ส า ร ล ะ ล า ย เอ ซิ ทิ ล อ ะ ซิ โ ต น  (Acetylacetone, 

CH3COCH3) นํ้ ากลั่น   และกรดไนตริก  (Nitric acid, 

HNO3) ในสัดส่วนโดยโมล Ti(OC4H9)4 : 18C2H5OH : 

0.5C5H8O2 : 2H2O : 0.2NHO3 ผสมสารละลายให้เป็น

เน้ือเดียวกนัท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชัว่โมง จากนั้น

นาํซิลเวอร์ไนเทรตปริมาณร้อยละ 10 โดยโมลมาเติม

ลงในสารละลายไททาเนียมไดออกไซด์ท่ีเตรียมไว ้

กวนผสมท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (Tongon  

et al., 2013)  จากนั้นนาํสารละลายซิลเวอร์ไททาเนียม

ไดออกไซด์ท่ีได้ไปทําการรีฟลักซ์ด้วยอุณภูมิ 80oC 

เป็นเวลา 5 ชัว่โมง จากนั้นนาํไปหมุนเคลือบบนแผ่น

พลาสติก PET และแผน่ฟิลม์กรองแสงต่อไป 
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การหมุนเคลือบและการขึ้นรูปฟิล์มซิลเวอร์   

ไททาเนียมไดออกไซด์ 

 นาํสารละลายซิลเวอร์ไททาเนียมไดออกไซดท่ี์
เตรียมจากวิธีขา้งตน้ มาทาํการหมุนเคลือบดว้ยเคร่ือง 
VTC-100 compact บนแผน่ฟิลม์กรองแสงติดรถยนตท่ี์
เตรียมพ้ืนผิวแลว้ท่ีมีค่ากรองแสงร้อยละ 40, 60 และ 
80 ความ เร็ว  2,500 รอบ /นาที  เป็น เวลา  30 วิน าที 
(Kumar et al., 2014) ท้ิงให้แห้งประมาณ 5 นาที แลว้
ทาํการหมุนเคลือบซํ้ าจนจบกระบวนการอีก 4 รอบ 
จากนั้นนาํแผ่นฟิล์มกรองแสงท่ีผ่านการเคลือบไปอบ
ในตูอ้บอุณหภูมิ 60 oC เป็นเวลา 1 ชัว่โมงแลว้นาํมาบ่ม 
(curing) ด้วยหลอดยูวีเอ 300 วตัต์ เป็นเวลา 20 นาที 
หลังจากนั้ นนําฟิล์ม ท่ีได้ไปวิ เคราะห์สมบัติทาง
โครงสร้างและประสิทธิภาพของฟิลม์ต่อไป 

 ก าร วิ เค ร าะ ห์ ส ม บั ติ ท างก ายภ าพ แล ะ
ประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสของ
ฟิล์มซิลเวอร์ไททาเนียมไดออกไซด์ 
 วเิคราะห์โครงสร้างและการจดัเรียงตวัของผลึก 
( crystalline structure analysis)  ข อ ง ตั ว อ ย่ า ง ด้ ว ย
เค ร่ื อ ง เอ ก ซ เร ย์ ดิ ฟ แ ฟ ร ก โ ต มิ เต อ ร์  (X-ray 
Diffractometer,  XRD) บริษัท Bruker AXS model D8 
discover ท่ี มุมตกกระทบ  2 degree theta ช่วง  20-80 
องศา 
 ศึ ก ษ าค่ าก าร ดู ด ก ลื น แส ง  (wavelength 
absorption) ด้วยเค ร่ืองUV-Vis/NIR spectrophotometer 
ของบริษทั Shimadzu รุ่น 3100 ทาํการวิเคราะห์ในช่วง
ความยาวคล่ืน 250-800 นาโนเมตร 
 วิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพ่ือดู
พื้นผิวของฟิล์มดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราดท่ีมีกาํลงัขยายสูง (Field Emission Scanning 
Electron Microscope, FESEM)  

ศึกษาประสิทธิภาพของการเกิดปฏิกิริยาโฟ
โตคะตะไลสิสของฟิล์ม ในการสลายสียอ้มเมทิลลี
นบลู ภายใตแ้สงท่ีมองเห็นได ้โดยเตรียมฟิลม์ซิลเวอร์
ไททาเนียมไดออกไซด์ท่ีผ่านการบ่มแล้วขนาด 7x7 

เซนติเมตร มาใส่ลงในสารละลายเมทิลลีนบลู ท่ี มี
ความเข้มข้น 5.0x10-6 โมลาร์ ปริมาตร 50 มิลลิลิตร 
พร้อมกวนผสมด้วยเคร่ืองผสมสารโดยใช้แม่เหล็ก
หมุนกวน จากนั้นฉายแสงดว้ยหลอดฟลูออเรสเซนต ์
(Fluorescent lamp) ชนิดหลอด  LED ขนาด  16 วัตต ์
จาํนวน 2 หลอด ภายในกล่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไล
สิส  (กล่องไม้ปิดทึบทุกด้าน  ขนาด  30 × 40 × 60 
เซนติเมตร) วดัการเปล่ียนแปลงของค่าดูดกลืนแสง
ของสารละลายเม ทิล ลีนบ ลู  ด้วย เค ร่ือง  UV-Vis 
spectrometer ท่ีความยาวคล่ืน 664 นาโนเมตร  

 
ผลการวจิัยและอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาลักษณะโครงสร้างผลึกของ
ฟิล์ม TiO2 และ Ag/TiO2 

เน่ื อ งจ าก ฟิ ล์ม กรอ งแส งติ ด รถ ยน ต์ มี
ส่วนผสมของโลหะหลายชนิด ดังนั้ นในการศึกษา
ความเป็นผลึกในงานวิจัยน้ีจึงทําการศึกษาลักษณะ
โครงส ร้างผ ลึกของฟิ ล์ม  TiO2 และAg/TiO2 บน
พลาสติกใสชนิด PET แทนผลการศึกษาแสดงดงัภาพท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 1 กราฟ XRD ของฟิลม์ TiO2 และ Ag/TiO2 บน                                
              แผน่พลาสติก PET 
 

พบวา่โครงสร้างผลึกของ TiO2 ในฟิลม์ TiO2 
และAg/TiO2 เป็นแบบอะนาเทสโดยมีตาํแหน่งพีคท่ี 
25.28 สอดคลอ้งตามตามมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 
89-4921 ขณะท่ีผลึกของอนุภาคซิลเวอร์นาโน (Ago) ท่ี
ต ําแหน่ง  38.12 และ  44.31 ไม่สามารถเห็นได้ชัด 
เน่ืองจากปริมาณ Ag มีอยูน่อ้ย  
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2. ผลการศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของ  
ฟิล์ม TiO2  และ Ag/TiO2 บน PET 

การศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของ TiO2 
แ ล ะ  Ag/TiO2 บ น  PET ด้ ว ย เค ร่ื อ ง  UV-Vis/NIR 
spectrophotometer ท่ีช่วงความยาวคล่ืน 200 – 800 นา
โนเมตร แสดงดงัภาพท่ี 2 พบว่าการดูดกลืนแสงของ 
TiO2  สามารถดูดกลืนแสงในช่วงอลัตราไวโอเลตได ้
แ ล ะ เ ม่ื อ เ ติ ม  Ag ล ง ไ ป ใ น โ ค ร ง ส ร้ า ง  TiO2 
(10%Ag/TiO2) พบว่าการดูดกลืนแสงในช่วงแสงท่ี
มองเห็นได้เพ่ิม ข้ึน  ทั้ งน้ี เน่ืองจากการเติม  Ag ท่ี มี
อนุภาคเล็กขนาดนาโนช่วยให้ช่วงของการดูดกลืน
ค ล่ืนแสงขยับไปใน ช่วงแสงท่ีมองเห็นมาก ข้ึน 
เน่ืองจาก Ag ไปช่วยลดค่าช่องวา่งของพลงังาน (Band 
gap energy (eV)) จึ ง ทํ า ให้ ค ว าม ว่ อ ง ไ ว ใน ก าร
เกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสภายใตแ้สงท่ีมองเห็น
เพ่ิมข้ึน เม่ือคาํนวณหาค่าช่องว่างของพลงังาน  ตาม
สมการ E = h  = hc /   จะไดค้่าแสดงใน ตารางท่ี 1  

 

ภาพที่  2 แสดงการดูดก ลืนแสงของ  TiO2, และ 

                  10%Ag/TiO2 ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง UV-Vis/NIR 

                  spectrophotometer 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 ค่าช่องวา่งพลงังานของ TiO2 และ 10%Ag/TiO2 

บน PET 

กลุ่มตวัอย่าง cut-off 
(nm) 

Band gap 
energy (eV) 

TiO2 (จากทฤษฎี) 388 3.20 

TiO2 (ท่ีสังเคราะห์ได)้ 389 3.19 

10% Ag/TiO2 441 2.81 

 
3. ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา

ของฟิล์ม TiO2 และ Ag/TiO2 
การวิเคราะห์ลกัษณะพ้ืนผิวของฟิล์ม TiO2 

และ Ag/TiO2 ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราดท่ีมีกาํลงัขยายสูง แสดงดงัภาพท่ี 3 (a) และ 
(b) พบว่าขนาดผลึกของนาโนไททาเนียมไดออกไซด์
ท่ีเจือดว้ยเงินมีขนาด 20-60 นาโนเมตร ซ่ึงมีขนาดผลึก
ใหญ่กว่าขนาดผลึกนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ท่ีมี
ขนาด 10-30 นาโนเมตร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Chuang (2011) ซ่ึ งอ นุ ภ าคน าโน ไท ท า เนี ยม ได
ออกไซด์ท่ีเจือดว้ยเงินท่ีสังเคราะห์ไดมี้ขนาดอนุภาค
ประมาณ 10-20 นาโนเมตร และนาํอนุภาคดงักล่าวไป
ใชก้บัปฏิกิริยาการแยกนํ้ า (water splitting) ภายใตแ้สง
ท่ีมองเห็นได ้และเม่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบของฟิลม์
ด้วย EDS พบว่าฟิล์ม Ag/TiO2 ประกอบด้วยธาตุเงิน
ปริมาณร้อยละ 12.09 และไททาเนียมปริมาณ ร้อยละ 
87.21 โดยภาพท่ี 3 (c) และ (d)  
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ภาพที่  3 (a) และ  (b) แสดงสัณฐานวิทยาของฟิล์ม 
                 Ag/TiO2 และฟิล์ม TiO2 (c) และ (d) แสดง 
                 การวิ เคราะห์ปริมาณธาตุ ท่ีพบในฟิล์ม 
                 Ag/TiO2 และฟิลม์ TiO2 ตามลาํดบั 

4. ผลการศึกษาการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะ
ตะไลสิสของฟิล์ม Ag/TiO2 บนแผ่นพลาสติกใส PET 
และบนแผ่นฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ภายใต้แสง
ฟลูออเรสเซนต์ 

ผลการศึกษาการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไล
สิสของฟิล์ม TiO2 และ Ag/TiO2 บนแผ่นพลาสติกใส 
PET ภายใตแ้สงฟลูออเรสเซนต์ แสดงผลดงัภาพท่ี 4 
จากการศึกษาพบว่า เม่ือเวลาผ่านไป 12 ชัว่โมง ฟิล์ม 
Ag/TiO2 ท่ี เคลือบบนแผ่น PET มีประสิทธิภาพการ
สลายสีเมทิลลีนบลูร้อยละ 61.68 ซ่ึงมากกวา่แผน่ PET 
ท่ีเคลือบฟิลม์ TiO2 ซ่ึงมีประสิทธิภาพการสลายสีเมทิล      
ลีนบลูร้อยละ 28.36  จากผลการศึกษาท่ีได ้งานวิจยัน้ี
จึงไดน้าํฟิล์ม Ag/TiO2 ไปศึกษาต่อโดยการเคลือบบน
ผวิของฟิลม์กรองแสงติดรถยนต ์

 

ภาพที ่4   แสดงการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่ง              

ความเขม้ขน้ของสีเมทิลลีนบลูกบัเวลา 

(ชัว่โมง) ของฟิลม์ TiO2 และฟิลม์ Ag/TiO2 

บนแผน่พลาสติกใส PET 

ผลการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสของ

ฟิลม์ TiO2 และ Ag/TiO2 บนฟิลม์กรองแสงติดรถยนต์

ท่ีมีค่ากรองแสงร้อยละ 40, 60 และ 80 แสดงดงัภาพท่ี 

5 จากการศึกษาพบวา่ เม่ือเวลาผา่นไป 12 ชัว่โมง ฟิลม์ 

Ag/TiO2 เคลือบบนฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ท่ีค่าการ

กรองแสงร้อยละ 40 มีค่าการสลายสีเมทิลลีนบลูดีท่ีสุด 

รองลงมาคือ ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ท่ีค่าการกรอง

แสง ร้อยละ 60 ฟิลม์กรองแสงติดรถยนตท่ี์ค่าการกรอง
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แสง ร้อยละ 80 และฟิลม์กรองแสงติดรถยนตท่ี์เคลือบ

ด้วยฟิล์ม TiO2 ซ่ึงมีประสิทธิภาพการสลายสีเท่ากับ

ร้อยละ 53.97, 45.14, 35.09 และ 21.18 ตามลาํดบั ฟิลม์

กรองแสงติดรถยนต์ท่ีค่าการกรองแสงร้อยละ 40 มี

ประสิทธิภาพการสลายสีเมทิลลีนบลูดีท่ีสุด  ฟิล์ม 

Ag/TiO2 ท่ีเคลือบบนแผ่นฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์มี

ประสิทธิภาพการสลายสียอ้มเมทิลลีนบลูดีกว่าฟิล์ม

กรองแสงติดรถยนต์ท่ี เคลือบฟิล์ม  TiO2 และเม่ือ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสลายสีเมทิลลีนบลู

ระหว่างฟิล์ม Ag/TiO2 ท่ีเคลือบบนแผ่น PET และบน

แผ่นฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ท่ีค่าการกรองแสงร้อย

ละ 40 พบวา่ประสิทธิภาพการสลายสีเมทิลลีนบลูของ

ฟิล์ม  Ag/TiO2 ท่ี เค ลือบบนแผ่น  PET ดีกว่า  ฟิล์ม 

Ag/TiO2 บนแผ่นฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ท่ีค่าการ

กรองแสงร้อยละ 40 ท่ีร้อยละ 7.71 เพราะปริมาณแสง

สามารถส่องผ่านแผน่พลาสติกใสไดม้ากกวา่ส่องผ่าน

เน้ือฟิล์ม ทาํให้เกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสในการ

สลายสีเมทิลลีนบลูไดเ้พ่ิมข้ึน 

 

ภาพที ่5 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่ง              

ความเขม้ขน้ของสีเมทิลลีนบลูกบัเวลา 

(ชัว่โมง) ของฟิลม์ TiO2 และ ฟิลม์ Ag/TiO2 

บน แผน่ฟิลม์กรองแสงติดรถยนต ์

 

สรุปผลการวจิัย 
 ฟิลม์ Ag/TiO2 ท่ีผา่นการเคลือบบนแผน่ฟิลม์
กรองแสงติดรถยนต์ดว้ยเทคนิคหมุนเคลือบสามารถ
เกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิส ในการสลายสีเมทิล        
ลีนบลูภายใตแ้สงฟลูออเรสเซนต์และมีประสิทธิภาพ
ในการสลายสีย ้อมเมทิลลีนบลูสูงกว่าฟิล์ม  TiO2 
นอกจากน้ียงัพบวา่ปริมาณของแสงท่ีส่องผา่นเน้ือฟิลม์
มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสของฟิล์ม 
Ag/TiO2 โดยฟิล์มท่ีมีปริมาณของแสงท่ีส่องผ่านเน้ือ
ฟิล์มมากจะสามารถเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสได้
ดีกวา่ฟิลม์ท่ีมีแสงส่องผา่นนอ้ย 
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