
 

 

 

Self-Cleaning and Pollution Reducing 

Concrete 

แปลและเรียบเรียงโดย เฉลมิวุฒ ิสงวนญาต ิ

 

 

การพัฒนาวัส ดุ ก่อสร้างในปัจจุบันได้ก้าวล ้ าด้วย เทคโนโลยีชั้ น สูง  จน
นักวิทยาศาสตร์สามารถท าให้พื้นผิวของวสัดุสามารถท าความสะอาดตัวเอง(Self – 
cleaning) และลดมลพิษในอากาศ(Pollution reducing) ไดจ้นสามารถน าไปประยุกตใ์ชง้าน
จริง โดยช่วงตน้ปี 1990 นกัวิจยัของ Italcementi Group ใน Bergamo ประเทศอิตาลี ไดท้ดลอง
ผลิตคอนกรีตท่ีท าสามารถความสะอาดตวัเองได้(Self–cleaning concrete) เพื่อปกป้องพื้นผิว
ของโครงสร้างตึก อาคารให้ปราศจากความหมองคล ้ าจากคราบส่ิงสกปรกและมลพิษใน
บรรยากาศ ดว้ยวธีิการผสมผงสีขาวของไทเทเนียมไดออกไซด์(Titanium dioxide, TiO2) เขา้ไป
ในส่วนผสมของปูนซี เมนต์ เพื่ อน าไปผสมเ ป็นคอนกรีต  เ ม่ืออนุภาค  TiO2 ดูดซับ
(Absorb) แสงอลัตราไวโลเลต(Ultraviolet) จะเปล่ียนสภาพเป็น TiO2 ท่ีว่องไวในการท า
ปฏิกิริยา(Highly active) และมีความสามารถในการย่อยสลายมลพิษในอากาศท่ีมาสัมผสักบั
พื้นผวิของคอนกรีต ท าใหค้อนกรีตสามารถท าสะอาดพื้นผวิไดเ้องและลดมลพิษในอากาศได ้

กลไกการท าความสะอาดตัวเองและการลดมลพษิในอากาศท างานอย่างไร 

การท่ีวสัดุสามารถในการท าความสะอาดตวัเองไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการ
ของปฏิกิริยาโฟโตคาตาไลซิส(Photocatalysis) ของสารท่ีสามารถถูกกระตุน้ไดง่้ายดว้ย 



 

 

 

แสง Ultraviolet นักวิจยัพบว่า TiO2 ซ่ึงเป็นสารประกอบท่ีมีการใช้งานอย่างกวา้งขวาง เช่น
เป็น Pigment สีขาวในอุตสาหกรรมสี พลาสติก และเคร่ืองส าอาง และจดัเป็นสารก่ึงตวัน าท่ีมี
ความว่องไวในการท าปฏิกิริยามากเม่ือสัมผสักบัแสง Ultraviolet เน่ืองจากแสง Ultraviolet จะ
ไปกระตุน้ให ้TiO2 สร้าง negative electron(e-) และpositive-hole(h+) โดยท่ี negative electron(e-

) ของ TiO2 จะสามารถไปท าปฏิกิริยาเพื่อย่อยสลายโมเลกุลของน ้ าท าให้ไดก๊้าซไฮโดรเจน
(hydrogen gas,H2) และไฮดรอกซิลเรดิคอน(hydroxyl radical, OH-) ส่วน positive-hole(h+) จะ
ไปท าปฏิกิริยากบัโมเลกุลออกซิเจน(O2) แลว้ไดซุ้ปเปอร์ออกไซด์แอนอิออน(super oxide 
anion, O2

-) โดยวงจรของการเกิดปฏิกิริยาดงักล่าวน้ีจะด าเนินต่อเน่ืองไปเร่ือยๆเม่ือ TiO2 ไดรั้บ
แสง ดงัรูปท่ี 1 ผลิตภณัฑข์องปฏิกิริยา Photocatalysis ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดสารออกซิไดซ่ิง(strong 
oxidizing agent) เช่น OH-, O2

- นั้น จะสามารถยอ่ยสลายมลพิษในอากาศทั้งท่ีเป็นสารอินทรีย์
และอนินทรีย(์organic and inorganic pollutants) ใหเ้กิดเป็นคาร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้ าท่ีไม่
เป็นอนัตราย ดงัรูปท่ี 2 

 

                              
                              

          รูปท่ี 1 กลไกการเกิดปฏิกิริยา Photocatalysis ของ TiO2  

 



 

 

 
ดงันั้นเม่ือน าสาร TiO2 มาผสมในปูนซีเมนตเ์พื่อผลิตคอนกรีต ปฏิกิริยา Photocatalysis จะช่วย
ยอ่ยสลายสาร organic เช่น เขม่า ควนั น ้ามนั เช้ือรา ตะไคร่ สาหร่าย แบคทีเรีย ก๊าซพิษ(ฟอร์มา
ดีไฮด์ , เบนซีน , ควันบุหร่ี , ไนตรัสออกไซด์(NOx), ซัลฟู ริคออกไซด์(SOx) เป็น ต้น ให้
กลายเป็นออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด ์น ้ า ไนเตรท ซลัเฟตและโมเลกุลอ่ืนๆ ท่ีไม่ส่งผลต่อ
ความสกปรกของพื้นผิวและไม่ก่อให้เกิดผลมิษต่อสภาพแวดลอ้มใน อากาศ ส าหรับตวัอย่าง
ก ล ไ ก ก า ร ก า จั ด  NOx ใ ห้ ก ล า ย เ ป็ น ไ น เ ต ร ท (NO3) แ ส ด ง ไ ด้ ใ น รู ป ท่ี  3 
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของปฏิกิริยา Photocatalysis โดยเฉพาะน ้ า เม่ือเกิดข้ึนบนพื้นผิวจะเคลือบอยู่
เต็มพื้นผิว ท าให้เกิดพื้นผิวท่ีชอบน ้ า หรือท่ีเรียกว่า Hydrophilic surfaceจึงสามารถป้องกัน
ไม่ใหค้วามช้ืนในอากาศรวมตวัป็นหยดน ้าเกาะบนพื้นผวิ ซ่ึงจะเป็นสาเหตุใหเ้กิดการจบัตวัของ
คราบส่ิงสกปรกบนพื้นผวิได ้ดงั นั้นเม่ือมีฝนตกหรือใชก้ารชะลา้งแบบเบาๆ พื้นผิวจะสามารถ
ท าความสะอาดไดโ้ดยง่าย ส่งผลใหโ้ครงสร้างคอนกรีตสามารถสวยงาม สะอาด และดูใหม่ได้
ยาวนานข้ึน 

 

                                    
  

      รูปท่ี 2 กลไกการยอ่ยสลายมลพิษประเภท Organic ของ TiO2 [ref:www.tipe.com] 

 



 

 

 
 

                                               
 

         รูปท่ี 3 กลไกการการยอ่ยสลายมลพิษ NOx ดว้ยปฏิกิริยา Photocatalysis ของ TiO2 

                                               [ref:www.concretedecor.net] 
 
 

คุณสมบัติของ Photocatalytic Cement 

ในปัจุบนับริษทั Essroc ผูผ้ลิตปูนซีเมนต์ชั้นน าในแถบอเมริกาเหนือ และอยู่ใน
เครือของ Italcementi Group ของอิตาลี ซ่ึงมีก าลงัการผลิตปูนซีเมนตใ์หญ่เป็นอนัดบั 5ของโลก 
ไดคิ้ดคน้และผลิตปูนซีเมนตส์ าหรับการผลิต Self-cleaning concrete ภายใตช่ื้อ TX Active 
Photocatalytic Cement โดยมีอยู ่2 เกรด คือ 

1. Self-cleaning: มี คุณสมบติัตา้นทานมลพิษท่ีเป็นสารอินทรียแ์ละอนินทรียท่ี์มาเกาะติดบน
พื้นผิว คอนกรีตท่ีเป็นสาเหตุท าให้สีของคอนกรีตเปล่ียนแปลง เช่น เขม่าควนั ฝุ่ นสกปรก 
คราบบุหร่ี รา ตะไคร่ สาหร่าย แบคทีเรีย เป็นตน้ 
2. Self-cleaning and Pollution Reducing: นอกจากจะมีคุณสมบติัท าความสะอาดตวัเองไดแ้ลว้ 
ยงัมีความสามารถในการขจดัมลพิษในบรรยากาศท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของคนเราดว้ย  
 



 

 

 
เช่น Nitrogen Oxides(NOx) , Sulfur Oxides(SOx) , Ammonia(NH3) , Carbon 
Monoxide(CO) เป็นตน้ ส าหรับการทดสอบคุณสมบติัของ Photocatalytic cement แบ่งการ
ทดสอบเป็น 2 ดา้น ดง้น้ี 
 
Self Cleaning Test ทดสอบ ดว้ยวธีิการวดัค่าความเขม้สีของพื้นผิวคอนกรีตท่ีเปล่ียนแปลงตาม
เวลา เปรียบเทียบระหว่างคอนกรีตสูตรท่ีใช้ปูนซีเมนต์ปกติกับสูตรท่ีใช้ Photocatalytic 
cement โดยน าช้ินตัวอย่างคอนกรีตท่ีทาด้วย Rhodamine dye ไปสัมผัสกับแสง Ultra-
violet นาน 24 ชัว่โมง แลว้จึงวดัความเขม้สีท่ีเวลาต่างๆ ดงัผลในรูปท่ี 4 ซ่ึงจะเห็นว่า คอนกรีต
ท่ีผลิตด้วย Photocalytic cement(เส้นสีแดง) จะมีความเข้มของแสงสีแดง (Chrominace 
a*) ลดลงอย่างต่อเน่ืองตามเวลา เม่ือเทียบกบัคอนกรีตสูตรปกติ(เส้นสีน ้ าเงิน) นั้นแสดงว่า
สี Rhodamine dye ท่ีเคลือยอยูจ่างลงนัน่เอง 

De-Pollution Test เป็นการทดสอบความสามารถในการก าจดัก๊าซ NOx ใน chamber ท่ีทราบ
ปริมาณความเขน้ขน้ของ NOx ท่ีแน่นอน และภายใน chamber จะติดตั้งUV lamp เพื่อกระตุน้
การท างานของ Photocatalytic cement แลว้น าช้ินทดสอบท่ีท ามาจากปูนซีเมนตสู์ตรปกติกบั
สูตร Photocatalytic Cement เขา้ไปวางในchamber แลว้วดัปริมาณมลพิษของ NOx ท่ีเหลืออยูท่ี่
เวลาต่างๆ ดงัผลในรูปท่ี 5 ซ่ึงจะเห็นว่า ช้ินทดสอบท่ีท าจาก Photocatalitic cement(เส้นสี
น ้ าตาลและสีฟ้า )  สามารถก าจัด ก๊าซ  NOx ท่ีอยู่ ใน  chamber ได้ดีกว่า ปูนซี เมนต์ปกติ 
 

 



 

 

 

           
                 รูปท่ี 4 ผลการทดสอบ Self-Cleaning Test [ref: Essroc, Italcementi Group] 

 
 

                    
                   รูปท่ี 5 ผลการทดสอบ De-Pollution Test [ref: Essroc, Italcementi Group] 

การน าไปประยุกต์ในงานของ Photocatalysis 

ปัจจุบนัในยโุรปและญ่ีปุ่นมีการน าเทคโนโลยี Photocatalysis ของ TiO2 ไปใชแ้ลว้
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะยุโรปถือว่าเป็นแห่งแรกท่ีมีการน าเทคโนโลยีน้ีไปใช้งาน เช่น 
โบสถ ์Jubilee Church ในกรุงโรม ดงัรูปท่ี 6 สร้างเสร็จเม่ือปี 2003 โดยเป็นโครงสร้างท่ี 



 

 

 

ประกอบด้วย Precast จ านวน 256 ช้ิน และ Post-tensioned concrete ท่ีใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนดสี์ขาว(White Portland Cement) ท่ีมีการใส่สาร Photocatalytic ซ่ึงผลิตจาก Italcementi 
Group และใช้หินอ่อนเป็น aggregate เพื่อให้ได้โครงสร้างท่ีมีสีขาวสดใส โดยคาดหมายว่า 
โครงสร้างน้ีจะคงความสวยงาม สะอาด และดูใหม่เป็นเวลานานถึง 1,000 ปี 

 
 

                               

                                   

 
 รูปท่ี 6 โบสถ ์Jubilee ในกรุงโรมท่ีสร้างดว้ยเทคโนโลยี Photocatalysis [ref:www.essroc.com] 
 



 

 

 

ในญ่ีปุ่นโดยบริษทั Mitsubishi ไดมี้การน าเทคโนโลยีน้ีไปใช้ผลิตเป็น Concrete 
Paver ภายใตช่ื้อยีห่อ้ Noxer ดงัรูปท่ี 7 ท่ีสามารถท าความสะอาดตวัเองไดแ้ละยงัมีจุดประสงค์
เพื่อลดมลพิษในอากาศ จากผลการศึกษาพบวา่ Photocatalytic paver สามารถลดปริมาณ NOx ท่ี
ปล่อยจากรถยนตท่ี์วิ่งบนทอ้งถนนไดถึ้ง 15% ซ่ึงมีประสิทธิภาพดีกว่าการปลูกตน้ไมไ้ว ้2 ขา้ง 
ทางของถนนเสียอีก และถา้ทอ้งถนน ทางเดินเทา้ และพื้นผิวดา้นนอกของโครงสร้างอาคารน า
เทคโนโลยีน้ีไปใชแ้ลว้ คุณภาพของอากาศโดยรอบจะดีข้ึนถึง 80% นอกจากน้ีบริษทั Toto ยงั
น าไปใช้กับกระเบ้ืองเซรามิค เพื่อให้ได้กระเบ้ืองท่ีสามารถท าความสะอาดตัวเองได ้
 

                                              
 

                                       รูปท่ี 7 Concrete paver ในญ่ีปุ่นท่ีสร้างดว้ย     

                             เทคโนโลย ีPhotocatalysis[ref:www.concretdecor.net] 

 

 



 

 

 

เอกสารอ้างองิ: 

1. www.tipe.com 

2. www.concretedecor.net 

3. Product data sheet, TA Active Photocatalytic cement ,Essroc, Italcementi Group 

4. www.essroc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


