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  ณัฐวุฒิ  เนียมจันทร : ผลของซิงคออกไซดอนุภาคขนาดนาโนรูปทรงตางๆ ที่อยูบนผิว
ผาฝายดวยเทคนิคการปนดวยไฟฟาเพื่อสมบัติตานทานแสงยูวีและตานทานแบคทีเรีย.  อาจารยที่
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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปรางตางๆ ของซิงคออกไซดขนาดนาโน โดย
รูปรางท่ีทําการศึกษา คือ รูปรางกลีบดอกไม, รูปรางทรงกลม และรูปรางแทง โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใชเคลือบผิวปรับปรุงผาฝาย เพื่อใหมีสมบัติตานทานแบคทีเรียและปองกันรังสียูวี  งานวิจัยนี้มี
การสังเคราะหซิงคออกไซด เมื่อสังเคราะหไดซิงคออกไซดทุกรูปรางจะถูกทดสอบดวยวิธี  X-ray 
diffraction (XRD) และ scanning electron microscope (SEM) นําซิงคออกไซดรูปรางตางๆท่ี
สังเคราะหไดไปทําการเคลือบลงบนผาฝาย  โดยใชวิธีในการเคลือบ 2 วิธีดวยกันคือ 1.วิธี 
pad-dry-cure และ 2.วิธีการปนดวยไฟฟา นําผาฝายท่ีผานการเคลือบดวยซิงคออกไซดทั้ง 2 วิธีไป
ทดสอบดวยเทคนิคตางๆ เชน X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), 
ปริมาณของซิงคบนผา (ใชเทคนิค ASS), ความแข็งแรงของผา, ความสามารถในการปองกันรังสียูวี 
วิเคราะหดวยเคร่ือง UV-Vis spectrophotometer, สมบัติในการตานทานแบคทีเรีย และสมบัติในการ
ยึดติดของซิงคออกไซดที่อยูบนผิวของผาฝาย ทดสอบโดยการนําผาฝายไปซักเปนจํานวน 10 คร้ัง 
จากการทดลองสามารถสังเคราะหซิงคออกไซดไดรูปรางตามท่ีตองการ โดยสภาวะที่เหมาะสมท่ีใช
ในการปนดวยไฟฟา คือใชความเขมขนของ Polyvinyl alcohol ที่ 18 wt% ความตางศักยไฟฟาท่ี 15 
kV อัตราในการฉีดท่ี 0.5 ml/hr และใชเวลาในการฉีด 20 วินาที เมื่อนําผาฝายท่ีผานการเคลือบ 
ซิงคออกไซดทั้ง 2 วิธี ไปทดสอบพบวามีซิงคออกไซดอยูบนผิวของผาฝาย รูปรางของ 
ซิงคออกไซดไมสงผลตอสมบัติดานความแข็งแรง และสมบัติการตานทานเชื้อแบคทีเรีย โดย 
ซิงคออกไซดทุกรูปรางมีความสามารถในการตานทานเช้ือแบคทีเรียพอๆกัน สวนสมบัติในการ
ปองกันรังสียูวี ซิงคออกไซดรูปรางกลมจะมีความสามารถในการปองกันรัวสียูวีดีที่สุด สวนรูปราง
อ่ืนๆก็มีความสามารถในการปองกันรังสียูวีเชนเดียวกัน และเมื่อนําผาฝายท่ีผานการเคลือบ 
ซิงคออกไซดไปซักเปนจํานวน 10 คร้ัง ปริมาณของซิงคจะลดลง สมบัติการปองกันรังสียูวีและ
สมบัติการทานเชื้อแบคทีเรียก็จะลดลงเชนเดียวกัน 
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 Various shapes of ZnO; multi-petals, spherical and rod were prepared and then 
applied on cotton fabric for UV-blocking and anti-bacterial properties. The ZnO particles were 
applied onto cotton fabrics via the pad-dry-cure process and the electrospinning process. The 
characteristics of the fabric coating ZnO were investigated by X-ray diffraction (XRD), 
scanning electron microscope (SEM), Tensile testing and Atomic absorption spectroscopy 
(AAS). UV-blocking property was determined by UV-Vis spectrophotometer, the antibacterial 
activity was determined using paper disc diffusion method and adhesion of ZnO on cotton 
fabric testing. The results of XRD and SEM on the ZnO powders show that we can produce 
various shape of ZnO. Optimal conditions for coating ZnO powders on cotton fabric by 
electrospinning process are polyvinyl alcohol concentration 18 wt%, voltage 15 kV, feed rate 
of solution 0.5 ml/hr and spinning time 20 second. The investigation by SEM and AAS clearly 
revealed that ZnO was effectively deposited on the cotton surface. The shape of ZnO shows 
no considerable effect on the tensile strength and antibacterial properties of the sample. UV-
blocking properties of treated samples are good and spherical shape is the best UV-blocking 
property. After washing ten cycles: Zn content decreased 90% and 50% by coating ZnO 
powders on cotton fabric by Pad-dry-cure and electropinning, respectively. Moreover, UV-
blocking property and antibacterial properties also decreased after washing ten cycles.  
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 งานวิจัยและวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความรู คําแนะนําและ
การช้ีแนะตางๆ  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัยจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ                   
อาจารย ดร.พูนทรัพย ตรีภพนาถกูล ที่ทําใหสามารถดําเนินงานวิจัยไดอยางราบร่ืน และรวมไปถึง
ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ไดเคยสั่งสอนขาพเจามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน                     
 ขอขอบคุณภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับสถานที่ทําวิจัยและเคร่ืองมือทดสอบ ศูนยความเปนเลิศ
แหงชาติดานปโตรเลียม ปโตรเคมีและวัสดุขั้นสูง  และศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สําหรับทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุนในการทํา
วิจัย 
 ขอขอบพระคุณเจาหนาท่ีวิทยาศาสตร คุณพินิจ เจียนระลึก ที่คอยอํานวยความสะดวก
ในการจัดหาอุปกรณและสารเคมีตางๆ และ คุณไพโรจน ตั้งศุภธวัช ในการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ
ตางๆ รวมไปถึงเจาหนาท่ีสํานักงานภาควิชา  ที่อํานวยความสะดวกทางดานการเงินและเอกสาร
ตางๆ  
            ขอบคุณเพ่ือนๆ  พี่ๆ และนองๆปริญญาโททุกคน ที่ใหความชวยเหลือ คําปรึกษา 
ตลอดจนมิตรภาพและความสนุกสนานที่ดีเสมอมา 
 สุดทายน้ี ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และครอบครัวสําหรับกําลังใจ คําแนะนํา
และความชวยเหลือตางๆ เสมอมา 
 ดวยความกรุณาของทุกทานท่ีกลาวมาขางตน จึงทําใหงานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




