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บทคัดยอ  
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราสวนของ
อนุภาคนาโนไทเทเนี ยมไดออกไซด  (TiO2) ที่มีผลต อ
ประสิทธิภาพในการปองกันรังสีอัลตราไวโอเลตของผาฝาย 
โดยไดนําอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซดมาเคลือบลงบน
ผาฝายดวยวิธี Pad-Dry-Cure ในอัตราสวนระหวางอนุภาค
นาโนไทเทเนียมไดออกไซดตอน้ํา DI คือ 3%, 6% และ 9% 
(W/V) จากนั้นนําไปวิเคราะหลักษณะรูปราง และปริมาณ
ของไทเทเนียมไดออกไซดที่เคลือบบนผาฝาย พบวาผาฝายที่
เคลือบอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซดที่อัตราสวนตางๆ 
จะมีอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซดยึดเกาะอยูบนพื้นผิว
ของผาฝาย โดยปริมาณที่ยึดเกาะอยูบนพื้นผิวของผาฝายจะ
เพิ่มข้ึนเมื่อเพิ่มอัตราสวนอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด 
เม่ือตรวจสอบปริมาณอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซดที่
ยึดเกาะอยูบนพื้นผิวของผาฝายดวยเครื่องวิเคราะหธาตุ 
(EDX) พบวาผาฝายที่เคลือบในอัตราสวน 9% (W/V) จะมี
ปริมาณอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซดยึดเกาะมากที่สุด 
อยูที่ 69.18 Wt% จากน้ันนําไปวิเคราะหประสิทธิภาพใน
การปองกันรังสีรังสีอัลตราไวโอเลต พบวาเมื่อเพิ่มอัตราสวน
ของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด ประสิทธิภาพการ
ปองกันรังสีรังสีอัลตราไวโอเลตของผาฝายก็จะเพิ่มขึ้น โดย
ผาฝายที่เคลือบในอัตราสวน 9% (W/V) มีประสิทธิภาพใน
การปองกันรังสีไดดีที่สุด โดยมีคาอยูที่ 74.18% รองลงมา
จะเปนอัตราสวน 6% (W/V) และปองกันรังสีไดนอยที่สุดคือ
อัตราสวน 3% (W/V) 
 
ABSTRACT  
 This research was to study titanium 
dioxide nanoparticles ( nTiO2) ratio for the 
efficiency of ultraviolet protection of cotton fabric 
by using Pad-Dry-Cure method and varying the 
ratio of nTiO2 in DI : 3%, 6% and 9% (W/V). The 
morphology of nTiO2 on cotton fabric was 

observed by SEM, and quantity of nTiO2 by EDX. It 
was found that nTiO2 adhesion on surface of the 
cotton fabric fibers and the quantity of nTiO2 
increased as the ratio of nTiO2 increased. The EDX 
show that nTiO2 ratio 9% (W/V) had the most 
quantity 6 9 . 1  Wt%. In addition the efficiency of 
ultraviolet protection was investigates by UV-vis 
spectrophotometer. Similarly, the efficiency of 
ultraviolet protection increased as the ratio of 
nTiO2 increased. It was shown that the 9% (W/V) 
revealed the highest obtainable efficiency of 
ultraviolet protection 7 4 . 1 8 %, followed by 6% 
(W/V) and lowest 3% (W/V). 
  
คําสําคัญ   : ไททาเนียมไดออกไซด, การปองกันแสง
    อัลตราไวโอเลต, Pad-Dry-Cure 
Keyword(s) : Titanium dioxide, UV protection, 
    Pad-Dry-Cure 
 
บทนํา 
 ปจจุบันภาวะโลกรอนทําใหชั้นโอโซนของโลกถูก
ทําลายเนื่องมาจากสารเคมีชนิดตางๆ และแกสพิษที่ถูกใช
และปลดปลอยจากโรงงานอุตสาหกรรม จึงเปนสาเหตุทําให
รังสีอัลตราไวโอเลตแผลงมายังพื้นโลกไดมากข้ึน ซึ่งถาหาก
มนุษยไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตในปริมาณมากจะเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดโรคตางๆ เชน โรคเกี่ยวกับตา และโรคมะเร็ง
ผิวหนัง ซึ่งมีผูปวยโรคมะเร็งผิวหนังชนิดไฝดําหรือเมลาโน
มา ทั่วโลกพบผูปวยประมาณ 160,000 รายตอป และรอย
ละ 80 ของผูปวยจะเปนชาวยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด สําหรับประเทศไทย พบผูปวยรายใหม 300 - 
400 รายตอป (กระทรวงสาธารณสุข  สํานักงานคณ ะ 
กรรมการอาหารและยา.  2555) ซึ่งเกิดจากการเจริบเติบโต
ของเซลลผิวหนังที่ผิดปกติ โดยปจจัยเส่ียงเกิดจากการไดรับ
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แสงแดดในปริมาณมากทั้งรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดเอและ
รังสีอัลตราไวโอเลตชนิดบี ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอมนุษย 
ดังน้ันจึงมีความจําเปนในการปองกันรังสีอัลตราไวโอเลตมา
สูผิวหนังมนุษย  

ผาฝายเปนผาที่สวมใสสบาย สามารถดูดซับและ
ระบายเหงื่อไดดี (นวลแข  ปาลิวนิช.  2542 และ วีระศักด์ิ  
อุดมกิจเดชา.  2543) จึงได รับความนิยมเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะในประเทศที่อากาศรอน เพราะนอกจากจะสวม
ใสสบายแลวยังมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ําไดดีกวาผาชนิด
อ่ืนอีกดวย  

ไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2) มีคุณสมบัติในการ
ปองกันรังสีอัลตราไวโอเลตและปองกันแบคทีเรีย (Chung 
and others.  2010 และ Nakata & Fujishima.  2012) 
และนิยมใชในดานอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง (ครีมกันแดด) 
ซึ่งไมเปนพิษหรือกอใหเกิดอาการแพตอมนุษย (Reinosa 
and others.  2016) ดั งน้ันการ เลือกใช ไท เท เนีย มได
ออกไซ ด ม าเคลื อบ ลงบ นผ าฝ าย  จะทํ าให ผ าฝ ายมี
ความสามารถในการปองกันรังสีอัลตราไวโอเลตได และยัง
ชวยเพิ่มมูลคาของส่ิงทอไดอีกดวย โดยทั่วไปการเคลือบสาร
ต างๆ ล งบ นผา จะใช วิ ธีก าร Pad-Dry-Cure (ณั ฐ วุฒิ     
เนียมจันทร.  2553, Kittinaovarat and others.  2012) 
ซึ่งเปนกระบวนการบีบอัด ทําใหแหง และทําใหเกิดปฏิกิริยา
เคมีดวยความรอน ทําไดโดยการนําผาจุมลงในสารละลาย
ของสารที่ตองการเคลือบ จากน้ันนําไปผานลูกกลิ้ง (Pad) 
แลวนําไปทําใหแหง (Dry) สุดทายนําไปผานกระบวนการอบ
ที่อุณหภูมิสูง (Cure) เพื่อใหสารเกิดการยึดติดกับผา  
 งานวิจัย น้ีมีค วามสนใจที่ จะ ใช อนุ ภาคนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซดเคลือบลงบนผาฝายดวยวิธี Pad-Dry-
Cure ที่อัตราสวนตางกัน เพื่อศึกษาผลของอัตราสวนที่มีตอ
ความสามารถในการปองกันรังสีอัลตราไวโอเลตของผาฝาย
ที่ผานการเคลือบดวยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด 
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณสมบัติของผาฝายตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปองกันรังสี
อัลตราไวโอเลตของผาฝายที่ผานการเคลือบอนุภาคนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซดดวยวิธี Pad-Dry-Cure 
 2. เพื่อศึกษาผลของอัตราสวนของอนุภาคนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซดตอน้ํา DI ที่มีตอประสิทธิภาพในการ
ปองกันรังสีอัลตราไวโอเลตของผาฝายที่เคลือบดวยดวยวิธี 
Pad-Dry-Cure 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 งานวิจัย น้ีไดทําการศึกษาประสิทธิภาพในการ
ปองกันรังสียูวีของผาฝาย โดยการเคลือบอนุภาคนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด ลงบนผาฝายดวยวิธี Pad-Dry-Cure 
ที่อัตราสวนของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซดในน้ํา DI 
ที่ตางกัน 3 อัตราสวน จากนั้นนําผาฝายที่ผานการเคลือบ
ดวยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซดโดยวิธี  Pad-Dry-
Cure ไปวิเคราะหลักษณะรูปราง การกระจายตัว และขนาด
ของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซดบนพื้นผิวของผาฝาย 
และประสิทธิภาพในการปองกันรังสียูวีตอไป 
 1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในงานวิจัยนี้มีเครื่องมือและอุปกรณ ดังตอไปน้ี 
  1.1  ผาฝายบริสุทธ์ิฟอกขาว 
  1.2  เตาเผาคารโบไลท (Carbolite) 
  1.3  เค รื่ อ งบี บ นํ้ าช นิด ลู ก ก ลิ้ ง  (Padding 
mangle) 
  1.4  ไท เท เนี ย ม ได อ อ ก ไซ ด  (Titanium 
Dioxide ; TiO2) ความบริสุทธ์ิ 99.9 % 
  1.5  นํ้าปราศจากไอออน (DI) 
 2.  วิธีการทดลอง 
  2.1  นําไทเทเนียมไดออกไซดอนุภาคนาโนมา
กระจายตัวในน้ํา DI ใหไดสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด 
อัตราสวน 3, 6 และ 9 g ตอนํ้า DI ปริมาตร 100 ml (3%, 
6% และ 9% (W/V)) 
  2.2  ตัดผาฝายใหมีขนาด 10 × 10 cm2 แลว
นําไปช่ังน้ําหนัก จากนั้นจุมลงในสารละลายไททาเนียมได
ออกไซด และนําผาฝายไปผานกระบวนการ Pad ที่เคร่ือง 
Padding mangle ซึ่งมีลูกกลิ้งบีบอัดจํานวน 2 ลูก จากน้ัน
นํามาช่ังน้ําหนักอีกครั้ง โดยตองมีนํ้าหนักเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 
80% (ณัฐวุฒิ  เนียมจันทร.  2553) (% Pick up หรือ % ที่
ผาเก็บนํ้าสารเคมีไว) ของน้ําหนักผาฝายกอนการ Pad 
  2.3  นําผาฝายมาอบที่อุณหภูมิ 80 °C ดวย
เตาเผาคารโบไลท เปนเวลา 5 นาที จากนั้นก็นําไปผาน
กระบวนการ cure ที่อุณหภูมิ 160 °C เปนเวลา 1 นาท ี
 3. การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลจะประกอบไปดวยการ
วิเคราะหลักษณะพื้นผิวของผาฝาย และการดูดกลืนรังสี
อัลตราไวโอเลต ดังตอไปน้ี 
  3.1  ตัดตัวอยางใหมีความยาวเทากับแทนวาง
ตัวอยาง แลวนําไปติดไวบนแทนวางตัวอยาง นําไปฉาบผิว 
แ ล ว นํ า เข า เค รื่ อ ง  Scanning electron microscope 
(SEM) และวิเคราะหธาตุดวยเครื่อง EDX 
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ก) 

ข) 

ค) 

ง) 

  3.2  ตัดชิ้นตัวอยางแตละอัตราสวนเปนรูป
สี่เหล่ียมจัตุรัสใหมีขนาด 5 × 5 cm2 แลวนําไปวิเคราะห
การดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตดวยเครื่องวัดการดูดกลืน
แสง (UV-vis spectrophotometer) รุ น  cary 300  ใน
โหมด %T (Transmission) โดยใชความยาวคล่ืน 280 nm, 
3 15  nm แ ล ะ  4 0 0  nm แ ล ว นํ า ไป เป รี ย บ เที ย บ
ประสิทธิภาพการปองกันรังสีอัลตราไวโอเลตโดยให %T 
ของผาฝายบริสุทธ์ิคิดเปน 100 % 
   
ผลการทดลอง 
 การศึกษาผลของอัตราสวนของอนุภาคนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซดที่มีตอประสิทธิภาพการปองกันรังสี
อัลตราไวโอเลตของผาฝายที่ผานการเคลือบดวยวิธี Pad-
Dry-Cure ไดผลการทดลองดังนี้ 
 1. การเคลือบอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด
ลงบนผาฝายดวยวิธี Pad-dry-cure 
 จากการทดลอง พบวาผาฝายบริสุท ธ์ิฟอกขาว
ขนาด 10 × 10 cm2 กอนการ pad มีน้ําหนักโดยเฉลี่ยอยูที่ 
1.353 g เมื่อนําไปผานกระบวนการ pad ที่ใชไทเทเนียมได
ออกไซด 3%, 6% และ 9% (W/V) แลวมี % Pick up เปน 
81.35%, 82.38% และ 84.39% ตามลําดับ หลังจากนําไป
ผานกระบวนการ cure พบวานํ้าหนักของผาฝายที่ผาน
กระบวนการเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด 3%, 6% และ 
9% (W/V) แลว มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเปน 1.388 g, 1.403 g 
และ 1.444 g ตามลําดับ  
 2. การวิเคราะหลักษณะรูปราง และปริมาณของ
อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซดที่เคลือบลงบนผาฝาย
ดวยวิธี Pad-dry-cure 
 จากภาพ  1 ก), ข ), ค ) และ ง) แสดงให เห็น
ลักษณะพื้นผิวของผาฝายที่ผานและไมผานการเคลือบดวย
ไทเทเนียมไดออกไซดอนุภาคนาโนที่อัตราสวนตางๆ ซ่ึงจะ
เห็นไดวามีอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซดยึดเกาะอยูบน
พื้นผิวของผาฝายโดยเพิ่มจํานวนข้ึนตามอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น 
คือ 3%, 6% และ 9% (W/V) ตามลําดับ 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 แสดงลักษณะพื้นผิวของผาฝายที่ผานและไมผาน
การเคลือบดวย TiO2 ที่อัตราสวนตางๆ ก) ผาฝายบริสุทธ์ิ 
ข) 3% (W/V), ค) 6% (W/V) และ ง) 9% (W/V)  
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 จากเทคนิควิเคราะหธาตุดวยเครื่อง EDX (Energy 
dispersive X-ray spectrometer) เพื่ อ ดู ป ริ ม าณ ขอ ง
ไทเทเนียมไดออกไซดที่เคลือบอยูบนผิวของผาฝาย พบวา
ปริมาณของไทเทเนียม (Ti) ซ่ึงกําหนดใหเปนตัวแทนของ
ไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2) ที่เคลือบอยูบนผิวของผาฝาย 
ซึ่งแสดงผลเปน % โดยนํ้าหนัก (Wt%) โดยผาฝายบริสุท ธ์ิ
ฟอกขาวจะมีปริมาณของไทเทเนียมที่เคลือบอยูบนผิวของ
ผาฝายอยูที่ 0 Wt% ในสวนของผาฝายเคลือบไทเทเนียมได
ออกไซด อัตราสวน 3%, 6% และ 9% (W/V) จะมีปริมาณ
ของไทเทเนียมที่เคลือบอยูบนผิวของผาฝาย 61.49, 65.41 
และ 69.18 Wt% ตามลําดับ 
 
ตาราง 1 คา Transmission รังสี UVA และ UVB ของผา
 ฝายที่ผานการเคลือบดวยวิธี Pad-Dry-Cure ที่
 อัตราสวนตางๆ กับผาฝายบริสุทธ์ิฟอกขาว 
 

 
 3. การวิเคราะหประสิทธิภาพการปองกันรังสี
อัลตราไวโอเลตของผาฝายที่ผานการเคลือบอนุภาคนาโนไท
ทาเนียมไดออกไซดดวยวิธี Pad-dry-cure เปรียบเทียบกับ
ผาฝายบริสุทธ์ิ 
 จากตาราง 1 จะไดวา ผาฝายเคลือบไทเทเนียมได
ออกไซด อัตราสวน 3%, 6% และ 9% (W/V) จะมีคาการ
สองผาน (Transmission) รังสีอัลตราไวโอเลตความยาว
ค ลื่ น  280 nm คื อ  0.1015, 0.0929 แ ล ะ  0.0901 
ตามลําดับ รังสีอัลตราไวโอเลตความยาวคลื่น 315 nm คือ 
0.1543, 0.1188 แ ล ะ  0.1120 ต า ม ลํ า ดั บ  รั ง สี
อัลตราไวโอ เลตความยาวค ล่ืน 400 nm คื อ 0.2327, 
0.1721 และ 0.1356 ตามลําดับ 

ตาราง 2 คาประสิทธิภาพการปองกันรังสี UVA และ UVB  
 ที่เพิ่มข้ึนของผาฝายที่ผานการเคลือบดวยวิธี Pad-
 Dry-Cure ที่ อัตราสวนตางๆ กับผาฝายบริสุท ธ์ิ
 ฟอกขาว โดยกําหนดใหผาฝาย มีคา %  
 Transmission = 100 

 
 จาก ต า รา ง  2 เมื่ อนํ าค า  Transmission ม า
คํานวณคาประสิทธิภาพการปองกันรังสีที่เพิ่มขึ้น โดยใหผา
ฝายบริสุท ธ์ิฟอกขาวมีคา % Transmission = 100 (คา
ประสิทธิภาพการปองกันรังสีเปน 0%) จะไดวา ผาฝาย
เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด อัตราสวน 3%, 6% และ 9% 
(W/V) จะมีประสิทธิภาพการปองกันรังสีอัลตราไวโอเลต
คว าม ย าวคลื่ น  280 nm คื อ  73.51%, 75.75% แ ล ะ 
76.48% ตามลําดับ รังสีอัลตราไวโอเลตความยาวคลื่น 315 
nm คือ 63.86%, 72.17% และ 73.76% ตามลําดับ รังสี
อัลตราไวโอเลตความยาวค ล่ืน 400 nm คือ 52.44%, 
64.83% และ 72.29% ตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการทดลองจะเห็นวาเมื่อเพิ่มอัตราสวนของ
อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด จะทําใหมีปริมาณ
อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซดที่ยึดเกาะอยูบนพื้นผิว
ของผาฝายเพิ่มขึ้น และยังสงผลตอประสิทธิภาพการปองกัน
รังสี UVA และ UVB กลาวคือ เมื่อนําผาฝายไปผานการ
เคลือบอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซดดวยวิธี Pad-dry-
cure ที่อัตราสวน 3, 6 และ 9 g ตอน้ํา DI ปริมาตร 100 
ml (3%, 6% และ 9% (W/V)) ประสิท ธิภาพการปองกัน

ตัวอยาง 

คา Transmission รังสี UVA 
และ UVB (280-400 nm) 

280 nm 315 nm 400 nm 

ผาฝายบริสุทธิ์ฟอกขาว 0.3831 0.4269 0.4750 

ผาฝายเคลือบ TiO2 3% (W/V) 0.1015 0.1543 0.2327 

ผาฝายเคลือบ TiO2 6% (W/V) 0.0929 0.1188 0.1721 

ผาฝายเคลือบ TiO2 9% (W/V) 0.0901 0.1120 0.1356 

ตัวอยาง 

ประสิทธิภาพการปองกันรังสี UVA 
และ UVB ท่ีเพิ่มข้ึน (%) 

280 nm 315 nm 400 nm 

ผาฝายบริสุทธ์ิฟอกขาว 0 0 0 

ผาฝายเคลือบ TiO2 3% 
(W/V) 

73.51 63.86 52.44 

ผาฝายเคลือบ TiO2 6% 
(W/V) 

75.75 72.17 64.83 

ผาฝายเคลือบ TiO2 9% 
(W/V) 

76.48 73.76 72.29 
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รังสี UVA และ UVB ของผาฝายที่เพิ่มข้ึนมีความสัมพันธกับ
ปริมาณไทเทเนียมไดออกไซดในสารละลาย คือเมื่อเพิ่ม
ปริมาณของไทเทเนียมไดออกไซดประสิทธิภาพการปองกัน
รังสี UVA และ UVB ของผาฝายก็จะเพิ่มข้ึนดวยเชนกัน โดย
อัตราสวน 9% (W/V) ประสิทธิภาพการปองกันรังสี UVA 
และ UVB จะมีคาเฉล่ียอยูที่ 74.18% ซึ่งมากที่สุด รองลอง
มาคือ อัตราสวน 6% (W/V) ประสิทธิภาพการปองกันรังสี 
UVA และ UVB จะมีคาเฉลี่ยอยูที่ 70.92% และอัตราสวนที่
ปองกันรังสี UVA และ UVB ไดนอยที่สุดคือ อัตราสวน 3% 
(W/V) ประสิทธิภาพการปองกันรังสี UVA และ UVB จะมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 63.15% 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 นําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อผลิต
ผาฝายที่สามารถปองกันรังสีอัลตราไวโอเลตได 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรมีการศึกษาการความสามารถในการ
ยึดเกาะกันระหวางอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซดกับ
เนื้อผาฝาย  
  2.2  ศึกษาคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของไททาเนียมได
ออกไซด เชน การปองกันเชื้อแบคทีเรีย เปนตน 
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