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ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
รับราชการในประเทศไทยสมัยรัชกาลที ่6

เป็นผู้บุกเบิกงานด้านศิลปะ 
และได้ร่วมก่อต้ังโรงเรียนประณีตศิลปกรรม
ซ่ึงต่อมากลายเป็น “มหาวิทยาลัยศิลปากร”



ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เดิมชื่อ CORRADO FEROCI เกิดเมื่อวันที่ 15 
กันยายน พ.ศ. 2435 ในเขตซานโจวันนี (San Giovanni) เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศ
อิตาลี บิดาชื่อ นาย Artudo Feroci และมารดาชื่อนาง Santina Feroci เมื่ออายุ 23 ปี 
สามารถสอบผ่านเป็นศาสตราจารย์ จากราชวิทยาลยัศิลปะแห่งนครฟลอเรนซ์ (The 
Royal Academy of Art of Florence)

ส าหรับเร่ืองการศกึษานัน้ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เข้าศึกษาในระดับชัน้ประถม 
เมื่อปี 2441 พอจบหลกัสตูร 5 ปี ก็ได้เข้าศกึษาในโรงเรียนมัธยมอีก 5 ปี หลงัจากนัน้ก็ได้
เข้าศึกษาทางด้านศิลปะในโรงเรียนราชวิทยาลัยศิลปะ แห่งนครฟลอเรนซ์ จนจบ
หลกัสตูรวิชาช่าง 7 ปี และได้รับประกาศนียบัตรช่างปัน้ช่างเขียน ในขณะที่มีอายุ 23 ปี 
หลังจากนัน้ ไม่นานก็รับปริญญาบัตรเป็นศาสตราจารย์ ที่มีความรอบรู้ท างด้าน
ประวติัศาสตร์ศิลป์ วิจารณ์ศิลป์และปรัชญา นอกจากนี ้ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ยังมี
ค ว ามสามาร ถทาง ด้ าน ศิลปะแข นงประ ติมาก รรมแ ละจิ ต ร ก ร รม อี ก ด้ ว ย

เมื่อปี 2466 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้ชนะการประกวดการออกแบบเหรียญ
เงินตราสยามที่จดัขึน้ในยโุรป ซึง่ผลการประกวดครัง้นีเ้องที่ท าให้ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระ
ศรี ได้เดินทางมารับราชการเป็นช่างปัน้ประจ ากรมศิลปากร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 และในวันที่ 14 มกราคม 2466 ศาสตราจารย์ศิลป์ 
พีระศรี ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นอาจารย์สอนวิชาช่างปัน้หล่อ แผนกศิลปากรสถานแห่ง
ราชบณัฑิตสภา

จนกระทัง่ในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ช่วงปี 2484 ประเทศอิตาลียอมพ่ายแพ้แก่
ฝ่ายสมัพนัธมิตร ส่งผลให้ชาวอิตาเลียนที่อาศัยอยู่ภายในประเทศไทยตกเป็นเชลยของ
ประเทศเยอรมนีกับญ่ีปุ่ น แต่รัฐบาลไทยได้ขอควบคุมตัวศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ไว้
เอง ก่อนที่จะให้หลวงวิจิตรวาทการ ด าเนินการเดินเร่ืองขอโอนสญัชาติจากอิตาเลียนมา
เป็นสญัชาติไทย พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "นายศิลป์ พีระศรี" เพื่อป้องกันมิให้ต้องถูก
เกณฑ์เป็นเชลยศึกไปสร้างทางรถไฟสายมรณะ และสะพานข้ามแม่น า้แคว เมือง
กาญจนบรีุ

ส าหรับการวางรากฐานการศกึษา ในช่วงแรกศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้จัดตัง้ 
"โรงเรียนประณีตศิลปกรรม" ซึง่ต่อมาได้เปลีย่นชื่อเป็น "โรงเรียนศิลปากรแผนกช่าง" เมื่อ
ปี  2 480  ซึ่ ง โ ร ง เ รี ยนแห่ งนี  ้ ไ ด้ มี ก าร เ ปิ ดสอนหลักสูต รวิ ช า จิต รกรรมและ
ประติมากรรม และในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้สั่งให้
แยกกรมศิลปากรออกจากกระทรวงศึกษาธิการและให้มาขึน้อยู่กับส านักนายกรัฐมนตรี
แทน เนื่องจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะว่าเป็ น
วัฒนธรรมที่ส าคัญย่ิงสาขาหนึ่งของชาติ จึงได้มีค าสั่งให้ พระยาอนุมานราชธน อธิบดี
กรมศิลปากร ในขณะนัน้ ด าเนินการปรับปรุงหลกัสตูรและตราพระราชบัญญัติ เพื่อยก
ฐานะ "โรงเรียนศิลปากร" ขึน้เป็น "มหาวิทยาลยัศิลปากร" เมื่อวนัที่ 12 ตลุาคม 2486

โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนัน้  มีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เ ป็น
ผู้อ านวยการสอนและด ารงต าแหน่งคณบดีคนแรก และคณะวิชาเดียวที่มีการเ ปิดสอน 
คือ คณะจิตรกรรมประติมากรรม (สาขาจิตรกรรมและสาขาประติมากรรม)

แหลง่ข้อมลู : https://hilight.kapook.com/view/28448
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Data Science เพื่อการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 3

เมื่อวนัศกุร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ส านกับริการคอมพิวเตอร์ จดังาน Data Science เพื่อการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 3 ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 3 อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์
ในช่วงแรกเป็นการอภิปรายในหวัข้อ “วิทยาศาสตร์ข้อมลูกบัยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั”

โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศกึษา และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ
แผน มหาวิทยาลยัมหิดล ได้กลา่วเก่ียวกบัการที่ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศนูย์
เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกนัส ารวจพืน้ที่นาข้าวของเกษตรกรไทยจ านวนหลาย
หมื่นล้านไร่

และจากการจัดอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ประจ าปี 2018 โดย IMD ในปี 2561 ประเทศไทยมี
ผลที่ตกลงทัง้โดยคะแนนและอนัดบั โดยมีคะแนนรวมในปีนีเ้ท่ากับ 79.450 เปรียบเทียบกบั 80.095 ในปี 2560 และมี
อนัดบัที่ตกลง 3 อนัดบั โดยลดลงจากอนัดบัที่ 27 ในปี 2560 เป็นอนัดบัที่ 30 ในปี 2561 หากพิจารณาเฉพาะ 5 ประเทศ
อาเซียนที่อยู่ในการจัดอนัดบันี ้ ซึ่งได้แก่ สงิคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลปิปินส์ และอินโดนีเซียแล้ว สว่นใหญ่มีอนัดบัลดลง
โดยเฉพาะประเทศฟิลปิปินส์ที่อนัดบัลดลงถงึ 9 อนัดบั จากอนัดับที่ 41 ในปี 2560 ลงมาที่ 50 ในปี 2561 ในขณะที่
ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียนที่มีอนัดบัดีขึน้จากอนัดบัที่ 24 เป็นอนัดบัที่ 22 ในปีนี ้

แหลง่ข้อมลู : http://thailandcompetitiveness.org/topic_detail.php?lang=Th&ps=120

และหวัข้อที่ 2 “ประเด็นทางกฏหมายกบัวิทยาศาสตร์ข้อมูล” วิทยากรโดย รศ.ดร.นวลวรรณ สนุทรภิษัช ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้กลา่วเก่ียวกบั

1. Dataset คือชดุข้อมลูเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ที่มีคณุสมบัติเหมือนกนั
2. Algorithm คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขัน้ตอนที่ชดัเจน เมื่อน าเข้าอะไร แล้วจะต้อง

ได้ผลลพัธ์เช่นไร กระบวนการนีป้ระกอบด้วยจะประกอบด้วยวิธีการเป็นขัน้ ๆ และมีสว่นที่ต้องท าแบบวนซ า้อีก จนกระทัง่
เสร็จสิน้การท างาน

3. Knowledge Management : KM หรือการจัดการความรู้ เป็นการรวบรวม จดัเรียง หรือสร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ทัง้ในตัวบคุคลและเอกสาร เพื่อให้คนภายในองค์กรสามารถที่จะเข้าถงึความรู้ หรือข้อมูลต่าง ๆ เหลา่นีไ้ด้ แล้ว
น ามาพฒันาตวัเองและน าไปใช้เพื่อพฒันาองค์กรอย่างเกิดประโยชน์



หวัข้อที่ 3 “สาธิตการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI” วิทยากรโดย คณุศภุวิชญ์ เขียวขจี Microsoft
Solution Specialist บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้กลา่วถงึ Business Intelligence (BI) มีให้บริการทัง้
แท็บแลต็ สมาร์ทโฟน และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลทัว่ไป สามารถเป็นผู้ช่วยสว่นตวัอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมลู
ใหญ่ที่มีความซบัซ้อน สามารถดขู้อมลูได้ทัง้แบบภาพ ตารางข้อมลู และการผสานรวมแพลตฟอร์ม BI

หวัข้อที่ 4 “สาธิตการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมลูด้วย Alterys + Qlik Sense” วิทยากรโดย คณุธงชัย ธรรมโชติ
บริษัท Knowledge Management System ได้กลา่วเกี่ยวกบัการท างานกบั Alterys จะเป็นการรวบรวมข้อมูลทัง้หมด
ที่มีอยู่นัน้น ามาบริหารจัดการ โดยเรียงล าดบัขัน้ตอนของการปฏิบติังานระหว่างบคุคลากร หรือหน่วยงาน สามารถ
ก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ และใช้เอกสารหรือคอมพิวเตอร์มาช่วยในการก ากบังาน โดยใช้ Alterys + Qlik Sense

หวัข้อที่ 5 “สาธิตการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Rapid Miner วิทยากรโดย ดร.เอกสทิธ์ิ พชัรวงศ์ศักดา
บริษัท ควอนเดติกส์ จ ากัด ได้น าเสนอวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงร้านค้าสมยัใหม่ที่ลกูค้ามีบัตรอิเลก็ทรอนิกส์ที่สามารถ
สแกนได้ตัง้แต่ทางเข้า การสแกนเพื่อเลอืกตวัสนิค้า การแสดงราคาสนิค้าเป็นตวัเลขดิจิทัล การแสดงยอดรวมของ
ราคาสนิค้าทัง้หมด



วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปี 2561

ขอเชิญชวนนิสติ บคุลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ด าเนินการพัฒนาและปลกูต้นไม้
ในวนัเสาร์ที่ 8 กนัยายน 2561 ดงันี ้

1. เพื่อร่วมเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ปลกูต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ บ ารุงรักษาต้น ไม้ ภายใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องให้มีความร่มร่ืน สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่
ดีให้สอดคล้องกบัโครงการวิทยาเขตสเีขียว KU GREEN CAMPUS

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และสร้างจิตส านึกร่วมกันให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการประกอบ
กิจกรรมพฒันา โดยให้ทกุหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ของเราให้มีความสะอาด 
เกิดความร่มร่ืน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

4. เพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินงานมาตรฐานกิจกรรม "7 ส." ในแต่ละพืน้ที่ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสยั 
สขุลกัษณะ สวยงาม และสร้างสิง่แวดล้อมที่ดี ให้กบัทกุหน่วยงาน คณะ ส านกั สถาบนัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์





ท าไม!!! ฝนตก รถติดกว่าเดิม

เราลองมาวิเคราะห์กนัดนูะครับว่า พอฝนตกทีไร ท าไมรถถงึได้ติดมากกว่าเดิม

เพราะทกุคนรู้อยู่แล้วว่าเมื่อมีฝนตกลงมาบนถนนเมื่อไหร่ ถนนก็จะลืน่มากย่ิงขึน้ ย่ิงถ้าถนน
เส้นนัน้ห่างหายการสมัผสักบัน า้ฝนมาเนิ่นนานแล้ว ฝนแรกที่ตกลงมา จะย่ิงท าให้ถนนลืน่มากย่ิงขึน้กว่าปกติ เพราะฝุ่ น
ที่จบัจะหลดุมากบัน า้แล้วเพิ่มความลืน่เข้าไป เราจงึถูกสอนกนัอยู่เสมอว่า ถ้าฝนตก ต้องขบัรถให้ช้าลง พอรถทกุคนัขบั
ช้าลง ก็ท าให้ต้องใช้เวลามากขึน้ในการอยู่บนถนน ท าให้ปริมาณรถสะสมมากขึน้ และในช่วงที่ติดไฟแดง กว่าจะขยบั
ตวัออกไปได้ ก็ย่ิงท าให้รถช้าขึน้ไปอีก

ชีวิตคนเมืองหลาย ๆ คน ถงึแม้จะมีรถยนต์สว่นตวัใช้งาน แต่ก็ยงัเลอืกที่จะเดินทางด้วย
ระบบขนสง่มวลชนอยู่ อาจจะด้วยเหตผุลของการขีเ้กียจขบัรถ หรือประหยดัค่าเดินทาง แต่พอเมื่อก าลงัจะออกจาก
บ้าน แต่ฝนดนัตกลงมา หรือมีแนวโน้มที่จะมีฝนตกหนกั คนกลุม่นีห้ลายคนก็จะเลอืกน ารถยนต์สว่นตวัออกมาใช้งาน
เพื่อเดินทางไปถงึจุดหมายปลายทาง ด้วยเหตุผลว่าไม่อยากเปียกฝน หรือสะดวกกว่าที่เคยไปใช้ระบบขนสง่มวลชน
ตามปกติ ปริมาณรถยนต์จงึลงมาบนถนนเพิ่มขึน้ ท าให้รถติดเพิ่มขึน้ตามไปด้วย

รถบางคนัมีอายกุารใช้งานมานานมาก หากบงัเอิญเจอน า้ท่วมขังตามขอบทาง หรือขบัรถวิ่งลยุ
ในแอ่งน า้ อาจท าให้รถเกิดอาการสะดดุ ดบั และจอดเสยีข้างทาง ท าให้ต้องเสียช่องจราจรไป 1 ช่องทาง มีผลให้รถ
ด้านหลงัว่ิงได้ช้าลง จากการที่ต้องระวงัในการเปลีย่นช่องทางการเดินรถ ท าให้เป็นอีกสาเหตหุนึง่ที่ท าให้รถติดเพิ่มขึน้

เม่ือมีฝนตกและถนนลืน่ สิง่ที่มกัจะตามมาเป็นประจ าก็คือ “อบุติัเหต”ุ อาจจะเนื่องจากถนน
ลืน่ ท าให้เบรคไม่อยู่ หรือเกิดจากความประมาทของผู้ขบัขี่รถเอง แน่นอนว่าเมื่อมีรถจอดชนกนัอยู่กลางถนน ก็สง่ผลให้
รถคนัหลงั ไม่สามารถใช้ช่องจราจรนัน้ได้ ต้องเบี่ยงรถเพื่อหลบให้เดินทางได้ต่อ ท าให้รถเกิดการชลอตวั และเกิดการ
สะสมจ านวนรถยนต์ที่เพิ่มมากขึน้ตามมา ย่ิงท าให้รถติดมากย่ิงขึน้ หากตกลงกนัได้เร็วระหว่างคู่กรณีก็ยงัไม่ค่อย
เท่าไหร่ แต่ถ้าตกลงกนัไม่ได้แล้วต้องรอเรียกประกนัมาเคลียร์ ก็จะย่ิงท าให้ช้ามากย่ิงขึน้ และมีผลท าให้รถติดเพิ่มมาก
ขึน้

เมื่อฝนตก คนเดินถนนก็ต้องกางร่มเพื่อป้องกนัเม็ดฝนตกลงมาใส่ตวั จะได้ไป
ท างานในสภาพที่เรียบร้อยที่สดุเท่าที่จะท าได้ และมีผลท าให้รถมวลชน ตัง้แต่รถเมล์ รถแท็กซี่ รถตู้ รถสองแถว ต้อง
จอดนานกว่าเดิมเพื่อรอให้คนขึน้พบัร่มให้เสร็จเรียบร้อยก่อนขึน้รถ หรือต้องรอคนลงกางร่มก่อนจะพ้นหลงัคากรถอีก
ท าให้ต้องบวกเวลาเพิ่มคนละ 3 วินาที หากขึน้รถครัง้ละ 10 คน ก็เสยีเวลาไป 30 วินาทีแล้ว หากย่ิงมีหลายคนที่รอขึน้
รถหลาย ๆ คนั ก็ย่ิงเพิ่มสะสมกนัไปอีก ท าให้รถด้านหลงัก็เดินทางช้าลง สง่ผลให้รถติดเพิ่มขึน้ไปตามระเบียบ

แหล่งข้อมลู : http://variety.teenee.com/foodforbrain/77999.html



การผลิตเส้นใยนาโนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผ้าปิดแผล

เส้นใยมีหลายชนิดทัง้จากเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสงัเคราะห์ เพื่อน ามาใช้ถกัทอขึน้รูปเป็นผ้า โดยมากเป็น
เส้นใยที่มีขนาดของเส้นใยในระดบัไมโครเมตร ซึง่ถือว่าเป็นขนาดที่ใหญ่ ท าให้มีข้อจ ากดัในการประยกุต์ใช้กบังานที่
เป็นด้านเฉพาะเจาะจง เช่น งานทางด้านการแพทย์ จงึมีการพฒันาผลิตเส้นใยให้มีขนาดเล็กลงจนถึงระดับนาโนเมตร
เพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน เส้นใยนาโนเป็นเส้นใยที่มีขนาดเลก็ในระดบันาโนเมตรคือมีขนาดระดบั 100 นาโนเมตร
หรือเลก็กว่า ท าให้มีข้อดีหลายประการ เช่น มีอตัราสว่นระหว่างพืน้ผิวต่อปริมาตรสงู ท าให้มคีวามสามารถในการ
เกิดปฏิกิริยากบัสารตวัอื่น ๆ ได้ดีกว่าเส้นใยที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีพืน้ที่ผิวมากกว่า ขนาดของเส้นใยสามารถ
ควบคุมคุณสมบติัเชิงกลของโครงสร้างผ้าแบบไม่ถกัทอ เช่น ความแข็งแรง ความเป็นรูพรุน ขนาดของรูพรุน ตลอดจน
ความสามารถในการไหลผ่านของก๊าซภายในโครงสร้างของผ้าแบบไม่ถักทอ เป็นต้น ปัจจบุนัอตุสาหกรรมเส้นใยนาโน
สามารถผลติได้จากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นวิธี melt spinning, wet spinning, melt blowing, flash spinning และ force
spinning อย่างไรก็ตามวิธีเหลา่นี ้ ล้วนต้องใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่มีราคาแพง ต้องใช้วตัถดิุบในการผลติต่อครัง้เป็น
จ านวนมาก ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการผลติเส้นใยนาโนด้วยวิธีดังกล่าวมีมูลค่าสงูด้วย

ขนาดของเส้นใยนาโนที่สภาวะต่าง ๆ                            สมบัติเชิงกลของโครงร่าง                       ประสิทธิภาพในการต้านเชือ้แบคทีเรีย
เส้นใยนาโนชนิดต่าง ๆ ของโครงร่างเส้นใยนาโน

ผศ.ดร.ทองใส จ านงการ และทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
จงึได้ท าการวิจยัและพฒันาเพื่อหาทางลดปัญหาและค่าใช้จ่ายในการผลิตเส้นใยนาโน โดยการสร้างระบบการป่ันเส้น
ใยด้วยกระแสไฟฟ้าสถิต (electrospinning) ซึง่เป็นวิธีการผลติเส้นใยนาโนที่ไม่มีความซบัซ้อนของเคร่ืองมือเมื่อเทียบ
กบัวิธีอื่น เพื่อใช้ผลิตเส้นใยนาโนจากพอลเิมอร์ชนิดต่าง ๆ และท าการทดสอบสมบติัทางกายภาพของเส้นใยนาโนที่
ผลติได้กบัอนภุาคนาโนซิงค์ออกไซด์ เพื่อการน าไปประยกุต์ใช้ในทางการแพทย์ต่อไป

งานวิจยัครัง้นี ้ ได้ท าการเตรียมเส้นใยนาโนของพอลแิลคติกแอซิด และพอลแิลคติกแอซิดคอมโพสิตอนภุาค
นาโนซิงค์ออกไซด์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ผ่านกระบวนการขึน้รูปเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าสถิต ใช้ตวัท าละลายผสม
ระหว่างไดเมทธิลฟอร์มาไมด์ และไดคลอโรมีเทน ซึง่ผลการทดลองพบว่า สามารถท าการขึน้รูปโครงร่างเส้นใยนาโน
แบบไม่ถกัทอของพอลแิลคติกแอซิด และเส้นใยคอมโพสิตของพอลแิลคติกแอซิดได้ โดยมีขนาดของเส้นใยประมาณ
120 – 250 นาโนเมตร โดยไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เมื่อท าการผสมอนภุาคนาโนซิงค์ออกไซด์ลงในพอลแิลคติกแอซิด
และพบว่า โครงร่างเส้นใยนาโนแบบไม่ถกัทอที่ได้จากพอลแิลคติกแอซิดคอมโพสติอนภุาคนาโนซิงค์ออกไซด์ มีสมบัติ
ทางความร้อนที่ดีกว่าเส้นใยของพอลแิลคติกแอซิดอย่างเดียว แสดงให้เห็นว่าอนภุาคนาโนซิงค์ออกไซด์สามารถท าการ
ปรับปรุงสมบติัทางความร้อนของพอลแิลคติกแอซิดให้ดีย่ิงขึน้ แม้ว่าโครงร่างเส้นใยนาโนแบบไม่ถักทอที่เตรียมได้นีย้งั
มีสมบติัเชิงกลค่อนข้างต ่า ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากการเตรียมโครงร่างเส้นใยนาโนแบบไม่ถกัทอมีขนาดบางเกินไป จงึ
สามารถรับแรงได้ค่อนข้างต ่า นอกจากนีย้งัพบว่า โครงร่างเส้นใยนาโนแบบไม่ถักทอที่เตรียมได้จากพอลแิลคติกแอซิด
คอมโพสติอนภุาคนาโนซิงค์ ออกไซด์ มีคณุสมบัตใินการต้านเชือ้แบคทีเรียที่ดีทัง้ชนิดแกรมบวกและแกรมลบอีกด้วย
แสดงให้เห็นว่า โครงร่างเส้นใยนาโนแบบไม่ถักทอที่เตรียมได้จากงานวิจยันี ้ สามารถน าไปประยกุต์ใช้เป็นวัสดทุาง
การแพทย์ เช่น ผ้าปิดได้อย่างมีประสทิธิภาพ

แหลง่ข้อมลู : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=47653
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