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บทคัดยอ 

 ปจจุบันเส้ือผาและเคร่ืองนุงหมมีบทบาทสําคัญตอมนุษยมากข้ึน นอกจากเปนปจจัยพื้นฐานที่จําเปนอยาง

หนึ่งในการดํารงชีวิตของมนุษยแลว ประการสําคัญในการเลือกสวมใสเส้ือผาคือ การสนองความพึงพอใจ และ

จุดมุงหมายในดานอื่น ๆ สําหรับภูมิอากาศที่หนาวเย็น เส้ือผาและเคร่ืองนุงหมจึงทําหนาที่ปองกันการสูญเสียความ

รอนจากรางกาย การสวมใสเส้ือผาหนา ๆ หรือจํานวนมากชั้นจึงจําเปนเพื่อทําใหรางกายอบอุนในสภาวะที่อุณหภูมิ

ส่ิงแวดลอมตํ่ากวาอุณหภูมิของรางกายมาก ๆ แตจะทําใหผูสวมใสรูสึกไมสบายตัวและไมคลองตัว ดังนั้น แนวคิด

สําหรับเทคโนโลยีนวัตกรรมและการออกแบบสําหรับเส้ือผาและผลิตภัณฑเพื่อสรางความอบอุนในงานวิจัยนี้ทําโดย

การพัฒนาอุปกรณใหความรอนแบบพกพาท่ีสามารถถอดเขาออกได โดยอุปกรณใหความรอนน้ีประกอบดวยแผนให

ความรอนที่ผลิตจากผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอนที่ถูกเตรียมโดยเทคนิคการปนดวยไฟฟา และแบตเตอร่ี

ที่มีน้ําหนักเบา  มีขนาดกะทัดรัด ทําใหสามารถนํามาออกแบบ ติดต้ังและใชงานรวมกับเส้ือผา เคร่ืองนุงหม และ

ผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดอยางคลองตัว จึงเปนการเพิ่มมูลคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑใหมที่สามารถใหความ

รอน หรือสรางความอบอุนไดแบบประหยัดพลังงาน   

คําสําคัญ :  แผนใหความรอน  ผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอน  อุปกรณใหความรอน  การออกแบบเส้ือผา   

                   เส้ือผารองเทา 

Abstract 

 Nowadays, clothing and apparel, which are one of our basic human needs, play a more 

important role in human life. Significant points in choosing clothing to wear are, moreover, a response to 

contentment and other goals. In cold climates, the major function of clothing and apparel is to prevent 

heat loss from our body. Wearing thick or multiple layers of clothing is required to keep our body warm in 

a much colder surrounding temperature than our body temperature, resulting in wearer’s uncomfortable 

and inflexible feelings. Conceptual idea for innovative technology and design for garments and products 

for warmth in this research is to develop portable and removable heater. The developed heater consists 

of heating pad made from electrospun nonwoven fabric of carbon nanofibers and lightweight and 

compact battery. The resulting portable heater can therefore be designed, installed and sewn flexibly into 

                                          
1 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, 

Thailand.  

2 ภาควิชาออกแบบเคร่ืองแตงกาย คณะมัณฑนศลิป มหาวิทยาลัยศลิปากร กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย  

Department of Fashion Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok 10220, Thailand. 



2 

clothing, wearing apparel and other products to create value-added and variety of new products that can 

provide heat or warmth using low energy.  

Keywords:  Heating pad, Nonwoven fabric of carbon nanofibers, Heater, Garment design, Clothing and  

                  shoe.  

ประเภทของผลงานสรางสรรค 
 ผลิตภัณฑใหความอบอุน 

              เส้ือผาและรองเทา 

แนวความคิด 

 ปจจุบันความตองการส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของโลกยังคงสูงอยูอยางตอเนื่อง ทั้งในตลาดเอเชีย สหภาพ

ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีภูมิอากาศอบอุนช้ืนแถบละติจูดกลาง และภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป โดยภูมิอากาศ

อบอุนช้ืนแถบละติจูดกลางจะมีอากาศชื้นตลอดท้ังปมีอุณหภูมิในฤดูหนาวเฉล่ียระหวาง -3 ถึง 18 องศาเซลเซียส 

ไดแก ทวีปยุโรป อเมริกา และจีน สวนภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป พบวาอากาศหนาวเย็นถึง 9 เดือน โดยมีอุณหภูมิ

เฉล่ียตํ่าสุดตํ่ากวา -3 องศาเซลเซียส ไดแก ทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ในแถบความกดอากาศตํ่าก่ึงขั้วโลก 

เปนตน [1] ประกอบกับในปจจุบันการเกิดสภาวะโลกรอนทําใหมีสภาพอากาศท่ีรุนแรงขึ้น มีอากาศหนาวเย็นจัดปก

คลุมนานขึ้น ในสภาวะดังกลาวนี้ ทําใหตองสวมใสเส้ือผา และเคร่ืองนุงหมหนา ๆ และมีจํานวนมากช้ัน เพื่อทําให

รางกายอบอุน แตไมมีความคลองตัวในการใชชีวิตประจําวัน ดังนั้นเพื่อลดความหนาหรือจํานวนช้ันของเส้ือผาและ

เคร่ืองนุงหมที่ตองสวมใส แตยังคงสามารถใหความอบอุนแกรางกายได ในงานวิจัยนี้จึงเลือกใชอุปกรณใหความรอน

แบบพกพาท่ีสามารถถอดเขาออกไดเพื่อเพิ่มความคลองตัวและประหยัดพลังงานใหแกผูใชงาน ซึ่งอุปกรณใหความ

รอนแบบพกพานี้นอกจากสามารถใหความอบอุนแกรางกายในชวงสภาพอากาศที่หนาวจัดไดแลว ในกรณีที่ไมอยูใน

สภาพอากาศที่หนาวจัดผูใชสามารถถอดอุปกรณใหความรอนออกจากเส้ือผาหรือเคร่ืองนุงหมที่ไดทําการออกแบบไว

ได ในปจจุบันอุตสาหกรรมส่ิงทอ และเคร่ืองนุงหม มีภาวะการแขงขันสูงขึ้น ดังนั้นการเพิ่มมูลคาของส่ิงทอ และ

เคร่ืองนุงหมจึงมีความจําเปนอยางย่ิง  สําหรับอุปกรณใหความรอนที่พัฒนาขึ้นนี้นอกจากเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ

แลวยังเพิ่มโอกาสการแขงขันในตลาดโลกของอุตสาหกรรมส่ิงทอ และเคร่ืองนุงหมไทยได และยังสามารถนํา

ประยุกตใชในทางการแพทย และวงการกีฬาไดเชนกัน จึงเปนการสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑใหมที่ตองการ

สรางความรอนหรือความอบอุนได 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 

 โดยท่ัวไปเส้ือผาที่สวมใสมีวัตถุประสงคเพื่อใหความอบอุนแกรางกาย และความสวยงาม  ในกรณีที่

อุณหภูมิภายนอกมีอุณหภูมิที่ตํ่ากวารางกาย เส้ือผาจะทําหนาที่ปองกันการสูญเสียความรอนจากรางกายออกไปสู

ส่ิงแวดลอม หรือปองกันการสูญเสียอุณหภูมิในรางกายนั่นเอง ย่ิงส่ิงแวดลอมภายนอกมีอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิของ 

รางกายมากขึ้นเทาไหร ก็ย่ิงจําเปนตองสวมใสเส้ือผาหนา ๆ หรือมีจํานวนมากชั้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเล็งเห็นวาควร

นําเส้ือผาและเคร่ืองนุงหมที่สวมใสมาพัฒนาโดยติดต้ังแหลงใหความรอน นอกจากจะทําใหรางกายเกิดความอบอุน

แลว ยังสามารถลดปริมาณ และความหนาของเส้ือผาลงได ทําใหงายและสะดวกสบายตอการสวมใส มากขึ้น  โดย
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อุณหภูมิที่ทําใหมนุษยรูสึกสบายมีคาประมาณ 32± 1 องศาเซลเซียส โดยทั่วไป แหลงกําเนิดความรอนสวนใหญทํา

มาจากวัสดุโลหะ ทําใหแผนใหความรอนนี้แข็งและไมสามารถบิดงอได ดังนั้นเม่ือนํามาตัดเย็บรวมกับเส้ือผา

เคร่ืองนุงหมจึงทําไดลําบาก ปจจุบันแมจะมีการเตรียมโลหะใหอยูในรูปแบบของเสนใยได แตตองใชพลังงานสูงใน

กระบวนการผลิตและเสนโลหะท่ีไดมีขนาดใหญ ทําใหมีราคาคอนขางแพง สวนวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่นิยมนํามาทํา

เปนแหลงใหความรอน ไดแก แกรไฟต (Graphite) ซึ่งเปนอัญรูปหนึ่งของธาตุคารบอน การเตรียมแกรไฟตโดยท่ัวไป

สามารถเตรียมไดจากวัตถุดิบหลายประเภท เชน ถานหิน เซลลูโลส และพอลิเมอร เปนตน 

 โดยทั่วไปแกรไฟตมีสมบัติเปราะ ไมสามารถบิดและพับงอได แตการเตรียมเสนใยดวยเทคนิคการปนดวย

ไฟฟา ทําใหเสนใยเกิดการซอนทับกันและสานกันไปมา [2-5] จึงไดแกรไฟตในรูปแบบของผืนผาแบบไมทอ 

(Nonwoven) ที่สามารถบิดและพับงอได โครงการวิจัยนี้นอกจากจะทําการเตรียมผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโน

คารบอนใหไดแลว ยังจําเปนตองคํานึงถึงสมบัติเชิงกล และสมบัติการใหความรอนอีกดวย สําหรับสมบัติเชิงกลของ

ผืนผาแบบไมทอของเสนใยคารบอนจะตองมีสมบัติไมเปราะ สามารถบิดงอได และสามาถนําไปตัดเย็บไดโดยงาย 

นอกจากนี้ยังสามารถประดิษฐเปนแหลงใหความรอนเม่ือปอนแรงดันไฟฟา หรือมีกระแสไฟฟาไหลผานผืนผาแบบไม

ทอของเสนใยนาโนคารบอนไดอีกดวย สําหรับแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาที่ไหลผานนี้จะตองไมเปนอันตรายตอ

ผูใชขณะสัมผัสกับผืนผาเสนใยคารบอนนาโนน้ี โดยกระแสไฟฟาจะตองอยูในระดับตํ่า แตตองมีกระแสไฟฟาเพียง

พอที่จะทําใหเกิดความรอนเพิ่มขึ้นได แผนใหความรอนจะสามารถใหความรอนไดจําเปนตองอาศัยแหลงพลังงาน

ไฟฟา และเม่ือนําแผนความรอน และแหลงพลังงานไฟฟามาประกอบเปนอุปกรณใหความรอนจะตองสามารถพกพา

ได มีขนาดกะทัดรัด มีน้ําหนักเบา และงายตอการประกอบหรือตัดเย็บเขากับเส้ือผา หรือเคร่ืองนุงหม นอกจากนี้ผืน

ผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอนจะตองมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลงพลังงานไฟฟาไปเปนพลังงานความ

รอนไดดีเนื่องจากตองการประหยัดพลังงานไฟฟาที่เกิดจากแหลงพลังงานไฟฟาแบบพกพา [6] เพื่อใหอุปกรณให

ความรอนสามารถใชงานไดนานนั่นเอง 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
 1. เปนการปฏิบัติการเตรียมและพัฒนาอุปกรณใหความรอนแบบพกพาที่ประหยัดพลังงานเพื่อนํามาสู

นวัตกรรมสําหรับเพิ่มมูลคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑสําหรับใหความรอนหรือความอบอุน และการ

นําไปใชงานรวมกับงานออกแบบและตัดเย็บเส้ือผาเพื่อทําเปนชิ้นงาน ตัวอยางประเภทเส้ือผา รองเทา  

 2. เพื่อศึกษาการสรางแพรทเทรินของเคร่ืองแตงกายเพื่อใชงานรวมกับผืนผาคารบอน 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
  สวนที่ 1 
 ผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนพอลิอะคริโลไนไตรลดังแสดงในรูปที่ 1(ก) สามารถเตรียมไดโดยเทคนิค

การปนดวยไฟฟา (Electrospinning) จากนั้นนําผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนพอลิอะคริโลไนไตรลมาผาน

กระบวนการการทําใหเสถียรโดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidative stabilization) และการทําคารบอไนเซช่ัน 

(Carbonization) [7] ทําใหไดผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอนดังแสดงในรูปที่ 1(ข)  
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(ก)      (ข) 

รูปที่ 1 (ก) ผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนพอลิอะคริโลไนไตรล และ (ข) ผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอน 

 

 นําผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอนท่ีไดมาขึ้นรูปประกอบเขากับวงจรควบคุมการทํางานของ

แบตเตอร่ี [6] ติดต้ังอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน LED บอกสถานะการทํางานของแผนใหความรอน สวิตชควบคุมการ

จายไฟใหแผนใหความรอน พรอมดวยแบตเตอร่ี จะไดอุปกรณใหความรอนแบบพกพาท่ีสามารถถอดเขาออกได ดัง

แสดงในรูปที่ 2 และเม่ือทําการวัดความรอน พบวาอุปกรณใหความรอนแบบพกพาท่ีไดพัฒนาขึ้นนี้ สามารถใหความ

รอนเพิ่มขึ้นประมาณ 20 องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกับอุณหภูมิหอง (25 องศาเซลเซียส) โดยใชกระแสไฟฟาเพียง 0.3 

แอมแปร ถาใชแบตเตอร่ีขนาด 1000 mAh จะสามารถใชงานแบบตอเนื่องไดนานประมาณ 3-4 ชั่วโมง  

 

 
 

รูปที่ 2 อุปกรณใหความรอนแบบพกพกที่สามารถถอดเขาออกได เตรียมจากแผนใหความรอน ชุดอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส และแบตเตอร่ี 
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สวนที่ 2 
การออกแบบเคร่ืองแตงกายและการออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อใหสามารถประยุกตใชไดในงานออกแบบ

เส้ือผา เคร่ืองนุงหม และผลิตภัณฑที่ใหความอบอุน และสามารถใชไดในชีวิตประจําวัน  
กระบวนการสรางสรรคผลงานเร่ิมจากศึกษาการใชงานของแผนคารบอนไฟเบอรกับคุณสมบัติที่เหมาะสม

ของผาที่จะใชงานการออกแบบ รูปทรงของเส้ือผาที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชงานรวมกับแผน
คารบอนไฟเบอร  เม่ือไดรูปทรงของแบบที่ตองการแลว ขั้นตอนตอไปเปนการสรางแพทเทิรนของโครงเส้ือและรองเทา 
โดยคํานึงถึงตําแหนงที่ใหความอบอุนในรางกาย เชน บนหนาอก หรือหลังฝาเทา วิธีการดูแลรักษาทําความสะอาด 
จากน้ัน เปนการออกแบบลวดลายผาเพื่อสรางความเปนเอกลักษณ และเพ่ือใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกัน          
(คอลเลคชั่น) 

ขั้นตอนการสรางลายผา แรงบันดาลใจในการสรางลายผา ตอยอดมาจากผลงานสรางสรรค เฉพาะตน โดย
จากเดิม ใชเทคนิคส่ือผสมและใชวัสดุเปนผาออรแกนซา (ตามรูปที่ 3) และไดปรับเปล่ียนจากเทคนิค การทับซอนเปน
ชั้นๆ ของผาโปรง บางดวยการเย็บ เปนเทคนิคการพิมพแมพิมพตะแกรงไหม แตยังคงเก็บรักษาความรูสึกที่ตอเนื่อง
จากงานเดิมแสดงพัฒนาการของความคิดสรางสรรคเพื่อสอดคลองกับรูปแบบและการใชงานรวมกับแผนคารบอนไฟ
เบอร    
เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 

แบงเปน 2 สวน: 
สวนที่  1 การเตรียมอุปกรณใหความรอนแบบพกพาท่ีสามารถถอดเขาออกได 
การเตรียมผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอน จากผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนของพอลิอะคริโล

ไนไตรลที่ไดจากเทคนิคการปนดวยไฟฟา ทําการเปล่ียนผืนผาของเสนใยนาโนของพอลิอะคริโลไนไตรลใหเปนผืนผา
ขอเสนใยนาโนคารบอนดวยกระบวนการใหความรอน จากนั้นนํามาประกอบเขากับวงจร  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และ
แบตเตอร่ีจะไดอุปกรณใหความรอนแบบพกพาท่ีสามารถถอดเขาออกไดและประหยัดพลังงาน 

สวนที่  2 การออกแบบเส้ือผา เคร่ืองแตงกาย และรองเทา 
ผา ฝาย ผาใยกัญชา ผาลายสองเปนส่ือหลักในการถายทอดความคิด ทดลองการทํางาน ขึ้นรูปทรงเส้ือผา 

รองเทาในแบบตาง รวมถึงการพิมพแมพิมพตะแกรงไหมบนวัสดุผาชนิดตาง ๆ 
หนงัวัวเพื่อเก็บริมของช้ินงานแสดงโครงของการออกแบบ 
บล็อกสกรีนเทคนิคการถายทอดผลงานการออกแบบซึ่งเหมาะสมกับวัสดุประเภทผาแตใหความรูสึกกับแนว

ทํางานของตนเอง 
สีพิมพผา 
กรรไกร 
จักร 

          
       รูปที่ 3 เทคนิคการสรางผาจากเสนใยออรแกนซา                       รูปที่ 4 การออกแบบลายผา 
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                           รูปที่ 5 การบรรจุอุปกรณใหความรอนแบบพกพาในเส้ือผาและรองเทา 
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รูปที่  6 เส้ือคลุม 

 
 

 
 

 
                                      รูปที ่7 เส้ือคลุมทรงคางคาว 

 
 
 
 
 



8 

 
                                         รูปที่ 8 ชุดแซกยาว 
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