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บทคัดยอ
ปจจุบันเสื้อผาและเครื่องนุงหมมีบทบาทสําคัญตอมนุษยมากขึ้น นอกจากเปนปจจัยพื้นฐานที่จําเปนอยาง
หนึ่งในการดํารงชีวิตของมนุษยแลว ประการสําคัญในการเลือกสวมใสเสื้อผาคือ การสนองความพึงพอใจ และ
จุดมุงหมายในดานอื่น ๆ สําหรับภูมิอากาศที่หนาวเย็น เสื้อผาและเครื่องนุงหมจึงทําหนาที่ปองกันการสูญเสียความ
รอนจากรางกาย การสวมใสเสื้อผาหนา ๆ หรือจํานวนมากชั้นจึงจําเปนเพื่อทําใหรางกายอบอุนในสภาวะที่อุณหภูมิ
สิ่งแวดลอมต่ํากวาอุณหภูมิของรางกายมาก ๆ แตจะทําใหผูสวมใสรูสึกไมสบายตัวและไมคลองตัว ดังนั้น แนวคิด
สําหรับเทคโนโลยีนวัตกรรมและการออกแบบสําหรับเสื้อผาและผลิตภัณฑเพื่อสรางความอบอุนในงานวิจัยนี้ทําโดย
การพัฒนาอุปกรณใหความรอนแบบพกพาที่สามารถถอดเขาออกได โดยอุปกรณใหความรอนนี้ประกอบดวยแผนให
ความรอนที่ผลิตจากผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอนที่ถูกเตรียมโดยเทคนิคการปนดวยไฟฟา และแบตเตอรี่
ที่มีน้ําหนักเบา มีขนาดกะทัดรัด ทําใหสามารถนํามาออกแบบ ติดตั้งและใชงานรวมกับเสื้อผา เครื่องนุงหม และ
ผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดอยางคลองตัว จึงเปนการเพิ่มมูลคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑใหมที่สามารถใหความ
รอน หรือสรางความอบอุนไดแบบประหยัดพลังงาน
คําสําคัญ : แผนใหความรอน ผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอน อุปกรณใหความรอน การออกแบบเสื้อผา
เสื้อผารองเทา

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
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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
เสื้อผาและรองเทา

แนวความคิด
ปจจุบันความตองการสิ่งทอและเครื่องนุงหมของโลกยังคงสูงอยูอยางตอเนื่อง ทั้งในตลาดเอเชีย สหภาพ
ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีภูมิอากาศอบอุนชื้นแถบละติจูดกลาง และภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป โดยภูมิอากาศ
อบอุนชื้นแถบละติจูดกลางจะมีอากาศชื้นตลอดทั้งปมีอุณหภูมิในฤดูหนาวเฉลี่ยระหวาง -3 ถึง 18 องศาเซลเซียส
ไดแก ทวีปยุโรป อเมริกา และจีน สวนภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป พบวาอากาศหนาวเย็นถึง 9 เดือน โดยมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยต่ําสุดต่ํากวา -3 องศาเซลเซียส ไดแก ทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ในแถบความกดอากาศต่ํากึ่งขั้วโลก
เปนตน [1] ประกอบกับในปจจุบันการเกิดสภาวะโลกรอนทําใหมีสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้น มีอากาศหนาวเย็นจัดปก
คลุมนานขึ้น ในสภาวะดังกลาวนี้ ทําใหตองสวมใสเสื้อผา และเครื่องนุงหมหนา ๆ และมีจํานวนมากชั้น เพื่อทําให
รางกายอบอุน แตไมมีความคลองตัวในการใชชีวิตประจําวัน ดังนั้นเพื่อลดความหนาหรือจํานวนชั้นของเสื้อผาและ
เครื่องนุงหมที่ตองสวมใส แตยังคงสามารถใหความอบอุนแกรางกายได ในงานวิจัยนี้จึงเลือกใชอุปกรณใหความรอน
แบบพกพาที่สามารถถอดเขาออกไดเพื่อเพิ่มความคลองตัวและประหยัดพลังงานใหแกผูใชงาน ซึ่งอุปกรณใหความ
รอนแบบพกพานี้นอกจากสามารถใหความอบอุนแกรางกายในชวงสภาพอากาศที่หนาวจัดไดแลว ในกรณีที่ไมอยูใน
สภาพอากาศที่หนาวจัดผูใชสามารถถอดอุปกรณใหความรอนออกจากเสื้อผาหรือเครื่องนุงหมที่ไดทําการออกแบบไว
ได ในปจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุงหม มีภาวะการแขงขันสูงขึ้น ดังนั้นการเพิ่มมูลคาของสิ่งทอ และ
เครื่องนุงหมจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง สําหรับอุปกรณใหความรอนที่พัฒนาขึ้นนี้นอกจากเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ
แล ว ยั ง เพิ่ ม โอกาสการแข ง ขั น ในตลาดโลกของอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ และเครื่ อ งนุ ง ห ม ไทยได และยั ง สามารถนํ า
ประยุกตใชในทางการแพทย และวงการกีฬาไดเชนกัน จึงเปนการสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑใหมที่ตองการ
สรางความรอนหรือความอบอุนได

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน
โดยทั่ ว ไปเสื้ อ ผา ที่ส วมใสมีวั ตถุป ระสงค เพื่อ ใหค วามอบอุ น แกรา งกาย และความสวยงาม ในกรณี ที่
อุณหภูมิภายนอกมีอุณหภูมิที่ต่ํากวารางกาย เสื้อผาจะทําหนาที่ปองกันการสูญเสียความรอนจากรางกายออกไปสู
สิ่งแวดลอม หรือปองกันการสูญเสียอุณหภูมิในรางกายนั่นเอง ยิ่งสิ่งแวดลอมภายนอกมีอุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิของ
รางกายมากขึ้นเทาไหร ก็ยิ่งจําเปนตองสวมใสเสื้อผาหนา ๆ หรือมีจํานวนมากชั้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเล็งเห็นวาควร
นําเสื้อผาและเครื่องนุงหมที่สวมใสมาพัฒนาโดยติดตั้งแหลงใหความรอน นอกจากจะทําใหรางกายเกิดความอบอุน
แลว ยังสามารถลดปริมาณ และความหนาของเสื้อผาลงได ทําใหงายและสะดวกสบายตอการสวมใส มากขึ้น โดย

2

อุณหภูมิที่ทําใหมนุษยรูสึกสบายมีคาประมาณ 32 ± 1 องศาเซลเซียส โดยทั่วไป แหลงกําเนิดความรอนสวนใหญทํา
มาจากวัส ดุ โ ลหะ ทํ า ให แ ผ น ให ค วามรอ นนี้แ ข็ ง และไม สามารถบิ ด งอได ดั ง นั้ น เมื่ อ นํา มาตั ด เย็ บ รว มกับ เสื้อ ผ า
เครื่องนุงหมจึงทําไดลําบาก ปจจุบันแมจะมีการเตรียมโลหะใหอยูในรูปแบบของเสนใยได แตตองใชพลังงานสูงใน
กระบวนการผลิตและเสนโลหะที่ไดมีขนาดใหญ ทําใหมีราคาคอนขางแพง สวนวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่นิยมนํามาทํา
เปนแหลงใหความรอน ไดแก แกรไฟต (Graphite) ซึ่งเปนอัญรูปหนึ่งของธาตุคารบอน การเตรียมแกรไฟตโดยทั่วไป
สามารถเตรียมไดจากวัตถุดิบหลายประเภท เชน ถานหิน เซลลูโลส และพอลิเมอร เปนตน
โดยทั่วไปแกรไฟตมีสมบัติเปราะ ไมสามารถบิดและพับงอได แตการเตรียมเสนใยดวยเทคนิคการปนดวย
ไฟฟา ทําใหเสนใยเกิดการซอนทับกันและสานกันไปมา [2-5] จึงไดแกรไฟตในรูปแบบของผืนผาแบบไมทอ
(Nonwoven) ที่สามารถบิดและพับงอได โครงการวิจัยนี้นอกจากจะทําการเตรียมผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโน
คารบอนใหไดแลว ยังจําเปนตองคํานึงถึงสมบัติเชิงกล และสมบัติการใหความรอนอีกดวย สําหรับสมบัติเชิงกลของ
ผืนผาแบบไมทอของเสนใยคารบอนจะตองมีสมบัติไมเปราะ สามารถบิดงอได และสามาถนําไปตัดเย็บไดโดยงาย
นอกจากนี้ยังสามารถประดิษฐเปนแหลงใหความรอนเมื่อปอนแรงดันไฟฟา หรือมีกระแสไฟฟาไหลผานผืนผาแบบไม
ทอของเสนใยนาโนคารบอนไดอีกดวย สําหรับแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาที่ไหลผานนี้จะตองไมเปนอันตรายตอ
ผูใชขณะสัมผัสกับผืนผาเสนใยคารบอนนาโนนี้ โดยกระแสไฟฟาจะตองอยูในระดับต่ํา แตตองมีกระแสไฟฟาเพียง
พอที่จะทําใหเกิดความรอนเพิ่มขึ้นได แผนใหความรอนจะสามารถใหความรอนไดจําเปนตองอาศัยแหลงพลังงาน
ไฟฟา และเมื่อนําแผนความรอน และแหลงพลังงานไฟฟามาประกอบเปนอุปกรณใหความรอนจะตองสามารถพกพา
ได มีขนาดกะทัดรัด มีน้ําหนักเบา และงายตอการประกอบหรือตัดเย็บเขากับเสื้อผา หรือเครื่องนุงหม นอกจากนี้ผืน
ผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอนจะตองมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาไปเปนพลังงานความ
รอนไดดีเนื่องจากตองการประหยัดพลังงานไฟฟาที่เกิดจากแหลงพลังงานไฟฟาแบบพกพา [6] เพื่อใหอุปกรณให
ความรอนสามารถใชงานไดนานนั่นเอง

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน
1. เปนการปฏิบัติการเตรียมและพัฒนาอุปกรณใหความรอนแบบพกพาที่ประหยัดพลังงานเพื่อนํามาสู
นวัตกรรมสําหรั บเพิ่มมูลคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑสําหรับใหความรอนหรื อความอบอุน และการ
นําไปใชงานรวมกับงานออกแบบและตัดเย็บเสื้อผาเพื่อทําเปนชิ้นงาน ตัวอยางประเภทเสื้อผา รองเทา
2. เพื่อศึกษาการสรางแพรทเทรินของเครื่องแตงกายเพื่อใชงานรวมกับผืนผาคารบอน

กระบวนการสรางสรรคผลงาน
สวนที่ 1
ผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนพอลิอะคริโลไนไตรลดังแสดงในรูปที่ 1(ก) สามารถเตรียมไดโดยเทคนิค
การป น ด ว ยไฟฟ า (Electrospinning) จากนั้ น นํ า ผื น ผ า แบบไม ท อของเส น ใยนาโนพอลิ อ ะคริ โ ลไนไตรล ม าผ า น
กระบวนการการทําใหเสถียรโดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidative stabilization) และการทําคารบอไนเซชั่น
(Carbonization) [7] ทําใหไดผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอนดังแสดงในรูปที่ 1(ข)
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(ก)
(ข)
รูปที่ 1 (ก) ผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนพอลิอะคริโลไนไตรล และ (ข) ผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอน
นําผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอนที่ไดมาขึ้นรูปประกอบเขากับวงจรควบคุมการทํางานของ
แบตเตอรี่ [6] ติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน LED บอกสถานะการทํางานของแผนใหความรอน สวิตชควบคุมการ
จายไฟใหแผนใหความรอน พรอมดวยแบตเตอรี่ จะไดอุปกรณใหความรอนแบบพกพาที่สามารถถอดเขาออกได ดัง
แสดงในรูปที่ 2 และเมื่อทําการวัดความรอน พบวาอุปกรณใหความรอนแบบพกพาที่ไดพัฒนาขึ้นนี้ สามารถใหความ
รอนเพิ่มขึ้นประมาณ 20 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิหอง (25 องศาเซลเซียส) โดยใชกระแสไฟฟาเพียง 0.3
แอมแปร ถาใชแบตเตอรี่ขนาด 1000 mAh จะสามารถใชงานแบบตอเนื่องไดนานประมาณ 3-4 ชั่วโมง

รูปที่ 2 อุปกรณใหความรอนแบบพกพกที่สามารถถอดเขาออกได เตรียมจากแผนใหความรอน ชุดอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส และแบตเตอรี่
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สวนที่ 2
การออกแบบเครื่องแตงกายและการออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อใหสามารถประยุกตใชไดในงานออกแบบ
เสื้อผา เครื่องนุงหม และผลิตภัณฑที่ใหความอบอุน และสามารถใชไดในชีวิตประจําวัน
กระบวนการสรางสรรคผลงานเริ่มจากศึกษาการใชงานของแผนคารบอนไฟเบอรกับคุณสมบัติที่เหมาะสม
ของผาที่จะใชงานการออกแบบ รูปทรงของเสื้อผาที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชงานรวมกับแผน
คารบอนไฟเบอร เมื่อไดรูปทรงของแบบที่ตองการแลว ขั้นตอนตอไปเปนการสรางแพทเทิรนของโครงเสื้อและรองเทา
โดยคํานึงถึงตําแหนงที่ใหความอบอุนในรางกาย เชน บนหนาอก หรือหลังฝาเทา วิธีการดูแลรักษาทําความสะอาด
จากนั้ น เป น การออกแบบลวดลายผ า เพื่ อ สร า งความเป น เอกลั ก ษณ และเพื่ อ ให เ กิ ด ความเป น หนึ่ ง เดี ย วกั น
(คอลเลคชั่น)
ขั้นตอนการสรางลายผา แรงบันดาลใจในการสรางลายผา ตอยอดมาจากผลงานสรางสรรค เฉพาะตน โดย
จากเดิม ใชเทคนิคสื่อผสมและใชวัสดุเปนผาออรแกนซา (ตามรูปที่ 3) และไดปรับเปลี่ยนจากเทคนิค การทับซอนเปน
ชั้นๆ ของผาโปรง บางดวยการเย็บ เปนเทคนิคการพิมพแมพิมพตะแกรงไหม แตยังคงเก็บรักษาความรูสึกที่ตอเนื่อง
จากงานเดิมแสดงพัฒนาการของความคิดสรางสรรคเพื่อสอดคลองกับรูปแบบและการใชงานรวมกับแผนคารบอนไฟ
เบอร

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน
แบงเปน 2 สวน:
สวนที่ 1 การเตรียมอุปกรณใหความรอนแบบพกพาที่สามารถถอดเขาออกได
การเตรียมผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอน จากผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนของพอลิอะคริโล
ไนไตรลที่ไดจากเทคนิคการปนดวยไฟฟา ทําการเปลี่ยนผืนผาของเสนใยนาโนของพอลิอะคริโลไนไตรลใหเปนผืนผา
ขอเสนใยนาโนคารบอนดวยกระบวนการใหความรอน จากนั้นนํามาประกอบเขากับวงจร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และ
แบตเตอรี่จะไดอุปกรณใหความรอนแบบพกพาที่สามารถถอดเขาออกไดและประหยัดพลังงาน
สวนที่ 2 การออกแบบเสื้อผา เครื่องแตงกาย และรองเทา
ผา ฝาย ผาใยกัญชา ผาลายสองเปนสื่อหลักในการถายทอดความคิด ทดลองการทํางาน ขึ้นรูปทรงเสื้อผา
รองเทาในแบบตาง รวมถึงการพิมพแมพิมพตะแกรงไหมบนวัสดุผาชนิดตาง ๆ
หนังวัวเพื่อเก็บริมของชิ้นงานแสดงโครงของการออกแบบ
บล็อกสกรีนเทคนิคการถายทอดผลงานการออกแบบซึ่งเหมาะสมกับวัสดุประเภทผาแตใหความรูสึกกับแนว
ทํางานของตนเอง
สีพิมพผา
กรรไกร
จักร

รูปที่ 3 เทคนิคการสรางผาจากเสนใยออรแกนซา

รูปที่ 4 การออกแบบลายผา
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รูปที่ 5 การบรรจุอุปกรณใหความรอนแบบพกพาในเสื้อผาและรองเทา
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รูปที่ 6 เสื้อคลุม

รูปที่ 7 เสื้อคลุมทรงคางคาว
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รูปที่ 8 ชุดแซกยาว
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