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- ไมใ่ชส้ิ่งท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ แตเ่ป็นสิ่งประดิษฐ์อนัซบัซอ้นท่ี

เกิดจากมนัสมองของมนษุย ์

- เกิดจากการน าเสน้ใยเล็ก ๆ ท่ีไดจ้ากพืช ขนสตัว ์หรอืสารสงัเคราะห์

จากปิโตเคมี น ามาป่ันเป็นเสน้ดา้ยยาว และคอ่ยมาทอ สาน ขดักนัหรอืถกัเป็นผืนผา้ 

- จดุประสงคเ์พ่ือ

FABRIC 

1. การใช้งาน
- สภาพภมิูอากาศ ( Climate )
- ความสบายในการสวมใส ่( Comfort )
- ตอ้งหา้ม ( ปกปิด ) ( Taboo )

2. สถานภาพ
- ชนชัน้ทางสงัคม ( Social Class )
- ความมั่งคั่ง  (  Wealth )
- ความชาญฉลาด ( Intelligence )

3. ความเป็นตัวของตัวเอง
- รสนิยม (Taste)
- โอกาสในการใชส้อย กาลเทศะ ( Occasion )



การผลิตผ้า ( Fabric construction )

คือ  สิ่งทอท่ีเป็นผืน  มีความกวา้ง ความยาว และความหนา 

แตกตา่งกนั ทัง้นีค้ืออยูก่บักรรมวิธีการผลิตผา้ ซึง่มี 3 วิธีคือ

- การทอ ( Woven Fabric ) คือการน าเสน้ดา้ยมาทอสาน

ขดักนัเป็นผืนผา้ทอ คือจะมีเสน้ดา้ยยืนและเสน้ดา้ยพุ่งขดัตัง้ฉากกนั

- การถัก ( Knit Fabric ) คือ  การน าเสน้ดา้ยมาถกัไขวค้ลอ้ง

กนัเป็นผืนผา้ถกั คณุสมบตัิของผา้ถกัท่ีโดดเดน่คือ ผา้จะยืดตวัและหด

กลบัไดด้ีกว่าผา้ทอ ใหค้วามสบายตอ่การเคลื่อนไหว ทนยบัไดด้ี

- การใช้เส้นใยอัด ท าใหเ้กิดเป็นผืนผา้ขึน้มาเรยีกอีกอยา่งว่า

ผา้ไมท่อ  ( Nonwoven Fabric ) 











การเลือกใช้วัสดุผ้า
ควรเลือกใหม้ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัรูปแบบ 

และประเภทของเสือ้ผา้ที่ผลิต ซึง่การเลือกวสัดหุลกันัน้ ควรค านงึ

ถึงคณุสมบตัิผา้ดงันี ้

- พืน้ผิว ( Surface Interest ) หมายถึง สี แบบ ลวดลาย

การพมิพข์องผ้า

- น ้าหนักผ้า ( Weight ) ควรเลือกใหเ้หมาะสมต่อการสวมใส่

- ผิวสัมผัสผ้า ( Texture)   หมายถึงความแข็งของผ้า

การทิง้ตัวของผ้า

- เส้นใย ( Fiber ) ควรเลือกเส้นใยใหเ้หมาะสมกับฤดูกาล

เพือ่การดูแลรักษาได้งา่ย



พืน้ผิว( Surface interest )

สิ่งส  าคญัท่ีสดุของนกัออกแบบท่ีตอ้งการผลิตเสือ้ผา้ใหม้ีความเหมาะสม

กบัรูปแบบคือ  นกัออกแบบตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบัพืน้ผิวผา้ นั่นคือการเลือกสี และ

ลวดลายการพิมพข์องผา้  เช่น ลายผา้ที่มีขนาดใหญ่จะเหมาะสมกบัเสือ้ผา้ที่ตอ้งการ

ตะเข็บนอ้ย และอาจดถูึงทิศทางการพิมพล์ายและการน ามาใชท่ี้ถกูตอ้ง  หรอืตามวาระ

โอกาสท่ีตอ้งการ  ตลอดจน พืน้ผิวของผา้ที่ปัจจบุนัมีความหลากหลายโดยการเสรมิ

เทคนิคตา่ง ๆ ในการสรา้งสรรคผ์า้มากขึน้ เช่นการป๊ัม การสกรนีลาย การเพน้ท์

การปักการยอ้ม  เป็นตน้



น า้หนักผ้า( Weight )

น า้หนกัผา้มีความส าคญัเป็นตอ่การออกแบบ 

เพราะผา้ที่มีน า้หนกัมากมกัจะนิยมใชใ้นการตดัเยบ็ กางเกง กระโปรง 

และแจค็เก็ต เพราะจะท าใหโ้ครงสรา้งในการตดัเยบ็สวยและดเูขา้กบั

สรรีะรา่งกายมนษุย ์สว่นผา้ที่มีน า้หนกัเบา นิยมน ามาตดัเยบ็เสือ้มากกว่า 

เพราะใหเ้กิดการสวมใสท่ี่สบาย ดโูปรง่ รวมถงึการเลือกผา้ให้

มีความเหมาะสมกบัฤดกูาล 





ผิวสัมผัส ( Texture )
ผิวสมัผสัผา้หมายถึง ความแข็งกระดา้ง ความนุม่ เป็นความรูส้กึหลงั

จากท่ีใชม้ือสมัผสัผา้ ฉะนัน้ควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบของเสือ้ผา้

เพราะการเลือกผิวสมัผสัผา้ที่ดีตอ่การออกแบบและมีความเหมาะสมนัน้ก็จะช่วย

ใหผู้ส้วมใสเ่กิดความสบายและความมั่นใจในการสวมใสเ่พ่ิมขึน้ดว้ย ผิวสมัผสัผา้ที่

เห็นโดยทั่วไปเช่น

ผา้ที่บางเบา เช่น  ชีฟอง  ลินินเนือ้บาง

ผา้ขน เช่น ก ามะหยี่ สกัหลาด 

ผา้ที่เนือ้เรยีบมนัวาว เช่น ซาติน ผา้แพร

ผา้ที่ขรุขระแตม่นัวาว เช่น ผา้ไหม

ผา้ที่นุม่ออ่นโยน เช่น ผา้ฝา้ย       เป็นตน้



เส้นใย ( Fiber )

คือเสน้ใยตา่ง ๆ ที่น  ามาใชใ้นการผลิดผืนผา้ โดยการป่ัน

และเขา้เกลียวเป็นเสน้ดา้ย แบง่เป็น 2 ประเภทคือเสน้ใยธรรมชาติ 

เชน่ ฝา้ย  ปอ ป่าน ใยสบัปะรดขนสตัว ์เป็นตน้ กบัเสน้ใยสงัเคราะห ์

เชน่ ไนลอน   โพลีเอสเตอร ์ สเปนเดก็ซ ์เป็นตน้









PLANT FABRICS – ECO INNOVATION TEXTILES

https://www.taktaibrand.com



ผ้าใยกัญชง (Hemp Fabrics)
“กัญชง” เป็นไมล้ม้ลกุมีลกัษณะทางพฤกษศาสตรค์ลา้ยกัญชา 
แตกตา่งกนั คือ ตอ่มน า้มนัของกญัชงมีนอ้ยกวา่กญัชา จดัอยูใ่นพืช
ซึง่ใหป้ระโยชนห์ลกัทางดา้นสิ่งทอเป็นส าคญัการปลกูกัญชงให้
ผลผลิตมากกวา่การปลกูฝา้ย เสน้ใยจากธรรมชาติก าลงัเป็นที่
ตอ้งการของตลาดเพ่ิมมากขึน้
“ผ้าใยกัญชง” มีลกัษณะคลา้ยผา้ที่ทอจากใยแฟลกซ ์
เสน้ใยมีสีเหลืองนวล มีความเหนียว ยืดหยุน่และทนทาน 
เนือ้ผา้มีน  า้หนกั ทิง้ตวั เมื่อรดีจะเรยีบและมนัวาว
เล็กนอ้ย แมจ้ะยบัง่ายแตก็่คงทน ยิ่งใชไ้ปนานยิ่งสวย 
สวมใสส่บายไมร่อ้น ใหค้วามอบอุน่ไดด้ีในฤดหูนาว จึง
สวมใสไ่ดท้กุฤดกูาล มีความสามารถในการดดูซบั
ความชืน้ไดด้ี ทนตอ่แมลง ทนตอ่ดา่งออ่นและกรดออ่น
ไดด้ี ทนตอ่สารซกัลา้งและสารฟอกขาว ทนตอ่รงัสี UV 
ท าใหไ้มเ่ปลี่ยนสีแมจ้ะตากแดดเป็นเวลานาน ดดูน า้ดี
และเรว็ ความคงทนท าใหผ้า้ใยกญัชงเหมาะส าหรบัใชใ้น
ผลิตภณัฑเ์ครือ่งแตง่กายหลายรูปแบบ ไมว่่าจะเป็น
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เป็นตน้



ผ้าใยกัญชง (Hemp Fabrics)



ผ้าใยสับปะรด (Pineapple Fabrics)
เสน้ใยจากใบสบัปะรดสามารถน ามาถกัทอเป็นผลิตภณัฑ์
ตา่งๆ ไดม้ากมาย สบัปะรดท่ีน ามาใชใ้นการผลิตเสน้ใยเพ่ือ
อตุสาหกรรมสิ่งทอนัน้ มีอาย ุ1.0 -1.5 ปี เน่ืองจากถา้ใบออ่น
ไปเสน้ใยท่ีไดก็้สัน้และไมแ่ข็งแรงทนทาน สว่นใบท่ีแก่เกินไปก็
จะหยาบและแข็ง ลกัษณะโดยรวมของเสน้ใยสบัปะรด เป็น
เสน้ใยละเอียด มีพืน้ผิวเสน้ใยคอ่นขา้งเรยีบท าใหม้ีสามารถ
ป่ันเป็นเสน้ดา้ยเองดว้ยกรรมวิธีแบบการป่ันดา้ย และสามารถ
น าไปป่ันรว่มกบัเสน้ใยอ่ืนได ้เช่น เสน้ใยฝา้ย เสน้ใยลินิน 
ความสม ่าเสมอของเสน้ใยมีคอ่นขา้งสงู ท าใหเ้สน้ดา้ยที่ไดม้ี
ความนุม่กว่าเสน้ใยสบัปะรดเดี่ยว
“ผ้าใยสับปะรด” มีความมนัวาว ทนทานตอ่การหกั
พบั และมีความคงทนสงู แตมี่ความกระดา้งกว่าฝา้ย
เลก็นอ้ย มีความคงทนตอ่กรดออ่นและดา่ง ทนทาน
ตอ่รงัสี UV ทนทานตอ่เชือ้จลุินทรยี ์และแมลงมาก





ผ้าใยไผ่ (Bamboo Fabrics)
“ไผ่” เป็นไมพุ้ม่หลายชนิดและหลายสกลุในวงศห์ญา้ เป็นตน้ไม้
ที่โตเรว็ที่สดุในโลก ในภาวะที่สมบรูณส์ามารถสงูขึน้ไดถ้ึงวนัละ 1 
เมตร ชว่ยดดูคารบ์อนไดออกไซดไ์ดม้ากกวา่ตน้ไมช้นิดอื่นๆ และ
ผลิตออกซิเจนไดม้ากกวา่ตน้ไมอ่ื้นๆ ถึง 35% ในประเทศไทยมี
พบไผ่ประมาณ 30 ชนิด
การแยก “เส้นใยไผ่” ธรรมชาติ สามารถท าไดท้ัง้แบบตม้และ
ดว้ยกระบวนการระเบิดดว้ยไอน า้ การแยกเสน้ใยแบบตม้ 
สามารถแยกเสน้ใยไผ่ไดเ้ป็นเสน้ออ่นนุ่ม ซึง่เสน้ใยดงักลา่ว
สามารถน าไปป่ันเป็นดา้ยรว่มกบัเสน้ใยฝา้ยได ้ส  าหรบั
กระบวนการระเบิดดว้ยไอน า้นัน้ เริม่จากการตม้ล  าไผ่ชัน้ในที่แยก
เปลือกแลว้ดว้ยอณุหภมิู 192 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที 
จากนัน้ปลดปลอ่ยแรงดนัไอน า้แบบทนัทีเพื่อใหไ้มไ้ผ่แตกตวั
ออกเป็นเสน้ใยแลว้น ามาป่ันเป็นดา้ย พบวา่การแยกเสน้ใยไผ่
แบบนีใ้หเ้สน้ใยที่มีคณุภาพดี และเสน้ใยยงัคงประสิทธิภาพของ
การยบัยัง้เชือ้แบคทีเรยีไดด้ีอีกดว้ย

“ผ้าใยไผ่” มีคณุสมบตัิใสนุ่่มสบาย มีความมนั
วาวนิดๆ คลา้ยไหม เสน้ใยโปรง่ระบายอากาศ
ไดด้ี ที่ส  าคญัสามารถตา้นการเจรญิของ
แบคทีเรยีไดด้ีมาก





ผ้าใยบวั (Lotus Fabrics)
“บัว” เป็นไมน้ า้ดกึด  าบรรพ ์และเป็นดอกไมท้ี่ผกูพนักบัสงัคมไทยมาชา้นาน ปัจจบุนัมี
เกษตรกรจ านวนมากปลกูบวัเป็นอาชีพหลกัในลกัษณะการท านาบวั ซึง่หลงัจากการเก็บ
เก่ียวดอกบวัแลว้จะเหลือกา้นบวัสดที่ถกูตดัทิง้เป็นจ านวนมาก ท าใหมี้การน ากา้นบวัสด
นัน้มาใชใ้นการผลิตผา้ทอมือจากใยบวั ลกัษณะของกา้นดอกบวัซึง่มีชอ่งอากาศขนาด
ใหญ่ 7-8 ชอ่ง เรยีงเป็นวงรอบ และชอ่งอากาศกลางกา้นขนาดเล็ก 1 คู ่ซึง่เซลลช์ัน้นอกสดุ
จะสะสมน า้ยางสีขาวขุ่น และจะกลายเป็นเสน้ใยเม่ือโดนอากาศ
วิธีการทอ “ผ้าใยบัว” นัน้ ใชก้ารทอมือทัง้หมด ตัง้แตก่ารดงึเอาเสน้ใยจากกา้นดอกบวัดว้ย
มือ น าเสน้ใยที่ไดม้าลา้ง ตากแหง้ แลว้จงึน ามาป่ันเป็นดา้ยเสน้ยาว ก่อนจะน ามาทอเป็น
ผืนผา้ 

ผา้ใยบวัมีคณุสมบตัิคลา้ยกบัผา้ลินินผสมกบัผา้ไหม แตมี่จดุเดน่
ตรงที่เนือ้บางเบาสวมใสส่บายและระบายความรอ้นไดด้ี 
เน่ืองจากในเนือ้ผา้มีรูขนาดจ๋ิวนบัลา้นคลา้ยกบัฟองน า้ ปรบั
อณุหภมิูใหต้า่งกบัสภาพอากาศได ้โดยในยามที่อากาศเยน็เม่ือ
สวมใสผ่า้ใยบวัจะอุน่ และในยามที่อากาศรอ้นเม่ือสวมใสจ่ะรูส้กึ
เยน็สบาย ที่ส  าคญัคือเนือ้ผา้ไม่ยบัง่าย ทัง้ยงัมีคณุสมบติักนัน า้
และคราบสกปรกไดค้ลา้ยคลงึกบัลกัษณะของใบบวั ผา้ชนิดนีจ้งึ
นบัเป็นนวตักรรมใหม่ของผา้กนัน า้ที่ท  าจากเสน้ใยธรรมชาติ





ผ้าใยข่า (Galanga Fabrics)
“ข่า” เป็นพืชพืน้เมืองของเอเชีย มีปลกูมากในแถบประเทศเอเซียตะวนัออก
เฉียงใต ้ข่ามีอยูห่ลายพนัธ ์แตท่ี่ใชบ้รโิภคกนัมากคือ ข่าหยวกหรอืข่าหลวง 
และข่าใหญ่ เสน้ใยข่าพฒันามาจากสว่นของล าตน้บนดิน ซึง่เป็นวสัดเุหลือใช้
จากการน าเหงา้ไปใช้

ในการน าล  าตน้ข่ามาผลิตเป็น “เส้นใยข่า” นัน้ จะเริ่ม
จากกระบวนการแยกเสน้ใยดว้ยการน าล  าตน้ข่ามาเขา้
เครื่องบดนวด เพ่ือท าใหต้น้ข่าแตกออกจากกนั จากนัน้
จะมีการปรบัใหเ้สน้ใยมีความนุ่มขึน้ เพ่ือเตรยีมพรอ้ม
เขา้สูก่ระบวนการการผลิตเสน้ดา้ย เสน้ใยข่าจะถกู
น าเขา้เครื่องสางเสน้ใย เพ่ือท าใหเ้สน้ใยกระจายตวั มี
การเรยีงตวัที่ดีและสะอาดขึน้ และน าเสน้ใยไปผสมรวม
กบัวตัถดุิบเสน้ใยชนิดอ่ืนๆ เชน่ ฝา้ย (Cotton) โดย
ใชส้ว่นผสมระหว่างใยข่ากบัใยฝา้ยในอตัราสว่น 20:80 
ก็จะไดอ้อกมาเป็น “ผ้าใยข่า“



ผ้าใยผักตบชวา (Water Hyacinth 

Fabrics)
“ผักตบชวา” จดัเป็น “เอเลี่ยน สปีช่ีส”์ หรอื “ชนิดพนัธุต์า่ง
ถ่ิน” แพรร่ะบาดรุกรานซึง่ก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ระบบ นิเวศน์
ในหว้ยน า้ ล  าคลอง จากมีการแพรข่ยายพนัธุอ์ยา่งรวดเร็ว ได้
กลายเป็นปัญหาที่ยากจะแกไ้ข ในปัจจบุนัไดม้ีการน าไปผลิตเป็น
ของใช ้อาหารสตัว ์ท าปุ๋ ย ผา้ เครือ่งจกัรสานมากมาย และแปรรูป
เป็นวสัดท่ีุสามารถน าไปใชไ้ดม้ากขึน้
การน าผกัตบชวามาท าเป็นเสน้ใยผา้นัน้ ภายหลงัลา้งท า
ความสะอาดแลว้ผ่าจากกลางตน้จากโคนไปหา
ปลาย และท าใหแ้หง้โดยการ ตากแดดจนกว่าจะแหง้
สนิทจงึน าไปตีเกลียวเสน้ดา้ยดว้ยเครื่องตีเกลียวตน้ 
แบบ ที่เพ่ิมความยาวของเสน้ใยไดต้ามตอ้งการ แลว้เขา้
สูก่ระบวนการทอเป็นผา้ผืน





ผ้าใยกล้วย (Banana Fabrics)
“กล้วย” พืชทอ้งถ่ินประจ าบา้นของใครหลายคน มีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวนั ของผูค้นเป็นจ านวนมากเสน้ใย 

“เส้นใยกล้วย” มีสมบตัิพิเศษคือ เป็น เสน้ที่มี
ความมนัเงาสวยงาม แข็งแรง เหนียว ทนทาน 
สามารถนาไปป่ันผสมกบัเสน้ใยอื่นๆ เชน่ใย
ฝา้ย ที่มีความคณุสมบตัิโดดเดน่เรื่องการ
ระบายอากาศและออ่นนุ่ม
การผลิตเสน้ใยกลว้ยเป็นการน าเอากาบกลว้ย
จากบรเิวณล าตน้มาพฒันาเป็นเสน้ใย 
กระบวนการผลิตจะน ากาบกลว้ยที่ไดม้าเขา้
เครื่องขดูเนือ้เยื่อกาบกลว้ย เพ่ือน าเสน้ใยไป 
ผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอ หลงัจากนัน้
เขา้สูข่ัน้ตอนการผลิตเป็นเสน้ดา้ยแลว้น าไป
ทอเป็นผืนผา้ตอ่ไป





4.0
นวัตกรรมเสือ้ผ้าสิ่งทอ





เทรนด์ ‘คอลลาเจน ไฟเบอร’์ นี้เป็นทีน่ยิมแพรห่ลายใน
ประเทศเกาหล ีและไตห้วนั ซึง่ในเกาหลนัีน้นยิมผสมคอลลา
เจนลงในผลติภณัฑห์ลายชนดิ เชน่ เสือ้ผา้ ถงุเทา้ ผา้พันคอ 
เสือ้ยดื และชดุชัน้ใน ฯลฯ สว่นในไตห้วนันยิมผสมลงในเสน้
ใยทีใ่ชผ้ลติกางเกงยนีส์ ชว่ยใหก้างเกงยนีสต์วัโปรดใสแ่ลว้
นุ่มสบายพรอ้มถนอมผวิไปในตวั และปัจจบุนัในญีปุ่่ นก็เริม่หนั
มาใหค้วามสนใจในเสน้ใยคอลลาเจนแลว้ ซึง่อกีหน่อยคงจะ
เห็นเสือ้ผา้ผสมคอลลาเจนออกมาจ าหน่ายกระจายเต็ม
ประเทศญีปุ่่ นแน่นอน

ส่วนในประเทศไทย เร่ิมมีแบรนดด์งัใหค้วามสนใจน าเส้นใยคอลลาเจน
มาใช้เป็นส่วนผสมในการผลติสนิค้าใหม่ๆ บ้างแล้ว ซึง่เราอาจจะไดเ้หน็ 
ชุดกฬีา ชุดนอน ผ้าขนหนู เสือ้ยดื ถุงเทา้ ชุดช้ันใน ชุดเคร่ืองนอน ฯลฯ 
แตเ่สือ้ผ้าคอลลาเจนจะท าใหผ้วิของเราขาว ใส เดง้ เปล่งประกาย ไดจ้ริง
หรือไม่น้ัน คงตอ้งลองใช้ดู



ด้วยแรงบนัดาลใจจากค าพูดของซอีโีอกางเกงยนีสล์วีายสท์ีป่ระกาศว่า กางเกง
ยนีสไ์ม่จ าเป็นต้องซักบอ่ย ซอีโีอของ ODO Denim จงึได้ไอเดยีในการผลติ
เสือ้ผ้ากันน า้ ใช้เทคโนโลยนีาโนสเฟียรส์ เคลอืบผ้าด้วยสารสกัดจากโปรตนี
สามารถกันน า้ รวมทัง้กาแฟ ไวน์ ซอสมะเขือเทศ น า้มัน และฝุ่น รวมทัง้
เทคโนโลยโีอเดอรเ์ลสส์ ซลิเวอร์ (ก าลังยืน่จดสทิธิบตัร) ตัดเยบ็โดยใช้เส้นด้ายที่
ผสานด้วยเส้นใยท าจากเงนิ 99.9% ท าลายแบคทเีรียซึง่เป็นสาเหตุของกลิน่ ท า
ใหใ้ส่ได้นาน ไม่ต้องซักบอ่ย กางเกงยนีสต์ัวละประมาณ 3,500 บาท เสือ้ยดื
1,000 บาท ก าลังเป็นโครงการฮอืฮาใน Kickstarter สามารถระดมทุนได้
มากกว่าเป้าหมายถงึเกอืบ 20 เทา่

ODO Denim – นวตักรรมใหม่ 
เสือ้ผา้กนัน า้ ไรก้ลิ่น ไรร้อยเป้ือน

http://www.ododenim.com/
https://www.kickstarter.com/projects/1215717222/odotm-self-cleaning-jeans-that-never-stink-or-stai




“Hydro Tech” เป็นแบรนดข์องผลติภณัฑเ์สือ้กันยุง โดยแนวคดิเริ่มต้นของ
ธุรกจิเกดิจากการทีพ่่อไม่ต้องการใหลู้กสาวถกูยุงกัน จงึได้ร่วมกับสถาบนัพัฒนา
อุตสาหกรรมสิง่ทอในการวจิัยเพือ่ผลติเสือ้ทีป้่องกันยุงได้ด้วยการน าสมุนไพรไทย 
100% มาเคลอืบลงบนเนือ้ผ้า จากน้ันจงึน ามาตัดเป็นเสือ้ผ้าใหก้ับลูกสาว



เสือ้สกีกนัน า้ใชส้  าหรบัสวมใสค่ลมุในขณะที่ท  าการเลน่สกี ซึง่เป็นเสือ้สกีกนัน า้
แบบใหม่ลา่สดุท่ีใชเ้ทคโนโลยีระดบันาโนในการสรา้งวสัดขุองเสือ้ โดยผลิตขึน้มา
เป็นเสือ้ที่มีลกัษณะเป็นสองชัน้ สามารถใชต้า้นทานกระแสลม ปอ้งกนัการเปียก
น า้ ระบายอากาศภายในไดด้ี และปอ้งกนัการจบัตวัของฝุ่ นละอองตา่งๆ ที่อยูใ่น
อากาศได ้และที่ส  าคญัเสือ้สกีกนัน า้นีมี้อายกุารใชง้านที่นาน โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
ซกัท าความสะอาดจะกว่าจะหมดชว่งฤดกูาลของการเลน่สกี โดยเสือ้ก็ไม่เกิดการ
เสื่อมสภาพจากการที่ไม่ตอ้งซกัท าความสะอาดนีเ้ลย



เสือ้ผ้าทีไ่ม่ยับและไม่สกปรกนี้ เป็นเสือ้ผ้าที่

สามารถดับกล่ินอับและฆ่าเชือ้แบคทเีรีย โดยวิธีการผสม

โครงสร้างระดับโมเลกุลของ อนุภาคนาโนของไททาเนียม

ไดออกไซด์ เข้าไปยึดติดกับเส้นใยภายในเนื้อผ้า 

ท าใหเ้กิดพืน้ผิวปิดกัน้ท่ีมีขนาดเล็กระดบันาโนเมตรบนเนือ้ผา้ ท าใหเ้สือ้ผา้ไมเ่กิดรอยยบัจากการสวม
ใส่ อีกทัง้ท  าใหฝุ้่ นละออง เชือ้แบคทีเรยี เชือ้รา คราบสกปรก และของเหลวตา่งๆ ที่ตกกระทบไมส่ามารถท่ี
จะซมึผ่านโครงสรา้งระดบันาโน หรอืกระจายตวัเกาะติดกบัเสือ้ผา้นีไ้ดอ้ีกดว้ย (เหมือนกบัหลกัการของน า้
กลิง้บนใบบวั) จึงท าใหข้องเหลวที่ตกลงมากลิง้หรอืไหลหลดุออกจากเนือ้ผา้โดยปราศจากร่องรอย
ใดๆ และเทคโนโลยีระดบันาโนนี ้ ก็ไมท่  าใหผู้ส้วมใสเ่สือ้ผา้มีความรูส้กึแตกตา่งจากการสวมใสเ่สือ้ผา้ที่ท  า
จากเสน้ใยธรรมชาติแตอ่ยา่งใดเลย และยงัสามารถรูส้กึไดถ้ึงความนุม่และโปรง่โลง่สบายของเนือ้ผา้ได ้
และเมื่อใชโ้ครงสรา้งระดบันาโนนีผ้สมแลว้ จะท าใหเ้สน้ใยเนือ้ผา้มีอายกุารใชง้านท่ียาวนานมากขึน้ ไม่
เสื่อมประสิทธิภาพเรว็ แมว้่าจะผ่านการซกัรดีเป็นระยะเวลานานก็ตาม



การประยกุตใ์ชค้ณุสมบตัิพิเศษของโครงสรา้งนาโนอีกอยา่ง
หนึง่ ก็คือการน ามาใชใ้นการผลิตถงุเทา้ ซึง่เป็นถงุเทา้พอลิเอ
สเตอร ์(polyester) ท่ีในปัจจบุนัมีวางจ าหนา่ยกนัอยา่ง
แพรห่ลายในตา่งประเทศ โดยถุงเทา้นี้ถูกผลิตขึน้มาจาก
การใช้ อนุภาคนาโนของธาตุเงนิ (nano silver) ทีมี่
ขนาดโครงสร้างเพยีง 19 นาโนเมตรเข้าไปยึดติดกับ
เส้นใยพอลิเอสเตอรข์องถุงเทา้ ซ่ึงอนุภาคนาโนของ
ธาตุเงนิมีคุณสมบตัิสามารถฆ่าเชือ้แบคทเีรียได้ ท าให้
ถุงเทา้นาโนน้ีสามารถป้องกันการเกิดกล่ินอับ และการ
เกิดเชือ้ราได้เป็นอย่างดี

แตโ่ดยปกติแลว้ธาตเุงินจะไมค่อ่ยสรา้งพนัธะท่ีแข็งแรงกบัพอลิเมอร์ ดงันัน้สว่นมากแลว้
อนภุาคนาโนของธาตเุงินจึงถกูน ามาใชโ้ดยวิธีการฉีดพรมเขา้สูโ่ครงสรา้งของวตัถ ุหรือโดยการถกัทอ
โดยตรงเขา้กบัเสน้ใยของเนือ้ผา้ แตส่  าหรบัถงุเทา้นาโนชนิดนีม้ีกระบวนการเฉพาะที่สามารถ
แกปั้ญหา โดยท าใหเ้กิด การสรา้งพนัธะระหว่างธาตเุงินกบัพอลิเมอรข์ึน้ได ้ซึง่สดุทา้ย จะไดเ้ป็น
สารประกอบท่ีสามารถช่วยในการสงัเคราะหเ์สน้ใยท่ีสามารถปอ้งกนัการเกิดกลิ่นอบั และปอ้งกนัการ
เกิดเชือ้ราได้


