
บทความท่ีท่านจะไดอ่้านน้ีเขียนโดย ท่านอาจารยผ์ูเ้คยไดรั้บรางวลั 
อาจารยต์วัอยา่ง ด้านการวจิยั ของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๑ 
ปัจจุบนัท่านสงักดัคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 

ซ่ึงเป็นการน าเสนอบทความท่ีมีคุณค่า ใหป้ระโยชน์แก่ผูอ่้านเป็นอยา่งดี 
มาก ซ่ึงเปรียบ เสมือนจุดประกายใหผู้อ่้านไดร้ะลึกถึงการไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั 
ไม่เวน้กระทัง่ธรรมชาติ  เพราะปัจจุบนัหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีมนุษยคิ์ดประดิษฐ ์ หรือ
ปฏิบติัในวิถีชีวิต กลบัส่งผลอยา่งไม่คาดคิดถึงปัญหาท่ีตามมาคือ สภาวะโลกร้อน  และ
ภยัธรรมชาติต่าง ๆ ติดตามมา  หลายเหตุการณ์ไม่อาจจะประเมินค่าความเสียหายได ้ 
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้  จึงเห็นความจ าเป็นท่ีจะส่งเสริมใหทุ้กคน
ไดต้ระหนกักนัต่อไป  ซ่ึงบทความกส็ามารถท่ีจะเช่ือมโยงใหเ้ห็นถึงความรับผดิชอบต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีส าคญัยิง่ประการหน่ึง 
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เส้นใยธรรมชาติ: สานฝันลดโลกร้อน 

ผศ.ดร. อรุณ ีคงดี สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

การตดัไมท้  าลายป่า และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหส้ภาพภูมิอากาศท่ี
แปรปรวน อุณหภูมิเฉล่ียทั้งโลกเพิ่มข้ึน ประเทศไทยตั้งอยูใ่กลเ้ส้นศูนยสู์ตร อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีค่อนขา้งสูง 
อากาศ จนมีคนพดูเล่นๆ วา่ ประเทศไทยมีสองฤดู คือ ร้อนมากและร้อนนอ้ย การแปรปรวนของสภาพ
อากาศมีผลต่อสภาพจิตใจของมนุษยแ์ละสัตว ์ และวถีิการด ารงชีวติ การเลือกส่ิงทอท่ีจะใชเ้ป็นเส้ือผา้จึงมี
ส่วนส าคญัเพื่อใหส้วมใส่สบายเหมาะกบัลกัษณะภูมิอากาศ  

ชนิดของเส้นใยส่ิงทอ 

 เส้นใยส่ิงทอแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยประดิษฐ ์ เส้นใยธรรมชาติ
เป็นเส้นใยท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ไดแ้ก่ เส้นใยเซลลูโลสและเส้นใยโปรตีน เซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ
พบมากท่ีสุดในโลกตามผนงัเซลลพ์ืชและแบคทีเรียทัว่ไป เซลลูโลสท่ีใชเ้ป็นเส้นใยส่ิงทอเช่นเส้นใยจากฝ้าย 
ป่าน ปอ ใยกญัชง เส้นใยเหล่าน้ีมีหมู่ไฮดรอกซิลเป็นส่วนประกอบอยูม่าก ดงัโครงสร้างแสดงในรูปท่ี 1 
ดงันั้นเส้นใยเซลลูโลสจึงมีสมบติัในการดูดซบัความช้ืน และก่อใหเ้กิดการระบายของอากาศ จึงสวมใส่
สบาย แต่มีขอ้เสียคือ ดูดซึมน ้าไดดี้เช่นกนัจึงใชเ้วลานานกวา่จะแหง้ อาจเกิดการอบัช้ืน ข้ึนรา และมีกล่ินได้
ง่าย นิยมตดัเป็นชุดท างาน ชุดนกัศึกษา และเส้ือผา้สวมใส่ทัว่ไป เส้นใยเซลลูโลสเช่นฝ้ายมีความแขง็แรงสูง 
โดยเฉพาะตอนเปียกน ้า จึงซกัไดด้ว้ยน ้าหรือการซกัแห้ง ทนสารช าระลา้งและสารฟอกขาวไดทุ้กชนิด 
อยา่งไรก็ตามผา้ฝ้ายจะมีความกระดา้งเน่ืองจากเส้นใยมีลกัษณะแบนบิดไปมาคลา้ยริบบิ้น และมี
ภาคตดัขวางเหมือนเมล็ดถัว่ ดงัแสดงในรูปท่ี 2 การท าใหผ้า้ฝ้ายน่ิมลง สามารถท าไดโ้ดยการจุ่มลงไปใน
สารละลายด่าง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด ์ และแอมโมเนีย เน่ืองจากเส้นใยจะเกิดการพองตวั ภาคตดัขวาง
เปล่ียนเป็นวงกลม รีดท่ีอุณหภูมิสูงไดแ้ต่ไม่เกิน 300 C สีท่ีนิยมใชย้อ้มเส้นใยเซลลูโลสไดแ้ก่ สีเบสิก 
สีแวท และสีรีแอคทีฟ ส่วนผา้ยนีส์หรือเดนิมสีน ้าเงินนิยมยอ้มดว้ยสีอินดิโกหรือคราม ส่วนสีด านั้นยอ้มดว้ย
สีซลัเฟอร์ สีเหล่าน้ีมีความคงทนต่อการซกัสูง (สีไม่ตก) และทนต่อแสงสูง (สีไม่ซีด) ส่วนการใชสี้ไดเรก
อยา่งท่ีนิยมใชย้อ้มผา้พื้นบา้นนั้นท าใหผ้า้สีซีดและสีตกไดง่้าย เน่ืองจากโมเลกุลของสีไดเรกมีลกัษณะเรียว
ยาว จึงเขา้ไปติดท่ีเส้นใยไดง่้าย แต่ก็หลุดออกมาไดง่้ายเม่ือซกัเช่นกนั 
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รูปที ่1 โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลสแสดงใหเ้ห็นกลูโคสยนิูตท่ีประกอบดว้ยหมู่ไฮดรอกซิล 3 หมู่ 

  

(ก)                                                                                (ข) 

  

(ค)                                                                                 (ง)   

รูปที ่ 2 ลกัษณะตามแนวยาวของเส้นใยฝ้ายและเส้นใยไหม (ก) (ข) และภาคตดัขวางของเส้นใยฝ้ายและเส้น
เส้นใยไหม (ค)(ง) 

ขนแกะและไหม เป็นเส้นใยธรรมชาติประเภทเส้นใยโปรตีน ดงัโครงสร้างทัว่ไปในรูปท่ี 3 ดูดซึม
น ้าไดดี้ ส่วนเน่ืองจากขนแกะมีลกัษณะฟู เม่ือท าการป่ันเส้นดา้ยจะมีการเก็บกกัอากาศไวร้ะหวา่งเส้นใย 
อากาศท่ีอยูร่ะหวา่งเส้นใยน้ีจะท าหนา้ท่ีเป็นฉนวน ท าให้อบอุ่นเม่ือสวมใส่ ส่วนไหมเป็นเส้นใยท่ีมีขนาด
เล็ก เน่ืองจากมีภาคตดัขวางเป็นสามเหล่ียมดงัรูปท่ี 2 ไหมจึงมีความมนัเงา เหมาะกบัการตดัเป็นเส้ือผา้ท่ี
ตอ้งการความหรูหรา ไหมสามารถสวมใส่ไดดี้ทุกสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากผูส้วมใส่จะรู้สึกเยน็ข้ึนในท่ีมี
อากาศร้อน และรู้สึกอบอุ่นในท่ีมีอากาศเยน็  เน่ืองจากไหมและขนแกะเป็นเส้นใยโปรตีนจึงไม่ทนด่างและ
ผงซกัฟอกท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป การซกัท าความสะอาดตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ เม่ือสวมใส่แลว้มีเหง่ือไคลให้
รีบซกัท าความสะอาด เพราะเกลือจะท าเส้นใยเป่ือยได ้ การซกัใชน้ ้ายาซกัผา้ท่ีมีฤทธ์ิเป็นกลาง หรือซกัแหง้
ดว้ยตวัท าละลายจึงจะไม่ท าลายเส้นใยและไม่ท าใหสี้ซีด  ไม่ควรฟอกขาว รีดท่ีอุณหภูมิสูงไดแ้ต่ไม่เกิน 300 
C สีท่ีนิยมใชย้อ้มไหมและขนแกะ คือ สีแอซิด และสีโลหะเชิงซอ้น (metal complex dye) สีแวทและสีรี
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แอคทีฟก็ใชไ้ดเ้ช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ตามในบา้นเราก็ยงันิยมใชสี้ไดเรกยอ้มอยู ่ เน่ืองจากมีราคาถูก ให้
หลากหลายเฉดสี ยอ้มง่าย แต่ขอ้เสียของสีไดเรกไดก้ล่าวไปแลว้  

 

รูปที ่3 โครงสร้างทางเคมีของกรดอะมิโนซ่ึงเป็นส่วนประกอบของเส้นใยโปรตีน 

เส้นใยประดิษฐ ์ เช่น พอลิเอสเทอร์ ไนลอน เป็นเส้นใยสังเคราะห์ท่ีผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม
ซ่ึงเป็นตวัการท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดม์ากท่ีสุดในบรรดากิจกรรมของมนุษย ์ เส้นใยสังเคราะห์
ไดม้าจากการป่ันเส้นใยพอลิเมอร์สังเคราะห์ดว้ยวธีิหลอมเหลว (melt spinning) ดงัแสดงในรูปท่ี 4 เส้ือผา้ท่ี
ท าจากพอลิเอสเทอร์มีลกัษณะแขง็ กระดา้ง ดูดซบัความช้ืนไดน้อ้ยจึงใส่แลว้ไม่สบายตวัโดยเฉพาะเม่ือ
อากาศร้อนอบอา้ว ไม่เหมาะกบัสภาพภูมิอากาศในบา้นเรา และเกิดไฟฟ้าสถิตในท่ีมีอากาศแหง้ เช่นในฤดู
หนาว เป็นตน้ แต่ดีในแง่ท่ีแหง้เร็ว คนไทยนิยมใชเ้ส้นใยชนิดน้ีเน่ืองจากมีราคาถูกกวา่เส้นใยฝ้าย แต่เพื่อให้
เส้นใยพอลิเอสเทอร์สามารถดูดซบัความช้ืนไดม้ากข้ึน จึงไดมี้การผลิตเส้นใยผสมระหวา่งเส้นใยพอลิเอส
เทอร์กบัเส้นใยฝ้ายในสัดส่วน 65 ต่อ 35 ท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ผา้ทีซี เส้ือผา้จากพอลิเอสเทอร์สามารถซกัไดใ้น
น ้าดว้ยผงซกัฟอกทัว่ไปและซกัแหง้ได ้ ควรใชน้ ้ายาปรับผา้นุ่มร่วมดว้ยเพื่อลดการสะสมของประจุไฟฟ้า
สถิต รีดไดใ้นช่วงอุณหภูมิ 145-165 C สีท่ีนิยมใชย้อ้มเส้นใยพอลิเอสเทอร์ไดแ้ก่สีดิสเพิร์ส ท่ีไม่ละลายน ้า 
เทคนิคการยอ้มเส้นใยพอลิเอสเทอร์ จึงนิยมใชก้ารใหค้วามร้อนสูงแก่โมเลกุลสีเพื่อใหเ้กิดการระเหิดเขา้ไป
ในช่องวา่งภายในเส้นใยแทนการยอ้มแบบแช่ ส่วนไนลอนซ่ึงเป็นเส้นใยท่ีสังเคราะห์ข้ึนมาเลียนแบบไหมมี
สมบติัทางกายภาพและสมบติัทางเคมีคลา้ยกนั แต่ไหมก็ยงัคงคุณสมบติัท่ีเด่นกวา่ เช่น ยอ้มไดง่้ายกวา่ สวม
ใส่สบายเพราะดูดซบัความช้ืนไดดี้กวา่เส้ือผา้จากเส้นใยไนลอนท่ีแนบติดร่างกาย เม่ืออยูใ่นบริเวณท่ีมีอากาศ
แหง้ เน่ืองจากการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต กระบวนการผลิตเส้นใยไนลอนสามารถท าไดค้ลา้ยกบั
กระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเอสเทอร์ นิยมใชไ้นลอนท าเป็นถุงเทา้ ถุงน่อง ชุดกีฬา การดูแลรักษาเส้ือผา้จาก
ไนลอนท าไดง่้าย ซกัดว้ยผงซกัฟอกได ้  ฟอกขาวดว้ยสารกลุ่มเพอร์ออกไซดแ์ละเพอร์บอเรตได ้ รีดท่ี
อุณหภูมิไม่เกิน 150 C 
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รูปที ่4 การป่ันเส้นใยแบบหลอมเหลวนิยมใชก้บัเส้นใยสังเคราะห์เช่นพอลิเอสเทอร์และไนลอน 

 อยา่งไรก็ตามไหมยงัคงมีราคาแพงอยู ่ นกัวทิยาศาสตร์จึงไดคิ้ดคน้เส้นใยประดิษฐจ์ากเซลลูโลสให้
มีลกัษณะมนัเงาเช่นเดียวกบัไหม (silk-like fiber) เช่น เส้นใยวสิคอสเรยอนและเส้นใยเทนเซลล ์  เส้นใย
วสิคอสเรยอนเรียกกนัสั้นๆ วา่ เส้นใยเรยอน ผลิตไดโ้ดยการแช่เยือ่ไม ้ (แบบเดียวกบัท่ีใชท้  ากระดาษ)ใน
โซเดียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นท าใหเ้กิดปฏิกิริยากลายเป็นเซลลูโลสแซนเทตดว้ยคาร์บอนไดซลัไฟด ์ (ใน
ขั้นตอนน้ีเซลลูโลสจะกลายเป็นของเหลวหนืด สีเหลืองอ าพนั ซ่ึงกลายเป็นท่ีมาของช่ือเส้นใย) จากนั้นจะท า
การฉีดของเหลวหนืดน้ีผา่นแผน่โลหะท่ีมีรูเล็กๆ (spinneret) ของเหลวหนืดเส้นเล็กๆ น้ีจะผา่นลงไปใน
สารละลายกรดซลัฟุริก เกิดปฏิกิริยากลายเป็นเซลลูโลสและคาร์บอนไดซลัไฟดอ์อกมา แต่เซลลูโลสท่ีได้
จากกระบวนการน้ีจะมีลกัษณะเป็นเส้นใยท่ีมีความมนัเงาคลา้ยไหม น่ิม ไม่แขง็กระดา้งเหมือนเส้นใย
เซลลูโลสท่ีไดโ้ดยตรงจากธรรมชาติ จึงมีการใชง้านคลา้ยไหม เช่น เส้ือผา้ท่ีตอ้งการความหรูหรา น ามาท า
เคร่ืองนอน เช่น ปลอกหมอน ผา้ปูท่ีนอน ผา้ห่ม ชุดนอน หรือชุดชั้นใน 
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เส้นใยเทนเซลลห์รือไลโอเซลล ์เป็นเส้นใยประดิษฐช์นิดใหม่ คิดคน้ข้ึนมาเม่ือประมาณ 50 ปีท่ีแลว้ 
ท าจากเยือ่กระดาษ (เซลลูโลส) เช่นเดียวกนักบัเส้นใยวิสคอสเรยอน การน าเยือ่กระดาษไปละลายในเอน็-
เอม็เอม็โอท่ีมีน ้าในส่วนผสมท่ีเหมาะสม จะท าใหฉี้ดสารละลายเซลลูโลสออกมาเป็นเส้นๆ เล็กๆ ได ้
สารละลายเซลลูโลสท่ีถูกฉีดออกมาในอ่างตกตะกอนท่ีมีสัดส่วนของเอน็-เอม็เอม็โอและน ้าเปล่ียนไป จะท า
ใหเ้ซลลูโลสแขง็ตวักลายเป็นเส้นใยได ้  เส้นใยเทนเซลลห์รือไลโอเซลลน้ี์จะมีลกัษณะน่ิม มนัเงาคลา้ยไหม 
เช่นเดียวกบัเส้นใยวสิคอสเรยอน การดูแลรักษาเส้ือผา้จากเส้นใยวสิคอสเรยอนและเส้นใยเทนเซลลท์  าได้
เช่นเดียวกบัเส้ือผา้ท่ีท าจากเส้นใยฝ้าย แต่ใชภ้าวะต ่ากวา่ เช่น สารฟอกขาว อุณหภูมิการรีด สีท่ีใชย้อ้มเส้นใย
วสิคอสเรยอนและเทนเซลลเ์ป็นชนิดเดียวกนักบัท่ีใชย้อ้มเส้นใยเซลลูโลสอ่ืนๆ แต่เส้นใยทั้งสองน้ีจะยอ้มได้
ง่ายกวา่เน่ืองจากเส้นใยมีส่วนอสัณฐานมากกวา่ มีช่องวา่งมากกวา่ โมเลกุลสีจึงเขา้ไปอยูไ่ดม้ากกวา่ 

การซักและรีดผ้า 
อยา่งไรก็ตาม ในบางคร้ังเราไม่สามารถบอกไดว้า่เส้ือผา้นั้นท าจากเส้นใยชนิดใด การดูแลรักษาจึง

ตอ้งพิจารณาจากฉลากเส้ือผา้เป็นหลกัเพื่อรักษาสีและเน้ือผา้ใหค้งนาน สัญลกัษณ์สากลส าหรับการซกัและ
รีดผา้แสดงไดใ้นตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 สัญลกัษณ์สากลในการซกัผา้ 

 
หา้มฟอกขาว 

Do not bleaching 

 
ซกัแหง้โดยใชน้ ้ ายาซกัแหง้ 
Dry cleaning in all solvents 

 
ใส่ไมแ้ขวนแลว้ตาก 
On clothes hanger 

 
หา้มอบแหง้ 

Do not tumble dry 

 
การอบแหง้ดว้ยอุณหภูมิสูง 

High temperature tumble dry 

 
 
 

อบแหง้ดว้ยอุณหภูมิต ่า 
Low temperature tumble dry 

 
รีดท่ีอุณหภูมิต ่าไม่เกิน 110 C 

Warm iron max 110 C 

 
รีดท่ีอุณหภูมิสูงปานกลางไม่เกิน 150 C 

Warm iron max 150 C 
รีดท่ีอุณหภูมิสูงไม่เกิน 200 C 

Warm iron max 200 C 

  A 
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ตากผา้โดยแผไ่วบ้นราว 3 อนั 

On the line 

 
หา้มรีด 

Do not iron 

 
หา้มซกัเคร่ือง 

Do not wash by machine 

 
ก าลงัซกัแรง อุณหภูมิการซกั 40 C 

Strong wash, Wash temperature 40 C 

 
ก าลงัซกันอ้ย อุณหภูมิการซกั 40 C 

Delicare wash, Wash temperature 40 
C 

 
ซกัดว้ยมือ 
Hand wash 
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