บทความที่ท่านจะได้อ่านนี้เขียนโดย ท่านอาจารย์ผเู้ คยได้รับรางวัล
อาจารย์ตวั อย่าง ด้ านการวิจยั ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๑
ปัจจุบนั ท่านสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ซึ่งเป็ นการนาเสนอบทความที่มีคุณค่า ให้ประโยชน์แก่ผอู้ ่านเป็ นอย่างดี
มาก ซึ่งเปรี ยบ เสมือนจุดประกายให้ผอู้ ่านได้ระลึกถึงการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ไม่เว้นกระทัง่ ธรรมชาติ เพราะปัจจุบนั หลายสิ่ งหลายอย่างที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ หรื อ
ปฏิบตั ิในวิถีชีวิต กลับส่งผลอย่างไม่คาดคิดถึงปัญหาที่ตามมาคือ สภาวะโลกร้ อน และ
ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ติดตามมา หลายเหตุการณ์ไม่อาจจะประเมินค่าความเสี ยหายได้
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเห็นความจาเป็ นที่จะส่งเสริ มให้ทุกคน
ได้ตระหนักกันต่อไป ซึ่งบทความก็สามารถที่จะเชื่อมโยงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่สาคัญยิง่ ประการหนึ่ง
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เส้ นใยธรรมชาติ: สานฝันลดโลกร้ อน
ผศ.ดร. อรุ ณี คงดี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
การตัดไม้ทาลายป่ า และการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้สภาพภูมิอากาศที่
แปรปรวน อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งโลกเพิ่มขึ้น ประเทศไทยตั้งอยูใ่ กล้เส้นศูนย์สูตร อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ค่อนข้างสู ง
อากาศ จนมีคนพูดเล่นๆ ว่า ประเทศไทยมีสองฤดู คือ ร้อนมากและร้อนน้อย การแปรปรวนของสภาพ
อากาศมีผลต่อสภาพจิตใจของมนุษย์และสัตว์ และวิถีการดารงชีวติ การเลือกสิ่ งทอที่จะใช้เป็ นเสื้ อผ้าจึงมี
ส่ วนสาคัญเพื่อให้สวมใส่ สบายเหมาะกับลักษณะภูมิอากาศ
ชนิดของเส้ นใยสิ่ งทอ
เส้นใยสิ่ งทอแบ่งออกเป็ น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยประดิษฐ์ เส้นใยธรรมชาติ
เป็ นเส้นใยที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่ เส้นใยเซลลูโลสและเส้นใยโปรตีน เซลลูโลสเป็ นพอลิเมอร์ธรรมชาติ
พบมากที่สุดในโลกตามผนังเซลล์พืชและแบคทีเรี ยทัว่ ไป เซลลูโลสที่ใช้เป็ นเส้นใยสิ่ งทอเช่นเส้นใยจากฝ้ าย
ป่ าน ปอ ใยกัญชง เส้นใยเหล่านี้มีหมู่ไฮดรอกซิ ลเป็ นส่ วนประกอบอยูม่ าก ดังโครงสร้างแสดงในรู ปที่ 1
ดังนั้นเส้นใยเซลลูโลสจึงมีสมบัติในการดูดซับความชื้น และก่อให้เกิดการระบายของอากาศ จึงสวมใส่
สบาย แต่มีขอ้ เสี ยคือ ดูดซึ มน้ าได้ดีเช่นกันจึงใช้เวลานานกว่าจะแห้ง อาจเกิดการอับชื้ น ขึ้นรา และมีกลิ่นได้
ง่าย นิยมตัดเป็ นชุดทางาน ชุ ดนักศึกษา และเสื้ อผ้าสวมใส่ ทวั่ ไป เส้นใยเซลลูโลสเช่นฝ้ ายมีความแข็งแรงสู ง
โดยเฉพาะตอนเปี ยกน้ า จึงซักได้ดว้ ยน้ าหรื อการซักแห้ง ทนสารชาระล้างและสารฟอกขาวได้ทุกชนิด
อย่างไรก็ตามผ้าฝ้ ายจะมีความกระด้างเนื่ องจากเส้นใยมีลกั ษณะแบนบิดไปมาคล้ายริ บบิ้น
และมี
ภาคตัดขวางเหมือนเมล็ดถัว่ ดังแสดงในรู ปที่ 2 การทาให้ผา้ ฝ้ ายนิ่มลง สามารถทาได้โดยการจุ่มลงไปใน
สารละลายด่าง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ และแอมโมเนีย เนื่องจากเส้นใยจะเกิดการพองตัว ภาคตัดขวาง
เปลี่ยนเป็ นวงกลม รี ดที่อุณหภูมิสูงได้แต่ไม่เกิน 300 C สี ที่นิยมใช้ยอ้ มเส้นใยเซลลูโลสได้แก่ สี เบสิ ก
สี แวท และสี รีแอคทีฟ ส่ วนผ้ายีนส์หรื อเดนิมสี น้ าเงินนิยมย้อมด้วยสี อินดิโกหรื อคราม ส่ วนสี ดานั้นย้อมด้วย
สี ซลั เฟอร์ สี เหล่านี้มีความคงทนต่อการซักสู ง (สี ไม่ตก) และทนต่อแสงสู ง (สี ไม่ซีด) ส่ วนการใช้สีไดเรก
อย่างที่นิยมใช้ยอ้ มผ้าพื้นบ้านนั้นทาให้ผา้ สี ซีดและสี ตกได้ง่าย เนื่องจากโมเลกุลของสี ไดเรกมีลกั ษณะเรี ยว
ยาว จึงเข้าไปติดที่เส้นใยได้ง่าย แต่ก็หลุดออกมาได้ง่ายเมื่อซักเช่นกัน
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รู ปที่ 1 โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลสแสดงให้เห็นกลูโคสยูนิตที่ประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิ ล 3 หมู่

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รู ปที่ 2 ลักษณะตามแนวยาวของเส้นใยฝ้ ายและเส้นใยไหม (ก) (ข) และภาคตัดขวางของเส้นใยฝ้ ายและเส้น
เส้นใยไหม (ค)(ง)
ขนแกะและไหม เป็ นเส้นใยธรรมชาติประเภทเส้นใยโปรตีน ดังโครงสร้างทัว่ ไปในรู ปที่ 3 ดูดซึม
น้ าได้ดี ส่ วนเนื่ องจากขนแกะมีลกั ษณะฟู เมื่อทาการปั่ นเส้นด้ายจะมีการเก็บกักอากาศไว้ระหว่างเส้นใย
อากาศที่อยูร่ ะหว่างเส้นใยนี้จะทาหน้าที่เป็ นฉนวน ทาให้อบอุ่นเมื่อสวมใส่ ส่ วนไหมเป็ นเส้นใยที่มีขนาด
เล็ก เนื่องจากมีภาคตัดขวางเป็ นสามเหลี่ยมดังรู ปที่ 2 ไหมจึงมีความมันเงา เหมาะกับการตัดเป็ นเสื้ อผ้าที่
ต้องการความหรู หรา ไหมสามารถสวมใส่ ได้ดีทุกสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากผูส้ วมใส่ จะรู ้สึกเย็นขึ้นในที่มี
อากาศร้อน และรู้สึกอบอุ่นในที่มีอากาศเย็น เนื่ องจากไหมและขนแกะเป็ นเส้นใยโปรตีนจึงไม่ทนด่างและ
ผงซักฟอกที่ใช้กนั โดยทัว่ ไป การซักทาความสะอาดต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ เมื่อสวมใส่ แล้วมีเหงื่อไคลให้
รี บซักทาความสะอาด เพราะเกลือจะทาเส้นใยเปื่ อยได้ การซักใช้น้ ายาซักผ้าที่มีฤทธิ์ เป็ นกลาง หรื อซักแห้ง
ด้วยตัวทาละลายจึงจะไม่ทาลายเส้นใยและไม่ทาให้สีซีด ไม่ควรฟอกขาว รี ดที่อุณหภูมิสูงได้แต่ไม่เกิน 300
C สี ที่นิยมใช้ยอ้ มไหมและขนแกะ คือ สี แอซิด และสี โลหะเชิงซ้อน (metal complex dye) สี แวทและสี รี
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แอคทีฟก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในบ้านเราก็ยงั นิยมใช้สีไดเรกย้อมอยู่ เนื่องจากมีราคาถูก ให้
หลากหลายเฉดสี ย้อมง่าย แต่ขอ้ เสี ยของสี ไดเรกได้กล่าวไปแล้ว

รู ปที่ 3 โครงสร้างทางเคมีของกรดอะมิโนซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของเส้นใยโปรตีน
เส้นใยประดิษฐ์ เช่น พอลิเอสเทอร์ ไนลอน เป็ นเส้นใยสังเคราะห์ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่ งเป็ นตัวการที่ปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์มากที่สุดในบรรดากิจกรรมของมนุษย์ เส้นใยสังเคราะห์
ได้มาจากการปั่นเส้นใยพอลิเมอร์สังเคราะห์ดว้ ยวิธีหลอมเหลว (melt spinning) ดังแสดงในรู ปที่ 4 เสื้ อผ้าที่
ทาจากพอลิเอสเทอร์ มีลกั ษณะแข็ง กระด้าง ดูดซับความชื้นได้นอ้ ยจึงใส่ แล้วไม่สบายตัวโดยเฉพาะเมื่อ
อากาศร้อนอบอ้าว ไม่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศในบ้านเรา และเกิดไฟฟ้ าสถิตในที่มีอากาศแห้ง เช่นในฤดู
หนาว เป็ นต้น แต่ดีในแง่ที่แห้งเร็ ว คนไทยนิยมใช้เส้นใยชนิดนี้เนื่องจากมีราคาถูกกว่าเส้นใยฝ้ าย แต่เพื่อให้
เส้นใยพอลิเอสเทอร์ สามารถดูดซับความชื้นได้มากขึ้น จึงได้มีการผลิตเส้นใยผสมระหว่างเส้นใยพอลิเอส
เทอร์ กบั เส้นใยฝ้ ายในสัดส่ วน 65 ต่อ 35 ที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่าผ้าทีซี เสื้ อผ้าจากพอลิเอสเทอร์ สามารถซักได้ใน
น้ าด้วยผงซักฟอกทัว่ ไปและซักแห้งได้ ควรใช้น้ ายาปรับผ้านุ่มร่ วมด้วยเพื่อลดการสะสมของประจุไฟฟ้ า
สถิต รี ดได้ในช่วงอุณหภูมิ 145-165 C สี ที่นิยมใช้ยอ้ มเส้นใยพอลิเอสเทอร์ ได้แก่สีดิสเพิร์ส ที่ไม่ละลายน้ า
เทคนิคการย้อมเส้นใยพอลิเอสเทอร์ จึงนิยมใช้การให้ความร้อนสู งแก่โมเลกุลสี เพื่อให้เกิดการระเหิ ดเข้าไป
ในช่องว่างภายในเส้นใยแทนการย้อมแบบแช่ ส่ วนไนลอนซึ่งเป็ นเส้นใยที่สังเคราะห์ข้ ึนมาเลียนแบบไหมมี
สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีคล้ายกัน แต่ไหมก็ยงั คงคุณสมบัติที่เด่นกว่า เช่น ย้อมได้ง่ายกว่า สวม
ใส่ สบายเพราะดูดซับความชื้นได้ดีกว่าเสื้ อผ้าจากเส้นใยไนลอนที่แนบติดร่ างกาย เมื่ออยูใ่ นบริ เวณที่มีอากาศ
แห้ง เนื่องจากการสะสมของประจุไฟฟ้ าสถิต กระบวนการผลิตเส้นใยไนลอนสามารถทาได้คล้ายกับ
กระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเอสเทอร์ นิยมใช้ไนลอนทาเป็ นถุงเท้า ถุงน่อง ชุดกีฬา การดูแลรักษาเสื้ อผ้าจาก
ไนลอนทาได้ง่าย ซักด้วยผงซักฟอกได้ ฟอกขาวด้วยสารกลุ่มเพอร์ ออกไซด์และเพอร์ บอเรตได้ รี ดที่
อุณหภูมิไม่เกิน 150 C
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รู ปที่ 4 การปั่ นเส้นใยแบบหลอมเหลวนิยมใช้กบั เส้นใยสังเคราะห์เช่นพอลิเอสเทอร์ และไนลอน
อย่างไรก็ตามไหมยังคงมีราคาแพงอยู่ นักวิทยาศาสตร์ จึงได้คิดค้นเส้นใยประดิษฐ์จากเซลลูโลสให้
มีลกั ษณะมันเงาเช่นเดียวกับไหม (silk-like fiber) เช่น เส้นใยวิสคอสเรยอนและเส้นใยเทนเซลล์ เส้นใย
วิสคอสเรยอนเรี ยกกันสั้นๆ ว่า เส้นใยเรยอน ผลิตได้โดยการแช่เยือ่ ไม้ (แบบเดียวกับที่ใช้ทากระดาษ)ใน
โซเดียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นทาให้เกิดปฏิกิริยากลายเป็ นเซลลูโลสแซนเทตด้วยคาร์ บอนไดซัลไฟด์ (ใน
ขั้นตอนนี้เซลลูโลสจะกลายเป็ นของเหลวหนืด สี เหลืองอาพัน ซึ่ งกลายเป็ นที่มาของชื่อเส้นใย) จากนั้นจะทา
การฉีดของเหลวหนืดนี้ผา่ นแผ่นโลหะที่มีรูเล็กๆ (spinneret) ของเหลวหนืดเส้นเล็กๆ นี้จะผ่านลงไปใน
สารละลายกรดซัลฟุริก เกิดปฏิกิริยากลายเป็ นเซลลูโลสและคาร์บอนไดซัลไฟด์ออกมา แต่เซลลูโลสที่ได้
จากกระบวนการนี้จะมีลกั ษณะเป็ นเส้นใยที่มีความมันเงาคล้ายไหม นิ่ม ไม่แข็งกระด้างเหมือนเส้นใย
เซลลูโลสที่ได้โดยตรงจากธรรมชาติ จึงมีการใช้งานคล้ายไหม เช่น เสื้ อผ้าที่ตอ้ งการความหรู หรา นามาทา
เครื่ องนอน เช่น ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ชุดนอน หรื อชุ ดชั้นใน
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เส้นใยเทนเซลล์หรื อไลโอเซลล์ เป็ นเส้นใยประดิษฐ์ชนิดใหม่ คิดค้นขึ้นมาเมื่อประมาณ 50 ปี ที่แล้ว
ทาจากเยือ่ กระดาษ (เซลลูโลส) เช่นเดียวกันกับเส้นใยวิสคอสเรยอน การนาเยือ่ กระดาษไปละลายในเอ็นเอ็มเอ็มโอที่มีน้ าในส่ วนผสมที่เหมาะสม จะทาให้ฉีดสารละลายเซลลูโลสออกมาเป็ นเส้นๆ เล็กๆ ได้
สารละลายเซลลูโลสที่ถูกฉี ดออกมาในอ่างตกตะกอนที่มีสัดส่ วนของเอ็น-เอ็มเอ็มโอและน้ าเปลี่ยนไป จะทา
ให้เซลลูโลสแข็งตัวกลายเป็ นเส้นใยได้ เส้นใยเทนเซลล์หรื อไลโอเซลล์น้ ีจะมีลกั ษณะนิ่ม มันเงาคล้ายไหม
เช่นเดียวกับเส้นใยวิสคอสเรยอน การดูแลรักษาเสื้ อผ้าจากเส้นใยวิสคอสเรยอนและเส้นใยเทนเซลล์ทาได้
เช่นเดียวกับเสื้ อผ้าที่ทาจากเส้นใยฝ้ าย แต่ใช้ภาวะต่ากว่า เช่น สารฟอกขาว อุณหภูมิการรี ด สี ที่ใช้ยอ้ มเส้นใย
วิสคอสเรยอนและเทนเซลล์เป็ นชนิดเดียวกันกับที่ใช้ยอ้ มเส้นใยเซลลูโลสอื่นๆ แต่เส้นใยทั้งสองนี้จะย้อมได้
ง่ายกว่าเนื่องจากเส้นใยมีส่วนอสัณฐานมากกว่า มีช่องว่างมากกว่า โมเลกุลสี จึงเข้าไปอยูไ่ ด้มากกว่า
การซักและรีดผ้า
อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งเราไม่สามารถบอกได้วา่ เสื้ อผ้านั้นทาจากเส้นใยชนิดใด การดูแลรักษาจึง
ต้องพิจารณาจากฉลากเสื้ อผ้าเป็ นหลักเพื่อรักษาสี และเนื้อผ้าให้คงนาน สัญลักษณ์สากลสาหรับการซักและ
รี ดผ้าแสดงได้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สัญลักษณ์สากลในการซักผ้า
A

ห้ามฟอกขาว
Do not bleaching

ซักแห้งโดยใช้น้ ายาซักแห้ง
Dry cleaning in all solvents

ห้ามอบแห้ง
Do not tumble dry

การอบแห้งด้วยอุณหภูมิสูง
High temperature tumble dry

อบแห้งด้วยอุณหภูมิต่า
Low temperature tumble dry

รี ดที่อุณหภูมิต่าไม่เกิน 110 C
Warm iron max 110 C

รี ดที่อุณหภูมิสูงปานกลางไม่เกิน 150 C
Warm iron max 150 C

รี ดที่อุณหภูมิสูงไม่เกิน 200 C
Warm iron max 200 C

ใส่ไม้แขวนแล้วตาก
On clothes hanger
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ตากผ้าโดยแผ่ไว้บนราว 3 อัน
On the line

ห้ามรี ด
Do not iron

กาลังซักแรง อุณหภูมิการซัก 40 C
Strong wash, Wash temperature 40 C

กาลังซักน้อย อุณหภูมิการซัก 40 C
Delicare wash, Wash temperature 40
C

ห้ามซักเครื่ อง
Do not wash by machine

ซักด้วยมือ
Hand wash

