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ลวนแลวแตเปนสิ่งที่อยูรอบตัวเราทั้งสิ้น ไมวาจะ

เปนเครื่องแตงกาย ของใช เครื่องประดับ รวมถึงเปนสวน

ประกอบในผลติภณัฑของเลน แตจะมใีครรูบางวาในข้ันตอน

การผลิตสิง่ทอน้ันไดมกีารใชสารเคมอียูเปนจาํนวนมาก คาด

วามีการใชสารเคมีเดีย่วในอตุสาหกรรมประมาณ 1,500 ชนดิ 

และนํามาผสมเปนเคมีภัณฑไดมากถึง 15,000 รายการ ซึ่ง

อาจกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

ผูบรโิภค และผลกระทบโดยออมตอสิง่แวดลอมจากขัน้ตอน

ตางๆ ในแตละกระบวนการผลิต 

อุตสาหกรรมสิ่งทอนับเปนอุตสาหกรรมที่มีการใช

สารเคมี เชน สารชวยยอมและพิมพ สารตกแตงสําเร็จ 

สียอมและสีพิมพ เปนจํานวนมาก บางชนิดเปนอันตราย

และมีความเปนพิษ กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน 

แนวทางสําหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีดังนี้

กระบวนการผลิตและสารเคมีที่ใช การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1. การผลิตเสนใย (fiber production)

เสนใยแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ เสนใย

ธรรมชาติและเสนใยประดิษฐ 

• เสนใยธรรมชาตทิีไ่ดจากสตัว เชน ไหม ขนสตัว และจาก

พชืทีไ่ดจากการเพาะปลกู เชน ฝาย ดงัน้ันสารเคมทีีใ่ชจะ

เปนสารฆาแมลง, ปุยเคม ีซึง่สงผลกระทบตอสิง่แวดลอม

• เสนใยสังเคราะห เปนการข้ึนรูปพอลิเมอรออกมา

เปนเสนใย สารเคมีท่ีใชในการผลิตพอลิเมอรบางตัว

มีความเปนพิษ นอกจากนี้ยังมีตัวเรงปฏิกิริยาประเภท

แอนติมอนี ออกไซด (antimony oxide) ที่ใชในการ

ผลิตพอลิเอสเตอรซึ่งจัดเปนสารกอมะเร็ง

• ผลิตฝายอินทรีย (organic cotton) ที่ไมใชสารเคมีใน

การเพาะปลูก

• ใชเสนใยขนสัตวท่ีกระบวนการผลิตไมใชสารเคมีที่สง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน ผาขนแกะ เนื่องจากใน

กระบวนการยอมสีจะใชสีที่ไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม

• นําเสนใยพอลิเอสเตอร เสนใยไนลอนกลับมาใชใหม

การปลอยมลพิษไปสูแหลงนํา้ทาํใหนํา้เนาเสียปนเปอนสารพษิ 

หรือมีสภาพความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ สี และความขุน

มีปริมาณสูง สงผลตอระบบนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตตางๆ 

เพ่ือความปลอดภัยตอมนุษยและส่ิงแวดลอม ผูผลิต

ควรจะตองมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตสิ่งทอ โดยเลือก

ใชสารเคมีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความเปนพิษตํ่า 

มีการนําสารเคมีกลับมาใชใหม รวมถึงนําเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเขามาใช ในปจจุบันไดมีนวัตกรรมของเสนใย

เพ่ิมมากข้ึน เชน ในงานแสดงสินคา INDEX ป 2011 ท่ีประเทศ

สวิตเซอรแลนด ทางบริษัท Kelheim ไดนําเสนอเสนใย

วิสโคส poseidon ที่สามารถใชในการกรองแยกโลหะหนัก 

และเสนใย deep-dye ท่ีมกีารดูดซับสียอมไดมากถึง 40 เทา

ของเสนใยทัว่ไป สามารถนาํมาใชทาํไสกรองสาํหรบัดดูกรอง

แยกสีออกจากนํ้าเสียของโรงงาน 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ประภัสศร ศิลปศาสตรดํารง*

* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการเคมี* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการเคมี

24 



กรมวิทยาศาสตรบริการ

กระบวนการผลิตและสารเคมีที่ใช การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

2. การทอผาและถักผา (weaving & knitting)

ในกระบวนการทอจะตองมีการเคลือบเสนดายยืน 

สําหรับสารที่ใชในการเคลือบเสนดาย หรือสารลงแปง (siz-

ing agent) จะมท้ัีงสารทีไ่ดจากธรรมชาตแิละสารสงัเคราะห 

เชน แปง, พอลไิวนลิแอลกอฮอล, คารบอกซเีมทลิ เซลลโูลส 

• เลือกใชสารลงแปงที่สามารถยอยสลายไดงายตาม

ธรรมชาติเพื่อลดคา BOD และ COD ของนํ้าทิ้ง เชน

พอลิอะคริเลต มีคา BOD นอยกวา 50 mg O
2
/g

พอลิไวนิลแอลกอฮอล มีคา BOD 30-80 mg O
2
/g

สารลงแปงจากธรรมชาต ิมคีา BOD 500-600 mg O
2
/g

• นําสารลงแปงประเภทพอลิไวนิลแอลกอฮอล, คารบอก

ซีเมทิลเซลลูโลส กลับมาใชใหมดวยวิธีการกรองแบบ

อัลตรา (ultrafiltration)

3. การเตรียมวัสดุเพื่อการพิมพยอม (preparation) 

แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ

3.1 การลอกแปง (desizing) ประเภทสารเคมีที่

ใชในการลอกแปงจะขึ้นอยูกับชนิดของสารที่เคลือบเสน

ดาย สารที่นิยมใชในการลอกแปง คือ กรด สารออกซิไดซิง 

และเอนไซม 

• ใชเอนไซมทีส่ามารถยอยสลายแปงใหกลายเปนเอธานอล 

ซึ่งสามารถนําเอธานอลกลับมาโดยการกลั่น จะชวย

ลดคา BOD ในนํ้าทิ้งได

• การใชเอนไซมสามารถทดแทนการใชกรดซึ่งเปน

อันตรายตอผูใชงานและมีผลกระทบตอนํ้าได

3.2 การทําความสะอาด (scouring) 

โดยทั่วไปใชนํ้าสบูและโซเดียมไฮดรอกไซดในการ

กําจัดสิ่งสกปรกออกจากผา

• ใชเอนไซมเพกติเนสหรือเอนไซมเฮมิเซลลูโลส เพื่อลด

ปริมาณการใชโซเดียมไฮดรอกไซด

• หลีกเลี่ยงการใชสารซักลางในกลุม alkylphenol eth-

oxylates (APEO) เนื่องจากสารในกลุมนี้ยอยสลาย

ยาก ควรเลือกใชสารลดแรงตึงผิวที่ยอยสลายได เชน 

sulfatead polyether, fatty alcohol ethoxylates 

เพื่อลดคาใชจายและพลังงานในการบําบัดนํ้าเสีย

3.3 การฟอกขาว (bleaching) 

สารฟอกขาวที่ใชมีหลายประเภท 

• ประเภทออกซิเดทีฟ เชน โซเดียมไฮโปคลอไรต, 

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

• สารฟอกขาวประเภทรดีกัทฟี เชน โซเดยีมไฮโดรซัลไฟต 

ซึ่งเปนสารที่กอใหเกิดการระคายเคือง

 

• ใชสาร hydrogen peroxide, peracetic acid หรอื glu-

cose oxidase แทนการใชสารฟอกขาวทีม่สีวนประกอบ

ของคลอรนี เนือ่งจากจะทาํใหมคีลอรนีตกคางบนเสนใย

และนํ้าทิ้งมีคา absorbable organically bounded 

halogen (AOX) เกินมาตรฐานที่กําหนด
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กระบวนการผลิตและสารเคมีที่ใช การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

3.4 การชุบมัน (mercerization) 

มกีารใชโซเดยีมไฮดรอกไซด ซึง่ไมไดเปนสารอนัตราย

รายแรง แตเนือ่งจากมกีารใชในปรมิาณความเขมขนทีส่งู จงึ

ทําใหในนํ้าทิ้งมีความเปนดางสูง

• นําสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ที่ เจือจางจาก

กระบวนการไปใชซํ้าในกระบวนการทําความสะอาด 

การฟอกขาวหรือการยอมสีเพ่ือทิ้งสารละลายดางให

นอยที่สุด

• นําสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดกลับมาใชใหมไดหลัง

จากผานกระบวนการเอาสิ่งสกปรกออก โดยวิธีการตก

ตะกอนหรือการกรอง

4. การยอมสีและการพิมพผา (dyeing & printing)

เสนใยแตละชนดิมสีมบตักิารยอมสทีีต่างกนั และสียอม

ทีใ่ชในอุตสาหกรรมมหีลายประเภท ไดแก สเีอโซ สดีสิเพริส 

สแีอซดิ สไีดเรก็ต สรีแีอคทฟี สทีีใ่ชในอตุสาหกรรมมากท่ีสุด

คือกลุมสเีอโซ แตเนือ่งจากสใีนกลุมนีบ้างชนดิสามารถแตก

ตัวใหอะโรมาติกเอมีนตองหาม ที่กอใหเกิดการระคายเคือง

และกอใหเกิดมะเร็ง ตามขอกําหนด Directive 76/769 /

EWG ซึ่งกําหนดหามใชสียอมที่ใหสารตองหามในปริมาณ

ที่มากกวา 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

• เลือกใชสียอมธรรมชาติแทนสีสังเคราะห

• ใชเทคนิคการยอมสีภายใตคารบอนไดออกไซดวิกฤติ

แบบยิ่งยวด ซึ่งเป นเทคนิคการยอมสีแบบใหมที่

ปราศจากนํ้า ชวยลดการใชนํ้าในปริมาณสูงและลดการ

ปลอยนํ้าเสีย 

6. การตกแตงสําเร็จ (finishing) 

การตกแตงสําเร็จ เปนกระบวนการปรับคุณสมบัติ

ของผา โดยอาศัยสารเคมีและความรอนเขามาชวย ไดแก

• สารตกแตงเพือ่กนัยบั สวนใหญเปนสารสงัเคราะหท่ีไดจาก

ยูเรีย เมลามีน และฟอรมัลดีไฮด เนื่องจากฟอรมัลดีไฮด

เปนสารที่มีอันตรายตอสุขภาพ จึงมีการจํากัดปริมาณ

ของฟอรมัลดีไฮดในสิ่งทอ โดยเฉพาะผลิตภัณฑสําหรับ

เด็ก 

• สารปรับนุม สวนใหญเปนสารลดแรงตึงผิว ใชในการ

เคลือบเสนใย ทําใหเสนใยมีความนุมและทิ้งตัวไดดีขึ้น

• เลือกใชสาร 1,2,3,4-butantetracarboxylic acid 

(BTCA) แทนสารฟอรมัลดีไฮดในการตกแตงการยับ

สรุป

ในปจจุบนัประชากรโลกไดตืน่ตวัในเรือ่งภาวะโลกรอนมากขึน้ หนัมาใสใจในการอนรุกัษธรรมชาต ิใสใจแนวทางการ

ดาํเนนิชวีติทีช่วยบรรเทาภาวะโลกรอน มกีารเลอืกบรโิภคสนิคาทีม่ฉีลากผลติภณัฑทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม (Eco- label) 

ซึง่แตละประเทศมีชือ่เรยีกแตกตางกนัไป เชน ในประเทศไทยใชคาํวาฉลากเขยีว เยอรมนัใชคาํวา Blue angel สหภาพยโุรป

ใชคําวา EU-Flower และถึงแมวาฉลากผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ยังไมไดมีมาตรการที่เขมงวดสําหรับผูสงออก 

แตในอนาคตหากประชาชนหนัมาเลอืกใชผลติภณัฑทีม่ฉีลากสิง่แวดลอมมากขึน้ ทางผูผลติกค็วรมกีารปรบัเปลีย่นการผลติ

ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค และยังถือเปนการเพิ่มโอกาสในการแขงขันดานการสงออกอีกทางหนึ่ง
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 Blue angel EU flower Green label
 

รูปที่ 1 สัญลักษณฉลากสิ่งแวดลอมของประเทศตางๆ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยโครงการเคมี ไดใหบริการทดสอบสารฟอรมัลดีไฮด, สียอมประเภทเอโซ ในผลิตภัณฑ

ของเลนประเภทสิ่งทอ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาและพัฒนาวิธีทดสอบสียอมประเภทดิสเพิรส ผูสนใจตองการขอรับบริการ

หรอืขอขอมลูเพิม่เตมิสามารถตดิตอไดในเวลาราชการที ่กลุมสารอนิทรยีในผลติภณัฑอปุโภค โครงการเคม ีกรมวทิยาศาสตร

บริการ e-mail: smanop@dss.go.th โทรศัพท 02201 7232  
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