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บทคัดยอ
ผาไหมไทยมีเอกลักษณเฉพาะที่ผิวสัมผัสและความมันวาว และเปนงานหัตถกรรมที่มีลวดลายสวยงาม การ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตไหมไทยสามารถทําไดในขั้ นตอนการฟอกกาวไหม โดยการใช เอนไซมโปรติ เอสที่ มี
ความจําเพาะตอโปรตีนกาวไหม ซึ่งทําใหการฟอกกาวไหมมีจุดยุติอยางแทจริง และการใชอุณหภูมิที่ต่ํากวาวิธีการดั้งเดิม
ทําใหสามารถฟอกกาวไหมไดอยางสม่ําเสมอและลดความเสี่ยงที่โปรตีนเสนใยไหมจะถูกทําลายลงได ดังนั้นจึงไดเสน
ไหมที่มีคุณภาพดีขึ้น และยังลดปญหาความไมสม่ําเสมอของกาวไหมบนเสนไหมที่รวบรวมมาจากหลายแหลงได การ
ฟอกกาวไหมดวยเอนไซมมีสวนชวยสรางคานิยมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับผูผลิตและผูใชได โดยลดการใชสารเคมี
พลังงาน และน้ํา (Reduce) จึงลดการสรางมลภาวะ นอกจากนี้ยังสามารถแยกเอนไซมออกจากน้ําทิ้งฟอกกาวไหมแลวนํา
กลับมาใชไดใหม (Reuse) อีกทั้งแยกกาวไหมไปผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได (Recovery) และนําน้ําที่ใชแลวกลับมาใชรดน้ํา
ตนไมไดดวย (Recycle) จึงลดคาใชจายในการบําบัดน้ําเสียและเพิ่มมูลคาใหกับการฟอกกาวไหมทั้งกระบวนการ ซึ่งคาด
วาจะมีมูลคาเกินกวามูลคาของเอนไซมที่นํามาใช และเกิดเปนวัฎจักรที่อยูไดอยางยั่งยืนตอไป สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดก็
ตอเมื่อมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบตั้งแตการผลิตเอนไซม การถายทอดความรูแกผูใชเอนไซม เทคโนโลยีการรวบรวม
กาวไหม และการนํากาวไหมที่ไดมาทําเปนผลิตภัณฑใหม ตลอดจนการสงเสริมการตลาดของผาไหมและผลิตภัณฑใหม
เปนตน
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ABSTRACT
Signature of Thai silk is found in its texture, special luster, and being a handcraft with distinctive
color patterns and weaving designs. A possible way to efficiently improve the overall production of Thai silk is
to replace the usage of chemicals with a sericin-specific protease in a silk-degumming process. The enzyme
can specifically hydrolyze sericin without damaging fibroin with an absolutely defined endpoint under a
lower temperature than that used in traditional methods; thus providing a better control of the process as
well as higher quality and uniformity of degummed silk. The use of enzymatic degumming could diminish
the problems in subsequent dyeing and weaving steps due to unequal quality of sericin in raw silk supplied
by different producers. In addition, it promotes public understanding and core values of green technology the chemical usage as well as energy and water consumption are reduced, therefore lowering the amount
of wastes; the enzyme is possibly reused in another batch of degumming process; and water can be
recycled for other purposes. Moreover, sericin may be recovered to make new products and generate
additional incomes, which should surpass the cost of the enzyme. However, it is sustainable only if a good
administrative system and management of sericin application are implemented, which include enzyme
production, technology transfer, logistic on collecting of sericin, new production lines, and marketing
strategies for Thai silk and the new products.
คําสําคัญ: การฟอกกาวไหม, โปรตีนกาวไหม, โปรตีนเสนใยไหม, เทคโนโลยีสะอาด, โปรติเอส, เอนไซม
Keyword: Silk degumming, Sericin, Fibroin, Green technology, Protease, Enzyme

บทนํา
ผ า ไหมไทยเป น งานหั ต ถกรรมที่ เ กิ ด จาก
ภูมิ ป ญญาพื้ นบ านและสื บทอดต อกั นมา มี เอกลั กษณ
เฉพาะทั้งความสวยงามและการใหคุณคาทางจิตใจ ดวย
การใช วั ตถุ ดิ บที่ เป นไหมพั นธุ ไทยพื้ นบ านและการใช
กรรมวิธีการผลิตดวยมือทุกขั้นตอน ทําใหผาไหมไทยมี
ความมันวาว และมีลักษณะสวยงามแปลกตาเปนพิเศษ
จากเสนไหมที่เปนปุมปม ลวดลายจากการยอม และการ
ทอเปนผืนผาไหม (รสสุคนธและชาญชัย, 2556)
ผาไหมไทยเปนที่รูจักและเปนที่ตองการมากใน
ตลาดตางประเทศ จึงตองมีการกําหนดเครื่องหมายรับรอง
“ตรานกยูงพระราชทาน” เพื่อแสดงคุณสมบัติของวัตถุดิบ
และกรรมวิธีการผลิตที่เปนมาตรฐานของผาไหมไทย และ

บงบอกวาทุกชิ้นถูกผลิตในประเทศไทยเทานั้น เพื่อเปน
การปองกันและแกไขปญหาการแอบอางคําวา “ไหมไทย”
ไปใชเพื่อประโยชนทางการคา
เกณฑขั้นสูงสุดของเครื่องหมายรับรอง ซึ่งถือ
วาเปนการอนุรักษภูมิปญญาพื้นบานดั้งเดิมของไทยอยาง
แทจริง คือ นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) ที่ตองใชเสน
ไหมพันธุไทยพื้นบานเปนทั้งเสนพุงและเสนยืนในการทอ
ผาไหม โดยเสนไหมที่ใชตองสาวดวยมือผานพวงสาวลง
ภาชนะ ซึ่ งเป นเอกลักษณที่ทํ าให เสนไหมกลมฟู ไมลี บ
แบน และทอดวยกี่ทอมือแบบพื้นบานชนิดพุงกระสวย
ดวยมือ และยอมดวยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไมทําลาย
สิ่งแวดลอม รองลงมาคือ นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk)
ซึ่งถือวาเปนการอนุรักษภูมิปญญาพื้นบานในบางขั้นตอน
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โดยใช เสนไหมพันธุ ไทยพื้ นบานหรือพันธุไทยปรับปรุ ง
เปนเสนพุงและ/หรือเสนยืน และเสนไหมที่ใชอาจสาว
ดวยมือหรือดวยอุปกรณที่ใชมอเตอรขับเคลื่อนไมเกิน 5
แรงมา และทอดวยกี่ทอมือแบบกี่กระตุกได สวน นกยูงสี
น้ําเงิน (Thai Silk) และนกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend)
จะเนนเฉพาะวัตถุดิบที่นํามาทอเปนผา คือเปนเสนไหมแท
หรือเปนเสนไหมที่มีเสนใยอื่นผสมได ตามลําดับ (กรม
หมอนไหม, 2554)
ในสภาวะที่ มี ก ารแข งขั นทางการตลาดสู งใน
ปจจุบันทําใหจําเปนตองมองเอกลักษณและคุณภาพของผา
ไหมไทยควบคูไปกับประสิทธิภาพในการผลิต โดยพัฒนา
รูปแบบการผลิต จากเดิมที่ขึ้นอยูกับวิถีการดําเนินชีวิตของ
เกษตรกรยามวางจากฤดูกาลเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยว ใหเปน
ระบบและมีมาตรฐานดวยการบริหารจัดการในลักษณะของ
กลุมผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตผาไหม 3 กลุม ไดแก
กลุมผูผลิตตนน้ํา (ปลูกหมอน เลี้ยงไหม และสาวไหมดวย
มือ) กลางน้ํา (สาวไหมอุตสาหกรรม การฟอกยอมสี และทอ
ผา) และปลายน้ํา (ผลิตภัณฑและการตลาด)
กรมหมอนไหม (สถาบันวิจัยหมอนไหม เดิม) ได
ดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมไหมไทยอยางตอเนื่อง ซึ่ง
เนนกลุมผูผลิตตนน้ํา โดยรวบรวมและปรับปรุงพันธุหมอน
และไหม จัดทําคูมือและมาตรฐานในการปลูกหมอน การ
เลี้ยงไหม และการสาวไหม ตลอดจนคิดคนเครื่องสาวไหม
รวบรวมวิธี ย อมสี และพั นธุ ไม ที่ ใช ในการย อมสี รวมทั้ ง
จัดการอบรมเกษตรกร และไดขยายการดําเนินการไปถึง
ปลายน้ํ า ด ว ยการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ก รมหม อ นไหม
พ.ศ. 2554-2557 ที่ครอบคลุมดานการสรางความเขมแข็ง
ใหกับเกษตรกรและองคกรภาคเกษตร การพัฒนาการผลิต
และสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา การพัฒนาดานการตลาด
และประชาสั มพั นธ การวิ จั ยและพั ฒนา และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร ทั้งนี้เพื่อลดปญหา
การสูญเสียที่เกิดจากเกษตรกรรายยอยเลี้ยงไหมตางพันธุ
กัน ใชวิธีการสาวและทักษะที่แตกตางกันแลวมีผลทําให
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เสนไหมที่ไดมีความแตกตางกันทั้งขนาด คุณภาพ เกรด
และสี ตลอดจนการผลิตที่ไมตรงตามความตองการของ
ตลาด และการขาดขั้ น ตอนการรวบรวมและคั ดแยก
ประเภทเส นไหมก อนจํ าหน ายให โรงงาน อี กทั้ งเพื่ อให
สามารถเปดตลาดใหมๆ ไดเพิ่มขึ้น
เนื่ อ งจากกระบวนการผลิ ต ต น น้ํ า ส ง ผลถึ ง
กระบวนการผลิตกลางน้ํา คือทั้งชนิด ขนาด และคุณภาพ
ของเส นไหมมี ผลต อการฟอกย อมเส นไหม และในทาง
ปฏิบัติการฟอกกาวไหมขึ้นอยูกับความชํานาญของบุคคล
และยากต อการควบคุ มคุ ณภาพ ที่ สํ าคั ญการขาดความ
สม่ํ าเสมอในการฟอกกาวยั งสงผลไปถึ งการยอมสี ได ไม
สม่ําเสมอ ดังนั้นผูเขียนจึงขอเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีใน
การฟอกกาวไหม โดยการนํ า เอนไซม ที่ จํ า เพาะต อ
กระบวนการมาใชเพื่อชวยในการปรับปรุงคุณภาพไหมไทย
และปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตใหดีขึ้น อีกทั้งเพื่อ
สรางจุดขายใหกับไหมไทยในเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมดวย

พันธุไหมไทย
ไหมไทยเป นไหมชนิ ดที่ เลี้ ย งด ว ยใบหม อ น
(Mulberry) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Bombyx mori มีวงจร
ชีวิตแบบสมบูรณ (Complete metamorphosis) เปน 4
ระยะ ไดแก ระยะไข ระยะหนอน ระยะดักแดอยูภายใน
รังไหม และระยะผีเสื้อ ตามมาตรฐานสินคาเกษตร พันธุ
ไหมไทยแบงออกเปน 2 ชนิด (มกษ. 8001-2553) ไดแก
ไหมพันธุไทยพื้นบาน คือ ไหมที่มีถิ่นกําเนิดใน
ประเทศไทย รวมทั้งไหมพันธุไทยที่ไดรับการพัฒนาสาย
พันธุใหมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นจากไหมพันธุที่มีถิ่นกําเนิดใน
ประเทศไทยเทานั้น ไหมพันธุไทยพื้นบานนี้เปนไหมที่ฟก
ตัวเองไดตลอดป (Multivotine หรือ Polyvotine) เลี้ยง
งาย แข็งแรง ทนทานตอสภาพอากาศที่รอนและแหงแลง
มีวงจรชีวิตประมาณ 40-45 วัน สวนใหญมีจํานวนไขตอ
แม <400 ฟอง รังไหมมีสีเหลือง รูปรางคลายกระสวย มี
ความยาวเสนใยตอรังสั้นประมาณ 200-300 m มีชื่อพันธุ
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เรียกตามเจาของพันธุที่เลี้ยงตอเนื่องไดผลดี เชน นางนอย
ศรีสะเกษ1 นางเหลือง นางลาย นางเขียว นางสิ่ว นางตุย
นางหงอก นางไหม นางแก ว หรื อเรี ยกตามชื่ อสถานที่
หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด เชน สําโรง แพงพวย กากี
วนาสวรรค ทั บทิ มสยาม ไข งู คอตั้ ง สองพี่ น อง สํ าปอ
ปราสาทเบง บางแกว เปนตน
ไหมพั นธุ  ไทยปรั บปรุ ง คื อ ไหมพั นธุ  ใหม ที่
พัฒนาขึ้นในประเทศไทย โดยมีเชื้อพันธุบางสวนที่ไมใช
ไหมพันธุไ ทยพื้นบาน เชน ไหมจีน หรือไหมญี่ปุน จึงอาจ
เรียกวาเปนไหมไทยลูกผสม เพื่อใหไดลักษณะเดนของทั้ง
ไหมไทยพื้นบาน และมีผลผลิตที่มากขึ้น (เชน มีจํานวน
ไขต อแม >400 ฟอง และมีความยาวเสนใยต อรั ง
>400 m ขึ้นไป) พันธุใหมทไี่ ดอาจเปนชนิดที่ฟกตัวเองได
ตลอดปเหมือนไหมพันธุไทยพื้นบาน หรือเปนชนิดที่ฟก
ออกไดในธรรมชาติปละ 2 ครั้ง (Bivotine) ตามพันธุ
ต า ง ป ร ะ เ ท ศ มี รั ง ไ ห ม สี เ ห ลื อ ง มี ชื่ อ พั น ธุ
เช น อุ บ ลราชธานี 60-35 (พั น ธุ ด อกบั ว ), อุ ด รธานี ,
สกลนคร 1, สกลนคร 2, กสก. 8, กสก. 11, และจุลไทย
เบอร 4

ความสําคัญของกระบวนการฟอกกาวไหม
รังไหมประกอบดวยโปรตีนเสนใย (Fibroin 70–
80%) เคลือบดวยโปรตีนกาวไหม (Sericin 20–30%) และ
สารประกอบอื่นๆ ที่สะสมอยูในสวนของกาวไหม (1-2%)
ไดแก ไขมัน เม็ดสี และแรธาตุ (Lee, 1999) ทั้งกาวไหมและ
สารที่สะสมเหลานี้ทําใหเสนไหมแข็ง ขาดความเงางามและ
ดูดซับน้ํ าได ไม ดี อี กทั้งเสนไหมไทยมี เม็ ดสีเป นสี เหลื อง
ดังนั้นเพื่อใหไดเสนไหมที่ออนนุม เงางาม และขาวขึ้นจน
เหมาะสมสําหรับการยอมสีใหไดอยางสม่ําเสมอ จะตองนํา
เสนไหมไปผานกระบวนการฟอกเพื่อกําจัดกาวไหม
การฟอกกาวไหมสามารถทําไดทั้งกอนและหลัง
การทอเปนผืนผา และสามารถทําไดในระดับที่แตกตาง
กัน (Degree of degumming) เพื่อปกปองเสนไหมตอ

Review

การเสียดสี ในขั้ นตอนการทอผ า หรื อเพื่ อผิ วสั มผั สที่
แตกตางกัน แตสําหรับการผลิตผาไหมไทย โดยเฉพาะผา
ไหมมัดหมี่ ต องฟอกกาวให หมดในขั้ นตอนกอนการทอ
เพราะลวดลายของผาเกิดจากการออกแบบการมัดยอม
กอน แลวจึงนําเสนไหมที่ยอมตางกันนี้ไปเรียงทอตอกัน
บนกี่ เพื่อใหมีเอกลักษณของการเหลื่อมล้ําจากรอยซึมของ
สีตามลวดลายที่ถูกมัด (ศศิวรรณ, 2539)

Sericin กับการฟอกกาวไหม
Sericin หรือโปรตีนกาวไหม เปนชื่อเรียกรวม
ของกลุมโปรตีนที่ผลิตโดยส วนกลางของตอมไหมและมี
กรดอะมิโน Serine เปนองคประกอบหลัก มีขนาดตางๆ
ตั้งแต 20–400 kDa (Garel et al, 1997; Takasu et al,
2002) เนื่องจากถูกสังเคราะหจากยีน (Gene) อยางนอย 3
ยีน คือ Ser1, Ser2, และ Ser3 (Takasu et al, 2010) และ
มีกลไก Alternative splicing ของ Gene transcript ที่ทํา
ใหสังเคราะหโปรตีนไดหลายแบบตอ 1 ยีน นอกจากนี้ยัง
พบวา มีกลไก Post-translational modification บน
Sericin เชน การเติมหมูไขมันที่ทําใหรังไหมไมเปยกน้ํา
และการเติมหมูไฮดรอกซิล ที่ชวยใหเกิดการสรางพันธะ
ไฮโดรเจนระหวางโมเลกุลได (Du et al, 2011)
Sericin ประกอบดวยกรดอะมิโนประเภทที่มีขั้ว
และมีประจุ ไดแก Serine (34%), Aspartic (17%),
Glutamic (5%), Arginine (5%), Threonine (4%) และ
Lysine (4%) โดยน้ําหนัก จึงละลายน้ําไดดีกวา Fibroin ที่
อยูดานใน อยางไรก็ตามความสามารถในการละลายน้ําของ
Sericin ก็มีความแตกตางแยกเปนกลุมเรียงจากมากที่สุดไป
หานอยที่สุด ไดแก Sericin I, II, III, และ IV จากชั้นนอกสุดเขา
หาชั้นในสุด (Komatsu, 1980a) ความแตกตางนี้ขึ้นอยูกับ
อัตราสวนระหวางองคประกอบที่เปนกรดอะมิโนที่มีขั้ว (Ap)
กับกรดอะมิโนที่ไมมีขั้ว (An) และขึ้นอยูกับปริมาณโครงสราง
ที่ผนึกอยางเปนระเบียบ (Crystallinity) ของ Sericin ในแตละ
ชั้นดวย กลาวคือ Sericin I มีโครงสรางที่เปน Random coil
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มากกวา β-structure จึงละลายน้ําไดงายกวา Sericin III และ
IV ซึ่งมีโครงสรางเปน β-structure หรือมี Crystallinity
มากกวา
ปจจัยที่มีผลตอ Crystallinity ของ Sericin คือ
ความรอนและความชื้น ซึ่งสามารถทําให Sericin I เปลี่ยน
ไปมีโครงสรางคลาย Sericin IV ได โดยพันธะไฮโดรเจนที่
อยูภายในโมเลกุล (Intra-molecular hydrogen bond)
ของ Sericin จะถูกทําลายดวยความรอน ทําให Sericin
คลายตัวและสรางพันธะใหมกับน้ําได (ละลายน้ํา) และเมื่อ
โมเลกุ ลของน้ําระเหยไปจะเกิ ดพั นธะไฮโดรเจนใหมขึ้ น
ระหวางโมเลกุล (Inter-molecular hydrogen bond) ของ
Sericin ทําใหเกิดเปนเครือขายโมเลกุลและละลายน้ําได
ยากขึ้น ยิ่งทําให Sericin ละลายน้ําแลวทําใหแหงหลาย
รอบมากขึ้นเทาไร หรือยิ่งระยะเวลาในการทําแหงชา จะยิ่ง
มี Crystallinity เพิ่ มขึ้ น ดั งรู ปที่ 1 (Komatsu, 1980a)
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางจาก Random coil ไปเปน
β -structure นี้ ส ามารถสั ง เกตได จ ากการเกิ ดเจล
(Gelation) ของ Sericin (Zhu et al, 1995, 1998)
นอกจากนี้แรงดึงยังมีผลตอโครงสรางของ Sericin ดวย
(Komatsu, 1980a)
สภาวะอากาศที่ใชเลี้ยงไหมจึงมีผลตอโครงสราง
ของ Sericin และสงผลถึงความสามารถในการสาวไหม
ออกได (Reelability) หากหนอนไหมทํารัง (Cocooning)
ในสภาพอากาศร อ นชื้ น ที่ อุ ณ หภู มิ 30 ๐ C ความชื้ น
สัมพัทธ (RH) 94% และอากาศถายเทไมสะดวก การสาว
เส นไหมออกจากรั งจะทํ าได ยาก เพราะโครงสร างของ
Sericin มี Crystallinity มาก ละลายไดยาก มีคุณสมบัติ
เปนกาว (Adhesive properties) และมีความตานทานตอ
การดึง (Stripping resistance) มากกวา เมื่อเทียบกับการ
สาวไหมออกจากรั งที่ หนอนไหมพั นธุ เดี ยวกั นทํ าขึ้ นใน
สภาพอากาศที่เหมาะสม (23 ๐C, 67% RH) และอากาศ
ถายเทสะดวก (Zhu et al, 1995, 1998) จึงไมนาแปลกใจ
เมื่อพบวา การสาวไหมไมออก สาวไหมไดไมสวย ในชวง
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ฤดู ฝ น เป นป ญหาหนึ่ งที่ ระบุ ไ ว ใ นรายงานการศึ กษา
สถานภาพอุตสาหกรรมไหมไทย (สุชาดาและคณะ,
2555)
เมื่อ Sericin ละลายน้ําไดยากงายแตกตางกัน
การฟอกกาวไหมจึ งมี บทบาทสํ าคั ญเพื่ อสลายพั นธะ
เปปไทดของ Sericin จนมีขนาดเล็กลงแลวทําให Sericin
ละลายหลุดออกจากเสนไหมไดงายขึ้น ซึ่งสะทอนใหเห็น
ไดจากระดับความแรงของสารเคมีและระยะเวลาที่ใชใน
การฟอกกาวไหม ดังที่ Kumar และคณะ (2012) พบวา
หากหนอนไหมทํารังในสภาพอากาศรอนชื้น (35 ๐C, 95%
RH) จะตองใชระดับความแรงในการฟอกกาวไหมสูง (ใช
สบู 7.5 g/L ผสมดาง 0.75 g/L และตมเปนเวลา 60 นาที)
และหากหนอนไหมทํารังในสภาพอากาศรอนแหง (35 ๐C,
45% RH) ระดับความแรงในการฟอกกาวไหมจะต่ํา (ใชสบู
7.5 g/L ผสมดาง 0.5 g/L และตมเปนเวลา 45 นาที) ทั้งนี้
เปนการเปรียบเทียบกับระดับความแรงในการฟอกกาวไหม
ปกติ (ใชสบู 7.5 g/L ผสมดาง 0.5 g/L และตมเปนเวลา 60
นาที) จากหนอนไหมที่ทํารังในสภาพอากาศปกติเหมาะสม
(25 ๐C, 65% RH) และเปรียบเทียบที่ระดับการฟอกกาว
เทากันที่น้ําหนักไหมหายไป (Degumming loss) 25%
กระบวนการสาวไหมและภูมิอากาศของประเทศ
ไทย มีสวนทําใหการฟอกกาวไหมไทยยากขึ้น สาเหตุแรก
คือ ปริมาณกาวไหมขึ้นอยูกับพันธุไหม (Lee, 1999) และ
ไหมพันธุพื้นบานของไทยมีกาวมากกวาไหมตางประเทศ
สาเหตุที่ 2 คือ การสาวไหมทําใหโครงสรางของ Sericin
เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ การสาวไหมตองมีการตมรังไหม
เพื่อให Sericin บางสวนบนเสนใยละลายกอน แลวจึงจะดึง
เสนใยจากหลายรังมารวมกันได จากนั้นจึงปลอยใหเสน
ไหมแห ง หากสาวไหมลงตะกร าแล วปล อยให แห งใน
ภาชนะก อนกรอเสนไหมเข าอัก จะไดเสนไหมกลมและ
แหงเร็วกวาการสาวไหมเขาอักทันที ซึ่งเสนไหมจะถูกทับ
ถูกดึง และ Sericin มีโอกาสเกิดเจลกอนที่จะแหง ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศที่ไมไดมีการควบคุม ดังนั้น Sericin
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จึงกลายเปนกาวเชื่อมระหวางเสนใยจากรังไหมหลายรังที่มา
พันกันเปนเกลียวแนนจนไดเสนไหมที่มีขนาดใหญขึ้น และ
สาเหตุที่ 3 คือ ปริมาณและความไมสม่ําเสมอของกาวไหมที่
เคลือบอยูบนเสนไหมที่สาวออกมาได ทั้งนี้เกิดจากธรรมชาติ
ของเสนใยไหมที่มีขนาดและมีปริมาณกาวไหมเคลือบอยูไม
สม่ําเสมอตลอดความยาวของเสนใยไหมทั้งรัง โดยเสนใยไหม

Review

ที่อยูชั้นนอกสุดของรังไหมจะมีขนาดใหญและมีปริมาณกาว
ไหมมากที่สุด สวนเสนใยไหมชั้นในสุดจะมีขนาดเล็กและ
มีปริมาณกาวไหมนอยที่สุด (Minagawa, 1980; Lee,
1999) ประกอบกับวิธีสาวไหมดวยมือแบบพื้นบานของ
ไทยที่ทําใหไดเสนไหมที่แตกตางกันอยางนอย 3 ชนิด
ดังตารางที่ 1

รูปที่ 1 ภาพจําลองอธิบายลักษณะโครงสรางของ Sericin
ตารางที่ 1

ชนิดของเสนไหมสาวมือของไทย (มกษ. 8000-2555; ศิริพรและนันทวรรณ, 2555)

ชนิดหรือชื่อที่ใชเรียก
วิธีสาวไหม
ลักษณะของเสนไหมที่สาวได
เสนไหมชั้นนอก เสนไหมลีบ สาวเสนไยชั้นนอก ประมาณ 15-20% ของเปลือกรัง เสนไหมหยาบกระดาง มีขนาดเสนใหญไม
เส น ไหมใหญ เส น ไหมหั ว รวมทั้งปุยไหม
สม่ํ า เสมอ มี ปุ ม ปม และมี ก าวไหมมาก
เสนไหมชั้น 3
ที่สุ ด ใช เ ปน เส น ไหมพุ ง * ได เพี ย งอย า ง
เดียวในการทอผา
เสนไหมนอ ย เสนไหมเครื อ สาวเส น ใยเฉพาะเปลื อ กชั้ น ในของรั ง ไหมเท า นั้ น เสนไหมที่ไดจะออนนุมเรียบเปนเงามัน มี
เสนไหมยอด เสนไหมชั้น 1 หลังจากที่เอาปุยและเสนใยชั้นนอกของเปลือกรังไหม ขนาดเสนเล็กละเอียดสม่ําเสมอ มีกาวไหม
ออกไปกอนแลว
นอ ยที่สุด และนิย มใชเป นเสนไหมยืน **
ในการทอผา
เส น ไหนสาวรวม เส น ไหม สาวทั้งเปลือกรังไหมชั้นนอกที่ลอกเอาปุยไหมออกแลว เสนหยาบ มีปุมปนแตนอยกวาเสนไหมชั้น
สาวเลย เสนไหมชั้น 2
และเปลือ กรังไหมชั้ นในทั้ งหมดไปพรอ มกันในคราว 3 และมีขนาดเสนใหญที่ประกอบไปดวย
เดียว ตองมีการเพิ่มจํานวนรังไหมในหมอตมเพื่อรักษา เส น ไหมที่ มี ข นาดและปริ ม าณกาวไหม
ขนาดของเสนไหมที่สาวไดใหมีความสม่ําเสมอ
แตกตางกันพันกันตลอดเสน
* เสนดายที่ใชเปนแนวนอนตามความกวางของผา (Weft)
** เสนดายที่ใชเปนแนวตั้งตามความยาวของผา (Warp)

ลอมรอบ เพื่อสรางรังไหม Fibroin ประกอบดวยกรด
Fibroin หรือโปรตีนเสนใยไหม ถูกสรางและเก็บ อะมิโนหลัก 4 ชนิด ไดแก Gly (42%), Ala (32%), Ser
ไวในตอมไหมทั้ง 2 ขางของหนอนไหมในรูปของเหลว และ (14%), และ Tyr (11%) โดยน้ําหนัก (Komatsu, 1980b)
ถูกพนออกมาเปนเสนใยคูของ Fibroin และมี Sericin และมีหนวยยอยพื้นฐาน คือ โปรตีน H-chain (Heavy

Fibroin กับการฟอกกาวไหม
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chain) ขนาด 350 kDa โปรตีน L-chain (Light chain)
ขนาด 26 kDa และ โปรตีน P25 ขนาด 30 kDa
ในอัตราสวนเปนโมล (Mole) คือ 6:6:1 ตามลําดับ โดยมี
พันธะไดซัลไฟด (Disulfide) ระหวาง H-chain และ
L-chain และมีพันธะไฮโดรเจน และ Hydrophobic
interaction ระหวาง H-chain กับ P25 (Inoue et al,
2000)
การศึกษาโครงสรางของ Fibroin โดยใชเอนไซม
Chymotrypsin ย อย Fibroin ที่เปนของเหลว ทําให Lucus
และ Rudall (1968) พบวาสายโพลีเปปไทด (Polypeptide) ใน
Fibroin มีลักษณะการจัดเรียงตัวของโครงสรางเปน 2 แบบ
ไดแก ลักษณะการจัดเรียงแบบเปนระเบียบ (Crystalline) ที่
พบอยู ในส วนของตะกอน คิ ดเป น 60% ของปริ มาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด และอีก 40% เปนลักษณะการจัดเรียง
แบบไม เป นระเบี ยบ (Amorphous) ที่ พบอยู ในส วนของ
สารละลาย และพบวาสวนที่เปน Crystalline ไดมาจากสาย
โพลีเปปไทดที่เปนโครงสรางหลักของ H-chain ซึ่งมีสวนของ
กรดอะมิ โนขนาดเล็ กที่ มี ลํ าดั บ Gly-Ala-Gly-Ala-Gly-Ser
เกิดขึ้นซ้ําๆ กันเปนหลัก และมีลําดับ Gly-Ala-Gly-Ala-GlyTyr และ Gly-Ala-Gly-Ala-Gly-Val-Gly-Tyr ดวยเชนกันแต
นอยกวา ซึ่งสวน Crystalline ของ Fibroin มีชวงยาวกวาจึง
เสถียรกวา Sericin (Komatsu, 1980a) และการที่สาย
โพลีเปปไทดในสวน Crystalline ของ Fibroin ยึดกันแนนดวย
พั นธะไฮโดรเจนทั้ งภายในและระหว า งโมเลกุ ล แบบ
Antiparallel β-sheet โดยจัดเรียงสายโพลีเปปไทดไปใน
ทิศทางขนานกับแกนของเสนไหม ทําใหเสนไหมเหนียวและ
แข็งแรง (Kaplan, 1998) ในขณะทีส่ ายโพลีเปปไทดในสวน
Amorphous มี กรดอะมิโนที่มี ขั้ วและมีขนาดใหญ จาก
บางสวนของ H-chain (Shimura and Katagata, 1980)
รวมทั้ ง L-chain และ P25 ด วย โครงสร างส วน
Amorphous นีจ้ ึงยึดกันไมแนนเทา และหากเสนไหมไดรบั
ความรอนจะทําใหน้ําและสารเคมีแทรกเขาไปภายในไดงา ย
กวาสวน Crystalline ดังนั้นการฟอกกาวไหมดวยสารเคมี
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จึงทําให Fibroin ไดรับความเสียหายได (Ishikawa, 1980;
Tsukada et al., 1992)
สายพันธุและสภาวะในการเลี้ยงไหมมีผลตอ
ความไมสม่ําเสมอของขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนใย
Fibroin และลักษณะหนาตัดของเสนใย (Cross section) ที่
อาจแตกต างกั นได ตั้ งแต แบบสามเหลี่ ยม (Triangular
shape) ไปจนถึงแบบวงกลม (Circular shape) ซึ่งความใม
สม่ําเสมอเหลานี้จะสะทอนใหเห็นไดในลักษณะของความ
มันวาว (Luster) ลักษณะสัมผัส (Texture) ตลอดจนความ
ทนทานตอสารเคมี ซึ่งพบว าสายพั นธุที่ เลี้ยงได ต ลอดป
ดังเชนสายพันธุไทย เปนชนิดที่มีความทนทานกวาสาย
พันธุอ ื่น (Minagawa, 1980; Kumar et al, 2012)
หาก Fibroin ถูกทําลายจะสังเกตไดจากลักษณะ
ของผิวเสนไหมที่เปนขุย (Surface fibrillation) มีความ
หมอง ยอมติดสี ไมสม่ําเสมอ และสู ญเสี ยความแข็ งแรง
(Tensile strength drop) (Minagawa, 1980) หรืออาจ
ตรวจสอบความสมบูรณของ H-chain, L-chain, และ P25
ไดดวยวิธีอิเลคโตรโฟริซิส (Electrophoresis) รวมทั้ง
ประเมินไดจากเวลาในการแข็งตัวหรือการเกิดเปนเจลที่
นานกวา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากละลาย Fibroin ดวย
Lithium thiocyanate (LiSCN) แลว Dialysis เอา
LiSCN ออกจนหมด (Yamada et al, 2001)

วิธีการฟอกกาวไหม
การฟอกกาวไหมเปนกระบวนการที่ใชทั้งสารเคมี
ความรอน และพลังงานกล เชน การกลับเสนไหมไปมาใหสาร
ฟอกกาวเข าถึ งเส นไหมได อย างทั่ วถึ ง แล วทํ าให Sericin
ละลาย (Dissolution) ถูกยอยสลายดวยน้ํา (Hydrolysis) และ
กระจายตัวหลุดออก (Dispersion) จากเสนไหมไดดี ทั้งนี้
ความยากง ายในการฟอกกาวไหมเกี่ ยวของกั บทั้ งปริมาณ
คุณภาพ และความสม่ําเสมอของกาวไหม ดังนั้นวิธีการหรือ
ขั้นตอนในการฟอกกาวไหมจึงมีความหลากหลาย ไมมีสูตร
ตายตัว ทั้งชนิดและปริมาณของสารเคมีที่ใชเปนสวนผสม
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ซึ่งเราอาจแบงวิธีการฟอกกาวไหมไดเปน 5 กลุม ตาม
ชนิดของสารฟอกกาวไหม ไดแก
กลุมที่หนึ่ง คือ การตมเสนไหมดวยน้ําเปลาที่
อุณหภูมิและความดันสูง เชน 50 psi (138 ๐C) เปนเวลา
15 นาที (Takamine, 1931) หรือ 120-130 ๐C เปนเวลา
30-60 นาที (Nagasuna, 1995) ดังรูปที่ 2 แสดงผลการ
ฟอกกาวผ าไหมญี่ ปุ นด วยวิ ธี การต มกั บน้ํ า ซึ่ งต องใช
อุณหภูมิและความดันสูงจึงจะฟอกกาวไดดีขึ้น อยางไรก็
ตามเมื่อผูเขียนทดลองใชอุณหภูมิ 121 ๐C เปนเวลา 30
นาที กั บไหมพั นธุ ไทยพื้ นบ านลู กผสมระหว าง นางสิ่ ว
นางลาย และนางตุย แบบสาวรวมขนาด >400 denier
(1 denier หมายถึ ง เส นไหมที่ มี ความยาว 9,000 m มี
น้ําหนั ก 1 g) ก็ ยังไมสามารถกําจัดกาวไหมและเม็ดสี ที่
สะสมใหหมดไปได
กลุมที่สอง คือ การตมเสนไหมกับน้ําดางที่ได
จากการแช ขี้ เ ถ า ของใบและก า นกล วยหรื อ วั ส ดุ จ าก
ธรรมชาติอื่นๆ ตามภูมิปญญาดั้งเดิมของเกษตรกรที่ใชใน
ประเทศไทย (ศศิวรรณ, 2539) หรือใชสารเคมี เชน โซเดียม

Review

หรือโพแตสเซียมไฮดรอกไซด (NaOH / KOH, 0.01-0.03%)
[Myers and Stegemeyer, 1933] โซเดียมคารบอเนต
(Na2CO3, 0.05 N) โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต (NaHCO3,
0.05 N) และสารประกอบประเภทเอมี น เช น
Ethylenediamine C2H4(NH2)2 (0.025 M) (Chopra and
Gulrajani, 1994) และ Triethylamine N(CH2CH3)3 (0.25
N) (Chopra et al., 1996) และกลุมที่สาม คือ การตม
เสนไหมดวยกรดอินทรีย เชน กรด Tartaric (0.05 M)
(Chopra and Gulrajani, 1994; Chopra et al., 1996)
การใชกรดที่ pH <3 หรือเบสที่ pH >9 และใช
ความร อนสู ง เช น อุ ณหภู มิ >95๐C สามารถทํ าให
พันธะเปปไทดของโปรตี นเกิดการยอยสลายไดอยางไม
จําเพาะเจาะจง ภายในเวลาไมเกิน 30 นาที (Karmakar,
1999) ดังนั้นวิธีการนี้จึงยากตอการควบคุม และมีความ
เสี่ยงในการทําลายเสนใยไหม เพราะสามารถกําจัดกาว
ไหมไดดีในบริเวณหนึ่งในขณะที่ทําลายเสนใย Fibroin ใน
อีกบริเวณหนึ่งได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเสนไหมมีขนาด
ใหญและมีความหนาของกาวไหมไมสม่ําเสมอกัน

รูปที่ 2 ระดับการฟอกกาวผาไหมดวยน้ํา ที่อุณหภูมิและเวลาตางๆ โดยใชผาไหมทอดวยเสนไหมขนาด 24 denier
ควบ 4 เสน *ขอมูลจาก Nagasuna (1995)

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 44 ฉบับที่ 1

กลุมที่สี่ คือ การตมเสนไหมกับสบู (Marseille
soap) ที่ผลิตไดจากน้ํามันมะกอก และมีคาความเปนกรดเบส (pH) ในระดับที่เปนกลาง ซึ่งมีใชกันมาตั้งแตกอนป
ค.ศ. 1927 จนกลายเปนมาตรฐานในการฟอกกาวไหมจนถึง
ปจจุบัน (Takamine, 1931; Chopra et al, 1994, 1996)
ขอเสียของสบู คือ มีราคาแพง และตองใชเปนปริมาณมากจึง
จะมี ผลทํ าให แรงตึ งผิ วของน้ํ าลดลงจนทํ าให Sericin
กระจายตั วหลุ ด ออกได อี กทั้ ง การใช สบู ในสภาพน้ํ า
กระดางจะตองมีการเติมสาร Chelating เพื่อไปจับ Mg2+
และ Ca2+ ไว ไม ให ตกตะกอนกั บสบู และไม ให เหลื อไป
ตกตะกอนอยู ใ นถั ง ย อ มสี ซึ่ ง มี ผ ลทํ า ให ย อ มสี ไ ด ไ ม
สม่ําเสมอ
การฟอกกาวไหมที่ไดรับความนิยมของประเทศ
ไทย คือการตมเสนไหมกับสารละลาย Na2CO3 ผสมกับสบู
ซันไลต (Unilever, Thailand) ซึ่งมีราคาถูก การใชดางรวม
ดวยทําใหสามารถลดปริมาณสบู อุณหภูมิ และเวลาที่ใชได
(ตารางที่ 2) โดยดางจะทําให Sericin ถูกยอยใหเล็กลงกอน
แลวสบูจึงชวยละลายและทําให Sericin กระจายตัวในน้ํา
ไดดีขึ้น แตก็ขึ้นอยูกับพันธุไหมดวย ไหมไทยมีปริมาณกาว
ไหมมากกวาและแข็งแรงทนทานกวาจึงตองใชความเขมขน
ของสารเคมีสูงกวา และใชเวลาไดนานถึง 180 นาที ที่
อุณหภูมิสูงได โดยที่ Fibroin ยังไมถูกทําลายจนสูญเสีย
น้ําหนักไปมากอยางชัดเจน สวนไหมจีนใชเวลาไดนานถึง
120 นาที ในขณะที่ไหมญี่ปุนถูกทําลาย นอกจากนี้ยังมีวิธี
ฟอกกาวไหมไทยแบบที่ ใส สารฟอกขาว เช น โซเดี ยม
ไฮโดรซั ล ไฟต ไฮโดรเจนเปอร อ อกไซด ร ว มด ว ย
ในขั้นตอนเดียว (พุทธชาดและคณะ, 2545; พิศมัยและ
คณะ, 2548)
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การปรับปรุงประสิทธิภาพในการฟอกกาวไหม
เพื่อใหสามารถลางคราบสบูออกไดงาย และไดเสนไหมที่
ขาวนุมขึ้นกวาการใช 1% Marseille soap ทําไดโดยการใช
สบู ที่ ไม ใช เกลื อของโซเดี ย มและโพแตสเซี ย ม แต ใ ช
Monoethanolamine รวมกับกรดไขมันโอเลอิกหรือกรด
ไขมันอื่นๆ อยางละ 0.4% (Harvey, 1931) และการนําสาร
ซักลางสังเคราะหหรือดีเทอรเจนท (Detergent) มาใช
แทนสบู เชน Mineral oil sulfonates รวมกับดาง
(Myers and Stegemeyer, 1933; Reddish, 1936),
SILKOBLANC BN (CHT R. Beitlich GmbH,
Tübingen, Germany), และ Alphasol S-100
(Samsung Oil & Fat Corporation, South Korea)
อยางไรก็ตาม Yamada และคณะ (2001) พบวา
การฟอกกาวไหมดวยการตม (100 ๐C) กับ 0.5% สบู เปน
เวลา 30 นาที หรือ 0.05% Na2CO3 (pH 10) เปนเวลา 1
ชั่วโมง ทํา 2 ครั้ง ไมสามารถเตรียม Fibroin ที่มีความ
สมบูรณเพื่อการประยุกตใชเปนวัสดุทางการแพทยและ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพไดดีเทากับใชสารละลาย8 M Urea
และ 0.5 M Mercaptoethanol ใน 0.04 M Tris-SO4
buffer pH 7 ที่ 80๐C เปนเวลา 10 นาที
กลุ ม ที่ ห า คื อ การใช เ อนไซม โ ปรดิ เอส
(Protease) (Freddi et al., 2003) และนอกจากนี้แลวยัง
มี การพั ฒนาวิ ธี การฟอกกาวไหมโดยการใช คลื่ นเสี ยง
ความถี่สูง (Ultrasound) รวมกับสารเคมี เพื่อ ชว ย
เพิ ่ม อัต ราเร็ว ในการฟอกกาวไหม โดยช ว ยในการ
กระจายตัวของสารเคมีและชวยใหกาวไหมหลุดออกไดดี
ขึ้ น และการให ค วามร อนด วยการใช ค ลื่ น ไมโครเวฟ
(Microwave) เพื่ อการกระจายความร อนที่ รวดเร็ วและ
ทั่วถึงกวาเดิม (Mahmoodi et al, 2010a, 2010b)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบวิธีการฟอกกาวไหมและชนิดไหมตางกัน
ความเขมขนของสารฟอกกาว (% owf)
เสนไหม*

ไทยพื้นบาน

ญี่ปุน
(เลี้ยงในไทย)

จีน

วิธีที่ 1
Wetting agent
10-20
10-20
-

วิธี่ที่ 2
สบูซันไลต
20-30
25

-

-

10-25
-

25
-

วิธีที่ 3
สบูซันไลต Na2CO3
5-10
6-8
4-6
5
8
8
5-10
6-8

อุณหภูมิ
(๐C)

เวลา
(min)

Degumming
loss (%)

95
95
80-95
95
95
95
60-80
95
95
95
80-95

60-120
30-120
30-180
90-120
120

23-25
23-24
24-26
22-23
23-24
24
23
33**
22-24
22-24
23-24

120
30-90
30-120
30-120

หมายเหตุ รวบรวมขอมูลจาก พิศมัยและคณะ (2548); *ไมไดระบุขนาดไวในรายงาน; **เสนไหมถูกทําลาย (Over degumming)

คุณสมบัติของเอนไซมกับการฟอกกาวไหม
เอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยาเคมีที่สิ่งมีชีวิตสราง
ขึ้น เพื่อทําใหปฏิกิริยาที่ปกติไมเกิดขึ้นเองสามารถเกิดขึ้น
ได อย างจํ าเพาะเจาะจงในสภาวะที่ ไม รุ นแรง เอนไซม
สามารถเปลี่ ยนสารตั้ งต น (Substrate) ให กลายเป น
ผลิตภัณฑ (Product) โดยที่ตัวเอนไซมเองไมไดถูกใชให
หมดไปในปฏิกิริยา แตยังคงสามารถทํางานซ้ําไดหลายรอบ
จึ งไม ต องใช ในปริ มาณมาก นอกจากนี้ การทํ างานของ
เอนไซมยังขึ้นกับสภาวะ เชน pH และอุณหภูมิ ดังนั้น
เอนไซมที่มีปริมาณเทากั นเมื่ออยูในสภาวะแตกตางกั น
อาจจะทํางานไดไมเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของ
เอนไซมแตละตัว
เอนไซมที่เหมาะสมในการนํามาใชฟอกกาวไหม
คือ เอนไซมโปรติเอส (Protease) ซึ่งใชเรงปฏิกิริยาการ
สลายพันธะเปปไทดในโปรตีนดวยน้ํา (Hydrolysis) เมื่อ
โปรตีนเปนสายโพลีเปปไทดยาวของกรดอะมิโนตางๆ ที่ตอ
กันดวยพันธะเปปไทด ดังนั้นสารตั้งตนของเอนไซมโปรติ

เอส คื อ พั นธะเปปไทด ที่ จํ าเพาะอยู ในโปรตี น และมี
ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นหลังปฏิกิริยา คือ สายโพลีเปปไทดที่
สั้นลงและ/หรือกรดอะมิโนที่เปนองคประกอบของโปรตีน
เอนไซมโปรติเอสมีความจําเพาะในการเลือกตัด
พันธะเปปไทด เชน Trypsin ตัดพันธะเปปไทดจําเพาะที่
ตําแหนงหลังกรดอะมิโนเบสิค เชน Lysine และ Arginine
สวน Chymotrypsin ตัดพันธะเปปไทดจําเพาะที่ตําแหนง
หลังกรดอะมิโนอะโรมาติก (Worthington, 2011) ดังนั้นจึง
เปนเหตุใหระดับของการสลายพันธะเปปไทด (Degree of
hydrolysis) หรือรูปแบบและขนาดของสายเปปไทดที่ได
ภายหลั งการฟอกกาวไหม ขึ้ นอยู กั บความจํ าเพาะและ
ความสามารถของเอนไซมในการเขาถึงพันธะนั้น อีกทั้ง
จํ านวน ตํ าแหน ง และโครงสร างแวดล อมของพั นธะที่
จําเพาะนั้นในโปรตีนที่จะถูกยอย
เมื่อ Sericin และ Fibroin มีความแตกตางกัน ทั้ง
ความหลากหลายของกรดอะมิโนของ Sericin และโครงสราง
ทีผ่ นึกอยางเปนระเบียบและไมละลายน้ําของFibroin ทําให
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Fibroin มีความจํากัดในการถูกยอยมากกวา Sericin (Seves
et al., 1998; Forlani et al., 2000) และสงผลใหการฟอก
กาวไหมดวยเอนไซมมีความจําเพาะและเสียหายนอยกวา
การใชสารเคมี
การใช เอนไซม ยั งมี ข อได เปรี ยบกว าการใช
สารเคมี คือ การฟอกกาวไหมสามารถเกิดขึ้นไดภายใตการ
ควบคุมปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่ํากวาและสภาวะไมรุนแรง
เทากับสารเคมี (25-65 ๐C และ pH 5-9) ซึ่งแลวแตชนิด
ของเอนไซม เชน Papain จากยางมะละกอ และเอนไซม
จากแบคทีเรียฟอกกาวไหมไดที่อุณหภูมิ 40-50 ๐C ภายใน
เวลา 2 ชั่วโมง (Wallerstein, 1927, 1932a, 1932b)
ในขณะที่ Wetting agent สบูซันไลท หรือ สบูซันไลท
รวมกับ Na2CO3 ไมสามารถฟอกกาวไหมไทยและไหมจีน ได
ที่อุณหภูมิ 60 ๐C (pH >10) ภายในเวลา 2 ชั่วโมง (ตาราง
ที่ 3) (พิศมัยและคณะ, 2548) ดังนั้นการฟอกกาวไหมดวย
เอนไซม จึ งเป นการป องกั นเส นไหมทั้ งจากการถู กย อย
สลายอยางไมจําเพาะจาก pH ที่ต่ําหรือสูงเกินไปและจาก
ความรอน อีกทั้งทําใหประหยัดพลังงานและลดภาวะโลก
รอนได

การนําเอนไซมมาใชในการฟอกกาวไหม
การนําเอนไซมมาใชในการฟอกกาวไหมไมใชเรื่อง
ใหม ป ค.ศ. 1914 สหรัฐอเมริกาไดออกสิทธิบัตรที่แสดงถึง
การเริ่มนํา Trypsin เอนไซมจากตับออนของหมู ในชื่อของ
Oropon ซึ่งเปนเอนไซมที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตเครื่อง
หนังโดย Otto Röhm มาใชฟอกกาวไหม โดยใช 0.12% ที่
อุณหภูมิ 40-50 ๐C, pH > 8 (Meister, 1921) และในป
ค.ศ. 1922-1928 มีสิทธิบัตรที่แสดงการใชงานเอนไซม
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Papain (0.025%) ที่อุณหภูมิ 50-75 ๐C, pH > 8 และการ
ปรั บปรุ งสู ตรโดยการเติ ม Activator ทํ าให ลดปริ มาณ
เอนไซมและเวลาที่ใชในการฟอกกาวไหมได (Wallerstein,
1927, 1930, 1932a) จากนั้นจึงมีการนําเอนไซมจากเชื้อ
แบคทีเรีย Bacillus subtilis และ B. mesentericus
1-10% (v/v) มาใชในการฟอกกาวไหมที่อุณหภูมิ 40-60
๐
C, pH 7-8 ดวย (Wallerstein, 1932b, 1934)
สาธารณรัฐเกาหลีไดใชเชื้อ B. megaterium
SY-7 หมั กกั บไหมที่ ตองการฟอกกาวโดยตรง ในอาหาร
เลี้ยงเชื้อที่มี Maltose, Ammonium nitrate, และสารละลาย
Sericin ที่อุณหภูมิ 30–35 ๐C, pH 7-7.4 (Hyung, 1981)
สวนประเทศญี่ปุนใชเอนไซม Alkaline protease APG 501
จากเชื้อ Bacillus S.P. 9111-5 B ซึ่งแยกไดจากดิน และมี
ความจําเพาะตอ Sericin ที่อุณหภูมิ 60–65 ๐C, pH 6.5-9
(Yasuto et al., 1991) และสาธารณรัฐอินเดียไดจด
สิทธิบัตร (Patent Appn No. 2493/Del/98) ในการนํา
เอนไซมจากเชื้อรา Conidiobolus sp. (3 ml/g fabric) มา
ใชฟอกกาวไหมที่อุณหภูมิ 37 ๐C, pH 10 เพื่อทดแทนการ
ฟอกกาวไหมดวยสบู Marseille soap (Gulrajani et al.,
2000) และปจจุบันมีการนําเอนไซมที่ใชในอุ ตสาหกรรม
ประเภท Detergent enzyme ได แก Alcalase®
(Novozymes) (10% owf) ซึ่ งผลิ ตได จาก
B. licheniformis เอนไซม 3374-L และ เอนไซม GC 897-H
(Genencor) (0.05-2 Units/g fabric) จาก B. subtilis
และ B. lentus มาประยุกตใชในการฟอกกาวไหมที่อุณหภูมิ
60-65 ๐C, pH 8.5-10 (Chopra and Gulrajani, 1994;
Freddi et al., 2003)
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับการฟอกกาวเสนไหมตางชนิดในเวลา 2 ชั่วโมง ดวยวิธีการฟอกกาวไหมและ
อุณหภูมิทตี่ างกัน
สารฟอกกาว (วิธีการ)
Wetting agent

สบูซันไลต

สบูซันไลต และ Na2CO3

เสนไหม*
(ความเขมขนของสารฟอกกาว: % owf)
ไทย (20%)
ญี่ปุน (20%)
จีน (25%)
ไทย (30%)
ญี่ปุน (25%)
จีน (25%)
ไทย (10+8%)
ญี่ปุน (5+8%)
จีน (5+8%)

Degumming loss (%) จากการฟอกกาวที่อุณหภูมิ
60 ๐C
80 ๐C
95 ๐C
0
5
24
0
6
23
1
5
23
2
15
24
7
13
24
0
14
24
1
25
25
23
23
33**
6
22
23

หมายเหตุ รวบรวมขอมูลจาก พิศมัยและคณะ (2548); *ไมไดระบุขนาดไวในรายงาน; **เสนไหมถูกทําลาย (Over degumming)

ประเทศไทยมีการทดลองนํา Papain มาใช ที่
อุณหภูมิ 25 ๐C และที่ 55-85 ๐C (ไมไดระบุ pH ที่ใช)
(Nakpathom et al, 2009; Sasithorn and Luepong,
2009) และนําเอนไซมที่จําเพาะต อ Sericin และไมยอย
Fibroin มาทดลองฟอกกาวไหมที่อุณหภูมิ 37 ๐C, pH 8
ไดแก เอนไซม Cocoonase ซึ่งเปนเอนไซมที่ดักแดไหมใช
ในการละลาย Sericin กอนออกจากรังไหม (Rodbumrer
et al, 2012) และเอนไซมที่ตรวจหาไดจากเชื้อแบคทีเรียสาย
พันธุ CRC_6NB (Pookajorn et al, 2013)
การใชเอนไซมในการฟอกกาวไหมทําใหไดเสน
ไหมที่มีคุณภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับการใชสบู ซึ่งจะเห็นได
จากความสม่ําเสมอในการฟอกกาว ความขาว ความมันวาว
และความนุมนวลของเสนไหมทีเ่ พิ่มมากขึ้น โดยที่เสนไหมไม
ถูกทําลายหรือถูกทําลายไดนอยกวา นอกจากนี้ยังลาง
เอนไซม แ ละกาวไหมออกได ง า ยกว า การใช ส บู แ ละ
Detergent จึงสามารถทําใหประหยัดน้ําไดมากกวาถึง 10
เทา และสะอาดไมมีคราบสบูที่สงผลตอการยอมสีตอไป
และที่ สํ าคั ญเอนไซม ถู กใช ในปริ มาณที่ น อยกว าและ

สามารถถูกยอยสลายในธรรมชาติ ไดงายกวา จึงลดการ
สรางมลภาวะใหกับสิ่งแวดลอมไดดีกวา

ขอจํากัดในการฟอกกาวไหมดวยเอนไซม
แม ว าคุ ณ ภาพของเส นไหมที่ ดี ก วา จะทํ า ให
เอนไซมโปรติเอสเปนสารฟอกกาวไหมทีน่ าสนใจ แตสาเหตุ
ที่การใชเอนไซมในการฟอกกาวไหมซึ่งมีมานานแลวกลับ
ไมไดรับความนิยมเมื่อเทียบกับการใชสารเคมี คาดวาจะเปน
ดวยขอจํากัด ดังตอไปนี้
1. อุตสาหกรรมไหมเปนเรื่องของผลประโยชน
ทางการคา ดังนั้นการเผยแพรเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกั บ
การผลิ ต รวมทั้ งเอกสารทางวิ ชาการที่ เ กี่ ยวข องเป น
ภาษาสากลจึ ง ถู ก จํ า กั ด หรื อ อาจเป ด เผย แต อ ยู ใ น
สิทธิบัตรของตางประเทศ
2. เอนไซม และสภาวะที่ ใช จากรายงานหรื อ
สิทธิบัตรของตางประเทศ ไมสามารถนําไปใชกับเสนไหม
ไทยได โดยตรง เพราะชนิ ดของเส นไหมรวมทั้ งสภาพ
โครงสรางของกาวไหมมีความแตกตาง ดังการทดลองใช
เอนไซม Alcalase® ทีใ่ หผลแตกตางกันกับเสนไหม 3 ชนิด
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คือ Murshidabad, Bangalore, และ Chinese (Chopra
and Gulrajani, 1994)
3. เอนไซมที่มีอยูในทองตลาดยังไมเหมาะสม
กับกาวไหมในรูปแบบของแข็งบนเสนไหม จึงตองมีการ
ดําเนินกรรมวิธีกอน (Pre-treatment) ดวยการตมกับ
สารละลายดางหรือสบู และสวนใหญมีการใชสารซักลาง
ผสมรวมกับเอนไซมดวย ทั้งนี้เพื่อทําใหน้ําสามารถซึมเขาสู
เส นไหมได ดี ขึ้ น และโครงสรางของ Sericin เกิ ดการ
เปลี่ ยนแปลงหรื ออ อนตั วลงก อน จึ งจะทํ าให เอนไซม
สามารถฟอกกาวไหมไดงายและเร็วยิ่งขึ้น และ/หรือตองมี
การดําเนินกรรมวิธีหลังการใชเอนไซม (Post-treatment)
เพื่อชวยให Sericin ที่ถูกยอยแลวละลายและกระจายตัว
ออกจากเสนไหมไดดียิ่งขึ้น อยางไรก็ตามระยะเวลาที่ตอง
ใช ความร อนกั บเส นไหม และปริมาณความเข มข นของ
สารเคมีหรือระดับความเปนกรด-ดางที่ใชก็นอยกวาการ
ฟอกกาวไหมดวยสารเคมีเพียงอยางเดียว
4. เอนไซมที่มีใชกันอยูทําลายเสนใย Fibroin ได
เมื่อสัมผัสกับเสนใยไหมเปนระยะเวลานาน (Wongnarat and
Srihanam, 2013) หรือเมื่อใชอุณหภูมิสูงขึ้น เชน การฟอก
กาวไหมดวย Papain (5% owf) ที่อุณหภูมิ 65-70 ๐C,
1 ชั่วโมง หรือ 10% owf ที่ 25 ๐C,24 ชั่วโมง (Nakpathom
et al, 2009) หรือ 4% owf ที่ 65-85 ๐C, 30 นาที
(Sasithorn and Luepong, 2009) ยังฟอกกาวไหมไดไม
สม่ําเสมอ ในขณะทีผ่ ิวเสนใยแตกเปนขุย เมื่อสังเกตโดยใช
กลอง Scanning electron microscope (SEM)
เชนเดียวกันกับการนําเอนไซม Alcalase® (0.001-0.06%
v/v หรือ 2-3 ISU) มาใชกับไหมไทยพื้นบานแบบสาวรวม
ขนาดใหญ ที่อุณหภูมิ 37 ๐C, pH 8 เปนเวลา 24-48 ชั่วโมง
(Rodbumrer et al, 2012; Pookajorn et al, 2013) และ
การใช Alcalase® (1% v/v) กับไหมญี่ปุนที่อุณหภูมิ
60 ๐C, 30 นาที (ไมไดระบุ pH ที่ใช) ซึ่ง Yamada และ
คณะ (2001) ไดตรวจสอบความสมบูรณของ Fibroin โดย
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วิธีอิเลคโตรโฟริซิสแลวพบวา H-chain ของ Fibroin ถูก
ทําลายไป
5. เอนไซม สามารถทํ างานได เร็ วมากขึ้ นเมื่ อ
เพิ่ มอุ ณหภู มิ ของปฏิ กิ ริ ยาแต เอนไซม ไม ทนความร อน
ดังนั้ นจึ งจําเปนต องหาจุ ดสมดุ ลระหว างอั ตราเร็วของ
ปฎิกิริยาที่ตองการกับอัตราการสูญเสียความสามารถใน
การทํางานของเอนไซม โดยการเลือกใชปริมาณเอนไซม
และอุณหภูมิใหเหมาะสม
6. การมีทัศนะคติหรือความเขาใจที่ไมถูกตองใน
การใชงานเอนไซม เชน เอนไซมทํางานไดชากวาสารเคมี
โดยเปรียบเทียบการทํางานที่ อุณหภู มิต างกัน และการ
กําหนดปริมาณเอนไซมในลักษณะเดียวกันกับสารเคมี โดย
ไมไดขึ้นอยูกับความสามารถในการทํางาน (Activity) ของ
เอนไซมโดยตรง เชน กําหนดโดยการใชรอยละของน้ําหนัก
เอนไซมตอเสน/ผาไหม (on the weight of fabric: owf)
หรื อต อสารละลายฟอกกาว ทํ าให คลาดเคลื่ อนและไม
สามารถเปรี ยบเที ยบผลหรื อทํ าซ้ํ าได เพราะสั ดส วน
ความสามารถของเอนไซมตอปริมาณโปรตีนทัง้ หมดหรือตอ
น้ําหนักของเอนไซมอาจไมคงที่ โดยขึ้นอยูกับกระบวนการ
ผลิตและการเก็บรักษาเอนไซม รวมทั้งสภาวะที่ใชในการ
ฟอกกาวไหม
7. การขาดการตื่ นตั วในเรื่ องของการรั กษา
สิ่งแวดลอมทําใหการเผยแพรเทคโนโลยีในการฟอกกาว
ไหมดวยเอนไซมยังไมไปถึงชุมชน จึงไมมีการนําไปใชงาน
อยางแพรหลาย
8. สารเคมี สามารถหาซื้ อได โดยง ายกว าใน
ทองตลาดและมีราคาถูกกวาเอนไซม ประกอบกับความเคย
ชินในการใชสารเคมีและการขาดความรูความเขาใจในเรื่อง
การทํางานของเอนไซม สงผลใหขาดความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
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แนวทางในการนําเอนไซมมาใชฟอกกาวไหมไทย
ผู เขี ยนได ทํ า การวิ จั ย และขอเสนอแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อแกไขขอจํากัดตางๆ ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. การศึกษาหาเอนไซมใหมที่มีความจําเพาะตอ
Sericin และไมทําลาย Fibroin จากธรรมชาติ โดยใชเอนไซม
อื่นๆ เปนเอนไซมอางอิง เพื่อใหมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับเสนไหมไทย
เราไดเริ่มงานวิจัยการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่มี
ความสามารถในการยอย Sericin ในรูปแบบของแข็งบนเสน
ไหมจากเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดที่ผสมอยูในตัวอยางดินและ
น้ํ าที่ เก็ บได จากแหล งอุ ตสาหกรรมผลิ ตไหม โดยใช วิ ธี
Enrichment culture technique ภายใตสภาวะ pH 7-8
และอุณหภูมิ 37 ๐C ซึ่งไดกําหนดไวสําหรับการฟอกกาวไหม
ใชไหมพันธุไทยพื้นบานเปนตัวชี้วัดการถูกยอยสลายและ
เป นแหล ง Carbon และ Nitrogen เพี ยงแหล งเดี ยวใน
อาหารเลี้ยงเชื้อ และใชวิธี Subculture เชื้อที่เจริญเติบโต
ได ทุ กๆ 2-14 วั น อย างต อเนื่ อง เมื่ อสั งเกตเห็ นการ
เปลี่ ย นแปลงของเส น ไหม
(Kaeyanon and
Wongsaengchantra, 2005; Senatham and
Wongsaengchantra, 2005; Pookajorn et al, 2013)
นอกจากนี้เรายังไดพัฒนาวิธีตรวจสอบความสามารถในการ
ยอย Sericin และ Fibroin ของเอนไซมโปรติเอสตางๆ และใช
ตรวจสอบเอนไซมที่ผลิตโดยเชื้อจุลินทรียบริสุทธิ์แตละชนิดที่
คัดแยกไดดวย โดยเรียกวิธีการนี้วา Radial Diffusion in
agar gel on Thin-layer Enzyme Assay (RD-TEA)
(Rodbumrer et al, 2012)
เชื้อแบคทีเรียสายพันธุที่ผานการคัดเลือกแลว
ทั้งหมดมีความสามารถในการใชไหมเปนแหลงอาหาร โดย
ผลิตเอนไซมยอย Sericin ที่อยูในรูปแบบของแข็งบนเสน
ไหมได และใหผลในการยอย Sericin และ Fibroin ตาม
วิธีการ RD-TEA เปนบวกและเปนลบ ตามลําดับ และเชื้อ
แบคทีเรียสายพันธุ CRC_6NB (Pookajorn et al, 2013)
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ไดรับการเลือกมาศึกษาตอ เนื่องจากสามารถผลิตเอนไซม
ได เป นปริ มาณมาก และเอนไซม ไม ย อยสลายตั วเอง
(Autohydrolysis) จึงมีความคงทนและเก็บไดนาน
เอนไซมที่ผานการคัดเลือกตามวิธีการ RD-TEA
อีกชนิดหนึ่ง คือ เอนไซม Cocoonase ที่ดักแดไหมสรางขึ้น
เพื่อใชยอย Sericin ใหออนตัว แลวผีเสื้อจึงถีบเสนใยไหมให
แยกออกจากกันขณะออกจากรังไหม (Kafatos et al, 1967)
เอนไซม มีเสถี ยรภาพไมย อยสลายตัวเอง จึงถูกนํามา
ทดลองใชในการสาวไหม และฟอกกาวไหม (Pandey et
al, 2011; Rodbumrer et al, 2012)
2. การหาวิธีควบคุมการผลิตเอนไซมที่เลือกได
ยี นของโปรติ เอสจากเชื้ อแบคที เรี ย CRC_6NB
และ Cocoonase ไดถูกโคลน (Clone) เพื่อใชในการผลิต
เป น เอนไซม รี คอมบิ แ นนท (Recombinant enzyme:
r-enzyme) ในเชื้อจุลินทรียของหองปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต (Rodbumrer et al, 2012) และ
พบวาทั้งเอนไซม r-Protease CRC และ r-Cocoonase มี
ความจําเพาะในการยอย Sericin แตไมยอย Fibroin (ตาม
วิธีการ RD-TEA) เชนเดียวกันกับ n-Protease CRC และ
n-Cocoonase จากแหลงตนกําเนิด (Native enzyme:
n-enzyme) ซึ่ ง มี ค วามแตกต า งจากเอนไซม อ า งอิ ง
Alcalase® ที่ยอย Fibroin ไดแตนอยกวา Sericin
3. การหาวิธีกําหนดปริมาณเอนไซมเพื่อใชใน
การฟอกกาวไหมไทยตนแบบใหเกิดผลสูงสุดและทําซ้ําได
วิธกี ารตรวจสอบความสามารถในการทํางานของ
เอนไซมโปรติเอส (Protease assay) แบบ RD-TEA มีความ
ใกลเคี ยงกับสภาวะที่จะนําเอนไซมไปใชในการฟอกกาวไหม
มากกวาวิธีการตรวจสอบโปรติเอสแบบทั่วไป เพราะแทนที่จะ
ใช โปรตี น Casein จากนมในลั กษณะของเหลวเป น
Substrate วิธกี ารRD-TEAนีใ้ ช Sericin หรือ Fibroin ที่อยูใน
รูปแบบผนึกกับพื้นผิวพลาสติก Polystyrene และไมละลายน้ํา
(Immobilized form) จึงทําใหเอนไซมกับ Substrate ไม
เปนเนื้อเดียวกัน (Heterogeneous system) คลายกับกาว
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ไหมที่อยูบนเสนไหม แตกาวไหมในวิธีการ RD-TEA นั้นมี
ความสม่ําเสมอมากกวา
เอนไซม r-Cocoonase มี ค วามจํ า เพาะต อ
Sericin มากกวา Casein (Rodbumrer et al, 2012) ทําให
เมื่อวิเคราะหดวยวิธีทั่วไป จะสิ้นเปลืองเอนไซมมาก ดังนั้น
RD-TEA จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมเบื้องตนในการนํามาใช
วิเคราะหและกําหนดปริมาณเอนไซมทจี่ ะใชในการฟอกกาว
ไหม และเปรียบเทียบความสามารถในการฟอกกาวไหม
ระหวางเอนไซมตางๆ
วิธีการ RD-TEA (Rodbumrer et al, 2012) ใชการ
หยดเอนไซมลงในหลุมทดสอบ เพื่อใหเอนไซมไปยอย Sericin
ที่ผนึกไวบนพื้นผิวพลาสติกใหหลุดออก แลวตรวจสอบผล
โดยการอังพื้นผิวนั้นกับไอน้ํา เพราะพื้นผิวที่ Sericin หลุด
ออกไปแลวกับพื้นผิวที่ยังมี Sericin ผนึกอยูจะมีลักษณะ
ของหยดน้ําที่ เกิดจากการควบแน นและมีการหั กเหของ
แสงที่ แ ตกต างกั น จึ งเห็ นบริ เ วณที่ ถู กย อย (Enzyme
affected zone) รอบหลุมที่หยดเอนไซมนั้นได
ความสามารถของเอนไซม มีความสัมพันธกับความ
เขมขนของเอนไซม ดังนั้นตามวิธี RD-TEA เราจึงใชวิธีกําหนด
ระดับความเขมขนของเอนไซมในรูปหนวยความสามารถของ
เอนไซมเพื่อนําไปใชระบุปริมาณเอนไซมที่จะใชในการฟอก
กาวดังนี้คือ เอนไซมที่มีความเขมขนระดับ 1, 2, และ 3 ISU
(Immobilized Sericin Unit) หมายถึงปริมาณเอนไซมที่
สามารถทําใหเกิดวงโซนขนาดเสนผานศูนยกลาง 1, 2, และ 3
cm ตามลําดับ โดยกําหนดใหปริมาตรของเอนไซมที่ใช
ทดสอบนั้นคงที่เทากับ 50 µl ตอหลุมภายใตสภาวะที่
กําหนดและที่อุณหภูมิ 37 ๐C ภายในเวลา 16 ชั่วโมง
เนื่องจาก n-Cocoonase จากดักแดไหมมีระดับ
ความเขมขนของเอนไซมอยูที่ 2 ISU (Rodbumrer et al,
2012) เราจึงไดเลือกระดับความเขมขนของเอนไซมในการ
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ทดสอบการฟอกกาวไหมไวอยางนอย 3 ระดับ คือ 1, 2, และ
3 ISU และเลือกเสนไหมไทยพื้นบานแบบสาวรวมขนาดใหญ
>400 denier มีกาวมาก และมีความไมสม่ําเสมอของกาว
ไหม ใหเปนตนแบบของเสนไหมทีม่ ีแนวโนมในการฟอกกาว
ไหมไดยาก เพื่อใชในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ
ฟอกกาวไหมดวยเอนไซมตางๆ ที่อุณหภูมิ 37 ๐C, pH 8
โดยไม มี การทํ า Pre-treatment ใดๆ เป นเวลา 24
ชั่วโมง
เอนไซม n-Cocoonase และ n-Protease CRC
จากแหล งต นกํ าเนิ ด และ r-Protease CRC และ
r-Cocoonase ที่ผลิตในหองปฏิบัติการ สามารถฟอกกาวไหม
ไดเรียบสม่ําเสมอ (Uniform) ใกลเคียงกัน ในเวลาฟอกกาว
เท ากั น แต ด วยการใช ระดั บความเข มข นของเอนไซม ที่
แตกต างกั น และยั งพบว าเอนไซม ที่ ทํ าให บริ สุ ทธิ์ แล ว
(Purified enzyme) มีประสิทธิภาพในการฟอกกาวไหมดีกวา
เอนไซมทยี่ ังไมไดทําใหบริสุทธิ์ (Crude enzyme) กลาวคือใช
ระดับความเขมขนของเอนไซมนอยกวา ทั้งนี้ประเมินจากการ
ตรวจสอบเชิงคุณภาพของความสม่ําเสมอในการยอย Sericin
ออกจากเสนไหมและดูการแตกของเสนใย Fibroin ดวยกลอง
SEMและดวยตาเปลาหลังจากยอม Sericin ที่เหลืออยูบนเสน
ไหมดวยสี Serius red F3B (DyStar) (C.I. Direct Red 80)
(Pookajorn et al, 2013)
จากรายงานของ Rodbumrer และคณะ (2012)
และ Pookajorn และคณะ (2013) เอนไซมที่คัดเลือกมาทั้ง 2
มีประสิทธิภาพในการฟอกกาวไหมไดดีกวา Alcalase® เพราะ
เมื่อใชความเขมขนเทากัน ที่อุณหภูมิ 37 ๐C ภายในเวลา
24 และ 48 ชั่วโมง สามารถฟอกกาวไดสม่ําเสมอทั่วถึง
กวา ซึ่งไดผลลัพธคือเสนไหมที่ขาว มันวาว และนุมนวล
กวา แสดงดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 เปรียบเทียบเสนไหมไทยพื้นบานแบบสาวรวมขนาด >400 denier กอนการฟอกกาว (Negative control)
และที่ผานการฟอกกาวไหมดวยการตมกับ 0.4% SILKOBLANC BN เปนเวลา 45 นาที (Positive control)
และดวยการใช Crude enzyme จากเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ CRC_6NB และเอนไซม Alcalase® ที่ความ
เขมขนของเอนไซมเทากัน คือ 2 และ 3 Immobilized sericin unit (ISU) ที่อุณหภูมิ 37 ๐C, pH 8 เปน
เวลา 48 ชั่วโมง
ผลเหล านี้ แสดงให เห็ นได ว า การใช เอนไซม ที่ มี
ความจําเพาะในการฟอกกาวไหมจะสามารถชวยลดความเสี่ยง
ในการฟอกกาวไหมที่ มากเกิ นไปได (Over degumming)
เพราะมีจุดยุติในการฟอกกาวไหม แมวากาวไหมจะหมดแลว
เอนไซม ก็ จะไม ทํ าลาย Fibroin ดั งนั้ นจึ งทํ าให สามารถ
ควบคุ มคุ ณภาพของกระบวนการได ง ายและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเสนไหมมีกาว
ไหมมากและไมสม่ําเสมอ
แมวาในการใชเอนไซมใหทํางานที่อุณหภูมิไมสูง
นัก จะทําให ตองใชระยะเวลานานกวาการใช สารเคมี ที่
อุณหภูมิสูง แตผูปฏิบัติงานสามารถละความสนใจเพื่อการ
ทํากิจกรรมอื่นได เพียงแตเตรียมปฏิกิริยาการฟอกกาวแลว
ตั้งทิ้งไวจนครบเวลา จากนั้นจึงมาทําการแยกเสนไหมไป
ลางดวยน้ํารอนในระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้นเอนไซมที่จําเพาะ
จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ชวยพัฒนากระบวนการฟอกกาวไหม
โดยลดความเสียหายตอเสนไหม และลดระยะเวลาที่ตองใช
แรงงานในกระบวนการได

4. การส งเสริ มการใช เทคโนโลยี สะอาด (Green
Technology) ใหครบทุกแนวทางปฏิบัติ เพื่อใชทรัพยากร
ใหไดอยางคุมคา และเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ
การฟอกกาวไหมโดยใชเอนไซมที่จําเพาะ ใชเอนไซม
ปริมาณนอยเมื่อเทียบกับการใชสารเคมี และไมตองใชสบูรวม
ในกระบวนการ ทําใหชวยประหยัดพลังงานและน้ํา จึงถือวา
เปนการลดการสรางมลภาวะใหกับสิ่งแวดลอมและลดการใช
ทรัพยากรได (Reduce) ดังนั้นในน้ําทิ้งฟอกกาวไหมจึงสะอาด
เพราะไมมีสบูที่ตองกําจัดออก(Capar et al, 2009) มีเอนไซม
และSericinอยูเปนปริมาณมากซึ่งเราสามารถแยกเอนไซมได
ดวยวิธี Affinity chromatography เพื่อนําไปใชซ้ํ าใน
กระบวนการรอบใหมไดงาย(Reuse) และยังเหลือ Sericin เปน
ผลพลอยไดไปใช ประโยชน (Recovery) โดยแยกหรือทํ าให
Sericin มีความเข มขนขึ้ นดวยการระเหยเอาน้ําออก การ
ตกตะกอน การใชแยกดวย Membrane และการทําใหเปน
ผง (Spray dry) และยังนําน้ําสวนที่เหลื อสุดท ายจาก
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กระบวนการ ซึ่งมีความสะอาดและปลอดภัยกับสิ่งแวดลอม
ไปใชรดน้ําตนไม เชน ตนหมอนไดโดยตรง (Recycle)
Sericin มีคุณสมบัติใหความชุมชื้น ปองกันแสง
UV และปองกันอนุมูลอิสระ จึงถูกนําไปใชเปนสวนประกอบ
ในเครื่องสําอาง รวมทั้งนําไปใชประโยชนดานเภสัชกรรม และ
ทางการแพทย (Zhang, 2002; Padamwar and Pawar,
2004; Sehnal, 2008) ดั งนั้ นเมื่อเรานํ าเอนไซมมาใชใน
กระบวนการฟอกกาวไหม ทําให Sericin ที่มีอยูมากบนเสน
ไหมและมีสภาพเปนของเสียที่ตองทิ้งไปอยางไมมีราคาใน
กระบวนการฟอกกาวไหมแบบดั้งเดิมไดกลายเปนสิ่งที่มี
มูลคา ซึ่งถึงแมวาเราจะยังไมอาจประเมินราคาที่แทจริงได
ในขณะนี้ มูลคาของ Sericin ก็นาจะมีมากเกินกวาเพียงแค
ชดเชยกับราคาของเอนไซมที่ตองนํามาใช ทั้งนี้เพราะปริมาณ
เอนไซมที่ใชในกระบวนการใหมนอยกวาปริมาณสารเคมีที่
ใชในกระบวนการเดิม ไมตองเสียคาบําบัดน้ําเสีย และที่
สําคัญการใชเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตจะชวย
เสริมคุณคาใหกับผลิตภัณฑผาไหมของไทย เสริมคุณคา
ใหกับเครื่องหมายนกยูงสีทอง และยังสอดรับกับเวทีสากล
ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมอีกดวย
5. การสรางความเขาใจและความเชื่อมั่นใหกับ
ชุมชนเกษตรกรเกี่ยวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยี
เอนไซม
การปรับเปลี่ยนความคิดหรือวิถีปฏิบัติของชุมชน
เกษตรกรเปนสิ่งที่ทาทาย ดังนั้นการนําเสนอสิ่งที่สามารถ
จับตองไดหรือเห็นผลไดอยางเปนรูปธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญ
อีกทั้งตองปฏิบัติและควบคุมไดโดยงาย เพื่อใหเกิดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการใหม โดยในการนี้ผูเขียนและคณะ
กําลังอยูในชวงการพัฒนาชุดตรวจสอบเอนไซมฟอกกาว
ไหมที่สามารถตรวจสอบไดภายในเวลาไมเกิน 1-2 ชั่วโมง
เพื่ อ ใช เ ป น สื่ อ ในการสาธิ ต และให ค วามรู แ ก ชุ ม ชน
เกษตรกร รวมทั้งใหเกษตรกรไดรูจักคุนเคยกับเอนไซม
และมีสวนรวมในการทดสอบและเสนอขอคิดเห็นตอไป
ดวย

17

6. การบริหารจัดการที่ครบวงจร
กระบวนการต นน้ํ า กลางน้ํ า และปลายน้ํ าที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไหมไทย ตองมีการบูรณาการอยางเปน
ระบบโดยเพิ่มเติมเรื่องการวิจัยพัฒนาและผลิตเอนไซม การ
เผยแพรและประชาสัมพันธกระบวนการฟอกกาวไหมดวย
เอนไซม ให แก ชุ มชนและอุ ตสาหกรรม และการบริ หาร
จัดการในสวนของผลพลอยได Sericin เพื่อเชื่อมโยงกลุม
อุ ตสาหกรรมต างๆ ที่ เกี่ ยวข องให สามารถเข าถึ งแหล ง
วัตถุดิบนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการสูญเสีย
คุณภาพของ Sericin ระหวางการจัดเก็บและการขนส ง
นอกจากนี้ ยั งต องมี การส งเสริ มเรื่ องของการอนุ รั กษ
สิ่ งแวดล อม เพื่ อสร างให เป นจุ ดขายที่ โดดเด นยิ่ งขึ้ นกั บ
อุตสาหกรรมไหมไทย การบริหารจัดการที่ดีเหลานี้จะนําไปสู
การพั ฒนาอุ ตสาหกรรมระดั บชุ มชนและอุ ตสาหกรรม
ระดับประเทศไดอยางยั่งยืนตอไป

บทสรุป
การนํ าเอนไซม โปรติ เอสที่ จํ าเพาะมาใช ใน
กระบวนการฟอกกาวไหมมีสวนชวยปรับปรุงการผลิตในแงของ
การควบคุมกระบวนการใหมีประสิทธิภาพ และในแงของ
คุณภาพผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน และทําใหมีเทคโนโลยี
เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดสําหรับอนาคต โดยการเพิ่ม
คุณค าให กับผลิตภั ณฑในแง เทคโนโลยี สะอาดและการ
ประหยั ดพลั งงาน ที่ กําลังมี การตื่นตั วเรื่ อง Eco-textile
labeling system เพื่อใหสามารถแขงขัน และทํารายไดให
ประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมอาชีพ สรางความ
เขมแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตลอดจน
สร างความเชื่ อมโยงเครื อข ายภาคการผลิ ตอี กด วย ซึ่ ง
สอดคล อ งและสนั บ สนุ น กั บ ยุ ท ธศาสตร ห ม อ นไหม
แหงชาติ
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