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บทคัดยอ
ผาไหมไทยมีเอกลักษณเฉพาะท่ีผิวสัมผัสและความมันวาว และเปนงานหัตถกรรมท่ีมีลวดลายสวยงาม การ

พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตไหมไทยสามารถทําไดในข้ันตอนการฟอกกาวไหม โดยการใชเอนไซมโปรติเอสท่ีมี
ความจําเพาะตอโปรตีนกาวไหม ซึ่งทําใหการฟอกกาวไหมมีจุดยุติอยางแทจริง และการใชอุณหภูมิท่ีต่ํากวาวิธีการดั้งเดิม
ทําใหสามารถฟอกกาวไหมไดอยางสม่ําเสมอและลดความเสี่ยงท่ีโปรตีนเสนใยไหมจะถูกทําลายลงได ดังน้ันจึงไดเสน
ไหมท่ีมีคุณภาพดีข้ึน และยังลดปญหาความไมสม่ําเสมอของกาวไหมบนเสนไหมท่ีรวบรวมมาจากหลายแหลงได การ
ฟอกกาวไหมดวยเอนไซมมีสวนชวยสรางคานิยมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับผูผลิตและผูใชได โดยลดการใชสารเคมี
พลังงาน และนํ้า (Reduce) จึงลดการสรางมลภาวะ นอกจากน้ียังสามารถแยกเอนไซมออกจากนํ้าท้ิงฟอกกาวไหมแลวนํา
กลับมาใชไดใหม (Reuse) อีกท้ังแยกกาวไหมไปผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได (Recovery) และนํานํ้าท่ีใชแลวกลับมาใชรดนํ้า
ตนไมไดดวย (Recycle) จึงลดคาใชจายในการบําบัดนํ้าเสียและเพ่ิมมูลคาใหกับการฟอกกาวไหมท้ังกระบวนการ ซึ่งคาด
วาจะมีมูลคาเกินกวามูลคาของเอนไซมท่ีนํามาใช และเกิดเปนวัฎจักรท่ีอยูไดอยางยั่งยืนตอไป สิ่งเหลาน้ีจะเกิดข้ึนไดก็
ตอเมื่อมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบตั้งแตการผลิตเอนไซม การถายทอดความรูแกผูใชเอนไซม เทคโนโลยีการรวบรวม
กาวไหม และการนํากาวไหมท่ีไดมาทําเปนผลิตภัณฑใหม 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
ผาไหมไทยเปนงานหัตถกรรมท่ีเกิดจาก

ภูมิปญญาพ้ืนบานและสืบทอดตอกันมา มีเอกลักษณ
เฉพาะท้ังความสวยงามและการใหคุณคาทางจิตใจ ดวย
การใชวัตถุดิบท่ีเปนไหมพันธุไทยพ้ืนบานและการใช
กรรมวิธีการผลิตดวยมือทุกข้ันตอน ทําใหผาไหมไทยมี
ความมันวาว และมีลักษณะสวยงามแปลกตาเปนพิเศษ
จากเสนไหมท่ีเปนปุมปม ลวดลายจากการยอม และการ
ทอเปนผืนผาไหม (รสสุคนธและชาญชัย, 2556)

ผาไหมไทยเปนท่ีรูจักและเปนท่ีตองการมากใน
ตลาดตางประเทศ จึงตองมีการกําหนดเครื่องหมายรับรอง
“ตรานกยูงพระราชทาน” เพ่ือแสดงคุณสมบัติของวัตถุดิบ
และกรรมวิธีการผลิตท่ีเปนมาตรฐานของผาไหมไทย และ

บงบอกวาทุกช้ินถูกผลิตในประเทศไทยเทาน้ัน เพ่ือเปน
การปองกันและแกไขปญหาการแอบอางคําวา “ไหมไทย”
ไปใชเพ่ือประโยชนทางการคา

เกณฑข้ันสูงสุดของเครื่องหมายรับรอง ซึ่งถือ
วาเปนการอนุรักษภูมิปญญาพ้ืนบานดั้งเดิมของไทยอยาง
แทจริง คือ นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) ท่ีตองใชเสน
ไหมพันธุไทยพ้ืนบานเปนท้ังเสนพุงและเสนยืนในการทอ
ผาไหม โดยเสนไหมท่ีใชตองสาวดวยมือผานพวงสาวลง
ภาชนะ ซึ่งเปนเอกลักษณท่ีทําใหเสนไหมกลมฟูไมลีบ
แบน และทอดวยก่ีทอมือแบบพ้ืนบานชนิดพุงกระสวย
ดวยมือ และยอมดวยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีท่ีไมทําลาย
สิ่งแวดลอม รองลงมาคือ นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk)
ซึ่งถือวาเปนการอนุรักษภูมิปญญาพ้ืนบานในบางข้ันตอน
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โดยใชเสนไหมพันธุไทยพ้ืนบานหรือพันธุไทยปรับปรุง
เปนเสนพุงและ/หรือเสนยืน และเสนไหมท่ีใชอาจสาว
ดวยมือหรือดวยอุปกรณท่ีใชมอเตอรขับเคลื่อนไมเกิน 5
แรงมา และทอดวยก่ีทอมือแบบก่ีกระตุกได สวน นกยูงสี
น้ําเงิน (Thai Silk) และนกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend)
จะเนนเฉพาะวัตถุดิบท่ีนํามาทอเปนผา คือเปนเสนไหมแท
หรือเปนเสนไหมท่ีมีเสนใยอ่ืนผสมได ตามลําดับ (กรม
หมอนไหม, 2554)

ในสภาวะท่ีมีการแขงขันทางการตลาดสูงใน
ปจจุบันทําใหจําเปนตองมองเอกลักษณและคุณภาพของผา
ไหมไทยควบคูไปกับประสิทธิภาพในการผลิต โดยพัฒนา
รูปแบบการผลิต จากเดิมท่ีข้ึนอยูกับวิถีการดําเนินชีวิตของ
เกษตรกรยามวางจากฤดูกาลเพาะปลูกหรือเก็บเก่ียว ใหเปน
ระบบและมีมาตรฐานดวยการบริหารจัดการในลักษณะของ
กลุมผูท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตผาไหม 3 กลุม ไดแก
กลุมผูผลิตตนนํ้า (ปลูกหมอน เลี้ยงไหม และสาวไหมดวย
มือ) กลางนํ้า (สาวไหมอุตสาหกรรม การฟอกยอมสี และทอ
ผา) และปลายนํ้า (ผลิตภัณฑและการตลาด)

กรมหมอนไหม (สถาบันวิจัยหมอนไหม เดิม) ได
ดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมไหมไทยอยางตอเน่ือง ซึ่ง
เนนกลุมผูผลิตตนนํ้า โดยรวบรวมและปรับปรุงพันธุหมอน
และไหม จัดทําคูมือและมาตรฐานในการปลูกหมอน การ
เลี้ยงไหม และการสาวไหม ตลอดจนคิดคนเครื่องสาวไหม
รวบรวมวิธียอมสีและพันธุไมท่ีใชในการยอมสี รวมท้ัง
จัดการอบรมเกษตรกร และไดขยายการดําเนินการไปถึง
ปลายนํ้าดวยการจัดทํายุทธศาสตรกรมหมอนไหม
พ.ศ. 2554-2557 ท่ีครอบคลุมดานการสรางความเขมแข็ง
ใหกับเกษตรกรและองคกรภาคเกษตร การพัฒนาการผลิต
และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา การพัฒนาดานการตลาด
และประชาสัมพันธ การวิจัยและพัฒนา และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร ท้ังน้ีเพ่ือลดปญหา
การสูญเสียท่ีเกิดจากเกษตรกรรายยอยเลี้ยงไหมตางพันธุ
กัน ใชวิธีการสาวและทักษะท่ีแตกตางกันแลวมีผลทําให

เสนไหมท่ีไดมีความแตกตางกันท้ังขนาด คุณภาพ เกรด
และสี ตลอดจนการผลิตท่ีไมตรงตามความตองการของ
ตลาด และการขาดข้ันตอนการรวบรวมและคัดแยก
ประเภทเสนไหมกอนจําหนายใหโรงงาน อีกท้ังเพ่ือให
สามารถเปดตลาดใหมๆ ไดเพ่ิมข้ึน

เน่ืองจากกระบวนการผลิตตนนํ้าสงผลถึง
กระบวนการผลิตกลางนํ้า คือท้ังชนิด ขนาด และคุณภาพ
ของเสนไหมมีผลตอการฟอกยอมเสนไหม และในทาง
ปฏิบัติการฟอกกาวไหมข้ึนอยูกับความชํานาญของบุคคล
และยากตอการควบคุมคุณภาพ ท่ีสําคัญการขาดความ
สม่ําเสมอในการฟอกกาวยังสงผลไปถึงการยอมสีไดไม
สม่ําเสมอ ดังน้ันผูเขียนจึงขอเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีใน
การฟอกกาวไหม โดยการนําเอนไซม ท่ีจํ าเพาะตอ
กระบวนการมาใชเพ่ือชวยในการปรับปรุงคุณภาพไหมไทย
และปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตใหดีข้ึน อีกท้ังเพ่ือ
สรางจุดขายใหกับไหมไทยในเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมดวย

พันธุไหมไทย
ไหมไทยเปนไหมชนิดท่ีเลี้ ยงดวยใบหมอน

(Mulberry) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Bombyx mori มีวงจร
ชีวิตแบบสมบูรณ (Complete metamorphosis) เปน 4
ระยะ ไดแก ระยะไข ระยะหนอน ระยะดักแดอยูภายใน
รังไหม และระยะผีเสื้อ ตามมาตรฐานสินคาเกษตร พันธุ
ไหมไทยแบงออกเปน 2 ชนิด (มกษ. 8001-2553) ไดแก

ไหมพันธุไทยพ้ืนบาน คือ ไหมท่ีมีถ่ินกําเนิดใน
ประเทศไทย รวมท้ังไหมพันธุไทยท่ีไดรับการพัฒนาสาย
พันธุใหมีคุณสมบัติท่ีดีข้ึนจากไหมพันธุท่ีมีถ่ินกําเนิดใน
ประเทศไทยเทาน้ัน ไหมพันธุไทยพ้ืนบานน้ีเปนไหมท่ีฟก
ตัวเองไดตลอดป (Multivotine หรือ Polyvotine) เลี้ยง
งาย แข็งแรง ทนทานตอสภาพอากาศท่ีรอนและแหงแลง
มีวงจรชีวิตประมาณ 40-45 วัน สวนใหญมีจํานวนไขตอ
แม <400 ฟอง รังไหมมีสีเหลือง รูปรางคลายกระสวย มี
ความยาวเสนใยตอรังสั้นประมาณ 200-300 m มีช่ือพันธุ
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เรียกตามเจาของพันธุท่ีเลี้ยงตอเน่ืองไดผลดี เชน นางนอย
ศรีสะเกษ1 นางเหลือง นางลาย นางเขียว นางสิ่ว นางตุย
นางหงอก นางไหม นางแกว หรือเรียกตามช่ือสถานท่ี
หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด เชน สําโรง แพงพวย กากี
วนาสวรรค ทับทิมสยาม ไขงู คอตั้ง สองพ่ีนอง สําปอ
ปราสาทเบง บางแกว เปนตน

ไหมพันธุ ไทยปรับปรุง คือ ไหมพันธุ ใหม ท่ี
พัฒนาข้ึนในประเทศไทย โดยมีเช้ือพันธุบางสวนท่ีไมใช
ไหมพันธุไทยพ้ืนบาน เชน ไหมจีน หรือไหมญี่ปุน จึงอาจ
เรียกวาเปนไหมไทยลูกผสม เพ่ือใหไดลักษณะเดนของท้ัง
ไหมไทยพ้ืนบาน และมีผลผลิตท่ีมากข้ึน (เชน มีจํานวน
ไขตอแม >400 ฟอง และมีความยาวเสนใยตอรัง
>400 m ข้ึนไป) พันธุใหมท่ีไดอาจเปนชนิดท่ีฟกตัวเองได
ตลอดปเหมือนไหมพันธุไทยพ้ืนบาน หรือเปนชนิดท่ีฟก
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 ช่ื อ พั น ธุ
เชน อุบลราชธานี 60-35 (พันธุดอกบัว), อุดรธานี,
สกลนคร 1, สกลนคร 2, กสก. 8, กสก. 11, และจุลไทย
เบอร 4

ความสําคัญของกระบวนการฟอกกาวไหม
รังไหมประกอบดวยโปรตีนเสนใย (Fibroin 70–

80%) เคลือบดวยโปรตีนกาวไหม (Sericin 20–30%) และ
สารประกอบอ่ืนๆ ท่ีสะสมอยูในสวนของกาวไหม (1-2%)
ไดแก ไขมัน เม็ดสี และแรธาตุ (Lee, 1999) ท้ังกาวไหมและ
สารท่ีสะสมเหลาน้ีทําใหเสนไหมแข็ง ขาดความเงางามและ
ดูดซับนํ้าไดไมดี อีกท้ังเสนไหมไทยมีเม็ดสีเปนสีเหลือง
ดังน้ันเพ่ือใหไดเสนไหมท่ีออนนุม เงางาม และขาวข้ึนจน
เหมาะสมสําหรับการยอมสีใหไดอยางสม่ําเสมอ จะตองนํา
เสนไหมไปผานกระบวนการฟอกเพ่ือกําจัดกาวไหม

การฟอกกาวไหมสามารถทําไดท้ังกอนและหลัง
การทอเปนผืนผา และสามารถทําไดในระดับท่ีแตกตาง
กัน (Degree of degumming) เพ่ือปกปองเสนไหมตอ

การเสียดสีในข้ันตอนการทอผา หรือเพ่ือผิวสัมผัสท่ี
แตกตางกัน แตสําหรับการผลิตผาไหมไทย โดยเฉพาะผา
ไหมมัดหมี่ ตองฟอกกาวใหหมดในข้ันตอนกอนการทอ
เพราะลวดลายของผาเกิดจากการออกแบบการมัดยอม
กอน แลวจึงนําเสนไหมท่ียอมตางกันน้ีไปเรียงทอตอกัน
บนก่ี เพ่ือใหมีเอกลักษณของการเหลื่อมล้ําจากรอยซึมของ
สีตามลวดลายท่ีถูกมัด (ศศิวรรณ, 2539)

Sericin กับการฟอกกาวไหม
Sericin หรือโปรตีนกาวไหม เปนช่ือเรียกรวม

ของกลุมโปรตีนท่ีผลิตโดยสวนกลางของตอมไหมและมี
กรดอะมิโน Serine เปนองคประกอบหลัก มีขนาดตางๆ
ตั้งแต 20–400 kDa (Garel et al, 1997; Takasu et al,
2002) เน่ืองจากถูกสังเคราะหจากยีน (Gene) อยางนอย 3
ยีน คือ Ser1, Ser2, และ Ser3 (Takasu et al, 2010) และ
มีกลไก Alternative splicing ของ Gene transcript ท่ีทํา
ใหสังเคราะหโปรตีนไดหลายแบบตอ 1 ยีน นอกจากน้ียัง
พบวา มีกลไก Post-translational modification บน
Sericin เชน การเติมหมูไขมันท่ีทําใหรังไหมไมเปยกนํ้า
และการเติมหมูไฮดรอกซิล ท่ีชวยใหเกิดการสรางพันธะ
ไฮโดรเจนระหวางโมเลกุลได (Du et al, 2011)

Sericin ประกอบดวยกรดอะมิโนประเภทท่ีมีข้ัว
และมีประจุ ไดแก Serine (34%), Aspartic (17%),
Glutamic (5%), Arginine (5%), Threonine (4%) และ
Lysine (4%) โดยนํ้าหนัก จึงละลายนํ้าไดดีกวา Fibroin ท่ี
อยูดานใน อยางไรก็ตามความสามารถในการละลายนํ้าของ
Sericin ก็มีความแตกตางแยกเปนกลุมเรียงจากมากท่ีสุดไป
หานอยท่ีสุด ไดแก Sericin I, II, III, และ IV จากช้ันนอกสุดเขา
หาช้ันในสุด (Komatsu, 1980a) ความแตกตางน้ีข้ึนอยูกับ
อัตราสวนระหวางองคประกอบท่ีเปนกรดอะมิโนท่ีมีข้ัว (Ap)
กับกรดอะมิโนท่ีไมมีข้ัว (An) และข้ึนอยูกับปริมาณโครงสราง
ท่ีผนึกอยางเปนระเบียบ (Crystallinity) ของ Sericin ในแตละ
ช้ันดวย กลาวคือ Sericin I มีโครงสรางท่ีเปน Random coil
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มากกวาβ-structure จึงละลายนํ้าไดงายกวา Sericin III และ
IV ซึ่งมีโครงสรางเปน β-structure หรือมี Crystallinity
มากกวา

ปจจัยท่ีมีผลตอ Crystallinity ของ Sericin คือ
ความรอนและความช้ืน ซึ่งสามารถทําให Sericin I เปลี่ยน
ไปมีโครงสรางคลาย Sericin IV ได โดยพันธะไฮโดรเจนท่ี
อยูภายในโมเลกุล (Intra-molecular hydrogen bond)
ของ Sericin จะถูกทําลายดวยความรอน ทําให Sericin
คลายตัวและสรางพันธะใหมกับนํ้าได (ละลายนํ้า) และเมื่อ
โมเลกุลของนํ้าระเหยไปจะเกิดพันธะไฮโดรเจนใหมข้ึน
ระหวางโมเลกุล (Inter-molecular hydrogen bond) ของ
Sericin ทําใหเกิดเปนเครือขายโมเลกุลและละลายนํ้าได
ยากข้ึน ยิ่งทําให Sericin ละลายนํ้าแลวทําใหแหงหลาย
รอบมากข้ึนเทาไร หรือยิ่งระยะเวลาในการทําแหงชา จะยิ่ง
มี Crystallinity เพ่ิมข้ึน ดังรูปท่ี 1 (Komatsu, 1980a)
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางจาก Random coil ไปเปน
β-structure น้ีสามารถสั ง เกตได จากการเ กิ ดเจล
(Gelation) ของ Sericin (Zhu et al, 1995, 1998)
นอกจากน้ีแรงดึงยังมีผลตอโครงสรางของ Sericin ดวย
(Komatsu, 1980a)

สภาวะอากาศท่ีใชเลี้ยงไหมจึงมีผลตอโครงสราง
ของ Sericin และสงผลถึงความสามารถในการสาวไหม
ออกได (Reelability) หากหนอนไหมทํารัง (Cocooning)
ในสภาพอากาศรอนช้ืนท่ีอุณหภูมิ 30 ๐C ความช้ืน
สัมพัทธ (RH) 94% และอากาศถายเทไมสะดวก การสาว
เสนไหมออกจากรังจะทําไดยาก เพราะโครงสรางของ
Sericin มี Crystallinity มาก ละลายไดยาก มีคุณสมบัติ
เปนกาว (Adhesive properties) และมีความตานทานตอ
การดึง (Stripping resistance) มากกวา เมื่อเทียบกับการ
สาวไหมออกจากรังท่ีหนอนไหมพันธุเดียวกันทําข้ึนใน
สภาพอากาศท่ีเหมาะสม (23 ๐C, 67% RH) และอากาศ
ถายเทสะดวก (Zhu et al, 1995, 1998) จึงไมนาแปลกใจ
เมื่อพบวา การสาวไหมไมออก สาวไหมไดไมสวย ในชวง

ฤดูฝน เปนปญหาหน่ึงท่ีระบุไวในรายงานการศึกษา
สถานภาพอุตสาหกรรมไหมไทย (สุชาดาและคณะ,
2555)

เมื่อ Sericin ละลายนํ้าไดยากงายแตกตางกัน
การฟอกกาวไหมจึงมีบทบาทสําคัญเพ่ือสลายพันธะ
เปปไทดของ Sericin จนมีขนาดเล็กลงแลวทําให Sericin
ละลายหลุดออกจากเสนไหมไดงายข้ึน ซึ่งสะทอนใหเห็น
ไดจากระดับความแรงของสารเคมีและระยะเวลาท่ีใชใน
การฟอกกาวไหม ดังท่ี Kumar และคณะ (2012) พบวา
หากหนอนไหมทํารังในสภาพอากาศรอนช้ืน (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) ท้ังน้ี
เปนการเปรียบเทียบกับระดับความแรงในการฟอกกาวไหม
ปกติ (ใชสบู 7.5 g/L ผสมดาง 0.5 g/L และตมเปนเวลา 60
นาที) จากหนอนไหมท่ีทํารังในสภาพอากาศปกติเหมาะสม
(25 ๐C, 65% RH) และเปรียบเทียบท่ีระดับการฟอกกาว
เทากันท่ีนํ้าหนักไหมหายไป (Degumming loss) 25%

กระบวนการสาวไหมและภูมิอากาศของประเทศ
ไทย มีสวนทําใหการฟอกกาวไหมไทยยากข้ึน สาเหตุแรก
คือ ปริมาณกาวไหมข้ึนอยูกับพันธุไหม (Lee, 1999) และ
ไหมพันธุพ้ืนบานของไทยมีกาวมากกวาไหมตางประเทศ
สาเหตุท่ี 2 คือ การสาวไหมทําใหโครงสรางของ Sericin
เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ การสาวไหมตองมีการตมรังไหม
เพ่ือให Sericin บางสวนบนเสนใยละลายกอน แลวจึงจะดึง
เสนใยจากหลายรังมารวมกันได จากน้ันจึงปลอยใหเสน
ไหมแหง หากสาวไหมลงตะกราแลวปลอยใหแหงใน
ภาชนะกอนกรอเสนไหมเขาอัก จะไดเสนไหมกลมและ
แหงเร็วกวาการสาวไหมเขาอักทันที ซึ่งเสนไหมจะถูกทับ
ถูกดึง และ Sericin มีโอกาสเกิดเจลกอนท่ีจะแหง ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับสภาพอากาศท่ีไมไดมีการควบคุม ดังน้ัน Sericin
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จึงกลายเปนกาวเช่ือมระหวางเสนใยจากรังไหมหลายรังท่ีมา
พันกันเปนเกลียวแนนจนไดเสนไหมท่ีมีขนาดใหญข้ึน และ
สาเหตุท่ี 3 คือ ปริมาณและความไมสม่ําเสมอของกาวไหมท่ี
เคลือบอยูบนเสนไหมท่ีสาวออกมาได ท้ังน้ีเกิดจากธรรมชาติ
ของเสนใยไหมท่ีมีขนาดและมีปริมาณกาวไหมเคลือบอยูไม
สม่ําเสมอตลอดความยาวของเสนใยไหมท้ังรัง โดยเสนใยไหม

ท่ีอยูช้ันนอกสุดของรังไหมจะมีขนาดใหญและมีปริมาณกาว
ไหมมากท่ีสุด สวนเสนใยไหมช้ันในสุดจะมีขนาดเล็กและ
มีปริมาณกาวไหมนอยท่ีสุด (Minagawa, 1980; Lee,
1999) ประกอบกับวิธีสาวไหมดวยมือแบบพ้ืนบานของ
ไทยท่ีทําใหไดเสนไหมท่ีแตกตางกันอยางนอย 3 ชนิด
ดังตารางท่ี 1

รูปท่ี 1 ภาพจําลองอธิบายลักษณะโครงสรางของ Sericin

ตารางท่ี 1 ชนิดของเสนไหมสาวมือของไทย (มกษ. 8000-2555; ศิริพรและนันทวรรณ, 2555)
ชนิดหรือชื่อที่ใชเรียก วิธีสาวไหม ลักษณะของเสนไหมที่สาวได

เสนไหมชั้นนอก เสนไหมลีบ
เสนไหมใหญ เสนไหมหัว
เสนไหมชั้น 3

สาวเสนไยชั้นนอก ประมาณ 15-20% ของเปลือกรัง
รวมทั้งปุยไหม

เสนไหมหยาบกระดาง มีขนาดเสนใหญไม
สม่ําเสมอ มีปุมปม และมีกาวไหมมาก
ที่สุด ใชเปนเสนไหมพุง* ไดเพียงอยาง
เดียวในการทอผา

เสนไหมนอย เสนไหมเครือ
เสนไหมยอด เสนไหมชั้น 1

สาวเสนใยเฉพาะเปลือกชั้นในของรังไหมเทานั้น
หลังจากที่เอาปุยและเสนใยชั้นนอกของเปลือกรังไหม
ออกไปกอนแลว

เสนไหมที่ไดจะออนนุมเรียบเปนเงามัน มี
ขนาดเสนเล็กละเอียดสม่ําเสมอ มีกาวไหม
นอยที่สุด และนิยมใชเปนเสนไหมยืน**
ในการทอผา

เสนไหนสาวรวม เสนไหม
สาวเลย เสนไหมชั้น 2

สาวทั้งเปลือกรังไหมชั้นนอกที่ลอกเอาปุยไหมออกแลว
และเปลือกรังไหมชั้นในทั้งหมดไปพรอมกันในคราว
เดียว ตองมีการเพิ่มจํานวนรังไหมในหมอตมเพื่อรักษา
ขนาดของเสนไหมที่สาวไดใหมีความสม่ําเสมอ

เสนหยาบ มีปุมปนแตนอยกวาเสนไหมชั้น
3 และมีขนาดเสนใหญที่ประกอบไปดวย
เสนไหมที่มีขนาดและปริมาณกาวไหม
แตกตางกันพันกันตลอดเสน

* เสนดายที่ใชเปนแนวนอนตามความกวางของผา (Weft)
** เสนดายที่ใชเปนแนวตั้งตามความยาวของผา (Warp)

Fibroin กับการฟอกกาวไหม
Fibroin หรือโปรตีนเสนใยไหม ถูกสรางและเก็บ

ไวในตอมไหมท้ัง 2 ขางของหนอนไหมในรูปของเหลว และ
ถูกพนออกมาเปนเสนใยคูของ Fibroin และมี Sericin

ลอมรอบ เพ่ือสรางรังไหม Fibroin ประกอบดวยกรด
อะมิโนหลัก 4 ชนิด ไดแก Gly (42%), Ala (32%), Ser
(14%), และ Tyr (11%) โดยนํ้าหนัก (Komatsu, 1980b)
และมีหนวยยอยพ้ืนฐาน คือ โปรตีน H-chain (Heavy
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ออกไปกอนแลว

เสนไหมที่ไดจะออนนุมเรียบเปนเงามัน มี
ขนาดเสนเล็กละเอียดสม่ําเสมอ มีกาวไหม
นอยที่สุด และนิยมใชเปนเสนไหมยืน**
ในการทอผา

เสนไหนสาวรวม เสนไหม
สาวเลย เสนไหมชั้น 2

สาวทั้งเปลือกรังไหมชั้นนอกที่ลอกเอาปุยไหมออกแลว
และเปลือกรังไหมชั้นในทั้งหมดไปพรอมกันในคราว
เดียว ตองมีการเพิ่มจํานวนรังไหมในหมอตมเพื่อรักษา
ขนาดของเสนไหมที่สาวไดใหมีความสม่ําเสมอ

เสนหยาบ มีปุมปนแตนอยกวาเสนไหมชั้น
3 และมีขนาดเสนใหญที่ประกอบไปดวย
เสนไหมที่มีขนาดและปริมาณกาวไหม
แตกตางกันพันกันตลอดเสน

* เสนดายที่ใชเปนแนวนอนตามความกวางของผา (Weft)
** เสนดายที่ใชเปนแนวตั้งตามความยาวของผา (Warp)

Fibroin กับการฟอกกาวไหม
Fibroin หรือโปรตีนเสนใยไหม ถูกสรางและเก็บ

ไวในตอมไหมท้ัง 2 ขางของหนอนไหมในรูปของเหลว และ
ถูกพนออกมาเปนเสนใยคูของ Fibroin และมี Sericin

ลอมรอบ เพ่ือสรางรังไหม Fibroin ประกอบดวยกรด
อะมิโนหลัก 4 ชนิด ไดแก Gly (42%), Ala (32%), Ser
(14%), และ Tyr (11%) โดยนํ้าหนัก (Komatsu, 1980b)
และมีหนวยยอยพ้ืนฐาน คือ โปรตีน H-chain (Heavy
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จึงกลายเปนกาวเช่ือมระหวางเสนใยจากรังไหมหลายรังท่ีมา
พันกันเปนเกลียวแนนจนไดเสนไหมท่ีมีขนาดใหญข้ึน และ
สาเหตุท่ี 3 คือ ปริมาณและความไมสม่ําเสมอของกาวไหมท่ี
เคลือบอยูบนเสนไหมท่ีสาวออกมาได ท้ังน้ีเกิดจากธรรมชาติ
ของเสนใยไหมท่ีมีขนาดและมีปริมาณกาวไหมเคลือบอยูไม
สม่ําเสมอตลอดความยาวของเสนใยไหมท้ังรัง โดยเสนใยไหม

ท่ีอยูช้ันนอกสุดของรังไหมจะมีขนาดใหญและมีปริมาณกาว
ไหมมากท่ีสุด สวนเสนใยไหมช้ันในสุดจะมีขนาดเล็กและ
มีปริมาณกาวไหมนอยท่ีสุด (Minagawa, 1980; Lee,
1999) ประกอบกับวิธีสาวไหมดวยมือแบบพ้ืนบานของ
ไทยท่ีทําใหไดเสนไหมท่ีแตกตางกันอยางนอย 3 ชนิด
ดังตารางท่ี 1

รูปท่ี 1 ภาพจําลองอธิบายลักษณะโครงสรางของ Sericin

ตารางท่ี 1 ชนิดของเสนไหมสาวมือของไทย (มกษ. 8000-2555; ศิริพรและนันทวรรณ, 2555)
ชนิดหรือชื่อที่ใชเรียก วิธีสาวไหม ลักษณะของเสนไหมที่สาวได

เสนไหมชั้นนอก เสนไหมลีบ
เสนไหมใหญ เสนไหมหัว
เสนไหมชั้น 3
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รวมทั้งปุยไหม

เสนไหมหยาบกระดาง มีขนาดเสนใหญไม
สม่ําเสมอ มีปุมปม และมีกาวไหมมาก
ที่สุด ใชเปนเสนไหมพุง* ไดเพียงอยาง
เดียวในการทอผา
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ในการทอผา
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สาวทั้งเปลือกรังไหมชั้นนอกที่ลอกเอาปุยไหมออกแลว
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เดียว ตองมีการเพิ่มจํานวนรังไหมในหมอตมเพื่อรักษา
ขนาดของเสนไหมที่สาวไดใหมีความสม่ําเสมอ

เสนหยาบ มีปุมปนแตนอยกวาเสนไหมชั้น
3 และมีขนาดเสนใหญที่ประกอบไปดวย
เสนไหมที่มีขนาดและปริมาณกาวไหม
แตกตางกันพันกันตลอดเสน

* เสนดายที่ใชเปนแนวนอนตามความกวางของผา (Weft)
** เสนดายที่ใชเปนแนวตั้งตามความยาวของผา (Warp)

Fibroin กับการฟอกกาวไหม
Fibroin หรือโปรตีนเสนใยไหม ถูกสรางและเก็บ

ไวในตอมไหมท้ัง 2 ขางของหนอนไหมในรูปของเหลว และ
ถูกพนออกมาเปนเสนใยคูของ Fibroin และมี Sericin

ลอมรอบ เพ่ือสรางรังไหม Fibroin ประกอบดวยกรด
อะมิโนหลัก 4 ชนิด ไดแก Gly (42%), Ala (32%), Ser
(14%), และ Tyr (11%) โดยนํ้าหนัก (Komatsu, 1980b)
และมีหนวยยอยพ้ืนฐาน คือ โปรตีน H-chain (Heavy
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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 ยอย Fibroin ท่ีเปนของเหลว ทําให Lucus
และ Rudall (1968) พบวาสายโพลีเปปไทด (Polypeptide) ใน
Fibroin มีลักษณะการจัดเรียงตัวของโครงสรางเปน 2 แบบ
ไดแก ลักษณะการจัดเรียงแบบเปนระเบียบ (Crystalline) ท่ี
พบอยู ในสวนของตะกอน คิดเปน 60% ของปริมาณ
ไนโตรเจนท้ังหมด และอีก 40% เปนลักษณะการจัดเรียง
แบบไมเปนระเบียบ (Amorphous) ท่ีพบอยูในสวนของ
สารละลาย และพบวาสวนท่ีเปน Crystalline ไดมาจากสาย
โพลีเปปไทดท่ีเปนโครงสรางหลักของ H-chain ซึ่งมีสวนของ
กรดอะมิโนขนาดเล็กท่ีมีลําดับ Gly-Ala-Gly-Ala-Gly-Ser
เกิดข้ึนซ้ําๆ กันเปนหลัก และมีลําดับ Gly-Ala-Gly-Ala-Gly-
Tyr และ Gly-Ala-Gly-Ala-Gly-Val-Gly-Tyr ดวยเชนกันแต
นอยกวา ซึ่งสวน Crystalline ของ Fibroin มีชวงยาวกวาจึง
เสถียรกวา Sericin (Komatsu, 1980a) และการท่ีสาย
โพลีเปปไทดในสวน Crystalline ของ Fibroin ยึดกันแนนดวย
พันธะไฮโดรเจนท้ังภายในและระหวางโมเลกุลแบบ
Antiparallel β-sheet โดยจัดเรียงสายโพลีเปปไทดไปใน
ทิศทางขนานกับแกนของเสนไหม ทําใหเสนไหมเหนียวและ
แข็งแรง (Kaplan, 1998) ในขณะท่ีสายโพลีเปปไทดในสวน
Amorphous มีกรดอะมิโนท่ีมีข้ัวและมีขนาดใหญ จาก
บางสวนของ H-chain (Shimura and Katagata, 1980)
รวมท้ัง L-chain และ P25 ดวย โครงสรางสวน
Amorphous น้ีจึงยึดกันไมแนนเทา และหากเสนไหมไดรบั
ความรอนจะทําใหนํ้าและสารเคมีแทรกเขาไปภายในไดงาย
กวาสวน Crystalline ดังน้ันการฟอกกาวไหมดวยสารเคมี

จึงทําให Fibroin ไดรับความเสียหายได (Ishikawa, 1980;
Tsukada et al., 1992)

สายพันธุและสภาวะในการเลี้ยงไหมมีผลตอ
ความไมสม่ําเสมอของขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนใย
Fibroin และลักษณะหนาตัดของเสนใย (Cross section) ท่ี
อาจแตกตางกันไดตั้ งแตแบบสามเหลี่ยม (Triangular
shape) ไปจนถึงแบบวงกลม (Circular shape) ซึ่งความใม
สม่ําเสมอเหลาน้ีจะสะทอนใหเห็นไดในลักษณะของความ
มันวาว (Luster) ลักษณะสัมผัส (Texture) ตลอดจนความ
ทนทานตอสารเคมี ซึ่งพบวาสายพันธุท่ีเลี้ยงไดตลอดป
ดังเชนสายพันธุไทย เปนชนิดท่ีมีความทนทานกวาสาย
พันธุอ่ืน (Minagawa, 1980; Kumar et al, 2012)

หาก Fibroin ถูกทําลายจะสังเกตไดจากลักษณะ
ของผิวเสนไหมท่ีเปนขุย (Surface fibrillation) มีความ
หมอง ยอมติดสีไมสม่ําเสมอ และสูญเสียความแข็งแรง
(Tensile strength drop) (Minagawa, 1980) หรืออาจ
ตรวจสอบความสมบูรณของ H-chain, L-chain, และ P25
ไดดวยวิธีอิเลคโตรโฟริซิส (Electrophoresis) รวมท้ัง
ประเมินไดจากเวลาในการแข็งตัวหรือการเกิดเปนเจลท่ี
นานกวา 24 ช่ัวโมง ภายหลังจากละลาย Fibroin ดวย
Lithium thiocyanate (LiSCN) แลว Dialysis เอา
LiSCN ออกจนหมด (Yamada et al, 2001)

วิธีการฟอกกาวไหม
การฟอกกาวไหมเปนกระบวนการท่ีใชท้ังสารเคมี

ความรอน และพลังงานกล เชน การกลับเสนไหมไปมาใหสาร
ฟอกกาวเขาถึงเสนไหมไดอยางท่ัวถึง แลวทําให Sericin
ละลาย (Dissolution) ถูกยอยสลายดวยนํ้า (Hydrolysis) และ
กระจายตัวหลุดออก (Dispersion) จากเสนไหมไดดี ท้ังน้ี
ความยากงายในการฟอกกาวไหมเก่ียวของกับท้ังปริมาณ
คุณภาพ และความสม่ําเสมอของกาวไหม ดังน้ันวิธีการหรือ
ข้ันตอนในการฟอกกาวไหมจึงมีความหลากหลาย ไมมีสูตร
ตายตัว ท้ังชนิดและปริมาณของสารเคมีท่ีใชเปนสวนผสม
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ซึ่งเราอาจแบงวิธีการฟอกกาวไหมไดเปน 5 กลุม ตาม
ชนิดของสารฟอกกาวไหม ไดแก

กลุมท่ีหนึ่ง คือ การตมเสนไหมดวยนํ้าเปลาท่ี
อุณหภูมิและความดันสูง เชน 50 psi (138 ๐C) เปนเวลา
15 นาที (Takamine, 1931) หรือ 120-130 ๐C เปนเวลา
30-60 นาที (Nagasuna, 1995) ดังรูปท่ี 2 แสดงผลการ
ฟอกกาวผาไหมญี่ ปุนดวยวิธีการตมกับนํ้า ซึ่งตองใช
อุณหภูมิและความดันสูงจึงจะฟอกกาวไดดีข้ึน อยางไรก็
ตามเมื่อผูเขียนทดลองใชอุณหภูมิ 121 ๐C เปนเวลา 30
นาที กับไหมพันธุไทยพ้ืนบานลูกผสมระหวาง นางสิ่ว
นางลาย และนางตุย แบบสาวรวมขนาด >400 denier
(1 denier หมายถึง เสนไหมท่ีมีความยาว 9,000 m มี
นํ้าหนัก 1 g) ก็ยังไมสามารถกําจัดกาวไหมและเม็ดสีท่ี
สะสมใหหมดไปได

กลุมท่ีสอง คือ การตมเสนไหมกับนํ้าดางท่ีได
จากการแช ข้ี เถาของใบและกานกลวยหรือวัสดุจาก
ธรรมชาติอ่ืนๆ ตามภูมิปญญาดั้งเดิมของเกษตรกรท่ีใชใน
ประเทศไทย (ศศิวรรณ, 2539) หรือใชสารเคมี เชน โซเดียม

หรือโพแตสเซียมไฮดรอกไซด (NaOH / KOH, 0.01-0.03%)
[Myers and Stegemeyer, 1933] โซเดียมคารบอเนต
(Na2CO3, 0.05 N) โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต (NaHCO3,
0.05 N) และสารประกอบประเภทเอมีน เชน
Ethylenediamine C2H4(NH2)2 (0.025 M) (Chopra and
Gulrajani, 1994) และ Triethylamine N(CH2CH3)3 (0.25
N) (Chopra et al., 1996) และกลุมท่ีสาม คือ การตม
เสนไหมดวยกรดอินทรีย เชน กรด Tartaric (0.05 M)
(Chopra and Gulrajani, 1994; Chopra et al., 1996)

การใชกรดท่ี pH <3 หรือเบสท่ี pH >9 และใช
ความรอนสูง เชน อุณหภูมิ >95๐C สามารถทําให
พันธะเปปไทดของโปรตีนเกิดการยอยสลายไดอยางไม
จําเพาะเจาะจง ภายในเวลาไมเกิน 30 นาที (Karmakar,
1999) ดังน้ันวิธีการน้ีจึงยากตอการควบคุม และมีความ
เสี่ยงในการทําลายเสนใยไหม เพราะสามารถกําจัดกาว
ไหมไดดีในบริเวณหน่ึงในขณะท่ีทําลายเสนใย Fibroin ใน
อีกบริเวณหน่ึงได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเสนไหมมีขนาด
ใหญและมีความหนาของกาวไหมไมสม่ําเสมอกัน

รูปท่ี 2 ระดับการฟอกกาวผาไหมดวยนํ้า ท่ีอุณหภูมิและเวลาตางๆ โดยใชผาไหมทอดวยเสนไหมขนาด 24 denier
ควบ 4 เสน *ขอมูลจาก Nagasuna (1995)
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กลุมท่ีสี่ คือ การตมเสนไหมกับสบู (Marseille
soap) ท่ีผลิตไดจากนํ้ามันมะกอก และมีคาความเปนกรด-
เบส (pH) ในระดับท่ีเปนกลาง ซึ่งมีใชกันมาตั้งแตกอนป
ค.ศ. 1927 จนกลายเปนมาตรฐานในการฟอกกาวไหมจนถึง
ปจจุบัน (Takamine, 1931; Chopra et al, 1994, 1996)
ขอเสียของสบู คือ มีราคาแพง และตองใชเปนปริมาณมากจึง
จะมีผลทําใหแรงตึงผิวของนํ้าลดลงจนทําให Sericin
กระจายตัวหลุดออกได อีกท้ังการใชสบู ในสภาพนํ้า
กระดางจะตองมีการเติมสาร Chelating เพ่ือไปจับ Mg2+

และ Ca2+ ไวไมใหตกตะกอนกับสบู และไมใหเหลือไป
ตกตะกอนอยูในถังยอมสี ซึ่งมีผลทําใหยอมสีไดไม
สม่ําเสมอ

การฟอกกาวไหมท่ีไดรับความนิยมของประเทศ
ไทย คือการตมเสนไหมกับสารละลาย Na2CO3 ผสมกับสบู
ซันไลต (Unilever, Thailand) ซึ่งมีราคาถูก การใชดางรวม
ดวยทําใหสามารถลดปริมาณสบู อุณหภูมิ และเวลาท่ีใชได
(ตารางท่ี 2) โดยดางจะทําให Sericin ถูกยอยใหเล็กลงกอน
แลวสบูจึงชวยละลายและทําให Sericin กระจายตัวในนํ้า
ไดดีข้ึน แตก็ข้ึนอยูกับพันธุไหมดวย ไหมไทยมีปริมาณกาว
ไหมมากกวาและแข็งแรงทนทานกวาจึงตองใชความเขมขน
ของสารเคมีสูงกวา และใชเวลาไดนานถึง 180 นาที ท่ี
อุณหภูมิสูงได โดยท่ี Fibroin ยังไมถูกทําลายจนสูญเสีย
นํ้าหนักไปมากอยางชัดเจน สวนไหมจีนใชเวลาไดนานถึง
120 นาที ในขณะท่ีไหมญี่ปุนถูกทําลาย นอกจากน้ียังมีวิธี
ฟอกกาวไหมไทยแบบท่ีใสสารฟอกขาว เชน โซเดียม
ไฮโดรซัลไฟต ไฮโดรเจนเปอรออกไซด  ร วมดวย
ในข้ันตอนเดียว (พุทธชาดและคณะ, 2545; พิศมัยและ
คณะ, 2548)

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการฟอกกาวไหม
เพ่ือใหสามารถลางคราบสบูออกไดงาย และไดเสนไหมท่ี
ขาวนุมข้ึนกวาการใช 1% Marseille soap ทําไดโดยการใช
สบู ท่ีไม ใช เกลือของโซเดียมและโพแตสเซียม แต ใช
Monoethanolamine รวมกับกรดไขมันโอเลอิกหรือกรด
ไขมันอ่ืนๆ 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
ช่ัวโมง ทํา 2 ครั้ง ไมสามารถเตรียม Fibroin ท่ีมีความ
สมบูรณเพ่ือการประยุกตใชเปนวัสดุทางการแพทยและ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพไดดีเทากับใชสารละลาย8 M Urea
และ 0.5 M Mercaptoethanol ใน 0.04 M Tris-SO4

buffer pH 7 ท่ี 80๐C เปนเวลา 10 นาที
กลุ ม ท่ีห า คื อ การใช เอนไซม โปรดิ เอส

(Protease) (Freddi et al., 2003) และนอกจากน้ีแลวยัง
มีการพัฒนาวิธีการฟอกกาวไหมโดยการใชคลื่นเสียง
ความถ่ีสูง (Ultrasound) รวมกับสารเคมี เพื่อชวย
เพิ ่มอัตราเร ็วในการฟอกกาวไหม โดยชวยในการ
กระจายตัวของสารเคมีและชวยใหกาวไหมหลุดออกไดดี
ข้ึน และการใหความรอนดวยการใชคลื่นไมโครเวฟ
(Microwave) เพ่ือการกระจายความรอนท่ีรวดเร็วและ
ท่ัวถึงกวาเดิม (Mahmoodi et al, 2010a, 2010b)
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบวิธีการฟอกกาวไหมและชนิดไหมตางกัน

เสนไหม*

ความเขมขนของสารฟอกกาว (% owf) อุณหภูมิ
(๐C)

เวลา
(min)

Degumming
loss (%)

วิธีที่ 1 วิธี่ที่ 2 วิธีที่ 3
Wetting agent สบูซันไลต สบูซันไลต Na2CO3

ไทยพื้นบาน
10-20 - - - 95 60-120 23-25

- 20-30 - - 95 30-120 23-24
- - 5-10 6-8 80-95 30-180 24-26

ญี่ปุน
(เล้ียงในไทย)

10-20 - - - 95 90-120 22-23
- 25 - - 95 120 23-24

- - 5
4-6
8
8

95
60-80

95
120

24
23

33**

จีน
10-25 - - - 95 30-90 22-24

- 25 - - 95 30-120 22-24
- - 5-10 6-8 80-95 30-120 23-24

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

คุณสมบัติของเอนไซมกับการฟอกกาวไหม
เอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยาเคมีท่ีสิ่งมีชีวิตสราง

ข้ึน เพ่ือทําใหปฏิกิริยาท่ีปกติไมเกิดข้ึนเองสามารถเกิดข้ึน
ไดอยางจําเพาะเจาะจงในสภาวะท่ีไมรุนแรง เอนไซม
สามารถเปลี่ยนสารตั้งตน (Substrate) ใหกลายเปน
ผลิตภัณฑ (Product) โดยท่ีตัวเอนไซมเองไมไดถูกใชให
หมดไปในปฏิกิริยา แตยังคงสามารถทํางานซ้ําไดหลายรอบ
จึงไมตองใชในปริมาณมาก นอกจากน้ีการทํางานของ
เอนไซมยังข้ึนกับสภาวะ เชน pH และอุณหภูมิ ดังน้ัน
เอนไซมท่ีมีปริมาณเทากันเมื่ออยูในสภาวะแตกตางกัน
อาจจะทํางานไดไมเทากัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับคุณสมบัติของ
เอนไซมแตละตัว

เอนไซมท่ีเหมาะสมในการนํามาใชฟอกกาวไหม
คือ เอนไซมโปรติเอส (Protease) ซึ่งใชเรงปฏิกิริยาการ
สลายพันธะเปปไทดในโปรตีนดวยนํ้า (Hydrolysis) เมื่อ
โปรตีนเปนสายโพลีเปปไทดยาวของกรดอะมิโนตางๆ ท่ีตอ
กันดวยพันธะเปปไทด ดังน้ันสารตั้งตนของเอนไซมโปรติ

เอส คือ พันธะเปปไทดท่ีจําเพาะอยูในโปรตีน และมี
ผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนหลังปฏิกิริยา คือ สายโพลีเปปไทดท่ี
สั้นลงและ/หรือกรดอะมิโนท่ีเปนองคประกอบของโปรตีน

เอนไซมโปรติเอสมีความจําเพาะในการเลือกตัด
พันธะเปปไทด เชน Trypsin ตัดพันธะเปปไทดจําเพาะท่ี
ตําแหนงหลังกรดอะมิโนเบสิค เชน Lysine และ Arginine
สวน Chymotrypsin ตัดพันธะเปปไทดจําเพาะท่ีตําแหนง
หลังกรดอะมิโนอะโรมาติก (Worthington, 2011) ดังน้ันจึง
เปนเหตุใหระดับของการสลายพันธะเปปไทด (Degree of
hydrolysis) หรือรูปแบบและขนาดของสายเปปไทดท่ีได
ภายหลังการฟอกกาวไหม ข้ึนอยูกับความจําเพาะและ
ความสามารถของเอนไซมในการเขาถึงพันธะน้ัน อีกท้ัง
จํานวน ตําแหนง และโครงสรางแวดลอมของพันธะท่ี
จําเพาะน้ันในโปรตีนท่ีจะถูกยอย

เมื่อ Sericin และ Fibroin มีความแตกตางกัน ท้ัง
ความหลากหลายของกรดอะมิโนของ Sericin และโครงสราง
ท่ีผนึกอยางเปนระเบียบและไมละลายนํ้าของFibroin ทําให
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Fibroin มีความจํากัดในการถูกยอยมากกวา Sericin (Seves
et al., 1998; Forlani et al., 2000) และสงผลใหการฟอก
กาวไหมดวยเอนไซมมีความจําเพาะและเสียหายนอยกวา
การใชสารเคมี

การใชเอนไซมยังมีขอไดเปรียบกวาการใช
สารเคมี คือ การฟอกกาวไหมสามารถเกิดข้ึนไดภายใตการ
ควบคุมปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิต่ํากวาและสภาวะไมรุนแรง
เทากับสารเคมี (25-65 ๐C และ pH 5-9) ซึ่งแลวแตชนิด
ของเอนไซม เชน Papain จากยางมะละกอ และเอนไซม
จากแบคทีเรียฟอกกาวไหมไดท่ีอุณหภูมิ 40-50 ๐C ภายใน
เวลา 2 ช่ัวโมง (Wallerstein, 1927, 1932a, 1932b)
ในขณะท่ี Wetting agent สบูซันไลท หรือ สบูซันไลท
รวมกับ Na2CO3ไมสามารถฟอกกาวไหมไทยและไหมจีน ได
ท่ีอุณหภูมิ 60 ๐C (pH >10) ภายในเวลา 2 ช่ัวโมง (ตาราง
ท่ี 3) (พิศมัยและคณะ, 2548) ดังน้ันการฟอกกาวไหมดวย
เอนไซมจึงเปนการปองกันเสนไหมท้ังจากการถูกยอย
สลายอยางไมจําเพาะจาก pH ท่ีต่ําหรือสูงเกินไปและจาก
ความรอน อีกท้ังทําใหประหยัดพลังงานและลดภาวะโลก
รอนได

การนําเอนไซมมาใชในการฟอกกาวไหม
การนําเอนไซมมาใชในการฟอกกาวไหมไมใชเรื่อง

ใหม ป ค.ศ. 1914 สหรัฐอเมริกาไดออกสิทธิบัตรท่ีแสดงถึง
การเริ่มนํา Trypsin เอนไซมจากตับออนของหมู ในช่ือของ
Oropon ซึ่งเปนเอนไซมท่ีใชในอุตสาหกรรมผลิตเครื่อง
หนังโดย Otto Röhm มาใชฟอกกาวไหม โดยใช 0.12% ท่ี
อุณหภูมิ 40-50 ๐C, pH > 8 (Meister, 1921) และในป
ค.ศ. 1922-1928 มีสิทธิบัตรท่ีแสดงการใชงานเอนไซม

Papain (0.025%) ท่ีอุณหภูมิ 50-75 ๐C, pH > 8 และการ
ปรับปรุงสูตรโดยการเติม Activator ทําใหลดปริมาณ
เอนไซมและเวลาท่ีใชในการฟอกกาวไหมได (Wallerstein,
1927, 1930, 1932a) จากน้ันจึงมีการนําเอนไซมจากเช้ือ
แบคทีเรีย Bacillus subtilis และ B. mesentericus
1-10% (v/v) มาใชในการฟอกกาวไหมท่ีอุณหภูมิ 40-60
๐C, pH 7-8 ดวย (Wallerstein, 1932b, 1934)

สาธารณรัฐเกาหลีไดใชเช้ือ B. megaterium
SY-7 หมักกับไหมท่ีตองการฟอกกาวโดยตรง ในอาหาร
เลี้ยงเช้ือท่ีมี Maltose, Ammonium nitrate, และสารละลาย
Sericin ท่ีอุณหภูมิ 30–35 ๐C, pH 7-7.4 (Hyung, 1981)
สวนประเทศญี่ปุนใชเอนไซม Alkaline protease APG 501
จากเช้ือ Bacillus S.P. 9111-5 B ซึ่งแยกไดจากดิน และมี
ความจําเพาะตอ Sericin ท่ีอุณหภูมิ 60–65 ๐C, pH 6.5-9
(Yasuto et al., 1991) และสาธารณรัฐอินเดียไดจด
สิทธิบัตร (Patent Appn No. 2493/Del/98) ในการนํา
เอนไซมจากเช้ือรา Conidiobolus sp. (3 ml/g fabric) มา
ใชฟอกกาวไหมท่ีอุณหภูมิ 37 ๐C, pH 10 เพ่ือทดแทนการ
ฟอกกาวไหมดวยสบู Marseille soap (Gulrajani et al.,
2000) และปจจุบันมีการนําเอนไซมท่ีใชในอุตสาหกรรม
ประเภท Detergent enzyme ไดแก Alcalase®

(Novozymes) (10% owf) ซึ่ งผลิตไดจาก
B. licheniformis เอนไซม 3374-L และ เอนไซม GC 897-H
(Genencor) (0.05-2 Units/g fabric) จาก B. subtilis
และ B. lentus มาประยุกตใชในการฟอกกาวไหมท่ีอุณหภูมิ
60-65 ๐C, pH 8.5-10 (Chopra and Gulrajani, 1994;
Freddi et al., 2003)
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบระดับการฟอกกาวเสนไหมตางชนิดในเวลา 2 ช่ัวโมง ดวยวิธีการฟอกกาวไหมและ
อุณหภูมิท่ีตางกัน

สารฟอกกาว (วิธีการ)
เสนไหม*

(ความเขมขนของสารฟอกกาว: % owf)
Degumming loss (%) จากการฟอกกาวที่อุณหภมูิ

60 ๐C 80 ๐C 95 ๐C

Wetting agent
ไทย (20%) 0 5 24
ญี่ปุน (20%) 0 6 23
จีน (25%) 1 5 23

สบูซันไลต
ไทย (30%) 2 15 24
ญี่ปุน (25%) 7 13 24
จีน (25%) 0 14 24

สบูซันไลต และ Na2CO3

ไทย (10+8%) 1 25 25
ญี่ปุน (5+8%) 23 23 33**
จีน (5+8%) 6 22 23

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

ประเทศไทยมีการทดลองนํา Papain มาใชท่ี
อุณหภูมิ 25 ๐C และท่ี 55-85 ๐C (ไมไดระบุ pH ท่ีใช)
(Nakpathom et al, 2009; Sasithorn and Luepong,
2009) และนําเอนไซมท่ีจําเพาะตอ Sericin และไมยอย
Fibroin มาทดลองฟอกกาวไหมท่ีอุณหภูมิ 37 ๐C, pH 8
ไดแก เอนไซม Cocoonase ซึ่งเปนเอนไซมท่ีดักแดไหมใช
ในการละลาย Sericin กอนออกจากรังไหม (Rodbumrer
et al, 2012) และเอนไซมท่ีตรวจหาไดจากเช้ือแบคทีเรียสาย
พันธุ CRC_6NB (Pookajorn et al, 2013)

การใชเอนไซมในการฟอกกาวไหมทําใหไดเสน
ไหมท่ีมีคุณภาพดีข้ึนเมื่อเทียบกับการใชสบู ซึ่งจะเห็นได
จากความสม่ําเสมอในการฟอกกาว ความขาว ความมันวาว
และความนุมนวลของเสนไหมท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยท่ีเสนไหมไม
ถูกทําลายหรือถูกทําลายไดนอยกวา นอกจากน้ียังลาง
เอนไซมและกาวไหมออกไดง ายกว าการใชสบู และ
Detergent จึงสามารถทําใหประหยัดนํ้าไดมากกวาถึง 10
เทา และสะอาดไมมีคราบสบูท่ีสงผลตอการยอมสีตอไป
และท่ีสําคัญเอนไซมถูกใชในปริมาณท่ีนอยกวาและ

สามารถถูกยอยสลายในธรรมชาติไดงายกวา จึงลดการ
สรางมลภาวะใหกับสิ่งแวดลอมไดดีกวา

ขอจํากัดในการฟอกกาวไหมดวยเอนไซม
แมวาคุณภาพของเสนไหมท่ีดีกวาจะทําให

เอนไซมโปรติเอสเปนสารฟอกกาวไหมท่ีนาสนใจ แตสาเหตุ
ท่ีการใชเอนไซมในการฟอกกาวไหมซึ่งมีมานานแลวกลับ
ไมไดรับความนิยมเมื่อเทียบกับการใชสารเคมี คาดวาจะเปน
ดวยขอจํากัด ดังตอไปน้ี

1. อุตสาหกรรมไหมเปนเรื่องของผลประโยชน
ทางการคา ดังน้ันการเผยแพรเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ
การผลิต รวมท้ังเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวของเปน
ภาษาสากลจึงถูกจํากัด หรืออาจเปดเผย แตอยู ใน
สิทธิบัตรของตางประเทศ

2. เอนไซมและสภาวะท่ีใชจากรายงานหรือ
สิทธิบัตรของตางประเทศ ไมสามารถนําไปใชกับเสนไหม
ไทยไดโดยตรง เพราะชนิดของเสนไหมรวมท้ังสภาพ
โครงสรางของกาวไหมมีความแตกตาง ดังการทดลองใช
เอนไซม Alcalase® ท่ีใหผลแตกตางกันกับเสนไหม 3 ชนิด
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คือ Murshidabad, Bangalore, และ Chinese (Chopra
and Gulrajani, 1994)

3. เอนไซมท่ีมีอยูในทองตลาดยังไมเหมาะสม
กับกาวไหมในรูปแบบของแข็งบนเสนไหม จึงตองมีการ
ดําเนินกรรมวิธีกอน (Pre-treatment) ดวยการตมกับ
สารละลายดางหรือสบู และสวนใหญมีการใชสารซักลาง
ผสมรวมกับเอนไซมดวย ท้ังน้ีเพ่ือทําใหนํ้าสามารถซึมเขาสู
เสนไหมไดดีข้ึน และโครงสรางของ Sericin เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือออนตัวลงกอน จึงจะทําใหเอนไซม
สามารถฟอกกาวไหมไดงายและเร็วยิ่งข้ึน และ/หรือตองมี
การดําเนินกรรมวิธีหลังการใชเอนไซม (Post-treatment)
เพ่ือชวยให Sericin ท่ีถูกยอยแลวละลายและกระจายตัว
ออกจากเสนไหมไดดียิ่งข้ึน อยางไรก็ตามระยะเวลาท่ีตอง
ใชความรอนกับเสนไหม และปริมาณความเขมขนของ
สารเคมีหรือระดับความเปนกรด-ดางท่ีใชก็นอยกวาการ
ฟอกกาวไหมดวยสารเคมีเพียงอยางเดียว

4. เอนไซมท่ีมีใชกันอยูทําลายเสนใย Fibroin ได
เมื่อสัมผัสกับเสนใยไหมเปนระยะเวลานาน (Wongnarat and
Srihanam, 2013) หรือเมื่อใชอุณหภูมิสูงข้ึน เชน การฟอก
กาวไหมดวย Papain (5% owf) ท่ีอุณหภูมิ 65-70 ๐C,
1 ช่ัวโมง หรือ 10% owf ท่ี 25๐C,24 ช่ัวโมง (Nakpathom
et al, 2009) หรือ 4% owf ท่ี 65-85 ๐C, 30 นาที
(Sasithorn and Luepong, 2009) ยังฟอกกาวไหมไดไม
สม่ําเสมอ ในขณะท่ีผิวเสนใยแตกเปนขุย เมื่อสังเกตโดยใช
กลอง Scanning electron microscope (SEM)
เชนเดียวกันกับการนําเอนไซม Alcalase® (0.001-0.06%
v/v หรือ 2-3 ISU) มาใชกับไหมไทยพ้ืนบานแบบสาวรวม
ขนาดใหญ ท่ีอุณหภูมิ 37๐C, pH 8 เปนเวลา 24-48 ช่ัวโมง
(Rodbumrer et al, 2012; Pookajorn et al, 2013) และ
การใช Alcalase® (1% v/v) กับไหมญี่ปุนท่ีอุณหภูมิ
60 ๐C, 30 นาที (ไมไดระบุ pH ท่ีใช) ซึ่ง Yamada และ
คณะ (2001) ไดตรวจสอบความสมบูรณของ Fibroin โดย

วิธีอิเลคโตรโฟริซิสแลวพบวา H-chain ของ Fibroin ถูก
ทําลายไป

5. เอนไซมสามารถทํางานไดเร็วมากข้ึนเมื่อ
เพ่ิมอุณหภูมิของปฏิกิริยาแตเอนไซมไมทนความรอน
ดังน้ันจึงจําเปนตองหาจุดสมดุลระหวางอัตราเร็วของ
ปฎิกิริยาท่ีตองการกับอัตราการสูญเสียความสามารถใน
การทํางานของเอนไซม โดยการเลือกใชปริมาณเอนไซม
และอุณหภูมิใหเหมาะสม

6. การมีทัศนะคตหิรือความเขาใจท่ีไมถูกตองใน
การใชงานเอนไซม เชน เอนไซมทํางานไดชากวาสารเคมี
โดยเปรียบเทียบการทํางานท่ีอุณหภูมิตางกัน และการ
กําหนดปริมาณเอนไซมในลักษณะเดียวกันกับสารเคมี โดย
ไมไดข้ึนอยูกับความสามารถในการทํางาน (Activity) ของ
เอนไซมโดยตรง เชน กําหนดโดยการใชรอยละของนํ้าหนัก
เอนไซมตอเสน/ผาไหม (on the weight of fabric: owf)
หรือตอสารละลายฟอกกาว ทําใหคลาดเคลื่อนและไม
สามารถเปรียบเทียบผลหรือทําซ้ําได เพราะสัดสวน
ความสามารถของเอนไซมตอปริมาณโปรตนีท้ังหมดหรอืตอ
นํ้าหนักของเอนไซมอาจไมคงท่ี โดยข้ึนอยูกับกระบวนการ
ผลิตและการเก็บรักษาเอนไซม รวมท้ังสภาวะท่ีใชในการ
ฟอกกาวไหม

7. การขาดการตื่นตัวในเรื่องของการรักษา
สิ่งแวดลอมทําใหการเผยแพรเทคโนโลยีในการฟอกกาว
ไหมดวยเอนไซมยังไมไปถึงชุมชน จึงไมมีการนําไปใชงาน
อยางแพรหลาย

8. สารเคมีสามารถหาซื้อไดโดยงายกวาใน
ทองตลาดและมีราคาถูกกวาเอนไซม ประกอบกับความเคย
ชินในการใชสารเคมแีละการขาดความรูความเขาใจในเรื่อง
การทํางานของเอนไซม สงผลใหขาดความเช่ือมั่นและการ
ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
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แนวทางในการนําเอนไซมมาใชฟอกกาวไหมไทย
ผูเขียนไดทําการวิจัยและขอเสนอแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือแกไขขอจํากัดตางๆ ซึ่งสรุปไดดังน้ี
1. การศึกษาหาเอนไซมใหมท่ีมีความจําเพาะตอ

Sericin และไมทําลาย Fibroin จากธรรมชาติ โดยใชเอนไซม
อ่ืนๆ เปนเอนไซมอางอิง เพ่ือใหมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับเสนไหมไทย

เราไดเริ่มงานวิจัยการคัดแยกเช้ือแบคทีเรียท่ีมี
ความสามารถในการยอย Sericin ในรูปแบบของแข็งบนเสน
ไหมจากเช้ือแบคทีเรียหลายชนิดท่ีผสมอยูในตัวอยางดินและ
นํ้าท่ีเก็บไดจากแหลงอุตสาหกรรมผลิตไหม โดยใช วิธี
Enrichment culture technique ภายใตสภาวะ pH 7-8
และอุณหภูมิ 37 ๐C ซึ่งไดกําหนดไวสําหรับการฟอกกาวไหม
ใชไหมพันธุไทยพ้ืนบานเปนตัวช้ีวัดการถูกยอยสลายและ
เปนแหลง Carbon และ Nitrogen เพียงแหลงเดียวใน
อาหารเลี้ยงเช้ือ และใชวิธี Subculture เช้ือท่ีเจริญเติบโต
ไดทุกๆ 2-14 วัน อยางตอเน่ือง เมื่อสังเกตเห็นการ
เปลี่ ยนแปลงของเสนไหม (Kaeyanon and
Wongsaengchantra, 2005; Senatham and
Wongsaengchantra, 2005; Pookajorn et al, 2013)
นอกจากน้ีเรายังไดพัฒนาวิธีตรวจสอบความสามารถในการ
ยอย Sericin และ Fibroin ของเอนไซมโปรติเอสตางๆ และใช
ตรวจสอบเอนไซมท่ีผลิตโดยเช้ือจุลินทรียบริสุทธ์ิแตละชนิดท่ี
คัดแยกไดดวย โดยเรียกวิธีการน้ีวา Radial Diffusion in
agar gel on Thin-layer Enzyme Assay (RD-TEA)
(Rodbumrer et al, 2012)

เช้ือแบคทีเรียสายพันธุท่ีผานการคัดเลือกแลว
ท้ังหมดมีความสามารถในการใชไหมเปนแหลงอาหาร โดย
ผลิตเอนไซมยอย Sericin ท่ีอยูในรูปแบบของแข็งบนเสน
ไหมได และใหผลในการยอย Sericin และ Fibroin ตาม
วิธีการ RD-TEA เปนบวกและเปนลบ ตามลําดับ และเช้ือ
แบคทีเรียสายพันธุ CRC_6NB (Pookajorn et al, 2013)

ไดรับการเลือกมาศึกษาตอ เน่ืองจากสามารถผลิตเอนไซม
ไดเปนปริมาณมาก และเอนไซมไมยอยสลายตัวเอง
(Autohydrolysis) จึงมคีวามคงทนและเก็บไดนาน

เอนไซมท่ีผานการคัดเลือกตามวิธีการ RD-TEA
อีกชนิดหน่ึง คือ เอนไซม Cocoonase ท่ีดักแดไหมสรางข้ึน
เพ่ือใชยอย Sericin ใหออนตัว แลวผีเสื้อจึงถีบเสนใยไหมให
แยกออกจากกันขณะออกจากรังไหม (Kafatos et al, 1967)
เอนไซมมีเสถียรภาพไมยอยสลายตัวเอง จึงถูกนํามา
ทดลองใชในการสาวไหม และฟอกกาวไหม (Pandey et
al, 2011; Rodbumrer et al, 2012)

2. การหาวิธีควบคุมการผลิตเอนไซมท่ีเลือกได
ยีนของโปรติเอสจากเช้ือแบคทีเรีย CRC_6NB

และ Cocoonase ไดถูกโคลน (Clone) เพ่ือใชในการผลิต
เปนเอนไซมรีคอมบิแนนท (Recombinant enzyme:
r-enzyme) ในเช้ือจุลินทรียของหองปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต (Rodbumrer et al, 2012) และ
พบวาท้ังเอนไซม 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 งมีความแตกตางจากเอนไซมอ างอิง
Alcalase® ท่ียอย Fibroin ไดแตนอยกวา Sericin

3. การหาวิธีกําหนดปริมาณเอนไซมเพ่ือใชใน
การฟอกกาวไหมไทยตนแบบใหเกิดผลสูงสุดและทําซ้ําได

วิธีการตรวจสอบความสามารถในการทํางานของ
เอนไซมโปรติเอส (Protease assay) แบบ RD-TEA มีความ
ใกลเคียงกับสภาวะท่ีจะนําเอนไซมไปใชในการฟอกกาวไหม
มากกวาวิธีการตรวจสอบโปรตเิอสแบบท่ัวไป เพราะแทนท่ีจะ
ใชโปรตีน Casein จากนมในลักษณะของเหลวเปน
Substrate วิธีการRD-TEA น้ีใช Sericin หรือ Fibroin ท่ีอยูใน
รูปแบบผนึกกับพ้ืนผิวพลาสติกPolystyrene และไมละลายนํ้า
(Immobilized form) จึงทําใหเอนไซมกับ Substrate ไม
เปนเน้ือเดียวกัน (Heterogeneous system) คลายกับกาว
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ไหมท่ีอยูบนเสนไหม แตกาวไหมในวิธีการ RD-TEA น้ันมี
ความสม่ําเสมอมากกวา

เอนไซม r-Cocoonase มีความจํ าเพาะตอ
Sericin มากกวา Casein (Rodbumrer et al, 2012) ทําให
เมื่อวิเคราะหดวยวิธีท่ัวไป จะสิ้นเปลอืงเอนไซมมาก ดังน้ัน
RD-TEA จึงเปนวิธีการท่ีเหมาะสมเบ้ืองตนในการนํามาใช
วิเคราะหและกําหนดปริมาณเอนไซมท่ีจะใชในการฟอกกาว
ไหม และเปรียบเทียบความสามารถในการฟอกกาวไหม
ระหวางเอนไซมตางๆ

วิธีการ RD-TEA (Rodbumrer et al, 2012) ใชการ
หยดเอนไซมลงในหลุมทดสอบ เพ่ือใหเอนไซมไปยอย Sericin
ท่ีผนึกไวบนพ้ืนผิวพลาสติกใหหลุดออก แลวตรวจสอบผล
โดยการอังพ้ืนผิวน้ันกับไอนํ้า เพราะพ้ืนผิวท่ี Sericin หลุด
ออกไปแลวกับพ้ืนผิวท่ียังมี Sericin ผนึกอยูจะมีลักษณะ
ของหยดนํ้าท่ีเกิดจากการควบแนนและมีการหักเหของ
แสงท่ีแตกตางกัน จึงเห็นบริเวณท่ีถูกยอย (Enzyme
affected zone) รอบหลุมท่ีหยดเอนไซมน้ันได

ความสามารถของเอนไซม มีความสัมพันธกับความ
เขมขนของเอนไซม ดังน้ันตามวิธี RD-TEA เราจึงใชวิธีกําหนด
ระดับความเขมขนของเอนไซมในรูปหนวยความสามารถของ
เอนไซมเพ่ือนําไปใชระบุปริมาณเอนไซมท่ีจะใชในการฟอก
กาวดังน้ีคือ เอนไซมท่ีมีความเขมขนระดับ 1, 2, และ 3 ISU
(Immobilized Sericin Unit) หมายถึงปริมาณเอนไซมท่ี
สามารถทําใหเกิดวงโซนขนาดเสนผานศูนยกลาง 1, 2, และ 3
cm ตามลําดับ โดยกําหนดใหปริมาตรของเอนไซมท่ีใช
ทดสอบน้ันคงท่ีเทากับ 50 µl ตอหลุมภายใตสภาวะท่ี
กําหนดและท่ีอุณหภูมิ 37 ๐C ภายในเวลา 16 ช่ัวโมง

เน่ืองจาก n-Cocoonase จากดักแดไหมมีระดับ
ความเขมขนของเอนไซมอยูท่ี 2 ISU (Rodbumrer et al,
2012) เราจึงไดเลือกระดับความเขมขนของเอนไซมในการ

ทดสอบการฟอกกาวไหมไวอยางนอย 3 ระดับ คือ 1, 2, และ
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รูปท่ี 3 เปรียบเทียบเสนไหมไทยพ้ืนบานแบบสาวรวมขนาด >400 denier กอนการฟอกกาว (Negative control)
และท่ีผานการฟอกกาวไหมดวยการตมกับ 0.4% SILKOBLANC BN เปนเวลา 45 นาที (Positive control)
และดวยการใช Crude enzyme จากเช้ือแบคทีเรียสายพันธุ CRC_6NB และเอนไซม Alcalase® ท่ีความ
เขมขนของเอนไซมเทากัน คือ 2 และ 3 Immobilized sericin unit (ISU) ท่ีอุณหภูมิ 37 ๐C, pH 8 เปน
เวลา 48 ช่ัวโมง

ผลเหลาน้ีแสดงใหเห็นไดวา การใชเอนไซมท่ีมี
ความจําเพาะในการฟอกกาวไหมจะสามารถชวยลดความเสี่ยง
ในการฟอกกาวไหมท่ีมากเกินไปได (Over degumming)
เพราะมีจุดยุติในการฟอกกาวไหม แมวากาวไหมจะหมดแลว
เอนไซมก็จะไมทําลาย Fibroin ดังน้ันจึงทําใหสามารถ
ควบคุ มคุ ณภาพของกระบวนการได ง ายและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเสนไหมมีกาว
ไหมมากและไมสม่ําเสมอ

แมวาในการใชเอนไซมใหทํางานท่ีอุณหภูมิไมสูง
นัก จะทําใหตองใชระยะเวลานานกวาการใชสารเคมีท่ี
อุณหภูมิสูง แตผูปฏิบัติงานสามารถละความสนใจเพ่ือการ
ทํากิจกรรมอ่ืนได เพียงแตเตรียมปฏิกิริยาการฟอกกาวแลว
ตั้งท้ิงไวจนครบเวลา จากน้ันจึงมาทําการแยกเสนไหมไป
ลางดวยนํ้ารอนในระยะเวลาสั้นๆ ดังน้ันเอนไซมท่ีจําเพาะ
จึงเปนทางเลือกหน่ึงท่ีชวยพัฒนากระบวนการฟอกกาวไหม
โดยลดความเสียหายตอเสนไหม และลดระยะเวลาท่ีตองใช
แรงงานในกระบวนการได

4. การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาด (Green
Technology) ใหครบทุกแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใชทรัพยากร
ใหไดอยางคุมคา และเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑ

การฟอกกาวไหมโดยใชเอนไซมท่ีจําเพาะ ใชเอนไซม
ปริมาณนอยเมื่อเทียบกับการใชสารเคมี และไมตองใชสบูรวม
ในกระบวนการ ทําใหชวยประหยัดพลังงานและนํ้า จึงถือวา
เปนการลดการสรางมลภาวะใหกับสิ่งแวดลอมและลดการใช
ทรัพยากรได (Reduce) ดังน้ันในนํ้าท้ิงฟอกกาวไหมจึงสะอาด
เพราะไมมีสบูท่ีตองกําจัดออก(Capar et al, 2009) มีเอนไซม
และSericinอยูเปนปริมาณมากซึ่งเราสามารถแยกเอนไซมได
ดวยวิธี Affinity chromatography เพ่ือนําไปใชซ้ําใน
กระบวนการรอบใหมไดงาย (Reuse) และยังเหลือSericin เปน
ผลพลอยไดไปใชประโยชน (Recovery) โดยแยกหรือทําให
Sericin มีความเขมขนข้ึนดวยการระเหยเอานํ้าออก การ
ตกตะกอน การใชแยกดวย Membrane และการทําใหเปน
ผง (Spray dry) และยังนํานํ้าสวนท่ีเหลือสุดทายจาก
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กระบวนการ ซึ่งมีความสะอาดและปลอดภัยกับสิ่งแวดลอม
ไปใชรดนํ้าตนไม เชน ตนหมอนไดโดยตรง (Recycle)

Sericin มีคุณสมบัติใหความชุมช้ืน ปองกันแสง
UV และปองกันอนุมูลอิสระ จึงถูกนําไปใชเปนสวนประกอบ
ในเครื่องสําอาง รวมท้ังนําไปใชประโยชนดานเภสัชกรรม และ
ทางการแพทย (Zhang, 2002; Padamwar and Pawar,
2004; Sehnal, 2008) ดังน้ันเมื่อเรานําเอนไซมมาใชใน
กระบวนการฟอกกาวไหม ทําให Sericin ท่ีมีอยูมากบนเสน
ไหมและมีสภาพเปนของเสียท่ีตองท้ิงไปอยางไมมีราคาใน
กระบวนการฟอกกาวไหมแบบดั้งเดิมไดกลายเปนสิ่งท่ีมี
มูลคา ซึ่งถึงแมวาเราจะยังไมอาจประเมินราคาท่ีแทจริงได
ในขณะน้ี มูลคาของ Sericin ก็นาจะมีมากเกินกวาเพียงแค
ชดเชยกับราคาของเอนไซมท่ีตองนํามาใช ท้ังน้ีเพราะปริมาณ
เอนไซมท่ีใชในกระบวนการใหมนอยกวาปริมาณสารเคมีท่ี
ใชในกระบวนการเดิม ไมตองเสียคาบําบัดนํ้าเสีย และท่ี
สําคัญการใชเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตจะชวย
เสริมคุณคาใหกับผลิตภัณฑผาไหมของไทย เสริมคุณคา
ใหกับเครื่องหมายนกยูงสีทอง และยังสอดรับกับเวทีสากล
ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมอีกดวย

5. การสรางความเขาใจและความเช่ือมั่นใหกับ
ชุมชนเกษตรกรเก่ียวกับประโยชนจากการใชเทคโนโลยี
เอนไซม

การปรับเปลี่ยนความคิดหรือวิถีปฏิบัติของชุมชน
เกษตรกรเปนสิ่งท่ีทาทาย ดังน้ันการนําเสนอสิ่งท่ีสามารถ
จับตองไดหรือเห็นผลไดอยางเปนรูปธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญ
อีกท้ังตองปฏิบัติและควบคุมไดโดยงาย เพ่ือใหเกิดความ
เช่ือมั่นในกระบวนการใหม โดยในการน้ีผูเขียนและคณะ
กําลังอยูในชวงการพัฒนาชุดตรวจสอบเอนไซมฟอกกาว
ไหมท่ีสามารถตรวจสอบไดภายในเวลาไมเกิน 1-2 ช่ัวโมง
เพ่ือใช เปนสื่อในการสาธิตและใหความรูแก ชุมชน
เกษตรกร รวมท้ังใหเกษตรกรไดรูจักคุนเคยกับเอนไซม
และมีสวนรวมในการทดสอบและเสนอขอคิดเห็นตอไป
ดวย

6. การบริหารจัดการท่ีครบวงจร
กระบวนการตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้าท่ี

เก่ียวของกับอุตสาหกรรมไหมไทย ตองมีการบูรณาการอยางเปน
ระบบโดยเพ่ิมเติมเรื่องการวิจัยพัฒนาและผลิตเอนไซม การ
เผยแพรและประชาสัมพันธกระบวนการฟอกกาวไหมดวย
เอนไซมใหแกชุมชนและอุตสาหกรรม และการบริหาร
จัดการในสวนของผลพลอยได Sericin เพ่ือเช่ือมโยงกลุม
อุตสาหกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของใหสามารถเขาถึงแหลง
วัตถุดิบน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันการสูญเสีย
คุณภาพของ Sericin ระหวางการจัดเก็บและการขนสง
นอกจากน้ียั งตองมีการสงเสริมเรื่องของการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เพ่ือสรางใหเปนจุดขายท่ีโดดเดนยิ่งข้ึนกับ
อุตสาหกรรมไหมไทย การบริหารจัดการท่ีดีเหลาน้ีจะนําไปสู
การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับชุมชนและอุตสาหกรรม
ระดับประเทศไดอยางยั่งยืนตอไป

บทสรุป
การนําเอนไซม โปรติ เอสท่ีจํ าเพาะมาใช ใน

กระบวนการฟอกกาวไหมมีสวนชวยปรับปรุงการผลิตในแงของ
การควบคุมกระบวนการใหมีประสิทธิภาพ และในแงของ
คุณภาพผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐาน และทําใหมีเทคโนโลยี
เพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดสําหรับอนาคต โดยการเพ่ิม
คุณคาใหกับผลิตภัณฑในแงเทคโนโลยีสะอาดและการ
ประหยัดพลังงาน ท่ีกําลังมีการตื่นตัวเรื่อง Eco-textile
labeling system เพ่ือใหสามารถแขงขัน และทํารายไดให
ประเทศมากข้ึน นอกจากน้ียังชวยสงเสริมอาชีพ สรางความ
เขมแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตลอดจน
สรางความเช่ือมโยงเครือขายภาคการผลิตอีกดวย ซึ่ง
สอดคลองและสนับสนุนกับยุทธศาสตรหมอนไหม
แหงชาติ
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กิตติกรรมประกาศ
ผู เ ขี ยนขอแสดงความขอบคุณสํ านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน
ตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน เพ่ือศึกษาองคความรูท่ี
เก่ียวกับการฟอกกาวไหม และพัฒนาวิธีการเพ่ือตรวจสอบ
เอนไซม ตรวจสอบคุณภาพการฟอกกาวไหมและสามารถ
ผลิตเอนไซม ท่ี จํ าเพาะตอการฟอกกาวไหม และ
ขอขอบคุณนักศึกษาและนักวิจัยท่ีอยูในโครงการท้ังสิ้น
ดวย
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