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Press release
ENZease เอนไซมดูโอเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผAาฝCาย ลดตAนทุน ขั้นตอนการผลิต และเปEนมิตรกับสิ่งแวดลAอม
อุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยมีมายาวนานกวา 40 ป ปจจุบันเป!นกลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญที่สร&างรายได&อันดับต&นๆ ให&กับ
ประเทศ โดยในชวงปที่ผานมา (2557) ประเทศไทยมีการสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมสูตลาดยุโรปมูลคากวา 32,000 ล&านบาท(1)
อยางไรก็ตามปญหาหลักอยางหนึ่งของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย คือปญหาด&านการใช&พลังงาน สารเคมี และน้ําในกระบวนการผลิต
โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงงานฟอกย&อมผ&าฝ?าย ซึ่งเป!นอุตสาหกรรมขั้นกลางน้ําที่มีบทบาทสําคัญตออุตสาหกรรมสิ่งทอ กระบวนการ
ผลิตที่เกิดขึ้นต&องใช&ทั้งความร&อน และวัตถุดิบที่เป!นสารเคมี ไมวาจะเป!น สารออกซิไดซB โซดาไฟ ผงซักฟอก สีย&อม กรด ดาง เป!นต&น
ทําให&โรงงานต&องเพิ่มต&นทุนด&านการจัดการสิ่งแวดล&อม และหากโรงงานมีระบบการจัดการไมครอบคลุมอาจกอให&เกิดปญหาอยาง
รุนแรงตอระบบนิเวศได&
ผ&าฝ?ายดิบเป!นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่มีอิทธิพลตออุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศ เนื่องจากถูกนําไปใช&เป!นพื้นฐานของสินค&าหลายประเภท
เชน กระเปFา รองเท&า เครื่องนุงหม อุปกรณBตกแตงบ&าน เป!นต&น โดยปกติในกระบวนการเตรียมผ&าฝ?ายกอนนําไปย&อม จะประกอบด&วย
3 ขั้นตอนหลักคือ 1) การลอกแป?ง 2) การกําจัดสิ่งสกปรก และ 3) การฟอกขาว (Bleaching) ซึ่งขั้นตอนการเตรียมผ&าทั้ง 3 ขั้นตอน
นั้น จะต&องทําแยกกันเนื่องจากมีการใช&สารเคมี และสภาวะในการดําเนินการแตกตางกัน ทําให&สิ้นเปลืองเวลา พลังงาน และน้ําทีใ่ ช&ใน
ระบบ กระทรวงวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยศูนยBพันธุBวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) จึงมีแนวคิดจะที่เข&าไปชวยปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเตรียมผ&าฝ?ายในโรงงานฟอกย&อม
ผ&าฝ?าย โดยการใช&เทคโนโลยีเอนไซมBซึ่งเป!นสารชีวภาพที่ผลิตได&จากเชื้อจุลินทรียBทดแทนการใช&สารเคมี เพื่อเป!นการลดผลกระทบ
จากสารเคมีที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล&อม
คุณปGลันธน ธรรมมงคล กรรมการผูAจัดการหAางหุAนสวนสามัญนิติบุคคล (หสน.) ธนไพศาล กลาววา “โรงงานสิ่งทอธนไพศาล ได&
ดําเนินงานด&านเทคโนโลยีสะอาดมาตั้งแตป พ.ศ. 2535 ประกอบกับมีความสนใจในเรื่องการใช&เทคโนโลยีเอนไซมBเพื่อทดแทนสารเคมี
ในการกระบวนการเตรียมผ&าฝ?าย จึงได&เข&าไปปรึกษาทางไบโอเทค จนเกิดการรวมวิจัยกันได&เป!นผลงาน ENZease ซึ่งสามารถนําไปใช&
กับกระบวนการเตรียมผ&าปกติในโรงงานได&เลย ไมต&องเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องจักรใด โดยปกติในขั้นตอนการลอกแป?งบริษัท
จะใช&เอนไซมBทางการค&านําเข&าจากตางประเทศ ซึ่งมีราคาที่แพง สําหรับขั้นตอนการกําจัดสิ่งสกปรกเดิมบริษัทใช&ผงซักฟอกหรือน้ําสบู
ในการกําจัดเพกตินกับขี้ผึ้ง ซึ่งทั้ง 2 ขั้นตอนนี้จําเป!นต&องทํางานแยกกัน เนื่องจากสภาวะของการทํางานแตกตางกัน”
ดร. ธิดารัตน นิ่มเชื้อ นักวิจัย หAองปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม หนวยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค เจAาของผลงาน
“ENZease : เอนไซมBดูโอสําหรับลอกแป?งและกําจัดสิ่งสกปรกบนผ&าฝ?ายแบบขั้นตอนเดียว” กลาววา “ ENZease คือเอนไซมBที่ผลิต
ได&จากการหมักเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีกิจกรรมของทั้งเอนไซมBอะไมเลส และเพคติเนส เรียกได&วาเป!น “เอนไซมBดูโอ” ที่
สามารถทํางานได&ดีในชวงสภาวะความเป!นกรดดางและอุณหภูมิใกล&เคียงกัน เมื่อนําไปทดสอบใช&จริงในภาคสนาม โดยความรวมมือ
กับ ดร. มณฑล นาคปฐม จากห&องปฏิบัติการสิ่งทอ ศูนยBเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) พบวาสามารถทดแทนการใช&
สารเคมีในขั้นตอนการผลิตผ&าได& 100 เปอรBเซ็นตB ชวยลดกระบวนการเตรียมผ&าฝ?ายโดยรวบเอาขั้นตอนการลอกแป?งและกําจัดสิ่ง
สกปรกบนผ&ามาอยูในขั้นตอนเดียว นอกจากนี้ยังชวยในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของผ&าฝ?ายให&มีคุณภาพสูงมากกวาที่ใช&สารเคมี
เนื่องจาก ENZease จะทําปฏิกิริยาแบบจําเพาะเจาะจง ไมเหมือนกับสารเคมีที่ทําลายเส&นใยผ&าซึ่งจะสงผลให&ผ&ามีความแข็งแรงและ
น้ําหนักลดลง”

คุณปGลันธน กลาวตอวา “สิ่งที่ ENZease เหนือกวาเอนไซมBทางการค&าตัวอื่นๆ คือสามารถรวบขั้นตอนการทํางานจาก 2 ขั้นตอนให&
เหลือเพียงขั้นตอนเดียว ชวยลดระยะเวลาในการเตรียมผ&าฝ?าย ลดต&นทุนในการผลิตลงไมวาจะเป!น คาสารเคมี คาแรงงาน คา
เครื่องมือ ลดการใช&พื้นที่ในโรงงาน รวมถึงลดการใช&น้ําและพลังงาน โดยกระบวนการที่ใช&เอนไซมBสามารถลดการใช&พลังงานไฟฟ?าใน
การผลิตไอน้ําร&อน และการเดินเครื่องจักรได&ในอัตรา 150 kWh ตอตันผ&า (คาไฟโดยเฉลี่ย 2 บาท/kWh) ลดการใช&น้ําลงได&ในอัตรา
20 ลบ. ม. ตอตันผ&า(2) และลดการใช&สารเคมีลงจากกระบวนการดั้งเดิมในอัตรา 1,260 บาทตอตันผ&า ดังนั้น เมื่อไมใช&สารเคมี และ
ปริมาณน้ําที่ใช&ลดลง ทําให&มีน้ําเสียที่ปนเปdeอนสารเคมีเข&าสูระบบบําบัดลดลง ทําให&งายตอการบําบัดและชวยลดต&นทุนด&านการ
จัดการสิ่งแวดล&อม แถมยังเป!นมิตรกับสิ่งแวดล&อมอีกด&วย”
ในปจจุบัน คณะผู&วิจัยประสบความสําเร็จในการนําเอนไซมB “ENZease” ไปใช&ในกระบวนการลอกแป?งและกําจัดสิ่งสกปรกบนผ&าฝ?าย
แบบขั้นตอนเดียวทั้งในระดับห&องปฏิบัติการและระดับภาคสนามที่โรงงานสิ่งทอธนไพศาลทั้งในกระบวนการจุม-อัด-หมัก (Cold-PadBatch) และจุมแช (Exhaustion) เรียบร&อยแล&ว ดังนั้น เป?าหมายตอไปก็คือ การนําเอนไซมBที่พัฒนาได&ไปทดสอบกับกลุมผู&ผลิตผ&า
ฝ?ายพื้นเมือง ผ&าหม&อห&อม และโรงงานที่มีกําลังการผลิตขนาดเล็ก และขนาดกลางที่มีกระบวนการผลิตผ&าเป!นแบบไมตอเนื่อง (Single
batch) ที่แตกตางไปจากกระบวนการเตรียมผ&าฝ?ายของโรงงานธนไพศาล เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเอนไซมB
ENZease ในกระบวนการผลิตผ&าอื่นๆ นอกจากนั้น คณะผู&วิจัยยังมีแผนในการพัฒนาสูตรเอนไซมB ENZease เวอรBชั่น 2 ที่มี
ความสามารถในการลอกแป?งและกําจัดสิ่งสกปรกบนผ&าฝ?ายแบบขั้นตอนเดียวด&วยวิธีตอเนื่อง (Continuous batch) ซึ่งมักพบใน
โรงงานผลิตผ&าฝ?ายขนาดใหญที่ต&องมีการรันเครื่องจักรตอเนื่องกันเป!นเวลานาน (12-24 ชั่วโมง) ซึ่งจําเป!นต&องใช&เอนไซมBที่มีความ
คงทนตอสภาวะการทํางานของเครื่องจักรในโรงงานดังกลาว เชน ความร&อน เป!นต&น ดังนั้น สําหรับงานที่คณะผู&วิจัยต&องศึกษาเพื่อ
พัฒนาเอนไซมB ENZease ให&เข&า ใกล&การเป! นเอนไซมBท างการค&า ไมเพียงแตจะมุงเน&นในเรื่องการพัฒนาแบบบู รณาการของ
กระบวนการผลิตเอนไซมBและกระบวนการเก็บเกี่ยวเอนไซมBในระดับขยายขนาดแล&ว การพัฒนาเทคโนโลยีผสมสูตรเอนไซมBเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมB ทําให&เอนไซมBสามารถทนตอสภาพแวดล&อมตางๆ ในกระบวนการผลิตผ&าได&นานขึ้น รวมทั้งการ
ยืดอายุการเก็บรักษาของเอนไซมB ENZease ก็เป!นสิ่งสําคัญที่ทางคณะผู&วิจัยต&องคํานึงถึง เพื่อนําไปสูการปรับปรุงคุณสมบัติและสูตร
ของเอนไซมBที่สามารถใช&ในกระบวนการเตรียมผ&าแบบ continuous batch ได& ซึ่งจะทําให&เอนไซมBตัวนี้สามารถใช&ได&ครอบคลุมและ
รองรับตลาดสิ่งทอที่มีทั้งกระบวนการเตรียมผ&าแบบ single และ continuous ทั้งในประเทศไทย และตลาดโลกได&ตอไปในอนาคต
************************************
เกี่ยวกับ หAางหุAนสวนสามัญนิติบคุ คล ธนไพศาล
ห&างหุ&นสวนสามัญนิติบุคคล (หสน.) ธนไพศาล จดทะเบียนการค&าครั้งแรกในป พ.ศ. 2496 ตอมาในป พ.ศ. 2504 ได&ย&ายกิจการมาที่
บางปูใหม จ.สมุทรปราการ จัดตั้งเป!นโรงงานฟอกย&อมสิ่งทอ ธนไพศาล ชวงเริ่มต&นธนไพศาลให&บริการรับจ&างฟอกย&อมเส&นด&าย ผ&า
ถักเพื่อใช&ผลิตเป!นชุดนักกีฬา และผ&าใบสําหรับอุตสาหกรรมรองเท&าผ&าใบ ตอมาการผลิตรองเท&าได&เติบโตเป!นอุตสาหกรรมขนาดใหญ
ธนไพศาลจึงขยายขนาดของกิจการตามไปด&วย โดยลงทุนกับเครื่องจักรฟอกย&อมสมัยใหมสําหรับผ&าใบ เป!นการรองรับความต&องการ
ของผู&ผลิตรองเท&าทั้งในและตางประเทศกวา 50 ปที่ผานมา ธนไพศาลได&สั่งสมความสามารถและประสบการณBในการฟอกย&อมผ&าใบที่
ทําจากฝ?าย ให&มีคุณภาพสูง ทนทานตอการใช&งาน โดยมีกลุมลูกค&าในอุตสาหกรรมรองเท&ากีฬา เฟอรBนิเจอรB กระเปFา และเสื้อผ&า
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