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บทคัดยอ
เนื่องจากการตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศและกฎหมายดานสิ่งแวดลอมสําหรับกระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรมที่มีความเขมงวดมากขึ้นนั้น ชวยกระตุนใหอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
ของการยอมสี มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนเพื่อทดแทนกระบวนการยอมสีแบบเดิมที่ใชน้ําเปนตัวกลาง การยอม
สีภายใตคารบอนไดออกไซดวิกฤตยิ่งยวดเปนการยอมสีแบบใหมที่ปราศจากน้ํา แตใชคารบอนไดออกไซดวิกฤต
ยิ่งยวดแทนการยอมสีสิ่งทอดวยคารบอนไดออกไซดวิกฤตยิ่งยวดมีขอดีกวาการยอมสีแบบทั่วไป คือ ชวยลดการ
ใชน้ําในปริมาณสูงและลดการปลอยน้ําเสีย นอกจากนี้ในแงประโยชนทางเศรษฐศาสตรยังชวยประหยัดพลังงาน
และเพิ่มผลผลิตอีกดวย คารบอนไดออกไซดวิกฤตยิ่งยวดยังสามารถใชเปนตัวกลางในการสังเคราะหสียอมเอโซ
ไดอีกดวย ทําใหชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการสังเคราะหสียอม เชน ลดปริมาณสียอม อิเล็คโตร
ไลท และโลหะหนักในน้ําทิ้ง
คําสําคัญ : คารบอนไดออกไซดวิกฤตยิ่งยวด, การยอมสีสิ่งทอ, สังเคราะหสียอมเอโซ
Abstract
Due to the increasing consideration of ecological problem as well as more strict environmental
legislation accounted for industrial processes have accelerated textile industry, especially, dyeing sector to
develop sustainable technologies to replace a conventional aqueous dyeing process. Supercritical carbondioxide dyeing is a new dyeing method in which water is completely replaced by supercritical carbon-dioxide.
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Textile dyeing with supercritical carbon-dioxide gives many advantages when compared to conventional
coloration methods, e.g. enormously reduces water consumption and wastewater emission. Furthermore, in term
of economics benefits, it helps to increase energy saving and productivity. Supercritical carbon-dioxide can also
be used as a medium in azo dyestuff synthesis. Consequently, the environment impact associated with dye
synthesis is reduced, e.g. color, electrolyte and metals in effluent.
Keywords: supercritical carbon dioxide, textile coloration, azo dye synthesis

1. คารบอนไดออกไซดวิกฤตยิ่งยวดคืออะไร
การใชกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม เปนกุญแจสําคัญอีกประการหนึ่ง
ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอมไปสูความยั่งยืน การใชเทคโนโลยีของ
ไหลวิกฤตยิ่งยวดเพื่อยอมสีสิ่งทอ จึงเปนอีกแนวทาง
เลือกหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอเปน
อุตสาหกรรมที่ใชน้ําในปริมาณมาก จึงกอใหเกิดผล
กระทบตอ สิ่ งแวดลอ มสูง โดยเฉพาะมลพิษทางน้ํา
หากจะนับปริมาณน้ําที่ถูกใช ไปตั้ งแตกระบวนการ
ผลิต เตรียมผา ยอมสี พิมพ จนกระทั่งถึงการตกแตง
สําเร็จแลว พบวาโดยเฉลี่ยแลววัสดุสิ่งทอ 1 กิโลกรัม
จะใชน้ําประมาณ 100-150 ลิตร
การย อ มด ว ยของไหลวิ ก ฤตยิ่ ง ยวดเป น
กระบวนการยอมที่ปราศจากน้ํา โดยเปลี่ยนตัวกลาง
ในการพาโมเลกุลสียอมเขาสูพอลิเมอรของเสนใยจาก
น้ําเป น ของไหลวิ กฤตยิ่งยวดแทน ทํ าใหชวยลดผล
กระทบจากมลพิษทางน้ํา ที่เกิดจากการยอ มสี หลั ก
พื้ น ฐานของของไหลวิ ก ฤตยิ่ ง ยวด (supercritical
fluids, SCFs) คือ เมื่อเพิ่มความดันและอุณหภูมิของ
สารใหสูงกวาจุดวิกฤต (critical points) ไดแก ความ
ดันวิกฤต (critical pressure, Pc) และอุณหภูมิวิกฤต
(critical temperature, Tc) (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 แผนผั งวัฏ ภาคแสดงการเกิ ด ของไหลวิกฤต
ยิ่งยวด
ในสถานะนี้ ส ารจะมี ส มบั ติ อ ยู ร ะหว า งก า ซ
และของเหลว กลาวคือ มีความสามารถในการแพร
ผานของแข็งไดดีคลายกับกาซและมีความสามารถใน
การละลายสารชนิดอื่นไดดีคลายกับของเหลว [1,2]
โดยสารที่นิยมนํามาใชเปนของไหลวิกฤตยิ่งยวด คือ
คารบอนไดออกไซด เนื่องจากมี Tc และ Pc ต่ํา (31.3
°C และ 72.9 atm) [2,3] ทําใหการเปลี่ยนเปนของ
ไหลวิ ก ฤตยิ่ ง ยวดสามารถทํ า ได ง า ยกว า น้ํ า ซึ่ ง มี Tc
และ Pc สูงมาก (374.4 °C และ 226.8 atm) [3]
คารบอนไดออกไซดมีสูตรโมเลกุล คือ CO2 จาก
ผลรวมของคาไดโพลโมเมนท (dipole moment) ซึ่งมี
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ยอ มชนิ ด ตา ง ๆ เช น เซอรแ ฟคแตนท แ ละสารช ว ย
กระจายเพื่อใหโมเลกุลของสีดิสเพอรสแขวนลอยอยู
ในน้ําได การใช SC-CO2 ซึ่งมีสมบัติเหมือนกับสาร
ละลายประเภทไฮโดรคารบอนจึงสามารถละลายสี
ดิสเพอรสหรือสารที่ไมมีขั้วหรือมีขั้วต่ําไดดี ดังนั้นจึง
พบวาการใช SC-CO2 ในอุตสาหกรรมสิ่งทอประสบ
ความสําเร็จอยางสูงในการใชยอมเสนใยสังเคราะห
(เสนใยที่ไมชอบน้ํา) เชน พอลิเอสเตอร [6-9] และ
ไนลอน [9,10] โดยพบวาใหคาความเขมสี (K/S)
เทากับหรือมากกวาการย อมดวยน้ําโดยที่ไมจําเปน
ตองเติมสารชวยยอมใด ๆ เลยและมีความคงทนของสี
ตอการใชงานไมแตกตางจากการยอมดวยน้ํา ปญหา
สํา คั ญ ที่พ บในการใช SC-CO2 ย อ มเส น ใยพอลิ เ อส
เตอร ดว ยสี ดิส เพอรส คือ การกําจัด สารโอลิ โ กเมอร
(oligomer) [4] โดยเฉพาะสารไซคลิ ก ไตรเมอร
(cyclic trimers) ซึ่งพบวามีปริมาณสูงขึ้นกวาการยอม
โดยใชน้ําเปนตัวกลาง โดยสารดังกลาวมักจะสะสม
บนพื้นผิวสิ่งทอทําใหเกิดการยอมดางและอาจสงผล
ทําใหเครื่องยอมอุดตันได
นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษาถึงผลของ SCCO2 ต อ โครงสร า งของเส น ใยพอลิ เ อสเตอร พบว า
SC-CO2 ทําหนาที่เปนพลาสติไซเซอร (plasticizer)
สงผลใหเสนใยเกิดการบวมตัว (swelling) และลด Tg
ของเสนใยลง 20-30 °C แตอยางไรก็ตามไมพบวาการ
ยอมสีภายใต SC-CO2 จะสงผลกระทบตอสมบัติทาง
กายภาพของเสนใย เชน ความแข็งแรง
ในการยอมเสนใยสังเคราะหที่มีความเปน
ผลึกและสมรรถนะสูงนั้น ประสบความสําเร็จเพียง
เสนใยพอลิฟนิลีนซัลไฟด (polyphenylene sulfide,
PPS) และเสนใยพอลิอีเทอรอีเทอรคีโตน (polyetheretherketone, PEEK) แตเสนใยเคฟลา (kevlar) หรือ
โนเมกซ (nomex) นั้นยังใหคาความเขมสีที่ต่ําอยู

คาเทากับ 0 ทําใหคารบอนไดออกไซด เปนสารที่ไมมี
ขั้ว มีสมบัติเปนตัวทําละลายที่เหมาะสมสําหรับสาร
อื่น ๆ ที่ไมมีขั้วเชนกัน โดยทั่วไปพบวาคารบอนได
ออกไซดวิกฤตยิ่งยวด (SC-CO2) มักถูกนําไปประยุกต
ใช ง านในอุ ต สาหกรรมอาหารยาและเครื่ อ งสํ า อาง
เพื่อใชเปนตัวทําละลายในการสกัดสารที่ไมมีขั้วชนิด
ตาง ๆ เมื่อพิจารณาการนําไปใชงานในดานการยอมสี
สิ่งทอ พบวาการใช SC-CO2 มีประโยชนมากมาย
ดังนี้ [4]
- เป น การย อ มที่ ป ราศจากน้ํ า (ไม ก อ ให เ กิ ด
มลพิษทางน้ํา)
- ช ว ยประหยั ด เวลาการย อ มและช ว ยเพิ่ ม
ปริมาณการดูดซึมสียอมบนวัสดุสิ่งทอ
- ประหยัดพลังงาน (ลดขั้นตอนการทําผาให
แหง)
- ไม จํ า เป น ต อ งเติ ม สารช ว ยย อ ม เช น เซอร
แฟคแตนทและสารชวยกระจาย
- ไม เ ป น พิ ษ ต อ สิ่ ง แวดล อ ม (หากมี ค วาม
เขมขนในบรรยากาศปริมาณไมมาก)
- เปนสารที่ไมติดไฟงาย ราคาไมแพง
- หาไดงายและสามารถนํากลับมาใชไดใหม

2. การยอมสีสิ่งทอภายใตคารบอนไดออกไซด
วิกฤตยิ่งยวด
2.1 การยอมเสนใยสังเคราะห
การใช SC-CO2 ในการยอมเสนใยพอลิ
เอสเตอร เกิ ด จากการคิ ด ค น วิ จั ย และพั ฒ นาโดย
Schollmeyer และคณะ ซึ่งเปนนักวิจัยชาวเยอรมันราว
25 ป ก อ น และได จ ดสิ ท ธิ บั ต รครั้ ง แรกเมื่ อ ป ค.ศ.
1988 [5] โดยทั่วไปแลวการยอมเสนใยพอลิเอสเตอร
ดวยสีดิสเพอรสโดยการใชน้ําเปนตัวกลางนั้น ตอ ง
ยอมที่อุณหภูมิสูง (120-140 °C) และตองเติมสารชวย
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พบวาตองใชในปริมาณที่สูง (8-20 % owf.) [32]
สงผลใหผาแข็งกระดางและน้ําหนักเพิ่มขึ้นมาก จึงไม
เหมาะในการนําไปใชงานเชิงพาณิชย
2.2.2 การปรับ ปรุงพื้นผิวของเสนใย
เซลลู โ ลสให มี ค วามไม ช อบน้ํ า หรื อ ไม มี ขั้ ว พื้ น ผิ ว
วัสดุสิ่งทอที่สามารถเกิดปฏิกิริยาไดดีใน SC-CO2 คือ
พื้นผิวที่ไมชอบน้ํา (hydrophobic) ดังนั้นการปรับปรุง
พื้นผิ วเส น ใยที่มี ค วามมี ขั้ว สูง ใหมี ค วามไมชอบน้ํ า
มากขึ้น จึงทําใหเสนใยสามารถเกิดปฏิกิริยากับสียอม
ไดใน SC-CO2 วิธีการปรับปรุงพื้นผิวของเสนใยเซลลู
โลสใหไมมีขั้วนั้นทําไดโดยการทําปฏิกิริยาระหวาง
เบนโซอิลคลอไรด (benzoyl chloride) หรือเบนโซ
อิลไทโอไกลโคเลท (benzoylthioglycolate) กับเสน
ใยเซลลูโลสดวยปฏิกิริยาเบนโซอิลเลชั่น (benzoylation) (รูปที่ 2) [33] การปรับปรุงพื้นผิวเสนใยเซลลู
โลสแบบนี้ ทําใหสามารถยอมเสนใยเซลลูโ ลสดวย
สีดิสเพอรส แตอยางไรก็ตามหากตองการยอมผาฝาย
ใหไดสีเขมในระดับที่ยอมรับไดแลวนั้น จําเปนตอง
ใช ส ารปรั บ ปรุ ง พื้ น ผิ ว ในปริ ม าณที่ สู ง (200 g/L)
ส ง ผลให ผ า ฝ า ยหลั ง ปรั บ ปรุ ง พื้ น ผิ ว มี ลั ก ษณะแข็ ง
กระดางและมีน้ําหนักที่ เพิ่ม ขึ้นมากเชนเดียวกันกับ
วิธีการใชสารตัวเติม
2.2.3 การปรับปรุงพื้นผิวของเสนใยใหมี
ความวองไวมากขึ้น โดยการทําปฏิกิริยากับหมูวองไว
ในการเกิดปฏิกิริยาเคมี เชน 2,4,6-ไตรคลอโร-1,3,5ไตรเอซีน (2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, TCT) (รูปที่
3) [34] ซึ่งทําใหเสนใยเซลลูโลสหลังการปรับปรุงพื้น
ผิวสามารถเกิดการฟอรมพันธะโควาเลนทกับสียอมที่
มีหมูไฮดรอกซิลหรืออะมิโนได ถึงแมวาวิธีนี้จะชวย
เพิ่มระดับความเขมสีของผาและความคงทนของสีตอ
การใชงานใหอยูในเกณฑที่ยอมรับได แตในระหวาง
การเกิดปฏิกิริยาการฟอรมพันธะโควาเลนท ซึ่งเกิด

ข อ มู ล การละลายของสี ย อ มแต ล ะตั ว มี
ความสําคัญมากในการยอมสีดิสเพอรสบนเสนใยพอ
ลิเอสเตอรเพื่อใหมีระดับความเขมสีและความคงทน
ตอการใชงานในระดับที่สามารถยอมรับได โดยสียอม
แตละตัวนั้นจะมีความสามารถในการละลายใน SCCO2 ที่ตางกัน ปจจุบันขอมูลการละลายของสียอมที่
พบมากคื อ สี ดิ ส เพอร ส [11-27] ทั้ ง ชนิ ด โครงสร า ง
เอโซและแอนทราควิโนน สวนขอมูลการละลายของ
สีที่มีขั้วนั้นมีเพียงเล็กนอยเทานั้น [28]
2.2 การยอมเสนใยธรรมชาติ
การใช
SC-CO2 ในการย อ มเส น ใย
ธรรมชาติ เชน ฝาย [9,29,30] ขนสัตว [9,10,31] และ
ไหม [9,10] ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรทั้งใน
ดานความเขมสีและความคงทนของสีตอการใชงาน
โดยป ญ หาที่ พ บนี้ เ นื่ อ งจาก SC-CO2 ไม ส ามารถ
ทําลายพันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) ระหวาง
สายโซพอลิเมอรได โดยเฉพาะเสนใยฝาย [4] ซึ่งมี
ความเปนผลึกสูงมาก สงผลใหโมเลกุลของสียอมไม
สามารถเคลื่อนตัวเขาทําปฏิกิริยาผนึกสีกับเสนใยไดดี
เทาที่ควร เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งคือโดยทั่วไป
แลวสียอมที่ใชยอมเสนใยธรรมชาตินั้นมีความมีขั้วสูง
(สีไดเร็กท สีรีแอคทีฟ และสีแอซิด) ความสามารถใน
การละลายของสียอมกลุมดังกลาวใน SC-CO2 จึงต่ํา
ทําใหระดับความเขมสีของผาหลังยอมอยูในเกณฑที่
ไมดี แตเนื่องจากปริมาณการใชเสนใยฝายในตลาด
โลกมีแนวโนมที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ การแกปญหาเรื่องนี้
จึง
เปนสิ่งที่ทาทาย โดยแนวทางแกไขปญหามีดังนี้
2.2.1 การใชสารตัวเติมเพื่อลดแรงดึงดูด
หรือทําลายผลึกระหวางสายโซพอลิเมอร เชน ไดเอ
ทาโนลามีน (diethanolamine) หรืออนุพันธของพอลิอี
เธอร (polyether derivative) ที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา แต
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ออกมา สงผลใหความแข็งแรงของเสนใยเซลลูโลส
ลดลงเปนอยางมาก

จากปฏิกิริยาแทนที่ (substitution reaction) ระหวาง
หมู TCT ของสียอมและหมูไฮดรอกซิลของเสนใย
เซลลูโลส พบวามีการปลอยกาซไฮโดรเจนคลอไรด

รูปที่ 2 การปรับปรุงพื้นผิวของเสนใยเซลลูโลสใหมีความไมชอบน้ําดวยปฏิกิริยาเบนโซอิลเลชั่น
ซิด ซึ่งเปนกลุมสีที่ใชยอมเสนใยเซลลูโลส ขนสัตว
หรือไหมก็สามารถนํามาใชยอมภายใต SC-CO2 ได
เชนกัน
2.2.5 การใชสีรีแอคทีฟ-ดิสเพอรส เปนอีก
แนวทางเลือกหนึ่งที่ไมจําเปนตองมีการปรับปรุงผิว
หนาของเสนใย ทําไดโดยการออกแบบโมเลกุลของสี
ยอมชนิดที่เรียกวาสีรีแอคทีฟ-ดิสเพอรส [4,9] ซึ่ง
โมเลกุลของสีจะประกอบดวยสวนที่ไมชอบน้ํา ทําให
สียอมสามารถละลายไดดีใน SC-CO2 และในขณะ
เดี ย วกั น ประกอบด ว ยหมู รี แ อคที ฟ ที่ ส ามารถเกิ ด
ปฏิกิริยากับเสนใยที่มีหมูไฮดรอกซิลหรือหมูอะมิโน
ได ตั ว อย า งหมู รี แ อคที ฟ ที่ พ บในสี รี แ อคที ฟ -ดิ ส
เพอรส ไดแก หมูซัลโฟนิล เอไซด (sulphonyl azide)
หมูไดคลอโรไตรอาซีน (dichlorotriazine; DCT) หมู
ฟลูออโรไตรอาซีน (fluorotriazine) และหมูไวนิลซัล
โฟน (vinylsulphone) เปนตน (รูปที่ 4 และตารางที่ 1)
2.2.6 การใชเ ทคนิครี เวอรส ไมเซลล
เทคนิครีเวอรสไมเซลล เปนวิธีที่ใชเซอรแฟคแตนท
รวมในการยอม ชนิดของเซอรแฟคแตนทที่นํามาใช
รวมในการยอมใน SC-CO2ไดแก เพนตาเอทิลีน ไกล

รูปที่ 3 เสนใยเซลลูโลสที่ถูกปรับปรุงดวย 2,4,6-ไตร
คลอโร-1,3,5-ไตรเอซีน
2.2.4 การเติม ตั วทํ าละลายรว ม (cosolvents) การใชตัวทําละลายรวมชนิดที่มีขั้ว เชน น้ํา
หรือแอลกอฮอล ทําใหปริมาณการดูดซึมสียอมของ
เสนใยธรรมชาติสูงขึ้น โดยตัวทําละลายรวมที่มีขั้ว
นอกจากจะทําใหสียอมสามารถละลายไดดีใน SCCO2 ไดดีขึ้นแลว [35] ยังชวยใหสายโซพอลิเมอรเกิด
การเคลื่อ นที่ไดงายขึ้นดวย สงผลใหโมเลกุลสียอ ม
เคลื่อนตัวเขาสูโครงสรางภายในของเสนใยไดรวดเร็ว
ขึ้น การใชเทคนิคนี้นอกจากไมจําเปนตองปรับปรุง
ผิ ว หน า ของเส น ใยแล ว ชนิ ด ของสี ย อ มที่ ใ ช กั น
โดยทั่วไป เชน สีรีแอคทีฟ หรือสีไดเร็กท หรือสีแอ
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อยูบริเวณสวนกลางของรีเวอรสไมเซลล เมื่อรีเวอรส
ไมเซลล สั ม ผั ส กั บ วั ส ดุ สิ่ ง ทอ จะเกิ ด การถ า ยโอน
ระหวางสียอมในรีเวอรสไมเซลลกับวัสดุสิ่งทอ (รูปที่
5) วิธีการยอมโดยเทคนิคนี้พบวาไดผลดีกับการยอม
เสนใยโปรตีน เชน ไหม หรือเสนใยขนสัตวกับสีแอ
ซิด หากเปนการยอมเสนใยเซลลูโลสดวยสีรีแอคทีฟ
หรือสีไดเร็กทแลว พบวาติดสีไมเขมนักเนื่องจากทั้งสี
ยอมและเสนใยเกิดแรงผลักกันขึ้น (สีรีแอคทีฟหรือสี
ไดเร็กทมีประจุลบและเสนใยเซลลูโลสมีคาศักยซีตา
(zeta potential) เปนลบ อยางไรก็ตามพบวาหากปรับ
ผิว หนาเสนใยเซลลูโลสใหมีประจุบวกกอน ระดับ
ความเขมสีจะเพิ่มขึ้น

คอล (pentaethylene glycol) เอ็น-ออกทิลอีเทอร (noctyl ether) หรือเปอรฟลูออโรพอลิอีเทอร (perfluoro

รูปที่ 4 หมูรีแอคทีฟชนิดตาง ๆ ที่พบในสีรีแอคทีฟดิสเพอรส
ตารางที่ 1 อิทธิพลของหมูรีแอคทีฟและระดับความ
เขมสีในการยอมดวย SC-CO2 [4]

รูปที่ 5 การเกิดรีเวอรสไมเซลลใน SC-CO2

ชนิดของหมูรีแอคทีฟ ชนิดของเสนใย ระดับความเขมสี
Sulphonylazide
ฝาย
ต่ํา
Trichlorotriazine
ฝาย
ต่าํ
โปรตีน
ไมเกิดการผนึกสี
SO2X
โปรตีน
กลาง-สูง
2-Bromoacrylic acid,
ฝาย
กลาง-สูง
ester or amide
โปรตีน
กลาง-สูง
Vinylsulphone
ฝาย
กลาง-สูง
โปรตีน
กลาง-สูง

3. การใชคารบอนไดออกไซดวิกฤตยิ่งยวดใน
การสังเคราะหสีเอโซ
สีเอโซ (azo dye) เปนโครงสรางสียอมที่นิยม
สั ง เคราะห ห รื อ ผลิ ต ขึ้ น เพื่ อ ใช ใ นการย อ มสี สิ่ ง ทอ
เนื่ อ งจากปฏิ กิ ริ ย าการสั ง เคราะห สี ดั ง กล า วง า ย ไม
ซั บ ซ อ นและให ป ริ ม าณผลผลิ ต ของสี ย อ มสู ง การ
สังเคราะหสีเอโซโดยทั่วไปประกอบดวย 2 ขั้นตอน
ไดแก (1) ปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน (diazotization)
ของอะโรมาติกแอมีนปฐมภูมิ (primary aromatic
amine) ร ว มกั บ กรดไนตรั ส (HNO2) ซึ่ ง เตรี ย มจาก
โซเดี ย มไนไทรท (NaNO2) และกรด เกิ ด เป น เกลื อ
ไดอะโซเนียม (diazonium salt) และ (2) ปฏิกิริยาคู
ควบ (coupling reaction) ระหวางเกลือไดอะโซเนียม

polyether) [36-38] การใชเทคนิครีเวอรสไมเซลลเปน
อี ก หนึ่ ง วิ ธี ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการใช สี ย อ ม
ประเภทละลายน้ําไดยอมภายใต SC-CO2 เซอรแฟค
แตนทจะฟอรมรีเวอรสไมเซลล โดยที่สียอมจะละลาย
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วิกฤตยิ่งยวด ทําไดโดยการเติมสารเริ่มตนในการทํา
ปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ ไดแก อะโรมาติกแอมีน
ปฐมภู มิ สารคู ค วบ โซเดี ย มไนไทรท และน้ํ า ใน
ปริมาณเล็กนอย ในสภาวะ SC-CO2 คารบอนไดออก
ไซดและน้ําจะทําปฏิกิริยากันกอใหเกิดกรดคารบอนิก
ขึ้น (รูปที่ 6) โดยกรดคารบอนิกที่เกิดจะเปนแหลง
โปรตอนในการทําปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน (รูปที่ 7)
[42] แล ว จึ ง เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าคู ค วบเกิ ด เป น สี เ อโซ การ
สังเคราะหสีเอโซโดยวิธีนี้มีขอจํากัดคือสังเคราะหได
เฉพาะสียอมที่มีความเปนขั้วต่ํา เชน สีดิสเพอรส โดย
พบวาเปอรเซ็นตผลผลิตอยูในชวง 70-90 % แตวิธีนี้
พบวายั งไมประสบความสําเร็จในการสังเคราะห สี
ยอมที่มีขั้วได [43]

กับสารคูควบอะโรมาติกชนิดที่มีหมูใหอิเล็กตรอน
(-NH2, -OH หรือ -NHR) ที่อุณหภูมิต่ํา (<5 °C) โดย
ใชน้ําเปนตัวกลางในเกิดปฏิกิริยาเคมี มลพิษที่เกิดขึ้น
จากการสังเคราะหสีเอโซคือ ปริมาณอิเล็ค โตรไลท
(จากปฏิกิริยาการสะเทิน) และปริมาณสียอมในน้ําทิ้ง
สูง
การนําเทคโนโลยี SC-CO2 มาใช ในการ
สังเคราะหสีเอโซถูกสาธิตครั้งแรกโดย Raue และ
คณะ [39-41] การสังเคราะหสีเ อโซใน SC-CO2
นอกจากจะทําใหไมตองเติมกรดในการสังเคราะหสี
แลวยังเปนการลดขั้นตอนการสังเคราะหสีเอโซให
เหลือเพียงขั้นตอนเดียวอีกดวย โดยทั้งปฏิกิริยาไดอะ
โซไทเซชั น และปฏิกิ ริย าคู ค วบจะเกิ ดขึ้ น พรอ มกั น
ภายใต SC-CO2 การสังเคราะหสีเอโซภายใตสภาวะ

รูปที่ 6 การเกิดกรดคารบอนิกใน SC-CO2

รูปที่ 7 ปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชันใน SC-CO2
ยกระดั บ เทคโนโลยี จ ากระดั บ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารให
สามารถใช ง านได จ ริ ง ในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอได
เนื่ อ งจากมี ข อ จํ า กั ด หลายประการ เช น เงิ น ทุ น
สนับสนุนการทําวิจัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเงินทุน

4.
การย อ มสี ภ ายใต SC-CO2 ในระดั บ
อุตสาหกรรม
ถึงแมวาเทคโนโลยีการยอมสีภายใต SC-CO2
ไมใชเรื่องใหมอีกตอไป อยางไรก็ตามก็ยังไมสามารถ
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แรกที่ประสบความสําเร็จในการใชกระบวนการยอม
SC-CO2 ในเชิงพาณิชย [44] โดยบริษัทใชเวลาถึง 11
ป ใ นการพั ฒ นาและยกระดั บ เทคโนโลยี ข อง
เครื่ อ งจั ก รจากขนาดห อ งปฏิ บั ติ ก ารมาเป น ขนาด
อุตสาหกรรม (รูปที่ 8) โดยการยอม SC-CO2 ยังคง
จํากัดเฉพาะเสนใยพอลิเอสเตอร แตบริษัท DyeCoo
Textile Systems B.V. คาดวาจะสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีตอไป เพื่อใหสามารถยอมเสนใยเซลลูโลส
ดวยสีรีแอคทีฟไดภายในอีก 3 ปขางหนา โดยโรงยอม
ที่จะเริ่มดําเนินการยอมสีดวยระบบ SC-CO2 ในเชิง
พาณิชย คือ บริษัท ทองเสียง จํากัด ซึ่งตั้งอยูที่ประเทศ
ไทย ภายใตกระบวนการยอมที่ชื่อวา “DryDye” ซึ่ง
เปนเทคโนโลยีการยอมสีระบบไมตอเนื่อง สามารถ
ยอมผาผืนในรูปผาแผเต็มหนากวาง (open width)
ขนาด 60-80 นิ้ว และน้ําหนัก 100-120 กิโลกรัม ได

คา เครื่อ งจักร [44] เพราะต อ งเปน เครื่ อ งจักรชนิด ที่
สามารถทนอุ ณ หภู มิ แ ละความดั น สู ง ได (ความดั น
260-280 บารและอุณหภูมิ 130 °C) เหตุผลสําคัญอีก
ประการหนึ่ ง ที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การยกระดั บ
เทคโนโลยีคือราคาตนทุนของน้ําในขณะนั้น ยังไม
วิ ก ฤตพอที่ จ ะทํ า ให ภ าคอุ ต สาหกรรมตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของเทคโนโลยี โดยในชวงตนของการ
พัฒนาเทคโนโลยีนั้นตนทุนของน้ําที่ใชในการยอม
ยังคงมีร าคาถูก แตปจ จุบันน้ํามีราคาสูงขึ้นมากเมื่อ
เทียบกับ 25 ปกอน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทํา
ใหเทคโนโลยีการยอมสีดวย SC-CO2 เปนที่สนใจอีก
ครั้ง หนึ่ ง เพราะถือ วาเปน เทคโนโลยีก ารย อ มสีที่ มี
ความยั่งยืนกวาการใชน้ําเปนตัวกลางในการยอม
ในป ค.ศ. 2010 บริษั ท DyeCoo Textile
Systems B.V. ประเทศเนอรเธอรแลนด เปนบริษัท

รูปที่ 8 เครื่องยอม SC-CO2 ในเชิงพาณิชย [44]
ความสําเร็จในการใชยอมเสนใยสังเคราะห เชน พอลิ
เอสเตอร หรือไนลอนดวยสีดิส เพอรส แตอยางไรก็
ตามการยอมสีโดยวิธีดังกลาวยังมีขอจํากัดในการยอม
เสนใยจากธรรมชาติ เชน ฝาย ซึ่งเปนเสนใยที่มีสวน
แบงตลาดสูง สวนการสังเคราะหสีเอโซภายใต SCCO2 ถึ ง แม ว า จะประสบความสํ า เร็ จ แต ก็ ค งจํ า กั ด
เฉพาะสีดิสเพอรสเทานั้น ดังนั้นการศึกษาคนควา วิจัย
แนวทางใหม ๆ เพื่อแกไขปญหาดังกลาวจะชวยให

5. สรุป
การย อ มสี สิ่ ง ทอและการสั ง เคราะห สี เ อโซ
ภายใต SC-CO2 เปนแนวคิดเทคโนโลยีสะอาดที่จะ
ช ว ยให ก ระบวนการผลิ ตสิ่ ง ทอมี ค วามเป น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล อ มมากขึ้ น ลดผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม
เนื่องจากเปนกระบวนการที่ไมใช น้ํา ทําใหชวยลด
ต น ทุ น ค า ใช จ า ยเรื่ อ งน้ํ า และการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ได
เทคโนโลยี ก ารย อ มสี ภ ายใต
SC-CO2 ประสบ
66
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การนําเทคโนโลยีนี้ไปใชงานได จริ งในเชิงพาณิชย
ตอไป
[8]
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