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คํานํา

ประมวลสารสนเทศพรอมใช เร่ือง “นํ้ายาปรับผานุม (F!"ric softener)” ฉบับนี้ สํานักหอสมุด
และศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดทําขึ้นภายใตโครงการเครือขาย
หองสมุดอิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โครงการยอยที่ 2 โครงการเพิ่มศักยภาพ
การเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบ Digit!l Li"r!ry กิจกรรมยอย 2.5 ประมวล
สารสนเทศพรอมใช (Inform!tion Rep!ck!ging) ในสวนของสาระนารูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรประมวลสารสนเทศพรอมใชนี้ใหผูใชไดเขาถึงสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบที่เขาใจไดงายและสะดวกพรอมใช เอกสารประมวลพรอมใชฉบับนี้ให
ความรูเกี่ยวกับ     คุณลักษณะของน้ํายาปรับผานุม ผลของการใชน้ํายาปรับผานุม หลักการทํางานของน้ํายาปรับ
ผานุม หลักการทํางานของสารออกฤทธิ์ที่ทําใหไดคุณสมบัติบางอยางจากน้ํายาปรับผานุม คุณสมบัติของ
สวนประกอบหลักของน้ํายาปรับผานุม สูตรน้ํายาปรับผานุม การผสมน้ํายาปรับผานุมและเครื่องมือที่ใช การ
ตรวจสอบคุณภาพของน้ํายาปรับผานุมหลังการผลิต ความปลอดภัยในการปฏิบัติ สิ่งแวดลอม และคําเตือนใน
การใชน้ํายาปรับผานุมในน้ําลางสุดทาย

คณะผูจัดทําหวังวา ประมวลสารสนเทศพรอมใชฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูใชที่สนใจศึกษาคนควา
เกี่ยวกับน้ํายาปรับผานุม โดยเอกสารฉบับเต็มที่ใชในการเรียบเรียงประมวลสารสนเทศพรอมใชฉบับนี้ได
รวบรวม จัดเก็บ และใหบริการ ณ บริเวณหองอานช้ัน 2

ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พฤษภาคม 2553
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น้ํายาปรับผานุม
(F!"ric softener)

บทคัดยอ 

ปจจุบันมีผูนิยมใชน้ํายาปรับผานุม (f!"ric softener) กันอยางแพรหลาย เนื่องจากคําโฆษณาของน้ํายา
ปรับผานุมท่ีชวยทําใหผาไมกระดาง (!ntih!rshness) ใหความรูสึกที่ดีเวลาสัมผัสเสื้อผา (f!"ric h!nd) ชวยตาน
ไฟฟาสถิต (!nti-st!tic cling) และชวยใหผามีกล่ินหอมนั้น ผูบริโภคโดยทั่วไปจึงไมเคยทราบถึงคุณสมบัติอื่นๆ 
ท่ีไมมีในคําโฆษณา  น้ํายาปรับผานุมมีผลดีและผลเสียตอผูสวมใสเสื้อผาและเนื้อผาหลายประการ ผลดีตอผู
สวมใสเสื้อผา ไดแก ใหความรูสึกที่ดีเวลาสัมผัสเสื้อผา ลดไฟฟาสถิต ใหกลิ่นหอม  ลดการดูดซับน้ํา/เหงื่อ
ผลเสียคือ อาจเกิดอาการแพที่ผิว (!llergy on the skin)  ผลดีตอเนื้อผา ไดแก ชวยรักษารูปทรงของเสื้อผา
(dimension!l st!"ility) ลดรอยยน (wrinkle recovery) ชวยกําจัดคราบ (st!in rele!se) ชวยใหผาแหงเร็วขึ้น 
ผลเสียตอเนื้อผา ไดแก ทําใหเกิดเม็ดขน (pilling) ลดความแข็งแรงของผา (f!"ric strength) ลดความขาว
(whiteness) เพิ่มความสามารถในการติดไฟ (fl!mm!"ility) เกิดการจับตัวเปนกอน (clump) เหนียวๆ  ซึ่งทําให
ผาสะอาดนอยลง  วัตถุประสงคของการเขียนบทความนี้เพื่อดูผลของการใชน้ํายาปรับผานุมชนิดที่ใชใสในน้ํา
สุดทายของน้ําท่ีใชลางผา  โดยน้ํายาปรับผานุมท่ีมีสารประกอบไดไฮโดรจิเนเตต ไดเมทิล แอมโมเนียม
(dihydrogen!ted dimethyl !mmonium compounds) จะใหความนุมสูงสุดและสามารถตอตานไฟฟาสถิตไดดี  
เน่ืองจากสารน้ีมีประจุบวกท่ีจับอยูบนผิวของผาที่มีประจุลบ ลักษณะที่เปนน้ํามันของสารประกอบนี้ทําใหผา
ฝายมีความนุม  สวนในผาใยสังเคราะหจะสามารถตอตานไฟฟาสถิตได

        
คําสําคัญ l นํ้ายาปรับผานุมm การตานไฟฟาสถิตm เสนใยธรรมชาติ
Keywords l F!"ric softenerm Anti-st!tic clingm N!tur!l fi"ers
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1. บทนํา

          กอนสงครามโลกครั้งที่ 2  ผูบริโภคนิยมใชสบูเพื่อซักผา  โดยสบูทํามาจากไขมันหรือกรดไขมัน(f!tty 
!cids)  เสื้อผาที่ซักดวยสบูจึงมีไขมันบางสวนตกคางอยูที่เนื้อผาทําใหเสื้อผานุมมือขึ้น  การพัฒนาผงซักฟอก
(synthetic detergents)  เริ่มเกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2  และไดรับความนิยมมาโดยตลอด  ผูบริโภคจึง
ไมกลับไปใชสบูซักผาอีกเน่ืองจากผงซักฟอกมีความสามารถในการทําความสะอาดสูงกวาสบูและมีคุณสมบัติท่ี
ดอ่ืีนๆ หลายอยางท่ีสบูไมมี  แตการซักผาดวยผงซักฟอกทําใหใยผาบิดเบ้ียวผิดสวน พันกันยุงเหยิง ทําใหผาแข็ง
และสากมือ (uncomfort!"le h!nd) ซึ่งเปนผลมาจากความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการกําจัดคราบสกปรกและ
คราบไขมันตางๆ  รวมถึงไขมันบนผาจากกระบวนการถักทอ  ดังนั้นจึงพบวาเมื่อเสื้อผาถูกซักไปหลายๆ ครั้ง 
มักจะเกิดปญหาหลักๆ  4  อยางคือ

1.ผาจะเสียรูปทรงเน่ืองจากแรงขัดถูและแรงเหว่ียงของเคร่ืองซักผา  ใยผาจะแตกเปนเสนใยเล็กๆ (fi"rils)  
เม่ือทําใหผาแหง เสนใยเล็กๆ (fi"rils) จะพันกันจึงทําใหผากระดาง

2.เสนใยเล็กๆ เปนจุดที่น้ํากระดางสามารถตกตะกอนเกลือของแคลเซียม แมกนีเซียมและเกลือที่มาจาก
การสลายของสารตางๆ ที่อยูในผงซักฟอก  จึงทําใหผากระดาง

3.สิ่งสกปรกที่หลุดออกมาจากเสื้อผาที่ซักในผงซักฟอกมาเกาะติดที่ผา  ทําใหสีผาหมนหรือเปนสีเทา
สําหรับผาสี  สีเทาท่ีเห็นบนผิวหนาของผาเกิดจากเสนใยเล็กๆ ทําใหการกระจายแสงที่มาตกกระทบบน
พ้ืนผิวผาเปล่ียนไป  ทําใหเส้ือผาดูหมองลง

4.เสนใยเล็กๆจะปดกั้นไมใหผงซักฟอกแทรกซึมลงไปในเนื้อผาและลดประสิทธิภาพ ของเอนไซม
(enzyme) เชน ไลเปส (lip!se) จึงทําใหประสิทธิภาพของผงซักฟอกลดลง

ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่ใชปรับสภาพของผา  และทําใหผานุมขึ้นนั่นก็คือ น้ํายาปรับผานุม 
(f!"ric softener) น้ํายาปรับผานุมถูกนํามาใชตามบานเรือนนานกวา 60 ปแลว โดยน้ํายาปรับผานุมสามารถ
แบงเปน 3 ชนิด คือ 

(1) ชนิดท่ีใชภายหลังการซักผาโดยผสมกับนํ้าสุดทายท่ีใชลางผา  
(2) ชนิดท่ีใชผสมกับผงซักฟอกโดยใสขณะกําลังซักผาและ
(3) ชนิดที่ใชกับตูอบผา  

น้ํายาปรับผานุมทั้ง 3 ชนิดนี้ใหผลที่แตกตางกันในเรื่องความนุมของผาและความสามารถในการลด
ปริมาณไฟฟาสถิตบนผา น้ํายาปรับผานุมที่ใสในน้ําลางสุดทายจะใหความรูสึกเวลาที่สัมผัสเสื้อผาไดดีที่สุด    
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ถาใสนํ้ายาปรับผานุมลงไปขณะซักก็จะเกิดการยับย้ังความสามารถในการทําความสะอาดเส้ือผาและจะทําใหผา
ไมนุม  สวนชนิดที่ใชกับตูอบผาจะเนนใหผลดีในดานชวยลดไฟฟาสถิตบนผามากกวาเนนเร่ืองความนุมของผา  

น้ํายาปรับผานุมที่ใชนอกจากจะใหความนุมแลว  ยังชวยรักษาคุณสมบัติทางกายภาพบางอยางใหกับ
เส้ือผาอีก  โดยไปเคลือบเสนดาย (y!rn) และเสนใย (fi"ers) ดวยสารหลอลื่น (lu"ric!nts) และสารคงความชื้น 
(humect!nts) ทําใหรูสึกวาผาลื่น นุมและมีความยืดหยุนจากการหลอลื่นภายใน (intern!l lu"ric!tion) เสนใย
(fi"ers) ใหความรูสึกที่ดีเวลาสัมผัสเส้ือผา  อีกเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหน้ํายาปรับผานุมเปนที่นิยมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
ในประเทศทางตะวันตกคือ ความสามารถในการลดประจุไฟฟาสถิตบนผาใยสังเคราะหซึ่งเกิดจากการเสียดสี
กันระหวางเสนใย และยังทําใหเส้ือผามีกล่ินหอมเพิ่มมากขึ้นดวย 

<. คุณลักษณะของน้ํายาปรับผานุม

นํ้ายาปรับผานุมที่ขายในตางประเทศมีทั้งชนิดน้ําและชนิดแผน น้ํายาปรับผานุมชนิดน้ํามีแบบธรรมดา
และแบบเขมขน 3-5 เทา ในประเทศไทยนํ้ายาปรับผานุมท่ีจําหนายโดยท่ัวไปจะเปนชนิดน้ําที่ใชใสภายหลังการ
ซักผาโดยผสมกับนํ้าสุดทายท่ีใชลางผา  มีวางจําหนายทั้งแบบธรรมดาและแบบเขมขน สวนใหญที่นิยมใชจะ
เปนแบบธรรมดา  ดังน้ันบทความน้ีจะกลาวถึงนํ้ายาปรับผานุมแบบธรรมดาเปนหลัก  เพราะการทํานํ้ายาปรับผา
นุมแบบเขมขน 3-5 เทาจะ ตองใชสูตรและกระบวนการผลิตที่ซับซอนและมีความแตกตางกันกับน้ํายาปรับผา
นุมแบบธรรมดามาก

น้ํายาปรับผานุมแบบธรรมดาเปนของเหลวที่มีไดหลายสี  สวนใหญเปนสีชมพู ฟา เหลืองหรือขาวขุน   
ใชใสในนํ้าสุดทายหลังลางผาดวยนํ้าเปลาจนสะอาดและหมดผงซักฟอกแลว วิธีใชจะตองตวงน้ํายาปรับผานุม
ตามปริมาตรท่ีกําหนดโดยบริษัทผูผลิตสินคา ปริมาตรท่ีใชน้ีสามารถปรับเพ่ิมลดไดตามความชอบของผูบริโภค   
เทน้ํายาที่ตวงลงในน้ํา ทําใหน้ํายากระจายตัวในนํ้าแลวนําเส้ือผาที่ลางน้ําจนสะอาดแลวมาแชในน้ํายาประมาณ
5-15 นาที แลวนําเส้ือผาไปตากจนแหง

=. ผลของการใชน้ํายาปรับผานุม

            เส้ือผาที่ใชน้ํายาปรับผานุม  นอกจากจะมีความนุมแลวยังไดรับคุณสมบัติอื่นๆ ทั้งผลดีและผลเสียกับผู
สวมใสและกับเน้ือผาตามรายละเอียดดังตอไปน้ี
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=.1 ผลดีของน้ํายาปรับผานุม 

1. ใหความรูสึกที่ดีเวลาสัมผัสเสื้อผา (Effects on f!"ric h!nd)  ชวยไมใหผากระดางโดยเห็นผล
ทันที และใหความรูสึกที่ดีเวลาสัมผัสเสื้อผา  โดยปจจัยที่มีผลทําใหเนื้อผากระดางนั้นแสดงไวในตารางที่ 1 
ผาขนหนูท่ีใชนํ้ายาปรับผานุมจะถูกเคลือบดวยสารประกอบควอเทอนารีแอมโมเนียม (qu!tern!ry !mmonium
compounds)  สวนท่ีไมชอบนํ้า (hydropho"ic) ทําใหหยดน้ําตางๆ ไมสามารถดึงเสนดายใหมารวมกันในเวลาที่
ผาแหงลง  ปุยขน (n!p) ยังคงอยูกันอยางหลวมๆแตหนา และทําใหผาขนหนูดูพองฟูและนาสัมผัสอีกทั้งยังทํา
ใหผานุมฟู ("ulk or fluffiness) อีกดวย

ตารางท่ี 1   ปจจัยที่มีผลทําใหเน้ือผากระดาง 

เคร่ืองซักผา นํ้ากระดาง ผงซักฟอก ไฟฟาสถิต การตากผา   
บนราว เคร่ืองอบผา

++++ +++ + +++ ++ +

<. ชวยลดไฟฟาสถิต (st!tic cling or st!tic electricity) ไฟฟาสถิตเปนปญหาหลักของผาใย
สังเคราะห เชน พอลิอามีด (poly!mide)  การลดไฟฟาสถิตของเนื้อผา เกิดจากสารประกอบของควอเทอนารี
แอมโมเนียม ดูดซึมโมเลกุลของน้ํา 2-3 โมเลกุลที่ผิวหนาของเนื้อผา  ความสามารถในการดูดความชึ้น 
(hygroscopic) หมายถึง การดูดโมเลกุลของนํ้าไดโดยตรงจากอากาศ  ผาท่ีใชน้ํายาปรับผานุมจึงเปนตัวนําไฟฟา
ท่ีดีขึ้น  ซ่ึงตัวนําไฟฟาจะลดการสะสมของไฟฟาสถิตบนเน้ือผาและกําจัดไฟฟาสถิตไปในตัวดวย  ในเครื่องอบ
ผาท่ีไมมีนํ้ายาปรับผานุม  ผาจะถูกันไปมาทําใหเกิดประจุไฟฟาบนสวนตางๆ ของผาและเกิดแรงจากไฟฟาสถิต
(electrost!tic forces) อยางไรก็ตาม  ผาท่ีมีนํ้ายาปรับผานุมจะมีสารเคลือบทําใหไมเกิดการขัดสีท่ีแรงไป  จึงเกิด
ประจุไฟฟาสถิตนอยกวาและกระจายหายไปอยางรวดเร็วกับไอนํ้าในอากาศท่ีถูกนํ้ายาปรับผานุมดูดไว

=. ใหกลิ่นที่ดีกับเสื้อผา ("ring good odor)   ชวยกําจัดกลิ่นตัวและกลิ่นอับชื้นที่ติดผา น้ําหอมที่มี
ในน้ํายาปรับผานุมนอกจากจะชวยกําจัดกลิ่นที่ไมดีแลวยังใหกลิ่นที่ดีกับเสื้อผา บางกรณีกลิ่นหอมของน้ํายา
ปรับผานุม อาจติดผาเปนเวลานานๆ และใหกล่ินหอมท่ีเลือกไดเปนท่ีถูกใจของผูบริโภค สารประกอบในน้ํายา
ปรับผานุมชวยใหน้ําหอมกระจายตัว (solu"ilize) และติดบนผาดีขึ้น 

4. ชวยรักษารูปทรงของเสื้อผา (dimension!l st!"ility) ชวยใหการรักษารูปทรงของเสื้อผาดีขึ้น 
ชวยรักษาลักษณะภายนอกตางๆ (!ppe!r!nce) ของเส้ือผา เชน ลดการหดตัว (shrink!ge) ของผา  
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5. ชวยลดรอยยับยน (wrinkle recovery)  ชวยลดรอยยับยนใหผาฝาย 100% และผาพอลิเอสเตอร
ผสมฝาย (polyester/cotton) หลังจากการซักผา ใหความเรียบเนื่องจากน้ํายาปรับผานุมมีคุณสมบัติเปนตัวหลอ
ล่ืน (lu"ric!tion) จึงทําใหการรีดผาทําไดงายขึ้น (ironing e!se)

6. ชวยกําจัดคราบ (st!in rele!se) ทําใหคราบสกปรกที่ติดตามเสื้อผาสามารถซักออกไดงายโดย
นํ้ายาปรับผานุมบนเสนใยผาจะเปนตัวปองกันไมใหสิ่งสกปรกมาติดบนผา (!ntisoiling !gents) เชน น้ํามันท่ีฝง
คราบลงไปในใยผา สิ่งสกปรกนี้จะเคลือบอยูท่ีผิวหนาผาเทาน้ัน และทําใหซักออกไดงายขึ้น      

                        7. ชวยใหผาแหงเร็วขึ้น  ชวยลดเวลาในการตากผา  เน่ืองจากนํ้ายาปรับผานุมทําใหผิวหนาของผา
มีคุณสมบัติไมชอบนํ้า (hydropho"ic)  ดังนั้นผาจึงแหงงายข้ึน  ในขณะปนไลน้ําออกจากเครื่องซักผาหรือเวลา
อบผาใหแหงหรือเวลาตากผา

=.< ผลเสียของน้ํายาปรับผานุม 

1. ลดความสามารถในการดูดซับน้ํา/เหงื่อ (!"sor"ency)   ความสามารถในการดูดน้ํา (rewetting)  
เปนตัวบงชี้ที่สําคัญของคุณลักษณะในการดูดซับน้ํา/เหง่ือของผา  ผาขนหนูที่เคลือบดวยสวนที่ไมชอบน้ําของ
สารประกอบในนํ้ายาปรับผานุมจะลดความสามารถในการดูดซับน้ํา/เหง่ือ ซ่ึงเปนปญหาหลักของผาฝายที่ใชทํา
กางเกงผาออมเด็ก ถาไมใชน้ํายาปรับผานุมมากเกินไป  ผาจะยังสามารถดูดน้ําไดทั้งๆที่มีสายโซของสวนที่ไม
ชอบนํ้า(hydropho"ic)  ถาใชนํ้ายาปรับผานุมมากเกินไป จะทําใหผาเปล่ียนคุณสมบัติเปนผาท่ีไมดูดซับน้ํา/เหงื่อ 
(w!terproof f!"ric) เชน ผาเช็ดตัวผาฝาย ผาออมและผาพอลิเอสเตอร ทําใหรูสึกไมสบายตัวเวลาอากาศรอน
(therm!l discomfort) ซึ่งเกิดจากความสามารถในการสงผานไอน้ํา(w!ter v!por tr!nsmission) และการซึมผาน
อากาศ (!ir perme!"ility) ของผาฝายและผาใยสังเคราะหลดลง   โดยเฉพาะเมื่อจํานวนครั้งของการซักมากขึ้น
(หลังซัก 15 ครั้งในผาใยสังเคราะห)  ท้ังน้ีเน่ืองจากนํ้ายาปรับผานุมไมไดถูกกําจัดใหหมดหลังการซักครั้งตอไป 
ทําใหมีการสะสมของนํ้ายาปรับผานุมบนผาเม่ือใชเปนประจํา 

<. ลดความแข็งแรงของผา (f!"ric strength)  การไมใชน้ํายาปรับผานุมหลังการซักผาจะชวยรักษา
ความแข็งแรงของผาไวไดดีกวาการใชน้ํายาปรับผานุม โดยสังเกตจากคาแรงดึงของผาทอ (tensile strength) และ
คาแรงดึงของผาถัก ("ursting strength) ที่ลดลง  ซึ่งแสดงใหเห็นวาน้ํายาปรับผานุมทําใหความแข็งแรงของผา
ลดลง

=. ทําใหเกิดเม็ดขน (pilling) การใชน้ํายาปรับผานุมไมวาจะใชมากหรือนอยก็ตามจะเพิ่มปุยขน
(n!p) ขึ้นบนผิวหนาของผาขนหนูผาฝาย  เสนดายของผาฝาย  ปกติจะชอบน้ํา (hydrophilic) และเกาะกันแนน
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กับหยดน้ํา  เมื่อหยดน้ําแหงก็จะหดตัวและดึงเสนดายเนื้อฝายเขาหา สวนผาขนหนูที่ไมไดใชน้ํายาปรับผานุม  
เม่ือผาแหง  เสนดายจะถูกกดเขาดวยกันและเกิดปุยขนเล็กๆ  ดังนั้นการใชนํ้ายาปรับผานุมจะทําใหเกิดเม็ดขนที่
ใหญและนุมกวาการไมใชน้ํายาปรับผานุม โดยเสื้อไหมพรมสามารถเกิดเม็ดขนที่ใหญขึ้นได (form!tion of 
"igger pills)

4. ลดความขาว (reduce f!"ric whiteness) การใชน้ํายาปรับผานุมหลังการซักผาจะทําใหความขาว
ของผา (whiteness) ลดลง  ถาใชเปนประจําและมีการสะสมของนํ้ายาปรับผานุมก็อาจทําใหผาเหลือง โดยเฉพาะ
กับผาขนหนูผาฝาย 100%  ผลท่ีเกิดข้ึนน้ีสามารถเห็นไดภายหลังจากการใชเพียง 4  ครั้งเทานั้น

5. เพ่ิมความสามารถในการติดไฟ (fl!mm!"ility) การใชน้ํายาปรับผานุมเปนประจําจะเพิ่ม
ความสามารถในการติดไฟและทําใหผาติดไฟเร็วขึ้นทั้งผาฝายและผาใยสังเคราะห  แตผาสวนใหญที่ใชน้ํายา
ปรับผานุมในปริมาณที่กําหนดยังมีคาไมเกินระดับที่กฎหมายในตางประเทศกําหนดไว  ซึ่งมียกเวนในผาฝาย
บางชนิด ความสามารถในการติดไฟเปนประเด็นสําคัญของเสื้อผาและอุตสาหกรรมสิ่งทอมากเนื่องจากเปน
อันตรายกับรางกายและทําใหผาเสียคุณสมบัติ  ความสามารถในการติดไฟของผลิตภัณฑสิ่งทอและของเสื้อผา
ถูกกําหนดโดยการแสดงลักษณะพิเศษในขณะเผาไหม  โดยเฉพาะอยางยิ่งความงายในการเผาไหมและความ
ทนทานตอการเผาไหมหลังจากการจุดไฟ  มีองคประกอบหลายอยาง  เชน ปริมาณเสนใยผา (fi"er content) 
น้ําหนักผา โครงสรางของผา  สารท่ีใชตกแตงผาและการออกแบบผาลวนแตมีผลตอความสามารถในการติดไฟ
ของเส้ือผาท้ังส้ิน

น้ํายาปรับผานุมลดความสามารถในการขัดขวางไฟ (fl!me ret!rd!ncy)  ของเสื้อนอนเด็ก จึงไม
แนะนําใหใชน้ํายาปรับผานุม  ยกเวนกรณีพิเศษที่ไดรับการทดสอบแลววาไมมีปญหาเร่ืองการตอตานไฟ (fl!me 
resist!nt) ผาฝายถาย่ิงซักก็จะย่ิงเพ่ิมความสามารถในการติดไฟ  สําหรับผาใยสังเคราะห  ความสามารถในการ
ติดไฟจะเพ่ิมขึ้นหลังการใชครั้งแรก  แตหลังจากใชไป 15 ครั้ง การเพิ่มความสามารถในการติดไฟจะไมชัดเจน          

      
6. การเกิดอาการแพที่ผิว (!llergy on the skin) เปนผลที่เกิดโดยตรงกับผูใชแตละคน ซึ่งความเปน

จริงพบวา ไมใชสารเคมีทุกตัวที่ใชในกระบวนการซักผาจะถูกกําจัดออกไปไดหมดจากเสื้อผาหลังจากการลาง
นํ้าจนหมดฟองแลว  สารเคมีบางตัวในนํ้ายาปรับผานุมยังคงติดอยูบนผาและสามารถรูสึกไดโดยการสัมผัส เชน 
เกิดอาการแพ (!llergy) และเกิดการระคายเคือง (irrit!ting) หรือทําใหนํ้ายาปรับผานุมเพ่ิมโอกาสท่ีจะเปนภูมิแพ
แบบไฮโปแอลเลอจีนิค (hypo!llergenic)

อยางไรก็ตาม มีการศึกษาเกี่ยวกับน้ํายาปรับผานุมท่ีมีตอผิวหนังของผูใชในอเมริกา  ผลการศึกษาที่ทํา
กับนํ้ายาปรับผานุมย่ีหอดังย่ีหอหน่ึง (ซ่ึงมีสวนผสมไมเหมือนกับนํ้ายาปรับผานุมที่ขายในประเทศไทย)  ปรากฏ
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วาไมพบวาเกิดอาการแพ ไมเปนตัวกระตุนใหเกิดการแพ (sensitizers) หรือไมเกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง
เม่ือใชติดตอกันเปนประจํา (ในปริมาตรที่กําหนดไวบนฉลาก) หรือกับเสื้อผาที่สวมใสก็ไมมีผลเสียกับผิวหนัง
โดยผาที่นุมจะมีผลดีกับผิวที่แตก (d!m!ged skin)  ผิวของเด็กออน (inf!nt) และผิวแพงาย (sensitive skin)   
ดังนั้นจึงควรทดสอบใหแนใจวานํ้ายาปรับผานุมที่ใชจะไมทําใหเกิดอาการแพ ไมวาจะเปนอาการแพที่เกิดจาก
สารประกอบหลักของนํ้ายาปรับผานุมเองหรือเกิดจากน้ําหอมที่ใชใสในน้ํายาปรับผานุมก็ตาม

7. เกิดการจับตัวเปนกอน (clump)เหนียวๆ  ผาอาจสะอาดนอยลง ประจุบวกของสารประกอบควอ
เทอนารีแอมโมเนียมของนํ้ายาปรับผานุมเขากันไมไดกับประจุลบของของสารซักฟอก ดังนั้นเมื่ออยูรวมกันใน
น้ํา   ประจุของสารทั้งสองนี้จะดูดซึ่งกันและกันและจับตัวเปนกอน (clump) เหนียวๆ บนผาหรือจับตามสวน
ตางๆ ของเคร่ืองซักผา  โดยขอตอของทอระบายนํ้าจะเกิดการอุดตันจากกอนเหนียวๆ นี้  ถาผสมกับสิ่งสกปรก
จากผาท่ีซักดวยแลวก็จะเห็นเปนสีเทาดําหรือนํ้าตาลดํา  ดังน้ันจึงควรหลีกเล่ียงการเกิดกอนเหลานี้โดยแยกสาร
ทั้งสองชนิดนี้ออกจากกันใหชัดเจน นั่นคือเหตุผลที่วาทําไมตองใสน้ํายาปรับผานุมภายหลังจากที่ลางผงซัก 
ฟอกออกจนหมดแลว ผาท่ีซักถายังรูสึกวาซักไมสะอาดหมดจดอาจเปนเพราะนํ้ายาปรับผานุมท่ีใสลงไปนั้น ไป
เคลือบส่ิงสกปรกท่ียังติดอยูบนเน้ือผา ทําใหสิ่งสกปรกเหลานั้นเกาะติดเสื้อผาแนนขึ้นและทําใหการซักทําได
ยากมากขึ้นในการซักครั้งตอไป

4. หลักการทํางานของน้ํายาปรับผานุม (mech!nism of f!"ric softener)

ผงซักฟอกมีสารลดแรงตึงผิวชนิดท่ีมีประจุลบ (!nionic) ชวยใหผาสะอาด  หลังจากนั้นประจุจะถูกผลัก
ออกไปโดยประจุลบของผา สารออกฤทธ์ิของน้ํายาปรับผานุมเปนสารประกอบไดสเตียริล ไดเมทิล 
แอมโมเนียมคลอไรด (diste!ryl dimethyl !mmonium chloride) ที่ไมละลายน้ําแตปรากฏในรูปของถุงน้ําเล็กๆ
(vesicle) ที่มีโครงสราง  2 ชั้นอยูในน้ํา  สารออกฤทธิ์ของน้ํายาปรับผานุมเปนสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวก
(c!tionic surf!ct!nt) เมื่อสารลดแรงตึงผิวนี้ลอยอยูบนผิวหนาของของเหลว  แรงตึงผิวก็จะลดลงและแตกตัว
เปน 2 สวน สวนของไขมันชนิดไฮโดรคารบอน (f!tty hydroc!r"on) ที่มีโมเลกุลเปนไอออนประจุบวก  มี
ลักษณะเปนสายโซยาวๆ ท่ีไมชอบนํ้า (hydropho"ic ch!ins) ชี้ออกดานนอกและมีคุณสมบัติเปนน้ํามันเหมือน
สารหลอล่ืนเปนสวนท่ีไปเคลือบ (lu"ric!te) เสนใยของผาและติดกับผา เปนสวนที่มีพลังมากที่สุด สวนที่ชอบ
น้ํา (hydrophilic) มีประจุลบและเปนสวนที่ทําใหสารประกอบนี้กระจายตัวในน้ํา  ผาสวนใหญมีประจุลบจึงดูด
ประจุบวกของน้ํายาปรับผานุมและเกาะติดกันอยางหนาแนนบนผิวผา  หลังจากการเติมนํ้ายาปรับผานุมระหวาง
กระบวนการลางผา

สารประกอบควอเทอนารีแอมโมเนียมเหลาน้ีจะถูกนํา ไปใชกับครีมนวดผมและแชมพูเพื่อทําใหผมนุม
และลดปญหาไฟฟาสถิต โดยจะเคลือบและทําใหผมล่ืน  ความเปนจริงแลวสารประกอบควอเทอนารี
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แอมโมเนียมสามารถฆาเช้ือโรคไดเน่ืองจากสามารถเคลือบแบคทีเรียและทําใหเรียบ สารประกอบเหลานี้จะไป
ทําใหเอนไซมบางอยางในแบคทีเรียไมทํางานและทําใหการทํางานของระบบเมแทบอลิซึม (met!"olisms)    
เสียไป  ซ่ึงยาแกไอและนํ้ายาบวนปากบางชนิดก็ใชสารประกอบของควอเทอนารีแอมโมเนียมในการฆาเชื้อโรค

5. หลักการทํางานของสารออกฤทธิ์ที่ทําใหไดคุณสมบัติบางอยางจากน้ํายาปรับผานุม

1. การทําใหผานุม (f!"ric softness) สารประกอบของน้ํายาปรับผานุมที่ติดผามีปริมาณมาก ในบางกรณี
อาจมากถึง 90%  สวนท่ีติดผาของนํ้ายาปรับผานุมทําใหมีการหลอล่ืนท่ีผิวผาและระหวางใยผา  ผาจึงนุมมือเวลา
สัมผัส (softer h!nd/ feel) เสื้อผาที่นุมทําใหผูบริโภคมีความรูสึกสบายระหวางการสวมใส  น้ํายาปรับผานุมที่มี
สารไดอัลคิล ควอเทอนารี (di!lkyl qu!tern!ry) ประกอบดวยประจุบวกของหมูเอมีน (!mine group) และสายที่
ตอกันยาวของไขมัน (f!tty ch!ins) เม่ือสารควอเทอนารี(qu!tern!ry) ติดกับผาและสายท่ีตอกันยาวของไขมันจะ
เรียงตั้งฉากกับผิวผา  ชวยใหผาไมพันกัน ทําใหดูหนาและมีปริมาตรมาก

<. การตอตานไฟฟาสถิต (!nti-st!tic) ไฟฟาสถิตเปนความไมสมดุลของประจุไฟฟาหรืออิเล็กตรอน
(electrons) บนผิวหนาของเส้ือผาบางชนิด  วัสดุท่ีไมเหมือนกันเม่ือนํามาติดกันและแยกจากกันสามารถใหอิเล็ก 
ตรอนที่รบกวนความสมดุลของประจุ แรงเสียดทานและปริมาณความชื้นต่ําในอากาศจะชวยสงเสริมใหเกิด
กระบวนการนี้  เมื่อเสื้อผาถูกทําใหแหงโดยเครื่องอบผา  ผาที่ทําดวยเสนใยท่ีมีสวนของน้ําตามธรรมชาติ
(n!tur!l fi"ers)ไดแก ฝาย(cotton) ลินิน (linen) และขนสัตว (wool) ซ่ึงเปนเสนใยที่มีปริมาณน้ําสูง (high 
moisture reg!in) สามารถกระจายประจุไฟฟาสถิตไดดีกวาผาใยสังเคราะห (synthetic fi"ers) เชน พอลิเอสเตอร
ไนลอน และอะครีลิก (!crylic) ซึ่งเปนเสนใยที่มีปริมาณน้ําต่ํา (low moisture reg!in) ทําใหมีประจุไฟฟาสถิต
สะสมบนผาในปริมาณมากและสามารถรวมตัวกันแนน (clinging) น้ํายาปรับผานุมทําหนาที่เปนสารตอตาน
ไฟฟาสถิต โดยชวยเก็บความชื้นใหเพียงพอในรูปของสารหลอลื่นที่มีลักษณะเปนแผนฟลม (lu"ric!ting film) 
ที่ดูดไอน้ําจากอากาศเพื่อไปกระจายประจุไฟฟาสถิตบนเนื้อผาใยสังเคราะหและการลดไฟฟาสถิตยังชวย
ปองกันปุยผา (lint) ไมใหติดเส้ือผาดวย

=. การทําใหกลิ่นของผาดีขึ้น  น้ํายาปรับผานุมสวนใหญใหความสดชื่นกับผาดวยน้ําหอมชนิดตางๆ ที่ใส
ในกระบวนการผลิต  โดยท่ัวไปนํ้าหอมที่ใชจะใหกลิ่นหอมสดชื่นกับผาเปยกมากกวากับผาแหง  แตน้ํายาปรับ
ผานุมบางย่ีหอ  ใชนํ้าหอมคุณภาพดีซ่ึงอาจติดผาไดเปนเวลาหลายวัน ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับกลิ่น
ของผาเปยกนอยกวากลิ่นของผาแหง  เพราะกล่ินของผาแหงใหความรูสึกวาเสื้อผาสะอาดหมดจดและผูบริโภค
สวนใหญไมไดสนใจกลิ่นของผาเปยก  แตนํ้าหอมที่ใหกลิ่นของผาเปยกดีกวากลิ่นของผาแหงจะมีราคาถูกกวา
กันมาก
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4. การรักษาลักษณะภายนอกและสีของเสื้อผา โดยปกติการใชน้ํายาปรับผานุมทําใหสีของผาดีขึ้นเพราะ
น้ํายาปรับผานุมที่ติดผาทําใหเสนใยและเสนดายมีความลื่นจึงลดแรงเสียดสีของผา ชวยรักษาสภาพของผิวผา
และมีความเปนไปไดที่จะทําใหผาใชไดนานขึ้น ความหยาบของผามีสาเหตุมาจากผิวที่ไมเรียบ (surf!ce 
disruptions) เชน เปนขุย (fuzziness) หรือเปนปุมปมทําใหผาดูซีดและเกางาย

5. การลดรอยยับยน (wrinkle reduction)  เนื่องจากสารออกฤทธิ์ในน้ํายาปรับผานุมมีโมเลกุลที่มีประจุ
บวกเกาะติดกับเสนใยทุก ๆ เสนที่ประกอบกันเปนเสนดายท่ีนํามาถักทอใหเปนเสื้อผา ทําใหเสื้อผาเหมือนมี
นํ้ามันเคลือบไว  สายโซไฮโดรคารบอน (hydroc!r"on) น้ีทําใหผาล่ืน เสนใยทุกเสนสามารถเล่ือนไปมาระหวาง
เสนดายและเสนดายแตละเสนก็สามารถเคลื่อนตัวไปมาไดโดยงาย จึงชวยลดแรงเสียดทานในระหวางเสนใย 
(fi"er-to fi"er) ภายในผืนผา  การหลอลื่นและลักษณะที่เปนน้ํามันนี้ชวยลดรอยยับยนของผาทําใหรอยยับยน
ของผานอยลงและชวยใหเส้ือผารีดงายข้ึน

6. การเพิ่มความสามารถในการติดไฟ (fl!mm!"ility) ความสามารถในการติดไฟเปนเรื่องของความ
ปลอดภัยและการปกปองเส้ือผา  หมายถึง ความงายในการติดไฟและความทนตอการเผาไหมภายหลังการติดไฟ  
ยกเวนใยแกว (gl!ss fi"ers) เสนใยของส่ิงทอเกือบท้ังหมดมีความสามารถในการติดไฟแตกตางกัน  ผลิตภัณฑ
จากส่ิงทอ เชน เส้ือผา ฟูก ท่ีนอน หมอนมุงหรือวัสดุที่ใชในการหุมเบาะและบุนวม  โดยธรรมชาติจะไหมได
งาย  เส้ือผาบางอยางท่ีไหมไฟงายอาจเปนสาเหตุของการบาดเจ็บอยางรุนแรงของรางกายหรือรวมท้ังการสูญเสีย
ทรัพยสิน นํ้ายาปรับผานุมมีสารหลอล่ืนท่ีทํามาจากไขวัว  (t!llow)  จึงทําใหคราบของนํ้ายาปรับผานุมบนเส้ือผา
อาจมีผลตอความสามารถในการติดไฟของเสื้อผา ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผูสวมใส
เส้ือผา  ดังน้ันจึงไมแนะนําใหใชนํ้ายาปรับผานุมกับชุดนอนเด็กหรือส่ิงทออ่ืนๆ ที่ฉลากระบุวาตอตานไฟเพราะ
นํ้ายาปรับผานุมอาจไปลดคุณสมบัติในการตอตานไฟของผาเหลาน้ัน

7. ผลที่มีตอการดูดซับ (Effect on !"sor"ency) และความสบายตัวเมื่อรูสึกรอน (therm!l comfort) ความ
ผอนคลายเปนปจจัยสําคัญที่ลูกคาใชพิจารณาในการเลือกซ้ือเส้ือผา  ความรูสึกสบายระหวางสวมใสเสื้อผาของ
ผูสวมใสจะใหความพอใจทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมทั้งความสมดุลของผูสวมใสเส้ือผากับส่ิงแวดลอม ความ
สบายตัวเม่ือรูสึกรอน หมายถึงความรูสึกรอน เย็น แหงหรือเปยกของเส้ือผา ซ่ึงเกี่ยวของกับปจจัยแวดลอม เชน 
ความรอน ความชื้นและความเร็วของลมที่พัด (!ir velocity)  คุณสมบัติหลายอยางของวัตถุทางดานสิ่งทอเปน
ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสบายตัวเม่ือรูสึกรอนของผูสวมใส

เส้ือผาท่ีใสสบายจะสามารถดูดซับเหง่ือที่ชื้นจากผิวหนัง (w!ter !"sor"ency) ไดดี โดยมีปจจัย 3 อยางมา
เกี่ยวของ เชน (1) การสงผานไอน้ํา(w!ter/moisture v!por tr!nsmission) (2) การสงผานอากาศ (!ir 
perme!"ility) และ (3) การสงผานความรอน (he!t  tr!nsfer)  เม่ือเส้ือผาดูดซับเหง่ือจากผิวหนัง ความรอนจะถูก
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ปลดปลอย  ดังนั้นความสามารถในการดูดซับเหงื่อของผาจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความรูสึกสบายกายตัว
เม่ืออากาศรอน จากงานวิจัยพบวา นํ้ายาปรับผานุมจะลดความสามารถในการดูดซับน้ํา เพราะการใชน้ํายาปรับ
ผานุมซ้ําหลายครั้ง จะทิ้งคราบของน้ํายาปรับผานุมไวบนเนื้อผา ทําใหขัดขวางการไหลผานของอากาศ  การ
สงผานไอนํ้าของผา และการสงผานความรอน   ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี

\. การสงผานของน้ํา/ไอน้ํา (w!ter/moisture v!por tr!nsmission)  เปนอัตราความเร็วที่น้ํา/ไอน้ํา
แพรผานบนเน้ือผา  โดย 2 ปจจัยแรกท่ีมีผลตอการสงผานของไอนํ้า คือ สวนประกอบของใยผาและการจัดเรียง
ตัวทางเรขาคณิตของ น้ําสามารถสงผานจากผิวไปยังเสื้อผาไปและสิ่งแวดลอมภายนอกได (บางครั้งหมายถึง 
ความสามารถในการหายใจของผา) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของความสบายตัวของผูสวมใส (hum!n comfort)  
รางกายคนสรางน้ําและขับออกทางเหง่ือซ่ึงมีท้ังการขับเหง่ือท่ีรูสึกตัว (sensi"le ev!por!tion) และการขับเหงื่อที่
ไมรูตัว (insensi"le ev!por!tion)  การขับเหงื่อที่รูสึกตัว (sensi"le ev!por!tion) เปนการขับของเหลวภายใต
สภาพอากาศท่ีรอนและเม่ือตองออกแรงมากๆ  การขับเหงื่อที่ไมรูสึกตัวจะระเหยภายในชั้นผิวหนังในรูปของ
การสงผานน้ํา/ไอนํ้า

   การขับเหงื่อจํานวนมากควรจะมีการปลดปลอยโดยใหเหงื่อซึมผานเสื้อผาเพื่อรักษาสมดุลของ
ความรอนในรางกายทางผิวหนัง ผาที่ดูดความชื้น (hygroscopic f!"rics) มีความสามารถในการดูดไอน้ําเมื่อ
สภาพอากาศชื้นและสามารถปลดปลอยไอน้ําเมื่อสภาพอากาศแหง  การสงผานน้ํา/ไอน้ําโดยปกติจะเริ่มจาก
สภาพอากาศที่เปยกกไปยังสภาพอากาศที่แหงจนกระทั่งเขาสูสมดุล  เสื้อผาที่ใชในชีวิตประจําวันจึงตองเปน
เส้ือผาท่ีมีการสงผานน้ํา/ไอนํ้าสูง  ความสามารถของผาท่ีซับไอนํ้าหรือเพ่ิมการระเหยของนํ้าจะชวยใหสบายกาย
ตัวเม่ือรูสึกรอนได ตัวอยางเชน ชุดกีฬา (sportswe!r) เหง่ือท่ีออกเปนปจจัยที่ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย ("ody-
temper!ture regul!tion) ถาการขับเหง่ือท่ีไมรูตัวเกิดขึ้นไดทันที  คนท่ีสวมใสเส้ือผาท่ีมีคุณสมบัติในการสงผาน
น้ํา/ไอนํ้าต่ํา ท่ีอยูในสภาพอากาศท่ีรอนนั้น  ความรอนที่สงผานจากผิวคนออกไปภายนอกจะลดลง จึงทําใหคน
รูสึกไมสบายตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งเสื้อผาที่ใสในหนารอน (summer clothes) อยางไรก็ตาม สําหรับสินคา
บางอยาง เครื่องกีดขวางไอน้ําเปนคุณสมบัติที่ตองการเพื่อใหไดคุณภาพที่เหมาะกับการใชงาน ในกรณีท่ีผามี
คุณสมบัติในการสงผานน้ํา/ไอนํ้า ตํ่าเปนท่ีตองการ เชน ผาท่ีใชปกปองสารเคมี  เส้ือกันฝน ผาออม เต็นท ผาใบ
กันน้ํา (t!rp!ulins) 

].  ความสามารถในการซึมผานของอากาศ (!ir perme!"ility)  เปนความสามารถท่ีอากาศไหลผาน
เนื้อผาได  มีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอความสามารถในการซึมผานของอากาศ เชน ปจจัยที่เคลือบผา (f!"ric 
cover f!ctor) ปริมาณของสารตกแตงผา(finish) และสารเคลือบผา เสื้อผาที่ใสในหนารอนและชุดกีฬา ตองมี
คุณสมบัติที่ใหอากาศซึมผานไดดี  อยางไรก็ตาม  เสื้อผาบางอยาง เชน เสื้อที่ใสภายนอก (outerwe!r) เต็นทถุง
นอน ผาหม  และเคร่ืองนุงหมท่ีใชปองกันตางๆ ตองมีการซึมผานของอากาศท่ีนอย



11

^.  การสงผานความรอน  (he!t tr!nsfer)  เก่ียวของกับการสงผานพลังงานความรอน (he!t energy)
จากสภาพอากาศท่ีรอนกวาไปยังสภาพอากาศท่ีเย็นกวา  ถาอุณหภูมิของสภาพอากาศต่ํากวาอุณหภูมิของรางกาย  
ความรอนจะสงผานจากรางกายไปยังสภาพอุณหภูมิท่ีอยูรอบๆ จึงทําใหคนรูสึกเย็น ในทางกลับกันภายใตสภาพ
อุณหภูมิที่รอนกวา  ถาอุณหภูมิหอง (!m"ient temper!ture) สูงกวาอุณหภูมิของรางกาย  ความรอนจะไหลจาก
สิ่งแวดลอมไปยังรางกายทําใหรูสึกอุนขึ้น ทั้งสองกรณีเสื้อผาสามารถใหความรูสึกที่ตอตานการไหลของความ
รอนเปนเสมือนฉนวนระหวางส่ิงแวดลอม  ดังนั้นความรอนสวนใหญจะถูกเก็บไวใกลกับรางกายและความรอน
สวนนอยจะไหลผานเสื้อผาออกไป ปริมาณอากาศที่ถูกเก็บไวในซึ่งโครงสรางของเสื้อผาเปนตัวตัดสินความ
เปนฉนวนความรอน (therm!l insul!tion) ของผา 

6. คุณสมบัติของสวนประกอบหลักของน้ํายาปรับผานุม (components of f!"ric softener)

สารลดแรงตึงผิวท่ีมีประจุบวกเปนสวนประกอบหลักในนํ้ายาปรับผานุมซ่ึงมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี
• สารที่มีประจุบวกบางตัวมีคุณสมบัติในการฆาเชื้อโรค  ใชเปนยาฆาเชื้อโรคในโรงพยาบาลหรือสถานที่

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
• เปนสารทําความสะอาดชวยปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียจําพวกสแตฟ

ฟโลค็อกคัส (Staphylococcus)
• ใชควบคุมการตานไฟฟาสถิต เชน เปนสวนผสมในครีมนวดผม (h!ir conditioners) และนํ้ายาปรับผานุม
• ปกติหลังการซักลาง ผมและผาจะมีประจุลบเน่ืองจากผมและผาจะดูดประจุลบของสารลดแรงตึงผิวเขามา

ซ่ึงสารลดแรงตึงผิวท่ีมีประจุบวกจะถูกดูดกับประจุลบท่ีหลงเหลืออยูบนผมและผา ทําใหประจุของผม
และผากลายเปนกลาง
• การเรียงตัวของโมเลกุลในน้ํายาปรับผานุมบริเวณใกลกับผมและผาจะมีประจุบวก  สวนหางที่เปน

ไฮโดรคารบอนจะช้ีออกสูดานนอก ทําใหมีการตานไฟฟาสถิต

สารประกอบไดไฮโดรจิเนเตตทาโลวไดเมทิลแอมโมเนียม (dihydrogen!ted t!llow dimethyl !mmonium 
compounds) เปนหนึ่งในสารประกอบของซัลเฟตควอเทอนารีแอมโมเนียม (sulf!ted qu!tern!ry !mmonium 
compounds) สวน “DSDMAC”  (รูปท่ี 1) เปนสารไดสเตียริลไดเมทิลแอมโมเนียม คลอไรด (diste!ryl dimethyl 
!mmonium chloride) ซึ่งเปนสายโซยาวที่ไมชอบน้ํา (hydropho"ic) ประกอบดวยหมูสเตียริล (ste!ryl groups)  
ท่ีเปนหมูแสดงคุณสมบัติของสารหลอล่ืน 
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รูปท่ี 1  โครงสรางของ diste!ryl dimethyl !mmonium chloride (DSDMAC)

วัตถุดิบสําหรับใชผลิตน้ํายาปรับผานุมท่ีดีท่ี สุดจะตองเปนวัตถุดิบท่ีทําใหผานุมโดยไมเปล่ียน
ความสามารถในการดูดน้ํา (w!ter !"sorption c!p!city) และการเปยกน้ํา (rewetting !"ility) ของเสื้อผา  อีกทั้ง
ไมทําใหเกิดขอเสียตางๆ ในชวงเวลาอันส้ัน เชน ความรูสึกวามีไขมันมาสะสม หรือขอเสียในระยะยาว คือ การ
ระคายเคืองผิวหนัง (skin irrit!tion) หรือเปนพิษตอส่ิงแวดลอม  การเลือกสารออกฤทธ์ิท่ีใชผลิตนํ้ายาปรับผานุม
จะตองพิจารณาดังตอไปนี้

6.1 การสะสมของน้ํายาปรับผานุมบนเนื้อผา ("uild-up) น้ํายาปรับผานุมที่ใหความนุมท่ีดีท่ีสุดจะให
ความสามารถในการดูดซับนํ้าของผา (textile rewetting) แยท่ีสุด  เน่ืองจากความนุมของผามาจากสวนท่ีไมชอบ
น้ําของสายโซยาวที่มีหมูอัลคิล (!lkyl groups) หรือหมูสเตียริล  (ste!ryl groups)  ผิวหนาของผาท่ีถูกปกคลุม
ดวยสวนท่ีไมชอบนํ้าเหลาน้ีจะทําใหนํ้าแทรกซึมผานเน้ือผาไดยากข้ึน นํ้ายาปรับผานุมท่ีใช DSDMAC เปนสาร
ออกฤทธิ์จะมีการสะสมบนเนื้อผาฝาย  การสะสมนี้จะเพิ่มมากขึ้นถาผงชักฟอกที่ใชซักผานั้นมีสวนที่ตกคาง
หลงเหลืออยูบนผาหลังจากการลางน้ํา  ผงซักฟอกที่ตกคางจะไปเพิ่มประจุลบใหกับเนื้อผามากขึ้น  ทําใหผา
ดึงดูดประจุบวกของน้ํายาปรับผานุมมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปน้ํายาปรับผานุมท่ีตกคางอยูบนเนื้อผาไมควรเกิน  
0.1% ของน้ําหนักผา แตปริมาณนํ้ายาปรับผานุมท่ีพบมักจะมีปริมาณระหวาง 0.1 - 0.2% ของน้ําหนักผา  

6.< การตกตะกอนของน้ํายาปรับผานุมบนเนื้อผา (deposits on cloth)  น้ํายาปรับผานุมไมสามารถกําจัด
ออกไปจากเส้ือผาไดหมดภายหลังจากการลางน้ําจนหมดฟองแลว ซึ่งเปนสาเหตุที่เกิดขึ้นกับผูใชน้ํายาปรับผา
นุมโดยตรง ภายหลังกระบวนการซักผา  นํ้ายาปรับผานุมจะยังคงติดอยูบนผาและรูสึกไดจากการสัมผัส เชน เกิด
อาการแพ (!llergy) อาการระคายเคือง (irrit!ting) หรือการเพิ่มโอกาสที่จะเปนภูมิแพแบบไฮโปแอลเลอจินิก
(hypo!llergenic)  น้ํายาปรับผานุมที่ใชสาร DSDMAC เปนสารออกฤทธิ์นั้นจะไมกระจายตัวบนเสื้อผาอยาง
สมํ่าเสมอ แตจะติดกันเปนกระจุก ดังนั้นนํ้ายาปรับผานุมที่ดีควรจะตองมีสารหรือเทคโนโลยีการผลิตที่ชวยให
สารออกฤทธ์ิกระจายตัวบนเส้ือผาไดอยางสมํ่าเสมอ
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7. สูตรน้ํายาปรับผานุม (f!"ric softener formul!tions) 

สูตรน้ํายาปรับผานุมควรจะประกอบไปดวยสารตางๆ ดังตอไปน้ี

7.1 สารออกฤทธิ์ที่ทําใหผานุม  น้ํายาปรับผานุมแบบธรรมดาจะประกอบดวยสารออกฤทธิ์ประมาณ 3-X 
%  สารออกฤทธิ์ที่ใชทําน้ํายาปรับผานุมมีใหเลือกหลายชนิด  ที่นิยมใชกันแพรหลาย เชน สารประกอบควอ
เทอนารี แอมโมเนียม (qu!tern!ry !mmonium compound) (รูปท่ี 2) ซึ่งเปนสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวกที่ใช
ทําน้ํายาปรับผานุม ไดแก ไดทาโลว ไดเมทิล แอมโมเนียม คลอไรด (dit!llow dimethyl !mmonium chloride, 
DTDMAC  ซึ่งมีชื่อเรียกทางการคาวา “Arqu!d 2HT-X5”) สารนี้ใหผลดีเรื่องความนุม (softening) ชวยในการ
ตานไฟฟาสถิต  และมีราคาถูก แตมีขอเสียคือ ไมสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติและเปนพิษกับสัตวน้ํา     
จึงทําใหสารชนิดน้ีไมไดรับความนิยมท้ังในทวีปยุโรปและอเมริกา

 

 

                       Qu!tern!ry !mmonium s!lts
                              R, R’ = C16 - C1Y

รูปท่ี 2  โครงสรางของสารประกอบควอเทอนารี แอมโมเนียม 

7.< ตัวทําอิมัลชัน (emulsifiers)  สารออกฤทธ์ิชนิดนี้สามารถใชรวมกับสารอื่นๆ ท่ีเปนตัวเสริมสารออก
ฤทธ์ิและเปนตัวทําอิมัลชันใหสารออกฤทธ์ิ  สารที่ชวยเสริมสารออกฤทธ์ิมีหลายชนิด เชน กรดไขมันและสารที่
ไมมีประจุ (nonionics) เชน แอลกอฮอลอีทอกซิเลต (!lcohol ethoxyl!te lC14-C15 !lcohol-XE�)  หรือกลีเซอรอล 
โมโนสเตียเรต (glycerol monoste!r!te) สารท่ีไมมีประจุชวยใหสารออกฤทธ์ิกระจายตัวไดดีขึ้นขณะใสลงไปใน
นํ้าลางสุดทาย  ชวยลดปญหาในกระบวนการผลิตและลดขอเสียเกี่ยวกับความสามารถในการดูดน้ําของผาที่ใช
น้ํายาปรับผานุมเปนประจํา

7.= สารฆาเชื้อโรค  น้ํายาปรับผานุมมีสารออกฤทธิ์ที่มีประจุบวก ซึ่งมีคุณสมบัติในการตอตานเชื้อ
แบคทีเรีย (!nti-"!cteri!ls) ได แตก็สามารถชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิด
เชนกัน   การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรานี้ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา แตสามารถ
สังเกตเห็นไดจากกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นหรือจากการแยกชั้น  ดังนั้นจึงตองใสสารฆาเชื้อในน้ํายาปรับผานุมเพื่อ

R N
CH3

CH3

R'+
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ปองกันไมใหน้ํายาปรับผานุมเสีย  การใสสารฆาเชื้อในน้ํายาปรับผานุมนี้ไมไดมีผลเสียตอประสิทธิภาพของ
นํ้ายาปรับผานุมเลย

7.4 อิเล็กโทรไลต (electrolytes) สวนผสมของนํ้ายาปรับผานุมท่ีมีลักษณะขนเกินไป สามารถปรับใหเหลว
ลงไดโดยใชสารพอลิเอทิลีน ไกลคอล (�olyethylene glycol) น้ํากระดางหรือเกลือ เชน โซเดียมคลอไรด
(sodium chloride) ซึ่งเปนอิเล็กโทรไลต แตปริมาณอิเล็กโทรไลตท่ีมากเกินไปอาจทําใหเกิดการแยกชั้นของ
นํ้ายาปรับผานุมได

7.5 สารที่ใชปรับคาความเปนกรด-ดาง (pH)  เม่ือคาความเปนกรด-ดางของนํ้ายาปรับผานุมสูงกวา 4.0-4.5
ใหเติมกรดแรเจือจางหรือกรดอินทรียจํานวนเล็กนอยเพ่ือปรับใหไดคาความเปนกรด-ดาง ตามความตองการ

7.6 น้ํา  จะถูกเติมลงในสวนผสมของนํ้ายาปรับผานุมท่ีมีความขนมากๆ โดยใชนํ้าท่ีไมมีการปนเปอนของ
แรธาตุ (deminer!lised w!ter) ตัวอยางสูตรนํ้ายาปรับผานุมแสดงไวในตารางท่ี 2-4

ตารางท่ี 2  สูตรนํ้ายาปรับผานุมสูตรท่ี 1

สารเคมีท่ีใช (สูตรท่ี 1) ปริมาณสารท่ีใช (%)
สารออกฤทธ์ิท่ีมีประจุบวก ไดทัลโล ไดเมทิล แอมโมเนียม คลอไรด 
(dit!llow dimethyl !mmonium chloride, DTDMAC) X5% 3-X

นํ้าหอมและสี ตามความตองการ
สารตอตานเช้ือรา (!nti-micro"i!l !gent) และสารอ่ืน เชน อิเล็กโทรไลต ตามความตองการ
กรดสําหรับปรับคาความเปนกรด-ดางใหไดประมาณ 4-6 ตามความตองการ
นํ้าท่ีกําจัดประจุออกไป ใสใหครบ 100
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ตารางท่ี 3  สูตรนํ้ายาปรับผานุมท่ีใชสวนผสมตางกัน (สูตร A-D)

สารเคมีท่ีใช สูตร A สูตร B สูตร C สูตร D
ระดับความเขมขน (%) (%) (%) (%)

DSDMAC 2-3.5 3-4 4-6 4-6.5
อิมมิดาโซลีน (imid!zoline) 4-5.5 0.5-3 - -
ไดเอทานอลเอไมด (dieth!nol!mide) - - 0.5-1 -
กรดสเตียริก (ste!ric !cid) - 0.3-0.Y - 1-2
ซิลิโคน (silicone) 0.1-0.3 0.1-0.3 0.02-0.05 -
กลีเซอรอลเอสเทอร (glycerol ester) - 0.5-1.5 - -
พอลิเอทอิลีนไกลคอล (polyethylene 
glycol) ใชปรับความขนเหลว

1-2 - - -

นํ้าหอม สารกันเสีย สี นํ้า เติมใหครบ 100

ตารางท่ี 4  สูตรนํ้ายาปรับผานุมสูตร E และสูตร F

สารเคมีท่ีใช สูตร E สูตร F
ระดับความเขมขน (%) (%)

สารออกฤทธ์ิ 2.5-4.0 4.0-Y.5
Nonionic - 0-0.2
สี มีได มีได
สารเพ่ิมความขุน 0-1.0 0-1.0
นํ้าหอม 0.1-0.5 0.1-0.5
สารฆาเช้ือ 0.1 0.1
แอลกอฮอล มีได มีได
น้ํา ตามความตองการ ตามความตองการ
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8. การผสมน้ํายาปรับผานุมและเครื่องมือที่ใช (processing !nd equipment)

การผลิตนํ้ายาปรับผานุมสามารถทําไดโดยใชหมอผสมใบเดียว หรือใชหมอผสมหลายใบก็ได  ขอดีของ
การใชหมอผสมหลายใบคือ  ชวยใหการผสมเสร็จเร็วขึ้น ไดผลผลิตมากขึ้น ถาใชหมอผสมเพียงใบเดียว หมอ
ผสมน้ันจะตองสามารถทําใหรอนขึ้น (he!ter) และเย็นลงได (cool down) ดวย  ในกรณีที่ใชหมอผสมหลายใบ 
ใบแรกควรเปนหมอผสมท่ีทําใหรอนข้ึน (he!ter) ไดเพ่ือใชละลายสารออกฤทธ์ิท่ีเปนสารหลักในสวนผสมของ
นํ้ายาปรับผานุม  สวนหมอผสมใบที่สองควรเปนหมอผสมหลักและตองสามารถทําใหสวนผสมเย็นลง (cool 
down)ได  รายละเอียดของกรรมวิธีในการผสมมีดังตอไปนี้  

 เตรียมน้ําใหรอนกวา 40° เซนติเกรด  แลวถายลงในหมอผสม
  ในขณะที่เครื่องผสมกําลังกวนอยู  คอยๆใสสารออกฤทธิ์ที่ละลายไวแลวลงในน้ํารอนท่ีเตรียมไว

รักษาอุณหภูมิไวใหคงที่ กวนตอไปจนเนื้อของสารละลายเนียนและมีการกระจายตัวจนเปนเนื้อเดียวกัน
จากนั้นทําใหเย็นลงที่ 40° เซนติเกรด และเติมสารอ่ืนๆ (ถามี) ปรับคาความเปนกรด-ดาง(pH) ตามตองการ เติม
สี และทําใหเย็นลงท่ี 30° เซนติเกรด 

   สุดทายเติมนํ้าหอมและสารกันเสียตามตองการ และปรับน้ําหนักใหครบ100% ดวยน้ํา
หมายเหตุ  : ถ าตองการใหสวนผสมขนมากๆจะตองใชน้ํ า ท่ีไม มีการปนเป อนของแรธาตุ               

(deminer!lised w!ter) หรือใชอุณหภูมิตํ่าในการผสมหรือเพ่ิมปริมาณสารออกฤทธ์ิใหมากข้ึน  

9. การตรวจสอบคุณภาพของน้ํายาปรับผานุมหลังการผลิต (testing of f!"ric softener)

น้ํายาปรับผานุมท่ีผลิตเสร็จแลวจะตองตรวจสอบคุณภาพสินคาในทุกดานเชนเดียวกับการตรวจสอบ
สินคาชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความคงทนตอการเก็บและความคงทนของน้ําหอมที่ใชในน้ํายาปรับผานุม  
การตรวจสอบคุณภาพ โดยทั่วไปมีดังตอไปนี้

9.1 ขอมูลสินคา  
-  ลักษณะสินคา l เปนของเหลว (ตัวอยางของนํ้ายาปรับผานุม ดังแสดงในรูปท่ี 3)
-  ความเปนกรด-ดาง  l 4.0 - 6.0 หรือแลวแตตองการ
-  สี l ฟาขุนหรืออ่ืนๆ
-  กลิ่น l ดอกไม
-  ความถวงจําเพาะ (specific gr!vity) l ประมาณ 0.99Y 
-  จุดติดไฟ (fl!sh �oint) l ไมติดไฟ
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รูปท่ี 3  ตัวอยางของนํ้ายาปรับผานุม

9.< การวัดความนุม   นําผาทดลองท่ีจะใชประเมินความนุมท้ังหมดมาเก็บไวในในสถานท่ีท่ีมีการควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นเปนเวลา 1 คืน  การวัดผลทําโดยใชความรูสึกจากผูประเมินผล  (hum!n p!nel tests) ซึ่ง
ควรเปนผูที่ไดรับการฝกฝนมากอน โดยเปรียบเทียบตัวอยางที่จะทดสอบอยางนอย 2-4 ตัวอยาง  ผูประเมินผล
จะใหคะแนนความนุมจากความรูสึกที่สัมผัสผาแตละชิ้น  ผลการประเมินที่ไดจากผูประเมินจํานวนมากจะถูก
นํามาแปลผลเพ่ือหาความแตกตางทางสถิติของตัวอยางทดลองท้ังหมด

9.= การเก็บ  นํ้ายาปรับผานุมท่ีผสมไดอยางถูกตองนี้จะมีความคงทนตอการเก็บ (stor!ge st!"le) ในชวง
อุณหภูมิ 4 – 50 องศาเซนติเกรด  หลังจากเก็บไวในภาชนะท่ีใชบรรจุแลว  ควรเก็บไวในสถานที่ที่แหงและเย็น
หางไกลจากสารท่ีเขากันไมได (incomp!ti"le m!teri!ls)

10. ความปลอดภัยในการปฏิบัต ิ (S!fe h!ndling)

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องตนในขณะฉุกเฉิน

ถามีการสัมผัสตา : ลางตาทันทีดวยนํ้าจํานวนมากเปนเวลาอยางนอย15 นาที และไปพบแพทยเปนการ
                            ดวน

ถามีการสัมผัสผิว: ลางผิวดวยน้ําจํานวนมากทันที เปล่ียนเส้ือผาและรองเทาท่ีเปอนออก ถาเกิดการ
                           ระคายเคืองใหไปพบแพทย                      

ถามีการกลืน : อยากระตุนใหอาเจียน ถามีสติ ใหดื่มน้ํา 1-2 ถวย และไปพบแพทยเปนการดวน ขอควร 
                     ระวัง อยาใสอะไรเขาไปในปากถาผูปวยยังไมไดสติ                               

สูดหายใจเขาไป : นําไปอยูในสถานท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ ขอคําแนะนําจากแพทยถาอาการยังคงอยู
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การเก็บและการขนยายสารออกฤทธิ์ l เก็บใหหางจากท่ีท่ีมีความรอนสูงและส่ิงท่ีเปนแหลงของเช้ือไฟ
                                                         ปดภาชนะบรรจุใหมิดชิดเพ่ือไมใหนํ้าเขา และมักนิยมใส      
                                                         ไนโตรเจน                                        

อื่นๆ :   บรรจุภัณฑของสินคาที่จําหนายใหกับผูบริโภคควรจะตองมีคําเตือนดังนี้  “ไมควรใชกับชุด              
               นอนของเด็กหรือส่ิงทออ่ืนๆ ท่ีฉลากระบุวา ตอตานไฟ (fl!me resist!nt) เน่ืองจากอาจจะไป

            ลดคุณสมบัติการตอตานไฟและควรเก็บใหหางไกลจากมือเด็ก”

11. สิ่งแวดลอม

น้ํายาปรับผานุมจะท้ิงคราบท่ีลางออกไมหมดไว ซ่ึงอาจเปนสาเหตุของอาการแพตางๆ(!llergic  
re!ctions) ขอควรเวนจากการใชน้ํายาปรับผานุมกับเสื้อผาที่ทําดวยเสนใยธรรมชาติ  คือ การใชผงฟู ("!king 
sod!) ใสในนํ้าลางสุดทายเพ่ือทําใหผานุม นํ้ายาปรับผานุมสวนใหญที่ขายในประเทศไทยไมสามารถยอยสลาย
ไดตามธรรมชาติและมีความเปนพิษกับสิ่งแวดลอม (ecotoxicology) น้ํายาปรับผานุมบางชนิดท่ีจําหนายใน
ยุโรปจะใชสารออกฤทธ์ิท่ีดีกับส่ิงแวดลอม เชน พวกท่ีใชเอสเทอรของสารเบตาอีน (Bet!ine esters) ซ่ึงสามารถ
ไฮโดรไลต (hydrolyze) ไดทันทีในน้ํา  แตจะมีราคาแพงกวานํ้ายาปรับผานุมท่ีจําหนายโดยท่ัวไป  สารออกฤทธ์ิ
ท่ีดีกับส่ิงแวดลอมนีม้าจากแหลงธรรมชาติตางๆ ในขณะทีส่ารประกอบในกลุมควอเตอนารีแอมโมเนียมดั้งเดิม
เปนสารพิษ (toxic!nts) ท่ียังคงคางอยูในสภาพแวดลอม นํ้ายาปรับผานุมในอนาคตจะไดรับผลกระทบจากปจจัย
หลายอยางรวมทั้งความตองการที่จะใหน้ํายาปรับผานุมท่ีสามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็วตามธรรมชาติ 
("iodegr!d!"ility) ความพยายามที่จะรักษาแหลงน้ํา (w!ter conserv!tion) ราคาของวัตถุดิบตางๆ  ประโยชนที่
ไดจากเทคโนโลยีใหมๆ  เพ่ิมความสดชืน่และความตองการอ่ืนๆ ใหผูบริโภค

1<. คําเตือน

1. นํ้ายาปรับผานุมจะตองใสในชวงสุดทายของการซักในน้ําลางครั้งสุดทายที่ใชลางผาเทานั้น   ถาใสใน
ระหวางการซักมันจะไปขัดขวางการทําความสะอาดและจะไมทําใหผานุม  ถามีสิ่งสกปรกหลงเหลืออยูบนผา
จากกระบวนการซักหรือน้ําลางในน้ําสุดทายท่ียังสกปรกอยู  น้ํายาปรับผานุมจะทําใหสิ่งสกปรกเหลานั้น
กลับไปเกาะติดท่ีผา  ดังน้ันจึงเปนเร่ืองสําคัญมากท่ีนํ้าลางสุดทายกอนใสนํ้ายาปรับผานุมและผาตองสะอาดเพื่อ
ไมใหส่ิงสกปรกกลับไปเกาะติดที่ผาไดอีก

2 . ไมควรใชนํ้ายาปรับผานุมรวมกับสบู  ผงซักฟอก  น้ํายาฟอกขาว  เพราะจะทําปฏิกิริยากันเปนคราบ
ขาวและเหนียวติดบนผา  ซึ่งบางครั้งคนจะเขาใจวาเปนปุยผา (lint) ปริมาณน้ํายาปรับผานุมที่ใชโดยทั่วไปจะ
ข้ึนอยูกับปริมาณผาท่ีซักหรือดูจากคําแนะนําบนฉลากที่ผูผลิตระบุไวขางภาชนะบรรจุภัณฑ
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3. ถาใชเคร่ืองซักผาใหใสนํ้ายาปรับผานุมลงในชองท่ีอยูท่ีเคร่ือง  ซึ่งเครื่องจะกําหนดใหน้ํายาไหลลงไป
ในเครื่องในขณะลางนํ้าครั้งสุดทายและควรผสมน้ํายาปรับผานุมกับน้ําในจํานวนที่เทากันกอน  เพื่อชวยเจือจาง
และเพ่ือชวยใหน้ํายากระจายตัวดีขึ้นและยังปองกันไมใหน้ํายาลงไปติดที่เสื้อผาจนเปนจุดๆ และเกิดเปนรอยดาง
ท่ีเน้ือผา  อยาเทนํ้ายาปรับผานุมลงบนผาโดยตรง  

4. ผาที่เปอนน้ํายาปรับผานุมจะตองทําใหเปยกกอน ขยี้ดวยสบูแลวจึงลางออกดวยน้ํา  น้ํายาปรับผานุม
สามารถกําจัดออกจากผาไดโดยการขัดถูกันในระหวางการซักหรือจากน้ําลางที่มีอุณหภูมิสูง  ถาคราบยังคงอยู
ทําความสะอาดบริเวณน้ันดวยแอลกอฮอลหรือตัวทําละลายที่ใชในกระบวนการซักแหงแลวจึงลางออกดวยน้ํา
และนําไปซักตอตามปกติ

1=. บทสรุป

เปนท่ีทราบกันวาน้ํายาปรับผานุมมีคุณสมบัติท่ีสําคัญหลายอยางท่ีมีผลโดยตรงตอผูบริโภค เชน ความไม
สบายตัวเมื่อรูสึกรอน (therm!l comfort) ซึ่งเปนผลมาจากการลดการสงผานของน้ํา/ไอน้ํา (w!ter v!por 
tr!nsmission) ของผาฝาย  แตกลับไมมีผลกับผาพอลิเอสเทอร (polyester)  นอกจากนี้น้ํายาปรับผานุมยังลด
ความสามารถในการซึมผานของอากาศ (!ir perme!"ility) เน่ืองจากน้ํายาปรับผานุมที่ติดอยูบนผาฝายจะเปนตัว
กีดขวางการไหลของอากาศระหวางดานในและดานนอกของผา (แตจะไมมีผลกับผาพอลิเอสเทอร) จาก
คุณสมบัตินี้ทําใหมีการคิดคนเสื้อผาที่อากาศสามารถซึมผานได (!ir perme!"ility) เชน ชุดกีฬา (sportswe!r) 
และเสื้อผาที่ใสในฤดูรอน (summer clothes)  ใหผูบริโภคไดสวมใส น้ํายาปรับผานุมมีคุณสมบัติที่สําคัญอีก
อยางหน่ึง คือ การลดความสามารถในการสงผานความรอน (he!t tr!nsfer)โดยจะทําใหผาเนื้อฝายใสไมสบาย
ในฤดูรอน เชน เส้ือทีเช้ิต (T-shirts) และกางเกงใน และสามารถเพิ่มการติดไฟ (fl!mm!"ility) ไดในผาเนื้อฝาย 
100 % และผาพอลิเอสเทอร 100 % ดังนั้นผูผลิตน้ํายาปรับผานุมควรจะมีคําเตือนในการใชน้ํายาปรับผานุมซึ่ง
ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในเส้ือนอนเด็กและเส้ือผาเด็กออน เน่ืองจากเส้ือผาดังกลาวควรจะมีคุณสมบัติในการ
ตอตานการติดไฟท่ีดี  อีกท้ังบริษัทท่ีผลิตนํ้ายาปรับผานุมควรจะเขียนขอความไวที่ขวดของน้ํายาปรับผานุมดวย
วาปลอดภัยที่จะใชกับเสื้อผาชนิดใดบาง  เมื่อผูบริโภคมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอดีและขอเสีย รวมทั้ง
อันตรายจากคุณสมบัติบางอยางของนํ้ายาปรับผานุมแลว ก็จะสามารถตัดสินใจไดวาจะใชน้ํายาปรับผานุมในน้ํา
ลางสุดทายหรือไม หรือสามารถเลือกใชนํ้ายาปรับผานุมไดอยางถูกตองน่ันเอง
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