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อ.วีณา  ทองรอด 

เรียบเรียง 

 

แคลเซียมคืออะไร 

  หากจะให๎บอกถึงเกลือแรํสักตัวหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆตํอรํางกายหนึ่งในนั้นจะต๎องมีแคลเซียม เราร๎ูจัก

แคลเซียม มานานในแงํของการชํวยให๎กระดูกแข็งแรง ส าหรับคนที่ไมํสามารถรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงได๎ก็

สามารถทดแทนงํายๆได๎ด๎วยอาหารเสริมแคลเซียมที่มีจ าหนํายอยูํทั่วไปและราคาไมํแพง โดยมักจะอยูํในรูปของแคลเซียม

คาร์บอเนต แคลเซียมกลูโคเนต แคลเซียมซิเตรด แคลเซียมซิเตรดมาเลต แคลเซียมแลคเตต และแคลเซียมฟอสเฟต และ

ปริมาณที่รํางกายจะได๎รับแคลเซียมจากอาหารเสริมเหลํานี้ก็จะขึ้นกับวําในแตํละแบบจะให๎แคลเซียมแกํรํางกายเทําไร เชํน 

แคลเซียมคาร์บอเนตจะให๎ปริมาณแรํธาตุแคลเซียม ประมาณ 40% แคลเซียมกลูโคเนตจะให๎ปริมาณแรํธาตุแคลเซียม

ประมาณ 9% ทั้งนี้ยังขึ้นอยูํกับการดูดซึมเข๎าสูํรํางกายด๎วย มีการค๎นพบวําแรํธาตุแคลเซียมที่ได๎จากแคลเซียมซิเตรดจะถูกดูด

ซึมได๎ดีกวําที่ได๎จากคอร์บอเนต “แคลเซียม” เป็นธาตุที่พบมากที่สุดในทุกสํวนของรํางกาย โดยในรํางกายคน 50 กิโลกรัม 

จะมีแคลเซียมอยูํประมาณ 1 กิโลกรัม ซึ่งเกือบทั้งหมดจะอยูํในกระดูกและฟัน ดังนั้นในเวลากลําวถึงแคลเซียมจึงมักจะนึก

ถึงเฉพาะกระดูกเทํานั้น แตํที่จริงแล๎วยังมีแคลเซียมสํวนอ่ืที่อยูํในเซลล์ที่ไมํใชํกระดูกอีกประมาณร๎อยละ 1 ส าหรับหน๎าที่ๆ 

ส าคัญของแคลเซียมก็คือ การสร๎างกระดูก ซึ่งกระดูกท าหน๎าที่เป็นโครงสร๎างของรํางกาย รักษารูปรํางและลักษณะของ

รํางกายให๎สวยงามและยังเป็นที่ยึดเกาะของกล๎ามเนื้อเป็นเกราะป้องกันอวัยวะภายในตํางๆของรํางกายไมํให๎ได๎รับความ

กระทบกระเทือน อยํางไรก็ตาม แคลเซียม มิใชํเป็นเพียงตัวเสริมสร๎างกระดูกให๎แข็งแรงเทํานั้น แตํยังมีหน๎าที่ส าคัญในการ

ท างานของเซลล์ตํางๆ ภายในรํางกายอีกด๎วย ได๎แกํ การชํวยการแข็งตัวของเลือด ท าให๎เลือดที่ไหลออกจากบาดแผลเกิด

แข็งตัวหยุดไหลได๎ นอกจากนี้ แคลเซียม ยังเกี่ยวข๎องกับการท างานของกล๎ามเนื้อและเส๎นประสาท ชํวยให๎การท างานของ

กล๎ามเนื้อหัวใจปกติและการสํงสัญญานประสาทที่ถูกต๎อง รักษาความสมดุลของกรดดํางในเลือดและความดันโลหิตให๎ปกติ 

 

 

 

การบริโภคแคลเซียมในวัยต่างๆ 
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แคลเซียมเข้าสู่ร่างกายอย่างไร 
 ส าหรับการท างานของแคลเซียมจะเร่ิมจาก เมื่อรํางกายได๎รับแคลเซียมจากอาหารก็จะถูกกรดในกระเพาะท าให๎

แคลเซียมแตกตัวได๎ดีขึ้นและถูกดูดซึมได๎งํายขึ้นจากบริเวณล าไส๎สํวนต๎น โดยอาศัย Calbindin-D ซึ่งปกติแล๎วรํางกายจะดูด

ซึมแคลเซียมได๎ประมาณร๎อยละ 20-40 หลังจากนั้นแคลเซียม จะเข๎าสูํเลือดผํานไปตามระบบไหลเวียนโลหิตแล๎วไปสูํ

อวัยวะตํางๆ สํวนใหญํจะเข๎าสูํกระดูก นอกนั้นเข๎าสูํเซลล์ตํางๆ ในรํางกาย ที่เหลือจะถูกขับออกทางปัสสาวะโดยปกติทั่วไป

แม๎กระดูกจะไมํยืดตัวให๎เห็น แตํจะมีแคลเซียม ผํานเข๎าออกจากกระดูกถึงวันละประมาณ 700 มิลลิกรัม ซึ่งแม๎วําเกลือแรํที่

ติดอยูํในกระดูกดูเหมือนจะติดอยูํอยํางถาวร แตํอันที่จริงแล๎วแคลเซียม ในกระดูกจะถูกดึงออกพร๎อมกับขบวนการละลาย

กระดูก (resorption) และเสริมเข๎าไปพร๎อมกับการสร๎างกระดูกใหมํ (formation) อยูํตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นกับภาวะโภชนาการ 

ปริมาณแคลเซียม ความสมดุลของฮอร์โมนและวัยโดยทั่วไปรํางกายจะพยายามอยํางเต็มที่ในการที่จะรักษาระดับ แคลเซียม  

ในเลือดให๎ปกติเสมอเพื่อให๎อวัยวะตํางๆ ปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางปกติเปรียบให๎งํายก็เสมือนวําระดับแคลเซียมที่ปกติก็คือ

จ านวนเงินที่ติดกระเป๋าอยูํส าหรับใช๎จํายในแตํละวัน โดยแคลเซียมสํวนที่ถูกขับออกทางปัสสาวะ และแคลเซียมที่ใช๎เพื่อ

การซํอมแซมกระดูกเปรียบเสมือนคําใช๎จํายประจ าวัน แคลเซียมในกระดูกเสมือนเงินฝากในธนาคาร แคลเซียมรับจาก

อาหารเสมือนรายได๎ประจ าวันถ๎ารายรับมากกวํารายจําย อาจมีเหลือเก็บในธนาคารซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสะสมแคลเซียม

ในกระดูก ถ๎ารายได๎น๎อยกวํารายจํายก็ต๎องถอนจากธนาคารเพื่อน าไปใช๎จํายก็จะท าให๎เกิดการขาดดุล ซึ่งถ๎าเป็นเชํนนี้อยูํเป็น

ประจ าเงินในธนาคารก็จะรํอยหรอไปนั่นก็เปรียบได๎กับการที่รํางกายได๎รับแคลเซียมไมํพอเพียงตํอความพยายามรักษาระดับ

แคลเซียมให๎ปกติจึงต๎องละลายแคลเซียมจากกระดูกมาเพิ่มให๎กับเลือด ท าให๎แคลเซียมในกระดูกคํอยๆลดลงสุดท๎าย

แคลเซียมหรือเงินที่ติดกระเป๋าอยูํก็ลดลงจนไมํพอใช๎นั่นเอง ซึ่งจากการศึกษาพบวําการสะสมแคลเซียมของรํางกายมนุษย์

นั้นเริ่มตั้งแตํยังเป็นทารกในครรภ์มารดาโดยในแตํละวัยรํางกายสามารถสะสมปริมาณแคลเซียมในระดับที่แตกตํางกัน ดังนี้ 

 1.   เด็กแรกเกิด - 9 ขวบ มีความสามรถในการสะสม แคลเซียม ได๎ 100 มิลลิกรัม/น้ าหนัก ตัว/วัน 

 2.   เด็กอายุ 10 ขวบ มีความสามารถในการสะสม แคลเซียม ได๎ 100-150 มิลลิกรัม/น้ าหนัก  ตัว/วัน 

 3.   ชํวงวัยรํุน มีความสามารถในการสะสม แคลเซียม ได๎ 200-400 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว/วัน 

       ชายและหญิงอายุ 18 ปี มีความสามารถในการสะสม แคลเซียม ได๎ 50-100 มิลลิกรัม/ น้ าหนักตัว/วัน 

 4.   ผู๎ใหญํอายุ 30 ปี มีความสามารถในการสะสม แคลเซียม ได๎ 0 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว/วัน   
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 ซึ่งหมายความวําหลังจากอายุ 30 ปีไปแล๎ว รํางกายจะไมํสะสมแคลเซีย อีกตํอไป จึงต๎องมีการเติมแคลเซียมให๎

รํางกายเพื่อรักษาระดับแคลเซียม ในกระดูกด๎วยคุณสมบัติการท างานของแคลเซียมดังกลําว นับได๎วําแคลเซียมมีประโยชน์

ตํอรํางกายของมนุษย์อยํางยิ่ง ซึ่งในแตํละสภาวะของมนุษย์นั้น แคลเซียมได๎ให๎ประโยชน์ในลักษณะตํางๆ กัน ดังนี้ 

 

ความต้องการของคนแต่ละวัย 

หญิงตั้งครรภ์ 

 ส าหรับหญิงมีครรภ์แล๎ว แคลเซียมนับได๎วําเป็นแรํธาตุที่ส าคัญตํอสภาวะการตั้งครรภ์อยํางมากโดยหญิงตั้งครรภ์

จ าเป็นต๎องได๎รับแคลเซียมมากกวําคนธรรมดาเน่ืองจากจะต๎องถํายทอดแรํธาตุดังกลําวสูํลูกเพื่อการพัฒนาโครงสร๎างรํางกาย 

ของทารกในครรภ์ดังนั้นหญิงมีครรภ์จึงมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะขาดแคลน แคลเซียม ถ๎าไมํสามารถบริโภคอาหารที่ให๎ปริมาณ

แคลเซียมได๎เพียงพอตํอทั้งแมํและลูกได๎ บํอยครั้งจึงพบวําหญิงมีครรภ์จะมีอาการกล๎ามเนื้อปวดเกร็งในบริเวณตํางๆ ของ

รํางกาย ที่พบบํอยคือ บริเวณนํอง โดยจะเกิดขึ้นทั้งๆ ที่ไมํได๎ออกก าลังกายหรือเดินมาก อันเป็นผลมากจากการขาด

แคลเซียมนั่นเอง จากการศึกษาพบวําหญิงตั้งครรภ์เป็นตระคริวถึงร๎อยละ 26.8 และสํวนใหญํเร่ิมมีอาการตั้งแตํอายุครรภ์

ประมาณ 25 สัปดาห์ และอาการดีขึ้นได๎อยํางชัดเจนหากได๎รับการเสริม แคลเซียม ดังนั้น แคลเซียม จึงเป็นแรํธาตุที่จ าเป็น

ยิ่งตํอสภาวะการตั้งครรภ์ เพราะนอกจากจะชํวยให๎พัฒนาการเติบโตของทารกในครรภ์เป็นปกติแล๎ว ยังมีสํวนชํวยรักษา

เสถียรสภาพความหนาแนํนกระดูกในแมํซึ่งจะชํวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกระดูกหรือโรคกระดูกพรุนในภายหลัง

ได๎ 

 

วัยเด็ก 

 เด็กๆ ต๎องการแคลเซียมมากกวําวัยผู๎ใหญํและวัยสูงอายุเพื่อน ามาเสริมสร๎างความแข็งแรงให๎แกํกระดูกและฟัน และ

สํวนอ่ืนๆ เพื่อใช๎เป็นโครงสร๎างของรํางกาย โดยการสะสมแคลเซียมเร่ิมตั้งแตํวัยเด็กและจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ในวัยหนุํมสาว ซึ่ง

จากการศึกษาพบวําถ๎าปริมาณแคลเซียมในรํางกายเด็กต่ า จะท าให๎กระบวนการสะสมเกลือแรํในกระดูกและความหนาแนํน

ของกระดูกต่ า เป็นผลให๎เกิดโรคกระดูกอํอนหรือโรคกระดูกคํอมงอได๎ โดยเด็กจะมีอาการเหงื่อออกบริเวณศีรษะมาก

เกินไป การนั่ง คลาน เดิน ท าได๎ช๎า นอนไมํหลับ กระดูกขาของเด็กที่ได๎รับแคลเซียมไมํเพียงพอเมื่อรับน้ าหนักตัวที่เพิ่มมาก

ขึ้นตามอายุเป็นผลให๎ขาโกํง กระดูกซี่โครงโค๎งงอ กระดูกเชิงกรานมีรูปรํางผิดปกติซึ่งอาการน้ีเมื่อเกิดขึ้นกับเด็กแล๎วไมํ 
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สามารถรักษาให๎หายคืนปกติได๎ นอกจากจะท าการผําตัดใหญํเทํานั้น สิ่งที่ส าคัญของชํวงอายุนี้คือ การพัฒนารูปแบบการ

บริโภคให๎สอดคล๎องกับระดับแคลเซียมที่รํางกายต๎องการให๎เพียงพอ เพื่อพัฒนาความหนาแนํนของกระดูกให๎การเติบโต

ของเด็กเป็นปกติ อีกทั้งยังเป็นสํวนส าคัญที่ชํวยลดความเสี่ยงการเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกในชํวงตํอไปของชีวิตได๎ 

 

วัยหนุ่มสาว 

 จากการศึกษาวิจัยแสดงวํา ชํวงอายุ 11-24 ปี เป็นชํวงที่รํางกายด าเนินกระบวนการกํอรูปกระดูก โดยถ๎ารํางกาย

ได๎รับแคลเซียมในปริมาณที่ต่ ากวํารํางกายต๎องการ จะกํอให๎เกิดปัญหาตามมาในภายหลังซึ่งถ๎าขาดอยํางร๎ายแรงจะกํอให๎เกิด

โรคกระดูกอํอน มีอาการเจ็บกระดูก เจ็บกล๎ามเนื้อ และเมื่อประสบกับการกระดูกหัก กระดูกจะสมานให๎เหมือนเดิมได๎ช๎า 

สิ่งส าคัญคือ การรักษาระดับการบริโภคอาหารให๎สอดคล๎องกับระดับแคลเซียมที่ต๎องการเพื่อป้องกันโรคเกี่ยวกับกระดูก ถ๎า

จะต๎องมีการสูญเสียไปในภายหลังของชํวงชีวิต โดยถ๎าเราได๎รับแคลเซียมตั้งแตํอยูํในวัยหนุํมสาวหรือกลางคนอยําง

สม่ าเสมอและพอเพียง อายุการสึกหรือผุกรํอนตามธรรมชาติก็จะยืดออกไปได๎อีกนานกวําคนที่อยูํในวัยเดียวกันที่บริโภค

แคลเซียมไมํเพียงพอในวัยเด็กและวัยหนุํมสาว 

 

วัยสูงอายุ 

 คนเราปกติจะมีโอกาสสูญเสียแคลเซียมจากกระดูกเมื่อเรามีอายุมากขึ้น เพราะวําเมื่ออายุเกินกวํา 30 ปีแล๎วรํางกาย

จะไมํสะสมแคลเซียมอีกตํอไป โอกาสเผชิญกับโรคเกี่ยวกับกระดูกจะสูงถ๎ารํางกายไมํได๎รับแคลเซียมอยํางเพียงพอ

โดยเฉพาะอยํางยิ่งหญิงวัยหมดประจ าเดือนซึ่งการศึกษาพบวํารํางกายจะสูญเสีย กระดูกในชํวงประมาณ 5-6 ปีแรกหลังจาก

หมดประจ าเดือน เน่ืองจากการลดลงของฮอร์โมน oestrogens  และประสิทธิภาพในการสร๎าง Vitamin D ก็ลดลงตามวัยที่

เพิ่มมากขึ้น จึงมีแนวโน๎มจะเป็นโรคกระดูกพรุนสูง โดยเป็นโรคที่เป็นผลมาจากการขาดแคลนแคลเซียมซึ่งบางคร้ังอาจท า

ให๎กระดูกหักได๎เนื่องจากแบกรับน้ าหนักตัวไมํไหว และในกรณีที่ร๎ายแรงจะกํอผลเสียตํอกระดูกสันหลัง กระดูกต๎นขา และ

กระดูกแขนทํอนนอกได๎อีกด๎วย โดยโรคดังกลําวจะไมํแสดงอาการใดๆ ให๎ทราบเลยจนกวําจะมีอาการกระดูกหัก ดังนั้นคน

ในวัยสูงอายุที่มีการเสริมแคลเซียมให๎กับกระดูกอยํางเพียงพอ จะชํวยยับยั้งการสูญเสียกระดูกในชํวงนี้ได๎ การเผชิญกับการผุ

กรํอนของกระดูกจะน๎อยลง ความเสี่ยงที่ต๎องเผชิญกับโรคที่เกี่ยวกับกระดูกเมื่อยํางเข๎าสูํวัยทองก็น๎อยลงหรืออาจไมํเกิดขึ้น

เลยก็ได๎จะเห็นได๎วําแคลเซียมมีความจ าเป็นส าหรับคนทุกเพศทุกวัยด๎วยกัน  ปริมาณความต๎องการแคลเซียมของรํางกายจะ
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แตกตํางกันในแตํละวัย ซึ่งสถาบันสุขภาพแหํงชาติของอเมริกา (National Institute Health) แนะน าปริมาณของแคลเซียมที่

เหมาะสมในแตํละวัย ดังนี้ 

ปริมาณแคลเซียมที่ควรได๎รับตํอวัน 

  1.   เด็ก (1-10 ปี) ควรได๎รับ 800 – 1,000 มิลลิกรัมตํอวัน 

  2.  วัยรุํน (11-25 ปี) ควรได๎รับ 1,000 มิลลิกรัมตํอวัน 

  3.   ผู๎ใหญํ ควรได๎รับ 1,500 มิลลิกรัมตํอวัน 

  4.   หญิงมีครรภ์ ควรได๎รับ 1,500 มิลลิกรัมตํอวัน 

  5.   หญิงให๎นมบุตร ควรได๎รับ 1,500 – 2,000 มิลลิกรัมตํอวัน 

  6.   ผู๎ป่วยกระดูกหัก ควรได๎รับ 1,500 มิลลิกรัมตํอวัน 

 

แหล่งท่ีพบ 

 ในการบริโภคอาหารประจ าวัน ควรรับประทานอาหารหลายหมูํ หลายประเภทในแตํละวัน ควรหลีกเลี่ยงการ

รับประทานอาหารน๎อยชนิดหรือซ้ าซาก จะเป็นการป้องกันภาวะการณ์ขาดแคลเซียมได๎เป็นอยํางดี โดยปริมาณของ

แคลเซียมที่เหมาะสมในแตํละวันควรรับประทานแคลเซียม ไมํเกิน 2,500 มิลลิกรัม การเสริมสร๎างแคลเซียม จากอาหารควร

กระท าแตํพอเพียง ไมํควรมากเกินไปเพราะแคลเซียมที่เป็นสํวนเกินจะไมํถูกดูดซึมสูํกระแสเลือด กลําวคือโดยปกติทั่วไป

รํางกายมนุษย์จะมีการตรวจสอบตัวเองโดยอัตโนมัติในการพยายามรักษาสมดุลของปริมาณแคลเซียมในเลือดถ๎ารํางกายมี

ปริมาณแคลเซียมในเลือดต่ า แล๎วเรารับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเข๎าไปอยํางพอเหมาะ รํางกายจะพยายามดูดซึม

แคลเซียมนั้นไว๎ทั้งหมด ไมํยอมปลํอยให๎แคลเซียมถูกขับออกจากรํางกาย นี่คือกลไกที่วิเศษของรํางกายที่เมื่อขาดสารอาหาร

ชนิดใดแล๎วเมื่อเรารับประทานเข๎าไปเพียงนิดเดียวรํางกายจะดูดซึมอยํางมหาศาล ในขณะที่ถ๎าเรากินสารอาหารนั้นเกินกวํา

ความต๎องการรํางกายก็จะขับออกโดยอัตโนมัติ ในขณะเดียวกันถ๎ารํางกายมีปริมาณแคลเซียมต่ าอยูํแล๎ว และเราไมํได๎

รับประทานอาหารที่มีแคลเซียม เข๎าไปอยํางเพียงพออยํางตํอเนื่อง ก็จะกํอให๎เกิดสภาวะการณ์ขาดแคลเซียมได๎ คนที่มีภาวะ

ขาดแคลเซียม จะมีอาการหงุดหงิดงําย ชาและเป็นเหน็บที่นิ้วมือ นิ้วเท๎า และรอบปาก มีอาการกระตุกของกล๎ามเนื้อ ถ๎าตรวจ

พบวําการตอบสนองของเอ็นกระตุกแรงขึ้นจะเกิดอาการตระคริวบํอย มีอาการมือจีบเกร็งตามมาและชักได๎ถ๎าขาดรุนแรง ใน

สํวนของหัวใจอาจพบความผิดปกติของคลื่นหัวใจบางคร้ัง หัวใจอาจล๎มได๎ปัญหาที่ส าคัญอีกประการ ก็คือการขาดแคลเซียม
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ไมํมาก แตํขาดอยํางเร้ือรัง ซึ่งท าให๎รํางกายต๎องเสียดุลตลอดเวลา โดยทั่วไปจะไมํปรากฏอาการชัดเจนในระยะแรก ท าให๎

แหลํงสะสมแคลเซียม คือ กระดูกเกิดการผุกรํอน ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ กระดูกหักงํายขึ้นทั้งๆ ที่ได๎รับแรงกระทบเพียงเบาๆ

ต าแหนํงที่พบบํอยคือ กระดูกที่ต๎นแขนใกล๎ข๎อมือ หรือต๎นขาบริเวณสะโพก ถ๎าปัญหานี้เกิดขึ้นที่กระดูกสันหลังก็จะท าให๎

กระดูกสันหลังทรุดได๎งํายแคลเซียม นับได๎วําเป็นสารอาหารที่มีความส าคัญ เพราะแคลเซียมเป็นสารอาหารที่มีหน๎าที่

เกี่ยวข๎องกับการท างานของเซลล์ตํางๆ ในรํางกาย สํวนใหญํอยูํในกระดูก โดยปกติรํางกายมนุษย์ไมํสามารถสร๎างแคลเซียม

ได๎เองจึงจ าเป็นต๎องบริโภคอาหารเพื่อให๎ได๎รับสารอาหารดังกลําว ซึ่งนมและผลิตภัณฑ์จากนม และปลาที่สามารถเคี้ยว

กระดูกได๎เป็นแหลํงอาหารที่มีแคลเซียมสูง ส าหรับประโยชน์ของแคลเซียมนอกจากการเป็นสํวนประกอบส าคัญของ

กระดูก ฟัน และเน้ือเยื่อตํางๆ ดังที่ได๎กลําวแล๎ว แคลเซียมยังชํวยท าให๎กระบวนการตํางๆ ในรํางกายท างานได๎อยํางปกติ เชํน 

ระบบของกล๎ามเนื้อ ระบบของภูมิคุ๎มกัน ระบบเหลํานี้ต๎องอาศัยแคลเซียม ทั้งสิ้น ปัจจุบันน้ีประโยชน์ของแคลเซียม มี

บทบาทมากขึ้นกวําเดมิโดยถูกน ามาใช๎ในทางการแพทย์ส าหรับการป้องกันโรคกระดูกพรุน โรคมะเร็งในล าไส๎ใหญํ ชํวยลด

ไขมันในเลือด ป้องกันโรคหัวใจ ชํวยให๎ระบบประสาทคลายตัว แคลเซียมพบมากในนมและผลิตภัณฑ์จากนม แตํก็พบได๎

ในอาหารทั่วๆ ไป ดังนี้ 

อาหารท่ีพบ (เทียบเป็น % โดยน้้าหนัก) 

  กุ๎งแห๎งตัวเล็ก 2.31% 

  กะปิ 1.56% 

  มะขามฝักสด 0.43% 

  ยอดแค 0.40% 

  ยอดสะเดา 0.35% 

  คะน๎า 0.25% 

  เต๎าหู๎เหลือง 0.16% 

  นมสด 0.12% 

ประโยชน์ของแคลเซียม 

 แคลเซียมในรํางกายเกือบทั้งหมดจะสะสมในกระดูกและฟัน ซึ่งเป็นที่ๆ ไปชํวยท าให๎เกิดความแข็งแรง อีกทั้งจะมี

ปริมาณแคลเซียมจ านวนน๎อยๆ ที่อยูํในกระแสเลือดที่จะมีสํวนชํวยในการสร๎างฮอร์โมนและเอนไซม์ตํางๆ เพื่อให๎รํางกาย
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ท างานเป็นปกติ เชํน 

  1.   แคลเซียม ท าหน๎าที่เป็นตัวน าสัญญาณระหวํางเซลล์ประสาทให๎สื่อสารกันได๎เป็นปกติ 

  2.   แคลเซียม ชํวยให๎กล๎ามเนื้อหดตัวได๎เป็นปกติ ที่ส าคัญคือกล๎ามเนื้อหัวใจ 

  3.   แคลเซียม ชํวยในกระบวนการท าให๎เลือดแข็งตัว 

  4.   แคลเซียม ชํวยในกระบวนการสร๎างภูมิคุ๎มกันโรค 

 ดังนั้นหน๎าที่ๆ ส าคัญเหลํานี้ท าให๎รํางกายขาดแคลเซียมไมํได๎เลย ดังนั้นเมื่อรํางกายขาดก็จะไปดึงมาจากกระดูก

แทน สํงผลให๎กระดูกไมํแข็งแรง แตํก็เป็นที่นําเสียดายที่คนสํวนใหญํรับประทานแคลเซียมน๎อยกวําคร่ึงของที่ควรจะได๎รับ

ตํอวัน ท าให๎กระดูกก็จะบางลงและไมํแข็งลงเร่ือยๆ และเรามักจะทราบวําเราเป็นโรคกระดูกพรุนก็ตํอเมื่อเกิดอาการ

กระดูกหักงํายแม๎กระทบเพียงเล็กน๎อยโดยสํวนใหญํจะแนะน าให๎รับประทานแคลเซียมรํวมกับแมกนีเซียมและวิตามินดี ซึ่ง

ที่จริงแล๎วรํางกายเราจะได๎รับวิตามินดีจากแสงแดดธรรมชาติอยูํแล๎วและยังพบในอาหารตํางๆอีกวิตามินดีจะชํวยให๎

แคลเซียมถูกดูดซึมได๎เป็นปกติ สํวนแมกนีเซียม ซึ่งเป็นเกลือแรํที่ส าคัญของรํางกายและอาจจถูกยับยั้งการดูดซึมจาก

แคลเซียมได๎ ดังนั้นจึงแนะน าให๎รับประทานแคลเซียมคูํกับแมกนีเซียมไปด๎วยกัน 

 

โรคกระดูกพรุน 

 ถ๎ากระดูกเราแข็งแรงก็จะชํวยป้องกันโรคกระดูกพรุนได๎หรือท าให๎เป็นช๎าลง ดังนั้นเราควรพยายามรับประทาน

แคลเซียมให๎เพียงพอและตํอเนื่องทุกวัน ซึ่งจะท าให๎รํางกายไปสะสมแคลเซียมทีก่ระดูก และท าให๎กระดุกแข็งแรง หากเรา

ได๎รับแคลเซียมไมํเพียงพอก็จะท าให๎ก็จะท าให๎กระดูกบางลง และท าให๎หักได๎งําย ความสูงไมํเพิ่มขึ้นหรือเตี้ยกวําที่ควรจะ

เป็น ได๎มีการศึกษาพบวําถึงแม๎วําในอายุที่น๎อยกวํา 35 ปีรํางกายมักจะไมํมีปัญหาเกี่ยวกับเร่ืองสุขภาพกระดูกและฟันทั้งนี้คน

ที่อายุมากกวํา 65 ปี และพยายามรับประทานอาหารที่อุดมไปด๎วย แคลเซียมหรือรับประทานอาหารเสริมแคลเซียมก็จะชํวย

ลดความเสี่ยงของการสูญเสียมวลกระดูกและการเกิดอาการกระดูกหักได๎ อีกทั้งในรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดหลัง 

ลองรับประทาน แคลเซียมรํวมกับแมกนีเซียม ซึ่งจะท าให๎กระดูกแข็งแรงขึ้นและลดอาการดังกลําวได๎ความดันโลหิตสูงมี

การศึกษาพบวําคนที่ความดันโลหิตสูงมักจะรับประทานแคลเซียม น๎อยกวําคนปกติ และยังพบอีกวําการรับประทานอาหาร

ที่อุดมไปด๎วยแคลเซียม หรืออาหารเสริมชํวยลดความดันโลหิตลงในผู๎ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ทั้งนี้เป็นเพราะแคลเซียม 

ชํวยให๎กล๎ามเนื้อบีบตัวได๎ดีและท าให๎หัวใจและหลอดเลือดท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพจึงสํงผลให๎ความดันโลหิตลดลง

ได๎ 
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มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 

 แคลเซียม ชํวยป้องกันมะเร็งล าไส๎ใหญํ มีการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองนี้มายาวนาน และพบวําคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็น

มะเร็งล าไส๎ใหญํ จะมีแน๎วโน๎มลดลงได๎เมื่อรับประทานแคลเซียม มีการพบวําหลังได๎รับ แคลเซียมการแบํงเซลล์ที่ผิดปกติ

ลดลง อาจเป็นเพราะวําแคลเซียมจะไปลดผลการรบกวนของน้ าดีและกรดไขมันในล าไส๎ลงที่เป็นสาเหตุของการแบํงเซลล์ที่

ผิดปกติในล าไส๎อาการปวดกํอนมีประจ าเดือน มีการศึกษาที่แสดงให๎เห็นวําแคลเซียมชํวยบรรเทาอาการปวดกํอนมี

ประจ าเดือน และรวมทั้งอารมณ์ที่แปรปรวน ซึมเศร๎า และมักจะเกิดกํอนที่จะมีประจ าเดือน ทั้งนี้เพราะการที่มีระดับ

แคลเซียมในรํางกายต่ าสํงผลให๎ระดับฮอร์โมนผิดปกติไปด๎วย มีการศึกษาในผู๎หญิงหลายร๎อยคนให๎รับประทานแคลเซียม 

ขนาด 750 มิลลิกรัม คร้ังละ 1 เม็ด วันละ 2 คร้ัง พบวําอาการที่เกี่ยวข๎องที่มักเกิดกํอนมีประจ าเดือนรวมทั้งอาการปวดลดลง 

อยํางเห็นได๎ชัดความรุนแรงก็ลงกวําคร่ึง 

 จากการศึกษาการบริโภคแคลเซียมในวัยตํางๆ สรุปได๎วําการบริโภคแคลเซียมให๎พอเพียงจะชํวยเสริมสร๎างกระดูก

ในวัยเด็กและวัยหนุํมสาว เพิ่มปริมาณมวลกระดูกสูงสุดของรํางกายในวัยหนุํมสาว ชํวยชะลอการสูญเสียมวลกระดูกในวัย

กลางคนและวัยสูงอายุ จึงมีความส าคัญในการบริโภคอาหารจากแคลเซียม แหลํงอาหารที่ดีของแคลเซียมคือ นมผลิตภัณฑ์

จากนม ปลาที่กินได๎ทั้งกระดูก เต๎าหู๎ และผักใบเขียว การบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมสูงจะชํวยสร๎างเสริมสุขภาพในการ

ป้องกันและชะลอการเกิดโรคกระดูกพรุนได๎ตํอไป 
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อ.ดร.สิริมนต์ ชายเกตุ 

รวบรวมข๎อมูล 

อาหาร เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์  อาหารที่รับประทานกันมีทั้งอาหารที่ผลิตขึ้น
ในประเทศ และอาหารที่น าเข๎าจากตํางประเทศ  อาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมกับความต๎องการของรํางกาย
จะท าให๎รํางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี และอายุยืนยาว 

 การผลิตอาหารส าหรับผู๎บริโภคจึงมีการควบคุมดูแลตั้งแตํต๎นน้ าถึงปลายน้ า หรือจากฟาร์มสูํโต๏ะอาหาร (Form 
farm to table) หรือจากฟาร์มสูํช๎อน  (Form farm to fork)  (1) 

 

 
ท่ีมาของภาพ: http://www.hiroshima-is.ac.jp/blogs/media/blogs/events/farmtotable2.jpg 27/09/2554 

 

ส าหรับหนํวยงานหลักในประเทศไทยที่ดูแลความปลอดภัยอาหารคือ กระทรวงสาธารณสุข (1)  ซึ่งได๎จัดท า
แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานความปลอดภัยด๎านอาหารขึ้นเมื่อ ประมาณ พ.ศ.2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎อาหารที่
ผลิตและบริโภคในประเทศมีความปลอดภัย  ภายใต๎ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 5 ด๎าน ได๎แกํ  

1.การพัฒนากฎหมายให๎เป็นสากล 

2.ความเข๎มแข็งในการก ากับดูแลให๎อาหารปลอดภัย 

3.การพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค 

4.การพัฒนาบุคลากรและกระบวนงาน 

5.การพัฒนาศักยภาพห๎องปฏิบัติการ 

 

 

เล่าสู่กันฟัง “อาหารปลอดภัย  สุขภาพแข็งแรง” 

http://www.hiroshima-is.ac.jp/blogs/media/blogs/events/farmtotable2.jpg%2027/09/2554
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ตัวอยํางโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขได๎ด าเนินการ เชํน (2)  

 1.โครงการตลาดสดนําซื้อ (Healthy Market)  

 
ท่ีมาของภาพ: http://203.157.181.4/km_yasothon/paper/23/1/16.jpg  27/09/2554 

  สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ส าหรับตลาดขายอาหารสด  อาหารพร๎อมบริโภค อาหารแปรรูป หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบได๎แกํ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   ข๎อก าหนดของโครงการฯ ได๎แกํ 

  -สถานที่สะอาด 

  -อาหารปลอดภัย ไมํมีสารกันเปื้อน (ไมํพบสารบอแรกซ์, สารฟอร์มาลีน, สารไฮโดรซัลไฟต์ หรือสาร
ฟอกขาว, กรดซาลิซิลิก หรือสารกันรา,  สารพิษตกค๎าง, สารก าจัดแมลง 

  -ใสํใจผู๎บริโภค   มีพื้นที่ให๎ความรู๎ และกิจกรรมสํงเสริมการคุ๎มครองผู๎บริโภค (3) 

 2.โครงการร๎านอาหารสะอาด รสชาติอรํอย (Clean Food Good Taste)   

 

 
ท่ีมาของภาพ: http://www.kopidephuket.com/images/CleanFoodGoodTaste.jpg  27/09/2554 

 สัญลักษณ์นี้จะให๎กับร๎านอาหารหรือแผงลอยที่ผํานข๎อก าหนดด๎านสุขาภิบาลอาหาร และผํานการตรวจหา      
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารด๎วย SI-2  โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน คือสถานที่ปรุง  ประกอบ  จ าหนําย                             
ฮาหาร ได๎แกํ  ร๎านจ าหนํายอาหาร  แผงลอยจ าหนํายอาหารและโรงอาหารที่จ าหนํายในทุกพื้นที่ของประเทศ  โดยแบํง
ข๎อก าหนดส าหรับร๎านอาหาร, แผงลอยจ าหนํายอาหารและโรงอาหาร  (4)   หนํวยงานที่รับผิดชอบได๎แกํ กระทรวง
สาธารณสุข    

http://203.157.181.4/km_yasothon/paper/23/1/16.jpg
http://www.kopidephuket.com/images/CleanFoodGoodTaste.jpg
http://www.spko.moph.go.th/Env/SI_2.htm
http://www.spko.moph.go.th/Env/SI_2.htm
http://www.spko.moph.go.th/Env/SI_2.htm
http://www.spko.moph.go.th/Env/cfgt.htm#ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร#ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร
http://www.spko.moph.go.th/Env/cfgt.htm#ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร#ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร
http://www.spko.moph.go.th/Env/cfgt.htm#ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร#ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร
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 3.เคร่ืองหมาย “สุขภาพดี เร่ิมที่อาหารปลอดภัย”  (Safe Food Good Health) 

                    
ท่ีมาของภาพ: www.dmsc.moph.go.th/.../pic/logo_foodsafety.JPG  27/09/2554 

 สัญลักษณ์นี้จะให๎กับร๎านค๎า  แผง  ที่จ าหนํายอาหารสด ในตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ต  หนํวยงานที่
รับผิดชอบได๎แกํ  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข   โดยเป็นการรับรองอาหารสด อาหาร
แปรรูป  ปรุงจ าหนําย  สารเคมีที่ตรวจ เชํน บอแรกซ์  สารพิษตกค๎างจากสารเคมี  สารฟอกขาว  สารกันเชื้อรา  สาร
ฟอร์มาลีน  สารเรํงเน้ือแดง  จุลินทรีย์   (3) 

 นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภาระหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยด๎านอาหาร จะขอ
ยกตัวอยํางโครงการที่รับผิดชอบ ได๎แกํ    

 โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) 

  
ท่ีมาของภาพ: www.chumphon.doae.go.th/logoThai.jpg  27/09/2554 

 สัญลักษณ์นี้ เป็นสัญลักษณ์ที่ให๎กับฟาร์ม แหลํงปลูก ที่ด าเนินการตาม Good Agricultural Practice; GAP,  Code 
of Conduct; COC, และ Good Manufacturing Practice; GMP ภายใต๎การรับผิดชอบหลักคือ กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะรับรองในด๎านตํางๆดังนี้  

 -รับรองสินค๎าอาหาร 

 -รับรองระบบการจัดการด๎านความปลอดภัยคุณภาพอาหาร 

 -รับรองสินค๎าที่ไมํใชํอาหาร เชํน ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

 -รับรองระบบอื่นๆที่ไมํใชํด๎านความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร (3) 

http://www.dmsc.moph.go.th/.../pic/logo_foodsafety.JPG
http://www.chumphon.doae.go.th/logoThai.jpg


 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 14 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน—กันยายน 2554 

 นอกจากนี้ ยังมีหนํวยงานเอกชนที่ด าเนินการเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย เชํน บริษัทไบเออร์ไทย จ ากัด ได๎จัดท า
โครงการพืชอาหารปลอดภัยเพื่อให๎ประชาชนได๎รับทราบข๎อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพืชอาหารให๎มากขึ้น ส าหรับ
สัญลักษณ์มีดังนี้ (3) 

 
ท่ีมาของภาพ: http://www.bayercropscience.co.th/foodsafety/images/logo_bayerfoodsafety.gif   27/09/2554 

 จะเห็นได๎วําการมีความรํวมมือกันทั้งหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการที่จะให๎ประชาชนตระหนักเห็น
ความส าคัญของความปลอดภัยด๎านอาหาร จะท าให๎คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง หํางไกลจากโรค
ตํางๆได๎ 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

1.นโยบายความปลอดภัยด๎านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข.  www.fda.moph.go.th/project/foodsafety/foodbackhome/
food/fs_nayoby.asp   สืบค๎นเมื่อ 27/09/2554. 

2.จงกลนี วิทยารุํงเรืองศรี และ ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์.  ยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย น าไปสูํความยั่งยืนได๎อยํางไร.  ศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยด๎านอาหาร  กระทรวงสาธารณสุข.  www.moph.go.th  สืบค๎นเมื่อ 27/09/2554. 

3.สัญญลักษณ์โครงการอาหารปลอดภัย.  www.bayercropscience.co.th  สืบค๎นเมื่อ 27/09/2554. 

4. อาหารสะอาด รสชาติอรํอย Clean Food Good Taste   http://www.spko.moph.go.th/Env/cfgt.htm  สืบคน๎เมื่อ 
27/09/2554. 

 
 

http://www.bayercropscience.co.th/foodsafety/images/logo_bayerfoodsafety.gif
http://www.moph.go.th/
http://www.bayercropscience.co.th/
http://www.spko.moph.go.th/Env/cfgt.htm


 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 15 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน—กันยายน 2554 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเส้นใยกัญชง  
(Textile product development : fiber body scrub from hemp)  

  
นางสาวกษิรา             เรียงเครือ      อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ศิรินันท์  แกํนทอง  
นางสาวเหมือนฝัน      ยุกระพันธ์  

 บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใยขัดเพื่อเพิ่มมูลคําให๎กับเส๎นใยกัญชง โดยตัดเย็บผืนถักนิตต้ิง 3 แบบ ให๎เป็น

ถุงใยขัดที่สามารถใสํสบูํก๎อนไว๎ด๎านเพื่อใช๎เป็นอุปกรณ์ขัดผิวกายและท าความสะอาดขณะอาบน้ า ส ารวจความพึงพอใจตํอ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบโดยใช๎แบบสอบถามเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางซึ่งเคยใช๎ผลิตภัณฑ์ใยขัดใน

ชีวิตประจ าวันจ านวน 50 คน แปรผลข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรม SPSS  ด๎วยการวิเคราะห์ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน น าผลิตภัณฑ์ที่มีผลความพึงพอใจมากที่สุดทดสอบการใช๎งานจริง โดยเลือกผู๎เคยใช๎ผลิตภัณฑ์ใยขัดจ านวน 5 คน 

ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น    

 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความพึงพอใจโดยรวมตํอผลิตภัณฑ์ใยขัดลายนิต-เพิล อยูํในระดับถึงดีมาก ( x= 

4.20, S.D. = 0.65) และความพึงพอใจโดยรวมตํอบรรจุภัณฑ์อยูํในระดับดีถึงดีมาก      ( x= 4.65, S.D. = 0.48) จากการน า

ผลิตภัณฑ์ไปทดสอบการใช๎งานจริง ผู๎ทดสอบสํวนใหญํมีความพึงพอใจ เนื่องจากเส๎นด๎ายกัญชงเมื่อโดนน้ ามีความนุํมและ

เหนียวกวําผลิตภัณฑ์จากเส๎นใยธรรมชาติอ่ืนๆ ผู๎บริโภคคาดวําจะซื้อผลิตภัณฑ์ตํอชิ้น คือ 130 บาทขึ้นไป (ร๎อยละ 88.00) 

งานวิจัยนี้สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเส๎นใยกัญชง เพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ

ผู๎บริโภคและเป็นการเปิดโอกาสในการขยายชํองทางการตลาดให๎กับผู๎ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส๎นใยธรรมชาติตํอไป   

  

 ค้าส้าคัญ   ใยกัญชง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใยขัดผิว  

บทความวิชาการ 

 บทความวิชาการฉบับนี้ เป็นบทคัดยํอวิชาปัญหาพิเศษของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร        กลุํมวิชาสิ่งทอและ

เคร่ืองนุํงหํม ซึ่งบทความที่คัดมาในฉบับนี้เป็นบทความที่เผยแพรงานวิจัยในงานแสดงผลงานวิชาปญหาพิเศษของนิสิตชั้นป

ที่ 4 ปการศึกษา 2554 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 16 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน—กันยายน 2554 

อิทธิพลของการเตรียมเส้นใยต่อการดูดซึมสีไดเร็กท์และสีเบสิกบนเส้นใยกัญชง  

(Effect of fiber Preparation on Direct and Basic Dye Absorption for Hemp fiber)  

นางสาวชัญญานุช หิตะสิริ      อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ศิรินันท์ แกํนทอง  

นางสาวสิริจันทร์  สาตแฟง  

 บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของการเตรียมเส๎นใยตํอการดูดซึมสีไดเร็กท์และสีเบสิกบนเส๎นใยกัญชงโดยน า

เส๎นใยกัญชงผํานการท าปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 17.5 % ที่เวลา  5,10, 20, 30, 45 และ  60 นาที  และ

ผํานการท าปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมคลอไรท์ (NaClO2) 0.7 %  ที่ pH 4  ที่เวลา 5, 10, 20, 30, 45 และ 60 นาที และ

ผํานการท าปฏิกิริยากับสารละลายทั้งสองชนิด หรือแบบตํอเน่ือง ที่เวลา 5, 10, 20, 30, 45 และ 60 นาที จากนั้นน าเส๎นใย

มาชั่งน้ าหนักและวัดคําการดูดซับความชื้นกํอนและหลังการท าปฏิกิริยา  น าไปย๎อมด๎วยสีไดเร็กท์ที่ความเข๎มข๎น  1% และ 

3% owf  และสีเบสิก 600 mg/l วัดคําการดูดซึมสีบนเส๎นใยด๎วยเคร่ืองยูวีวิสซิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์  ((UV-Vis spec-

trophotometer) ผลการทดลองพบวําเส๎นใยหลังการท าปฏิกิริยากับสารเคมีมีน้ าหนักลดลงและคําการดูดซับความชื้นมี

แนวโน๎มเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น   เส๎นใยกัญชงที่ผํานการท าปฏิกิริยากับสารละลายทั้งสองชนิดหรือแบบตํอเน่ืองมีคําการ

ดูดซับความชื้นมากกวําแบบสารละลายชนิดเดียว  คําการดูดซึมสีไดเร็กท์ชนิด 3 % จะมีคําการดูดซึมสีย๎อมสูงกวําชนิด 

1% สีเบสิกมีแนวโน๎มดูดซึมสีย๎อมสูงขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น การเตรียมเส๎นใยกํอนการย๎อมท าให๎เส๎นใยกัญชงสามารถดูด

ความชื้นได๎ดีขึ้น และสามารถดูดซึมสีไดเร็กท์และสีเบสิกเพิ่มขึ้น   

  

ค้าส้าคัญ   กัญชง, สีไดเร็กท์, สีเบสิก, การวัดการดูดซึมสีย๎อม  



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 17 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน—กันยายน 2554 

การตกแต่งส้าเร็จผ้าฝ้ายด้วยไมโครแคปซูลชนิดเปลี่ยนสี  

Finishing Of Microcapsulated Thermochomic Cotton Fabric  

นางสาวกีรติ แสนสม        อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์  

นายปรเมศวร์ ภิญโญ  

  บทคัดย่อ 

 งานวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษาความเข๎มข๎นของสารชํวยติด (Binder) ตํอไมโครแคปซูลชนิดเปลี่ยนสีเมื่ออุณหภูมิ

เปลี่ยนแปลงบนผ๎าฝ้ายที่ผํานการตกแตํงส าเร็จด๎วยวิธีซิลค์สกรีน ที่มีผลตํอความคงทนตํอการขัดถูบนผ๎าฝ้าย จากการศึกษา

พบวําความคงทนของสีตํอการขัดถูดีที่สุดเมื่อใช๎ความเข๎มข๎นของสารชํวยติดปริมาณ 4 กรัม ตํอไมโครแคปซูล ปริมาณ 10 

กรัม การตรวจสอบลักษณะพื้นผิวของผ๎าฝ้าย สามารถยืนยันได๎วํามีการยึดติดของไมโครแคปซูลชนิดเปลี่ยนสี เมื่ออุณหภูมิ

เปลี่ยนแปลงบนผ๎าฝ้านที่ผํานการตกแตํงส าเร็จ   

  จากการส ารวจความพึงพอใจตํอผลิตภัณฑ์ตัวอยํางที่ท ามาจากผ๎าฝ้ายที่ผํานการตกแตํงส าเร็จด๎วยไมโครแคปซูล

ชนิดเปลี่ยนสี จากกลุํมตัวอยําง คือ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ศิลปกรรมศาสตร์, 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม, ศึกษาศาสตร์ จ านวน 100 คน ผลจากการส ารวจความพึงพอใจตํอผลิตภัณฑ์ พบวํารูปแบบ

ของผลิตภัณฑ์, สีสันของผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม, ผลิตภัณฑ์มีความนําใช๎งาน และผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม

แกํการใช๎งานจริงอยูํในระดับดีมาก   

  

ค้าส้าคัญ   การตกแตํงส าร็จ, ผ๎าฝ้าย, ไมโครแคปซูลเปลี่ยนสี  



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 18 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน—กันยายน 2554 

การตกแต่งส าเร็จผ้าฝ้ายด้วยไมโครแคปซูลจากการบูรเพื่อเพิ่มสมบัติการกันมด (FINISHING  OF  MICROCAP-

SULETED  BY CAMPHOR  OIL  ON COTTON FOR  ANTI-ANT)  

นางสาววงศ์วิมล  เลื่องลือวงศ์         อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์  

นางสาวศรัณยา  ตั้งสุรกิจ  

 บทคัดย่อ    

 งานวิจัยนี้เป็นการตกแตํงส าเร็จเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษของผ๎าฝ้ายให๎สามารถ ป้องกันมดได๎ โดยการน าเทคโนโลยี

ขนาดเล็กที่เรียกวํา ไมโครแคปซูล (Microcapsules) ซึ่งบรรจุน้ ามันจากการบูรผนึกลงบนผ๎าฝ้ายในอัตราสํวนความเข๎มข๎น

ของไมโครแคปซูลตํอสารชํวยติดที่แตกตํางกัน ผํานวิธี Padding - Drying - Curing  จากนั้นท าการตรวจสอบการยึดติดของ

ไมโครแคปซูลบนผ๎าฝ้ายด๎วยกล๎องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสํองกราด (SEM) ทดสอบประสิทธิภาพในการกันมดของผ๎า

ฝ้ายที่ผํานการตกแตํงส าเร็จ ทดสอบวัดคําดัชนีความขาว (Whiteness Index) และทดสอบสมบัติความคงทนตํอการซักล๎าง 

จากการตรวจสอบด๎วยกล๎อง SEM สามารถยืนยันได๎วํามีไมโครแคปซูลติดอยูํบนผิวผ๎าฝ้าย   ผ๎าฝ้ายที่ผํานการตกแตํงส าเร็จ

ด๎วยไมโครแคปซูลจากน้ ามันการบูรมีความสามารถในการกันมดได๎ดีที่สุดที่อัตราสํวนความเข๎มข๎นของไมโครแคปซูลตํอ

สารชํวยติดคือ  40:10 ml/l  อีกทั้งยังคงทนการซักได๎ไมํต่ ากวํา 10 คร้ัง และพบวําคําดัชนีความขาวของผ๎าลดลงเล็กน๎อยเมื่อ

ผํานการตกแตํงส าเร็จ  

  

ค้าส้าคัญ       ไมโครแคปซูล,  การตกแตํงส าเร็จ,  ผ๎าฝ้าย  



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 19 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน—กันยายน 2554 

อาจารย์ ดร.วลัยกร  นิตยพัฒน์  รวบรวมข๎อมูล 

รายชื่อนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ที่ได๎รับทุนการศึกษา โดยจัดสรรให๎แกนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความ

ประพฤติดี  จ านวน 6 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ๎วน)    ดังรายชื่อตํอไปนี้ 

  ทุนการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท  จ านวน 4 ทุน 

  1. นางสาวณัฐชา  อํวมแก๎ว  53102010873 ชั้นปีที่ 2 

  2. นางสาวชมพูนุช  มหาบุณย์  53102010241 ชั้นปีที่ 2 

  3. นางสาสปนัดดา  อินทะบัด  53102010861 ชั้นปีที่ 2 

  4. นางสาวอณุธิดา รักญาติ  52102010824 ชั้นปีที่ 3 

 ทุนการศึกษา ทุนละ 2,500 บาท จ านวน 2 ทุน 

  1. นางสาวเกศราภรณ์  อรรคบุตร  51102010335 ชั้นปีที่ 4 

  2. นางสาวธัญญรัตน์  ศรีกิตติชัย  51102010356 ชั้นปีที่ 4  

รายชื่อนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได๎รับทุนเรียนดี / ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และใบประกาศเกียรติคุณ ในพิธี

วันไหว๎ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 

           1.  ทุนส าหรับนิสิตที่มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 2,000 บาท จ านวน 1 ทุน  

   ได๎แกํ นางสาวจิรภา  พรมโสภา  ชั้นปีที่ 2 รหัส   53102010254 

 2.  ทุนอาหารกลางวันส าหรับนิสิต ทุนละ 1,500 บาท จ านวน 1 ทุน ได๎แกํ 

       นายรุจิภพ  รัตนคนึงธรรม ชั้นปีที่ 2  รหัส   53102010883 

 3. ทุนเรียนดี ทุนละ 2,000 บาท จ านวน 1 ทุน ได๎แกํ 

      นางสาวณัฐชา  อํวมแก๎ว  ชั้นปีที่ 2  รหัส   53102010873  

  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.42 

นิสิตของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ได้รับทุนการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2554  



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 20 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน—กันยายน 2554 

4. เกียรติบัตรส าหรับนิสิตเรียนดี จ านวน 9 คน ได๎แกํ 

1. นางสาวณัฐชา  อํวมแก๎ว  ชั้นปีที่ 2 รหัส   53102010873 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.42 

2. นางสาวฐิติรัตน์  ศิริจันทร์  ชั้นปีที่ 2 รหัส   53102010872 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.30         

3. นางสาวฑิตฐิตา งามศัพพศิลป์  ชั้นปีที่ 2 รหัส   53102010243 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.18 

4. นางสาวปวันรัตน์  อนันนับ  ชั้นปีที่ 3 รหัส   52102010236 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.20 

5. นายวรรณวิชช์  ดิษยบุตร  ชั้นปีที่ 3 รหัส   52102010813 เกรดเฉลี่ยสะลม 3.17 

6. นางสาวรัสรินทร์ สิริกัลยรัตน์  ชั้นปีที่ 3 รหัส   52102010807 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.07 

7. นางสาวณัฐกานต์  หมอสุยะ  ชั้นปีที่ 4 รหัส   51102010350 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.16 

8. นางสาวแพรไพลิน  ไพรภิมุข  ชั้นปีที่ 4 รหัส   51102010367 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.16 

9. นายพงศ์พล สถิตย์พัฒนพงศา  ชั้นปีที่ 4 รหัส   51102010362 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.15 

        

 



 

 

ประมวลภาพกิจกรรมของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

คหกรรมศาสตร์ มศว 21 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน—กันยายน 2554 

- วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ รํวมกับ บริษัทเนสท์เลํ จัดงาน Maggi Cooking Camp 2011@

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห๎อง 19-1401 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ในการนี้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.วิเชียร  

มากตุํน และรองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.เฉลิมชัย  วงศ์วัฒนะ ได๎ให๎เกียรติมารํวมงาน  

- วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ได๎จัดโครงการปฐมนิเทศ และมอบตัวเป็นศิษย์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ณ ห๎อง 19-1514 อาคาร 19 เวลา 12.30 – 16.30 น.  



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 22 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน—กันยายน 2554 

- วันที่ 23 สิงหาคม 2554 นางสาวจันทิมา พจน์จิรานุกูล นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ จบ

การศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2553 ได๎รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ  นีละนิธิ  

- วันที่ 6 กันยายน  2554  วทิยากรจากเครือเบทาโกร ได๎แกํ  น.สพ.ศักดิชญ์  อนุโลมสมบัติ และ นางสาว เปรมศิริ  เปรม

ประเสริฐ บรรยายเร่ือง “ผสานองค์ความร๎ู สูํการปฏิบัติ เพื่อมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืน” ให๎กับนิสิตกลุํมวิชาอาหาร

และโภชนาการ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข๎ารับฟัง ณ ห๎องเรียน 19-1413 อาคาร 19 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 23 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน—กันยายน 2554 

- วันที่ 10 กันยายน 2554  สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แหํงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได๎มีพิธีมอบทุนพระราชทาน 
“คหวัฒนา” ให๎แกํนิสิตหลายสถาบันโดยผู๎ที่ได๎รับทุนจากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คือ นายกู๎เกียรติ  เวียงหฤทัย               
นิสิตชั้นปีที่ 4 กลุํมวิชาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- วันที่ 12 กันยายน 2554 คณะอาจารย์นักเรียน จ านวน 79 คน จากโรงเรียนกิตติวิทย์บ๎านพรุ  อ.หาดใหญํ  จ.สงขลา ได๎มา
ทัศนศึกษาดูงานห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งทอ โดยมี อ.ดร.วลัยกร  นิตยพัฒน์ เป็นวิทยากรแนะน าเคร่ืองมือใน
ห๎องปฏิบัติการฯให๎แกํอาจารย์และนักเรียน  



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 24 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน—กันยายน 2554 

“เราจะเห็นอะไรก็ด๎วยหัวใจเทํานั้น 

สิ่งส าคัญไมํอาจเห็นได๎ด๎วยดวงตา” 

   อังตวน เดอ แซงเตกซูเปรี  

 
...ไมํวําอะไรจะเกิดขึ้น อยําตัดสินแตํเฉพาะสิ่งที่ตาเห็น 
เพราะดวงตามีข๎อจ ากัดในการรับร๎ู แตํหัวใจมีสัมผัสที่กว๎าง
ใหญํลึกซึ้งกวําหลายเทํา ถ๎าใจเรากว๎างพอ... 

ค้าคม 

- วันที่ 22 กันยายน 2554    คุณนลินี  พลอยพร้ิง   วิทยากรจากบริษัท Foodstylist จ ากัด ได๎มาบรรยายเกี่ยวกับศิลปะการ

ตกแตํงจานอาหาร (องค์ประกอบศิลป์) ให๎กับนิสิตของภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 และ 4  กลุํมวิชาอาหารและโภชนาการ และ

ผู๎สนใจเข๎ารับฟังและรํวมกิจกรรม 


