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การบาบัดสี ในนา้ ทิง้
อ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์

ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมสิ่ งทอในประเทศไทยเติบโตอย่าง
รวดเร็ วเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่มที่เพิ่ม
มากขึ้น อุตสาหกรรมการฟอกย้อมเป็ นอุตสาหกรรมกลางน้ าของ
ระบบอุตสาหกรรมสิ่ งทอที่ทาหน้าที่เปลี่ยนวัสดุสิ่งทอในรู ปวัตถุดิบ
ที่เป็ นเส้นด้ายหรื อผ้าดิบให้เป็ นวัสดุสาเร็ จที่สามารถนาไปจาหน่าย
แก่ผบู ้ ริ โภคได้โดยตรง หรื อจาหน่ายเป็ นวัตถุดิบให้กบั อุตสาหกรรม
ปลายน้ าอย่างอุตสาหกรรมเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปและเครื่ องนุ่งห่ มอื่นๆ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมฟอกย้อมส่ วนใหญ่เป็ น
กระบวนการทางเคมีที่อาศัยการปรับเปลี่ยนสมบัติของเส้นใยโดย
ที่มาของภาพ http://chartree.wordpress.com/2009/12/13/ (สื บค้นเมื่อ
การใช้สารเคมีและสี ยอ้ มที่เหมาะสมซึ่ งอาศัยน้ าเป็ นตัวกลาง
อุตสาหกรรมฟอกย้อมจึงเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้น้ าปริ มาณมากและท้ายสุ ดของกระบวนการจะปลดปล่อยน้ า
เสี ยที่มีการปนเปื้ อนของสี ยอ้ มออกมาเป็ นจานวนมากซึ่ งสี ยอ้ มก่อให้เกิดมลพิษทางน้ าเนื่องจากทาให้แหล่งน้ ามีสีอนั ไม่พึง
ปรารถนาและทาลายทัศนียภาพของแหล่งน้ า สี ยอ้ มอาจเข้าสู่ ร่างกายของผูใ้ ช้ได้ 3 ทาง คือ ทางจมูกโดยการสู ดดม ทาง
ผิวหนังโดยการสัมผัส และทางระบบทางเดินอาหาร โดยปนเข้าไปกับอาหารการกิน แต่ก็เป็ นที่ทราบกันดีวา่ สารวัตถุดิบที่
ใช้ในการสังเคราะห์สียอ้ ม มีจานวนไม่นอ้ ยที่มีความเป็ นพิษสู งมาก และมีหลายตัวเป็ นสารก่อมะเร็ ง เช่น สารเบนซิดีน
โครเมียม และ 2-แนฟทิลลามีน โดยส่ วนมากแล้วสารเคมีเหล่านี้และสี บางประเภทสามารถบาบัดได้ดว้ ยวิธีทางกายภาพและ
ทางเคมีทวั่ ๆ ไป แต่มีสีบางประเภทที่ไม่สามารถบาบัดได้ดว้ ยวิธีการดังกล่าว ผลเสี ยที่เกิดขึ้นจากสี นอกจากจะทาให้แหล่ง
น้ าธรรมชาติขาดความสวยงามแล้วยังลดอัตราการนาเข้าของออกซิ เจนที่เข้าสู่ ผวิ หน้าของแหล่งน้ า
และบดบังปริ มาณ
แสงอาทิตย์ที่ตกลงสู่ ผวิ น้ าทาให้พืชน้ าไม่สามารถสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้ จะส่ งผลให้ปริ มาณออกซิ เจนในน้ าลดลงทาให้สัตว์
น้ าอาจตายได้ ดังนั้นน้ าทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมก่อนปล่อยออกจากโรงงาน ต้องผ่านระบบบาบัดน้ าเสี ยเพื่อทาการกาจัดสาร
ต่างๆ รวมทั้งสี ที่ตกค้างก่อน วิธีการบาบัดสี มีหลายวิธีดงั นี้
1. การตกตะกอนด้ วยสารเคมี (Chemical Coagulation) เป็ นกระบวนการกาจัดสี ที่ใช้กนั อย่างกว้างขวาง โดยมักใช้
ร่ วมกับการปรับความเป็ นกรด-ด่าง และสามารถใช้เป็ นกระบวนการบาบัดขั้นต้น ก่อนกระบวนการบาบัดทางชีววิทยา สาร
ตกตะกอนที่นิยมใช้คือ ปูนขาว สารส้ม เกลือของเหล็ก เช่น เฟอร์ รัสคลอไรด์ หรื อเฟอร์ รัสซัลเฟต เป็ นต้น การกาจัดสี โดย
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กระบวนการตกตะกอนด้วยสารส้ม เป็ นผลจากการทาให้โมเลกุลของสี ถูกดูดซับบนอนุภาคของสารส้ม ทาให้เกิดตะกอน
ของสี จมตัวลงในน้ าทิ้ง จากนั้นทาให้น้ าทิ้งเป็ นกลางก่อนปล่อยลงท่อน้ าทิ้ง เทคนิคนี้สามารถกาจัดสี ออกได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ แต่เนื่ องจากน้ าทิ้งจะมีลกั ษณะแตกต่างไปตามชนิดของโมเลกุลสี ยอ้ ม ถ้าสี ยอ้ มมีโมเลกุลเล็ก เช่น สี ประเภทสี
แอสิ ด สี รีแอคทีฟ การเกิดตะกอนของสี โดยใช้สารส้มจะไม่สามารถทาได้ ดังนั้นต้องปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของปฏิกิริยา
การตกตะกอนให้เป็ นไปอย่างสมบูรณ์ โดยใช้สารช่วยให้เกิดการรวมตัวของตะกอน เช่น พอลิอิเล็คโตรไลท์ ซึ่ งต้องใช้ใน
ปริ มาณที่เหมาะสม เนื่องจากความเข้มข้นของพอลิอิเล็คโตรไลท์ที่เหลืออยูใ่ นน้ าทิง้ จะส่ งผลเสี ยต่อกระบวนการไนตริ ฟิเค
ชัน
2. กระบวนการบาบัดทางชีววิทยา (Biological Treatment) กระบวนการนี้ อาศัยจุลินทรี ยใ์ นการลดสี โดยจุลินทรี ยท์ ี่
เติบโตขึ้นมาใหม่
จะมีการดูดซับสี ไปด้วยทาให้สามารถบาบัดสี ได้
แบ่งออกเป็ น
2
ระบบ
คือ
- ระบบตะกอนเร่ ง (Activated Sludge) เป็ นกระบวนการบาบัดน้ าเสี ยทางชีววิทยา ซึ่ งอาศัยจุลินทรี ยใ์ นการทาลาย
กิน ดูดซับ หรื อเปลี่ยนรู ปของมวลสารต่างๆ ที่มีอยูใ่ นน้ าเสี ยให้มีค่าความสกปรกลดลง
- ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ดัดแปลงจากการบาบัดน้ าเสี ยแบบที่มีอากาศและไม่มีอากาศรวมกัน โดย
เพิ่มเครื่ องเติมอากาศที่ผิวน้ า ระบบนี้คล้ายกับระบบตะกอนเร่ งต่างกัน เพียงบ่อนี้จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ขุดจากพื้นดิน
โดยตรง คุณภาพของน้ าเมื่อผ่านกระบวนการนี้จะมีค่าบีโอดีลดลงประมาณร้อยละ 30-50
3. การดูดซับด้ วยถ่ านกัมมันต์ (Activated Carbon) การดูดซับบนถ่านกัมมันต์ เป็ นกระบวนการดูดซับที่นิยมใช้
อย่างแพร่ หลาย สามารถใช้กาจัดสี ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่มีขอ้ จากัดที่น้ าหนักโมเลกุลของของเสี ยที่จะถูกดูดซับ ต้องมี
น้ าหนักโมเลกุลประมาณ 400 ซึ่ งโดยทัว่ ไปน้ าหนักโมเลกุลของของเสี ยในอุตสาหกรรม สี จะมีน้ าหนักโมเลกุลต่ากว่า 400
และสู งกว่า 1200 ดังนั้นก่อนการกาจัดสี ดว้ ยกระบวนการดูดซับบนถ่านกัมมันต์ จะต้องมีการปรับขนาดโมเลกุลของของเสี ย
ให้เหมาะสมก่อน โดยการไฮโดรไลซิ สด้วยปูนขาว ซึ่ งต้องใช้ปูนขาวปริ มาณมากในการปรับความเป็ นกรด-ด่างของ
สารละลายให้อยูใ่ นช่วง 10-11 ซึ่ งส่ งผลให้ความเป็ นกรด-ด่างของน้ าทิ้งสู ง ดังนั้น ต้องมีการปรับความเป็ นกรด-ด่างให้เป็ น
กลางก่อนปล่อยทิง้ ด้วยการกาจัดสี ดว้ ยกระบวนการดูดซับบนถ่านกัมมันต์เป็ นกระบวนการที่ทาให้โมเลกุลของสี ดูดติดบน
ผิวของถ่านกัมมันต์ดงั นั้น ประสิ ทธิ ภาพการดูดซับสี จะเพิ่มขึ้นตามปริ มาณรู พรุ นของถ่านกัมมันต์เพราะพื้นที่ผวิ จาเพาะมาก
ขึ้นนัน่ เอง คือ 600-1,000 ตารางเมตร/กรัม แต่การทาให้โมเลกุลของสี หลุดออกจากผิวของถ่านนั้นทาได้ยาก ต้นทุนการนา
ถ่านกัมมันต์กลับมาใช้ใหม่จึงสู งมาก เพราะต้องผ่านการเผาและการกาจัดกากซึ่ งมีค่าใช้จ่ายสู ง รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่ วนที่มี
การปรับความเป็ นกรด-ด่างก่อนปล่อยออกจากโรงงานด้วย ทาให้เทคนิคนี้ไม่เป็ นที่นิยมแม้จะมีประสิ ทธิ ภาพการกาจัดสี สูง
ก็ตาม
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4. การออกซิไดซ์ ด้วยโอโซน (Ozone Treatment) โดยทัว่ ไปโมเลกุลสี ยอ้ มจะมีหมูโ่ ครโมฟอร์ ที่เป็ นสารประกอบ
อินทรี ยเ์ ป็ นพวกวงแหวน กับพันธะคู่หรื อพันธะเดี่ยวดังนั้นการที่จะทาลายโมเลกุลของสี น้ นั ต้องทาลายหมู่โครโมฟอร์ ที่
เป็ นพันธะคู่หรื อพันธะเดี่ยวก่อน ซึ่ งการบาบัดทางชีววิทยาไม่สามารถทาได้ กระบวนการกาจัดสี โดยใช้โอโซนเป็ นเทคนิคที่
นามาใช้ไม่นานนัก ซึ่ งอาจได้รับความนิยมเมื่อมาตรฐานการปล่อยน้ าทิ้งเข้มงวดขึ้น การโอโซเนชัน (Ozonation) เป็ นการ
ออกซิ ไดซ์พนั ธะคู่ที่เป็ นพันธะเคมีของหมู่โครโมฟอร์ ของโมเลกุลด้วยโอโซน แต่เนื่ องจากโอโซนเป็ นตัวออกซิ ไดซ์ที่แรง
มากจะทาปฏิกิริยากับสารประกอบในน้ าทิง้ อย่างรวดเร็ วเมื่อเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันโมเลกุลของสี ยอ้ ม ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั
ประกอบด้วยไนโตรเจนคลอรี น
หรื อซัลเฟอร์ จะเกิดเป็ นสารประกอบชนิ ดใหม่ที่เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อมมากกว่าสาร
เริ่ มต้นเดิม
5. เทคโนโลยีเยือ่ แผ่น (Membrane Technology) กระบวนการกาจัดสี ดว้ ยเยือ่ แผ่น (Membrane) สามารถใช้ในการ
กาจัดสี นาเอาสารเคมีที่ใช้ในการย้อมสี และสี ยอ้ มบางชนิ ดกลับมาใช้ใหม่ได้ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทดังนี้
5.1 ไมโครฟิ ลเตรชัน (Microfiltration) ใช้ในการกาจัดสี ยอ้ ม ที่มีลกั ษณะเป็ นคอลลอยด์ ที่ถูกปล่อยออก
จากหม้อย้อมหลังจากผ่านการล้าง โดยใช้กาจัดสี ประเภทสี ดิสเพอร์ สที่ใช้ยอ้ มเส้นใยประเภทพอลิเอสเทอร์ และสี ยอ้ ม
ประเภทสี ซลั เฟอร์ สี แวต และสี อะโซอิกที่ใช้ยอ้ มเส้นใยฝ้ าย และวิสโคส (Viscose) สี ยอ้ มดิสเพอร์ สเมื่อผ่านกระบวนการไม
โครฟิ ลเตรชัน แล้วสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
5.2 ออสโมซิสย้อนกลับ (Reverse Osmosis) เหมาะสาหรับใช้กาจัดอิออนสี ยอ้ ม และโมเลกุลของสี ยอ้ มที่มี
ขนาดใหญ่ เป็ นกระบวนการที่จะต้องผ่านเยือ่ แผ่น 2 ขั้นตอน คือเยือ่ แผ่นออสโมซิ สย้อนกลับที่บรรจุน้ ากร่ อย (Brackish
Water) และเยือ่ แผ่นออสโมซิ สย้อนกลับที่บรรจุน้ าทะเล (Sea Water) ซึ่ งเยือ่ แผ่นแรกจะสามารถกาจัดสี ได้ถึงร้อยละ 90
ความเข้มข้นของสี ที่เหลือจะถูกส่ งผ่านไปยังเยือ่ แผ่นที่สอง และสามารถกาจัดสี ได้ถึงร้อยละ 94 อย่างไรก็ตามสี ยอ้ มที่ใช้
ย้อมเส้นใยประเภทฝ้ ายไม่สามารถใช้กระบวนการนี้ได้
5.3 ไดนามิค เมมเบรน (Dynamic Membrane) ใช้กาจัดสี ยอ้ มที่มีลกั ษณะเป็ นคอลลอยด์ที่แขวนลอยอยู่
โดยใช้ตวั รองรับที่มีรูพรุ น เช่น เหล็ก แสตนเลส วัสดุคาร์ บอน หรื อเซรามิก ซึ่ งต่อมาได้พฒั นามาใช้ ไฮดรัสเซอร์ โคเนียม
(IV) ออกไซด์ และกรดพอลิอะคลีลิกส์ เพื่อปรับปรุ งขนาดของรู พรุ น กระบวนการนี้สามารถกาจัดสี ได้ถึงร้อยละ 95 หรื อ
มากกว่า
6. นาโนฟิ ลเตรชัน (Nanofiltration) ใช้กาจัดสี ยอ้ มประเภทสี รีแอคทีฟที่ใช้ยอ้ มเส้นใยฝ้ าย เนื่องจากการย้อมสี รี
แอคทีฟต้องใช้สารอิเล็คโตรไลท์ช่วยในการย้อม เช่น โซเดียมคลอไรด์ โซเดียมซัลเฟต ซึ่ งกระบวนการนี้สามารถแยกสาร
พวกอิเล็คโตรไลท์เหล่านี้ ออกมาและนากลับมาใช้ได้ดว้ ย
7. เทคโนโลยีใหม่ ๆ (New Technology) เทคโนโลยีใหม่ๆ มากมายที่เกิดขึ้น มีพ้นื ฐานตั้งอยูบ่ นเทคนิ คต่างๆ กัน แต่
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มีวตั ถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุด ตัวอย่าง เช่น
7.1 ตัวดูดซับชนิ ดอนินทรี ยซ์ ่ ึ งถูกปรับปรุ งให้ดีข้ ึน และมีการนามาใช้กนั อยูใ่ นโรงงานประสิ ทธิ ภาพในการ
กาจัดสี ค่อนข้างดี อัตราการกาจัดเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ให้ผลการกาจัดอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ที่กาหนดไว้แม้จะมีความแปร
ผันของความเข้มข้นสี ที่สูงหรื อมีสารเจือปนก็ตาม ซึ่ งต้นทุนวิธีน้ ีต่ากว่าเทคนิคอื่นๆ ที่คล้ายกันดังนั้น เทคนิ คนี้จึงคุม้ ค่าต่อ
การพิจารณาต่อไป
7.2 ระบบที่มีพ้นื ฐานของอิเลคโตรไลซิ สที่อยูใ่ นระหว่างกาลังพัฒนา พลังงานที่ใช้จะสู ง และบางครั้ง
คลอรี น และไฮดรอกซี เรดิคลั สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่ งจะทาให้เกิดการแตกพันธะอย่างควบคุมไม่ได้ ตัวดูดซับชนิดอินทรี ยห์ รื อ
พืชแห้ง เช่น ผักตบชวาจะมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือเซลลูโลส ซึ่ งมีหมู่ฟังก์ชนั นัลไว้แลกเปลี่ยนอิออน หรื อโมเลกุลของ
สารอินทรี ยไ์ ด้
เอกสารอ้างอิง
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2542. การกาจัดสี ยอ้ มในน้ าเสี ยจากการย้อมผ้า. คู่มือการจัดการสิ่ งแวดล้อมโรงงานฟอกย้อม.
กรุ งเทพมหานคร. หน้า 17-26.
ปิ ยรั ตน์ บารุ งสาลี . 2550. การย่อยสลายของไคโตซานในดิ นภายหลัง จากการดู ดซับสี ย อ้ มแอซิ ดกรี น 25. วิทยานิ พนธ์
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เล่ าสู่ กนั ฟัง
“ การดูแลตนเองด้ านโภชนาการ เรื่องความดันโลหิตสู ง โรคหัวใจและหลอดเลือด”
ผศ.สิ ริมนต์ ชายเกตุ

เรี ยบเรียง

เมื่อวันที่ 10-12 กันยายน 2555 ผูเ้ ขียนได้เข้าร่ วมฟังการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 6 “ความเชื่อมโยง
ด้านอาหารสู่ ความมัน่ คงด้านโภชนาการ” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุ งเทพมหานคร จัดโดย
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาคเครื อข่าย
ด้านอาหารและโภชนาการ สาหรับหัวข้อการบรรยายในการประชุมทุกๆเรื่ องเป็ นเรื่ องที่มีประโยชน์ต่อแวดวงโภชนาการ
เป็ นอย่างมาก ผูเ้ ขียนจึงขอนาการบรรยายในหัวข้อ “ การดูแลตนเองด้านโภชนาการ เรื่ องความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด” ซึ่ งเป็ นอีกหัวข้อหนึ่งที่มาเล่าสู่ กนั ฟัง ผูเ้ ขียนหวังว่าจะเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อท่านผูอ้ ่านในการดูแล
ตนเองเพื่อลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว ผูบ้ รรยายในหัวข้อนี้คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนา
โรจน์ สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาหรับเนื้อหา
การบรรยายมีรายละเอียดดังนี้
ปั จจุบนั โรคเรื้ อรังที่ไม่ติดต่อ เป็ นสาเหตุการตายของประชากรทัว่ โลก รัฐบาลไทยเล็งเห็นความสาคัญของปั ญหานี้
จึงกาหนดนโยบาย 10 ปี (พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ. 2563) ในการลดการสี ยชีวติ ลดโรค ลดภาระของโรคไม่ติดต่อ ด้วย
ยุทธศาสตร์ “สุ ขภาพดีวถิ ีชีวิตไทย” ที่มุ่งเน้นการป้ องกันโรคไม่ติดต่อ 5 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ ง โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ใส่ ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส”
คือ ใส่ ใจดูแลตนเองเรื่ องอาหาร อิริยาบถ ออกกาลังกาย และอารมณ์ ลดละเลิกการสู บบุหรี่ และการดื่มสุ รา (1)
เราควรป้ องกันการเกิดโรคเหล่านี้ดีกว่าการรักษาทีหลัง เพราะเหตุวา่ เวลาเกิดกล้ามเนื้ อหัวใจตาย สมองตาย อัม
พฤกษ์ อัมพาต การแพทย์ไม่สามารถทาให้หวั ใจ สมองที่ตายแล้ว กลับฟื้ นคืนเหมือนเดิม บางคนที่ไม่เสี ยชีวติ ก็เกิดความ
พิการขึ้น ด้วยเหตุน้ ีการป้ องกันจึงดีกว่าการมารักษาตัวเมื่อเป็ นโรค (1)
การศึกษาแบบ Review เกี่ยวกับอาหารกับการป้ องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พบว่า การรับประทานอาหาร
ไขมันประเภทกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ไม่ผา่ นกระบวนการเติมไฮโดรเจน ธัญพืช ผลไม้และผัก กรดไขมันโอเมกา 3 จะช่วย
ป้ องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้การออกกาลังกาย หลีกเลี่ยงการสู บบุหรี่ การรักษาน้ าหนักตัวให้อยูใ่ น
เกณฑ์ปกติ อาจช่วยป้ องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรชาวยุโรป(2)
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อาหารที่ช่วยลดความดันโลหิ ตและลดโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มีหลายชนิ ด ตัวอย่างเช่น
1.อาหารลดความดันโลหิ ต (Dietary Approaches to stop Hypertension: DASH diet) พบว่าลดความดันโดยเฉลี่ย 8
– 14 มิลลิเมตรปรอท (1) (ภาพด้านล่างแสดงอาหารแบบ DASH diet)

ภาพแสดงอาหารแบบ DASH diet
ที่มา : http://www.dietdiet.com/wp-content/uploads/2011/11/DASH-DIET.jpg (สื บค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2555)

ความดันโลหิ ตปกติมีค่า 120 / 80 มิลลิเมตร ปรอท หากความดันโลหิ ตมีค่าสู งกว่าปกติ ก็จะเพิม่ ความเสี่ ยงต่อกาวะ
สุ ขภาพ (3) อาหารแบบ DASH diet จะประกอบด้วย ธัญพืชผ่านการขัดสี นอ้ ย ปลา เป็ ดไก่ และ nuts (Nut) หรื อถัว่
เปลือกแข็ง จะเห็นได้วา่ อาหารเหล่านี้ จะมีเนื้ อแดงน้อยมาก มีการลดการใช้น้ าตาล ลดขนมหวาน และเครื่ องดื่มที่มีน้ าตาล
เป็ นส่ วนประกอบ เมื่อเปรี ยบเทียบกับอาหารอเมริ กนั (3) นอกจากนี้ DASH diet ยังลดโอกาสตายจากทุกสาเหตุร้อยละ 31
และลดโอกาสตายจากอัมพาตร้อยละ 89 (1)
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2.อาหารโอกินาวา
เนื่องจากชาวโอกินาวาเป็ นกลุ่มคนที่มีอายุยนื ที่สุดในโลก
พบว่าชาวโอกินาวาตายจากโรคหลอดเลือด
หัวใจน้อยกว่าชาวอเมริ กนั 6 ถึง 11 เท่า อาหารโอกินาวาประกอบด้วยอาหารที่ให้พลังงานต่า มีสารอาหาร มีสารต้าน
อนุมูลอิสระ มีค่าไกลซิ มิกอินเด็กซ์ต่า กินผักมาก กินเนื้อสัตว์นอ้ ย (1) ภาพด้านล่างแสดงอาหารโอกินาวา

ภาพแสดงอาหารโอกินาวา
ที่มา : http://okinawa-diet.com/images/okinawa_diet_food_pyramid.jpg (สื บค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2555)

3.อาหารไทยโบราณ
อาหารไทยโบราณมีการกินผัก กินปลา กินข้าว กินถัว่
กินเนื้อสัตว์ใหญ่นอ้ ยมาก โดยผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ ได้ให้คนไทยหันมากินอาหารไทยโบราณ ซึ่ งมีความคล้ายกับอาหารโอกินาวา
และอาหารเมดิเตอร์เรเนียน โดยเน้น “พืชสด ลดเกลือ เนื้อน้อย ด้อยมัน น้ าตาลต่า ธรรมชาติ ปราศจากภัย” ซึ่ งผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ ผูบ้ รรยายได้ขยายความเพิม่ เติมดังนี้
พืชสดคือ กินอาหารจากผักสดอย่างน้อย 2 ฝ่ ามือต่อมื้อ หรื อผักสุ ก 1 ฝ่ ามือต่อมื้อ
ลดเกลือ คือ กินเกลือโซเดียมจากน้ าปลาไม่เกิน ½ ช้อนโต๊ะต่อมื้อ ‘งดกินอาหารปรุ งแต่ง สาเร็ จรู ป
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เนื้อน้อย คือ กินเนื้อสัตว์จากเนื้อแดง ไม่เกิน 24 ถึง 32 กรัม ต่อมื้อ หลีกเลี่ยงเนื้ อปรุ งแต่ง เช่น ไส้กรอก หมูแฮม
เบคอน
ด้อยมัน คือ ลดกินอาหารทอด กินไขมันจากสัตว์ ไขมันอิ่มตัว ให้นอ้ ย งดกินไขมันชนิดทรานส์
น้ าตาลต่า คือกินน้ าตาลไม่เกินวันละ 6 ถึง 8 ช้อนชา ไม่ดื่มน้ าอัดลม น้ าผลไม้สาเร็ จรู ป เครื่ องดื่มรสหวานจัด เช่น
กาแฟเย็น ชาเย็น นมเปรี้ ยว ไม่ควรดื่มเครื่ องดื่มผสมน้ าตาลเทียมเป็ นประจา เพราะจะเพิ่มโอกาสเกิดกลุ่มอาการ Metabolic
Syndrome
ธรรมชาติ ปราศจากภัย คืออาหารที่ไม่ได้ผา่ นการปรุ งเติมเสริ มแต่งมากจนเกินไป เป็ นอาหารไทยโบราณที่รสไม่
จัดจ้าน ปราศจากสารปนเปื้ อน ยาฆ่าแมลง สารเคมี (1)
ประเทศไทยมีภาพแสดงธงโภชนาการซึ่ งมีการแนะนาการบริ โภคอาหารเพื่อมีสุขภาพที่ดี ดังภาพด้านล่าง

ภาพแสดงธงโภชนาการ
ที่มา http://www.trueplookpanya.com/data/product/blog/images/upload_5/folder_ypsakura/upconts/table_16.png (สื บค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2555)

ดังนั้นเพื่อสุ ขภาพที่ดี หลีกเลี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิ ตสู ง และโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงควรหันมาบริ โภค
อาหารไทยโบราณที่มีรสชาติไม่จดั จ้าน ทาอาหารกินเอง พึ่งพาอาหารนอกบ้านให้นอ้ ย (1)
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เอกสารอ้างอิง
1.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์. การดูแลตนเองด้านโภชนาการ เรื่ องความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจและหลอดเลือด.
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 6
“ความเชื่อมโยงด้านอาหารสู่ ความมัน่ คงด้านโภชนาการ”ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุ งเทพมหานคร. วันที่ 10-12 กันยายน 2555. หน้าที่ 58-62.
2.Frank B. Hu; and Walter C. Willett, Optimal Diets for Prevention of Coronary Heart Disease. JAMA.
2002;288(20):2569-2578. doi:10.1001/jama.288.20.2569. (1 October 2012).
3.National Institutes of Health. National Heart, Lung, and Blood Institute. Your guide to lowering your blood
pressure with DASH. Revised April 2006. http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/dash/new_dash.pdf. (1 October 2012).
………………………….
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“การเผยแพร่ งานวิจัยของคณาจารย์ ด้านคหกรรมศาสตร์ ส่ ู ประชาชน”
หัวข้ อ “การสารวจภาวะโภชนาการในวัยรุ่ น : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนท่ ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี”
สิ ริมนต์ ชายเกตุ เรียบเรียง
คอลัมน์ “การเผยแพร่ งานวิจยั ของคณาจารย์ดา้ นคหกรรมศาสตร์ สู่ประชาชน” เป็ นคอลัมน์ใหม่ของวารสารฯ เป็ น
การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ผลงานของอาจารย์ในภาควิชาฯ เพื่อ
เป็ นองค์ความรู ้ที่เผยแพร่ ไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องและคนทัว่ ไปสามารถเข้าใจได้ สาหรับเรื่ องราวที่นามาเผยแพร่ ในฉบับนี้เป็ น
งานวิจยั ของสิ ริมนต์ ชายเกตุ ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ”การสารวจภาวะโภชนาการในวัยรุ่ น : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนท่ามะขาม
วิทยา จังหวัดราชบุรี” โดยได้รับทุนสนับสนุนการทาวิจยั เงินรายได้จากคณะวิทยาศาสตร์ มศว ประจาปี 2549
วัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี มีการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยามาก (1) ดังนั้น อาหารและโภชนาการจึงมี
ความสาคัญต่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพชีวติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ พบว่าการบริ โภคอาหารที่ไม่ถูก
สัดส่ วนมีผลทาให้เกิดโรคขาดสารอาหารหรื อภาวะโภชนาการเกิน (2) การศึกษาของสิ ริมนต์ ชายเกตุ ทาการศึกษาเรื่ อง
การสารวจภาวะโภชนาการในวัยรุ่ น : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี อายุ 13-18 ปี จานวน 357 คน
พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีภาวะโภชนาการปกติคิดเป็ นร้อยละ 62.8 และ 64.6 ในเพศชายและหญิง ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม
พบว่ายังมีนกั เรี ยนเพศชายและเพศหญิง ร้อยละ 13.3 และ 14.9 มีภาวะโภชนาการต่ากว่าเกณฑ์ และยังพบภาวะโภชนาการ
เกินในเพศชายและหญิง ร้อยละ 24 และ 20.5
ผลการศึกษาด้านการรับประทานอาหารพบว่านักเรี ยนรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ร้อยละ 77.3 รับประทาน
อาหารวันละ 2 มื้อ คิดเป็ นร้อยละ 20.4 นักเรี ยนรับประทานอาหารครบ 5 หมู่เป็ นประจาคิดเป็ นร้อยละ 25.8 นักเรี ยนดื่ม
น้ าอัดลมเป็ นบางครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 65.3 ผลการศึกษาการออกกาลังกายพบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ออกกาลังกายบางครั้งคิด
เป็ นร้อยละ 55.2 (3)
จากผลการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้วา่ ควรมีการให้โภชนศึกษากับนักเรี ยนเพิ่มมากขึ้น โดยให้นกั เรี ยนและผูป้ กครอง
เห็นความสาคัญของการบริ โภคอาหารเป็ นประจาครบ 3 มื้อทุกวัน และเน้นการรับประทานอาหารให้หลากหลาย ครบ 5 หมู่
(3) (ดังแสดงในภาพที่ 1) สาหรับอาหารมื้อเช้านับว่าเป็ นอาหารมื้อที่สาคัญที่ไม่ควรละเลยเนื่องจากในระหว่างที่หลับ
ร่ างกายยังคงใช้พลังงานสารอาหารต่างๆ เพื่อให้กระบวนการในร่ างกายทางาน เช่น ระบบหายใจ และอื่นๆ ทางานไปได้
เมื่อตื่นขึ้นมา ระดับสารอาหารหลายชนิดจะลดลง จึงจาเป็ นต้องนามาเติมให้อยูใ่ นระดับปกติดว้ ยการกินอาหารเช้า หาก
ไม่ได้รับประทานมื้อเช้าเป็ นประจาจะทาให้ขาดสมาธิ เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ ได้ชา้ ลง และนามาซึ่ งโรคสมองเสื่ อมในอนาคต ซึ่ ง
ขณะนี้มีจานวนมาก
เด็กและเยาวชนจึงต้องรับประทานอาหารเช้าให้เป็ นนิสัย โดยเฉพาะก่อนไปโรงเรี ยน จะช่วยให้
นักเรี ยนมีสมาธิ ในการเรี ยน ความจาดีข้ ึน (4)
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ภาพที่ 1 แสดง อาหาร 5 หมู่
ที่มาของภาพ: health.kapook.com (สื บค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2555)

สาหรับการบริ โภคน้ าอัดลมนั้น หากพิจารณาคุณค่าทางโภชนาการ พบว่า น้ าอัดลมประกอบด้วยน้ าตาลเป็ นส่ วน
ใหญ่ เมื่อเทียบกับนมโดยเฉพาะนมจืดซึ่ งมีโปรตีน ไขมัน ถ้าพิจารณาด้านราคาพบว่า น้ าอัดลมบรรจุขวดขนาดธรรมดา
ราคาประมาณ 10 บาท และน้ าอัดลมบรรจุกระป๋ องขนาด 325 ลูกบาศก์เซนติเมตร ราคาประมาณ 13-15 บาท ในขณะที่นม
สดยูเอชที ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ราคาประมาณ 12 - 13 บาท จะเห็นได้วา่ นมให้คุณค่าทางโภชนาการมากกว่า
โดยเฉพาะนมจืด ดังนั้นวัยรุ่ นจึงควรดื่มนมจืดทุกวัน นอกจากนี้การดื่มน้ าอัดลมบ่อยๆ หรื อดื่มเป็ นประจาจะมีผลกระทบต่อ
สุ ขภาพของร่ างกายได้ โดยเฉพาะในเด็ก การดื่มน้ าอัดลมก่อนอาหารจะทาให้อิ่มและกินอาหารได้นอ้ ยลง ซึ่ งมีโอกาสเป็ น
โรคขาดสารอาหารได้ อีกทั้งยังทาให้เกิดก๊าซในกระเพาะอาหาร เนื่ องจากก๊าซที่อยูใ่ นน้ าอัดลมมีผลทาให้ทอ้ งอืดและจุก
เสี ยด อีกทั้งน้ าตาลในน้ าอัดลมยังเป็ นแหล่งอาหารที่ดีของจุลินทรี ยใ์ นปาก ซึ่ งมีผลทาให้ฟันผุ ดังนั้นหลังจากดื่มน้ าอัดลม
แล้วคุณแม่ควรกาชับลูกๆ ให้แปรงฟันทุกครั้ง (5)
ด้านการออกกาลังกาย นั้น วัยรุ่ นควรออกกาลังกายเป็ นประจาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบาย
ส่ งเสริ มให้คนไทยมีสุขภาพดีท้ งั ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ จิตวิญญาณ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ "สุ ขภาพดีวถิ ีชีวิตไทย ปี
2555-2563” ในการสร้างความตระหนักที่จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรมสุ ขภาพให้เหมาะสมตามกลุ่มวัย จากการสารวจ
สุ ขภาวะคนไทยพบว่า เยาวชนไทยมีการออกกาลังกายน้อยที่สุด โดยผลสารวจพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชน
อายุต้ งั แต่ 11 ปี ขึ้นไป มีผอู ้ อกกาลังกายหรื อเล่นกีฬาเพียง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ส่ วนใหญ่คิดว่าตนเองมีสุขภาพ
ร่ างกายที่แข็งแรง แตกต่างจากกลุ่มคนทางานซึ่ งใส่ ใจในการออกกาลังกายเป็ นพิเศษ เพื่อเตรี ยมร่ างกายให้พร้อมอยูเ่ สมอ
และเป็ นการลดความตึงเครี ยดจากการทางาน (6) ตัวอย่างกิจกรรมการออกกาลังกายสาหรับวัยรุ่ น เช่น แบดมินตัน (ดัง
แสดงในภาพที่ 2) บาสเกตบอลฟุตบอล (7)
กล่าวโดยสรุ ป วัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีความต้องการอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอต่อร่ างกายเพื่อภาวะโภชนาการที่ดี
นอกจากนี้วยั รุ่ นควรมีการออกกาลังกายเป็ นประจา เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ
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ที่มาของภาพ: ww2.mcot.net (สื บค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 2 กีฬาแบดมินตัน
เอกสารอ้างอิง
1.วีนสั ลีฬหกุล. โภชนาการสาหรับทารก เด็กวัยก่อนเรี ยน วัยเรี ยน และวัยรุ่ น. ใน โภชนศาสตร์ ทางการพยาบาล.
วีนสั ลีฬหกุล สุ ภาณี พุทธเดชาคุม้ และถนอมขวัญ ทวีบูรณ์. กรุ งเทพฯ. บริ ษทั บุญศิริการพิมพ์ จากัด. พิมพ์ครั้งที่ 2.
มกราคม 2545.
2.อารี วัลยะเสวี. ความสาคัญของโภชนาการในเด็กปกติ. ใน โภชนาการเด็กในภาวะปกติและเจ็บป่ วย.
บรรณาธิ การโดย อุมาพร สุ ทศั น์วรวุฒิ และพิภพ จิรภิญโญ. ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย. กรุ งเทพฯ. พิมพ์ที่ ชัย
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บทความวิชาการ
บทความวิชาการฉบับนี้ เป็ นบทคัดย่อวิชาปั ญหาพิเศษของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์

กลุ่มสิ่ งทอและ

เครื่ องนุ่งห่ม ซึ่ งบทความที่คดั มาในฉบับนี้เป็ นบทความที่เผยแพร่ งานวิจยั ในงานแสดงผลงานวิชาปั ญหาพิเศษของนิสิตชั้น
ปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2554
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งทอประเภทนอนวูฟเวนเพือ่ เป็ นอุปกรณ์ สาหรับเพาะเลีย้ งพืชไม่ ใช้ ดิน
นางสาวพิมพ์มณี ปิ่ นเพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึ กษา : อาจารย์ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม : ดร.ณัฐภพ สุ วรรณเมฆ

งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทนอนวูฟเวนให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ทดแทนสาหรับ
การเพาะปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดยทาการศึกษาความสามารถในการอุม้ น้ าของผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง ได้แก่ แกลบ, นอนวูฟเวน
จากเส้นใยมะพร้าว, นอนวูฟเวนจากเส้นใยฝ้ าย, นอนวูฟเวนจากเศษผ้าฝ้ ายทอ, นอนวูฟเวนจากเส้นใย PET, นอนวูฟเวนจาก
เส้นใย Bicomponent EVOH/PP และหาค่าความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ตวั อย่างที่เหมาะสมสาหรับการเพาะเลี้ยงพืชไม่ใช้
ดิ น จากนั้นศึ กษาอัตราการเจริ ญเติบโตของพืชไม่ใช้ ผลจากการศึ กษาพบว่า ผลิ ตภัณฑ์นอนวูฟเวนจากเส้นใยฝ้ าย และ
ผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวนจากเส้นใย PET มีค่าความสามารถในการอุม้ น้ าได้ดีที่สุด ความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวนที่
เหมาะสมต่อการนาไปขึ้นรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สาหรับเพาะปลูกพืชไม่ใช้ดินจะอยู่ในช่ วง 0.173-0.208 g/cm3 และพืชที่
เพาะปลูกโดยไม่ใช้ดินในผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวนจากเส้นใย PET มีอตั ราการเจริ ญเติบโตของพืชสู งที่สุด

คหกรรมศาสตร์ มศว

16

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน—กันยายน 2555

อิทธิพลของการสกัดแยกเส้ นใยด้ วยวิธีทางเคมีต่อการดูดซึมนา้ และสี ย้อมไดเร็ กท์ ของเส้ นใยกัญชง
นางสาวเขมิกา พิบูลย์เศรษฐ์
นางสาวแสงสุ รีย ์ แก้วสมนึก

อาจารย์ที่ปรึ กษา : อาจารย์ดร.ศิรินนั ท์ แก่นทอง

การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาการดูดความชื้น การดูดซับสี ยอ้ ม การอุม้ น้ า น้ าหนักเส้นใยหลังการทดลองและการ
ส่ องด้วยกล้องจุลทรรศน์ของเส้นใยกัญชง ซึ่ งใช้วิธีการทางเคมีในการแยกเส้นใยเซลลูโลสจากเปลือกกัญชง(พรี ทรี ตเม้นท์)
โดยนาเส้นใยกัญชงผ่านกระบวนการแช่ฟอก(สู ตร A) เป็ นเวลา 1 เดือน และกระบวนการทางเคมี (สู ตร B, C, D, E, F) โดย
ใช้ส าร Sulphuric acid 95-97% (H2SO4) , Sodiumhypochlorite (NaClO) , Hydrogen Peroxide 30-32% (H2O2) , Sodium
hydroxide (NaOH) ในการทดลองใช้ Liquor Ratio (L:R) 1:20 โดยใช้เส้นใย 5 กรัม ต่อ น้ า 100 มิลลิลิตร จากนั้นนาเส้นใย
กัญชงเข้าเครื่ องย้อมอินฟราเรดโดยใช้อุณหภูมิและเวลาตามแต่ละสู ตร เมื่อครบเวลาตามแต่ละสู ตรแล้ว นาเส้นใยที่ได้มา
ผ่านการล้างทาความสะอาดด้วยน้ าเปล่า และแยกเส้นใยของแต่ละสู ตรออกเป็ น 0.5 กรัม ผ่านกระบวนการตรวดูดความชื้ นที่
เครื่ องวิเคราะห์หาความชื้นอัตโนมัติเปรี ยบเทียบกับเปลือกกัญชงที่ไม่ผา่ นกระบวนการใดๆทาการเปิ ดหน้าเส้นใยและนาไป
เหวี่ยงด้วยเครื่ อง Centrifuge เพื่อหาค่าการอุม้ น้ าของเส้นใยโดยใช้ความเร็ วที่ 1000 G เป็ นเวลา 5 นาที จากนั้นนาเข้าตูอ้ บ
105 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 90 นาที และเข้าโถดูดความชื้ น 30 นาที พักไว้ที่อุณหภูมิห้อง และชัง่ น้ าหนักหาค่า % WRV
เมื่อผ่านกระบวนการดังกล่าวนามาย้อมด้วยสี ไดเร็ กซ์ C.I.Direct Blue 71 ความเข้มข้นสี 2% ของน้ าหนักเส้นใย (owf) โดย
ใช้เครื่ อง Water Bath ในการย้อมใช้อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 นาที ทาการย้อมเปรี ยบเทียบเปลือกเส้นใยกัญ
ชงที่ไม่ผา่ นกระบวนการใดๆ และนาน้ าย้อมที่ได้ของแต่ละสู ตรมาตรวจความเข้มข้นของน้ าสี ดว้ ยเครื่ องยู-วีวิสซิ เบิลสเปค
โตรโฟโตมิเตอร์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเส้นใยก่อนการทาพรี ทรี ตเม้นท์การดูดความชื้ นและการดูดซึ มสี ไดเร็ กซ์แล้ว นาเส้นใย
มาตรวจดู ด้ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บว่า เส้ น ใยกัญ ชงที่ ไ ม่ ผ่า นกระบวนการใดๆ และเส้ น ใยกัญ ชงที่ ผ่า น
กระบวนการพรี ทรี ตเม้นท์ แนวโน้มของการดูดซึ มสี ยอ้ มของเส้นใยพรี ทรี ตเม้นท์สูตรทั้งหมดสู ตร E มีแนวโน้มของการดูด
ซับสี ยอ้ มไดเร็ กซ์ได้ดีที่สุด
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การตกแต่ งสาเร็จป้องกันรังสี ยูวบี นผ้ าฝ้ าย
นายภูมิภกั ดิ์ ธรรมวิหารคุณ
นางสาวอารยา สี ระชาติ

อาจารย์ที่ปรึ กษา : อาจารย์ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์

งานวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาความเข้มข้นของสารเคมีป้องกันรังสี ยวู แี บบใสบนผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการ
ตกแต่งสาเร็ จด้วยวิธีการจุ่มบีบอัด (Padding) ที่มีผลต่อการป้ องกันรังสี รังสี ยวู บี นผ้าฝ้ าย จากการศึกษาพบว่าการป้ องกันรังสี
ยูวบี นผ้าฝ้ ายที่ดีที่สุด เมื่อใช้สารเคมีป้องกันรังสี ยวู แี บบใสปริ มาณ 40 กรัม ต่อ น้ า 1 ลิตร ตกแต่งสาเร็ จลงบนผ้าฝ้ าย มีค่า
ป้ องกันรังสี ยวู ี มากที่สุด และเมื่อทาการพิมพ์ผา้ ลงบนผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการตกแต่งสาเร็ จการป้ องกันรังสี ยวู จี ะทาให้ค่าในการ
ป้ องกันรังสี ยวู เี พิ่มขึ้น
การศึกษาความคงทนของสี พิมพ์บนผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการตกแต่งสาเร็ จการป้ องกันรังสี ยวู ตี ่อการขัดถู
พบว่าการเปื้ อนติดสี ของสี พิมพ์บนผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการตกแต่งสาเร็ จการป้ องกันรังสี ยวู ี มีการเปื้ อนติดสี อยูใ่ นระดับปานกลาง
และการเปลี่ยนแปลงของสี ของสี พิมพ์บนผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการตกแต่งสาเร็ จการป้ องกันรังสี ยวู ี มีการเปลี่ยนแปลงของสี อยูใ่ น
ระดับที่เล็กน้อย และการทดสอบการต้านน้ าของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการตกแต่งสาเร็ จการป้ องกันรังสี ยวู ี พบว่าการต้านน้ าอยูใ่ น
ระดับที่ดีมาก
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การใช้ มะคาดีควายเป็ นสารทาความสะอาดเส้ นใยกัญชง
นาวสาวกรอุมา ทวนทวี
นางสาววิภาดา สุ ขสะอาด

อาจารย์ที่ปรึ กษา : อาจารย์ดร.ศิรินนั ท์ แก่นทอง

งานวิจยั นี้ได้นาแนวคิดในการนาผลมะคาดีควายซึ่ งเป็ นวัสดุธรรมชาติที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น และมีสาร
ซาโปนินที่มีคุณสมบัติทาให้เกิดฟองและสามารถใช้ความสะอาดได้ มาใช้ในกระบวนการลอกล้างสิ่ งเจือปนของเส้นใยกัญ
ชงซึ่งเป็ นเส้นใยที่มาจากธรรมชาติทดแทนการใช้สารลดแรงตึงผิวแบบนอนไอออนิกสังเคราะห์ ซึ่งนอกจากเป็ นการนาวัสดุ
ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แล้วยังช่วยลดปริ มาณสารเคมีสังเคราะห์ ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
ศึกษาการทาความสะอาดเส้นใยกัญชงโดยใช้สารสกัดจากมะคาดีควายและสารทาความสะอาดสังเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพใน
การทาความสะอาดทดสอบโดย การวัดค่าการดูดซึ มน้ า การดูดซึ มสี ยอ้ มไดเร็ กท์ Direct Supra Red BWS ค่าดัชนี ความขาว
และค่าความเข้มของสี ในเส้นใย
ซึ่ งจากการทดลองพบว่าการใช้ประโยชน์ของมะคาดีควายในกระบวนการลอกล้าง
สิ่ งเจือปนตามธรรมชาติของเส้นใยกัญชง พบว่าสามารถใช้มะคาดีควายซึ่ งเป็ นวัสดุจากธรรมชาติมาทดแทนสารทาความ
สะอาดสังเคราะห์ (Nonionic Surfactant) ซึ่ งเป็ นสารเคมีที่นิยมนามาใช้ในการลอกล้างสิ่ งเจือปนบนเส้นใยกัญชงก่อนที่จะ
เข้าสู่ กระบวนการอื่นๆ ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอในระบบอุตสาหกรรมได้ อีกทั้งเส้นใยกัญชงที่ผา่ นการทาความ
สะอาดด้วยสารซาโปนินจากมะคาดีควายสกัด หากใช้ในปริ มาณที่เหมาะสม จะมี (เปลือกเนื้อ ) ความสามารถในการดูดซึ ม
น้ าและดูดซับน้ าสี ได้ดีเทียบเท่าหรื อมากกว่าเส้นใยกัญชงที่ผา่ นการลอกล้างสิ่ งเจือปนด้วยสารทาความสะอาดสังเคราะห์
(Nonionic -Surfactant) การนามะคาดีควายมาใช้เป็ นทางเลือกในขั้นตอนการทาความสะอาดสิ่ งทอควรคานึงถึงเฉดสี ที่อาจมี
การเบี่ยงเบนเนื่องจากการทาความสะอาดด้วยมะคาดีควายอาจทาให้ผา้ มีความขาวน้อยลง
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แนะนาสถานทีศ่ ึกษาต่ อในระดับบัณฑิตศึกษา
อ.วีณา ทองรอด เรียบเรียง
สวัสดีค่ะท่านผูอ้ ่าน วารสารฯทุกท่าน ฉบับนี้เป็ นการแนะนาสถานที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คือ คณะสหเวช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (นานาชาติ)
(Master of Science Program in Food and Nutrition) มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

36 หน่ วยกิต

ก. วิชาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า

24 หน่วยกิต

ข. วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

มีให้เลือก 3 แขนงวิชา ได้แก่ โภชนบาบัดทางการแพทย์, โภชนชีวเคมีอาหาร และโภชนาการประยุกต์
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและชีวภาพในระดับปริ ญญาบัณฑิตหรื อ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. รับรอง หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ สมัคร
เข้าศึกษาได้ โดยมีระยะการศึกษาไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
ขอบข่ ายงานวิจัยสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ผศ.ดร. สิ ริชยั อดิศกั ดิ์วฒั นา หลักสู ตรโภชนาการและการกาหนดอาหาร
ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะสหเวชศาสตร์ โทร. 0-2218-1067
E-mail address: Sirichai.a@chula.ac.th

ที่มาของภาพ: http://img.kapook.com/image/education/3_3.jpg (3 ตุลาคม 2555)
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จากพีถ่ ึงน้ อง
ผศ.สิ ริมนต์ ชายเกตุ และ อ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ รวบรวมข้ อมูล
คอลัมน์ “จากพี่ถึงน้องฉบับนี้ เป็ นการแนะนาศิษย์เก่า กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ ได้แก่ นายสิ ทธิ ศกั ดิ์
สุ วรรณภูมิ และศิษย์เก่ากลุ่มวิชาสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม ได้แก่ นางสาวสุ จรรยา สุ พลธวณิ ชย์
หวังว่าข้อมูลด้านการทางานจากพี่ศิษย์เก่านี้จะเป็ นประโยชน์ต่อศิษย์ปัจจุบนั นะคะ
ชื่อ นายสิ ทธิศักดิ์ สุ วรรณภูมิ
กลุ่มวิชาทีจ่ บการศึกษาจากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มศว : อาหารและโภชนาการ รุ่ นที่ 11
ตาแหน่ งงาน
Assistant Technical Manager บริ ษทั ผลิตซอส น้ าพริ ก และอาหาร
หน้ าที่ที่รับผิดชอบ ดูแลในส่ วนของการวิจยั และพัฒนาสิ นค้า
และดูแลควบคุมระบบคุณภาพของโรงงานทั้งหมด
ลักษณะงานที่ทา ดูแลภาพรวมของฝ่ าย และวางแผนการทางาน
โดยโรงงานผลิตสิ นค้าส่ งออกตลาดต่างประเทศ 80% ในแบรนด์ของลูกค้า
ซึ่ งตลาดที่ส่งออกก็จะมี ออสเตรเลีย
แนะนาอาชีพ
น้องๆควรมีความรู ้และพื้นฐานที่ใช้ เทคนิคในการประกอบอาหาร หลักการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
เช่น เคมี ชีววิทยา เคมีอินทรี ย ์ นอกจากนั้นยังต้องมีพ้นื ฐานเรื่ องระบบความคิดและประสบการณ์
หากน้องๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามเมล์น้ ีเลยครับ sittisak@proplanindustrial.com
ชื่ อ นางสาวสุ จรรยา สุ พลธวณิชย์ (อุ้ย)
กลุ่มวิชาทีจ่ บการศึกษาจากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มศว : สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม รุ่ นที่ 7 (2540-2543)
ตาแหน่ งงาน
ลักษณะงานที่ทา

เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ขอ้ มูลแฟชัน่
ศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู ้แฟชัน่ ฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
1.จัดหาข้อมูลแนวโน้มแฟชัน่ ตัวอย่างผ้าและวัสดุสิ่งทอ
2.จัดทาระบบฐานข้อมูลด้านสิ่ งทอ ทั้งระบบTouch Screen และ Application
3.ติดต่อประสานงานกับบริ ษทั /โรงงานที่เกี่ยวกับสิ่ งทอมาจัดแสดง
4. ให้บริ การข้อมูลด้านสิ่ งทอ เครื่ องนุ่งห่ มแก่นกั ออกแบบ ผูป้ ระกอบการ และผูส้ นใจสิ่ งทอ
5.จัดสัมมนา/อบรมเชิงปฎิบตั ิการด้านแนวโน้มแฟชัน่ สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
6.จัดทาโครงการต่างๆของฝ่ ายพัฒนาธุรกิจสิ่ งทอ

หากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามอีเมล์น้ ีนะคะ sujanya@thaitextile.org , sujanya.aui@gmail.com
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ประมวลภาพกิจกรรมของภาควิชาคหกรรมศาสตร์
- เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2555 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการทาบุญภาควิชาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สรงน้ าพระ และ
รดน้ าดาหัวผูอ้ าวุโส ณ โถงชั้น 14 อาคาร19 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็ น
ประธานในพิธี นอกจากนี้คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาที่เกษียณอายุราชการได้แก่ รศ.ดร.ทวีรัศมิ์ ธนาคม , ผศ.รัชนี
ลาชโรจน์ , อ.บลรัตน์ ศิลาพงษ์ และนางสังเวียน รอดกร ได้ให้เกียรติร่วมงาน

- เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ผศ.สิ ริมนต์ ชายเกตุ ได้ตรวจเยีย่ มนิสิตฝึ กงาน ประจาปี การศึกษา 2554 ของภาควิชาฯ
ชั้นปี ที่ 3 จานวน 5 คน ที่ฝึกงาน ณ ฝ่ ายครัวการบิน ดอนเมือง (DC1) บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ในการนี้
คุณจักรกฤษณ์ ผุดผ่อง ผูจ้ ดั การ Line Bekery และ คุณปรทิพย์ ชูเขียว ได้กรุ ณาให้ขอ้ มูลในด้านการบริ หารงานของฝ่ ายและ
ให้คาแนะนาที่มีประโยชน์ในการปรับใช้ในการเรี ยนการสอนและการฝึ กงานของนิสิตในอนาคตต่อไป สาหรับรายชื่อนิสิต
ทั้ง 5 คน ที่ฝึกงานในหน่วยงานข้างต้น มีรายชื่อดังนี้
1.นายฐิติวฒั น์ สิ งห์ชุม
2.นายปรมินทร์ เกิดโภคา
3.นางสาวธันยพร ล้อมเล็ก
4.นางสาวปรัชญ์ณี พรมโสภา
5.นางสาวปารณี ย ์ พรหมน้อย
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- เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการ "ความร่ วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงาน
ภายนอก" เรื่ อง “การบรรยายและสาธิ ตการจัดตกแต่งถ้วยไอศกรี ม” โดยวิทยากรจาก Foodstylist เวลา 10.00 - 11.40 น.
ณ ห้อง 19-1514 ชั้น 15 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

- เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการ "ความร่ วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงาน
ภายนอก" เรื่ อง “การ บรรยายและสาธิ ตการตกแต่ง Cupcake" โดยวิทยากรจาก Foodstylist เวลา 13.30-14.30 น. ณ
ห้องเรี ยน 19-1514 ชั้น 15 อาคาร 19
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- เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการปฐมนิเทศและมอบตัวเป็ นศิษย์ ของนิสิตชั้นปี ที่ 1
และมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต หลักสู ตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์ ) ประจาปี การศึกษา 2555 ณ ห้อง 19-1514

- เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2555 บุคลากรภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่ วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ โดยในงานมีการ
ทาบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์ นอกจากนี้มีโครงการเผยแพร่ ความรู ้สู่สาธารณะชน โดยมี
การบรรยาย เรื่ อง “การเรี ยนรู้วชิ าวิทยาศาสตร์ ” , และการตอบปั ญหาโครงงานวิทยาศาสตร์
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- เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2555 นิสิตของภาควิชาฯ ชั้นปี ที่ 3 กลุ่มวิชาการกาหนดอาหารและโภชนบาบัด จานวน 20 คน ภายใต้
วิชา คส 425 การประเมินภาวะโภชนาการ ได้ศึกษาหัวข้อการประเมินทางโภชนาการด้วยวิธีการทางชีวเคมี นอกจากนี้นิสิต
ได้ศึกษาปฏิบตั ิการการวิเคราะห์โฟเลทและโปรตีนในเลือด ที่ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์ อาหาร คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คาคม
จงระวังความคิด

เพราะความคิดจะกลายเป็ นการกระทา

จงระวังการกระทา

เพราะว่าทาบ่อยๆจะกลายเป็ นนิสัย

จงระวังนิสัย

เพราะนิสัยที่ตกผลึกแล้วจะกลายเป็ นบุคลิก

จงระวังบุคลิก

เพราะถึงที่สุดแล้ว บุคลิกจะกาหนดชะตากรรมของเราทั้งชี วติ
พระมหาวุฒิชยั (ว.วชิรเมธี)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ที่มาของภาพ: udon108.com (7 สิ งหาคม 2555)

