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การบ าบัดสีในน า้ทิง้ 

    ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทยเติบโตอยา่ง       
รวดเร็วเพื่อตอบสนองความตอ้งการการใชเ้ส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มท่ีเพิ่ม
มากข้ึน อุตสาหกรรมการฟอกยอ้มเป็นอุตสาหกรรมกลางน ้าของ
ระบบอุตสาหกรรมส่ิงทอท่ีท าหนา้ท่ีเปล่ียนวสัดุส่ิงทอในรูปวตัถุดิบ
ท่ีเป็นเส้นดา้ยหรือผา้ดิบให้เป็นวสัดุส าเร็จท่ีสามารถน าไปจ าหน่าย
แก่ผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง หรือจ าหน่ายเป็นวตัถุดิบใหก้บัอุตสาหกรรม
ปลายน ้าอยา่งอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรูปและเคร่ืองนุ่งห่มอ่ืนๆ 
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมฟอกยอ้มส่วนใหญ่เป็น
กระบวนการทางเคมีท่ีอาศยัการปรับเปล่ียนสมบติัของเส้นใยโดย
การใชส้ารเคมีและสียอ้มท่ีเหมาะสมซ่ึงอาศยัน ้าเป็นตวักลาง

อุตสาหกรรมฟอกยอ้มจึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชน้ ้าปริมาณมากและทา้ยสุดของกระบวนการจะปลดปล่อยน ้า
เสียท่ีมีการปนเป้ือนของสียอ้มออกมาเป็นจ านวนมากซ่ึงสียอ้มก่อใหเ้กิดมลพิษทางน ้าเน่ืองจากท าใหแ้หล่งน ้ามีสีอนัไม่พึง
ปรารถนาและท าลายทศันียภาพของแหล่งน ้า สียอ้มอาจเขา้สู่ร่างกายของผูใ้ชไ้ด ้ 3 ทาง คือ ทางจมูกโดยการสูดดม ทาง
ผวิหนงัโดยการสัมผสั และทางระบบทางเดินอาหาร โดยปนเขา้ไปกบัอาหารการกิน แต่ก็เป็นท่ีทราบกนัดีวา่สารวตัถุดิบท่ี
ใชใ้นการสังเคราะห์สียอ้ม มีจ านวนไม่นอ้ยท่ีมีความเป็นพิษสูงมาก และมีหลายตวัเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น สารเบนซิดีน 
โครเมียม และ 2-แนฟทิลลามีน โดยส่วนมากแลว้สารเคมีเหล่าน้ีและสีบางประเภทสามารถบ าบดัไดด้ว้ยวธีิทางกายภาพและ
ทางเคมีทัว่ๆ ไป แต่มีสีบางประเภทท่ีไม่สามารถบ าบดัไดด้ว้ยวธีิการดงักล่าว ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากสีนอกจากจะท าใหแ้หล่ง
น ้าธรรมชาติขาดความสวยงามแลว้ยงัลดอตัราการน าเขา้ของออกซิเจนท่ีเขา้สู่ผวิหนา้ของแหล่งน ้า และบดบงัปริมาณ
แสงอาทิตยท่ี์ตกลงสู่ผวิน ้าท าใหพ้ืชน ้าไม่สามารถสังเคราะห์ดว้ยแสงได ้ จะส่งผลใหป้ริมาณออกซิเจนในน ้าลดลงท าใหส้ัตว์
น ้าอาจตายได ้ ดงันั้นน ้าทิ้งจากโรงงานฟอกยอ้มก่อนปล่อยออกจากโรงงาน ตอ้งผา่นระบบบ าบดัน ้าเสียเพื่อท าการก าจดัสาร
ต่างๆ รวมทั้งสีท่ีตกคา้งก่อน วธีิการบ าบดัสีมีหลายวธีิดงัน้ี  
 

 1. การตกตะกอนด้วยสารเคมี (Chemical Coagulation) เป็นกระบวนการก าจดัสีท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง โดยมกัใช้
ร่วมกบัการปรับความเป็นกรด-ด่าง และสามารถใชเ้ป็นกระบวนการบ าบดัขั้นตน้ ก่อนกระบวนการบ าบดัทางชีววิทยา สาร
ตกตะกอนท่ีนิยมใชคื้อ ปูนขาว สารส้ม เกลือของเหล็ก เช่น เฟอร์รัสคลอไรด ์หรือเฟอร์รัสซลัเฟต เป็นตน้ การก าจดัสีโดย

อ.ดร.วลยักร   นิตยพฒัน์ 

ท่ีมาของภาพ http://chartree.wordpress.com/2009/12/13/ (สืบคน้เม่ือ 
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กระบวนการตกตะกอนดว้ยสารส้ม เป็นผลจากการท าใหโ้มเลกุลของสีถูกดูดซบับนอนุภาคของสารส้ม ท าให้เกิดตะกอน
ของสีจมตวัลงในน ้าทิ้ง จากนั้นท าใหน้ ้าทิ้งเป็นกลางก่อนปล่อยลงท่อน ้าทิ้ง เทคนิคน้ีสามารถก าจดัสีออกไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากน ้ าทิ้งจะมีลกัษณะแตกต่างไปตามชนิดของโมเลกุลสียอ้ม ถา้สียอ้มมีโมเลกุลเล็ก เช่น สีประเภทสี
แอสิด สีรีแอคทีฟ การเกิดตะกอนของสีโดยใชส้ารส้มจะไม่สามารถท าได ้ ดงันั้นตอ้งปรับปรุงประสิทธิภาพของปฏิกิริยา
การตกตะกอนใหเ้ป็นไปอยา่งสมบูรณ์ โดยใชส้ารช่วยให้เกิดการรวมตวัของตะกอน เช่น พอลิอิเล็คโตรไลท ์ ซ่ึงตอ้งใชใ้น
ปริมาณท่ีเหมาะสม เน่ืองจากความเขม้ขน้ของพอลิอิเล็คโตรไลทท่ี์เหลืออยูใ่นน ้าทิ้ง จะส่งผลเสียต่อกระบวนการไนตริฟิเค
ชนั 

 2. กระบวนการบ าบัดทางชีววทิยา (Biological Treatment) กระบวนการน้ีอาศยัจุลินทรียใ์นการลดสีโดยจุลินทรียท่ี์
เติบโตข้ึนมาใหม่ จะมีการดูดซบัสีไปดว้ยท าใหส้ามารถบ าบดัสีได ้ แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ  
 - ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) เป็นกระบวนการบ าบดัน ้าเสียทางชีววทิยา ซ่ึงอาศยัจุลินทรียใ์นการท าลาย 
กิน ดูดซบั หรือเปล่ียนรูปของมวลสารต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นน ้าเสียใหมี้ค่าความสกปรกลดลง 

 - ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ดดัแปลงจากการบ าบดัน ้าเสียแบบท่ีมีอากาศและไม่มีอากาศรวมกนั โดย
เพิ่มเคร่ืองเติมอากาศท่ีผิวน ้า ระบบน้ีคลา้ยกบัระบบตะกอนเร่งต่างกนั เพียงบ่อน้ีจะมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ ขดุจากพื้นดิน
โดยตรง คุณภาพของน ้าเม่ือผา่นกระบวนการน้ีจะมีค่าบีโอดีลดลงประมาณร้อยละ 30-50 
 

 3. การดูดซับด้วยถ่านกมัมันต์ (Activated Carbon) การดูดซบับนถ่านกมัมนัต ์ เป็นกระบวนการดูดซบัท่ีนิยมใช้
อยา่งแพร่หลาย สามารถใชก้ าจดัสีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่มีขอ้จ ากดัท่ีน ้าหนกัโมเลกุลของของเสียท่ีจะถูกดูดซบั ตอ้งมี
น ้าหนกัโมเลกุลประมาณ 400 ซ่ึงโดยทัว่ไปน ้าหนกัโมเลกุลของของเสียในอุตสาหกรรม สีจะมีน ้าหนกัโมเลกุลต ่ากวา่ 400 
และสูงกวา่ 1200 ดงันั้นก่อนการก าจดัสีดว้ยกระบวนการดูดซบับนถ่านกมัมนัต ์จะตอ้งมีการปรับขนาดโมเลกุลของของเสีย
ใหเ้หมาะสมก่อน โดยการไฮโดรไลซิสดว้ยปูนขาว ซ่ึงตอ้งใชปู้นขาวปริมาณมากในการปรับความเป็นกรด-ด่างของ
สารละลายใหอ้ยูใ่นช่วง 10-11 ซ่ึงส่งผลใหค้วามเป็นกรด-ด่างของน ้าทิ้งสูง ดงันั้น ตอ้งมีการปรับความเป็นกรด-ด่างใหเ้ป็น
กลางก่อนปล่อยทิ้ง ดว้ยการก าจดัสีดว้ยกระบวนการดูดซบับนถ่านกมัมนัตเ์ป็นกระบวนการท่ีท าให้โมเลกุลของสีดูดติดบน
ผวิของถ่านกมัมนัตด์งันั้น ประสิทธิภาพการดูดซบัสีจะเพิ่มข้ึนตามปริมาณรูพรุนของถ่านกมัมนัตเ์พราะพื้นท่ีผวิจ าเพาะมาก
ข้ึนนัน่เอง คือ 600-1,000 ตารางเมตร/กรัม แต่การท าให้โมเลกุลของสีหลุดออกจากผิวของถ่านนั้นท าไดย้าก ตน้ทุนการน า
ถ่านกมัมนัตก์ลบัมาใชใ้หม่จึงสูงมาก เพราะตอ้งผา่นการเผาและการก าจดักากซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูง รวมถึงค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีมี
การปรับความเป็นกรด-ด่างก่อนปล่อยออกจากโรงงานดว้ย ท าใหเ้ทคนิคน้ีไม่เป็นท่ีนิยมแมจ้ะมีประสิทธิภาพการก าจดัสีสูง
ก็ตาม 
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 4. การออกซิไดซ์ด้วยโอโซน (Ozone Treatment) โดยทัว่ไปโมเลกุลสียอ้มจะมีหมู่โครโมฟอร์ท่ีเป็นสารประกอบ
อินทรียเ์ป็นพวกวงแหวน กบัพนัธะคู่หรือพนัธะเด่ียวดงันั้นการท่ีจะท าลายโมเลกุลของสีนั้น ตอ้งท าลายหมู่โครโมฟอร์ท่ี
เป็นพนัธะคู่หรือพนัธะเด่ียวก่อน ซ่ึงการบ าบดัทางชีววทิยาไม่สามารถท าได ้กระบวนการก าจดัสีโดยใชโ้อโซนเป็นเทคนิคท่ี
น ามาใชไ้ม่นานนกั ซ่ึงอาจไดรั้บความนิยมเม่ือมาตรฐานการปล่อยน ้าทิ้งเขม้งวดข้ึน การโอโซเนชนั (Ozonation) เป็นการ
ออกซิไดซ์พนัธะคู่ท่ีเป็นพนัธะเคมีของหมู่โครโมฟอร์ของโมเลกุลดว้ยโอโซน แต่เน่ืองจากโอโซนเป็นตวัออกซิไดซ์ท่ีแรง
มากจะท าปฏิกิริยากบัสารประกอบในน ้าทิ้งอยา่งรวดเร็วเม่ือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัโมเลกุลของสียอ้ม ซ่ึงส่วนใหญ่มกั
ประกอบดว้ยไนโตรเจนคลอรีน     หรือซลัเฟอร์จะเกิดเป็นสารประกอบชนิดใหม่ท่ีเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่สาร
เร่ิมตน้เดิม 

 5. เทคโนโลยเียือ่แผ่น (Membrane Technology) กระบวนการก าจดัสีดว้ยเยือ่แผน่ (Membrane) สามารถใชใ้นการ
ก าจดัสี น าเอาสารเคมีท่ีใชใ้นการยอ้มสี และสียอ้มบางชนิดกลบัมาใชใ้หม่ได ้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 
  5.1 ไมโครฟิลเตรชัน (Microfiltration) ใชใ้นการก าจดัสียอ้ม ท่ีมีลกัษณะเป็นคอลลอยด ์ท่ีถูกปล่อยออก
จากหมอ้ยอ้มหลงัจากผา่นการลา้ง โดยใชก้ าจดัสีประเภทสีดิสเพอร์สท่ีใชย้อ้มเส้นใยประเภทพอลิเอสเทอร์ และสียอ้ม
ประเภทสีซลัเฟอร์ สีแวต และสีอะโซอิกท่ีใชย้อ้มเส้นใยฝ้าย และวสิโคส (Viscose) สียอ้มดิสเพอร์สเม่ือผา่นกระบวนการไม
โครฟิลเตรชนั แลว้สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ 
  5.2 ออสโมซิสย้อนกลบั (Reverse Osmosis) เหมาะส าหรับใชก้ าจดัอิออนสียอ้ม และโมเลกุลของสียอ้มท่ีมี
ขนาดใหญ่ เป็นกระบวนการท่ีจะตอ้งผา่นเยือ่แผน่ 2 ขั้นตอน คือเยือ่แผน่ออสโมซิสยอ้นกลบัท่ีบรรจุน ้ากร่อย (Brackish 
Water) และเยือ่แผน่ออสโมซิสยอ้นกลบัท่ีบรรจุน ้ าทะเล (Sea Water) ซ่ึงเยือ่แผน่แรกจะสามารถก าจดัสีไดถึ้งร้อยละ 90 
ความเขม้ขน้ของสีท่ีเหลือจะถูกส่งผา่นไปยงัเยือ่แผน่ท่ีสอง และสามารถก าจดัสีไดถึ้งร้อยละ 94 อยา่งไรก็ตามสียอ้มท่ีใช้
ยอ้มเส้นใยประเภทฝ้ายไม่สามารถใชก้ระบวนการน้ีได ้
  5.3 ไดนามิค เมมเบรน (Dynamic Membrane) ใชก้ าจดัสียอ้มท่ีมีลกัษณะเป็นคอลลอยดท่ี์แขวนลอยอยู่
โดยใชต้วัรองรับท่ีมีรูพรุน เช่น  เหล็ก แสตนเลส วสัดุคาร์บอน หรือเซรามิก ซ่ึงต่อมาไดพ้ฒันามาใช ้ไฮดรัสเซอร์โคเนียม 
(IV) ออกไซด ์และกรดพอลิอะคลีลิกส์ เพื่อปรับปรุงขนาดของรูพรุน กระบวนการน้ีสามารถก าจดัสีไดถึ้งร้อยละ 95 หรือ
มากกวา่ 
 

 6. นาโนฟิลเตรชัน (Nanofiltration) ใชก้ าจดัสียอ้มประเภทสีรีแอคทีฟท่ีใชย้อ้มเส้นใยฝ้าย เน่ืองจากการยอ้มสีรี
แอคทีฟตอ้งใชส้ารอิเล็คโตรไลทช่์วยในการยอ้ม เช่น โซเดียมคลอไรด์ โซเดียมซลัเฟต ซ่ึงกระบวนการน้ีสามารถแยกสาร
พวกอิเล็คโตรไลทเ์หล่าน้ี ออกมาและน ากลบัมาใชไ้ดด้ว้ย 
 

 7. เทคโนโลยใีหม่ๆ (New Technology) เทคโนโลยใีหม่ๆ มากมายท่ีเกิดข้ึน มีพื้นฐานตั้งอยูบ่นเทคนิคต่างๆ กนั แต่
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มีวตัถุประสงคเ์ดียวกนัคือเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด ตวัอยา่ง เช่น 
  7.1 ตวัดูดซบัชนิดอนินทรียซ่ึ์งถูกปรับปรุงใหดี้ข้ึน และมีการน ามาใชก้นัอยูใ่นโรงงานประสิทธิภาพในการ
ก าจดัสีค่อนขา้งดี อตัราการก าจดัเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ใหผ้ลการก าจดัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ท่ีก าหนดไวแ้มจ้ะมีความแปร
ผนัของความเขม้ขน้สีท่ีสูงหรือมีสารเจือปนก็ตาม ซ่ึงตน้ทุนวธีิน้ีต ่ากวา่เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกนัดงันั้น เทคนิคน้ีจึงคุม้ค่าต่อ
การพิจารณาต่อไป 
  7.2 ระบบท่ีมีพื้นฐานของอิเลคโตรไลซิสท่ีอยูใ่นระหวา่งก าลงัพฒันา พลงังานท่ีใชจ้ะสูง และบางคร้ัง
คลอรีน และไฮดรอกซีเรดิคลัสามารถเกิดข้ึนได ้ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการแตกพนัธะอยา่งควบคุมไม่ได ้ตวัดูดซบัชนิดอินทรียห์รือ
พืชแหง้ เช่น ผกัตบชวาจะมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือเซลลูโลส ซ่ึงมีหมู่ฟังกช์นันลัไวแ้ลกเปล่ียนอิออน หรือโมเลกุลของ
สารอินทรียไ์ด ้
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“ การดูแลตนเองด้านโภชนาการ เร่ืองความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลอืด” 

ผศ.สิริมนต์ ชายเกตุ      เรียบเรียง 

 

เม่ือวนัท่ี 10-12 กนัยายน 2555 ผูเ้ขียนไดเ้ขา้ร่วมฟังการประชุมวชิาการโภชนาการแห่งชาติคร้ังท่ี 6  “ความเช่ือมโยง
ดา้นอาหารสู่ความมัน่คงดา้นโภชนาการ”  ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร จดัโดย
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาคเครือข่าย
ดา้นอาหารและโภชนาการ   ส าหรับหวัขอ้การบรรยายในการประชุมทุกๆเร่ืองเป็นเร่ืองท่ีมีประโยชน์ต่อแวดวงโภชนาการ
เป็นอยา่งมาก  ผูเ้ขียนจึงขอน าการบรรยายในหวัขอ้  “ การดูแลตนเองดา้นโภชนาการ เร่ืองความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจและ
หลอดเลือด” ซ่ึงเป็นอีกหวัขอ้หน่ึงท่ีมาเล่าสู่กนัฟัง ผูเ้ขียนหวงัวา่จะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่านผูอ่้านในการดูแล
ตนเองเพื่อลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคดงักล่าว  ผูบ้รรยายในหวัขอ้น้ีคือ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์นพ.สมเกียรติ แสงวฒันา
โรจน์  สาขาวชิาโรคหวัใจและหลอดเลือด  ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ส าหรับเน้ือหา
การบรรยายมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ปัจจุบนัโรคเร้ือรังท่ีไม่ติดต่อ เป็นสาเหตุการตายของประชากรทัว่โลก  รัฐบาลไทยเล็งเห็นความส าคญัของปัญหาน้ี 
จึงก าหนดนโยบาย 10 ปี (พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ. 2563)   ในการลดการสียชีวติ ลดโรค ลดภาระของโรคไม่ติดต่อ ดว้ย
ยทุธศาสตร์ “สุขภาพดีวถีิชีวิตไทย” ท่ีมุ่งเนน้การป้องกนัโรคไม่ติดต่อ 5 โรค ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน  โรคความดนัโลหิตสูง  
โรคหวัใจและหลอดเลือด  โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง โดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม “ใส่ใจ 3 อ.  บอกลา 2 ส”  
คือ ใส่ใจดูแลตนเองเร่ืองอาหาร  อิริยาบถ  ออกก าลงักาย และอารมณ์  ลดละเลิกการสูบบุหร่ี และการด่ืมสุรา  (1) 

เราควรป้องกนัการเกิดโรคเหล่าน้ีดีกวา่การรักษาทีหลงั  เพราะเหตุวา่เวลาเกิดกลา้มเน้ือหวัใจตาย สมองตาย อมั
พฤกษ ์ อมัพาต  การแพทยไ์ม่สามารถท าใหห้วัใจ สมองท่ีตายแลว้  กลบัฟ้ืนคืนเหมือนเดิม  บางคนท่ีไม่เสียชีวติก็เกิดความ
พิการข้ึน  ดว้ยเหตุน้ีการป้องกนัจึงดีกวา่การมารักษาตวัเม่ือเป็นโรค  (1) 

 

การศึกษาแบบ Review เก่ียวกบัอาหารกบัการป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือด พบวา่  การรับประทานอาหาร
ไขมนัประเภทกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัท่ีไม่ผา่นกระบวนการเติมไฮโดรเจน ธญัพืช   ผลไมแ้ละผกั กรดไขมนัโอเมกา 3 จะช่วย
ป้องกนัการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด นอกจากน้ีการออกก าลงักาย  หลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี การรักษาน ้าหนกัตวัใหอ้ยูใ่น
เกณฑป์กติ อาจช่วยป้องกนัการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดในประชากรชาวยุโรป(2) 

เล่าสู่กนัฟัง 
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อาหารท่ีช่วยลดความดนัโลหิตและลดโอกาสเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด มีหลายชนิด ตวัอยา่งเช่น  

1.อาหารลดความดนัโลหิต (Dietary Approaches to stop Hypertension: DASH diet) พบวา่ลดความดนัโดยเฉล่ีย 8 
– 14 มิลลิเมตรปรอท  (1)  (ภาพดา้นล่างแสดงอาหารแบบ DASH diet) 

 
ภาพแสดงอาหารแบบ DASH diet   

ท่ีมา : http://www.dietdiet.com/wp-content/uploads/2011/11/DASH-DIET.jpg  (สืบคน้เม่ือ 1 ตุลาคม 2555) 

ความดนัโลหิตปกติมีค่า 120 / 80 มิลลิเมตร ปรอท  หากความดนัโลหิตมีค่าสูงกวา่ปกติ ก็จะเพิ่มความเส่ียงต่อกาวะ
สุขภาพ (3) อาหารแบบ DASH diet จะประกอบดว้ย  ธญัพืชผา่นการขดัสีนอ้ย   ปลา  เป็ดไก่  และ nuts  (Nut) หรือถัว่
เปลือกแขง็  จะเห็นไดว้า่อาหารเหล่าน้ีจะมีเน้ือแดงนอ้ยมาก มีการลดการใชน้ ้าตาล  ลดขนมหวาน  และเคร่ืองด่ืมท่ีมีน ้าตาล
เป็นส่วนประกอบ  เม่ือเปรียบเทียบกบัอาหารอเมริกนั  (3)  นอกจากน้ี DASH diet ยงัลดโอกาสตายจากทุกสาเหตุร้อยละ 31 
และลดโอกาสตายจากอมัพาตร้อยละ 89 (1) 

 

 

 

http://www.dietdiet.com/wp-content/uploads/2011/11/DASH-DIET.jpg
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2.อาหารโอกินาวา  

 เน่ืองจากชาวโอกินาวาเป็นกลุ่มคนท่ีมีอายยุนืท่ีสุดในโลก  พบวา่ชาวโอกินาวาตายจากโรคหลอดเลือด
หวัใจนอ้ยกวา่ชาวอเมริกนั 6 ถึง 11 เท่า   อาหารโอกินาวาประกอบดว้ยอาหารท่ีให้พลงังานต ่า  มีสารอาหาร  มีสารตา้น
อนุมูลอิสระ  มีค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์ต ่า    กินผกัมาก  กินเน้ือสัตวน์อ้ย  (1)  ภาพดา้นล่างแสดงอาหารโอกินาวา 

 
ภาพแสดงอาหารโอกินาวา  

ท่ีมา : http://okinawa-diet.com/images/okinawa_diet_food_pyramid.jpg  (สืบคน้เม่ือ 1 ตุลาคม 2555) 

3.อาหารไทยโบราณ 

 อาหารไทยโบราณมีการกินผกั  กินปลา กินขา้ว กินถัว่    กินเน้ือสัตวใ์หญ่นอ้ยมาก   โดยผูช่้วย
ศาสตราจารย ์นพ.สมเกียรติ แสงวฒันาโรจน์  ไดใ้หค้นไทยหนัมากินอาหารไทยโบราณ ซ่ึงมีความคลา้ยกบัอาหารโอกินาวา 
และอาหารเมดิเตอร์เรเนียน  โดยเนน้ “พืชสด  ลดเกลือ  เน้ือนอ้ย ดอ้ยมนั น ้าตาลต ่า ธรรมชาติ ปราศจากภยั”  ซ่ึงผูช่้วย
ศาสตราจารย ์นพ.สมเกียรติ แสงวฒันาโรจน์   ผูบ้รรยายไดข้ยายความเพิ่มเติมดงัน้ี 

พืชสดคือ  กินอาหารจากผกัสดอยา่งนอ้ย 2 ฝ่ามือต่อม้ือ หรือผกัสุก  1 ฝ่ามือต่อม้ือ 

ลดเกลือ คือ  กินเกลือโซเดียมจากน ้าปลาไม่เกิน ½ ชอ้นโตะ๊ต่อม้ือ  ‘งดกินอาหารปรุงแต่ง ส าเร็จรูป   
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เน้ือนอ้ย คือ กินเน้ือสัตวจ์ากเน้ือแดง ไม่เกิน 24 ถึง 32 กรัม ต่อม้ือ  หลีกเล่ียงเน้ือปรุงแต่ง เช่น ไส้กรอก  หมูแฮม  
เบคอน   

ดอ้ยมนั คือ ลดกินอาหารทอด    กินไขมนัจากสัตว ์ ไขมนัอ่ิมตวั ใหน้อ้ย  งดกินไขมนัชนิดทรานส์ 

น ้าตาลต ่า คือกินน ้าตาลไม่เกินวนัละ 6 ถึง 8 ชอ้นชา  ไม่ด่ืมน ้าอดัลม  น ้าผลไมส้ าเร็จรูป  เคร่ืองด่ืมรสหวานจดั  เช่น
กาแฟเยน็  ชาเยน็  นมเปร้ียว  ไม่ควรด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมน ้าตาลเทียมเป็นประจ า เพราะจะเพิ่มโอกาสเกิดกลุ่มอาการ Metabolic 
Syndrome   

ธรรมชาติ ปราศจากภยั  คืออาหารท่ีไม่ไดผ้า่นการปรุงเติมเสริมแต่งมากจนเกินไป  เป็นอาหารไทยโบราณท่ีรสไม่
จดัจา้น   ปราศจากสารปนเป้ือน  ยาฆ่าแมลง  สารเคมี  (1) 

ประเทศไทยมีภาพแสดงธงโภชนาการซ่ึงมีการแนะน าการบริโภคอาหารเพื่อมีสุขภาพท่ีดี ดงัภาพดา้นล่าง 

 

 
ภาพแสดงธงโภชนาการ   

ท่ีมา http://www.trueplookpanya.com/data/product/blog/images/upload_5/folder_ypsakura/upconts/table_16.png   (สืบคน้เม่ือ 1 ตุลาคม 2555) 

 

ดงันั้นเพื่อสุขภาพท่ีดี หลีกเล่ียงการเกิดโรคความดนัโลหิตสูง และโรคหวัใจและหลอดเลือด จึงควรหนัมาบริโภค
อาหารไทยโบราณท่ีมีรสชาติไม่จดัจา้น  ท าอาหารกินเอง  พึ่งพาอาหารนอกบา้นใหน้อ้ย   (1) 
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หัวข้อ “การส ารวจภาวะโภชนาการในวยัรุ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวดัราชบุรี” 

สิริมนต์ ชายเกตุ   เรียบเรียง 

 

คอลมัน์  “การเผยแพร่งานวจิยัของคณาจารยด์า้นคหกรรมศาสตร์สู่ประชาชน” เป็นคอลมัน์ใหม่ของวารสารฯ  เป็น
การรวบรวม คดัสรร วเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ผลงานของอาจารยใ์นภาควชิาฯ เพื่อ
เป็นองคค์วามรู้ท่ีเผยแพร่ไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งและคนทัว่ไปสามารถเขา้ใจได ้  ส าหรับเร่ืองราวท่ีน ามาเผยแพร่ในฉบบัน้ีเป็น
งานวจิยัของสิริมนต ์ชายเกตุ  ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ”การส ารวจภาวะโภชนาการในวยัรุ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนท่ามะขาม
วทิยา จงัหวดัราชบุรี”  โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนการท าวิจยั  เงินรายไดจ้ากคณะวทิยาศาสตร์ มศว ประจ าปี 2549  

วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีอายุระหวา่ง 13-19 ปี  มีการเปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยามาก  (1) ดงันั้น อาหารและโภชนาการจึงมี
ความส าคญัต่อการส่งเสริมสุขภาพชีวติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ พบวา่การบริโภคอาหารท่ีไม่ถูก
สัดส่วนมีผลท าใหเ้กิดโรคขาดสารอาหารหรือภาวะโภชนาการเกิน (2)   การศึกษาของสิริมนต ์ชายเกตุ  ท าการศึกษาเร่ือง 
การส ารวจภาวะโภชนาการในวยัรุ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนท่ามะขามวทิยา จงัหวดัราชบุรี อาย ุ13-18 ปี  จ  านวน 357 คน  
พบวา่  นกัเรียนส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการปกติคิดเป็นร้อยละ 62.8 และ 64.6 ในเพศชายและหญิง ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม
พบวา่ยงัมีนกัเรียนเพศชายและเพศหญิง ร้อยละ 13.3 และ 14.9 มีภาวะโภชนาการต ่ากวา่เกณฑ ์และยงัพบภาวะโภชนาการ
เกินในเพศชายและหญิง ร้อยละ 24  และ 20.5 

ผลการศึกษาดา้นการรับประทานอาหารพบวา่นกัเรียนรับประทานอาหารครบ 3 ม้ือ ร้อยละ 77.3  รับประทาน
อาหารวนัละ 2 ม้ือ คิดเป็นร้อยละ 20.4  นกัเรียนรับประทานอาหารครบ 5 หมู่เป็นประจ าคิดเป็นร้อยละ 25.8  นกัเรียนด่ืม
น ้าอดัลมเป็นบางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 65.3  ผลการศึกษาการออกก าลงักายพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่ออกก าลงักายบางคร้ังคิด
เป็นร้อยละ 55.2  (3) 

จากผลการศึกษาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ควรมีการให้โภชนศึกษากบันกัเรียนเพิ่มมากข้ึน โดยใหน้กัเรียนและผูป้กครอง
เห็นความส าคญัของการบริโภคอาหารเป็นประจ าครบ 3 ม้ือทุกวนั และเนน้การรับประทานอาหารใหห้ลากหลาย ครบ 5 หมู่  
(3)  (ดงัแสดงในภาพท่ี 1)  ส าหรับอาหารม้ือเชา้นบัวา่เป็นอาหารม้ือท่ีส าคญัท่ีไม่ควรละเลยเน่ืองจากในระหวา่งท่ีหลบั 
ร่างกายยงัคงใชพ้ลงังานสารอาหารต่างๆ เพื่อใหก้ระบวนการในร่างกายท างาน เช่น ระบบหายใจ และอ่ืนๆ ท างานไปได ้ 
เม่ือต่ืนข้ึนมา ระดบัสารอาหารหลายชนิดจะลดลง จึงจ าเป็นตอ้งน ามาเติมใหอ้ยูใ่นระดบัปกติดว้ยการกินอาหารเชา้  หาก
ไม่ไดรั้บประทานม้ือเชา้เป็นประจ าจะท าใหข้าดสมาธิ เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ไดช้า้ลง และน ามาซ่ึงโรคสมองเส่ือมในอนาคต ซ่ึง
ขณะน้ีมีจ านวนมาก    เด็กและเยาวชนจึงตอ้งรับประทานอาหารเชา้ใหเ้ป็นนิสัย โดยเฉพาะก่อนไปโรงเรียน จะช่วยให้
นกัเรียนมีสมาธิในการเรียน ความจ าดีข้ึน (4)   

“การเผยแพร่งานวจัิยของคณาจารย์ด้านคหกรรมศาสตร์สู่ประชาชน” 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 13 ปีที ่10 ฉบบัที ่2 เมษายน—กนัยายน 2555 

 
ภาพท่ี 1 แสดง อาหาร 5 หมู่      

ท่ีมาของภาพ: health.kapook.com     (สืบคน้เม่ือ 3 ตุลาคม 2555) 

ส าหรับการบริโภคน ้าอดัลมนั้น หากพิจารณาคุณค่าทางโภชนาการ พบวา่  น ้าอดัลมประกอบดว้ยน ้าตาลเป็นส่วน
ใหญ่ เม่ือเทียบกบันมโดยเฉพาะนมจืดซ่ึงมีโปรตีน ไขมนั   ถา้พิจารณาดา้นราคาพบวา่ น ้าอดัลมบรรจุขวดขนาดธรรมดา  
ราคาประมาณ 10 บาท และน ้ าอดัลมบรรจุกระป๋องขนาด 325 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ราคาประมาณ  13-15 บาท ในขณะท่ีนม
สดยเูอชที ขนาด 250 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ราคาประมาณ 12 - 13 บาท จะเห็นไดว้า่นมใหคุ้ณค่าทางโภชนาการมากกวา่  
โดยเฉพาะนมจืด ดงันั้นวยัรุ่นจึงควรด่ืมนมจืดทุกวนั  นอกจากน้ีการด่ืมน ้าอดัลมบ่อยๆ หรือด่ืมเป็นประจ าจะมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของร่างกายได ้โดยเฉพาะในเด็ก การด่ืมน ้ าอดัลมก่อนอาหารจะท าใหอ่ิ้มและกินอาหารไดน้อ้ยลง ซ่ึงมีโอกาสเป็น
โรคขาดสารอาหารได ้อีกทั้งยงัท าใหเ้กิดก๊าซในกระเพาะอาหาร เน่ืองจากก๊าซท่ีอยูใ่นน ้าอดัลมมีผลท าใหท้อ้งอืดและจุก
เสียด อีกทั้งน ้าตาลในน ้าอดัลมยงัเป็นแหล่งอาหารท่ีดีของจุลินทรียใ์นปาก ซ่ึงมีผลท าใหฟั้นผ ุดงันั้นหลงัจากด่ืมน ้ าอดัลม
แลว้คุณแม่ควรก าชบัลูกๆ ใหแ้ปรงฟันทุกคร้ัง (5)  

ดา้นการออกก าลงักาย นั้น วยัรุ่นควรออกก าลงักายเป็นประจ าเพื่อใหร่้างกายแขง็แรง  นอกจากน้ีรัฐบาลมีนโยบาย
ส่งเสริมใหค้นไทยมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ จิตวญิญาณ ภายใตย้ทุธศาสตร์ "สุขภาพดีวถีิชีวิตไทย ปี 
2555-2563” ในการสร้างความตระหนกัท่ีจะเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรมสุขภาพใหเ้หมาะสมตามกลุ่มวยั   จากการส ารวจ
สุขภาวะคนไทยพบวา่ เยาวชนไทยมีการออกก าลงักายนอ้ยท่ีสุด โดยผลส ารวจพฤติกรรมการออกก าลงักายของประชาชน
อายตุั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป มีผูอ้อกก าลงักายหรือเล่นกีฬาเพียง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ส่วนใหญ่คิดวา่ตนเองมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง แตกต่างจากกลุ่มคนท างานซ่ึงใส่ใจในการออกก าลงักายเป็นพิเศษ เพื่อเตรียมร่างกายใหพ้ร้อมอยูเ่สมอ 
และเป็นการลดความตึงเครียดจากการท างาน  (6)  ตวัอยา่งกิจกรรมการออกก าลงักายส าหรับวยัรุ่น เช่น แบดมินตนั (ดงั
แสดงในภาพท่ี 2)  บาสเกตบอลฟุตบอล  (7)  

กล่าวโดยสรุป วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีความตอ้งการอาหารท่ีมีประโยชน์และเพียงพอต่อร่างกายเพื่อภาวะโภชนาการท่ีดี 
นอกจากน้ีวยัรุ่นควรมีการออกก าลงักายเป็นประจ า เพื่อการมีสุขภาพท่ีแขง็แรง ห่างไกลจากโรคภยัต่างๆ 
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ท่ีมาของภาพ: ww2.mcot.net (สืบคน้เม่ือ 3 ตุลาคม 2555) 

ภาพท่ี 2 กีฬาแบดมินตนั  
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บทความวชิาการ 

  บทความวชิาการฉบบัน้ี เป็นบทคดัยอ่วชิาปัญหาพิเศษของนิสิตภาควชิาคหกรรมศาสตร์   กลุ่มส่ิงทอและ

เคร่ืองนุ่งห่ม  ซ่ึงบทความท่ีคดัมาในฉบบัน้ีเป็นบทความท่ีเผยแพร่งานวจิยัในงานแสดงผลงานวชิาปัญหาพิเศษของนิสิตชั้น

ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2554 

การพฒันาผลติภัณฑ์ส่ิงทอประเภทนอนวูฟเวนเพือ่เป็นอุปกรณ์สาหรับเพาะเลีย้งพชืไม่ใช้ดิน 
 
นางสาวพิมพม์ณี ป่ินเพช็ร                อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารยด์ร.วลยักร นิตยพฒัน์ 
                   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม : ดร.ณฐัภพ  สุวรรณเมฆ 
 
    งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ส่ิงทอประเภทนอนวฟูเวนให้เป็นผลิตภณัฑ์ทดแทนส าหรับ
การเพาะปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น โดยท าการศึกษาความสามารถในการอุม้น ้าของผลิตภณัฑ์ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ แกลบ, นอนวฟูเวน
จากเส้นใยมะพร้าว, นอนวฟูเวนจากเส้นใยฝ้าย, นอนวฟูเวนจากเศษผา้ฝ้ายทอ, นอนวฟูเวนจากเส้นใย PET, นอนวฟูเวนจาก
เส้นใย Bicomponent EVOH/PP และหาค่าความหนาแน่นของผลิตภณัฑ์ตวัอยา่งท่ีเหมาะสมส าหรับการเพาะเล้ียงพืชไม่ใช้
ดิน จากนั้นศึกษาอตัราการเจริญเติบโตของพืชไม่ใช้ ผลจากการศึกษาพบว่า ผลิตภณัฑ์นอนวูฟเวนจากเส้นใยฝ้าย และ
ผลิตภณัฑน์อนวฟูเวนจากเส้นใย PET มีค่าความสามารถในการอุม้น ้ าไดดี้ท่ีสุด ความหนาแน่นของผลิตภณัฑ์นอนวฟูเวนท่ี
เหมาะสมต่อการน าไปข้ึนรูปเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ส าหรับเพาะปลูกพืชไม่ใช้ดินจะอยู่ในช่วง 0.173-0.208 g/cm3 และพืชท่ี
เพาะปลูกโดยไม่ใชดิ้นในผลิตภณัฑน์อนวฟูเวนจากเส้นใย PET มีอตัราการเจริญเติบโตของพืชสูงท่ีสุด 
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อทิธิพลของการสกดัแยกเส้นใยด้วยวธีิทางเคมีต่อการดูดซึมน า้และสีย้อมไดเร็กท์ของเส้นใยกญัชง 
 
นางสาวเขมิกา พิบูลยเ์ศรษฐ์                อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารยด์ร.ศิรินนัท ์แก่นทอง 
นางสาวแสงสุรีย ์แกว้สมนึก 

 
 การวจิยัน้ีเป็นการศึกษาการดูดความช้ืน การดูดซบัสียอ้ม การอุม้น ้า น ้าหนกัเส้นใยหลงัการทดลองและการ

ส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ของเส้นใยกญัชง ซ่ึงใชว้ิธีการทางเคมีในการแยกเส้นใยเซลลูโลสจากเปลือกกญัชง(พรีทรีตเมน้ท)์ 
โดยน าเส้นใยกญัชงผา่นกระบวนการแช่ฟอก(สูตร A) เป็นเวลา 1 เดือน และกระบวนการทางเคมี (สูตร B, C, D, E, F) โดย
ใช้สาร Sulphuric acid 95-97% (H2SO4) , Sodiumhypochlorite (NaClO) , Hydrogen Peroxide 30-32% (H2O2) , Sodium 
hydroxide (NaOH) ในการทดลองใช้ Liquor Ratio (L:R) 1:20 โดยใชเ้ส้นใย 5 กรัม ต่อ น ้ า 100 มิลลิลิตร จากนั้นน าเส้นใย
กญัชงเขา้เคร่ืองยอ้มอินฟราเรดโดยใช้อุณหภูมิและเวลาตามแต่ละสูตร เม่ือครบเวลาตามแต่ละสูตรแลว้ น าเส้นใยท่ีไดม้า
ผา่นการลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้าเปล่า และแยกเส้นใยของแต่ละสูตรออกเป็น 0.5 กรัม ผา่นกระบวนการตรวดูดความช้ืนท่ี
เคร่ืองวเิคราะห์หาความช้ืนอตัโนมติัเปรียบเทียบกบัเปลือกกญัชงท่ีไม่ผา่นกระบวนการใดๆท าการเปิดหนา้เส้นใยและน าไป
เหวี่ยงดว้ยเคร่ือง Centrifuge เพื่อหาค่าการอุม้น ้ าของเส้นใยโดยใชค้วามเร็วท่ี 1000 G เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นน าเขา้ตูอ้บ 
105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที และเขา้โถดูดความช้ืน 30 นาที พกัไวท่ี้อุณหภูมิห้อง และชัง่น ้ าหนกัหาค่า % WRV 
เม่ือผา่นกระบวนการดงักล่าวน ามายอ้มดว้ยสีไดเร็กซ์ C.I.Direct Blue 71 ความเขม้ขน้สี 2% ของน ้ าหนกัเส้นใย (owf) โดย
ใชเ้คร่ือง Water Bath ในการยอ้มใช้อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ท าการยอ้มเปรียบเทียบเปลือกเส้นใยกญั
ชงท่ีไม่ผา่นกระบวนการใดๆ และน าน ้ ายอ้มท่ีไดข้องแต่ละสูตรมาตรวจความเขม้ขน้ของน ้ าสีดว้ยเคร่ืองยู-วีวิสซิเบิลสเปค
โตรโฟโตมิเตอร์ เม่ือเปรียบเทียบกบัเส้นใยก่อนการท าพรีทรีตเมน้ทก์ารดูดความช้ืนและการดูดซึมสีไดเร็กซ์แลว้ น าเส้นใย
มาตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เม่ือเปรียบเทียบว่าเส้นใยกัญชงท่ีไม่ผ่านกระบวนการใดๆ และเส้นใยกัญชงท่ีผ่าน
กระบวนการพรีทรีตเมน้ท ์แนวโนม้ของการดูดซึมสียอ้มของเส้นใยพรีทรีตเมน้ทสู์ตรทั้งหมดสูตร E มีแนวโนม้ของการดูด
ซบัสียอ้มไดเร็กซ์ไดดี้ท่ีสุด 
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การตกแต่งส าเร็จป้องกนัรังสียูวบีนผ้าฝ้าย 
 

นายภูมิภกัด์ิ ธรรมวหิารคุณ     อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารยด์ร.วลยักร นิตยพฒัน์ 
นางสาวอารยา สีระชาติ 
 
   งานวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความเขม้ขน้ของสารเคมีป้องกนัรังสียวูแีบบใสบนผา้ฝ้ายท่ีผา่นการ
ตกแต่งส าเร็จดว้ยวธีิการจุ่มบีบอดั (Padding) ท่ีมีผลต่อการป้องกนัรังสีรังสียวูบีนผา้ฝ้าย จากการศึกษาพบวา่การป้องกนัรังสี
ยวูบีนผา้ฝ้ายท่ีดีท่ีสุด เม่ือใชส้ารเคมีป้องกนัรังสียวูแีบบใสปริมาณ 40 กรัม ต่อ น ้า 1 ลิตร ตกแต่งส าเร็จลงบนผา้ฝ้าย มีค่า
ป้องกนัรังสียวู ี มากท่ีสุด และเม่ือท าการพิมพผ์า้ลงบนผา้ฝ้ายท่ีผา่นการตกแต่งส าเร็จการป้องกนัรังสียวูจีะท าให้ค่าในการ
ป้องกนัรังสียวูเีพิ่มข้ึน การศึกษาความคงทนของสีพิมพบ์นผา้ฝ้ายท่ีผา่นการตกแต่งส าเร็จการป้องกนัรังสียวูต่ีอการขดัถู 
พบวา่การเป้ือนติดสีของสีพิมพบ์นผา้ฝ้ายท่ีผา่นการตกแต่งส าเร็จการป้องกนัรังสียวู ี มีการเป้ือนติดสีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และการเปล่ียนแปลงของสีของสีพิมพบ์นผา้ฝ้ายท่ีผา่นการตกแต่งส าเร็จการป้องกนัรังสียวู ี มีการเปล่ียนแปลงของสีอยูใ่น
ระดบัท่ีเล็กนอ้ย และการทดสอบการตา้นน ้าของผา้ฝ้ายท่ีผา่นการตกแต่งส าเร็จการป้องกนัรังสียวู ี พบวา่การตา้นน ้าอยูใ่น
ระดบัท่ีดีมาก 
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การใช้มะค าดีควายเป็นสารท าความสะอาดเส้นใยกญัชง 
 

นาวสาวกรอุมา ทวนทว ี                 อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารยด์ร.ศิรินนัท ์แก่นทอง 
นางสาววภิาดา สุขสะอาด                   
 
   งานวจิยัน้ีไดน้ าแนวคิดในการน าผลมะค าดีควายซ่ึงเป็นวสัดุธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน และมีสาร
ซาโปนินท่ีมีคุณสมบติัท าใหเ้กิดฟองและสามารถใชค้วามสะอาดได ้ มาใชใ้นกระบวนการลอกลา้งส่ิงเจือปนของเส้นใยกญั
ชงซ่ึงเป็นเส้นใยท่ีมาจากธรรมชาติทดแทนการใชส้ารลดแรงตึงผวิแบบนอนไอออนิกสังเคราะห์ ซ่ึงนอกจากเป็นการน าวสัดุ
ธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์แลว้ยงัช่วยลดปริมาณสารเคมีสังเคราะห์ ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
ศึกษาการท าความสะอาดเส้นใยกญัชงโดยใชส้ารสกดัจากมะค าดีควายและสารท าความสะอาดสังเคราะห์ ประสิทธิภาพใน
การท าความสะอาดทดสอบโดย การวดัค่าการดูดซึมน ้า การดูดซึมสียอ้มไดเร็กท ์Direct Supra Red BWS ค่าดชันีความขาว 
และค่าความเขม้ของสีในเส้นใย ซ่ึงจากการทดลองพบวา่การใชป้ระโยชน์ของมะค าดีควายในกระบวนการลอกลา้ง
ส่ิงเจือปนตามธรรมชาติของเส้นใยกญัชง พบวา่สามารถใชม้ะค าดีควายซ่ึงเป็นวสัดุจากธรรมชาติมาทดแทนสารท าความ
สะอาดสังเคราะห์ (Nonionic Surfactant) ซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีนิยมน ามาใชใ้นการลอกลา้งส่ิงเจือปนบนเส้นใยกญัชงก่อนท่ีจะ
เขา้สู่กระบวนการอ่ืนๆ ในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑส่ิ์งทอในระบบอุตสาหกรรมได ้ อีกทั้งเส้นใยกญัชงท่ีผา่นการท าความ
สะอาดดว้ยสารซาโปนินจากมะค าดีควายสกดั หากใชใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม จะมี (เปลือกเน้ือ ) ความสามารถในการดูดซึม
น ้าและดูดซบัน ้าสีไดดี้เทียบเท่าหรือมากกวา่เส้นใยกญัชงท่ีผา่นการลอกลา้งส่ิงเจือปนดว้ยสารท าความสะอาดสังเคราะห์ 
(Nonionic -Surfactant) การน ามะค าดีควายมาใชเ้ป็นทางเลือกในขั้นตอนการท าความสะอาดส่ิงทอควรค านึงถึงเฉดสีท่ีอาจมี
การเบ่ียงเบนเน่ืองจากการท าความสะอาดดว้ยมะค าดีควายอาจท าใหผ้า้มีความขาวนอ้ยลง 
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แนะน าสถานทีศึ่กษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  

อ.วณีา ทองรอด  เรียบเรียง 

สวสัดีค่ะท่านผูอ่้าน วารสารฯทุกท่าน ฉบบัน้ีเป็นการแนะน าสถานท่ีศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา คือ คณะสหเวช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ (นานาชาติ)  
(Master of Science Program in Food and Nutrition)  มีรายละเอียดดงัน้ีค่ะ 

มีใหเ้ลือก 3 แขนงวชิา ไดแ้ก่ โภชนบ าบดัทางการแพทย,์ โภชนชีวเคมีอาหาร และโภชนาการประยกุต์ 

คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีรายวชิาพื้นฐานทางดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพและชีวภาพในระดบัปริญญาบณัฑิตหรือ
เทียบเท่าจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ี สกอ. รับรอง หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหมี้สิทธิสมคัร
เขา้ศึกษาได ้โดยมีระยะการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

ขอบข่ายงานวจัิยสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม 
ผศ.ดร. สิริชยั อดิศกัด์ิวฒันา หลกัสูตรโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

ภาควชิาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะสหเวชศาสตร์ โทร. 0-2218-1067  
E-mail address: Sirichai.a@chula.ac.th 

 
ท่ีมาของภาพ: http://img.kapook.com/image/education/3_3.jpg  (3 ตลุาคม 2555) 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ  

ก. วชิาเรียนไม่นอ้ยกวา่  24 หน่วยกิต  

ข. วทิยานิพนธ์  12 หน่วยกิต  

mailto:Sirichai.a@chula.ac.th
http://img.kapook.com/image/education/3_3.jpg


 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 20 ปีที ่10 ฉบบัที ่2 เมษายน—กนัยายน 2555 

จากพีถ่ึงน้อง 

ผศ.สิริมนต์ ชายเกตุ และ อ.ดร.วลยักร นิตยพฒัน์ รวบรวมข้อมูล 

 คอลมัน์ “จากพี่ถึงนอ้งฉบบัน้ี เป็นการแนะน าศิษยเ์ก่า กลุ่มวชิาอาหารและโภชนาการ ไดแ้ก่ นายสิทธิศกัด์ิ  
สุวรรณภูมิ  และศิษยเ์ก่ากลุ่มวชิาส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ไดแ้ก่ นางสาวสุจรรยา สุพลธวณิชย ์   
หวงัวา่ขอ้มูลดา้นการท างานจากพี่ศิษยเ์ก่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อศิษยปั์จจุบนันะคะ 
ช่ือ นายสิทธิศักดิ์  สุวรรณภูมิ   
กลุ่มวชิาทีจ่บการศึกษาจากภาควชิาคหกรรมศาสตร์ มศว :  อาหารและโภชนาการ รุ่นท่ี 11   
ต าแหน่งงาน      Assistant Technical Manager   บริษทัผลิตซอส น ้าพริก และอาหาร 
หน้าที่ที่รับผดิชอบ   ดูแลในส่วนของการวจิยัและพฒันาสินคา้ 

และดูแลควบคุมระบบคุณภาพของโรงงานทั้งหมด 
ลกัษณะงานที่ท า   ดูแลภาพรวมของฝ่าย และวางแผนการท างาน 

โดยโรงงานผลิตสินคา้ส่งออกตลาดต่างประเทศ 80% ในแบรนดข์องลูกคา้ 
ซ่ึงตลาดท่ีส่งออกก็จะมี ออสเตรเลีย  

แนะน าอาชีพ นอ้งๆควรมีความรู้และพื้นฐานท่ีใช ้ เทคนิคในการประกอบอาหาร หลกัการวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ 
เช่น เคมี ชีววทิยา เคมีอินทรีย ์ นอกจากนั้นยงัตอ้งมีพื้นฐานเร่ืองระบบความคิดและประสบการณ์ 
หากนอ้งๆตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อไดต้ามเมลน้ี์เลยครับ   sittisak@proplanindustrial.com 

 

ช่ือ นางสาวสุจรรยา สุพลธวณชิย์ (อุ้ย)    

กลุ่มวชิาทีจ่บการศึกษาจากภาควชิาคหกรรมศาสตร์ มศว :  ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รุ่นท่ี 7 (2540-2543) 

ต าแหน่งงาน   เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ขอ้มูลแฟชัน่                                                                                                                                             
              ศูนยส์ร้างสรรคอ์งคค์วามรู้แฟชัน่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
ลกัษณะงานที่ท า  1.จดัหาขอ้มลูแนวโนม้แฟชัน่ ตวัอยา่งผา้และวสัดุส่ิงทอ 

   2.จดัท าระบบฐานขอ้มูลดา้นส่ิงทอ ทั้งระบบTouch Screen และ Application  

   3.ติดต่อประสานงานกบับริษทั/โรงงานท่ีเก่ียวกบัส่ิงทอมาจดัแสดง 

   4. ใหบ้ริการขอ้มลูดา้นส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่มแก่นกัออกแบบ ผูป้ระกอบการ และผูส้นใจส่ิงทอ 

   5.จดัสมัมนา/อบรมเชิงปฎิบติัการดา้นแนวโนม้แฟชัน่ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

   6.จดัท าโครงการต่างๆของฝ่ายพฒันาธุรกิจส่ิงทอ 

หากมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อไดต้ามอีเมลน้ี์นะคะ  sujanya@thaitextile.org , sujanya.aui@gmail.com 

mailto:sittisak@proplanindustrial.com
mailto:sujanya@thaitextile.org
mailto:sujanya.aui@gmail.com


 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 21 ปีที ่10 ฉบบัที ่2 เมษายน—กนัยายน 2555 

ประมวลภาพกจิกรรมของภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 

- เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2555 ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ไดจ้ดัโครงการท าบุญภาควชิาภาควชิาคหกรรมศาสตร์ สรงน ้าพระ และ

รดน ้าด าหวัผูอ้าวุโส ณ  โถงชั้น 14 อาคาร19 ในการน้ี รองศาสตราจารย ์ดร.วเิชียร  มากตุ่น คณบดีคณะวทิยาศาสตร์เป็น

ประธานในพิธี นอกจากน้ีคณาจารยแ์ละบุคลากรของภาควชิาท่ีเกษียณอายรุาชการไดแ้ก่ รศ.ดร.ทวีรัศม์ิ  ธนาคม , ผศ.รัชนี  

ลาชโรจน์ , อ.บลรัตน์  ศิลาพงษ ์และนางสังเวยีน  รอดกร ไดใ้หเ้กียรติร่วมงาน 

 

  

 

- เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555  ผศ.สิริมนต ์ชายเกตุ ไดต้รวจเยีย่มนิสิตฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2554 ของภาควชิาฯ       
ชั้นปีท่ี 3 จ  านวน   5 คน ท่ีฝึกงาน ณ ฝ่ายครัวการบิน ดอนเมือง  (DC1)  บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  ในการน้ี       
คุณจกัรกฤษณ์  ผดุผอ่ง ผูจ้ดัการ Line Bekery และ คุณปรทิพย ์ชูเขียว ไดก้รุณาใหข้อ้มูลในดา้นการบริหารงานของฝ่ายและ
ใหค้  าแนะน าท่ีมีประโยชน์ในการปรับใชใ้นการเรียนการสอนและการฝึกงานของนิสิตในอนาคตต่อไป ส าหรับรายช่ือนิสิต
ทั้ง 5 คน ท่ีฝึกงานในหน่วยงานขา้งตน้ มีรายช่ือดงัน้ี 

 1.นายฐิติวฒัน์ สิงห์ชุม 

 2.นายปรมินทร์ เกิดโภคา 

 3.นางสาวธนัยพร ลอ้มเล็ก 

 4.นางสาวปรัชญณี์ พรมโสภา 

 5.นางสาวปารณีย ์พรหมนอ้ย 

http://home.science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6597&AlbumID=17218-2341
http://home.science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6597&AlbumID=17218-2341


 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 22 ปีที ่10 ฉบบัที ่2 เมษายน—กนัยายน 2555 

- เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2555 ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ไดจ้ดั โครงการ "ความร่วมมือทางวชิาการและวชิาชีพกบัหน่วยงาน

ภายนอก"  เร่ือง “การบรรยายและสาธิตการจดัตกแต่งถว้ยไอศกรีม”  โดยวทิยากรจาก Foodstylist    เวลา 10.00 - 11.40 น. 

ณ หอ้ง 19-1514 ชั้น 15 อาคาร 19 คณะวทิยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2555 ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ไดจ้ดั โครงการ "ความร่วมมือทางวชิาการและวชิาชีพกบัหน่วยงาน

ภายนอก"  เร่ือง “การ บรรยายและสาธิตการตกแต่ง Cupcake" โดยวทิยากรจาก Foodstylist เวลา 13.30-14.30 น. ณ 

หอ้งเรียน 19-1514 ชั้น 15 อาคาร 19  

http://home.science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6597&AlbumID=17218-2406
http://home.science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6597&AlbumID=17218-2406
http://home.science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6597&AlbumID=17218-2406
http://home.science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6597&AlbumID=17218-2406
http://home.science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6597&AlbumID=17218-2428
http://home.science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6597&AlbumID=17218-2428


 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 23 ปีที ่10 ฉบบัที ่2 เมษายน—กนัยายน 2555 

- เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2555 ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ไดจ้ดัโครงการปฐมนิเทศและมอบตวัเป็นศิษย ์ของนิสิตชั้นปีท่ี 1 

และมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่นิสิต หลกัสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) ประจ าปีการศึกษา 2555  ณ หอ้ง 19-1514 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2555 บุคลากรภาควชิาคหกรรมศาสตร์ เขา้ร่วมงานวนัสถาปนาคณะวทิยาศาสตร์ โดยในงานมีการ

ท าบุญ ตกับาตรอาหารแหง้ และถวายภตัตาหารเชา้พระภิกษุสงฆ ์ นอกจากน้ีมีโครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะชน โดยมี

การบรรยาย เร่ือง “การเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์” , และการตอบปัญหาโครงงานวทิยาศาสตร์ 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 24 ปีที ่10 ฉบบัที ่2 เมษายน—กนัยายน 2555 

ค าคม 

 จงระวงัความคิด  เพราะความคิดจะกลายเป็นการกระท า 

 จงระวงัการกระท า เพราะวา่ท าบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัย 

 จงระวงันิสัย  เพราะนิสัยท่ีตกผลึกแลว้จะกลายเป็นบุคลิก 

 จงระวงับุคลิก  เพราะถึงท่ีสุดแลว้ บุคลิกจะก าหนดชะตากรรมของเราทั้งชีวติ 

      พระมหาวฒิุชยั (ว.วชิรเมธี) 

 วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

                         ท่ีมาของภาพ: udon108.com (7 สิงหาคม 2555) 

- เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2555 นิสิตของภาควชิาฯ ชั้นปีท่ี 3 กลุ่มวชิาการก าหนดอาหารและโภชนบ าบดั จ  านวน 20 คน ภายใต้
วชิา คส 425 การประเมินภาวะโภชนาการ ไดศึ้กษาหวัขอ้การประเมินทางโภชนาการดว้ยวธีิการทางชีวเคมี  นอกจากน้ีนิสิต
ไดศึ้กษาปฏิบติัการการวิเคราะห์โฟเลทและโปรตีนในเลือด ท่ีภาควชิาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวทิยาศาสตร์อาหาร  คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล 

 


