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	 ภาควิชาการจัดการการโรงแรม	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	เล็งเห็นถึงความส�าคัญของปัญหาน�้าเสียที่เกิดจากการ
ใช้น�้ายาท�าความสะอาดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีในการท�าความสะอาดคราบสกปรก	 และคราบไขมันบริเวณพื้นในห้องปฏิบ้ติการ
ภตัตาคาร	และร้านกาแฟจ�าลอง	รวมถงึห้องน�า้	เนือ่งจากน�า้ทีช่�าระล้างคราบน�า้ยาเคมเีหล่านีต้้องถกูปล่อยลงสูแ่หล่งน�้าธรรมชาต	ินอกจาก
นี้น�้ายาท�าความสะอาดที่ใช้สารเคมีตามท้องตลาดยังมีกลิ่นฉุนและก่อให้เกิดการระคายเคืองบริเวณผิวหนังกับผู้ใช้ด้วย	ภาควิชาฯ	จึงได้
คิดค้นและพัฒนาน�า้ยาท�าความสะอาดที่ไม่ใช้สารเคมีเพื่อลดปัญหาดังกล่าว	 และหวังที่จะขยายผลการใช้ไปสู่หน่วยงานภายนอก	 อาทิ	
ภัตตาคาร	หรือโรงแรมต่างๆ	เพื่อช่วยลดปัญหาน�้าเสียได้อีกทางหนึ่ง
	 น�า้เป็นปัจจยัส�าคญัในการด�ารงชวีติ	น�า้ถกูน�ามาใช้ในการอปุโภคและบรโิภค	และน�า้ทีใ่ช้แล้วจะถกูปล่อยทิง้ลงสูแ่หล่งน�้าธรรมชาติ
และหมุนเวียนน�ากลับมาใช้อีกครั้ง	หากน�้าที่ใช้ในครัวเรือน		การเกษตรและอุตสาหกรรมถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติในลักษณะที่
มปีรมิาณน�า้เสยีมากเกนิขดีความสามารถทีจ่ะบ�าบดัให้เป็นน�า้ดไีด้	กจ็ะส่งผลให้แหล่งน�า้มคีณุภาพแย่ลงและในทีส่ดุกจ็ะกลายเป็นน�า้เสยี	
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน�้าเพราะไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก	น�้าเสียจึงเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญเรื่องหนึ่ง
	 น�้าเสีย	หมายถึงน�้าที่มีสารต่างๆ	หรือสิ่งปฏิกูลปะปน	และมีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก	ท�าให้คุณสมบัติของน�้าเปลี่ยนแปลงไป
จนไม่สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก	สิ่งปนเปื้อนในน�้าเสีย	ได้แก่	น�้ามัน	ไขมัน	ผงซักฟอก	สบู่	ยาฆ่าแมลง	สารอินทรีย์	ที่ท�าให้
เกิดการเน่าเสียเกิดกลิ่นเหม็นและเชื้อโรคต่างๆ	จะพบว่าน�้าเสียจากแหล่งชุมชน	(Domestic	Wastewater)	ที่เกิดจากกิจกรรมประจ�าวัน
ของประชาชนที่อาศัยอยู่รวมกันและกิจกรรมที่ประกอบอาชีพ	การประกอบอาหาร	การช�าระล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายภายในครัวเรือน	มีค่า
ปริมาณร้อยละ	80	ของปริมาณน�้าใช้ที่มาจากกิจกรรมส�าหรับการด�ารงชีวิตของคนเรา
	 การคาดคะเนปรมิาณน�า้เสยีของประเทศไทยโดยกรมควบคมุมลพษิพบว่า	คน	1	คน	จะท�าให้เกดิน�า้เสยีประมาณ	150	-	250	ลติร
ต่อวนั	ทัง้ประเทศจะมนี�า้เสยี	15,000	ล้านลติรต่อวนั	และยงัได้มกีารคาดการณ์ไว้ว่าประมาณปี	2555	หรอือกี	3	ปีข้างหน้า	คน	1	คนจะ
ท�าให้เกดิน�า้เสยี	406	ลติรต่อวนั	ซึง่จะท�าให้ทัง้ประเทศมนี�า้เสยีสงูถงึ	24,306	ล้านลติรต่อวนั	โดยภาคกลางจะเป็นภาคทีท่�าให้เกดิน�า้เสยีมาก
ทีส่ดุ	รองลงมาคอืภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ภาคเหนอืและภาคใต้	ตามล�าดบั	(หนงัสอืพมิพ์บ้านเมอืง,	2552)	ปรมิาณน�า้เสยีทีป่ล่อยจากบ้าน
เรอืนจะมค่ีาประมาณร้อยละ	80	ของปรมิาณน�า้ใช้	หรอือาจประเมนิได้จากจ�านวนประชาการหรอืพืน้ทีอ่าคาร	ดงัแสดงในตารางที	่1

ตารางที่	1:	อัตราการเกิดน�้าเสียต่อคนต่อวัน

	 ภาค	 อัตราการเกิดน�้าเสีย	(ลิตร/คน-วัน)
 
 2536 2540 2545 2550 2555 2560
 
	 กลาง					 160-214	 165-242	 170-288	 176-342	 183-406	 189-482
	 เหนือ			 183	 200	 225	 252	 282	 316
	 ตะวันออกเฉียงเหนือ	 200-253	 216-263	 239-277	 264-291	 291-306	 	318-322															
	 ใต้				 171	 195			 204	 226					 	 249				 	 275											

ที่มา:	โครงการศึกษาเพื่อจัดอันดับความส�าคัญการจัดการน�้าเสียชุมชน	ส�านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม,	2538.
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	 น�า้ยาท�าความสะอาดหรอืผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดพืน้ผวิ
จัดเป็นวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	พ.ศ.	2535	
ซึง่ปัจจบุนัมผีลติภณัฑ์ท�าความสะอาดพืน้ผวิจ�าหน่ายในท้องตลาด
หลายยี่ห้อ	และมีสูตรแตกต่างกัน	เช่น	สูตรกรด	สูตรแอมโมเนีย	
เป็นต้น	โดยหลกัๆ	แล้วผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดพืน้ผวิ	แบ่งออก
ได้เป็น	4	ประเภท	คือ	สูตรกรด	สูตรด่างแก่	สูตร	LAS	และสูตร	
LAS	ผสมด่างอ่อน
	 น�า้ยาท�าความสะอาดสตูรกรดมกัใช้ในการท�าความสะอาด
ห้องน�้า	โดยทั่วไปจะเป็นกรดเกลือ	(กรดไฮโดรริก)	เข้มข้น	12	%	
เป็นสารออกฤทธิ์	โดยอาจจะผสมกับกรดฟอสฟอริก	และสารเติม
แต่งจ�าพวกลดแรงตึงผิว	 เพื่อให้สารออกฤทธิ์สัมผัสกับพื้นผิว
ห้องน�้าได้ดีขึ้น	ท�าให้การท�าความสะอาดทั่วถึงมากขึ้น	นิยมใช้กับ
พื้นห้องน�้า	คราบที่เกิดจากน�้า	คราบตะกอน	คราบสารอนินทรีย์	
ถ้าใช้บ่อยมีผลท�าให้ผิวหน้าของพื้นห้องน�้าค่อยๆ	 หลุดลอก	 เมื่อ
ใช้เป็นเวลานานๆ	พืน้ห้องน�า้อาจถกูกดัเซาะผวิหน้ากระเบือ้งท�าให้
ขรุขระ	 เป็นสาเหตุที่ท�าให้คราบสกปรกฝังแน่น	 ขณะเดียวกัน						
ไอระเหยของกรดเคมีจะท�าลายระบบทางเดินหายใจ	ท�าให้ระบบ
การหายใจเสือ่ม	แน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวก	ระคายเคอืงต่อการ
สัมผัส	สูตรนี้จะไปท�าลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในบ่อบ�าบัดน�้า
เสีย	ท�าให้เกิดน�้าเน่าเสีย	มีเชื้อโรค	เพิ่มต้นทุนในการบ�าบัดน�้าเสีย	
และท�าลายสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษในระบบน�้า
	 น�้ายาท�าความสะอาดสูตรเบสแก่หรือด่างแก่	 นิยมใช้
ท�าความสะอาดคราบไขมนั	เช่น	คราบน�า้มนัทีเ่กาะอยูบ่นเตา	สาร
ท�าความสะอาดหลักในผลิตภัณฑ์	คือ	โซดาไฟ	(โซเดียมไฮดรอก
ไซด์)	ที่มีความเข้มข้นค่อนข้างสูง	ถ้าใช้สารกลุ่มนี้ต้องสวมถุงมือ	
หากไม่ใช้ถุงมือจะท�ามือเหี่ยวได้และกัดท�าให้มีผื่นแดงบวมได้	ผิว
ลอก	มีสารพิษตกค้างไม่เหมาะใช้ความสะอาดในห้องครัว	เพราะ
สารเคมีที่ตกค้างจะไปปนเปื้อนภาชนะในการท�าอาหาร	 มีสารก่อ
มะเรง็และไม่เหมาะทีจ่ะน�าไปผสมน�า้เพือ่ถพูืน้	เมือ่ใช้เป็นเวลานาน
ภมูต้ิานทานของร่างกายจะเกดิแพ้	เนือ่งจากการสะสมของสารพษิ
ตกค้าง	จากการสมัผสัและการสดูดม	ท�าลายสิง่แวดล้อมท�าให้เกดิ
มลพิษ	ท�าลายเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์	ท�าให้เกิดกลิ่นเหม็น	
	 น�้ายาท�าความสะอาดที่มีสารอินทรีย์พวก	LAS	 (Linear	
Alkylbenzene	Sulfonate)	 ใช้ได้ทั้งพื้นห้องน�้า	 พื้นห้องครัว	
ปาร์เกต์	อะลูมิเนียม	สเตนเลส	และนิยมใช้เป็นส่วนผสมในน�้ายา
ล้างห้องน�้าและน�้ายาล้างจานเพื่อใช้ในการขจัดคราบมัน	สารเคมี
นีม้ส่ีวนผสมของเบนซนิ	ในการผลติจะมผีลต่อสิง่แวดล้อมน้อยและ
ปลอดภัยกว่าสองกลุ่มแรก
	 น�า้ยาท�าความสะอาดทีม่สีารอนิทรย์ีพวก	LAS	กบัด่างอ่อน	
อาทิ	แอมโมเนีย	และสารประกอบของแอมโมเนีย	ซึ่งเป็นสารช่วย

ท�าความสะอาดสารอนินทรีย์บางกลุ่มได้	ซึ่งน�้ายาประเภทนี้จะไม่
เหลือค้างบนพื้นผิวที่ท�าความสะอาด	 เพราะส่วนที่เหลือจะระเหย
เป็นแก๊สแอมโมเนีย	(กานดา	ว่องไวลิขิต,	2538)	
	 หลักในการพัฒนาน�้ายาท�าความสะอาดที่ไม่ใช้สารเคมีที่
ก่อให้เกดิปัญหากบัสขุภาพและสิง่แวดล้อมมอียูด้่วยกนั	3	ประการ	
คือ	การใช้สารลดแรงตึงผิว	การใช้น�้าที่ผ่านการแยกโมเลกุล	และ
การใช้น�้ามันหอมระเหย	
	 สารลดแรงตึงผิว	หรือ	Surface	Active	Agent	มีชื่อเรียก
ทางวิทยาศาสตร์ว่า	 “Surfactant”	 ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบ
อินทรีย์	 ประกอบด้วย	2	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่ชอบน�้า	(Hydrophilic	
Group)	และส่วนที่ไม่ชอบน�้า	(Hydrophobic	Group)	ส่วนที่ไม่
ชอบน�้ามักจะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน	 คือมีธาตุคาร์บอน
และไฮโดรเจน	เป็นองค์ประกอบหลัก	ส่วนใหญ่จะผลิตมาจากไข
มนัและน�า้มนัธรรมชาต	ิรวมทัง้ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม	และโพลเิมอร์
สงัเคราะห์	ลกัษณะส�าคญัคอืเมือ่ใส่สารลดการตงึผวิเลก็น้อยลงใน
น�้า	 สารลดแรงตึงผิวจะไปลดแรงตึงผิวของน�้า	 เพื่อให้เกิด
กระบวนการต่างๆ	ง่ายขึ้น	เช่น	การเกิดฟอง	การท�าให้เปียก	และ
กระบวนการท�าความสะอาดคือการดึงคราบสกปรกขึ้นมาจากพื้น
ผิวและจับคราบสกปรก	โดยที่สิ่งสกปรกซึ่งส่วนใหญ่เป็นน�้ามันจะ
ถกูดงึออกมาจากพืน้ผวิและจะถกูน�้าล้างออกไป	เมือ่สิง่สกปรกถกู
ดึงออกมาจากพื้นผิวแล้วจะถูกสารลดการตึงผิวเกาะไว้ให้
แขวนลอยอยู่ในน�้าเพื่อไม่ให้คราบนั้นกลับคืนไปที่พื้นผิวอีก		ส่วน
ทีไ่ม่ชอบน�า้จะพยายามหนนี�า้โดยไปเกาะพืน้ผวิทีว่่าง	เช่น	อากาศ							
สารลดแรงตึงผิวจึงมีบทบาทที่ส�าคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	
เช่น	 ขบวนการบ�าบัดน�้าเสียในการก�าจัดไขมันและสิ่งสกปรกใน
การก�าจัดสารแขวนลอยหรือคลอรอยด์ในน�้า	 (จิรสา	 กรงกลด,	
2548)								
	 “น�้า”	 หมายถึงของเหลวประกอบไปด้วย	 ไฮโดรเจน	
(Hydrogen)	2	อะตอม	กับออกซิเจน	(Oxygen)	1	อะตอม	มีสูตร
ทางเคมีว่า	“H

2
O”	การแยกโมเลกุลน�้า	หรือ	น�้าโมเลกุล	6	เหลี่ยม	

(Hexagonal	Water)	คือน�้าที่มีโครงสร้างหรือกลุ่มโมเลกุลของน�้า
ขนาดเล็ก	 เกิดจากผลกระทบทางฟิสิกส์จากคลื่นพลังแม่เหล็กมี
การปรับตัวของโครงสร้างโมเลกุลของน�้าขึ้นมาใหม่	 ประกอบไป
ด้วยโมเลกลุเลก็ๆ	จ�านวน		6	โมเลกลุ	เกาะกนัเป็นกลุม่	ในลกัษณะ
รูปทรงกลมหรือหกเหลี่ยม	 โดยที่น�้าประปาประกอบด้วยกลุ่มน�้า	
(Water	Cluster)	ที่โมเลกุลประมาณ	12-15	โมเลกุล	จับกันเป็น	
กลุ่มน�้าที่มีรูปทรงใหญ่กว่า	นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโมเลกุลของน�้า
มีขนาดใหญ่เพียงใดก็ยิ่งลดคุณภาพของน�้าให้ต�่าลงเพียงนั้น	 การ
ท�าให้โครงสร้างของน�้ามขีนาดเลก็ลงท�าได้โดยน�าน�า้มาผ่านสนาม
แม่เหล็ก	(Magnetic	Field)	ทั้งนี้พลังงานแม่เหล็กท�าให้โครงสร้าง
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ทางกายภาพของน�้าเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่คุณสมบัติทางเคมีของน�้าจะไม่เปลี่ยนแปลงโมเลกุลก็ยังเป็น	 “H
2
O”	 เหมือนเดิม	 แต่จ�านวน

โมเลกุลน้อยลง	จากกลุ่มละ	12-15	โมเลกุลจะลดลงเหลือเพียง	6	โมเลกุลต่อกลุ่ม	ซึ่งเป็นคุณสมบัติของน�้า	(Hexagonal	Water)	เราเรียก
น�้าที่มีกลุ่มขนาดเล็กนี้ว่า	“Micro		Cluster	Water”		จะมีค่าเป็นด่างอ่อนๆ	(pH	7.5-8.0)	สามารถผ่านผนังเซลล์ได้ง่าย	มีแรงตึงผิวต�่า	
ท�าลายสิ่งสกปรกได้ดีและมีปริมาณออกซิเจนสูง	(ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์		วรคามิน,	2551)	
	 น�้ามันหอมระเหย	(Essential	Oil)	ที่น�ามาใช้กับสุคนธบ�าบัด	(Aromatherapy)	หรือการบ�าบัดด้วยกลิ่นหอมสกัดได้จากส่วนต่างๆ	
ของพืช	เช่น	ดอก	ใบ	ราก	ผล	เปลือกไม้	ยางไม้	เป็นต้น	น�้ามันหอมระเหยเป็นสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นมักมีกลิ่นหอม	ระเหยง่าย	โดย
พืชเหล่านี้จะมีเซลล์พิเศษต่อมหรือท่อ	 เพื่อสร้างและกักเก็บน�า้มันหอมระเหย	 น�้ามันหอมระเหยมีคุณสมบัต	ิ ท�าให้ร่างกาย	 จิตใจและ
อารมณ์เกดิความสมดลุ	หลกัการนีถ้กูน�ามาศกึษาโดยใช้หลกัทางสรรีศาสตร์ทีม่นษุย์สามารถสมัผสักลิน่ได้มากกว่าหมืน่ชนดินัน่เอง	กลิน่
ที่มนุษย์ได้รับสัมผัสในแต่ละครั้ง	 จะผ่านประสาทสัมผัสรับกลิ่น	(Olfactory	Nerves)	 ซึ่งอยู่เหนือโพรงจมูก	(Nasal	Cavity)	 เมื่อกลิ่น			
ต่าง	ๆ	จากโมเลกุลของละอองเกสรดอกไม้	ผ่านกระเปาะรับกลิ่น	(Olfactory	Bulbs)	ที่ต่อกับลิมบิค	ซีสเต็ม	(Limbic	System)	ซึ่งเป็น
สมองส่วนควบคุมอารมณ์และความทรงจ�า	โดยปกติแล้วระบบทางเดินหายใจเริ่มต้นจากการหายใจเข้า		และหายใจออก	เพื่อให้เลือดดูด
ซับออกซิเจนที่สูดเข้าไป	เปลี่ยนสภาพและสร้างเป็นพลังงานให้ร่างกาย	(วนิดา		จิตต์หมั่น	และทวีศักดิ์	สุวคนธ์,	2541)
	 การผลิตน�้ายาท�าความสะอาดจากหลักการทั้ง	3	ประการ	นอกจากจะช่วยก�าจัดคราบสิ่งสกปรกแล้วยังช่วยลดการสะสมของสิ่ง
สกปรกทีก่่อให้เกดิกลิน่และยงัมส่ีวนช่วยในเพิม่ออกซเิจนในน�า้ทิง้ในการแก้ปัญหาน�า้เน่าเสยี	นอกจากนีน้�า้มนัหอมระเหยยงัช่วยแก้ปัญหา
เรื่องกลิ่นได้และยังช่วยรู้สึกผ่อนคลายและสดชื่น	วิธีการผลิตน�้ายาท�าความสะอาด	ใช้หลักการเดียวกับการผสมน�้ายาทั่วๆ	ไป	เพียงลด
ในส่วนทีเ่ป็นสารเคมทีีเ่ป็นกรด	หรอืโซดาไฟทีม่ผีลกบัสิง่แวดล้อมและผูใ้ช้		โดยใช้หวัแชมพ	ู	ผสมกบัสารลดแรงตงึผวิน�า้ทีก่ารแยกโมเลกลุ
น�้า	เพิ่มความข้นและเหนียวใส่กลิ่นน�้ามันหอมระเหย	และสีตามชอบ		

	 Diagram	วิธีผลิตน�้ายาท�าความสะอาดห้องน�้า

หัวแชมพู +

ภาพถ่ายจากสถานที่ผลิตน�้ายาท�าความสะอาด	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตกล้วยน�้าไท	วันที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2553

เครื่องแยกโมเลกุลน�้า

น�้าแยกโมเลกุล

น�้าประปา

 + สารลดแรงตึงผิว + สารข้นและเหนียว + กลิ่นน�้ามันหอมระเหย + สี
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	 เมื่อน�าน�้ายาท�าความสะอาดไปทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้น	
โดยเปรียบเทียบกับการใช้น�้ายาท�าความสะอาดที่มีส่วนประกอบ
ของสารเคมีพบว่า	 น�้ายาท�าความสะอาดที่มีสารเคมีเป็นส่วน
ประกอบไม่สามารถขจัดกลิ่นเหม็นให้หายไปได้	 และผิวที่สัมผัส
น�า้ยาจะกระด้าง	ในรายทีแ่พ้จะเกดิอาการคนัตามผวิหนงั	นอกจาก
นี้เมื่อน�้าแห้งแล้วจะเกิดคราบเนื่องจากมีฟองมาก	 จึงต้องใช้น�้า
ปรมิาณมากในการล้างคราบน�า้ยา	ท�าให้มกีลิน่	ส่วนน�า้ยาท�าความ
สะอาดที่คิดค้นขึ้นมาใหม่สามารถช�าระล้างคราบสกปรกออกได้
ง่าย	 ลดกลิ่นเหม็น	 และตัวน�้ายาเองมีกลิ่นหอมของมะกรูดแบบ
ธรรมชาติ	ไม่แสบฉุน	เมื่อสัมผัสผิวจะท�าให้ชุ่มชื่น	ไม่ระคายเคือง	
ไม่ก่อให้เกิดคราบ	 ลดปัญหาเรื่องกลิ่นได้ดี	 และไม่ทิ้งมลภาวะ
ตกค้างลงในแหล่งน�้า
	 จากการทดลองใช้เบือ้งต้นพบว่า	ได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ	และ
น�า้ยาท�าความสะอาดชนดินีห้น่วยงานต่างๆ	สามารถผลติใช้ได้เอง	
หากหน่วยงานขนาดใหญ่	เช่น	โรงแรม	หรือภัตตาคารเปลี่ยนมา
ใช้น�า้ยาท�าความสะอาดนีแ้ทนการใช้น�า้ยาท�าความสะอาดทีม่สีาร
เคมีแบบเดิมจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย	 และลดปริมาณน�้าเสียได้
อีกมาก
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