ม. ราชมงคลธัญบุรี สงอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรไปฝกอบรม
หลักสูตรกระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตสียอม และสารชวยยอม
ณ ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ อาจารยพิชติ กาญจนเชฐ และอาจารยสุรพล ตรงตอ
ศักดิ์ อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ใหสัมภาษณวา โครงการนีเ้ ปนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเปนโอกาสที่ดที ี่ไดมีโอกาสเยี่ยมชม
วิทยาลัยพอลิเทคนิคแหงเมืองตูริน (Politechnico di Torino) ซึ่งตั้งอยูที่เมืองเบียลา (Biella) ประเทศ
สาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งวิทยาลัยนี้เปนวิทยาลัยที่ไดรับความรวมมือจากซิตา สตูดิ (Citta Studi) ซึ่งเปนการ
รวมตัวของหนวยงานบริษัทดานสิ่งทอ เพือ่ จะผลิตบัณฑิตดานสิง่ ทอที่มีคุณภาพ และสามารถทํางานไดทันที
ในบริษัท อีกประการหนึ่งหากบริษัทมีปญหาดานกระบวนการผลิต หรือการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ก็
สามารถนํามาเปนกรณีศึกษา หรือวิทยานิพนธใหกับนักศึกษาอีกดวย ซึ่งเปนแนวทางที่ดีสําหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสิง่ ทอไทยอยางยั่งยืน โดยทีน่ กั ศึกษาเรียนแลวสามารถการันตีไดวามีงานทํา และบริษทั ก็มี
ความพึงพอใจ เรียกวาไดประโยชนดวยกันทั้งสองฝาย

ภาพ การเยีย่ มชมศูนย CNR-ISMAC เครื่องฉาบพลาสมาบนผา และถายรูปรวมกับผูอํานวยการศูนย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ เปดเผยวาในนามของตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ไดมีการปรึกษาเกีย่ วกับความรวมมือกับศาสตราจารย ดร. ซิคาดิ ซิลวิโอ (Prof. Dr. Sicardi Silvio)
วิทยาลัยพอลิเทคนิคแหงเมืองตูริน (Politechnico di Torino) เรื่องเกีย่ วกับการขออนุญาตแปลหนังสือ
เกี่ยวกับดานกระบวนการทางเคมีสิ่งทอจากตนฉบับภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย เปนหนึ่งในหัวขอที่ทงั้ สอง
ตองการใหเกิดความรวมมือกัน ซึง่ ในไมชานีน้ ักศึกษาดานเคมีสงิ่ ทอของมหาวิทยาลัยทัง้ สองอาจมีการ
แลกเปลี่ยนกัน โดยทาง มทร.ธัญบุรี จะคัดเลือกนักศึกษาไปศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ดานวิศวกรรมสิ่ง
ทอ ที่ประเทศสาธารณรัฐอิตาลีอีกดวย
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ความรวมมือดานงานวิจยั จะเกิดขึ้นหลังจากความรวมมือแรกเสร็จเรียบรอย โดยทาง Politechnico
di Torino มีงานวิจยั เดน เชน งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลของการไหลเวียนของน้าํ ยอมในเครื่องยอมแบบ
แพ็คเกจ ซึง่ มีจุดประสงคตองการศึกษาสภาวะ และอิทธิพลของการไหลเวียนของน้าํ ยอมในเครื่องยอมแบบนี้
เพื่อนําไปสรุปเปนทฤษฎี และนําไปใชงานในโรงยอมตอไป งานวิจยั เกีย่ วกับเรื่องเครื่องเคลือบพลาสมา
แบบตอเนื่อง ซึ่งมีจุดประสงคตองการศึกษาอิทธิพล และชนิดของพลาสมา ทีท่ ําใหเกิดสมบัติที่ดีขึ้นของผาที่
ผานการเคลือบ เชน ผากันน้าํ ผาที่ดูดซึมน้าํ ไดดีขึ้น ผากันไฟ เปนตน งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการใชกาซ
คารบอนไดออกไซดเหลวในการซักแหง เพือ่ ชวยทําใหลดมลภาวะสูสงิ่ แวดลอม ซึง่ มีจดุ ประสงคตองการ
นําเอากาซคารบอนไดออกไซดเหลวกลับมาใชใหม ดวยเครื่องที่ผลิตขึ้นมาเปนพิเศษ งานวิจัยที่เดนมากที่สุด
นาจะเปนงานวิจัยเรื่องหาชนิดของผาเพื่อชวยในการซับเหงื่อในเสื้อผากีฬา โดยทางวิทยาลัย มีหองทดสอบที่
สมบูรณแบบสําหรับการวิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการคายความรอน และการขับเหงือ่ ออกจากรางกายของ
มนุษย เพื่อนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพของเสื้อผากีฬา อีกทั้งทําใหสวมใสสบาย ซับเหงื่อไดเร็ว และที่ลืม
ไมไดคอื ความสวยงาม ซึ่งทางวิทยาลัยไดบอกวา ผลงานวิจัยนี้นาํ มาผลิตเปนเสื้อของนักกีฬาเรือใบของ
อิตาลี ในโอลิมปกที่ประเทศจีนอีกดวย

ภาพ หองทดสอบที่สมบูรณแบบสําหรับการวิเคราะห วิจัย เกีย่ วกับการคายความรอน และการขับเหงื่อออก
จากรางกายมนุษย (ซายมือ) และเสื้อของนักกีฬาเรือใบของอิตาลี ในโอลิมปกที่ประเทศจีน (ขวามือ)
สําหรับการฝกอบรมการผลิตสียอมที่บริษทั อินเตอรเนชัน่ แนล คัลเลอร (International Color) เมือง
ซามาเรเต พบวาปจจุบนั นี้ โรงยอมจะตองพิจารณาเรื่องสียอมที่ดีมีคณ
ุ ภาพ มากกวาดูแคเพียงราคาทีถ่ ูก
อยางเดียว จากการฝกอบรมพบวาสียอมแตละตัวที่จะนํามาสงขาย บริษัทจะตองผานการควบคุมคุณภาพ
และทดสอบหลายครั้ง เพื่อใหมั่นใจวาสียอ มที่ไดออกมามีคุณภาพสม่ําเสมอหรือใกลเคียงกันมากที่สุด
ทุกล็อตการผลิต และทางบริษัทไดแนะนําใหทดลองเกี่ยวกับการยอมแบบจุมบีบอัดหมัก (เย็น) ซึ่งถาโรงงาน
สามารถทําได จะชวยลดปริมาณพลังงานที่ใชในกระบวนการยอมอยางมาก แตอยางไรก็ตามกระบวนการนี้
ตองใชเวลาประมาณ 18-24 ชั่วโมง ดังนัน้ ตองมีการวางแผนการผลิตลวงหนา เพื่อใหโรงงานสงสินคาไดตรง
เวลา
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ภาพ ถายรูปรวมกับประธานผูจัดการบริษัทอินเตอรเนชั่นแนล คัลเลอร (ซายมือ) และบรรยากาศใน
หองทดลอง-ทดสอบทางเคมี (ขวามือ)
บริษัทสุดทายที่ไดฝกอบรมคือ บริษัทจิโอวานี่ บอสเซสโต (Giovanni Bozzetto) เมืองเบกาโม เปน
บริษัทที่ผลิตสารเคมีชวยยอมที่ทนั สมัย และนาจะนับไดวาใหญมากแหงหนึง่ ของโลก เพราะมีโรงงานอยูท ั่ว
โลกจํานวน 6 แหง และมีโรงงานพันธมิตรอีกจํานวนมาก ซึ่งนาแปลกที่ทางบริษทั บอกวาสารเคมีที่ผลิตสวน
ใหญ เปนสารเคมีสําหรับคอนกรีต (ทําใหคอนกรีตแข็งตัวไดเร็ว) เชนเดียวกับบริษทั ทีก่ ลาวไปแลวขางตน
บริษัทมีหองทดลอง และหองคนควาวิจยั เปนอาคาร 3 ชั้น ซึง่ จากการเขาไปฝกอบรมพบวา เครื่องมือที่ใช
มากกวามหาวิทยาลัยใหญๆ ของประเทศไทยเสียอีก ทางบริษัทกลาวอยางภาคภูมิใจวา หากไมมกี ารวิจยั
และควบคุมคุณภาพสินคา บริษัทคงไมสามารถเจริญรุงเรืองไดเชนนี้ และบริษัทไดจดทะเบียนระเบียบวา
ดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH) แลว และแนะนําใหโรงงานสิง่ ทอของไทยทีต่ องการสงสินคาไป
สหภาพยุโรป ใหรีบเตรียมตัวรับกับระเบียบ REACH ซึ่งจะมีผลกระทบในไมชานี้ อยางแนนอน และ
เสนอแนะใหอาจารยที่สอนดานเคมีสงิ่ ทอใน มทร.ธัญบุรี รับทราบเรื่องระเบียบ REACH เพื่อชวยสอนใหกับ
นักศึกษาเคมีสิ่งทอตอไป

ภาพ ถายรูปรวมกับชาวอิหรานหนาโรงงานผลิตสียอมของบริษัท จิโอวานี่ บอสเซสโต (ซายมือ) และการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวอิหราน ที่บริษทั ฯ (ขวามือ)
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ทายนี้ขอขอบคุณ ดร.โรเบอรโต สติฟฟนิโน (Dr. Roberto Steffenino) ผูเชี่ยวชาญดานฟอกยอมสิ่ง
ทอชาวอิตาลี ที่เปนผูติดตอประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการติดตอสถานที่ฝก อบรมใหกับคณะ
อาจารยของ มทร.ธัญบุรี หากบริษัทของทานสนใจปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานฟอกยอมพิมพ
ตกแตงสิ่งทอ หรือตองการวิจัยและพัฒนาสินคาใหมๆ ดานเคมีสงิ่ ทอ สามารถติดตอไดที่
apichart.s@en.rmutt.ac.th (ผศ.ดร.อภิชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือใชบริการเว็บไซท http://www.ttcexpert.com (ไทยเคมีสิ่งทอ) ทางอาจารย
ยินดีทจี่ ะชวยเหลือ และแกไขปญหาของทาน เพื่อใหเกิดความรวมมือ และพัฒนาเทคโนโลยีไปพรอมๆ กัน.
----------------------------------------------------------
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