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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีท่านผูอ้ ่านวารสารคหกรรมศาสตร์ มศว ทุกท่านค่ะ วารสารคหกรรมศาสตร์ มศว ฉบับนีมีเนือหา
ทีน่าสนใจ เช่นเคยค่ะ การเผยแพร่ งานวิจยั ด้านคหกรรมศาสตร์สู่ประชาชน เป็ นการนําเสนองานวิจยั ด้านสิ งทอและ
เครื องนุ่งห่ม เรื อง “การใช้วสั ดุเชิงประกอบไคโตซานและผงถ่านไม้ไผ่เป็ นตัวดูดซับสี ยอ้ มรี แอกทีฟ”เ ล่าสู่กนั ฟัง
นําเสนอเรื อง “อาหารเพือสุ ขภาพของประเทศไทย.” คอลัมน์แนะนําสถานทีศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นการ
แนะนํา สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ หรื อ CIDI Chanapatana และคอลัมน์ “จากพีถึงน้อง” ฉบับนีเป็ นการ
นําเสนอศิษย์เก่าของภาควิชาฯทีทํางานเกียวกับนักกําหนดอาหาร และด้านสิ งทอและเครื องนุ่งห่มส่ วนบทความวิชาการ
เป็ นบทคัดย่อวิชาปั ญหาพิเศษของนิสิตชันปี ที 4 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2556 ของนิสิตกลุ่มวิชาเอก
สิ งทอและเครื องนุ่งห่ ม ท่านทีสนใจจะส่ งบทความลงวารสารฯ เชิญติดต่อได้ทีเมล์ homeswu@gmail.com แล้วพบกัน
ใหม่ฉบับหน้าค่ะ
ทีปรึกษา : หัวหน้ าภาควิชาคหกรรมศาสตร์
บรรณาธิการ : สิ ริมนต์ ชายเกตุ
กองบรรณาธิการ : สิ ริมนต์ ชายเกตุ , วลัยกร นิตยพัฒน์ , พรเพ็ญ มรกตจิ นดา , ภทรพรรณ พืชเงิน, ธี ระวัฒน์ กันธิ วา
พิสูจน์ อักษร : สิ ริมนต์ ชายเกตุ ออกแบบปกวารสาร : ธี ระวัฒน์ กันธิ วา
กําหนดเผยแพร่ : ปี ละ 2 ฉบับ
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เค้ ก (Cake)
สวามินี นวลแขกุล เรียบเรียง

เค้ก (Cake) เป็ นขนมทีมีกระบวนการทําให้สุกโดยการอบ เป็ นขนมทีนิยมบริ โภคกันทุกเพศทุกวัย เค้กมีหลายประเภท และ
มีคุณสมบัติต่าง ๆ กัน ซึงขึนอยูก่ บั องค์ประกอบของส่ วนผสมคือ แป้ งสาลี ผงฟู เกลือ ไขมัน นําตาล ไข่ นม และกลินรส
ประเภทของเค้กสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี
1. เค้กเนย เป็ นเค้กทีมีปริ มาณไขมันสูง การขึนฟูของเค้กเกิดจากอากาศทีได้จากการตีเนย โดยเม็ดไขมันจะเก็บ
อากาศไว้และจะขยายตัวในระหว่างการอบ เช่น เค้กผลไม้ ช็อกโกแลตเค้ก
2. เค้ก ไข่ เป็ นเค้กทีไม่มีไขมันในส่ วนผสม เนือเค้กและปริ มาณของเค้กขึนอยูก่ บั การขยายตัวของไข่ขาวทีถูก
นํามาตีจน เป็ นฟองซึงจะเก็บอากาศในระหว่างการตีไข่ ทําให้เค้กขยายตัวและขึนฟูในระหว่างการอบ เช่น
สปั นจ์เค้ก แยมโรล แองเจิลฟู้ ดเค้ก
3. ชิฟฟ่ อนเค้ก เป็ นเค้กทีมีลกั ษณะของเค้กเนยและเค้กไข่ คือ มีโครงสร้างทีละเอียดของไข่และมีเนือทีมันเงา
ของเนย แต่ชิฟฟ่ อนนิยมใช้นาํ มันพืชแทนใช้เนย

.
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หลักการทําเค้ ก
เค้กมีหลายชนิดหลายรู ปแบบ จึงมีวิธีทาํ และส่ วนผสมทีต่างกัน หากเรารู ้หลักต่อไปนี จะทําให้เค้กออกมาสวย
น่ารับประทานและอร่ อย
1. ควรร่ อนแป้ งทุกครังก่อนใช้เพือให้อากาศแทรกเข้าไประหว่างเนือแป้ ง ทําให้แป้ งเบาฟู การตวงแป้ งจึงต้องใช้วิธีการชัง
มากกว่าการตวง เพราะให้ปริ มาณส่ วนผสมแน่นอนกว่า
2. ไขมันนัน ถ้าเป็ นเนยสดควรเอาออกจากตูเ้ ย็นก่อนเพือให้อ่อนตัวและง่ายต่อการตีครี ม ถ้จะให้ได้เนือเค้กทีนุ่มลักษณะดี
ควรผสมเนยสดกับมาการี นหรื อเนยขาวเข้าไปด้วย
3. นําตาลควรเลือกเม็ดละเอียดหรื อป่ น เพราะถ้าใช้นาตาลเม็
ํ
ดใหญ่อาจละลายไม่หมดและเกิดจุดบนหน้าเค้กได้ ทําให้เค้ก
ไม่น่ารับประทาน
4. ควรเลือกใช้ผงฟูคุณภาพดี มีการทํางาน 2 ขันตอน คือ ช่วยฟูขณะผสมส่ วนผสมและช่วยฟูขณะอบ และควรดูผงฟูทีไม่
เก่า เพราะจะทําให้เค้กมีขนาดเล็กและปริ มาณเนือเค้กน้อย
5. การเติมไข่และของเหลวควรเติมทีละน้อยหรื อแบ่งใส่ทีละส่ วนเพือป้ องกันไม่ให้ไขมันแยกตัวออกจากส่ วนผสม
6. การตีไข่ขาวควรตีดว้ ยความเร็ วสูงสุ ดจนไข่เริ มตังยอด จึงใส่ นาตาลแล้
ํ
วตีต่อจนตังยอด อุปกรณ์ทีใช้ตีไข่ขาวทังอ่างผสม
และเครื องตีตอ้ งแห้งสะอาด ปราศจากไขมัน ถ้ามีไขมันเพียงเล็กน้อยไข่ขาวจะตีไม่ขึน
7. การอบเค้กทุกชนิดควรเปิ ดเตาอบไว้ก่อน เพือให้อุณหภูมิของเตาอบได้ตามทีตํารับระบุไว้ และขณะอบขนมไม่ควรเปิ ด
เตาอบบ่อย ๆ เพราะการเปิ ดเตาอบแต่ละครังเป็ นการลดอุณหภูมิลง และอากาศภายนอกเข้าไป ทําให้ขนมยุบตัวได้
8. การทดสอบว่าเค้กสุ กหรื อยัง ให้ใช้ไม้แหลมจิมตรงกลางเค้ก ถ้าไม่มีเนือเค้กติดออกมาแสดงว่าเค้กสุ กแล้ว หรื อใช้มือ
แตะหน้าเค้กเบา ๆ ถ้าไม่เป็ นรอยนิวมือทีแตะก็แสดงว่าสุ ก อีกวิธีหนึงคือสังเกตว่าขอบขนมล่อนออกจากพิมพ์โดยรอบและ
มีสีเหลือง
9. การวางเค้กในเตาอบควรวางให้อยูก่ ึงกลางเตาพอดี และถ้าอบพร้อมกันหลายพิมพ์ให้วางตาละพิมพ์ห่างกัน 1 นิว เมือเค้ก
สุ กฟูขึนจะได้ไม่ติดกัน และความร้อนสามารถกระจายรอบตัวเค้กได้
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วิธีทาํ เค้ กแต่ ละชนิด
เค้ กทีมีไขมันเป็ นส่ วนผสมหลัก มีด้วยกัน 3 วิธีคอื
วิธีที 1 ครี มเนย เป็ นวิธีการผสมโดยตีไขมันกับนําตาลจนขึนฟูเป็ นครี มขาว แล้วค่อย ๆ ใส่ ไข่ทีละฟอง ตีให้เข้ากัน จึงใส่
แป้ งสลับกับของเหลว โดยเริ มต้นด้วยแป้ งและต้องจบด้วยแป้ ง การเติมแป้ งลักษณะนีเพือให้แป้ งดูดซึมนําบางส่ วนและ
ป้ องกันแป้ งจับตัวเป็ น ก้อน ผสมกันจนเนียนเรี ยบ
วิธีที 2 ผสมขันตอนเดียว เป็ นการผสมส่ วนผสมทังหมด ยกเว้นไข่แล้วตีดว้ ยความเร็ วสูงประมาณ 5 นาทีจึงใส่ ไข่ ตีต่ออีก
5 นาทีดว้ ยความเร็ วตํา วิธีนีมักใช้กบั แป้ งสําเร็ จรู ป
วิธีที 3 แยกไข่ขาว-ไข่แดง เป็ นวิธีทีนิยมมาก เพราะจะได้เค้กทีมีปริ มาณมาก โดยแยกไข่แดงและไข่ขาวไว้ก่อน แล้วตีเนย
กับนําตาลจนขึนจึงใส่ ไข่แดงทีละฟอง ตีผสมจนเข้ากันด้วยความเร็ วตํา ใส่ ส่วนผสมแป้ งสลับกับของเหลว เติมกลินตาม
ต้องการ จากนันตีไข่ขาวกับครี มออฟทาร์ทาร์จนตังยอดอ่อนจึงค่อย ๆ ใส่ นาตาลอี
ํ
กส่ วนจนหมดและมีลกั ษณะตังยอดแข็ง
ใส่ ส่วนผสมแป้ ง ตะล่อมเบา ๆ ให้เข้ากัน
เทคนิคเค้ กทีมีเนยเป็ นส่ วนผสมหลัก (BUTTER TYPE CAKE)
• เนยสด ควรจะแช่เย็นก่อนนํามาใช้
• ในการตีเนยสดกับนําตาลให้ขึนฟูเบา ควรทําในห้องทีเย็น เพราะจะช่วยให้ตีขึนฟูได้ง่าย แต่ถา้ ส่ วนผสมเหลวอาจใช้
นําแข็งรองก้นอ่างผสม หรื อนําไปแช่ตเู ้ ย็นจนเนยสดอยูต่ วั ก่อนจึงนํามาตีต่อจนขึนฟูเบา
• การตีส่วนผสมแป้ งนานเกินไป อาจเป็ นสาเหตุทีทําให้เนื อเค้กเหนี ยว แน่ น มีปริ มาตรเล็กและหน้าแตกได้
• ควรใช้นาตาลทรายละเอี
ํ
ยดในการทําเค้กเนย เพราะจะละลายได้ดีกว่านําตาลทรายหยาบ ซึงนําตาลทรายหยาบอาจทําให้
เกิดจุดสี ขาวทีผิวหน้าเค้ก
• ไม่ควรเคลือนย้ายเค้กขณะทีอบอยูใ่ นเตา เพราะจะทําให้เค้กยุบได้
• ถ้าใช้อุณหภูมิในการอบตําเกินไป จะทําให้เนื อหยาบ และหดตัว เนื องจากใช้เวลาในการอบนานเกินไป
• ถ้าใช้อุณหภูมิสูงเกินไปในการอบ จะทําให้เค้กหน้านูน และแตก ผิวเค้กจะหนา เนื อเค้กจะแน่ น และเค้กทีได้จะมีขนาด
เล็กควรกระแทกพิมพ์ก่อนนําเข้าอบเพือไล่ฟองอากาศ
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เค้กทีมีไข่เป็ นส่ วนผสมหลัก มี 2 วิธีคือ
วิธีที 1 แองเจิลฟูลเค้ก เป็ นเค้กทีใช้ไข่ขาวตีกบั นําตาลหนึงส่ วนและใส่ ครี มออฟทาร์ทาร์ลงไปด้วย เพือช่วยให้ฟองไข่
ขาวอยูต่ วั ไม่เหลวเป็ นนํา และทําให้เนือเค้กทีอบเสร็ จมีสีขาวละเอียด ส่ วนนําตาลอีกส่ วนหน้ามาผสมกับแป้ ง เกลือ
แล้วนําไปผสมกับไข่ขาวทีดีจนตังยอดแข็ง คนเบา ๆ ให้เข้ากัน วิธีนีจะไม่มีไขมัน เพราะฉะนันพิมพ์ทีใช้ใส่ กต็ อ้ งไม่ทา
ไขมัน
วิธีที 2 สปองจ์เค้ก เป็ นเค้กทีใช้ไข่ทงฟองหรื
ั
อใช้เฉพาะไข่แดง โดยตีไข่กบั นําตาลด้วยความเร็ วสูงจนกระทังฟองไข่
ละเอียดเป็ นเนือสี ขาว จึงใส่ ส่วนผสมของแป้ ง บางสูตรอาจมีนมและเนยละลายด้วย ซึงการเติมเนยละลายนันต้องเป็ น
เนยอุ่น ๆ เพือป้ องกันการยุบตัว และต้องใส่ หลังจากผสมแป้ งแล้วโดยคนเร็ ว ๆ และเบา
ซิฟฟอนเค้ ก เป็ นเค้ กทีมีเนือเบาและนุ่ม มีวธิ ีการทํา 2 ขันตอน
ขันตอนที 1 แยกเอาไข่แดง-ไข่ขาว จากนันตีไข่ผสมกับแป้ ง นําตาลหนึงส่ วน ผงฟู เกลือ นํามันพืช และนํา คนจน
ส่ วนผสมเนียน
ขันตอนที 2 ตีไข่ขาวกับครี มออฟทาร์ทาร์หรื อนํามะนาวพอขึน จึงค่อย ๆ ใส่ นาตาลอี
ํ
กส่ วน ตีจนฟองแข็งตัวตังยอดแข็งจึง
ใส่ ส่วนผสมไข่แดงตะล่อมเบา ๆ จนเข้ากันดี ขันตอนนีสําคัญมาก ต้องผสมเบา ๆ มือ
เทคนิคเค้ กทีใช้ ไข่ เป็ นส่ วนผสมหลัก (FOAM TYPE CAKE)
• อ่างผสม และหัวตีทีใช้ในการทําต้องสะอาดปราศจากไขมัน
• ไข่ไก่ทีใช้ตอ้ งสด
• การตีไข่มากหรื อน้อยเกินไป จะทําให้เค้กทีได้เนื อแน่ น
• การคนส่ วนผสมแรง หรื อนานเกินไป รวมทังการวางส่ วนผสมทิงไว้นานเกินไปก่อนอบจะทําให้ส่วนผสมยุบ และเค้ก
จะเนือแน่น
• การอบอุณหภูมิตาเกิ
ํ นไป จะทําให้เค้กเนือหยาบ และแห้ง
• ในการทําซิ ฟฟ่ อนเค้ก ถ้าตีไข่ขาวมากเกินไปจะทําให้เป็ นโพรงอากาศในเนื อเค้ก และเค้กจะเนื อแห้ง
• เนื อเค้กเป็ นไตทีก้นพิมพ์ จะเกิดจากการคนส่ วนผสมไม่เข้ากันดี ส่ วนผสมเหลวเกินไปหรื ออบอุณหภูมิตาเกิ
ํ นไป
• ในการทําเค้กม้วน เวลาม้วนแล้วหน้าแตกอาจเกิดจากการออกแรงกดมากเกินไปขณะม้วน หรื ออบเค้กนานเกินไปทําให้
เนือเค้กแห้ง
• ต้องทิงเค้กให้เย็นก่อนนํา ซึ งแซะเค้กออกจากพิมพ์
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ข้ อผิดพลาดและวิธีแก้ไขทีเกิดขึนกับ เค้ ก
ข้อผิดพลาด

สาเหตุ

วิธีแก้ไข

เค้ กทีมีรูปร่ างผิดปกติ

สูตรไม่สมดุล
เตาอบร้อนเกินไป
เตาอบเย็นเกินไป
การผสมไม่ถูกต้อง
พิมพ์ใหญ่เกินไป

สมดุลสูตรใหม่
ตรวจอุณหภูมิเตาอบให้ลดลง
ตรวจอุณหภูมิเตาอบให้เพิมขึน
ระมัดระวังขันตอนการทํา
ใช้พิมพ์ให้เหมาะสม

เค้ กยุบตรงกลาง

นําตาลมากเกิน
ตัวช่วยให้เกิดโครงสร้างไม่พอ
ผงฟูมากเกินไป
เตาอบเย็นเกินไป
เค้กอบไม่สุก

ปรับสูตรให้สมดุล
เพิมปริ มาณไข่หรื อแป้ ง
ปรับสูตรให้เหมาะสม
เพิมอุณหภูมิให้เพิมขึน
อบให้นานขึน

เค้ กหน้ าแตกเป็ นภูเขา

ไขมันไม่เพียงพอ
ส่ วนผสมข้นเกินไป
ไฟบนแรงเกินไป

ปรับสูตรให้เหมาะสม
เพิมของเหลวหรื อลดปริ มาณแป้ ง
ลดอุณหภูมิของไฟบน

เค้ กมีสีอ่อนเกินไป

เตาอบเย็นเกินไป
สูตรไม่เหมาะสม

เพิมอุณหภูมิของเตา
ปรับสูตร

เค้ กมีสีเข้ มเกินไป

เตาอบร้อนเกินไป
ไฟบนเย็นเกินไป
นําตาล นม มากเกินไป

ลดอุณหภูมิเตาอบลง
ลดอุณหภูมิไฟบนลง
ปรับสูตรให้เหมาะสม

เค้ กมีผวิ แข็งและหนา

เตาอบร้อนเกินไป
อบเค้กนานเกินไป

ลดอุณหภูมิของเตาอบ
ลดเวลาการอบลง

เอกสารอ้างอิง
จิ นตนา แจ่ มเมฆ อรอนงค์ นัยวิกลุ . (2539). เบเกอรี เทคโนโลยีเบืองต้ น, ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ทิพาวรรณ เฟื องเรื อง (2533). ขนมอบ, วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
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เล่าสู่ กนั ฟัง
อาหารเพือสุ ขภาพของประเทศไทย
สิ ริมนต์ ชายเกตุ เรียบเรียง
เมือวันที 29 สิ งหาคม 2557 ผูเ้ ขียนได้มีโอกาสฟังการสัมมนาทางวิชาการ “การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารเพือ
สุ ขภาพของไทยสู่ตลาดสากล” ทีโรงแรมพูแมน คิงพาวเวอร์ กรุ งเทพมหานคร จัดโดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึงมีหวั ข้อการบรรยายทีน่าสนใจหลายหัวข้อ ผูเ้ ขียนขอกล่าวถึงหัวข้อ
“บทบาทของสถาบันอาหารในการขับเคลือนอุตสาหกรรมอาหารเพือสุ ขภาพของไทยสู่ตลาดโลก” บรรยายโดยคุณอรวรรณ
แก้วประกายแสงกุล รองผูอ้ าํ นวยการ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี
กลุ่มผูบ้ ริ โภคทีให้ความสนใจอาหารเพือสุ ขภาพกลุ่มใหญ่ๆได้แก่ 1) กลุ่มผูส้ ูงอายุ 2)กลุ่มผูท้ ีสนใจสุ ขภาพ ปัจจุบนั
พบว่าอายุ 20-30 ปี ก็เริ มทีจะสนใจดูแลตนเองแล้ว และ 3)กลุ่มผูห้ ญิงและเด็ก (1) ปั จจุบนั การบริ โภคอาหารเพือสุ ขภาพมี
ทัวโลก ยกตัวอย่างเช่น ประเทศญีปุ่ น ซึงเป็ นประเทศทีมีสดั ส่ วนประชากรสูงอายุมากทีสุ ดในโลก ตามหลักสากลผูส้ ู งอายุ
(Aging people) หมายถึง ผูท้ ีอายุตงแต่
ั 65 ปี ขึนไป โดยประชากรญีปุ่ นกว่า 128 ล้านคน เป็ นประชากรผูส้ ูงอายุ ร้อยละ 22.7
ในอัตราส่ วนอายุ 65 – 74 ปี (Young-old) ร้อยละ 12 และอายุตงแต่
ั 75 ปี ขึนไป (Old-old) ร้อยละ 10.8 อย่างไรก็ตาม
แนวโน้มจํานวนประชากรญีปุ่ นจะลดลง ขณะทีสังคมผูส้ ูงอายุยงั คงมีอยูแ่ ละเติบโตอย่างต่อเนือง คาดการณ์ ปี 2598 จะมี
ผูส้ ู งอายุมากถึง ร้อยละ 40.5 หรื อ 1 ต่อ 2.5 ของประชากรญีปุ่ น และผูท้ ีอายุตงแต่
ั 75 ปี ขึนไปจะมากถึง ร้อยละ 26.5 หรื อ 1
ต่อ 4 ของประชากรญีปุ่ น สําหรับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารประจําวัน ซึงผูส้ ูงอายุญีปุ่ นตระหนักต่อการรับประทานผัก
และผลไม้ การรับประทานอาหารทีสมดุล รับประทานปลา ละเว้นการบริ โภคอาหารทีมีเกลือมากเกินไป การดืมนํา การไม่
กินและดืมมากเกินไป รับประทานอาหารทีมีใยอาหารสู ง การเคียวให้ละเอียด และละเว้นอาหารทีมีไขมัน แคลอรี และ
หวานมากเกินไป นอกจากนี อาหารในแต่ละมือของผูส้ ูงอายุญีปุ่ น ส่ วนใหญ่ได้มาจากการปรุ งอาหารโดยสมาชิกใน
ครอบครัว และการปรุ งอาหารด้วยตนเอง ส่ วนการรับประทานอาหารนอกบ้าน การซืออาหารทีปรุ งสุ กแล้วจากแหล่งต่างๆ
อาทิ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ การใช้บริ การจัดส่ งอาหารถึงบ้าน (Delivery) และการบริ การจัดส่ งอาหาร
เฉพาะโรค ยังมีไม่มากนัก คุณค่าทางโภชนาการในแต่ละมืออาหาร ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ไม่ให้ความสําคัญ เนืองจากยากต่อการ
พิจารณาและปรับให้เหมาะสม หากสามารถทําได้ จะให้ความสําคัญกับปริ มาณเกลือ แคลอรี นําตาล และการได้รับอาหารที
สมดุลและสดใหม่ นอกจากนี ยังมีความไม่สะดวกทีจะออกไปจับจ่ายหาซืออาหารด้วยตนเอง และหากใช้บริ การจาก
ผูเ้ ชียวชาญเพือให้คาํ แนะนําทีบ้าน จะมีคา่ ใช้จ่ายเกิดขึน โดยผูส้ ู งอายุทีอยูค่ นเดียวจะมีขอ้ จํากัดในเรื องนีโดยปริ ยาย เพราะ
ไม่มีสมาชิกในครอบครัวปรุ งอาหารทีมีประโยชน์เหมาะสม และไม่มีผใู ้ ห้คาํ แนะนําในด้านดังกล่าว (2)
ตัวอย่างบริ ษทั ในญีปุ่ นทีผลิตอาหารเพือสุ ขภาพสําหรับผูส้ ู งอายุได้แก่บริ ษทั เมจิ โดยทางบริ ษทั เล็งเห็นว่า ญีปุ่ นมี
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สัดส่ วนผูส้ ู งอายุมากทีสุ ดในโลก และจํานวนเพิมขึนอย่างต่อเนือง จึงเป็ นจุดเริ มต้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน 2 กลุ่ม คือ 1)
กลุ่มอาหารทางการแพทย์สาํ หรับผูป้ ่ วยซึงบริ ษทั ฯ ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารทางท่อสายยางและอาหารบริ โภคผ่านทางปาก
ทังในรู ปของเยลลีเพือตอบสนองผูม้ ีปัญหาการกลืน และผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารแบบผงละลายนําประเภทโปรตีน โดย
ผลิตภัณฑ์อาหารทางท่อสายยาง มีอตั ราการเติบโตทางการตลาดในญีปุ่ นเพิมขึนอย่างต่อเนืองตลอดช่วง 10 ปี ทีผ่านมา และ
2) กลุ่มอาหารสําหรับผูท้ ีต้องได้รับการดูแลทีบ้าน (Home Care) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดืมทีมีแคลอรี ตํา และสารให้
ความหนืด (2)
สําหรับตลาดอาหารเพือสุ ขภาพของประเทศไทยมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะกลุ่ม Fortified Functional (FF) พบว่ามีมูลค่าเพิมขึนจากปี คศ.2007 มีมูลค่า ประมาณหกหมืนล้านบาท เพิมเป็ น เก้าหมืนล้านบาทในปี คศ.2012
(1) ผูส้ ูงอายุของประเทศไทยในปัจจุบนั มีแนวโน้มมากขึน ในปี 2555 มีประชากรทีมีอายุครบ 60 ปี ขึนไป จํานวน 9.33
ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 14.46 ของจํานวนประชากรทังประเทศ
กลุ่มสถาบันอาหารมีบทบาทในการขับเคลือนอุตสาหกรรมอาหารเพือสุ ขภาพของไทยสู่ตลาดโลก มีตวั อย่างได้แก่
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสุ ขภาพเพือรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ ซึงมีรายละเอียดโดยย่อดังนี
จากการสํารวจพฤติกรรมการบริ โภคอาหารแปรรู ป/อาหารสําเร็ จรู ป ในกลุ่มผูส้ ูงอายุพบว่า กลุ่มอาหารทีผูส้ ูงอายุ
ชอบรับประทานมากทีสุ ดได้แก่
1.อาหารประเภทโปรตีน ได้แก่ ปลานําจืด ไข่เป็ ด ไข่ไก่ ปลาทะเล เต้าหูไ้ ข่ (ภาพที 1) กุง้
2.อาหารประเภทแกง ต้ม นําพริ ก ได้แก่ แกงจืด นําพริ กผักต้ม แกงส้ม แกงเลียง (ภาพที 2) ต้มยํา
3.อาหารประเภทขนมหวาน หรื อของกินรองท้องระหว่างมือหลัก ได้แก่ ผลไม้สด ขนมไทย ลูกชิน ไส้กรอก ขนมอบ
4.อาหารประเภทเครื องดืมสําเร็ จรู ป ได้แก่ นมถัวเหลือง กาแฟพร้อมดืม นําผลไม้บรรจุกล่อง/ขวด นมยูเอชที ซุปไก่สกัด

ภาพที 1 เต้าหูไ้ ข่
ทีมาของภาพ : www.bloggang.com สื บค้นเมือ 31 สิ งหาคม 2557

ภาพที 2 แกงเลียง
ทีมาของภาพ : pantip.com สื บค้นเมือ 31 สิ งหาคม 2557
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แนวคิดผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุ ขภาพเพือรองรับสังคมผูส้ ู งอายุไทย
แนวคิดนีพิจารณาจากองค์ประกอบใน 3 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิต พฤติกรรมการบริ โภคของผูส้ ูงอายุไทย
โอกาสทางการตลาดในประเทศ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล ตัวอย่างผลการศึกษาผลิตภัณฑ์เนือปลานึงแช่แข็ง
พบว่าคุณลักษณะทีสําคัญของผลิตภัณฑ์เนือปลานึงแช่แข็งทีแนะนําได้แก่
-ชนิดปลา ควรใช้ปลากระพง
-วิธีปรุ ง ปรุ งโดยการนึงมะนาว มีรสชาติแต่ไม่เผ็ด
-ราคา ควรมีความเหมาะสมกับคุณภาพหรื อชนิดปลา
-คุณประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพทีสื อ คอเลสเตอรอลตํา
-บรรจุภณ
ั ฑ์ทีชอบ ซองพลาสติกและถาดพลาสติกทีบรรจุในซองพลาสติก (3)
นอกจากนีกลุ่มสถาบันอาหารยังมีการส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการไทย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น นักเก็ตไข่ขาว แกงส้มไข่
ขาวดอกขจร ไข่ขาวทรงเครื อง เป็ นต้น (1)
จะห็นได้วา่ กลุ่มสถาบันอาหารมีบทบาทในการช่วยผลักดันอุตสาหกรรมอาหารเพือสุ ขภาพของประเทศไทยให้มี
มาตรฐานและมีความหลากหลาย ซึงสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีความต้องการบริ โภคอาหารเพือ
สุ ขภาพมากขึนเพือให้มีภาวะโภชนาการทีดี และคุณภาพชีวิตทีดี
เอกสารอ้ างอิง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. การสัมมนาทางวิชาการ “การ
ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารเพือสุ ขภาพของไทยสู่ตลาดสากล”. โรงแรมพูแมน คิงพาวเวอร์ กรุ งเทพมหานคร. วันที 29
สิ งหาคม 2557.
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. มีนาคม 2556. รายงานการสํารวจข้อมูล
เชิงลึก การพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสุ ขภาพเพือรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ (Aging Society) ณ ประเทศญีปุ่ นระหว่างวันที 16 –
22 กุมภาพันธ์ 2556. http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/article/foodagingsociety.pdf สื บค้นเมือ 31
สิ งหาคม 2557.
รพีพร สุ ทาธรรม และคณะ. สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนว
ทางการพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสุ ขภาพเพือรองรับสังคมผูส้ ู งอายุ. กันยายน 2556.
………………………………………….
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การเผยแพร่ งานวิจัยด้ านคหกรรมศาสตร์ สู่ ประชาชน
หัวข้ อ “การใช้ วสั ดุเชิงประกอบไคโตซานและผงถ่ านไม้ ไผ่ เป็ นตัวดูดซับสี ย้อมรีแอกทีฟ”
วลัยกร นิตยพัฒน์ เรียบเรียง
คอลัมน์ การเผยแพร่ งานวิจยั ของคณาจารย์ดา้ นคหกรรมศาสตร์ สู่ ประชาชน” เป็ นการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ผลงานของอาจารย์ในภาควิชาฯ เพือเป็ นองค์ความรู ้ทีเผยแพร่ ไปยังผู ้
ทีเกียวข้องและคนทัวไปสามารถเข้าใจได้ สําหรับเรื องราวทีนํามาเผยแพร่ ในฉบับนีเป็ นงานวิจยั ของ วลัยกร นิตยพัฒน์ ได้
ทําการศึกษาเรื อง “การใช้วสั ดุเชิงประกอบไคโตซานและผงถ่านไม้ไผ่เป็ นตัวดูดซับสี ยอ้ มรี แอกทีฟ”
ในปั จ จุ บนั อุ ตสาหกรรมสิ งทอในประเทศไทยเติ บโตอย่างรวดเร็ วเพือตอบสนองความต้องการการใช้เ สื อผ้า
เครื องนุ่ งห่ มทีเพิมมากขึน อุตสาหกรรมการฟอกย้อมเป็ นอุตสาหกรรมกลางนําของระบบอุตสาหกรรมสิ งทอทีทําหน้าที
เปลียนวัสดุสิงทอในรู ปวัตถุดิบทีเป็ นเส้นด้ายหรื อผ้าดิบให้เป็ นวัสดุสาํ เร็ จทีสามารถนําไปจําหน่ ายแก่ผบู ้ ริ โภคได้โดยตรง
หรื อจําหน่ายเป็ นวัตถุดิบให้กบั อุตสาหกรรมปลายนําอย่างอุตสาหกรรมเสื อผ้าสําเร็ จรู ปและเครื องนุ่งห่ มอืนๆ กระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมฟอกย้อมส่ วนใหญ่เป็ นกระบวนการทางเคมีทีอาศัยการปรับเปลียนสมบัติของเส้นใยโดยการใช้สารเคมี
และสี ยอ้ มทีเหมาะสมซึงอาศัยนําเป็ นตัวกลาง อุตสาหกรรมฟอกย้อมจึงเป็ นอุตสาหกรรมทีมีความต้องการใช้นาปริ
ํ มาณมาก
และท้ายสุ ดของกระบวนการจะปลดปล่อยนําเสี ยทีมีการปนเปื อนของสี ยอ้ มออกมาเป็ นจํานวนมากซึงสี ยอ้ มก่อให้เกิดมลพิษ
ทางนําเนืองจากทําให้แหล่งนํามีสีอนั ไม่พึงปรารถนาและทําลายทัศนียภาพของแหล่งนํา
การบําบัดนําเสี ยทีมีการปนเปื อนของสี ยอ้ มมีอยูห่ ลายวิธีทงทางกายภาพ
ั
ทางเคมี และทางชีวภาพ ซึงการบําบัดทาง
กายภาพด้ว ยวิ ธีก ารดู ด ซับ เป็ นวิ ธี ที ได้รั บ ความนิ ย มอย่า งกว้างขวางเนื องจากเป็ นวิธี ที ง่ า ยและราคาไม่ แ พง ตัว ดู ด ซับ
(adsorbent) ทีนํามาใช้กนั ในปั จจุบนั มีอยูห่ ลากหลายชนิ ด เช่น ผงถ่านกัมมันต์ ซิ ลิกาเจล ซี โอไลท์ ซานอ้อย แกลบ ใยฝ้ าย
เปลือกถัวลิสง ไคตินและไคโตซาน ซึ งในบรรดาตัวดูดซับเหล่านี ไคโตซานได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากในการนํามาใช้
เป็ นตัว ดู ด ซับสี ย อ้ มเนื องจากไคโตซานเป็ นอนุ พ นั ธ์ของไคติ น ซึ งเป็ นสารพอลิ เมอร์ ชีว ภาพที มี อยู่เ ป็ นจํา นวนมากใน
ธรรมชาติรองจากเซลลูโลส
ไคโตซาน คือ สารชีวพอลิเมอร์ อะซิ ติลกลูโคซามีนซึ งพบในโครงสร้างเปลือกนอกของสัตว์จาํ พวก กุง้ ปูและแกน
ปลาหมึก โดยมีลกั ษณะโครงสร้างเป็ นเส้นตรงยาวจากการจับตัวกันของกรดอะมิโน ไคโตซานสามารถเป็ นตัวตกตะกอนที
ดีเนืองจากมีหมู่อะมิโน (-NH2) อยูจ่ าํ นวนมากทีสามารถแตกตัวเป็ นประจุบวกและจับกับสารทีมีประจุลบได้โดยไนโตรเจน
ของหมู่อะมิโนจะทําหน้าทีเป็ นตัวให้อิเล็กตรอน นอกจากนี ไคโตซานยังไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุ ษย์จึงถูกนํามาใช้ใน
ขบวนการแลกเปลียนไอออนและเป็ นตัวดูดซับในอุตสาหกรรมอาหารและยา สารอินทรี ย ์ โลหะหนัก และสี ยอ้ ม ซึ งทีผ่าน
มามีงานวิจยั ทีได้ศึกษาการใช้ ไคโตซานสําหรับเป็ นตัวดูดซับสี ยอ้ มหลายชนิ ด เช่น สี ดิสเพิร์ส (disperse dyes) สี ไดเร็ กต์
(direct dyes) สี รีแ อกที ฟ (reactive dyes) สี แ วต (vat dyes) สี ซัลเฟอร์ (sulphur dyes) และสี แ นฟทอล (naphtol dyes) แต่
ิ น จึง
อย่างไรก็ตามตัวดูดซับทีดีควรมีพืนทีผิวมากและมีความเป็ นรู พรุ นสู งเพือช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับได้ดียงขึ
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ได้มีแนวคิดทีจะนําเอาสารทีมีอนุภาคขนาดเล็ก กระจายตัวได้ดี และมีความสามารถในการดูดซับสู งซึ งก็คือ ผงถ่านไม้ไผ่มา
ทําการผสมกับไคโตซานเพือเตรี ยมเป็ นเม็ดวัสดุเชิงประกอบสําหรับใช้เป็ นตัวดูดซับสี ยอ้ ม

ภาพที 1 โครงสร้างทางเคมีของไคตินและไคโตซาน
ทีมาของภาพ : http://elechem.chem.sega-u.ac.jp/chemeng/kakou3e.html (สื บค้นเมือ ธันวาคม 2557)
ผูว้ ิจยั จึงทําศึกษาการเตรี ยมเม็ดวัสดุเชิงประกอบไคโตซานและผงถ่านไม้ไผ่สาํ หรับใช้เป็ นตัวดูดซับสี ยอ้ มรี แอกทีฟ
โดยทําการศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดูดซับ ได้แก่ อัตราส่ วนระหว่างผงถ่านไม้ไผ่ทีผสมกับไคโตซาน ความ
เป็ นกรด-เบส ปริ มาณของตัวดูดซับ เวลาในการดูดซับ และศึกษาไอโซเทิร์มของกระบวนการดูดซับสี ยอ้ มรี แอกทีฟด้วย
จากผลการศึกษาภาวะทีเหมาะสมในการดูดซับสี ยอ้ มของเม็ดวัสดุเชิงประกอบ พบว่าจากการทดลองโดยทําการเก็บ
นําสี ยอ้ มไปวัดปริ มาณความเข้มข้นทีเหลืออยูท่ ุกๆ 1 ชัวโมงพบว่าในช่วง 6 ชัวโมงแรกเปอร์เซ็นต์การขจัดสี ยอ้ มเพิมขึนและ
เริ มคงที หลัง จาก 7 ชัวโมงไปแล้ว แสดงถึ ง การเข้าสู่ สมดุ ลของการดู ด ซับสี ย อ้ มที เหมาะสมคื อ 7 ชัวโมง นอกจากนี
อัตราส่ วนของไคโตซานและผงถ่านไม้ไผ่ของเม็ดวัสดุเชิงประกอบทีมีต่อประสิ ทธิ ภาพการดูดซับสี ยอ้ มพบว่าเม็ดวัสดุเชิ ง
ประกอบในทุ ก อัต ราส่ ว นให้ค่า เปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารขจัด (% Removal) สี ย อ้ มรี แ อกที ฟ เรด 8 B สู ง กว่ า เม็ด ไคโตซาน และ
เปอร์เซ็นต์การขจัดสี ยอ้ มจะเพิมขึนเมือเพิมอัตราส่ วนของผงถ่านไม้ไผ่ เนืองจากผงถ่านไม้ไผ่มีความสามารถในการดูดซับสี
ย้อมได้ดีเมือเพิมปริ มาณผงถ่านไม้ไผ่มากขึนจึงทําให้เม็ดวัสดุเชิงประกอบมีประสิ ทธิภาพการดูดซับสี ยอ้ มได้ดีขึนตามลําดับ
สังเกตได้ว่าอัตราส่ วนไคโตซานต่อผงถ่านไม้ไผ่ (CTS:BC) เป็ น 50:50 จะทําให้ได้เปอร์เซ็นต์การขจัดสี ยอ้ มสู งทีสุ ด ดังนัน
จึงเลือกวัสดุเชิงประกอบทีมีอตั ราส่ วนของไคโตซานต่อผงถ่านไม้ไผ่เป็ น 50:50 เพือศึกษาผลกระทบของค่าความเป็ นกรดด่างและปริ มาณตัวดูดซับทีมีต่อประสิ ทธิภาพการดูดซับสี ยอ้ มต่อไป

ภาพที 2 เปอร์ เซ็นต์การขจัดสี ยอ้ มรี แอกทีฟเรด 8 B ต่อเวลาในการดูดซับ (ชัวโมง) ของเม็ดไคโตซานและเม็ดวัสดุ เชิ ง
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ประกอบทีมีอตั ราส่ วนของไคโตซานต่อผงถ่านไม้ไผ่ต่างๆ กัน ทีความเข้มข้นเริ มต้นของสี ยอ้ มเท่ากับ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
ค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 6 ปริ มาตร 50 มิลลิลิตรโดยใช้ปริ มาณตัวดูดซับ 1 กรัม
จากการทดลองหาภาวะความเป็ นกรด-ด่างของสารละลายทีเหมาะสมต่อการดูดซับสี ยอ้ มรี แอกทีฟ พบว่าภาวะของ
สารละลายสี ยอ้ มทีเป็ นกรดอ่อนๆ คืออยูใ่ นช่วงระหว่าง 4-5 จะทําให้เกิดการดูดซับสี ยอ้ มได้ดี ดังแสดงในภาพที 3 เนื องจาก
ค่าความเป็ นกรด-ด่างตําหมู่อะมิโน (-NH2) ของไคโตซานจะเปลียนไปอยูใ่ นรู ปแอมโมเนี ยมไอออน (-NH3+) ทําให้เกิดแรง
ดึงดูดอิเล็กตรอนภายในระหว่างหมู่เอมีนของไคโตซานกับสี ยอ้ มทีมีประจุลบ แต่เมือสารละลายสี ยอ้ มเป็ นกรดมากขึนพบว่า
ไม่เกิดการดูดซับและสารละลายมีความขุ่นเนืองจากไคโตซานเกิดการละลายในภาวะเป็ นกรด จากกราฟสังเกตได้วา่ ค่าความ
เป็ นกรด-ด่ าง ของนําสี ยอ้ มเท่ากับ 4 จะให้การขจัดสี ยอ้ มทีสู งทีสุ ดคือ ร้ อยละ 87.53 ทีเวลาในการดูดซับ 7 ชัวโมง แต่
ประสิ ทธิ ภาพการดูดซับสี ยอ้ มของวัสดุเชิงประกอบจะลดลงเมือค่าความเป็ นกรด-ด่างเพิมสู งขึน ดังนันทีค่าความเป็ นกรดด่างของนําสี ยอ้ มเท่ากับ 4 จึงเป็ นภาวะทีเหมาะสมในการดูดซับสี ยอ้ มรี แอกทีฟเรด 8 B สําหรับนําไปใช้ในการศึกษาอิทธิพล
ของปริ มาณตัวดูดซับต่อไป
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รู ปที 3 เปอร์เซ็นต์การขจัดสี ยอ้ มรี แอกทีฟเรด 8 B ต่อค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของเม็ดวัสดุเชิงประกอบทีมีอตั ราส่ วนของ
ไคโตซานต่อผงถ่านไม้ไผ่เป็ น 50:50 ทีความเข้มข้นเริ มต้นของสี ยอ้ มเท่ากับ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร
ปริ มาณตัวดูดซับ 1 กรัม เวลาในการดูดซับ 7 ชัวโมง
จากการทดลองเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการดูดซับสี ยอ้ มเมือมีปริ มาณตัวดูดซับ (adsorbent) แตกต่างกัน พบว่าเมือ
ปริ มาณตัวดูดซับคือเม็ดวัสดุเชิ งประกอบทีมีอตั ราส่ วนของไคโตซานต่อผงถ่านไม้ไผ่เท่ากับ 50:50 เพิมมากขึนจะทําให้
เปอร์เซ็นต์การขจัดสี ยอ้ ม (% Removal) เพิมขึนอย่างมากในช่วงชัวโมงแรกๆ ของการดูดซับดังแสดงในภาพที 4
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ภาพที 4 เปอร์ เซ็นต์การขจัดสี ยอ้ มรี แอกทีฟเรด 8 B ต่อเวลาในการดูดซับ (ชัวโมง) ของเม็ดวัสดุเชิงประกอบทีมีอตั ราส่ วน
ของไคโตซานต่อผงถ่านไม้ไผ่เท่ากับ 50:50 ทีความเข้มข้นเริ มต้นของสี ยอ้ มเท่ากับ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็ นกรดด่างเท่ากับ 4 ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร โดยใช้ปริ มาณตัวดูดซับแตกต่างกันคือ 1, 2, 3, 4, 5, และ 6 กรัม
จากกราฟสังเกตได้ว่าเปอร์ เซ็นต์การขจัดสี ยอ้ มเพิมขึนเมือเพิมปริ มาณของตัวดูดซับและเวลาในการดูดซับ โดย
ปริ มาณตัวดูดซับ 6 กรัม เวลาในการดูดซับ 8 ชัวโมง จะให้ค่าเปอร์ เซ็นต์การขจัดสี ยอ้ มสู งทีสุ ดคือร้อยละ 98.52 การเพิม
ปริ มาณตัวดูดซับเป็ นการเพิมพืนทีในการเกิดการดูดซับสี ยอ้ มให้มากขึน นอกจากนันยังสังเกตได้ว่าเมือปริ มาณตัวดูดซับ
เพิมขึนจะใช้เวลาในการเข้าสู่ ภาวะสมดุลของการดูดซับลดลง คือ ปริ มาณตัวดูดซับ 1 กรัมเข้าสู่ สมดุลเมือใช้เวลาในการดูด
ซับ 7 ชัวโมง ปริ มาณตัวดูดซับ 6 กรัม เริ มเข้าสู่สมดุลการดูดซับเมือเวลาในการดูดซับเป็ น 4 ชัวโมง
ลักษณะทางสัญฐานวิทยาของเม็ดวัสดุเชิงประกอบไคโตซานและผงถ่านไม้ไผ่ ก่อนและหลังการดูดซับสี ยอ้ ม จาก
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด แสดงดังภาพที 5 พบว่าภายหลังการดูดซับสี ยอ้ ม สี ยอ้ มจะบรรจุอยูภ่ ายในรู พรุ น
ของเม็ดวัสดุเชิงประกอบไคโตซานและผงถ่านไม้ไผ่ รู พรุ นมีความตืนมากขึน สี ยอ้ มจะถูกบรรจุอย่างหนาแน่นและเป็ นเนือ
เดี ยวกันกับพืนผิวของตัวดูดซับเป็ นผลจากการดูดซับทางกายภาพบนไคโตซานเนื องจากแรงไฟฟ้ าสถิตและกักเก็บตาม
ธรรมชาติในการผลิตถ่านไม้ไผ่ทีมีรูพรุ น
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(ข)

ภาพที 5 SEM micrograph ของเม็ดวัสดุเชิงประกอบไคโตซานและผงถ่านไม้ไผ่ (ก) ก่อนการดูดซับสี ยอ้ ม และ (ข) หลังการ
ดูดซับสี ยอ้ ม
จากการศึกษาวิธีการเตรี ยมเป็ นวัสดุเชิงประกอบกับไคโตซานเพือใช้เป็ นตัวดูดซับสี ยอ้ มรี แอกทีฟเรด 8 B ซึ งจากผล
การทดลองสามารถสรุ ปได้ดงั นี
1. การเพิมปริ มาณผงถ่านไม้ไผ่ลงในไคโตซานเพือเตรี ยมเป็ นเม็ดวัสดุเชิงประกอบไคโตซานต่อผงถ่านไม้ไผ่ช่วยเพิม
พืนทีผิวในการดูดซับ และเพิมประสิ ทธิภาพการดูดซับสี ยอ้ มรี แอกทีฟได้ดีกว่าไคโตซานเพียงอย่างเดียว
2. ประสิ ทธิ ภาพการดูดซับสี ยอ้ มรี แอกทีฟขึนอยูก่ บั อัตราส่ วนของไคโตซานต่อผงถ่านไม้ไผ่ เมือเพิมปริ มาณผงถ่าน
ไม้ไผ่ทาํ ให้วสั ดุเชิงประกอบสามารถดูดซับสี ยอ้ มรี แอกทีฟได้มากขึน
3. ภาวะทีเหมาะสมในการดูดซับสี ยอ้ มรี แอกทีฟ คือทีค่าความเป็ นกรด-ด่างของสารละลายเท่ากับ 4 และเมือปริ มาณ
เม็ดวัสดุเชิงประกอบทีใช้เป็ นตัวดูดซับเพิมขึนทําให้ประสิ ทธิภาพการดูดซับสี ยอ้ มรี แอกทีฟดีขึน ลดเวลาในการเข้าสู่ สมดุล
ของการดูดซับ
4. ลักษณะทางสัญฐานวิทยาของเม็ดวัสดุเชิ งประกอบไคโตซานและผงถ่านไม้ไผ่ จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่ องกราด ยืนยันได้วา่ เกิดการดูดซับสี ยอ้ มขึนโดยเม็ดวัสดุเชิงประกอบไคโตซานและผงถ่านไม้ไผ่
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บทความวิชาการ
บทความวิชาการฉบับนี เป็ นบทคัดย่อวิชาปัญหาพิเศษของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาสิ งทอ
และเครื องนุ่งห่ม ซึงบทความทีคัดมาในฉบับนีเป็ นบทความทีเผยแพร่ งานวิจยั ในงานแสดงผลงานวิชาปัญหาพิเศษของนิสิต
ชันปี ที 4 ปี การศึกษา 2556

การตกแต่ งสํ าเร็จกันยับผ้ าฝ้ ายทีย้ อมสี ใบเทียนกิงด้ วยไคโตซานและกรดพอลิคาร์ บอกซิลกิ
Durable press finishing of Lawsonia inernis Linn. dyed cotton fabric with chitosan and polycarboxylic acid
นางสาวชนิกานต์ คู่ตระกูลโชคชัย

อาจารย์ทีปรึ กษา อาจารย์ ดร. วลัยกร นิตยพัฒน์

นางสาวพิมพ์เดือน องค์วิเศษไพบูลย์
นายคีระคิน แก้วงาม

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ครังนี เพือศึกษาคุณสมบัติการตกแต่งสําเร็ จกันยับผ้าฝ้ ายทีย้อมสี ธรรมชาติทีสกัดจากใบ
เทียนกิง ด้วยไคโตซานทีความเข้มข้น 0.5%, 1%, 1.5% และ BTCAทีความเข้มข้น 4%, 6%, 8% โดยผ่านกระบวนการจุ่มอัด
– ทํา ให้แ ห้ง – อบผนึ ก แล้ว นํา ไปย้อ มแบบแช่ ที อุ ณ หภู มิ 90 องศาเซลเซี ย สเป็ นเวลา 90 นาที ผลของผ้า ฝ้ ายที ผ่า น
กระบวนการตกแต่งสําเร็ จและย้อมด้วยสี จากใบเทียนกิงจะให้โทนสี นาตาลอ่
ํ
อน ซึงสี ทีแตกต่างกันจะขึนอยูก่ บั ความเข้มข้น
ของไคโตซานและ BTCA จากนันทําการทดสอบ ความคงทนของสี และการคืนตัวต่อรอยยับ ผลของการทดสอบพบว่า
ความคงทนของสี ต่อการซักอยู่ในระดับปานกลางถึงตํามาก ความคงทนของสี ต่อแสงอยู่ในระดับตํา ความคงทนของสี ต่อ
การขัดถูอยูใ่ นระดับทีดี และการคืนตัวต่อรอยยับพบว่าเมือเพิมความเข้มข้นของ BTCA ผ้าจะมีความคงทนต่อการยับทีดีขึน
ตามลําดับ

คําสําคัญ

ใบเทียนกิง ไคโตซาน BTCA การย้อมแบบแช่
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การย้อมเส้นใยขนแกะจากครังในรู ปแบบแชมพูดว้ ยเทคนิคอัลตร้าโซนิค
Dyeing wool fivers with Lac shampoo using Ultrasonic technique
นางสาวจิรภา พรมโสภา
นางสาวเพ็ญนภา ยิมเนตร

อาจารย์ทีปรึ กษา อาจารย์ ดร.ศิรินนั ท์ แก่นทอง

การศึกษาการย้อมเส้นใยขนแกะด้วยสี ทีสกัดจากครังในรู ปแบบแชมพูทีผสมสารลดแรงตึงผิวและใช้แรงสันจาก
คลืนอัลตราโซนิคช่วยในการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสี กบั เส้นใย การสกัดสี ใช้อตั ราส่ วนของเหลวต่อครัง 100:16 อุณหภูมิหอ้ ง
เวลา 48 ชัวโมง การย้อมใช้สูตรแชมพูทีประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิวประจุบวก 10 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่ วนแชมพูต่อขนแกะ
25:1 วัดค่าความเข้มสี ๖ (K/S) และค่าเฉดสี CIE L* a* b* c* h* ของเส้นใยหลังการย้อมทีอุณหภูมิและเวลาแตกต่างกันด้วย
เครื องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ จากนันนําเส้นใยไปทดสอบความคงทนต่อการซักและความคงทนต่อแสงแดดเทียม ตาม
มาตรฐาน มอก.121 เล่ม 3-2552 และ มอก. 121 เล่ม 2-2552 จากผลการศึกษาพบว่า สี ยอ้ มจากครังในรู ปแบบแชมพูสามารถ
ย้อมติดเส้นใยขนสัตว์ได้ดีได้โดยใช้คลืนอัลตร้าโซนิคซึงทําให้เวลาในการย้อมน้อยลงเมือเทียบกับการย้อมในสภาวะปกติ
โดยการเปรี ยบเทียบเวลาทีทําให้ได้ค่าความเข้มสี ทีใกล้เคียงกันบนเส้นใย สภาวะทีเหมาะสมสําหรับการย้อมแชมพูสีครังใน
งานวิจยั นีคือการย้อมด้วยเทคนิคอัลตร้าโซนิคด้วยอัตราส่ วนแชมพูต่อ เส้นใยขนสัตว์ 26:1 อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เวลา
60 นาที เนืองจากเป็ นสี ธรรมชาติทีมีโครงสร้างทางเคมีทีไม่เสถียรต่อสภาวะแวดล้อม สี ครังบนเส้นใยขนสัตว์จึงมีความ
คงทนต่อการซักและความคงทนต่อแสงแดดเทียมอยูใ่ นระดับตํา
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แนะนําสถานทีศึกษาต่ อ
พรเพ็ญ มรกตจินดา เรียบเรียง
สําหรับการแนะนําสถานศึกษาในฉบับนี ผูเ้ ขียนขอนําเสนอ “สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ หรื อ CIDI
Chanapatana” มาแนะนํา สําหรับผูท้ ีสนใจเพิมพูนความรู ้และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพือเป็ นทางเลือกสําหรับ
ผูส้ นใจในด้านการออกแบบ ซึงเป็ นสถาบันทีก่อตังมาตังแต่ ปี พ.ศ. 2543 ภายใต้มลู นิธิหลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร โดย
สถาบันแห่งนี มุ่งเน้นเพือพัฒนานักออกแบบชาวไทยและผลิตภัณฑ์ของไทยให้เป็ นหนึงในผูน้ าํ ในเวทีนานาชาติ ด้านการ
ออกแบบแฟชัน (Fashion Design) และ การออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์ (Interior & Product Design) ทัง
หลักสู ตรปกติและอินเตอร์ สถานทีเรี ยนของสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ตังอยูท่ ีอาคาร CIDI world ในซอย
สุ ขมุ วิท 101
หลักสู ตรทีน่าสนใจเป็ นอย่างยิงของสถาบันนี คือหลักสูตร Diploma of Fashion Design ซึงหลักสู ตรนี ผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนจบได้ในระยะเวลาขันตํา 2 ปี (5 ภาคการศึกษา) และเป็ นหลักสู ตรแบบเดียวกับทีสอนอยูใ่ นประเทศอิตาลี
เหมาะสําหรับจุดประกายและพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยน จะได้เรี ยนรู ้ทางด้านเทคนิคและทักษะทีเกิด
จากการปฏิบตั ิ ผูเ้ รี ยน จะได้ประดิษฐ์ผลงานจริ ง เริ มตังแต่การวาดหุ่นจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย และมีการจัดแฟชันโชว์ซึง
โดยเป็ นส่ วนหนึงของนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ประจําปี นับว่าเป็ นสิ งกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน ได้พฒั นาตนเองอย่างเต็มที
แต่ถา้ ใครยังไม่พร้อมทีจะเรี ยนหรื อต้องการค้นหาตัวตนหรื อจุดประกายในตนเอง ทางสถาบันออกแบบนานาชาติ
ชนาพัฒน์กม็ ีหลักสูตรระยะสันให้เลือกเรี ยน เช่นกัน
สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมได้ที www.chanapatana.com หรื อโทรศัพท์สอบถามได้ที 02-741-37178

ทีมาของภาพ http://www.chanapatana.com (สื บค้นเมือ 22 กันยายน 2557)
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จากพีถึงน้ อง

ชือ – สกุล :

นายขวัญชัย ดําปิ น

e-mail :

kwanchai_2004@yahoo.com

สาขา :

อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์
รุ่ นที 15 ปี ทีจบการศึกษา พ.ศ.2552

ตําแหน่ งงาน : นักโภชนาการฝ่ ายโภชนาการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ. ลพบุรี
ลักษณะงาน : ปฎิบตั ิงานด้านโภชนบําบัด ดูแลด้านอาหารเฉพาะโรค การให้โภชนศึกษาในผูป้ ่ วยประเมินภาวะ
โภชนาการผูป้ ่ วยและให้การโภชนบําบัด ดูและด้านโภชนาการของผูป้ ่ วยร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ผลิตสื อเพือให้ความรู ้
ด้านโภชนาการในสาขาต่าง ๆ วิทยากรให้ความรู ้ผปู ้ ่ วย ผูส้ นใจ นักเรี ยน นักศึกษา งานอืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย
แนะนําอาชีพ : น้อง ๆ คนไหนสนใจอาชีพนักโภชนาการ ควรมีความรัก ความใส่ ใจ ความสนใจ ในการดูแลผูอ้ ืน
รวมถึงเป็ นแบบอย่างทีดี และพร้อมทีจะเรี ยนรู ้ทกั ษะความรู ้ใหม่ ๆ เพือพัฒนาตัวเองอยูต่ ลอดเวลา
ชือ – สกุล :

นางสาวจิรภา พรมโสภา

e-mail

palmmy.homeeconswu@facebook.com

สาขา :

สิ งทอและเครื องนุ่งห่ ม
รุ่ นที 19 ปี ทีจบการศึกษา พ.ศ.2556

ตําแหน่ งงาน : Sale Merchandize แผนก Marketing บริ ษทั ฟลูมาร์ค เมนูแฟคเจอริ ง จํากัด
ลักษณะงาน : ดูรายละเอียดเสื อผ้า ประเภทผ้าถัก และติดต่อลูกค้า โดยจัดการติดตามสิ นค้าทุกกระบวนการให้เสร็ จ
เรี ยบร้อยอย่างดี 100% จนถึงมือลูกค้า
แนะนําอาชีพ : ลักษณะงานทีทํา ต้องมีความรับผิดชอบ อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และตังใจ เอใจใส่ ในงานทีทํา
อย่างสู ง และสามารถทนต่อแรงกดดันรอบข้างได้ เพือให้ผลงานออกมาดีทีสุ ด เพือความพึงพอใจของลูกค้า หากน้องๆ มี
สิ งเหล่านีแล้วจะทํางานอะไรก็ทาํ ได้ทุกอย่างและประสบความสําเร็ จ
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ประมวลภาพกิจกรรมภาควิชาคหกรรมศาสตร์
เมือวันที 30 มกราคม 2557 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการการจัดการองค์ความรู ้ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เรื อง
อาหารว่างไทย “ขนมจีบตัวนก” ณ โถงชัน 14 อาคาร 19 โดยมี คณาจารย์ และนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และบุคลากร
เข้าร่ วมกิจกรรม

เมือวันที 11 กุมภาพันธ์ 2557 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการ “ความร่ วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงาน
ภายนอก” กิจกรรมที 1 เรื อง “ผัก-ผลไม้เพือสุ ขภาพและการป้ องกันโรค” ณ ห้อง 19-1413 โดยมีนิสิตและคณาจารย์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์เข้าร่ วมฟังการบรรยาย
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เมือวันที 12 กุมภาพันธ์ 2557 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ปั ญหาพิเศษ สาขาวิชาคหกรรม
ศาตร์ โดยนิสิตชันปี ที 4 ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ได้นาํ เสนอผลงานวิจยั ปัญหาพิเศษ ให้แก่ คณาจารย์ นิสิต และผูส้ นใจ
ณ โถงชัน1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2557 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั “โครงการเผยแพร่ ความรู ้สู่ ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์” ณ
โรงเรี ยนชุมชนวัดม่วง และ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ ตําบล (รพ.สต.) ตําบลโพสังโฆ อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิ งห์บุรี

เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2557 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการปั จฉิ มนิเทศนิสิตและกตัญ ูกตเวทิตาต่ออาจารย์ โดย
มีการบรรยายจากวิทยากร คุณประภาพรรณ ปิ นสุ วรรณเรื อง “การเตรี ยมความพร้อมสําหรับการทํางาน” ให้แก่นิสิตชันปี ที
4 และมีกิจกรรมกตัญญกตเวทิตาต่อคณาจารย์ภาควิชาฯ
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เมือวันที 4 และ 13 มีนาคม 2557 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ หลักสู ตร วท.บ.(คหกรรม
ศาสตร์) ปี การศึกษา 2556 คณาจารย์ เจ้าหน้าที และนิสิตชันปี ที 3 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ และกลุ่มกําหนดอาหาร
และโภชนบําบัด จํานวน 34 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านโภชนาการทีโรงพยาบาลชลประทาน และครัวการบินดอนเมือง
และกลุ่มสิ งทอและเครื องนุ่งห่มศึกษาดูงาน ณ สถาบันสิ งทอและเครื องนุ่งห่มฯ และโรงงานฟอกย้อมผ้าไทย และบริ ษทั ทียู
วี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทยจํากัด)

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการออกกําลังกายเพือสุ ขภาพ ประจําปี การศึกษา 2556 ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
เวลา 12.30—13.30 น. ณโถงหน้าลิฟท์ ชัน 14 มีคณาจารย์ และนิสิตให้ความสนใจเข้าร่ วมโครงการ
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ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการรักษ์คหกรรมศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2556 โดยให้นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ร่ วมทํากิจกรรม 5ส ในห้องเรี ยน และห้องปฏิบตั ิการ ชัน 14 –15 ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ผศ.สิ ริมนต์ ชายเกตุ และ อ.ดร.สวามินี นวลแขกุล ได้ไปเยียมนิสิตชันปี ที 3 กลุ่มอาหารและโภชนาการ จํานวน 3 คน
เมือเดือนกรกฎาคม 2557 ทีผ่านมา ซึงนิสิตของภาควิชาฯ ฝึ กงานที ฝ่ ายครัวการบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ ระหว่างวันที 19
พฤษภาคม ถึง 25 กรกฎาคม 2557 ในการนี คุณอภิญญา พันธุ์เจริ ญ (Administrative Assistant) ได้กรุ ณาให้การต้อนรับและ
แลกเปลียนข้อมูลการฝึ กงาน ซึงข้อมูลทีได้รับนีเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการจัดการเรี ยนการสอนและการฝึ กงานของนิสิต
รุ่ นต่อไป

คําคม
“เราสร้ างความดีเรือยๆ ความชัวก็เกิดกับเราไม่ ได้ ”
หลวงพ่ อชา สุ ภัทโท

