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เซลลูโลสดัดแปร (Modified Cellulose)
รสพร เจียมจริยธรรม : เรียบเรียง
เซลลูโลสเป็ นสารอินทรี ยท์ ี่พบตามธรรมชาติที่มีมากที่สุด ในธรรมชาติ มีการสร้างเซลลูโลสประมาณหนึ่งแสน
ล้านตันต่อปี เป็ นแหล่งคาร์ โบไฮเดรตที่สาคัญของสัตว์กินพืชและแมลง เซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของผนังเซลล์
พืชชั้นสู ง เช่น เนื้ อไม้, ปอ, ใยฝ้ าย ประกอบด้วยเซลลูโลสประมาณ 50, 80, 90% ตามลาดับ สิ่ งมีชีวติ อื่นนอกเหนือจากพืชที่
สามารถสร้างเซลลูโลสได้ ได้แก่ สาหร่ ายสี เขียว, รา, แบคทีเรี ยบางชนิ ด (เช่น Acetobacter xylinum) สัตว์ทะเลในกลุ่ม urochordata (เช่น เพรี ยงลอย, เพรี ยงสาย, เพรี ยงหัวหอม) เป็ นสัตว์เพียงชนิดเดียวที่สร้างเซลลูโลสได้ เซลลูโลสเป็ นพอลิเมอร์
สายตรง (linear polymer) ของหน่วยย่อย D-glucopyranose เชื่อมต่อกันโดยพันธะ b-(1-->4) โครงสร้างแบบ b-(1-->4) นี้ทา
ให้เซลลูโลสมีโครงสร้างที่เป็ นเส้นตรงและแข็งแรง ในแต่ละหน่วยย่อยกลูโคสมีหมู่ไฮดรอกซิ ล (-OH) 3 หมู่ ที่สามารถเกิด
อันตรกิริยาได้ เช่น การเกิดพันธะไฮโดรเจน หรื อเกิดปฏิกิริยาได้ เช่น การแทนที่ดว้ ยหมู่อื่น (substitution) พันธะไฮโดรเจน
ระหว่างหมู่ไฮดรอกซิ ลของเซลลูโลสนี้สามารถเกิดได้ท้ งั แบบภายในโมเลกุล (intra-molecular hydrogen bonding) หรื อ
ระหว่างโมเลกุล (inter-molecular hydrogen bonding) ซึ่ งอธิ บายสมบัติต่างๆ ของเซลลูโลส เช่น ไฟเบอร์ เซลลูโลสมีความ
แข็งแรงสู ง เซลลูโลสไม่ละลายน้ าทั้งที่มีหมู่ไฮดรอกซิ ลที่ชอบน้ าอยูม่ าก สายโซ่เซลลูโลสเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจน
และแรงทางไฟฟ้ าต่างๆ เกิดเป็ น bundle ลักษณะคล้ายเส้นด้ายยาว เรี ยกว่า microfibril (รู ปที่ 1) Microfibril นี้ประกอบด้วย
บริ เวณที่เป็ นอสัณฐาน (amorphous) และบริ เวณที่เป็ นผลึก (crystalline) โดยหมู่ไฮดรอกซิ ลในบริ เวณที่เป็ นอสัณฐาน (ซึ่ งมี
ความเป็ นระเบียบน้อยกว่า) จะเกิดปฏิกิริยาได้ดีกว่าหมู่ไฮดรอกซิ ลในบริ เวณที่เป็ นผลึก

แหล่งที่มา: http://desertbruchid.net/4_GB1_LearnRes_fa10_f/4_GB1_LearnRes_Web_Ch03.html
รู ปที่ 1 ผนังเซลล์พืชมี cellulose fibril เป็ นองค์ประกอบ แต่ละ fibril ประกอบด้วยหลาย microfibril ซึ่ งแต่ละ microfibril
ประกอบด้วยสายโซ่เซลลูโลส
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อย่างไรก็ตามมีการดัดแปรเซลลูโลสโดยวิธีทางกายภาพและทางเคมี

และมีการนามาใช้กนั อย่างแพร่ หลายใน

อุตสาหกรรมอาหาร ทางด้านคุณค่าทางโภชนาการ คนไม่สามารถย่อยเซลลูโลสและเซลลูโลสดัดแปรได้ เนื่ องจากไม่มี
เอนไซม์ยอ่ ยพันธะ b-(1-->4) ระหว่างหน่วยย่อยกลูโคส เซลลูโลสและเซลลูโลสดัดแปรจึงทาหน้าที่เป็ นใยอาหาร (dietary
fiber)
วิธีการดัดแปรเซลลูโลส
โดยทัว่ ไปเซลลูโลสสามารถนามาดัดแปรโดยวิธีทางกายภาพและทางเคมีเพื่อสมบัติต่างๆในอุตสาหกรรมแปรรู ป
อาหาร
เซลลูโลสดัดแปรโดยวิธีทางกายภาพ (physically modified cellulose)
ในการผลิตเซลลูโลสดัดแปรทางกายภาพ คือการให้ความร้อนเยือ่ ไม้บริ สุทธิ์ ในสารละลายกรดเจือจาง ซึ่ งกรด
จะกาจัดส่ วนที่เป็ นอสัณฐาน เหลือไว้แต่ส่วนที่เป็ นผลึก หลังจากนั้นทาให้เป็ นกลางแล้วนาไปทาให้แตกออกโดยใช้แรงกล
(รู ปที่ 2)

Cellulose Pulp

Microfibrillated Cellulose

แหล่งที่มา: http://www.daicelfinechem.jp/en/business/wspdiv/celish.html
รู ปที่ 2 Microfibrillated cellulose ผลิตจาก cellulose pulp นามาผ่านกระบวนการที่ทาให้แตกออกเป็ น microfibril
Microfibrillated Cellulose เตรี ยมโดยนาสเลอรี ของเซลลูโลสมาผ่านรู ขนาดเล็ก ภายใต้แรงเฉื อนที่สูงและความ
แตกต่างของความดันที่สูง ทาให้เซลลูโลสแตกออกเป็ น microfibril จึงมีสมบัติที่ใช้งานง่ายขึ้น โดยสามารถเก็บ
รักษาน้ าหรื อความชื้ นได้ดีข้ ึนกว่าเซลลูโลสปกติ โอกาสในการตกตะกอนลดลง ความหนืดไม่ลดลงเมื่อให้
ความร้อน
Microcrytalline Cellulose (MCC) เตรี ยมโดยใช้กรด เช่น ไฮโดรคลอริ กกาจัดส่ วนที่เป็ นอสัณฐาน ผลิตภัณฑ์ที่ได้
เป็ นพอลิเมอร์ ที่มีน้ าหนักโมเลกุลสู งและมีโครงสร้างเป็ นเส้นตรง ประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นผลึก MCC มีสมบัติ
เชิงหน้าที่หลากหลาย ได้แก่ ช่วยให้โฟมคงตัว ช่วยให้อิมลั ชันคงตัว ให้เนื้ อสัมผัสที่มีการยึดเกาะตัวต่า ช่วยใน
การแขวนลอยอนุภาค เป็ นสารทดแทนไขมัน ช่วยควบคุมขนาดผลึกน้ าแข็งและให้ความขุ่น นอกจากนี้อาจนา
MCC ที่ได้มาผสมกับสารอื่นเพื่อให้ได้สมบัติตามที่ตอ้ งการ
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เซลลูโลสดัดแปรโดยวิธีทางเคมี (Chemically modified cellulose)
ในทางเคมีสามารถดัดแปรเซลลูโลสได้หลายวิธี อย่างไรก็ตามมีเพียงอนุพนั ธ์อีเธอร์ ของเซลลูโลสบางตัวเท่านั้นที่
อนุญาตให้ใช้ได้ในอาหาร การผลิต cellulose ethers ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การเตรี ยม alkaline cellulose โดย
ผสมเยือ่ เซลลูโลสกับสารละลายด่าง ได้แก่ NaOH ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิและความดันที่กาหนด สารละลายด่างจะทาลายพันธะ
ไฮโดรเจนระหว่างและภายในสายโซ่ของเซลลูโลส ทาให้หมู่ไฮดรอกซิ ลส่ วนใหญ่เป็ นอิสระและสามารถเกิดอันตรกิริยาได้
โดยสารละลายด่างทาหน้าที่ช่วยให้เซลลูโลสพองตัว ทาลายส่ วนที่เป็ นผลึกช่วยให้เกิดอันตรกิริยาอย่างสม่าเสมอ และช่วย
เร่ งปฏิกิริยาในขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนต่อไปคือ การเติมหมู่อลั คิล ซึ่ งเป็ นปฏิริยาของ alkaline cellulose กับ organic halide
โดยเกิดปฏิกิริยา etherification ได้เซลลูโลสอีเทอร์ ที่สาคัญที่นิยมใช้ในอาหาร ได้แก่ methylcellulose (MC) และ sodium
carboxymethylcellulose (sodium CMC) และขั้นตอนสุ ดท้ายคือการทาให้บริ สุทธิ์ โดยกาจัดสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการในปฏิกิริยา
ออกไป
Carboxymethylcellulose (CMC) มีกระบวนการดัดแปรโดยนาเซลลูโลสไปทาปฏิกิริยากับด่าง (NaOH) และกรด
หรื อเกลือของกรดนั้น ได้แก่ monochloroacetic acid (ClCH2COOH) หรื อ sodium monochloroacetate
(ClCH2COONa) เรี ยกปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นว่า Williamson etherification จะได้เซลลูโลสดัดแปรที่มีคุณสมบัติที่
สามารถละลายน้ าได้
Cellulose-OH + NaOH + ClCH2COONa -----------------> Cellulose-OCH2COONa + NaCl + H2O
Sodium CMC
CMC เรี ยกทัว่ ไปว่า cellulose gum ส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปเกลือโซเดียม (sodium CMC) เป็ นพอลิเมอร์สายตรงที่แตกตัว
ให้ประจุลบ (linear anionic polymer) เมื่อทาปฏิกิริยาทางเคมีกบั สารดังกล่าวแล้ว เซลลูโลสดัดแปรจึงมีสมบัติเชิงหน้าที่
ดังนี้
ละลายได้ท้ งั ในน้ าร้อนและน้ าเย็น
ดูดความชื้นได้ดี (hygroscopic) และมีความสามารถในการอุม้ น้ าสู ง ดังนั้นสามารถใช้ป้องกันการขับน้ า (syneresis) ได้
เนื่องจากเป็ น ionic hydrocolloid ดังนั้น pH และเกลือมีผลต่อความหนืดของสารละลาย
pH 5-9 มีผลน้อยต่อความหนื ดของสารละลาย
pH < 4 ความหนื ดของสารละลายจะเพิม่ ขึ้น
pH>10 ความหนืดของสารละลายจะลดลง
Hydroxypropylcellulose (HPC) มีวธิ ี การดัดแปรโดยนาเซลลูโลสไปทาปฏิกิริยากับ propylene oxide
ภายใต้สภาวะด่าง เรี ยกปฏิกิริยาดังกล่าวว่า alkoxylation reaction ซึ่งทาให้ HPC สามารถละลายได้ในน้ าและตัวทาละลาย
อินทรี ยท์ ี่มีข้ วั หลายชนิด เช่น เมทานอล เอทานอล ไกลคอล ซึ่ งความหนืดของ HPC จะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสู งขึ้น เมื่อถึง

คหกรรมศาสตร์ มศว

6

ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน—กันยายน 2558

อุณหภูมิ 40-50 °C จะสู ญเสี ยสมบัติในการละลายและตกตะกอนโดยไม่เกิดเป็ นเจล ซึ่ งความหนืดไม่ข้ ึนกับความเป็ นกรด
ด่าง (pH)
การใช้ เซลลูโลสดัดแปรในอาหาร
ในอุตสาหกรรมอาหารมีการนาเซลลูโลสดัดแปรไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามสมบัติเชิ งหน้าที่โดยเซลลูโลสที่ผา่ น
การดัดแปรทางกายภาพใช้เพื่อควบคุมสมบัติการไหล ควบคุมความชื้น และลักษณะเนื้อสัมผัส ส่ วนเซลลูโลสที่ดดั แปรทาง
เคมี ใช้เพื่อควบคุมสมบัติการไหล การเกิดอิมลั ชัน เพิ่มความคงตัวของโฟม ควบคุมการเกิดและการเพิ่มขนาดของผลึก
น้ าแข็ง ควบคุมความชื้ น ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 และ 2

แหล่งที่มา: http://www.toptenz.net/top-10-disgusting-ingredients-youve-probably-eaten-today.php
http://www.foodproductdesign.com/topics/carboxymethyl-cellulose-cmc.aspx
รู ปที่ 3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้ Carboxymethycellulose
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ตารางที่ 1 การใช้ Microcrystalline cellulose ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ผลิตภัณฑ์
แป้ งผสม (batter)

เครื่ องดื่มชอกโกแล็ต
ลูกอม ลูกกวาด
น้ าสลัด
เครื่ องดื่มเสริ มใยอาหาร
ไอซิ่ ง
ขนมขบเคี้ยวแบบพอง
ทอปปิ้ งแบบตีให้ข้ ึนฟู
ยาเม็ด

สมบัติเชิงหน้ าที่
เพิ่มการเกาะติด ลดระยะเวลาในการทาแห้ง ลดการดูดซับน้ ามันในระหว่าง
การทอด ชะลอการนิ่มลงของผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาภายใต้ดวงไฟให้ความ
ร้อน (heat lamp)
เพิ่มความเป็ นครี ม ช่วยแขวนลอยของแข็ง เพิ่มความเสถียรต่อภาวะการผลิตที่
อุณหภูมิสูง เพิ่มความขุ่น
ความคุมการดูดซับความชื้ น เป็ น filler ที่ไม่ให้พลังงาน
ปรับปรุ งลักษณะเนื้ อสัมผัส ให้ลกั ษณะเนื้อสัมผัสเหมือนไขมัน ช่วยให้
อิมลั ชันคงตัว ช่วยแขวนลอยของแข็ง เพิม่ การเกาะติด ให้ความขุ่น
เพิ่มใยอาหาร เพิ่มความข้นและความเป็ นครี ม ช่วยแขวนลอยของแข็ง
ควบคุมการไหลและการดูดซับความชื้น เพิ่มความเสถียร เพิ่มความเป็ นครี ม
ช่วยในการทาเอ็กซ์ทรู ชนั ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะสม่าเสมอ ช่วยลดขนาด
รู อากาศ
เพิม่ ความเสถียรให้โฟม
ช่วยให้แตกตัวและกระจายตัวเร็ วขึ้น เพิ่มการยึดติดในการอัดเม็ด ช่วยให้
ละลายน้ าได้ง่ายขึ้น
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ตารางที่ 2 การใช้เซลลูโลสดัดแปรทางเคมี (chemically-modified cellulose derivatives) ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ผลิตภัณฑ์
ไอศกรี ม
เครื่ องดื่มจากน้ าผลไม้

สมบัติเชิงหน้ าที่
เพิ่มความหนื ด; ลดการเกิดผลึกน้ าแข็งขนาดใหญ่
ช่วยการแขวนลอยของอนุภาคของแข็ง (ลดการตกตะกอนของเนื้ อผลไม้);
เพิ่ม body ให้กบั ผลิตภัณฑ์ที่มีปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ต่าและผลิตภัณฑ์
แคลอรี่ ต่า; เพิ่มการละลายของผลิตภัณฑ์ชนิด instant
ขนมอบ
เพิ่มความหนื ด, เพิ่มความคงตัว, ยืดอายุการเก็บรักษา, เพิ่มความแข็งแรงแก่โด,
เพิ่มปริ มาตร
ผลิตภัณฑ์นม
เนื่องจาก CMC เป็ น anionic hydrocolloid จึงทาปฏิกิริยากับโปรตีนนมเกิดเป็ น
สารประกอบเชิงซ้อนที่ละลายน้ าได้ซ่ ึ งเสถียรต่อความร้อนและการเก็บรักษา
ทาให้สามารถสเตอริ ไลส์หรื อพาสเจอไรส์ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นกรด เช่น โยเกิร์ต,
บัตเตอร์ มิลค์, ผลิตภัณฑ์ที่ผสมน้ าผลไม้
ผลิตภัณฑ์ข้ ึนรู ป, เอกซ์ ช่วยการยึดติดกันของชิ้นเนื้ อ เช่น fish fingers, chicken nuggets; ลดการ
ทรู ดหรื อมีการเคลือบ ดูดน้ ามันระหว่างทอด
(structured, extruded ใช้ใน precooked products เพื่อให้กรอบเมื่อนาไปให้ความร้อนอีกครั้ง
and coated products) ด้วยไมโครเวฟ
ใช้เป็ น edible barrier ในผลิตภัณฑ์ที่มีหลายองค์ประกอบที่มี aw ต่างกัน
เพื่อป้ องกันการเคลื่อนย้ายของความชื้น เช่น ไอศกรี ม/เวเฟอร์ โคน/แป้ ง/
หน้าพิซซ่า
ใช้ใน sausage casing ช่วยให้การลอก casing ด้วยเครื่ องทาได้ง่าย
Emulsified or nonเพิม่ ความหนื ดและเพิม่ ความคงตัว
emulsified sauces
ซุปและซอสที่
เนื่องจากสมบัติ thermogelation ช่วยป้ องกันการเหลวขณะให้ความร้อน
รับประทานขณะร้อน
ผลิตภัณฑ์ที่ดูด
สมบัติการเกิดฟิ ล์มใช้เคลือบเพื่อป้ องกันการดูดความชื้น
ความชื้นง่าย
ผลิตภัณฑ์ที่สูญเสี ย
ช่วยรักษาความชื้น
ความชื้นง่าย
รู ปที่ 7 Color space ของสี ในระบบ CIELAB (จาก http://www.sightgrip.co.uk/bbstest.htm)
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เล่ าสู่ กนั ฟัง
“อาหารทารก”
สิ ริมนต์ ชายเกตุ : เรียบเรียง
ความสาคัญของอาหารทารก
ทารกต้องการอาหารเพื่อการเจริ ญเติบโตของร่ างกายมีพฒั นาการที่ดี อาหารมีความสาคัญต่อทารกตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์
มารดา หากทารกขาดอาหารอย่างรุ นแรงในช่วงแรกของวัยจะมีผลเสี ยต่อสติปัญญาอย่างถาวรไปตลอดชีวติ ตรงกันข้าม หาก
ทารกได้รับนมแม่ต้ งั แต่ระยะเริ่ มแรกของชี วติ และได้รับอาหารเสริ มตามวัย ทารกจะมีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการที่ดี
การเจริ ญเติบโตของทารก
วัยทารกและขวบปี ที่สอง เด็กมีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็ วมากกว่าวัยอื่นคือ น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น
ประมาณ 2 เท่าของน้ าหนักแรกเกิด เมื่ออายุ 5 เดือน และเพิ่มเป็ น 3 เท่าเมื่ออายุ 1 ปี และเพิ่มเป็ น 4 เท่า เมื่ออายุ 2 ปี ส่ วน
ความยาวนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 เท่า ของความยาวแรกเกิดเมื่ออายุ 1 ปี และเพิ่มเป็ น 1.7 เท่าเมื่ออายุ 2 ปี ในด้านของเส้น
รอบวงศีรษะ จะเพิ่มขึ้น 1.3 เท่า ของแรกเกิด เมื่ออายุ 1 ปี และเพิ่มเป็ น 1.4 เท่า เมื่ออายุ 2 ปี ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2

ภาพที่ 1 กราฟแสดงเกณฑ์อา้ งอิงการเจริ ญเติบโตของเพศชาย อายุ 0-2 ปี
ที่มาของภาพ : nutrition.anamai.moph.go.th (สื บค้นเมื่อ 23 กัยายน 2558)
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงเกณฑ์อา้ งอิงการเจริ ญเติบโตของเพศชาย อายุ 0-2 ปี
ที่มาของภาพ : nutrition.anamai.moph.go.th (สื บค้นเมื่อ 23 กันยายน 2558)
เป้ าหมายการให้อาหารทารก
การให้อาหารแก่ทารกมีเป้ าหมายเพื่อ ให้ทารกเจริ ญเติบโต สร้างนิสัยการกินที่ดีแก่ทารก และป้ องกันไม่ให้เกิด
โรคแก่ทารกในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.เพื่อการเติบโตและพัฒนาการที่ดีตามศักยภาพทางพันธุกรรม
ทารกต้องการพลังงานและสารอาหารต่างๆมากกว่าเด็กโตและผูใ้ หญ่เมื่อคิดต่อน้ าหนักตัว เพราะเด็กทารก
มีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการเร็ วกว่าวัยอื่น
2.ส่ งเสริ มให้มีภาวะโภชนาการที่ดี
หากทารกได้รับอาหารตามวัยครบถ้วนก็จะมีภาวะโภชนาการที่ปกติ มีภูมิตา้ นทานโรคต่างๆ
3.สร้างนิสัยการกินที่ถูกต้องตั้งแต่วยั เด็ก
ทารกที่ได้รับอาหารที่ครบถ้วนและพอดีสม่าเสมอจะมีนิสัยการกินที่ดีในวัยต่อๆไป ซึ่ งช่วยลดความเสี่ ยง
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ต่อโรคต่างๆที่เกิดจากการบริ โภคอาหารไม่เหมาะสม เช่น ฟันผุ โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง โรคกระดูก
พรุ น เป็ นต้น
แนวทางการให้อาหารทารกตามวัย
ทารกต้องการนมแม่เพียงอย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ 6 เดือน นมแม่มีคุณสมบัติที่ดีเหมาะกับทารกทั้งด้านคุณค่า
ทางโภชนาการ ภูมิตา้ นทานเชื้อโรค ความสะอาด ความสะดวกและประหยัด หลังจากทารกอายุ 6 เดือน ทารกต้องได้รับ
“อาหารเสริ ม” นอกเหนื อจากนมแม่ ซึ่ งอาหารเสริ มจะค่อยๆเพิม่ ปริ มาณจนในที่สุดอาหารเสริ มจะกลายเป็ นอาหารหลัก 3
มื้อ เมื่อทารกอายุ 10-12 เดือน จากนั้นควรให้นมแม่ต่อไปร่ วมกับอาหารหลักจนถึงอายุ 2 ปี สาหรับปริ มาณพลังงานและ
สารอาหารหลักที่ทารกควรได้รับแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริ มาณพลังงานและสารอาหารบางชนิดที่ควรได้รับประจาวันสาหรับทารกอายุ 6-11 เดือน
พลังงานและสารอาหาร
พลังงาน (กิโลแคลอรี่ )
โปรตีน (กรัม)
วิตามินเอ (ไมโครกรัม)
วิตามินบี 1 (มิลลิกรัม)
วิตามินบี 2 (มิลลิกรัม)
เหล็ก (มิลลิกรัม)
แคลเซียม (มิลลิกรัม)

ปริมาณทีค่ วรได้ รับต่ อวัน
800
15
400
0.3
0.4
9.3
270

ความหมายของอาหารเสริ ม
อาหารเสริ ม หมายถึงอาหารอื่นๆที่ทารกได้รับนอกเหนื อจากนมแม่หรื อนมผสมในช่วงขวบปี แรก เพื่อให้ทารก
ได้รับสารอาหารครบถ้วนและพอเพียงสาหรับการเจริ ญเติบโต รวมทั้งมีพฒั นาการในการกินอย่างเหมาะสม
อาหารเสริ มที่ให้กบั ทารก ควรเป็ นอาหารเสริ มที่เตรี ยมได้ในครัวเรื อนและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม ซึ่ งจะ
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการซื้ ออาหารเสริ มสาเร็ จรู ป ตารางที่ 2 แสดงอาหารเสริ มให้กบั ทารกวัยต่างๆ
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ตารางที่ 2 อาหารเสริ มระดับครอบครัวสาหรับทารกวัยต่างๆ
อายุ (เดือน)

อาหารเสริ ม

6

อาหารเสริ ม 1 มื้อ ผลไม้สุกเป็ นอาหารว่าง วันละครั้ง ในแต่ละมื้อ
ทารกควรได้รับเนื้ อสัตว์ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ หรื อไข่แดง 1 ฟอง

7

ผสมกับข้าวสุ กบดและผักสุ กบด เช่นผักใบเขียว ฟักทอง มะเขือเทศ
ให้ไข่ท้ งั ฟองได้

8-9

อาหารเสริ มเพิม่ เป็ น 2 มื้อ อาหารว่างวันละครั้ง

10 - 12

อาหารเสริ มเพิ่มเป็ น 3 มื้อ อาหารว่างวันละครั้ง

แนวทางการให้อาหารเสริ ม
1.ให้อาหารเสริ มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อาหารเสริ มควรมีเนื้ อสัตว์ ตับ หรื ออาหารที่มีธาตุเหล็กสู ง เพื่อป้ องกัน
การขาดธาตุเหล็กและสังกะสี ตัวอย่างแหล่งอาหารธาตุเหล็ก ดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 3 และภาพที่ 4
ตารางที่ 3 แสดงปริ มาณธาตุเหล็กในอาหารบางชนิด
แหล่งอาหาร
ตับไก่
ตับหมู
เลือดหมู

ปริมาณธาตุเหล็ก (มิลลิกรัม ต่ อ 100 กรัม)
9.7
10.5
25.9

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของตับซึ่ งเป็ นแหล่งของธาตุเหล็ก

เมนู “มันฝรั่งตับบด”
ที่มาของภาพ: http://www.tataya.com/3g/b/b04.htm
(สื บค้นเมื่อ 23 กันยายน 2558)
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เมนู “ตับและมันหวาน”
ที่มาของภาพ: https://ninanaka.wordpress.com (สื บค้นเมื่อ 23 กันยายน 2558)
2. ให้อาหารเสริ มในปริ มาณที่เหมาะสมตามวัย
3. อาหารชนิ ดใหม่ควรเริ่ มทีละอย่าง ถ้าภายใน 1-2 สัปดาห์ หลังจากนั้นไม่พบอาการแพ้อาหารจึงให้อาหารใหม่ชนิดอื่น
ต่อไป
4. ไม่ควรใส่ เครื่ องปรุ งรสหรื อผงชูรส เพื่อให้ทารกคุน้ เคยกับอาหารรสตามธรรมชาติ ไม่ติดอาหารรสเค็มหรื อหวาน
5. ให้อาหารเสริ มที่สะอาดและปลอดภัย โดยเตรี ยมและเก็บอาหารเสริ มอย่างถูกหลักอนามัย อุปกรณ์ที่ใช้ตอ้ งสะอาดเพื่อ
ป้ องกันโรคอุจจาระร่ วง ปั จจุบนั ได้ยกเลิกคาแนะนาการให้น้ าส้มคั้นแก่ทารก เพราะถ้าเตรี ยมไม่สะอาด

อาจเกิดโรค

อุจจาระร่ วง
6. เมื่อเด็กอายุประมาณ 6 เดือนแล้ว อาหารเสริ มไม่จาเป็ นต้องบดละเอียดมาก เพื่อให้ทารกมีความคุน้ เคยกับอาหารที่เป็ น
ชิ้นเล็กๆ และสามารถยอมรับอาหารประเภทโจ๊ก ข้าวต้ม และข้าวสวย เมื่ออายุมากขึ้น
7. เนื่องจากทารกมีโอกาสแพ้ไข่ขาวมากกว่าไข่แดง จึงเริ่ มให้ไข่ขาวเมื่ออายุ 7 เดือนหรื อมากกว่านั้น สาหรับทารกที่มี
ประวัติคนในครอบครัวเป็ นโรคภูมิแพ้ ให้เริ่ มอาหารเสริ มเมื่ออายุ 6 เดือน โดยเลือกชนิ ดที่มีโอกาสแพ้ได้นอ้ ย ให้ไข่เมื่อ
อายุ 2 ปี ขึ้นไป ส่ วนปลาทะเล อาหารทะเล และถัว่ ลิสงให้ได้เมื่ออายุ 3 ปี ขึ้นไป

คหกรรมศาสตร์ มศว
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7. เมื่อทารกอายุ 8-9 เดือน จะมีพฒั นาการด้านการใช้นิ้วมือหยิบของชิ้นเล็กได้ ควรให้ทารกถืออาหารที่ไม่แข็งกินเองได้
เช่น ฟักทองนึ่ง (ภาพที่ 4) มันต้มที่หนั่ เป็ นชิ้นยาว แต่ไม่ควรให้อาหารที่มีลกั ษณะแข็ง เช่นถัว่ ลิสง เมล็ดข้าวโพด เพราะ
จะทาให้สาลักเข้าปอดได้

ภาพที่ 4 แสดงภาพฟักทองนึ่ง
ที่มาของภาพ: www.bloggang.com (สื บค้นเมื่อ 23 กันยายน 2558)

ตัวอย่างรายการอาหารสาหรับทารก เช่น ข้าวบดปลาช่อนใส่ ใบตาลึง

ข้าวบดเนื้อหมูใส่ แครอท ข้าวบดปลานิ ล

ใส่ ฟักทอง ข้าวบดตับไก่ใส่ มะเขือเทศ ข้าวบดไข่แดงใส่ ผกั กาดขาว เป็ นต้น

เอกสารอ้างอิง
1. อุมาพร สุ ทศั น์วรวุฒิ และ สุ จิตต์ สาลีพนั ธ์. คู่มือการให้อาหารทารก. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ. โรงพิมพ์องค์การรับส่ ง
สิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์.
2. วิสิฐ จะวะสิ ต และ ศศิอาไพ พฤฒิพรธานี. อาหารเสริ มทารกและเด็กเล็กในบริ บทไทย. สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล. http://nutritionthailand.or.th/upload/docpath/Symposium (สื บค้นเมื่อ 24 กันยายน2558).
....................................
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บทความวิชาการ
บทความวิชาการฉบับนี้

เป็ นบทคัดย่อวิชาปั ญหาพิเศษของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์

กลุ่มวิชาอาหารและ

โภชนาการ และ กลุ่มวิชาการกาหนดอาหารและโภชนบาบัด ซึ่ งบทความที่คดั มาในฉบับนี้เป็ นบทความที่เผยแพร่ งานวิจยั
ในงานแสดงผลงานวิชาปั ญหาพิเศษของนิสิตชั้นปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2557
ผลิตภัณฑ์ ผงลูกชุ บกึง่ สาเร็จรู ป
Instant imitation fruits flour
นางสาวปภาวี อุปถัมชาติ

อาจารย์ที่ปรึ กษา อ.ดร.พรเพ็ญ มรกตจินดา

นายพชร โศภัควรพงศ์

ขนมลูกชุบเป็ นขนมไทยที่ใส่ วนผสมหลัก คือ ถัว่ กะทิ และน้ าตาล ซึ่ งมีข้ นั ตอนการทาที่ยงุ่ ยากและใช้เลานาน เพื่อ
ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทาขนมลูกชุ บ ผูว้ ิจยั จึงศึกษาถึ งสภาวะในการอบแห้งที่เหมาะสมในการผลิ ตผงลูกชุ บกึ่ ง
สาเร็ จรู ป โดยการนาแป้ งลูกชุบที่ผา่ นการกวนแล้ว ไปอบแห้งด้วยตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ 60, 65 และ 70 องศาเซลเซี ยส เป็ น
ระยะเวลา 5, 6 และ 7 ชัว่ โมง พบว่าผงลูกชุ บกึ่งสาเร็ จรู ปที่อบแห้งในสภาวะต่างๆมีค่าความชื้ น Water activity ดัชนีการดูด
ซับน้ า และดัชนีการละลายน้ า อยูใ่ นระดับที่แตกต่างกัน (p< 0.05) คือ 6.40-11.45%, 0.413-0.591, 2.572-2.758 และ 39.85741.575 ตามลาดับ ผลการตรวจคุ ณภาพทางจุลินทรี ยเ์ ป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน คือมีจานวนจุลินทรี ย ์
ทั้งหมดไม่เกิน 1x105 CFU/g และ จานวนยีสต์และราไม่เกิน 100 CFU/g เมื่อนาผลิตภัณฑ์ผงลูกชุบกึ่งสาเร็ จรู ปมาคืนรู ปแล้ว
ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสเปรี ยบเทียบกับลูกชุ บสู ตรพื้นฐาน พบว่า คะแนนความชอบโดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่ งมีคะแนนอยูใ่ นระดับชอบปานกลาง

คาสาคัญ :

ลูกชุบ ผงลูกชุบกึ่งสาเร็ จรู ป
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การพัฒนาเครื่องดื่มเสริมอาหารสาหรับผู้สูงอายุโดยใช้ สูตรอาหารปั่นผสม
(The development of functional drink for the elder from blenderized formula)
นางสาวกฤษติญา เมทนีดล
อาจารย์ที่ปรึ กษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศณี วรรณ ภู่อารี ย ์
นางสาวกิตติพร กวีวาทิต
งานวิ จ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นาเครื่ อ งดื่ ม เสริ ม อาหารส าหรั บ ผูส้ ู ง อายุ โดยใช้สู ต รอาหารปั่ น ผสมของ
โรงพยาบาล (โรงพยาบาลรัฐบาล 2 แห่ง และเอกชน 1 แห่ ง) จานวน 4 สู ตร จากนั้นทาการประเมินการยอมรับทางประสาท
สัมผัส ชนิ ด 7-Point Hedonic Scale โดยใช้ ผูท้ ดสอบ 30 คน แล้วนาข้อมูล ที่ ไ ด้มาเปรี ย บเที ย บคะแนนการยอมรั บทาง
ประสาทสัมผัสด้วยวิธี ANOVA เพื่อคัดเลื อกสู ตรมาตรฐาน ที่ ระดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.05 พบว่าสู ตรอาหารทั้ง 3 สู ตร มี
ความแตกต่างอย่างมีระดับนัยสาคัญ สู ตรมาตรฐานที่ได้คือสู ตรของโรงพยาบาลเอกชน จากนั้นนาสู ตรมาตรฐานมาพัฒนา
ให้มีอตั ราการไหลใกล้เคียงกับน้ านม ผลการพัฒนาสู ตรพบว่า สู ตรอาหารปั่ นผสมที่พฒั นาขึ้นมีอตั ราการไหลใกล้เคียงกับ
น้ านม เท่ากับ 326.19 มล./นาที จากนั้นทาการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผทู ้ ดสอบ 30 คน แล้วนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล ด้วยวิธี t-test ที่ ระดับ นัย ส าคัญเท่ า กับ 0.05 พบว่า ผลที่ ไ ด้มี ค วามแตกต่ า งอย่า งมี ระดับ
นัยสาคัญ สู ตรอาหารที่พฒั นาได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สุดในด้านสี 5.86 ±1.08 และผลจากการศึกษา
สัดส่ วนการกระจายสารอาหารพบว่า มีสัดส่ วนการกระจายสารอาหารที่ใกล้เคียงกับการกระจายสารอาหารที่ควรจะเป็ น
มากกว่าสู ตรมาตรฐาน ดังนั้นสู ตรเครื่ องดื่มเสริ มอาหารสาหรับผูส้ ู งอายุที่พฒั นาขึ้นเป็ นสู ตร 1:1 มีปริ มาตร 200 มล.และเป็ น
สู ตรที่ ไ ม่ มี ส่ วนผสมของน้ า นม เพื่ อป้ องกันภาวะ Lactose intolerance ที่ ม กั เกิ ดขึ้ นกับ ผูส้ ู ง อายุ ในด้า นการยอมรั บ ของ
ผูส้ ู งอายุ ได้มีการทดสอบความพึงพอใจเบื้องต้นกับผูส้ ู งอายุจานวน 10 คน ผลที่ได้คือ คุ ณลักษณะ ความชอบโดยรวม สี
กลิ่น และเนื้อสัมผัส ได้รับการยอมรับในระดับความชอบมาก
คาสาคัญ :

เครื่ องดื่มเสริ มอาหาร อาหารปั่ นผสม ผูส้ ู งอายุ

คหกรรมศาสตร์ มศว

18

ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน—กันยายน 2558

ขนมทานเล่ นสาหรับผู้ป่วยโรคไตในระยะจากัดโปรตีน
Snacks for Nephotic patient
นางสาว สรัญญา วิทยาขจรศาสตร์
นางสาว จุฑามาส เอี่ยมอัศวมงคล

อาจารย์ที่ปรึ กษา ผศ.ดร.ทัศณี วรรณ ภู่อารี ย ์

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตและคิดค้น ผลิตภัณฑ์ขนมสาหรับผูป้ ่ วยโรคไตในระยะจากัดโปรตีน โดยการดัด
แปลกจากขนมลืมกลืนซึ่ งมีแป้ งและน้ าตาลเป็ นส่ วนประกอบหลัก เมื่อผูป้ ่ วยบริ โภคจะกระทบต่อปริ มาณโปรตีนที่ผปู ้ ่ วย
ควรได้รับต่อวัน โดยขนมชนิ ดนี้ มี 2 ส่ วน คือ ส่ วนด้านนอกใช้แป้ งปลอดโปรตีน เป็ นส่ วนประกอบ และส่ วนที่เป็ นไส้ขนม
คือ น้ าผลไม้ โดยคัดเลือกสู ตรพื้นฐานแล้วมาพัฒนาปรับปริ มาณน้ าตาล และส่ วนของไส้ขนม โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้น้ นั นามา
ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสแบบ 9 Point Hedonic Scale โดยใช้ผทู้ ดสอบ 30 คน วิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ข้อมูลด้วยวิธี ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการศึกษาคัดเลือกสู ตรมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ คือ สู ตรที่
ประกอบด้วย แป้ งถัว่ เขียว 1 ถ้วยตวง น้ าตาลทราย 300 กรัม น้ าลิ้นจี่ 5 ถ้วยตวง และนามาพัฒนาปรับปริ มาณน้ าตาล
แบ่งเป็ น 4 สู ตรคือสู ตร 1 ทีใช้น้ าตาลทราย 300 กรัมหรื อสู ตรมาตรฐาน สู ตร 2ใช้น้ าตาลทราย 150 กรัม สู ตร 3ใช้น้ าตาล
ทราย 90 กรัม และ สู ตร 4 ใช้สารให้ความหวาน 18 กรัม(เทียบเท่าความหวานจากน้ าตาลทราย 90 กรัม) ผลการศึกษาสรุ ปว่า
สู ตรที่ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สุด คือ สู ตรที่ 2 จึงนาไปพัฒนาในส่ วนของไส้ ซึ่ งสู ตรที่ได้รับการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัสมากที่สุด คือ สู ตรน้ าผลไม้(น้ าสตรอเบอร์ รี่) 130 กรัม และน้ ามะนาว 50 กรัม สรุ ปจากการศึกษาวิจยั ได้
ผลิตภัณฑ์ขนมที่ประกอบด้วย แป้ งถัว่ เขียว น้ าลิ้นจี่ และน้ าตาล ในส่ วนด้านนอก และน้ าสตรอเบอร์ รี่ผสมน้ ามะนาว ใน
ส่ วนของไส้(ในสัดส่ วน 1.26:1) ซึ่ งมีคุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน คือ 9.47 0.47
และ 1.06 ตามลาดับ
คาสาคัญ :

แป้ งปลอดโปรตีน
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุกกีป้ ราศจากกลูเตน
Development of Gluten Free Flour for Making Cookies
นางสาวชุติมา ธรรมลิขิตชัย
นางสาวดวงพร อันชื่น

อาจารย์ที่ปรึ กษา : อ.ดร.สวามินี นวลแขกุล
และ อ.ดร.พรเพ็ญ มรกตจินดา

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่ วนแป้ งปราศจากลูเตนที่เหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑ์คุกกี้เนย

เลือกใช้

วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในประเทศ โดยสู ตรมาตรฐานมีอตั ราส่ วนดังนี้ แป้ งสาลี 35% ผงฟู 0.35% เนยเค็ม 30.59% น้ าตาล
ทรายขาว 25.02% ไข่แดง 7.18% กลิ่นวนิลลา 1.86% การทดลองเริ่ มจากการศึกษาอัตราส่ วนแป้ งสาลี : แป้ งข้าวเจ้า : แป้ ง
มัน : แป้ งข้าวโพด 100:0:0 (สู ตรมาตรฐาน), 0:40:40:20, 0:80:0:20, 0:0:80:20 และ0:50:50:0 ตามลาดับ ทาการทดสอบการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสแบบ 9 Point Hedonic Scale โดยใช้ผทู ้ ดสอบจานวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า ในสู ตรที่ 4 ซึ่ ง
มีอตั รส่ วนแป้ งสาลี : แป้ งข้าวเจ้า : แป้ งมัน : แป้ งข้าวโพด 0:50:50:0 ผูท้ ดสอบให้การยอมรับด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวม สู งที่สุดเท่ากับ 6.8 6.4 6.8 6.7 และ 6.8 ตามลาดับ ซึ่ งอยูใ่ นระดับความชอบเล็กน้อย จากนั้นจึงนามา
พัฒนาต่อ โดยการเพิ่มแป้ งถัว่ เขียวเพื่อให้ผลิตภัณฑ์คุกกี้มีความคงตัวมากยิง่ ขึ้น โดยปรับอัตราส่ วน แป้ งข้าวเจ้า : แป้ งมัน :
แป้ งถัว่ เขียว ร้อยละ 40:40:20 ซึ่ งได้ทาการทดลองเพิ่มแป้ งถัว่ เขียวที่ 10%, 15%, 20%, 25% และ30% ตามลาดับ จากการ
ทดลองพบว่าการเพิ่มแป้ งถัว่ เขียวที่ 20% คุกกี้มีความคงตัวมากขึ้น และได้เพิ่มธัญพืชเพื่อปรับปรุ งด้านเนื้ อสัมผัสให้ดียงิ่ ขึ้น
โดยเลือก ข้าวโอ๊ต และคอร์ นเฟล็ก โดยการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสพบว่า ความชอบด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส
ความชอบโดยรวม ซึ่ งอยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
ของทั้งสู ตรข้าวโอ๊ตและคอร์ นเฟล็ก ผูท้ ดสอบให้การยอมรับสู ตรที่ไม่มีส่วนผสมของธัญพืช เท่ากับ 7.3 ซึ่ งอยูใ่ นระดับ
ความชอบปานกลาง สู ตรที่พฒั นาได้ประกอบด้วย แป้ งข้าวเจ้า 12.98% แป้ งมัน 12.98% แป้ งถัว่ เขียว 6.38% Xanthan Gum
0.49% ข้าวโอ๊ต 7.35% ผงฟู 0.32% เนยเค็ม 28.17% น้ าตาลทรายขาว 15.92% น้ าตาลทรายแดง 6.86% ไข่แดง 6.61% กลิ่นว
นิลลา 1.96%

คาสาคัญ :

คุกกี้ , แป้ งอเนกประสงค์ , แป้ งปราศจากกลูเตน

คหกรรมศาสตร์ มศว

20

ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน—กันยายน 2558

แนะนาสถานทีศ่ ึกษาต่ อ
ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ : เรียบเรียง
สวัสดีค่ะ คอลัมภ์แนะนาสถานที่ศึกษาต่อฉบับนี้ขอแนะนาหลักสู ตรปริ ญญาโท ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุ งเทพ เป็ นหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม มีรายละเอียดดังนี้
ชื่ อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่ งทอและเครื่องนุ่งห่ ม)
ชื่ อย่ อ (ภาษาไทย) : วท.ม (สิ่ งทอและเครื่องนุ่งห่ ม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Textiles and Garments)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Textiles and Garments)
วัตถุประสงค์
1.

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่มที่มีความรู ้ ความสามารถ ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั
และการปฏิบตั ิในอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม

2.

เพื่อเพิม่ ศักยภาพการพัฒนาและประยุกต์กรรมวิธีดา้ นอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่มในการแก้ปัญหาร่ วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ

3.

เพื่อสร้างองค์ความรู ้ต่อมหาวิทยาลัย และสามารถประยุกต์ใช้ต่อไปในสังคมวิชาการและอุตสาหกรรม

โครงสร้ างหลักสู ตร
แผนการศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 แผน คือ
แผน ก. แบบ ก(2) คือการเรี ยนรายวิชาและการทาวิทยานิพนธ์
แผน ข. คือการเรี ยนรายวิชาและการศึกษาค้นคว้าอิสระ รวมทั้งการสอบประมวลความรู ้
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาสิ่ งทอ วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ จาก
มหาวิทยาลัยหรื อสถาบันที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบณั ฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ บณั ฑิต ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต หรื อเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันที่ได้รับการรับรองจาง
ทางราชการ โดยผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อนี้ตอ้ งเรี ยนปรับพื้นตามที่คณะกรรมการ บริ หารหลักสู ตรกาหนด
คุณสมบัติอื่นๆ เป็ นไปตามประกาศซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ และ คณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์ สมัครเข้าศึกษาได้
ช่ องทางการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ณ สานักงานคณบดี ชั้น 4 ห้อง 402 อาคาร 51 คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
สมัครทางไปรษณี ย ์ ส่ งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร ที่
“สานักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
เลขที่ 2 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุ งเทพ 10120”
โทร. 02-287-9600 ต่อ 1253 , 1254
โทรสาร 02-2879600 ต่อ 1254 E-mail : textile.utk@gmail.com

ที่มาของภาพ: https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.08/12022368_1663490827253511_2574597522523474705_o.jpg (สื บค้นเมื่อ 23 กันยายน 2558)
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จากพีถ่ ึงน้ อง
ชื่อ - สกุล : นายคณิ น สิ นพันธ์
E – Mail : chefpikup@gmail.com
กลุ่มวิชาทีจ่ บการศึกษา : อาหารและโภชนาการ รุ่ นที่ 15 ปี ที่จบการศึกษา 2552
ตาแหน่ งงาน : Trainer Chef Supervisor Promatiom บริ ษทั Venturetec Marketing CO ., LTD.
ลักษณะงาน : เป็ นวิทยากรอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ตลอดจนการฝึ กสอน
วิธีการทาอาหารเมนูต่างๆ ให้กบั พนักงานฝ่ ายขายของบริ ษทั นอกจากนี้ยงั ได้คิดค้นเมนูอาหารที่นาผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มา
เป็ นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารเมนูใหม่ๆ

อีกทั้งยังเป็ นตัวแทนของบริ ษทั เข้าร่ วมกิจกรรมที่ห้างสรรพสิ นค้าทัว่

ประเทศจัดขึ้น เพื่อทาการสาธิ ตเมนูเฉพาะของบริ ษทั พร้อมทั้งให้คาปรึ กษา ให้ความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจร้านอาหาร และวิธีการ
คิดค้นเมนูอาหารใหม่ๆ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กบั ผูป้ ระกอบรายใหม่
แนะนาอาชีพ : น้องๆ ที่สนใจสายงานในด้านนี้ จะต้องมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการคิดค้นเมนูใหม่ๆ และมีใจรักใน
การทาอาหาร รวมทั้งมีการศึกษาค้นคว้าวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อนามาพัฒนาความคิดและสร้างเทคนิคเฉพาะตัวในการประกอบ
อาหารต่อไป หากน้องๆ คนใดสนใจหรื อต้องการคาปรึ กษาสามารถส่ ง E – Mail มาสอบถามได้นะครับ
ชื่อ – สกุล : นางสาว ปิ ยาภรณ์ พูจ่ ิตร์ กานนท์
E-mail : earn951753@hotmail.com
กลุ่มวิชาทีจ่ บการศึกษา : สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม คหกรรมศาสตร์
รุ่ นที่ 18 ปี ที่จบการศึกษา พ.ศ.2556
ตาแหน่ งงาน : Detail Brand The Only Son บริ ษทั A-List Corporate Limited
ลักษณะงาน : เป็ นตัวกลางประสานงานระหว่างดีไซน์เนอร์ กบั ช่างแพทเทินและช่างเย็บเพื่อทาชุดตัวอย่าง ทาราคาต้นทุน
บริ หารจัดการเพื่อให้ได้งานตรงตามเวลา รวบรวมข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้ในชุดแต่ละชุดเพื่อส่ งให้ merchandiser สั่งวัตถุดิบและ
ส่ งผลิตจริ ง
แนะนาอาชีพ : น้อง ๆ ที่สนใจทางานในบริ ษทั ที่เกี่ยวกับเสื้ อผ้า การมีทกั ษะสื่ อสารที่ดีเป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะจะต้อง
ติดต่อสื่ อสารกับคนทั้งในและนอกองค์กร และต้องรู ้จกั ที่จะเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ เพื่อนามาพัฒนาตนเอง อยูต่ ลอดเวลา
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ประมวลภาพกิจกรรมภาควิชาคหกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการทาบุญภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เนื่ องในวันขึ้น
ปี ใหม่ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมสรงน้ าพระ และรดน้ าดาหัวคณาจารย์ผใู ้ หญ่ของภาควิชาฯ

เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย “ชิมขนม ชม
ดอกไม้” ณ โถงชั้น 1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มีผบู ้ ริ หารและคณาจารย์ นิสิตและผูส้ นใจเข้าร่ วมโครงการมากมาย

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการศึกษาดูงานวิชาชี พคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน—28 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 กลุ่มวิชาสิ่ งทอและเครื่ อนุ่งห่มชั้นปี ที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานพิมพ์ยอ้ มผ้าไทย และ กลุ่มวิชาอาหารและ
โภชนาการ&กลุ่มวิชาโภชนบาบัดชั้นปี ที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และบริ ษทั ยาคูลท์
(ประเทศไทย) จากัด กลุ่มวิชาสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม ชั้นปี ที่ 3ศึกษาดูงาน ณ บริ ษทั ลัคกี้เทค โรง 2,3 และ ชุมชนเปรมฤทัย
เยีย่ มชมการทอผ้าด้วยมือ และผลิตภัณฑ์ชุมชน
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นิสิตชั้นปี ที่ 4 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 2 คน ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ว่าเป็ นนิสิตที่สร้างชื่อเสี ยงให้แก่
มหาวิทยาลัยจากการแข่งขัน งานวันเชิ ดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี การศึกษา 2557 ซึ่ งมหาวิทยาลัย
ขอชื่นชมในความดีน้ ีและขอให้รักษาไว้เป็ นเกียรติประวัติสืบไป ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โดยมี หัวหน้าภาควิชา
และคณาจารย์ภาควิชาฯ ร่ วมแสดงความยินดี

ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการส่ งเสริ มการฝึ กปฏิบตั ิการทักษะวิชาชีพเพื่อการ
แข่งขัน ณ ห้องบรรยาย 19-1413 และ ห้องปฏิบตั ิการอาหาร 19-1401 โดยมีวทิ ยากร ดร.สวามินี นวลแขกุล มาให้ความรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ

คาคม

