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เซลลูโลสดัดแปร (Modified Cellulose) 

รสพร เจียมจริยธรรม  : เรียบเรียง 

     เซลลูโลสเป็นสารอินทรียท่ี์พบตามธรรมชาติท่ีมีมากท่ีสุด ในธรรมชาติ มีการสร้างเซลลูโลสประมาณหน่ึงแสน 

ลา้นตนัต่อปี เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตท่ีส าคญัของสัตวกิ์นพืชและแมลง เซลลูโลสเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของผนงัเซลล์

พืชชั้นสูง เช่น เน้ือไม,้ ปอ, ใยฝ้าย ประกอบดว้ยเซลลูโลสประมาณ 50, 80, 90% ตามล าดบั ส่ิงมีชีวติอ่ืนนอกเหนือจากพืชท่ี

สามารถสร้างเซลลูโลสได ้ไดแ้ก่ สาหร่ายสีเขียว, รา, แบคทีเรียบางชนิด (เช่น Acetobacter xylinum) สัตวท์ะเลในกลุ่ม uro-

chordata (เช่น เพรียงลอย, เพรียงสาย, เพรียงหวัหอม) เป็นสัตวเ์พียงชนิดเดียวท่ีสร้างเซลลูโลสได ้ เซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์

สายตรง (linear polymer) ของหน่วยยอ่ย D-glucopyranose เช่ือมต่อกนัโดยพนัธะ b-(1-->4) โครงสร้างแบบ b-(1-->4) น้ีท  า

ใหเ้ซลลูโลสมีโครงสร้างท่ีเป็นเส้นตรงและแขง็แรง ในแต่ละหน่วยยอ่ยกลูโคสมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) 3 หมู่ ท่ีสามารถเกิด

อนัตรกิริยาได ้เช่น การเกิดพนัธะไฮโดรเจน หรือเกิดปฏิกิริยาได ้เช่น การแทนท่ีดว้ยหมู่อ่ืน (substitution) พนัธะไฮโดรเจน

ระหวา่งหมู่ไฮดรอกซิลของเซลลูโลสน้ีสามารถเกิดไดท้ั้งแบบภายในโมเลกุล (intra-molecular hydrogen bonding) หรือ

ระหวา่งโมเลกุล (inter-molecular hydrogen bonding) ซ่ึงอธิบายสมบติัต่างๆ ของเซลลูโลส เช่น ไฟเบอร์เซลลูโลสมีความ

แขง็แรงสูง เซลลูโลสไม่ละลายน ้าทั้งท่ีมีหมู่ไฮดรอกซิลท่ีชอบน ้าอยูม่าก สายโซ่เซลลูโลสเช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน

และแรงทางไฟฟ้าต่างๆ เกิดเป็น bundle ลกัษณะคลา้ยเส้นดา้ยยาว เรียกวา่ microfibril (รูปท่ี 1) Microfibril น้ีประกอบดว้ย

บริเวณท่ีเป็นอสัณฐาน (amorphous) และบริเวณท่ีเป็นผลึก (crystalline) โดยหมู่ไฮดรอกซิลในบริเวณท่ีเป็นอสัณฐาน (ซ่ึงมี

ความเป็นระเบียบนอ้ยกวา่) จะเกิดปฏิกิริยาไดดี้กวา่หมู่ไฮดรอกซิลในบริเวณท่ีเป็นผลึก 

 
แหล่งท่ีมา: http://desertbruchid.net/4_GB1_LearnRes_fa10_f/4_GB1_LearnRes_Web_Ch03.html 

รูปท่ี 1 ผนงัเซลลพ์ืชมี cellulose fibril เป็นองคป์ระกอบ แต่ละ fibril ประกอบดว้ยหลาย microfibril ซ่ึงแต่ละ microfibril 

ประกอบดว้ยสายโซ่เซลลูโลส 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 4 ปีที ่13 ฉบบัที ่2  เมษายน—กนัยายน 2558 

อยา่งไรก็ตามมีการดดัแปรเซลลูโลสโดยวธีิทางกายภาพและทางเคมี และมีการน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลายใน

อุตสาหกรรมอาหาร ทางดา้นคุณค่าทางโภชนาการ คนไม่สามารถยอ่ยเซลลูโลสและเซลลูโลสดดัแปรได ้ เน่ืองจากไม่มี

เอนไซมย์อ่ยพนัธะ b-(1-->4) ระหวา่งหน่วยยอ่ยกลูโคส เซลลูโลสและเซลลูโลสดดัแปรจึงท าหนา้ท่ีเป็นใยอาหาร (dietary 

fiber) 

วธีิการดัดแปรเซลลูโลส 

โดยทัว่ไปเซลลูโลสสามารถน ามาดดัแปรโดยวธีิทางกายภาพและทางเคมีเพื่อสมบติัต่างๆในอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหาร  

เซลลูโลสดัดแปรโดยวธีิทางกายภาพ (physically modified cellulose)  
ในการผลิตเซลลูโลสดดัแปรทางกายภาพ คือการใหค้วามร้อนเยือ่ไมบ้ริสุทธ์ิในสารละลายกรดเจือจาง ซ่ึงกรด 

จะก าจดัส่วนท่ีเป็นอสัณฐาน เหลือไวแ้ต่ส่วนท่ีเป็นผลึก หลงัจากนั้นท าใหเ้ป็นกลางแลว้น าไปท าใหแ้ตกออกโดยใชแ้รงกล 

(รูปท่ี 2) 

 
Cellulose Pulp    Microfibrillated Cellulose 

แหล่งท่ีมา: http://www.daicelfinechem.jp/en/business/wspdiv/celish.html 

รูปท่ี 2 Microfibrillated cellulose ผลิตจาก cellulose pulp น ามาผา่นกระบวนการท่ีท าใหแ้ตกออกเป็น microfibril 

Microfibrillated Cellulose เตรียมโดยน าสเลอรีของเซลลูโลสมาผา่นรูขนาดเล็ก ภายใตแ้รงเฉือนท่ีสูงและความ
แตกต่างของความดนัท่ีสูง ท าใหเ้ซลลูโลสแตกออกเป็น microfibril จึงมีสมบติัท่ีใชง้านง่ายข้ึน โดยสามารถเก็บ
รักษาน ้าหรือความช้ืนไดดี้ข้ึนกวา่เซลลูโลสปกติ โอกาสในการตกตะกอนลดลง ความหนืดไม่ลดลงเม่ือให้
ความร้อน 

Microcrytalline Cellulose (MCC) เตรียมโดยใชก้รด เช่น ไฮโดรคลอริกก าจดัส่วนท่ีเป็นอสัณฐาน ผลิตภณัฑท่ี์ได้
เป็นพอลิเมอร์ท่ีมีน ้าหนกัโมเลกุลสูงและมีโครงสร้างเป็นเส้นตรง ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นผลึก MCC มีสมบติั
เชิงหนา้ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ช่วยใหโ้ฟมคงตวั ช่วยให้อิมลัชนัคงตวั ใหเ้น้ือสัมผสัท่ีมีการยดึเกาะตวัต ่า ช่วยใน
การแขวนลอยอนุภาค เป็นสารทดแทนไขมนั ช่วยควบคุมขนาดผลึกน ้าแขง็และใหค้วามขุ่น นอกจากน้ีอาจน า 
MCC ท่ีไดม้าผสมกบัสารอ่ืนเพื่อใหไ้ดส้มบติัตามท่ีตอ้งการ 
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เซลลูโลสดัดแปรโดยวธีิทางเคมี (Chemically modified cellulose) 
          ในทางเคมีสามารถดดัแปรเซลลูโลสไดห้ลายวธีิ อยา่งไรก็ตามมีเพียงอนุพนัธ์อีเธอร์ของเซลลูโลสบางตวัเท่านั้นท่ี 

อนุญาตใหใ้ชไ้ดใ้นอาหาร การผลิต cellulose ethers ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ การเตรียม alkaline cellulose โดย

ผสมเยือ่เซลลูโลสกบัสารละลายด่าง ไดแ้ก่ NaOH ทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิและความดนัท่ีก าหนด สารละลายด่างจะท าลายพนัธะ

ไฮโดรเจนระหวา่งและภายในสายโซ่ของเซลลูโลส ท าใหห้มู่ไฮดรอกซิลส่วนใหญ่เป็นอิสระและสามารถเกิดอนัตรกิริยาได ้

โดยสารละลายด่างท าหนา้ท่ีช่วยใหเ้ซลลูโลสพองตวั ท าลายส่วนท่ีเป็นผลึกช่วยใหเ้กิดอนัตรกิริยาอยา่งสม ่าเสมอ และช่วย

เร่งปฏิกิริยาในขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนต่อไปคือ การเติมหมู่อลัคิล ซ่ึงเป็นปฏิริยาของ alkaline cellulose กบั organic halide 

โดยเกิดปฏิกิริยา etherification ไดเ้ซลลูโลสอีเทอร์ท่ีส าคญัท่ีนิยมใชใ้นอาหาร ไดแ้ก่ methylcellulose (MC) และ sodium 

carboxymethylcellulose (sodium CMC) และขั้นตอนสุดทา้ยคือการท าใหบ้ริสุทธ์ิ โดยก าจดัส่ิงท่ีไม่ตอ้งการในปฏิกิริยา

ออกไป 

Carboxymethylcellulose (CMC) มีกระบวนการดดัแปรโดยน าเซลลูโลสไปท าปฏิกิริยากบัด่าง (NaOH)  และกรด
หรือเกลือของกรดนั้น ไดแ้ก่ monochloroacetic acid (ClCH2COOH) หรือ sodium monochloroacetate 
(ClCH2COONa) เรียกปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนวา่ Williamson etherification จะไดเ้ซลลูโลสดดัแปรท่ีมีคุณสมบติัท่ี
สามารถละลายน ้าได ้ 

Cellulose-OH + NaOH + ClCH2COONa  -----------------> Cellulose-OCH2COONa + NaCl + H2O 

                    Sodium CMC 

CMC เรียกทัว่ไปวา่ cellulose gum ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปเกลือโซเดียม (sodium CMC) เป็นพอลิเมอร์สายตรงท่ีแตกตวั

ใหป้ระจุลบ (linear anionic polymer) เม่ือท าปฏิกิริยาทางเคมีกบัสารดงักล่าวแลว้ เซลลูโลสดดัแปรจึงมีสมบติัเชิงหนา้ท่ี 

ดงัน้ี  

ละลายไดท้ั้งในน ้าร้อนและน ้ าเยน็  
ดูดความช้ืนไดดี้ (hygroscopic) และมีความสามารถในการอุม้น ้าสูง ดงันั้นสามารถใชป้้องกนัการขบัน ้า (syneresis) ได ้
 เน่ืองจากเป็น ionic hydrocolloid ดงันั้น pH และเกลือมีผลต่อความหนืดของสารละลาย  

pH 5-9 มีผลนอ้ยต่อความหนืดของสารละลาย  
pH < 4 ความหนืดของสารละลายจะเพิ่มข้ึน  
pH>10 ความหนืดของสารละลายจะลดลง 

Hydroxypropylcellulose (HPC) มีวธีิการดดัแปรโดยน าเซลลูโลสไปท าปฏิกิริยากบั propylene oxide  
ภายใตส้ภาวะด่าง เรียกปฏิกิริยาดงักล่าววา่ alkoxylation reaction ซ่ึงท าให ้HPC สามารถละลายไดใ้นน ้าและตวัท าละลาย

อินทรียท่ี์มีขั้วหลายชนิด เช่น เมทานอล เอทานอล ไกลคอล ซ่ึงความหนืดของ HPC จะลดลงเม่ืออุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน เม่ือถึง
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อุณหภูมิ 40-50 °C จะสูญเสียสมบติัในการละลายและตกตะกอนโดยไม่เกิดเป็นเจล ซ่ึงความหนืดไม่ข้ึนกบัความเป็นกรด

ด่าง (pH) 

 

การใช้เซลลูโลสดัดแปรในอาหาร 

 ในอุตสาหกรรมอาหารมีการน าเซลลูโลสดดัแปรไปใชใ้นผลิตภณัฑต่์างๆ ตามสมบติัเชิงหนา้ท่ีโดยเซลลูโลสท่ีผา่น

การดดัแปรทางกายภาพใชเ้พื่อควบคุมสมบติัการไหล ควบคุมความช้ืน และลกัษณะเน้ือสัมผสั ส่วนเซลลูโลสท่ีดดัแปรทาง

เคมี ใชเ้พื่อควบคุมสมบติัการไหล การเกิดอิมลัชนั เพิ่มความคงตวัของโฟม ควบคุมการเกิดและการเพิ่มขนาดของผลึก

น ้าแขง็ ควบคุมความช้ืน ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 และ 2 

 
แหล่งท่ีมา: http://www.toptenz.net/top-10-disgusting-ingredients-youve-probably-eaten-today.php 

   http://www.foodproductdesign.com/topics/carboxymethyl-cellulose-cmc.aspx 

รูปท่ี 3 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีการใช ้Carboxymethycellulose  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodproductdesign.com/topics/carboxymethyl-cellulose-cmc.aspx
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ตารางที ่1 การใช ้Microcrystalline cellulose ในผลิตภณัฑต่์างๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลติภัณฑ์ สมบัติเชิงหน้าที่ 

แป้งผสม (batter) เพิ่มการเกาะติด ลดระยะเวลาในการท าแหง้ ลดการดูดซบัน ้ามนัในระหวา่ง
การทอด ชะลอการน่ิมลงของผลิตภณัฑท่ี์เก็บรักษาภายใตด้วงไฟใหค้วาม
ร้อน (heat lamp) 

เคร่ืองด่ืมชอกโกแล็ต เพิ่มความเป็นครีม ช่วยแขวนลอยของแขง็ เพิ่มความเสถียรต่อภาวะการผลิตท่ี
อุณหภูมิสูง เพิ่มความขุ่น 

ลูกอม ลูกกวาด ความคุมการดูดซบัความช้ืน เป็น filler ท่ีไม่ใหพ้ลงังาน 

น ้าสลดั ปรับปรุงลกัษณะเน้ือสัมผสั ใหล้กัษณะเน้ือสัมผสัเหมือนไขมนั ช่วยให้
อิมลัชนัคงตวั ช่วยแขวนลอยของแขง็ เพิ่มการเกาะติด ให้ความขุ่น 

เคร่ืองด่ืมเสริมใยอาหาร เพิ่มใยอาหาร เพิ่มความขน้และความเป็นครีม ช่วยแขวนลอยของแขง็ 

ไอซ่ิง ควบคุมการไหลและการดูดซบัความช้ืน เพิ่มความเสถียร เพิ่มความเป็นครีม 

ขนมขบเค้ียวแบบพอง ช่วยในการท าเอก็ซ์ทรูชนั ช่วยใหผ้ลิตภณัฑมี์ลกัษณะสม ่าเสมอ ช่วยลดขนาด
รูอากาศ 

ทอปป้ิงแบบตีใหข้ึ้นฟู เพิ่มความเสถียรให้โฟม 

ยาเมด็ ช่วยใหแ้ตกตวัและกระจายตวัเร็วข้ึน เพิ่มการยดึติดในการอดัเม็ด ช่วยให้
ละลายน ้าไดง่้ายข้ึน 
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ตารางที ่2 การใชเ้ซลลูโลสดดัแปรทางเคมี (chemically-modified cellulose derivatives) ในผลิตภณัฑต่์างๆ 

 
 

ผลติภัณฑ์ สมบัติเชิงหน้าที่ 

ไอศกรีม เพิ่มความหนืด; ลดการเกิดผลึกน ้าแขง็ขนาดใหญ่ 

เคร่ืองด่ืมจากน ้าผลไม ้ ช่วยการแขวนลอยของอนุภาคของแขง็ (ลดการตกตะกอนของเน้ือผลไม)้;  
เพิ่ม body ใหก้บัผลิตภณัฑท่ี์มีปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดต้ ่าและผลิตภณัฑ์
แคลอร่ีต ่า; เพิ่มการละลายของผลิตภณัฑช์นิด instant 

ขนมอบ เพิ่มความหนืด, เพิ่มความคงตวั, ยดือายกุารเก็บรักษา, เพิ่มความแขง็แรงแก่โด, 
เพิ่มปริมาตร 

ผลิตภณัฑน์ม เน่ืองจาก CMC เป็น anionic hydrocolloid จึงท าปฏิกิริยากบัโปรตีนนมเกิดเป็น
สารประกอบเชิงซอ้นท่ีละลายน ้าไดซ่ึ้งเสถียรต่อความร้อนและการเก็บรักษา 
ท าใหส้ามารถสเตอริไลส์หรือพาสเจอไรส์ผลิตภณัฑท่ี์เป็นกรด เช่น โยเกิร์ต, 
บตัเตอร์มิลค,์ ผลิตภณัฑท่ี์ผสมน ้าผลไม ้

ผลิตภณัฑข้ึ์นรูป, เอกซ์
ทรูดหรือมีการเคลือบ 
(structured, extruded 
and coated products) 

ช่วยการยดึติดกนัของช้ินเน้ือ เช่น fish fingers, chicken nuggets; ลดการ 
ดูดน ้ามนัระหวา่งทอด 

ใชใ้น precooked products เพื่อใหก้รอบเม่ือน าไปใหค้วามร้อนอีกคร้ัง 
ดว้ยไมโครเวฟ 

ใชเ้ป็น edible barrier ในผลิตภณัฑท่ี์มีหลายองคป์ระกอบท่ีมี aw ต่างกนั  
เพื่อป้องกนัการเคล่ือนยา้ยของความช้ืน เช่น ไอศกรีม/เวเฟอร์โคน/แป้ง/
หนา้พิซซ่า 

ใชใ้น sausage casing ช่วยใหก้ารลอก casing ดว้ยเคร่ืองท าไดง่้าย 

Emulsified or non-
emulsified sauces 

เพิ่มความหนืดและเพิ่มความคงตวั 

ซุปและซอสท่ี
รับประทานขณะร้อน 

เน่ืองจากสมบติั thermogelation ช่วยป้องกนัการเหลวขณะใหค้วามร้อน 

ผลิตภณัฑท่ี์ดูด
ความช้ืนง่าย 

สมบติัการเกิดฟิลม์ใชเ้คลือบเพื่อป้องกนัการดูดความช้ืน 

ผลิตภณัฑท่ี์สูญเสีย
ความช้ืนง่าย 

ช่วยรักษาความช้ืน 

รูปที ่7 Color space ของสีในระบบ CIELAB (จาก http://www.sightgrip.co.uk/bbstest.htm) 

http://www.sightgrip.co.uk/bbstest.htm
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“อาหารทารก” 

สิริมนต์ ชายเกตุ : เรียบเรียง 

ความส าคญัของอาหารทารก 

 ทารกตอ้งการอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายมีพฒันาการท่ีดี  อาหารมีความส าคญัต่อทารกตั้งแต่อยูใ่นครรภ์

มารดา หากทารกขาดอาหารอยา่งรุนแรงในช่วงแรกของวยัจะมีผลเสียต่อสติปัญญาอยา่งถาวรไปตลอดชีวติตรงกนัขา้ม หาก

ทารกไดรั้บนมแม่ตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกของชีวติ และไดรั้บอาหารเสริมตามวยั ทารกจะมีการเจริญเติบโตและพฒันาการท่ีดี 

การเจริญเติบโตของทารก 

 วยัทารกและขวบปีท่ีสอง เด็กมีการเจริญเติบโตและพฒันาการอยา่งรวดเร็วมากกวา่วยัอ่ืนคือ น ้าหนกัตวัเพิ่มข้ึน

ประมาณ 2 เท่าของน ้าหนกัแรกเกิด  เม่ืออาย ุ5 เดือน  และเพิ่มเป็น 3 เท่าเม่ืออาย ุ1 ปี และเพิ่มเป็น 4 เท่า เม่ืออาย ุ2 ปี  ส่วน

ความยาวนั้นเพิ่มข้ึนประมาณ 1.5 เท่า ของความยาวแรกเกิดเม่ืออาย ุ1 ปี  และเพิ่มเป็น 1.7 เท่าเม่ืออาย ุ2 ปี  ในดา้นของเส้น

รอบวงศีรษะ จะเพิ่มข้ึน 1.3 เท่า ของแรกเกิด  เม่ืออาย ุ1 ปี  และเพิ่มเป็น  1.4 เท่า เม่ืออาย ุ2 ปี ดงัแสดงในภาพท่ี 1 และ 2 

 

ภาพท่ี 1 กราฟแสดงเกณฑ์อา้งอิงการเจริญเติบโตของเพศชาย อาย ุ0-2 ปี 

ท่ีมาของภาพ : nutrition.anamai.moph.go.th  (สืบคน้เม่ือ 23 กยัายน 2558) 

เล่าสู่กนัฟัง 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCPuTxP7njMgCFcS6lAodxTIAwA&url=http%3A%2F%2Fnutrition.anamai.moph.go.th%2Ftemp%2Fmain%2Fview.php%3Fgroup%3D1%26id%3D625&bvm=bv.103388427,d.dGo&psig=AFQjCNHWhqA
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ภาพท่ี 2 กราฟแสดงเกณฑ์อา้งอิงการเจริญเติบโตของเพศชาย อาย ุ0-2 ปี 

ท่ีมาของภาพ : nutrition.anamai.moph.go.th  (สืบคน้เม่ือ 23 กนัยายน 2558) 

เป้าหมายการให้อาหารทารก 

 การใหอ้าหารแก่ทารกมีเป้าหมายเพื่อ ใหท้ารกเจริญเติบโต สร้างนิสัยการกินท่ีดีแก่ทารก และป้องกนัไม่ให้เกิด

โรคแก่ทารกในระยะยาว  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.เพื่อการเติบโตและพฒันาการท่ีดีตามศกัยภาพทางพนัธุกรรม   

  ทารกตอ้งการพลงังานและสารอาหารต่างๆมากกวา่เด็กโตและผูใ้หญ่เม่ือคิดต่อน ้าหนกัตวั เพราะเด็กทารก

มีการเจริญเติบโตและพฒันาการเร็วกวา่วยัอ่ืน 

 2.ส่งเสริมใหมี้ภาวะโภชนาการท่ีดี 

  หากทารกไดรั้บอาหารตามวยัครบถว้นก็จะมีภาวะโภชนาการท่ีปกติ มีภูมิตา้นทานโรคต่างๆ 

 3.สร้างนิสัยการกินท่ีถูกตอ้งตั้งแต่วยัเด็ก 

  ทารกท่ีไดรั้บอาหารท่ีครบถว้นและพอดีสม ่าเสมอจะมีนิสัยการกินท่ีดีในวยัต่อๆไป ซ่ึงช่วยลดความเส่ียง

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCPuTxP7njMgCFcS6lAodxTIAwA&url=http%3A%2F%2Fnutrition.anamai.moph.go.th%2Ftemp%2Fmain%2Fview.php%3Fgroup%3D1%26id%3D625&bvm=bv.103388427,d.dGo&psig=AFQjCNHWhqA
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ต่อโรคต่างๆท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม เช่น ฟันผ ุ  โรคอว้น  โรคเบาหวาน  ความดนัโลหิตสูง โรคกระดูก

พรุน เป็นตน้ 

แนวทางการให้อาหารทารกตามวยั 

 ทารกตอ้งการนมแม่เพียงอยา่งเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนอาย ุ6 เดือน นมแม่มีคุณสมบติัท่ีดีเหมาะกบัทารกทั้งดา้นคุณค่า

ทางโภชนาการ  ภูมิตา้นทานเช้ือโรค  ความสะอาด  ความสะดวกและประหยดั   หลงัจากทารกอาย ุ6 เดือน ทารกตอ้งไดรั้บ 

“อาหารเสริม”  นอกเหนือจากนมแม่  ซ่ึงอาหารเสริมจะค่อยๆเพิ่มปริมาณจนในท่ีสุดอาหารเสริมจะกลายเป็นอาหารหลกั 3 

ม้ือ  เม่ือทารกอาย ุ10-12  เดือน จากนั้นควรให้นมแม่ต่อไปร่วมกบัอาหารหลกัจนถึงอาย ุ2 ปี ส าหรับปริมาณพลงังานและ

สารอาหารหลกัท่ีทารกควรไดรั้บแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ปริมาณพลงังานและสารอาหารบางชนิดท่ีควรไดรั้บประจ าวนัส าหรับทารกอาย ุ6-11 เดือน 

 

ความหมายของอาหารเสริม 

อาหารเสริม หมายถึงอาหารอ่ืนๆท่ีทารกไดรั้บนอกเหนือจากนมแม่หรือนมผสมในช่วงขวบปีแรก เพื่อใหท้ารก

ไดรั้บสารอาหารครบถว้นและพอเพียงส าหรับการเจริญเติบโต รวมทั้งมีพฒันาการในการกินอยา่งเหมาะสม 

อาหารเสริมท่ีใหก้บัทารก ควรเป็นอาหารเสริมท่ีเตรียมไดใ้นครัวเรือนและมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะ

ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายมากกวา่การซ้ืออาหารเสริมส าเร็จรูป ตารางท่ี 2 แสดงอาหารเสริมใหก้บัทารกวยัต่างๆ 

 

พลงังานและสารอาหาร ปริมาณทีค่วรได้รับต่อวนั 
พลงังาน (กิโลแคลอร่ี) 800 
โปรตีน (กรัม) 15 
วติามินเอ (ไมโครกรัม) 400 
วติามินบี 1 (มิลลิกรัม) 0.3 
วติามินบี 2  (มิลลิกรัม) 0.4 
เหล็ก  (มิลลิกรัม) 9.3 
แคลเซียม  (มิลลิกรัม) 270 
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ตารางท่ี 2 อาหารเสริมระดบัครอบครัวส าหรับทารกวยัต่างๆ 

 

แนวทางการให้อาหารเสริม 

 1.ใหอ้าหารเสริมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ อาหารเสริมควรมีเน้ือสัตว ์ ตบั หรืออาหารท่ีมีธาตุเหล็กสูง เพื่อป้องกนั

การขาดธาตุเหล็กและสังกะสี  ตวัอยา่งแหล่งอาหารธาตุเหล็ก ดงัแสดงในตารางท่ี 3 และภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 

ตารางท่ี 3 แสดงปริมาณธาตุเหล็กในอาหารบางชนิด 

 

ภาพท่ี 3 แสดงตวัอยา่งเมนูอาหารท่ีมีส่วนผสมของตบัซ่ึงเป็นแหล่งของธาตุเหล็ก 

                                 

อาย ุ(เดือน) อาหารเสริม 

6 อาหารเสริม 1 ม้ือ ผลไมสุ้กเป็นอาหารวา่ง วนัละคร้ัง ในแต่ละม้ือ

ทารกควรไดรั้บเน้ือสัตวป์ระมาณ 1 ชอ้นโตะ๊ หรือไข่แดง 1 ฟอง 

ผสมกบัขา้วสุกบดและผกัสุกบด เช่นผกัใบเขียว  ฟักทอง มะเขือเทศ 
7 ใหไ้ข่ทั้งฟองได ้

8 - 9 อาหารเสริมเพิ่มเป็น 2 ม้ือ อาหารวา่งวนัละคร้ัง 

10 - 12 อาหารเสริมเพิ่มเป็น 3 ม้ือ อาหารวา่งวนัละคร้ัง 

แหล่งอาหาร ปริมาณธาตุเหลก็ (มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม) 
ตบัไก่ 9.7 
ตบัหมู 10.5 
เลือดหมู 25.9 

เมนู “มนัฝร่ังตบับด” 

ท่ีมาของภาพ: http://www.tataya.com/3g/b/b04.htm  

(สืบคน้เม่ือ 23 กนัยายน 2558) 

http://www.tataya.com/3g/b/b04.htm
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เมนู “ตบัและมนัหวาน” 

ท่ีมาของภาพ: https://ninanaka.wordpress.com  (สืบคน้เม่ือ 23 กนัยายน 2558) 

2. ใหอ้าหารเสริมในปริมาณท่ีเหมาะสมตามวยั 

3. อาหารชนิดใหม่ควรเร่ิมทีละอยา่ง ถา้ภายใน 1-2 สัปดาห์ หลงัจากนั้นไม่พบอาการแพอ้าหารจึงใหอ้าหารใหม่ชนิดอ่ืน

ต่อไป 

4. ไม่ควรใส่เคร่ืองปรุงรสหรือผงชูรส เพื่อใหท้ารกคุน้เคยกบัอาหารรสตามธรรมชาติ ไม่ติดอาหารรสเคม็หรือหวาน  

5. ใหอ้าหารเสริมท่ีสะอาดและปลอดภยั โดยเตรียมและเก็บอาหารเสริมอยา่งถูกหลกัอนามยั อุปกรณ์ท่ีใชต้อ้งสะอาดเพื่อ

ป้องกนัโรคอุจจาระร่วง ปัจจุบนัไดย้กเลิกค าแนะน าการใหน้ ้าส้มคั้นแก่ทารก เพราะถา้เตรียมไม่สะอาด  อาจเกิดโรค

อุจจาระร่วง  

6. เม่ือเด็กอายปุระมาณ 6 เดือนแลว้  อาหารเสริมไม่จ  าเป็นตอ้งบดละเอียดมาก เพื่อให้ทารกมีความคุน้เคยกบัอาหารท่ีเป็น

ช้ินเล็กๆ และสามารถยอมรับอาหารประเภทโจก๊  ขา้วตม้  และขา้วสวย เม่ืออายมุากข้ึน 

7. เน่ืองจากทารกมีโอกาสแพไ้ข่ขาวมากกวา่ไข่แดง จึงเร่ิมใหไ้ข่ขาวเม่ืออาย ุ 7 เดือนหรือมากกวา่นั้น ส าหรับทารกท่ีมี

ประวติัคนในครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ ้ให้เร่ิมอาหารเสริมเม่ืออาย ุ6 เดือน  โดยเลือกชนิดท่ีมีโอกาสแพไ้ดน้อ้ย   ใหไ้ข่เม่ือ

อาย ุ2 ปีข้ึนไป  ส่วนปลาทะเล  อาหารทะเล และถัว่ลิสงใหไ้ดเ้ม่ืออาย ุ3 ปีข้ึนไป  

https://ninanaka.wordpress.com
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7. เม่ือทารกอาย ุ 8-9 เดือน จะมีพฒันาการดา้นการใชน้ิ้วมือหยบิของช้ินเล็กได ้  ควรใหท้ารกถืออาหารท่ีไม่แขง็กินเองได ้

เช่น ฟักทองน่ึง (ภาพท่ี 4)  มนัตม้ท่ีหัน่เป็นช้ินยาว  แต่ไม่ควรให้อาหารท่ีมีลกัษณะแขง็ เช่นถัว่ลิสง  เมล็ดขา้วโพด  เพราะ

จะท าใหส้ าลกัเขา้ปอดได ้

 

ภาพท่ี 4 แสดงภาพฟักทองน่ึง 

ท่ีมาของภาพ: www.bloggang.com   (สืบคน้เม่ือ 23 กนัยายน 2558) 

 

ตวัอยา่งรายการอาหารส าหรับทารก เช่น  ขา้วบดปลาช่อนใส่ใบต าลึง     ขา้วบดเน้ือหมูใส่แครอท  ขา้วบดปลานิล

ใส่ฟักทอง  ขา้วบดตบัไก่ใส่มะเขือเทศ  ขา้วบดไข่แดงใส่ผกักาดขาว  เป็นตน้ 

 

เอกสารอา้งอิง 

1. อุมาพร สุทศัน์วรวฒิุ และ สุจิตต ์สาลีพนัธ์.  คู่มือการใหอ้าหารทารก.  พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ.  โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่ง

สินคา้และพสัดุภณัฑ.์   

2. วสิิฐ จะวะสิต และ  ศศิอ าไพ  พฤฒิพรธานี.  อาหารเสริมทารกและเด็กเล็กในบริบทไทย.  สถาบนัโภชนาการ 

มหาวทิยาลยัมหิดล.  http://nutritionthailand.or.th/upload/docpath/Symposium  (สืบคน้เม่ือ 24 กนัยายน2558). 

.................................... 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCKbxu_vzjsgCFYYHjgodtGsNqA&url=http%3A%2F%2Fwww.bloggang.com%2Fviewdiary.php%3Fid%3Deve-eang%26month%3D12-2010%26date%3D19%26group%3D24%26gblog%3D2&psig=AFQjCN
http://nutritionthailand.or.th/upload/docpath/Symposium%201.2-%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%90%20%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
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บทความวชิาการ 

 บทความวชิาการฉบบัน้ี เป็นบทคดัยอ่วชิาปัญหาพิเศษของนิสิตภาควชิาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวชิาอาหารและ

โภชนาการ และ กลุ่มวชิาการก าหนดอาหารและโภชนบ าบดั ซ่ึงบทความท่ีคดัมาในฉบบัน้ีเป็นบทความท่ีเผยแพร่งานวิจยั

ในงานแสดงผลงานวชิาปัญหาพิเศษของนิสิตชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2557 

ผลติภัณฑ์ผงลูกชุบกึง่ส าเร็จรูป 

Instant imitation fruits flour 

นางสาวปภาว ีอุปถมัชาติ          อาจารยท่ี์ปรึกษา  อ.ดร.พรเพญ็  มรกตจินดา 

นายพชร  โศภคัวรพงศ ์  

 

ขนมลูกชุบเป็นขนมไทยท่ีใส่วนผสมหลกั คือ ถัว่ กะทิ และน ้ าตาล ซ่ึงมีขั้นตอนการท าท่ียุง่ยากและใชเ้ลานาน เพื่อ

ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการท าขนมลูกชุบ ผูว้ิจยัจึงศึกษาถึงสภาวะในการอบแห้งท่ีเหมาะสมในการผลิตผงลูกชุบก่ึง

ส าเร็จรูป โดยการน าแป้งลูกชุบท่ีผา่นการกวนแลว้ ไปอบแหง้ดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60, 65 และ 70 องศาเซลเซียส เป็น

ระยะเวลา 5, 6 และ 7 ชัว่โมง พบวา่ผงลูกชุบก่ึงส าเร็จรูปท่ีอบแห้งในสภาวะต่างๆมีค่าความช้ืน Water activity ดชันีการดูด

ซบัน ้า และดชันีการละลายน ้า อยูใ่นระดบัท่ีแตกต่างกนั (p< 0.05) คือ 6.40-11.45%, 0.413-0.591, 2.572-2.758 และ 39.857-

41.575 ตามล าดบั ผลการตรวจคุณภาพทางจุลินทรียเ์ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน คือมีจ านวนจุลินทรีย์

ทั้งหมดไม่เกิน 1x105 CFU/g และ จ านวนยสีตแ์ละราไม่เกิน 100 CFU/g เม่ือน าผลิตภณัฑผ์งลูกชุบก่ึงส าเร็จรูปมาคืนรูปแลว้

ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัเปรียบเทียบกบัลูกชุบสูตรพื้นฐาน พบวา่ คะแนนความชอบโดยรวมไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ซ่ึงมีคะแนนอยูใ่นระดบัชอบปานกลาง 

 

ค าส าคญั : ลูกชุบ  ผงลูกชุบก่ึงส าเร็จรูป 
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การพฒันาเคร่ืองดื่มเสริมอาหารส าหรับผู้สูงอายุโดยใช้สูตรอาหารป่ันผสม  
(The development of functional drink for the elder from blenderized formula) 

นางสาวกฤษติญา เมทนีดล          อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทศัณีวรรณ ภู่อารีย ์ 
นางสาวกิตติพร กววีาทิต  
 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาเคร่ืองด่ืมเสริมอาหารส าหรับผูสู้งอายุ โดยใช้สูตรอาหารป่ันผสมของ
โรงพยาบาล (โรงพยาบาลรัฐบาล 2 แห่ง และเอกชน 1 แห่ง) จ  านวน 4 สูตร จากนั้นท าการประเมินการยอมรับทางประสาท
สัมผสัชนิด 7-Point Hedonic Scale โดยใช้ ผูท้ดสอบ 30 คน แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบคะแนนการยอมรับทาง
ประสาทสัมผสัด้วยวิธี ANOVA เพื่อคดัเลือกสูตรมาตรฐาน ท่ีระดบันัยส าคญัเท่ากบั 0.05 พบว่าสูตรอาหารทั้ง 3 สูตร มี
ความแตกต่างอยา่งมีระดบันยัส าคญั สูตรมาตรฐานท่ีไดคื้อสูตรของโรงพยาบาลเอกชน จากนั้นน าสูตรมาตรฐานมาพฒันา
ให้มีอตัราการไหลใกลเ้คียงกบัน ้ านม ผลการพฒันาสูตรพบวา่ สูตรอาหารป่ันผสมท่ีพฒันาข้ึนมีอตัราการไหลใกลเ้คียงกบั
น ้ านม เท่ากบั 326.19 มล./นาที จากนั้นท าการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัโดยใชผู้ท้ดสอบ 30 คน แลว้น าขอ้มูล
มาวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ด้วยวิธี t-test ท่ีระดับนัยส าคญัเท่ากับ 0.05 พบว่าผลท่ีได้มีความแตกต่างอย่างมีระดับ
นยัส าคญั สูตรอาหารท่ีพฒันาได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผสัมากท่ีสุดในด้านสี 5.86 ±1.08 และผลจากการศึกษา
สัดส่วนการกระจายสารอาหารพบว่า มีสัดส่วนการกระจายสารอาหารท่ีใกลเ้คียงกบัการกระจายสารอาหารท่ีควรจะเป็น
มากกวา่สูตรมาตรฐาน ดงันั้นสูตรเคร่ืองด่ืมเสริมอาหารส าหรับผูสู้งอายท่ีุพฒันาข้ึนเป็นสูตร 1:1 มีปริมาตร 200 มล.และเป็น
สูตรท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ านม เพื่อป้องกันภาวะ Lactose intolerance ท่ีมกัเกิดข้ึนกับผูสู้งอายุ ในด้านการยอมรับของ
ผูสู้งอายุ ไดมี้การทดสอบความพึงพอใจเบ้ืองตน้กบัผูสู้งอายุจ  านวน 10 คน ผลท่ีไดคื้อ คุณลกัษณะ ความชอบโดยรวม สี 
กล่ิน และเน้ือสัมผสั ไดรั้บการยอมรับในระดบัความชอบมาก  
 
ค าส าคญั :  เคร่ืองด่ืมเสริมอาหาร อาหารป่ันผสม ผูสู้งอาย ุ
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ขนมทานเล่นส าหรับผู้ป่วยโรคไตในระยะจ ากดัโปรตีน 
Snacks for Nephotic patient 

 
นางสาว สรัญญา วทิยาขจรศาสตร์      อาจารยท่ี์ปรึกษา    ผศ.ดร.ทศัณีวรรณ ภู่อารีย ์
นางสาว จุฑามาส เอ่ียมอศัวมงคล 
 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตและคิดคน้ ผลิตภณัฑข์นมส าหรับผูป่้วยโรคไตในระยะจ ากดัโปรตีน โดยการดดั
แปลกจากขนมลืมกลืนซ่ึงมีแป้งและน ้าตาลเป็นส่วนประกอบหลกั เม่ือผูป่้วยบริโภคจะกระทบต่อปริมาณโปรตีนท่ีผูป่้วย
ควรไดรั้บต่อวนั โดยขนมชนิดน้ี มี 2 ส่วน คือ ส่วนดา้นนอกใชแ้ป้งปลอดโปรตีน เป็นส่วนประกอบ และส่วนท่ีเป็นไส้ขนม 
คือ น ้าผลไม ้ โดยคดัเลือกสูตรพื้นฐานแลว้มาพฒันาปรับปริมาณน ้าตาล และส่วนของไส้ขนม โดยผลิตภณัฑท่ี์ไดน้ั้นน ามา
ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัแบบ 9 Point Hedonic Scale โดยใชผู้ท้ดสอบ 30 คน วเิคราะห์ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลดว้ยวธีิ ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการศึกษาคดัเลือกสูตรมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับ คือ  สูตรท่ี
ประกอบดว้ย แป้งถัว่เขียว 1 ถว้ยตวง น ้าตาลทราย 300 กรัม น ้าล้ินจ่ี 5 ถว้ยตวง และน ามาพฒันาปรับปริมาณน ้าตาล 
แบ่งเป็น 4 สูตรคือสูตร 1 ทีใชน้ ้าตาลทราย 300 กรัมหรือสูตรมาตรฐาน สูตร 2ใชน้ ้าตาลทราย 150 กรัม  สูตร 3ใชน้ ้าตาล
ทราย 90 กรัม และ  สูตร 4 ใชส้ารใหค้วามหวาน 18 กรัม(เทียบเท่าความหวานจากน ้าตาลทราย 90 กรัม) ผลการศึกษาสรุปวา่ 
สูตรท่ีไดรั้บการยอมรับทางประสาทสัมผสัมากท่ีสุด คือ  สูตรท่ี 2 จึงน าไปพฒันาในส่วนของไส้ ซ่ึงสูตรท่ีไดรั้บการยอมรับ
ทางประสาทสัมผสัมากท่ีสุด คือ สูตรน ้าผลไม(้น ้าสตรอเบอร์ร่ี) 130 กรัม และน ้ามะนาว 50 กรัม สรุปจากการศึกษาวจิยัได้
ผลิตภณัฑข์นมท่ีประกอบดว้ย แป้งถัว่เขียว น ้าล้ินจ่ี และน ้ าตาล ในส่วนดา้นนอก และน ้าสตรอเบอร์ร่ีผสมน ้ามะนาว ใน
ส่วนของไส้(ในสัดส่วน 1.26:1) ซ่ึงมีคุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมนั คือ 9.47 0.47 
และ 1.06 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั : แป้งปลอดโปรตีน   
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การพฒันาผลติภัณฑ์คุกกีป้ราศจากกลูเตน 

Development of Gluten Free Flour for Making Cookies 

นางสาวชุติมา ธรรมลิขิตชยั           อาจารยท่ี์ปรึกษา : อ.ดร.สวามินี นวลแขกุล  

นางสาวดวงพร อนัช่ืน                        และ อ.ดร.พรเพญ็ มรกตจินดา 

 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอตัราส่วนแป้งปราศจากลูเตนท่ีเหมาะสมส าหรับผลิตภณัฑคุ์กก้ีเนย เลือกใช้

วตัถุดิบท่ีหาไดง่้ายในประเทศ โดยสูตรมาตรฐานมีอตัราส่วนดงัน้ี แป้งสาลี 35% ผงฟู 0.35% เนยเคม็ 30.59% น ้าตาล

ทรายขาว 25.02% ไข่แดง 7.18% กล่ินวนิลลา 1.86%  การทดลองเร่ิมจากการศึกษาอตัราส่วนแป้งสาลี : แป้งขา้วเจา้ : แป้ง

มนั : แป้งขา้วโพด 100:0:0 (สูตรมาตรฐาน), 0:40:40:20, 0:80:0:20, 0:0:80:20 และ0:50:50:0 ตามล าดบั ท าการทดสอบการ

ยอมรับทางประสาทสัมผสัแบบ 9 Point Hedonic Scale โดยใชผู้ท้ดสอบจ านวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา่ ในสูตรท่ี 4 ซ่ึง

มีอตัรส่วนแป้งสาลี : แป้งขา้วเจา้ : แป้งมนั : แป้งขา้วโพด 0:50:50:0 ผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั 

และความชอบโดยรวม สูงท่ีสุดเท่ากบั 6.8 6.4 6.8 6.7 และ 6.8 ตามล าดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบัความชอบเล็กนอ้ย จากนั้นจึงน ามา

พฒันาต่อ โดยการเพิ่มแป้งถัว่เขียวเพื่อใหผ้ลิตภณัฑคุ์กก้ีมีความคงตวัมากยิง่ข้ึน โดยปรับอตัราส่วน แป้งขา้วเจา้ : แป้งมนั : 

แป้งถัว่เขียว ร้อยละ 40:40:20 ซ่ึงไดท้  าการทดลองเพิ่มแป้งถัว่เขียวท่ี 10%, 15%, 20%, 25% และ30% ตามล าดบั จากการ

ทดลองพบวา่การเพิ่มแป้งถัว่เขียวท่ี 20% คุกก้ีมีความคงตวัมากข้ึน และไดเ้พิ่มธญัพืชเพื่อปรับปรุงดา้นเน้ือสัมผสัใหดี้ยิง่ข้ึน 

โดยเลือก ขา้วโอต๊ และคอร์นเฟล็ก โดยการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัพบวา่ ความชอบดา้นรสชาติ เน้ือสัมผสั 

ความชอบโดยรวม ซ่ึงอยูใ่นระดบัความชอบปานกลาง ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ของทั้งสูตรขา้วโอต๊และคอร์นเฟล็ก ผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับสูตรท่ีไม่มีส่วนผสมของธญัพืช เท่ากบั 7.3 ซ่ึงอยูใ่นระดบั

ความชอบปานกลาง สูตรท่ีพฒันาไดป้ระกอบดว้ย แป้งขา้วเจา้ 12.98% แป้งมนั 12.98% แป้งถัว่เขียว 6.38% Xanthan Gum 

0.49% ขา้วโอต๊ 7.35% ผงฟู 0.32% เนยเคม็ 28.17% น ้าตาลทรายขาว 15.92% น ้าตาลทรายแดง 6.86% ไข่แดง 6.61% กล่ินว

นิลลา 1.96% 

 

ค าส าคญั : คุกก้ี , แป้งอเนกประสงค ์, แป้งปราศจากกลูเตน 
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แนะน าสถานทีศึ่กษาต่อ 

ผศ.ดร.วลัยกร  นิตยพฒัน์ : เรียบเรียง 

สวสัดีค่ะ  คอลมัภแ์นะน าสถานท่ีศึกษาต่อฉบบัน้ีขอแนะน าหลกัสูตรปริญญาโท ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

กรุงเทพ  เป็นหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิา ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม) 

 ช่ือย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม (ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม) 

 ช่ือเต็ม (ภาษาองักฤษ) : Master of Science (Textiles and Garments) 

 ช่ือย่อ (ภาษาองักฤษ) : M.Sc. (Textiles and Garments) 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อผลิตมหาบณัฑิตดา้นอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในการศึกษา วเิคราะห์ วจิยั

และการปฏิบติัในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

2. เพื่อเพิ่มศกัยภาพการพฒันาและประยกุตก์รรมวธีิดา้นอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มในการแกปั้ญหาร่วมกบั

ภาคอุตสาหกรรมใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ 

3. เพื่อสร้างองคค์วามรู้ต่อมหาวิทยาลยั และสามารถประยกุตใ์ชต่้อไปในสังคมวชิาการและอุตสาหกรรม 

โครงสร้างหลกัสูตร 

     แผนการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ 

 แผน ก. แบบ ก(2) คือการเรียนรายวชิาและการท าวทิยานิพนธ์ 

 แผน ข. คือการเรียนรายวชิาและการศึกษาคน้ควา้อิสระ รวมทั้งการสอบประมวลความรู้ 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบ 

เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ในสาขาวชิาส่ิงทอ  วศิวกรรมเคมีส่ิงทอ จาก

มหาวทิยาลยัหรือสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรองจากทางราชการ 

เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยบีณัฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

วทิยาศาสตร์บณัฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต หรือเทียบเท่า จากมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรองจาง

ทางราชการ โดยผูมี้คุณสมบติัตามขอ้น้ีตอ้งเรียนปรับพื้นตามท่ีคณะกรรมการ บริหารหลกัสูตรก าหนด 

คุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศซ่ึงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ และ คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้

ช่องทางการรับสมัคร 

สมคัรดว้ยตนเอง ณ ส านกังานคณบดี ชั้น 4 หอ้ง 402 อาคาร 51 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

สมคัรทางไปรษณีย ์ส่งใบสมคัร พร้อมหลกัฐานการสมคัร ท่ี 

“ส านกังานคณบดีคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

เลขท่ี 2  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาธร  กรุงเทพ  10120” 

โทร. 02-287-9600 ต่อ 1253 , 1254  

โทรสาร 02-2879600 ต่อ 1254  E-mail : textile.utk@gmail.com 

 

 

 

 

 

ท่ีมาของภาพ: https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-

8/12022368_1663490827253511_2574597522523474705_o.jpg  (สืบคน้เม่ือ 23 กนัยายน 2558) 

mailto:textile.utk@gmail.com
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จากพีถ่ึงน้อง 

ช่ือ  - สกุล  :  นายคณิน  สินพนัธ์ 

E – Mail :  chefpikup@gmail.com 
กลุ่มวชิาทีจ่บการศึกษา :  อาหารและโภชนาการ รุ่นท่ี 15  ปีท่ีจบการศึกษา 2552 

ต าแหน่งงาน  :  Trainer Chef Supervisor Promatiom  บริษทั Venturetec Marketing CO ., LTD. 

ลกัษณะงาน  : เป็นวทิยากรอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องบริษทั ตลอดจนการฝึกสอน

วธีิการท าอาหารเมนูต่างๆ ใหก้บัพนกังานฝ่ายขายของบริษทั นอกจากน้ียงัไดคิ้ดคน้เมนูอาหารท่ีน าผลิตภณัฑข์องบริษทัมา

เป็นวตัถุดิบหลกัในการประกอบอาหารเมนูใหม่ๆ อีกทั้งยงัเป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีห้างสรรพสินคา้ทัว่

ประเทศจดัข้ึน เพื่อท าการสาธิตเมนูเฉพาะของบริษทั พร้อมทั้งใหค้  าปรึกษา ใหค้วามรู้เก่ียวกบัธุรกิจร้านอาหาร และวธีิการ

คิดคน้เมนูอาหารใหม่ๆ   เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ใหก้บัผูป้ระกอบรายใหม่ 

แนะน าอาชีพ  : นอ้งๆ ท่ีสนใจสายงานในดา้นน้ี   จะตอ้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการคิดคน้เมนูใหม่ๆ และมีใจรักใน

การท าอาหาร รวมทั้งมีการศึกษาคน้ควา้วตัถุดิบใหม่ๆ เพื่อน ามาพฒันาความคิดและสร้างเทคนิคเฉพาะตวัในการประกอบ

อาหารต่อไป หากนอ้งๆ    คนใดสนใจหรือตอ้งการค าปรึกษาสามารถส่ง E – Mail มาสอบถามไดน้ะครับ 

ช่ือ – สกุล : นางสาว ปิยาภรณ์ พูจิ่ตร์กานนท ์

E-mail : earn951753@hotmail.com 

กลุ่มวชิาทีจ่บการศึกษา :  ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม คหกรรมศาสตร์  

    รุ่นท่ี 18 ปีท่ีจบการศึกษา พ.ศ.2556 

ต าแหน่งงาน : Detail  Brand The Only Son  บริษทั A-List Corporate Limited 

ลกัษณะงาน : เป็นตวักลางประสานงานระหวา่งดีไซน์เนอร์กบัช่างแพทเทินและช่างเยบ็เพื่อท าชุดตวัอยา่ง ท าราคาตน้ทุน 

บริหารจดัการเพื่อใหไ้ดง้านตรงตามเวลา รวบรวมขอ้มูลวตัถุดิบท่ีใชใ้นชุดแต่ละชุดเพื่อส่งให ้merchandiser สั่งวตัถุดิบและ

ส่งผลิตจริง 

แนะน าอาชีพ : นอ้ง ๆ ท่ีสนใจท างานในบริษทัท่ีเก่ียวกบัเส้ือผา้ การมีทกัษะส่ือสารท่ีดีเป็นเร่ืองส าคญั เพราะจะตอ้ง

ติดต่อส่ือสารกบัคนทั้งในและนอกองคก์ร และตอ้งรู้จกัท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ เพื่อน ามาพฒันาตนเอง อยูต่ลอดเวลา 

 

mailto:chefpikup@gmail.com
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ประมวลภาพกจิกรรมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

เม่ือวนัท่ี 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ไดจ้ดัโครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ชิมขนม ชม
ดอกไม”้ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 19 คณะวทิยาศาสตร์ มีผูบ้ริหารและคณาจารย ์นิสิตและผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการมากมาย 

เม่ือวนัท่ี 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ไดจ้ดัโครงการท าบุญภาควชิาคหกรรมศาสตร์ เน่ืองในวนัข้ึน
ปีใหม่ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 19 คณะวทิยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมสรงน ้าพระ และรดน ้าด าหวัคณาจารยผ์ูใ้หญ่ของภาควิชาฯ 

ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ไดจ้ดัโครงการศึกษาดูงานวชิาชีพคหกรรมศาสตร์  ระหวา่งวนัท่ี 30 เมษายน—28 พฤษภาคม พ.ศ. 
2558  กลุ่มวชิาส่ิงทอและเคร่ือนุ่งห่มชั้นปีท่ี 4 เขา้ศึกษาดูงาน ณ โรงงานพิมพย์อ้มผา้ไทย และ กลุ่มวชิาอาหารและ
โภชนาการ&กลุ่มวชิาโภชนบ าบดัชั้นปีท่ี 3 ศึกษาดูงาน ณ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน และบริษทัยาคูลท ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  กลุ่มวชิาส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ชั้นปีท่ี 3ศึกษาดูงาน ณ บริษทัลคัก้ีเทค โรง 2,3 และ ชุมชนเปรมฤทยั 
เยีย่มชมการทอผา้ดว้ยมือ และผลิตภณัฑชุ์มชน 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 24 ปีที ่13 ฉบบัที ่2  เมษายน—กนัยายน 2558 

ค าคม 

นิสิตชั้นปีท่ี 4 ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 2 คน ไดรั้บรางวลั ประกาศเกียรติคุณยกยอ่ง วา่เป็นนิสิตท่ีสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่

มหาวทิยาลยัจากการแข่งขนั งานวนัเชิดชูเกียรติ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2557 ซ่ึงมหาวทิยาลยั

ขอช่ืนชมในความดีน้ีและขอใหรั้กษาไวเ้ป็นเกียรติประวติัสืบไป ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 โดยมี หวัหนา้ภาควชิา 

และคณาจารยภ์าควชิาฯ ร่วมแสดงความยนิดี 

ในวนัองัคารท่ี 9 มิถุนายน 2558 ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ไดจ้ดัโครงการส่งเสริมการฝึกปฏิบติัการทกัษะวชิาชีพเพื่อการ

แข่งขนั   ณ ห้องบรรยาย 19-1413 และ หอ้งปฏิบติัการอาหาร 19-1401  โดยมีวทิยากร ดร.สวามินี นวลแขกุล มาใหค้วามรู้

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั 


