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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการสกัดสารสีท่ีไดจากวัสดุธรรมชาติและนําไปผลิตหมึก

พิมพระบบอิงคเจ็ทท่ีเหมาะสําหรับใชในผลิตภัณฑอาหาร โดยมุงศึกษาเฉพาะการสกัดสีจากวัสดุ

ธรรมชาติหรือผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีสีเหมือนหรือใกลเคียงกับแมสีหลักท่ีใชในเครื่องพิมพระบบ

อิงคเจ็ท ไดแก สีน้ําเงินเขียว สีมวงแดง สีเหลือง และสีดํา ท่ีเหมาะสําหรับใชในผลิตภัณฑอาหาร และ

หาอัตราสวนท่ีเหมาะสมระหวางวัสดุธรรมชาติกับตัวทําละลายน้ํา โดยสังเกตจากคาความแตกตางสี 

(∆E) ของสารสกัดสีท่ีมีความใกลเคียงกับคาสีตามมาตรฐาน ISO 12647-6 และนํามาทดลองพิมพบน

วัสดุท่ีมีใชในผลิตภัณฑอาหาร 

ผลการวิจัยพบวา การสกัดสารสีดวยวิธีการตมวัสดุธรรมชาติในตัวทําละลายน้ําเปนวิธีการ

สกัดสารสีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในงานวิจัยนี้ และวัสดุธรรมชาติท่ีใหสารสีมวงแดง สีเหลือง สีน้ําเงินเขียว 

และสีดํา ซึ่งมีคาสีใกลเคียงกับคาสีมาตรฐานมากท่ีสุด ไดแก กระเจ๊ียบท่ี 50 กรัม ดอกคําฝอยท่ี 5 

กรัม อัญชันแหงท่ี 50 กรัม และกาแฟผสมกับอัญชันแหงท่ี 50 กรัม ในอัตราสวน 75:25 ตามลําดับ 

และนําหมึกพิมพท่ีสกัดไดจากวัสดุธรรมชาติไปทดลองพิมพ พบวา หมึกพิมพท่ีสกัดไดจากวัสดุ

ธรรมชาติสามารถใชทดแทนหมึกพิมพอิงคเจ็ทเพื่อผลิตภัณฑอาหารได 
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Abstract 

 

The objectives of this study were to explore the extraction method for the 

colorant from the natural materials and to produce the inkjet ink for food product. 

This study focused on the extraction of colorant from natural materials or agricultural 

products which have the same or similar colors that are used in inkjet printers 

including cyan, magenta, yellow and black are suitable for use in food products. 

Finding the optimum ratio between natural materials and water solvent by 

observation of the color difference (∆E) of the colorant those were similar to the 

color standard in ISO 12647-6. The test printed print on materials that are used in 

food products. 

The results showed that Extraction of natural colorant by boiling in water as 

solvent extraction method most appropriate in this research. And natural material 

that gives colorant, cyan, magenta, yellow and black that had the color closest to 

the color standard, is the roselle at 50 grams, the safflower at 5 grams, the dry 

butterfly pea at 50 grams and coffee mixed with dry butterfly pea at 50 grams in the 

ratio of 75:25 respectively. And inkjet inks made from natural materials, used to print 

test. The result found that inks made from renewable natural materials using inkjet 

inks for food products. 
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คํานํา 

 

รายงานการวิจัย เรื่อง การผลิตหมึกพิมพระบบอิงคเจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ

อาหาร จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสกัดสารสีท่ีไดจากวัสดุธรรมชาติท่ีเหมาะสมสําหรับ

ใชในผลิตภัณฑอาหาร และนําไปผลิตเปนหมึกพิมพระบบอิงคเจ็ทท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑอาหาร เพื่อ

เปนนวัตกรรมและทางเลือกใหม ในการตกแตงอาหารท่ีกําลังไดรับความนิยมอยูในปจจุบัน  

คณะผูวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวาผลท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้คงจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

ผูผลิตหมึกพิมพระบบอิงคเจ็ทท่ีใชในผลิตภัณฑอาหาร เกษตรกรผูผลิตวัสดุธรรมชาติท่ีใชในการแปร

รูปเปนสารใหสีในงานวิจัยนี้ ตลอดจนนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาไดมีขอมูล เพื่อเตรียมพรอมท่ีจะ

เขาสูสถานประกอบการ นอกจากนั้นยงัเปนขอมูลสําหรับหนวยงานตางๆ และผูท่ีสนใจ 

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดเพราะสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ใหโอกาสและสนับสนุนเงินทุนวิจัย ผูวิจัยขอ

กราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ 
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บทท่ี  1 

 

บทนํา 

 

1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหาโครงการ 

สภาวะทางเศรษฐกิจในโลกปจจุบัน มีความเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องและตกตํ่าอยางรุนแรง 

ทําใหประเทศไทยตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม ท่ีสงผลกระทบตอการ

พัฒนาประเทศเนื่องจากขาดกําลังซื้อจากประเทศแถบยุโรปและอเมริกา ทําใหมีผลกระทบตอราคา

พืชผลทางการเกษตรท่ีตกตํ่าลง ซึ่งจะเปนท้ังโอกาสและอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ

การปรับตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีกําลังจะมาถึง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554, หนา ญ-น) ดังนั้นเมื่อประเทศไทยไมสามารถสงออกพืชผล

ทางการเกษตรไดดีดังเดิม จึงควรมีการหาทางแกไขปญหาเพื่อเปนการรองรับปญหาท่ีกําลังจะเกิดข้ึน

ในอนาคต โดยแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจคือการนําผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑท่ี

หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรมีดวยกันหลากหลายวิธี ท้ังการแปรรูปแบบภูมิปญญาไทย 

เชน การตากแหง การเช่ือม การแชอิ่ม การกวน การอบ ฯลฯ รวมถึงการแปรรูปมาเปนผลิตภัณฑของ

ใชก็มากมาย ไมวาจะเปนการนํากะลามะพราวมาขัดมันทําเปนโคมไฟ กระเปาสตางค พวงกุญแจ 

เครื่องประดับ และอื่นๆ ลวนแลวเปนการเพิ่มมูลคาใหแกผลิตผลทางการเกษตรแทบท้ังส้ิน กรรมวิธีท่ี

แตกตางกันสรางผลิตภัณฑหลากหลายชนิด แตท่ีตองการกลาวถึงในท่ีนี้คือการนําผลิตผลทางการ

เกษตรมาใชในการทําอาหารของคนไทย สืบเนื่องมาจากประเทศไทยมีวัฒนธรรมในการทําอาหารท่ี

พิถีพิถัน ไมวาจะเปนข้ันตอนในการทําอาหาร รสชาติของอาหาร กล่ินของอาหาร สัมผัสท่ีละมุนล้ิน

ของอาหาร รวมไปถึงหนาตาและสีสันของอาหารก็จะตองนารับประทาน ดังนั้นในการนําใบเตยมาใส

ในอาหารไมใชแคตองการเพิ่มสีสันของอาหารเพียงอยางเดียวแตยังรวมไปถึงการใชประโยชนจากกล่ิน

หอมของใบเตยอีกดวย ในพืชอื่นๆเชนดอกมะลิและดอกน้ํานมแมวจะใหกล่ินเพียงอยางเดียว ดอก

กระเจ๊ียบแดงและฟกทองใหท้ังรสชาติและสี ฯลฯ ซึ่งเราจะสังเกตเห็นวาอาหารของคนโบราณจะไมมี

การใสสีลงในอาหารเลย แตจะไดสีจากวัสดุท่ีนํามาใชประกอบอาหารมากกวา 

ในปจจุบันนิยมเติมสีสันลงในอาหารดวยสีผสมอาหารเปนหลัก เพราะสามารถหาซื้อไดงาย มี

ราคาถูก และยังมีใหเลือกใชงานท้ังแบบผงและแบบน้ําบรรจุขวด ตองการสีใด เขมหรือออนมากนอย

ก็สามารถผสมลงไปในข้ันตอนของการประกอบอาหารไดตามใจชอบ แตสีผสมอาหารก็ยังมีท้ังแบบท่ี

ผลิตจากสีอินทรียท่ีไดจากการสังเคราะห สีอนินทรีย และสีท่ีไดจากธรรมชาติ ซึ่งบางตัวยังเปน

อันตรายตอผูบริโภคอยูและตองใชในปริมาณท่ีควบคุมเทานั้น โดยใชในปริมาณท่ีกําหนดคือ1 
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มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม แตอันตรายสวนใหญเกิดจากสีสังเคราะหทางเคมีซึ่งผูผลิตบางคนมักใช

สียอมผาหรือสียอมกระดาษซึ่งมีโลหะหนักพวก ตะกั่วปรอทสารหนูสังกะสีโครเมียมปะปนอยูซึ่งทําให

เกิดผลเสียตอรางกาย (สถาบันอาหาร, 2547, หนา 31-32) 

 สียอมท่ีใชในหมึกพิมพอิงคเจ็ทสําหรับผลิตภัณฑอาหารเปนนวัตกรรมในการตกแตงอาหารท่ี

กําลังไดรับความนิยมอยูในปจจุบัน ผูผลิตหมึกพิมพไมไดระบุวาสียอมท่ีนํามาใชผลิตหมึกพิมพทํามา

จากวัสดุชนิดใด เปนสารอินทรีย สารอนินทรีย หรือสารสังเคราะห สวนใหญผูบริโภคจะทราบเพียงวา

เปนหมึกพิมพท่ีสามารถรับประทานได แตสามารถรับประทานไดอยางปลอดภัยแคไหน ปริมาณเทาใด

ไมไดระบุ ทําใหผูวิจัยต้ังขอสังเกตวาขอมูลท่ีไมไดระบุนั้นกลับเปนขอมูลท่ีผูบริโภคสมควรตองรับรู

กอนท่ีจะรับประทานหมึกพิมพนั้นๆ ลงไป คุณสมบัติสําคัญท่ีหมึกพิมพอิงคเจ็ทสําหรับผลิตภัณฑ

อาหารจําเปนตองมี นอกจากจะเปนหมึกพิมพท่ีมีสีสันใกลเคียงกับแมสีทางการพิมพคือ สี Cyan, 

Yellow, Magenta และ Black แลว ยังตองมีความปลอดภัยสําหรับการนําไปบริโภคอีกดวย ดังนั้น

ดวยเหตุผลดังกลาวทางคณะผูวิจัยจึงเห็นควรท่ีจะทําวิจัยในหัวขอเรื่องการผลิตหมึกพิมพระบบอิงค

เจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑอาหาร เพื่อชวยเพิ่มมูลคาสินคาใหกับกลุมสินคาเกษตรและเพื่อ

ยกระดับขีดความสามารถใหอุตสาหกรรมการบริการดานการผลิตอาหารของประเทศไดอีกทางหนึ่ง 

 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการสกัดสารสีท่ีไดจากวัสดุธรรมชาติท่ีเหมาะสําหรับใชในผลิตภัณฑอาหาร 

2.  เพื่อผลิตหมึกพิมพระบบอิงคเจ็ทท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑอาหาร 

  

1.3   ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการสกัดสีท่ีไดจากวัสดุธรรมชาติเพื่อผลิตหมึกพิมพระบบอิงค

เจ็ทท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑอาหาร โดยมีการกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. มุงศึกษาเฉพาะการสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อใหไดสารสีแมสีหลักท่ีใชในเครื่องพิมพ

ระบบอิงคเจ็ท จํานวน 4 สี ไดแก สีน้ําเงินเขียว สีมวงแดง สีเหลือง และสีดํา ท่ีเหมาะสําหรับใชใน

ผลิตภัณฑอาหาร 

2. การวิจัยนี้ใชประชากรในการวิจัย เฉพาะวัสดุธรรมชาติหรือผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีสี

เหมือนหรือใกลเคียงกับแมสีหลักท่ีใชในเครื่องพิมพระบบอิงคเจ็ท 

3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 

 3.1 วัสดุธรรมชาติหรือผลิตผลทางการเกษตร ท่ีมีสีเหมือนหรือใกลเคียงกับแมสีสีน้ําเงิน

เขียว จํานวน อยางนอย 2 ชนิด 
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 3.2 วัสดุธรรมชาติหรือผลิตผลทางการเกษตร ท่ีมีสีเหมือนหรือใกลเคียงกับแมสีสีมวง

แดง จํานวน อยางนอย 2 ชนิด 

 3.3 วัสดุธรรมชาติหรือผลิตผลทางการเกษตร ท่ีมีสีเหมือนหรือใกลเคียงกับแมสีสีเหลือง

จํานวน อยางนอย 2 ชนิด 

 3.4 วัสดุธรรมชาติหรือผลิตผลทางการเกษตร ท่ีมีสีเหมือนหรือใกลเคียงกับแมสีสีดํา 

จํานวน อยางนอย 2 ชนิด 

4. ตัวแปรท่ีศึกษา คือ 

4.1 ตัวแปรตน คือ 

1) วัสดุธรรมชาติหรือผลิตผลทางการเกษตร ท่ีมีสีเหมือนหรือใกลเคียงกับแมสี

หลักท่ีใชในเครื่องพิมพระบบอิงคเจ็ท 

4.2 ตัวแปรตาม ไดแก 

1) วิธีการสกัดสารสีจากวัสดุธรรมชาติของแมสีแตละสี 

2) การสกัดสารสีจากวัสดุธรรมชาติของแมสีแตละสี 

 

1.4   สมมุติฐานของโครงการวิจัย 

 สารสีท่ีสกัดจากวัสดุธรรมชาติหรือผลิตผลทางการเกษตร สามารถนํามาใชผลิตหมึกพิมพ

ระบบอิงคเจ็ทท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑอาหารได 

 

1.5   วิธีการดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการสกัดสีท่ีไดจากวัสดุธรรมชาติเพื่อผลิตหมึกพิมพระบบอิงค

เจ็ทท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑอาหาร โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1.5.1 การเตรียมตัวอยางพืชและสมุนไพร 

1.5.2 การช่ังน้ําหนัก 

 1.5.3 การสกัด 

1.5.4 การทดสอบสี 

 1.5.5 การทดสอบการเก็บรักษา 

1.5.6 การผลิตหมึกพิมพอิงคเจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ ท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑอาหาร  
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1.6   นิยามศัพท 

การพิมพระบบพนหมึก (Inkjet printing) หมายถึง เทคโนโลยีการพิมพระบบไมสัมผัสท่ีไม

ตองอาศัยตัวกลางในสงผานภาพพิมพไปยังวัสดุพิมพ โดยจะสามารถถายทอดหยดหมึกลงบนวัสดุใช

พิมพไดโดยตรงดวยการสงสัญญาณควบคุมจากเครื่องคอมพิวเตอร ลักษณะของภาพท่ีไดจะเกิดจาก

การเรียงตัวของจุดหรือหยดหมึกพิมพเล็กๆซึ่งสามารถสรางขอความหรือรูปภาพท่ีตองการจะพิมพได 

โดยมีหัวพิมพเปนตัวพนหยดหมึกใหตกลงบนวัสดุพิมพ โดยจะสามารถควบคุมและหักเหทิศทางเดิน

ของหยดหมึกใหเปนภาพหรือตัวอักษรตามตองการ 

หมึกพิมพระบบพนหมึก หมายถึงหมึกพิมพท่ีใชในการพิมพระบบพนหมึกมีท้ังท่ีใชน้ําและตัว

ทําละลายเปนสวนผสมใหเหมาะสมกับสมบัติของวัสดุรองรับหรือการนําไปใชโดยจะมีองคประกอบท่ี

สําคัญคือ สารใหสี ตัวทําละลายเรซิน และสารเติมแตงอื่นๆ 

ผลิตภัณฑอาหาร หมายถึง การพัฒนา ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงวัสดุตางๆ ใหตรงตาม

ความตองการของผูบริโภค ท่ีเปนปจจัยหลักในการดํารงชีวิตของมนุษยซึ่งก็คือ ของรับประทานหรือ

เครื่องคํ้าจุนชีวิต เชน อาหาร น้ํา นมน้ํามันพืชอาหารสําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภคทันทีเปนตน 

วัสดุธรรมชาติ หมายถึง วัสดุท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติซึ่งนํามาใชประโยชนโดยไมมีการ

เปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดิมมากนัก แตบางครั้งก็มีการเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิมเพื่อจะเพิ่มคุณคา

ท้ังในดานความงามความคงทน สีสัน โดยในการนํามาใชสามารถนํามาจากสวนตางๆ ของวัสดุ

ธรรมชาติ เชน เปลือก ผล เมล็ด ไม เปลือกหอย ฯลฯ เปนตน 

เครื่องพิมพอิงคเจ็ท หมายถึง เครื่องพิมพพนหมึกติดแท็งกหมึก 4 สี เครื่องพิมพท่ีมีคุณสมบัติ

สามารถพิมพตัวอักษรท่ีมีรูปแบบและขนาดท่ีแตกตางกันมากๆ รวมไปถึงพิมพงานกราฟกท่ีใหผลลัพธ

คมชัด  

หมึกพิมพ หมายถึง หมึกพิมพท่ีไดจากการสกัดจากพืชธรรมชาติ 

 สารใหสี หมายถึง สียอมท่ีไดจากการกสัดสีจากธรรมชาติ 

 แมสีทางการพิมพ หมายถึง แมสีท่ีประกอบดวย 4 สี คือ C M Y K โดยสี C ยอมาจาก Cyan 

(สีฟาอมเขียว) สี M ยอมาจาก Magenta (แดงมวง) สี Y ยอมาจาก Yellow (เหลือง) สี K ยอมาจาก 

Key (ดํา) 

ข้ันตอนการหยดสี หมายถึง การนําวัสดุธรรมชาติท่ีผานกระบวนการตมระบบเปดมาทดสอบ

ลงบนกระดาษกรองสาร โดยวิธีการใชหลอดหยดดูดสารและ หยดลงไปบนกระดาษกรองสาร 1 หยด 

เก็บผลการทดลองการหยดเพื่อตรวจสอบดูความซีดจางของสีจากวัสดุธรรมชาติ 

การสงกล่ินไมพึงประสงค หมายถึง กล่ินไมพึงประสงคไมวาจะมาจากสวนใดๆ ก็ตามไมเปนท่ี

พึงชอบใจของใครท้ังส้ิน เปนท่ีรังเกียจเดียดฉัน ไมมีใครท่ีตองการเขาใกล กรณีท่ีตองอยูกับกล่ินท่ีไม
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พึงประสงคนานๆอาจกอใหเกิดความเครียดหรือทํารายจิตใจไดเพราะกล่ินมันจะลองลอยไปตาม

อากาศอยางตอเนื่องและไปทุกซอกทุกมุม 

 

1.7   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

1. ไดสารสีจากวัสดุธรรมชาติ 

2. ไดหมึกพิมพอิงคเจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ 

3. ไดหมึกพิมพอิงคเจ็ทท่ีสามารถพิมพลงบรรจุภัณฑอาหารได 

4. เพิ่มทางเลือกในการผลิตหมึกพิมพอิงคเจ็ทท่ีไมใชสารเคมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ

ผลิตหมึกพิมพระบบอิงคเจ็ทจากวัสดุธรรมชาติเพื่อผลิตภัณฑอาหาร ซึ่งผูศึกษาไดเรียงลําดับหัวขอท่ี

ศึกษา ดังตอไปนี้ 

2.1 การพิมพระบบพนหมึก (Inkjet Printing) 

 2.2 หมึกพิมพระบบพนหมึก 

 2.3 การสกัดสาร (Extraction) 

 2.4 วัสดุธรรมชาติ (พืชและสมุนไพร) ท่ีนํามาสกัดสีมวงแดง, สีดํา, สีเหลือง และสีน้ําเงินเขียว 

 2.5 แอลกอฮอลจากออย 

 2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1 การพิมพระบบพนหมึก (Inkjet printing) 

ยงยุทธ ต้ังจิตปยะนนทและคณะ (2542, หนา 324) ไดอธิบายเกี่ยวกับการพิมพระบบพน

หมึกพอสรุปไดวา การพิมพพนหมึกเปนเทคโนโลยีการพิมพท่ีไมมีแมพิมพ ลักษณะของภาพท่ีไดจะ

เกิดจากการเรียงตัวของจุดหรือเม็ดของหมึกพิมพโดยใชการควบคุมดวยเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งสามารถ

สรางขอความหรือรูปภาพท่ีตองการจะพิมพได โดยมีหัวพิมพเปนตัวพนหมึกตามขอมูลท่ีถูกสงมาจาก

คอมพิวเตอร หัวพิมพไมไดสัมผัสกับพื้นผิววัสดุพิมพ แตจะพนหยดหมึกเล็กๆ ลงบนวัสดุพิมพจากการ

ท่ีหัวพิมพไดท้ังบนกระดาษ แกว พลาสติก โลหะ ซึ่งสามารถพิมพไดอยางชัดเจนและเปนเทคโนโลยี

การพิมพท่ีนํามาใชในอุตสาหกรรมการพิมพบรรจุภัณฑมากกวา เชน พิมพบอกวันเดือนปท่ีผลิต

สินคา/หมดอายุ สัญลักษณรหัสแทง (Barcode) เครื่องหมายการคา หรือ ภาพกกราฟก รวมท้ัง

สามารถพิมพเปนภาษาตางๆ ได ตามท่ีปอนขอมูลใหกับเครื่องพิมพ 

 วีระ โชติธรรมาภรณ (2548, หนา 131) ไดกลาวถึงหลักการทํางานของการพิมพระบบ      

พนหมึก คือ หมึกจะถูกปมจากอางหมึกไปยังหัวพิมพท่ีมีการควบคุมการสงสัญญาณดวยเครื่อง

คอมพิวเตอร จากนั้นหัวพนหมึกจะยิงหมึกในลักษณะเหลวภายใตแรงอัด การยิงหมึกหรือการพนหมึก

จะทําดวยความถ่ีและความเร็วคงท่ี ทําใหลําหมึกแตกออกเปนหยดหมึกท่ีมีขนาดเทๆ กัน และควบคุม

ใหหยดหมึกตกลงบนวัสดุท่ีเคล่ือนท่ีไปรองรับ โดยจะสามารถควบคุมและหักเหทิศทางเดินของหยด

หมึกใหเกิดเปนภาพหรือตัวอักษรตามตองการ  
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 Helmut Kipphan (2001, p.63-65) ไดกลาวไววาการพิมพระบบพนหมึกจะจัดเปน

เทคโนโลยีการพิมพระบบไมสัมผัสซึ่งไมตองอาศัยตัวกลางในสงผานภาพพิมพไปยังวัสดุพิมพ โดยจะ

สามารถถายทอดหยดหมึกลงบนวัสดุใชพิมพไดโดยตรง จะสามารถแบงการพิมพระบบพนหมึก

ออกเปน 2 รูปแบบคือการพิมพพนหมึกแบบตอเนื่อง (Continuous Ink Jet) และการพิมพพนหมึก

แบบเฉพาะจุดท่ีตองการ (Drop on Demand Ink Jet)  

2.1.1 การพิมพพนหมึกแบบตอเนื่อง (Continuous Ink Jet) จะเปนเทคโนโลยีการพนหยด

หมึกเล็กๆ ดวยแรงดันคงท่ีผานทอแรงดัน โดยจะทําการควบคุมการเกิดภาพโดยใชสนามแมเหล็ก

ไฟฟาทําใหหยดหมึกไปตกลงบนกระดาษหรือควบคุมใหหยดหมึกไหลกลับไปยังแท็งคเก็บหมึก และ

หมุนเวียนกลับมาใชใหมได ดังท่ีแสดงไวในภาพท่ี 2.1 

 
 

ภาพท่ี 2.1 เทคโนโลยีการพิมพระบบพนหมึก 

ก) การพิมพพนหมึกแบบตอเนื่อง ข) การพิมพพนหมึกแบบเฉพาะจุดท่ีตองการ 

ท่ีมา: Kipphan, 2001 
 

2.1.2 การพิมพพนหมึกแบบเฉพาะจุดท่ีตองการ (Drop on Demand Ink Jet) จะเปน

เทคโนโลยีการพิมพพนหมึกท่ีแตกตางจากแบบแรก โดยจะทําการพิมพหยดหมึกเฉพาะบริเวณท่ีมี

(ก) (ข) 
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ภาพเทานั้น โดยสามารถแบงออกเปนระบบยอยๆ ไดเปนแบบพนหยดหมึกดวยความรอน (Thermal 

ink jet or Bubble jet) และแบบพนหยดหมึกดวยวัสดุไพโซอิเล็กทริกส (Piezo Ink Jet) 

2.1.2.1 วิธีพนหยดหมึกดวยความรอน (Thermal ink jet or Bubble jet) จะทําการ

พนหยดหมึกโดยใชความรอนทําใหหมึกรอนจนเปล่ียนสถานะจากของเหลวเปนไอพนผานทอพน 

2.1.2.2 วิธีพนหยดหมึกดวยวัสดุไพโซอิเล็กทริกส (Piezo Ink Jet) จะทําการพนหยด

หมึกโดยกลไกการเปล่ียนรูปทรงของวัสดุไพโซอิเล็กทริกสภายในทอพนหมึก ทําใหหยดหมึกท่ีเปน

ของเหลวพุงออกมาจากหัวฉีด โดยวัสดุไพโซอิเล็กทริกสจะเปล่ียนแปลงตามสัญญาณอิเล็กทรอนิกส 

จากขอมูลขางตนจึงพอสรุปไดวาการพิมพระบบพนหมึก เปนเทคโนโลยีการพิมพระบบไม

สัมผัสท่ีไมตองอาศัยตัวกลางในสงผานภาพพิมพไปยังวัสดุพิมพ โดยจะสามารถถายทอดหยดหมึกลง

บนวัสดุใชพิมพไดโดยตรง ลักษณะของภาพท่ีไดจะเกิดจากการเรียงตัวของจุดหรือหยดหมึกพิมพเล็กๆ 

โดยควบคุมดวยการสงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถสรางขอความหรือรูปภาพท่ี

ตองการจะพิมพได โดยมีหัวพิมพเปนตัวพนหยดหมึกใหตกลงบนวัสดุพิมพ โดยจะสามารถควบคุม

และหักเหทิศทางเดินของหยดหมึกใหเปนภาพหรือตัวอักษรตามตองการ 

 

2.2 หมึกพิมพระบบพนหมึก 

ยงยุทธ ต้ังจิตปยะนนท และคณะ (2542, หนา 324-329) กลาววาหมึกพิมพระบบพนหมึกท่ี

ใชมีท้ังท่ีใชน้ําและตัวทําละลายเปนสวนผสม ตัวทําละลายท่ีใช เชน เอทธานอล (Ethanol) และคีโตน

(Ketone) การจะใชหมึกท่ีมีน้ําเปนสวนผสมจะใชกับวัสดุพิมพท่ีมีสมบัติในการดูดซึมหมึกไดใน

ปริมาณพอเหมาะ ถาเปนกระดาษบางไมควรใชกระดาษท่ีดูดซึมหมึกไดมาก เนื่องจากหมึกท่ีมีน้ําเปน

สวนผสมจะทําใหหมึกแพรกระจายออกดานขางและซึมลงเนื้อกระดาษมากเกินไป จะมีผลตอ

รายละเอียดและสีของภาพท่ีพิมพออกมา กระดาษท่ีเหมาะสมกับการพิมพแบบพนหมึก ควรเปน

กระดาษท่ีเคลือบผิวดวยช้ันฟลมบางๆ ของพอลิไวนิลแอลกอฮอลหรือ พีวีเอ การพิมพพนหมึกยังใช

พิมพบนกระดาษกลองถุงซีเมนต กระปองอาหารสําเร็จรูป เครื่องสําอาง เปลือกไข ขวดเครื่องด่ืม เปน

ตนหมึกพิมพท่ีใชในการพิมพระบบพนหมึกตองการคุณสมบัติเฉพาะท้ังดานเคมีและดานกายภาพเพื่อ

กําหนดและควบคุมการพนหยดหมึก การควบคุมทิศทางของหยดหมึกและสมบัติอื่นๆ ซึ่งหมึกพิมพ

ของระบบการพิมพพนหมึกไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเชนเดียวกับเครื่องพิมพและกระบวนการ

สรางหยดหมึก การท่ีหมึกพิมพมีสมบัติเหมาะสมสําหรับการพิมพระบบพนหมึกจะตองมีองคประกอบ

ตางๆ รวมท้ังจะตองมีสมบัติเฉพาะท่ีเหมาะสมดังตอไปนี้ 

2.2.1 องคประกอบหมึกพิมพ 

องคประกอบหลักท่ีสําคัญของหมึกพิมพในการพิมพระบบพนหมึกจะเหมือนกับหมึก

พิมพท่ีใชในการพิมพระบบอื่นๆ คือ ประกอบดวยตัวพาหมึก ซึ่งเปนสวน ท่ีมีตัวทําละลายเรซิน และ
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สารเติมแตงอื่นๆ หรือมักจะเรียกสวนนี้ท้ังหมดโดยรวมวาเปน ฐานหมึก และสารใหสี ซึ่งเทคโนโลยี

ของหมึกพิมพสําหรับการพิมพพนหมึก 

2.2.1.1 ตัวพาหมึกหรือฐานหมึก เปนสวนท่ีมีเรซิน ตัวทําละลาย และสารเติมแตง 

ละลายตัวเขาเปนเนื้อเดียวกัน ตัวทําละลายท่ีใชมีหลายชนิด เชน น้ํา น้ํามัน หรือตัวทําละลายอื่นๆ 

เชน แวกซ ทําใหสวนใหญมักแยกประเภทตัวพาหมึกตามชนิดของตัวทําละลาย ซึ่งสามารถจําแนกได

เปน 3 ประเภท ไดแก ฐานน้ํา ฐานตัวทําละลาย และหมึกแวกซ  

1) ตัวพาหมึกฐานน้ํา ตัวพาหมึกฐานน้ํานี้จะใชน้ําเปนตัวทําละลายหมึกพิมพ

ท่ีใชน้ําเปนตัวทําละลายมักแยกประเภทเปนหมึกพิมพฐานน้ํา ซึ่งมีใชในเครื่องพิมพพนหมึกเพื่อ

วัตถุประสงคท่ัวไปในการพิมพเอกสารสําหรับใชในสํานักงาน เชน เครื่องพิมพพนหมึกของบริษัทฮิว

เลตตแพคการดรุน DeskJet ของบริษัทแคนนอน รุน BJC และบริษัท เอปสันรุน Color Stylusสวน

ใหญเปนเครื่องพิมพพนหมึกท่ีมีกระบวนการสรางหยดหมึกดวยวิธีทางความรอนเนื่องจากจากวิธีนี้จะ

มีการสรางฟองอากาศจากหมึกภายในหัวฉีดหมึกตัวทําละลายท่ีเปนน้ําเมื่อไดรับความรอนจะเกิด

ฟองอากาศไดดี สวนประกอบท่ัวไปในหมึกพิมพฐานน้ําสําหรับการพิมพพนหมึก 

2) ตัวพาหมึกฐานตัวทําละลายหมึกพิมพท่ีมีตัวพาหมึกฐานตัวทําละลายมักจะ

แยกประเภทเปนหมึกพิมพฐานตัวทําละลายซึ่งนิยมใชในเครื่องพิมพพนหมึกท่ีพิมพรหัสหรือขอความ

ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑหรือการเคลือบผิวบนวัสดุใชพิมพท่ีไมดูดซึมหมึกเชน พลาสติก โลหะ และ

แกว เปนตน เนื่องจากหลังการพิมพหมึกพิมพบนวัสดุใชพิมพแลวหมึกจะไมสามารถดูดซึมหรือ

แพรกระจายเขาไปในวัสดุใชพิมพได ดังนั้น การแหงตัวของหมึกพิมพจึงตองใชการระเหยตัวของตัวทํา

ละลาย โดยตองทําใหเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว และตองทําใหหมึกยึดติดบนวัสดุใชพิมพไดดีดวย 

นอกจากนี้ ยังมีการใชหมึกพิมพฐานตัวทําละลายในเครื่องพิมพพนหมึกขนาด

ใหญ เพื่อพิมพปายโฆษณาขนาดใหญเครื่องพิมพประเภทนี้สวนใหญใชหัวพิมพท่ีสรางหยดหมึกดวยวิธี

ไพโซอิเล็กทริกในรูปแบบการเฉือน หัวพิมพแบบนี้ตองการหมึกพิมพฐานตัวทําละลายท่ีไมนําไฟฟา 

และไมทําปฏิกิริยากับสวนประกอบไพโซอิเล็กทริกซึ่งอยูท่ีผนังของทอพนหมึกขอดีของหมึกพิมพฐาน

ตัวทําละลายเมื่อเปรียบเทียบกับหมึกพิมพฐานน้ํา ก็คือแหงตัวไดรวดเร็วกวา ไมทําใหเกิดปญหาวัสดุ

ใชพิมพท่ีเปนกระดาษโคงงอหลังการพิมพ 

3) ตัวพาหมึกฐานแวกซ การใชหมึกพิมพชนิดเหลวมักมีปญหาเรื่องการแหง

ตัว และตองใชวัสดุชนิดเคลือบผิวพิเศษวิธีการหนึ่งท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อใหสามารถพิมพในการพิมพพน

หมึกระบบพนหมึก โดยไมตองใชวัสดุใชพิมพชนิดพิเศษ และหมึกพิมพแหงตัวไดเร็วก็คือการใชหมึก

สถานะของแข็ง หรือเรียกวา หมึกแข็ง หรือ หมึกพิมพฮอตเมลต ซึ่งเปนหมึกท่ีหลอมเหลวดวยความ

รอนหรือหมึกพิมพเฟสเชนจ หมึกพิมพประเภทนี้มีตัวพาหมึกฐานแวกซ หมึกพิมพจะอยูในสถานะ

ของแข็งท่ีอุณหภูมิหองเมื่อหมึกพิมพจะพนออกจากหัวฉีดพนหมึกจะไดรับความรอนใหหลอมละลาย



10 
 

เปนของเหลวกอน เมื่อหมึกพิมพพนไปตกบนผิวหนาของวัสดุใชพิมพแลวจะเปล่ียนสถานะเปน

ของแข็งทันที โดยหมึกพิมพจะไมแพรซึมหรือดูดซึมเขาไปในกระดาษการทําใหหมึกพิมพแข็งตัวโดย

ทันทีจะทําใหสามารถพิมพบนวัสดุใชพิมพไดหลายชนิดสีของภาพพิมพจะมีความอิ่มตัวสีดีข้ึนและ

พิมพภาพท่ีมีความละเอียดสูงข้ึนไดเมื่อขยายภาพหมึกพิมพเฟสเชนจท่ีอยูบนวัสดุใชพิมพจะยังคง

สภาพหยดหมึก โดยไมกระจายตัวไปดานขางแมจะพิมพบนวัสดุใชพิมพท่ีมีผิวหนาหยาบก็ตาม 

2.2.1.2 สารใหสี สารใหสีท่ีใชในหมึกพิมพระบบการพิมพพนหมึกมี 2 ชนิดคือ ผงสี

และสียอม สารใหสีในหมึกพิมพสําหรับการพิมพพนหมึกสวนใหญเปนสียอมในการพิมพภาพสีหรือ

การพิมพปรูฟสี หรืองานพิมพอื่นท่ีตองการความทนทานสูงไดมีการพัฒนาหมึกพิมพท่ีใชผงสีเปนสาร

ใหสีซึ่งทําใหไดคุณภาพของภาพดีข้ึนมีความทนทานมากข้ึน และการพนหมึกมีความแนนอนยิ่งข้ึนเมื่อ

เปรียบเทียบการใชหมึกพิมพท่ีใชสียอมกับหมึกพิมพท่ีใชผงสีพิมพลงบนกระดาษปกติหมึกพิมพ

ประเภทสียอม จะมีสียอมละลายในตัวทําละลาย ซึ่งจะถูกดูดซึมหรือแทรกซึมเขาไปในกระดาษหรือ

สารเคลือบผิวกระดาษ ขณะท่ีหมึกพิมพลงบนกระดาษ ตัวทําละลายจะถูกดูดซึมเขาไปในกระดาษ 

สวนผงสีจะยังคงอยูท่ีผิวหนาของกระดาษ ขอดีของหมึกพิมพประเภทผงสีก็คือ ความทนทานตอแสง

และสภาพอากาศภายนอกไดดีกวาหมึกพิมพประเภทสียอมจึงเหมาะสําหรับเครื่องพิมพพนหมึกท่ีใช

พิมพปายโฆษณาขนาดใหญอยางไรก็ตามหมึกพิมพประเภทผงสีท่ีอนุภาคผงสีแขวนลอยในตัวทํา

ละลายมักจะสรางปญหาอุดตันของทอฉีดหมึกไดงาย จึงไมสามารถใชกับทอพนหมึกท่ีมีขนาดเล็กๆ ได

อันจะมีผลใหความละเอียดของภาพหยาบเนื่องจากตองใชทอพนหมึกขนาดใหญ 

การพิมพพนหมึกแบบตอเนื่องมักใชพิมพรหัสขอความบนวัสดุใชพิมพท่ีไมดูดซึมหมึก 

เชน พลาสติกหรือโลหะ สายหมึกท่ีเกิดจากคล่ืนแรงดันสูงในลักษณะตอเนื่อง และแตกเปนหยกหมึก

เพื่อพุงตรงไปยังวัสดุใชพิมพหรือยอนกลับไปยังท่ีบรรจุหมึก ทอพนหมึกสําหรับการพิมพพนหมึก

ลักษณะนี้มักจะมีการพิมพขนาดใหญทําใหสามารถใชหมึกพิมพประเภทผงสีได แตจะใหคุณภาพการ

พิมพท่ีใหความละเอียดตํ่าหมึกท่ีใชอาจเปนหมึกฐานตัวทําละลายท่ีเปนแอลกอฮอล โดยมีเรซิน

สังเคราะหท่ีละลายไดในแอลกอฮอล หรือตัวทําละลายประเภทคีโตนสอง เอสเทอรผสมกับเรซินโคพอ

ลิเมอรท่ีละลายไดในคีโตนสองเอสเทอร 

สวนวิธีการพิมพพนหมึกแบบเฉพาะจุดท่ีตองการมักจะพิมพบนวัสดุใชพิมพท่ีดูดซึม

หมึก เชน กระดาษ เครื่องพิมพประเภทนี้อาจมีทอพนหมึกถึง 1000 ทออยูเรียงชิดติดๆ กันเพื่อใหได

ภาพท่ีมีความละเอียดสูงและ มักใชสําหรับการพิมพหลายสีโดยเครื่องพิมพอาจเปนเครื่องพิมพสีเดียว

หรือหลายสี โดยจะมีตลับหมึกหลายสีในตลับเดียว หมึกพิมพฐานน้ําหรือฐานไกลคอล ท่ีประกอบดวย

สวนผสมของน้ํากับไกลคอลและสารเติมแตงอื่นๆ เชนไดเอทิลีนไกลคอล เหมาะสมหรับการพิมพบน

วัสดุใชพิมพท่ีดูดซึมหมึกเนื่องจากหมึกพิมพประเภทนี้จะแหงตัวดวยการดูดซึมลงไปในเนื้อกระดาษ 

กระดาษท่ีดูดซึมหมึกไดดี หมึกพิมพจะแหงตัวไดเร็ว แตถากระดาษดูดซึมหมึกมากเกินไป ก็จะสราง
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ปญหาของภาพทะลุได ดังนั้นจึงควบคุมแรงตึงผิวและความหนืดของหมึกใหเหมาะสมดวยสวนใหญมัก

ใชหมึกพิมพท่ีมีแรงตึงผิวสูงและความหนืดตํ่า สียอมท่ีใชตองมีสมบัติทนทานตอน้ําไดดี มีความ

ทนทานตอแสงแดดใหจุดภาพท่ีมีขอบเรียบและคมชัดนอกจากนี้ยังตองมีสมบัติไดดี ซึ่งสียอมชนิดได

เรกต มีสมบัติตามท่ีกลาว แตมีปญหาในเรื่องการนําไฟฟาและการผุกรอน และเนื่องจากการพนหมึกมี

ขนาดเล็กมากเพื่อใหภาพพิมพมีความละเอียดสูงการเตรียมหมึกพิมพสําหรับการพิมพพนหมึกจึงตอง

ใหมีความบริสุทธิ์สูง เพื่อกรองอนุภาคท่ีจะสรางปญหาอุดตันออก 

2.2.2 สมบัติสําคัญของหมึกพิมพระบบพนหมึก 

หมึกพิมพระบบพนหมึกตองมีสมบัติทางเคมี และฟสิกสท่ีเหมาะสมเพื่อใหเกิดการ

สรางภาพบนวัสดุใชพิมพไดอยางสมบูรณต้ังแตการสรางหยดหมึกใหพนออกมาจากทอพนหมึก การ

ควบคุมทิศทางหยดหมึกใหไปตกบนวัสดุใชพิมพ คุณภาพของภาพบนวัสดุใชพิมพ และความทนทาน

ของภาพท่ีติดบนวัสดุใชพิมพรวมท้ังความปลอดภัยตอสุขภาพและสภาพแวดลอม 

สมบัติสําคัญท่ีตองการสําหรับหมึกพิมพระบบพนหมึก ไดแก การไหลของหมึก แรงตึงผิว สภาพนํา

ไฟฟา (Conductivity) ความละเอียดของเนื้อหมึก และความทนทานตอการใช 

2.2.2.1 การไหลของหมึกหมึกพิมพสําหรับการพิมพพนหมึกสวนใหญเปนหมึกเหลว 

ซึ่งตองการการไหลของหมึกท่ีดี ความหนืดของหมึกพิมพเปนสมบัติท่ีทําใหเกิดการไหลของหมึก ความ

หนืดของหมึกพิมพท่ีตองการสําหรับการพิมพระบบพนหมึกข้ึนกับเครื่องพิมพพนหมึกท่ีใชอยางไรก็

ตามการควบคุมความหนืดของหมึกใหคงท่ีตลอดการใชงานเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งในการพิมพระบบพน

หมึกในเครื่องพิมพพนหมึกแบบตอเนื่องมีหมึกพิมพบางสวนท่ีพนออกมาแตไมไดนําไปใชสรางภาพแต

ไหลยอนกลับมาใหม ตัวทําละลายบางสวนจะระเหยออกไปทําใหความหนืดของหมึกเปล่ียนแปลงได 

จึงมักตองมีอุปกรณควบคุมความหนืดในอางหมึกกอนท่ีจะปมเขาทอพนหมึกสวนเครื่องพิมพพนหมึก

เฉพาะจุดท่ีตองการก็เชนเดียวกันตองการความหนืดคงท่ีแนนอน เพราะอุณหภูมิภายในทอพนหมึก

อาจเปล่ียนแปลงไดเนื่องจากกระแสไฟฟาท่ีกระตุนวัสดุไพโซอิเล็กทริกและคล่ืนความดันท่ีเกิดข้ึน

ภายในทอ ซึ่งมีผลใหความหนืดของหมึกแปรเปล่ียนไปได ดังนั้น จึงมักจะมีอุปกรณควบคุมอุณหภูมิ

เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิภายในทอพนหมึกใหคงท่ี 

2.2.2.2 แรงตึงผิวเปนสมบัติท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการทําใหหมึกพิมพแตละหยด

พนออกมาจากปากทอพนหมึกปกตินําจะมีแรงตึงผิวประมาณ 72 ดายนตอเซนติเมตร ซึ่งเปนแรงตึง

ผิวสูงสุดสามารถเกิดเปนหยดน้ําไดงาย แตเมื่อตองผสมกับสียอม เรซินและสารเติมแตงอื่นๆ 50 – 60 

ดายนตอเซนติเมตร สวนหมึกพิมพฐานตัวทําละลายมักจะมีแรงตึงท่ีตํ่ากวา 

2.2.2.3 สภาพนําไฟฟา เปนสมบัติท่ีตองการสําหรับหมึกพิมพพนหมึกแบบตอเนื่องท่ีมี

การสรางประจุไฟฟาใหแกหยดหมึก เนื่องจากตองใชหลักการเหนี่ยวนําประจุไฟฟาเพื่อควบคุมทิศทาง

ของหยดหมึกใหไปตกบนวัสดุใชใหมดังนั้นหมึกพิมพพนหมึกจะใชตัวทําละลายท่ีสามารถแตกตัวเปน
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ไอออนเพื่อใหสามารถนําไฟฟาไดงาย ปกติน้ําเปนตัวทําละลาย  ท่ีนําไฟฟาไดดี และมักใชเปนตัวทํา

ละลายในการพิมพพนหมึกแบบตอเนื่อง แตเมื่อพิมพบนวัสดุใชพิมพท่ีไมดูดซึมหมึก มักจะสรางปญหา

ในการแหงตัว ดังนั้นจึงตองใชตัวละลายชนิดสารอินทรีย ในยุคแรกหมึกพิมพพนหมึกจะใชเมทานอล 

(Methamol) จึงเปนตัวทําละลายเนื่องจากสามารถนําไฟฟาไดดี ระเหยตัวไดเร็ว ทําใหหมึกแหงตัว

เร็ว แตเมทานอลเปนสารมีพิษเปนอันตรายตอสุขภาพและสภาพแวดลอมปจจุบันไดใชเอทานอล 

(Ethamol) และเมทิเอทิลคีโตน (Methyl ethylketone) ซึ่งมีพิษนอย แตมีความสามารถนําไฟฟาตํ่า

กวาน้ําและเมทานอล จึงอาจจะตองมีการเติมสารประเภทเกลือท่ีละลายตัวไดในตัวทําละลายเพื่อเพิ่ม

สมบัติในการนําไฟฟา 

2.2.2.4 ความเปนเนื้อเดียวกันของหมึกเปนสมบัติท่ีจําเปนอยางยิ่งสําหรับหมึกพิมพ

พนหมึก เพื่อใหหมึกพิมพพนออกจากทอพนหมึกขนาดเล็กได ความเปนเนื้อเดียวกัน ของหมึกข้ึนกับ

ความสามารถในการละลายตัวขององคประกอบตางๆ ในตัวเขาดวยกันหมึกพิมพพนหมึกสวนใหญ 

ประกอบดวย สียอมท่ีละลายตัวไดดี ใหสีท่ีสดใส แตความเขมของสีหมึกพิมพท่ีไดข้ึนกับความสามารถ

ในการละลายตัวของสียอม ถามีการเลือกชนิดของสียอมอยางดีแลวจะทําให ไดสีท่ีสดใสมีความอิ่มตัว

สีท่ีดีได 

ความสามารถในการละลายตัวของสียอมในตัวพาหมึกข้ึนกับคา pH ปกติจะควบคุม

ระบบหมึกใหมีคาเปนกลางหรือเปนดางเล็กนอยและควบคุมใหคาpH คงท่ี ดวยเติมสารเติมแตงท่ีเปน

บัฟเฟอร เชน โซเดียมคารบอเนต (Sodium carbonate) นอกจากนี้คา pH ยังมีผลตอการผุกรอน

ของระบบหมึกไดเชนเดียวกันเนื่องจากระบบหมึกสวนใหญทําดวยโลหะดังนั้น การพิจารณาสวนผสม

ของหมึกพิมพจะตองพิจารณาวัสดุท่ีใชในระบบหมึกของเครื่องพิมพประกอบดวย 

การรักษาสภาพหมึกพิมพใหคง ท่ีขณะจัดเก็บเปนปจจัยสําคัญทําใหคงระดับ

ความสามารถในการละลายตัวของสียอมเนื่องจาก ถาความสามารถในการละลายตัวตํ่าจะมีโอกาส

เกิดการตกผลึกไดสูง ดังนั้นเพื่อรักษาความสามารถในการละลายตัวควรใชสียอมท่ีมีปริมาณอนุภาค

เกลือตํ่าและใชน้ําท่ีปราศจากไอออนหรือใชน้ํากล่ันนอกจากนี้การใชหมึกพิมพฐานน้ํามันมักมีโอกาส

เกิดกิริยาทางชีวภาพไดงายกับเช่ือราหรือแบคทีเรีย อาจตองเติมสารปองกันเช้ือราดวยการเลือก

สารเติมแตงท้ังหมดท่ีเติมในหมึกพิมพก็จะตองพิจารณาพิถีพิถันเชนกันโดยเลือกชนิดท่ีละลายตัวไดดี 

และไมสรางปญหาอุดตันดวยตัวของสารเอง 

2.2.2.5 ความละเอียดของหมึกพิมพการใชหมึกพิมพประเภทผงสีในการพิมพระบบ

พนหมึกนอกจากผงสีไมละลายในตัวทําละลายดังนั้นผงสีท่ีใชควรจะมีขนาดเล็กละเอียดท่ีสุดมิฉะนั้น

จะสรางปญหาอุดตันของทอพนหมึก และทอพนหมึกสึกหรอได ปจจุบันไดมีการผลิตหมึกพิมพท่ีใชผง

สีมากข้ึน โดยเฉพาะท่ีตองการความทึบแสงและแหงตัวไดเร็ว สมบัติดานความละเอียดของหมึกพิมพ 

จึงเปนส่ิงสําคัญในการพิจารณาหมึกพิมพ สําหรับการพิมพพนหมึกโดยหมึกพิมพควรมีเนื้อหมึก
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ละเอียดจึงมักมีการติดต้ังฟลเตอร เพื่อกรองอนุภาคขนาดใหญท่ีจะสรางปญหาอุดตันในทอพนหมึก

อยางนอยจะไดกรองเอาอนุภาคท่ีมีขนาดเทากับหรือใหญกวาขนาดชองเปดของแผนฟลเตอรออก 

ฟลเตอรท่ีใชสวนใหญจะมีขนาดชองเปด 3 ไมครอนเนื้อหมึกท่ีไดรับการกรองแลวจะตองไดรับการ

ควบคุมสภาพใหคงท่ีดวยโดยไมทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆ หรือปฏิกิริยาทางชีวภาพ ขนาดเก็บหรือใช

งานอันจะมีผลใหมีอนุภาคใหญข้ึน 

2.2.2.6 ความคงทนตอการใชงานภาพพิมพท่ีไดจากการพิมพระบบพนหมึกจะตอง

แหงตัวอยางรวดเร็ว การพิมพพนหมึกแบบตอเนื่องมักใชหมึกพิมพฐานตัวทําละลายท่ีใชตัวทําละลาย

ประเภทเอทานอลซึ่งจะแหงตัวไดเร็วเกินไปอาจสรางปญหาการแหงตัวภายในทอพนหมึกไดจึงตองมี

สมบัติท่ีเหมาะสมดวย การพิมพพนแบบตอเนื่องมักพิมพบนบรรจุภัณฑท่ีตองการความทนทานตอการ

ขัดถู หมึกพิมพยึดติดบนวัสดุพิมพไดดี หมึกพิมพท่ีใชมักเปนหมึกพิมพฐานตัวทําละลายท่ีใหสมบัติ

ดังกลาวไดดี ถาตองพิมพบนวัสดุท่ีไมดูดซึม เชน พลาสติก จะตองเลือกหมึกพิมพท่ีมีความสามารถใน

การยึดติดไดดี เชน อะคริลิกพอลีเอไมค (Polyamide) และมาลิอิก (Maleic) 

จากขอความดานบนจึงพอสรุปเกี่ยวกับ หมึกพิมพระบบพนหมึก ไดวา เปนหมึกพิมพ

ท่ีใชในการพิมพระบบพนหมึกมีท้ังท่ีใชน้ําและตัวทําละลายเปนสวนผสมใหเหมาะสมกับสมบัติของ

วัสดุรองรับหรือการนําไปใชโดยจะมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ สารใหสี ตัวทําละลายเรซิน และสารเติม

แตงอื่นๆ 

 

2.3 การสกัดสาร (Extraction) 

นุชลี คนหลัก และอริสรา มะตัง (2555, หนา 9-10) กลาววา การสกัดเปนเทคนิคท่ีใชในการ

แยกสารอินทรียออกจากสารผสมวิธีท่ีนิยมใชในการสกัดไดแก การสกัดดวยตัวทําละลาย และการ

กล่ันดวยไอน้ําโดยการสกัดดวยตัวทําละลายตองเลือกใชตัวทําละลายท่ีเหมาะสมซึ่งจะตองละลาย

สารอินทรียท่ีตองการสกัดไดดี และไมรวมเปนเนื้อเดียวกับสารละลายของของผสมโดยการเลือกตัวทํา

ละลายมีกฎวาส่ิงท่ีเหมือนกันยอมละลายในกันและกัน (Like dissolve like) คือสารท่ีมีข้ัวจะลายใน

ตัวทําละลายท่ีมีข้ัว และสารท่ีไมมีข้ัวก็จะละลายไดดีในตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัวเทคนิคการสกัดดวยตัว

ทําละลายนี้มักใชในการสกัดสารสําคัญจากพืชเพราะสามารถทําไดงาย และสะดวกแตมีขอเสียตรงท่ี

ตองใชเวลานาน และใชตัวทําละลายในปริมาณมากทําใหส้ินเปลือง และตัวทําละลายท่ีใชมักมีพิษซึ่ง

เมื่อสะสมอยูเปนเวลานานอาจกอใหเกิดโทษแกรางกายไดตัวอยางเชนเมทานอลถาไดรับเขาสูรางกาย

ติดตอกันเปนระยะเวลานานๆ อาจทําใหตาบอดไดหรือพวกตัวทําละลายตางๆเชนคลอโรฟอรม 

(Chloroform) และเฮกเซน (Hexane) ท่ีมีฤทธิ์เปนสารกอมะเร็ง เปนตน ดังนั้นเมื่อทําการสกัดสาร

ดวยตัวทําละลายเหลานี้แลวควรมีการระเหยตัวทําละลายนี้ออกใหหมดจากสารสกัดกอนนําไปใช 
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2.3.1 การสกัดสารสําคัญจากพืช 

เทคนิคท่ีใชในการสกัดเพื่อแยกเอาสาระสําคัญตางๆท่ีอยูในพืชมีอยูดวยกันหลายวิธี

เพื่อใหเหมาะสมกับตัวอยางหรือสารท่ีเราตองการแยกออกจากพืชดังกลาวมีวิธีการโดยสังเขป

ดังตอไปนี้ 

1) การหมัก (Maceration) เปนการสกัดพืชสดหรือสดแหงท่ีผานการบดแลวดวยตัว

ทําละลายท่ีเหมาะสมในภาชนะปดโดยมีการเขยาเปนครั้งคราวท่ีอุณหภูมิหองจนแนใจวาสารสําคัญถูก

ละลายออกจนหมด 

2) การยอยสลาย (Digestion) เปนการสกัดดวยการหมักท่ีอุณหภูมิประมาณ 40 – 60 

องศาเซลเซียส 

3) เปอรโคเลชันในการแชในคอลัมน (Percolation) เปนการสกัดแบบตอเนื่องตองใช 

Percolator (อาจเปนแกวหรือโลหะ) บดพืชท่ีจะหมักใหละเอียด ทําการหมักใหพองตัวจากนั้นบรรจุ

ผงพืชลงใน Percolator ใสตัวทําละลายลงไปใหทวมพืชไขทอดานลางใหสารสกัดออกมา 

4) การสกัดดวย Soxhlet Extractor เปนวิธีการสกัดแบบตอเนื่องโดยใชตัวทําละลาย

ซึ่งมีจุดเดือดตํ่าทําในเครื่องมือท่ีเรียกวา Soxhlet apparatus การสกัดทําไดโดยใชความรอนทําใหตัว

ทําละลายระเหยข้ึนไปแลวกล่ันตัวกลับลงมาอีกวนไปเรื่อยๆจนการสกัดสมบูรณ 

5) การตม (Decoctions) เปนการสกัดสาระสําคัญซึ่งละลายน้ํา และทนตอความรอน 

สารสกัดโดยวิธีนี้ควรมีการเติมสารกันเสียหรือแชแข็งเพื่อปองกันจุลินทรีย สารสกัดชนิดนี้มีอายุส้ัน

ควรเตรียมเพื่อใชใหมๆ 

6) การชง (Infusions) วิธีนี้ใชสกัดสารท่ีละลายน้ําไดโดยแชพืชไวประมาณ 15 นาที 

จากนั้นปดฝาท้ิงไวตออีก 30 นาที จึงนํามาใช 

7) การกล่ัน (Distillation) เปนการแยกสารละลายท่ีเปนของเหลวออกจากของผสม

โดยอาศัยหลักการระเหยกลายเปนไอ และควบแนน โดยท่ีสารบริสุทธิ์แตละชนิดเปล่ียนสถานะไดท่ี

อุณหภูมิจําเพาะ สารท่ีจุดเดือดตํ่าจะเดือกเปนไอออกมากอน เมื่อทําใหไอของสารมีอุณหภูมิตํ่าลงจะ

ควบแนนกลับมาเปนของเหลวอีกครั้ง เปนวิธีท่ีนิยมมากท่ีสุดเพราะทํางาย ประหยัด 

8) Liquid – liquid extractor เปนการสกัดสารจากสารละลายซึ่งเปนของเหลวลงใน

ตัวทําละลายอีกชนิดหนึ่งซึ่งไมผสมกับตัวทําละลายชนิดแรก 
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ภาพท่ี 2.2 การสกัด 

ท่ีมา: www.share.psu.ac.th. ออนไลน 
 

2.4 วัสดุธรรมชาติ (พืชและสมุนไพร) ท่ีนํามาสกัด 

2.4.1 วัสดุธรรมชาติท่ีนํามาสกัดสีมวงแดง (Magenta) 

2.4.1.1 กระเจ๊ียบแดงช่ือสามัญ Roselle ช่ือวิทยาศาสตร Hibicus sabdariffa 

Linn. ช่ืออื่น ภาคกลางเรียกวา กระเจ๊ียบ กระเจ๊ียบเปรี้ยว ภาคใตเรียกวา ผักเกงเคง สมเกงเคง 

ภาคเหนือเรียกวา สมตะเลงแครง สมปู สมพอเหมาะ ภาคอีสานเรียกวา สมพอดี เชียงใหมเรียกวา แกงแดง 

ระนองเรียกวา ใบสมมา ถ่ินกําเนิด ประเทศอินเดีย และมาเลเซีย  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร กระเจ๊ียบเปนพืชลมลุกทรงพุม อายุ 1 ป สูงประมาณ            

1-2 เมตร ลําตนต้ังตรง ผิวเรียบ  สีแดงอมมวง กิ่งกานสีมวงแดง ใบเปนใบเด่ียวรูปรีแหลม ขอบใบ

เรียบเปนมัน บางก็หยักเวาลึก 3-5 หยัก ขนาดใบกวาง และยาวใกลเคียงกัน ดอกเด่ียวออกท่ีซอกใบ

กลีบดอกสีชมพูหรือเหลือง กลางดอกเปนสีแดงเลือดนก เมื่อแกเต็มท่ีกลีบเล้ียงจะติดกัน ผลรูปรางรี 

ปลายผลยาวแหลม มีกลีบเล้ียงสีแดงหอหุม ภายในผลมีเมล็ดสีดําเปนจํานวนมาก ฤดูกาล  ยอดออน

ออกในชวงฤดูฝน สวนดอกออกในชวงเดือนตุลาคม แหลงปลูก พบไดท่ัวไปทุกภาคของประเทศไทย 

ปลูกมากท่ี จังหวัดสระบุรี  

สรรพคุณ การกิน ผลออน และยอดออนนํามาตมเปนผักจ้ิมน้ําพริก ยอดออนและใบ

ออนมีรสเปรี้ยวนําไปแกงสม กลีบรองดอก และกลีบเล้ียงนําไปตมกับน้ําตาลเปนน้ํากระเจ๊ียบ ทําแยม 

เยลลี และแตงสีอาหาร สรรพคุณทางยา ใบ และยอด ชวยละลายเสมหะ ขับปสสาวะชวยยอยอาหาร 

เปนยาระบาย ใชบํารุงธาตุ นํามาตําพอกฝ และตมเอาน้ํามาลางแผล กลีบเล้ียงชวยขับปสสาวะ 

ปองกันการจับตัวของไขมันในเสนเลือด ลดไข ไอ แกนิ่ว ลดการกระหายน้ํา ทําใหสดช่ืน (นิดดา หงส

วิวัฒน และคณะ. 2553, หนา 18) 
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ภาพท่ี 2.3 กระเจ๊ียบแดง 

ท่ีมา: www.samunpri.com. ออนไลน 
 

2.4.1.2 ฝางช่ือสามัญ Sappan Tree ช่ือวิทยาศาสตร Caesalpinia sappan L. ช่ือ

วงศLEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ช่ืออื่น งาย (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ฝาง (ท่ัวไป) ฝางสม 

(กาญจนบุรี)  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ไมพุมแตกกิ่งท่ีโคน สูง 5-8 เมตร ลําตนมีหนามโคงส้ัน ๆ 

และแข็งท่ัวทุกสวน ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกสองช้ัน เรียงสลับกัน ใบยอยรูปไขหรือรูปขอบ

ขนานกวาง 0.6-0.8 เซนติเมตร ยาว 1.5-1.8 เซนติเมตร โคนใบเฉียง ดอก ชอ ออกท่ีซอกใบตอน

ปลายกิ่ง และท่ีปลายกิ่ง กลีบรองดอกมี 5 กลีบ ขอบกลีบเกยซอนกัน กลีบลางสุดโคงงอ และใหญ

กวากลีบอื่น กลีบดอกสีเหลือง มี 5 กลีบ เกสรตัวผูมี 10 อัน แยกเปนอิสระ ผล เปนฝกแบนแข็งเปน

จะงอยแหลม เปลือกเปนสันมน ปลายแหลม มีเมล็ดเปนรูปรี 2-4 เมล็ด สวนท่ีใช แกนของไมมีสีแดง   มี

วัตถุไมมีสี Haematoxylin อยู 10 เปอรเซ็นต วัตถุนี้เมื่อถูกอากาศ อาจจะกลายเปนสีแดง มีแทนนิน     

เรซิน และน้ํามันระเหยนิดหนอย 

สรรพคุณ ทางยารสข่ืนขมหวาน ฝาด รับประทานเปนยาบํารุงโลหิตสตรี ขับประจําเดือน 

แกปอดพิการ ขับหนอง ทําโลหิตใหเย็น รับประทานแกทองรวง แกธาตุพิการ แกรอน แกโลหิตออก

ทางทวารหนัก และเบา, รักษาน้ํากัดเทา แกคุดทะราด แกเสมหะ แกโลหิต แกเลือดกําเดา,น้ํามัน

ระเหย เปนยาสมานอยางออน แกทองเดิน วิธี และปริมาณท่ีใช แตงสี ยอมสี นําแกนฝางเสนหรือฝาง

สม มาแชน้ําหรือตมเค่ียวจะไดสีชมพูเขม (Sappaned) นํามาใชตามตองการ เปนยาขับประจําเดือน 

ใชแกน 5-15 กรัม หรือ 5-8 ช้ิน ตมกับน้ํา 2 ถวยแกว เติมเนื้อมะขามท่ีติดรกอยู (แกะเมล็ดออกแลว) 

ประมาณ 4-5 ฝก เค่ียวใหเหลือ 1 แกว รับประทาน เชา-เย็นเปนยารักษาน้ํากัดเทา ใชแกน 2 ช้ิน ฝน

แกนฝางกับน้ําปูนใหขนๆ ทาบริเวณท่ีน้ํากัดเทา ในแกนฝางมีตัวยาฝาดสมาน แกทองรวง ทองเดิน ใช

แกน หนัก 3-9 กรัม 4-6 ช้ิน ตมกับน้ํา 2 ถวยแกว เค่ียวใหเหลือ 1 ถวยแกว รับประทานครั้งละครึ่ง

ถวยแกว หรือใชฝาง 1 สวน น้ํา 20 สวน ตมเค่ียว 15 นาที รับประทาน ครั้งละ2-4 ชอนโตะ หรือ 4-8 

ชอนแกง (ฝาง. 2557: ออนไลน) 

http://www.samunpri.com/
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ภาพท่ี 2.4 ฝาง 

ท่ีมา: www.bookmuey.com/?page=Sappan_Tree.html&admintool=no. ออนไลน 
 

2.4.1.3 บีทรูทช่ือสามัญ Beetroot ช่ือวิทยาศาสตร Beta vulgaris Linn. ช่ืออื่น 

Common Beet, Garden Beet, ผักกาดฝรั่ง ผักกาดแดง  

ถ่ินกําเนิด แถบเมดิเตอรเรเนียนฤดูกาลใหผลผลิตตลอดท้ังป มีมากในชวงเดือน

ธันวาคมถึงมีนาคม แหลงปลูก ปลูกตามพื้นท่ีสูง แถบภาคเหนือของประเทศไทย การกินบีทรูทตมสุก

นําไปใสในสลัดตางๆโดยเฉพาะสลัดผักสุก หัวสดนําไปดองสามรสไวกินคูกับอาหารจานหลักเชน 

พาสตา สเตก หรือในจานอาหารไทย เชน เตาหูทรงเครื่อง ใชแตงสีแดงในขนมบัวลอยขนมน้ําดอกไม 

สลักเปนลวดลายตางๆประดับจานอาหารใบบีทรูทเปนสวนผสมของน้ําสลัดหรือน้ําจ้ิมตางๆ ค้ันเปน

เครื่องด่ืมสุขภาพ หรือนําไปแกะสลักประดับเปนรูปตางๆ โดยบีทรูทมีคุณสมบัติพิเศษกวาพืชผักชนิด

อื่นคือ ไมวาจะนํามาผานการปรุงหรือถนอมอาหารแบบใดก็ตามก็จะยังคงความสดไวไดท้ังลดชาติและ

เนื้อผักแตถานํามาดองน้ําสมจะทําใหมีรสเผ็ดฉุนข้ึน แตวิตามินและแรธาตุจะนอยลง  

สรรพคุณทางยาหัวบีทรูทมีโพแทสเซียมสูงสารสีท่ีเรียกวาเบทานิน มีสรรพคุณใน

การรักษาโรคมะเร็ง นํามาทําเปนน้ําบีทรูทผสมเจือจางกับน้ําผักผลไมตัวอื่น มีสรรพคุณในการรักษา

โรคมะเร็งได นอกจากนี้ยังชวยกระตุนภูมิคุมกันรางกาย บํารุงเลือด ทําใหการไหลเวียนของโลหิตไป

เล้ียงสวนตางๆของรางกายไดดี บํารุงไตและถุงน้ําดี นอกจากนี้ยังเปนอาหารลางพิษสําหรับรางกาย 

ไดยเฉพาะผูปวยท่ีติดสุราเรื้อรัง ผูติดยาเสพติด ผูสูงอายุ และผูท่ีกําลังฟนฟูรางกาย ใชเปนยาขับ

ปสสาวะ เปนยาระบาย แกเจ็บคอ ขับเสมหะ แกไอ ชวยในการเจริญอาหารและแกบิด ในสมัยโบราณ

นิยมนําสวนหัวของบีทรูทมาใชเปนยาแกอาการปวดตางๆ เชน ปวดหัวและปวดฟนเปนตน (ขอมูล

ของผัก. 2558. ออนไลน) 

 

 

 

 

http://www.bookmuey.com/?page=Sappan_Tree.html&admintool=no
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ภาพท่ี 2.5 บีทรูท 

ท่ีมา: www.frynn.com. ออนไลน 
 

2.4.1.4 กะหลํ่าปลีมวงช่ือสามัญ Red Cabbage ช่ือวิทยาศาสตร Brassica oleracea 

Linn 

ลักษณะทางพฤกษาศาสตร ผักรูปรางกลมจากใบท่ีอัดแนนลักษณะเปนหัว มีท้ังสี

เขียว สีขาว และสีมวงตามสายพันธ มีถ่ินกําเนิดอยูแถวเมดิเตอเรเนียน ตอมาแพรกระจายไปท่ัวโลก 

สรรพคุณทางยาปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน สารซัลเฟอร (Sulfer) ชวยกระตุนการทํางานของ

ลําไสใหญ และตานสารกอมะเร็งท่ีเขาสูรางกาย ถากินบอยๆ จะชวยลดโอกาสการเปนมะเร็งลําไส

ใหญมะเร็งในชองทอง ลดระดับโคเลสเตอรอล ชวยระงับประสาท ทําใหนอนหลับน้ํากะหลํ่าปลีมวง

ค้ันสดๆ ชวยรักษาโรคกระเพาะอาหาร แตไมควรกินกะหลํ่าปลีสดๆ วันละ 1-2 กิโลกรัม เนื่องจากมี

สารกอยโตรเจน (Goitrogen) สูง ซึ่งจะมีผลตองการทํางานของตอมไทรอยด ทําใหรางกายนํา

ไอโอดีนในเลือดไปใชไดนอยลง แตถาทําใหสุกแลวสารกอยโตรเจนนี้ก็จะหายไป (กะหลํ่าปลีมวง. 

2557: ออนไลน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 กะหลํ่าปลีมวง 

 

http://www.frynn.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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2.4.2 วัสดุธรรมชาติท่ีนํามาสกัดสีดํา (Black) 

2.4.2.1 หญาเฉากวย (ธนพล เฉากวย: ออนไลน) เฉากวย เปนอาหารหวานชนิด

หนึ่ง ซึ่งแพรหลายในประเทศจีน จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนท่ีรูจักกันดีในฐานะท่ีเปนท้ังใน

อาหารหวาน และเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ สําหรับในประเทศไทยนั้น ถือวาเปนอาหารหวานระดับ

พื้นบาน เนื่องจากมีการจําหนายท่ัวไปในชุมชนเมืองท่ัวประเทศ เฉากวย เปนผลผลิตตอเนื่องจากการ

แปรรูปตนเฉากวย ซึ่งเปนพืชในวงศ Lamiaceae (วงศมิ้นท) วงศเดียวกับ สะระแหน กะเพรา 

โหระพา แมงลัก และยี่หรา 

ลักษณะ กึ่งเล้ือยขนาดเล็ก ลําตนกลม เปราะและหักงาย กิ่งกานแผกวางคลุมดิน 

ยาวได 2-3 ฟุต ใบเปนใบเด่ียว ออกตรงกันขาม เปนรูปรีแกมรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบ 

ขอบใบจักเปนฟนเล้ือย กานใบสีขาว ยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ใบเปนสีเขียวสด ดอกเปนสีขาว 

ออกเปนชอแบบเชิงลด คลายดอกกะเพรา ตามซอกใบและปลายยอด แตละชอประกอบดวยดอกยอย

จํานวนมาก ดอกจะออกไดเรื่อยๆ เกือบท้ังป 

สรรพคุณ เชนเดียวกับพืชอื่นๆ ในวงศมิ้นท เฉากวยมีสรรพคุณแกรอนในกระหายน้ํา 

แตเนื่องจากมีระดับของน้ํามันหอมระเหย และสารออกฤทธิ์ ในระดับท่ีตํ่ากวาตระกูลกะเพราเปน

อยางมาก จึงสงผลใหเฉากวยไมมีฤทธิ์ขับลม หรือบรรเทาปวด เหมือนดังท่ีมีในพืชตระกูลกะเพรา-

โหระพาการปลูกเฉากวย ข้ึนไดในดินท่ัวไป เปนไมชอบแดดและความชุมช้ืน ดังนั้นกอนปลูกจึงควร

ผสมกาบมะพราวแหงห่ันเปนช้ินเล็กๆ พรอมใสแกลบดําลงไปอยางละ 1 สวนเพื่อใหอุมน้ําชุมช้ืน

ตลอดเวลา หลังปลูกบํารุงดวยปุยมูลสัตวหรือปุยหมัก ปุยคอก 10 วันครั้ง จะทําใหตนเฉากวย

เจริญเติบโตเร็ว 

วิธีการสกัดสารออกจากตนเฉากวย ตัดตนเปนทอนส้ันๆ ซึ่งมีใบติดอยูดวย นําไปตม

ในน้ําเดือดจะมีสารท่ีมีลักษณะคลายๆ วุนออกมาเปนสารเคมีท่ีเรียกวา "เพกติน" (Pectin) ซึ่งเปนสาร

จําพวกคารโบไฮเดรตพรอมกับมีสวนท่ีเปนยางออกมาดวย สารท่ีออกมานี้มีสีน้ําตาลเขม   เกือบเปนสี

ดํา ดังนั้นจะเห็นเปนขนมเฉากวยท่ีเรารับประทานกัน 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.7 หญาเฉากวย 
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2.4.2.2 หลอฮั้งกวย (พิมพเพ็ญ และ นิธิยา: ออนไลน) อยูในตระกูลเดียวกันกับพวก

แตง ช่ือวิทยาศาสตรคือ Siraitia Grosvenori อยูในวงศ Cucurbitaceae  และยังเปนสมุนไพรพืช

เมืองของประเทศจีนสารสําคัญ ท่ีพบในหลอฮั้งกวยคือ โมโกรไซด (Mogrosides) ซึ่งเปนสารในกลุม 

ไตรเตอรปน ไกลโคไซด (Triterpene Glycosides) เปนสารท่ีมีรสชาติหวาน (หวานกวาน้ําตาล

ประมาณ 300 เทา) แตไมใหพลังงานและไมมีผลกระทบตอระดับอินซูลินในกระแสเลือดหลอฮั้งกวยมี

สารใหความหวานตามธรรมชาติคือ โมโกรไซด (Mogrosides) ซึ่งเปนสารในกลุม ไตรเทอรปน ไกลโค

ไซด (Triterpene glycosides) มีความหวานสัมพัทธ (Relative sweetness) 300 กลาวคือมีความ

หวานมากกวาน้ําตาลซูโครส (Sucrose) 300 เทา แตใหพลังงานนอยมาก และไมมีผลกระทบตอ

ระดับอินซูลินในกระแสเลือด สารสกัดจากหลอฮั้งกวยใชเปนสารใหความหวาน (Sweetener) สําหรับ

ผูปวยเบาหวาน 

สรรพคุณหลอฮั้งกวย แกรอนใน กระหายน้ํา ขับเสมหะ ชวยทําใหชุมคอชวยตาน

อนุมูลอิสระ ชวยยับยั้งการเปนเนื้องอก ชวยปองกันการเกิดโรคมะเร็ง ชวยบรรเทาโรคไอกรน 

บรรเทาอาการหอบหืด ชวยบรรเทาโรคหลอดลมอักเสบสรรพคุณทางยาผลมีรสหวานชุมคอ มี

สรรพคุณทางยา มีฤทธิ์เย็นใชแกอาการรอนใน กระหายน้ํา ไอ ขับเสมหะ เปนยาระบายออน อีกท้ังยัง

รักษาโรคไอกรน ทองผูก โรคหลอดลมอักเสบ หืด หอบ 

วิธีการสกัด ทุบใหเปลือกแตก เอาเปลือกออกจะพบเม็ดเล็กๆ ขางในซอนกันเรียกวา 

ไมโกรไซต ลางน้ําใหสะอาดใสปริมาณน้ําและน้ําตม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 หลอฮั้งกวย 

ท่ีมา: www.jiankangherbs.com. ออนไลน 
 

2.4.2.3 กะหลํ่าปลี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2538) ลักษณะทางพฤกษศาสตร: ไมลมลุก

สองป ลําตนส้ันมาก ใบเด่ียว รูปกลมหรือรูปไขกวาง เรียงสลับซอนกันแนนหลายช้ันเปนกอนกลม

แปนหรือกลมรี แผนใบหนา ใบช้ันนอกสุดมีนวล กะหลํ่าปลีท่ีปลูกในประเทศไทยมีมากมายหลายพันธุ 

สามารถจัดกลุมไดเปน 2 กลุม คือ 1. กะหลํ่าปลีธรรมดา ช่ือสามัญ (Common Cabbage, White 

http://www.jiankangherbs.com/
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Cabbage) ใบสีเขียวมีนวลรูปรางและขนาดของหัวแตกตางกันไปตามพันธุเปนกลุมท่ีนิยมปลูกและกิน

กันมากท่ีสุด 2. กะหลํ่าปลีแดง ช่ือสามัญ Red Cabbage ใบสีมวงแดงเนื่องจากมีสาร Anthocyanin 

มากเปนพิเศษ นิยมปลูกเปนไมประดับ แตกินไดเชนเดียวกับกะหลํ่าปลีธรรมดา 

สรรพคุณ ปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน สารซัลเฟอร (Sulfer) ชวยกระตุนการ

ทํางานของลําไสใหญและตานสารกอมะเร็งท่ีเขาสูรางกาย ถากินบอยๆ จะชวยลดโอกาสการเปน

มะเร็งลําไสใหญมะเร็งในชองทอง ลดระดับโคเลสเตอรอล ชวยระงับประสาท ทําใหนอนหลับน้ํา

กะหลํ่าปลีมวงค้ันสดๆ ชวยรักษาโรคกระเพาะอาหาร แตไมควรกินกะหลํ่าปลีสดๆ วันละ 1-2 

กิโลกรัม เนื่องจากมีสารกอยโตรเจน (Goitrogen) สูง ซึ่งจะมีผลตอการทํางานของตอมไทรอยด ทํา

ใหรางกายนําไอโอดีนในเลือดไปใชไดนอยลง แตถาทําใหสุกแลวสารกอยโตรเจนนี้ก็จะหายไป 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.9 กะหลํ่าปลีแดง 
 

2.4.2.4 กาแฟ (kofi, coffee, koffie, Brazilian coffee, Arabian coffee) (พิมพ

เพ็ญ และ นิธิยา: ออนไลน) เปนพืชพื้นเมืองของทวีปอัฟริกา นําผลสุกมาแปรรูปเปนเครื่องด่ืมท่ี

แพรหลายท่ัวโลก มีการปลูกตนกาแฟในมากกวา 70 ประเทศท่ัวโลก กาแฟเขียว (กาแฟซึ่งยังไมผาน

การค่ัว) เปนหนึ่งในสินคาทางการเกษตรซึ่งมีการซื้อขายกันมากท่ีสุดในโลก เมล็ดของตนกาแฟ มี

สวนประกอบของคาเฟอีน ซึ่งมรีสขม  มีสรรพคุณชูกําลังในมนุษย มีฤทธิ์กระตุนระบบประสาท ชวย

ใหรางกายสดช่ืน ไมงวงนอน การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟท่ีผานการค่ัวแลวจําเปนตองไดรับการเก็บ

รักษาอยางเหมาะสมเพื่อคงความสดของรสชาติเอาไว เงื่อนไขในการคงความสด คือ ความกดอากาศ

และความเย็น อากาศ ความช้ืน ความรอนและแสงสวางถือวาเปนปจจัยทางธรรมชาติท่ีสําคัญในการ

เก็บรักษาเมล็ดกาแฟ ปจจุบันกาแฟเปนเครื่องด่ืมซึ่งไดรับความนิยมมากท่ีสุดในโลก 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กาแฟ มีช่ือวิทยาศาสตรคือ Coffea arabica L. อยูใน 

วงศ : Rubiaceae กาแฟเปน ไมพุม สูง 2-4 เมตร สวนท่ีนํามาใชบริโภคคือ ผล ผลสดมีลักษณะเปน

รูปไข เกือบเปนทรงกลม เมื่อสุกมีสีแดง ปจจุบันปลูกมากในเขตรอนช้ืนและกึ่งเย็น 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0792/beverage-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3100/%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A1-bitter
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สรรพคุณ เมล็ดกาแฟ มีคาเฟอีน มีฤทธิ์ กระตุนหัวใจ กระตุนประสาทสวนกลาง ทํา

ใหนอนไมหลับ และมีสาร theophylline มีฤทธิ์ขับปสสาวะ การด่ืมกาแฟทําใหหัวใจเตนเร็ว ความ

ดันโลหิตเพิ่มข้ึน เพราะมีสาร theobromine อาจทําใหมีอาการปวดแสบท่ีล้ินป นอกจากนี้กาแฟ ยัง

ลดการดูดซึมธาตุเหล็กอีกดวย จึงควรระวังในการด่ืมกาแฟ โดยเฉพาะขณะทองวาง 

 

 
 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2.10 กาแฟ 

ท่ีมา: www.uspayless.igetweb.com. ออนไลน 
 

 

2.4.3 วัสดุธรรมชาติท่ีนํามาสกัดสีเหลือง (Yellow) 

2.4.3.1 เมล็ดพุดจีน (สมุนไพรดอทคอม, 2557: ออนไลน) ช่ือสามัญ Gerdenia ช่ือ

วิทยาศาสตร Gardenia jasminodesช่ือวงศ Rubiaceae ช่ือพฤกษาศาสตร Gardenia collinsne 

Crais ช่ืออื่นๆ พุดปา (ลําปาง) พุดฝรั่ง (กรุงเทพฯ) พุดสา พุดสวน พุดจีน (กลาง) เค็ดถวา แควถวา 

(เชียงใหม)  

ลักษณะทางพฤกษาศาสตรตนเปนพรรณไมพุมเต้ีย มีลักษณะลําตนคลายกับพุดจีน 

จะผิดกันตรงท่ีวาพุดซอนจะไมมีสีขาวอยูในตน และใบ เหมือนพุดจีน ใบพุดซอนเปนไมท่ีมีใบหนา

แนน ทําใหดูทึบ ลักษณะของในรูปทรงรี ปลายใบแหลม ใบจะมีความยาวประมาณ 2-2.5 นิ้ว มีสีเขียวเขม 

ใบจะเหมือนๆ กับพุดจีน  แตจะผิดกันก็ตรงท่ีไมมียางสีขาวเทานั้น ดอก  สวนมากจะออกดอกเปน

ดอกเด่ียว อยูตามงามกิ่งตอน ใกลๆ กับตรงสวนยอด ลักษณะของดอกเหมือนๆ กับดอกพุดจีนดอก

ของพุดซอนจะมีสีขาว และกลีบดอกจะซอนๆ กัน หลายช้ัน จะมีกล่ินหอมออนๆ เมล็ด (ผล) จะมีเยื่อ

หุมเปนสีแดงลักษณะเปนผลยาวรี สีเหลือง ขางในมีเม็ดสีเหลืองสมจํานวนมาก ซื้อไดตามรานขายยา

จีน สารสําคัญในเม็ดท่ีใหสีเหลืองคือ โครซิน (Crocin) นิยมใชแตงสีน้ําเกกฮวยใหมีสีเหลืองออนๆ 

แตงสีเตาหูเหลือง มีกล่ินหอมเดนเฉพาะนาบริโภคกวายอมดวยสีสังเคราะหซึ่งไมมีกล่ินดังกลาว การ

ขยายพันธุ โดยการตอนกิ่ง สวนท่ีใช  น้ําจากตน เนื้อไม น้ําจากดอก เนื้อท่ีหุมเมล็ด ใบ เปนยา 

http://www.uspayless.igetweb.com/
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สรรพคุณ น้ําจากตนใชเปนยาขับพยาธิ เนื้อไม ใชเปนยาเย็น ลดพิษไข และยังใชทําธูป ทําหัวน้ําหอม 

น้ําจากดอก ใชผสมน้ํามันใชเปนยารักษาโรคผิวหนัง เนื้อท่ีหุมเมล็ดจะใหสี สวนดานอื่นๆ  เปนพรรณ

ไมของไทยเราเอง จะอยูในวงศเดียวกับพวกเข็ม (Lxora) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.11 เมล็ดพุดจีน 

ท่ีมา: www.jiankangherbs.com. ออนไลน 
 

2.4.3.2 ดอกคําฝอย (ดอกคําฝอย: ออนไลน) ช่ือสามัญ Safflower, False Saffron, 

Saffron Thistleช่ือวิทยาศาสตร Carthamus tinctorius L. วงศ Compositae ช่ืออื่น คําคําฝอย 

ดอกคํา (เหนือ) คํายอง (ลําปาง) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร เปนไมลมลุก สูง 40-130 เซนติเมตร ลําตนเปนสัน แตก

กิ่งกานมาก ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปวงรี รูปใบหอกหรือรูปขอบขนาน กวาง 1-5 เซนติเมตร ยาว 3-12 

เซนติเมตร ขอบใบหยักฟนเล่ือย ปลายเปนหนามแหลม ดอกชอ ออกท่ีปลายยอด มีดอกยอยขนาด

เล็กจํานวนมาก เมื่อบานใหมๆ กลีบดอกเปนสีเหลืองแลวจึงเปล่ียนเปนสีแดง ใบประดับแข็งเปน

หนามรองรับชอดอก ผลเปนผลแหง ไมแตก เมล็ดเปนรูปสามเหล่ียม สีขาว ขนาดเล็ก สรรพคุณดอก 

หรือกลีบท่ีเหลืออยูท่ีผล, รสหวาน บํารุงโลหิตระดู แกน้ําเหลืองเสีย แกแสบรอนตามผิวหนัง, บํารุง

โลหิต บํารุงหัวใจ บํารุงประสาท ขับระดู แกดีพิการ, โรคผิวหนัง ฟอกโลหิต, ลดไขมันในเสนเลือด 

ปองกันไขมันอุดตัน เกสร บํารุงโลหิต ประจําเดือนของสตรี เมล็ดเปนยาขับเสมหะ แกโรคผิวหนัง ทา

แกบวม ขับโลหิตประจําเดือน ตําพอกหัวเหนา แกปวดมดลูกหลังจากการคลอดบุตรน้ํามันจากเมล็ด 

ทาแกอัมพาต และขัดตามขอตางๆ ดอกแกใชแตงสีอาหารท่ีตองการใหเปนสีเหลือง 

สรรพคุณวิธี และปริมาณท่ีใช : ชาดอกคําฝอย ชวยเสริมสุขภาพ ชวยลดไขมันในเสน

เลือด โดยใชดอกแหง 2 หยิบมือ (2.5 กรัม) ชงน้ํารอนครึ่งแกว ด่ืมเปนเครื่องด่ืมได ดอกคําฝอยใชเปน

สีผสมอาหารไดโดยสีจะเปนสีเหลืองสม 

สารเคมีดอกพบ Carthamin, Sapogenin, Carthamone, Safflomin A, Sfflor 

Yellow, Safrole Yellow เมล็ด จะมีน้ํามัน ซึ่งประกอบดวยกรดไขมันท่ีไมอิ่มตัว คุณคาดานอาหาร 
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ในเมล็ดคําฝอย มีน้ํามันมาก สารในดอกคําฝอย พบวาแกอาการอักเสบ มีฤทธิ์ฆาเช้ือบางตัวไดใน

ประเทศจีน ดอกคําฝอย เปนยาเกี่ยวกับสตรี ตํารับยาท่ีใชรักษาสตรีท่ีประจําเดือนค่ังคางไมเปนปกติ 

หรืออาการปวดบวม ฟกชํ้าดําเขียว มักจะใชดอกคําฝอยดวยเสมอ โดยตมน้ําแชเหลา หรือใชวิธีตํา

พอก แตมีขอควรระวังคือ หญิงมีครรภ หามรับประทานใชดอกคําฝอยแก มาชงน้ํารอน กรอง จะได

น้ําสีเหลืองสม (สาร Safflower yellow) ใชแตงสีอาหารท่ีตองการใหเปนสีเหลือง  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.12 ดอกคําฝอย 

ท่ีมา: www.jiankangherbs.com. ออนไลน 
 

2.4.3.3 มะตูม (สรรพคุณ. . .สมุนไพร : ออนไลน ) ช่ือวิทยาศาสตร :  Aegle 

marmelos (L.) Correa ex Roxb. ช่ือสามัญ: Bael วงศ: Rutaceae ช่ืออื่น:  มะปน (ภาคเหนือ) 

กระทันตาเถร ตุมเตง ตูม (ปตตานี) มะปสา (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร:  ไมตน สูง 10 - 15 เมตร เปลือกตนสีเทา แตกเปนรอง

ตามยาว ใบ เปนใบประกอบแบบนิ้วมือ ออกเรียงสลับ มีใบยอย 3 ใบ ใบยอยใบปลาย รูปไข กวาง 2-

6 เซนติเมตร ยาว 5-14 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผนใบบางเรียบเกล้ียงเปนมัน กานใบยอยใบ

ปลายจะยาวกวาใบท่ีคูกัน ดอก ออกเปนชอตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกมี 4 กลีบ โคนติดกัน 

ปลายแยกเปน 4 แฉก รูปไขกลับยาว ดานนอกสีเขียวออน ดานในสีขาวนวล มีน้ําเมือก มีกล่ินหอม 

ผล รูปรีกลมหรือยาว ผิวเรียบเกล้ียง เปลือกหนา แข็ง ผลออนสีเขียว ผลสุกเปนสีเขียวอมเหลือง เนื้อ

ในสีสมปนเหลือง นิ่ม เมล็ดมีจํานวนมาก 

สวนท่ีใช:  ผลโตเต็มท่ี  ผลแกจัด ผลสุก ผลออน ใบ  ราก 

สรรพคุณ  ผลโตเต็มท่ี - ฝานเปนช้ินบางๆ ตากแหงค่ัวใหเหลือง ชงรับประทาน แก

ทองเดิน ทองเสีย ทองรวง โรคลําไสเรื้อรังในเด็ก ผลแกจัดแตยังไมสุก - น้ํามาเช่ือมรับประทานตาง

ขนมหวาน จะมีกล่ินหอม และรสชวนรับประทาน บํารุงกําลัง รักษาธาตุ ขับลม ผลสุก - รับประทาน

ตางผลไม เปนยาระบายทอง และยาประจําธาตุของผูสูงอายุ ท่ีทองผูกเปนประจํา ใบ - ใสแกงบวช 

เพื่อแตงกล่ิน ราก - แกหืด หอบ แกไอ แกไข ขับลม แกมุตกิต 
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วิธีและปริมาณท่ีใช ใชผลโตเต็มท่ี ฝานตากแหง ค่ัวใหเหลือง ชงน้ําด่ืม ใช 2-3 ช้ินชง

น้ําเดือดความแรง 1 ใน 10 ด่ืมแทนน้ําชา หรือชงดวยน้ําเดือด 2 ถวยแกว ด่ืมครั้งละครึ่งถวยแกว 

สารเคมี  ผลมะตูม  ประกอบดวยสารท่ีมีลักษณะเปนเมือกๆ คือ Mucilage, 

Pectin, Tannin, Volatile oil และสารท่ีมีรสขม (มะตูม. 2558. ออนไลน) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.13 มะตูม 

ท่ีมา: www.jiankangherbs.com. ออนไลน 
 

 

2.4.3.4 เกกฮวย หรือ เกกฮวย (สุขภาพ การแพทยแผนไทย สมุนไพรไทย ความงาม: 

ออนไลน) ภาษาอังกฤษ Chrysanthemum มีอยูหลายสายพันธุ โดยสายพันธุหลักท่ีใชเปนยาไดแก ดอก

เกกฮวยสีขาว (ช่ือวิทยาศาสตร Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel.)  หรือ (ช่ือ

วิทยาศาสตร Chrysanthemum morifolium Ramat.) และดอกเกกฮวยสีเหลือง (ช่ือวิทยาศาสตร 

Dendranthema indicum L.) หรือ (ช่ือวิทยาศาสตร Chrysanthemum indicum L.) สําหรับสาย

พันธุอื่น ก็เชน ดอกเกกฮวยปา (ช่ือวิทยาศาสตร Dendranthema boreale (Makino) Ling) โดย

คุณสมบัติเดนของเกกฮวยก็คือ มีกล่ินฉุน มีรสขมและรสหวาน มีฤทธิ์เปนยาเย็น 

เกกฮวย เปนพืชด้ังเดิมของประเทศจีนและญี่ปุน แตภายหลังไดแพรกระจายไปท่ัวใน

ประเทศกัมพูชา ลาว รวมถึงบานเราดวย ซึ่งจะเพาะปลูกไดดีในพื้นท่ีสูงของประเทศ โดยมีการ

จําหนายเปนดอกสด สําหรับดอกเกกฮวยท่ีนํามาใชควรเปนดอกสีขาวหรือดอกสีเหลือง และไมใชสาย

พันธุท่ีเก็บมาจากในปาเพราะอาจเปนคนละชนิดกัน 

ดอกเก กฮวย มี สารพวกฟลาโวนอยด  (Flavonoid), สารไครแซนที มิน 

(Chrysanthemin),สารอะดีนีน (Adenine), สตาไคดวีน (Stachydrine), โคลีน (Choline) กรดอะมิโน 

และน้ํามันหอมระเหยท่ีชวยรักษาและปองกันโรคเสนเลือดหัวใจตีบ ชวยขยายหลอดเลือด ลดการเกิด

ภาวะหัวใจลมเหลว  
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สรรพคุณ น้ําเกกฮวย ชวยดับกระหาย เพิ่มความสดช่ืน ชวยกําจัดสารพิษออกจาก

รางกาย สรรพคุณทางยาชวยขับเหงื่อ จากงานวิจัยพบวาสารสกัดจากดอกเกกฮวยมีคุณสมบัติชวย

ยับยั้งเช้ือไวรัสเอดสได ชวยดูดซับสารกอมะเร็งและจุลินทรียชนิดตางๆ ชวยขยายหลอดเลือดแดงใหญ

ท่ีไปเล้ียงหัวใจ ชวยปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดตางๆ ชวยปองกันการเกิดโรคหัวใจ ภาวะหัวใจ

ลมเหลว ชวยปองกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ชวยปองกันการเกิดโรคเสนเลือดตีบ ชวยบํารุง

โลหิต ชวยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ชวยบํารุงและรักษาสายตา  

ดอกเกกฮวยเหลือง ชวยแกอาการตาบวมแดง ปวดตา มองเห็นไมชัด ตาเบลอ ตามัว 

แกอาการตาอักเสบ ดวยการใชดอกสดตําแลวนํามาประคบภายนอกดวงตา ชวยแกอาการปวดศีรษะ

เนื่องจากการกําเริบของหยางในตับ ชวยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หนามืด ตาลาย  

ดอกเกกฮวยขาว ชวยแกไข ชวยแกอาการหวัด หากใชรวมกับสะระแหน ใบไผขม 

จะชวยแกอาการไอได  

นอกจากนี้ดอกเกกฮวยยังชวยแกรอนใน มีฤทธิ์เปนยาเย็น ชวยดับพิษรอน ชวย

ระบายและยอยอาหารชวยขับลม ชวยบํารุงปอด ชวยบํารุงตับ ไต ใชรักษาฝเปนหนอง บวมและเปน

พิษ ดวยการใชดอกสดนํามาบดผสมน้ําแลวด่ืม และนํากากท่ีเหลือมาพอกบริเวณท่ีเปน และยังมี

สรรพคุณชวยรักษาผมรวง ทําใหผมไมเปล่ียนเปนสีเทา 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.14 เกกฮวย 

ท่ีมา: www.jiankangherbs.com. ออนไลน 
 

 

2.4.4 วัสดุธรรมชาติท่ีนํามาสกัดสีน้ําเงินเขียว (Cyan) 

2.4.4.1 ดอกอัญชัน (สมพร, 2547) (ช่ือวิทยาศาสตร: Clitoria ternatea L.) เปนไม

เถา ลําตนมีขนนุม มีถ่ินกําเนิดในอเมริกาใต ปลูกไดท่ัวไปในเขตรอน 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร อัญชันเปนไมเล้ือยเนื้อออน อายุส้ัน ใชยอดเล้ือยพัน ลํา

ตนมีขนปกคลุม ใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงขามยาว 6-12 เซนติเมตร มีใบยอยรูปไข 5-7 ใบ 
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กวาง 2-3 เซนติเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ผิวใบดานลางมีขนหนาปกคลุม 

ประกอบดวย 

ดอก รักษาอาการผมรวง แกพิษตางๆ แกฟกบวม ใหสีแอนโธไซยานินแตงสีอาหาร

และยอมผา ดอกอัญชันใชทําสีผสมอาหาร โดยตําหรือปนใหละเอียดผสมน้ําค่ัน กรองเอาน้ําผสม

อาหารคาวหรือหวานมาต้ังแตโบราณกาล 

เมล็ดรสเมาเบ่ือเย็น เปนยาระบาย อาจทําใหเกิดอาการคล่ืนไส อาเจียน 

ราก รสขม บํารุงดวงตา ทําใหตาสวาง แกตาเจ็บ แกปสสาวะพิการ ขับปสสาวะ   

แกปวดฟน เปนยาระบาย แกตาฟาง ตาแฉะ 

ประโยชนในการแตงสี ดอกอัญชันตําหรือปนใหละเอียด ผสมน้ําค่ัน กรองดวยผา

ขาวบาง จะไดสีน้ําเงินขนมตางๆ เชน ขนมช้ัน ซาหริ่ม ถ่ัวแปบ ขนมเรไร ขนมข้ีหนู ขนมน้ําดอกไม

โบราณนิยมใชดอกอัญชันดอกมวงยอมผม ชวยใหผมดําตามธรรมชาติไมหงอกกอนวัย นํามาเขียนค้ิว

เด็กแรกเกิดจะทําใหค้ิวดกดํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.15 ดอกอัญชันสด 

 

สารองคประกอบทางเคมีสารแอนโธไซยานินท่ีมีอยูมากในดอกอัญชันแตงสีอาหาร

และยอมผามีประโยชนตอสุขภาพ เชน การเพิ่มความสามารถในการมองเห็น เพิ่มการไหลเวียนใน

หลอดเลือดเล็ก ๆ ทําใหกลไกการมองเห็นแข็งแรงข้ึน เนื่องจากมีเลือดมาเล้ียงมากข้ึน 

วิธีการสกัดสารแอนโธไซยานิน การสกัดสารจากดอกอัญชันดวยเอทิลแอลกอฮล 

ท้ังกลัยโคโซด ไมละลายในปโตรเลียมอีเทอร จึงมักสกัดพืชดวยปโตรเลียมอีเทอรกอนเพื่อสกัดเอา

ไขมันออกกอนท่ีจะสกัดดวยเอทิลแอลกอฮอล 
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ภาพท่ี 2.16 ดอกอัญชันแหง 
 

 

2.5 แอลกอฮอลจากออย 

เอทานอล (Ethanol) (น้ําตาลและออยตะวันออก, 2556: ออนไลน) หรือท่ีเรียกวา

เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) เปนแอลกอฮอลชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการหมักพืชเพื่อเปล่ียนแปง

จากพืชเปนน้ําตาล แลวเปล่ียนน้ําตาลเปนแอลกอฮอล เมื่อทําใหเปนแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 95 เปอร

เซ็นต โดยการกล่ันจะเรียกวา เอทานอล (Ethanol)         เอทานอลท่ีนําไปผสมในน้ํามันเพื่อใชเติม

เครื่องยนตเปนแอลกอฮอลท่ีมีความบริสุทธิ์ต้ังแต 99.5     เปอรเซ็นตโดยปริมาตร จะสามารถใชเปน

เช้ือเพลิงได โดยหากนํามาใชเปนสวนผสมกับน้ํามันเบนซินในอัตราสวนตางๆ จะเรียกวาน้ํามันแกส

โซฮอล หรือผสมกับน้ํามันดีเซลลก็จะไดเปนน้ํามันดีโซฮอล นอกจากนี้ยังสามารถใชเอทานอลบริสุทธิ์

เปนเช้ือเพลิงโดยตรงได ในรถยนตและเครื่องยนตท่ีไดรับการออกแบบอยางเหมาะสม จากการศึกษา

พบวาการใชเช้ือเพลิงเอทานอลในอัตราสวนท่ีเหมาะสมตอรถยนตประเภทตางๆ ในอัตราสวนของเอ

ทานอลต้ังแต 0 เปอรเซ็นต ไปจนถึง 100 เปอรเซ็นตจะสามารถลดการปลอยมลพิษไดเกือบทุกชนิด 

เชน คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด ไฮโดรคารบอน เบนซิน และไนโตรเจนออกไซด เปน

ตน  

เอทานอล (Ethanol) หรือเอทิแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) คือ แอลกอฮอลท่ีไดจาก

กระบวนการหมัก (Fermentation) พืชทุกชนิดท่ีมีแปง (starch) ไดแก มันสําปะหลัง มันเทศ บีทรูท

และธัญพืชตาง ๆ เชน ขาว ขาวโพด ขาวฟาง รวม ท้ังพืช ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมผลไมท่ีมีรสหวาน 

ไดแก ออย ตนขาวฟางหวาน ล้ินจ่ี ลําไย สับปะรด และกากน้ําตาล (Molasses) เทคโนโลยีสมัยใหมก็

ไดพยายามนําวัสดุเหลือท้ิงและเหลือใช (wastes and residues) จากอุตสาหกรรมเกษตร เชน 

เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ซึ่งเปนช้ินสวนองคประกอบของพืช เชน ตน กานใบ ไดแก เศษไมจาก

โรงเล่ือย ข้ีเล่ือย แกลบ ซังขาวโพด มาผลิตเอทานอล ตารางเปรียบเทียบปริมาณเอทานอลท่ีไดจาก

วัตถุชนิดตาง ๆ มีดังนี้ วัตถุดิบ 95% เอทานอล (ลิตร), กากน้ําตาล 1 ตัน 260, ออย 1 ตัน 70, หัวมัน

สด 1 ตัน 180, ขาวฟาง 1 ตัน 70, ธัญพืช (ขาว ขาวโพด) 1 ตัน 375, น้ํามันมะพราว 1 ตัน 83 เอ

ทานอลท่ีนํามาใชเปนเช้ือเพลิงจะตองมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอลต้ังแต 95-99.5 เปอรเซ็นต โดย
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ปริมาตร ซึ่งจะเปนเช้ือเพลิงท่ีมีคาออกเทนสูง เพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนัก 

ดังนั้นหากผสมเอทานอลในน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วดวยอัตราสวนท่ีเหมาะสม แลว จะทําใหไดน้ํามัน

เช้ือเพลิงท่ีสะอาดและเผาไหมไดสมบูรณยิ่งข้ึน อีกท้ังยังชวยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเปน

ผลดีตอสภาวะแวดลอมอีกดวย 

2.5.1 เอทานอล สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

2.5.1.1 Anhydrous Ethanol เอทานอลท่ีมีน้ําอยูนอยมากหรือเอทานอลท่ีมีความ

บริสุทธิ์ต้ังแต 99 เปอรเซ็นต ข้ึนไป ซึ่งสามารถใชผสมกับเช้ือเพลิงเบนซินได เอทานอลชนิดนี้ยัง

แบงยอยไดอีก 2 ชนิด Denatured anhydrous ethanol เอทานอลท่ีใชเปนเช้ือเพลิง โดยเติมสาร

ปนเปอนลงใน  เอทานอลบริสุทธิ์เพื่อใหเอทานอลนั้นไมสามารถด่ืมได Indentured anhydrous 

Ethanol เอทานอล บริสุทธิ์ท่ีไมมีส่ิงเจือปนลงไป สามารถใชบริโภคได 

2.5.1.2 Hydrous Ethanol การเอาเอทานอลมาใชเปนเช้ือเพลิงแอลกอฮอลท่ี

นํามาใชงานเปนเช้ือเพลิง ปจจุบันเปนแบบ 95 เปอรเซ็นตหรือ 99.5 เปอรเซ็นตโดย แบบ 95 

เปอรเซ็นตจะใชจากขบวนการกล่ันแบบธรรมดา มีน้ําผสมอยู  5 เปอรเซ็นต สวนแบบ 99.5 

เปอรเซ็นต มีน้ําผสมอยู 0.5 เปอรเซ็นตและมีขบวนการเพิ่มเติมข้ึนมา 2 วิธี และการใชสารดูด

ความช้ืน (Molecular Sieve Absorption) 

2.5.2 การผลิตเอทานอลจากออย ผลิตเอทานอลจากออยนั้นทําได 2 วิธีการคือ    

2.5.2.1 ใชน้ําออยจากออยสด นําน้ําออยไปหมักรวมกับยีสต ออยสด 1 ตัน ได     

เอทานอล 70 ลิตร ในขณะเดียวกันหากนําออยมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลอาจเกิดปญหา

วัตถุดิบไมเพียงพอได นอกจากนี้แลวนําออยมาผลิตเอทานอลยังมีขอจํากัดในดานการปลูกและการตัด

สงโรงงานไดเพียงปละไมเกิน 5 เดือน ก็มีปญหาในการผลิตเอทานอลโดยตรงจากออย นอกจากนี้การ

นําออยมาใชเปนวัตถุดิบยังตองคํานึงถึงปญหาในเรื่องการแบงผล ประโยชนระหวางชาวไรออย และ

โรงงานน้ําตาลตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย 2527 ดวย 

2.5.2.2 การใชกากน้ําตาล ใชกากน้ําตาลหมักรวมกับยีสตโดยใชกากน้ําตาล 1 ตัน 

สามารถผลิตเอทานอลได 260 ลิตร กากน้ําตาล (Molasses) เปนผลพลอยได หากอุตสาหกรรม

น้ําตาลโดยท่ัวไปออย 1 ตัน จะไดกากน้ําตาลประมาณ 45-50 กิโลกรัม/ตัน ออยปริมาณผลิตแตละป

ไมแนนอนข้ึนอยูกับปริมาณและคุณภาพของออย ปริมาณกากน้ําตาลในป 2548-49 ไดปริมาณ

กากน้ําตาลประมาณ 2.11 ลานตัน กากน้ําตาลท่ีผลิตไดจะใชบริโภคภายในประเทศและสงออก  การ

ใชภายในประเทศสวนใหญจะใชในอุตสาหกรรมผลิตสุราและแอลกอฮอล อีกท้ังยังใชอุตสาหกรรม

ผลิตยีสต ซีอิ้ว และผงชูรส 

2.5.3 ขอดีของเอทานอลพลังงานทดแทนจากวัสดุเกษตร พอสรุปไดดังนี้ 

1)  ชาวไรมีแหลงขายวัตถุดิบเพิ่มข้ึน 
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2)  ชาวไรสามารถสรางโรงงานผลิตในแหลงวัตถุดิบกระจายออกไปท่ัวประเทศ 

3)  สามารถผลิตใชเองโดยไมมีวันหมด 

4)  สรางงานใหเกษตรกรเพิ่มข้ึน ลดปญหาการวางงาน และกระจายแหลงงานสูชนบท 

5)  ชวยประหยัดเงินตราตางประเทศ 

6)  ชวยใหประเทศชาติมีแหลงพลังงานเพิ่มข้ึน 

7)  ชวยเพิ่มพลังตอรองใหกับเกษตรกร 

8)  ยกระดับราคาพืชไรและสรางเสถียรภาพดานราคา 

9)  ลดมลพิษในอากาศจากสารเพิ่มออกเทนท่ีใชสาร MTBE โดยใชเอทานอลผสมแทน 

10) ตัดคาขนสงและคาประกันท้ังในการสงออกผลผลิตจากพืชไรไปยังตลาดตางประเทศ 

และการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิง 

11) ดานเศรษฐกิจ ทําใหมีเงินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 

 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหมึกพิมพอิงคเจ็ทสีฟาและสีดําเพื่อบรรจุภัณฑอาหารผู

ศึกษาไดศึกษาเกี่ยวกับขอมูลท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการวิจัย โดยมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ 

ดังนี้ 

2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 

นุชลี คนหลัก และอริสรา มะตัง (2555) ศึกษาเรื่อง การประเมินฤทธิ์การตานอนุมูล

อิสระจากการสกัดหยาบตนปอปปง พอดและผลิตภัณฑครีมนม พบวาการสกัดเปนเทคนิคท่ีใชในการ

แยกสารอินทรียออกจากสารผสมวิธีท่ีนิยมใชในการสกัดไดแก การสกัดดวยตัวทําละลาย และการ

กล่ันดวยไอน้ําโดยการสกัดดวยตัวทําละลายตองเลือกใชตัวทําละลายท่ีเหมาะสมซึ่งจะตองละลาย

สารอินทรียท่ีตองการสกัดไดดี และไมรวมเปนเนื้อเดียวกับสารละลายของของผสมโดยการเลือกตัวทํา

ละลายมีกฎวาส่ิงท่ีเหมือนกันยอมละลายในกันและกัน (Like dissolve like) คือสารท่ีมีข้ัวจะลายใน

ตัวทําละลายท่ีมีข้ัว และสารท่ีไมมีข้ัวก็จะละลายไดดีในตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัว โดยในงานวิจัยนี้เปน

การศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของการสกัดหยาบจากสวนใบ ตน และรากของตนปอปปงพอด 

ดวยตัวทําละลาย 3 ชนิด คือ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเอทานอล พบวามีความเขมขน 1,000 

ppm ของสารสกัดหยาบจากใบ ตน ราก ในช้ันไดคลอโรมีเทน มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีกวาสารสกัด

หยาบช้ันเฮกเซน และเอทานอล  

วัลลภ สวัสดิวัลลภ (2532, หนา 220) หมึกพิมพนั้นไดถือกําเนิดข้ึนมาพรอมกับการ

สรางสรรคของมนุษยในดานการพิมพโดยเริ่มจากการท่ีมนุษยกอนประวัติศาสตรนําสีธรรมชาติมาใช

ในการพิมพภาพมือบนผนังถํ้า จนกระท่ังถึงสมัยอียิปตและจีน ก็ไดรับการพัฒนามาตามลําดับ 
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โดยท่ัวไปหมึกพิมพมีสวนประกอบหลักท่ีสําคัญ 4 อยาง คือ ตัวเนื้อสี ตัวนํา ตัวทําละลาย และตัวทํา

ใหแหง แตอันตรายท่ีเกิดจากหมึกพิมพท่ีกอใหเกิดความเปนพิษ แกรางกายมนุษยไดแก ตัวทําใหแหง 

เพราะเปนสารพิษจากสารประกอบจําพวก ตะกั่ว สารหนู แคดเมียม แบเรียมและปรอท เปนตน เมื่อ

นําหมึกพิมพดังกลาว มาพิมพลงบนกระดาษหรือบรรจุภัณฑ อาจกอใหเกิดความเปนพิษแกรางกายได                       

สุรชัย ขันแกว และจันทิรา โกมาสถิต (2551, หนา 364-371) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

การเปรียบเทียบผลการกระจายตัวของผงสีดําดวยสารลดแรงตึงผิวสําหรับผลิตหมึกพิมพอิงคเจ็ทฐาน

น้ํา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําสารลดแรงตึงผิวมาใชเปนสารชวยกระจายผงสีดํา และหา

อัตราสวนท่ีเหมาะสมในการกระจายอนุภาคผงสีดํา และเพื่อพัฒนาคุณสมบัติของหมึกพิมพอิงคเจ็ท

ฐานน้ํา โดยการศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางทางเคมี 5 ชนิด โดยทําการกวนผสมผงสีดําท่ีความ

เขมขนรอยละ 15 ของน้ําหนักสารละลายรวมของสารชวยกระจายท่ีความเขมขนแตกตางกัน ผลการ

ทดลองพบวา สารลดแรงตึงผิวท่ีใชทดลองคือชวงความเขมขนรอยละ 0.001 ถึง 0.01 โดยน้ําหนัก 

ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบผลการตกตะกอนของน้ําหนักตะกอนท่ีไดและเวลาในการตกตะกอนพบวา 

สาร Alcohol Ethoxylate ซึ่งมีคา HLB เทากับ 12 มีการตกตะกอนของผงสีนอยท่ีสุด และไมพบ

การตกตะกอนเมื่อต้ังท้ิงไวต้ังแตความเขมขนรอยละ 2.5 โดยน้ําหนักข้ึนไป 

สุรชัย ขันแกว และคณะ (2553, หนา 105-111) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลของหมึก

พิมพระบบพนหมึกฐานน้ําชนิดใชสารใหสีจากดีปลาหมึก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําสารสีท่ีเหลือท้ิง

จากดีปลาหมึกจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล มาผลิตเปนสารใหสีดําสําหรับผลิตเปนหมึกพิมพใน

ระบบการพิมพตางๆ ซึ่งมุงพัฒนาใหเกิดการลดการใชสารเคมีท่ีเปนพิษในหมึกพิมพ โดยทําการศึกษา

ลักษณะทางกายภาพของสารสีจากดีปลาหมึก และความเปนไปไดในการใชผลิตเปนสารใหสี ซึ่งพบวา

ดีปลาหมึกจากแหลงผลิตแตละแหง มีคาความหนืด และปริมาณความเขมขนของสารใหสีแตกตางกัน 

สังเกตไดจากคาการดูดกลืนแสง ซึ่งเกิดจากการถูกเจือจางในกระบวนการชะลางดีปลาหมึกสดท่ี

เหมาะสมสําหรับใชผลิตเปนสารใหสีสําหรับหมึกพิมพ จากการทําแหงผงหมึกพิมพดวยเทคนิคพนแหง

แบบฝอย สารสีจากดีปลาหมึกสามารถผลิตเปนผงสีดําไดในอัตราสวนโดยเฉล่ีย 1 : 1.32 ลักษณะของ

ผงสีจากดีปลาหมึกมีรูปรางกลม และเปนหลุมตรงกลางแตจากการทดสอบพิมพดวยเครื่องพิมพระบบ

อิงคเจ็ทชนิดไพโซอิเล็กทริกสพบวา หมึกพิมพเกิดการอุดตันไมสามารถพิมพออกได ซึ่งอาจเกิดไดจาก

รูปรางของอนุภาคท่ีมีขนาดใหญจนลดขนาดไดยาก 

อภิญญา ภูกิ่ง (2554) ทําการวิจัยในเรื่อง การใชแคลเซียมคารบอเนตทดแทนซิลิการ

ในสารเคลือบกระดาษหนังสือพิมพเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานปรูฟระบบพนหมึก เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

งานปรูฟระบบพนหมึกบนกระดาษหนังสือพิมพ สําหรับใชในการจําลองงานพิมพโดยการใชสารสี คือ 

ซิลิกาและแคลเซียมคารบอเนต ใชสารยึดติด พอลิไวนิลแอลกอฮอล และใชสารยึดรวมคือคารบอกซี

เมทิลเซลลูโลส จากนั้นนําสารไปเคลือบบนผิวกระดาษหนังสือพิมพดวยแทงขดลวด แลวนํากระดาษ
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เคลือบไปตรวจสอบคุณสมบัติ เชน เฉดสีของกระดาษเคลือบ น้ําหนัก ความหนา หลังจากนั้นนําไป

พิมพภาพแบบทดสอบ ดวยเครื่องพิมพระบบพนหมึก และนํามาวิเคราะหคุณภาพงานพิมพจากคา

ความดําพื้นทึบ คาเม็ดสกรีนบวม ความคมชัดของตัวอักษร และการซึมเขาหากันของหมึกพิมพ จาก

การวิเคราะหพบวา สารเคลือบท่ีมีสัดสวนของซิลิกาตอแคลเซียมคารบอเนตเปน 100 : 0 และ 75 : 

25 ใหคุณภาพงานพิมพท่ีใกลเคียงกัน ซึ่งดีกวาสัดสวนอื่น และกระดาษไมเคลือบผิว ตามลําดับ 

เกสร นันทจิต และ คณะ (2550) ทําการวิจัยเรื่อง ชนิดและปริมาณสีสังเคราะหในน้ํา

องุนท่ีเปนเครื่องด่ืมในภาชนะปดสนิท ในการวิเคราะหหาสีอินทรียสังเคราะหในตัวอยางน้ําองุนท่ีเปน

เครื่องด่ืมในภาชนะปดสนิท 10 ตัวอยาง เกี่ยวกับสีสังเคราะหท่ีใชผสมอาหารท่ีไมถูกตองตาม พ.ร.บ.

อาหาร 2547  พบวา 4 ตัวอยางใสสีท่ีไมอนุญาต 2 ตัวอยางใชสีท่ีอนุญาตแตมีปริมาณเกินท่ีกําหนดไว 

และไมใสสี 4 ตัวอยาง ซึ่งเปนไปตามท่ีฉลากระบุไว ซึ่งจากผลการวิจัยนี้เปนขอมูลเบ้ืองตนท่ีจะไป

กระตุนกระทรวงสาธารณสุขใหความสนใจและทําการควบคุมเรื่องนี้มากข้ึน 

หนูเดือน สาระบุตร และคณะ (2556) ในการผลิตผงสีจากมะนาวโหท่ีใชสารตัวพาเปน

มอลโตเด็กซตรินสามารถเติมสารมอลโตเดกซทรินไดรอยละ 10-16 โดยน้ําหนักและเมื่อเติมในขนม

ปุยฝายผูบริโภคใหการยอมรับรวมมีคาคะแนน ความชอบในชวงมีความชอบถึงชอบมากคุณภาพดาน

สีของผลิตภัณฑพบวาการเติมผงสีมะนาวโหท่ีมีมอลโทเดกซทรินรอยละ 13 ผูบริโภคใหคะแนน

ความชอบมากสุด 

2.6.2 งานวิจัยตางประเทศ 

มาคัส อาร โมบามเมอร และคณะ (Markus R. Mobhammer, et al.) (2007, 

pp.21) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคงตัวของสีสมเหลืองของสารบีตาเลนจากผลแคคตัสท่ีมี

ผลกระทบตอน้ําผลไมสดและการเลือกใชสารปรุงแตงอาหาร พบวา ในการเพิ่มสาร แอสโครบิก ไอโซ

แอสโครบิก และ ไคตริก แอซิด ในการวิเคราะหความเสถียรตออุณหภูมิของสารบีตาเลนจากผล

แคคตัสท่ีมีระดับความเปนกรด-ดางท่ี 4 และ 6 ซึ่งจะดูในเรื่องความคงท่ีของสารสีจะสามารถดูไดจาก

คาความเปล่ียนแปลงของความเปนกรด-ดาง พบวา ความคงท่ีของสารสี และลักษณะเฉพาะของสีจะ

เปล่ียนแปลงไปข้ึนอยูกับความเขมขนและชนิดของสารเติมแตงท่ีเติมลงไป และในการศึกษาสามารถ

รักษาความเปนสีของสารสีไดถึง 79 เปอรเซ็นตเมื่อเติมสาร ไคตริก แอซิด ท่ีระดับความเขมขน 0.1 

เปอรเซ็นตโดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิเคราะหความเสถียรตออุณหภูมิของสารบีตาเลนจากผลแคคตัส

ท่ี pH 4 พบวา การเติมกรดไอโซแอสโครบิก (isoascorbic) ในน้ําผลแคคตัสสีสมเหลืองจะเหมาะกับ

การนําไปใชสําหรับผลิตสีผสมอาหาร 

ซาบินา (Sabina Nélida Di Risio) (2009) ไดวิจัยเกี่ยวกับ การทดสอบการยึดติดและ

ลักษณะทางกายภาพของหมึกพิมพชีวภาพจากมะรุมท่ีพิมพบนพื้นผิวของวัสดุรองรับ ไดทําการศึกษา

เกี่ยวกับหมึกพิมพชีวภาพสูตรใหมจากมะรุม (HRP) และพัฒนาเพื่อใชพิมพดวยเครื่องพิมพระบบพน
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หมึกแบบไพโซอิเล็กทริกส ซึ่งมีประสิทธิภาพในการพิมพท่ีดี ซึ่งหมึกพิมพชีวภาพท่ีไดมีอายุการใชงาน

นาน 40 วัน เมื่อเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส อยางไรก็ตามยังคงมีสารบางอยางท่ีใชในหมึก

ชีวภาพสําหรับควบคุมการทํางานของเอนไซม โดยเฉพาะท่ีมีใชในการผลิตหมึกพิมพระบบพนหมึก

ไดแก โซเดียมคารบอกซีเซลลูโลสท่ีมีผลตอความหนืดท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งไมมีผลกระทบตอ

คุณลักษณะทางชีวภาพของเอนไซม HRP โดยในการใชกลองจุลทรรศนตรวจสอบปฏิกิริยาของ

เอนไซมหลังจากท่ีพิมพลงบนเสนใยของกระดาษ พบวา เอนไซม HRP ท่ีพิมพนั้นยึดติดลงไปในผนัง

เซลลของเสนใยคลายกับการเคลือบดวยผงสีหรือฟลเลอร ในข้ันตอนการผลิตกระดาษ 

โซเนีย พี เอ็ม เวนทูรา และคณะ (So´nia P. M. Ventura, et al.) (2013) ไดกลาววา 

เนื่องจากในปจจุบันมีความตองการสารใหสีธรรมชาติมีความตองการเพิ่มข้ึน และมีระบบวิธีการแยก

สารแบบใหมท่ีมีอัตราการสกัดสารท่ีไดผลดี จึงไดวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การแยกสารใหสีธรรมชาติสีแดง

จากน้ําหมักโดยใชระบบการแยกช้ันของเหลวดวยไอโอนิกเหลว เพื่อทําการแยกสารใหสีสีแดงท่ีเกิด

จากโปรตีนท่ีอยูในน้ําหมัก พบวา สามารถทําการแยกไดช้ันสารใหสีสีแดงในปริมาณมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 โครงงานวิจัยนี้ทําการศึกษา การผลิตหมึกพิมพอิงคเจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ

อาหาร 

 

3.1 สารตัวอยาง (พืชและสมุนไพร) 

 3.1.1 กลุมสีมวงแดง คือ กระเจ๊ียบ, ฝาง, บีทรูท และกะหลํ่าปลีมวง 

 3.1.2 กลุมสีดํา คือ กาแฟ, หญาเฉากวย และหลอฮั้งกวย 

 3.1.3 กลุมสีเหลือง คือ ดอกคําฝอย, เมล็ดพุดจีน, ดอกเกกฮวย และมะตูม 

 3.1.4 กลุมสีน้ําเงินเขียว คือ อัญชันสด, อัญชันแหง และกะหลํ่าปลีมวง 

 

 

 

  

 

 

 

ก. กลุมสีมวงแดง 

 

 

 

 

 

 

ข. กลุมสีดํา 
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ค. กลุมสีเหลือง 

 

 

 

 

 

 

ง. กลุมสีน้ําเงินเขียว 
 

ภาพท่ี 3.1 พืชและสมุนไพรตางๆ 

  ก. กลุมสีแดง คือ กระเจ๊ียบ ฝาง บีทรูท และกะหลํ่าปลีมวง 

ข. กลุมสีดํา คือ กาแฟ หญาเฉากวย และหลอฮั้งกวย 

ค. กลุมสีเหลือง คือ ดอกคําฝอย เมล็ดพุดจีน ดอกเกกฮวย และมะตูม 

ง. กลุมสีน้ําเงินเขียว คือ อัญชันสด อัญชันแหง และกะหลํ่าปลีมวง 

 

3.2 เคร่ืองมือและสารเคมี 

 3.2.1 เครื่องมือ 

1) บีกเกอร (Beaker) ขนาด 100, 250, 600 และ 1,000 มิลลิลิตร 

2) เครื่องช่ังน้ําหนักระบบดิจิตอล 2 ตําแหนง (Analytical Balance)  

3) เตาไฟฟาใหความรอน (Hot Plate) 

4) กระบอกตวง (Cylinder) 

5) ขวดรูปชมพู (Conical Flask) 

6) กรวยกรอง (Funnel) 

7) กระดาษกรอง ยี่หอ Whatman เบอร 1 และ 93 

8) ขวดแกวบรรจุสาร 

9) เครื่องทดสอบสี Spectrophotometer ยี่หอ Eye One 

10) เครื่องปริ้นเตอรแบบอิงคเจ็ท (Printer Inkjet)  
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11) หลอดหยดสาร (Dropper) 

12) แทงแกวคนสาร (Stirrer) 

13) ชอนตักสาร (Spoon) 

3.2.2 สารเคมี 

 1) เอทานอล (ท่ีหมักจากออย และมันสําปะหลัง) 

 2) น้ํากรอง 

 3) ปูนแดง (สําหรับกินหมาก) 

 

3.3 วิธีดําเนินการ 

 3.3.1 การเตรียมตัวอยางพืชและสมุนไพร 

 3.3.1.1 การเตรียมตัวอยางพืช นําพืชมาลางทําความสะอาด ผ่ึงใหแหง และทําใหมี

ขนาดเล็กลง เตรียมพรอมช่ังน้ําหนักกอนทําการสกัด 

 3.3.1.2 การเตรียมตัวอยางสมุนไพร นําสมุนไพรมาทําใหมีขนาดเล็กลง เตรียมพรอม

ช่ังน้ําหนักกอนทําการสกัด 

 3.3.2 การช่ังน้ําหนัก 

 นําพืชและสมุนไพรมาช่ังน้ําหนัก 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 และ 50 กรัม 

เตรียมพรอมกอนทําการสกัด 

 3.3.3 การสกัด 

 นําพืชและสมุนไพรมาสกัดดวยตัวทําละลาย โดยแชดวยน้ําและเอทานอล พรอมท้ังให

ความรอน จากนั้นกรองสารละลายเพื่อเก็บสารท่ีสกัดได ทําซ้ํา 3 ครั้ง ต้ังแตข้ันตอนท่ี 3.3.1 – 3.3.2 

 3.3.4 การทดสอบสี 

 นําสารท่ีสกัดไดจากพืชและสมุนไพรมาหยดลงบนกระดาษกรองยี่หอ Whatman 

เบอร 93 รอใหแหง จากนั้นนํามาทดสอบสีดวยเครื่อง Spectrophotometer ยี่หอ Eye One เพื่อนํา

คาสีไปเปรียบเทียบกับคาสีมาตรฐาน ISO 12647-6 (Standardization, 2006) และทําการเลือกวัสดุ

ธรรมชาติท่ีใหสีใกลเคียงกับสีมาตรฐานมากท่ีสุด 

 3.3.5 การทดสอบการเก็บรักษา 

 นําสารท่ีสกัดไดแชในตูเย็น ทําการตรวจสอบสีและกล่ินทุกๆ 1 ช่ัวโมง แลวเก็บขอมูล

เพื่อสรุปผล 

 3.3.6 การผลิตหมึกพิมพอิงคเจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ ท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑอาหาร  

 นําวัสดุธรรมชาติท่ีใหสีใกลเคียงกับสีมาตรฐานมากท่ีสุดมาทําการสกัดเพื่อเตรียมผลิต

หมึกพิมพระบบอิงคเจ็ท และทําการพิมพในผลิตภัณฑอาหาร  



บทท่ี  4 

 

ผลการทดลอง 

 

ผลการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการผลิตหมึกพิมพระบบอิงคเจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อ

ผลิตภัณฑอาหาร เพื่อศึกษาการสกัดสารสีท่ีไดจากวัสดุธรรมชาติท่ีเหมาะสําหรับใชในผลิตภัณฑ

อาหาร และนําไปผลิตหมึกพิมพระบบอิงคเจ็ทท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑอาหาร ซึ่งผูวิจัยไดทําการทดลอง 

เก็บรวบรวมขอมูลและแสดงผลขอมูลตางๆ โดยแบงออกเปนหัวขอตางๆ ดังตอไปนี ้

4.1 สารสกัดสีมวงแดง 

4.2 สารสกัดสีเหลือง 

4.3 สารสกัดสีน้ําเงินเขียว 

4.4 สารสกัดสีดํา 

4.5 การทดสอบการเก็บรักษา 

4.6 การผลิตหมึกพิมพอิงคเจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ ท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑอาหาร 
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4.1 สารสกัดสีมวงแดง 

 การสกัดสารสีกลุมสีมวงแดง ไดทําการคัดเลือกวัสดุธรรมชาติท่ีใหสีออกสีมวงแดง ไดแก 

กระเจ๊ียบ ฝาง บีทรูท และกะหลํ่าปลีมวง มาทําการสกัดดวยตัวทําละลายน้ําและแอลกอฮอล และ

เลือกวัสดุธรรมชาติท่ีใหสีใกลเคียงกับคาสีมาตรฐาน (ISO 12647-6) (Standardization, 2006) มาก

ท่ีสุด ซึ่งแสดงอยูในตารางท่ี 4.1และ 4.2 เพื่อนําวัสดุธรรมชาติท่ีไดมาผลิตเปนหมึกพิมพระบบอิงค

เจ็ทตอไป  

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงคาความแตกตางสี (∆E) เฉล่ียของวัสดุธรรมชาติท่ีใหสารสีมวงแดงท่ีสกัดดวยน้ํา 

โดยหยดลงบนกระดาษท้ัง 3 ครั้ง 

วัสดุธรรมชาติ 

(ปริมาณกรัม 

ตอ นํ้า 200 

มิลลิลิตร) 

∆E เฉลี่ย 

กระเจ๊ียบ กะหล่ําปลีมวง บีทรูท ฝาง 

5 กรัม 26.37 68.61 72.17 107.84 

10 กรัม 23.63 60.73 69.87 110.13 

15 กรัม 20.92 55.34 69.74 111.13 

20 กรัม 17.42 55.89 61.55 107.91 

25 กรัม 14.92 51.26 47.40 111.08 

30 กรัม 16.55 50.48 43.44 107.18 

35 กรัม 13.92 52.87 41.02 106.49 

40 กรัม 15.03 49.70 42.24 106.58 

45 กรัม 12.99 48.68 36.37 105.80 

50 กรัม 10.22 45.43 37.77 107.75 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวาเมื่อนําคาสีของสารสีท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาสีมาตรฐาน ซึ่งมีคา 

L*a*b* เทากับ 54, 58, -2 สารสีท่ีสกัดดวยตัวทําละลายน้ําท่ีไดจากกระเจ๊ียบท่ี 50 กรัม ตอ น้ํา 200 

มิลลิลิตร มีคาความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด คือ มีคาสีเทากับ 10.22 ซึ่งมีคาสีใกลเคียงกับคาสี

มาตรฐานมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงคาความแตกตางสี (∆E) เฉล่ียของวัสดุธรรมชาติท่ีใหสารสีมวงแดงท่ีสกัดดวย

แอลกอฮอล โดยหยดลงบนกระดาษท้ัง 3 ครั้ง 

วัสดุธรรมชาติ 

(ปริมาณกรัม ตอ 

แอลกอฮอล 200 

มิลลิลติร) 

∆E เฉลี่ย 

กระเจ๊ียบ กะหล่ําปลีมวง บีทรูท ฝาง 

5 กรัม 60.72 69.67 73.38 77.90 

10 กรัม 57.16 69.79 73.30 82.93 

15 กรัม 44.82 57.92 72.12 85.04 

20 กรัม 41.91 62.26 66.32 89.42 

25 กรัม 36.72 59.24 62.81 92.65 

30 กรัม 35.86 58.68 61.33 98.76 

35 กรมั 35.19 57.49 59.28 93.54 

40 กรัม 35.26 47.66 47.28 95.52 

45 กรัม 34.69 49.95 41.30 92.38 

50 กรัม 36.17 50.86 38.81 94.70 

จากตารางท่ี 4.2 พบวาเมื่อนําคาสีของสารสีท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาสีมาตรฐาน ซึ่งมีคา 

L*a*b* เทากับ 54, 58, -2 สารสีท่ีสกัดดวยตัวทําละลายแอลกอฮอลท่ีไดจากกระเจ๊ียบท่ี 45 กรัม ตอ 

แอลกอฮอล 200 มิลลิลิตร มีคาความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด คือ มีคาสีเทากับ 34.69 ซึ่งมีคาสี

ใกลเคียงกับคาสีมาตรฐานมากท่ีสุด 
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4.2 สารสกัดสีเหลือง 

 การสกัดสารสีกลุมสีเหลือง ไดทําการคัดเลือกวัสดุธรรมชาติท่ีใหสีออกสีเหลือง ไดแก 

เกกฮวย ดอกคําฝอย มะตูม และเมล็ดพุดจีน มาทําการสกัดดวยตัวทําละลายน้ําและแอลกอฮอล และ

เลือกวัสดุธรรมชาติท่ีใหสีใกลเคียงกับคาสีมาตรฐาน (ISO 12647-6) มากท่ีสุด ซึ่งแสดงอยูในตารางท่ี 

4.3 และ 4.4 เพื่อนําวัสดุธรรมชาติท่ีไดมาผลิตเปนหมึกพิมพระบบอิงคเจ็ทตอไป  

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงคาความแตกตางสี (∆E) เฉล่ียของวัสดุธรรมชาติท่ีใหสารสีเหลืองท่ีสกัดดวยน้ํา 

โดยหยดลงบนกระดาษท้ัง 3 ครั้ง 

วัสดุธรรมชาติ 

(ปริมาณกรัม 

ตอ นํ้า 200 

มิลลิลิตร) 

∆E เฉลี่ย 

เกกฮวย ดอกคําฝอย มะตูม เมล็ดพุดจีน 

5 กรัม 70.73 11.82 65.29 44.89 

10 กรัม 68.50 18.95 57.97 53.88 

15 กรัม 63.66 24.78 53.09 57.81 

20 กรัม 60.41 28.19 42.54 60.17 

25 กรัม 58.71 26.61 38.74 63.29 

30 กรัม 55.55 32.22 36.44 65.67 

35 กรัม 51.93 31.48 31.72 65.60 

40 กรัม 48.66 34.14 29.78 65.21 

45 กรัม 50.76 34.68 27.75 66.14 

50 กรัม 47.31 34.53 27.04 66.95 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวาเมื่อนําคาสีของสารสีท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาสีมาตรฐาน ซึ่งมีคา 

L*a*b* เทากับ 86, -4, 75 สารสีท่ีสกัดดวยตัวทําละลายน้ําท่ีไดจากดอกคําฝอยท่ี 5 กรัม ตอ น้ํา 

200 มิลลิลิตร มีคาความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด คือ มีคาสีเทากับ 11.82 ซึ่งมีคาสีใกลเคียงกับคาสี

มาตรฐานมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 



41 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงคาความแตกตางสี (∆E) เฉล่ียของวัสดุธรรมชาติท่ีใหสารสีเหลืองท่ีสกัดดวย

แอลกอฮอล โดยหยดลงบนกระดาษท้ัง 3 ครั้ง 

วัสดุธรรมชาติ 

(ปริมาณกรัม 

ตอ แอลกอฮอล 

200 มิลลิลิตร) 

∆E เฉลี่ย 

เกกฮวย ดอกคําฝอย มะตูม เมล็ดพุดจีน 

5 กรัม 75.09 66.09 76.39 49.58 

10 กรัม 73.66 64.53 75.99 21.77 

15 กรัม 71.09 57.33 75.56 20.72 

20 กรัม 67.40 56.51 75.14 28.61 

25 กรัม 67.40 56.03 75.07 20.42 

30 กรัม 67.85 49.74 74.70 29.85 

35 กรัม 63.18 43.15 74.39 29.18 

40 กรัม 62.59 41.84 74.17 37.19 

45 กรัม 64.71 43.18 73.91 45.39 

50 กรัม 61.62 40.07 74.82 47.09 

จากตารางท่ี 4.4 พบวาเมื่อนําคาสีของสารสีท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาสีมาตรฐาน ซึ่งมีคา 

L*a*b* เทากับ 86, -4, 75 สารสีท่ีสกัดดวยตัวทําละลายแอลกอฮอลท่ีไดจากเมล็ดพุดจีนท่ี 25 กรัม 

ตอ แอลกอฮอล 200 มิลลิลิตร มีคาความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด คือ มีคาสีเทากับ 20.42 ซึ่งมีคาสี

ใกลเคียงกับคาสีมาตรฐานมากท่ีสุด 
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4.3 สารสกัดสีน้ําเงินเขียว 

 การสกัดสารสีกลุมสีน้ําเงินเขียว ไดทําการคัดเลือกวัสดุธรรมชาติท่ีใหสีน้ําเงินเขียว ไดแก 

อัญชันแหงและอัญชันสดมาทําการสกัดดวยตัวทําละลายน้ํา และแอลกอฮอล และเลือกวัสดุธรรมชาติ 

ท่ีใหสีใกลเคียงกับคาสีมาตรฐาน (ISO 12647-6) มากท่ีสุด ซึ่งแสดงอยูในตารางท่ี 4.5 และ 4.6 เพื่อ

นําวัสดุธรรมชาติท่ีไดมาผลิตเปนหมึกพิมพระบบอิงคเจ็ทตอไป  

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคาความแตกตางสี (∆E) เฉล่ียของวัสดุธรรมชาติท่ีใหสีน้ําเงินเขียวท่ีสกัดดวยน้ํา 

โดยหยดลงบนกระดาษท้ัง 3 ครั้ง 

วัสดุธรรมชาติ 

(ปริมาณกรัม 

ตอ นํ้า 200 

มิลลิลิตร) 

∆E เฉลี่ย 

อัญชันแหง อัญชันสด 

5 กรัม 52.13 56.90 

10 กรัม 48.83 54.65 

15 กรัม 48.82 52.90 

20 กรัม 47.04 52.60 

25 กรัม 46.60 51.48 

30 กรัม 45.67 54.04 

35 กรัม 45.68 52.95 

40 กรัม 44.82 51.75 

45 กรัม 46.05 51.80 

50 กรัม 42.71 52.10 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวาเมื่อนําคาสีของสารสีท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาสีมาตรฐาน ซึ่งมีคา 

L*a*b* เทากับ 58, -25, -43  สารสีท่ีสกัดดวยตัวทําละลายน้ําท่ีไดจากอัญชันแหงท่ี 50 กรัม ตอ น้ํา 

200 มิลลิลิตร มีคาความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด คือ มีคาสีเทากับ 42.71 ซึ่งมีคาสีใกลเคียงกับคาสี

มาตรฐานมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงคาความแตกตางสี (∆E) เฉล่ียของวัสดุธรรมชาติท่ีใหสีน้ําเงินเขียวท่ีสกัดดวย

แอลกอฮอล โดยหยดลงบนกระดาษท้ัง 3 ครั้ง 

วัสดุธรรมชาติ 

(ปริมาณกรัม 

ตอ แอลกอฮอล 

200 มิลลิลิตร) 

∆E เฉลี่ย 

อัญชันแหง อัญชันสด 

5 กรัม 66.05 63.84 

10 กรัม 66.17 63.04 

15 กรัม 66.73 62.75 

20 กรัม 66.99 61.29 

25 กรัม 67.21 58.37 

30 กรัม 66.96 56.98 

35 กรัม 68.23 55.13 

40 กรัม 67.15 54.55 

45 กรัม 68.25 54.19 

50 กรัม 68.52 55.29 

จากตารางท่ี 4.6 พบวาเมื่อนําคาสีของสารสีท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาสีมาตรฐาน ซึ่งมีคา 

L*a*b* เทากับ 58, -25, -43  สารสีท่ีสกัดดวยตัวทําละลายแอลกอฮอลท่ีไดจากอัญชันสดท่ี 45 กรัม 

ตอ แอลกอฮอล 200 มิลลิลิตร มีคาความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด คือ มีคาสีเทากับ 54.19 ซึ่งมีคาสี

ใกลเคียงกับคาสีมาตรฐานมากท่ีสุด 
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4.4   สารสกัดสีดํา 

 การสกัดสารสีกลุมสีดํา ไดทําการคัดเลือกวัสดุธรรมชาติท่ีใหสีดํา ไดแก กาแฟ หญาเฉากวย 

และหลอฮั้งกวย มาทําการสกัดดวยตัวทําละลายน้ํา และแอลกอฮอล และเลือกวัสดุธรรมชาติท่ีใหสี

ใกลเคียงกับคาสีมาตรฐาน (ISO 12647-6) มากท่ีสุด ซึ่งแสดงอยูในตารางท่ี 4.7  และ 4.8 เพื่อนํา

วัสดุธรรมชาติท่ีไดมาผลิตเปนหมึกพิมพระบบอิงคเจ็ทตอไป  

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงคาความแตกตางสี (∆E) เฉล่ียของวัสดุธรรมชาติท่ีใหสีดําท่ีสกัดดวยน้ํา โดยหยด

ลงบนกระดาษท้ัง 3 ครั้ง 

วัสดุธรรมชาติ 

(ปริมาณกรัม 

ตอ นํ้า 200 

มิลลิลิตร) 

∆E เฉลี่ย 

กาแฟ หญาเฉากวย 

 

หลอฮั้งกวย 

5 กรัม 74.93 69.07 71.77 

10 กรัม 78.59 69.50 75.14 

15 กรัม 77.65 70.91 76.33 

20 กรัม 75.07 71.47 74.82 

25 กรัม 75.27 72.27 76.95 

30 กรัม 72.13 72.73 77.74 

35 กรัม 70.11 70.70 75.16 

40 กรัม 65.35 72.80 75.41 

45 กรัม 57.25 71.53 69.33 

50 กรัม 59.19 69.00 69.95 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวาเมื่อนําคาสีของสารสีท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาสีมาตรฐาน ซึ่งมีคา 

L*a*b* เทากับ 31, 1, 1 สารสีท่ีสกัดดวยตัวทําละลายน้ําท่ีไดจากกาแฟท่ี 45 กรัม ตอ น้ํา 200 

มิลลิลิตร มีคาความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด คือ มีคาสีเทากับ 57.25 ซึ่งมีคาสีใกลเคียงกับคาสี

มาตรฐานมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาความแตกตางสี (∆E) เฉล่ียของวัสดุธรรมชาติท่ีใหสีดําท่ีสกัดดวยแอลกอฮอล 

โดยหยดลงบนกระดาษท้ัง 3 ครั้ง 

วัสดุธรรมชาติ 

(ปริมาณกรัม 

ตอ แอลกอฮอล 

200 มิลลิลิตร) 

∆E เฉลี่ย 

กาแฟ หญาเฉากวย 

 

หลอฮั้งกวย 

5 กรัม 68.86 68.81 68.93 

10 กรัม 69.07 68.95 68.87 

15 กรัม 69.74 69.25 69.13 

20 กรัม 70.65 69.76 69.28 

25 กรัม 70.92 67.87 68.70 

30 กรัม 71.82 68.55 69.21 

35 กรัม 73.30 68.29 68.68 

40 กรัม 75.19 69.16 69.39 

45 กรัม 76.08 68.16 69.03 

50 กรัม 76.43 68.77 69.06 

จากตารางท่ี 4.8 พบวาเมื่อนําคาสีของสารสีท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาสีมาตรฐาน ซึ่งมีคา 

L*a*b* เทากับ 31, 1, 1 สารสีท่ีสกัดดวยตัวทําละลายแอลกอฮอลท่ีไดจากหญาเฉากวยท่ี 25 กรัม 

ตอ แอลกอฮอล 200 มิลลิลิตร มีคาความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด คือ มีคาสีเทากับ 67.87 ซึ่งมีคาสี

ใกลเคียงกับคาสีมาตรฐานมากท่ีสุด 

 เนื่องจากคาความแตกตางของสีท่ีไดมีคาคอนขางสูง จึงทําการปรับปรุงดวยวิธีการนําไป

ทดลองผสมกับสารสีท่ีสกัดดวยตัวทําละลายน้ําท่ีไดจากอัญชันแหงท่ี 50 กรัม ตอ น้ํา 200 มิลลิลิตร 

ท่ีมีคาความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด คือ มีคาสีเทากับ 42.71 ในอัตราสวน สารสีดําท่ีสกัดดวยตัวทํา

ละลายน้ําจากหญาเฉากวย, กาแฟ และ หลอฮั้งกวย ท่ี 50 กรัม ตอ น้ํา 200 มิลลิลิตร ตอ สารสีน้ํา

เงินเขียวท่ีสกัดดวยตัวทําละลายน้ําท่ีไดจากอัญชันแหงท่ี 50 กรัม ตอ น้ํา 200 มิลลิลิตร เทากับ 

25:75, 50:50 และ 75:25 ซึ่งแสดงอยูในตารางท่ี 4.9 เพื่อนําวัสดุธรรมชาติท่ีไดมาผลิตเปนหมึกพิมพ

ระบบอิงคเจ็ทตอไป  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงคาความแตกตางสี (∆E) เฉล่ียของวสัดุธรรมชาติท่ีใหสีดําท่ีสกัดจากหญาเฉากวย 

กาแฟ และหลอฮั้งกวย ผสมอัญชันแหงท่ีสกัดดวยน้ําโดยหยดลงบนกระดาษท้ัง 3 ครั้ง 

อัตราสวนของ 

สารใหส ี

∆E เฉลี่ย 

กาแฟผสมกับ 

อัญชันแหง 

หญาเฉากวยผสมกับ 

อัญชันแหง 

หลอฮั้งกวยผสมกับ 

อัญชันแหง 

25:75 21.25 36.13 32.85 

50:50 20.84 32.95 28.98 

75:25 19.42 28.64 28.25 

จากตารางท่ี 4.9 พบวาเมื่อนําคาสีของสารสีท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาสีมาตรฐาน ซึ่งมีคา 

L*a*b* เทากับ 31, 1, 1 สารสีท่ีสกัดดวยตัวทําละลายน้ําท่ีไดจากกาแฟผสมกับอัญชันแหง ท่ี

อัตราสวน 75:25 มีคาความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด คือ มีคาสีเทากับ 19.42 ซึ่งมีคาสีใกลเคียงกับคา

สีมาตรฐานมากท่ีสุด 

 

4.5 การทดสอบการเก็บรักษา 

ผลการทดสอบกล่ิน และการตกตะกอนของวัสดุธรรมชาติ ไดแก กระเจ๊ียบ ดอกคําฝอย 

อัญชันแหง และกาแฟผสมกับอัญชันแหง ท่ีคาสีใกลเคียงกับคาสีมาตรฐานมากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 4.10 ผลการทดสอบกล่ินและการตกตะกอนของวัสดุธรรมชาติท่ีคาสีใกลเคียง

กับคาสีมาตรฐานมากท่ีสุด 

การ

ทดสอบ 

กระเจ๊ียบ ดอกคําฝอย อัญชันแหง 
กาแฟผสมกับ 

อัญชันแหง 

1 วัน 2 วัน 3 วัน 1 วัน 2 วัน 3 วัน 1 วัน 2 วัน 3 วัน 1 วัน 2 วัน 3 วัน 

กลิ่น             

การ

ตกตะกอน 
            

หมายเหตุ       หมายถึง มีกล่ิน 

                    หมายถึง ตกตะกอน 

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวาผลการทดสอบกลิ่นและการตกตะกอนของวัสดุธรรมชาติของ

กระเจ๊ียบ ดอกคําฝอย และอัญชันแหง ในระยะเวลา 3 วัน ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง สวนกาแฟ

ผสมกับอัญชันแหงในระยะเวลา 3 วัน  ไมเกิดการเปล่ียนแปลงกล่ิน แตมีการตกตะกอน 
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4.6 การผลิตหมึกพิมพอิงคเจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ ท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑอาหาร 

 นําสารสกัดท่ีไดจากวัสดุธรรมชาติ มาผลิตเปนหมึกพิมพ ดวยเครื่องพิมพระบบอิงคเจ็ท โดย

ใชภาพตนฉบับ ดังภาพท่ี 4.1  เปรียบเทียบสีระหวางหมึกพิมพอิงคเจ็ทกับหมึกพิมพท่ีสกัดไดจากวัสดุ

ธรรมชาติ ดังภาพท่ี 4.2 

  

 
 

ภาพท่ี 4.1 ภาพตนฉบับ 
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(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 4.2 เปรียบเทียบสีระหวางหมึกพิมพอิงคเจ็ทกับหมึกพิมพท่ีสกัดไดจากวัสดุธรรมชาติ 

ก) ภาพท่ีพิมพดวยหมึกพิมพระบบอิงคเจ็ท 

ข) ภาพท่ีพิมพดวยหมึกพิมพท่ีสกัดไดจากวัสดุธรรมชาติ 



บทท่ี  5 

 

สรุปผล อภิปรายผลโครงการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 

 การพัฒนาหมึกพิมพองิคเจ็ทสีมวงแดง (Magenta) สีเหลือง (Yellow) สีน้ําเงินเขียว (Cyan) 

และสีดํา (Black) จากวัสดุธรรมชาติ ผูศึกษาไดทําการศึกษาตามข้ันตอน และวิธีการดําเนินการไดผล

การทดลองท่ีสามารถนํามาสรุปผลของการทําโครงการวิจัยไดดังตอไปนี ้

 5.1 สรุปผลการศึกษา 

 5.2 อภิปรายผลโครงการวิจัย 

 5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการทําโครงการวิจัยเรื่องการผลิตหมึกพิมพระบบอิงคเจ็ทจากวัสดุธรรมชาติเพื่อ

ผลิตภัณฑอาหาร โดยมีกระบวนการทําโครงการวิจัยเริ่มต้ังแต การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติ

ท่ีจะนํามาใชในการสกัดเปนสารใหสีของหมึกพิมพอิงคเจ็ท จากนั้นนํามาสกัดดวยวิธีการตมดวยตัวทํา

ละลายน้ําและแอลกอฮอลตามอัตราสวนท่ีเหมาะสม เพื่อหาอัตราสวนท่ีมีคาความแตกตางสี (∆E) 

ใกลเคียงกับคาสีตามมาตรฐาน ISO 12647-6 และการเก็บรักษา จากผลของการศึกษาสามารถสรุป

ไดดังนี้ 

5.1.1 การสกัดสารสีมวงแดง (Magenta) จากวัสดุธรรมชาติ ไดแก กระเจ๊ียบ กะหลํ่าปมวง 

บีทรูท และฝาง พบวาเมื่อนําคาสีของสารสีท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาสีมาตรฐาน ซึ่งมีคา L*a*b* 

เทากับ 54, 58, -2 สารสีท่ีสกัดดวยตัวทําละลายน้ําท่ีไดจากกระเจ๊ียบท่ี 50 กรัม ตอ น้ํา 200 

มิลลิลิตร มีคาความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด คือ มีคาสีเทากับ 10.22 ซึ่งมีคาสีใกลเคียงกับคาสี

มาตรฐานมากท่ีสุด 

5.1.2 การสกัดสารสีเหลือง (Yellow) จากวัสดุธรรมชาติ ไดแก เกกฮวย ดอกคําฝอย 

มะตูม และเมล็ดพุดจีน พบวาเมื่อนําคาสีของสารสีท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาสีมาตรฐาน ซึ่งมีคา 

L*a*b* เทากับ 86, -4, 75 สารสีท่ีสกัดดวยตัวทําละลายน้ําท่ีไดจากดอกคําฝอยท่ี 5 กรัม ตอ น้ํา 

200 มิลลิลิตร มีคาความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด คือ มีคาสีเทากับ 11.82 ซึ่งมีคาสีใกลเคียงกับคาสี

มาตรฐานมากท่ีสุด 

5.1.3 การสกัดสารสีน้ําเงินเขียว (Cyan) จากวัสดุธรรมชาติ ไดแก อัญชันแหงและอัญชัน

สด พบวาเมื่อนําคาสีของสารสีท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาสีมาตรฐาน ซึ่งมีคา L*a*b* เทากับ 58, -25, 
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-43 สารสีท่ีสกัดดวยตัวทําละลายน้ําท่ีไดจากอัญชันแหงท่ี 50 กรัม ตอ น้ํา 200 มิลลิลิตร มีคาความ

แตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด คือ มีคาสีเทากับ 42.71 ซึ่งมีคาสีใกลเคียงกับคาสีมาตรฐานมากท่ีสุด 

5.1.4 การสกัดสารสีดํา (Black) จากวัสดุธรรมชาติ ไดแก กาแฟ หญาเฉากวย และหลอ

ฮั้งกวย พบวาเมื่อนําคาสีของสารสีท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาสีมาตรฐาน ซึ่งมีคา L*a*b* เทากับ 31, 

1, 1 สารสีท่ีสกัดดวยตัวทําละลายน้ําท่ีไดจากกาแฟท่ี 45 กรัม ตอ น้ํา 200 มิลลิลิตร มีคาความ

แตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด คือ มีคาสีเทากับ 57.25 ซึ่งมีคาสีใกลเคียงกับคาสีมาตรฐานมากท่ีสุด 

5.1.5 การสกัดสารสีดํา (Black) จากสารสีดําท่ีสกัดดวยตัวทําละลายน้ําจากหญาเฉากวย, 

กาแฟ และ หลอฮั้งกวย ท่ี 50 กรัม ตอ น้ํา 200 มิลลิลิตร ตอ สารสีน้ําเงินเขียวท่ีสกัดดวยตัวทํา

ละลายน้ําท่ีไดจากอัญชันแหงท่ี 50 กรัม ตอ น้ํา 200 มิลลิลิตร ในอัตราสวนเทากับ 25:75, 50:50 

และ 75:25 พบวาเมื่อนําคาสีของสารสีท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาสีมาตรฐาน ซึ่งมีคา L*a*b* เทากับ 

31, 1, 1 สารสีท่ีสกัดดวยตัวทําละลายน้ําท่ีไดจากกาแฟผสมกับอัญชันแหง ท่ีอัตราสวน 75:25 มีคา

ความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด คือ มีคาสีเทากับ 19.42 ซึ่งมีคาสีใกลเคียงกับคาสีมาตรฐานมากท่ีสุด

 5.1.6 ผลการทดสอบกล่ิน และการตกตะกอนของวัสดุธรรมชาติ ไดแก กระเจี๊ยบ ดอก

คําฝอย อัญชันแหง และกาแฟผสมกับอัญชันแหง ท่ีคาสีใกลเคียงกับคาสีมาตรฐานมากท่ีสุด พบวา

ผลการทดสอบกล่ินและการตกตะกอนของวัสดุธรรมชาติของกระเจ๊ียบ ดอกคําฝอย และอัญชัน

แหง ในระยะเวลา 3 วัน ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง สวนกาแฟผสมกับอัญชันแหงในระยะเวลา 3 

วัน ไมเกิดการเปล่ียนแปลงกล่ิน แตมีการตกตะกอน  

 5.1.7 ผลการเปรียบเทียบสีระหวางหมึกพิมพอิงคเจ็ทกับหมึกพิมพท่ีสกัดไดจากวัสดุ

ธรรมชาติ พบวา หมึกพิมพท่ีสกัดไดจากวัสดุธรรมชาติสามารถใชทดแทนหมึกพิมพอิงคเจ็ทเพื่อ

ผลิตภัณฑอาหารได 

 

5.2   อภิปรายผลโครงการวิจัย 

การสกัดสารสีมวงแดง (Magenta) จากกระเจ๊ียบดวยตัวทําละลายน้ําในอัตราสวนกระเจ๊ียบ 

50 กรัม ตอ น้ํา 200 มิลลิลิตร มีคาความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด ซึ่งมีคาสีใกลเคียงกับคาสีมาตรฐาน

มากท่ีสุด เพื่อใชในการพิมพดวยเครื่องพิมพระบบอิงคเจ็ทได ซึ่งสอดคลองกับงายวิจัยของ Sabina 

Nélida Di Risio (2009) ท่ีไดวิจัยเกี่ยวกับ การทดสอบการยึดติดและลักษณะทางกายภาพของหมึก

พิมพชีวภาพจากมะรุมท่ีพิมพบนพื้นผิวของวัสดุรองรับ ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับหมึกพิมพชีวภาพสูตร

ใหมจากมะรุม (HRP) และพัฒนาเพื่อใชพิมพดวยเครื่องพิมพระบบพนหมึกแบบไพโซอิเล็กทริกส ซึ่งมี

ประสิทธิภาพในการพิมพท่ีดี 

การสกัดสารสีเหลือง (Yellow) จากดอกคําฝอยดวยตัวทําละลายน้ําในอัตราสวนดอก

คําฝอย 5 กรัม ตอ น้ํา 200 มิลลิลิตร มีคาความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด ซึ่งมีคาสีใกลเคียงกับคาสี
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มาตรฐานมากท่ีสุด และจากการตรวจอนุภาคพบวา เกิดไขเล็กนอยในสารท่ีสกัดได ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สมเกียรติ งานประเสริฐสิทธิ์ และ สมศักด์ิ ดํารงเลิศ (2538) ท่ีกลาววา ดอกคําฝอยเปน

พืชสมุนไพรท่ีมี  กรดไลโนเลอิก (Linoleic acid) ซึ่งเปนกรดไขมันไมอิ่มตัว ในปริมาณมากกวาพืช

ชนิดอื่นๆ ดังนั้นในการสกัดสารจึงมีการปนของน้ํามันเปนจํานวนมาก และจะเกิดไขท่ีอุณหภูมิหอง 

(25-30°C) ไดงาย 

การสกัดสารสีน้ําเงินเขียว (Cyan) จากอัญชันแหงดวยตัวทําละลายน้ําในอัตราสวนอัญชัน

แหง50 กรัม ตอ น้ํา 200 มิลลิลิตร มีคาความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด ซึ่งมีคาสีใกลเคียงกับคาสี

มาตรฐานมากท่ีสุด แตคาความแตกตางของสีท่ีไดมีคาคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสีอื่นๆ จึงควรหา

พืชชนิดใหมมาทดแทนเพิ่มเติม เพื่อเปนทางเลือกใหม และใหคาสีใกลเคียงกับคาสีมาตรฐานมากท่ีสุด 

การสกัดสีดํา (Black) จากกาแฟดวยตัวทําละลายน้ําในอัตราสวนกาแฟ 45 กรัม ตอ น้ํา 200 

มิลลิลิตร มีคาความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด ซึ่งมีคาสีใกลเคียงกับคาสีมาตรฐานมากท่ีสุด แตคาความ

แตกตางของสีท่ีไดมีคาคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสีอื่นๆ จึงทําการปรับปรุงดวยวิธีการนําสารสีท่ี

สกัดดวยตัวทําละลายน้ําท่ีไดจากกาแฟ 50 กรัม ตอ น้ํา 200 มิลลิลิตร ไปทดลองผสม กับสารสีท่ีสกัด

ดวยตัวทําละลายน้ําท่ีไดจากอัญชันแหง 50 กรัม ตอ น้ํา 200 มิลลิลิตร ในอัตราสวนเทากับ 75:25 

พบวามีคาความแตกตางสี (∆E) ตํ่าท่ีสุด ซึ่งมีคาสีใกลเคียงกับคาสีมาตรฐานมากกวาใช สารสกัดท่ีได

จากกาแฟเพียงอยางเดียว ซึ่งสามารถพิมพไดโดยไมมีการอุดตันแตกตางจากงานวิจัยของ สุรชัย ขัน

แกว และคณะ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลของหมึกพิมพระบบพนหมึกฐานน้ําชนิดใชสารใหสี

จากดีปลาหมึก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําสารสีท่ีเหลือท้ิงจากดีปลาหมึกจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล 

มาผลิตเปนสารใหสีดําสําหรับผลิตเปนหมึกพิมพในระบบการพิมพตางๆ ซึ่งมุงพัฒนาใหเกิดการลด

การใชสารเคมีท่ีเปนพิษในหมึกพิมพ โดยทําการศึกษาลักษณะทางกายภาพของสารสีจากดีปลาหมึก 

และความเปนไปไดในการใชผลิตเปนสารใหสี ซึ่งพบวาดีปลาหมึกจากแหลงผลิตแตละแหง มีคาความ

หนืด และปริมาณความเขมขนของสารใหสีแตกตางกัน และหมึกพิมพเกิดการอุดตันไมสามารถพิมพ

ออกได ซึ่งอาจเกิดไดจากรูปรางของอนุภาคท่ีมีขนาดใหญจนลดขนาดไดยาก และจากการทดสอบการ

เก็บรักษาสารสีดําท่ีไดจากกาแฟผสมกับอัญชันแหง ท่ีมีคาสีใกลเคียงกับคาสีมาตรฐานมากท่ีสุด มา

ทําการทดสอบการตกตะกอนในระยะเวลา 3 วัน พบวา เกิดการตกตะกอน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุรชัย ขันแกว และจันทิรา โกมาสถิต (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผล

การกระจายตัวของผงสีดําดวยสารลดแรงตึงผิวสําหรับผลิตหมึกพิมพอิงคเจ็ทฐานน้ํา โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําสารลดแรงตึงผิวมาใชเปนสารชวยกระจายผงสีดํา และหาอัตราสวนท่ี

เหมาะสมในการกระจายอนุภาคผงสีดํา และเพื่อพัฒนาคุณสมบัติของหมึกพิมพอิงคเจ็ทฐานน้ํา เม่ือ

เปรียบเทียบผลการตกตะกอนของน้ําหนักตะกอนท่ีไดและเวลาในการตกตะกอนพบวา มีการ

ตกตะกอนของผงสี 
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จากผลโครงการวิจัยสรุปไดวา สารสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติสามารถนํามาใชผลิตหมึกพิมพ

ระบบอิงคเจ็ท เพื่อผลิตภัณฑอาหารได 
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ภาพท่ี 6.17 การทดสอบสีเหลืองจากเมล็ดพุดจีนสกัดดวยแอลกอฮอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.18 การทดสอบสีเหลืองจากเมล็ดพุดจีนท่ีสกัดดวยน้ําและแอลกอฮอล 
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6.7 สารสกัดสีเหลืองจากดอกเกกฮวย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6.19 การทดสอบสีเหลืองจากดอกเกกฮวยสกัดดวยน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.20 การทดสอบสีเหลืองจากดอกเกกฮวยสกัดดวยแอลกอฮอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6.21 การทดสอบสีเหลืองจากดอกเกกฮวยท่ีสกัดดวยน้ําและแอลกอฮอล 
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6.8 สารสกัดสีเหลืองจากมะตูม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6.22 การทดสอบสีเหลืองจากมะตูมสกัดดวยน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6.23 การทดสอบสีเหลืองจากมะตูมสกัดดวยแอลกอฮอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6.24 การทดสอบสีเหลืองจากมะตูมท่ีสกัดดวยน้ําและแอลกอฮอล 
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6.9 สารสกัดสีน้ําเงินเขียวจากอัญชันสด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6.25 การทดสอบสีน้ําเงินเขียวจากอัญชันสดสกัดดวยน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6.26 การทดสอบสีน้ําเงินเขียวจากอัญชันสดสกัดดวยแอลกอฮอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.27 การทดสอบสีน้ําเงินเขียวจากอัญชันสดท่ีสกัดดวยน้ําและแอลกอฮอล 
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6.10 สารสกัดสีน้ําเงินเขียวจากอัญชันแหง 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6.28 การทดสอบสีน้ําเงินเขียวจากอัญชันแหงสกัดดวยน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.29 การทดสอบสีน้ําเงินเขียวจากอัญชันแหงสกัดดวยแอลกอฮอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.30 การทดสอบสีน้ําเงินเขียวจากอัญชันแหงท่ีสกัดดวยน้ําและแอลกอฮอล 
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6.11 สารสกัดสีน้ําเงินเขียวจากกะหลํ่าปลีมวง 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6.31 การทดสอบสีน้ําเงินเขียวจากกะหลํ่าปลีมวงสกัดดวยน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.32 การทดสอบสีน้ําเงินเขียวจากกะหลํ่าปลีมวงสกัดดวยแอลกอฮอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.33 การทดสอบสีน้ําเงินเขียวจากกะหลํ่าปลีมวงท่ีสกัดดวยน้ําและแอลกอฮอล 
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6.12 สารสกัดสีดําจากกาแฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.34 การทดสอบสีดําจากกาแฟสกัดดวยน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.35 การทดสอบสีดําจากกาแฟสกัดดวยแอลกอฮอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.36 การทดสอบสีดําจากกาแฟท่ีสกัดดวยน้ําและแอลกอฮอล 
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6.13 สารสกัดสีดําจากหญาเฉากวย 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6.37 การทดสอบสีดําจากหญาเฉากวยสกัดดวยน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6.38 การทดสอบสีดําจากหญาเฉากวยสกัดดวยแอลกอฮอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.39 การทดสอบสีดําจากหญาเฉากวยท่ีสกัดดวยน้ําและแอลกอฮอล 
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6.14 สารสกัดสีดําจากหลอฮั้งกวย 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6.40 การทดสอบสีดําจากหลอฮั้งกวยสกัดดวยน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6.41 การทดสอบสีดําจากหลอฮั้งกวยสกัดดวยแอลกอฮอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.42 การทดสอบสีดําจากหลอฮั้งกวยท่ีสกัดดวยน้ําและแอลกอฮอล 
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ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ  นายสุรวิทย  นันทการัตน 

 

งานวิจัยเร่ือง   การผลิตหมึกพิมพระบบอิงคเจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑอาหาร 

 

การศึกษา วท.ด.  เทคโนโลยีทางภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.อ.ม.  ครุศาสตรเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

วท.บ.  เทคโนโลยีการพิมพ ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 

สถานท่ีติดตอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 

 ภาควิชาเทคโนโลยีส่ือสารและอุตสาหกรรม 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 2  ถนนนางล้ินจ่ี  ทุงมหาเมฆ 

สาทร  กรุงเทพมหานคร  10120 
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ช่ือ  ผูชวยศาสตราจารย ภาณุภัทร  ตางาม 

 

งานวิจัยเร่ือง   การผลิตหมึกพิมพระบบอิงคเจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑอาหาร 
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สถานท่ีติดตอ สาขาวิชาชีววิทยา 

 ภาควิชาเทคโนโลยีส่ือสารและอุตสาหกรรม 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 2  ถนนนางล้ินจ่ี  ทุงมหาเมฆ 

สาทร  กรุงเทพมหานคร  10120 
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ช่ือ  นางสาวนชพรรณ  จ่ันทอง 

 

งานวิจัยเร่ือง   การผลิตหมึกพิมพระบบอิงคเจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑอาหาร 

 

การศึกษา ค.อ.ม.  ครุศาสตรเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ค.อ.บ.  ครุศาสตรเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

สถานท่ีติดตอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 

 ภาควิชาเทคโนโลยีส่ือสารและอุตสาหกรรม 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 2  ถนนนางล้ินจ่ี  ทุงมหาเมฆ 
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ช่ือ  นายบุญชัย  ดวงสวัสด์ิ 
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สถานท่ีติดตอ สาขาวิชาเคมี 

 ภาควิชาเทคโนโลยีส่ือสารและอุตสาหกรรม 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 2  ถนนนางล้ินจ่ี  ทุงมหาเมฆ 

สาทร  กรุงเทพมหานคร  10120 
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77 
 

ช่ือ  นางสาวอนัญญา  ไทยบุญนาค 

 

งานวิจัยเร่ือง   การผลิตหมึกพิมพระบบอิงคเจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑอาหาร 
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สถานท่ีติดตอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 

 ภาควิชาเทคโนโลยีส่ือสารและอุตสาหกรรม 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 2  ถนนนางล้ินจ่ี  ทุงมหาเมฆ 

สาทร  กรุงเทพมหานคร  10120 

โทร. 0 2287 9701 
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ช่ือ  นางสาวสุวรรณา  รุงเรือง 

 

งานวิจัยเร่ือง   การผลิตหมึกพิมพระบบอิงคเจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑอาหาร 
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สถานท่ีติดตอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 

 ภาควิชาเทคโนโลยีส่ือสารและอุตสาหกรรม 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 2  ถนนนางล้ินจ่ี  ทุงมหาเมฆ 
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