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บรรณาธิการแถลง 
 
 วารสารคหกรรมศาสตร มศว ที่ทานกําลังอานฉบับนี้ ถือเปนฉบับที่ทางภาควิชาคหกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร มศว ไดกลับมาดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่หางหายไปนานหลายป   การกลับมา 
ของวารสารในครั้งนี้ เพื่อนําเสนอขาวคราวความเปนไปของภาควิชาฯ ตลอดจนบทความทางวิชาการ 
ของภาควิชาฯ ใหทานไดทราบ รวมทั้งบทความทั่วไป ที่เปนประโยชนกับทานผูอานนอกจากนี้ยังเปนสื่อ 
สําหรับนิสิตปจจุบัน และบัณฑิตของภาควิชาฯ อีกดวย    ทานที่มีความประสงคจะสงบทความลงวารสารฯ 
ขอใหติดตอกับทางภาควิชาฯไดคะและวารสารฯของเรายังเผยแพรผานเว็บไซตของภาควิชาฯ ที่  
www.swu.ac.th/sci/home    ซ่ึงเปนสื่ออีกชองทางหนึ่งที่ทันสมัยและสะดวกตอการอานและการติดตอ 
กับทางภาควิชาฯอีกดวย สําหรับกําหนดการออกวารสารฯ นั้น มีกําหนดออกทุก 4 เดือน   โดยฉบับแรก 
เปนฉบับประจําเดือนมกราคม-มีนาคม 2550      ขอใหทุกทานมีความสุข สุขภาพดีตลอด ปใหม 
นี้และตลอดไป แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ 
 

 
 

แนะนําภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร มศว 
 
  ปจจุบันภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปดสอน  2 
หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตรมีประวัติความเปนมาอันยาวนานเริ่มตั้งแตป 
พ.ศ. 2500 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษา ทําหนาที่สอนวิชาปญหาการดําเนิน
ชีวิตและโภชนาการเบื้องตนแกนิสิตสาขาตางๆ ตอมาในป พ.ศ. 2512 ไดมีการเปดการเรียนการสอน
หลักสูตร การศึกษาบัณฑิตวิชาเอกคหกรรมศาสตร และวิชาโทโภชนาการ ในป พ.ศ. 2529 เปดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร  
และในป พ.ศ. 2535 มีการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกคหกรรมศาสตรเปนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร ซ่ึงภาควิชาฯ ไดผลิตบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเอกคหกรรม
ศาสตรมาแลวทั้งหมด 12 รุน และบัณฑิตสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการทั้งหมด 17 รุน 

http://www.swu.ac.th/sci/home
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  สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการเปนหลักสูตรที่มีการศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตรเคมีชีวภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ และวิศวกรรมศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาธรรมชาติ
ของอาหาร สาเหตุการเนาเสียเสื่อมคุณภาพ การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร และการนําความรูนั้นๆ ไป
ใชประโยชน รวมถึงการศึกษาดานอื่นๆ เมื่อบัณฑิตจบการศึกษาสามารถที่จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับ
อาหาร เชน การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ไมวาจะเปนฝายผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ หรือฝาย
วจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ และทํางานที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน การวิจัย การวิเคราะหอาหารและการตั้งมาตรฐาน
อาหาร เปนตน ซ่ึงหลักสูตรวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใช
มาตรฐานหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืนที่เปนดานวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยีการอาหาร 
แตหลักสูตรนี้ตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืนคือ เนนใหบัณฑิตมีความรูทางดานโภชนาการดวย นอกเหนือจาก
ความรูในดานการผลิตอาหารในอุตสาหกรรม เพื่อใหบัณฑิตสามารถทํางานในสายงานที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพได รวมทั้งสามารถแนะนําอาหารที่เหมาะสมสําหรับผูบริโภคที่
จํากัดอาหารบางชนิด ซ่ึงเหมาะกับความตองการของอุตสาหกรรมอาหารในปจจุบัน 
  สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคหกรรมศาสตรวิชาคหกรรมศาสตรนับวาเปน
ศาสตรที่บูรณาการความรูอยางแทจริง เพราะนิสิตจะไดเร่ิมเรียนรูตั้งแตพัฒนาการของมนุษย ไดรูจักตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน รูจักการจัดการเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนการบริหารและจัดการทรัพยากรให
เหมาะสมโดยอาศัยความรูทางดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยี ดังนั้นนิสิตจึงตองเรียนวิชาพื้นฐานทั้ง
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และภาษาอังกฤษ สําหรับกลุมวิชาชีพแบงเปน 4 กลุม ใหนิสิตไดเลือกตามความ
สนใจ  ไดแก อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร ส่ิงทอและเครื่องแตงกาย และการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยและครอบครัว แตอยางไรก็ตามปจจุบันภาควิชาฯจัดกลุมวิชาชีพใหเหมาะสมกับจํานวนนิสิตสองกลุม 
คือ กลุมอาหารและโภชนาการ และสิ่งทอและเครื่องแตงกาย นอกจากนี้ในปการศึกษา 2551 ภาควิชาฯ จะ
เพิ่มกลุมวิชาชีพอุตสาหกรรมบริการที่จะเนนความสามารถเชิงจัดการบวกกับงานคหกรรม สําหรับกลุม
วิชาชีพอาหารและโภชนาการเนนการศึกษาเรื่องของอาหาร การจัดการอาหารในสถาบัน การทดลองคนควา
อาหาร โภชนาการ และโภชนาการชุมชน เปนตน กลุมวิชาชีพส่ิงทอและเครื่องแตงกายจะเนนใหนิสิตมี
ความรูเกี่ยวกับเสนใย การยอมสี การพิมพ รวมไปถึงการตัดเย็บเสื้อผา ซ่ึงบัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถที่จะ
ไปประกอบอาชีพในสายงานตางๆ ไดหลากหลาย เชน เปนนักโภชนาการ นักกําหนดอาหาร ธุรกิจการ
บริการอาหาร  ทํางานดานการควบคุมคุณภาพ ฝายจัดซื้อ หรือประกอบอาชีพอิสระ เปนตน 
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  นิสิตที่เรียนทั้ง 2 หลักสูตรของภาควิชาตองผานการฝกงานในภาคฤดูรอน ทําใหนิสิตมีโอกาส
สัมผัสกับงานวิชาชีพ  และเรียนรูการทํางานในองคกรธุรกิจ เมื่อนิสิตขึ้นชั้นปที่4 ทุกคนจะเรียนรูการทํางาน
วิจัยดวยการศึกษาในวิชาปญหาพิเศษ (Special Problem) ซ่ึงเปนการประยุกตความรูที่นิสิตเรียนมาตลอด 4 ป  
  จากขอมูลที่กลาวมาขางตน ทําใหทานผูอานไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของภาควชิาคหกรรมศาสตรไดมากขึ้น หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติม
สามารถติดตอไดโดยตรงที่ภาควิชาฯ ในเวลาราชการ 
          อ.คุณาวรรณ  อารยะนรากูล 
               เรียบเรียง 

 
 

โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
 
โครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
              เนื่องในปพ.ศ. 2550    เปนปที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา  ทางคณะผูจัดทําวารสาร 
คหกรรมศาสตร มศว  จึงขออัญเชิญโครงการในพระราชดําริ
บางสวนที่นาสนใจมาเลาสูกันฟง 
              เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิน
กลับจากการทรงศึกษาในประเทศสวิตเซอรแลนด  พ.ศ. 2494 
ทรงมีพระราชดําริที่จะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อบําบัดทุกขบํารุง
สุขพสกนิกรของพระองค ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ดวยเหตุนี้ 
พระองคจึงมีพระราชปรารถนาที่จะเสด็จพระราชดําเนินไปทรง
เยี่ยมราษฎรใหทั่วทุกแหง เพื่อสัมผัสชีวิตความเปนอยูของพสก
นิกร อีกทั้งยังมี พระราชประสงคที่จะทราบความเดือดรอนและ
ความตองการของราษฎรอีกดวย  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มาของภาพ :  
http://dds.bma.go.th/king/king_project2.ht
m
(12 มีนาคม 2550) 

http://dds.bma.go.th/king/king_project2.htm
http://dds.bma.go.th/king/king_project2.htm
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ในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเปนไปตามแนวพระราชดําริ  และบรรลุ
วัตถุประสงคควรจะไดดําเนินการโดยมีหลักการสําคัญ ๆ คือ 

1. การแกไขปญหาเฉพาะหนา มุงชวยเหลือแกไขปญหาเฉพาะหนาที่ราษฎรกําลังประสบอยู 
2. การพัฒนาตองเปนไปตามขั้นตอนตามลําดับความจําเปนและประหยัด ทั้งนี้เพื่อใหมีรากฐานที่มั่นคง

กอนแลวจึงดําเนินการเพื่อความเจริญกาวหนาในลําดับตอ ๆ ไปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
เนน การพัฒนาที่มุงสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในลักษณะการพึ่งตนเองทรงใชคําวา "ระเบิด
จากขางใน" นั่นคือทําใหชุมชน หมูบานมีความเขมแข็งกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 

3. การพึ่งตนเองเปนการดําเนินการขั้นตอนที่ตอเนื่องจากขั้นตอนทั้ง 2 ขอ คือ การพัฒนาใหประชาชน
สามารถอยูในสังคมไดตามสภาพ และสามารถ "พึ่งตนเองได" 

4. การสงเสริมความรูและเทคนิควิชาการสมัยใหมที่พระองคจะทรงเห็นวาส่ิงที่ชาวชนบทขาดแคลน 
และเปนความตองการ   ก็คือความรูในการทํามาหากิน การทาํการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
พระองคทรงเนน "ตัวอยางของความสําเร็จ"   ดังนั้นพระองคจึงพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้ง 
"ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ"  ขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ   เพื่อเปนสถานที่
ศึกษาทดลองวิจัยและแสวงหาความรู เทคนิควิชาการสมัยใหมที่ราษฎร "รับได" นําไป "ดําเนินการ
เองได" และเปนวิธีการที่ "ประหยัด" 

5. การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากในการพัฒนาประเทศในระยะเวลาที่ผานมา ได
เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิเปนสําคัญ ทําใหมีการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงเห็นวาการพัฒนาฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติจะมีผลตอการพัฒนาการเกษตร จึงทรง
มุงเนนที่จะใหมีการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปนรากฐานของ   การพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว 

6. การสงเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม เนื่องจากเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่สูงและรวดเร็ว 
ทําใหโครงสรางทางเศรษฐกิจเปลี่ยนไปสูการผลิตที่มีภาคอุตสาหกรรมและบริการเปนหลัก มีผลทํา
ใหสังคมไทยเปลี่ยนเปนสังคมเมืองและเกิดปญหาทางดานความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม 
ดังนั้นจึงเกิดโครงการในพระราชดําริเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ 
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โครงการหวยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนโครงการตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มรายไดและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูกันไป โดยมี
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมดําเนินงานสนองพระราชดําริตั้งแตป 2533 จนถึงปจจุบัน ซ่ึงการดําเนินงาน
โครงการฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและชุมชน ควบคูไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยใชหลักการประสานสัมพันธของสถาบันหลักในการพัฒนา คือ บาน (ชุมชน 
ประชาชน) วัด โรงเรียนและราชการ หรือ “บวร” ซ่ึงเปนแนวพระราชดําริการพัฒนาแบบการมีสวนรวม
ของทุกฝายในลักษณะบูรณาการทั้งแผนการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน 
 

การพัฒนาพื้นท่ีเดิมสูแนวพระราชดําริ 
โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติเขาพระฤาษี-เขาบอแร แปลงที่ 
๒ ตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่มีราษฎรเขาไปบุกรุกตัดไมทําลายปาและ
ครอบครองทําประโยชน ตนไมใหญถูกตัดทําลาย สงผลใหปาและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว ทํา
ใหเกิดความแหงแลงขึ้นในพื้นที่  จากสภาพดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน
พระราชดําริในการดําเนินงาน “โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” โดยมุงพัฒนาชีวิตความ
เปนอยูของราษฎร ควบคูไปกับการพัฒนาและฟนฟูสภาพปาไมใหกลับคืนสูความอุดมสมบูรณ ทรงเนนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยใหราษฎรไดอาศัยทํากินรวมกับการคงอยู
ของธรรมชาติ ใหคนอยูรวมกับปาอยางเกื้อกูลเพื่อนําไปสูความสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

“บวร” หลักการดําเนินงานตามวิถีไทย 
สังคมไทยดํารงอยูดวยสายใยอันแนบแนนมายาวนาน ความสัมพันธระหวางบาน วัด โรงเรียนและราชการ 
ไดยึดเหนี่ยวเกื้อกูลวิถีชีวิตคนไทย ทําใหสังคมไทยอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ซ่ึงเปนลักษณะจําเพาะที่ไม
คอยจะพบเห็นในสังคมอื่น อยางไรก็ดีเมื่อสภาวะสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปไดสงผลตอสังคมไทย 
ประชาชนไทยจํานวนไมนอยไดทอดทิ้งวิถีชีวิตไทยอันดีงามในอดีตเกือบหมดสิ้น ดวยเหตุนี้ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญและคุณคาของความเปนไทย โดยไดพระราชทานแนวคิด
เร่ือง “บวร” (บาน วัด โรงเรียนและราชการ) เนนใหการพัฒนาทุกดานไปพรอมกันดวยความรวมมือรวมใจ
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กันของทุก ๆ ฝาย รับฟงความคิดเห็นและรวมดําเนินกิจกรรมไปดวยกันอยางมีระบบและเรียบงาย  ซ่ึง
โครงการหวยองคตฯไดนําแนว 
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พระราชดําริดังกลาวมาเปนหลักการดําเนินงาน เร่ิมตนจากวัดมีพระสงฆ ชุมชนมีบาน หนวยราชการ
สนับสนุน ดวยความรวมมือจากทุก ๆ ฝาย จึงทําใหโครงการฯ ดําเนินการกาวหนาไปตามลําดับและเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนและชุมชนอยางเปนรูปธรรม 

(โปรดติดตามตอนตอไปในฉบับหนา) 
อ. ศาลินา วงษไทย , อ. อุลิสาณ พาชีครีพาพล      เรียบเรียง 

 

เอกสารอางอิง 
วัตถุประสงคของโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว : 

http://202.28.94.55/webcontest49/web/g46/project/index.htm  (14 มกราคม 2550) 
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม – มีนาคม 2549 

 

 
 

บทความวิชาการ 
 

บทความวิชาการในวารสารคหกรรมศาสตร มศว ในฉบับนี้ ไดนําบทคัดยอวิชาปญหาพิเศษของนิสิต
ภาควิชาคหกรรมศาสตร ทั้งสาขาวิชาคหกรรมศาสตร (ส่ิงทอและเครื่องแตงกาย) และสาขาวิทยาศาสตรการ
อาหารและโภชนาการ มาเผยแพร โดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตรไดแกเร่ือง “การออกแบบลายผามัดหมี่ทอ
มือสําหรับวัยรุนตอนปลายโดยใชคอมพิวเตอร”    สวนสาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
ไดแกเร่ือง “ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกมังคุด” 

 
 
 
 
 
 
 
                     ภาพประกอบ    เรื่อง  การออกแบบลายผามัดหมี่ทอมือสําหรับวัยรุน 

ตอนปลายโดยใชคอมพิวเตอร 
ที่มาของภาพ : www.kanchanapisek.or.th/.../chapter5/t15-5-s.htm
                        (12 มีนาคม 2550) 

   
 
 
 

http://www.kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK15/chapter5/t15-5-s.htm
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การออกแบบลายผามัดหมี่ทอมือสําหรับวัยรุนตอนปลายโดยใชคอมพิวเตอร 
Computer – added  design  of  Hand  woven  fabric (Mudmee)  for  young adults 

ศันศนีย  ชัยศาสตร (ภาควิชาคหกรรมศาสตร)   อ.อุบลรัตน  ศิลาพงษ (อาจารยท่ีปรึกษา) 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1)  เพื่อออกแบบลายผามัดหมี่ทอมือใหมีลวดลายใหม  ทันสมัย  เปนที่
ตองการของวัยรุนตอนปลาย  2)  เพื่อผลิตเปนสื่ออิเลคทรอนิกสจากลวดลายที่ออกแบบได  3)  เพื่อศึกษาวา
ลายที่ออกแบบไดในสื่ออิเลคทรอนิกส  สามารถนําไปทอเปนผืนผาไดจริง   การวิจัยดําเนินการแบงเปน 3 
ขั้นตอน  คือ ตอนที่ 1 รวบรวมลายผามัดหมี่ทอมือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทําการคัดเลือกลายผามัดหมี่
ทอมืออีสานพื้นฐาน  โดยใชแบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเพื่อกําหนดลายพื้นฐานมาเปน
ตนแบบจํานวน 5 ลาย   ตอนที่ 2  การออกแบบโดยใชโปรแกรม CU-WEAVE จํานวน 10 ลาย ลายละ 3 สี 
ตามแนวโนมของสีในป 2004 รวมเปน 30 ตัวอยาง จากนั้นเผยแพรในเว็บไซต www.geocities.com/schaisart  
แลวสํารวจความพึงพอใจลายตัวอยางเพื่อคัดเลือก 2 ลายไปใหกลุมแมบานเกษตรกรทอผาไหมโนนแดง  
อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิผลิตเปนผามัดหมี่จริง   ตอนที่ 3  สํารวจความพึงพอใจและทัศนคติของวัยรุน
ตอนปลายที่มีตอผามัดหมี่ที่ออกแบบดวยคอมพิวเตอร   กลุมเปาหมายคือ  วัยรุนตอนปลายชวงอายุ 17 – 25 
ปในกรุงเทพมหานคร  จํานวน 100 คน จากการสุมอยางงาย (Simple  Random  Sampling)  วิเคราะหขอมูล
โดยการคํานวณคาความถี่  รอยละ  และคาเฉลี่ย 
 ผลการวิจัยพบวา 1)  ความพึงพอใจตอผามัดหมี่ทอมืออีสานพื้นฐานจํานวน 16 ลาย  พบวาลาย
พื้นฐานที่ไดรับความนิยมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ  ลายหมี่คั่นผสม  ลายประแจบไข  ลายขอเครือผสม
ส่ีเหล่ียม-ขาว    ลายหมี่คั่นผสมตุม และ ลายตุม เรียงตามลําดับ  2)  เมื่อนําลายผาที่ออกแบบไปสํารวจความ
พึงพอใจของวัยรุนตอนปลายเพื่อคัดเลือกลายผา  พบวาลายผา รหัส 002 (X = 3.44) ซึ่งออกแบบจากลาย
พื้นฐานลายหมี่คั่นผสมตุม  และลายผารหัส 019 (X = 3.32) ซ่ึงออกแบบจากลายพื้นฐานลายตุม ไดรับความ
พึงพอใจสูงสุดสองอันดับแรก  3)  นําผาทั้ง 2 ผืนที่ทอสําเร็จไปสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
วัยรุนตอนปลาย พบวาสวนใหญ (95%)  เห็นวาผามัดหมี่ทอมือเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย  และเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติไปในทางที่ดีขึ้น กวาครึ่ง (55%)  โดยสองในสาม เห็นวาลายที่ปรากฏในผามัดหมี่ที่ออกแบบดวย
คอมพิวเตอรมีความเหมาะสม(รอยละ 62%)  แตสียังไมเหมาะสมนัก (77%)   โดยรวมความคิดเห็นตอลายผา

http://www.geocities.com/schaisart
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รหัส 002 และ ลายผารหัส 019  ไดรับคะแนนเฉลี่ย 3.19 และ 3.16 ตามลําดับซึ่งแสดงวามีความพึงพอใจตอ
ผามัดหมี่ทอมือทั้งสองผืนมาก  
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  อ.ชาติรส  การะเวก    เรียบเรียง 
 
 
 

ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกมังคุด 
Antioxidant Activity of Mangosteen Extract 

นางสาวจารุณี  จึงสถาปตยชัย           อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารย ดร. อรุษา  เชาวนลิขิต 

นางสาวไพพรรณ เศรษฐบุตร                       อาจารยธีรารัตน  อิทธิโสภณกุล 
งานวิจัยนี้ไดรับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี 

ปการศึกษา 2547 จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คําสําคัญ (Key word) : ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ, สารสกัดจากเปลือกมังคุด 

 มังคุด (Garcinia mangostana L.) เปนพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย มีคุณสมบัติสามารถ
นํามาใชเปนพืชสมุนไพร สามารถรักษาอาการอักเสบของบาดแผลได ในการทดลองนี้ไดมีการศึกษาปริมาณ
สารประกอบฟนอลิค, แอนโทไซยานิน และความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเนื้อมังคุด 
เปลือกออนของมังคุดและเปลือกแข็งของมังคุด ทําการสกัดดวยตัวทําละลาย 3 ชนิดคือ น้ํารอน 80°C, 
Acidified methanol และ Acetone พบวา Acetone เปนตัวทําละลายที่ดีที่สุด จึงนํามาใชในการสกัด  จากการ
วิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดดวยวิธี Folin-ciocalteu ,การวิเคราะหปริมาณ Monomeric 
anthocyanin ดวยวิธี pH-differential และการวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี 1,1-
diphenyl-2-picryl-hydrazyl radical (DPPH) พบวา เปลือกออนมีปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดมาก
ที่สุด (29.39 mg Gallic acid equivalent/ g ของน้ําหนักสด), เปลือกแข็งมีปริมาณรงควัตถุแอนโทไซยานิน
มากที่สุด (0.32 mg ของ Cyanidin-3-glucoside/ g ของน้ําหนักสด) และความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ 
เมื่อนํามาพิจารณาดวยคา EC50 แลวพบวา เปลือกออนมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูงสุด 
รองลงมาคือ เปลือกแข็งและเนื้อผล ตามลําดับ 

อ.สมชาย   สุริยะศิริบุตร 
เรียบเรียง 

           ภาพประกอบ    เรื่อง  ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัด 
จากเปลือกมังคุด 
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นมถั่วเหลืองกับเด็ก 
 

เมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2550 ที่ผานมา ผูเขียนมีโอกาสเขาฟงการบรรยายทางวิชาการ ซ่ึงทางชมรม 
โภชนาการเด็กแหงประเทศไทยไดจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ 
ผูเขียนไดรับความรูมากมายจากการประชุมครั้งนี้จึงขอนําความรูที่ไดมาชวยเผยแพรเพื่อใหทานผูอานได 
ความรูเพิ่มเติมไมมากก็นอย  
  นมถั่วเหลือง เรียกอีกอยางหนึ่งวาน้ําเตาหูนั้น ทุกคนรูจักกันดี บางคนอาจดื่มน้ําเตาหู กับปาทองโก 
เปนอาหารเชากรรมวิธีการทํานมถั่วเหลืองก็งายสามารถทําเองไดที่บาน ตลอดจนวัตถุดิบมีราคาถูก       
ปจจุบันนมถั่วเหลืองยังบรรจุในกลองยูเอชที ซ่ึงทําใหมีอายุการเก็บนานขึ้น และบางบริษัทยังเติมอาหาร 
หรือสารบางชนิดเพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการใหกับนมถั่วเหลือง เชน งาขาวและงาดํา หรือเสริม แคลเซียม  
ลดน้ําตาล เปนตน สวนประกอบและคุณคาของนมถั่วเหลืองนั้นมีความแตกตางกันขึ้นกับสัดสวนของ 
ถ่ัวเหลือง และ น้ําที่ใชเตรียมนมถั่วเหลือง สําหรับคุณคาทางโภชนาการของนมถั่วเหลืองนั้นพบวา 
นมถั่วเหลืองมีโปรตีนสูงเชนเดียวกับนมวัว เด็กนักเรียนที่มีปญหาการขาดโปรตีนและพลังงานสามารถ ดื่ม 
เปนอาหารเสริมได   สําหรับนมถั่วเหลืองชนิดกลองที่มีรสหวานพบวามีน้ําตาลประมาณรอยละ 8  การที่ 
เด็กดื่มเปนประจําอาจทําใหเด็กติดรสหวานได และเสี่ยงตอการเกิดโรคอวนไดเชนกัน   สําหรับ 
แคลเซียมนั้น พบวานมถั่วเหลืองมีนอยกวานมวัวมาก การที่เด็กดื่มนมถั่วเหลืองแทนนมวัว อาจไดแคลเซียม 
ไมเพียงพอกับ ความตองการของรางกาย 
นอกจากนี้พบวาการกินนมถั่วเหลืองเพียงอยางเดียวโดยไมกินผักและผลไม อาจเกิดการขาดวิตามินซีได      
ซ่ึงมีผูศึกษาพบวานมถั่วเหลืองชนิดกลอง ไมมีวิตามินซี   

ดังนั้น หากเด็กดื่มนมถั่วเหลืองชนิดธรรมดาซึ่งมีแคลเซียมและสารอาหารไมเพียงพอตอความ 
ตองการ ของรางกายเด็กตองไดรับอาหารหลักครบ 5 หมูดวยรวมถึงอาหารที่มีแคลเซียมสูงจะทําใหเด็ก 
ไดรับสารอาหาร ครบถวนตามความตองการของรางกาย 

อ.สิริมนต  ชายเกตุ 
เรียบเรียง 
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