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อาจารย์ ดร.พรเพญ็  มรกตจินดา  เรียบเรียง  

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย ไม่วา่ภาคเหนือ ใต ้ตะวนัออก หรือตะวนัตกกต็ามทาํใหมี้การ

ผลิตอาหารเพ่ือเป็นของฝากจากคนในทอ้งถ่ิน ในระดบักลุ่มแม่บา้น การผลิตในระดบัครัวเรือนและชุมชน ซ่ึงผลิตภณัฑ์

ประเภทหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP)ซ่ึงเป็นอาหารแปรรูปเบ้ืองตน้พร้อมจาํหน่าย มีการผลิตอยา่งแพร่หลาย แต่ยงัไม่

มีกาํหนดเกณฑม์าตรฐานท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการลดความเส่ียงจากอนัตราย และผลิตภณัฑย์งัไม่ตอ้งขอเลขสารบบอาหาร 

เพียงแต่แสดงฉลากใหถู้กตอ้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 194)  พ.ศ. 2543 เร่ืองฉลาก เพื่อสร้างมาตรฐาน

และความมัน่ใจกบัประเทศคู่คา้และเอ้ือใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัต่างประเทศและสอดคลอ้งกบัการเตรียม

ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน  การเปิดเขตเสรีทางการคา้อาเซียนในปี 2558  ประเทศไทย

จึงเตรียมความพร้อมในการแข่งขนัทางดา้นคุณภาพมาตรฐานอาหาร เพื่อรองรับมาตรการของประชาคมอาเซียนท่ีจะ

กาํหนดใหอ้าหารแปรรูป (Prepared food stuff) ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน GMP สุขลกัษณะทัว่ไป แต่หากบงัคบัใชม้าตรฐาน

กบัอาหารแปรรูปดงักล่าว อาจทาํใหผู้ป้ระกอบการรายยอ่ยไม่สามารถปฏิบติัตามได ้ดงันั้น สาํนกังานคณะกรรมการอาหาร

และยาจึงไดอ้อกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ.2555 เร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิตและ

เกบ็รักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจาํหน่าย (Primary GMP) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสถานท่ีผลิตและ

ตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารตาม GMP ขั้นพื้นฐาน (Primary GMP) อีกทั้งเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการไดเ้ตรียมตวั

ก่อนท่ีจะปรับใชม้าตรฐาน GMP สุขลกัษณะทัว่ไปในอนาคตโดยหลกัเกณฑต์าม Primary GMP ยงัคงเนน้หลกัการ 3 

ประการไดแ้ก่ การป้องกนัการปนเป้ือนเบ้ืองตน้ การลดขจดัทาํลายจุลินทรียก่์อโรคและการป้องกนัการปนเป้ือนขา้ม อีกทั้ง

ไดเ้นน้การใชว้ตัถุเจือปนอาหารใหถู้กตอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

“อาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจาํหน่าย ” คือ อาหารท่ีผา่นกระบวนการแปรรูป เช่น ตดัแต่งในลกัษณะท่ี

นาํไปปรุงหรือบริโภค คัว่ ทาํใหแ้หง้ หมกัดอง เป็นตน้ หรือทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะของอาหาร หรืออาหารท่ี

ผา่นกระบวนการผลิตเรียบร้อยแลว้ และบรรจุในภาชนะพร้อมจาํหน่ายต่อผูบ้ริโภค แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงอาหารควบคุมเฉพาะ 

หรืออาหารท่ีกาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารท่ีตอ้งมีฉลากท่ีมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาํหนดใหต้อ้งปฏิบติั

ตามวิธีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิตและการเกบ็รักษาอาหารแลว้”อาหารท่ีเขา้ข่าย ไดแ้ก่ กลุ่มอาหารพร้อมปรุง

และอาหารสาํเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที  กลุ่มอาหารทัว่ไปท่ียงัไม่ไดถู้กบงัคบัใหป้ฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบบัท่ี 193) พ.ศ.2543 ฉบบัท่ี 1 และ 2 ท่ีผลิตจาํหน่ายในภาชนะจาํหน่ายผูบ้ริโภค ทั้งน้ีไม่รวมท่ีจาํหน่ายโดยตรงต่อ

การผลติอาหารในระดับครัวเรือนกบั Primary GMP 
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ผูบ้ริโภคและไม่รวมท่ีผลิตเป็นวตัถุดิบใหก้บัโรงงานแปรรูป ภตัตาคาร ร้านอาหาร  

ตารางแสดงตวัอย่างอาหารแปรรูปทีบ่รรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย 

อาหารทัว่ไปแปรรูปฯ(นอกเหนือจากอาหาร
แช่เยอืกแข็ง ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหม่ีทีท่าํจาก

แป้งข้าวเจ้าเป็นองค์ประกอบ) 

ตัวอย่าง 

1.สตัวแ์ละผลิตภณัฑ ์ เน้ือสตัวส์ดท่ีมีการตดัแต่งพร้อมนาํไปประกอบอาหาร เช่น เน้ือสตัวห์ัน่ 
บด สบั แล่,กุง้ปอกเปลือกเดด็หวั, ปลาหมึกหัน่เป็นช้ิน 

 เน้ือแหง้ เช่นปลาแดดเดียวดิบ, กุง้แหง้ 

 เน้ือสตัวห์มกั เช่น ปลาร้า, ปลาเคม็, กะปิ 

 เน้ือสตัวท่ี์ใหค้วามร้อนเบ้ืองตน้ (ปลาทูน่ึง กุง้ตม้) 

 ผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์เช่น ไข่ผง, ไข่เคม็ดิบ, รังนกแหง้ 

2.พืชและผลิตภณัฑ ์ พืชผกัสดท่ีตดัแต่งเป็นช้ินพร้อมนาํไปประกอบอาหารหรือบริโภค 

 ผลไมส้ดท่ีมีการตดัแต่งพร้อมบริโภค 

 พืชผกั ผลไมจ้ากการทาํแหง้ 

 ธญัพืชและขา้วชนิดต่างๆ เช่น งาขาว, ถัว่(ดิบ) 

 พืชผกัผลไมด้อง เช่น ผกักาดดองเปร้ียว, หวัไชโป๊ 

 ผลิตภณัฑจ์ากพืชและผลไม ้เช่น กะทิ, ฟองเตา้หู ้

3.แป้งและผลิตภณัฑ ์ แป้งชนิดต่างๆ, แป้งประกอบอาหาร (ท่ีเติมส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น ไข่ 
นม ฯลฯ) 

 ผลิตภณัฑ ์เช่น วุน้เสน้, สปาเกต็ต้ี, ขา้วสุก, ขนมจีน 

4.ผลิตภณัฑส์าํหรับทาํอาหารชนิดต่างๆท่ียงั
ไม่พร้อมบริโภค 

ผลิตภณัฑแ์ต่งหนา้ขนม, ผลิตภณัฑส์อดไสห้รือราดหนา้ขนม, สงัขยา
ใบเตย 

5.เคร่ืองปรุงรส นํ้ามนัหอมเจียว, ผงเคร่ืองปรุงรส, เคร่ืองแกงท่ียงัไม่ผา่นความร้อน 

6.นํ้าตาล นํ้าตาลทราย, แบะแซ,นํ้าตาลกอ้น 
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ท่ีมา: ดดัแปลงจาก www.iodinethailand.fad.moph.go.th/Primary_GMP/pdf/ex-food_in.pdf. 

ในดา้นขอ้กาํหนดของ Primary GMP มีความคลา้ยคลึงกบั GMP สุขลกัษณะทัว่ไป ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข(ฉบบัท่ี193) พ.ศ.2543 มี 6 ขอ้กาํหนด ประกอบไปดว้ย สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การบาํรุงรักษาและการทาํความสะอาด บุคลากรและ
สุขลกัษณะผูป้ฏิบติังาน ในแต่ละขอ้กาํหนดมีความแตกต่างกนัดงัน้ี  

1. สถานท่ีตั้งและการผลิต 

•  สาํหรับผูข้อ Primary GMP นั้น ในส่วนของสถานท่ีทาํการผลิตอาจเป็นบริเวณได ้แต่ตอ้งสามารถป้องกนัสตัว์
และแมลงเขา้สู่การผลิต 

 

อาหารทัว่ไปแปรรูปฯ(นอกเหนือจากอาหารแช่
เยอืกแข็ง ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหม่ีทีท่าํจากแป้ง

ข้าวเจ้าเป็นองค์ประกอบ) 

ตัวอย่าง 

7.เคร่ืองเทศ พริกไทย, พริกป่น, ผกัชีแหง้, กระเทียม 

อาหารพร้อมปรุงท่ีไม่มีประกาศกาํหนดใหต้อ้ง
ปฏิบติัตาม General GMP (นอกเหนือจากอาหาร
พร้อมปรุงท่ีจดัเป็นชุด) 

เน้ือสตัวป์รุงรส(ดิบ), ขา้วโพดดิบปรุงรส,บะหม่ีพร้อมเคร่ืองปรุง, 
ขา้วเกรียบดิบ, แป้งผสมสาํหรับทาํอาหารชนิดใดชนิดหน่ึง(เติมนํ้า
แลว้นาํไปผา่นความร้อน) 

อาหารพร้อมปรุงและอาหารสาํเร็จรูปพร้อม
บริโภคทนัทีท่ีไม่มีประกาศกาํหนดใหต้อ้ง
ปฏิบติัตาม General GMP (นอกเหนือจากอาหาร
พร้อมปรุงท่ีจดัเป็นชุด ผลิตภณัฑข์นมอบ และ
ผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสตัว ์เช่น หมูหยอง) 

ไข่ชนิดต่างๆ ตม้สุก, ผลิตภณัฑท์าขนมปัง, จมูกขา้วสาลี, ผกัดอง, 
ผลไมด้อง, อาหารอบกรอบ, ขา้วเกรียบ, เมลด็ธญัพืช, ถัว่, อาหารขบ
เค้ียว, พืชผกัผลไมท่ี้ทาํใหแ้หง้, ขนมหวาน, นํ้าสลดั, ผงโรยขา้ว, 
ผลิตภณัฑส์อดไสแ้ละราดหนา้ขนม, มายองเนส, นํ้าพริกชนิดต่างๆ 

อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ตามขอ้ 3(2) ท่ี
ไดรั้บการยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งปฏิบติัตามประกาศฯ 
เร่ืองอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 

ขา้วเกรียบ, เมลด็ธญัพืชคัว่หรืออบ, ถัว่คัว่หรืออบ, นตัคัว่หรืออบ, 
พืชผกัผลไมอ้บหรือทอดกรอบ, อาหารขบเค้ียวชนิดอบพอง, เมลด็
พืชอบแหง้หรือทอด,พืชผกัผลไมท่ี้ทาํใหแ้หง้, เน้ือสตัวท่ี์ทาํใหแ้หง้
(ดิบ) 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 6 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มนีาคม 2556 

2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิต 

•  ไม่ไดเ้นน้การออกแบบและจาํนวน 

3. การควบคุมกระบวนการผลิต 

 เพิ่มเร่ืองการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร ตอ้งปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดและเป็น Major defect  

 ไม่มีในเร่ืองการควบคุมมาตรฐานไอนํ้าท่ีสมัผสักบัอาหาร 

 ไม่ระบุวา่จะตอ้งมีการตรวจสอบ  วิเคราะห์คุณภาพ ของผลิตและเกบ็บนัทึกอยา่งนอ้ย2 ปี 

 ไม่ระบุวา่จะตอ้งมีบนัทึกแสดงชนิดและปริมาณการผลิต 

4. การสุขาภิบาล 

•  ไม่ไดร้ะบุเร่ือง Pest control  

5. การบาํรุงรักษาและการทาํความสะอาด 

•  ไม่ไดก้าํหนดเร่ือง การเกบ็ และการลาํเลียงอุปกรณ์ท่ีทาํความสะอาดแลว้ 

6. บุคลากรและสุขลกัษณะผูป้ฏิบติังาน 

•  ไม่ไดเ้นน้เร่ือง การใชถุ้งมือ และเร่ืองการฝึกอบรม 

•  ใหร้ะบุแสดงคาํเตือน“หา้มมิใหบุ้คคลใดแสดงพฤติกรรมอนัน่ารังเกียจในสถานท่ีผลิตอาหาร” 

 ในฐานะผูผ้ลิตอาหาร การใส่ใจในขบวนการผลิต จาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญัตั้งแต่การคดัเลือกวตัถุดิบท่ีนาํมา

ประกอบอาหาร กระบวนการผลิต เคร่ืองจกัร สุขาภิบาล ความสะอาด และผูท้าํการผลิตควรคาํนึงถึงสุขลกัณะของ

ผูป้ฏิบติังานดว้ย เพื่อทาํใหไ้ดม้าซ่ึงอาหารท่ีมีความปลอดภยัต่อการบริโภค 
 

ท่ีมาของขอ้มูล :  www.iodinethailand.fad.moph.go.th/Primary_GMP/file/total_manual_primary_GMP.pdf. (สืบคน้เม่ือ 

พฤษภาคม 2556) 

-=============================================================- 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 7 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มนีาคม 2556 

เร่ือง  “การวจัิยพฒันาผลติภณัฑ์ส่ิงทอชุมชน สู่อุตสาหกรรมเชิงวฒันธรรม” 

อาจารย ์ดร.วลยักร นิตยพฒัน์ เรียบเรียง 
 

 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2555 สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ไดจ้ดัสมัมนา การวิจยัพฒันาผลิตภณัฑส่ิ์งทอชุมชน สู่
อุตสาหกรรมเชิงวฒันธรรม ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพมหานคร ในงานสมัมนามีการจดัแสดงผลงานวิจยัส่ิงทอชุมชน 
สู่อุตสาหกรรมเชิงวฒันธรรม ดึงแนวคิดวิถีชีวิตสร้าง สรรคสิ์นคา้และยกระดบัคุณภาพผลกัดนัสู่อุตสาหกรรมส่ิงทอเชิง
วฒันธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมส่ิงทอขนาดกลางและขนาดเลก็ใชเ้ทคโนโลยสีะอาดร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
เพื่อเตรียมขอการรับรองฉลากเขียว โดยนางสุทธินีย ์ พูผ่กา ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ เปิดเผยวา่ 
สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ไดรั้บการสนบัสนุนจากสาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ใหด้าํเนิน โครงการพฒันา
อุตสาหกรรมส่ิงทออยา่งครบวงจร ประจาํปีงบประมาณ 2555 ภายใตแ้นวคิดการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงวฒันธรรม 
(Cultural Industry) ซ่ึงการสมัมนาไดมี้การนาํเสนอผลการวิจยัและพฒันาส่ิงทอชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงวฒันธรรมดงัน้ี 

 “การพฒันาลวดลายผลิตภณัฑต์น้แบบผา้มดัยอ้มดว้ยการยอ้มจากสีธรรมชาติ” โดยอาจารย ์ ภทัรานิษฐ ์ สิทธินพ
พนัธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ไดด้าํเนินการพฒันาลวดลายผา้มดัยอ้มดว้ยการยอ้มสีธรรมชาติ จาํนวน 5 
เฉดสี ประกอบไปดว้ย สีแดงจากคร่ัง สีนํ้ าเงินจากใบคราม สีเขียวจากใบหูกวาง สีแสดจากผลและเมลด็คาํแสด และสีเทา
จากผลมะเกลือ ร่วมกบัการใชส้ารมอร์แดนท ์ประกอบไปดว้ย นํ้าปูนใส โคลน และนํ้าข้ีเถา้ พร้อมทดสอบความคงทนของสี
ต่อการซกัและต่อเหง่ือ จากนั้นทาํการพฒันาลวดลายตน้แบบผลิตภณัฑภ์ายใตแ้นวคิด 6 รูปแบบ ประกอบไปดว้ย ดอกไม้
ไทย อญัมณีไทย วา่วไทย ขนมไทย ผกัผลไมไ้ทย และอาหารไทย นาํไปออกแบบและตดัเยบ็เป็นผลิตภณัฑต่์างๆ เช่น 
กระเป๋า ผา้พนัคอ ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ไดมี้ความสวยงาม ลวดลายเป็นเอกลกัษณ์ 

 

 

 

 

 

 

       ภาพท่ี 1 ผลิตภณัฑต์น้แบบผา้มดัยอ้มดว้ยการยอ้มจากสีธรรมชาติ ภายใตแ้นวคิดขนมไทย  

ท่ีมาของภาพ: www.thaitextile.org/  (สืบคน้เม่ือ 16 พฤษภาคม 2556) 

เล่าสู่กนัฟัง 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 8 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มนีาคม 2556 

 
ภาพท่ี 2 ผลิตภณัฑต์น้แบบผา้มดัยอ้มดว้ยการยอ้มจากสีธรรมชาติ ภายใตแ้นวคิด ผกัผลไมไ้ทย  

ท่ีมาของภาพ: www.thaitextile.org/  (สืบคน้เม่ือ 16 พฤษภาคม 2556) 

 
 “การพฒันาเสน้ดา้ยและผลิตภณัฑจ์ากเสน้ใยบวัหลวงในเชิงอุตสาหกรรม” โดย ดร. ศรันยา เกษมบุญญากร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และนายประจกัษ ์ บริษทั ไทยนาํโชคเทก็ไทล ์ จาํกดั ท่ีปรึกษาดา้นเสน้ใยธรรมชาติ ประจาํ
สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ไดด้าํเนินการนาํกา้นบวัสดท่ีถูกตดัท้ิง ซ่ึงเป็นวตัถุดิบเหลือใช ้ มาพฒันาโดยเนน้ใช้
กระบวนการทางธรรมชาติเพื่อผลิตเสน้ใยและเขา้สู่กระบวนการผลิตผา้ผนืในเชิงอุตสาหกรรม โดยผลจากการวิจยัพบวา่ 
เสน้ใยท่ีไดจ้ะมีความละเอียดและผวิสมัผสัท่ีดี เม่ือนาํไปป่ันเสน้ดา้ยร่วมกบัเสน้ใยฝ้าย ในอตัราส่วนผสมเสน้ใยบวัหลวง : 
เสน้ใยฝ้าย เท่ากบั 20:80 เกิดเป็นผลิตภณัฑส่ิ์งทอท่ีมีเอกลกัษณ์จากธรรมชาติ สร้างทางเลือกสาํหรับผลิตภณัฑด์า้น Eco Tex-
tiles และไดต่้อยอดเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบ เช่น เส้ือสูท ผา้พนัคอ ผา้คลุมไหล่ และหมวกสตรี 

 
ภาพท่ี 3 ผลิตภณัฑจ์าก การพฒันาเสน้ดา้ยและผลิตภณัฑจ์ากเสน้ใยบวัหลวงในเชิงอุตสาหกรรม 

ท่ีมาของภาพ: www.thaitextile.org/  (สืบคน้เม่ือ 16 พฤษภาคม 2556) 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 9 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มนีาคม 2556 

 “การพฒันาคุณภาพผา้ไหมไทยทอมือลายพื้นเมือง ดว้ยอุปกรณ์มว้นเสน้ไหมยนืท่ีออกแบบและพฒันาข้ึนใหม่” 
โดย ผศ. ดร. กิตติศกัด์ิ อริยะเครือ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ซ่ึงมีแนวคิดจากการพบปัญหาเสน้ดา้ยยนืตึง
หยอ่น เสน้หนา เสน้บาง เสน้ยนืขาด ส่งผลต่อคุณภาพผา้ไหมไทย เม่ือนาํอุปกรณ์ตน้แบบไปทดลองใชก้บักลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผา้ไหม พบวา่สามารถทอผา้ไหมไดคุ้ณภาพสวยงามและดีกวา่ 
อีกทั้งยงัช่วยลดเวลาการทาํงาน ลดแรงงาน ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย โดยได้
นาํมาตดัเยบ็และแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ ไดแ้ก่ ชุดสตรี           
เส้ือซาฟารี กระเป๋า และผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอ 

 

 

 “การพฒันาผลิตภณัฑชุ์ดเคร่ืองนอนผา้ไหมไทยไร้รอยต่อดว้ยก่ีกระตุกหนา้กวา้ง 110 น้ิว” โดย ผศ. สาคร ชลสาคร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ไดอ้อกแบบโครงสร้างก่ีทอผา้เพื่อรองรับการทอผา้หนา้กวา้งโดยใชค้นทอคนเดียว
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ดาํเนินการติดตั้งท่ีกลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นนาบวั ต.นาบวั อ.เพญ็ จ.อุดรธานี โดยทอผา้ไหมหนา้กวา้งไร้

รอยต่อจาํนวน 50 เมตร ซ่ึงไดน้าํไปวเิคราะห์ทดสอบเทียบเท่ามาตรฐาน มผช. และนาํมา
ตดัเยบ็เป็นผา้ปูท่ีนอน ผลิตภณัฑต์น้แบบชุดผา้ปูท่ีนอนผา้ไหมทอมือหนา้กวา้ง 110 น้ิว 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอา้งอิง 

1. สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ. เอกสารประกอบการสมัมนา การวิจยัพฒันาผลิตภณัฑส่ิ์งทอชุมชน สู่อุตสาหกรรมเชิง
วฒันธรรม. 9 ตุลาคม 2555. 

=———————————————————————-= 

ภาพท่ี 5  ผลิตภณัฑต์น้แบบชุดเคร่ืองนอนผา้ไหมไทยไร้รอยต่อดว้ยก่ีกระตุก 

 หนา้กวา้ง 110 น้ิว  

ท่ีมาของภาพ: www.thaitextile.org/  (สืบคน้เม่ือ 16 พฤษภาคม 2556) 

ภาพท่ี 4 ตน้แบบการพฒันาคุณภาพผา้ไหมไทยทอมือลายพื้นเมือง  

              ดว้ยอุปกรณ์มว้นเสน้ไหมยนื 

 ท่ีมาของภาพ: www.thaitextile.org/    

(สืบคน้เม่ือ 16 พฤษภาคม 2556) 

 

 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 10 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มนีาคม 2556 

 

หัวข้อ “การบริโภคผกัและผลไมข้องนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร” 

สิริมนต ์ชายเกตุ   เรียบเรียง 
 

คอลมัน์  “การเผยแพร่งานวิจยัของคณาจารยด์า้นคหกรรมศาสตร์สู่ประชาชน” เป็นการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์
และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ ผลงานของอาจารยใ์นภาควชิาฯ เพื่อเป็นองคค์วามรู้ท่ีเผยแพร่ไปยงัผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งและคนทัว่ไปสามารถเขา้ใจได ้   สาํหรับเร่ืองราวท่ีนาํมาเผยแพร่ในฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัของ     สิริมนต ์ชายเกตุ  
และตลบัพร หาญรุ่งโรจน์ ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ”การบริโภคผกัและผลไมข้องนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
ประสานมิตร”   

ในสมยัก่อนการกินอยูข่องคนไทยมีความสมัพนัธ์กบัธรรมชาติบริเวณบา้นท่ีอยูอ่าศยัมกัปลูกไมผ้ลไวร้อบๆ      เช่น 
ตน้มะม่วง  ตน้มะยม กลว้ย  ขนุน  มะละกอ  นอกจากน้ียงัปลูกผกัริมร้ัว  เช่น ตาํลึง  ผกัปลงั  กระถิน  ขจร  บวบ  รวมถึงผกั
สวนครัว เช่น ตะไคร้ ขิง ข่า ขม้ิน พริก บางบา้นจะขดุบ่อเล้ียงปลาและปลูกผกัต่างๆ เช่น ผกับุง้ ผกักระเฉด  สายบวั  ซ่ึง
พืชผกัเหล่าน้ีสามารถนาํมาประกอบอาหารในครอบครัวโดยไม่ตอ้งซ้ือหา (1)   แต่ในปัจจุบนัการดาํเนินชีวิตของผูค้น
เปล่ียนแปลงไป เห็นไดช้ดัในสงัคมเมืองเช่น กรุงเทพฯ ไม่มีบริเวณบา้นท่ีจะปลูกผกัรับประทาน ทาํใหต้อ้งซ้ือหาพืชผกัมา
รับประทานในครอบครัว  ดงันั้นอาหารการกินตอ้งพึ่งพาอาหารนอกบา้นมากข้ึน  ซ่ึงอาหารท่ีซ้ือมารับประทานพบวา่มีผกั
เป็นส่วนประกอบค่อนขา้งนอ้ย รวมถึงการบริโภคผลไมก้เ็ช่นกนั   จากคาํแนะนาํของกระทรวงสาธารณสุข ไดร้ะบุวา่ควร
กินผกัม้ือละ 2 ทพัพี ผลไมค้วรกินม้ือละ 1-2 ส่วน  ทั้งน้ีผลไม ้ 1 ส่วนใหพ้ลงังานโดยเฉล่ีย 70 กิโลแคลอร่ี ซ่ึงจะมี
ปริมาณแตกต่างกนัไปตามความหวานของผลไม ้ ตวัอยา่งเช่น ผลไม ้1 ส่วนเท่ากบั  กลว้ยนํ้าวา้ 1 ผล หรือ สม้ขนาดกลาง 2 
ผล หรือ ฝร่ัง 6-8 ช้ินคาํ หรือสบัปะรด 6-8 ช้ินคาํ หรือมะละกอสุก 6-8 ช้ินคาํ หรือ เงาะ 4 ผล (2)  

การศึกษาของสิริมนต ์ ชายเกตุ และตลบัพร หาญรุ่งโรจน์  ทาํการศึกษาเร่ือง ”การบริโภคผกัและผลไมข้องนิสิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร”   ผลการศึกษาพบวา่ ประเภทของผกัท่ีเลือกบริโภคมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
ผกับุง้ (ร้อยละ 23.1)  ผกัคะนา้ (ร้อยละ 21.4)  และผกัอ่ืนๆ เช่น เห็ด มะเขือเทศ แครอท (ร้อยละ 21.1) ตามลาํดบั สีของผกัท่ี
เลือกบริโภคมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สีเขียว (ร้อยละ 81.6) สีเหลือง (ร้อยละ 8.7) และสีขาว (ร้อยละ 4.5) ตามลาํดบั   นิสิต
ส่วนใหญ่บริโภคผกันอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 87.6  นิสิตบริโภคผกัเพียงพอ (4-6 ส่วน) คิดเป็นร้อยละ 12.4   
ผลการศึกษาดา้นการบริโภคผลไมข้องนิสิตพบวา่ ประเภทของผลไมท่ี้เลือกบริโภคมากเป็น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มะม่วง 
(ร้อยละ 19.4)  แอปเป้ิล (ร้อยละ 17.2) และ ฝร่ัง (ร้อยละ 15.2) ตามลาํดบั   นิสิตส่วนใหญ่บริโภคผลไมน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 79.6  บริโภคผลไมเ้พียงพอคิดเป็นร้อยละ 20.4  นอกจากน้ีนิสิตร้อยละ 42 ไม่ทราบวา่ควรบริโภคผกั 
4-6 ทพัพี / วนั  และผลไม ้ 3-5 ส่วน / วนั (3)        ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัรายงานสุขภาพประชาชนไทย ระหวา่งปี 

“การเผยแพร่งานวจัิยของคณาจารย์ด้านคหกรรมศาสตร์สู่ประชาชน” 
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พ.ศ. 2551-2552 ท่ีพบวา่ สถานการณ์การบริโภคผกัและผลไมข้องคนไทยอยูใ่นเกณฑท่ี์ลดลง โดยรับประทานผกัและผลไม้
เพียงพอไม่ถึงคร่ึง หรือเพียง 17.7% ลดลงจาก 21.9% ในปี พ.ศ.2546-2547  และภาคกลางบริโภคผกัผลไมน้อ้ยท่ีสุด คิดเป็น 
14.45% (4)    

ผลการศึกษาปริมาณเสน้ใยอาหารท่ีไดรั้บในเพศชายและหญิงมีค่าเฉล่ีย 9.7 + 4.1 และ 6.0 + 3.7 กรัม ซ่ึงเป็น
ปริมาณท่ีนอ้ยกวา่ปริมาณสารอาหารอา้งอิงท่ีควรไดรั้บประจาํวนัสาํหรับคนไทย พ.ศ. 2546 ซ่ึงแนะนาํวา่ควรไดรั้บเสน้ใย
อาหารวนัละ 25 กรัม (5) ปริมาณเสน้ใยอาหารน้ี พบมากในผกัและผลไมต่้างๆ  พบวา่เสน้ใยอาหารนอกจากช่วยกระตุน้การ
ขบัถ่ายของเสียออกจากร่างกาย ยงัช่วยป้องกนัการเกิดโรคมะเร็งลาํไสใ้หญ่ โดยท่ีเสน้ใยอาหารเขา้ไปกระตุน้ใหมี้การ
ขบัถ่ายของเสียออกจากร่างกายไดทุ้กวนั มีผลทาํใหส้ารปนเป้ือนท่ีมากบัอาหารท่ีกิน ถูกขบัถ่ายออกจากร่างกาย ช่วยลด
ความเส่ียงการเกิดโรคมะเร็งลาํไสใ้หญ่ได ้ (6)  

ปริมาณใยอาหารในผกับางชนิดท่ีบริโภคดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณใยอาหารในตวัอยา่งผกับางชนิด (7) 

 

 
สาํหรับผลไมน้ั้น ประเทศไทยมีผลไมใ้หเ้ลือกบริโภคตามฤดูกาลมากมายหลายชนิด จึงนบัวา่เป็นโชคดีของคนไทย

ท่ีมีผลไมใ้หเ้ลือกบริโภคไดต้ลอดทั้งปีสาํหรับปริมาณใยอาหารในผลไมด้งัแสดงในตารางท่ี 2 ในความคิดเห็นของผูว้ิจยันั้น 
คิดวา่น่าจะมีการส่งเสริมใหบ้ริโภคผลไมไ้ทยๆท่ีมีตามฤดูกาลใหม้ากข้ึน โดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่ ผลไมไ้ทยบางชนิดอาจ
เป็นท่ีรู้จกัดีในต่างจงัหวดัแต่ไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมรับประทาน ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ผลไมบ้างชนิด อยา่งเช่นตะขบ (ภาพท่ี 1)   
มีปริมาณใยอาหารมากกวา่ผลไมห้ลายชนิด  จึงคิดวา่น่าจะช่วยกนัส่งเสริมใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัมากข้ึน 

 
 

ชนิดของผกั ปริมาณใยอาหาร (กรัม / 100 กรัม) 

ผกักวางตุง้ 2.1 

ผกัคะนา้, ทั้งตน้ 3.0 

ผกับุง้จีน 2.8 

มะเขือพวง 13.6 

มะระข้ีนก 4.2 

ใบยอ 11.1 
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ตารางท่ี 2 แสดงปริมาณใยอาหารในตวัอยา่งผลไมบ้างชนิด 8) 

 

 

 
ภาพท่ี 1 แสดงลูกตะขบ  

ท่ีมาของภาพ : http://www.ความรู้รอบตวั.com/wp-content/uploads/2013/03/141.jpg (สืบคน้เม่ือ มีนาคม 2556) 

ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมใหมี้การบริโภคผกัและผลไมใ้หก้บันิสิตหรือ
ประชาชนทัว่ไป ในปริมาณท่ีควรไดรั้บต่อวนัตามมาตรฐานอา้งอิง ตลอดจนใหค้วามรู้ถึงประโยชน์ของการบริโภคผกัผลไม ้
และมีการบริโภคใหห้ลากหลาย ทาํใหร่้างกายไดรั้บประโยชน์โดยไดรั้บสารอาหารครบหมู่ เพื่อนาํไปสู่การมีภาวะ
โภชนาการท่ีดี 

 
 
 
 

ชนิดผลไม้ ปริมาณใยอาหาร (กรัม / ส่วน) 

แกว้มงักรเน้ือสีชมพ ู 2.8 กรัม / 1 ส่วน หรือ ¼ ผล หรือ 80 กรัม 

แกว้มงักรเน้ือสีขาว 2.0 กรัม/ 1 ส่วน หรือ ¼ ผล หรือ 100 กรัม 

สบัปะรด 2.4 กรัม/ 1 ส่วน หรือ 8 ช้ินคาํ 

ตะขบ 3.8 กรัม/ 1 ส่วน หรือ 20 ผลกลาง 

ฝร่ัง 3.6 กรัม/ 1 ส่วน หรือ 1/2 ผล 

มะละกอแขกดาํ 2.4 กรัม/ 1 ส่วน หรือ 7 ช้ินคาํ 
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การพฒันาไดฟูก ุโดยใช้แป้งถ่ัวเหลอืงทดแทนแป้งข้าวเหนียวบางส่วน 

นางสาวธนัยพร ลอ้มเลก็       อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารย ์ดร. พรเพญ็ มรกตจินดา 

นางสาววรัญญา วิระคาํ 

 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอตัราส่วนของแป้งถัว่เหลืองท่ีใชท้ดแทนแป้งขา้วเหนียวบางส่วนในการทาํไดฟู

กุ และศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของไดฟูกุท่ีใชแ้ป้งถัว่เหลืองทดแทนแป้งขา้วเหนียวบางส่วน โดยใชอ้ตัราส่วนของแป้ง

ขา้วเหนียว : แป้งถัว่เหลือง 100:0, 90:10 , 70:30 และ 50:50 ทาํการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัโดยใช ้ 7-Point 

Hedonic Scale จาํนวน  ผูท้ดสอบ 30 คน จากนั้นนาํขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และแปลผลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติและ

ค่าสถิติท่ีใช ้คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05              

ผลการศึกษาพบวา่ไดฟกูสูุตรมาตรฐานมีค่าคะแนนการยอมรับโดยรวม 5.87 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความชอบเลก็นอ้ย และ

ไดฟูกุท่ีใชแ้ป้งถัว่เหลืองทดแทนแป้งขา้วเหนียวในอตัราส่วน 90:10  ไดค้ะแนนการยอมรับเทียบเท่าสูตรมาตรฐานทุกดา้น 

ยกเวน้ดา้นกล่ิน ไดค่้าคะแนนการยอมรับโดยรวม 5.43 ซ่ึงอยู่ในระดบัความชอบเล็กน้อย และจากการศึกษาคุณค่าทาง

โภชนาการของไดฟกูท่ีุใชแ้ป้งถัว่เหลืองทดแทนแป้งขา้วเหนียวในอตัราส่วน 90:10 ในปริมาณ 1 serving size (80 กรัม) โดย

คาํนวณจากโปรแกรม INMUCAL-Nutrients พบวา่ มีปริมาณพลงังาน(kcal), โปรตีน(g), แคลเซียม(mg), เหลก็(mg), วิตามิน

บีหก(mg), ไนอาซิน(mg) เพิ่มข้ึน 8, 8.78, 46, 1.99, 0.03 และ 0.22 ตามลาํดบั เม่ือเทียบกบัสูตรมาตรฐาน และมีปริมาณ

คาร์โบไฮเดรต(g), ไขมนั(g), โซเดียม(mg), วิตามินซี(mg) ลดลง 5.71, 0.05, 19 และ 0.1 ตามลาํดับ เม่ือเทียบกับสูตร

มาตรฐาน 

คาํสาํคญั ไดฟกู ุ แป้งขา้วเหนียว แป้งถัว่เหลือง 

บทความวชิาการ 

  บทความวิชาการฉบบัน้ี เป็นบทคดัยอ่วิชาปัญหาพิเศษของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มอาหารและ

โภชนาการ  ซ่ึงบทความท่ีคดัมาในฉบบัน้ีเป็นบทความท่ีเผยแพร่งานวิจยัในงานแสดงผลงานวิชาปัญหาพิเศษของนิสิตชั้นปี

ท่ี 4 ปีการศึกษา 2555 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 15 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มนีาคม 2556 

การพฒันาผลติภัณฑ์คาราเมลคสัตาร์ดลดไขมันและคอเลสเตอรอล 
นางสาวนวพร  สุพนัธ์ุวณิช                                                                  อาจารยท่ี์ปรึกษา: ผูช่้วยศาสตราจารยสิ์ริมนต ์  ชายเกตุ 
นางสาววนัดี  สุขเกษม           
  
 งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาหาสูตรมาตรฐานของผลิตภณัฑค์าราเมลคสัตาร์ด ศึกษาการยอมรับของผูท้ดสอบ
ท่ีมีต่อผลิตภณัฑค์าราเมลคสัตาร์ดสูตรท่ีไดรั้บการพฒันา โดยการศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมจากสูตรมาตรฐานท่ีไดรั้บการ
ยอมรับมากท่ีสุด นาํมาดดัแปลงส่วนผสมในการพฒันาผลิตภณัฑค์าราเมลคสัตาร์ดลดไขมนัและคอเลสเตอรอล มีขั้นตอน
ในการพฒันาคือ ขั้นตอนแรกเปล่ียนชนิดของนมจากนมธรรมดาเป็นนมขาดมนัเนย ขั้นตอนท่ีสองลดปริมาณไข่แดงลงทีละ 
1 ฟอง และแทนท่ีปริมาณไข่แดงท่ีลดลงดว้ยไข่ขาวโดยปริมาณสัดส่วนของไข่แดง:ไข่ขาวของผลิตภณัฑค์าราเมลคสัตาร์ด
สูตรท่ีไดรั้บการพฒันาทั้งสามสูตร เท่ากบั 34:83, 17:100 และ 0:117 กรัม ตามลาํดบั ทาํการทดสอบการยอมรับทางประสาท
สัมผสัแบบ 7-Point Hedonic Scale จากผูท้ดสอบ 30 คน นาํขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ผลโดยการทดสอบทางสถิติดว้ยวิธี 
ANOVA ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ศึกษาการเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑค์าราเมลคสัตาร์ดสูตรมาตรฐาน
กบัสูตรท่ีได้รับการพฒันาแลว้สมบูรณ์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป INMUCAL – Nutrients ของสถาบนัวิจยัโภชนาการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 จากผลการศึกษาพบว่า ผลิตภณัฑค์าราเมลคสัตาร์ดสูตรท่ีไดรั้บการพฒันาและไดรั้บการยอมรับจากผูท้ดสอบมาก
ท่ีสุดมีปริมาณสดัส่วนของไข่แดง:ไข่ขาว เท่ากบั 17:100 กรัม โดยผูท้ดสอบใหค้ะแนนการยอมรับในดา้นลกัษณะปรากฏ สี 
กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และการยอมรับโดยรวม เท่ากบั 5.63, 5.50, 5.30, 5.30, 5.37 และ 5.63 ตามลาํดบั ซ่ึงอยู่ในระดบั
ชอบเล็กนอ้ยผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑค์าราเมลคสัตาร์ดสูตรมาตรฐานเปรียบเทียบกบัสูตรท่ีไดรั้บ
การพฒันาในปริมาณหน่ึงหน่วยบริโภคพบว่า ปริมาณไขมนัของสูตรมาตรฐาน:สูตรท่ีไดรั้บการพฒันา เท่ากบั 6.84:1.24 
กรัม และปริมาณคอเลสเตอรอลของสูตรมาตรฐาน:สูตรท่ีไดรั้บการพฒันา เท่ากบั 137.5:42.5 มิลลิกรัม  
 
คาํสาํคญั ผลิตภณัฑค์าราเมลคสัตาร์ด 
 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 16 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มนีาคม 2556 

การใช้แป้งข้าวกล้องทดแทนแป้งสาลบีางส่วนในซาลาเปา 

นายปรมินทร์   เกิดโภคา         อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทศัณีวรรณ ภู่อารีย ์

นางสาวปรัชญณี์   พรมโสภา    

 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณประโยชน์ต่างๆ ของซาลาเปาแป้งขา้วกลอ้ง และศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสม

ของแป้งขา้วกลอ้งท่ีใชท้ดแทนแป้งสาลีบางส่วนในซาลาเปา โดยใชอ้ตัราส่วนแป้งสาลี:แป้งขา้วกลอ้ง 90:10, 80:20, 70:30, 

60:40, 50:50 ตามลาํดบั แต่ในอตัราส่วน 60:40 และ 50:50 เป็นการทดแทนในอตัราส่วนท่ีมากเกินไปจึงไดต้ดัอตัราส่วน

ดงักล่าวออก เหลือเพียงอตัราส่วนแป้งสาลี : แป้งขา้วกลอ้ง 90:10, 80:20, 70:30 และสูตรมาตรฐาน (แป้งสาลี 100%) โดยทาํ

การทดสอบการยอมรับทางประสาทสมัผสัแบบ 7- point hedonic scale  โดยใชผู้ท้ดสอบจาํนวน 30 คน จากนั้นนาํขอ้มูล

ทั้งหมดมาวเิคราะห์และแปรผลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ และค่าสถิติท่ีใชคื้อ การวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลการศึกษาพบวา่ ผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับลกัษณะท่ีปรากฏและสีของสูตรมาตรฐาน (แป้งสาลี 100%) 

สูงท่ีสุดเท่ากบั 6.23 และ 6.03 ตามลาํดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบัความชอบปานกลาง ดา้นกล่ินและรสชาติ ผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับ

ในอตัราส่วนแป้งสาลี:แป้งขา้วกลอ้ง 90:10 สูงท่ีสุดเท่ากบั 5.77 และ 5.87 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความชอบเลก็นอ้ย ดา้นการยอมรับ

โดยรวมผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับในอตัราส่วนแป้งสาลี : แป้งขา้วกลอ้ง 90:10 สูงท่ีสุดเช่นกนัเท่ากบั 6.13 ซ่ึงอยูใ่นระดบั

ความชอบปานกลาง และผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของซาลาเปาท่ีใชแ้ป้งขา้วกลอ้งทดแทนแป้งสาลีบางส่วน

เปรียบเทียบกบัซาลาเปาสูตรมาตรฐานในปริมาณ 1 ลูก (ขนาด 25-30 กรัม) พบวา่ไดรั้บพลงังานและสารอาหารอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 

ไดแ้ก่ แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม โซเดียม ซิงค ์วิตามินบี6 และใยอาหาร 

 

คาํสําคญั แป้งสาลี, แป้งขา้วกลอ้ง, ซาลาเปา 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 17 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มนีาคม 2556 

การได้รับวติามินซีจากผกั ผลไม้ทีใ่ห้วติามินซีสูง จากผลติภัณฑ์และวติามินซีเสริม 

ของนิสิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 

นางสาวพิรุณรัตน์ ภูสตัสาย                     อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทศันีวรรณ ภู่อารีย ์

นางสาวอาทิตยา ศรสาราญ           

 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปริมาณวิตามินซีท่ีไดรั้บ และศึกษาปัจจยัท่ีมความสมัพนัธ์กบัการรับประทาน

วิตามินซีเสริม โดยใชแ้บบสอบถามรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รวม

ทั้งส้ิน 9 คณะ จานวน 196 คน ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีบริโภควิตามินซีรวมอยูท่ี่ปริมาณ 1– 500 มิลลิกรัมต่อวนั คิด

เป็นร้อยละ 44.4 จากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ การรับประทานผกัมากท่ีสุดในปริมาณ 101-200 มิลลิกรัม คิดเป็นร้อยละ 28.6 โดย

ผกัท่ีนิยมรับประทานในสามลาดบัแรก คือ คะนา้ บลอ็กโคลี และฟักทอง การรับประทานผลไมม้ากท่ีสุดในปริมาณ 1-100 

มิลลิกรัม คิดเป็นร้อยละ 39.9 โดยผลไมท่ี้นิยมรับประทานในสามลาดบัแรก คือ ฝร่ัง มะม่วงดิบ และมะละกอสุก การด่ืมนา้

ผกัและนา้ผลไมแ้ปรรูปชนิดกล่องมากท่ีสุดในปริมาณ 1-100 มิลลิกรัม คิดเป็นร้อยละ 37.8 โดยนา้ผกัและนา้ผลไมแ้ปรรูป

ชนิดกล่องท่ีนิยมด่ืมในสามลาดบัแรก คือ นา้ผกัผลไมร้วม นา้องุ่น และนา้แครอท การรับประทานวติามินซีเสริม ในปริมาณ 

1000 มิลลิกรัม คิดเป็นร้อยละ 23 โดยนิยมบริโภค 1 คร้ังต่อวนั จากการศึกษาปัจจยัความสมัพนัธ์กบัการรับประทานวติามิน

ซีเสริมพบวา่ อายแุละคณะมีความสมัพนัธ์กบัการรับประทานวติามินซีเสริม ซ่ึงอาย ุ 21-23 ปี มีการรับประทานวิตามินซี

เสริมมาก คิดเป็นร้อยละ 42.4 ส่วนคณะท่ีไม่ไดเ้รียนเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย ์ เช่น คณะท่ีเรียนทางดา้น

มนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ มีการรับประทานวิตามินซีเสริมมากกวา่กลุ่มท่ีเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.4 

 

คาํสําคญั : นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, การไดรั้บวิตามินซีสูง, วิตามินซีเสริม 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 18 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มนีาคม 2556 

                   ผศ.สิริมนต์ ชายเกตุ   เรียบเรียง 

สวสัดีค่ะ ท่านผูอ่้านวารสารคหกรรมศาสตร์ มศว ทุกท่าน คอลมันแ์นะนาํสถานท่ีศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา
ฉบบัน้ีเป็นการแนะนาํการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ีค่ะ 

หลกัสูตร  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)   

สาขาวชิา   เอกโภชนวิทยา (ภาคปกติ) 

ภาควชิา  โภชนวิทยา 

คณะ  สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  1.สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2.ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.50 

  3.ผูท่ี้มีผลสอบผา่นภาษาองักฤษตอ้งไดค้ะแนนสอบ TOEFL ท่ีระดบัคะแนน 470 คะแนน หรือ TOEFL 
Computer – based ท่ีระดบัคะแนน 150 คะแนน หรือ TOEFL Internet – based ท่ีระดบัคะแนน 52 คะแนน หรือ IELTS ท่ี
ระดบัคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษท่ีจดัสอบโดยศูนยภ์าษาต่างประเทศ บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหิดล กรณีผูส้มคัรไม่มีผลการสอบผา่นภาษาองักฤษ ผูส้มคัรตอ้งเขา้สอบวิชาภาษาองักฤษในวนัสอบขอ้เขียน
ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัจดัสอบ 

  4.ผูท่ี้มีคุณสมบติันอกเหนือจากเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ อาจไดรั้บการพิจารณาใหส้มคัรเขา้รับการคดัเลือก
เขา้ศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

รายละเอยีดการสอบ 

  1.วิชาภาษาองักฤษ 

  2.วิชาความรู้ทัว่ไป 

  3.วิชาชีวเคมี 

  4.วิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

  5.วิชาโภชนาการสาธารณสุข 

 

แนะนําสถานทีศึ่กษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 19 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มนีาคม 2556 

งานวจัิยของหลกัสูตรเน้นหนักทางด้าน 

  1.การสร้างเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มอาย ุ

   1.1การพฒันาโครงการสร้างเสริมสุขภาพดา้นโภชนาการ 

   1.2การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

   1.3บทบาทของสารอาหารและส่วนประกอบทางเคมีในอาหารต่อสุขภาพ 

  2.การประเมินภาวะเส่ียงดา้นอาหารและโภชนาการ 

   2.1การประเมินภาวะโภชนาการ ไดแ้ก่ การวดัสดัส่วนของร่างกาย  การประเมินทางชีวเคมี  การ
ประเมินทางคลินิก  และการประเมินอาหารบริโภคโภชนพนัธุศาสตร์ 

  3.การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพ 

  4.การวิเคราะห์คุณค่าสารอาหาร และควบคุมคุณภาพอาหาร 

  5.อาหารปลอดภยั 

อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

  1.นกัโภชนาการ 

  2.ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโภชนาการในบริษทัหรือองคก์รต่างๆ 

  3.อาจารยใ์นสถาบนัการศึกษา นกัวิชาการสาธารณสุขในศูนยสุ์ขภาพชุมชน หรือโรงพยาบาล 

หากต้องการข้อมูลเพิม่เติม   โปรดตดิต่องานรับนักศึกษา โทร. 02-441-4125 ต่อ 208-210, 02-441-9129 

ทีม่าของข้อมูล : http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/pdf/admisdoc/2328MG05.pdf  (สืบคน้เม่ือ พฤษภาคม 
2556) 

 

 

 

 

ท่ีมาของภาพ : http://www.dpt.go.th/csb/Web/project/pictures/512-1.JPG(สืบคน้เม่ือ พฤษภาคม 2556) 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 20 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มนีาคม 2556 

จากพีถึ่งน้อง 

 ช่ือ-สกลุ : นางสาว  ดรุณี   จิตจาํนงค ์(Bank) 

 e-mail :  bankbankbank_n@hotmail.com 

 สาขา    :   อาหารและโภชนาการ  คหกรรมศาสตร์ รุ่นท่ี 6 ปีการศึกษาท่ีจบ 2543 

 ตําแหน่งงาน :  หวัหนา้งานโภชนาการ  ศูนยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา  

             สยามบรมราชกมุารี คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ลกัษณะงาน : ปฏิบติังานในฐานะผูบ้ริหารระดบัตน้ ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทาํงาน

ปฏิบติังานดา้นโภชนาการ โภชนบาํบดั และโภชนศึกษา ในการดูแลผูป่้วย ญาติผูป่้วย และชุมชน 

และปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

แนะนําอาชีพ  : นอ้งๆ ท่ีสนใจงานโภชนาการของโรงพยาบาล ควรมีใจรัก และใส่ใจในการดูแลผูอ่ื้น อีกทั้งยงัตอ้ง

มีทกัษะในดา้นโภชนบาํบดัอยา่งดีเพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน 

 

  ช่ือ-สกลุ : นางสาว  อารีรัตน์  ชินศรี (จิม) 

  e-mail : aree_rat13@hotmail.com  

  สาขา    :   ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รุ่นท่ี 17 ปีการศึกษาท่ีจบ 2551 

  ตําแหน่งงาน :  นกัวิชาการส่ิงอุปกรณ์สายพลาธิการ    

         กรมพลาธิการทหารบก กองทพับก จงัหวดันนทบุรี         

ลกัษณะงาน : ปฏิบติังานช่วยราชการในแผนกวิจยัและพฒันา ช่วยงานดา้นการวิจยัต่างๆของทางทหาร เพื่อใหมี้

ความทนัสมยัและเหมาะสมกบัการใชง้านมากข้ึน   

แนะนําอาชีพ  : ขอ้แนะนาํสาํหรับผูส้นใจในสายงานดา้นน้ี ตอ้งเป็นคนรักการคน้ควา้ทางวิชาการ และติดตาม

ข่าวสารทางการพฒันาทางเทคโนโลย ีและการเปล่ียนแปลงทางส่ิงทอตลอดเวลา มีมนุษยสมัพนัธ์ดี 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 21 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มนีาคม 2556 

 

 

 

 

ประมวลภาพกจิกรรมภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 

- เม่ือวนัศุกร์ท่ี 7 กนัยายน 2555  นางสาววรัญญา วิระคาํ และนายปรมินทร์ เกิดโภคา นิสิตชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ  ไดเ้ขา้ร่วมประกวดแข่งขนัทาํอาหาร ภายใตช่ื้อทีม Seafarer ในโครงการ Swensen’s 

Stylist Challenge 2012 Popular Vote” ณ ลานดา้นหนา้หา้งสรรพสินคา้มาบุญครอง โดยมี อ.วณีา ทองรอด และ อ.ดร.พร

เพญ็ มรกตจินดา เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา  ไดรั้บรางวลั Popular Vote และไดรั้บรางวลัมูลค่า 3,000 บาท  

- เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 ภาควิชาฯรับมอบนํ้ามนัพืชปาลม์โอเลอิน จาํนวน 10 ลงั จากบริษทั ชุมพรอุตสาหกรรม

นํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) ภายใต ้โครงการ “ลีลา สร้างเชฟคุณภาพลํ้าหนา้” ณ โถงหนา้ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้น 14 

อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 

- เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 นายวรรณวิชช ์ดิษยบุตร และ นางสาวอมรรัตน์ เหล่านิติศาสตร์ ไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนัในรอบ

คดัเลือกภายใตโ้ครงการ “เฟ้นหาสุดยอดเชฟและนกัออกแบบตกแต่งอาหาร Thailand The Chef Battle 2012”   ณ วิทยาลยั

ดุสิตธานี และเขา้ร่วมแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศภายใตโ้ครงการ “Deksomboon World Food Challenge 2012” ในวนัเสาร์ท่ี 

24 พฤศจิกายน 2555 ณ ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลแกรนด ์พลาซา พระราม ๙  



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 22 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มนีาคม 2556 

- เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ภาควิชาฯรับมอบนํ้าเช่ือมไฮฟรักโทสไซรัป ความเขม้ขน้ 42% และความเขม้ขน้ 55%   

จาํนวนอยา่งละ 10 ถุง   จากบริษทั เจา้คุณเกษตรพืชผล จาํกดั ณ โถงหนา้ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้น 14 อาคาร 19 คณะ

วิทยาศาสตร์ 

- เม่ือวนัเสาร์ท่ี 1 ธนัวาคม 2555  นางสาวปวนัรัตน ์ อนบันบั  และ  นางสาวหทยา วิจิตรสมบติั     นิสิตชั้นปีท่ี 4           

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการกาํหนดอาหารและโภชนบาํบดั  จากการแข่งขนั “Cupcake Art Challenge Award 

2012” ภายใต ้ Theme Green Earth Cupcake ณ เซ็นทรัลเวิลด ์โดยมี อ.วีณา ทองรอด และอ.ดร.พรเพญ็ มรกตจินดา เป็น

อาจารยท่ี์ปรึกษา ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 และไดรั้บรางวลัมูลค่า 20,000 บาท  

- เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555  ภาควิชาฯ ไดจ้ดัโครงการชิมขนมชมดอกไมไ้ทย ณ บริเวณโถงชั้นล่าง 

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ใหเ้กียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีนิสิตและผูส้นใจเขา้ร่วมชม

กิจกรรมมากมาย ภายในงานมีการสาธิตการทาํก๋วยเต๋ียวลุยสวน  นํ้าสมุนไพร และการทาํผา้บาติก ฯลฯ โดยนิสิตปี3 และปี4  

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 23 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มนีาคม 2556 

 

เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2556 ภาควิชาฯไดจ้ดัโครงการทาํบุญ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เน่ืองในโอกาสข้ึนปีใหม่  โดยมี

คณาจารยเ์กษียณอายรุาชการ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดี และหวัหนา้ภาควิชา เขา้ร่วมทาํบุญถวายสงัฆทาน

และเล้ียงภตัตาหารเพล 

เม่ือวนัท่ี 11มกราคม 2556 ภาควิชาฯไดจ้ดัโครงการความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก อบรม เร่ือง"การใชเ้ตาไมโครเวฟ"  

โดยมีวิทยากรจาก บริษทัชาร์ป ประเทศไทย จาํกดั มาใหค้วามรู้และสาธิตการทาํอาหารจากไมโครเวฟ 

เม่ือวนัท่ี วนัจนัทร์ท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2556 เวลา 12.30 – 16.30 น ภาควิชาฯไดจ้ดัโครงการการจดัการองคค์วามรู้ภาควิชาคหกร

รมศาสตร์  ณ หอ้ง 19-1514 คณะวิทยาศาสตร์ 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 13.00 – 14.30 น. การบรรยาย

เร่ือง “การใชเ้คร่ืองวดัสี (Spectrophotometer)”  

- เม่ือวนัท่ี  12-13 กมุภาพนัธ์ 2555 ภาควชิาฯไดจ้ดัโครงการเผยแพร่ผลงานวิจยัปัญหาพิเศษ ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ณ โถง 

ชั้นล่าง อาคาร19 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ใหเ้กียรติเป็นประธานเปิดงาน และชมผลงานวิจยัปัญหาพิเศษของนิสิตชั้นปี 

ท่ี 4 ของภาควชิาคหกรรมศาสตร์ทั้ง 3 กลุ่มวิชา 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 24 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มนีาคม 2556 

เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2556 ภาควิชาฯไดจ้ดัโครงการบริการวิชาการ เร่ือง โครงการ “การพฒันาแหล่งเรียนรู้ทางดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละทอ้งถ่ินจงัหวดันครนายกใหมี้คุณภาพ กิจกรรมการพฒันาผลิตภณัฑน์ํ้ าพริก OTOP จงัหวดั

นครนายก” 

ในเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 2556 ภาควชิาฯไดจ้ดั โครงการออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ โดยจดัให้

นิสิตชั้นปีท่ี 1-4 สลบัวนัและเวลา ร่วมกนัออกกาํลงักาย เตน้แอโรบิก และ กระโดดเชือก วนัละ 30 นาที  

คาํคม 
   

เม่ือวนัพธุท่ี 6 มีนาคม 2556   นิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 เขา้ร่วมประกวดในโครงการความร่วมมือการแสดง

ผลงานทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อพฒันาประเทศ คร้ังท่ี 2 ซ่ึงจดัโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และไดรั้บรางวลัทั้งเหรียฐทอง และเหรียญเงิน 

 

                         ว.วชิรเมธี                 

ท่ีมา: http://www.คาํคม108.com/108.html 

ความสุข...ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความมี 

แต่อยูท่ี่เราคน้พบวา่...อะไรคือแก่นแทข้องชีวิต 

แลว้อยูก่บัส่ิงนั้น...ดว้ยความรัก 

คนนั้น...คือคนมีความสุข 

ท่ีมาของภาพ : itschool.mfu.ac.th  


