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บทความวิชาการเป็ นบทคัดย่อวิชาปั ญหาพิเศษของนิสิตชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2555 ของ
นิสิตกลุ่มวิชาเอกอาหารและโภชนาการและกลุ่มวิชาการกําหนดอาหารและโภชนบําบัด ท่านที่สนใจจะส่ งบทความลง
วารสารฯ เชิญติดต่อได้ที่เมล์ homeswu@gmail.com แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
ทีป่ รึกษา : หัวหน้ าภาควิชาคหกรรมศาสตร์
บรรณาธิการ : ผศ.สิ ริมนต์ ชายเกตุ
กองบรรณาธิการ : ผศ.สิ ริมนต์ ชายเกตุ , อ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ ,อ.ดร.พรเพ็ญ มรกตจิ นดา , นางสาวภทรพรรณ พืชเงิน, นายธี ระวัฒน์ กันธิ วา
พิสูจน์ อักษร : ผศ.สิ ริมนต์ ชายเกตุ
ออกแบบปกวารสาร : นายธี ระวัฒน์ กันธิ วา
กําหนดเผยแพร่ : ปี ละ 2 ฉบับ
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การผลิตอาหารในระดับครัวเรือนกับ Primary GMP
อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ มรกตจินดา เรียบเรียง
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่วา่ ภาคเหนือ ใต้ ตะวันออก หรื อตะวันตกก็ตามทําให้มีการ
ผลิตอาหารเพื่อเป็ นของฝากจากคนในท้องถิ่น ในระดับกลุ่มแม่บา้ น การผลิตในระดับครัวเรื อนและชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ซึ่งเป็ นอาหารแปรรู ปเบื้องต้นพร้อมจําหน่าย มีการผลิตอย่างแพร่ หลาย แต่ยงั ไม่
มีกาํ หนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการลดความเสี่ ยงจากอันตราย และผลิตภัณฑ์ยงั ไม่ตอ้ งขอเลขสารบบอาหาร
เพียงแต่แสดงฉลากให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 เรื่ องฉลาก เพื่อสร้างมาตรฐาน
และความมัน่ ใจกับประเทศคูค่ า้ และเอื้อให้เกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขันกับต่างประเทศและสอดคล้องกับการเตรี ยม
ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การรวมกลุ่มเป็ นประชาคมอาเซียน การเปิ ดเขตเสรี ทางการค้าอาเซียนในปี 2558 ประเทศไทย
จึงเตรี ยมความพร้อมในการแข่งขันทางด้านคุณภาพมาตรฐานอาหาร

เพื่อรองรับมาตรการของประชาคมอาเซียนที่จะ

กําหนดให้อาหารแปรรู ป (Prepared food stuff) ต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐาน GMP สุ ขลักษณะทัว่ ไป แต่หากบังคับใช้มาตรฐาน
กับอาหารแปรรู ปดังกล่าว อาจทําให้ผปู ้ ระกอบการรายย่อยไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาจึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่ องวิธีการผลิตเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการผลิตและ
เก็บรักษาอาหารแปรรู ปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย (Primary GMP) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาสถานที่ผลิตและ
ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตาม GMP ขั้นพื้นฐาน (Primary GMP) อีกทั้งเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการได้เตรี ยมตัว
ก่อนที่จะปรับใช้มาตรฐาน GMP สุ ขลักษณะทัว่ ไปในอนาคตโดยหลักเกณฑ์ตาม Primary GMP ยังคงเน้นหลักการ 3
ประการได้แก่ การป้ องกันการปนเปื้ อนเบื้องต้น การลดขจัดทําลายจุลินทรี ยก์ ่อโรคและการป้ องกันการปนเปื้ อนข้าม อีกทั้ง
ได้เน้นการใช้วตั ถุเจือปนอาหารให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด
“อาหารแปรรู ปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย ” คือ อาหารที่ผา่ นกระบวนการแปรรู ป เช่น ตัดแต่งในลักษณะที่
นําไปปรุ งหรื อบริ โภค คัว่ ทําให้แห้ง หมักดอง เป็ นต้น หรื อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหาร หรื ออาหารที่
ผ่านกระบวนการผลิตเรี ยบร้อยแล้ว และบรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่ายต่อผูบ้ ริ โภค แต่ท้ งั นี้ไม่รวมถึงอาหารควบคุมเฉพาะ
หรื ออาหารที่กาํ หนดคุณภาพหรื อมาตรฐาน และอาหารที่ตอ้ งมีฉลากที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามวิธีการผลิตเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแล้ว”อาหารที่เข้าข่าย ได้แก่ กลุ่มอาหารพร้อมปรุ ง
และอาหารสําเร็ จรู ปพร้อมบริ โภคทันที

กลุ่มอาหารทัว่ ไปที่ยงั ไม่ได้ถูกบังคับให้ปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข

(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 ฉบับที่ 1 และ 2 ที่ผลิตจําหน่ายในภาชนะจําหน่ายผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ไม่รวมที่จาํ หน่ายโดยตรงต่อ
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ผูบ้ ริ โภคและไม่รวมที่ผลิตเป็ นวัตถุดิบให้กบั โรงงานแปรรู ป ภัตตาคาร ร้านอาหาร
ตารางแสดงตัวอย่ างอาหารแปรรูปทีบ่ รรจุในภาชนะพร้ อมจําหน่ าย
อาหารทัว่ ไปแปรรู ปฯ(นอกเหนือจากอาหาร
ตัวอย่ าง
แช่ เยือกแข็ง ก๋วยเตี๋ยวและเส้ นหมี่ทที่ าํ จาก
แป้งข้ าวเจ้ าเป็ นองค์ ประกอบ)
1.สัตว์และผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์สดที่มีการตัดแต่งพร้อมนําไปประกอบอาหาร เช่น เนื้อสัตว์หนั่
บด สับ แล่,กุง้ ปอกเปลือกเด็ดหัว, ปลาหมึกหัน่ เป็ นชิ้น
เนื้อแห้ง เช่นปลาแดดเดียวดิบ, กุง้ แห้ง
เนื้อสัตว์หมัก เช่น ปลาร้า, ปลาเค็ม, กะปิ

2.พืชและผลิตภัณฑ์

เนื้อสัตว์ที่ให้ความร้อนเบื้องต้น (ปลาทูน่ ึง กุง้ ต้ม)
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น ไข่ผง, ไข่เค็มดิบ, รังนกแห้ง
พืชผักสดที่ตดั แต่งเป็ นชิ้นพร้อมนําไปประกอบอาหารหรื อบริ โภค
ผลไม้สดที่มีการตัดแต่งพร้อมบริ โภค
พืชผัก ผลไม้จากการทําแห้ง
ธัญพืชและข้าวชนิดต่างๆ เช่น งาขาว, ถัว่ (ดิบ)
พืชผักผลไม้ดอง เช่น ผักกาดดองเปรี้ ยว, หัวไชโป๊
ผลิตภัณฑ์จากพืชและผลไม้ เช่น กะทิ, ฟองเต้าหู ้

3.แป้ งและผลิตภัณฑ์

แป้ งชนิดต่างๆ, แป้ งประกอบอาหาร (ที่เติมส่ วนประกอบอื่นๆ เช่น ไข่
นม ฯลฯ)
ผลิตภัณฑ์ เช่น วุน้ เส้น, สปาเก็ตตี้, ข้าวสุ ก, ขนมจีน

4.ผลิตภัณฑ์สาํ หรับทําอาหารชนิดต่างๆที่ยงั
ไม่พร้อมบริ โภค

ผลิตภัณฑ์แต่งหน้าขนม, ผลิตภัณฑ์สอดไส้หรื อราดหน้าขนม, สังขยา
ใบเตย

5.เครื่ องปรุ งรส

นํ้ามันหอมเจียว, ผงเครื่ องปรุ งรส, เครื่ องแกงที่ยงั ไม่ผา่ นความร้อน

6.นํ้าตาล

นํ้าตาลทราย, แบะแซ,นํ้าตาลก้อน
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ตัวอย่ าง

พริ กไทย, พริ กป่ น, ผักชีแห้ง, กระเทียม

อาหารพร้อมปรุ งที่ไม่มีประกาศกําหนดให้ตอ้ ง เนื้อสัตว์ปรุ งรส(ดิบ), ข้าวโพดดิบปรุ งรส,บะหมี่พร้อมเครื่ องปรุ ง,
ปฏิบตั ิตาม General GMP (นอกเหนือจากอาหาร ข้าวเกรี ยบดิบ, แป้ งผสมสําหรับทําอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง(เติมนํ้า
แล้วนําไปผ่านความร้อน)
พร้อมปรุ งที่จดั เป็ นชุด)
อาหารพร้อมปรุ งและอาหารสําเร็ จรู ปพร้อม
บริ โภคทันทีที่ไม่มีประกาศกําหนดให้ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตาม General GMP (นอกเหนือจากอาหาร
พร้อมปรุ งที่จดั เป็ นชุด ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และ
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น หมูหยอง)

ไข่ชนิดต่างๆ ต้มสุ ก, ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง, จมูกข้าวสาลี, ผักดอง,
ผลไม้ดอง, อาหารอบกรอบ, ข้าวเกรี ยบ, เมล็ดธัญพืช, ถัว่ , อาหารขบ
เคี้ยว, พืชผักผลไม้ที่ทาํ ให้แห้ง, ขนมหวาน, นํ้าสลัด, ผงโรยข้าว,
ผลิตภัณฑ์สอดไส้และราดหน้าขนม, มายองเนส, นํ้าพริ กชนิดต่างๆ

อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามข้อ 3(2) ที่ ข้าวเกรี ยบ, เมล็ดธัญพืชคัว่ หรื ออบ, ถัว่ คัว่ หรื ออบ, นัตคัว่ หรื ออบ,
ได้รับการยกเว้นให้ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามประกาศฯ พืชผักผลไม้อบหรื อทอดกรอบ, อาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง, เมล็ด
พืชอบแห้งหรื อทอด,พืชผักผลไม้ที่ทาํ ให้แห้ง, เนื้อสัตว์ที่ทาํ ให้แห้ง
เรื่ องอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(ดิบ)
ที่มา: ดัดแปลงจาก www.iodinethailand.fad.moph.go.th/Primary_GMP/pdf/ex-food_in.pdf.
ในด้านข้อกําหนดของ Primary GMP มีความคล้ายคลึงกับ GMP สุ ขลักษณะทัว่ ไป ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข(ฉบับที่193) พ.ศ.2543 มี 6 ข้อกําหนด ประกอบไปด้วย สถานที่ต้ งั และอาคารผลิต เครื่ องมือเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การสุ ขาภิบาล การบํารุ งรักษาและการทําความสะอาด บุคลากรและ
สุ ขลักษณะผูป้ ฏิบตั ิงาน ในแต่ละข้อกําหนดมีความแตกต่างกันดังนี้
1. สถานที่ต้ งั และการผลิต
• สําหรับผูข้ อ Primary GMP นั้น ในส่วนของสถานที่ทาํ การผลิตอาจเป็ นบริ เวณได้ แต่ตอ้ งสามารถป้ องกันสัตว์
และแมลงเข้าสู่ การผลิต
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2. เครื่ องมือและอุปกรณ์การผลิต
• ไม่ได้เน้นการออกแบบและจํานวน
3. การควบคุมกระบวนการผลิต


เพิ่มเรื่ องการใช้วตั ถุเจือปนอาหาร ต้องปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกําหนดและเป็ น Major defect



ไม่มีในเรื่ องการควบคุมมาตรฐานไอนํ้าที่สมั ผัสกับอาหาร



ไม่ระบุวา่ จะต้องมีการตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพ ของผลิตและเก็บบันทึกอย่างน้อย2 ปี



ไม่ระบุวา่ จะต้องมีบนั ทึกแสดงชนิดและปริ มาณการผลิต

4. การสุ ขาภิบาล
• ไม่ได้ระบุเรื่ อง Pest control
5. การบํารุ งรักษาและการทําความสะอาด
• ไม่ได้กาํ หนดเรื่ อง การเก็บ และการลําเลียงอุปกรณ์ที่ทาํ ความสะอาดแล้ว
6. บุคลากรและสุ ขลักษณะผูป้ ฏิบตั ิงาน
• ไม่ได้เน้นเรื่ อง การใช้ถุงมือ และเรื่ องการฝึ กอบรม
• ให้ระบุแสดงคําเตือน“ห้ามมิให้บุคคลใดแสดงพฤติกรรมอันน่ารังเกียจในสถานที่ผลิตอาหาร”
ในฐานะผูผ้ ลิตอาหาร การใส่ ใจในขบวนการผลิต จําเป็ นต้องให้ความสําคัญตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่นาํ มา
ประกอบอาหาร กระบวนการผลิต เครื่ องจักร สุ ขาภิบาล ความสะอาด และผูท้ าํ การผลิตควรคํานึงถึงสุ ขลักณะของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้วย เพื่อทําให้ได้มาซึ่งอาหารที่มีความปลอดภัยต่อการบริ โภค
ที่มาของข้อมูล : www.iodinethailand.fad.moph.go.th/Primary_GMP/file/total_manual_primary_GMP.pdf. (สื บค้นเมื่อ
พฤษภาคม 2556)
-=============================================================-
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เล่าสู่ กนั ฟัง
เรื่อง “การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งทอชุ มชน สู่ อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม”
อาจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ เรี ยบเรี ยง
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ได้จดั สัมมนา การวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชน สู่
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุ งเทพมหานคร ในงานสัมมนามีการจัดแสดงผลงานวิจยั สิ่ งทอชุมชน
สู่อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ดึงแนวคิดวิถีชีวิตสร้าง สรรค์สินค้าและยกระดับคุณภาพผลักดันสู่ อุตสาหกรรมสิ่ งทอเชิง
วัฒนธรรม พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้อุตสาหกรรมสิ่ งทอขนาดกลางและขนาดเล็กใช้เทคโนโลยีสะอาดร่ วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อเตรี ยมขอการรับรองฉลากเขียว โดยนางสุ ทธินีย ์ พูผ่ กา ผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ เปิ ดเผยว่า
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดาํ เนิน โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่ งทออย่างครบวงจร ประจําปี งบประมาณ 2555 ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม
(Cultural Industry) ซึ่งการสัมมนาได้มีการนําเสนอผลการวิจยั และพัฒนาสิ่ งทอชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมดังนี้
“การพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผ้ามัดย้อมด้วยการย้อมจากสี ธรรมชาติ” โดยอาจารย์ ภัทรานิษฐ์ สิ ทธินพ
พันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ได้ดาํ เนินการพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อมด้วยการย้อมสี ธรรมชาติ จํานวน 5
เฉดสี ประกอบไปด้วย สี แดงจากครั่ง สี น้ าํ เงินจากใบคราม สี เขียวจากใบหูกวาง สี แสดจากผลและเมล็ดคําแสด และสี เทา
จากผลมะเกลือ ร่ วมกับการใช้สารมอร์แดนท์ ประกอบไปด้วย นํ้าปูนใส โคลน และนํ้าขี้เถ้า พร้อมทดสอบความคงทนของสี
ต่อการซักและต่อเหงื่อ จากนั้นทําการพัฒนาลวดลายต้นแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด 6 รู ปแบบ ประกอบไปด้วย ดอกไม้
ไทย อัญมณี ไทย ว่าวไทย ขนมไทย ผักผลไม้ไทย และอาหารไทย นําไปออกแบบและตัดเย็บเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น
กระเป๋ า ผ้าพันคอ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสวยงาม ลวดลายเป็ นเอกลักษณ์

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผ้ามัดย้อมด้วยการย้อมจากสี ธรรมชาติ ภายใต้แนวคิดขนมไทย
ที่มาของภาพ: www.thaitextile.org/ (สื บค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556)
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ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผ้ามัดย้อมด้วยการย้อมจากสี ธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด ผักผลไม้ไทย
ที่มาของภาพ: www.thaitextile.org/ (สื บค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556)
“การพัฒนาเส้นด้ายและผลิตภัณฑ์จากเส้นใยบัวหลวงในเชิงอุตสาหกรรม” โดย ดร. ศรันยา เกษมบุญญากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายประจักษ์ บริ ษทั ไทยนําโชคเท็กไทล์ จํากัด ที่ปรึ กษาด้านเส้นใยธรรมชาติ ประจํา
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ได้ดาํ เนินการนําก้านบัวสดที่ถูกตัดทิ้ง ซึ่งเป็ นวัตถุดิบเหลือใช้ มาพัฒนาโดยเน้นใช้
กระบวนการทางธรรมชาติเพื่อผลิตเส้นใยและเข้าสู่กระบวนการผลิตผ้าผืนในเชิงอุตสาหกรรม โดยผลจากการวิจยั พบว่า
เส้นใยที่ได้จะมีความละเอียดและผิวสัมผัสที่ดี เมื่อนําไปปั่นเส้นด้ายร่ วมกับเส้นใยฝ้ าย ในอัตราส่วนผสมเส้นใยบัวหลวง :
เส้นใยฝ้ าย เท่ากับ 20:80 เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีเอกลักษณ์จากธรรมชาติ สร้างทางเลือกสําหรับผลิตภัณฑ์ดา้ น Eco Textiles และได้ต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ เช่น เสื้ อสูท ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ และหมวกสตรี

ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์จาก การพัฒนาเส้นด้ายและผลิตภัณฑ์จากเส้นใยบัวหลวงในเชิงอุตสาหกรรม
ที่มาของภาพ: www.thaitextile.org/ (สื บค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556)
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“การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมือง ด้วยอุปกรณ์มว้ นเส้นไหมยืนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่”
โดย ผศ. ดร. กิตติศกั ดิ์ อริ ยะเครื อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีแนวคิดจากการพบปั ญหาเส้นด้ายยืนตึง
หย่อน เส้นหนา เส้นบาง เส้นยืนขาด ส่ งผลต่อคุณภาพผ้าไหมไทย เมื่อนําอุปกรณ์ตน้ แบบไปทดลองใช้กบั กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผ้าไหม พบว่าสามารถทอผ้าไหมได้คุณภาพสวยงามและดีกว่า
อีกทั้งยังช่วยลดเวลาการทํางาน ลดแรงงาน ใช้พ้นื ที่นอ้ ย โดยได้
นํามาตัดเย็บและแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ชุดสตรี
เสื้ อซาฟารี กระเป๋ า และผลิตภัณฑ์เคหะสิ่ งทอ
ภาพที่ 4 ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมือง
ด้วยอุปกรณ์มว้ นเส้นไหมยืน
ที่มาของภาพ: www.thaitextile.org/
(สื บค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556)
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเครื่ องนอนผ้าไหมไทยไร้รอยต่อด้วยกี่กระตุกหน้ากว้าง 110 นิ้ว” โดย ผศ. สาคร ชลสาคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ออกแบบโครงสร้างกี่ทอผ้าเพื่อรองรับการทอผ้าหน้ากว้างโดยใช้คนทอคนเดียว
ได้อย่างเหมาะสม ดําเนินการติดตั้งที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาบัว ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โดยทอผ้าไหมหน้ากว้างไร้
รอยต่อจํานวน 50 เมตร ซึ่งได้นาํ ไปวิเคราะห์ทดสอบเทียบเท่ามาตรฐาน มผช. และนํามา
ตัดเย็บเป็ นผ้าปูที่นอน ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบชุดผ้าปูที่นอนผ้าไหมทอมือหน้ากว้าง 110 นิ้ว
ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบชุดเครื่ องนอนผ้าไหมไทยไร้รอยต่อด้วยกี่กระตุก
หน้ากว้าง 110 นิ้ว
ที่มาของภาพ: www.thaitextile.org/ (สื บค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556)

เอกสารอ้างอิง
1. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ. เอกสารประกอบการสัมมนา การวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชน สู่อุตสาหกรรมเชิง
วัฒนธรรม. 9 ตุลาคม 2555.
=———————————————————————-=
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“การเผยแพร่ งานวิจัยของคณาจารย์ ด้านคหกรรมศาสตร์ สู่ ประชาชน”
หัวข้ อ “การบริ โภคผักและผลไม้ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร”
สิ ริมนต์ ชายเกตุ เรี ยบเรี ยง
คอลัมน์ “การเผยแพร่ งานวิจยั ของคณาจารย์ดา้ นคหกรรมศาสตร์สู่ประชาชน” เป็ นการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ผลงานของอาจารย์ในภาควิชาฯ เพื่อเป็ นองค์ความรู ้ที่เผยแพร่ ไปยังผู ้
ที่เกี่ยวข้องและคนทัว่ ไปสามารถเข้าใจได้ สําหรับเรื่ องราวที่นาํ มาเผยแพร่ ในฉบับนี้เป็ นงานวิจยั ของ สิ ริมนต์ ชายเกตุ
และตลับพร หาญรุ่ งโรจน์ ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ”การบริ โภคผักและผลไม้ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร”
ในสมัยก่อนการกินอยูข่ องคนไทยมีความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติบริ เวณบ้านที่อยูอ่ าศัยมักปลูกไม้ผลไว้รอบๆ เช่น
ต้นมะม่วง ต้นมะยม กล้วย ขนุน มะละกอ นอกจากนี้ยงั ปลูกผักริ มรั้ว เช่น ตําลึง ผักปลัง กระถิน ขจร บวบ รวมถึงผัก
สวนครัว เช่น ตะไคร้ ขิง ข่า ขมิ้น พริ ก บางบ้านจะขุดบ่อเลี้ยงปลาและปลูกผักต่างๆ เช่น ผักบุง้ ผักกระเฉด สายบัว ซึ่ง
พืชผักเหล่านี้สามารถนํามาประกอบอาหารในครอบครัวโดยไม่ตอ้ งซื้อหา (1)
แต่ในปัจจุบนั การดําเนินชีวิตของผูค้ น
เปลี่ยนแปลงไป เห็นได้ชดั ในสังคมเมืองเช่น กรุ งเทพฯ ไม่มีบริ เวณบ้านที่จะปลูกผักรับประทาน ทําให้ตอ้ งซื้อหาพืชผักมา
รับประทานในครอบครัว ดังนั้นอาหารการกินต้องพึ่งพาอาหารนอกบ้านมากขึ้น ซึ่งอาหารที่ซ้ือมารับประทานพบว่ามีผกั
เป็ นส่ วนประกอบค่อนข้างน้อย รวมถึงการบริ โภคผลไม้กเ็ ช่นกัน จากคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ระบุวา่ ควร
กินผักมื้อละ 2 ทัพพี ผลไม้ควรกินมื้อละ 1-2 ส่ วน ทั้งนี้ผลไม้ 1 ส่ วนให้พลังงานโดยเฉลี่ย 70 กิโลแคลอรี่ ซึ่งจะมี
ปริ มาณแตกต่างกันไปตามความหวานของผลไม้ ตัวอย่างเช่น ผลไม้ 1 ส่ วนเท่ากับ กล้วยนํ้าว้า 1 ผล หรื อ ส้มขนาดกลาง 2
ผล หรื อ ฝรั่ง 6-8 ชิ้นคํา หรื อสับปะรด 6-8 ชิ้นคํา หรื อมะละกอสุ ก 6-8 ชิ้นคํา หรื อ เงาะ 4 ผล (2)
การศึกษาของสิ ริมนต์ ชายเกตุ และตลับพร หาญรุ่ งโรจน์ ทําการศึกษาเรื่ อง ”การบริ โภคผักและผลไม้ของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร” ผลการศึกษาพบว่า ประเภทของผักที่เลือกบริ โภคมาก 3 อันดับแรก ได้แก่
ผักบุง้ (ร้อยละ 23.1) ผักคะน้า (ร้อยละ 21.4) และผักอื่นๆ เช่น เห็ด มะเขือเทศ แครอท (ร้อยละ 21.1) ตามลําดับ สี ของผักที่
เลือกบริ โภคมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ สี เขียว (ร้อยละ 81.6) สี เหลือง (ร้อยละ 8.7) และสี ขาว (ร้อยละ 4.5) ตามลําดับ นิสิต
ส่ วนใหญ่บริ โภคผักน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 ส่ วน คิดเป็ นร้อยละ 87.6 นิสิตบริ โภคผักเพียงพอ (4-6 ส่ วน) คิดเป็ นร้อยละ 12.4
ผลการศึกษาด้านการบริ โภคผลไม้ของนิสิตพบว่า ประเภทของผลไม้ที่เลือกบริ โภคมากเป็ น 3 อันดับแรก ได้แก่ มะม่วง
(ร้อยละ 19.4) แอปเปิ้ ล (ร้อยละ 17.2) และ ฝรั่ง (ร้อยละ 15.2) ตามลําดับ นิสิตส่ วนใหญ่บริ โภคผลไม้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ
2 ส่ วน คิดเป็ นร้อยละ 79.6 บริ โภคผลไม้เพียงพอคิดเป็ นร้อยละ 20.4 นอกจากนี้นิสิตร้อยละ 42 ไม่ทราบว่าควรบริ โภคผัก
4-6 ทัพพี / วัน และผลไม้ 3-5 ส่ วน / วัน (3)
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับรายงานสุ ขภาพประชาชนไทย ระหว่างปี
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พ.ศ. 2551-2552 ที่พบว่า สถานการณ์การบริ โภคผักและผลไม้ของคนไทยอยูใ่ นเกณฑ์ที่ลดลง โดยรับประทานผักและผลไม้
เพียงพอไม่ถึงครึ่ ง หรื อเพียง 17.7% ลดลงจาก 21.9% ในปี พ.ศ.2546-2547 และภาคกลางบริ โภคผักผลไม้นอ้ ยที่สุด คิดเป็ น
14.45% (4)
ผลการศึกษาปริ มาณเส้นใยอาหารที่ได้รับในเพศชายและหญิงมีค่าเฉลี่ย 9.7 + 4.1 และ 6.0 + 3.7 กรัม ซึ่งเป็ น
ปริ มาณที่นอ้ ยกว่าปริ มาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจําวันสําหรับคนไทย พ.ศ. 2546 ซึ่งแนะนําว่าควรได้รับเส้นใย
อาหารวันละ 25 กรัม (5) ปริ มาณเส้นใยอาหารนี้ พบมากในผักและผลไม้ต่างๆ พบว่าเส้นใยอาหารนอกจากช่วยกระตุน้ การ
ขับถ่ายของเสี ยออกจากร่ างกาย ยังช่วยป้ องกันการเกิดโรคมะเร็ งลําไส้ใหญ่ โดยที่เส้นใยอาหารเข้าไปกระตุน้ ให้มีการ
ขับถ่ายของเสี ยออกจากร่ างกายได้ทุกวัน มีผลทําให้สารปนเปื้ อนที่มากับอาหารที่กิน ถูกขับถ่ายออกจากร่ างกาย ช่วยลด
ความเสี่ ยงการเกิดโรคมะเร็ งลําไส้ใหญ่ได้ (6)
ปริ มาณใยอาหารในผักบางชนิดที่บริ โภคดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงปริ มาณใยอาหารในตัวอย่างผักบางชนิด (7)
ชนิดของผัก
ผักกวางตุง้

ปริมาณใยอาหาร (กรัม / 100 กรัม)
2.1

ผักคะน้า, ทั้งต้น

3.0

ผักบุง้ จีน

2.8

มะเขือพวง

13.6

มะระขี้นก

4.2

ใบยอ

11.1

สําหรับผลไม้น้ นั ประเทศไทยมีผลไม้ให้เลือกบริ โภคตามฤดูกาลมากมายหลายชนิด จึงนับว่าเป็ นโชคดีของคนไทย
ที่มีผลไม้ให้เลือกบริ โภคได้ตลอดทั้งปี สําหรับปริ มาณใยอาหารในผลไม้ดงั แสดงในตารางที่ 2 ในความคิดเห็นของผูว้ ิจยั นั้น
คิดว่าน่าจะมีการส่ งเสริ มให้บริ โภคผลไม้ไทยๆที่มีตามฤดูกาลให้มากขึ้น โดยเฉพาะในคนรุ่ นใหม่ ผลไม้ไทยบางชนิดอาจ
เป็ นที่รู้จกั ดีในต่างจังหวัดแต่ไม่ค่อยเป็ นที่นิยมรับประทาน ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้วผลไม้บางชนิด อย่างเช่นตะขบ (ภาพที่ 1)
มีปริ มาณใยอาหารมากกว่าผลไม้หลายชนิด จึงคิดว่าน่าจะช่วยกันส่ งเสริ มให้เป็ นที่รู้จกั กันมากขึ้น
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ตารางที่ 2 แสดงปริ มาณใยอาหารในตัวอย่างผลไม้บางชนิด 8)
ชนิดผลไม้

ปริมาณใยอาหาร (กรัม / ส่ วน)

แก้วมังกรเนื้อสี ชมพู

2.8 กรัม / 1 ส่ วน หรื อ ¼ ผล หรื อ 80 กรัม

แก้วมังกรเนื้อสี ขาว

2.0 กรัม/ 1 ส่ วน หรื อ ¼ ผล หรื อ 100 กรัม

สับปะรด

2.4 กรัม/ 1 ส่ วน หรื อ 8 ชิ้นคํา

ตะขบ

3.8 กรัม/ 1 ส่ วน หรื อ 20 ผลกลาง

ฝรั่ง

3.6 กรัม/ 1 ส่ วน หรื อ 1/2 ผล

มะละกอแขกดํา

2.4 กรัม/ 1 ส่ วน หรื อ 7 ชิ้นคํา

ภาพที่ 1 แสดงลูกตะขบ
ที่มาของภาพ : http://www.ความรู ้รอบตัว.com/wp-content/uploads/2013/03/141.jpg (สื บค้นเมื่อ มีนาคม 2556)
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่ งเสริ มให้มีการบริ โภคผักและผลไม้ให้กบั นิสิตหรื อ
ประชาชนทัว่ ไป ในปริ มาณที่ควรได้รับต่อวันตามมาตรฐานอ้างอิง ตลอดจนให้ความรู ้ถึงประโยชน์ของการบริ โภคผักผลไม้
และมีการบริ โภคให้หลากหลาย ทําให้ร่างกายได้รับประโยชน์โดยได้รับสารอาหารครบหมู่ เพื่อนําไปสู่ การมีภาวะ
โภชนาการที่ดี
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บทความวิชาการ
บทความวิชาการฉบับนี้ เป็ นบทคัดย่อวิชาปั ญหาพิเศษของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มอาหารและ
โภชนาการ ซึ่งบทความที่คดั มาในฉบับนี้เป็ นบทความที่เผยแพร่ งานวิจยั ในงานแสดงผลงานวิชาปัญหาพิเศษของนิสิตชั้นปี
ที่ 4 ปี การศึกษา 2555

การพัฒนาไดฟูกุ โดยใช้ แป้งถั่วเหลืองทดแทนแป้งข้ าวเหนียวบางส่ วน
นางสาวธันยพร ล้อมเล็ก

อาจารย์ที่ปรึ กษา : อาจารย์ ดร. พรเพ็ญ มรกตจินดา

นางสาววรัญญา วิระคํา
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่ วนของแป้ งถัว่ เหลืองที่ใช้ทดแทนแป้ งข้าวเหนียวบางส่ วนในการทําไดฟู
กุ และศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของไดฟูกุที่ใช้แป้ งถัว่ เหลืองทดแทนแป้ งข้าวเหนี ยวบางส่ วน โดยใช้อตั ราส่ วนของแป้ ง
ข้าวเหนี ยว : แป้ งถัว่ เหลือง 100:0, 90:10 , 70:30 และ 50:50 ทําการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยใช้ 7-Point
Hedonic Scale จํานวน ผูท้ ดสอบ 30 คน จากนั้นนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และแปลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติและ
ค่าสถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบว่าไดฟูกสุ ู ตรมาตรฐานมีค่าคะแนนการยอมรับโดยรวม 5.87 ซึ่งอยูใ่ นระดับความชอบเล็กน้อย และ
ไดฟูกุที่ใช้แป้ งถัว่ เหลืองทดแทนแป้ งข้าวเหนี ยวในอัตราส่ วน 90:10 ได้คะแนนการยอมรับเทียบเท่าสู ตรมาตรฐานทุกด้าน
ยกเว้นด้านกลิ่น ได้ค่าคะแนนการยอมรั บโดยรวม 5.43 ซึ่ งอยู่ในระดับความชอบเล็กน้อย และจากการศึกษาคุณค่าทาง
โภชนาการของไดฟูกทุ ี่ใช้แป้ งถัว่ เหลืองทดแทนแป้ งข้าวเหนียวในอัตราส่ วน 90:10 ในปริ มาณ 1 serving size (80 กรัม) โดย
คํานวณจากโปรแกรม INMUCAL-Nutrients พบว่า มีปริ มาณพลังงาน(kcal), โปรตีน(g), แคลเซียม(mg), เหล็ก(mg), วิตามิน
บีหก(mg), ไนอาซิ น(mg) เพิ่มขึ้น 8, 8.78, 46, 1.99, 0.03 และ 0.22 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับสู ตรมาตรฐาน และมีปริ มาณ
คาร์ โบไฮเดรต(g), ไขมัน (g), โซเดี ย ม(mg), วิ ตามิ น ซี (mg) ลดลง 5.71, 0.05, 19 และ 0.1 ตามลําดับ เมื่ อเที ย บกับสู ตร
มาตรฐาน
คําสําคัญ

ไดฟูกุ แป้ งข้าวเหนียว แป้ งถัว่ เหลือง
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คาราเมลคัสตาร์ ดลดไขมันและคอเลสเตอรอล
นางสาวนวพร สุ พนั ธุ์วณิ ช
อาจารย์ที่ปรึ กษา: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สิริมนต์ ชายเกตุ
นางสาววันดี สุ ขเกษม
งานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาหาสู ตรมาตรฐานของผลิตภัณฑ์คาราเมลคัสตาร์ ด ศึกษาการยอมรับของผูท้ ดสอบ
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์คาราเมลคัสตาร์ดสู ตรที่ได้รับการพัฒนา โดยการศึกษาอัตราส่ วนที่เหมาะสมจากสู ตรมาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับมากที่สุด นํามาดัดแปลงส่ วนผสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราเมลคัสตาร์ ดลดไขมันและคอเลสเตอรอล มีข้ นั ตอน
ในการพัฒนาคือ ขั้นตอนแรกเปลี่ยนชนิดของนมจากนมธรรมดาเป็ นนมขาดมันเนย ขั้นตอนที่สองลดปริ มาณไข่แดงลงทีละ
1 ฟอง และแทนที่ปริ มาณไข่แดงที่ลดลงด้วยไข่ขาวโดยปริ มาณสัดส่ วนของไข่แดง:ไข่ขาวของผลิตภัณฑ์คาราเมลคัสตาร์ ด
สู ตรที่ได้รับการพัฒนาทั้งสามสู ตร เท่ากับ 34:83, 17:100 และ 0:117 กรัม ตามลําดับ ทําการทดสอบการยอมรับทางประสาท
สัมผัสแบบ 7-Point Hedonic Scale จากผูท้ ดสอบ 30 คน นําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ผลโดยการทดสอบทางสถิติดว้ ยวิธี
ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ศึกษาการเปรี ยบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์คาราเมลคัสตาร์ดสู ตรมาตรฐาน
กับสู ตรที่ ได้รับการพัฒนาแล้วสมบูรณ์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป INMUCAL – Nutrients ของสถาบันวิจยั โภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จากผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์คาราเมลคัสตาร์ ดสู ตรที่ได้รับการพัฒนาและได้รับการยอมรับจากผูท้ ดสอบมาก
ที่สุดมีปริ มาณสัดส่ วนของไข่แดง:ไข่ขาว เท่ากับ 17:100 กรัม โดยผูท้ ดสอบให้คะแนนการยอมรับในด้านลักษณะปรากฏ สี
กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และการยอมรับโดยรวม เท่ากับ 5.63, 5.50, 5.30, 5.30, 5.37 และ 5.63 ตามลําดับ ซึ่ งอยู่ในระดับ
ชอบเล็กน้อยผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์คาราเมลคัสตาร์ ดสู ตรมาตรฐานเปรี ยบเทียบกับสู ตรที่ได้รับ
การพัฒนาในปริ มาณหนึ่ งหน่ วยบริ โภคพบว่า ปริ มาณไขมันของสู ตรมาตรฐาน:สู ตรที่ได้รับการพัฒนา เท่ากับ 6.84:1.24
กรัม และปริ มาณคอเลสเตอรอลของสูตรมาตรฐาน:สูตรที่ได้รับการพัฒนา เท่ากับ 137.5:42.5 มิลลิกรัม
คําสําคัญ

ผลิตภัณฑ์คาราเมลคัสตาร์ด
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การใช้ แป้งข้ าวกล้ องทดแทนแป้งสาลีบางส่ วนในซาลาเปา
อาจารย์ที่ปรึ กษา : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศณี วรรณ ภู่อารี ย ์

นายปรมินทร์ เกิดโภคา
นางสาวปรัชญ์ณี พรมโสภา

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณประโยชน์ต่างๆ ของซาลาเปาแป้ งข้าวกล้อง และศึกษาอัตราส่ วนที่เหมาะสม
ของแป้ งข้าวกล้องที่ใช้ทดแทนแป้ งสาลีบางส่ วนในซาลาเปา โดยใช้อตั ราส่ วนแป้ งสาลี:แป้ งข้าวกล้อง 90:10, 80:20, 70:30,
60:40, 50:50 ตามลําดับ แต่ในอัตราส่ วน 60:40 และ 50:50 เป็ นการทดแทนในอัตราส่ วนที่มากเกินไปจึงได้ตดั อัตราส่ วน
ดังกล่าวออก เหลือเพียงอัตราส่ วนแป้ งสาลี : แป้ งข้าวกล้อง 90:10, 80:20, 70:30 และสูตรมาตรฐาน (แป้ งสาลี 100%) โดยทํา
การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสแบบ 7- point hedonic scale โดยใช้ผทู ้ ดสอบจํานวน 30 คน จากนั้นนําข้อมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะห์และแปรผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ และค่าสถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ผูท้ ดสอบให้การยอมรับลักษณะที่ปรากฏและสี ของสู ตรมาตรฐาน (แป้ งสาลี 100%)
สู งที่สุดเท่ากับ 6.23 และ 6.03 ตามลําดับ ซึ่งอยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง ด้านกลิ่นและรสชาติ ผูท้ ดสอบให้การยอมรับ
ในอัตราส่ วนแป้ งสาลี:แป้ งข้าวกล้อง 90:10 สู งที่สุดเท่ากับ 5.77 และ 5.87 ซึ่งอยูใ่ นระดับความชอบเล็กน้อย ด้านการยอมรับ
โดยรวมผูท้ ดสอบให้การยอมรับในอัตราส่ วนแป้ งสาลี : แป้ งข้าวกล้อง 90:10 สูงที่สุดเช่นกันเท่ากับ 6.13 ซึ่งอยูใ่ นระดับ
ความชอบปานกลาง

และผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของซาลาเปาที่ใช้แป้ งข้าวกล้องทดแทนแป้ งสาลีบางส่ วน

เปรี ยบเทียบกับซาลาเปาสูตรมาตรฐานในปริ มาณ 1 ลูก (ขนาด 25-30 กรัม) พบว่าได้รับพลังงานและสารอาหารอื่นๆ เพิ่มขึ้น
ได้แก่ แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม โซเดียม ซิงค์ วิตามินบี6 และใยอาหาร
คําสํ าคัญ

แป้ งสาลี, แป้ งข้าวกล้อง, ซาลาเปา
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การได้ รับวิตามินซีจากผัก ผลไม้ ทใี่ ห้ วติ ามินซีสูง จากผลิตภัณฑ์ และวิตามินซีเสริม
ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นางสาวพิรุณรัตน์ ภูสตั สาย

อาจารย์ที่ปรึ กษา : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีวรรณ ภู่อารี ย ์

นางสาวอาทิตยา ศรสาราญ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณวิตามินซีที่ได้รับ

และศึกษาปัจจัยที่มความสัมพันธ์กบั การรับประทาน

วิตามินซีเสริ ม โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร รวม
ทั้งสิ้ น 9 คณะ จานวน 196 คน ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่บริ โภควิตามินซีรวมอยูท่ ี่ปริ มาณ 1– 500 มิลลิกรัมต่อวัน คิด
เป็ นร้อยละ 44.4 จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ การรับประทานผักมากที่สุดในปริ มาณ 101-200 มิลลิกรัม คิดเป็ นร้อยละ 28.6 โดย
ผักที่นิยมรับประทานในสามลาดับแรก คือ คะน้า บล็อกโคลี และฟักทอง การรับประทานผลไม้มากที่สุดในปริ มาณ 1-100
มิลลิกรัม คิดเป็ นร้อยละ 39.9 โดยผลไม้ที่นิยมรับประทานในสามลาดับแรก คือ ฝรั่ง มะม่วงดิบ และมะละกอสุก การดื่มน้า
ผักและน้าผลไม้แปรรู ปชนิดกล่องมากที่สุดในปริ มาณ 1-100 มิลลิกรัม คิดเป็ นร้อยละ 37.8 โดยน้าผักและน้าผลไม้แปรรู ป
ชนิดกล่องที่นิยมดื่มในสามลาดับแรก คือ น้าผักผลไม้รวม น้าองุ่น และน้าแครอท การรับประทานวิตามินซีเสริ ม ในปริ มาณ
1000 มิลลิกรัม คิดเป็ นร้อยละ 23 โดยนิยมบริ โภค 1 ครั้งต่อวัน จากการศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์กบั การรับประทานวิตามิน
ซีเสริ มพบว่า อายุและคณะมีความสัมพันธ์กบั การรับประทานวิตามินซีเสริ ม ซึ่งอายุ 21-23 ปี มีการรับประทานวิตามินซี
เสริ มมาก คิดเป็ นร้อยละ 42.4 ส่ วนคณะที่ไม่ได้เรี ยนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ เช่น คณะที่เรี ยนทางด้าน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มีการรับประทานวิตามินซีเสริ มมากกว่ากลุ่มที่เรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 41.4

คําสํ าคัญ : นิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร, การได้รับวิตามินซีสูง, วิตามินซีเสริ ม
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แนะนําสถานทีศ่ ึกษาต่ อในระดับบัณฑิตศึกษา
ผศ.สิ ริมนต์ ชายเกตุ เรียบเรียง
สวัสดีค่ะ ท่านผูอ้ ่านวารสารคหกรรมศาสตร์ มศว ทุกท่าน คอลัมน์แนะนําสถานที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ฉบับนี้เป็ นการแนะนําการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท ที่มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
หลักสู ตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุ ขศาสตร์)

สาขาวิชา

เอกโภชนวิทยา (ภาคปกติ)

ภาควิชา

โภชนวิทยา

คณะ

สาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขาวิชาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.50
3.ผูท้ ี่มีผลสอบผ่านภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนสอบ TOEFL ที่ระดับคะแนน 470 คะแนน หรื อ TOEFL
Computer – based ที่ระดับคะแนน 150 คะแนน หรื อ TOEFL Internet – based ที่ระดับคะแนน 52 คะแนน หรื อ IELTS ที่
ระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรื อสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษที่จดั สอบโดยศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล กรณี ผสู ้ มัครไม่มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ ผูส้ มัครต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบข้อเขียน
ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยจัดสอบ
4.ผูท้ ี่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
รายละเอียดการสอบ
1.วิชาภาษาอังกฤษ
2.วิชาความรู ้ทวั่ ไป
3.วิชาชีวเคมี
4.วิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
5.วิชาโภชนาการสาธารณสุ ข
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งานวิจัยของหลักสู ตรเน้ นหนักทางด้ าน
1.การสร้างเสริ มสุ ขภาพในทุกกลุ่มอายุ
1.1การพัฒนาโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพด้านโภชนาการ
1.2การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
1.3บทบาทของสารอาหารและส่ วนประกอบทางเคมีในอาหารต่อสุ ขภาพ
2.การประเมินภาวะเสี่ ยงด้านอาหารและโภชนาการ
2.1การประเมินภาวะโภชนาการ ได้แก่ การวัดสัดส่ วนของร่ างกาย การประเมินทางชีวเคมี การ
ประเมินทางคลินิก และการประเมินอาหารบริ โภคโภชนพันธุศาสตร์
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพ
4.การวิเคราะห์คุณค่าสารอาหาร และควบคุมคุณภาพอาหาร
5.อาหารปลอดภัย
อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1.นักโภชนาการ
2.ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโภชนาการในบริ ษทั หรื อองค์กรต่างๆ
3.อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิชาการสาธารณสุ ขในศูนย์สุขภาพชุมชน หรื อโรงพยาบาล
หากต้ องการข้ อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่ องานรับนักศึกษา โทร. 02-441-4125 ต่ อ 208-210, 02-441-9129
ทีม่ าของข้ อมูล : http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/pdf/admisdoc/2328MG05.pdf (สื บค้นเมื่อ พฤษภาคม
2556)

ที่มาของภาพ : http://www.dpt.go.th/csb/Web/project/pictures/512-1.JPG(สื บค้นเมื่อ พฤษภาคม 2556)
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จากพีถ่ ึงน้ อง
ชื่อ-สกุล : นางสาว ดรุ ณี จิตจํานงค์ (Bank)
e-mail : bankbankbank_n@hotmail.com
สาขา : อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ รุ่ นที่ 6 ปี การศึกษาที่จบ 2543
ตําแหน่ งงาน : หัวหน้างานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา
สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ลักษณะงาน : ปฏิบตั ิงานในฐานะผูบ้ ริ หารระดับต้น ที่ตอ้ งใช้ความรู ้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบตั ิงานด้านโภชนาการ โภชนบําบัด และโภชนศึกษา ในการดูแลผูป้ ่ วย ญาติผปู ้ ่ วย และชุมชน
และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
แนะนําอาชีพ : น้องๆ ที่สนใจงานโภชนาการของโรงพยาบาล ควรมีใจรัก และใส่ใจในการดูแลผูอ้ ื่น อีกทั้งยังต้อง
มีทกั ษะในด้านโภชนบําบัดอย่างดีเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน

ชื่อ-สกุล : นางสาว อารี รัตน์ ชินศรี (จิม)
e-mail : aree_rat13@hotmail.com
สาขา : สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม รุ่ นที่ 17 ปี การศึกษาที่จบ 2551
ตําแหน่ งงาน : นักวิชาการสิ่ งอุปกรณ์สายพลาธิการ
กรมพลาธิการทหารบก กองทัพบก จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะงาน : ปฏิบตั ิงานช่วยราชการในแผนกวิจยั และพัฒนา ช่วยงานด้านการวิจยั ต่างๆของทางทหาร เพื่อให้มี
ความทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น
แนะนําอาชีพ : ข้อแนะนําสําหรับผูส้ นใจในสายงานด้านนี้ ต้องเป็ นคนรักการค้นคว้าทางวิชาการ และติดตาม
ข่าวสารทางการพัฒนาทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางสิ่ งทอตลอดเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ดี
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ประมวลภาพกิจกรรมภาควิชาคหกรรมศาสตร์
- เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 นางสาววรัญญา วิระคํา และนายปรมินทร์ เกิดโภคา นิสิตชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ ได้เข้าร่ วมประกวดแข่งขันทําอาหาร ภายใต้ชื่อทีม Seafarer ในโครงการ Swensen’s
Stylist Challenge 2012 Popular Vote” ณ ลานด้านหน้าห้างสรรพสิ นค้ามาบุญครอง โดยมี อ.วีณา ทองรอด และ อ.ดร.พร
เพ็ญ มรกตจินดา เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา ได้รับรางวัล Popular Vote และได้รับรางวัลมูลค่า 3,000 บาท

- เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ภาควิชาฯรับมอบนํ้ามันพืชปาล์มโอเลอิน จํานวน 10 ลัง จากบริ ษทั ชุมพรอุตสาหกรรม
นํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) ภายใต้ โครงการ “ลีลา สร้างเชฟคุณภาพลํ้าหน้า” ณ โถงหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้น 14
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

- เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 นายวรรณวิชช์ ดิษยบุตร และ นางสาวอมรรัตน์ เหล่านิติศาสตร์ ได้เข้าร่ วมแข่งขันในรอบ
คัดเลือกภายใต้โครงการ “เฟ้ นหาสุ ดยอดเชฟและนักออกแบบตกแต่งอาหาร Thailand The Chef Battle 2012” ณ วิทยาลัย
ดุสิตธานี และเข้าร่ วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศภายใต้โครงการ “Deksomboon World Food Challenge 2012” ในวันเสาร์ท่ี
24 พฤศจิกายน 2555 ณ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแกรนด์ พลาซา พระราม ๙
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- เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ภาควิชาฯรับมอบนํ้าเชื่อมไฮฟรักโทสไซรัป ความเข้มข้น 42% และความเข้มข้น 55%
จํานวนอย่างละ 10 ถุง จากบริ ษทั เจ้าคุณเกษตรพืชผล จํากัด ณ โถงหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้น 14 อาคาร 19 คณะ
วิทยาศาสตร์

- เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 นางสาวปวันรัตน์ อนับนับ และ นางสาวหทยา วิจิตรสมบัติ

นิสิตชั้นปี ที่ 4

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการกําหนดอาหารและโภชนบําบัด จากการแข่งขัน “Cupcake Art Challenge Award
2012” ภายใต้ Theme Green Earth Cupcake ณ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี อ.วีณา ทองรอด และอ.ดร.พรเพ็ญ มรกตจินดา เป็ น
อาจารย์ที่ปรึ กษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และได้รับรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

- เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ภาควิชาฯ ได้จดั โครงการชิมขนมชมดอกไม้ไทย ณ บริ เวณโถงชั้นล่าง
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ให้เกียรติเป็ นประธานเปิ ดงาน และมีนิสิตและผูส้ นใจเข้าร่ วมชม
กิจกรรมมากมาย ภายในงานมีการสาธิตการทําก๋ วยเตี๋ยวลุยสวน นํ้าสมุนไพร และการทําผ้าบาติก ฯลฯ โดยนิสิตปี 3 และปี 4
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์ มศว

23

ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ภาควิชาฯได้จดั โครงการทําบุญ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เนื่ องในโอกาสขึ้นปี ใหม่ โดยมี
คณาจารย์เกษียณอายุราชการ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา เข้าร่ วมทําบุญถวายสังฆทาน
และเลี้ยงภัตตาหารเพล

เมื่อวันที่ 11มกราคม 2556 ภาควิชาฯได้จดั โครงการความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก อบรม เรื่ อง"การใช้เตาไมโครเวฟ"
โดยมีวิทยากรจาก บริ ษทั ชาร์ป ประเทศไทย จํากัด มาให้ความรู ้และสาธิตการทําอาหารจากไมโครเวฟ

เมื่อวันที่ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.30 – 16.30 น ภาควิชาฯได้จดั โครงการการจัดการองค์ความรู ้ภาควิชาคหกร
รมศาสตร์ ณ ห้อง 19-1514 คณะวิทยาศาสตร์ 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 13.00 – 14.30 น. การบรรยาย
เรื่ อง “การใช้เครื่ องวัดสี (Spectrophotometer)”

- เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2555 ภาควิชาฯได้จดั โครงการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ปัญหาพิเศษ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ณ โถง
ชั้นล่าง อาคาร19 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ให้เกียรติเป็ นประธานเปิ ดงาน และชมผลงานวิจยั ปัญหาพิเศษของนิสิตชั้นปี
ที่ 4 ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ท้ งั 3 กลุ่มวิชา
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เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ภาควิชาฯได้จดั โครงการบริ การวิชาการ เรื่ อง โครงการ “การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและท้องถิ่นจังหวัดนครนายกให้มีคุณภาพ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ ก OTOP จังหวัด
นครนายก”

ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2556 ภาควิชาฯได้จดั โครงการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ โดยจัดให้
นิสิตชั้นปี ที่ 1-4 สลับวันและเวลา ร่ วมกันออกกําลังกาย เต้นแอโรบิก และ กระโดดเชือก วันละ 30 นาที

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 นิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 4 เข้าร่ วมประกวดในโครงการความร่ วมมือการแสดง
ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และได้รับรางวัลทั้งเหรี ยฐทอง และเหรี ยญเงิน

คําคม
ความสุ ข...ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความมี
แต่อยูท่ ี่เราค้นพบว่า...อะไรคือแก่นแท้ของชีวิต
แล้วอยูก่ บั สิ่ งนั้น...ด้วยความรัก
คนนั้น...คือคนมีความสุ ข
ที่มาของภาพ : itschool.mfu.ac.th

ว.วชิรเมธี
ที่มา: http://www.คําคม108.com/108.html

