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มารู ้จกั กับรายการอาหารแลกเปลี่ยน (ตอนจบ)



การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผกั กาดดองส่ งออกให้อยูภ่ ายใต้
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(สื บค้นเมื่อ มิถุนายน 2557)

คหกรรมศาสตร์ มศว

2

ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557

สารบัญ
บรรณาธิการแถลง

2

มารู ้จกั กับรายการอาหารแลกเปลี่ยน (ตอนจบ)

3

เล่าสู่กนั ฟัง “กาแฟสร้างอาชีพ”

10

การเผยแพร่ งานวิจยั ด้านคหกรรมศาสตร์สู่ ประชาชน

12

หัวข้อ “การย้อมผ้าฝ้ ายด้วยสี ธรรมชาติจากเปลือกทับทิมโดยวิธีจุ่มอัด-หมัก”
บทความวิชาการ

17

แนะนําสถานที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

21

จากพี่ถึงน้อง

22

ประมวลภาพกิจกรรมของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

23

คําคม

24
บรรณาธิการแถลง

สวัสดีท่านผูอ้ ่านวารสารคหกรรมศาสตร์ มศว ทุกท่านค่ะ วารสารคหกรรมศาสตร์ มศว ฉบับนี้มีเนื้อหา
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มารู้จักกับรายการอาหารแลกเปลีย่ น (ตอนจบ)
สิ ริมนต์ ชายเกตุ

เรียบเรียง

ฉบับที่แล้วผูเ้ ขียนได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายการอาหารแลกเปลี่ยนในหมวดผัก ฉบับนี้ขอกล่าวถึงส่ วน
ที่เหลืออีก 5 หมวด ได้แก่ หมวดนม หมวดผลไม้ หมวดข้าว แป้ งและผลิตภัณฑ์ หมวดเนื้อสัตว์ และหมวดไขมัน ดังนี้
หมวดข้าว-แป้ งและผลิตภัณฑ์
หมวดนี้ 1 ส่ วน ให้สารอาหาร คาร์โบไฮเดรต 18 กรัม โปรตีน 2 กรัม พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ ตัวอย่างอาหาร
เช่น
ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือสุ ก

½ ถ้วยตวง หรื อ 1 ทัพพี

ข้าวต้ม

2 ทัพพี

ข้าวสวย

1 ทัพพี (ภาพที่ 1)

ข้าวเหนียวนึ่ง

½ ทัพพี

ก๋ วยเตี๋ยว สุ ก

1 ทัพพี

มักกะโรนี สุ ก

1 ทัพพี

ขนมจีน

1 จับใหญ่

บะหมี่ สุ ก

1 ก้อน

ข้าวโพดต้ม

½ ถ้วยตวง

เผือก มันเทศ ต้ม

½ ถ้วยตวง

ถัว่ เมล็ดแห้ง สุ ก

½ ถ้วยตวง

ขนมปั งโฮลวีท

1 แผ่น

วุน้ เส้น สุ ก

2/3 ถ้วยตวง (100 กรัม)

สปาเก็ตตี้ สุ ก

2/3 ถ้วยตวง (75 กรัม)

แครกเกอร์

3 ชิ้น (20 กรัม)

แห้วสุก

7 หัวใหญ่ (100 กรัม)
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ลูกเดือย สุ ก

½ ถ้วยตวง (70 กรัม)

ถัว่ แดงหลวงสุก

1/3 ถ้วยตวง (50 กรัม)

ฟักทอง สุ ก

1 ถ้วยตวง (120 กรัม)

มันฝรั่ง สุ ก

½ ถ้วยตวง (100 กรัม)

ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557

(1,2,3)

ภาพที่ 1 ข้าวสวย
ที่มาของภาพ : www.ezygodiet.com (สื บค้นเมื่อ มิถุนายน 2557)
หมวดนมและผลิตภัณฑ์ นม
หมวดนม เป็ นหมวดที่ให้สารอาหารหลักคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน นอกจากนี้ยงั มีสารอาหาร วิตามินและเกลือ
แร่ แบ่งหมวดนมออกเป็ นกลุ่มย่อยได้ดงั นี้
1.นมไขมันเต็มส่ วน (Whole milk) โดย 1 ส่ วน ให้สารอาหาร คาร์โบไฮเดรต 12 กรัม โปรตีน 8 กรัม ไขมัน 8
กรัม พลังงาน 150 กิโลแคลอรี่ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น
นมสดจืดพร้อมดื่ม ไขมันเต็มส่ วน 1 ถ้วยตวง (240 มิลลิลิตร หรื อ 1 กล่อง)
นมผงไขมันเต็มส่ วน 5 ช้อนโต๊ะ
โยเกิร์ต (ไม่ปรุ งแต่งรส) ไขมันเต็มส่ วน 1 ถ้วยตวง (16 ช้อนโต๊ะ)
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2.นมพร่ องมันเนย หรื อนมไขมันตํ่า (Low fat milk) 1 ส่ วน มีคาร์โบไฮเดรต 12 กรัม โปรตีน 8 กรัม ไขมัน 5 กรัม
พลังงาน 120 กิโลแคลอรี่ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น
นมสดจืดพร่ องมันเนยพร้อมดื่ม 1 ถ้วยตวง (240 มิลลิลิตร หรื อ 1 กล่อง)
โยเกิร์ต (ไม่ปรุ งแต่งรส) พร่ องมันเนย 1 ถ้วยตวง (16 ช้อนโต๊ะ)
3.นมขาดมันเนย หรื อนมไม่มีไขมัน (Skim milk) 1 ส่ วน มีคาร์โบไฮเดรต 12 กรัม โปรตีน 8 กรัม ไขมัน 0 กรัม
พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น
นมสดจืดขาดมันเนยพร้อมดื่ม 1 ถ้วยตวง (240 มิลลิลิตร หรื อ 1 กล่อง)
นมผงขาดมันเนย 5 ช้อนโต๊ะ (เติมนํ้าให้ได้ครบ 240 มิลลิลิตร)
ข้อควรคํานึงในการเลือกผลิตภัณฑ์นม
-หากมีไขมันในเลือดสู งควรเลือกนมพร่ องมันเนยหรื อนมไม่มีไขมัน
อิ่มตัว และโคเลสเตอรอลสู งกว่านมพร่ องมันเนยหรื อนมไม่มีไขมัน

เนื่องจากนมสดจะมีปริ มาณไขมัน

-หากระมัดระวังเรื่ องของนํ้าตาล ควรเลี่ยงการดื่มนมปรุ งแต่ง เช่น นมหวาน นมรสกาแฟ นมรสช็อคโก
แลต นมรสสตรอเบอรี่ เป็ นต้น เนื่องจากมีน้ าํ ตาลสู ง นอกจากนี้ควรเลี่ยงเครื่ องดื่มโอวัลตินและไมโล เนื่องจากมีส่วนผสม
ของนํ้าตาลด้วยเช่นกัน (1,2)
-การบริ โภคนม 2-3 ส่ วน / วัน จะให้ผลช่วยป้ องกันโรคกระดูกพรุ น ความดันโลหิ ตสูง และโรคมะเร็ ง
ลําไส้ใหญ่ได้ โดยวัยผูใ้ หญ่ควรเลือกดื่มนมที่มีไขมัน 0-1% เพื่อจํากัดปริ มาณไขมันและโคเลสเตอรอลที่ร่างกายจะได้รับ
(4)
หมวดผลไม้
ผลไม้ 1 ส่ วน มีคาร์โบไฮเดรต 15 กรัม พลังงาน 60 กิโลแคลอรี่ ในผลไม้ต่างๆ 1 ส่ วนนี้จะมีปริ มาณที่แตกต่างกัน
เช่น
กล้วยนํ้าว้า

1

ผลกลาง

กล้วยหอม

1

ขนุน
เงาะ

กล้วยไข่

1

ผลกลาง

ผลเล็ก หรื อ ½ ผลใหญ่ กล้วยหักมุก

½

ผลใหญ่

2

ยวงกลาง

แคนตาลูป

10

ชิ้นคํา

4

ผลใหญ่

ชมพู่

2

ลูก
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แตงโม

8

ชิ้นคํา

ทุเรี ยน

1

เม็ดเล็ก

ฝรั่ง

1

ลูกเล็ก

มะม่วงดิบ

½

ผลใหญ่

มะม่วงสุ ก

½

ผลกลาง

มะละกอสุ ก

8

ชิ้นขนาดคํา

สับปะรด

8

ชิ้นขนาดคํา (ภาพที่2)

ส้มเขียวหวาน 2

ผลกลาง

ส้มโอ

2

กลีบใหญ่

แอ๊ปเปิ้ ล

1

ผลเล็ก

องุ่น

20

ผลกลาง

มังคุด

3

ผลใหญ่

มะขามหวาน

2

ฝัก

พรุ น

3

ผลกลาง

ลิ้นจี่สด

8

ผล

ลูกเกด

2

ช้อนโต๊ะ

กรณี ดื่มนํ้าผลไม้โดยที่ไม่เติมนํ้าตาล ตัวอย่างนํ้าผลไม้ 1 ส่ วน มีปริ มาณดังนี้
นํ้าส้ม

½

ถ้วยตวง (120 มล.)

นํ้าองุ่น

1/3

ถ้วยตวง (80 มล.)

นํ้าผลไม้รวม

1/3

ถ้วยตวง (80 มล.)

นํ้าแอ๊ปเปิ้ ล

½

ถ้วยตวง (120 มล.)

(1,2,5)
ใน 1 วัน ควรรับประทานผลไม้ให้หลากหลายและได้สดั ส่ วนตามความต้องการของร่ างกาย ไม่ควรรับประทาน
(3) ผลไม้ชนิดเดียว เพราะอาจได้รับสารเคมีตกค้าง เกิดความเป็ นพิษได้ จึงควรรับประทานผลไม้ให้หลากหลาย
เหมาะสมกับฤดูกาล (6)

ภาพที่ 2 สับปะรด
ที่มาของภาพ : http://110.164.68.234/nutrition_2/index.php?option=com_content&view=article&id=62:2013-03-06-07-09
-11&catid=9:2013-03-06-05-12-43 (สื บค้นเมื่อ มิถุนายน 2557)
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หมวดเนือ้ สั ตว์
เนื้อสัตว์มีหลายชนิดและมีปริ มาณสารอาหารที่ต่างกัน แบ่งหมวดเนื้อสัตว์เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. เนื้อสัตว์ไขมันตํ่ามาก
ปริ มาณสุ ก 1 ส่ วน (30 กรัม หรื อ 2 ช้อนโต๊ะ) หรื อนํ้าหนักดิบ 40 กรัม (3 ช้อนโต๊ะ) มีโปรตีน 7 กรัม ไขมัน 0-1
กรัม พลังงาน 35 กิโลแคลอรี่ เช่น ปลาช่อน ปลากะพงขาว ลูกชิ้นปลา ( 5 ลูก เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร)
หอยแครง กุง้ ฝอย (6 ช้อนโต๊ะ) สันในไก่ ปลาทู (ภาพที่ 3) ปลาทรายแดง เนื้อน่องไม่มีหนัง กุง้ ทะเลและกุง้ นํ้าจืด (กุง้ สด
4 ตัว ขนาดกลาง; ยาว x เส้นผ่าศูนย์กลาง = 8 x 2 เซนติเมตร) อกไก่ เนื้อปูทะเล ปลาเก๋ า ปลาดุกอุย ปละกระบอก
ปลาหมึกสาย,ยักษ์

ภาพที่ 3 ปลาทู
ที่มาของภาพ : http://110.164.68.234/nutrition_2/index.php?option=com_content&view=article&id=62:2013-03-06-07-09
-11&catid=9:2013-03-06-05-12-43 (สื บค้นเมื่อ มิถุนายน 2557)
2.เนื้อสัตว์ไขมันตํ่า
ปริ มาณสุ ก 1 ส่ วน (30 กรัม หรื อ 2 ช้อนโต๊ะ) หรื อนํ้าหนักดิบ 40 กรัม (3 ช้อนโต๊ะ) มีโปรตีน 7 กรัม ไขมัน 3 กรัม
พลังงาน 55 กิโลแคลอรี่ เช่น ไก่อ่อน, เนื้อ ไก่อ่อน,ปี ก ไก่อ่อน,เนื้อต้นขาน่อง เป็ ดย่างไม่มีหนัง
3.เนื้อสัตว์ไขมันปานกลาง
ปริ มาณสุ ก 1 ส่ วน (30 กรัม หรื อ 2 ช้อนโต๊ะ) หรื อนํ้าหนักดิบ 40 กรัม (3 ช้อนโต๊ะ) มีโปรตีน 7 กรัม ไขมัน 5 กรัม
พลังงาน 75 กิโลแคลอรี่ เช่น เนื้อหมูป่า หมู,ขา (ไม่ติดมัน) หมูยา่ ง,ไม่มีหนัง ซี่โครงหมู ไม่มีมนั
ไข่เป็ ด ไข่ไก่
(ขนาด 50 กรัม/ฟอง) เต้าหูข้ าวอ่อน (หลอด) (2/3 หลอด หรื อ 180 กรัม) เต้าหูแ้ ข็ง (60 กรัม หรื อ ½ แผ่น)
4.เนื้อสัตว์ไขมันสู ง ปริ มาณสุ ก 1 ส่ วน (30 กรัม หรื อ 2 ช้อนโต๊ะ) หรื อนํ้าหนักดิบ 40 กรัม (3 ช้อนโต๊ะ) มีโปรตีน
7 กรัม ไขมัน 8 กรัม พลังงาน100 กิโลแคลอรี่ เช่น ปลาสวาย ไส้กรอกหมู,ไก่ หมูยา่ ง,เนื้อและหนัง หนังหมู
เป็ ด,เนื้อและหนัง กุนเชียง หมูแผ่น แฮม แหนม หมูยอ เนื้อวัว,ติดมัน ไก่,เนื้อและหนัง (1,2)
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หมวดไขมัน
ไขมัน 1 ส่วน ได้แก่ ไขมันหรื อนํ้ามัน หนัก 5 กรัม หรื อ 1 ช้อนชา มีไขมัน 5 กรัม พลังงาน 45 กิโลแคลอรี่ หาก
แบ่งตามกรดไขมันที่เป็ นส่ วนประกอบจะแบ่งได้ (ปริ มาณ 1 ส่ วน) ดังนี้
-ไขมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัว
เช่น

นํ้ามันหมู,ไก่

1

ช้อนชา

เบคอน

1

ชิ้น

เนยสด (Butter)

1

ช้อนชา

เนยขาว (Shortening)

1

ช้อนชา

กะทิ

1

ช้อนโต๊ะ

ครี มนมสด

2

ช้อนโต๊ะ

เนื้อมะพร้าวขูด

2

ช้อนโต๊ะ

-ไขมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งตําแหน่ง
เช่น

งา

1

ช้อนโต๊ะ

นํ้ามันมะกอก

1

ช้อนชา

นํ้ามันรําข้าว

1

ช้อนชา

นํ้ามันถัว่ ลิสง

1

ช้อนชา

เนยถัว่ ลิสง

1

ช้อนชา

ถัว่ ลิสง

10

เม็ด

เม็ดมะม่วงหิ มพานต์

6

เม็ด

-ไขมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตําแหน่ง
เช่น

นํ้ามันถัว่ เหลือง , นํ้ามันข้าวโพด, นํ้ามันดอกคําฝอย, นํ้ามันดอกทานตะวัน
มายองเนส
เม็ดฟักทอง

1

ช้อนชา

1
1

ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
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คําแนะนําเพิ่มเติม
-ควรเลือกใช้น้ าํ มันชนิดไม่อิ่มตัวดีกว่าชนิดอิ่มตัว
-เบคอนและเนยถัว่ ถ้ารับประทานปริ มาณน้อย นับเป็ นส่ วนของไขมัน ถ้ารับประทานปริ มาณมาก นับเป็ น
ส่ วนของเนื้อสัตว์ไขมันสู ง (1,2)
…………………………
เอกสารอ้างอิง
1.ศรี สมัย วิบลู ยานนท์. รายการอาหารแลกเปลี่ยน. ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช. คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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เล่าสู่ กนั ฟัง
กาแฟสร้ างอาชีพ
สวามินี นวลแขกุล เรียบเรียง
เมื่อปลายปี ที่แล้วผูเ้ ขียนได้มีโอกาสไปอบรม กาแฟสร้างอาชีพ ที่บริ ษทั ซีพี รี เทลลิงค์ จํากัด โดยทางบริ ษทั ได้ทาํ
กิจกรรมเพื่อสังคมให้ความรู ้เกี่ยวกับ ภาพรวมในธุรกิจกาแฟทั้งหมดทั้งในด้านเมล็ดกาแฟ เครื่ องชง การชง สูตรกาแฟต่าง
ๆ รวมถึงการบริ หารจัดการในธุรกิจ การตั้งราคาจําหน่าย การคํานวณจุดคุม้ ทุน และการหาทําเลที่เหมาะสม คุณนริ ศ ธรรม
เกื้อกูล รองกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ซีพี รี เทลลิงค์ จํากัด ได้ทาํ การบรรยายให้ความรู ้ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายก็มีกิจกรรม
workshop แนะนําเทคนิคต่าง ๆ และสอนชงกันจริ ง ๆ
สําหรับประวัติความเป็ นมาของกาแฟในประเทศไทย มีบนั ทึกว่ามีการปลูกตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่มาแพร่ หลายในยุค
รัตนโกสิ นทร์ พันธุ์กาแฟที่นิยมปลูกมี 2 พันธุ์หลัก คือ อราบิกา้ (Arabica) และ โรบัสต้า (Robusta) อราบิกา้ จะมีลกั ษณะ
เมล็ดยาว ๆ รี ๆ มีกลิ่นหอมนุ่ม ละมุนลิ้น แต่อาจมีรสเปรี้ ยวเล็กน้อย จําง่าย ๆ Arabica =Aroma = หอม ในขณะที่โรบัสต้า
จะมีลกั ษณะเมล็ดกลม ๆ ป้ อมๆ มีกลิ่นและรสชาติที่เข้มข้นมีความเป็ นกาแฟสูง (Robusta = Robust = เข้มแข็ง แข็งแรง)
และมีปริ มาณคาเฟอีนค่อนข้างมาก ประโยชน์ของกาแฟมีหลายอย่าง เช่น ช่วยกระตุน้ การใช้พลังงานของร่ างกาย ทําให้
ไขมันสลายตัวเพิ่มขึ้น ช่วยกระตุน้ การหลัง่ กรดและนํ้าย่อย ลดความหงุดหงิด อารมณ์ซึมเศร้า และความเครี ยด ช่วยขยาย
หลอดเลือดแดงทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้มากขึ้น ช่วยลดอาการปวดหัวจากไมเกรนได้ และคาเฟอีนยังช่วยกระตุน้ ให้
สมองตื่นตัว ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพของงานที่ตอ้ งการสมาธิ การใช้เหตุผลและความจํา
ข้อควรรู ้และข้อปฎิบตั ิเกี่ยวกับการแฟ มีการแนะนําว่า ถ้าต้องการดื่มเพือ่ แก้ง่วงให้ดื่มปริ มาณน้อย ๆ แต่กระจายการ
ดื่มออกไปตลอดวัน กาแฟจะเริ่ มออกฤทธิ์ใน 15 นาที และจะอยูใ่ นร่ างกายนานหลายชัว่ โมง ต้องใช้เวลาถึง 6 ชัว่ โมงกว่าที่
จะถูกขจัดออกนอกร่ างกาย เลี่ยงกาแฟที่ใช้หม้อต้มสไตล์สแกนดิเนเวีย เพราะจะมีสานไดเทอร์พนี สู ง ทําให้เพิม่ ระดับคลอ
เรสเตอรอลในเลือด ควรเลือกกาแฟสําเร็จรู ปที่ละลายนํ้า หรื อชนิดกรองหยด และเอสเพรสโซ สารคาเฟอีนเป็ นสาร
ธรรมชาติที่พบในอาหาร เช่น ใบชา เมล็ดโคลา โกโก้ ช็อกโกแลต นํ้าอัดลมสี ดาํ และยาบางชนิด ซึ่งอาจจะต้องระวังไม่ให้
ร่ างกายได้รับคาเฟอีนเกินควร ทุกครั้งที่ดื่มกาแฟควรดื่มนํ้าตาลไปชดเชยด้วย และควรจํากัดการดื่มไม่ให้เกิน 5 ถ้วยต่อวัน
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่ออายุการเก็บของเมล็ดกาแฟคือ อากาศ ความชื้น ความร้อน และแสง ดังนั้นการเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ
นั้น ควรเก็บในถุงกาแฟและปิ ดถุงให้มิดชิด ถุงกาแฟจะมีลกั ษณะพิเศษคือ อากาศสามารถออกได้แต่เข้าไม่ได้ (One way
Valve) โดยอายุของเมล็ดกาแฟจะอยูท่ ี่ 1-3 เดือน(ขึ้นอยูก่ บั การเก็บรักษา)
สู ตรในการชงกาแฟนั้นจะต้องเริ่ มจากตัวพื้นฐานคือ Espresso Shot ซึ่งมีท้ งั การเตรี ยมในขนาด 1 ออนซ์ หรื อ 2
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ออนซ์ แล้วแต่สูตรในการทํากาแฟแต่ละชนิด เช่น คาปูชิโน่เย็น ประกอบด้วย Espresso Shot 2 ออนซ์ นมสดเย็น 1 ออนซ์
ซอสกาแฟ 2 ออนซ์ ฟองนม และผงโกโก้ ในขณะที่ลาเต้ร้อน ประกอบด้วย Espresso Shot 1 ออนซ์ นมสดร้อน 4 ออนซ์
และฟองนมสด เมล็ดกาแฟจะเริ่ มทําการบดเมื่อต้องการชงเท่านั้น เพื่อให้กลิ่นรสยังคงอยูม่ ากที่สุด ซอสกาแฟ สามารถทํา
เองได้โดยใช้นมข้นหวานผสมกับนมข้นจืดในอัตราส่ วน 1:1 ไซรัปก็เช่นเดียวกันทําได้จาก ใช้น้ าํ ตาลทราย 1 กิโลกรัม ผสม
กับนํ้าสะอาด 1 กิโลกรัม หรื อจะซื้อแบบที่เขาขายสําเร็ จรู ปผสมกลิ่นมาให้เรี ยบร้อยแล้วก็ได้คะ่ การทําฟองนมของคาปูชิโน่
กับลาเต้กม็ ีความแตกต่างกัน คาปูชิโน่จะใส่ ปลาย Steam ให้ต่าํ กว่านมประมาณ 1 ซม. เป่ าฟองแบบลอย ๆ ให้ฟองนมวน
ในขณะที่ลาเต้ใช้ฟองละเอียด ให้ใส่ ปลาย Steam จมไปในนํ้านม นมที่ใช้ควรเป็ นชนิดไขมันเต็ม และควรแช่ให้เย็นจัด คาเฟ่
เมคเคียโต้เย็นก็เป็ นกาแฟอีกชนิดหนึ่งที่เป็ นที่นิยมกันมาก กาแฟชนิดนี้จะมีการเทชั้นนมที่ผสมซอสกาแฟลงไปก่อนแล้ว
ค่อยเทชั้นที่เป็ น Espresso ตามลงไป เมื่อมองดูจากแก้วใสจะเห็นเป็ นชั้นสี ของกาแฟสวยงาม กาแฟชนิดนี้มีเทคนิการกิน
พิเศษคือจะต้องดูดหลอดแล้วเลื่อนขึ้นลงเพื่อให้ได้ท้ งั นมและกาแฟเข้าไปผสมกันในปาก ก็เป็ นลูกเล่นให้กบั กาแฟชนิดได้
ได้เหมือนกัน
การเปิ ดธุรกิจร้านกาแฟให้ประสบความสําเร็ จนั้น ไม่ใช่แต่เพียงใจรัก มีเงินลงทุน หรื อทําเลดีเท่านั้น ยังคงมีปัจจัย
อื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การจัดการทางด้านบุคคล การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการขาย รวมไปถึงสิ นค้า และบริ การ
เสริ มต่าง ๆ นอกจากนี้ผปู ้ ระกอบการจําเป็ นต้องมีใบอนุญาต และปฎิบตั ิตามข้อกําหนดของภาครัฐและสังคมชุมชนต่าง ๆ
อีกด้วย แต่กไ็ ม่ยากเกินไปใช่ไหมคะกับความฝันธุรกิจร้านกาแฟเล็ก ๆ ของตัวเอง
ที่มา: เอกสารการฝึ กอบรม กาแฟสร้างอาชีพ ของบริ ษทั ซีพี รี เทลลิงค์ จํากัด

ที่มาของภาพ : http://therama.info/wp-content/uploads/2014/02/coffee.jpg (สื บค้นเมื่อ มิถุนายน 2557)
.......................................
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การเผยแพร่ งานวิจัยด้ านคหกรรมศาสตร์ สู่ ประชาชน
หัวข้อ “การย้อมผ้าฝ้ ายด้วยสี ธรรมชาติจากเปลือกทับทิมโดยวิธีจุ่มอัด-หมัก”
วลัยกร นิตยพัฒน์ เรียบเรียง
คอลัมน์ การเผยแพร่ งานวิจยั ของคณาจารย์ดา้ นคหกรรมศาสตร์ สู่ ประชาชน” เป็ นการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ผลงานของอาจารย์ในภาควิชาฯ เพื่อเป็ นองค์ความรู ้ที่เผยแพร่ ไปยังผู ้
ที่เกี่ ยวข้องและคนทัว่ ไปสามารถเข้าใจได้ สําหรั บเรื่ องราวที่นาํ มาผยแพร่ ในฉบับนี้ เป็ นงานวิจยั ของ วลัยกร นิ ตยพัฒน์,
ณัฐณิ ชา พันธุวรกุล และปิ ยาภรณ์ พู่จิตร์ กานนท์ ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “การย้อมผ้าฝ้ ายด้วยสี ธรรมชาติจากเปลือกทับทิมโดย
วิธีจุ่มอัด-หมัก”
การย้อมผ้าฝ้ ายด้วยสี ธรรมชาติกาํ ลังเป็ นที่นิยมเนื่ องจากวัตถุดิบธรรมชาติสามารถหาได้จากราก เปลือก แก่น ใบ
ดอก และผล ที่ให้สีสนั สวยงาม และหาได้ง่าย ซึ่งปั จจุบนั มีการส่ งเสริ มให้ใช้วสั ดุธรรมชาติมากขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
ธรรมชาติรวมทั้งกระบวนการที่ให้ได้มานั้นส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยมาก กรรมวิธีการย้อมผ้าส่ วนใหญ่จะนิยมย้อม
ด้วยวิธีแบบแช่ ซึ่งเป็ นวิธีที่ใช้น้ าํ และพลังงานสู ง อีกทั้งหลังกระบวนการย้อมจะเหลือนํ้าและสารเคมีช่วยย้อมทิ้งปริ มาณมาก
[1-3] ซึ่ งมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การย้อมด้วยวิธีจุ่มอัด-หมัก เป็ นกระบวนการย้อมอีกวิธีหนึ่ งที่มีการใช้น้ าํ น้อยมาก อีก
ทั้งไม่ตอ้ งใช้พลังงานในการให้อุณหภูมิในการย้อม จึงเป็ นกระบวนการย้อมที่ประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
[4-6] ทับทิมเป็ นผลไม้ชนิ ดหนึ่ ง ที่มีการเพาะปลูกอย่างกว้างขวางทัว่ ประเทศอินเดี ย แอฟริ กา สหรั ฐอเมริ กา และเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ [7] ผลทับทิมมีคุณค่าทางอาหาร มีวิตามินซี ฟอสฟอรัส แคลเซี ยม กรดโฟลิก และสารสกัดบางชนิ ดที่มี
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพ [8-9] จึงมีการบริ โภคผลทับทิมกันอย่างแพร่ หลาย ทั้งในรู ปแบบสดและยังถูกนํามาประกอบอาหาร
จํานวนมาก เช่น สลัด อาหารหวานบางชนิด นํ้าผลไม้ ไวน์ผลไม้ เป็ นต้น เปลือกทับทิมจึงเป็ นวัสดุเหลือทิ้งที่มีอยูเ่ ป็ นจํานวน
มาก
วลัยกร นิตยพัฒน์ และผูร้ ่ วมวิจยั จึงทําการศึกษาการย้อมผ้าฝ้ ายด้วยสี ธรรมชาติจากเปลือกทับทิมที่ได้จากการสกัด
เปลือกทับทิมสดที่เหลือใช้โดยวิธีจุ่มอัด-หมัก โดยนําผ้าฝ้ ายทอที่ผา่ นการลอกแป้ ง ทําความสะอาด และฟอกขาวเรี ยบร้อย
แล้ว มาจุ่มนํ้าสี ที่เตรี ยมไว้ จากนั้นนําผ้าฝ้ ายมาทําการอัดนํ้าสี ด้วยเครื่ องจุ่มอัด (Padder) ทําการหมัก โดยผ้าจะถูกม้วนและ
ห่อด้วยพลาสติกใส เพื่อป้ องกันผ้าจากอากาศและป้ องกันริ มผ้าแห้ง หมักไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง และศึกษา
เปรี ยบเทียบกับการย้อมด้วยวิธีแบบแช่ รวมทั้งศึกษาผลของการใช้สารส้มเป็ นสารช่วยติด ผลการศึกษาพบว่า การย้อมผ้าฝ้ าย
ด้วยสี ธรรมชาติดว้ ยเปลือกทับทิมโดยวิธีจุ่มอัด-หมักและวิธีแช่ ผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมสี มีสีเหลืองอมนํ้าตาล ดังแสดงในภาพ
ที่ 1
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ภาพที่ 1 ผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยสี ธรรมชาติจาก
เปลือกทับทิม
(ก) วิธีจุ่มอัด-หมัก และไม่ใช้สารช่วยติด
(ข) วิธีจุ่มอัด-หมัก และใช้สารช่วยติด
(ค) วิธีแช่ และไม่ใช้สารช่วยติด และ
(ง) วิธีแช่ และใช้สารช่วยติด

ค่าความเข้มสี ของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยเปลือกทับทิมโดยวิธีจุ่มอัด-หมักและวิธีแช่ แสดงดังตารางที่ 1 ผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการ
ย้อมด้วยเปลือกทับทิมโดยไม่ใช้สารช่วยติดด้วยวิธีจุ่มอัด-หมักและวิธีแช่ มีค่าความเข้มสี เท่ากับ 8.30 และ 10.46 ตามลําดับ
สําหรับการใช้สารส้มเป็ นสารช่วยติดก่อนการย้อม พบว่า ผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยเปลือกทับทิมโดยวิธีจุ่มอัด-หมักมีค่า
ความเข้มสี เพิม่ ขึ้นมาก ในขณะที่การใช้สารช่วยติดก่อนการย้อมด้วยเปลือกทับทิมโดยวิธีแช่เพิ่มค่าความเข้มสี เพียงเล็กน้อย
สารส้มจัดเป็ นสารประกอบที่มีไอออนของอะลูมิเนียม สามารถเกิดเป็ นสารประกอบเชิงซ้อนกับสู ตรโครงสร้างทางเคมีของ
สี และเส้นใยฝ้ าย ทําให้สีติดเส้นใยได้ดีข้ ึน สี จึงเข้มขึ้น นอกจากนี้ความเข้มสี ของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมโดยใช้สารส้มเป็ น
สารช่วยติดก่อนการย้อมด้วยวิธีจุ่มอัด-หมักและวิธีแช่มีค่าใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ความเข้มสี ของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมโดยใช้
สารส้มเป็ นสารช่วยติดก่อนการย้อม ด้วยวิธีจุ่มอัด-หมักและวิธีแช่ มีค่าเท่ากับ 10.70 และ 10.63 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ค่าสี ของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยสี ธรรมชาติจากเปลือกทับทิม

วิธีการย้ อม

สารส้ ม

ความเข้ มสี

L*

a*

b*

8.30

78.06

2.18

23.64

ใช้

10.70

76.70

2.42

27.96

ไม่ใช้

10.46

73.18

4.40

29.17

ใช้

10.63

73.97

3.91

29.16

วิธีจุ่มอัด-หมัก ไม่ใช้

วิธีแช่
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ค่าสี ของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยเปลือกทับทิมโดยไม่ใช้สารช่วยติดด้วยวิธีจุ่มอัด-หมักและวิธีแช่ พบว่า ผ้าฝ้ ายที่
ผ่านการย้อมด้วยเปลือกทับทิมโดยวิธีจุ่มอัด-หมัก มีค่าความสว่างมากกว่าการย้อมด้วยวิธีแช่ คือมีค่าความสว่าง เท่ากับ
78.06 และ 73.18 ตามลําดับ เนื่ องจากการใช้อุณหภูมิในการย้อมด้วยวิธีแช่มีผลทําให้ค่าความสว่างของผ้าฝ้ ายที่ยอ้ มลดลง
เมื่อพิจารณาค่าความเป็ นสี แดง-เขียว (a*) พบว่า ผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยวิธีจุ่มอัด-หมักและวิธีแช่ ให้ค่าที่แสดงความเป็ นสี
แดง คือ ค่า a* มีค่า เท่ากับ 2.18 และ 4.40 ตามลําดับ จากการวิเคราะห์ค่าความเป็ นสี เหลือง-นํ้าเงิน (b*) พบว่า ผ้าฝ้ ายที่ผา่ น
การย้อมด้วยวิธีจุ่มอัด-หมักและวิธีแช่ ให้ค่าที่แสดงความเป็ นสี เหลือง คือ ค่า b* มีค่า เท่ากับ 23.64 และ 29.17 ตามลําดับ
สําหรับการใช้สารส้มเป็ นสารช่วยติดก่อนการย้อม พบว่า สารส้มมีผลทําให้ผา้ ฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยเปลือกทับทิมโดยวิธี
จุ่มอัด-หมักมีค่าความสว่างลดลงเท่ากับ 76.70 ในขณะที่การใช้สารส้มในการย้อมผ้าฝ้ ายด้วยวิธีแช่ไม่มีผลต่อความสว่าง
เมื่อพิจารณาค่าความเป็ นสี แดง-เขียว (a*) พบว่า การใช้สารส้มเป็ นสารช่วยติดก่อนการย้อมผ้าฝ้ ายด้วยวิธีจุ่มอัด-หมัก ให้
ค่าที่แสดงความเป็ นสี แดงเพิ่มขึ้น คือ ค่า a* มีค่า เท่ากับ 2.42 ในขณะที่การย้อมผ้าฝ้ ายด้วยวิธีแช่ ให้ค่าที่แสดงความเป็ นสี
แดงลดลง คือ ค่า a* มีค่า เท่ากับ 3.91 จากการวิเคราะห์ค่าความเป็ นสี เหลือง-นํ้าเงิน (b*) พบว่า การใช้สารส้มเป็ นสารช่วย
ติดก่อนการย้อมผ้าฝ้ ายด้วยวิธีจุ่มอัด-หมัก ให้ค่าที่แสดงความเป็ นสี เหลืองเพิ่มขึ้น คือ ค่า b* มีค่า เท่ากับ 27.96 ในขณะที่ไม่
มีผลต่อค่าที่แสดงความเป็ นสี เหลืองของการย้อมผ้าฝ้ ายด้วยวิธีแช่ คือ ค่า b* มีค่า เท่ากับ 3.91
เปอร์เซ็นต์การผนึกสี ของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยเปลือกทับทิม แสดงดังภาพที่ 2 พบว่า ผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วย
เปลือกทับทิมโดยวิธีจุ่มอัด-หมัก มีเปอร์เซ็นต์การผนึกสี ดว้ ยวิธีแช่ และการใช้สารส้มเป็ นสารช่วยติดทําให้ผา้ ฝ้ ายมี
เปอร์เซ็นต์การผนึกสี ที่ดีข้ ึน

ภาพที่ 2 เปอร์เซ็นต์การผนึกสี ของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยสี ธรรมชาติจากเปลือกทับทิม
ผลของการทดสอบคงทนของสี ต่อการซักของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยเปลือกทับทิมโดยวิธีจุ่มอัด-หมัก อยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ ถึง
ปานกลาง คือ ระดับ 2-3 ในขณะที่ความคงทนของสี ต่อการซักของผ้าฝ้ ายที่ยอ้ มด้วยวิธีแช่ อยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ คือ ระดับ 2 ผล
ของการใช้สารส้มเป็ นสารช่วยติดก่อนการย้อมช่วยเพิ่มความคงทนของสี ต่อการซักของผ้าฝ้ ายที่ยอ้ มทั้งสองวิธี กล่าวคือ
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ความคงทนของสี ต่อการซักของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยเปลือกทับทิมโดยวิธีจุ่มอัด-หมักและวิธีแช่ อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
(ระดับ 3) และตํ่า-ปานกลาง (ระดับ 2-3) ตามลําดับ ซึ่งผลการทดสอบคงทนของสี ต่อการซักสอดคล้องกับค่าเปอร์เซ็นต์การ
ผนึกสี ของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อม กล่าวคือ การใช้สารส้มเป็ นสารช่วยติดก่อนการย้อมช่วยให้สีผนึกติดกับเส้นใยฝ้ าย ทําให้
คงทนของสี ต่อการซักดีข้ ึน นอกจากนี้ผลการเปื้ อนสี ของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยเปลือกทับทิม อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก ไม่เกิด
การเปื้ อนติดสี บนผ้าขาว
ตารางที่ 2 ความคงทนของสี ต่อการซักของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยสี ธรรมชาติจากเปลือกทับทิม
วิธีการย้ อม
วิธีจุ่มอัด-หมัก

วิธีแช่

สารส้ ม

ระดับความคงทนของสี
การเปลีย่ นแปลงของสี

การเปื้ อนสี

ไม่ใช้

2-3

5

ใช้

3

5

ไม่ใช้

2

5

ใช้

2-3

5

ผลของการทดสอบคงทนของสี ต่อแสงของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยเปลือกทับทิมโดยวิธีจุ่มอัด-หมัก (ตารางที่ 3)
อยูใ่ นเกณฑ์ดี คือ ระดับ 4 ในขณะที่ความคงทนของสี ต่อแสงของผ้าฝ้ ายที่ยอ้ มด้วยวิธีแช่ดีกว่าวิธีจุ่มอัด-หมักเพียงเล็กน้อย
คือมีค่าความคงทนของสี ต่อแสงอยูใ่ นระดับ 4-5 นอกจากนี้ยงั พบว่าการใช้สารส้มเป็ นสารช่วยติดก่อนการย้อม ไม่มีผลต่อ
ความคงทนของสี ของแสงของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยเปลือกทับทิมทั้งวิธีแช่และวิธีจุ่มอัด-หมัก
ตารางที่ 3 ความคงทนของสี ต่อแสงของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยสี ธรรมชาติจากเปลือกทับทิม
วิธีการย้ อม

สารส้ ม

ระดับความคงทนของสี

วิธีจุ่มอัด-หมัก

ไม่ใช้

4

ใช้

4

ไม่ใช้

4-5

ใช้

4-5

วิธีแช่
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ตารางที่ 4 ความคงทนของสี ต่อเหงื่อของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยสี ธรรมชาติจากเปลือกทับทิม
วิธีการย้ อม

สารส้ ม

ระดับความคงทนของสี
กรด
การเปลีย่ นแปลง

ด่ าง
การเปื้ อนสี

การเปลีย่ นแปลง

การเปื้ อนสี

ของสี

ฝ้ าย

ขนสั ตว์

ของสี

ฝ้ าย

ขนสั ตว์

วิธีจุ่มอัด-

ไม่ใช้

3

4-5

4-5

3-4

4-5

4-5

หมัก

ใช้

4

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

วิธีแช่

ไม่ใช้

3-4

4

4-5

3

4

4-5

ใช้

4

4

4-5

3-4

4-5

4-5

ผลของการทดสอบคงทนของสี ต่อเหงื่อ (กรดและด่าง) ของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมด้วยเปลือกทับทิมโดยวิธีจุ่มอัดหมักและวิธีแช่ให้ผลใกล้เคียงกัน อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง-ดี การใช้สารส้มเป็ นสารช่วยติดก่อนการย้อมเพิ่มความคงทนของสี
ของเหงื่อของผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ดังนั้นการย้อมแบบจุ่มอัด-หมักเป็ นวิธีการย้อมที่ประหยัดและสะดวกที่สุดสําหรับการย้อมผ้าฝ้ าย การใช้พลังงาน
และนํ้าที่นอ้ ยที่สุด จึงเป็ นกระบวนการย้อมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
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บทความวิชาการ
บทความวิชาการฉบับนี้ เป็ นบทคัดย่อวิชาปัญหาพิเศษของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหาร
และโภชนาการ และกลุ่มวิชาการกําหนดอาหารและโภชนบําบัด

ซึ่งบทความที่คดั มาในฉบับนี้เป็ นบทความที่เผยแพร่

งานวิจยั ในงานแสดงผลงานวิชาปั ญหาพิเศษของนิสิตชั้นปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2556
การทดแทนแป้งสาลีบางส่ วนด้ วยแป้ งเมล็ดขนุนในผลิตภัณฑ์ บราวนี่
(Partial substitute of wheat flour with jackfruit seed flour in brownie)
นางสาวภัศรา ก๋ งอุบล
อาจารย์ที่ปรึ กษา ผศ.ทัศณี วรรณ ภู่อารี ย ์
นางสาวสุ ชานุช ดีจริ ง
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณแป้ งที่ได้จากเมล็ดขนุนดิบ
เพื่อศึกษาปริ มาณการทดแทนแป้ งสาลี
บางส่ วนด้วยแป้ งเมล็ดขนุนให้เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค
และประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์บราวนี่ที่ได้
สําหรับการทําแป้ งเมล็ดขนุน โดยการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-Point Hedonic Scale โดยใช้ผู ้
ทดสอบจํานวน 30 คน ซึ่งเป็ นนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และประเมินคุณค่าทาง
โภชนาการโดยคํานวณจากโปรแกรม Immucal จากนั้นนําข้อมูลที่ได้ทาํ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลโดยการทดสอบทาง
สถิติดว้ ยวิธี DUNCAN ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า เมล็ดขนุนดิบ 2 กิโลกรัมสามารถนํามาผลิตเป็ นแป้ ง
เมล็ดขนุนได้ 670 กรัม ซึ่งเท่ากับ 33.50 เปอร์เซ็นต์ และสําหรับการใช้แป้ งเมล็ดขนุนทดแทนแป้ งสาลีบางส่ วน ร้อยละ 0 ,
ร้อยละ 25 ,ร้อยละ 35 และร้อยละ 45 พบว่า ผลิตภัณฑ์บราวนี่ สูตรการใช้แป้ งเมล็ดขนุนทดแทนแป้ งสาลีบางส่ วนในร้อย
ละ 35 ได้รับคะแนนการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ซึ่งได้คะแนนด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและ
ความชอบโดยรวม เท่ากับ 7.13 ,6.87 ,6.23 ,7.20 , 7.47 , 7.36 คะแนนตามลําดับ โดยได้คะแนนด้านรสชาติ เนื้อสัมผัสและ
ความชอบโดยรวมมากที่สุด ซึ่งอยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง โดยจะให้พลังงานและคาร์โบไฮเดรตลดลงและมีปริ มาณ
แคลเซียม รวมทั้งใยอาหารเพิม่ ขึ้นเมื่อเทียบกับสู ตรพื้นฐาน
คําสําคัญ ผลิตภัณฑ์บราวนี่ ,แป้ งสาลี ,แป้ งเมล็ดขนุน ,การทดแทนบางส่ วน
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การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผกั กาดดองส่ งออกให้ อยู่ภายใต้ มาตรฐานความปลอดภัยสิ นค้ าในสหภาพยุโรป
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน
Improvement of quality pickle product for exporting under The European Conformity (CE) and
Thai Community Product Standard (TCPS)
นางสาวกมลรัตน์ เจริ ญยิง่
นางสาวรัชนี ชูนาค

อาจารย์ที่ปรึ กษา อ.ดร.สวามินี นวลแขกุล

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ที่ใช้ในการดองเปรี้ ยวผักกาดเขียวปลี 3 ระดับ
คือ 800 1000 และ 1200ppm โดยไม่ให้ตกค้างในผักกาดดองเกินมาตรฐานส่ งอออก 100ppm ศึกษาสี ของผักกาดดองเมื่อเติม
นํ้าตาลที่ระดับ 0.5 และ 1.0% และเมื่อเติมขมิ้นที่ระดับ 0.01 และ 0.02% ทําการทดสอบทางประสาทสัมผัส (9-point hedonic scale) จากผูท้ ดสอบที่ไม่ผา่ นการฝึ กฝนจํานวน 30 คน
พบว่าปริ มาณโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ที่ระดับ 1,200ppm มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่ อมัน่ 95% ทั้งลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัสและความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบปานกลาง แต่เมื่อเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิห้องหนึ่ งเดือนผ่านไป พบว่าลักษณะปรากฏและสี ยงั คงมีความแตกต่าง แต่ในด้านกลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส
และความชอบโดยรวมไม่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ เมื่ อ เที ย บกั บ ปริ มาณโซเดี ย มเมตาไบซั ล ไฟด์
ที่ 1,000 และ 800ppm จนกระทัง่ สามเดือนผ่านไป พบว่าทุกคุณลักษณะไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทั้งระดับที่ 800
1,000 และ 1,200ppm เมื่อนํามาตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพบว่าปริ มาณซัลไฟด์ตกค้างเหลือน้อยกว่า 2.5ppm ทั้งระดับที่ 800
1,000 และ 1,200ppm ส่ วนสี ของผักกาดดองเมื่อเติมนํ้าตาลที่ระดับ 0.5 และ 1.0% พบว่าที่ระดับ 0.5% มีความแตกต่างอย่าง
มีนยั สําคัญในเดือนที่สองเช่นเดียวกับตัวอย่างควบคุม(ไม่เติมนํ้าตาล) ในขณะที่การเติมนํ้าตาลที่ระดับ 1.0% มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญตั้งแต่เดือนแรกของการเก็บรักษา ส่ วนสี ของผักกาดดองที่เติมขมิ้นในระดับ 0.01 และ 0.02% พบว่าการเติม
ขมิ้นทั้งสองระดับมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญตั้งแต่เดือนแรกโดยสี เข้มขึ้นซึ่งแตกต่างจากตัวอย่างควบคุมที่ไม่เติมขมิ้น
พืชผักเป็ นตัวอย่างในการทดลองที่มีความแปรปรวนมาก ดังนั้นควรใช้ตวั อย่างจํานวนมากพร้อมระบุตาํ แหน่งและ
ขนาดที่แน่นอนในการทําการทดลองด้วยเครื่ อง Texture Analyser เพื่อทําให้ขอ้ มูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ส่ วนระดับเม
ตาไบซัลไฟด์ที่ใช้ดองเป็ นระดับที่สามารถนําไปใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งนี้ท้งั นั้นจากการทดลองยังไม่ได้มีการเติมนํ้า
ปรุ งลงไปผูป้ ระกอบการควรพิจารณาในส่ วนนี้ดว้ ย และถึงแม้วา่ การเติมนํ้าตาลลงไปจะทําให้สีของผักกาดดองคลํ้าเร็ วขึ้น
แต่การเติมนํ้าตาลก็มีผลต่อรสชาติ สี กลิ่นและความชอบโดยรวม อาจจะต้องมีการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลที่สมบรู ณ์
ยิง่ ขึ้น
คําสําคัญ ผักกาดดองเปรี้ ยว มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานสหภาพยุโรป
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การผลิตแยมแผ่ นจากเยือ่ หุ้มเมล็ดฟักข้ าว
The production of sliced jam from spring bitter cucumber seed membrane
นางสาวพิมพ์ชนก ศรี สุข
นางสาวปราญิชา บุญมาศ

อาจารย์ที่ปรึ กษา อ.ดร.พรเพ็ญ มรกตจินดา

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแยมแผ่นจากเยือ่ หุ ม้ เมล็ดฟักข้าว และศึกษาปริ มาณไลโคปี นในแยมแผ่นจากเยือ่
หุ ม้ เมล็ดฟักข้าว โดยการหาสูตรพื้นฐานในการผลิตแยมจากเยือ่ หุม้ เมล็ดฟักข้าวและพัฒนาสูตรในการผลิตแยมแผ่นจากเยือ่
หุ ม้ เมล็ดฟักข้าว เปรี ยบเทียบปริ มาณสารปรับปรุ งเนื้อสัมผัส (คาราจีแนน และแซนแทนกัม) และทําการทดสอบการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัสแบบ 9-Point Hedonic Scale โดยใช้ผทู ้ ดสอบจํานวน 30 คน วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลด้วยวิธี
ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า แยมสูตรพื้นฐานที่ได้รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมาก
ที่สุด คือสู ตรที่ประกอบไปด้วย ฟักข้าว 100 กรัม นํ้า 50 กรัม นํ้าตาลทราย 150 กรัม กรดซิตริ ก 2.5 กรัม และเพคติน 3.3
กรัม และเมื่อนําสูตรแยมฟักข้าวมาพัฒนาเป็ นแยมแผ่นโดยการเติมสารปรับปรุ งเนื้อสัมผัส (คาราจีแนนและแซนแทนกัม)
ในปริ มาณ 3.30 และ 1.65 กรัมตามลําดับ นําไปอบแห้งโดยการอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
พบว่า แยมแผ่นเยือ่ หุ ม้ เมล็ดฟักข้าวที่มีการเติมคาราจีแนน 3.30 กรัม ให้ลกั ษณะการเซตตัวของผลิตภัณฑ์เป็ นแผ่นแยมที่มี
ความเรี ยบเนียนและร่ อนเป็ นแผ่นที่ดี มีค่าความชื้น ค่าปริ มาณนํ้าอิสระ(aw) ค่าสี (L,*a,*b*) และค่าความเป็ นกรด-ด่างของ
แยมเท่ากับ 12.83, 0.57, (55.06±0.25, 12.44±0.44, 3.96±0.48) และ 2.0 ตามลําดับ เมื่อนําแยมแผ่นมาทดสอบการยอมรับ
ของผูบ้ ริ โภคเทียบกับแยมพื้นฐาน พบว่าผูบ้ ริ โภคยอมรับผลิตภัณฑ์แยมแผ่นและให้คะแนนด้านลักษณะที่ปรากฎ สี รสชาติ
เนื้อสัมผัส ความสะดวกสบายในการบริ โภคและการยอมรับโดยรวมมากกว่าแยมพื้นฐาน ปริ มาณไลโคปี นที่ตรวจพบในเยือ่
หุม้ เมล็ดฟักข้าวเท่ากับ 0.87±0.01 mg/100g เมื่อนํามาผ่านกระบวนการให้ความร้อน พบว่ามีปริ มาณไลโคปี นสูงขึ้น โดย
ตรวจพบในแยมก่อนอบแห้งและแยมแผ่นหลังอบแห้งเท่ากับ 0.69±0.07 และ 0.71±0.05 mg/100g ตามลําดับ

คําสําคัญ แยมแผ่น, เยือ่ หุม้ เมล็ดฟักข้าว, ไลโคปี น, สารปรับปรุ งเนื้อสัมผัส
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การทดแทนแป้งสาลีบางส่ วนด้ วยแป้ งข้ าวสั งข์ หยดในผลิตภัณฑ์ เส้ นสปาเก็ตตีผ้ สมโหระพา
Partial substitution of wheat flour with Sangyod rice flour in sweet basil spaghetti
นางสาวโชติกา แซ่เจี่ย
นางสาวธนัญญา จันนะชัย

อาจารย์ที่ปรึ กษา ผศ.สิ ริมนต์ ชายเกตุ

งานวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสูตรพื้นฐานในการทําเส้นสปาเก็ตตี้
2) ศึกษาการยอมรับของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเส้นสปาเก็ตตี้ผสมโหระพา 3) ศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเส้นสปาเก็ตตี้ผสมโหระพาที่ทดแทน
ด้วยแป้ งข้าวสังข์หยด และ 4) ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของเส้นสปาเก็ตตี้ผสมโหระพาที่ทดแทนด้วยแป้ งข้าวสังข์หยด
โดยวิธีการคํานวณด้วยโปรแกรม INMUCAL-N ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ผลการศึกษาเพื่อค้นหาสูตร
มาตรฐาน 3 สูตรทําการทดสอบการยอมรับทางปรสาทสัมผัสแบบ 7-Point Hedonic Scale ใช้ผทู ้ ดสอบจํานวน 30 คน นํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่าเส้นสปาเก็ตตี้สูตรที่ 2 ได้รับการยอมรับมากที่สุด ด้วยคะแนน
5.27 ผูว้ ิจยั จึงเลือกเส้นสปาเก็ตตี้สูตรที่ 2 เป็ นสู ตรมาตรฐานเพื่อมาพัฒนาต่อโดยเพิ่มใบโหระพาลงในเส้นสปาเก็ตตี้ 5%
10% และ 15% ของนํ้าหนักส่ วนผสมทั้งหมด ทําการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส พบว่าการเพิ่มใบโหระพาลงใน
เส้นสปาเก็ตตี้ 10% ของส่ วนผสมทั้งหมดได้รับการยอมรับโดยรวมมากที่สุดด้วยคะแนน 5.87 เมื่อได้เส้นสปาเก็ตตี้โหระพา
แล้วจึงนํามาทดแทนแป้ งสาลีดว้ ยแป้ งข้าวสังข์หยด 5% 10% และ 15% ของปริ มาณแป้ งสาลีอเนกประสงค์ท้ งั หมด พบว่า
การทดแทนแป้ งสาลีดว้ ยแป้ งข้าวสังข์หยดที่ 5% ของปริ มาณแป้ งสาลี ไม่ทาํ ให้คุณสมบัติของเส้นสปาเก็ตตี้เปลี่ยนแปลงไป
ได้รับการยอมรับโดยรวมมากที่สุด ด้วยคะแนน 5.40 การทดแทนที่ 10% เส้นมีความเหนียวน้อยลง และการทดแทนที่ 15%
และเส้นขาดง่าย
ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของเส้นสปาเก็ตตี้สูตรมาตรฐานเมื่อ
เส้นมีความเหนียวน้อยลง
เปรี ยบเทียบกับเส้นสปาเก็ตตี้โหระพาที่ทดแทนแป้ งสาลีดว้ ยแป้ งข้าวสังข์หยดโดยใช้โปรแกรม INMUCAL-N พบว่า
เส้นสปาเก็ตตี้โหระพาที่ทดแทนแป้ งสาลีดว้ ยแป้ งข้าวสังข์หยดมีปริ มาณ เบต้าแคโรทีน แคลเซียม และวิตามินซี มากกว่า
เส้นสปาเก็ตตี้สูตรมาตรฐาน

คําสําคัญ แป้ งข้าวสังข์หยด เส้นสปาเก็ตตี้ แป้ งสาลี
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แนะนําสถานทีศ่ ึกษาต่ อในระดับบัณฑิตศึกษา
สิ ริมนต์ ชายเกตุ เรียบเรียง
สวัสดีค่ะ ท่านผูอ้ ่านวารสารคหกรรมศาสตร์ มศว ทุกท่าน คอลัมน์แนะนําสถานที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ฉบับนี้เป็ นการแนะนําการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท ที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คะ่
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนาการและการกําหนดอาหาร)
: วท.ม.(โภชนาการและการกําหนดอาหาร)

หลักสู ตรการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร (หลักสู ตรนานาชาติ)
Master of Science Program in Nutrition and Dietetics
ประเภทหลักสู ตร

: ปกติ

ระดับ

: ปริ ญญาโท

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา


ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาแล้ว หรื อกําลังศึกษาในภาคเรี ยนสุ ดท้ายในระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาโภชนาการและการกําหนดอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาการอาหาร หรื อสาขาใกล้เคียงจากสถาบันอุดมศึกษาที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาให้การรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ



ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่าํ กว่า 2.50



ผูส้ มัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดงั กล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษา ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ทั้งนี้นกั ศึกษาสามารถติดต่อประธานหลักสู ตรของหลักสูตรที่ตอ้ งการเข้าศึกษาโดยตรง
สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร (ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ)
Tel
E-mail

: 02 – 800 – 2380 ต่อ 131
: chanida.par@mahidol.ac.th

——————————————————————
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จากพีถ่ ึงน้ อง
ชชื่อ-สกุล : นางสาวหนึ่งฤทัย ทองไพลิน (หนึ่ ง)
จบการศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารละโภชนาการ รุ่ นที่ 14
E-mail : nueng_lin @hotmail.com
ตําแหน่ งงาน : นักโภชนาการ โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี
หน้ าทีร่ ับผิดชอบ งานด้านโภชนบําบัด
ลักษณะงานทีท่ ํา
1. Consult ผูป้ ่ วย ประเมินภาวะโภชนาการ คํานวณพลังงานและสารอาหาร จัดอาหารสําหรับผูป้ ่ วยเฉพาะโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคไต
COPD ภาวะโภชนาการเกิน มะเร็ ง ฯลฯ
2.วิทยากรให้ความรู้ดา้ นอาหารและโภชนาการแก่ผปู้ ่ วยและประชาชนทัว่ ไป เช่น งานวันเบาหวานโลก งานวันโรคไต เครื อข่ายเด็กไทยไม่กิน
หวาน เป็ นต้น
3.ควบคุมการผลิต การตรวจสอบอาหารเฉพาะโรคและอาหารทางสายยาง
แนะนําอาชีพ
งานโภชนบําบัดในโรงพยาบาล จําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งอาศัยความรู้ที่เรี ยนมา ประสบการณ์จากการฝึ กงานมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับผูป้ ่ วยแต่ละราย สําหรับน้องๆที่มุ่งมัน่ ในสายงานโภชนาการ การเป็ นนักโภชนาการที่ดีตอ้ งมีใจรักในอาชีพ ต้องอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เพราะต้องทํางานร่ วมกับหลายๆฝ่ าย ซื่ อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งเห็นสุ ขภาพผูป้ ่ วยเป็ นสําคัญ จึงจะทํางานได้ดีและเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพ หาก
น้องๆมีขอ้ สงสัยหรื อต้องการคําปรึ กษา ยินดีอย่างยิง่ ที่จะให้คาํ ปรึ กษาตาม E-mail ที่ให้ไว้ขา้ งต้นนะค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
ชื่อ-สกุล : นางสาว วรรณภา บุญตา (หน่ อย)
จบการศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม รุ่ นที่ 8 (2542-2545)
E-mail : wannapa_boonta@hotmail.com
ตําแหน่ งงาน : หัวหน้าห้องปฎิบตั ิการทดสอบสิ่ งทอ บริ ษทั ทียวู ี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จํากัด
ลักษณะงานทีท่ ํา - ปฎิบตั ิงานในระดับผูบ้ ริ หาร โดยดูแลงานทางด้านวิเคราะห์และทดสอบทางด้านกายภาพ ตั้งแต่ชนิดเส้นใย เส้นด้าย
ผืนผ้ารวมทั้งเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป
- บริ หารและจัดการห้องปฎิบตั ิการทดสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ISO 17025
- วิเคราะห์และพัฒนาการทดสอบกับมาตรฐานใหม่
- ให้การฝึ กอบรมแก่เจ้าหน้าที่ทดสอบ
แนะนําอาชีพ
งานทางด้านการทดสอบสิ่ งทอ ต้องอาศัยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่ งทอทั้งทางด้านเคมีและกายภาพ โดยผูป้ ฎิบตั ิงานในห้องทดสอบ
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานที่ทดสอบ รวมทั้งการใช้เครื่ องมือทดสอบ เพื่อจะได้ปฎิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง และรายงานผลที่
แม่นยํา น้องๆที่สนใจงานด้านนี้ ต้องมีความละเอียด รอบคอบ รักในงานทดสอบ ขยันศึกษาค้นคว้ากับมาตรฐานใหม่ๆ
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ประมวลภาพกิจกรรมภาควิชาคหกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จํานวน 2 คน ได้แก่ นางสาวผกาวัลย์ โชติศรี ลือชา และ
นางสาววิภาวดี สฤษฏ์พงศ์ นิสิตชั้นปี ที่ 2 เข้าร่ วมแข่งขัน Chef Talent Season 3 ณ ชาเลนเจอร์1 เมืองทองธานี จัดโดย
นิตยสาร Health&Cusine ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็ นเงินจํานวน 20,000 บาท

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 3 จํานวน 6 คน ได้แก่ นางสาวปภาวี อุปถัมมชาติ ,
นายพชร โศภัตวรพงศ์,นางสาวอภิรดี วงศ์ภาคํา,นางสาวธันยธรณ์ ธัญญกิจ,นางสาวกมลชนก เมตตาและนางสาวรุ ้งทอ
เนตรสื บสาย เข้าร่ วมประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรระดับนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ นิสิตได้ผา่ นเข้ารอบ 10 ทีมสุ ดท้ายจาก 32 ทีม ได้ไปเสนอผลงาน ทั้งนี้นิสิตสามารถคว้ารางวัลที่ 3 มาจาก
การประกวดดังกล่าว
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เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ได้จดั โครงการสื บสานวัฒนธรรมไทย เรื่ อง “ชิมขนม ชมดอกไม้ไทย”
ณ โถงชั้นล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็ นประธานเปิ ดงาน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปี
การศึกษา 2556 ของภาควิชาฯ โดยคณะกรรมการประเมินฯภายในมหาวิทยาลัย 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ชาคริ ต ชุ่มวัฒนะ ,
ผศ.เฟื่ องลดา วีระสัย , อ.ดร.อมรมาศ กีรติสิน ทั้งนี้ อ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ เป็ นผูป้ ระสานงาน โดยผลการประเมินได้
คะแนน 4.53 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก

คําคม

ที่มา: https://mobile.twitter.com/KhamkomDhamma/status/474012130841067520/photo/1 (สืบค้นเมื่อ มิถุนายน 2557)

