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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริมนต์ ชายเกตุ       เรียบเรียง 

 อาหารท่ีเรากินแต่ละชนิดจะมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีแตกต่างกนัไป เราไดรั้บคาํแนะนาํมาวา่ในแต่ละวนัควรกิน
อาหารใหค้รบ 5 หมู่ เพื่อใหไ้ดส้ารอาหารตามท่ีร่างกายตอ้งการ   รายการอาหารแลกเปล่ียนเป็นการแบ่งรายการอาหาร
ออกเป็นหมู่ต่างๆตามลกัษณะของอาหารท่ีใหพ้ลงังานและสารอาหารใกลเ้คียงกนั (คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ไขมนั) นาํมาไว้
ในกลุ่มเดียวกนั ทั้งน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 6 หมวด ไดแ้ก่ หมวดนํ้านม   หมวดผกั หมวดผลไม ้  หมวดขา้ว แป้ง และผลิตภณัฑ ์ 
หมวดเน้ือสตัว ์  และหมวดไขมนั  สาํหรับรายการอาหารท่ีนาํมาใชแ้พร่หลายเป็นอยา่งมาก ไดแ้ก่ รายการอาหารแลกเปล่ียน
สาํหรับโรคเบาหวาน ซ่ึงสามารถนาํมาใชก้บัประชาชนทัว่ไปได ้ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงคุณค่าอาหารในรายการอาหารแลกเปล่ียนไทย 

 

หมายเหตุ   * หมวดท่ีดดัแปลงปริมาณและคุณค่าอาหาร 

  1.เติมนํ้าใหไ้ดค้รบ 240 มล.  2.เติมนํ้าอีก 120 มล. 

หมวดอาหาร ปริมาณ (กรัม/มล./ชช. โปรตีน (กรัม) ไขมนั (กรัม) คาร์โบไฮเดรต(กรัม) พลงังาน  (กิโลแคลอร่ี) 
1.หมวดข้าว-แป้ง* ไม่แน่นอน 2 - 18 80 

2.หมวดผกั*           

   ประเภท ก. 50-70 กรัม ใหพ้ลงังานตํ่า กินไดไ้ม่จาํกดัปริมาณ 
   ประเภท ข. 50-70 กรัม 2 - 5 25 
3.หมวดผลไม้ ไม่แน่นอน - - 15 60 

4.หมวดเนือ้สัตว์           

   ก.ไม่มีมนัเลย 30 กรัม 7 0-1 - 35 
   ข.เน้ือลว้น 30 กรัม 7 3 - 55 
   ค.ไขมนัปานกลาง 30 กรัม 7 5 - 75 
   ง.ไขมนัสูง 30 กรัม 7 8 - 100 
5.หมวดนม           

   นมธรรมดา 240 มล. 8 8 12 150 
   นมพร่องมนัเนย 240 มล. 8 5 12 120 
   นมขาดมนัเนย 240 มล. 8 0-3 12 90 
   นมผง1 30 กรัม / 4 ชต. 8 8 12 150 
   นมผงขาดมนัเนย1 30 กรัม / 4 ชต. 8 0-3 12 90 
   นมระเหย2 120 มล. 8 8 12 150 
6.หมวดไขมนั 1 ชอ้นชา - 5 - 45 
            

มารู้จักกบัรายการอาหารแลกเปลีย่น (ตอนที1่) 



 

 

ภาพท่ี 1 สายบวั http://www.sahavicha.com/UserFiles/Image/a364.jpg  

(สืบคน้เม่ือ ตุลาคม 2556) 
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 ปริมาณอาหารในแต่ละหมวดท่ีเรียกวา่ “ส่วน” น้ี เป็นอาหารท่ีสุกแลว้ นอกจากน้ีในแต่ละหมวดกมี็อาหารท่ี
สามารถแลกเปล่ียนกนัได ้ยกตวัอยา่งเช่น ถา้หากไม่อยากกินขา้วกส็ามารถเลือกกินขนมปัง ก๋วยเต๋ียว หรือขนมจีนได ้ทั้งน้ี 
อาหารดงักล่าวใหพ้ลงังานและสารอาหารท่ีใกลเ้คียงกนั (1)  ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากรายการอาหารแลกเปล่ียนน้ี ทาํใหผู้ป่้วย
เบาหวานสามารถเลือกรับประทานอาหารไดห้ลากหลายมากข้ึน  และยงัสามารถวางแผนการรับประทานอาหารของตนเอง
ไดดี้ข้ึน (2)  นอกจากน้ีตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้คือรายการอาหารแลกเปล่ียนน้ีสามารถนาํมาใชก้บัประชาชนทัว่ไปได ้

ในบทความน้ีขอกล่าวถึงหมวดของผกั   ผกัท่ีเราบริโภคเป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ ใยอาหาร และกลุ่มสารเคมีท่ี
ผลิตโดยพืชท่ีไม่ใช่สารอาหาร (Phytochemicals หรือสารพฤกษเคมี)  พบในผกัต่างๆ เช่น กะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก คะนา้ มี
ฤทธ์ิช่วยลดความเส่ียงในการเกิดโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคมะเร็ง โรคหวัใจ เป็นตน้ สาํหรับกลุ่มสารเคมีท่ีผลิตโดยพืช เช่น แค
โรทีนอยด ์มีฤทธ์ิเป็นสารตา้นออกซิเดชัน่ (Antioxidants)  ท่ีพบมากคือเบตาแคโรทีน มีในผกัท่ีมีสีเหลือง สม้ เช่น แครอท 
ฟักทอง ส่วนไลโคปีน พบในมะเขือเทศ  สาํหรับประโยชน์ของใยอาหารท่ีพบในพืชผกันั้น จะช่วยเพ่ิมปริมาณและนํ้าหนกั
ของอุจจาระ ทาํใหข้บัถ่ายไดง่้าย ช่วยจบัสารเคมีท่ีเป็นพิษ ทาํใหล้ดการเกิดมะเร็งลาํไสไ้ด ้นอกจากน้ีใยอาหารชนิดละลาย
นํ้าจะช่วยลดการสร้างและการดูดซึมโคเลสเตอรอลในร่างกายได ้ทาํใหป้ริมาณโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง (3)  มีการศึกษา
เก่ียวกบัการบริโภคผกักบัโรคต่างๆ เช่น การศึกษาของ Li Y และคณะ ศึกษารูปแบบการบริโภคอาหารมีความสมัพนัธ์กบั
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในวยัผูใ้หญ่ชาวจีน ผลการศึกษาพบวา่ผูท่ี้กินผกัและขา้วในปริมาณมากกินเน้ือสตัวใ์นปริมาณ
ปานกลาง มีความสมัพนัธ์กบัความชุกของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระดบัตํ่า เปรียบเทียบกบัการกิน Refined cereal 
products มนัฝร่ัง และผกัดองท่ีมากพบวา่มีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (4)  

สาํหรับในหมวดของผกันั้น จะแบ่งเป็นผกัประเภท  ก.    ผกั 1 ส่วน  หมายถึง ผกัสุก ½ - 1/3 ถว้ยตวง  หรือ 50-70 
กรัม ถา้เป็นผกัดิบ 1 ส่วนจะมีปริมาณ ¾ - 1 ถว้ยตวง หรือ 70-100 กรัม  ผกักลุ่มน้ีจะใหพ้ลงังานตํ่ามาก ตวัอยา่งเช่น 
ผกักาดขาว  ผกักาดสลดั  ผกักาดเขียว  ผกัปวยเลง้  กะหลํ่าปลี  ดอกกะหลํ่า  ค่ืนช่าย  แตงกวา  นํ้าเตา้  บวบ  มะเขือเทศ  ตั้ง
โอ๋  แตงโมอ่อน  โหระพา  ขม้ินขาว  หยวกกลว้ยอ่อน  ฟักเขียว มะเขือ สายบวั เป็นตน้  (1) ภาพท่ี 1 แสดงตวัอยา่งของผกัท่ี
อยูใ่นประเภท  ก. 

           
 จะเห็นไดว้า่ ผกั  ก. น้ี จะใหใ้ยอาหารมาก จึงกินไดใ้นปริมาณท่ีไม่จาํกดั (5)   



 

 

ภาพท่ี  2  ถัว่ลนัเตา http://www.n3k.in.th/images/stories/0/women/herb/1-110.jpg 

 (สืบคน้เม่ือ ตุลาคม 2556) 
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ส่วนผกัประเภท ข.   ผกั 1 ส่วน หมายถึงผกัสุก 1/3 – ½  ถว้ยตวง หรือผกัดิบ ¾ - 1 ถว้ยตวง หรือ 70 – 100 กรัม  ให้
โปรตีน 2 กรัม คาร์โบไฮเดรต 5 กรัม และพลงังาน 25 กิโลแคลอร่ี ยกตวัอยา่งเช่น ฟักทอง หอมหวัใหญ่ สะตอ แครอท ใบ-
ดอกข้ีเหลก็  ถัว่ฝักยาว  ถัว่งอกหวัโต  ถัว่งอก  ถัว่ลนัเตา  ถัว่แขก  ถัว่พ ู ยอดแค  ยอดมะพร้าวอ่อน  ยอดกระถิน  มะละกอ
ดิบ  บีทรูท  ผกัคะนา้  รากบวั  เป็นตน้ (1)  ภาพท่ี 2 แสดงตวัอยา่งของผกัท่ีอยูใ่นประเภท  ข

 
 สาํหรับรายการอาหารแลกเปล่ียนของประเทศเพื่อนบา้น เช่น ประเทศมาเลเซีย พบวา่ ถา้เป็นผกัใบจะไม่คิด
พลงังาน แต่ถา้เป็นผกัประเภท Starchy Vegetables (เช่น มนัเทศ ถัว่ลนัเตา  ขา้วโพด) ใน 1 ส่วนจะใหค้าร์โบไฮเดรต 15 
กรัม โปรตีน 2 กรัม  ไขมนั  0.5 กรัม และพลงังาน 75 กิโลแคลอร่ี  (6) 

 เม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง  Starchy Vegetables และ non-starchy vegetables พบวา่ non-starchy vegetables ให้
พลงังานและมีนํ้าตาลนอ้ยกวา่  Starchy Vegetables  ดงันั้นการบริโภค Starchy Vegetables จึงควรคาํนึงถึง portion size ดว้ย 
ตารางดา้นล่างน้ีแสดงตวัอยา่งของผกัท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม non-starchy vegetables และ  Starchy Vegetables (7) 

ตารางท่ี 2  แสดง Non-Starchy Vegetables and Starchy Vegetables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 2  

Non-Starchy Vegetables and 
Starchy Vegetables    

moonthein.wordpress.com   

(สืบคน้เม่ือ ตุลาคม 2556) (7) 
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เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผกัท่ีบริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน พบวา่ มีความคลา้ยคลึงกนั ยกตวัอยา่งเช่น ประเทศ

มาเลเซีย บริโภคผกัใบเขียวเขม้ ผกัท่ีมีสีเหลือง สีสม้ สีแดง  แครอท  ผกับุง้ ฟักทอง มะเขือเทศ  เป็นตน้  (6) ส่วนประเทศ
พม่า ตวัอยา่งผกัท่ีบริโภคเช่น ผกัฉ่อย (Bok Choy)  (6) เป็นผกัใบเขียวเขม้หนา ลาํตน้สีขาวหนาเป็นแขนง รสชาติเวลาทาน
สดๆ มีรสชาติคลา้ยผกัโขมบวกรสเผด็ของพริกไทย  เหมาะสาํหรับอาหารจีน อาหารอาเซียน นิยมนาํมาผา่คร่ึงหรือผา่ส่ีส่วน
แลว้นาํไปน่ึงหรือลวกเร็วๆ หรือนาํไปหัน่แลว้ผดัเร็วๆ หรือนาํไปใส่ในซุปสไตลอ์าเชียน (8) ดงัแสดงในตารางท่ี 3 และภาพ
ท่ี 4 (6) 

ตารางท่ี 3 แสดงผกัท่ีบริโภคในปรเทศอาเซียน 

 

     
ภาพท่ี  4  ผกัฉ่อย (Bok Choy) http://www.foodietaste.com/FoodPedia_detail.asp?id=283  

 (สืบคน้เม่ือ ตุลาคม 2556) 

นอกจากน้ีพบวา่ในบรรดาประเทศอาเซียน การกินผกัในประเทศต่างๆจะกินในรูปแบบสด  ตม้  ลวก  น่ึง  จ้ิมกบั
นํ้าพริกหรือเป็นส่วนประกอบในแกง  ยกเวน้คนไทยและคนเช้ือสายจีนท่ีกระจายในประเทศต่างๆท่ีจะกินผกัในรูปของผดั
ผกั (6)  ปัจจุบนัธงโภชนาการแนะนาํใหบ้ริโภคผกัวนัละ 4-6 ทพัพี ในวยัผูใ้หญ่ สาํหรับเดก็อาย ุ 6-12 ปี แนะนาํใหบ้ริโภค
ผกัวนัละ 4 ทพัพี เพื่อการมีสุขภาพท่ีดี (3)  สาํหรับฉบบัหนา้จะกล่าวถึงขอ้มูลของหมวดขา้ว-แป้ง และเน้ือสตัวค่์ะ 

ประเทศ ตัวอย่างผกัทีบ่ริโภค 

พม่า ผกัท่ีมีสีเหลือง สม้ แดง ผกัใบเขียวเขม้  แครอท  ผกัฉ่อย (Bok Choy) 
ฟิลิปปินส์ ผกัท่ีมีสีเหลือง สม้ แดง ผกัใบเขียวเขม้  แครอท   กะหลํ่าปลี  กะหลํ่าดอก  ผกัโขม ฟักทอง 

มะเขือเทศ 

อินโดนีเซีย ผกัท่ีมีสีเหลือง สม้ แดง และผกัใบเขียวเขม้  บลอ็กโคล่ี  แครอท  ผกักาดเขียว  พริกไทย 
ฟักทอง มะเขือเทศ  ผกัโขม 

มาเลเซีย ผกัสีเหลือง  สม้  แดง และผกัใบเขียวเขม้  แครอท  ผกับุง้ ฟักทอง มะเขือเทศ 

ไทย ผกัท่ีมีสีเหลือง สม้  แดง และผกัใบเขียวเขม้  แครอท  คะนา้  ผกัชี  พริกแดง มะเขือเทศ 

เวียดนาม ผกัท่ีมีสีเหลือง สม้ แดง และผกัใบเขียวเขม้  แครอท ฟักทอง ผกัโขม  ผกักาดเขียวปลี 

(3) 
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การปนเป้ือนอะฟลาทอกซินในข้าวกล้องไทย 

อาจารย์.ดร.พรเพญ็  มรกตจินดา เรียบเรียง  

เม่ือวนัท่ี 28-29 สิงหาคม 2556 ดว้ย ศูนย์นวตักรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยศูนย ์วิจยั

นวตักรรมอาหารและบริการท่ีปรึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์(KU-FIRST) โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร และเครือข่ายม

หาวิทยาลยัในภูมิภาคอาเซียน นิตยสารอินโน มีเดีย แมทเทอร์ และวีเอน็ย ูเอก็ซิบิชัน่ส์ เอเชียแปซิฟิค ไดจ้ดัสมัมนาในหวัขอ้ 

“ASEAN Food Safety Forum” ณ แกรนด์ฮอลล์ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีในการเรียนรู้ของผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรม และพฒันาศกัยภาพในการผลิตอาหารปลอดภยั เติมเตม็ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในด ้านการวจิยั 

และพฒันาและการแก้ไขปัญหาการผลิตอย ่างรอบด ้านด ้วยงานวจิยั 

เร่ือง การปนเป้ือนอะฟลาทอกซินในขา้วกลอ้งไทย 

ในส่วนหน่ึงท่ีน่าสนใจของการบรรยาย โดย ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกลุ อาจารยป์ระจาํภาควิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผูมี้ความเช่ียวชาญในดา้นความปลอดภยัของ

อาหาร บรรยายในหวัขอ้เร่ือง Mycotoxins: Effects of mycotoxins on staple food and food security ผูบ้รรยายไดเ้นน้

ความสาํคญัไปสู่ขา้ว ซ่ึงเป็นสินคา้ส่งออกหลกัของประเทศไทย โดยมีมูลค่าสูงถึง 3000 ลา้นบาท รวมถึงการอิงความ

ตอ้งการของสงัคมในแง่อาหารเพื่อสุขภาพ ไดแ้ก่ ขา้วกลอ้ง (Husted rice หรือ Brown rice) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความ

นิยม เน่ืองจากมีใยอาหารและคุณค่าทางโภชนาการสูง ในกระบวนการผลิตขา้วกลอ้งตามปกตินั้น ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ะมี

ความช้ืนตํ่า แต่อยา่งไรกต็าม ในปี พ.ศ. 2553 ไดเ้กิดเหตุการณ์อุทกภยั โดยเกิดนํ้าท่วมขงัในพ้ืนท่ีเกือบทั้งประเทศไทย ทาํให้

อาจส่งผลต่อสภาวะในการผลิต เกบ็รักษาขา้วกลอ้งได ้โดยอาจทาํใหข้า้วกลอ้งมีความช้ืนมากข้ึน ทั้งยงัมีอุณหภูมิท่ี

เหมาะสมต่อการเจริญของเช้ือราได ้เช้ือราในกลุ่ม Aspergillu flavus สามารถสร้างสารพิษท่ีช่ือวา่ อะฟลาทอกซิน 

(Aflatoxin) ถา้ผูบ้ริโภครับประทานอาหารท่ีปนเป้ือนอะฟลาทอกซินเขา้ไป ทาํใหเ้กิดอนัตรายโดยตรงแก่ผูรั้บประทาน หรือ

เกิดการสะสมสารพิษในนํ้านม และตบัได ้ยิง่ไปกวา่นั้น การประกอบอาหารตามปกติ เช่นการหุงตม้ น่ึง ทอด ไม่สามารถ

ทาํลายสารพิษชนิดน้ีใหห้มดไปได ้เน่ืองจากสารพิษชนิดน้ีสามารถทนความร้อนไดสู้งถึง 250 องศาเซลเซียส แต่อยา่งไรก็

ตามคุณภาพของขา้วไทย กย็งัเป็นท่ีน่าจบัตามองวา่ปลอดภยัต่อการบริโภคหรือไม่ จึงทาํใหมี้ผูว้ิจยัท่ีสนใจในประเดน็

ดงักล่าว โดย ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกลุ และคณะ ไดท้าํการศึกษาถึงปริมาณอะฟลาทอกซินท่ีปนเป้ือนในขา้วกลอ้ง

เล่าสู่กนัฟัง 
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ช่วงเวลาหลงันํ้าท่วมใหญ่ ไดท้าํการเกบ็ตวัอยา่งขา้วกลอ้งจากทัว่ประเทศไทย 120 ตวัอยา่ง เพื่อตรวจวดัปริมาณ สารอะฟลา

ทอกซินชนิด B1 (AFB1) โดย HPLC ซ่ึงถือวา่เป็นวิธีวิเคราะห์ท่ีมีความแม่นยาํและราคาสูง  จากผลการวิจยัพบวา่ จาก

ตวัอยา่งขา้วกลอ้ง 120 ตวัอยา่งนั้น ตรวจพบการปนเป้ือน AFB1 จาํนวน 71 ตวัอยา่ง (59%) แต่มีขา้วกลอ้งเพียง 1 ตวัอยา่ง

เท่านั้น ท่ีมีการปนเป้ือนของ  AFB1 เกินระดบัท่ีกฎหมายของประเทศไทยระบุไว ้(Thai FDA ไดร้ะบุไวว้า่ผลิตภณัฑต์อ้งมี

การปนเป้ือน AFB ไม่เกิน 20 ppb)  ซ่ึงถือวา่ขา้วกลอ้งของไทยยงัเป็นผลิตภณัฑท่ี์ปลอดภยัต่อการบริโภคภายในประเทศ ถึง

จะมีการตรวจพบการปนเป้ือนในหลายตวัอยา่ง แต่ปริมาณการปนเป้ือนของ AFB1 นั้นอยูใ่นระดบัท่ีตํ่า แต่ถา้พิจารณาในแง่

การส่งออกไปขายในประเทศในกลุ่ม EU (ตามกฎหมายของ EU ระบุไวว้า่ตอ้งมีการปนเป้ือน AFB1 ในผลิตภณัฑไ์ม่เกิน 2 

ppb) พบวา่มีแค่ 5 ตวัอยา่งจาก 120 ตวัอยา่งท่ีพบการปนเป้ือน AFB1 สูงกวา่ระดบัท่ีกาํหนดไว ้อยา่งไรกต็ามคุณภาพขา้ว

กลอ้งไทย กย็งัตอ้งควรควบคุมและเฝ้าระวงักนัต่อไป 

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

 

ท่ีมาของภาพ http://wellnessthai.net/wp-content/uploads/2013/08/00005A8EF88B765B5198BEj1.jpg   (สืบคน้เม่ือ 22/9/2013) 
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หัวข้อ “การยดือายุการเกบ็รักษาและพฒันาผลติภัณฑ์อาหารขบเคีย้วจากหมูสามช้ัน” 
อาจารย์.ดร.สวามินี นวลแขกลุ           เรียบเรียง 

 

สาํหรับเร่ืองราวงานวิจยัของอาจารยด์า้นคหกรรมศาสตร์ท่ีนาํมาเผยแพร่ในฉบบัน้ีเป็นงานวจิยัของ อ.ดร.สวามินี 
นวลแขกลุ   เร่ือง “การยดือายกุารเกบ็รักษาและพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารขบเค้ียวจากหมูสามชั้น”  อาหารขบเค้ียวจากหมูสาม
ชั้นหรือ “แคปหมู” เป็นอาหารพื้นบา้นท่ีเราคุน้เคยกนัดีไม่วา่จะนาํมาทานเป็นเคร่ืองเคียงควบคู่กบันํ้าพริกหนุ่ม หรือนาํมา
รับประทานเป็นอาหารขบเค้ียวในระหวา่งวนั แคปหมูมีทั้งชนิดท่ีทาํจากหนงัหมูลว้น และชนิดท่ีทาํจากหนงัหมูสามชั้น 

อาหารขบเค้ียวจากหมูสามชั้นเป็นผลิตภณัฑอ์าหารว่างท่ีผูบ้ริโภคนิยมรับประทาน แต่มีขอ้ดอ้ยคือผลิตภณัฑเ์กิด
กล่ินเหมน็หืนไดง่้าย อายกุารเก็บรักษา และจดัจาํหน่ายสั้น ผลิตภณัฑจ์ะเกิดการเปล่ียนแปลงคุณภาพจนผูบ้ริโภคไม่ยอมรับ 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการสูญเสียความกรอบกบัการเกิดกล่ินหืน  สําหรับการสูญเสียความกรอบเกิดข้ึนเน่ืองจากผลิตภณัฑ์มี
ปริมาณความช้ืนตํ่ามากทาํให้ผลิตภณัฑส์ามารถดูดซบัความช้ืนจากอากาศบริเวณรอบ ๆ ไดโ้ดยง่าย  และเม่ือผลิตภณัฑ์มี
ความช้ืนเกินระดบัหน่ึงแลว้ผลิตภณัฑจ์ะไม่เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค  (มานะ,  2531  ;  รุ่งนภา, 2540)  ส่วนการหืนเกิดจาก
ผลิตภณัฑ์อาหารขบเค้ียวมีไขมนัหรือนํ้ ามนัเป็นองคป์ระกอบ  โดยเฉพาะในผลิตภณัฑ์อาหารขบเค้ียวประเภททอดโดย
นํ้ ามนัจะเป็นตวัการก่อใหเ้กิดการเส่ือมเสียของผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยเกิดการหืนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชนั (oxidative rancid-
ity) และการเกิดการหืนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาการสลายตวั (hydrolytic rancidity) (รัชนี,  2537)  ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อกล่ินรสท่ีไม่
เป็นท่ียอมรับในผลิตภณัฑอ์าหารขบเค้ียวดงักล่าวจากผูบ้ริโภค ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีแนวความคิดในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
เพื่อช่วยยดือายกุารเก็บรักษาของผลิตภณัฑใ์หย้าวนานข้ึน  มีการใชว้ตัถุกนัหืน (antioxidant) ซ่ึงเป็นวตัถุเจือปนในอาหารท่ี
ใชใ้นการชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ สามารถป้องกนัการเปล่ียนแปลงไขมนั นํ้ ามนั และสารต่าง ๆ ท่ีละลายไดใ้น
ไขมนัได ้และนอกจากจะช่วยยืดอายุการเก็บของผลิตภณัฑแ์ลว้ยงัช่วยลดการสูญเสียวตัถุดิบ และคุณค่าทางโภชนาการ มี
การปรับปรุงบรรจุภณัฑใ์หมี้ความเหมาะสม เพื่อช่วยในเร่ืองความกรอบของผลิตภณัฑ ์และมีการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหเ้กิดรสชาติแปลกใหม่เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค  

การทดลองเร่ิมจากการศึกษาสูตรและทดลองผลิตโดยการนาํหนงัหมูส่วนสามชั้นท่ีขดูขนทาํความสะอาดแลว้มาตม้
ในนํ้าเดือดอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที ท้ิงไวใ้หเ้ยน็ นาํมาหัน่เป็นช้ินขนาดกวา้ง 0.5 เซนติเมตร และยาว 2  
เซนติเมตร ใส่เกลือลงไปร้อยละ 0.7 คลุกใหท้ัว่ นาํไปอบในตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 ชัว่โมง 
แลว้นาํมาอบต่อในเตาอบไฟฟ้าอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ท้ิงไวใ้หเ้ยน็ นาํมาทดลองทอด 2 แบบคือ 
การทอดในกระทะนํ้ามนัธรรมดาอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส 2 นาที และการทอดแบบใชเ้คร่ืองทอดสุญญากาศอุณหภูมิ 
160 องศาเซลเซียส 4 นาที  

 
 ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

การเผยแพร่งานวจัิยด้านคหกรรมศาสตร์ สู่ประชาชน 
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ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการทดลองผลิตอาหารขบเค้ียวจากหมูสามชั้น 
ตรวจคุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ค่าสี ค่าเน้ือสัมผสั ค่า aw คุณภาพทางเคมี ได้แก่ องค์ประกอบทางเคมีทั้ งหมด 

(Proximate analysis) (AOAC, 2000) และคุณภาพทางจุลชีววิทยา ไดแ้ก่ ปริมาณจุลินทรียท์ั้งหมด และ ยีสต์-รา (AOAC, 
2000) ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 คุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย ์และประสาทสมัผสัของอาหารขบเค้ียวจากหมูสามชั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 
 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 

ค่าคุณภาพ ธรรมดา สุญญากาศ 

กายภาพ       

  ค่าสี L* 42.05 49.62 

a* 13.00 11.71 

b* 25.51 24.60 

เน้ือสัมผสั(N) 160.15 150.37 
  aW 0.20 0.23 
เคมี     

     ความช้ืน (%)) 0.88 1.75 

     โปรตีน (% 41.17 40.06 

     ไขมนั (%) 51.33 53.97 

     เยือ่ใย (%) 0.91 0.75 

     เถา้ (%) 2.74 2.43 

     คาร์โบไฮเดรต (%) 2.97 1.04 

จุลชีววทิยา     

     จุลินทรียท์ั้งหมด 
     (CFU/g) 

- - 

     ยสีต-์รา(CFU/g) - - 

ประสาทสัมผสั     

     ความชอบรวม 7.89 a 7.21 b 

     สี 7.46 b 8.06 a 

     กล่ิน 7.65 a 6.42 b 

     เน้ือสัมผสั 7.84 a 7.10 b 

     รสชาติns 7.54 7.32 
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เม่ือนํามาทดสอบทางประสาทสัมผสั โดยการทดสอบการใหค้ะแนนความชอบ (9–point hedonic scale) 1 ถึง 9 
คะแนน จาก 1 (ไม่ชอบมากท่ีสุด) ถึง 9 (ชอบมากท่ีสุด) โดยใชผู้ท้ดสอบท่ีไม่ผา่นการฝึกฝนจาํนวน 50 คน พบว่าผูบ้ริโภค
ใหค้ะแนนความชอบการทอดในกระทะนํ้ามนัธรรมดามากกวา่การทอดแบบใชเ้คร่ืองทอดสุญญากาศ จึงนาํมาพฒันาต่อโดย
การทาํแบบสอบถามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในกล่ินรสของผลิตภณัฑพ์บว่า ผูบ้ริโภคร้อยละ 70 ตอ้งการให้ผลิตภณัฑมี์
กล่ินรสบาร์บีคิว รองลงมาคือกล่ินรสพริกเผา  และรสดั้งเดิม (เกลือ) เม่ือนาํมาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสั พบว่า
กล่ินรสบาร์บีคิวไดรั้บคะแนนความชอบสูงท่ีสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P < 0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสมัผสัของอาหารขบเค้ียวจากหมูสามชั้นกล่ินรสต่าง ๆ   

 
หมายเหตุ ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 
 ns หมายถึงไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
 

นาํผลิตภณัฑอ์าหารขบเค้ียวจากหมูสามชั้นกล่ินรสบาร์บีคิวมาทาํการทดสอบหาอายุการเก็บในสภาวะเร่ง (Q10) 
อุณหภูมิ 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส โดยบรรจุผลิตภณัฑข์นาด 30 กรัมในซองอลูมิเนียมฟอยล ์ปิดผนึกในสภาวะไร้ก๊าซ
ออกซิเจน และเติมก๊าซไนโตรเจนเขา้ไปในซองผลิตภณัฑ ์พบวา่ผลิตภณัฑท่ี์มีการใส่วตัถุกนัหืน (BHA) และผลิตภณัฑท่ี์ไม่
มีการเติมวตัถุกนัหืน สามารถเก็บในอุณหภูมิห้อง (30 องศาเซลเซียส) ไดม้ากกว่า 2 เดือน เน่ืองจากค่าคุณภาพไม่มีการ
เปล่ียนแปลง ผลิตภณัฑ์อาหารขบเค้ียวจากหมูสามชั้นกล่ินบาร์บีคิวมีค่าคุณภาพทางกายภาพ L* = 45.73, a* = 15.03 และ b* = 
28.66 ค่าเน้ือสมัผสั เท่ากบั  220.12 N ค่า aW = 0.22  คุณภาพทางเคมี ปริมาณโปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต เถา้ ใยอาหาร และความช้ืน 
เท่ากบัร้อยละ 47.00, 44.80, 1.43, 5.15, 0.82 และ 0.80 ตามลาํดบั ไม่พบจุลินทรียท์ั้งหมด และยสีต-์รา  เม่ือนาํมาทดสอบการยอมรับของ
ผูบ้ริโภค (ตารางท่ี 3) ผูบ้ริโภคทั้งหมดยอมรับผลิตภณัฑ ์และใหค่้าคะแนนความชอบรวมอยูใ่นระดบัชอบมาก (8.23)  
 
 
 
 

คุณลกัษณะ บาร์บีคิว พริกเผา ดั้งเดิม 

ความชอบรวม 8.47a 7.07 b 7.30 b 

สี 8.43 a 7.83 b 6.90 c 

กล่ิน 8.50 a 7.17 b 6.70 c 

ความกรอบ ns 8.07 7.83 7.80 

รสชาติ 8.57 a 6.93 c 7.37 b 
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ตารางท่ี 3 ขอ้มูลการยอมรับ  การตดัสินซ้ือ ราคา และปริมาณการบรรจุของผลิตภณัฑอ์าหารขบเค้ียวจากหมูสามชั้น 
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ปัจจยั จาํนวน ร้อยละ 

การยอมรับ     
  ยอมรับ 120 100 

ไม่ยอมรับ - - 
ราคา 

  20 บาท 47 39.17 

30 บาท 34 28.33 

40 บาท 22 18.33 

> 40 บาท 17 14.17 

ปริมาณบรรจุ 

  30 กรัม 60 50.00 

50 กรัม 28 23.33 

100 กรัม 24 20.00 

อ่ืน ๆ ระบุ.... 8 6.67 

การตดัสินใจซ้ือ 

  ซ้ือแน่นอน 81 67.50 

ซ้ือบางโอกาส 14 11.67 

ไม่ซ้ือทนัที 25 20.83 

ไม่ซ้ือแน่ ๆ 0 0.00 
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การขจัดสีย้อมเมทลินีบลูด้วยกากกาแฟ 

The removal of methylene blue by using coffee residues 

นางสาวกมลทิพย ์อิงคเศรษฐ ์     อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.วลยักร นิตยพฒัน์ 

นางสาวญาดา วรรณระกากิจ 

 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อนํากากกาแฟ ซ่ึงเป็นของเหลือท้ิงมาใช้ประโยชน์ ในการขจัดสียอ้มเมทิลีนบลู 

(Methylene Blue) โดยศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขจดัสียอ้มเมทิลีนบลู ไดแ้ก่ เวลาท่ีเหมาะสมในการขจดัสียอ้ม ความเป็น

กรด-ด่าง และปริมาณกากกาแฟ จากผลการศึกษาพบว่า สภาวะท่ีเหมาะสมในการขจดัสียอ้มเมทิลีนบลู คือ เวลาท่ีใชใ้นการ

ขจดัเขา้สู่ภาวะสมดุลท่ี 20 นาที ความเป็นกรด-ด่างเท่ากบั 10 โดยใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารขจดัสียอ้มเท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต ์การใช้

กากกาแฟในปริมาณท่ีมากข้ึน จะทาํให้ใชเ้วลาในการขจดัสียอ้มเมทิลีนบลูลดลง ลกัษณะพื้นผิวของกากกาแฟจากเคร่ือง 

SEM ยนืยนัไดว้า่มีการดูดซบัสียอ้มเมทิลีนบลูดว้ยกากกาแฟเกิดข้ึน 

 

คาํสําคญั   สารละลายสียอ้ม กากกาแฟ การขจดัสี สียอ้มเมทิลีนบลู 

บทความวชิาการ 
  บทความวิชาการฉบบัน้ี เป็นบทคดัยอ่วิชาปัญหาพิเศษของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มส่ิงทอและ

เคร่ืองนุ่งห่มโภชนาการ  ซ่ึงบทความท่ีคดัมาในฉบบัน้ีเป็นบทความท่ีเผยแพร่งานวิจยัในงานแสดงผลงานวิชาปัญหาพิเศษ

ของนิสิตชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2555 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 15 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2556-กนัยายน 2556 

การย้อมเส้นใยขนแกะด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลอืกประดู่ 

(Dyeing wool with natural Pterocarpus  dyes) 

นางสาวชาลียา  มีแกว้     อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.ศิรินนัท ์ แก่นทอง

นางสาวณฐัวรรณ อุทเทน 

 

การวิจยัน้ีศึกษาเก่ียวกบัการยอ้มเส้นดา้ยขนแกะดว้ยสียอ้มธรรมชาติจากเปลือกประดู่ป่า วิธีการสกดัสีจากเปลือก

ประดู่ใชร้ะยะเวลา 45 นาที ในการทดลองน้ีศึกษาการยอ้ม 3 วิธี คือการใชส้ารช่วยติดก่อนการยอ้มสี การใชส้ารช่วยติด

พร้อมการยอ้มสี และการใชส้ารช่วยติดหลงัการยอ้มสี สารช่วยติดท่ีใช ้คือ สารส้ม นํ้าปูนใส นํ้ามะขามเปียก และคอปเปอร์

ซลัเฟต  ท่ีระดบัความเขม้ขน้ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ความเขม้ขน้ของสารช่วยติดท่ีแตกต่างกนั วิธีการยอ้มท่ีต่างกนั ส่งผลให้

ระดบัเฉดสีมีความแตกต่างกนัดว้ย และทาํการทดสอบ คุณสมบติัของเส้นดา้ยตามมาตรฐานการทดสอบส่ิงทอ ความคงทน

ต่อแรงดึง ความคงทนของสีต่อการซกั ความคงทนของสีต่อแสง พบว่า เม่ือทดสอบการฉีกขาดของเส้นดา้ยท่ีผ่านการยอ้ม

โดยใชส้ารช่วยติด มีค่าการฉีกขาดท่ีมากกว่าเส้นดา้ยท่ีมาจากธรรมชาติ และเส้นดา้ยท่ียอ้มโดยไม่ใส่สารช่วยติด จึงสรุปได้

ว่าการยอ้มโดยใชเ้ปลือกตน้ประดู่ป่า และการใส่สารช่วยติด เขา้ไปช่วยเคลือบผวิเสน้ดา้ยทาํใหมี้ความเหนียวเพิ่มข้ึน ตอ้งใช้

แรงเพิ่มข้ึนในการดึงเส้นดา้ยให้ขาดออกจากกนั ความคงทนของสีต่อการซกั และความคงทนของสีต่อแสง พบว่า สีไม่ตก

ติดบนผา้ และสียงัคงติดอยูบ่นเส้นดา้ยขนแกะ โดยแปลผลจากการเทียบกบัเกรยส์เกล หรือใชเ้คร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 

เพื่อประเมินผลการเปล่ียนแปลง และทดสอบตามมาตรฐานความคงทนของสีต่อแสง โดยนาํเส้นดา้ยขนแกะเขา้เคร่ือง

ทดสอบ ความคงทนของสีต่อแสงซีนอนอาร์ก ซ่ึงใชแ้ทนแสงแดดธรรมชาติ พบวา่ เม่ือระยะเวลาผา่นไป 7 ชัว่โมง ยงัไม่พบ

การเปล่ียนแปลง เส้นดา้ยขนแกะไม่มีความซีดจางลง จึงสรุปผลการทดลองไดว้่า การสกดัสีนํ้ ายอ้ม  วิธีการยอ้มเส้นดา้ยขน

แกะ ตลอดจนการใชส้ารช่วยติด สามารถติดบนเส้นดา้ยขนแกะ โดยไม่ตก หลุดลอกออกมา ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อ

การนาํสียอ้มธรรมชาติจากเปลือกประดู่น้ี ไปเผยแพร่ ใชไ้ดจ้ริงในอนาคต  และลดปัญหาจากการใชส้ารเคมี 

 

คาํสําคญั การยอ้มสี, เสน้ดา้ยขนแกะ, ตน้ประดู่, สารช่วยยอ้ม 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 16 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2556-กนัยายน 2556 

การกาํจัดสีย้อมประจุบวกและสีย้อมประจุลบในนํา้ย้อมโดยใช้เปลอืกเมลด็ฟักทอง 

Removal of anionic dye and cationic dye from aqueous medium using Pumpkin seed hull 

 

นางสาวกาญจนาภรณ์   ยบิประดิษฐ ์     อาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.วลยักร   นิตยพฒัน ์

นางสาวณฐัพร   พากลา้ 

 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใชเ้ปลือกเมลด็ฟักทองซ่ึงเป็นของเหลือท้ิงเป็นตวัดูดซบัสาํหรับการกาํจดัสี
ยอ้มประจุบวก (สีเบสิค) และสียอ้มประจุลบ  (สีรีแอคทีฟ)  โดยทาํการศึกษาผลของเวลาในการดูดซับ สภาวะความเป็น
กรด-ด่าง ต่อความสมารถในการกาํจดัสียอ้ม การศึกษาพบว่า สาํหรับสียอ้มประจุบวก เวลาท่ีใชใ้นการดูดซบัเขา้สู่สภาวะ
สมดุลท่ี 120 นาที สภาวะความเป็นกรด–ด่างท่ี 10  ใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารดูดซบัท่ีดีท่ีสุด  98  เปอร์เซ็นต ์ สาํหรับสียอ้มประจุลบ  
เวลาท่ีใชใ้นการดูดซบัเขา้สู่สภาวะสมดุลท่ี  72  ชัว่โมง  สภาวะความเป็นกรด–ด่างท่ี  6  ใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารดูดซบัท่ีดีท่ีสุด 99 
เปอร์เซ็นต ์ ภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน  (SEM)  ยนืยนัไดว้่ามีการดูดซบัสียอ้มประจุบวกและสียอ้มประจุลบเขา้ไป
ในรูพรุนของเปลือกเมล็ดฟักทอง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเปลือกเมล็ดฟักทองมีประสิทธิภาพในการกาํจดัสียอ้มจาก
สารละลาย 

 

คาํสําคญั  สีรีแอคทีฟ , สีเบสิค , เปลือกฟักทอง 

 

 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 17 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2556-กนัยายน 2556 

การใช้ลวดกนัสีดิสเพอร์สเพือ่สร้างลวดลายบนผ้าพอลเิอสเตอร์ 

The pattern design on polyester fabric  using wire blocking disperse dyes 

 

นางสาว เกวลี เผา่โยธิน       อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารณ์ ดร. ศิรินนัท ์แก่นทอง 

นางสาว มีนา หมดัลงั 

 

 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการสร้างลายบนผา้ใยสงัเคราะห์ดว้ยเทคนิคการกนัการผนึกของสีดิสเพอร์สบนบริเวณท่ี

ตอ้งการใหเ้กิดลายผา้ดว้ยวสัดุกนัความร้อน วสัดุและสีท่ีใชใ้นการทดลองคือ แผน่ทองแดง แผน่ทองเหลือง แผน่อลูมิเนียม 

สีดิสเพอร์ส Disperse Red 65 และ Disperse Violet 63 ผา้ใยสงัเคราะห์ท่ีใชคื้อผา้พอลิเอสเตอร์ วิธีการยอ้มสีแบบ Padding 

และใชเ้ตารีดเป็นอุปกรณ์ส่งผา่นความร้อนเพื่อผนึกสีบนผา้ อุณหภูมิท่ีศึกษา คือ 180  190  และ 200 องศาเซลเซียส เวลาท่ี

ใชใ้นการผนึกสีคือ 30  40  และ 50 วินาที จากผลการศึกษาพบวา่ ความชดัเจนของการเกิดลายบนผา้มีความแตกต่างอยา่ง

เห็นไดช้ดัเม่ือใช ้   สีDisperse Red 65 วสัดุอลูมิเนียมสามารถกนัสีดิสเพอร์สไดดี้ท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส  เวลา 

30 วินาที สามารถสร้างลายท่ีมีความชดัเจนและหลากหลายบนผา้พอลิเอสเตอร์จากการใชอ้ลูมิเนียมในรูปแบบเสน้ลวด 

 

คาํสําคญั เสน้ใยโพลีเอสเตอร์, สีดิสเพอร์ส ,ลวดอลูมิเนียม 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 18 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2556-กนัยายน 2556 

             อาจารย์ ดร.วลยักร นิตยพฒัน์    เรียบเรียง 

 สวสัดีค่ะท่านผูอ้่านทุกท่าน การแนะนาํสถานท่ีศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา ฉบบัน้ีเป็นการแนะนาํการศึกษาต่อในระดบัปริญญา
โท สาขาส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มีรายละเอียดดงัน้ีค่ะ 

สาขาวชิา    คหกรรมศาสตร์             ภาควชิา  คหกรรมศาสตร์ 

คณะ   เกษตร 

ช่ือปริญญา  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (คหกรรมศาสตร์) 

แบบ/แผน  แผน ก แบบ ก 2 

จํานวนทีจ่ะรับ  ภาคต้น  ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 10 คน    ภาคปลาย -ไม่เปิด- 

คุณสมบัตขิองผู้สมคัรและรายละเอยีดเพิม่เตมิเฉพาะสาขาวชิา 

 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากมหาวทิยาลยัหรือสถาบนั ซ่ึงไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายละเอยีดการสอบ 

 1. วชิาเฉพาะหมวด 

  - ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  

 2. สัมภาษณ์และนาํเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ 

ข้อมูลเพิม่เตมิ 

 1) ผูส้มคัรตอ้งส่งโครงการวทิยานิพนธ์ และนาํเสนอรายละเอียดโครงการวทิยานิพนธ์ในวนัสอบสัมภาษณ์ 

 2) การเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษาของสาขาคหกรรมศาสตร์ เนน้การคน้ควา้ และรายงานจากการวจิยั การทดลอง และจาก
เอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ท่ีเป็นเน้ือหาสาระสาํคญัในหมวดวิชาต่าง ๆ ท่ีถกูตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ และสามารถนาํไปปรับใชไ้ด้
ตามการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสาขาอาชีพต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 หมวดวิชาส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เน้นการสอนและวิจัยเก่ียวกับการย้อมสีส่ิงทอ ส่ิงทอพืน้เมือง การพัฒนาคุณภาพส่ิงทอ การแปร
รูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอท้ังในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม 

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อภาควิชา โทร. 0-2579-5514 หรือ 0-2942-8522 

ท่ีมาของขอ้มูล : http://www.grad.ku.ac.th/app57/files/course/bangken/master/XA02.pdf  (สืบคน้เม่ือ ตุลาคม 2556) 

 

 

แนะนําสถานทีศึ่กษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

ท่ีมาของภาพ : http://www.grad.ku.ac.th/app57/files/course/bangken/master/XA02.pdf  
(สืบคน้เม่ือ ตุลาคม 2556) 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 19 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2556-กนัยายน 2556 

   ช่ือ-สกลุ : นายอภิชยั เจริญชยัยง (กอ้ง)  

   e-mail :  nutrition_bgh@hotmail.com  

   สาขา    :   อาหารและโภชนาการ  คหกรรมศาสตร์ รุ่นท่ี 10 ปีการศึกษาท่ีจบ 2547 

   ตําแหน่งงาน :  ปฏิบติังานในระดบัผูบ้ริหาร ใชค้วามรู้ทั้งทางดา้นโภชนาการ 

                  ในการดูแล    สุขลุกษณะภายในครัว แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ประสานงานกบัทาง   

                  โรงพยาบาลในการวางแผนงานต่างๆ รวมทั้งบริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในแผนก  

                                          ใหเ้หมาะสมในแต่ละเดือน 

แนะนําอาชีพ :      งานบริการในโรงพยาบาล เป็นอาชีพท่ีตอ้งอาศยัศกัยภาพอยา่งแรงกลา้ จิตใจท่ีมุ่งมัน่ และการเรียนรู้อยา่ง

เสมอ วิชาท่ี ร่ําเรียนมาในแต่ละวิชานั้นมีความจาํเป็นอยา่งยิง่กบัการทาํงาน อยา่ท้ิงนะครับเพราะถา้คุณ

สามารถนาํมาใชก้บัการทาํงานของคุณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะทาํใหคุ้ณรู้สนุกกบัการทาํงานและจะทาํ

ใหคุ้ณรักในการทาํงานมากยิง่ข้ึน แต่สาํหรับนอ้งๆ ท่ีทาํงานในสายอ่ืนๆ ของอาหาร พี่กข็อใหน้อ้งคน้หา

เป้าหมายใหเ้จ แลว้ไปใหถึ้งเป้าหมายท่ีตั้งไวน้ะครับ หากนอ้งๆท่ีสนใจตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วน

งานโภชนาการ สามารถติดต่อพี่ไดต้าม E- mail ท่ีแนะนาํไวไ้ดเ้ลยนะครับ หวงัวา่เราคงไดเ้จอกนัในการ

ทาํงานนะครับ  

 

 

 

จากพีถึ่งน้อง 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 20 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2556-กนัยายน 2556 

จากพีถึ่งน้อง 

 

    ช่ือ-สกลุ  :  นางสาว อรวิภา  ไชยรัตนตรัย (ซงั)  

    e-mail :  onvipa_c@hotmail.com 

    สาขา    :   ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  รุ่นท่ี 9 (2543-2546)  

    ตาํแหน่งงาน  :   ผูช่้วยผูจ้ดัการ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ป.แสงทวีการทอ  

 

ลกัษณะงาน :     ปฏิบติังานในระดบัผูบ้ริหาร  ดูแลฝ่ายการผลิต และ  ฝ่ายการออกแบบลายผา้ทอ  ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้

ความสามารถในดา้นส่ิงทอทั้งทฤษฎีและปฏิบติั    

แนะนาํอาชีพ  :   นอ้งๆท่ีสนใจสายงานดา้นน้ี  ตอ้งอาศยัความอดทน  มุ่งมัน่ และใจรักในการทาํงาน เน่ืองจากงาน

ส่วนใหญ่จะตอ้งลงปฏิบติัในตวัโรงงาน  และยงัตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  เน่ืองจากงานของเรา

เก่ียวเน่ืองกบัหลายๆฝ่าย 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ไดเ้ขา้รับการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯ 

โดยคณะกรรมการประเมินฯภายในมหาวทิยาลยั 3 ท่าน โดยผลการประเมิน อยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี 

ประมวลภาพกจิกรรมภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 21 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2556-กนัยายน 2556 

เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2556 ศิษยเ์ก่าหลกัสูตรวทบ.คหกรรมศาสตร์ ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกนัจดังาน Reunion 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ข้ึน ณ โถงชั้น 1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเช่ือมสมัพนัธ์ระหวา่งศิษยเ์ก่า—ศิษยปั์จจุบนั 

คณาจารยท่ี์เกษียณอายหุรือเคยทาํงาน และคณาจารยท่ี์ปฏิบติังานอยูปั่จจุบนั โดยมีท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ใหเ้กียรติ

เป็นประธานเปิดงาน 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ไดจ้ดัโครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ หลกัสูตร วท.บ.(คหกรรมศาสตร์) ปีการศึกษา 2555 โดยเม่ือ

วนัท่ี 24 และ 25 มกราคม 2556 คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนิสิตชั้นปีท่ี 3 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ และกลุ่มกาํหนด

อาหารและโภชนบาํบดั จาํนวน 34 คน เดินทางไปศึกษาดูงานดา้นโภชนาการท่ีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และครัวการ

บินดอนเมือง และกลุ่มส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มศึกษาดูงาน ณ โรงงาน CNC International Co,Ltd จงัหวดัระยอง  

เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 นิสิตชั้นปีท่ี 4 ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ไดรั้บรางวลั และทุนอาหารกลางวนัของคณะ

วิทยาศาสตร์ ในวนัไหวค้รูคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  เกียรติบตัรสาํหรับนิสิตเรียนดี จาํนวน 3 คน 1. นางสาว

ณชัา  อ่วมแกว้ 2.  นางสาวฑิตฐิตา  งามศพัพศิลป์ 3. นางสาวรัชนี  ชูนาค และเกียรติบตัรสาํหรับนิสิตท่ีเป็นนกักิจกรรมและ

บาํเพญ็ประโยชน์ จาํนวน 1 คน คือ นายรุจิภพ  รัตนคาํนึงธรรม และเกียรติบตัรสาํหรับนิสิตท่ีเป็นผูเ้สียสละและบาํเพญ็

ประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 คน คือ นายภทัร  ฟองรัตนะกลุ ตามลาํดบั 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 22 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2556-กนัยายน 2556 

เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2556 อาจารยด์ร.สวามินี นวลแขกลุ เขา้ร่วมแข่งขนั OISHI GYOZA ตามหาสูตรสุดซ่า2 ณ โรงเรียน

การอาหารนานาชาติ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต ในการน้ี อาจารย ์ดร.สวามินี  นวลแขกลุ ไดรั้บรางวลัท่ี 2 เป็นเงินสด

มูลค่า 10,000 บาท บตัรรับประทานอาหาร OISHI Buffet 2 ท่าน และชุดของขวญักระทะ TEFAL มูลค่า 3,120 บาท 

เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2556 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ไดจ้ดัโครงการ "ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกบัหน่วยงาน

ภายนอก" เร่ือง “การเยบ็-ประดิษฐก์ระเป๋าติดซิปหลากสี ดว้ยจกัรเยบ็ผา้” โดยเชิญวิทยากรจาก บริษทัซิงเกอร์ประเทศไทย 

จาํกดั (มหาชน) มาสอนและฝึกปฏิบติั 8.30 -10.20 น. ณ หอ้ง 19-1502 อาคาร 19  

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2556 ภาควิชาฯ ไดจ้ดัโครงการปฐมนิเทศและมอบตวัเป็นศิษยข์องนิสิตชั้นปีท่ี 1 ภาควิชาคหกรรม

ศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2556 ณ หอ้ง 19-503 ชั้น 5 อาคาร 19 โดยเชิญศิษยเ์ก่าท่ีจบแลว้ซ่ึงทาํงานในสาขาวิชาทุกสาขาท่ี

เรียนจบไป มาเล่าประสบการณ์ใหนิ้สิตชั้นปีท่ี 1 รับฟัง  นอกจากน้ีมีการมอบทุนของภาควิชาฯใหแ้ก่นิสิตท่ี เรียนดี มีความ

ประพฤติเรียบร้อย ประพฤติดี 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 23 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2556-กนัยายน 2556 

เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2556 ภาควิชาฯ ไดจ้ดังานเล้ียงขอบคุณคณะกรรมการศิษยเ์ก่าของภาควิชาฯ ท่ีร่วมจดั และทาํกิจกรรม

เพื่อส่งเสริม ความสมัพนัธ์ ความสามคัคี ความกลมเกลียว ระหวา่งศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจุบนั คณาจารย ์และบุคลากร              

ของภาควิชาฯ ณ หอ้ง 19-1413 อาคาร 19 โดยมีหวัหนา้ภาควิชา ใหเ้กียรติเป็นประธานเปิดงาน 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556  ผูช่้วยศาสตราจารย ์สิริมนต ์ ชายเกตุ นาํนิสิตชั้นปีท่ี 3 กลุ่มวิชาการกาํหนดอาหารและโภชน

บาํบดั จาํนวน 14 คน เดินทางไปภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะเวชศาตร์เขตร้อน 

มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อเรียนวิชา การประเมินภาวะโภชนาการ หวัขอ้ “การประเมินภาวะโภชนาการทางชีวเคมี” โดย 

คณาจารยข์องภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์การอาหาร ไดแ้ก่ รศ.ตลบัพร  หาญรุ่งโรจน์ , อ.เยาวมาลย ์

จนัทรนิภาพงศ ์, อ.วลัยารัตน์  นาโคศิริ และ อ.สมชาย  ภู่ดว้ง 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556  ผูช่้วยศาสตราจารย ์สิริมนต ์ ชายเกตุ นาํนิสิตชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 51 คน ไปศึกษาดูงานในรายวิชา 

คส 101 หลกัคหกรรมศาสตร์ ณ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ 



 

 

คหกรรมศาสตร์ มศว 24 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2556-กนัยายน 2556 

คาํคม 

 

 

                                                                

เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2556 คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีภาควิชาฯ ร่วมงานทาํบุญครบรอบวนัสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ณ โถง 

ชั้น1 และหอ้ง 19-5401 อาคาร 19  

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 นิตยสาร Food Stylist จดัทาํโครงการ Food Stylist Junior แบ่งปันความรู้ดา้นอาหารสู่

นกัศึกษามหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ ร่วมสร้าง Foodstylist เลือดใหม่ใหก้บัวงการอาหาร ในการน้ีไดม้อบนิตยสารใหก้บันิสิต

และคณาจารย ์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 

ที่มาของภาพ : dookorea.com 

สืบค้นเมื่อ สิงหาคม 2556 

เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2556 นายภทัร  ฟองรัตนะกลุ นิสิตชั้นปีท่ี 4  

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เขา้รับทุนพระราชทาน  

“คหวฒันา” ณ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์


