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มารู้จักกับรายการอาหารแลกเปลีย่ น (ตอนที1่ )
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิ ริมนต์ ชายเกตุ

เรียบเรียง

อาหารที่เรากินแต่ละชนิดจะมีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันไป เราได้รับคําแนะนํามาว่าในแต่ละวันควรกิน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ได้สารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ รายการอาหารแลกเปลี่ยนเป็ นการแบ่งรายการอาหาร
ออกเป็ นหมู่ต่างๆตามลักษณะของอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารใกล้เคียงกัน (คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน) นํามาไว้
ในกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ได้แบ่งออกเป็ น 6 หมวด ได้แก่ หมวดนํ้านม หมวดผัก หมวดผลไม้ หมวดข้าว แป้ ง และผลิตภัณฑ์
หมวดเนื้อสัตว์ และหมวดไขมัน สําหรับรายการอาหารที่นาํ มาใช้แพร่ หลายเป็ นอย่างมาก ได้แก่ รายการอาหารแลกเปลี่ยน
สําหรับโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถนํามาใช้กบั ประชาชนทัว่ ไปได้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคุณค่าอาหารในรายการอาหารแลกเปลี่ยนไทย
หมวดอาหาร
ปริ มาณ (กรัม/มล./ชช.
ไม่แน่นอน
1.หมวดข้ าว-แป้ ง*
2.หมวดผัก*
ประเภท ก.
50-70 กรัม
ประเภท ข.
50-70 กรัม
ไม่แน่นอน
3.หมวดผลไม้
4.หมวดเนือ้ สั ตว์
ก.ไม่มีมนั เลย
30 กรัม
ข.เนื้อล้วน
30 กรัม
ค.ไขมันปานกลาง
30 กรัม
ง.ไขมันสูง
30 กรัม
5.หมวดนม
นมธรรมดา
240 มล.
นมพร่ องมันเนย
240 มล.
นมขาดมันเนย
240 มล.
30 กรัม / 4 ชต.
นมผง1
30 กรัม / 4 ชต.
นมผงขาดมันเนย1
120 มล.
นมระเหย2
1 ช้อนชา
6.หมวดไขมัน

หมายเหตุ

โปรตีน (กรัม)
2

ไขมัน (กรัม)
-

คาร์โบไฮเดรต(กรัม)
18

ให้พลังงานตํ่า กินได้ไม่จาํ กัดปริ มาณ
5
15

2
-

25
60

7
7
7
7

0-1
3
5
8

-

35
55
75
100

8
8
8
8
8
8
-

8
5
0-3
8
0-3
8
5

12
12
12
12
12
12
-

150
120
90
150
90
150
45

* หมวดที่ดดั แปลงปริ มาณและคุณค่าอาหาร
1.เติมนํ้าให้ได้ครบ 240 มล.

พลังงาน (กิโลแคลอรี่ )
80

2.เติมนํ้าอีก 120 มล.
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ปริ มาณอาหารในแต่ละหมวดที่เรี ยกว่า “ส่ วน” นี้ เป็ นอาหารที่สุกแล้ว นอกจากนี้ในแต่ละหมวดก็มีอาหารที่
สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากไม่อยากกินข้าวก็สามารถเลือกกินขนมปั ง ก๋ วยเตี๋ยว หรื อขนมจีนได้ ทั้งนี้
อาหารดังกล่าวให้พลังงานและสารอาหารที่ใกล้เคียงกัน (1) ประโยชน์ที่ได้รับจากรายการอาหารแลกเปลี่ยนนี้ ทําให้ผปู ้ ่ วย
เบาหวานสามารถเลือกรับประทานอาหารได้หลากหลายมากขึ้น และยังสามารถวางแผนการรับประทานอาหารของตนเอง
ได้ดีข้ ึน (2) นอกจากนี้ตามที่ได้กล่าวข้างต้นคือรายการอาหารแลกเปลี่ยนนี้สามารถนํามาใช้กบั ประชาชนทัว่ ไปได้
ในบทความนี้ขอกล่าวถึงหมวดของผัก ผักที่เราบริ โภคเป็ นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ ใยอาหาร และกลุ่มสารเคมีที่
ผลิตโดยพืชที่ไม่ใช่สารอาหาร (Phytochemicals หรื อสารพฤกษเคมี) พบในผักต่างๆ เช่น กะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก คะน้า มี
ฤทธิ์ช่วยลดความเสี่ ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคมะเร็ ง โรคหัวใจ เป็ นต้น สําหรับกลุ่มสารเคมีที่ผลิตโดยพืช เช่น แค
โรทีนอยด์ มีฤทธิ์เป็ นสารต้านออกซิเดชัน่ (Antioxidants) ที่พบมากคือเบตาแคโรทีน มีในผักที่มีสีเหลือง ส้ม เช่น แครอท
ฟักทอง ส่ วนไลโคปี น พบในมะเขือเทศ สําหรับประโยชน์ของใยอาหารที่พบในพืชผักนั้น จะช่วยเพิม่ ปริ มาณและนํ้าหนัก
ของอุจจาระ ทําให้ขบั ถ่ายได้ง่าย ช่วยจับสารเคมีที่เป็ นพิษ ทําให้ลดการเกิดมะเร็ งลําไส้ได้ นอกจากนี้ใยอาหารชนิดละลาย
นํ้าจะช่วยลดการสร้างและการดูดซึมโคเลสเตอรอลในร่ างกายได้ ทําให้ปริ มาณโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง (3) มีการศึกษา
เกี่ยวกับการบริ โภคผักกับโรคต่างๆ เช่น การศึกษาของ Li Y และคณะ ศึกษารู ปแบบการบริ โภคอาหารมีความสัมพันธ์กบั
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในวัยผูใ้ หญ่ชาวจีน ผลการศึกษาพบว่าผูท้ ี่กินผักและข้าวในปริ มาณมากกินเนื้อสัตว์ในปริ มาณ
ปานกลาง มีความสัมพันธ์กบั ความชุกของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระดับตํ่า เปรี ยบเทียบกับการกิน Refined cereal
products มันฝรั่ง และผักดองที่มากพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (4)
สําหรับในหมวดของผักนั้น จะแบ่งเป็ นผักประเภท ก. ผัก 1 ส่ วน หมายถึง ผักสุ ก ½ - 1/3 ถ้วยตวง หรื อ 50-70
กรัม ถ้าเป็ นผักดิบ 1 ส่ วนจะมีปริ มาณ ¾ - 1 ถ้วยตวง หรื อ 70-100 กรัม ผักกลุ่มนี้จะให้พลังงานตํ่ามาก ตัวอย่างเช่น
ผักกาดขาว ผักกาดสลัด ผักกาดเขียว ผักปวยเล้ง กะหลํ่าปลี ดอกกะหลํ่า คื่นช่าย แตงกวา นํ้าเต้า บวบ มะเขือเทศ ตั้ง
โอ๋ แตงโมอ่อน โหระพา ขมิ้นขาว หยวกกล้วยอ่อน ฟักเขียว มะเขือ สายบัว เป็ นต้น (1) ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างของผักที่
อยูใ่ นประเภท ก.

ภาพที่ 1 สายบัว http://www.sahavicha.com/UserFiles/Image/a364.jpg
(สื บค้นเมื่อ ตุลาคม 2556)
จะเห็นได้วา่ ผัก ก. นี้ จะให้ใยอาหารมาก จึงกินได้ในปริ มาณที่ไม่จาํ กัด (5)
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ส่ วนผักประเภท ข. ผัก 1 ส่ วน หมายถึงผักสุ ก 1/3 – ½ ถ้วยตวง หรื อผักดิบ ¾ - 1 ถ้วยตวง หรื อ 70 – 100 กรัม ให้
โปรตีน 2 กรัม คาร์โบไฮเดรต 5 กรัม และพลังงาน 25 กิโลแคลอรี่ ยกตัวอย่างเช่น ฟักทอง หอมหัวใหญ่ สะตอ แครอท ใบดอกขี้เหล็ก ถัว่ ฝักยาว ถัว่ งอกหัวโต ถัว่ งอก ถัว่ ลันเตา ถัว่ แขก ถัว่ พู ยอดแค ยอดมะพร้าวอ่อน ยอดกระถิน มะละกอ
ดิบ บีทรู ท ผักคะน้า รากบัว เป็ นต้น (1) ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างของผักที่อยูใ่ นประเภท ข

ภาพที่ 2 ถัว่ ลันเตา http://www.n3k.in.th/images/stories/0/women/herb/1-110.jpg
(สื บค้นเมื่อ ตุลาคม 2556)

สําหรับรายการอาหารแลกเปลี่ยนของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศมาเลเซีย พบว่า ถ้าเป็ นผักใบจะไม่คิด
พลังงาน แต่ถา้ เป็ นผักประเภท Starchy Vegetables (เช่น มันเทศ ถัว่ ลันเตา ข้าวโพด) ใน 1 ส่ วนจะให้คาร์โบไฮเดรต 15
กรัม โปรตีน 2 กรัม ไขมัน 0.5 กรัม และพลังงาน 75 กิโลแคลอรี่ (6)
เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่าง Starchy Vegetables และ non-starchy vegetables พบว่า non-starchy vegetables ให้
พลังงานและมีน้ าํ ตาลน้อยกว่า Starchy Vegetables ดังนั้นการบริ โภค Starchy Vegetables จึงควรคํานึงถึง portion size ด้วย
ตารางด้านล่างนี้แสดงตัวอย่างของผักที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม non-starchy vegetables และ Starchy Vegetables (7)
ตารางที่ 2 แสดง Non-Starchy Vegetables and Starchy Vegetables

ตารางที่ 2
Non-Starchy Vegetables and
Starchy Vegetables
moonthein.wordpress.com
(สื บค้นเมื่อ ตุลาคม 2556) (7)
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เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบผักที่บริ โภคในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า มีความคล้ายคลึงกัน ยกตัวอย่างเช่น ประเทศ
มาเลเซีย บริ โภคผักใบเขียวเข้ม ผักที่มีสีเหลือง สี สม้ สี แดง แครอท ผักบุง้ ฟักทอง มะเขือเทศ เป็ นต้น (6) ส่ วนประเทศ
พม่า ตัวอย่างผักที่บริ โภคเช่น ผักฉ่อย (Bok Choy) (6) เป็ นผักใบเขียวเข้มหนา ลําต้นสี ขาวหนาเป็ นแขนง รสชาติเวลาทาน
สดๆ มีรสชาติคล้ายผักโขมบวกรสเผ็ดของพริ กไทย เหมาะสําหรับอาหารจีน อาหารอาเซียน นิยมนํามาผ่าครึ่ งหรื อผ่าสี่ ส่วน
แล้วนําไปนึ่งหรื อลวกเร็ วๆ หรื อนําไปหัน่ แล้วผัดเร็ วๆ หรื อนําไปใส่ ในซุปสไตล์อาเชียน (8) ดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพ
ที่ 4 (6)
ตารางที่ 3 แสดงผักที่บริ โภคในปรเทศอาเซียน
ประเทศ
พม่า
ฟิ ลิปปิ นส์
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ไทย
เวียดนาม

ตัวอย่ างผักทีบ่ ริโภค
ผักที่มีสีเหลือง ส้ม แดง ผักใบเขียวเข้ม แครอท ผักฉ่อย (Bok Choy)
ผักที่มีสีเหลือง ส้ม แดง ผักใบเขียวเข้ม แครอท กะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก ผักโขม ฟักทอง
มะเขือเทศ
ผักที่มีสีเหลือง ส้ม แดง และผักใบเขียวเข้ม บล็อกโคลี่ แครอท ผักกาดเขียว พริ กไทย
ฟักทอง มะเขือเทศ ผักโขม
ผักสี เหลือง ส้ม แดง และผักใบเขียวเข้ม แครอท ผักบุง้ ฟักทอง มะเขือเทศ
ผักที่มีสีเหลือง ส้ม แดง และผักใบเขียวเข้ม แครอท คะน้า ผักชี พริ กแดง มะเขือเทศ
ผักที่มีสีเหลือง ส้ม แดง และผักใบเขียวเข้ม แครอท ฟักทอง ผักโขม ผักกาดเขียวปลี

(3)

ภาพที่ 4 ผักฉ่อย (Bok Choy) http://www.foodietaste.com/FoodPedia_detail.asp?id=283
(สื บค้นเมื่อ ตุลาคม 2556)
นอกจากนี้พบว่าในบรรดาประเทศอาเซียน การกินผักในประเทศต่างๆจะกินในรู ปแบบสด ต้ม ลวก นึ่ง จิ้มกับ
นํ้าพริ กหรื อเป็ นส่ วนประกอบในแกง ยกเว้นคนไทยและคนเชื้อสายจีนที่กระจายในประเทศต่างๆที่จะกินผักในรู ปของผัด
ผัก (6) ปั จจุบนั ธงโภชนาการแนะนําให้บริ โภคผักวันละ 4-6 ทัพพี ในวัยผูใ้ หญ่ สําหรับเด็กอายุ 6-12 ปี แนะนําให้บริ โภค
ผักวันละ 4 ทัพพี เพื่อการมีสุขภาพที่ดี (3) สําหรับฉบับหน้าจะกล่าวถึงข้อมูลของหมวดข้าว-แป้ ง และเนื้อสัตว์ค่ะ
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เล่าสู่ กนั ฟัง
การปนเปื้ อนอะฟลาทอกซินในข้ าวกล้องไทย
อาจารย์ .ดร.พรเพ็ญ มรกตจินดา เรียบเรียง
เมื่อวันที่ 28-29 สิ งหาคม 2556 ด้วย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจยั
นวัตกรรมอาหารและบริ การที่ปรึ กษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(KU-FIRST) โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร และเครื อข่ายม
หาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน นิตยสารอินโน มีเดีย แมทเทอร์ และวีเอ็นยู เอ็กซิบิชนั่ ส์ เอเชียแปซิฟิค ได้จดั สัมมนาในหัวข้อ
“ASEAN Food Safety Forum” ณ แกรนด์ฮอลล์ ไบเทค บางนา กรุ งเทพฯ เพื่อเป็นเวทีในการเรี ยนรู ้ของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรม และพัฒนาศักยภาพในการผลิตอาหารปลอดภัย เติมเต็มความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในด้านการวิจยั
และพัฒนาและการแก้ไขปัญหาการผลิตอย่างรอบด้านด้วยงานวิจยั
เรื่ อง การปนเปื้ อนอะฟลาทอกซินในข้าวกล้องไทย
ในส่ วนหนึ่งที่น่าสนใจของการบรรยาย โดย ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกุล อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผูม้ ีความเชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัยของ
อาหาร บรรยายในหัวข้อเรื่ อง Mycotoxins: Effects of mycotoxins on staple food and food security ผูบ้ รรยายได้เน้น
ความสําคัญไปสู่ ขา้ ว ซึ่งเป็ นสิ นค้าส่ งออกหลักของประเทศไทย โดยมีมูลค่าสูงถึง 3000 ล้านบาท รวมถึงการอิงความ
ต้องการของสังคมในแง่อาหารเพื่อสุ ขภาพ ได้แก่ ข้าวกล้อง (Husted rice หรื อ Brown rice) ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความ
นิยม เนื่องจากมีใยอาหารและคุณค่าทางโภชนาการสู ง ในกระบวนการผลิตข้าวกล้องตามปกติน้ นั ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมี
ความชื้นตํ่า แต่อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2553 ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัย โดยเกิดนํ้าท่วมขังในพื้นที่เกือบทั้งประเทศไทย ทําให้
อาจส่ งผลต่อสภาวะในการผลิต เก็บรักษาข้าวกล้องได้ โดยอาจทําให้ขา้ วกล้องมีความชื้นมากขึ้น ทั้งยังมีอุณหภูมิที่
เหมาะสมต่อการเจริ ญของเชื้อราได้ เชื้อราในกลุ่ม Aspergillu flavus สามารถสร้างสารพิษที่ชื่อว่า อะฟลาทอกซิน
(Aflatoxin) ถ้าผูบ้ ริ โภครับประทานอาหารที่ปนเปื้ อนอะฟลาทอกซินเข้าไป ทําให้เกิดอันตรายโดยตรงแก่ผรู ้ ับประทาน หรื อ
เกิดการสะสมสารพิษในนํ้านม และตับได้ ยิง่ ไปกว่านั้น การประกอบอาหารตามปกติ เช่นการหุงต้ม นึ่ง ทอด ไม่สามารถ
ทําลายสารพิษชนิดนี้ให้หมดไปได้ เนื่องจากสารพิษชนิดนี้สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 250 องศาเซลเซียส แต่อย่างไรก็
ตามคุณภาพของข้าวไทย ก็ยงั เป็ นที่น่าจับตามองว่าปลอดภัยต่อการบริ โภคหรื อไม่ จึงทําให้มีผวู ้ ิจยั ที่สนใจในประเด็น
ดังกล่าว โดย ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกุล และคณะ ได้ทาํ การศึกษาถึงปริ มาณอะฟลาทอกซินที่ปนเปื้ อนในข้าวกล้อง
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ช่วงเวลาหลังนํ้าท่วมใหญ่ ได้ทาํ การเก็บตัวอย่างข้าวกล้องจากทัว่ ประเทศไทย 120 ตัวอย่าง เพื่อตรวจวัดปริ มาณ สารอะฟลา
ทอกซินชนิด B1 (AFB1) โดย HPLC ซึ่งถือว่าเป็ นวิธีวิเคราะห์ที่มีความแม่นยําและราคาสูง จากผลการวิจยั พบว่า จาก
ตัวอย่างข้าวกล้อง 120 ตัวอย่างนั้น ตรวจพบการปนเปื้ อน AFB1 จํานวน 71 ตัวอย่าง (59%) แต่มีขา้ วกล้องเพียง 1 ตัวอย่าง
เท่านั้น ที่มีการปนเปื้ อนของ AFB1 เกินระดับที่กฎหมายของประเทศไทยระบุไว้ (Thai FDA ได้ระบุไว้วา่ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมี
การปนเปื้ อน AFB ไม่เกิน 20 ppb) ซึ่งถือว่าข้าวกล้องของไทยยังเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อการบริ โภคภายในประเทศ ถึง
จะมีการตรวจพบการปนเปื้ อนในหลายตัวอย่าง แต่ปริ มาณการปนเปื้ อนของ AFB1 นั้นอยูใ่ นระดับที่ต่าํ แต่ถา้ พิจารณาในแง่
การส่ งออกไปขายในประเทศในกลุ่ม EU (ตามกฎหมายของ EU ระบุไว้วา่ ต้องมีการปนเปื้ อน AFB1 ในผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 2
ppb) พบว่ามีแค่ 5 ตัวอย่างจาก 120 ตัวอย่างที่พบการปนเปื้ อน AFB1 สู งกว่าระดับที่กาํ หนดไว้ อย่างไรก็ตามคุณภาพข้าว
กล้องไทย ก็ยงั ต้องควรควบคุมและเฝ้ าระวังกันต่อไป
-=====================================================-

ที่มาของภาพ http://wellnessthai.net/wp-content/uploads/2013/08/00005A8EF88B765B5198BEj1.jpg (สื บค้นเมื่อ 22/9/2013)
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การเผยแพร่ งานวิจัยด้ านคหกรรมศาสตร์ สู่ ประชาชน
หัวข้ อ “การยืดอายุการเก็บรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารขบเคีย้ วจากหมูสามชั้น”
อาจารย์ .ดร.สวามินี นวลแขกุล

เรียบเรียง

สําหรับเรื่ องราวงานวิจยั ของอาจารย์ดา้ นคหกรรมศาสตร์ที่นาํ มาเผยแพร่ ในฉบับนี้เป็ นงานวิจยั ของ อ.ดร.สวามินี
นวลแขกุล เรื่ อง “การยืดอายุการเก็บรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากหมูสามชั้น” อาหารขบเคี้ยวจากหมูสาม
ชั้นหรื อ “แคปหมู” เป็ นอาหารพื้นบ้านที่เราคุน้ เคยกันดีไม่วา่ จะนํามาทานเป็ นเครื่ องเคียงควบคู่กบั นํ้าพริ กหนุ่ม หรื อนํามา
รับประทานเป็ นอาหารขบเคี้ยวในระหว่างวัน แคปหมูมีท้ งั ชนิดที่ทาํ จากหนังหมูลว้ น และชนิดที่ทาํ จากหนังหมูสามชั้น
อาหารขบเคี้ยวจากหมูสามชั้นเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารว่างที่ผบู ้ ริ โภคนิ ยมรับประทาน แต่มีขอ้ ด้อยคือผลิตภัณฑ์เกิด
กลิ่นเหม็นหื นได้ง่าย อายุการเก็บรักษา และจัดจําหน่ายสั้น ผลิตภัณฑ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพจนผูบ้ ริ โภคไม่ยอมรับ
ซึ่ งมีสาเหตุมาจากการสู ญเสี ยความกรอบกับการเกิดกลิ่นหื น สําหรับการสู ญเสี ยความกรอบเกิ ดขึ้นเนื่ องจากผลิตภัณฑ์มี
ปริ มาณความชื้นตํ่ามากทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถดูดซับความชื้นจากอากาศบริ เวณรอบ ๆ ได้โดยง่าย และเมื่อผลิตภัณฑ์มี
ความชื้นเกินระดับหนึ่งแล้วผลิตภัณฑ์จะไม่เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค (มานะ, 2531 ; รุ่ งนภา, 2540) ส่ วนการหื นเกิดจาก
ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวมีไขมันหรื อนํ้ามันเป็ นองค์ประกอบ โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวประเภททอดโดย
นํ้ามันจะเป็ นตัวการก่อให้เกิดการเสื่ อมเสี ยของผลิตภัณฑ์ได้โดยเกิดการหื นที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidative rancidity) และการเกิดการหื นที่เกิดจากปฏิกิริยาการสลายตัว (hydrolytic rancidity) (รัชนี, 2537) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อกลิ่นรสที่ไม่
เป็ นที่ยอมรับในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวดังกล่าวจากผูบ้ ริ โภค ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวความคิดในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น มีการใช้วตั ถุกนั หื น (antioxidant) ซึ่ งเป็ นวัตถุเจือปนในอาหารที่
ใช้ในการชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ สามารถป้ องกันการเปลี่ยนแปลงไขมัน นํ้ามัน และสารต่าง ๆ ที่ละลายได้ใน
ไขมันได้ และนอกจากจะช่วยยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์แล้วยังช่วยลดการสู ญเสี ยวัตถุดิบ และคุณค่าทางโภชนาการ มี
การปรับปรุ งบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีความเหมาะสม เพื่อช่วยในเรื่ องความกรอบของผลิตภัณฑ์ และมีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้เกิดรสชาติแปลกใหม่เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค
การทดลองเริ่ มจากการศึกษาสูตรและทดลองผลิตโดยการนําหนังหมูส่วนสามชั้นที่ขดู ขนทําความสะอาดแล้วมาต้ม
ในนํ้าเดือดอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น นํามาหัน่ เป็ นชิ้นขนาดกว้าง 0.5 เซนติเมตร และยาว 2
เซนติเมตร ใส่ เกลือลงไปร้อยละ 0.7 คลุกให้ทวั่ นําไปอบในตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง
แล้วนํามาอบต่อในเตาอบไฟฟ้ าอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง ทิ้งไว้ให้เย็น นํามาทดลองทอด 2 แบบคือ
การทอดในกระทะนํ้ามันธรรมดาอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส 2 นาที และการทอดแบบใช้เครื่ องทอดสุ ญญากาศอุณหภูมิ
160 องศาเซลเซียส 4 นาที
ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทดลองผลิตอาหารขบเคี้ยวจากหมูสามชั้น
ตรวจคุ ณ ภาพทางกายภาพ ได้แ ก่ ค่ า สี ค่ า เนื้ อ สั ม ผัส ค่ า aw คุ ณ ภาพทางเคมี ได้แ ก่ องค์ป ระกอบทางเคมี ท้ งั หมด
(Proximate analysis) (AOAC, 2000) และคุณภาพทางจุลชี ววิทยา ได้แก่ ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด และ ยีสต์-รา (AOAC,
2000) ได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลินทรี ย ์ และประสาทสัมผัสของอาหารขบเคี้ยวจากหมูสามชั้น
ค่าคุณภาพ

ธรรมดา

สุ ญญากาศ

42.05
13.00
25.51
160.15
0.20

49.62
11.71
24.60
150.37
0.23

0.88
41.17
51.33
0.91
2.74
2.97

1.75
40.06
53.97
0.75
2.43
1.04

-

-

-

-

7.89 a
7.46 b
7.65 a
7.84 a
7.54

7.21 b
8.06 a
6.42 b
7.10 b
7.32

กายภาพ
ค่าสี

เนื้อสัมผัส(N)
aW
เคมี
ความชื้น (%))
โปรตีน (%
ไขมัน (%)
เยือ่ ใย (%)
เถ้า (%)
คาร์โบไฮเดรต (%)
จุลชีววิทยา
จุลินทรี ยท์ ้ งั หมด
(CFU/g)
ยีสต์-รา(CFU/g)
ประสาทสัมผัส
ความชอบรวม
สี
กลิ่น
เนื้อสัมผัส
รสชาติns

L*
a*
b*

หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05)
ns หมายถึง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
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เมื่ อนํามาทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยการทดสอบการให้คะแนนความชอบ (9–point hedonic scale) 1 ถึ ง 9
คะแนน จาก 1 (ไม่ชอบมากที่สุด) ถึง 9 (ชอบมากที่สุด) โดยใช้ผทู ้ ดสอบที่ไม่ผา่ นการฝึ กฝนจํานวน 50 คน พบว่าผูบ้ ริ โภค
ให้คะแนนความชอบการทอดในกระทะนํ้ามันธรรมดามากกว่าการทอดแบบใช้เครื่ องทอดสุ ญญากาศ จึงนํามาพัฒนาต่อโดย
การทําแบบสอบถามความต้องการของผูบ้ ริ โภคในกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์พบว่า ผูบ้ ริ โภคร้อยละ 70 ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มี
กลิ่นรสบาร์ บีคิว รองลงมาคือกลิ่นรสพริ กเผา และรสดั้งเดิม (เกลือ) เมื่อนํามาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า
กลิ่นรสบาร์บีคิวได้รับคะแนนความชอบสู งที่สุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหารขบเคี้ยวจากหมูสามชั้นกลิ่นรสต่าง ๆ
คุณลักษณะ
ความชอบรวม
สี
กลิ่น
ความกรอบ ns
รสชาติ

บาร์บีคิว
8.47a
8.43 a
8.50 a
8.07
8.57 a

พริ กเผา
7.07 b
7.83 b
7.17 b
7.83
6.93 c

ดั้งเดิม
7.30 b
6.90 c
6.70 c
7.80
7.37 b

หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05)
ns หมายถึงไม่แตกต่างกันทางสถิติ
นําผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากหมูสามชั้นกลิ่นรสบาร์ บีคิวมาทําการทดสอบหาอายุการเก็บในสภาวะเร่ ง (Q10)
อุณหภูมิ 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส โดยบรรจุผลิตภัณฑ์ขนาด 30 กรัมในซองอลูมิเนี ยมฟอยล์ ปิ ดผนึกในสภาวะไร้ก๊าซ
ออกซิเจน และเติมก๊าซไนโตรเจนเข้าไปในซองผลิตภัณฑ์ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการใส่ วตั ถุกนั หื น (BHA) และผลิตภัณฑ์ที่ไม่
มีการเติมวัตถุกนั หื น สามารถเก็บในอุณหภูมิห้อง (30 องศาเซลเซี ยส) ได้มากกว่า 2 เดื อน เนื่ องจากค่าคุณภาพไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากหมูสามชั้นกลิน่ บาร์บคี วิ มีคา่ คุณภาพทางกายภาพ L* = 45.73, a* = 15.03 และ b* =
28.66 ค่าเนื้อสัมผัส เท่ากับ 220.12 N ค่า aW = 0.22 คุณภาพทางเคมี ปริ มาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เถ้า ใยอาหาร และความชื้น
เท่ากับร้อยละ 47.00, 44.80, 1.43, 5.15, 0.82 และ 0.80 ตามลําดับ ไม่พบจุลนิ ทรียท์ ้งั หมด และยีสต์-รา เมือ่ นํามาทดสอบการยอมรับของ
ผูบ้ ริโภค (ตารางที่ 3) ผูบ้ ริ โภคทั้งหมดยอมรับผลิตภัณฑ์ และให้ค่าคะแนนความชอบรวมอยูใ่ นระดับชอบมาก (8.23)
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ตารางที่ 3 ข้อมูลการยอมรับ การตัดสิ นซื้อ ราคา และปริ มาณการบรรจุของผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากหมูสามชั้น
จํานวน

ร้อยละ

ยอมรับ
ไม่ยอมรับ

120
-

100
-

20 บาท
30 บาท
40 บาท
> 40 บาท

47
34
22
17

39.17
28.33
18.33
14.17

30 กรัม
50 กรัม
100 กรัม
อื่น ๆ ระบุ....

60
28
24
8

50.00
23.33
20.00
6.67

ซื้อแน่นอน
ซื้อบางโอกาส
ไม่ซ้ือทันที
ไม่ซ้ือแน่ ๆ

81
14
25
0

67.50
11.67
20.83
0.00

ปัจจัย
การยอมรับ

ราคา

ปริ มาณบรรจุ

การตัดสิ นใจซื้อ
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บทความวิชาการ
บทความวิชาการฉบับนี้ เป็ นบทคัดย่อวิชาปัญหาพิเศษของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มสิ่ งทอและ
เครื่ องนุ่งห่มโภชนาการ ซึ่งบทความที่คดั มาในฉบับนี้เป็ นบทความที่เผยแพร่ งานวิจยั ในงานแสดงผลงานวิชาปั ญหาพิเศษ
ของนิสิตชั้นปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2555
การขจัดสี ย้อมเมทิลนี บลูด้วยกากกาแฟ
The removal of methylene blue by using coffee residues
นางสาวกมลทิพย์ อิงคเศรษฐ์

อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์

นางสาวญาดา วรรณระกากิจ

งานวิ จ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อนํา กากกาแฟ ซึ่ ง เป็ นของเหลื อทิ้ ง มาใช้ป ระโยชน์ ในการขจัด สี ย อ้ มเมทิ ลีน บลู
(Methylene Blue) โดยศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการขจัดสี ยอ้ มเมทิลีนบลู ได้แก่ เวลาที่เหมาะสมในการขจัดสี ยอ้ ม ความเป็ น
กรด-ด่าง และปริ มาณกากกาแฟ จากผลการศึกษาพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการขจัดสี ยอ้ มเมทิลีนบลู คือ เวลาที่ใช้ในการ
ขจัดเข้าสู่ ภาวะสมดุลที่ 20 นาที ความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 10 โดยให้เปอร์เซ็นต์การขจัดสี ยอ้ มเท่ากับ 100 เปอร์ เซ็นต์ การใช้
กากกาแฟในปริ มาณที่มากขึ้น จะทําให้ใช้เวลาในการขจัดสี ยอ้ มเมทิลีนบลูลดลง ลักษณะพื้นผิวของกากกาแฟจากเครื่ อง
SEM ยืนยันได้วา่ มีการดูดซับสี ยอ้ มเมทิลีนบลูดว้ ยกากกาแฟเกิดขึ้น

คําสํ าคัญ

สารละลายสี ยอ้ ม กากกาแฟ การขจัดสี สี ยอ้ มเมทิลีนบลู
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การย้ อมเส้ นใยขนแกะด้ วยสี ย้อมธรรมชาติจากเปลือกประดู่
(Dyeing wool with natural Pterocarpus dyes)
นางสาวชาลียา

มีแก้ว

นางสาวณัฐวรรณ

อุทเทน

อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ ดร.ศิรินนั ท์

แก่นทอง

การวิจยั นี้ ศึกษาเกี่ยวกับการย้อมเส้นด้ายขนแกะด้วยสี ยอ้ มธรรมชาติจากเปลือกประดู่ป่า วิธีการสกัดสี จากเปลือก
ประดู่ใช้ระยะเวลา 45 นาที ในการทดลองนี้ ศึกษาการย้อม 3 วิธี คือการใช้สารช่วยติดก่อนการย้อมสี การใช้สารช่ วยติด
พร้อมการย้อมสี และการใช้สารช่วยติดหลังการย้อมสี สารช่วยติดที่ใช้ คือ สารส้ม นํ้าปูนใส นํ้ามะขามเปี ยก และคอปเปอร์
ซัลเฟต ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน พบว่า ความเข้มข้นของสารช่วยติดที่แตกต่างกัน วิธีการย้อมที่ต่างกัน ส่ งผลให้
ระดับเฉดสี มีความแตกต่างกันด้วย และทําการทดสอบ คุณสมบัติของเส้นด้ายตามมาตรฐานการทดสอบสิ่ งทอ ความคงทน
ต่อแรงดึง ความคงทนของสี ต่อการซัก ความคงทนของสี ต่อแสง พบว่า เมื่อทดสอบการฉี กขาดของเส้นด้ายที่ผ่านการย้อม
โดยใช้สารช่วยติด มีค่าการฉี กขาดที่มากกว่าเส้นด้ายที่มาจากธรรมชาติ และเส้นด้ายที่ยอ้ มโดยไม่ใส่ สารช่วยติด จึงสรุ ปได้
ว่าการย้อมโดยใช้เปลือกต้นประดู่ป่า และการใส่ สารช่วยติด เข้าไปช่วยเคลือบผิวเส้นด้ายทําให้มีความเหนี ยวเพิ่มขึ้น ต้องใช้
แรงเพิ่มขึ้นในการดึงเส้นด้ายให้ขาดออกจากกัน ความคงทนของสี ต่อการซัก และความคงทนของสี ต่อแสง พบว่า สี ไม่ตก
ติดบนผ้า และสี ยงั คงติดอยูบ่ นเส้นด้ายขนแกะ โดยแปลผลจากการเทียบกับเกรย์สเกล หรื อใช้เครื่ องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
เพื่อประเมิ นผลการเปลี่ ยนแปลง และทดสอบตามมาตรฐานความคงทนของสี ต่อแสง โดยนําเส้นด้ายขนแกะเข้าเครื่ อง
ทดสอบ ความคงทนของสี ต่อแสงซีนอนอาร์ก ซึ่งใช้แทนแสงแดดธรรมชาติ พบว่า เมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 ชัว่ โมง ยังไม่พบ
การเปลี่ยนแปลง เส้นด้ายขนแกะไม่มีความซี ดจางลง จึงสรุ ปผลการทดลองได้ว่า การสกัดสี น้ าํ ย้อม วิธีการย้อมเส้นด้ายขน
แกะ ตลอดจนการใช้สารช่วยติด สามารถติดบนเส้นด้ายขนแกะ โดยไม่ตก หลุดลอกออกมา ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อ
การนําสี ยอ้ มธรรมชาติจากเปลือกประดู่น้ ี ไปเผยแพร่ ใช้ได้จริ งในอนาคต และลดปัญหาจากการใช้สารเคมี

คําสํ าคัญ

การย้อมสี , เส้นด้ายขนแกะ, ต้นประดู่, สารช่วยย้อม
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การกําจัดสี ย้อมประจุบวกและสี ย้อมประจุลบในนํา้ ย้ อมโดยใช้ เปลือกเมล็ดฟักทอง
Removal of anionic dye and cationic dye from aqueous medium using Pumpkin seed hull
นางสาวกาญจนาภรณ์ ยิบประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึ กษา ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์

นางสาวณัฐพร พากล้า
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เปลือกเมล็ดฟั กทองซึ่ งเป็ นของเหลือทิ้งเป็ นตัวดูดซับสําหรับการกําจัดสี
ย้อมประจุบวก (สี เบสิ ค) และสี ยอ้ มประจุลบ (สี รีแอคทีฟ) โดยทําการศึกษาผลของเวลาในการดูดซับ สภาวะความเป็ น
กรด-ด่าง ต่อความสมารถในการกําจัดสี ยอ้ ม การศึกษาพบว่า สําหรับสี ยอ้ มประจุบวก เวลาที่ใช้ในการดูดซับเข้าสู่ สภาวะ
สมดุลที่ 120 นาที สภาวะความเป็ นกรด–ด่างที่ 10 ให้เปอร์ เซ็นต์การดูดซับที่ดีที่สุด 98 เปอร์เซ็นต์ สําหรับสี ยอ้ มประจุลบ
เวลาที่ใช้ในการดูดซับเข้าสู่สภาวะสมดุลที่ 72 ชัว่ โมง สภาวะความเป็ นกรด–ด่างที่ 6 ให้เปอร์เซ็นต์การดูดซับที่ดีที่สุด 99
เปอร์เซ็นต์ ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) ยืนยันได้ว่ามีการดูดซับสี ยอ้ มประจุบวกและสี ยอ้ มประจุลบเข้าไป
ในรู พรุ นของเปลือกเมล็ดฟั กทอง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเปลือกเมล็ดฟั กทองมีประสิ ทธิ ภาพในการกําจัดสี ยอ้ มจาก
สารละลาย
คําสํ าคัญ

สี รีแอคทีฟ , สี เบสิ ค , เปลือกฟักทอง
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การใช้ ลวดกันสี ดิสเพอร์ สเพือ่ สร้ างลวดลายบนผ้าพอลิเอสเตอร์
The pattern design on polyester fabric using wire blocking disperse dyes

นางสาว เกวลี เผ่าโยธิน

อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารณ์ ดร. ศิรินนั ท์ แก่นทอง

นางสาว มีนา หมัดลัง

งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาการสร้างลายบนผ้าใยสังเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการกันการผนึกของสี ดิสเพอร์สบนบริ เวณที่
ต้องการให้เกิดลายผ้าด้วยวัสดุกนั ความร้อน วัสดุและสี ที่ใช้ในการทดลองคือ แผ่นทองแดง แผ่นทองเหลือง แผ่นอลูมิเนียม
สี ดิสเพอร์ส Disperse Red 65 และ Disperse Violet 63 ผ้าใยสังเคราะห์ที่ใช้คือผ้าพอลิเอสเตอร์ วิธีการย้อมสี แบบ Padding
และใช้เตารี ดเป็ นอุปกรณ์ส่งผ่านความร้อนเพื่อผนึกสี บนผ้า อุณหภูมิที่ศึกษา คือ 180 190 และ 200 องศาเซลเซียส เวลาที่
ใช้ในการผนึกสี คือ 30 40 และ 50 วินาที จากผลการศึกษาพบว่า ความชัดเจนของการเกิดลายบนผ้ามีความแตกต่างอย่าง
เห็นได้ชดั เมื่อใช้ สี Disperse Red 65 วัสดุอลูมิเนียมสามารถกันสี ดิสเพอร์สได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส เวลา
30 วินาที สามารถสร้างลายที่มีความชัดเจนและหลากหลายบนผ้าพอลิเอสเตอร์จากการใช้อลูมิเนียมในรู ปแบบเส้นลวด

คําสํ าคัญ เส้นใยโพลีเอสเตอร์, สี ดิสเพอร์ส ,ลวดอลูมิเนียม
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แนะนําสถานทีศ่ ึกษาต่ อในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ เรียบเรียง
สวัสดีค่ะท่านผูอ้ ่านทุกท่าน การแนะนําสถานที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับนี้เป็ นการแนะนําการศึกษาต่อในระดับปริ ญญา
โท สาขาสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

คณะ

เกษตร

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)

แบบ/แผน

แผน ก แบบ ก 2

จํานวนทีจ่ ะรับ

ภาคต้ น สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม 10 คน

ภาคปลาย -ไม่เปิ ด-

คุณสมบัตขิ องผู้สมัครและรายละเอียดเพิม่ เติมเฉพาะสาขาวิชา
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบัน ซึ่ งได้รับการรับรองจาก ก.พ. ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดการสอบ
1. วิชาเฉพาะหมวด
- สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
2. สัมภาษณ์และนําเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
ข้ อมูลเพิม่ เติม
1) ผูส้ มัครต้องส่ งโครงการวิทยานิพนธ์ และนําเสนอรายละเอียดโครงการวิทยานิพนธ์ในวันสอบสัมภาษณ์
2) การเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาคหกรรมศาสตร์ เน้นการค้นคว้า และรายงานจากการวิจยั การทดลอง และจาก
เอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เป็ นเนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาต่าง ๆ ที่ถกู ต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถนําไปปรับใช้ได้
ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดวิชาสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม เน้ นการสอนและวิจัยเกี่ยวกับการย้ อมสี สิ่งทอ สิ่ งทอพืน้ เมือง การพัฒนาคุณภาพสิ่ งทอ การแปร
รู ปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งทอทั้งในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อภาควิชา โทร. 0-2579-5514 หรื อ 0-2942-8522
ที่มาของข้อมูล : http://www.grad.ku.ac.th/app57/files/course/bangken/master/XA02.pdf (สื บค้นเมื่อ ตุลาคม 2556)
ที่มาของภาพ : http://www.grad.ku.ac.th/app57/files/course/bangken/master/XA02.pdf
(สื บค้นเมื่อ ตุลาคม 2556)
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จากพีถ่ ึงน้ อง
ชื่อ-สกุล : นายอภิชยั เจริ ญชัยยง (ก้อง)
e-mail : nutrition_bgh@hotmail.com
สาขา : อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ รุ่ นที่ 10 ปี การศึกษาที่จบ 2547
ตําแหน่ งงาน : ปฏิบตั ิงานในระดับผูบ้ ริ หาร ใช้ความรู ้ท้ งั ทางด้านโภชนาการ
ในการดูแล สุ ขลุกษณะภายในครัว แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประสานงานกับทาง
โรงพยาบาลในการวางแผนงานต่างๆ รวมทั้งบริ หารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในแผนก
ให้เหมาะสมในแต่ละเดือน
แนะนําอาชีพ : งานบริ การในโรงพยาบาล เป็ นอาชีพที่ตอ้ งอาศัยศักยภาพอย่างแรงกล้า จิตใจที่มุ่งมัน่ และการเรี ยนรู ้อย่าง
เสมอ วิชาที่ รํ่าเรี ยนมาในแต่ละวิชานั้นมีความจําเป็ นอย่างยิง่ กับการทํางาน อย่าทิ้งนะครับเพราะถ้าคุณ
สามารถนํามาใช้กบั การทํางานของคุณได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จะทําให้คุณรู ้สนุกกับการทํางานและจะทํา
ให้คุณรักในการทํางานมากยิง่ ขึ้น แต่สาํ หรับน้องๆ ที่ทาํ งานในสายอื่นๆ ของอาหาร พี่กข็ อให้นอ้ งค้นหา
เป้ าหมายให้เจ แล้วไปให้ถึงเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้นะครับ หากน้องๆที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในส่ วน
งานโภชนาการ สามารถติดต่อพี่ได้ตาม E- mail ที่แนะนําไว้ได้เลยนะครับ หวังว่าเราคงได้เจอกันในการ
ทํางานนะครับ
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จากพีถ่ ึงน้ อง
ชื่อ-สกุล : นางสาว อรวิภา ไชยรัตนตรัย (ซัง)
e-mail : onvipa_c@hotmail.com
สาขา : สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม รุ่ นที่ 9 (2543-2546)
ตําแหน่งงาน : ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ป.แสงทวีการทอ

ลักษณะงาน : ปฏิบตั ิงานในระดับผูบ้ ริ หาร ดูแลฝ่ ายการผลิต และ ฝ่ ายการออกแบบลายผ้าทอ ซึ่งต้องใช้ความรู ้
ความสามารถในด้านสิ่ งทอทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิ
แนะนําอาชีพ : น้องๆที่สนใจสายงานด้านนี้ ต้องอาศัยความอดทน มุ่งมัน่ และใจรักในการทํางาน เนื่องจากงาน
ส่ ว นใหญ่ จ ะต้องลงปฏิ บตั ิ ใ นตัวโรงงาน และยังต้องมี มนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี เนื่ องจากงานของเรา
เกี่ยวเนื่องกับหลายๆฝ่ าย
ประมวลภาพกิจกรรมภาควิชาคหกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯ
โดยคณะกรรมการประเมินฯภายในมหาวิทยาลัย 3 ท่าน โดยผลการประเมิน อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี
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ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ หลักสู ตร วท.บ.(คหกรรมศาสตร์) ปี การศึกษา 2555 โดยเมื่อ
วันที่ 24 และ 25 มกราคม 2556 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชั้นปี ที่ 3 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ และกลุ่มกําหนด
อาหารและโภชนบําบัด จํานวน 34 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านโภชนาการที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และครัวการ
บินดอนเมือง และกลุ่มสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ มศึกษาดูงาน ณ โรงงาน CNC International Co,Ltd จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ศิษย์เก่าหลักสูตรวทบ.คหกรรมศาสตร์ ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ร่ วมกันจัดงาน Reunion
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ข้ ึน ณ โถงชั้น 1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า—ศิษย์ปัจจุบนั
คณาจารย์ที่เกษียณอายุหรื อเคยทํางาน และคณาจารย์ที่ปฏิบตั ิงานอยูป่ ัจจุบนั โดยมีท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติ
เป็ นประธานเปิ ดงาน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 นิสิตชั้นปี ที่ 4 ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล และทุนอาหารกลางวันของคณะ
วิทยาศาสตร์ ในวันไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เกียรติบตั รสําหรับนิสิตเรี ยนดี จํานวน 3 คน 1. นางสาว
ณัชา อ่วมแก้ว 2. นางสาวฑิตฐิตา งามศัพพศิลป์ 3. นางสาวรัชนี ชูนาค และเกียรติบตั รสําหรับนิสิตที่เป็ นนักกิจกรรมและ
บําเพ็ญประโยชน์ จํานวน 1 คน คือ นายรุ จิภพ รัตนคํานึงธรรม และเกียรติบตั รสําหรับนิสิตที่เป็ นผูเ้ สี ยสละและบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 คน คือ นายภัทร ฟองรัตนะกุล ตามลําดับ
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เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ภาควิชาฯ ได้จดั โครงการปฐมนิเทศและมอบตัวเป็ นศิษย์ของนิสิตชั้นปี ที่ 1 ภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2556 ณ ห้อง 19-503 ชั้น 5 อาคาร 19 โดยเชิญศิษย์เก่าที่จบแล้วซึ่งทํางานในสาขาวิชาทุกสาขาที่
เรี ยนจบไป มาเล่าประสบการณ์ให้นิสิตชั้นปี ที่ 1 รับฟัง นอกจากนี้มีการมอบทุนของภาควิชาฯให้แก่นิสิตที่ เรี ยนดี มีความ
ประพฤติเรี ยบร้อย ประพฤติดี

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั โครงการ "ความร่ วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงาน
ภายนอก" เรื่ อง “การเย็บ-ประดิษฐ์กระเป๋ าติดซิปหลากสี ด้วยจักรเย็บผ้า” โดยเชิญวิทยากรจาก บริ ษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย
จํากัด (มหาชน) มาสอนและฝึ กปฏิบตั ิ 8.30 -10.20 น. ณ ห้อง 19-1502 อาคาร 19

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 อาจารย์ดร.สวามินี นวลแขกุล เข้าร่ วมแข่งขัน OISHI GYOZA ตามหาสูตรสุ ดซ่า2 ณ โรงเรี ยน
การอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ในการนี้ อาจารย์ ดร.สวามินี นวลแขกุล ได้รับรางวัลที่ 2 เป็ นเงินสด
มูลค่า 10,000 บาท บัตรรับประทานอาหาร OISHI Buffet 2 ท่าน และชุดของขวัญกระทะ TEFAL มูลค่า 3,120 บาท
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เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สิ ริมนต์ ชายเกตุ นํานิสิตชั้นปี ที่ 3 กลุ่มวิชาการกําหนดอาหารและโภชน
บําบัด จํานวน 14 คน เดินทางไปภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะเวชศาตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เพื่อเรี ยนวิชา การประเมินภาวะโภชนาการ หัวข้อ “การประเมินภาวะโภชนาการทางชีวเคมี” โดย
คณาจารย์ของภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้แก่ รศ.ตลับพร หาญรุ่ งโรจน์ , อ.เยาวมาลย์
จันทรนิภาพงศ์ , อ.วัลยารัตน์ นาโคศิริ และ อ.สมชาย ภู่ดว้ ง

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สิ ริมนต์ ชายเกตุ นํานิสิตชั้นปี ที่ 2 จํานวน 51 คน ไปศึกษาดูงานในรายวิชา
คส 101 หลักคหกรรมศาสตร์ ณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส) ซอยงามดูพลี กรุ งเทพฯ

เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2556 ภาควิชาฯ ได้จดั งานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ที่ร่วมจัด และทํากิจกรรม
เพื่อส่ งเสริ ม ความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความกลมเกลียว ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั คณาจารย์ และบุคลากร
ของภาควิชาฯ ณ ห้อง 19-1413 อาคาร 19 โดยมีหวั หน้าภาควิชา ให้เกียรติเป็ นประธานเปิ ดงาน
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เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2556 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่ วมงานทําบุญครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ณ โถง
ชั้น1 และห้อง 19-5401 อาคาร 19

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 นายภัทร ฟองรัตนะกุล นิสิตชั้นปี ที่ 4
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับทุนพระราชทาน
“คหวัฒนา” ณ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์
แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 นิตยสาร Food Stylist จัดทําโครงการ Food Stylist Junior แบ่งปันความรู ้ดา้ นอาหารสู่
นักศึกษามหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ ร่ วมสร้าง Foodstylist เลือดใหม่ให้กบั วงการอาหาร ในการนี้ได้มอบนิตยสารให้กบั นิสิต
และคณาจารย์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็ นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

คําคม

ที่มาของภาพ : dookorea.com
สืบค้นเมื่อ สิงหาคม 2556

