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วิทยาศาสตร์ ของสี
วลัยกร นิตยพัฒน์ เรียบเรียง
1. การมองเห็นสี
การมองเห็นสี เป็ นปรากฏการณ์อนั เนื่ องมาจากสมบัติของแสงและสมบัติของวัตถุที่ให้สี เกิดจากการที่แสงที่
สะท้อนจากวัตถุน้ นั ๆ มากระทบตาเราและส่ งไปสมอง เพื่อแปลออกมาเป็ นสี ที่เห็น ดังนั้นในการมองเห็นสี จึงขึ้นอยูก่ บั 3
ปั จจัยหลัก คือ แหล่งกาเนิดแสง วัตถุที่แสงตกกระทบ และหน่วยรับแสง
1.1 แหล่งกาเนิดแสง (Light source)
แหล่งกาเนิดแสงมีผลอย่างมากในการบรรยายสี ของวัตถุ แหล่งกาเนิดแสงสาหรับการมองเห็นมาจาก 2 แหล่ง คือ
1.1.1 แหล่งกาเนิดแสงตามธรรมชาติ ได้แก่ แสงจากดวงอาทิตย์ หรื อแสงแดดในตอนกลางวัน
(Daylight) ส่ องมายังพื้นผิวโลกเป็ นแสงที่ตามองเห็นได้ (Visible light) หรื อแสงสี ขาว และเมื่อผ่านปริ ซึมแสงสี ขาวนี้จะ
แยกออกเป็ นแถบสี ต่างๆ กัน 7 สี โดยแต่ละสี จะมีความยาวคลื่นต่างกันซึ่งอยูร่ ะหว่าง 400-700 นาโนเมตร

รู ปที่ 1 สเปกตรัมของแสงสี ขาว
(จาก http://9-4fordham.wikispaces.com/Electro+Magnetic+Spectrum+and+light)
แสงแดดในแต่ละท้องที่ของประเทศต่างๆ จะพบว่ามีการกระจายพลังงาน (Spectral Energy Distribution, SED) ที่แตกต่าง
กันไปตามภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฤดู และช่วงเวลา ดังนั้นการมองเห็นสี ที่มีแหล่งกาเนิดแสงตามธรรมชาติในช่วงเวลา
สถานที่ หรื อสภาพอากาศที่ต่างกันแล้ว ก็เป็ นเหตุให้การมองเห็นสี ต่างกันไปด้วย
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1.1.2 แหล่งกาเนิดแสงที่ประดิษฐ์ข้ ึน มีอยูด่ ว้ ยกันหลายแบบ ได้แก่ หลอดไฟ Incandescence, หลอดไฟ
ทังสเตน, หลอดฟลูออเรสเซนส์, หลอดไฟซีนอนอาร์ค และหลอดไฟ D65 ซึ่ งเป็ นแหล่งแสงที่นิยมกันมากที่สุด ช่วงดวง
อาทิตย์ตอนเที่ยง
1.2 วัตถุทมี่ อง (Specimen)
สามารถแบ่งตามพฤติกรรมของแสงออกเป็ น 3 ประเภท คื อ วัตถุ ทึบแสง (Opaque) วัตถุ โปร่ งแสง (Translucent)
และวัตถุโปร่ งใส (Transparent)
1.3 ผู้สังเกตการณ์ (Observer)
เป็ นปั จจัยสุ ดท้ายของการมองเห็น เมื่อแสงตกกระทบบนวัตถุที่มีสีและสะท้อนตาผูส้ ังเกตการณ์แล้วส่ ง ไปยังเรตินา
เรตินามีส่วนไวต่อแสงแตกต่างกัน 2 ชนิด คือ
1.3.1 รอด (Rods) เป็ นส่ วนที่แยกความแตกต่างระหว่างความมืดและความสว่าง
1.3.2 โคน (Cones) เป็ นส่ วนที่แยกความแตกต่างของสี แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ ส่ วนที่ไวต่อแสงสี แดง สี
เขียว และสี น้ าเงิน

รู ปที่ 2 บริ เวณรอด (Rod) และโคน (Cone)
(จาก http://starizona.com/acb/ccd/advtheorycolor.aspx)
เมื่อแสงจากแหล่งกาเนิ ดแสงตกกระทบผิวของวัตถุมีสี แสงบางส่ วนจะถูกดูดกลืนโดยสี ซึ่ งการดูดกลืนแสงของสี
ขึ้นอยูก่ บั โครงสร้างและคุณลักษณะของสี แต่ละชนิด ในขณะที่แสงส่ วนที่ไม่ถูกดูดกลืนจะสะท้อนออกจากผิวของวัตถุสู่ตา
ของผูส้ ังเกตการณ์
ถ้าวัสดุสิ่งทอไม่มีหรื อมีการดูดกลืนแสงน้อยมาก แสงส่ วนใหญ่ถูกสะท้อนออกมา เราจะมองเห็นว่าวัสดุสิ่งทอนั้น
เป็ นสี ขาว ในขณะที่ถา้ วัสดุสิ่งทอนั้นดูดกลืนแสงที่มาตกกระทบทั้งหมดไว้ เราจะมองเห็นว่าวัสดุสิ่งทอนั้นเป็ นสี ดา
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ตารางที่ 1 การมองเห็นสี ของผูส้ ังเกตการณ์ภายหลังการดูดกลืนแสง/สะท้อนแสงของวัสดุสิ่งทอที่มีสี (จาก Needles, 1986)
ความยาวคลื่นของแสงที่ถูก
ดูดกลืน (นาโนเมตร)
400-435

แสงที่ถูกดูดกลืนโดยวัสดุสิ่งทอที่มี
สี
ม่วง

สี ที่ผสู้ ังเกตการณ์มองเห็น

435-480

น้ าเงิน

เหลือง

480-490

น้ าเงินอมเขียว

ส้ม

490-500

เขียวอมน้ าเงิน

แดง

500-560

เขียว

ม่วงแดง

560-580

เขียวอมเหลือง

ม่วง

580-595

เหลือง

น้ าเงิน

595-605

ส้ม

น้ าเงินอมเขียว

605-700

แดง

เขียวอมน้ าเงิน

เขียวอมเหลือง

จากตารางที่ 1 แสดงการมองเห็นสี ของผูส้ ังเกตการณ์ภายหลังการดูดกลืนแสง/สะท้อนแสงของวัตถุมีสี เช่น วัตถุที่
ดูดกลืนคลื่นแสงสี นา้ เงินจะสะท้อนคลื่ นแสงสี เหลือง ทาให้เห็ นเป็ นวัตถุสีเหลื อง อย่างไรก็ดีคลื่ นแสงสี เขียวจะไม่มีคลื่ น
แสงที่เป็ นคลื่นแสงเติมเต็ม (Complementary color) แต่วตั ถุที่ดูดกลื นคลื่นแสงสี เขียวจะมีสีม่วงแดง (Purple) จึงเป็ นสี ผสม
ระหว่างแสงสี แดง และแสงสี ม่วง (Violet)
2. สารให้ สี
สารให้สี สาหรับสิ่ งทอ คือ สี ยอ้ ม (Dyestuffs) และ พิกเมนท์ (Pigment)
สี ยอ้ ม คือ สารให้สีที่ละลายน้ าได้ หรื อบางชนิ ดที่ละลายน้ าไม่ได้ในขณะที่ยงั ไม่นาไปใช้ยอ้ ม แต่เมื่อนาไปย้อม
โมเลกุลของสี ยอ้ มจะซึ มผ่านเข้าไปในเส้นใยด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม และยึดติดกับโมเลกุลเส้นใยในลักษณะต่างๆ ได้
พิกเมนท์ คือ สารให้สีที่ไม่ละลายน้ าอยูใ่ นสภาพที่เป็ นอนุภาคเล็กๆ เหมาะกับการใช้พิมพ์ผา้ โดยผสมกับสารช่วยให้
สี พิกเมนท์ยดึ ติดกับผ้า
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3. การวัดสี
การมองเห็นของมนุษย์ต่อวัตถุที่มีสีน้ นั จะเป็ นการมองเห็นที่แตกต่างกันไป ดังนั้นถ้าวัตถุที่มีสีหรื อผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ขึ้นมานั้นมีสีที่สม่าเสมอและเป็ นมาตรฐานสากลแล้ว การวัดสี จะบอกลักษณะของสี ให้เป็ นที่เข้าใจในระดับสากลได้ ซึ่ งมี
หลายวิธี หลายระบบ ที่นิยมใช้กนั อย่างกว้างขวาง คือระบบ Munsell และระบบ CIE
3.1 การวัดสี ระบบ Munsell
ระบบ Munsell เป็ นระบบที่ได้มีการพัฒนามาก่อนการนาเครื่ องมือวัดสี มาใช้ในการวัดสี โดยการใช้สายตาดูและ
อาศัยคุณสมบัติของการมองเห็นสี คือ Hue, Value และ Chroma
Hue คือ เฉดสี เป็ นคุณสมบัติที่ระบุวา่ เป็ นสี ใดสี หนึ่ ง และมีความแตกต่างจากสี อื่น และสี น้ นั เป็ นสี ประเภท Chromatic Color เฉดสี ในระบบ Munsell แบ่งออกเป็ น 10 เฉดสี โดยเป็ นเฉดสี หลัก 5 เฉดสี ได้แก่ สี แดง สี เขียว สี เหลื อง สี น้ า
เงิน และสี ม่วง และเฉดสี รองจากการผสมกันของเฉดสี หลักอีก 5 เฉดสี ได้แก่ สี ส้ม สี เขียวเหลือง สี เขียวน้ าเงิน สี ม่วงน้ าเงิน
และสี ม่วงแดง

รู ปที่ 3 เฉดสี หลักและเฉดสี รองวงสี ในระบบ Munsell
(จาก http://dba.med.sc.edu/price/irf/Adobe_tg/models/munsell.html)
Value หรื อ Lightness คือ ความสว่างของสี เป็ นคุณสมบัติของค่าน้ าหนักอ่อนแก่ของสี ประเภท Acromatic Color
คือสี ดา สี เทา สี ขาว โดยมีค่าน้ าหนักเริ่ มจาก 0 คือน้ าหนักของสี ดา จนถึงค่า 10 เป็ นค่าน้ าหนักของสี ขาว และระหว่างสี ดา
กับสี ขาว แบ่งเป็ นน้ าหนักของสี ดาสี เทา สี ขาว และสี เทานี้ เรี ยกว่า สี กลาง (Neutral) คือเป็ นสี ที่ไม่มีคุณสมบัติของ Hue อยู่
เลย แต่ค่าน้ าหนัก (Value) ของสี กลางนี้ เมื่อนาไปผสมกับสี (Hue) ทาให้ได้ค่าน้ าหนักอ่อนแก่ของสี
Chroma หรื อ Saturation คือ ความสดหรื อความอิ่มตัวของสี คือคุณสมบัติของสี (Hue) ที่ถูกผสมกับสี กลาง
(Neutral) ในระดับใดระดับหนึ่ง (1-9) ทาให้ค่า Chroma ของสี น้ นั อ่อนลง (Weak) และไล่น้ าหนักจนกระทัง่ สี น้ นั มีค่าความ
จัดของสี สูง (High Chroma) หรื อมีความอิ่มตัวของสี สดใส (Saturation) ค่าจากความอ่อน จนถึงสดใสที่สุด ของสี ดงั กล่าวนี้
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รู ปที่ 4 ชาร์ ตสี บรรยาย Hue, Value และ Chroma ในระบบ Munsell
(จาก http://evstudio.com/the-hue-circle-its-awesome-like-the-color-wheel/)

รู ปที่ 5 สี ในระบบ Munsell
(จาก http://colorschemetools.net/representation/)
สัญลักษณ์กากับสี แต่ละสี ที่ถูกผสมตามทฤษฎีสี Munsell ได้กาหนดใว้ดงั นี้ H V/C (H = Hue, V = Value, C =
Chroma) ตัวอย่างเช่น ถ้าระบุสี 5RP 5/12 แปลค่าตามสัญลักษณ์ก็คือ H = 5RP, V = 5/ และ C = 12 หมายความว่าสี น้ นั ก็คือ
สี ม่วงอมแดง (Red-Purple) ในตาแหน่งที 5RP ค่าน้ าหนัก Value สี เทา ในตาแหน่งที่ 5 และค่า Chroma ในตาแหน่งที่ 12 ดัง
แสดงในรู ปที่ 6
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รู ปที่ 6 ความสัมพันธ์ของ Hue, Value และ Chroma กับการระบุค่าสี
(จาก http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour1.htm)
อย่างไรก็ตาม ระบบ Munsell ต้องอาศัยประสบการณ์ความคิดของมนุษย์ในการวัดสี ระบบนี้จดั เป็ นระบบที่ตรงกับ
ที่สายตามนุษย์มองเห็นสี แตกต่างกันเป็ นช่วงที่เท่าๆ กัน
3.2 การวัดสี ระบบ CIE
ระบบ CIE เป็ นระบบที่ Commission International de I’ Eclairage (CIE) ได้พ ฒ
ั นาระบบของการวัด สี ที่ ไ ม่ ต้อ ง
อาศัยประสบการณ์ หรื อความคิดของมนุษย์ในการวัดสี อย่างระบบ Munsell การวัดสี ระบบนี้มีขอ้ ดีคือ เป็ นระบบที่ไม่ข้ ึนกับ
การมองเห็นของแต่ละบุคคล เป็ นระบบที่วดั สี ออกมาเป็ นตัวเลข เป็ นระบบที่สามารถนาไปคานวณ และทานายสู ตรสี ผสม
ได้ดว้ ย
ระบบ CIE L*a*b* เป็ นวิธีการวัดสี ที่ใช้ลกั ษณะของ Color space ดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 7 Color space ของสี ในระบบ CIELAB (จาก http://www.sightgrip.co.uk/bbstest.htm)

คหกรรมศาสตร์ มศว

9

ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558

โดยกาหนดให้ L* เป็ นค่าความสว่าง (Lightness) มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 – 100
L* = 0

สี จะเป็ นไปในทิศทางมืดเป็ นสี ดา

L* = 100

สี จะเป็ นไปในทิศทางสว่างเป็ นสี ขาว

แกน a* ใช้กาหนดความเป็ นสี แดงหรื อสี เขียว
a* เป็ น +

สี จะเป็ นไปในทิศทางสี แดง

a* เป็ น –

สี จะเป็ นไปในทิศทางสี เขียว

แกน b* ใช้กาหนดความเป็ นสี เหลืองหรื อสี น้ าเงิน
b* เป็ น +

สี จะเป็ นไปในทิศทางสี เหลือง

b* เป็ น –

สี จะเป็ นไปในทิศทางสี น้ าเงิน

นอกจากนี้ในระบบ CIELAB มีการปรับปรุ งโดยการเชื่ อมค่า a* และ b* เข้ากับค่า Hue และ Chroma โดยกาหนด
Color term อีก 2 ตัว คือ Hue (h*) และ Chroma (C*) ดังรู ปที่ 8

รู ปที่ 8 การบรรยายสี ในระบบ CIELAB ในรู ปสองมิติที่มีการเชื่อม ค่า a* และ b* เข้ากับค่า h* และ C*
(จาก http://www.sightgrip.co.uk/bbstest.htm)
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รู ปที่ 9 การบรรยายสี ในระบบ CIELAB ในรู ปสามมิติที่มีการเชื่อม ค่า a* และ b* เข้ากับค่า h* และ C*
(จาก http://www.sightgrip.co.uk/bbstest.htm)
โดย
h*

= tan-1

C*

= (a*2 + b*2)1/2

b*
a*

Hue angle เป็ นตัวเลขที่ระบุตาแหน่งของสี ในกราฟ มีหน่วยเป็ นองศา
ถ้า

h* = 0º

แสดงว่าเป็ นสี แดง

h* = 90º

แสดงว่าเป็ นสี เหลือง

h* =180º

แสดงว่าเป็ นสี เขียว

h* = 270º

แสดงว่าเป็ นสี น้ าเงิน

6.3 ความแตกต่ างของสี (Color differences)
การวัดความแตกต่างของสี ตวั อย่างกับตัวอย่างมาตรฐานด้วยระบบ CIE สามารถหาได้จากค่าความแตกต่างระหว่าง
ค่าความสว่าง, ความเป็ นสี แดง-สี เขียว และความเป็ นสี เหลือง-สี น้ าเงิน ดังนี้คือ
ΔL* = L* ของตัวอย่าง – L* ของตัวอย่างมาตรฐาน
Δa* = a* ของตัวอย่าง – a* ของตัวอย่างมาตรฐาน
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Δb* = b* ของตัวอย่าง – b* ของตัวอย่างมาตรฐาน
ถ้า

ΔL* เป็ น + = lighter

ΔL* เป็ น – = darker

Δa* เป็ น + = redder (less green)

Δa* เป็ น – = greener (less red)

Δb* เป็ น + = yellower (less blue)

Δb* เป็ น – = bluer (less yellow)

นอกจากจะบอกความแตกต่างด้วยค่า ΔL*, Δa*, Δb* แล้ว สามารถบอกเป็ นค่าความแตกต่างของสี โดยรวม
ระหว่างตัวอย่างกับตัวอย่างมาตรฐาน (Total color difference, ΔE*) เมื่อ
ΔE*

= [(L*1 – L*2)2 + (a*1 – a*2)2 + (b*1 – b*2)2]1/2

นอกจากนี้เราก็ยงั สามารถบอกความแตกต่างของสี ให้สอดคล้องหรื อใกล้เคียงกับที่ตามองเห็นในแง่ของเฉดสี ที่
ปรากฏและความสดใสของสี ที่ได้จากค่า ΔH* และ ΔC*
ΔH*ab

= [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2

ถ้า ΔC* เป็ น + แสดงว่าตัวอย่างมีความสดใสมากกว่าตัวอย่างมาตรฐาน
ΔC* เป็ น – แสดงว่าตัวอย่างมีความตุ่นมากกว่าตัวอย่างมาตรฐาน
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เล่ าสู่ กนั ฟัง
อาหารอาเซียน
สิ ริมนต์ ชายเกตุ : เรียบเรียง
AEC (Asean Economic Community:AEC) เป็ นการพัฒนามาจากการเป็ น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุ งเทพฯ (Bangkok
Declaration) เมื่อ 8 สิ งหาคม 2510 โดยมีประเทศผูก้ ่อตั้งแรกเริ่ ม 5 ประเทศ คือ อินโดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์
และไทย ต่อมา บรู ไน เวียดนาม ลาวและพม่า กัมพูชา ก็ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก ทาให้ปัจจุบนั อาเซี ยนเป็ นกลุ่มเศรษฐกิจ
ภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคน การรวมตัวกันนี้ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศในภูมิภาคเดียวกัน และยัง
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องของอาหารการกิน ผูเ้ ขียนจึงรวบรวมข้อมูลอาหารประจา
ชาติอาเซี ยนทั้ง 10 ประเทศ มาเพื่อเป็ นข้อมูลในการศึกษาต่อไป

อาหารอาเซียน
ที่มาของภาพ: http://www.uasean.com/kerobow01/12 (สื บค้นเมื่อ มิถุนายน 2558)
อาหารของประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม “อัมบูยตั ”
มี ลักษณะเด่นคือ เหนียวข้นคล้ายข้าวต้มหรื อโจ๊ก ไม่มีรสชาติ มีแป้ งสาคูเป็ นส่ วนผสมหลัก วิธีทานจะใช้แท่งไม้ไผ่
2 ขาซึ่ งเรี ยกว่า chandas ม้วนแป้ งรอบๆ แล้วจุ่มในซอสผลไม้เปรี้ ยวที่เรี ยกว่า cacah หรื อซอสที่เรี ยกว่า cencalu ซึ่งทาจาก
กะปิ ทานคู่กบั เครื่ องเคียงอีก 2-3 ชนิด เช่น เนื้อห่ อใบตองย่าง เนื้อทอด เป็ นต้น การรับประทานอัมบูยตั ให้ได้รสชาติ ต้อง
ทานร้อนๆ และกลืน โดยไม่ตอ้ งเคี้ยว
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“อัมบูยตั ”(Ambuyat)
อาหารของราชอาณาจักรกัมพูชา “อาม็อก”
มี ลักษณะคล้ายห่อหมกของไทย นิยมใช้เนื้อปลาปรุ งด้วยน้ าพริ ก เครื่ องแกงและกะทิ ทาให้สุกโดยการนาไปนึ่ง
อาจใช้เนื้อไก่หรื อหอยแทนได้ แต่ที่นิยมใช้เนื้อปลาเพราะหาได้ง่าย

“อาม็อก”(Amok)
อาหารของสาธารรรัฐอินโดนีเซีย “กาโด กาโด”
อาหาร สาหรับผูท้ ี่รักสุ ขภาพ ประกอบไปด้วยผักและธัญพืช เช่น มันฝรั่ง กะหล่าปลี ถัว่ งอก ถัว่ เขียว เสริ มโปรตีน
ด้วยเต้าหู ้และไข่ตม้ รับประทานคู่กบั ซอสถัว่ ที่คล้ายกับซอสสะเต๊ะ ซึ่งใกล้เคียงกับสลัดแขก ของประเทศไทย

“กาโด กาโด”(Gado Gado)
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อาหารของสาธารรรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว “ซุ ปไก่ ”
แกง รสชาติหวานอร่ อยกลมกล่อม ที่มีส่วนผสมสาคัญ ได้แก่ ตะไคร้ ใบสะระแหน่ กระเทียม หอมแดง รวมถึง
รสชาติเปรี้ ยว เผ็ด จากมะนาวและพริ ก รับประทานร้อนๆ กับข้าวเหนียว ได้คุณค่าทางโภชนาการอาหารและความอร่ อยไป
พร้อมๆ กัน

“ซุ ปไก่ ”(Chicken Soup)
อาหารของราชอาณาจักรไทย “ต้ มยากุ้ง”
แค่เอ่ยชื่ อก็เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า ต้มยากุง้ เป็ นอาหารคาวที่เหมาะสาหรับรับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ กลิ่น
หอมของสมุนไพรที่เป็ นส่ วนประกอบในต้มยากุง้ นอกจากจะทาให้รู้สึกสดชื่นแล้ว ยังช่วยกระตุน้ การเจริ ญอาหารได้เป็ น
อย่างดี
และเนื่องจากต้มยากุง้ เป็ นอาหารที่มีรสเปรี้ ยว และเผ็ดเป็ นหลัก ทาให้รับประทานแล้วไม่เลี่ยน จึงทาให้ตม้ ยากุง้
เป็ นอาหารที่ได้รับความนิยมในทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย

“ต้ มยากุ้ง” (Tom Yam Goong)
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อาหารของสหภาพพม่ า “หล่ าเพ็ด”
เป็ นอาหารยอดนิยมของพม่า โดยการนาใบชาหมักมาทานกับเครื่ องเคียง เช่น กระเทียมเจียว ถัว่ ชนิดต่าง ๆ งา
คัว่ กุง้ แห้ง ขิง มะพร้าวคัว่ เรี ยกได้วา่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับเมี่ยงคาของประเทศไทย ซึ่งหล่าเพ็ดนี้ จะเป็ นเมนูอาหารที่
ขาดไม่ได้ในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลสาคัญ ๆ ของประเทศพม่า โดยกล่าวกันว่า หากงานเลี้ยง หรื องานเฉลิมฉลองใด
ไม่มีหล่าเพ็ด จะถือว่าการนั้นเป็ นงานที่ขาดความสมบูรณ์ไปเลยทีเดียว

“หล่าเพ็ด”(Lahpet)
อาหารของสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ “อโดโบ้ ”
ทาจากเนื้อหมู หรื อเนื้อไก่ ที่ผา่ นการหมัก และปรุ งรส โดยจะใส่ น้ าส้มสายชู ซี อิ๊วขาว กระเทียมสับ ใบกระวาน
พริ กไทยดา นาไปทาให้สุกโดยอบในเตาอบ หรื อทอด แล้วนามารับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ
ในอดีตอาหารจานนี้เป็ นที่นิยมในหมู่นกั เดินทาง เนื่องจากส่ วนผสมของอโดโบ้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน
เหมาะสาหรับพกไว้เป็ นเสบียงอาหารระหว่างการเดินทาง
ซึ่งปั จจุบนั อโดโบ้ได้กลายเป็ นอาหารยอดนิยมที่นามา
รับประทานกันได้ทุกที่ทุก เวลา

“อโดโบ้ ” (Adobo)
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อาหารของสาธารณรัฐสิ งคโปร์ “ลักซา”
อาหารขึ้นชื่ อของประเทศสิ งคโปร์ ลักซามีลกั ษณะคล้ายก๋ วยเตี๋ยวต้มยาใส่ กะทิ ทาให้รสชาติเข้มข้น คล้ายคลึง
กับข้าวซอยของไทย โดยลักซาจะมีส่วนผสมของ กุง้ แห้ง พริ ก กุง้ ต้ม และหอยแครง เหมาะสาหรับคนที่ชอบรับประทาน
อาหารทะเลเป็ นอย่างยิง่ อย่างไรก็ตาม ลักซามีท้ งั แบบที่ใส่ กะทิ และไม่ใส่ กะทิ ทว่า แบบที่ใส่ กะทิจะเป็ นที่นิยมมากกว่า

“ลักซา” (Laksa)
อ

าหารของมาเลเซีย “นาซิ เลอมัก”
อาหารยอดนิยมของประเทศมาเลเซี ย โดยนาซิ เลอมัก จะเป็ นข้าวหุ งกับกะทิ และใบเตย ทานพร้อมเครื่ องเคียง 4
อย่าง ได้แก่ ปลากะตักทอดกรอบ แตงกวาหัน่ ไข่ตม้ สุ ก และถัว่ อบ ซึ่ งนาซิ เลอมักแบบดั้งเดิมจะห่ อด้วยใบตอง และมัก
ทานเป็ นอาหารเช้า แต่ในปั จจุบนั กลายเป็ นอาหารยอดนิยมที่ทานได้ทุกมื้อ และแพร่ หลายในประเทศเพื่อนบ้านอีกหลาย
แห่ง เช่น สิ งคโปร์ และภาคใต้ของไทยด้วย

“นาซิ เลอมัก” (Nasi Lemak)
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อาหารของสาธารณรัฐสั งคมนิยมเวียดนาม “ปอเปี๊ ยะเวียดนาม”
ถือเป็ นหนึ่งในอาหารพื้นเมืองที่โด่งดังที่สุดของประเทศเวียดนาม ความอร่ อยของเปาะเปี๊ ยะเวียดนาม อยูท่ ี่การ
นาแผ่นแป้ งซึ่งทาจากข้าวจ้าวมาห่อไส้ ซึ่งอาจจะเป็ นไก่ หมู กุง้ หรื อหมูยอ โดยนามารวมกับผักสมุนไพรอีกหลายชนิด
เช่น สะระแหน่ ผักกาดหอม และนามารับประทานคู่กบั น้ าจิ้มหวาน โดยจะมีถวั่ คัว่ แครอทซอย ไชเท้าซอย ให้เติมตามใจ
ชอบ และบางครั้งอาจมีเครื่ องเคียงอย่างอื่นเพิ่มด้วย

“ปอเปี๊ ยะ เวียดนาม” (Vietnamese Spring Rolls)
เอกสารอ้างอิง :
1. อาหารอาเซียน เมนูเด็ดของ 10 อาหารประจาชาติอาเซียน. http://hilight.kapook.com/view/73514 (สื บค้น
เมื่อ มิถุนายน 2558)
2. อาหารอาเซียน. http://www.uasean.com/kerobow01/12 (สื บค้นเมื่อ มิถุนายน 2558)
3. http://www.thai-aec.com (สื บค้นเมื่อ มิถุนายน 2558)

ที่มาของภาพ: krukanidta.wordpress.com (สื บค้นเมื่อ มิถุนายน 2558)
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บทความวิชาการ
บทความวิชาการฉบับนี้ เป็ นบทคัดย่อวิชาปั ญหาพิเศษของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาสิ่ งทอ
และเครื่ องนุ่งห่ม ซึ่ งบทความที่คดั มาในฉบับนี้เป็ นบทความที่เผยแพร่ งานวิจยั ในงานแสดงผลงานวิชาปั ญหาพิเศษของนิสิต
ชั้นปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2557
การใช้ พลังงานคลืน่ เสี ยงอัลตร้ าโซนิคในการย้อมผ้าฝ้ ายด้ วยสี ธรรมชาติจากสี เสี ยดเทศโดย
กระบวนการการย้ อมแบบจุ่มอัด–หมัก
Utilization of Ultrasonic wave for cotton dyeing with Catechu Gambir by Cold Pad-Batch Process
นางสาวพนิตนันท์ พุทธเจริ ญทอง

อาจารย์ที่ปรึ กษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์

นางสาวภัศญา สุ ขสมสมัย
งานวิ จ ัย นี้ มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาการใช้ พ ลัง งานอัล ตร้ า โซนิ ค ในการย้อ มผ้า ฝ้ ายด้ว ยสี ธ รรมชาติ จ ากสี เ สี ย ดเทศโดย
กระบวนการย้อมแบบจุ่มอัด–หมัก ต่อความสามารถในการดูดติดสี ความคงทนของสี ต่อการซัก ความคงทนของสี ต่อแสง
และความคงทนของสี ต่อเหงื่ อ โดยการใช้สีเสี ยดเทศในปริ มาณที่ต่างกัน คือ 20, 40 และ 60 กรัม ต่อน้ า 400 มิลลิลิตร ใน
ระยะเวลาที่ต่างกัน คือ 4, 8, 12 และ 16 ชัว่ โมง ตามลาดับ แล้วนาผ้าที่ผา่ นการย้อมมาวิเคราะห์ค่าสี ดว้ ยเครื่ องวัดสี spectrophotometer พร้ อมทั้งศึกษาผลของการใช้สารช่ วยติดพร้อมกระบวนการย้อม 4 ชนิ ด ได้แก่ สารส้ม จุนสี สนิ มเหล็ก โครม
จากการทดลองพบว่า การนาพลังงานคลื่นเสี ยงอัลตร้าโซนิ คมาใช้ในการช่วยย้อมนั้น สามารถช่วยลดระยะเวลาในการย้อม
จากที่ใช้กระบวนการย้อมแบบจุ่มอัด-หมัก ใช้ระยะเวลาในการหมัก 4 ชัว่ โมง แต่เมื่อนาพลังงานคลื่นเสี ยงอัลตร้าโซนิ คมา
ใช้ในการช่วยย้อมนั้น สามารถช่วยลดระยะเวลาในการย้อมได้ โดยใช้ระยะเวลา 1 ชัว่ โมง การใช้สารช่วยติดจะทาให้ผา้ ฝ้ าย
ย้อมมีความคงทนของสี ดีข้ ึน

คาสาคัญ สี เสี ยดเทศ , พลังงานคลื่นเสี ยงอัลตร้าโซนิค และ กระบวนการย้อมแบบจุ่มอัด – หมัก
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การออกแบบชุ ดสตรีด้วยผ้ าปักชาวเขาเผ่ าม้ ง
Ladies’ Dress Design Using The Hmong’s Embroidery
อาจารย์ที่ปรึ กษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์

นางสาวมะลิวลั ย์ แสนท้าว

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อออกแบบชุ ดสตรี ดว้ ยผ้าปั กชาวเขาเผ่าม้งและเพื่อนาเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่ นของชาวเขา
เผ่าม้ง เป็ นการออกแบบชุ ดราตรี 5 ชุ ด โดยทาการสอบถามความพึงพอใจของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตพระโขนง จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร จานวน 50 คน ผลการสอบถามพบว่าชุ ดราตรี รูปแบบที่ 5 มี ความพึงพอใจมากที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ ยคื อ
4.378 รองลงมาคือ รู ปแบบที่1 รู ปแบบที่4 รู ปแบบที่ 2 และรู ปแบบที่ 3 ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยคือ 4.302, 4.257, 4.173 และ4.015
จากนั้นนาชุดที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด มาตัดเย็บเป็ นผลิตภัณฑ์จริ ง
คาสาคัญ

การออกแบบ ชุดสตรี ผ้าปั กชาวเขาเผ่าม้ง

การพัฒนาลวดลายทอสาหรับผ้าขาวม้ า
The development of woven fabric design for Pakama
นายอนุวตั ิ เหมาะพิชยั
อาจารย์ที่ปรึ กษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์
ผ้าขาวม้าโดยทัว่ ไปมีการทอผ้าลายขัด ผูว้ จิ ยั ได้มีการประยุกต์ลวดลายผ้าขาวม้าที่มีลายทอปกติกบั แนวคิดแปลกใหม่ให้เกิด
ลวดลายของผ้าขาวม้าร่ วมสมัย แล้วมีการนาเส้นด้ายที่มีขนาดเล็กมาทอโดยเครื่ องทอมือ ด้วยการออกแบบลวดลายที่มีมิติ
และดัดแปลงลายทอให้มีรูปแบบทอผ้าเป็ นลายทแยง ให้เกิดผืนผ้าที่มีสมบัติดีข้ ึนกว่าผ้าขาวม้าลายขัดซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบ
ลวดลายของผ้าขาวม้า ๓ ชุดๆ ละ ๓ ลาย รวมทั้งหมด ๙ ลาย โดยทาการสารวจความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์จากนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ จานวน ๖๐ คน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒซึ่งผลความพึงพอใจโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุดอยูใ่ นระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก โดยลวดลายที่มีความพึงพอใจมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยคือ ๔.๐๖
จากนั้นจึงได้นาลวดลายที่มีความพึงพอใจมากที่สุดมาทอเป็ นผืนผ้า
คาสาคัญ : ผ้าทอมือ, ผ้าขาวม้า, ลายผ้า
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แนะนาสถานทีศ่ ึกษาต่ อ
ผศ.สิ ริมนต์ ชายเกตุ รวบรวมข้ อมูล
สวัสดีค่ะ คอลัมน์แนะนาสถานที่ศึกษาต่อฉบับนี้ขอแนะนาหลักสู ตรปริ ญญาโท ของสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เป็ นหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดและบริ การอาหาร มีรายละเอียดดังนี้
ปรัชญา
การนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารมาประยุกต์ใช้ร่วมกับศิลปะของการประกอบอาหารและการ
บริ หารจัดการ จะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดสาหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดและบริ การอาหารอย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล
หลักสู ตร
ชื่อหลักสู ตร (ภาษาไทย) : หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดและบริ การอาหาร
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Food Service and Catering Technology
ปริ ญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดและบริ การอาหาร)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Food Service and Catering Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดและบริ การอาหาร)
(ภาษาอังกฤษ) : M.S.c (Food Service and Catering Technology)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2

41 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
-เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำปริ ญญำตรี หรื อเทียบเท่ำ ข้อกำหนดต่ำงๆเป็ นไปตำมข้อบังคับของสถำบันว่ำด้วยกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557
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-เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี วทิ ยำศำสตรบัณฑิต ในสำขำวิชำดังต่อไปนี้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อุตสาหกรรมเกษตร

อาหารและโภชนาการ

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
-มีคุณสมบัติเฉพำะคือ เป็ นผูท้ ี่มีใจรักและมีทกั ษะในการประกอบอาหาร
-กำรสอบ สอบข้อเชียนและสอบสัมภำษณ์
โครงสร้างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2

41

หน่วยกิต

ก.หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)

3

หน่วยกิต

ข.หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

ค.หมวดวิชาบังคับ

19

หน่วยกิต

ง.หมวดวิชาสัมมนา

1

หน่วยกิต

จ.หมวดวิชาเลือก

9

หน่วยกิต

ฉ.หมวดการทดสอบความรู้

0

หน่วยกิต

-กำรสอบประมวลควำมรู้
-กำรผ่ำนเกณฑ์ภำษำอังกฤษ

ที่มาของภาพ : www.agroind.kmitl.ac.th สื บค้นเมื่อ มิถุนายน 2558
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จากพีถ่ ึงน้ อง
ชื่อ – สกุล : นางสาวศิรดา กลิ่นชื่น
e-mail : sia.klin@hotmail.com
สาขา : อาหารและโภชนาการ รุ่ นที่ 5 ปี ที่จบการศึกษา พ.ศ. 2542
ตาแหน่ง: นักโภชนาการชานาญการ โรงพยาบาลเวชการุ ณย์รัศมิ์ สานักการแพทย์กรุ งเทพฯ
ลักษณะงาน : ปฏิบตั ิงานด้านโภชนบาบัด ให้โภชนศึกษาและโภชนบาบัดสาหรับผูป้ ่ วยโรค
ต่างๆ และกลุ่มวัยต่างๆ คานวณพลังงานและสารอาหารในผูป้ ่ วยเฉพาะโรค คานวณพลังงาน
และสารอาหารในอาหารทางสายให้อาหาร พัฒนาสู ตรอาหารทางสายให้อาหาร พัฒนางาน
ด้านการวิจยั และนวตกรรมของหน่วยงาน ปฏิบตั ิงานในหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
แนะนาอาชีพ: น้องๆที่สนใจอาชีพนักโภชนาการ ต้องมีการพัฒนาตนเองและใฝ่ รู ้เกี่ยวกับโภชนบาบัดในผูป้ ่ วยโรค
ต่างๆอย่างสม่าเสมอ และต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพราะจะต้องทางานร่ วมกับแพทย์ พยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในฝ่ าย
โภชนาการ

ชื่อ – สกุล : น.ส.นันทวัน ไชยกือ
e-mail : nclyn@outlook.co.th
สาขา : สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม คหกรรมศาสตร์ รุ่ นที่ 18 ปี ที่จบการศึกษา พ.ศ.2555
ตาแหน่งงาน : จัดซื้ อวัตถุดิบชุดชั้นใน บริ ษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : หาวัตถุดิบ / เปรี ยบเทียบราคา / ติดต่อ supplier / เปิ ด P/O
สั่งซื้ อ control inventory /ตามงาน ให้เข้าตามแผน / audit supplier
แนะนาอาชีพ : สาหรับน้องๆคนไหนที่สนใจ งานจัดซื้ อ ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทกั ษะการสื่ อสาร และมีความสามารถ
ในการต่อรอง ยิง่ ถ้ามีความรู ้ ความเข้าใจใน material (สิ่ งทอ) จะทาให้ง่ายต่อการต่อรอง สาหรับในอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
นอก เหนือจาก ลักษณะงานคร่ าวๆข้างต้นแล้ว สาหรับงานจัดซื้ อวัตถุดิบเกี่ยวกับสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม ความรู ้สิ่งทอ
เบื้องต้น หลักสู ตรสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ อ เช่น การทดสอบสิ่ งทอ การตรวจสอบคุณภาพสิ่ งทอ เป็ นต้น ของภาควิชา
สามารถนามาใช้ในการทางานด้านนี้ได้จริ งๆ และจากลักษณะงานที่ทาประจา เราจะได้รับความรู ้และ อัพเดท นวัตกรรม
ใหม่ๆทางด้านสิ่ งทอจาก supplier ที่เข้ามานาเสนออีกด้วย
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ประมวลภาพกิจกรรมภาควิชาคหกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม 2557 เวลา 13.00-15.30 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 19-501 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ได้จดั โครงการปฐมนิ เทศ (มอบตัวเป็ นศิษย์) ประจาปี การศึกษา 2557 โดยมี คณาจารย์ และนิสิตชั้นปี ที่ 1 และศิษย์เก่า
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่ วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2557 นางสาวณัฐชา อ่วมแก้ว บัณฑิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นค
ริ นทรวิโรฒ กลุ่มวิชาการกาหนดอาหารและโภชนบาบัด ได้รับรางวัลผูส้ อบได้คะแนนยอดเยีย่ ม จากมูลนิธิ ดร.แถบ นีละ
นิธิ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.68

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นางสาววรวรรณ สุ ทวีทรัพย์ และ นางสาวดลฤทัย ทิพรัตนอุดมสุ ข นิสิตชั้นปี ที่ 3 หลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเมนู
หลามห่อหมกเขียวหวานกะทิอมั พวา ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ในการประกวดทาอาหารไทย โครงการประกวด
อาหารจากกะทิอมั พวา ครั้งที่ 2 จัดโดยบริ ษทั เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร จากัด
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เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นางสาวรวิวรรณ บุญรัตนยืนยง และนางสาวศศิโสภา ตันติกลั ชาญ นิสิตชั้นปี ที่ 2 ได้รับ
รางวัลชมเชยประเภทสรรสร้างอาหารไทย กลิ่นอายเอ อี ซี จากเมนู โรตีพะแนงแซลมอนกะทิอมั พวา โดยได้รับ
ทุนการศึกษา 5,000 บาท นางสาวฉันทิสา แซ่กงั และ นางสาวอรัญญา บุญวัง นิสิตชั้นปี ที่ 3 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ) ได้รับรางวัลชมเชยประเภทความคิดสร้างสรรค์อาหารไทย จาก
เมนู ต้มยาปากหม้อกะทิอมั พวา ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท จากการประกวดทาอาหารไทย โครงการประกวดอาหารจาก
กะทิอมั พวา ครั้งที่ 2 จัดโดยบริ ษทั เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร จากัด

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 นางสาวกมลชนก เมตตา นิสิตชั้นปี ที่ 4 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(กลุ่มวิชาการกาหนดอาหารและโภชนบาบัด) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากเมนู Tuna Mango Salsa with Crisp
Rice จากการประกวดไอเดียสร้างสรรค์เมนูอาหาร โครงการทูน่าปาร์ ต้ ี จัดโดยบริ ษทั นอติลุสฟู้ ด (ประเทศไทย) จากัด ได้รับ
เงินรางวัล 30,000 บาท

คาคม

