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ในเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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อุตสาหกรรม ธุรกิจ และราชการของประเทศไทย
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เพือ่ให้เป็นศนูย์พฒันาความรู้และนวตักรรมทางการเกษตร รองรบัการเรยีนการสอน ภาคปฏิบตัิ

สาขาเกษตรนวัตของสถาบันฯ

   ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะเปิดรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รุ่นท่ี ๒
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เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธ ี“เรียนคู่งาน งานคู่เรียน”

                 รองศาสตราจารย์  คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                           อธิการบดี

                                  
สารจากอธิการบดี
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สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ท�าไมในอนาคต  การศึกษาด ้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์จึงมี              
ความส�าคัญ เพราะในอนาคต เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมดิจิทัล จะเข้ามา
มีบทบาทกับชีวิตประจ�าวัน การท�างาน และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะ
ตอบโจทย์โลกยุคอนาคต

ถ้าเราสามารถออกแบบ ควบคุม และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับ
ความต้องการรูปแบบใหม่ในอนาคตได้ ก็จะกลายเป็นผู้น�า ผู ้สร้างและ
ควบคุมการท�างานของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI

อาชีพในฝันของคุณคืออะไร?
วิศวกรคอมพิวเตอร์
นักพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและข้อมูล
บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์
นักพัฒนาและดูแลระบบบริการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data และเป็น
ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล 
เพื่อรองรับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้คนในยุคดิจิทัล

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                   
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เป ็นสาขาที่ผู ้ เรียนจะได้เรียนรู ้พื้นฐาน ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์               
ทั้ งความรู ้ และทักษะ อุปกรณ ์อิ เ ล็ กทรอนิกส ์ อั จฉ ริยะ  Smar t                     
Electronic Device ระบบสมองกลฝังตัว Embedded System          
Internet of Things : IoT ปัญญาประดิษฐ์ AI ระบบการค�านวณ
บนกลุ่มเมฆ หรือ Cloud Computing ครอบคลุมทั้งพื้นฐานฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และโครงข่าย

ผู ้ เรียนจะได ้ เรียนรู ้การพัฒนาระบบสมองกลฝ ังตัว และวิศวกรรม
ข้อมูล สร้างทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์พื้นฐานจนถึงข้ันมืออาชีพ
สามารถบริหารและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ระบบไอโอที IoT 
และระบบ Cloud ได้ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงสามารถสร้างสรรค์ออกแบบได้

สอบถามและสมัครได้ที่ Website: www.cdti.ac.th 
email: fdt@cdti.ac.th line: fdt.chitralada
โทร.02 280 0551 ต่อ 3295

C H I T R A L A D A  T e c h n o l o g y  I n s t i t u t e

                                                       

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล                      
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
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ทำงานด้านไหนได้บ้าง?
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

Computer Engineer

Embedded System
Developer 

Education Personnel,
Scholar, Computer
Science Researcher

Entrepreneur,
Computer,Technology,
and DigitalBusiness Owner

Software Developer

Network Developer

Big Data Developer

Faculty 
of Digital

Technology                             
a t 
C h i t r l a da 
Te c h no l o gy 
I n s t i t u t e

Why is it important to learn about digital
technology innovation or study computer
engineering ? 

Now and in the foreseeable future, digital technology
innovation will become integrated into our daily lives, 
our jobs and how we learn.  There will be ever-changing
developments in digital innovation providing lifestyle 
solutions in all aspects of modern societies, from 
food, education, healthcare, transportation and 
many others.

Imagine, a career at the technology cutting edge, with 
knowledge and skills to design, create and manage
new innovations at the front line of the technological 
development arena.  While societies’ future technical 
demands await, we will become digital technology 
leaders, solution pioneers, entrepreneurs and creators
of technology innovations.

What is your dream job? 
Computer Engineer 
Software Developer 
Embedded System Developer 
Network Engineer 
Big Data Developer
Education Personnel, Scholar
Computer Science Researcher
Technology Entrepreneur and Digital Technology 
Business Owner 

Bachelor of Engineering Program in
Computer Engineering 

This program provides the basic foundation of 
Computer Engineering through theory and practical 
classes and workshops in: Smart Electronic Device, 
Embedded System, Internet of Things: (IoT), Artificial
Intelligence (AI) and Cloud Computing.  With knowledge
of hardware, software, and networks technologies, 
student will learn, through hands-on approach, to 
develop Embedded System working prototype, Big 
Data methodologies and build skills in interrelated 
disciplines.  Students will learn to creatively analyze
issues concerning Computer Engineering, IoT, Cloud 
Computing, and design systems, with professional 
capabilities to develop basic “building blocks”, 
leading up to integrated engineering solutions.  

Translated by
Dr. Pirasan Punyagupta
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Marve l  Comic  ค ่ายการ ์ตูนสัญชาติอเมริ กัน              
ที่ประสบความส�าเร็จอย่างมากในยุค 80-90’s 

และต่อยอดสู่วงการของเล่น ของสะสม แต่ทว่าการเร่ง
ขยายธุรกิจท�าให้ Marvel ประสบปัญหาถึงขั้นต้องยื่น
ขอล้มละลาย Marvel จึงเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ จากการ
ผลิตมาเป็นขายลิขสิทธิ์ตัวละครให้ธุรกิจภาพยนตร์ เช่น 
X-Men Fantastic Four และ Spider Man 

   จากความส�าเร็จของ Spider Man ท�าให้ Marvel มีแนวคิด              
ในการสร้างภาพยนตร์ขึ้นเอง จากลิขสิทธิ์ตัวละครที่ยังไม่ได้ขายไป        
(แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู ้ จักมากนัก) ท้ัง Ant-Man, Black Panther,               
Doctor Strange รวมถึง Iron Man

   นับเป็นเดิมพันครั้งส�าคัญที่ Marvel ตัดสินใจเลือก Iron Man 
มาสร ้างเป ็นภาพยนตร์ ท ่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว ่าหาก
ประสบความล้มเหลว Marvel อาจจะต้องขายลิขสิทธิ์ตัวละคร                        
ที่มีอยู่ทั้งหมดเพ่ือช�าระหนี้ การสร้างภาพยนตร์ Iron Man ประสบ
อุปสรรคนานัปการ แต่ทว ่าพอเข้าฉาย Iron Man กลับสร้าง                                                                        
รายได้อย่างถล่มทลาย ฟื้นฐานะทางการเงินและเป็นจุดเริ่มต้นแห่ง
จักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล (Marvel Cinematic Universe : MCU)

   ส�าหรับ Robert Downey Jr. เจ้าของฉายาแมวเก้าชีวิต 
เขามีชื่อเสียงด้านยาเสพติดและคดีความควบคู่ไปกับช่ือเสียงด้าน
การแสดงจนเกือบปิดฉากชีวิตในวงการบันเทิงจากการถูกศาล
พิพากษาให้จ�าคุก หลังพ้นโทษเขาเลิกยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดอย่าง
เด็ดขาดและเริ่มกลับเข้าสู่วงการ การแสดงอีกครั้ง

   จากบทนักแสดงสมทบ และการพลิกชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของเขา                                       
ก็เกิดขึ้นเม่ือ Marvel Studios เสนอบท Iron Man ให้แก่เขา                                                                                      
ไม่ต่างอะไรจาก Tony Stark ที่เลิกผลิตอาวุธสงครามมาสู่การสร้าง
เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือสังคม หลังจากประสบวิกฤติเศษระเบิด
ฝังใน เมื่อคราวเดินทางไปชมการสาธิตอาวุธที่เขาผลิตขึ้น 

   มิตรภาพของตัวละครข้างต้นเป็นมิตรภาพท่ีเปิดโอกาสและ       
เกื้อหนุนให้กันและกัน Marvel ใกล้ถึงวิกฤติและลุกขึ้นต่อสู ้                                                                                   
ด้วยตัวละครไร้ช่ือที่เหลืออยู ่ Robert Downey Jr. ก้าวผ่าน
มุมมืดของชีวิตด ้วยการให ้ โอกาสและปรับปรุงตนเองสู ่การ
ถ่ายทอดตัวตนของ Tony Stark ให้สมจริง จนทั้ง Robert 
Downey Jr.,Tony Stark และ Iron Man กลายมาเป็นขวัญใจผู้ชม
รายได้ของ Marvel Studios มากเพียงพอที่จะเปลี่ยนธุรกิจท่ีใกล้
ล้มละลายกลายมาเป็นอาณาจักรภาพยนตร์ Super Hero และ
นี่เองคงเป็นปรากฏการณ์คล้ายๆ กับสูตรค�านวณทางคณิตศาสตร์
ที่ว่า...“ลบคูณลบเป็นบวก” 

อ้างอิงข ้อมูลและภาพประกอบ

[1] กรณีศึกษา MARVEL COMIC.ลงทุนแมน.
[2] https://www.longtunman.com/3662
[3] https://www.unlockmen.com
[4] https://www.marvel.com/
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics
[6] https://www.instagram.com/robertdowneyjr/?hl=en
[7] https://www.okchicas.com/

บทความนี้ดัดแปลงจากบทความในรายวิชา
“อารยธรรมและเหตุการณ์โลก”

โดย นางสาวรุ ้งทิพย์ เรือนนาค และนางสาวณัฏฐณิชา หมื่นช�านาญ                       
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 1
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
อาจารย์สัจจาวุฒิ รอดส�าราญ ที่ปรึกษา

ROBERT DOWNEY JR. ในบทบาทของ IRON MAN
กับอาณาจักร MCU : วิกฤติ การลุกขึ้นสู้ และชัยชนะ
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experience at a weapon demonstration and was 
implanted with electromagnet into his chest 
to keep shrapnel fragments from reaching his 
heart and killing him. 

There is an interesting lesson about the
relationship between these Marvel characters 
and the following success of the MCU franchise.  
The stories about Marvel characters combined 
noble efforts did open up opportunities to
support and rescue one another in critical
situations and gave others their second chances. 

Marvel Studios was in a crisis, then started a 
heroic comeback through a virtually unknown 
character, Tony Stark, and Iron Man.  At the same 
time, Robert Downey Jr. recovered from his
personal darkness by straightening out his life 
and giving himself a second chance, similar to the 
character he portrayed.

Robert Downey Jr., Tony Stark, and Iron Man
became global phenomenon, as Marvel Studios 
turned around from a near bankrupt company 
into superhero movie blockbusters empire.
One may reflect this inspirational story to the 
mathematical notation: “minus times minus 
makes a plus”.

Marvel Comics is an American publishing house that was highly successful in the 
’80s-’90s, leading to the commercialization of merchandise; toys and collectibles. 

However, their overexpansion led Marvel to file for bankruptcy in 1996. As a result, their
business model was changed from comics publishing to licensing their comic 
characters, such as X-Men, Fantastic Four, and Spider-Man, to the action film industry. 

Spider-Man’s cinematic success led Marvel to 
consider producing their own movies based on 
their unsold (and relatively unknown) copyrighted 
characters such as Ant-Man, Black Panther, Doctor
Strange, as well as Iron Man. 

It was a huge gamble for Marvel to produce the Iron 
Man movie, amidst the criticism that Marvel might 
have to sell all remaining copyrighted characters if 
the movie failed commercially. The Iron Man cinema 
production encountered countless obstacles, but 
once it reached the cinemas, it became a pop-culture
phenomenon, in both financial and character
recognition. It has revived Marvel’s dire financial
situation and became the origin of Marvel Cinematic 
Universe or MCU. 

As for the leading actor, Robert Downey Jr. ,
with alias “Cat with 9 Lives”, his personal descends 
into substance abuse and legal troubles were 
well documented. After early acting success, 
his career was almost destroyed after the court
sentenced him to Substance Abuse Treatment 
Facility and incarceration. After his release, he 
recovered from his dependency on drugs and 
began his comeback into acting through minor
supporting roles. His career turned upwards 
once again when Marvel Studios offered him the
leading role of Tony Stark, the man behind the
“Iron Man”.

Robert Downey Jr. was no different from Tony
Stark, the character he portrayed.Tony Stark’s
f ictit ious defense and advanced weapons
company,Stark Industries,stopped manufacturing
destructive weapons to create innovative
technologies, after he faced a near-death

Translated by : Dr. Pirasan Punyagupta

LEARN ABOUT LIFE THROUGH ROBERT DOWNEY JR. 
AS IRON MAN IN THE MARVEL CINEMATIC UNIVERSE:
CRISIS, CHALLENGE AND CONQUEST   
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บทความ : รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เทคนิคการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนด้านเทคโนฯ ในศตวรรษที่ 21

ยคุสมัยที่เปลี่ยนไป หลายคนพบเจอกับ
ช่องว่าง ความห่าง และความแตกต่าง 

โดยเฉพาะด้านการศึกษากับเทคโนโลยี 
หากมีความเข้าใจ และสามารถปรับตัวได้ 
ผลที่ตามมาจะเป็นความส�าเร็จที่เกิดขึ้น 
กับทั้งผู้สอน และผู้เรียน วันนี้เรามีเทคนิค
หนึง่ ทีผ่่านบทพิสจูน์แล้วว่า สามารถน�ามา
ใช้กับวิธีการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน

เพื่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้

   เส้นทางการเป็นอาจารย์ของผม เร่ิมต้น
เมื่อราวๆ ย่ีสิบปีที่แล้ว สมัยน้ันการสอนยังใช้
การเขียนกระดานด�า ให้นักศึกษาจดตาม
ร่วมกันกับการใช้เครื่องฉายแผ่นใสข้ามศีรษะ 
การสอนช่วงนั้นมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะยุคนั้นจริงๆ การถ่ายทอดความรู้เป็นไป
ด้วยความเรว็ไม่มากนกั สาระการเรยีนรูส้�าคญั
จะถูกหยบิยกมากล่าวถงึมากในชัน้ เนือ้หารอง
จะท�าการแนะน�าให้ผูเ้รียนท�าความเข้าใจ ซึง่จะ
ใช้การสอบทวน ด้วยการมอบหมายการบ้าน

ต่อมาเริ่มมีการใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ฉายสื่อ
การบรรยาย จากโปรแกรมพาวเวอร ์พ ้อยท ์ 
การเตรียมการสอนถูกท�าขึ้นด้วยความตื่นเต้น
ของผู้สอน ที่สามารถน�าภาพสมการหรือตัวอย่าง
มารวบรวมไว้อย่างครบถ้วนในส่ือการสอนเดียว
เนื้อหาหลัก เน้ือหารอง จับใส่ไว้ด้วยความต้องการ
ให้ผู้เรียนได้รับเนื้อหาอย่างครบถ้วน โดยลืมเรื่อง
ความเร็วของการป้อนความรู้ ว่าผู้รับจะรับได้มาก
น้อยเพียงใด รวมถึงลืมประเมินเรื่องอายุท่ีผู้เรียน 
ผู้สอน มีช่องว่างระหว่างวัยที่ห่างขึ้นทุกๆ ปี การไม่
เข้าใจผู้เรียนท�าให้ไม่สามารถท�าให้เขาสนใจเรียนได้

   การท�าให้ผู้เรียนสนใจ จึงเป็นสิ่งส�าคัญอันดับต้นๆ 
ก่อนท่ีจะเริ่มต้นการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละครั้ง 
เทคนิคการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนที่ได้ลองใช้ และ
ได้ผลลัพธ์ที่ดีส�าหรับผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 นี้คือ

การใช้ “กิจกรรม” น�าเข้าสู่  “บทเรียน”

หนึง่ในกจิกรรมทีจ่ะแบ่งปันในครัง้นี ้คอื “ถงัขยะกบั
การสื่อสาร” กิจกรรมดึงดูดความสนใจ เพื่อการน�า
เข้าสู ่บทเรียน เร่ิมต้นโดยผู้สอนน�าถังขยะเข้ามา
ในห้องเรียน และวางหน้าชั้น นักศึกษาถูกกระตุ้น
ด้วยความอยากรู้ว่าน�ามาท�าอะไร ?

   จากนั้นก�าหนดกติกาว่า ให้นักศึกษา ท�าอย่างไร
ก็ได้ กับกระดาษหนึ่งแผ่น ให้มันเข้าไปในถังนี้
โดยต้องท�าจากที่นั่งของตน  
หลายคนขย�า และโยน....
บางคนพับเป็นเครื่องร่อน....
บางคนพับเป็นดาวกระจาย...
มีเสียงบ่นว่า เขานั่งไกล ปาให้ลงยาก
บางเสียงบอกว่า ที่นั่งบัง เล็งไม่ถูก
หลายคนปาไกลเกิน

หลายคนปาไม่ถึง
และบางคนก็ติว่า ลมจากเครื่องปรับอากาศ
แรงมาก  กระดาษจึงเปลี่ยนทิศ....
ส่ิงที่ได้รับคือความกระตือรือร้นและความ

สนใจในกจิกรรมต้นชัว่โมงนี ้เมือ่เสรจ็กจิกรรม
อาจารย์จึงสรุป และเปรียบเทียบกับกระบวน
การส่งสญัญาณสือ่สารให้นกัศกึษาได้น�ากลบัไป
พินิจพิจารณาต่อ

ถังขยะ คอื ตวัรบัสญัญาณข่าวสาร กระดาษ 
คือ ข่าวสาร รูปทรงต่างๆ คือการเปลี่ยน

รปูแบบของสัญญาณ อปุสรรคต่างๆ ทีน่กัศึกษา
ได้กล่าวถงึ กค็อือปุสรรคต่างๆ ของการสือ่สาร

สนุกสนาน ได้รับความรู้ และพร้อมส�าหรับ
การเข้าสู่บทเรียน
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As society evolves and technology 
advances, many educators have been 

adopting new teaching methods to serve the 
objectives of modern education. If new and 
suitable teaching technique and learning 
content are adopted, the result is the learning 
fulfillment for both students and teachers. In 
this article, I will share the technique, I believe 
to be effective for teaching in the 21st century. 

My teaching career started twenty years ago. 
Back then, we wrote on blackboards and used 
overhead projectors. Teaching during those times 
was very traditional and unique, the transfer of
information was limited to students physically
present. Thus, only the very important concepts
and knowledge transfer occurred during classroom 
discussion, while the rest of the lessons and details 
were left for students to grasp or practice on their 
own through homework and other assignments. 

Later on, as we entered the age of classroom 
projectors and “PowerPoint lectures”, the preparation
of teaching materials had become “Learning
content integration”. We could combine text, 
pictures, equations, or other teaching examples 
into one single format of teaching document. 
Although this allowed teachers to transcribe both 
the main learning content and supplementing 
materials into a single source, we often overlooked 
the effectiveness in which students can absorb
this knowledge. Moreover, as generation gap
between teachers and students widens, along 
with difficulties in teacher-student communication
and mutual misunderstanding, the inability for 
teachers to command students’ interests and 
learning indifference happens as a result.

Making students interested in the subject and
attentive is utmost important aspects in teaching. 
The technique that works well in the 21st century
is teaching through:

One activity I like to share here is the “Trash Can 
and Communication”. This activity attracted the 
attention of students as a bridge into the lesson. 
The teacher started by bringing a trash can into 
the classroom, placed it in the front.  Students were 
stimulated and became curious about its purpose. 

The teacher then told the students that they could 
do whatever they want with a piece of paper and 
make it into the trash can without getting up from 
their spots. 
Many crumpled up their paper and threw. 
Some made paper planes.
Some made origami ninja stars. 
Many complained that their seats were too far away, 
it was hard to reach the can. 
Some said there were seats in their way, 
it was hard to aim. 
Many threw their paper too far, and many threw 
short of the trash can. 
Some complained that the breeze from the 
air conditioner was too strong, the paper changed 
directions. 

What we received from students was their
enthusiasm and their interest in this short activity.
After the activity, I summarized and compared
methods of communication so that students
can contemplate it over by themselves
 

The Trash Can symbolizes the information
receiver, while the pieces of paper represent 

the transmitted information. The difference in 
shapes and forms of each piece of paper represent
varieties of information in many different forms, 
and the students’ complaints are our struggle to
communicate. 

The students had fun, received some knowledge, 
and are ready to start the lesson.

Information transfer technique 

for 21st - century classrooms.
“ U s i n g  a c t i v i t i e s

  t h a t  l e a d  t o  l e a r n i n g ”

Translated by : Dr. Pirasan Punyagupta
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“ โ อ ก า ส ”                                                                                                                                               
        มักซ่อนอยู่ในทุก   

 “ วิ กฤติ ” …                                
ภายใต้ COVID-19          
ต้องมีโอกาสดีซ่อนอยู่เช่นกัน

บทความ

ผศ.ปเนต เสรี รั งสรรค ์                                      

อาจารย ์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจ                                             

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ข่าวนักเรียนไทยรุ่นพี่โรงเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ สอนวิธีทักทายด้วยการ “ไหว้” แทนการจับมือ
ให้แก่น้อง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ท�าให้การไหว้ได้
รับความสนใจอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ดี นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีการไหว้เป็นท่ีรับรู ้ในหมู่ชาวต่างชาติ 
ในฐานะที่ช่วยป้องกันภัยจากไวรัส…

ย้อนไปในเดือนพฤศจิกายน 2545 หวัดมรณะหรือซาร์สซึ่งเกิดจาก
ไวรัสตระกูลโคโรนาได้เริ่มอุบัติข้ึน เดือนกันยายนปีเดียวกันนั้นเอง 
คุณ “เดช บุลสุข” ผู้บุกเบิกร้าน “แมคโดนัลด์” ในประเทศไทย
มีไอเดียปรับภาพลักษณ์ร้านให้สะท้อนความเป็นไทยมากขึ้น

คุณเดชเปลี่ยนกรรมการผู ้จัดการชาวต่างชาติเป็นคนไทยครั้งแรก 
เพิ่มอาหารไทยเข้ามาในเมนูมากข้ึน เปลี่ยนบริษัทตัวแทนโฆษณา
สัญชาติอเมริกันเป็นบริษัทสัญชาติไทย และที่เป็นไฮไลต์ส�าคัญคือ…

ปรับเอกลักษณ์ลุงโรนัลด์หน้าร้านให้ยืน “ไหว้” ทักทายลูกค้าแทนท่า
เชื้อเชิญหรือนั่งบนเก้าอี้แบบเก่า

นี่ถือเป็นครั้งแรกของโลกท่ีลุงโรนัลด์ได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่างแท้จริง

คุณเดชท�าเรื่องขอสร้างลุงโรนัลด์ยกมือไหว้ไว้ตั้งหน้าร้านเพิ่มอีก
98 สาขา ไปยงัส�านกังานใหญ่ท่ีอเมรกิา ซึง่ไม่น่ามปัีญหา แต่ปรากฏว่า…

ส�านักงานใหญ่ไม่อนุมัติค�าขอของคุณเดช!!! (คงชินภาพการจับมือ
ทักทาย เลยตอบปฏิเสธมา)

แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไป 2 เดือน คนทั่วโลกต้องหวาดผวากับข่าวการ
แพร่กระจายของโรคซาร์ส ตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเริ่มมากขึ้น   

แพทย์พบว่าเช้ือไวรัสซาร์สจะอยู่ในสารคัดหล่ัง เช่น น�้ามูก น�้าลาย 
เสมหะ หากผู้มีเช้ือไอหรือจามใส่มือ แล้วไปจับมือทักทายคนอื่นตาม
วัฒนธรรมฝรั่ง โอกาสเกิดการระบาดของโรคจะสูงขึ้นทันที  

ภายใต้วิกฤติซาร์ส คุณเดชกลับเห็นโอกาสแจ้งเกิดลุงโรนัลด์ยกมือไหว้ 
โดยรีบแจ้งส�านักงานใหญ่ว่าการไหว้แบบไทยน่ีดีมาก ไม่เพียงเป็นการ
ทักทายที่อ่อนช้อยงดงาม แต่ยังช่วยลดการระบาดของโรคซาร์สได้ 
เพราะไม่ต้องสัมผัสถูกตัวกันเลย

ว่าแล้วก็ขอสร้างลุงโรนัลด์ยกมือไหว้อีกครั้ง ผลปรากฏว่า… อนุมัติ!!!

จากวันนั้นถึงวันนี้ ลุงโรนัลด์หน้าตาใจดียืนยิ้มยกมือไหว้ต้อนรับ
นักท่องเที่ยวจากท่ัวโลกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยได้กลายเป็นภาพจ�า
ถึงร้านแมคโดนัลด์ ประเทศไทย ในใจผู้บริโภคมากว่า 17 ปีแล้ว
                       
“โอกาส” มกัซ่อนอยูใ่นทกุ “วกิฤต”ิ... ภายใต้ COVID-19 ต้องมโีอกาส
ดซ่ีอนอยูเ่ช่นกนั ท่านผูอ่้านล่ะครบั หาเจอเหมอืนคณุเดชหรอืยงัครบั…

อ้างอิงข ้อมูลและภาพประกอบ:                                                                                                                                         

[1] https://www.dailymail.co.uk/news/article-8077643/Coronavirus-sees-Brighton-College-ditch-handshake-

Thai-greeting.html?fbclid=IwAR0v5YY-LGM9gH5QmRs2Sr3mqCpjR1PvRzsx8vJK6EC6BJ1zmy1TXbVczGQ

[2] https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10219364336118067&id=1201210877                                                                                              

[3] http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=3825                                                                                                                                    

[4] https://adage.com/article/focus-stock-photography/ronald-mcd-custom-thailand/51271                                 

[5] https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=6

[6] https://www.instagram.com/mcdonaldsthailand/                                                                                                                              

[7] https://www.cdti.ac.th/

การไหว้แบบไทย                                           
กับการป้องกันภัยไวรัส: กรณีศึกษาลุงโรนัลด์ยกมือไหว้
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Recently, the traditional greeting, “Wai”, received a lot of attention as an alternative 
greeting ritual to help reduce the spread of COVID- 19.

However, this isn’t the first time the 
“Wai” greeting has been known 
amongst foreigners as a method to 
help preventing virus tranmission.
In November 2002, we saw the 
beginning of the SARS outbreak 
in East Asia, caused by the same 
family of the current Coronavirus.  
Earlier in September of that same 
year, Mr. Dej Bulsuk, a pioneer of
the McDonalds franchise in
Thailand wanted to enhance the 
brand image to reflect our Thai 
culture. 

Dej Bulsuk opened the first branch 
of McDonald’s at Sogo shopping
centre, now AmarinPlaza, at the 
Ratchaprasong intersection in
Bangkok, in 1983. After changing 
McDonalds’ advertising company 
from an American agency to a 
Thai company, he made an iconic 
change, which is… 

Having the Ronald McDonald
character in front of the stores
“Wai” to greet customers instead 
of a welcoming pose or sitting on 
a bench.

This was the first time, globally,
a local McDonald’s franchise made 
a shift to portray local culture.
 
Dej Bulsuk sent a request to the 
McDonald’s head office in the US 
to install Ronald McDonald with 
the “Wai” pose in 98 more stores…
It sounded like a reasonable
request…, 

but the head office denied his 
request!!! 

But two months after the request, 
the world became fearful of the 
SARS outbreak. As the number of 
infected cases increased,doctors 
and researchers found the virus 
could      transmit     through    respiratory
droplets such as nasal mucus, 
saliva, and phlegm. If an infected 
person coughed or sneezed in 
their hands, then shook hands 
or made physical contact with 
someone else (like most people in 
western countries do), that other 
person had high risk of infection. 

Under this crisis, Mr. Dej could see 
the opportunity to fulfill his idea 
of “uncle” Ronald McDonald “Wai” 
statue. He quickly contacted the 

Written in Thai by 
Asst. Prof. Panet Serirungsun

Translated by 
Dr. Pirasan Punyagupta

head office once again and 
promptly explained that the Thai 
way of greeting with “Wai” was 
not only graceful, but it could also 
help teaching people to prevent 
the spread of the virus because 
people can avoid the physical 
contact. 

His second request was promptly 
approved!!!

Since that day, the smiley Ronald
McDonald figures have greeted
the locals and tourists from around
the World with “Wai”, without ever 
being tired nor complained. It has 
become an iconic figure in front 
of McDonalds’ in Thailand for over 
17 years. 

Looking carefully, one may find 
hidden “Opportunities” present 
in a “Crisis”. The current COVID-19 
outbreak will eventually pass, 
then we may see an unexpected 
silver lining in the horizon ahead 
of us.

Have you found an opportunity 
like Mr. Dej?

The Thai greeting “Wai” 
and the prevention of virus outbreak: A case study of Ronald McDonald
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จิ้ งห รีด
พันธุ์ทองแดงลาย
หรือสะดิ้ง 
 
มีโปรตีนสูง               
สามารถพบได้ทุกภูมิภาคของไทย                                     
อุดมด้วย วิตามินบี 12                   
แคลเซียม ธาตุเหล็ก               
และ กรดอะมิโน ที่จ�าเป็น 

ผลงาน เส้นขนมจีนแป้งสดเสริมโปรตีนจิ้งหรีดผง                                                                           
Fresh Kanom Jeen Noodles With Cricket Protein Powder

สร้างสรรค์โดย                                                                                                                               
นายพิสิฐพงศ์ ทิวทอง    นางสาวชญาภรณ์ พ่ึงเที่ยง    นางสาวเอื้ออังกูร วิทยรุ ่งเรือง                                                                                                                        
นักเรียนระดับ ปวช.สาขาอาหารและโภชนาการ
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ครูที่ปรึกษา คุณครูอรวรรณ แผนสมบูรณ์                                                                                                                                          
ที่ปรึกษาร่วม  โรงงานบ้านขนมจีนสาย 4                                                                                                            
คุณอนิรุทธ มงคลวัฒนากุล และคณะท�างาน                                                                                                                                           
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา     
                                 อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ                                                                                                                                      
[1] https://www.thairath.co.th/news/local/north/1770483                                                                                                  
[2] https://www.thaipost.net/main/detail/4555                                                                                                             
[3] https://warning.acfs.go.th/th/articles-and-research/view/?page=30                                                                          
[4] https://www.cdti.ac.th/

   ก่อนหน้านี้ “จิ้งหรีด”จัดเป็นแมลงที่ได้รับ

การก�าหนดให้เป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่

ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

หรือ Food and Agriculture Organization 

of the United Nation : FAO ส่งเสริมให้

ประชาชนหันมาบริโภคเพราะมีราคาถูกและ

หาได้ง่ายในท้องถิ่น

   ในประเทศไทยก็มีการน�าจิ้งหรีดมาพัฒนา

เป็นอาหารหลากหลาย เช ่นกัน โดยในการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34/2562 ผลการ

ประกวดประเภทนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ ์

ระดับชาติ “เส้นขนมจีนแป้งสดเสริมโปรตีน

จิ้งหรีดผง” ของนักเรียนระดับ ปวช. โรงเรียน

จิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

สามารถพัฒนาสูตรได ้รับรางวัลเหรียญทอง

ในการแข่งขัน

ที่ผ ่านมากฎระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่ หรือ 

Novel Food ของสหภาพยุโรปหรือ EU          

ที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ได้มีการก�าหนดสินค้าเกษตรและอาหาร

หลายรายการรวมทั้งจิ้งหรีด สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนตามข้อก�าหนดภายใต้กฎหมาย 

Novel Food ได้
   

   ปัจจุบันหลายประเทศทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ ่น ต่างนิยมน�าจ้ิงหรีด                        

ไปแปรรูปเป็นแป้ง ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ โดยไทยถือเป็นผู ้ส ่งออกจิ้งหรีด            

รายส�าคัญที่มี ท้ังการส่งออกจิ้งหรีดแบบสด แช่แข็ง บรรจุกระป๋อง หรือแปรรูป               

เป ็นแป้ง ส ่วนภาครัฐก็หันมาให้ความส�าคัญส่งเสริมและยกระดับ มีการก�าหนด

มาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ.8202-2560) สนับสนุนให้มีการส่งออก เป็นสินค้า

โปรตีนทางเลือก ทั้งน้ี เน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ถือว่าเหมาะ    

ต ่อการเล้ียงจิ้งหรีดหรือแมลงเศรษฐกิจอื่นท่ีตลาดต้องการในอุตสาหกรรมแมลง

ส�าหรับใช้เป็นอาหารทางเลือกในอนาคต

เปิดไอเดีย

“เส้นขนมจีนแป้งสดเสริมโปรตีนจิ้งหรีด” 
รางวัลเหรียญทองนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  ปี  2562                                                                                                                                
ความนิยมการบริโภคแมลง แหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ ก�าลังได้รับความสนใจทั่วโลก ร้านอาหารหลายแห่ง ต่างน�าแมลง

มาพัฒนาเป็นอาหาร สร้างสรรค์เมนู เพื่อให้ผู้บริโภคลองชิม โดยเฉพาะ จิ้งหรีด จัดเป็นแมลงที่มีการน�ามาท�าอาหาร 

และแปรรูปเป็นแป้ง เพื่อน�าไปใช้เป็นส่วนผสมเมนูต่างๆ เช่น เบเกอร่ี ในหลายประเทศ
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Organic crickets insect farm Thailand

Translated by :
Dr. Pirasan Punyagupta

Fresh Kanom Jeen Noodles With Cricket Protein Powder
Recipe created by:

Pisitpong Thewtong, Chayapon  Puengtieng, Uerangkoon  Wittayarungruang                                                                                                              
students from the Food and Nutrition Course, Chitralada Vocational School,
Chitralada Technology Institute

Advisor  Orawan  Pansomboon
Chitralada Vocational School, Chitralada Technology Institute                                                                                                                                        

Reference :
[1] https://www.thairath.co.th/news/local/north/1770483 
[2] https://www.thaipost.net/main/detail/4555 
[3] https://warning.acfs.go.th/th/articles-and-research/view/?page=30
[4] https://www.cdti.ac.th/

The house cricket
 have high protein, 

can be found in 
every region of Thailand, 
and are full of vitamin B12, 
calcium, iron,  and
essential amino acids. 

R e c e n t l y ,  “ C r i c k e t s ”  w a s
recognized as a new alternative 
source of protein and the Food 
and Agriculture Organization of 
the United Nations ( FAO) has 
promoted its consumption as it is 
economical and locally plentiful.

In Thailand, crickets have been 
developed into various kinds
of food. Recently, at the 34th
National Vocational Student 
Skills Competition (2019) in the
Innovative Inventions category, 
the “Fresh Kanom Jeen Noodles 
with Cricket Protein” by Vocational 
students of Chitralada Vocational 
School,Chitralada Technology 
Institute, won the gold medal in 
product development. 

On January 1, 2018, the European 
Union’s newly released regulation 
of novel food became effective.
Therefore, many food and

agricultural products, including 
crickets, can be registered under 
the novel food law.

Currently, it has become trendy 
in many countries in Europe,
including the United States and 
Japan to process crickets into 
flour to be used as an ingredient 
in products.  Thailand is one of the 
largest exporters of fresh, frozen, 
canned crickets, or processed 
into flour.

The government sector has been 
promoting the cricket market by 
setting the standard of cricket
farms (TAS 8202-2017)  and 
supporting the export of crickets 
as alternative protein source.  
Moreover,  the geographical 
climate of in Thailand is optimal 
for farming crickets and other 
kinds of insects that the market
is in need of as an alternative
food source for the future.

Insect consumption is becoming increasingly popular around the world as an
alternative protein source. Many restaurants have developed new recipes to include
insects, and crickets in particular has been cooked into food and processed into flour 
to be used in baked goods in many countries.

“Fresh Khanom Jeen noodles with
 Cricket Protein Powder” 
wins a gold medal in the 34th Vocational Student Skills
Competition (2019) in the Innovative Inventions Category.



“เดิมเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดกับภาษาจีน กระทั่งได้รับทุนการศึกษาและมีโอกาสได้ไปเรียนที่ประเทศจีน ท�าให้เราต้องหันมา
ฝึกพูด ฝึกเขียน ด้วยว่าเราไปต่างบ้านต่างเมือง ก็อยากจะสื่อสารกับเพ่ือนๆ บ้าง จึงเป็นท่ีมาของการเริ่มศึกษาภาษาจีน
อย่างจริงจัง และรู ้สึกรักในภาษาจีนตั้งแต่นั้นมา”
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ดังที่เราทราบกันดีว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีผลกระทบอย่างมากต่อทุกด้านของชีวิตของเรา โดยเฉพาะ 
ในด้านการศึกษา

ด้วยการพิมพ์และการผลิตกระดาษผู้คนไม่จ�าเป็นต้องเขียน บนหนังแกะ
และใบไผ่อีกต่อไป ทุกคนไม่ว่าจะยากจนหรือร�่ารวย มีความเป็นไปได้
ที่จะเรียนรู้ อาจมีเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือมากกว่าต้นฉบับตอนน้ี น่ีคือ
การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มันช่วยให้
ผู้คนเรียนรู้ได้มากขึ้นในเวลาน้อยลง

ตอนนี้มีทั้งปากกาหมึกแห้งและปากกาหมึกซึม พวกเราสามารถน�ามัน
ออกจดบันทึกได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จ�าเป็นต้องเตรียม  พู่กัน  หมึก  กระดาษ  
ก็สามารถจดบันทึกได้แล้ว  และในการพัฒนา เคร่ืองเขียนมานั้น ยังช่วย
ให้ประหยัดทั้งเงินและเวลาในการจดบันทึกสิ่งต่างๆ อีกด้วย
  
และตอนนีย้งัมคีอมพวิเตอร์และโปรเจคเตอร์ เราสามารถเหน็ ฤดใูบไม้ผลิ
ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวของปักกิ่ง และการจราจร ของเซี่ยงไฮ้                                                           
ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในห้องเรียนก็ตาม ซึ่งเราไม่จ�าเป็นต้องใช้หนังสือ เพื่อ
เข้าใจประเทศจีนอีกต่อไป

เทคโนโลยเีป็นรากฐานทีส่�าคญัของการพฒันาการศกึษา มนัได้เปลีย่นวธิี
ที่เราเรียนรู้ เปิดขอบเขตของเราและให้ความสะดวกสบายที่ดี ส�าหรับ
การเรียนรู้ของเรา

สุนทรพจน ์ภาษาจีน โดย

นายอรรณพ พุ ่มไม ้    

เกียรติบัตร เห รียญทอง ประเภทการประกวดสุนทรพจน ์ภาษาจีน ระดับชั้น  ปวส.                                                        

โรง เรียนจิตรลดาวิชา ชีพ สถาบันเทคโนโลยี จิตรลดา         

รางวัลสุนทรพจน์ภาษาจีน                                        
จากไม่รู้จักจนรู้สึกรัก . . .ก้ าวสู่หนทางสู่ รางวัล
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As we all know, science and technology 
development has made an enormous 
impact  on  every  part  of  our lives,  especially 
in education and communication. 

With the creation of paper and printing, we 
no longer needed to write on dried sheep
skin or dried leaves. There was ever more 
knowledge in books than in any previous 
manuscripts. Now, with affordable modern 
communication tools, all people, regardless
of wealth or status, have direct access to 
knowledge, thus, an open opportunity to 
learn. The result of science and technology 
in education is enabling people learn more, 
in less time. 

The newly developed writing tools save us 
money, gives us time to prepare for lessons 
and improves how we learn. We have both 
the ballpoint pen and the fountain pen. 

We can take it out to record our days whenever, wherever 
we want, without any need to prepare pens, ink, and 
paper.

And now, we also have computers and projectors. 
We can see Spring, Summer, Autumn, and Winter of
Beijing and we can see the traffic in Shanghai, all at 
once, as we sit in the classroom. We no longer need 
to rely only on textbooks in order to understand China. 

Technology is now the important tools for development 
on how we educate. It has changed the way we learn, 
open up new horizons and facilitate conveniently
accessible learning experience for all.

Chinese speech contest award 
From unknown to unstoppable...The path to achieving awards.  
                                                                                                                                                                                                            
I used to be someone that wasn’t so good at the Chinese language, 
until I was given the opportunity to study in China. It forced me to put in
effort to learn speaking and writing the local Chinese language. Living in
a different country, I wanted to be able to communicate with new friends.
That was the beginning of my journey in seriously learning Chinese, and
how I fell in love with the language from then on.



สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Chitralada Technology Institute
อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 ส�านักพระราชวัง                       
สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552
http://www.cdti.ac.th
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