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     ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มนุษย์ไม่ว่าชาติชั้นวรรณะ ศาสนา เพศ หรือวัยใด ต่างตระหนกและตระหนักว่าสุขภาพ

มีความส�าคัญมากเพียงใด ทั้งสุขภาพกายและใจ แม้ภายหลังวิกฤตมนุษยชาติจะมีทัศนะ

เปลี่ยนไปจากเดิม ค�าว่า “อยู่เย็นเป็นสุข” และ “กินดีอยู่ดี” ยังฝังใจทุกคน เศรษฐกิจ

พอเพียงจะมีความหมายมากขึ้น

   ในวิกฤตก็มีโอกาส สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ถือโอกาสสร้างนวัตกรรมหลายอย่าง

ในช่วงนี ้เพือ่แก้ปัญหา และช่วยผ่อนคลายเยยีวยาผลกระทบท่ีเกดิขึน้ เช่น เราจดัการเรียน

การสอนออนไลน์ เราเปิดสอนวิชาประกอบอาหาร ถ่ายทอดสดออนไลน์บริการฟรีแก่

ประชาชนทีอ่ยูก่บับ้าน ทัง้เพือ่รบัประทานเองและเพือ่จ�าหน่ายหารายได้ และเราได้คดิค้น

อปุกรณ์หลายอย่าง ได้แก่ ตู้อบเอกสารหรอืสิง่ของทีร่บัมาจากภายนอก  และหม้ออบโอโซน  

เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะเปื้อนสิ่งของหรือของใช้ประจ�าตัว เป็นต้น

   นวัตกรรมและความร่วมมือของทุกฝ่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวิถีชีวิตจะน�า

มนุษยชาติผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

                      รองศำสตรำจำรย์ คุณหญิงสุมณฑำ  พรหมบุญ          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                อธิกำรบดี

สารจากอธิการบดี
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“FIGGIE” นวัตกรรมอำหำรเสริมพุดดิ้ง
เพื่อผู้สูงอำยุ รำงวัล Silver Medal Award 

จำก ITEX 2019

งำนวิจัย “เทียนสุขภำพจำกไขถั่วเหลือง” 
ทูอินวัน ตอบโจทย์ช่วยผ่อนคลำย

ให้กลิ่นบ�ำบัดและใช้นวดสปำ

นวัตกรรมรำงวัลเหรียญทอง 
“ระบบแสงเล่ำเรือ่งส�ำหรบังำนนทิรรศกำร” 

 จำก I-New Gen Award 2020

เปิดผลส�ำรวจอำชีพที่จะเติบโต
ไปพร้อมกับ AI และกำรปรับตัว
ของมนุษย์ในยุค AI

Hong Kong Old School Cuisine : 
กับข้ำวฝีมือเก่ำของฮ่องกง ตอน 1

ต�ำรบัต�ำรำอำหำรไทย - อำหำรนำนำชำติ
: วิธีท�ำขนมและผลไม้แช่อิ่ม
: ต�ำรำกบัข้ำวชำววงั

COVID- 19 ห่วงใย...สู้ไปด้วยกัน
สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ
ผนึกก�ำลังร่วมฝ่ำวิกฤติ 

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สรวมชีพบรมบาทเจ้า       จอมไทย
พระวชิรเกล้าเกริกเกียรติไกล      ส่องหล้า
เหล่าข้าฯ อิ่มเอมใจ  ใต้ร่ม บุญเฮย
เย็นศิระพระคู ่ฟ้า   ยิ่งเพี้ยงปิตุรงค์

   ๒๘ กรกฎามาสแม้น     เวียนมา
เหล่าราษฎร์จิตรลดา  พร่ังพร้อม 
เพียงไตรรัตน์เทวา  ประสิทธิ์
ทรงพระเจริญดั่งน้อม  เอ่ยถ้อยถวายชัย

ด ้วยเกล ้าด ้วยกระหม ่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู ้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค

ผู ้ประพันธ์
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ผลงานนวัตกรรมอาหาร
Innovative “Ficus Carica” Pudding for Aging Consumers (FIGGIE)

พัฒนาโดย
นายณัฐพงศ์ วีระทวีพร, นางสาวจารุมน คุ้มวงษ์, นางสาวอติพร ทองใบโต,

นางสาวศุภธินี บัวเงิน, นางสาวมนสิชา สุวัจนานนท์, ดร.เดวิด มกรพงศ์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ก ารเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุทั่วโลกถือเป็นตลาดส�าคัญ
ของนักพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอาหารเพื่อ
สุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติพิเศษ 
ตอบโจทย์ทั้งรสชาติ การกินง่าย กลืนคล่อง

 
โดยทีมวิจัยนักศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารในรูปของ “พุดดิ้ ง” ที่
เหมาะกับการบริโภคของผู้สูงอายุ ใช้นวัตกรรมกระบวนการผลิตแบบ
Ultrasonic Extraction เพื่อสกัดสารส�าคัญและแปรรูป เพ่ือคงไว้ซึ่ง
สารอาหารที่มากที่สดุ

ส่งผลให้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ FIGGIE ที่พัฒนาขึ้นสามารถคว้ารางวัล 
เหรียญเงิน ในเวทีระดับสากล Silver Medal Award จากการประกวด 
ในงาน ITEX 2019 และรางวัลพิเศษ Commending Excellent and 
Creative Effort to Invent ด้วยผลงาน Innovative “Ficus Carica” 
Pudding for Aging Consumers หรือนวัตกรรมอาหารเสริมพุดดิ้งที่มี
คุณค่าทางอาหารสูงเพื่อผู้สูงอายุจากลูกฟิก

ส�าหรบัการคดิค้นและพัฒนาสตูรพดุดิง้ขึน้มา ทมีวจิยัได้ศกึษาพฤตกิรรม
การบริโภคของผู้สูงอายุทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิด
การยอมรับสูตรพุดดิ้งที่วิจัยสูงที่สุดทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ FIGGIE ที่ผ่านการ
วจิยัพฒันา ทัง้ในแง่คณุลกัษณะผลติภณัฑ์และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคจดัเป็น

ผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารในรูปแบบพุดดิ้งที่มีลักษณะนิ่ม ลื่น กลืนง่าย
ทานง่าย มีสารอาหารที่ครบถ้วนและให้พลังงานเหมาะสมต่อหนึ่ง
มื้ออาหาร

ผลิตภัณฑ์ FIGGIE มีส่วนประกอบหลัก คือ ลูกฟิกหรือมะเดื่อฝรั่ง
ที่มีประโยชน์ส�าคัญช่วยควบคุม และรักษาระดับของฮอร์โมนอินซูลิน 
นอกจากนีย้งัมเีอนไซม์จากแกนสับปะรดมาช่วยในการดดูซมึสารอาหาร
ที่ได้ทานเข้าไป ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและน�าไปใช้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

พร้อมส่วนผสมส�าคัญ ได้แก่ ถั่วด�า ถั่วแดง และงาขี้ม่อน ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
ที่ให้โปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ 

มีรายงานจ�านวนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 2562 พบว่าไทย 
มผีูส้งูอายคุดิเป็นร้อยละ 16.73 ของประชากรภายในประเทศ  โดยผูส้งูอาย ุ
ส่วนใหญ่ ประสบปัญหาเรือ่งของการได้รบัสารอาหารไม่เพยีงพอจากการ 
บริโภคและประสบปัญหาเรื่องของโรคต่าง ๆ  ที่พบในผู้สูงอายุ ส่งผลให้
ผู้สูงอายุขาดสารอาหารที่จ�าเป็นต่อร่างกาย เกิดภาวะการเคี้ยวอาหาร 
ยากล�าบากในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกลืนอาหาร 
จึงท�าให้เกิดปัญหาการเบื่ออาหาร น�าไปสู่การขาดสารอาหารตามมา

มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การกินอาหารหน่ึงม้ือเพื่อให้พุดดิ้ง
จากลูกฟิก สามารถทดแทนอาหาร
ในมื้อนั้นๆ ได้ทันทีที่รับประทาน

“FIGGIE” นวัตกรรมอาหารเสริมพุดดิ้งเพื่อผู้สูงอายุ
รางวัล Silver Medal Award จาก ITEX 2019
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 Main ingredient

 Figs

Geriatric diseases

who have issues
with swallowing food

Nutrient deficiency
problemsdue to poor diet 

The elderly develop chewing
difficulties

Pudding, the innovative food supplement 

innovative “ficus carica”
Pudding for Aging Consumers : figgie

The growth in the aging population around the 
world has become an important driver for product 
developers, especially dietary supplements for the 
elderly, which require special properties; taste and 
ease of eating and swallowing. 
 
A research team of students from the Faculty of Business
Administration, Chitralada Technology Institute has
developed a meal replacement in the form of pudding,
suitable for the elderly. They use the Ultrasonic Extraction
process to help retain much of the needed nutrients.  As a 
result, the developed “FIGGIE” won a silver medal award 
from the international competition, ITEX 2019, as well as 
the special “Commending Excellent and Creative Effort 
for Invention” award. With their innovative project; the 
“Ficus carica”, also known as figs, has become pudding
for aging consumers. 

In the process of research and development of this 
pudding, the research team studied the eating behaviors 
of the elderly within Thailand and abroad, creating the 
recipe that is well received overall.  The FIGGIE has been 
thoroughly developed and tested to fit both product 
features and consumer behavior aspects. The dietary 
supplement in the form of the pudding is soft, smooth, 
easy to chew and swallow, with sufficient essential
nutrients and energy for one meal.

FIGGIE’s main ingredient is figs. Its benefits include helping
to control and maintain insulin levels. Moreover, by adding
pineapple core, its enzymes also aid the absorption
of nutrients and allow the body to use them much faster.

Since FIGGIE’s nutritional contents are suitable and 
fully sufficient for one meal, it can be a substitute for 
a regular meal, along with other important ingredients
such as black beans, kidney beans, and perilla seeds 
which are used as a protein substitute for meat.

Department of Older Persons reports that 16.73% of 
Thai population are classified as elderly. Most of the 
elderly population in Thailand, however, face nutrient 
deficiency due to poor diet and geriatric diseases. Many 
elderlies develop chewing difficulties, consequentially, 
will have issues with swallowing food. This can lead to 
reduced appetite which results in malnutrition.

   FIGGIE’s nutritional contents 
are suitable and fully sufficient
for one meal, it can be a substitute 
for aregular meal

Approved by : Dr. Pirasan Punyagupta

“Figgie” pudding, an innovative food supplement 
wins silver medal award from ITEX 2019
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การเรียนยุคปัจจุบันของเด็ก ๆ ไม่เพียงมีผลงานส่งครู แต่การจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จ�าเป็นต้องศึกษาและท�าวิจัยจาก
กลุ่มตัวอย่างจริง ต้องวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านเพื่อให้สินค้าตอบโจทย์ผู้บริโภค

วั    
นน้ีเรามาดูการท�างานวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของนักเรียนโรงเรียน
จิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยี

จติรลดา จากผลิตภัณฑ์ตวัอย่างเทยีนสุขภาพ
จากไขถั่วเหลือง : อวลลดา พัฒนาเป็นสินค้า 
สุขภาพ

ในการคัดเลือกวัตถุดิบท่ีใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ได้มีการเลอืกใช้ไขถัว่เหลอืง หรอื Soy Wax เป็น 
วตัถดุบิจากพืชธรรมชาตเิป็นหลกั โดยคณุสมบตัิ 
เด่นของไขถั่วเหลือง เมื่อจุดเทียนจะได้น้ำมัน 
ใช้นวดผ่อนคลาย ในการคิดสูตรมีการเลือกใช้
น้ำมนัหอมระเหยแทนน้ำหอมสงัเคราะห์จงึเป็น
เทยีนสขุภาพ ทอูนิวนั ใช้งานได้ 2 รปูแบบ คอื ใช้
เป็นเทียนจุดให้กลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหย 
และใช้เป็นน้ำมันส�าหรับนวดผ่อนคลาย

สามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้รักสุขภาพ ท่ีให้ความ
ส�าคัญกับวัตถุดิบจากธรรมชาติ และนิยมท�า 
โฮมสปาทีบ้่าน ตรงกบัเทรนด์ผลติภณัฑ์สุขภาพ 
ท่ีก�าลงัได้รับความนยิมทัว่โลกในปัจจบุนัสอดคล้อง
กับการวิจัยทางการตลาด

พบว่า ผลการตอบรบัเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์ในการ
ทดลองตลาด กลุ ่มตัวอย่างที่ส�ารวจในกลุ ่ม
ผู้หญิงอายุระหว่าง 15-25 ปี ส่วนใหญ่เห็นว่า
ผลิตภัณฑ์ช่วยบรรเทาความเครียดได้มากที่สุด 
มีความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีขนาด 30 กรัม 
ส่วนราคา ควรอยู่ในช่วง 50-100 บาท กลุ่ม
ตวัอย่างรูจ้กัสินค้าผ่านช่องทาง เฟชบคุ แต่จะซ้ือ
สินค้าผ่าน อินสตาแกรม 

พึงพอใจการสั่งซื้อทางออนไลน์ และจัดส่งทาง
ไปรษณีย์

เทียนสุขภาพจากไขถ่ัวเหลือง 
“อวลลดา” หรือ Auanlada 
Soy Wax Candle

ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ได้แก่
ไขถั่วเหลือง หรือ Soy Wax และใช้
กลิน่จากน้ำามนัหอมระเหย เปน็เทยีน
เพื่อสุขภาพแบบ ทูอินวัน  ใช้จุดเพื่อ
กระจายกลิ่นจากธรรมชาติและ
สามารถใช้น้ำามันจากไขถั่วเหลือง
ที่หลอมละลายขณะจุดเทียน มาใช้
เป็นน้ำามันนวดผ่อนคลาย

งานวิจัย “เทียนสุขภาพจากไขถั่วเหลือง” ทูอินวัน 
ตอบโจทย์ช่วยผ่อนคลายให้กลิ่นบำาบัดและใช้นวดสปา
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Let us examine the research
conducted by vocational
students from Chitralada
Technology Institute,
called “Auanlada” 
Soy Wax Health Candle.
 
In the ingredient selection process, 
soy wax has been selected as the 
main ingredient. Once it is heated 
and melted, the oil is used in massage
therapy. Therefore, the recipe is 
created using essential oils instead 
of synthetic perfume. The scented 
health candle has “2-in-1”usage; the 
candle is for lighting while 

the oil from the scented candle is 
for relaxing massage. It satisfies the 
demands from health-lovers who 
prioritize the importance of natural 
ingredients and enjoy it in their own 
home spas, as well as matching the 
ongoing trend of health products 
around the world. 

This has been a valuable lesson 
in marketing research and product 
testing, which analyzed the response 
from people using the sample
product, done in a group of women 
aged 15-25.The results found that 
the majority thought the product 
really helped alleviate stress. 

Today’s modern education may not involve just instructor’s assignments, but also
projects to design and develop products. Students need to gather information and
conduct research from real sample groups and perform analysis to design and create 
products that satisfy consumer’s needs. 

They were also interested in the 30 
grams sized package, and the price 
should be within the 50 to 100 Baht 
range. The sample group knew the 
product through Facebook, would 
purchase the product on Instagram, 
and were happy to buy the product 
online with home delivery. 

Auanlada Soy Wax Candle uses
ingredients from nature, soy wax for 
base and essential oils for scent. The 
health candles can be used 2 in-1: 
scented candle for lighting, and oil 
for relaxing massage.

Approved by : Dr. Pirasan Punyagupta

Research about 2-in-1 “Soy wax candles”
answers the demands for relaxation in aromatherapy
and spas.
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“ระบบแสงเล่าเรื่องส�าหรับงานนิทรรศการ”
(Story-Telling using Visible Light System 
for Exhibition) สามารถคว้ารางวลัชนะเลศิ ใน
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มการท่องเที่ยว พร้อมเงิน
รางวัล 70,000 บาท มาครองได้ส�าเร็จ เป็น
ผลการสร้างสรรค์ของ นายกชพัฒน์ เล็กสาลี,
นายกฤตเมธ   เหล่างาม และนายปกรณ์   อตุตโมบล
นักศกึษาชัน้ปีที ่3 คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ 
อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และดร.คทา
จารุวงศ ์รังสี  นักวิจัยหน ่วยวิจัยอุปกรณ์
สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค-สวทช.) 

ส�าหรับการท�างานของ “ระบบแสงเล่าเรื่อง
ส�าหรับงานนิทรรศการ” นักศึกษาเจ้าของ
ผลงานอธิบายจุดเริ่มต้น และหลักการท�างาน
ว่า นิทรรศการที่มีอยู ่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่
มักน�าเสนอข้อมูลผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด
แผ่นป้ายปิดประกาศ หรือการน�าเสนอแบบ
เสียงเล่าเรื่อง

โดยจะมีแสงสว่างประกอบอยูด้่วยเสมอ ซ่ึงจาก
แหล่งก�าเนิดแสงของหลอดไฟ LED

ทางทีมมีการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า หลอดไฟ LED
มช่ีวงความยาวคลืน่ระหว่าง 375 – 780 nm สามารถ
ควบคุมการติด - ดับที่ความถี่สูง โดยที่ดวงตามนุษย์
ไม่สามารถจบัการกระพรบินัน้ได้แต่จะเหน็เพยีงแสง
ที่ส่องสว่างเท่านั้น

หากมองในภาพรวมจะพบว่า หลอดไฟ LED สามารถ
ให้ความสว่างและส่งสัญญาณได้ในคราวเดียวกัน 
ฉะนั้นหลักการท�างานพื้นฐาน คือ การควบคุมให้
แหล่งก�าเนิดแสงท�าการเปิด - ปิดตามจังหวะของ
ข้อมูลดิจิทัลท่ีป้อนเข้าสู่ระบบได้ ประกอบด้วย
2 ส่วน คือ

1. การใส่ชุดตัวเลขฐานสอง 128 บิต หรือท่ีเรียก
ว่ารหัส ลงในตัวส่งข้อมูลผ่านแสง เช่น ข้อมูลชุด A
รหสัตวัเลขท่ีใส่ลงในวงจร จะเป็น 0100…01000001 
หรือ ข้อมูลชุด B รหัสตัวเลขที่ใส่ลงในวงจรจะเป็น 
0100…01000010 เป็นต้น

2. ตัวส่งข้อมูลมีหน้าที่แปลงรหัสตัวเลขเป็นการ
กระพริบของแสง ถัดมาคือ ตัวรับสัญญาณรหัส
ท่ีส�าคัญผลงานชิ้นนี้ ได้พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน 
CP-1223 ว ่าด ้วยการส ่งรหัสระบุตัวตนหรือ 
ข้อมูลส�าหรับอุปกรณ์ด ้านมัลติมี เดียด ้วยแสง
ที่ มองเห็นตามมาตรฐานที่ ออกโดย Japan
Electronics and Information Technology

Industries Association ประเทศญี่ปุ ่น
จากผลงานดังกล่าวจะส่งผลให้การสร้างสรรค์
นิทรรศการในยุคดิจิทัล สามารถใช้อุปกรณ์
รอบตวัให้เกดิประโยชน์ และยงัช่วยสร้างความ
หลากหลายทางเทคโนโลยีในการน�าเสนอ
ผลงานนิทรรศการในอนาคตได้

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน
วนันกัประดษิฐ์ประจ�าปี 2563 ซึง่จดัโดยส�านกังาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชมุไบเทค บางนา ปีน้ีมีผลงานวจัิย และ
สิ่งประดิษฐ์จากนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับ
มธัยมศึกษา อาชวีศกึษา และอดุมศกึษา รวมถึง
ผลงานจากนักวิจยัหน่วยงานต่าง ๆ  ร่วมส่งผลงาน
เป็นจ�านวนมาก โดยปีนี้โครงการ “Thailand 
New Gen Inventors Award 2020”
(I-New Gen Award 2020) สร้าง “เยาวชน
ผูเ้ปล่ียนอนาคต  :  Youth  as   Future   Changer”
ซึง่มกีารเปิดรบัผลงานในกลุม่เกษตรและอาหาร
กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ กลุ่มพลังงาน เคมี
และวัสดุชีวภาพ และกลุ่มการท่องเที่ยว

นวัตกรรมรางวัลเหรียญทอง 

“ระบบแสงเล่าเรื่องสำาหรับงานนิทรรศการ” 
จาก I-New Gen Award 2020
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This year’s invention and innovation
contest in Inventor’s Day 2020 was
held by the National Research 
Council of Thailand (NRCT) at the 
Bangkok International Trade & 
Exhibition Center (BITEC) in Bang Na,
presenting studies and inventions
from high school, vocational school
and university students. 

Many projects from researchers in
var ious departmentswere also
submitted. This   year,  with the “Thailand
New Gen Inventors Award 2020 (I-New 
Gen Award 2020) Youth as Future 
Changer” program, the competition 
is expanded to categories of Agriculture
and Food, Health and Medical, Energy,
Chemistry & Biological materials, and 
Tourism.

The project “Story-Telling using
Visible Light System for Exhibition”
won the grand prize at the university
level, under the tourism category,
as well as 70,000 Baht prize.

This project was the creation of 
Kotchaphat Leksali, Krichamet Laongam,
and Pakorn Uttamobol, 3rd-year
students from the Faculty of Industrial
Technology, CDTI. The team was under
the guidance of Associate Professor
Preecha Korcharoen, head of the
Faculty of Industrial Technology and 
Dr. Katha Jaruwongrangsri, a researcher
from Spectroscopic and Sensing
Devices Research Group (SSDRG)
at Thailand’s National Electronics 
and Computer Technology Center 
(NECTEC).

As for  the work ing process of 
“Story-Telling using Visible Light 
System for Exhibition” project, the 
team explained how they would 

improve methods and process for 
information displays in exhibitions. 
Currently, most presenters convey 
the information through scanning 
a QR code, announcement boards,
or audio presentations.

Most exhibitors always rely on light 
sources, usually emitted from LEDs. 
From the team’s research, they found 
that LED lamps with wavelength
of 375-780 nm can blink on and off 
at a speed undetectable by human
eyes;  hence, we see this as a continuous
light stream.

But actually, the LED lights can 
produce luminance and signaling
at the same time. There fore, the 
basic principle is to control the 
light source with On-Off (digital 0/1)
patterns to convey digitally encoded 
information.This digital information 
is input into the system consists of
two parts. First, inputting binary 
numbers (128-bit) also known as 
“codes” into light transmitters.
For example, the input data for
set A will be 0100...01000001, and 
for set B the numbers will be
0100...01000010, etc. Secondly,
the data transmitter converts the 
data streams fed into the LED
drivers, then into high speed blinking
lights.

More importantly, this project is
designed and implemented in
accordance with the CP-1223
standard, specifically for the input 

of identification code or data for 
a multimedia device with visible 
light. This standard is created by the 
Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association.
The “Story-Telling using Visible Light 
System for Exhibition” will open up 
possibilities for the creation of
The “Story-Telling using Visible Light 
System for Exhibition” will open 
up possibilities for creating new
methods to convey information 
in exhibitions in the digital age.
It enables us to adapt existing
technologies in our everyday life 
to help diversify the technology
applications in information delivery 
in the future.

Reference :
[1] https://inventorday.nrct.go.th/ewt_
news.php?nid=182
[2] https://www.cdti.ac.th/

Approved by : Dr. Pirasan Punyagupta

Gold medal innovation from 
“Story-Telling using Visible Light System for Exhibition”

at I-New Gen Award 2020
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ใน       
ช่วงท่ีผ่านมาคนคุยกันถึง AI กันมากขึ้น บางคน
ต่ืนเต้นกับความฉลาดของเอไอที่ได้สัมผัสกันอยู่
ทุกวัน เช่น การรูจ้กัชือ่ผูค้นอตัโนมตับิน เฟชบคุ และ

เฝ้าดูเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งานอยู่ตลอดเวลาหรือ
การน�าทางบน กเูกลิแมพ ทีส่ามารถน�าทางเราให้ไปถงึจดุหมาย
ปลายทางได้อย่างรวดเร็ว แม้จะมีข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อย
แต่ก็ถือได้ว่านับวันจะฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ  

เทคโนโลยี AI เป็นกระแสท่ีมาแรงในโลกยุคปัจจุบันหรือที่หลายคน
ได้ยินกันว่ายุค 4.0 คือ ยุคแห่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ 
บูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อเป็นระบบใดระบบหน่ึงท่ีช่วยให้เป็นประโยขน์
ในธุรกิจ และช่วยท�าให้เรามีคุณภาพชีวิตในการท�างานมากยิ่งขึ้น จาก
ข้อมูลบริษัท SAP บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านระบบจัดการข้อมูลในภาคธุรกิจ 
และอุตสาหกรรม จากประเทศเยอรมัน ได้ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีซึ่งพบว่าการเปลี่ยนท่ีมากท่ีสุดคือเทคโนโลยี AI, IoT และ 
Social Media ตามล�าดับ

ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ถูกน�ามาใช้ในธุรกิจ และการผลิตในอุตสาหกรรม
มากมาย อาทิเช่น การเรียนรู้พฤติกรรมในการชมข้อมูลข่าวสาร

เพื่อพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า ระบบการวางแผนการท�างาน
ในสายการผลิตที่ซับซ้อน การท�านายราคาท่ีดิน และข้อมูลทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของนักธุรกิจ 
ระบบควบคุมเครื่องจักรสมัยใหม่ที่ ซับซ ้อน การควบคุมผลิตผล
ทางการเกษตรสมัยใหม่ การวางแผนทางเส้นทางรับ-ส่งสินค้าในระบบ
ขนส่ง และระบบสายการผลิต และหุ ่นยนต์อุตสาหกรรม เป็นต้น

ยุค AI มีผลอย่างไรบ้าง
เมื่อมาถึงในยุค AI ซึ่งเป็นยุคเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรุนแรง 
ท�าให้หลายสายงานต้องค่อย ๆ สิ้นสุดลง (Disruption) เช่น อาชีพที่ต้อง
ท�างานซ้ำ ๆ และท�าให้หลายอาชีพเกิดขึ้นมาใหม่ จากข้อมูลโดยเว็บไซต์ 
inc.com ซึ่งนิตยสารธุรกิจอเมริกันได้ส�ารวจและเปิดเผยข้อมูลถึง

บางอาชีพที่ต่อไปอาจไม่จ�าเป็นต้องใช้มนุษย์อีก และเตรียมจะหายไป
ในอีก 20 ปีข้างหน้านี้
 
จากรายงาน Gartner ระบุว่าในปี 2020 แม้ว่า AI จะลดการจ้างงาน
ไป 1.8 ล้านต�าแหน่ง แต่ก็จะสร้างงานใหม่ ได้ 2.3 ล้านต�าแหน่ง Peter 
Sondergaard หัวหน้านกัวิจยัของ Gartner คาดการณ์ว่า AI จะเพิม่ความ
สามารถของแรงงานและอาจเป็นผูส้ร้างงานทัง้หมด อาชพีทีจ่ะเตบิโตขึน้
อย่างมนียัส�าคญัไปพร้อม ๆ  กบั AI ได้แก่ Data Scientists, AI/Machine 
Learning Engineers, Data Labeling Professionals, AI Hardware 
Specialists และ Data Protection Specialists 

“AI เป็นเทคโนโลยทีีจ่ะท�าให้ชวีติง่ายขึน้ และลดการปฏิบัตงิาน
ของมนุษย์ การพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ทางเทคโนโลยี
จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญ เพื่อประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต และรู้
เท่าทันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ

[1] https://experience.sap.com/
[2] https://www.gartner.com/en
[3] https://www.facebook.com/cdtitechno/
[4] https://www.cdti.ac.th/

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence
 : AI) หมายถึง เทคโนโลยีการสร้างเคร่ืองจักรให้มี
คุณลักษณะ ทางด้านสติปัญญาและความฉลาด
เหมือนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการคิดได้แบบมนุษย์
การกระทำาได้แบบมนุษย์ การคิดอย่างมีเหตุผล และ
การกระทำาอย่างมีเหตุผล

เปิดผลสำารวจอาชีพที่จะเติบโตไปพร้อมกับ AI
และการปรับตัวของมนุษย์ในยุค AI
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In recent years, Artificial Intelligence (AI) has
become widely discussed in academics, industries,
government and the mass media. Some are
excited about the “intelligence” of AI, such as being
able to automatically detect Facebook profiles,
learning user behavior or navigating features of 
Google Maps that can avoid traffic and timely bring 
us to our destinations. Despite some mistakes and
miscalculations, machine learning capabilities seem 
limitless while machines are growing smarter every 
day and poised to penetrate into all industry
segments.
 
AI technology is a growing trend in our society amidst the 
time of much publicity about the Industry 4.0 Era. Known 
as the age of integrating new technology and innovation 
into industries. These are ambitious national goals to 
improved industrial outputs, enable smart services, raise 
productivity and achieve better work-life quality. 
Meanwhile, information from SAP, a leading integrated 
business software producer from Germany, reveals that 
the most change in the technology sector will be related 
to AI, IoT and social media, in this order.

        Currently,  Artificial  Intelligence – AI technology
is widely used in business and commerce such 
as learning about user’s behavior patterns and 
reactions after receiving news and information. 
In industrial manufacturing segment
 
AI is used to help develop computer and machine 
systems to attain intellectual quality and intelligence 
capabilities similar, or even more superior, to humans. 
For example, thinking and critical reasoning like humans, 
responding and forecasting the customer’s needs,
planning working systems in a complicated production 
line, learning to predict commodity prices,

using economic data in the decision-making process 
for investors, managing systems for complex modern 
machines, optimizing yield control in modern-day
agriculture, planning routes for pick-up and drop-off in 
a logistics system, analyze medical X-ray images, and 
managing robots workforce in the manufacturing sector.

What are the impacts due to the capabilities of AI?
Arriving at the age of AI, predicted as an age with drastic 
industrial and socio-economic shifts due to technology. 
This results in the disruption of in many occupations 
especially repetitive jobs, but concurrently create many 
types of new jobs and skills. Information from inc.com, 
an American business magazine, research and surveys 
reveal that some occupations in the near future may not 
need human operators and may disappear altogether 
within the next 20 years. Research done by Gartner 
concurred that even though AI may disrupt millions of 
job positions, it will help create millions more. Peter 
Sondergaard, head researcher at Gartner, predicts that 
AI will become a driver to improve the skills of workers, 
potentially creating all these new jobs that require highly 
technical skills. Jobs that will grow alongside AI are: Data 
Scientists, AI/Machine Learning Engineers, Data Labeling 
Professionals, AI Hardware Specialists, Data Protection & 
Security Specialists, and many more supporting jobs in 
software related areas.

AI may become the technology that makes our lives 
easier and reduces the need for human operation. 
But to take advantage of it, the workforce must be
retrained and learn new skills. Therefore, the continuous
self-development and deep understanding of
technology is important to successfully adapt and
apply AI for overall benefits. All of us must be aware 
and prepared for technology disruptions, which about 
to take place in the near future.

Approved by : Dr. Pirasan Punyagupta

Survey results reveal the jobs 
that will grow alongside Artificial Intelligence

and the adaptation of humans in the age of AI
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ตั๊ก ร้อนใน อย่างล่ะ กินมากไม่ดี จาง จางทรัพย์
อีกอย่างล่ะ ละม้ายคล้ายฝรั่งจะอบห่านกิน ต้อง
เป็นงานส�าคัญรึโอกาสพิเศษพิธีรีตอง

เจ้าฝีมือเก่ายืนยงเจ็ดแปดสิบปี เห็นทีจะไม่มีใคร 
เกินเหลา หย่งเก (Yung Kee) ภัตตาคารอุโฆษ
ใจกลางเมืองจอแจ ณ ตึกสูงติดถนนปูพรมนิ่ม
รองเท้าสวสิพืน้บาง นกัธรุกิจฮ่องกง เอ่อ จะว่าไป
ก็ทุกสัญชาติ เดินเข้าเดินออก ในอาภรณ์คลุม
เสื้อนอกเบลเซอร์ ให้เกียรติแก่ตน และคู่เจรจา
พากันกดลิฟท์อย่างขวักไขว่

ห่านย่างไฟแดงของหย่งเก เสิร์ฟมาพร้อมถ่ัว
อย ่างแดงเล็กท้ังเม็ดตุ ๋นเ ค่ียวรสเหนียวนุ ่ม
อมหวาน ราดน้ำหยัน่หอมเข้มเข้ามนัถัว่เจอืพะโล้
เครื่องเทศก่อน แล้วจึงใช้ตะเกียบคีบชิ้นห่าน
จุ่มในน้ำจิ้มบ๊วยกอรสอมเค็ม ก่อนจะส่งเข้าปาก
เพือ่ด่ืมด่ำก�าซาบหนงักรอบเนือ้ชุม่  ในบรรยากาศ 
“ภัตตาคาร” โอ่โถง

คราวสมเด็จพระบรมราชินีนาถอังกฤษเสด็จ
ฮ่องกงภัตตาคารหย่งเก ก็ได้รับเลือกเป็นผู้ถวาย
พระกระยาหาร ห่านย่างอันลือช่ือน้ี อนาโตมี
ของสัตว์ปีกเพาเออะทรี่นี่ วิเสทจีนแลฮ่องกง
ค�านวณมาดี เป็ดปักกิ่งที่แท้ในปักกิ่งจะถูกหั่น
สบัได้ 120 ชิน้พอด ีห่านหย่งเก ก็พอกนั ส่ังเตม็ตวั
ก็สับมาเเบบจัดเรียงคืนรูปห่านโผผิน

หลายครัง้การรูส้กึได้พบเพือ่นเก่า
น�ามาซึ่งความอิ่มเอมในหัวใจ
อนับางฉนัใด การได้กลบัไปพบ

เยอืนถิน่เก่า พบคนคุน้เคยเก่า ๆ  ก็ยงัความ
เต็มตื้นเข้าให้ได้ฉันนั้น
 
นักกินยุคโซเชียลแลดูจะให้ความส�าคัญแก่
วัตถุอาหารที่ชิมกิน มากกว่าบรรยากาศการกิน
ในไอหมอกของความอบอุ่น จากผู้บริการงานกิน 
โขอยู่ ปวงเขาด้วยอาวุธโซเชียลในมือ พร้อมและ 
เต็มใจจะระรานควานโทษ แบบว่า ไม่อร่อย 
เหมือนเดิมบ้างล่ะ เจ้าใหม่ควรไปท่ีโน้นบ้างล่ะ 
ไม่ได้ให้โอกาสแก่มิตรภาพ คนท�า “เจ้าเก่า” 
ที่อาจพลั้งพลาดด้วยเหตุภาวะวิสัย พลั้งมือไป 
สลายคุณค่าความเป็น “ขาประจ�า” ด้วยดวงจิต
เอาแต่ได้และใคร่จะรับ แต่เพียงอย่างเดียว 
พุทโธ สังโฆ

ฮ่องกงเป็นเมอืงท่า มสีไตล์วลิศิสมาหรา เป็นของ
ตัวเอง ด้วยการเจือกลิ่นอายพวกอังกฤษ ผู้เคย
ครอบครอง ปนเข้าไปอยูใ่นชวีติประจ�าวนั กบัข้าว
คลาสสิกของฮ่องกง ตลอดหลายทศวรรษท่ี
ผ่านมา คงไม่หนีจานส�าคญัอย่างของย่าง ของนึง่
หย�าฉ่าซปุ และ ของกนิเป็นยา อย่างว่าโป๊ว บ�ารงุ

ของย่าง อย่างเป็ด หมูแดง คนไทยคุ้นลิ้นมามาก
แล้ว ขอยกไว้ไม่กล่าวถึง จะขอพาไปเรื่องห่าน
ย่างเสียดีกว่า ด้วยต�าราคลาสสิกจานนี้บ้านเรา
หากนิยากจะเต็มท ีกม็ที�าเข้าพะโล้ พอจะย่างเข้า
กหั็นไปใช้ไก่ เอ้ย เป็ด มาท�าย่างแทน งานกนิห่านนี้
จีนกลางต้องว่ากินกันในบรรยากาศไคว่เล่อ
ความสุข ด้วยว่าไม่ได้เหมาะจะเสพรสอร่อย
หนาหนั่นจานนี้ทุกวัน กินมากไม่ดี 

อย่า อย่าไปรังเกียจน้ำมันตกในจานห่านย่าง 
ระหว่างหนังกรอบเเละเนื้อชุ่มนั้นเลย ลูกชาย 
รองหย่งเก เล่าครวญถึงอาหารจานวิเศษของเขา
ว่าในตู้แขวนห่านระหว่างรอสับหั่นน้ัน เขารอง
ชามบะหมี่ลวกเอาไว้ เพื่อน้ำมันห่านย่างหยด
แหมะๆ ลงเคลอืบเส้นเหนยีวนุม่ ได้เวลาเขากซ็อย
ใบหอมโรยหน้า คว้าบะหมีน่ัน้เข้าปากเป็นอดเิรก
ลาภราคาถูก!

ชะรอยจะคิดตรงใจปวงฝรั่งเศส ผู้นิยมกินไขมัน
สัตว์ปีกในฐานว่าเป็นไขมันชนิดเลิศลอยท่ีสุด
ในโลก อาจเพราะเจ้าของไขมนันัน้บนิได้ กระมงั?!?

เพื่อล้างมันในโพรงปากนาทีนี้ ขอเสนอ แคลเร็ต 
เหล้าองุน่เนือ้แดงใส หามไิด้โปรดลอง ปิโนต์ นวัร์
หรือไวน์ไหล่ลู่สกุลใดก็ได้ อาจจะแปลกลิ้น 4.0 
ไปบ้าง แต่กอ็ย่างทีบ่อกว่าอนันีม้นัเป็นงานคลาสสิก 
Old School

อนึง่ หากสังเวยีนดินเนอร์นี ้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่รบั
สรุาของมนึเมาล้างมนั หรอืว่ารบัเฉพาะน้ำชา หรอื
กลับกันก็ตาม อาวุธเพชฌฆาตเพ่ือให้ได้ชัยชนะ
แห่งความประทับใจว่ารู้แบบธรรมเนียม พ่อค้า
ไม่เถื่อนไพร น่ันคือ ขนมกระดองเต่าวุ้นเหนียว
สีด�าเขียวรสขม เชื่อว ่าปนฤทธิ์เย็นกระดอง
เต่าบกมา กินกับน�้าผ้ึงรวง ตบท้ายม้ือคาว 
เพื่อหักล้างฤทธิ์ร ้อนของห่านได้ในทางเภสัช
วัฒนธรรม

บทความโดย พีรภัทร์ เกียรติภิญโญ
เจ้าของคอลัมน์ “Cat out of The Box”
และ “อิ่ม_โอชาฯ” หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://yungkee.com.hk/

Hong Kong Old School Cuisine :
กับข้าวฝีมือเก่าของฮ่องกง ตอน 1
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Gourmet dining in the age of social media
seems to prioritize the actual food it
self rather than its ambience. In the 
warm steam and appetizing scents 
created by the countless restaurants 
scattered on the streets, the amateur 
food critics are armed with social 
media weaponsin their hands, willing 
and ready to criticize for all the World 
to see. 

“It doesn’t taste as good as it used to be”,
“This restaurant should move away”, 
no one is given a second chance for
the sake of old friendship. A single
unintentional error beyond their control
by an unfortunate restaurant owner,
his diligently built reputation is
destroyed and their relationship with 
the “regular”customers is damaged. 
All I can say is dear lord, this is so
self-centered and brutally unfair.

Hong Kong is a port city with its own
elegant flare, with British influence 
mixed with Chinese tradition, the city has
its own unique lifestyle and of course, its 
own cuisine. A classic Hong Kong dish for 
decades cannot omit such specialties
as roasted and steamed delicacies, 
yum cha, exotic soups, and foods with 
medicinal properties. 

Thai people are probably familiar with 
roasted duck and roasted pork, so let us 
discuss roasted goose instead since 
it is difficult to pin down this classic
dish  in  our  home  country.  Here  in
Thailand, the geese are stewed in
Chinese spices, hardly ever roasted. Most 
roasted poultry I’ve seen in Thailand 
are chicken or duck.

In mainland Chinese culture, the roasted
goose is a delicacy for the festive
season only, not something to be 
enjoyed often. In traditional Chinese 
medicine, it is believed that goose 
meat has the vacuity heat of “Yang”, 
which can lead to illness, not to
mentionthe strain on your wallet. 

Hong Kong’s establishment well known 
for their roasted goose is the Yung Kee 
restaurant which has been prospering 
for the last 70-80 years. Around this 
well-known restaurant in the heart of 
the bustling city, we see tall buildings
with plush interior, stylish people 
with shiny leather oxfords shoes, and
businessmen of all nationalities walking
in and out of offices. Dolled up in 
corporate blazers, many are here for 
business lunch with their peers.

Yung Kee’s roasted goose is served
with tiny stewed red beans, slow-
cooked until soft and chewy. The sauce 
is aromatic with the nuttiness of red 
beans and Chinese spices, drizzled 
over brown, crispy goose skin. Let us 
dip a piece of juicy goose meat into
the salty plum dressing before
indulgingin its contrasting texture.
The butter-like goose meat and
its crisp skin melt together in harmony 
as you chew, all under the ambience
of the traditional grand Chinese
restaurant. 

During Queen Elizabeth II visit to Hong 
Kong, Yung Kee restaurant was selected 
to serve the famous roasted goose. Each 
roasted goose is thoroughly selected,
each one in size and taste closest to 
perfection. 

A true Beijing “Peking duck” is served, 
sliced up in exactly 120 pieces.This 
goes for the Yung Kee roasted goose 
as well. If you order a whole goose, 
the pieces will be meticulously sliced, 
and arranged as a silhouette of a goose 
ready to take flight.

Please. Do not worry about the
oily goose fat coated on the dish 
and between the layer of skin and 
meat. The youngest son of Yung Kee
restaurant founder laments on his 
magical dish he loves, as he often 
places a bowl of noodles under the 
dripping roasted goose, hanging in the 
storefront, glass cabinet. He would 
wait until the oily fat from the goose
trickled down onto the noodles. Then, 
he would throw some finely sliced 
green onions into the bowl and devour 
it all. Some special dish. 

It seems like the French are also onto 
something. They are also the largest
consumers of poultry fat. They say one
feels like floating while eating the
poultry fat. Maybe because the
source of that fat can fly?

To wash down the greasiness,  I
recommend the Claret, a clear red 
wine. If not, try Pinot Noir or any variety 
of Chinese wine. It might seem a bit
old-school for modern gourmets, but
as I said, we’re talking about the Classics.

If a dining table were a boxing ring, 
even if one party refuses to drink and 
only ask for tea, the culinary knockout
blow would be the ‘Guilinggao’,
also known as Turtle Jelly. Its slight 
bitterness, dark color, and bouncy 
consistency are believed to have 
cooling properties from boiled turtle
shells. When consumed with sweet 
honey after a heavy meal, its unique 
taste counteracts with the heat from 
the roasted goose perfectly.

While meeting old childhood friends often brings fulfillment 
to my heart, returning to visit an old familiar neighborhood
and meeting old acquaintances brings me that same  

sentimental feeling. 

Approved by : Dr. Pirasan Punyagupta

Hong Kong Old School Cuisine : Part 1
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The widespread of COVID-19 has left great impact on
the way Thai people live their lives. To help combat the
spread and protect those who may be at risk, Chitralada 
Technology Institute has strictly followed the Government
recommendation and preventive steps.  Also, we use this 
opportunity to create new innovations helping to protect 
people from the virus that may be present on our daily-life 
objects. These innovations include: Ozone Disinfector and 
Ozone Sterilizer, a new DIY invention that uses materials 
widely available.  We are also giving out masks and face 
shields in order to prevent droplet transmissions, for free!  
Staff members can receive them at the security guard’s 
counter, at Building 604, Bureau of Royal Household, 
Sanam Suepa.

Since Chitralada Technology Institute’s strengths and 
specializations are in the area of food and cuisines, we 
offer free online cooking classes to general audience so 
they may obtain new recipes as a source for additional
income, better job opportunities, or just personal
fulfillment. Anyone with Internet connection can learn 
to cook online from our demonstration kitchen whether 
you live in Thailand or abroad. The cooking lessons, with 
commentary by food experts, focus on unique dishes that 
one can follow or adapt; unique a la carte, traditional 
curries with a twist, and trendy desserts, following the
concept of #StayAtHome #Self-employed #CreateIncome. 

We believe that innovation, cooperation and adaptation 
in people’ behavior and lifestyle will eventually help all 
humanity overcome this pandemic.

Ozone Disinfector

Approved by : Dr. Pirasan Punyagupta

คอร์สเรียนท�ำอำหำรออนไลน์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ซึง่ส่งผลต่อการ

ด�ารงชีวิตของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ปัญหา และช่วย

ผ่อนคลายเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

จึงถือโอกาสนี้ คิดค้นอุปกรณ์ สร้างนวัตกรรมในการช่วยป้องกัน

และฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะเปื้อนสิ่งของหรือของใช้ประจ�าตัว อาทิ ตู้อบ

เอกสารหรือสิ่งของต่าง ๆ ท่ีอาจมีโอกาสสัมผัสเช้ือจากนอกบ้าน และ

หม้ออบโอโซน ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ DIY จากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน

ส�านักงาน พร้อมทั้งการแจก face shield เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสจาก

ละอองฝอย ส�าหรับบุคลากร ซ่ึงสามารถหยิบได้ฟรี! หน้าเคาน์เตอร์

รปภ. อาคาร 604 ส�านัก พระราชวัง สนามเสือป่า 

และด้วยสถาบันเทคโนโลยีจติรลดา เป็นสถาบนัการศกึษาทีม่คีวามโดน

เด่นโดยเฉพาะทางด้านอาหาร ภายใต้วิกฤติ COVID-19 นี้ จึงขอมอบ

โอกาสดีๆ ให้แก่ประชาชน ด้วยโครงการสอนท�าอาหาร เพื่อสร้างอาชีพ 

ให้ทุกคน เรียนท�าอาหารออนไลน์ฟรี ทุกคนสามารถเรียนท�าอาหาร

ได้ทันทีจากที่บ้าน ทั้งผู้ที่อยู่ในประเทศไทยและสามารถเรียนออนไลน์

ได้ทั่วโลก เน้นสอนเมนูที่สามารถน�าไปต่อยอดเป็นอาชีพ ท้ังอาหาร

จานเดยีว แกง และขนมยอดนยิม ภายใต้ความคิด “#อยูบ้่าน #ไม่ตกงาน

#สร้างรายได้” ด้วยเชื่อว่านวัตกรรมและความร่วมมือของทุกฝ่าย

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวิถีชีวิตจะน�ามนุษยชาติผ่านพ้น

วิกฤตนี้ไปได้

COVID- 19 ห่วงใย...สู้ไปด้วยกัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผนึกกำาลังร่วมฝ่าวิกฤติ  

Stay safe...Let’s do our best to fight COVID-19 together
Chitralada Technology Institute joins forces

to overcome the crisis.
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   เรียบเรียงวิธีท�าแป้งข้าวหมากโบราณซึ่งเป็นต�ารับเพื่อผลิตจ�าหน่าย 
พร้อมสัดส่วนเคร่ืองปรุง วตัถดุบิ นอกจากนีย้งัมสีตูรปาท่องโก๋ ผลไม้แช่อิม่ 
เช่น มะดนั สบัปะรด มะยม เป็นต้น และการท�าของหวานตะวนัตกทีม่กีาร
ดัดแปลงชื่อและส่วนประกอบแบบไทยๆ เช่น ลูกอัลมอนด์บรรดาศักดิ์ 
(ใช้ลูกเกาลัดแทนได้) นำ้ขิงเช่ือม ขนมชั้นฝรั่ง รวมท้ังการท�าไส้ และ
หน้าขนมเค้ก ได้แก่ ไส้ครีมวานิลลา ไส้โกโก้มอลต์ ไส้มะพร้าว
หน้าช็อกโกแลต หน้ากาแฟ หน้าส้ม เป็นต้น

สามารถค้นหนังสือได้ที่ วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

   อาหารต�ารับชาววังสวนสุนันทากว่า 300 รายการ บอกเครื่องปรุง
วตัถุดบิ พร้อมวธิกีารท�าอย่างง่ายได้รสอร่อย แบ่งเป็นอาหารคาว-หวาน 
อาหารว่าง ชือ่รายการอาหารล้วนไพเราะชวนรบัประทาน เช่น ชิน้ฝอย
ชลาลัย (กุ้งฝอยทอด พร้อมน�้าจิ้มถั่วลิสง) ปรีดาวารี (น�้าพริกมะขามใส่
แมงดา) ผัดเกร็ดแก้ว (ผัดมันแกวใส่กุ้ง หมู และ ไข่เป็ด) แกงฟ่องฟ้า
(แกงค่ัวหอยแมลงภู่ใส่ฟักทอง) เพชรลูก (ขนมเม็ดขนุน) แคลงใจ 
(ครองแครงน�า้กะทิ) รวมทัง้วธิกีารถนอมอาหารประเภทผกัและเนือ้สตัว์ 

สามารถค้นหนังสือได้ที่ วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

With more than 300 recipes from Suan Sunandha 
Royal Palace, this cookbook illustrates how to simply
create delicious savory and sweet dishes. The 
appetizing menu items include fried krill with peanut
sauce; tamarind and horseshoe crab chili paste; 
stir fried Jicama with shrimp, pork, and duck eggs; 
stir fried mussel curry with pumpkin; Met kha-noon 
and glutinous rice flour dumplings in coconut milk.

This book compiles traditional Khao Mak (sweet
fermented rice) recipes for commercial purposes, with 
specific ingredients ratios, seasoning and everything 
needed to create a perfect dish. In addition, there are 
recipes for Pa Thong Ko, candied fruits such as Madan, 
pineapples, and star gooseberries, as well as western 
desserts which have been adapted into Thai with
substitute local ingredients. For example, Bandasak
almond (or chestnut) balls; candied ginger juice;
Western Khanom Chan; various cake frosting and
filling recipes such as Vanilla, Cocoa Malt, Coconut,
Chocolate, Coffee, and Orange.

Find this book at Academic Resourecs,

Chitralada Technology Tnstitute

Find this book at Academic Resourecs,

Chitralada Technology Tnstitute

Approved by : Dr. Pirasan Punyagupta

Royal Palace Cookbook

How to make desserts and 
candied fruit
By Kingkanok Kanchanapa

วิธีทำาขนม และผลไม้แช่อิ่ม
โดย กิ่งกนก กาญจนาภา ตำารากับข้าวชาววัง 

โดย นางจ่าเนตร แห่งวังสุนันทา
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