


2

O M N I  H a p p i n e s s  Ma g a z i n e

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Omni Happiness Magazine
ISSN 2697-570X

คณะท�ำงำน

ประธำนกรรมกำร 
ดร.พีรสัณห์  บุณยคุปต์
            
ที่ปรึกษำ
ผศ.ดร.สันทนีย์  ผาสุข            
ดร.ชนะวัฒน์  บุนนาค            
 
กรรมกำรที่ปรึกษำ
นางสาวอุไรวรรณ  กรวิทยาศิลป  
         
กรรมกำร
นางจุฬาลักษณ์  คุปตรัตน์
นางสาวดาหวัน  ธงศรี
นายวิรุฬห์  หุตะวัฒนะ
นางศุภร  แท่นแก้ว
รศ.ดร.สุมาลี  อุณหวณิชย์
นางสาวอรกัญญา  จิตบรรจง
           
กรรมกำรและเลขำนุกำร            
นางรัชนี  บุญคง

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร      
นางสาวรัตน์ชรินทร์  อยู่ชา

ผู้ช่วยเลขำนุกำร     
นางสาววิภารัตน์  ศรีบุรินทร ์
      

 

จัดพิมพ์โดย 
งานวิทยทรัพยากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 
สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา 
เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
http://www.cdti.ac.th

  ช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัส COVID-19 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้ให้ความร่วมมือ

กับรัฐบาล ด�าเนินการตามข้อก�าหนดเพื่อป้องกันการระบาดทุกประการ และวิกฤติได้สร้าง

โอกาสหลายอย่าง อาทิ คณาจารย์หลายท่านสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสู้ภัยโควิด เช่น สร้างตู้อบ

Ozone Disinfector ที่ก�าลังต่อยอดเพื่อน�าไปใช้ในสถานพยาบาล สร้างเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

แบบมือไม่สัมผัส ประดิษฐ์ชุด PPE ระบายความร้อน เป็นต้น นอกจากนั้น ได้ริเริ่มการสอน

ท�าอาหารออนไลน์ฟร ีทีส่ามารถเข้าถงึประชาชนหลายแสนคน มจีติอาสาท�าอาหารกล่องมอบให้

แก่บคุลากรทางการแพทย์ และทีส่�าคญัคือ คณาจารย์และครวูชิาชพีได้ร่วมใจกนัพฒันาการเรยีน

การสอนออนไลน์ และสภาสถาบันอันมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์นายกสภา ได้อนุมัติมาตรการความช่วยเหลือ

แก่นักเรียนนักศึกษาหลายประการ อาทิ ในภาคต้นของปีการศึกษา 2563 สภาลดค่าเล่าเรียน 

50 % ช่วยเหลือค่าหอพัก 50% และสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย

   แม้มีความจ�าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แต่สถาบันฯ ยังคงยึดหลักการเดิม คือ 

“เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” โดยมุ่งม่ันให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีโอกาสเรียนรู้คู่การท�างาน

และผู้ที่ท�างานแล้วมีโอกาสเรียนเพิ่มวุฒิ หรือเพิ่มทักษะและประสบการณ์ การเรียนออนไลน์

จงึจะเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของการเรยีนการสอนของสถาบนัฯ เท่านัน้ การเรยีนออนไลน์ทีพั่ฒนาขึน้นี้

นบัว่าเป็นโอกาสทีท่�าให้สถาบนัฯ สามารถจดัการศึกษาแบบ  “งานคู่เรยีน”  ได้มากขึน้ และจะปรบั

วิถีชีวิตของคนไทย ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากยิ่งข้ึน เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต (Quality of Life) หรือเพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน (Upskill) หรือเพื่อการฝึกทักษะใหม่

ให้สามารถเข้าสู่อาชีพใหม่ (Reskill)  ด้วยรปูแบบการเรยีนการสอนทีย่ดืหยุน่และหลากหลายยิง่ขึน้

   “เรียนคู ่งาน งานคู ่เรียน” ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจะเป็น “ความปกติใหม่”

(New Normal) ของสังคมไทยภายหลังโควิด  

                                           รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                      

               อธิการบดี

สารจากอธิการบดี
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รู้จักเทคโนโลยีในกำรฆ่ำเชื้อที่ใช้ในปัจจุบัน
ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
ซึ่งมีปัญหาการติดต่อทางด้านการสัมผัสเชื้อจากพื้นผิวสิ่งของ
ที่ถูกฝอยละอองจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วย
ไอหรือจาม จะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อระหว่างกัน การป้องกัน
เชือ้ไวรสั จงึมกีารป้องกนัด้วยการใส่หน้ากาก การล้างหรอืฉีดด้วย
แอลกอฮอล์หรอืใช้น�า้ย่าฆ่าเชือ้ แต่เนือ่งจากเชือ้ไวรสันีอ้าจมชีวีติ
อยูบ่นพ้ืนผิวต่าง ๆ ได้หลายช่ัวโมงไปจนถึงหลายวนัข้ึนอยูก่บัสภาวะ
ต่าง ๆ  เช่น ลักษณะของพื้นผิว อุณหภูมิ และความชื้นของสภาวะ
แวดล้อม นอกเหนือจากวิธีการดังกล่าว ยังมีวิธีการที่ถูกน�าความ
สามารถทางด้านปฏกิริยิาทางเคมี วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีา
ใช้ ซึ่งมีอยู่หลายวิธี โดยวิธีที่นิยมหลัก ๆ มี 2 วิธีในปัจจุบัน ดังนี้

1. กำรใช้รังสีอัลตรำไวโอเลต หรือรังสียูวี 
   (Ultraviolet radiation, UV)
หลกักำร คือ การใช้ย่านความยาวคลืน่กลุม่ UV-C ในช่วงทีเ่หมาะสม
ส�าหรับการฆ่าเชื้อไวรัส
ประสิทธิภำพของกำรฆ่ำเชื้อโรค ข้ึนอยู่กับระยะห่างของวัตถุ
หรือสิ่งของ กับความเข้มแสงของรังสี
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรฆ่ำเชื้อต่อครั้ง ใช้เวลาประมาณคร่ึงชั่วโมง

2. กำรใช้สำรเคมีฉีดพ่น
หลกักำร คอื การท�าให้เกดิเป็นไอหรอืละอองฝอยเพือ่พ่นฆ่าเช้ือโรค
ภายในอากาศและบนพื้นผิวของวัตถุหรือสิ่งของ
ประสิทธภิำพของกำรฆ่ำเชือ้โรคหรอืไวรสั  ขึน้อยูกั่บความเข้มข้น
ของสารกับพื้นที่ในการใช้
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรฆ่ำเชื้อต่อครั้ง ใช้เวลาประมาณ 2-5 นาที
ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัความเข้มข้นของสาร หากความเข้มข้นมาก ในพ้ืนที่
น้อยจะสามารถฆ่าเชื้อได้เร็วขึ้น ในทางกลับกัน หากความเข้มข้น
ของสารน้อย ในพืน้ทีเ่ท่า ๆ กนัจะใช้ระยะเวลามากขึ้น

ผลงำน “เครื่องอบฆ่ำเชื้อด้วยก๊ำซโอโซน” (Ozone Disinfector) 

จากนวัตกร สายัณห์ ฉายวาส และผศ.กนกวรรณ เรืองศิริ

ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

อ้ำงอิงข้อมูล

https://www.cdti.ac.th/

ขัน้ตอนกำรออกแบบและสร้ำง “เครือ่งอบฆ่ำเชือ้ 

ด้วยก๊ำซโอโซน”
การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบฆ่าเชื้อ มีหลักการพิจารณา
ประเด็นส�าคัญ คือ โอโซนมีสถานะเป็นก๊าซพิษ จึงท�าให้เครื่อง
อบฆ่าเชือ้ฯ จะต้องเลอืกเครือ่งอบท่ีเป็นระบบปิดเพือ่ให้สามารถ
กักเก็บและป้องกันการรั่วไหลก๊าซโอโซน โดยเครื่องอบฆ่าเช้ือ
ที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการอบฆ่าเชื้อด้วยเวลา 2 นาที
ทีค่วามจ ุ20 – 100 ลติร ความเข้มข้นของก๊าซโอโซนมีค่าสูงกว่า 
2.5 ppm ซึ่งเพียงพอส�าหรับการฆ่าเชื้อไวรัส

การพฒันาเครือ่งอบฆ่าเชือ้นีไ้ด้มกีารน�าเทคโนโลยสีมองกลฝังตวั
เพื่อควบคุมปริมาณความเข้มข้นของก๊าซในสภาวะที่ท�างาน
2 นาทีแรก และเมื่ออบฆ่าเช้ือเสร็จ โปรแกรมจะสั่งให้ระบบ
การระบายก๊าซท�างาน เนื่องจากยังมีก๊าซโอโซนที่ยังคงเหลือ
ภายในเคร่ือง ในระยะเวลา 3 นาท ีโดยการปล่อยไปสูบ่รรยากาศ
ด้วยปริมาณทีละน้อย เพื่อให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซโอโซน
ที่ยังคงอยู่บริเวณรอบ ๆ เครื่องอบอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบ
ต่อร่างกายน้อยท่ีสุด โดยภาพรวมระยะเวลาท้ังกระบวนการ
ใช้เวลาสั้น ๆ ต่อรอบเพียง 5 นาที ซึ่งสะดวก รวดเร็ว รองรับ
กับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องอบฆ่าเชื้อโอโซน แก้วิกฤติ COVID-19 
ผลงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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Ozone disinfectant to solve the COVID-19 crisis,
project from the Faculty of Industrial Technology

During the spread of COVID-19 where people can get 
infected via contact of objects contaminated by infected 
patient’s respiratory droplets, leading to transmission 
between people, prevention can be done by wearing 
a mask, frequently washing hands with soap or alcohol 
spray, or using a disinfectant. However, it is possible the 
virus can remain alive on a surface for hours or days, 
depending on surface type, surrounding temperature, 
and environmental humidity. Thus, other methods of 
transmission prevention should be explored. These 
other disinfection methods may use chemicals and other 
technology, where the two most popular methods are:

Using Ultraviolet (UV) radiation
How it works: The use of UV-C radiation in the wavelength 
range that is suitable for killing airborne virus and on surface. 
Effectiveness in killing virus: Depends on the distance 
from the object and the intensity of the radiation. 
How long it takes to disinfect: Around half an hour. 

Using chemical sprays
How it works: Create mist or spray of chemicals that 
can kill virus on a surface.
Effectiveness in killing virus: Depends on type and 
concentration of chemicals and the surface area of the 
object to be disinfected. 
How long it takes to disinfect: Around 2-5 minutes but 
may depend on the concentration of the chemical. 
Higher chemical concention will be faster to disinfect, 
compared to a less concentrated solution on the same 
surface area.

Designing and manufacturing process of 
an Ozone Disinfector
A main consideration in designing and developing an 
Ozone disinfector is that Ozone is a poisonous gas. Thus, 
the machine has to be a closed system that can store 
and prevent Ozone leakage. Here, the developed Ozone 
disinfector is able to disinfect within 2 minutes in the 
disinfecting chamber with capacity of 20-100 liters using 
an Ozone concentration of higher than 2.5 ppm, which
is enough to eliminate the virus.

The developmental process of this Ozone disinfector
also utilizes an embedded system to control the 
amount of gas released into the closed system during
the first 2 minutes of the disinfection process. After
the process is over, the program will order the system 
to drain the remaining working gas from the chamber
within 3 minutes by slowly releasing it into the
surrounding environment. So that the concentration 
levels of Ozone are safe for people using the machine.
In total, the disinfecting process would take only
5 minutes which is convenient, fast, and effective.

              et to know the current
            technology used for
        disinfection. 

Approved by : Dr. Pirasan Punyagupta
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องค์ควำมรู้ด้ำนดนตรีไทยก�ำลังได้รับ
ควำมสนใจจำกเด็กรุ ่นใหม่เพิ่มขึ้น
เพรำะนอกจำกเพ่ือกำรอนุรักษ์แล้ว 

ยงัสำมำรถน�ำดนตรีไทยไปสร้ำงอำชพี ท�ำธรุกจิ
และมีโอกำสเติบโตในอุตสำหกรรมดนตรี
ที่เกี่ยวข้องได้ โดยเฉพำะกำรสร้ำงเครื่อง
ดนตรีไทย ซึ่งปัจจุบันมีกำรเรียนกำรสอน
น้อยมำก วนันีเ้รำจะพำไปดสูถำบนักำรศกึษำที่
ให้ควำมส�ำคญั ต่อกำรเรยีนกำรสอนดนตรไีทย
แบบครบวงจร มีทุนกำรศึกษำรองรับ เพื่อให้
เด็กมีควำมรู้ด้ำนดนตรีไทย ตั้งแต่ระดับ ปวช.
เพื่อสร้ำงมืออำชีพด้ำนดนตรีไทย

สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย หรือ 
Thai Instrument Craftsman Course 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตร ี
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา สถาบันการศึกษาชั้นน�าของประเทศ  
ด้านการอนุรักษ์ดนตรีไทยได้จัดการเรียน
การสอน สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย
ในระดับ ปวช. ถือเป็นหลักสูตรท่ีครอบคลุม
ทุกด้านทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ดนตรีไทย

ส�าหรบัหลกัสตูรสาขาวชิาการสร้างเครือ่งดนตรีไทย
จัดเป็นหลักสูตรที่เน้นฝึกทักษะด้านการผลิต 
ซ่อมบ�ารุงเครื่องดนตรีไทย เน้นการฝึกปฏิบัติ
เป็นหลกั ตามแนวทาง “เรยีนคู่งาน งานคู่เรียน” 
โดยในหลักสูตรมีการสอนตั้งแต่การเขียนแบบ
ภาพร่างเคร่ืองดนตรด้ีวยโปรแกรมคอมพวิเตอร์
การเลือกใช้วัสดุในการสร้างชิ้นงาน ศึกษา
คุณสมบัติของเสียง ระดับเสียง การปรับเสียง 
หลักการและแนวคดิเรือ่งการสร้างเครือ่งดนตรี 
ฝึกทกัษะด้านการใช้เครือ่งมอืช่างงานไม้ ฯลฯ 

วิชำที่มีกำรสอนหลัก ๆ ได้แก่
วิวัฒนำกำร ทฤษฎี และงำนช่ำง

เครื่องดนตรีไทย

กำรเขียนแบบภำพร่ำงและโครงสร้ำง

เครื่องดนตรีไทย

งำนปรับแต่งอุปกรณ์และเทียบเสียง

เครื่องดนตรีไทย

คอมพิวเตอร์เพื่อกำรเขียนแบบ

เครื่องดนตรีไทย

กำรบรรเลงดนตรีไทย

กฎหมำยเกี่ยวกับกำรสร้ำงเครื่องดนตรีไทย

กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์

กำรท�ำสีเครื่องดนตรีไทย

ควำมคิดสร้ำงสรรค์

ภำษำอังกฤษเพื่อดนตรีไทย

กำรท�ำหุ่นจ�ำลองเครื่องดนตรีไทย

งำนสร้ำงเครื่องดนตรีไทย เช่น ระนำด ซอ

กลอง ขลุ่ย ฆ้อง จะเข้ เป็นต้น

รู้จักสาขาวิชาสร้างเครื่องดนตรีไทย แผนกวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 
หลักสูตร ปวช. ปั้นมืออาชีพด้านดนตรีไทย ออกแบบ สร้าง ซ่อม และเล่นดนตรี 
ต่อยอดอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดนตรีไทย
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Get to know the Thai Instrument Craftsman Course, 
a vocational course that will create professionals
in designing, crafting, fixing, and playing Thai traditional instruments. 

       nowledge surrounding Thai   
      traditional Instruments is
           increasingly receiving
attention from the new generation
of youth as of recently, because 
other than just preservation of 
culture, Thai music can be used 
to create jobs and businesses 
that have the opportunity to grow 
in the related music industry.
Especially the crafting of Thai
instruments, where there is
currentlya lack of proper teaching.
Today, we will take you to see
an educational institution that
realizes the importance of learning
and teaching about Thai music.
With a complete system of 
scholarship to support students,
they can learn about Thai music
from the Vocational Certificate
level (Voc. Cert.) in order to kickstart
their careers and build skills
involving Thai music. 

The Thai Instrument Craftsman Program
is offered by the Entertainment 
and Music Industry Department,
Chit ralada Vocat ional School ,
Chitralada Technology Institute, 
leading the way as educational 
institute in traditional Thai music
conservat ion. Thai Instrument
Craftsman Program for Voc. Cert. 
students are series of comprehensive 
courses that cover important aspects 
on traditional Thai music industry. 
The Thai Instrument Craftsman
Program focuses on developing 
skills in crafting, fixing, maintaining 
various Thai instruments. Through 
practical classes, following the 
“Learn & Work, Work & Learn” 
curriculum, students will learn
different skills from how to draft and 
draw instruments using computer
p rog rams ,  choos ing  su i t ab le
materials for crafting, study the 
properties of pitches, sound levels
and how to adjust sound and 
pitch.  Other principle and concepts
necessa ry  to  c rea te  mus i ca l
instruments,such as woodworking 
tools and skills are also explored 
and practiced.

Approved by : Dr. Pirasan Punyagupta

The main subjects
that are taught include:
Evolution, theory, and the works
of a Thai musical instrument
craftsman

Draft drawing and structure of
Thai instruments

Thai Instrument customization
and tuning 

Computer programs for drafting

Playing Thai instruments

Laws and regulations involving
the production of Thai musical
instruments

Packaging design

Painting and coloring skills for
crafting instruments

Creative thinking

English language for Thai
Instruments

Thai Instruments model-making 

Crafting Thai Instruments such as
Ranat, Saw, Drums, Flutes, Khong, 
Jakhe, etc.

K
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ผลงานนักเรียน สาขาวิชาเกษตรนวัต ต้นแบบเรียนพหุภาคีภาคการเกษตร
ปั้นโรงเรือนอัจฉริยะ แปลงปลูกมะเขือเทศ ลงมือทำาจริงได้ผลผลิตจริง 

สถำบนัเทคโนโลยจีติรลดำ ซึง่เป็นสถำบนักำร
ศึกษำชั้นน�ำของประเทศ เห็นควำมส�ำคัญของ
ภำคกำรเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐำนหลักของไทย จึง
ได้น�ำร่องจัดกำรศึกษำแบบทวิศึกษำแห่งแรก
ของประเทศไทย เพื่อปั้นเกษตรกรอัจฉริยะ
ตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย โดยโรงเรยีน
จิตรลดำวิชำชีพ สถำบันเทคโนโลยจีิตรลดำ ได้
ร่วมกบัโรงเรยีนวงัจนัทร์วิทยำ จดักำรเรียนกำร
สอนรูปแบบใหม่ภำยใต้ชื่อ “สำขำวิชำเกษตร
นวตั” หรอื Innovative Agriculture นกัเรยีน
ทุกคนเม่ือจบสาขานี้จะได ้ รับวุฒิการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ปวช. พร้อมกัน

สำขำวิชำเกษตรนวัต
มกีารออกแบบหลกัสตูรให้เรยีนด้านเกษตรกรรม
สมัยใหม่ มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยทีางการเกษตร
สมยัใหม่เข้ากบัเกษตรกรรมแบบดัง้เดมิ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพการเพาะปลูก การผลติ การปรบัปรงุ
พันธุ์พืชได้ผลิตภัณฑ์ทีม่คีณุภาพ และได้มาตรฐาน
สากล ด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นย�าสูงเข้ามา
ควบคุม และเกบ็รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ให้สามารถ
น�าไปวเิคราะห์เพือ่พฒันารปูแบบและน�าเทคโนโลยี
มาช่วยท�าการเกษตร แก้ปัญหาภาคการผลิตแบบ
ดัง้เดมิ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ มาเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนโดยตรง

ตวัอย่ำงผลงำนนกัเรยีน สำขำเกษตร
นวตั โรงเรอืนอัจฉรยิะ แปลงทดลอง
ปลูกมะเขือเทศ 
ถือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน 
แบบบูรณาการเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง 
เกิดทักษะการท�างาน และมีกระบวนการคิด 
เพื่อน�าความรู้ไปต่อยอดด้านการเกษตร เพื่อ
ความยั่งยืน

โรงเรอืนอจัฉรยิะ : แปลงทดลองปลกู
มะเขือเทศ
นักเรียนจะได้เรียนรู้ การน�าเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมาใช้ทางการเกษตร ตั้งแต่

- กระบวนกำรตดิตัง้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ

- กำรควบคุมระดับควำมชื้นในดิน

- กำรให้น้ำตำมควำมต้องกำรพืช

- อุณหภูมิภำยในโรงเรือนที่เหมำะกับพืช

- กำรวำงระบบน้ำ             

- กำรเตรียมดินส�ำหรับปลูก

- กำรดูแลจัดกำร จนถึงกำรเก็บเกี่ยว  

   มะเขือเทศ

(ทัง้ระบบท�างานผ่าน Application บนโทรศพัท์

มอืถอื)

จุดเด่นของสำขำวิชำเกษตรนวัต

ผู ้ เรียนจะได ้ เรียนรู ้พื้นฐานการเป ็นนัก
วิทยาศาสตร์ที่รู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะ 
สามารถน�าความรู ้ มาประยุกต์ใช้ได้จริง
เรียนรู ้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยี
ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
น�ามาปรับใช้ในด้านเกษตรกรรม รองรับ
เทคโนโลยใีนอนาคต เฉพาะด้านเกษตรกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

รับสมัครผู้ที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
(อยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัระยองหรอืบรเิวณใกล้เคยีง) 
และมผีลการเรยีนเฉล่ียทกุรายวชิา 5 ภาคเรยีน
ไม่ต่ำกว่า 2.00

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ

https://www.cdti.ac.th/

ควำมส�ำคัญในภำคกำรเกษตรทั้ง
ปัจจุบันและอนำคตของประเทศไทย 
จ�ำเป็นต้องสร้ำงเด็กรุ่นใหม่ ที่มีหัวใจ
รักด้ำนเกษตรกรรมและสำมำรถน�ำ
ทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้
เพือ่พฒันำภำคกำรเกษตรให้เกดิควำม
ยั่งยืนได้
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Examples of student work from the Innovative Agriculture course, 
the first-ever dual education course. Creating Smart Greenhouse 
and Tomato field trials, real practice yields real products

Chitralada Technology institute,
one of the leading educational
institutes in the country, acknowledges 
the importance of the agriculture
sector as the backbone of Thai society.
Therefore, we have created a pilot
program, the first dual education
program in Thailand, to develop the 
next generation’s smart agriculturalists
from high school students. The
partnership with Wang Chan Wittaya 
School will provide a new form of 
teaching, under the name “Innovative
Agriculture” where students will
graduate from this program with both 

a high school diploma and a vocational 
level certificate.
 
Innovative Agriculture Program

The newly designed curriculum allows 
students to explore and learn about 
agriculture in a modern setting and
up-to-date methodologies. Through the 
integration of Information Technology,
Biotechnology and Agricultural
Technology into traditional methods
of farming; from increase crop yield,
production efficiency to plant breeding
that yields high quality products
meeting internationalstandards, to 
using high precision digital technology 
to record information, so data can be 
analyzed to help control production 
with high productivity and quality. With 
assistance from experts from renowned 
institutions sharing their experience, 
the students are able to gain practical 
knowledge directly from experts in the 
particular areas.

Example of student projects 
from the Innovative Agriculture 
Program

Smart Greenhouse: Tomato field trials

Considered as a part of integrated 
teaching and learning, it focuses on 
developing the student’s practical 
skills to create working capabilities 
and systematic thought process that 
students need to further develop
projects related to sustainable
agriculture.

Students will learn how to 
bring together technology and 
innovation then apply them 
to agriculture applications.
 
   The process of installing a smart    
   greenhouse 
    Controlling the soil humidity levels
   Irrigation levels suitable for the  
   plant’s needs
   Suitable temperature within the  
   greenhouse
   Planning the irrigation system
  Preparing the soil before planting
   Managing the plant growth, to the
   harvesting process of the plant
(through the use of a mobile application)

The highlights of the Innovative 
Agriculture Program

Students will learn the basics of
scientific thinking and become
familiar with scientific process, how 
to systematically think, analyze, and 
identify given information and apply 
to practical agriculture situations.
They will learn about the advanced
tools and modern technologies 
for agriculture, needed to become
future specialists in the agriculture 
technology sector.

Applicant requirements

Accepting graduates of Mathayom 3 
students who live in Rayong or nearby 
provinces with at least 2.00 average 
GPA overall for the past 5 semesters.

       he future progress in the agricultural sector in
                      Thailand will depend on new capabilities and passion
       of this generation’s youth within the agriculture
sector, complementing their skills with technology and
innovations to sustainably propel Thai agriculture to
new heights.

Approved by : Dr. Pirasan Punyagupta

T
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เรื่องเล่าจากรุ่นพี่ จากโครงการฝึกงานสร้างอาชีพ 
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ

ควำมส�ำเร็จจำกกำรร่วมมือระหว่ำง
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกับสถำน
ประกอบกำร บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล
(ประเทศไทย) จ�ำกดั ของ นกัศกึษำฝึกงำน
             
   จดุเริม่ต้นเริม่จากพวกเรา คือ นางสาวพรชนก 
วานิช และนายอติพงษ์ พงษ์พาช�านาญเวช
นกัศกึษาของสถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา ในช่วง
ปี พ.ศ. 2558 เราเรียนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
ในปีที ่3 เทอม 2 ได้มโีอกาสไปฝึกงานทีฝ่่ายวจิยั
และพัฒนากระบวนการผลิต บริษัท เวสเทิร์น 
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
  
   บรรยากาศในการไปฝึกงาน เนื่องด้วยบริษัท
เป็นสหกจิศกึษาของโลก จงึมเีพือ่น ๆ  นกัศกึษา
ชาวต่างชาติเยอะ เช่น จาก เยอรมัน มาเลเซีย
จีน การท�ากิจกรรมหรือว่าการพูดคุย เราจะใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ท�าให้พวกเราได้พัฒนา
ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ส่วนการปฏิบัติงาน
เนื่องจากพวกเราได้ไปอยู่ที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลติท�าให้เรา ต้องคดิค้นพฒันาและ
วิจัยอยู่ตลอดเวลา โดยพวกเราได้รับมอบหมาย
ให้พฒันาและวจิยัโปรเจคทีเ่กีย่วกบั “เครือ่งวดั
อุณหภูมิส�าหรับการประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ 
ในเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคียว” ซึ่งเป็นส่วน
ประกอบส�าคัญของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 

   พวกเราส ่งโครงงานนี้ ไปเข ้าประกวด
งานวันนักประดิษฐ์ประจ�าปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตั้งชื่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ว่า“เครื่องวัดอุณหภูมิส�าหรับการ
ประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ในเครื่องพาเลท
อินไลน์ยูวีเคียว” ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ซึง่เป็นความภาคภูมใิจอกีงานทีก่ารนัตคีณุภาพ
ของผลงาน ปัจจุบันพวกเราได้ทุนการศึกษา
เรยีนต่อระดบัปรญิญาโท คณะวศิวกรรมศาสตร์
สาขาแมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชยี (AIT) ชัน้ปีที ่2 ทีไ่ด้รบัผลพวงจากการ
พฒันางานร่วมกบัสถานประกอบการ การน�าเสนอ
ผลงานและรางวัลที่ได้

ศิษย์เก่ำเล่ำให้ฟัง
นำงสำวพรชนก วำนิช 

และนำยอตพิงษ์ พงษ์พำช�ำนำญเวช 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม รหัส 58 

สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ

ควำมประทับใจต่อสถำนประกอบกำร
ที่เข้ำฝึกงำน บริษัท เอส บี พี ดิจิทัล
เซอร์วิส จ�ำกัด

   การเข้าไปท�างานสถานประกอบการ สิง่แรก
คอื กลวัการท�างานและการเข้ากบัสังคมมากทีสุ่ด 
แต่การฝึกงานที่ SBP มีการน�าหลัก Scrum 
คือ การน�าแนวคิดในการท�างานแบบ Agile 
มาปฏิบัติตามขั้นตอนของ Scrum เพื่อระบุ
ปัญหาที่มีความซบัซ้อน เปลีย่นแปลงบ่อยและ
แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ทุกวันจันทร์มีการประชุม
เรียกว่า Planning ทุกเช้ามีประชุม เรียกว่า 
Daily และทุกวันศุกร์ใน 1 Sprint มีประชุม
เรียกว่า Review หลักการท�างานนี้ ท�าให้ได้ฝึก
ประสบการณ์จริงจากการท�างานและการเข้ากับ
สังคม ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตการท�างานร่วมกับ
ผู้อื่นรวมถึงวัฒนธรรมขององค์กร 

           นำงสำวนฤนำถ  ศิริสวัสดิ์
 คณะบริหำรธุรกิจ

สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ

 

ควำมประทับใจต่อสถำนประกอบกำร
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น 
จ�ำกดั (มหำชน) 
   

4 เดือนที่ได้เข้าไปฝึกงานใน บริษัท Interlink
Communication ในแผนก IT เป็นช่วงเวลา
ที่ดีมาก ได้ทั้งความรู้ประสบการณ์ท�างานจริง
เพ่ือนใหม่ ได้สังคมการท�างานใหม่ ๆ และได้
เรียนรู้ว่างานแต่ละอย่างที่เราได้รับมอบหมาย
น้ัน เราต้องท�าอะไรบ้าง มีผู้ที่คอยให้ความรู้
ขอบเขตการท�างานของแผนก ต้องท�าอะไรบ้าง
ติดต่อหน่วยงานไหนบ้างและเตรียมอุปกรณ์
อะไรบ้างตามที่ได้รับผิดชอบงานนั้น ๆ 

นำยโอฬำร เกรียงไกรวณิช
คณะบริหำรธุรกิจ

สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ
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Stories from alumni completing the career development 
internship program, in partnership with organizations

The successful completion 
of student internship from 
collaboration between the
Faculty of Industrial Technology 
and Western Digital Thailand 
Co. Ltd.
 
Our journey’s starting point is with
Ms. Pornchanok Vanich and  Mr.  Atipong
Pongpachamnanwet, students from 
Chitralada Technology Institute. 
In 2015, while studying electronics
program in the 2nd semester of the 3rd 
year, we had opportunities to intern
at the Department of Production
Process Research and Development 
at Western Digital Thailand Co. Ltd.

At Western Digital Co-op program, there 
were many fellow internship students 
from around the world: Germany,
Malaysia, and China. So all activities
and communication were primarily
in English, meaning our practical English 
language skill was much need. As for
the internship, since we were in the 
Department of Production Process
Research and Development, we were
assigned to keep developing and
performing technical research for our 
project.

We were given the responsibility to
research and develop a project
related to the “Thermal reader for
hard disk reader assembly for palette 
inline UV cure”, which was a crucial 
part of a hard disk drive manufacturing.
We sent our project to enter the 

Thailand Inventors day 2019 
Competition from 2- 6 February 2019 
under the same project name and 
received a silver medal. It was an 
accomplishment we were very 
proud since it helped verify the 
quality of our project. Currently,
we received a master’s degree
scholarship and is studying in the 
2nd year, majoring in Mechatronics
at the School of Engineering and 
Technology, Asian Institute of
Technology. Our accomplishment 
at AIT is, in part, a result of our 
collaborative work with Western 
Digital, our project presentation, 
and the award we received. 

Experience from alumni
Ms. Pornchanok Vanich and  

Mr. Atipong Pongpachamnanwet,
Faculty of Industrial Technology,

class of ‘15, Chitralada Technology 
Institute

My  excellent   experience   interning 
at SBP Digital Service Co., LTD. 

To start working in a business
organization, the first thing I
experienced was the intimidation
of the workplace and socializing
with other colleagues. However, 
interning at SBP, I found that the 
Scrum framework that we use 
during work helped me fit in the 
workplace quickly. Scrum is an agile 
software development framework 
used to identify problems that 

are complex and rapidly changing,
and to solve them as soon as
possible. Every Monday was the day
for “planning” meetings, other 
workday mornings were for “daily” 
meetings, and every Friday (after one 
sprint) was for “review” meetings.
This framework allowed me to intern
with real working experiences through 
projects and socializing. I was able to 
learn about working with others and 
adapt well to their organizational 
culture.

Ms. Naruenat Sirisawat
Computer for Business Course,

Faculty of Business Management,
Chitralada Technology Institute. 

My  excellent   experience   interning 
at Interlink Communication

Public Co., Ltd.

The 4 months I spent interning
at Interlink Communication in the
IT department was a great time for me.
I gained new knowledge, new working
experience, new friends, and new 
workplace society. I also learned how 
to effectively complete each kind
of task given to me. There were
people that could teach me, guided 
me throughout the extent of the
department, which organizations
I had to contact, what kinds of 
equipment that was needed for the 
particular project. Overall, it was
a great opportunity and a great 
experience.

Mr. Olan Kriengkraivanich
Computer for Business Course,

Faculty of Business Management,
Chitralada Technology Institute 

Approved by : Dr. Pirasan Punyagupta
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พลังงานกับอาหาร อาหารกับพลังงาน สำาคัญอย่างไร

ถ้ำถำมว่ำ พลงังำนคอือะไร และพลงังำน
มคีวำมสมัพนัธ์กบัอำหำรอย่ำงไร คงเป็น
ค�ำถำมที่มีคนสงสัย หำค�ำตอบได้บ้ำง 
และหำไม่ได้บ้ำง
 
ถ้าเราดูค�าว่า “พลังงำน” ตามค�านิยามของ
ราชบัณฑติยสถาน สามารถสรุปใจความส�าคัญ
ได้หลากหลายความหมาย แต่ความหมาย
หนึ่งท่ีน่าสนใจนั่นคือ พลังงานสามารถท�าให้
สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได้
 
การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ขนาดเล็ก 
จนถึงขนาดใหญ่ ไม่ว ่าจะเป็นเซลล์เดียว
หรือหลายเซลล์ ต่างต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น
ในการด�ารงชีวิต แต่พลังงานที่ใช้ในการด�ารง
ชีวิตของสิ่งมีชีวิตจะเป็นพลังงานความร้อน
เป็นหลัก ซึ่งพวกเราทุกคนสามารถสังเกต
ได้จากการที่ความร้อนเกิดข้ึนภายในร่างกาย 
หลังจากที่รับประทานอาหารเข้าไป ความ
ร้อนดังกล่าว เปรียบเสมือนพลังงานตัวหนึ่ง
ที่คอยขับเคลื่อนกลไกต่าง ๆ ภายในร่างกาย
 
พลงังำนควำมร้อนทีเ่กิดข้ึนจำกกำรรบัประทำน 
อำหำรมีหลำกหลำยหน่วย อำทิ แคลอรี, 
กิโลแคลอรี, จูล และกิโลจูล

หน่วยวดัต่าง ๆ  ดงักล่าวข้างต้นสามารถ แบ่งเป็น
ระบบการวดัอยู ่2 แบบหลกั ๆ  คอื ระบบเมตริก 
และระบบ SI
 

ระบบเมตริก จะประกอบด้วย
แคลอรี (Calorie ; cal)

กิโลแคลอรี (Kilocalorie ; Kcal)
 

ระบบ SI 
(The International System of Units) 

ประกอบด้วย 
จูล (Joule ; j) 

กิโลจูล (Kilojoule ; Kj) 
 

(กำรค�ำนวณ 1 แคลอรี เท่ำกับ 4.2 จูล )

อำหำรเมือ่เข้ำสูร่่ำงกำยแล้ว กจ็�ำเป็นต้องใช้ 
พลังงำนในกำรย่อยสลำย เพือ่ให้ได้พลงังำน 
ในกำรขับเคล่ือนของร่ำงกำย ซึ่งทั้งสองค�า
ที่ว่า พลังงำนกับอำหำร อำหำรกับพลังงำน 
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่าง
ชัดเจน เป็นสิ่งที่ผสมผสานและเกื้อกูลกัน
ตลอดภายในร่างกายของสิง่มชีีวิต แล้วอาหาร
ให้พลงังานได้อย่างไร อาหารทีรั่บประทานเข้าสู่
ร ่างกายจะมีมากมายหลากหลายประเภท 
แต่ถ้าท�าการจ�าแนก จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม หลัก ๆ  
ดังนี้

กลุ่มอำหำรที่ให้พลังงำน และกลุ่มอำหำรที่
ไม่ให้พลงังำน ในการรบัประทานอาหารจะพบว่า
อาหารมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงกล
และเชิงเคมี ท�าหน้าที่เปลี่ยนอาหารให้เป็น
สารอาหารภายในร่างกาย

กลุม่อำหำรทีใ่หพ้ลงังำน ประกอบดว้ย สารอาหาร
ประเภท คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน หรือ
นำ้มนั กลุ่มสารอาหารดงักล่าวเปรียบเสมอืนนำ้มนั
เชื้อเพลิงภายในร่างกายที่ท�าให้เกิดพลังงาน
ความร้อนภายในร่างกาย พลงังานความร้อนทีเ่กดิขึน้
ก็จะส่งผลต่อการด�าเนนิกจิกรรมในแต่ละวนัของ
มนษุย์ ทัง้ เดนิ กิน นัง่ นอน ออกก�าลงักาย ท�างาน 
เป็นต้น 

จะเหน็ได้ว่าพลงังานทีไ่ด้มาจากการเปลีย่นแปลง
ของอาหารจะต้องใช้พลังงานภายในร่างกายใน
การเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นพลังงาน ซึ่งต่าง
เป็นสิ่งส�าคัญที่แยกออกจากกันไม่ได้เลยและ
ต้องท�างานควบคู่กันตลอดชีวิตของมนุษย์เรา

บทควำมโดย  อำจำรย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
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it needs the energy to digest, then 
convert food to the energy needed 
for the body to function. Which 
these two phrases “Energy and 
Food” and “Food and Energy” 
are something that cannot be clearly 
separated. Both are intertwined to 
support one another in the body 
of any living organism. So how does 
food give energy? The food we eat 
can be separated into many different
complex categories, but the two
major ones are: food that gives energy,
and food that doesn’t give energy. 
When we eat, food will be digested 
mechanically and chemically, turning 
it into usable nutrients in the body.

Certain nutrient groups are the body’s 
fuel to create heat and working energy 
for our daily activities:  breathing,

Food in Energy and Energy in Food: Why is it important?

If we look up the definition of the word 
“energy” from the Thai Royal Society
Dictionary, it is defined in many
different meanings. One interesting 
definition is that “energy is something
that can make life grow”. The growth 
of all biological organisms, whether 
large or small, or whether unicellular 
or multicellular, require energy to 
grow. The energy that all life forms 
need for growth is mainly in the form 
of heat, which we can observe when 
the body increases in temperature
after eating a meal. This heat is said to 
drive various biological mechanisms
within the body. The heat energy 
from our food has many units of 
measurement, such as calories, 
kilocalories, joules and kilojoules.
Once food enters our body,

Article by
Nattapong  Veerataveeporn
Food Business Management,
Faculty of Business Management,
Chitralada Technology Institute.

Approved by
Dr. Pirasan Punyagupta

walking, talking, eating, sleeping,
exercising, working, etc. We can see
that our working energy is derived 
from food, and that food will need
the energy to digest and transformit 
into nutrients which welater use for
energy. Both transformations are
essential and inseparable, working 
together in harmony throughout our 
entire lives.

 asked “What is energy   
       and what is the relation 
between energy and the food 
we eat ?”, some may be curious 
about the question, and many 
will struggle to find an answer.

These units can be divided into
2 unit systems; the Metric system 

and SI units. 

The metric system includes 
(Calorie; cal)

(Kilocalorie; Kcal)

SI (The International System of Units)

(Joule; j)
(Kilojoule; Kj)

(1 calorie equals 4.2 Joules)
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ชโตลเลน (ชาววัง) ขนมสัญลักษณ์
สาขาอาหารและโภชนาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

เมือ่ปลายพทุธศกัราช 2556 สถานเอกอคัราชทตูไทยประจ�าสหพนัธรฐั
เยอรมนีได้ส่งครูช่างอาวุโสชาวเยอรมันมาช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ช่างอุตสากรรมที่โรงเรียนจติรลดาวชิาชพี  สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงมพีระราช
ปรารภถึงขนมเทศกาลคริสต์มาสของชาวเยอรมันคือ Stollen 
(ขนมปังเยอรมันแบบดั้งเดิมนิยมในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ชื่อเต็ม คือ 
Weihnachtsstollen หรือ Christstollen) ครูชาวเยอรมันท่านนั้น
จึงได้ช่วยหาสูตรด้ังเดิมมาให้ครูในสาขาอาหารและโภชนาการทดลอง
ท�าโดยที่ครูในสาขา ก็ไม่ทราบถึงหน้าตาของขนมชนิดนี้ว่าจริง ๆ  แล้ว
เป็นอย่างไร เม่ือท�าครั้งแรกจึงออกมาหน้าตาคล้าย ๆ  ฟรุตเค้ก ต่อมา
พระองค์ได้พระราชทาน Stollen ท่ีมาจากเยอรมันให้ลองชิมกัน
ครูในสาขาจึงทดลองปรับปรุงสูตรใหม่อีกหลายคร้ัง ประกอบกับ

ร้านที่จ�าหน่ายวัตถุดิบส่วนผสมของ Stollen ได้ส่งเชฟมาช่วยเสริม
ความรู้เก่ียวกับวิธีการเตรียมวัตถุดิบและขั้นตอนการท�า จึงท�าให้
ปรับสูตรได้ลงตัว

ที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง Stollen ขนมชนิดแรกของโรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ ที่ท�าออกจ�าหน่ายในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ ได้น�าขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวายให้ทดลองเสวย พระองค์ได้พระราชทานข้อติชม
จนได้สูตรส�าเร็จเป็นเอกลักษณ์

และทีส่�านกึในพระมหากรุณาธิคณุอย่างหาท่ีสุดมไิด้คอื ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือว่า “ชโตลเลน (ชาววงั)” ท�าให้เป็นทีนิ่ยม
ของคนทั่วไป และถือได้ว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของสาขาอาหารและ
โภชนาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Royal Stollen: the symbolic dessert
of the Food and Nutrition course from Chitralada Vocational School
At the end of 2013, the Royal Thai Embassy in the Federal
Republic of Germany sent a German senior technical
expert to help develop skills for industrial technicians at 
Chitralada Vocational School. During that time Princess 
Maha Chakri Sirindhorn had addressed him about a German
Christmas dessert called ‘Stollen’. A traditional German 
bread enjoyed during Christmas seasons. It is also known 
by its full name: Weihnachtsstollen or Christstollen. 

The senior expert found the original recipe for Chitralada’s
Department of Food and Nutrition teachers. They tried
experimenting with the recipe, while still unaware of what
the actual Stollen looked and tasted like. 

The first time they tried making the Stollen, it ended up 
looking more like fruitcakes. Later, Her royal Highness
Princess Sirindhorn gave the teachers an actual, authentic

German Stollen, and they were able to do multiple 
tests and adjustments to the recipes. 

The local baker shop selling ingredients for Stollen also 
sent a pastry chef to help with ingredient preparation 
and cooking directions to perfect the recipe.  Moreover, 
Stollen is the first dessert that Chitralada Technology
Institute presented to Her Royal Highness. This Christmas
dessert went through many taste tests and recipe
adjustments, eventually becoming a unique recipe. 

Most Importantly, Chitralada Technology Institute is 
greatly appreciative of Her Royal Highness for the name 
“Royal Stollen” which she granted us. The Royal Stollen
is now a favorite for many, becoming the signature 
dessert of the Chitralada Vocational School’s Food and 
Nutrition Program.

Approved by : Dr. Pirasan Punyagupta
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ตำารากับข้าวชูรส
และของหวานแบบประหยัด 
โดย อนงค์นาฏ พวงพยอม

Longlalew Bunnag

ล่องละลิ่ว บุนนาค 

The book of flavourful side dishes
And cheap sweets
by  Anongnad  Paungpayom

   ต�าราอาหารไทยแบบประหยัดไม่ด้อยรสชาติ 295 รายการ 
ที่สามารถซื้อหาเครื่องปรุงวัตถุดิบได้ง่ายตามท้องตลาดหรือ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป เพ่ือเพ่ิมรายการอาหารจานโปรดไว้ใน
ส�ารับ ทั้งสะดวกสะอาดและประหยัด สูตรอาหารคาวหวาน 
เช่น แกงส้มสับปะรดกับปลาหมึกสด น้ำปลาหวานเครื่องทอด
(รับประทานกับกุ้งนางเผา) น้ำพริกปลากุเลา กุ้งฝอยทอดมัน 
เชิงปลากรายชุบแป้งทอด ขนมจีนซาวน้ำ ก๋วยเตี๋ยวหลอด
ขนมไข ่นกกระทา ขนมพลาสติก (ครองแครงกะทิสด)
ฝอยทองกรอบ ขนมส�าปันนี และขนมบ้าบิ่น เป็นต้น

สามารถค้นหนังสือได้ที่ วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

   The homemade recipes by Phraya Israthirajsewee in 
memoriam for Longlalew Bunnag’s funeral. The savory 
and sweet menus are separated into the Chinese food 
category with Braised duck in red sauce, Shun Pia (pork 
spring rolls eaten with plum or orange sauce), Sesame 
candy; Indian food category with Saffron rice and 
Gulab Jamun (fried milk balls coated in rose syrup). 
Also, Western food such as “Haad Chao Samran rice” 
(Chicken butter rice) created in the era of King Rama VI, 
“Pichaichat noodles” (Cheesy macaroni and noodles), 
Macaroni cups, and Eclairs. Lastly, the Thai food category 
with Pork stew with Cowa leaves, Son-in-law eggs (fried 
eggs in sweet and sour sauce), Sticky rice with durian in 
coconut cream and many other savories.

   With 295 cheap yet flavorful Thai dishes made from
ingredients found easily in fresh markets or regular
supermarkets. Add them to your new favorite recipe
collections. Convenient, clean, and cheap, this recipe book 
includes both savory and sweet dishes: Pineapple curry 
with squid, Sweet fish sauce dip with grilled freshwater
prawns, Fish Nam Prik, Fried krill balls, Deep-fried 
knifefish, Khanom Chin Sao Nam, Sweet potato balls,
Krong Krang (glutinous rice flour dumplings in coconut
milk), Crispy golden threads, Coconut-tapioca cake, 
Coconut pancakes, and many more.

   ต�ารับอาหารบ้านพระยาอิศราธิราชเสวีพิมพ์เป็นอนุสรณ์
ในงานศพ คุณล่องละลิ่ว บุนนาค รายการอาหารคาวหวาน
นานาชาติ แบ่งเป็นหมวดอาหารจีน เช่น เป็ดตุ ๋นน้ำแดง
ชุนเปี๊ยะ (ร่างแหหมูม้วนไส้ปอเปี๊ยะ รับประทานกับน้ำจิ้ม
บ๊วยหรือน้ำส้ม) และขนมงาบด อาหารอินเดีย เช่น เกสรีชวาล
(ข้าวหญ้าฝรั่น) ขนมกุหลาบจามุน (นมปั้นก้อนทอดเนยใส
ราดน้ำเชื่อมกลิ่นกุหลาบ รับประทานเย็น) อาหารฝรั่ง เช่น 
ข้าวหาดเจ้าส�าราญ ต�ารบัรชักาลที ่6 บะหมีพ่ชิยัญาต ิ(บะหมีไ่ข่
หน้ามักกะโรนีเนยแข็งป่น) มักกะโรนีถ้วย และเอแคลร์
อาหารไทย เช่น แกงหมูชะมวง ไข่ลูกเขย และข้าวเหนียวมูน - 
น้ำกะทิทุเรียน  เป็นต้น

สามารถค้นหนังสือได้ที่ วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
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