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 กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ COVID-19 เป็นภัยพิบัติที่โหดร้ำย สำมำรถ
ท�ำลำยล้ำงได้อย่ำงกว้ำงขวำงไปทัว่โลก ท�ำให้คนทกุชนชัน้ ทกุชำติ ทกุศำสนำ ทกุเพศ และ
ทกุวยัได้รับผลกระทบ และมโีอกำสสะท้อนควำมคดิเกีย่วกบัชวิีตท่ีผ่ำนมำและทีจ่ะเป็นไป
ท�ำให้เกิดควำมตระหนักรู้ถึงควำมอ่อนแอของมนุษย์ และกระตุ้นจิตส�ำนึกเกี่ยวกับกำรใช้
ชวีติทีข่ำดสมดลุในสงัคมทีผ่่ำนมำ จงึมกีำรวเิครำะห์และท�ำนำยต่ำง ๆ  นำนำ เกีย่วกบัชวีติ
และสังคมภำยหลัง COVID-19 มีค�ำว่ำ “ควำมปกติใหม่ (New Normal)” เกิดข้ึน
ในทุกวงกำร

 “ควำมปกติใหม่” คืออะไร?
 แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดหรืออย่ำงไรก็ตำม มนุษย์และสัตว์โลกต้องกำร
ควำมมั่นคงด้ำนกำยภำพ ได้แก่ ปัจจัย 4 และควำมมั่นคงด้ำนจิตใจ ได้แก่ กุศลจิตของ
ตนและสังคมรอบตัว โดยมีเมตตำธรรมค�้ำจุนโลก

 สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ จะพยำยำมสร้ำงสรรค์และปลูกฝังทัศนคติเรื่อง
ควำมมั่นคงเหล่ำนี้ ให้แก่นักศึกษำและสังคมไทย แท้จริงแล้วควำมปกติใหม่ที่ควรจะเป็น
ก็คือ กำรคืนสมดุลสู่ธรรมชำติ รวมถึงกำรใช้ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ทุกชีวิตจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่ำงเป็นปกติสุขและยั่งยืน

 ขอบคุณ COVID-19 ที่ท�ำให้โลก “หยุด” ลงชั่วขณะ เพื่อก้ำวต่อไปข้ำงหน้ำ
ด้วยควำมหวังว่ำ เรำจะช่วยกันสร้ำงโลกให้น่ำอยู่ส�ำหรับลูกหลำนรุ่นต่อ ๆ ไป

                                           รองศำสตรำจำรย์ คุณหญิงสุมณฑำ พรหมบุญ                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                      

                     อธิกำรบดี

สารจากอธิการบดี
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“รสไทยไฮโซ” 
ผลงำนปั้นเชฟไทยรับศูนย์กลำงครัวโลก

เข้ำใจอำหำร เข้ำถึงบริหำรธุรกิจ
ในยุค New Normal ธุรกิจอำหำร

“My body, my choice”
ในยุค New normal

เปลี่ยนสวิตช์พิชิต COVID-19
นวัตกรรมจ�ำเป็นในยุค New Normal

กำรเรียนกำรสอนภำษำใน
“วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”

กลุ่มเด็กหัวใจสีเขียวปั้น “พฤกษำภำชนะ”
ใช้ต้นกล้วยเหลือทิ้ง ท�ำภำชนะพร้อมใช้

จำกธรรมชำติ

ต�ำรับต�ำรำอำหำรไทย - อำหำรนำนำชำติ
ต�ำรับอำหำรของ ม.ร.ว. หญิงเตื้อง สนิทวงศ์

ต�ำรำอำหำร : จีน ไทย ฝรั่ง ของหวำน 129 ชนิด
โดยสุรินทร์ พรเกษมประเสริฐ
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“รสไทยไฮโซ”
ผลงานปั้นเชฟไทยรับศูนย์กลางครัวโลก

ทุกวันนี้มีเด็กและเยำวชนรุ่นใหม่ หันมำมุ ่งมั่นเรียนเชฟ
อำหำรไทยอย่ำงจริงจังเพิ่มมำกขึ้น แต่กว่ำจะเป็นเชฟอำหำร
ไทยในระดับมำตรฐำนสำกล จ�ำเป็นต้องฝึกฝนทักษะรอบ
ด้ำนมำกกว่ำกำรพิถีพิถันสร้ำงสรรค์เมนูให้อร่อย เพรำะ
ยังมีมำตรฐำนอำหำรอีกหลำยด้ำนที่จะช่วยสร้ำงควำมเป็น
มืออำชีพของเชฟไทยในระดับสำกล

ในหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอน สำขำเชฟอำหำรไทย โรงเรยีนจิตรลดำ
วิชำชีพ สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนจิตรลดำวิชำชีพ กล่ำวว่ำ กำรศึกษำของ
โรงเรียนจิตรลดำวิชำชีพ ได้มุ่งให้นักเรียนและนักศึกษำ เรียนรู้
ผ่ำนกำรลงมือท�ำจริงควบคู่กับกำรเรียนในห้องเรียนเพื่อน�ำควำมรู้
ไปต่อยอดได้อย่ำงสมบูรณ์ โดยในภำคปฏิบัติจะต้องเปิดร้ำนอำหำร
สำธิตด้วยกำรน�ำควำมรู้ที่เรียนมำลงมือปฏิบัติจริงด้วยกำรเปิดร้ำน
สำธิตและบริกำรจริง

คอร์สอำหำรร้ำนสำธิต “รสไทยไฮโซ” เป็นส่วนหนึ่งของรำยวิชำ
ธุรกิจจัดเลี้ยง ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงปีที่ 2 (ปวส. 2) 
สำขำเชฟอำหำรไทย

ในกระบวนกำรจดักำร นกัศกึษำจะต้องมกีำรวำงแผนตัง้แต่ คดิสตูร
กำรเลอืกใช้วตัถดุบิ ซือ้วตัถดุบิ เตรยีมวตัถดุบิ ปรงุ ออกแบบวิธีกำร
น�ำเสนออำหำร หรือ Food Stylist รวมไปถึงกำรคิดรำคำเซ็ต
อำหำรที่จะท�ำขึ้นในร้ำนสำธิต เพื่อจ�ำหน่ำย มีผู้มำรับประทำนจริง 
โดยจะต้องขำยคอร์ส ตกแต่งสถำนที่ จัดโต๊ะอำหำร ค�ำนึงถึงโทนสี 
รสชำติ และควำมเข้ำกันของบรรยำกำศกับเมนูอำหำร กับกำรน�ำ
เสนออำหำรแต่ละจำนด้วยควำมน่ำสนใจ แปลกใหม่ ต่ำงจำกรูปแบบ
เดมิ ๆ  ค�ำนวณต้นทนุก�ำไรตลอดจนบรกิำรระหว่ำงมือ้อำหำร รวมท้ัง
ดูแลลูกค้ำที่มำรับประทำนอำหำรเสมือนเปิดร้ำนจริง

ท่ีส�ำคัญอำหำรทุกจำนในคอร์สจะต้องผ่ำนมำตรฐำน HACCP 
หรือ Hazard Analysis Critical Control Point นั่นคือ 

อ้างอิงข้อมูล 
[1] https://www.cdti.ac.th/
[2] https://siamrath.co.th/n/135306
[3] https://www.naewna.com/lady/478087

มำตรฐำนควบคมุดแูลควำมปลอดภยัในทกุกระบวนกำรผลิตอำหำร 
เพ่ือป้องกันอันตรำย และสิ่งปนเปื้อนในอำหำร ซึ่ง อำหำรคอร์ส 
“รสไทยไฮโซ” ได้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน HACCP ซึ่งประกอบด้วย
อันตรำยทำงชีวภำพ (Biological Hazard), จุลินทรีย์ก่อโรค
(Pathogen), อนัตรำยทำงเคม ี(Chemical Hazard) และอันตรำย
ทำงกำยภำพ (Physical Hazard) จงึมีควำมปลอดภัยทกุกระบวนกำร
ผลิตตำมมำตรฐำน
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“ROTTHAI HISO” The workings of Thai food chefs 
accepted by the world-class kitchen standard

       owadays, many Thai youngsters    
       are inspired to become famous
         culinary chef, but before they can
become a professional Thai food chef, 
they must go through arduous training
of all required skills. Furthermore, one 
needs more than just the skills to create 
delicious dishes, as there are other sets of 
standards required to become accepted 
as a professional chef at the international 
level. 
 
The Thai Food Chef course at Chitralada Vocational 
School (CDV), Chitralada Technology Institute (CDTI), 
Dr. Nual-anong Thammacharoen, the Director of CDV 
emphasizes that the lessons are focused on allowing 
students to learn through actual practice along with 
theoretical classes to gain first-hand knowledge. In 
their practical class setting, students must be able 
to demonstrate skills necessary to operate an actual 
restaurant, showcasing the knowledge and skills they 
have learned and use them in real life situations.
 
“Rotthai Hiso” Restaurant course is a part of the
catering  business class in Year 2 of the High Vocational
Certificate for the Thai Food Chef Program.

In the planning process, students themselves must 
plan everything from the recipes, selecting, buying
and preparing ingredients, designing how to present
the dishes (being food stylists), as well as calculating
the cost and pricing to customers. Moreover, students
will go through how to arrange the dishes and 
tastes within the course, decorate the restaurant, 
its seating, match color palette and atmosphere 
of the restaurant. Then, presenting each dish with 
an interesting and unique take, considering cost 
and profit, including customer service as in actual
restaurant business. Most importantly, every dish 
in the course must pass the Hazard Analysis Critical
Control Point standard (HACCP), to control the 
safety within all the processes of food production
in order to prevent food contamination. 

The “Rotthai Hiso” course has already passed the 
HACCP standard, addressing hazardous areas such 
as Biological, Pathogen, Chemical, and Physical
Hazards, therefore, it is considered completely safe 
in all aspects of the food production process.

Approved by : Dr. Pirasan Punyagupta
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อ้ำงอิงข้อมูล
[1] Facebook : Malee Boonsiripunth
[2] Facebook : สสส.
[3] กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จาํหน่ายอาหาร
    (2561). กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข.

เข้าใจอาหาร เข้าถึงบริหารธุรกิจ 
ในยุค New Normal ธุรกิจอาหาร

ปัจจุบันน้ีกระแสนิยมกับค�ำว่ำ...
New Normal คงมำแรงกับช่วงวกิฤต
Covid-19 ท�ำให้เกิดรูปแบบกำรใช้ชีวิต
แบบใหม่ อำทิเช่น กำรเว้นระยะห่ำงทำง
สงัคม (social distancing) กำรท�ำงำนท่ี
บ้ำน (Work from home) กำรใส่หน้ำกำกใส
(face shield) กำรใส่หน้ำกำกอนำมัย 
(mask) หรอืหน้ำกำกรปูแบบต่ำง ๆ  รวมถึง
กำรพกเจลแอลกอฮลล์ พฤตกิรรมทีเ่ปล่ียน
แปลงไป ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อพฤติกรรม
กำรใช้ชีวิตของประชำชนและยังรวมถึง
ภำคธุรกิจต่ำง ๆ รวมถึงภำคธุรกิจอำหำร 
ค�ำว่ำ New Normal มกีำรให้ค�ำจ�ำกดัควำม
มำกมำย อำทิเช่น ควำมปกติใหม่ ฐำนวิถี
ชีวิตใหม่ วิถีชีวิตใหม่ ซึ่งค�ำดังกล่ำวต่ำง
ก็มีค�ำอธิบำยที่คล้ำยคลึงกันคือ รูปแบบ
กำรด�ำเนินชีวิตใหม่ท่ีแตกต่ำงจำกอดีต
ส่งผลกระทบต่อกำรใช้วิถีชีวิตของคน
เป็นอย่ำงมำก อันเนื่องจำกมีบำงสิ่งมำ
กระทบ จนแบบแผนและแนวทำงปฏิบัติ
ทีค่นในสงัคมคุน้เคยอย่ำงเป็นปกตแิละเคย
คำดหมำยล่วงหน้ำได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไป
สู่วิถีใหม่ภำยใต้หลักมำตรฐำนใหม่ที่ไม่
คุ้นเคย 

ในช่วงเหตุกำรณ์ดังกล่ำว ธุรกิจอำหำรเป็น
หนึง่ในหลำยธุรกจิทีม่องเหน็กำรเปลีย่นแปลง
ทีช่ดัเจน เน่ืองจำกอำหำรเป็นปัจจยัหนึง่ของ
กำรด�ำรงชีวิตของประชำชนท�ำให้เกิดมิติ
กำรด�ำเนินธุรกิจแบบใหม่ อำทิเช่น รูปแบบ

ธรุกิจแบบออนไลน์ทีช่ดัเจนมำกขึน้ กำรเพิม่
ขึ้นของธุรกิจ food delivery ในช่วงเดือน
เมษำยน พฤษภำคม 2563 ซึง่สงัเกตจำกกำร
เพิ่มขึ้นของพนักงำนส่งสินค้ำของธุรกิจ
ดงักล่ำว รวมถงึมำตรกำรในร้ำนอำหำรท่ีเกดิ
กำรเปลีย่นแปลง อำทิเช่น กำรเว้นระยะห่ำง
ของโต๊ะและเก้ำอ้ีภำยในร้ำน กำรมีฉำกกั้น 
รวมทั้งกำรจ�ำกัดจ�ำนวนของคนที่นั่งทำน
ในร้ำน เป็นต้น 

โดยมุมมองของมำตรกำรต่ำง ๆ เหล่ำนี้
ที่เกิดขึ้น จะพบประเด็นท่ีมีควำมน่ำสนใจ
ทำงอำหำร คอื ควำมปลอดภยัทำงอำหำร และ
สขุอนำมยัของผูส้มัผสัอำหำร ซึง่เป็นประเดน็
ทีม่คีวำมส�ำคญัต่อกำรจดักำรควำมปลอดภัย
ของอำหำรที่มองตั้งแต่กระบวนกำรรับ
วตัถดุบิ กำรผลิต จนถึงกำรจัดกำรเรื่องกำร
ขนส่งอำหำรจนถึงผู ้บริโภค มุมมองด้ำน
อำหำรปลอดภยั และสขุอนำมัยของผูส้มัผสั
อำหำร เริม่ต้ังแต่กระบวนกำรคัดเลอืกวัตถดุบิ 
เตรียม ตัดแต่ง ปรงุประกอบจนเป็นอำหำร 
แล้วยงัรวมกำรจดัเสิร์ฟและกำรขนส่ง ท่ีจะ
ต้องมกีระบวนกำรจดักำรให้อำหำรปลอดภยั

จำกอันตรำยท้ังทำงกำยภำพ ทำงเคมี และ
ทำงชีวภำพ จำกปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
กำรปนเปื้อนที่ส�ำคัญ 5 ประกำร ประกอบ
ด้วย สถำนที่ อำหำร ภำชนะ ผู้สัมผัสอำหำร 
และแมลง สัตว์น�ำโรค ทั้งในธุรกิจอำหำร
บริกำร และ อุตสำหกรรมอำหำร กำรที่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับอำหำรด้ำนต่ำง ๆ เข้ำใจ
เรื่องของกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำง
ด้ำนอำหำรแล้ว กำรเข้ำถึงธุรกิจก็มีควำม
ส�ำคัญเช่นกัน ย่ิงในสภำวะท่ีธุรกิจอำหำร
มีกำรเปลีย่นแปลงจำกสถำนกำรณ์โรคตดิต่อ
ในปัจจุบัน ท�ำให้เกิดกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
ขึน้มำเป็นอย่ำงมำก เกิดรปูแบบธรุกิจแบบใหม่
ในธรุกจิอำหำร อำทิเช่น กำรเพิม่ขึน้ของครวั
กลำงท่ีรวบรวมอำหำรและเคร่ืองดืม่ (cloud 
kitchen) กำรเพิ่มขึ้นของกำรส่งอำหำร
ผ่ำนแอปพลเิคชนัต่ำง ๆ กำรจับมือร่วมกัน
(Partner) ของภำคธุรกิจอำหำร กำรน�ำ
เทคโนโลยีต่ำง ๆ  อำทิเช่น เทคโนโลยีปัญญำ
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) หรือ
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual Reality 
: VR) มำช่วยในกำรจัดกำรควำมปลอดภัย
ของอำหำร ควำมสะดวก รวมทั้งสร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในยุค New Normal 
กับ Covid-19 

บทควำมโดย : อำจำรย์ณัฐพงศ์  วีระทวีพร
                 คณะบริหำรธุรกิจ สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ
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Understanding Food, Comprehending Business Management

in the era of New Normal food businesses

          urrently, the New Normal trend is gaining attention due 
         to the COVID-19 pandemic, creating new ways of living  
         such as social distancing, working from home, wearing
a mask or a face shield, or carrying hand sanitizers everywhere. 
These changes in behavior not only affect our lifestyle, but also 
the businesses practices around them, including the food business. 
 
The word ‘New Normal’ has been given many definitions such as a 
“new basis of living” or “a new way of living”, among many others. 
Altogether, it is about adjusting our lifestyle to “a new way of living 
that is different from the past, into a new standard that becomes 
familiar once again.” During these challenging times, the food
business industry has faced difficult challenges in both in the
commercial aspects and delivery logistics as new healthcare
restrictions to safeguard the 
citizens did create unforeseen 
impacts to food and hospitality 
businesses.

Creating new business practices in 
food businesses, such as reinventing
food delivery, or “take away” service
by many restaurants during April 
and May of 2020 happened as a 
result. We also experienced the 
increase in the number of delivery
staffs and food transporters,
as well as safety regulations within 
a restaurant to comply with social
distancing guidelines, having
protective screens, or limiting of 
the number of customers within 
the restaurants or food shops.

Looking through the perspectives 
of these different regulations,
we will see the interesting Approved by : Dr. Pirasan Punyagupta

food-related issue of food safety and
the hygiene of those who come in
contact with the food, always a
critical issue to the management 
of food safety. From the process of 
selecting, preparingand handling of 
ingredients, up to cooking the food. 
No less important is the process 
of serving and delivering food to
customers which must be regulated 
and controlled with a safe, clean and 

efficient method of transportation.
So that customers are safe from
physical, biological, and chemical
hazards in their food. 

From the 5 important factors that 
affect contamination: location, food, 
tableware, people who come in 
contact with the food, and disease 
carrying insects or animals, the food 
service and food manufacturing
industry, require the understanding in 
both food safety management and 
how to incorporate them into their 
own food businesses. Especially in
the  current  state  of  the  food  industry,
rapid changes due to COVID-19, 
has created increased competition
within the traditional and  the new
food  business  structures. For  example 
the new food businesses may include
one  centralized  kitchen (Cloud  Kitchen),
and partnership with food delivery
services, with online menu and
ordering systems, bringing different

technologies such as Artificial
Intelligence (AI) or Virtual Reality 
(VR) as tools for both sales and food
safety management. This may result
in improved food safety, cost savings, 
customers convenience, and gaining 
trust from consumers in the era of 
“New Normal” and COVID-19.
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My body, my choice ในยุค New normal

         
     เดมิทีสโลแกน “My body, my choice” 
เป็นข้อควำมของกลุม่สตรนียิม (Feminist)
ที่ใช้กล่ำวอ้ำงเพื่อคุ้มครองสิทธิในเนื้อตัว
ร่ำงกำยตนท่ีจะไม่อยูภ่ำยใต้กำรครอบง�ำใด ๆ
เป็นอ�ำนำจทีบุ่คคลมเีหนอืตนเองเพือ่ใช้เลือก
วถิชีวีติของตนเอง โดยในระยะแรกสโลแกนน้ี

มุง่เน้นไปท่ีอนำมยัเจรญิพนัธุ ์ กำรคมุก�ำเนดิ
และกำรท�ำแท้ง ต่อมำสโลแกนดังกล่ำวเริ่ม
ขยับมำยังประเด็น เสรีภำพที่จะสมรส กำร
เลอืกทีจ่ะมีบุตร เสรีภำพในควำมรักเสรีภำพ
ในกำรแต่งกำย เป็นต้น 

     ค�ำว่ำ “New normal” ได้ถกูน�ำมำใช้กนั
อย่ำงแพร่หลำยจำกกรณกีำรระบำดท่ีรนุแรง
ของไวรสั COVID-19 ซ่ึง Oxford dictionary
ได้ให้ค�ำนยิำมว่ำ “A previously unfamiliar
or atypical situation that has become 
standard, usual, or expected.” หมำยถงึ
สถำนกำรณ์ที่แต่เดิมเป็นสิ่งที่ไม่ปกติและได้
กลำยมำเป็นควำมปกต ิเช่นเดยีวกบัรำชบัณ -
ฑติยสภำ บัญญัตศัิพท์ค�ำว่ำ “New normal :
“นวินอร์มลั” หมำยถงึ “ควำมปรกตใิหม่หรอื
ฐำนวถิชีวีติใหม่” จำกท่ีเรำเห็นกนัแล้วว่ำกำร
ระบำดของไวรสั COVID-19 ท�ำให้ผูค้นเจบ็ป่วย
ล้มตำยเป็นจ�ำนวนมำก กจิกรรมทำงเศรษฐกจิ
หยุดชะงัก ก่อให้เกดิควำมเสยีหำยในหลำย
ภำคส่วน แม้สถำนกำรณ์ค่อยกลบัเข้ำสู่ภำวะ
ปกติ แต่กำรต่อสู้กับ “ศัตรูท่ีมองไม่เห็น” 
จ�ำเป็นต้องมีกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรด�ำเนิน
ชวีติใหม่ตำมวิถ ีNew normal เพ่ือป้องกนั
กำรกลับมำระบำดซ�้ำ ตำมหลักกำร “กันไว้
ดีกว่ำแก้” ในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่ำ
ในยุค New normal สทิธิเสรภีำพบำงประกำร

ของประชำชนอำจจะไม่ใช่ ส่ิงเดด็ขำดเช่นเดมิ
อีกต่อไป รัฐอำจออกกฎหมำยหรือก�ำหนด
มำตรกำรบำงประกำรมำจ�ำกดัสทิธขิองบคุคล
เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย
ของสงัคมโดยรวม แนวคิด “My body, my 
choice” อำจน�ำมำปรับใช้กับบำงกรณีที่ได้
กล่ำวมำในตอนต้น เช่น กำรคุมก�ำเนิด กำร
ท�ำแท้งได้เน่ืองจำก “ไม่ได้เดอืดร้อนใคร” แต่
กำรกล่ำวอ้ำง “My body, my choice” 
ในยุค New normal เพ่ือให้ตนมสิีทธเิสรภีำพ 
หรอืใช้ชวิีตและร่ำงกำยของตนได้อย่ำงอสิระ
ตำมทีต่นปรำรถนำ เช่น จะไม่สวมหน้ำกำก
อนำมยั จะจบักลุม่กนัท�ำกจิกรรมก็ควรจะต้อง
ถำมตนเองเสยีก่อนว่ำ กำรใช้สิทธเิสรีภำพดงั
กล่ำวจะไม่กระทบต่อสทิธขิองผูอ้ืน่หรือสังคม
โดยรวม...จริงหรือ?

บทควำมโดย 
อำจำรย์สัจจำวุฒิ รอดส�ำรำญ
น.บ., น.ม.(กฎหมายระหว่างประเทศ) 
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

อ้ำงองิข้อมูลและภำพประกอบ

[1] https://www.amarintv.com 
[2] https://www.vice.com
[3] http://web.krisdika.go.th

 จำกภำพข่ำวสตรีถือป้ำยประท้วง
เป็นภำพ crossed out ทบัหน้ำกำก
อนำมัย และปรำกฏข้อควำมว่ำ 
“My body, my choice” 
หน้ำสถำนท่ีรำชกำรในมลรฐัเทก็ซสั 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ เพือ่เรยีกร้อง
ให้รฐับำล ปลดล็อคมำตรกำรเข้มงวด
ต่ำง ๆ  จำกกรณีกำรระบำดของไวรสั 
COVID-19  เช่น กำรจ�ำกดักำร
ท�ำกิจกรรม กำรปิดห้ำงสรรพสนิค้ำ 
กำรบงัคบัให้สวมใส่หน้ำกำกอนำมยั 
ภำยใต้แนวคิดที่ว ่ำ “ชีวิตฉัน 
ฉนัเลือกเอง” แปลว่ำ ฉนัจะไป
ไหน ไปท�ำอะไร จะใส่หน้ำกำกอนำมยั
หรือไม่ หรอืหำกฉนัจะตดิเช้ือ จะป่วย
จะตำย ฉนักข็อเป็นผู้ลิขติชวิีตฉนัเอง
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My body, my choice in the age of New normal

Originally, “My body, My choice” 
is a slogan created by feminism 
campaign for women’s bodily
autonomy and women’s rights 
to the decision about their own
bodies. At first, the slogan was 
mainly focused on protecting the 
rights on reproductive health:
birth control and abortion rights. 
Later, the ideology was extended 
to cover other areas of women’s
rights and equality, including
freedom to marry and bear child, 
freedom of choosing to live or die, 
among many others.

Now, the phrase “New Normal” is 
being used in a widespread context 
due to the COVID-19 pandemic,
in which, the Oxford dictionary

gives the definition of New Normal
as “A previously unfamiliar or atypical 
situation that has become standard, 
usual, or expected.”, as well as the 
Royal Institute Dictionary describing
it as “The new norm or basis of 
living”. Evidently, COVID-19 has 
resulted in an enormous number 
of infections and deaths, as well 
as devastated economic impacts.

Even though the situation in our 
country is gradually improving, 
fighting against an “invisible  killer”
needs new laws, regulations and 
smart ideas in the New Normal
environment to prevent or mitigate
the  impact  of  new  wave  of  infections
following the “better safe than
sorry” principle.

Approved by : Dr. Pirasan Punyagupta

At the same time, in the age of New 
Normal, sacrificing some personal 
liberty and basic citizens rights may 
be necessary for the sake of public 
safety. Thus, using the “My body, 
My choice” arguments during an 
ongoing pandemic as an excuse for
personal freedom not to wear masks 
in public spaces and gatherings,
one must ask oneself this very
important  question. Will  exercising
their own rights in this case harm 
others, infringe other people’s rights 
to safety or harm the wellbeing of
entire society?… Really?

        icture a woman protesting in the streets in front of
      a government building in Texas, USA, against the
       COVID-19 lockdown, holding a crossed-out picture of a 
surgical mask and a sign saying, “My body, My choice”.
Due to the spread of COVID-19, there has been many
restrictions on public activities, closing shopping malls,
prohibit large gatherings and request everyone to wear
masks in public spaces. However, in the mindset of
“My life, I choose what I want”, people think that 
“wherever I go, whatever I do, whether or not I wear a mask 
or not, and if I get infected, whether I live or die, let me 
choose and control my own life”.
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ที่ต้องออกไปซื้อของอุปโภคบริโภค และ
ถึงแม้กำรออกจำกบ้ำนของกลุ่มคนเหล่ำนี้
จะมีกำรป้องกันตัวเองในกำรติดเชื้ออย่ำง
เต็มที่ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย
ตลอดเวลำ ล้ำงมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ
เว้นระยะห่ำงจำกคนอื่น แต่พฤติกรรมเพื่อ
ป้องกันเช้ือโรคอย่ำงจริงจังเหล่ำนี้ก็ไม่ได้
เป็นกำรกำรันตีเลยว่ำกลุ่มคนเหล่ำนี้จะไม่
น�ำเชื้อโรคติดตัวกลับมำท่ีบ้ำนด้วย

แม้ว่ำกำรท�ำควำมสะอำดบ้ำนด้วยน�้ำยำ
ฆ่ำเชือ้เพือ่ลดปริมำณเชือ้โรคหรือส่ิงสกปรก
ที่อำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพ แต่อุปกรณ์
ภำยในบ้ำนก็ยังมีจุดเสี่ยงท่ีเป็นแหล่งสะสม
เช้ือโรคและแบคทีเรียอยู่หลำยจุด ซ่ึงหนึ่ง
ในนั้นคือ “สวิตช์ไฟ” ที่มีอยู่ท่ัวบ้ำน เป็น
อุปกรณ์สั่งกำรด้วยกำรสัมผัสที่ต้องใช้ร่วม
กันของคนในบ้ำน โดยหลำยคนลืมค�ำนึงถึง
เรื่องกำรท�ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อเหมือน
บรเิวณพืน้ทีอ่ืน่ เนือ่งจำกกลวัได้รบัอันตรำย
ทีจ่ะเกดิจำกระบบไฟฟ้ำ กำรน�ำเอำเทคโนโลยี
IOT อำจเป็นหนึง่ในวธิกีำรแก้ปัญหำดงักล่ำว

Smart Switch สำมำรถสั่งกำรเปิด - ปิด
ระบบแสงสว ่ำงผ ่ำนแอพพลิ เคชันบน
โทรศัพท์มือถือ โดยกำรเชื่อมต่อผ่ำนระบบ 
Cloud Computing สำมำรถใช้งำนได้
ทุกที่ ซึ่งในปัจจุบันมีผู ้ผลิตสวิตช์ชนิดนี้
เป็นจ�ำนวนมำก มีฟังก์ชันกำรใช้งำนที่
หลำกหลำย ดีไซน์ที่ทันสมัย สำมำรถปรับ
เปลี่ยนฟังก์ชันกำรสั่งกำรได้ตำมที่ต้องกำร 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรสัง่กำรด้วยเสยีง หรอืสมัผสั
หน้ำจอโทรศพัท์มือถอื นอกจำกนีย้งัสำมำรถ
ก�ำหนดเงื่อนไขที่ซับซ้อนในกำรส่ังกำรเปิด
ปิดสวิตช์โดยใช้เทคโนโลยี IFTTT เช่น 
ก�ำหนดช่วงเวลำเปิด - ปิด ไฟ กำรเปิดปิด
สวิตช์ตำมเวลำขึ้นลงของพระอำทิตย์ เปิด
ปิดสวิตช ์เมื่อใกล้ถึงหรือออกจำกบ้ำน
เป็นต้น ส�ำหรับกำรเปลี่ยนจำกสวิตช์ไฟ
แบบปกติมำเป็น Smart Switch น้ันไม่มี
ควำมยุ่งยำกซับซ้อนใด ๆ  เพียงแค่ต่อระบบ
ไฟฟ้ำเหมือนสวิตช์ธรรมดำ แต่จะต้องจัด
เตรียมไวไฟภำยในบ้ำนเพื่อรองรับกำรใช้
งำนของสวิตช์

เพยีงเท่ำนีก้ส็ำมำรถยกระดบัควำมปลอดภยั
จำกกำรสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น อีกทั้ง
ยังเปลี่ยนบ้ำนธรรมดำให้กลำยเป็น Smart 
home ได้อีกด้วย เท่ำกับว่ำยิงปืนนัดเดียว
ได้นกหลำยตัวอย่ำงแท้จริง ถึงแม้รำคำจะ
แพงกว่ำสวิตช์ปกติ แต่ถ้ำเทียบกับคุณภำพ
ชีวิตถือว่ำคุ้มค่ำ 

ลดสัมผัส ลดการติดเช้ือ

บทควำมโดย :
อำจำรย์ศุภร แท่นแก้ว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

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

เปลี่ยนสวิตช์พิชิต COVID-19
นวัตกรรมจำาเป็นในยุค New Normal

เป็นที่ทรำบดีว่ำกำรต่อสู้กับกำรระบำด
ของไวรัสโควิด-19 ได้อย่ำงตรงจุด
และเห็นผลอย่ำงชัดเจนที่สุด ภำยใต้
แคมเปญของรัฐบำล “อยู่บ้ำน หยุดเชื้อ 
เพื่อชำติ” คือกำรรณรงค์ให้ประชำชน
อยู่บ้ำนและออกจำกบ้ำนเท่ำที่จ�ำเป็น 
กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ เห็นได ้
ชัดเจนคือ หลำยบริษัทมีนโยบำยให้
พนักงำนท�ำงำนจำกที่บ ้ำน (Work 
from home) เพื่อรักษำระยะห่ำงทำง
สังคม (Social distancing) ลดควำม
แออัดกระจำยเชื้อในสถำนที่ต ่ำง ๆ
เป็นกำรลดควำมเส่ียง ควบคุมและเฝ้ำ
ระวังกำรติดเชื้อ 

แต่ในควำมเป็นจริงน้ันยังมีหลำยคนต้อง
ออกจำกบ้ำนไปเส่ียงกำรติดเชื้อ เนื่องมำ
จำกควำมจ�ำเป็นในกำรด�ำเนินชีวิต ยัง
มีหลำยอำชีพที่ไม่สำมำรถ Work from 
home ได้ หลำยคนทีต้่องพึง่พำระบบขนส่ง
สำธำรณะในกำรเดินทำงและหลำยคน
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Flip the switch, Overcome COVID-19
Essential innovations in the age of New Normal

But in truth, many people cannot 
avoid going outside to perform 
their work as many jobs cannot be 
done from home. Many people still 
rely on public transportation while 
others must go outside to get their 
living necessities.  Although most 
of us protect ourselves by wearing 
masks, clean their hands thoroughly
with soaps or alcohol sanitizers, 
and keep a distance from everyone 
else, there is no guarantee that 
they will not become carriers and 
bring the virus home with them. 

Even though cleaning your house 
with disinfectants can reduce 
germs and particles harmful to our 
health, there are remaining spots 
within our house that often collect 
bacteria and germs. One of these is 
the light switches, a device found 
everywhere around the house, 
controlled by the physical contact 

of every member of the house-
hold. It is often overlooked during 
house cleaning, partially due to the 
potential danger of the electrical 
system. However, using current 
IoT (Internet of Things) technology 
could be a solution to this problem. 

“Smart Switch’ can be turned on 
and off through a mobile phone 
application connecting to a cloud 
computing system, making it usable
anywhere. Currently, these Smart 
Switches are produced by many 
manufacturers, with a variety of
additional features; modern design,
on-demand functions such as voice 
command or lighting adjustments 
through mobile phones. Moreover,
l ighting adjustments can be
programmed to control the on-off 
switch using IFTTT commanding 
technology e.g., turning the lights 
on/off depending on the specified 

time, or depending on the sunrise 
or sunset, turning the lights on/off 
upon entering/leaving a room or 
the entire house. Consequently, 
Smart Switches can save energy 
as well.

As for ‘switching’ from a normal 
light switch system to a Smart 
Switch, it isn’t as complicated as 
you may think. The installation 
can be done as usual, but a WiFi 
connection must be available to 
support the usage of the Smart 
Switch. That is all we need. Now, 
we can enhance our home or office
safety by minimizing physical
contact between objects and
people, as well as turning them 
into a Smart Home/Office, killing
two birds with one stone. Even 
though the Smart Switch cost is 
more expensive than a regular
switch but taking into account 
the improved safety, convenience
and long-term energy savings, 
the benefits  are  worth the 
reduced infection risk.

Reduce contact,
Reduce infections.

Approved by : Dr. Pirasan Punyagupta

   t is proven the most direct and effective methods of   
   combating COVID-19 is the Government’s “Stay home,  
     stop the spread, for the sake of the country” campaign 
which encouraged people to stay and work from home and 
only go outside when necessary. The resulting changes in 
behavior clearly seen is that companies and organizations 
have created policies to allow employees to work from 
home to adhere to social distancing guidelines. They further
required protective masks, reduced large gatherings to 
minimize the spread of the disease and ultimately prevent 
further infections.
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การเรียนการสอนภาษาใน “วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”

     ปัจจุบัน ผู้คนต่ำงคุ้นเคยกับค�ำว่ำ New Normal และ
น�ำมำใช้อธบิำยสภำวะทีเ่กดิกำรเปลีย่นแปลงไปสูส่ิง่ใหม่ ซึง่
ไม่มีทีท่ำว่ำจะกลับไปเป็นแบบเดิมได้อีก แรกเริ่ม ค�ำนี้เกิด
ขึ้นในปี ค.ศ. 2008 นำยบิลล์ กรอสส์ นักลงทุนในตรำสำร
หนี้ชื่อดังชำวอเมริกัน ใช้อธิบำยเศรษฐกิจโลกในช่วงวิกฤต
ปี 2008-2012 และต่อมำในปี 2020 ผลกระทบอันใหญ่
หลวงของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 
ช่วยเร่งปฏิกิริยำของกำรเปลี่ยนแปลงกำรด�ำเนินชีวิตของ
คนทัว่โลกไปสู ่“วถีิชวีติใหม่” ในแทบทกุบรบิท ไม่ว่ำจะเป็น
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงกำรศึกษำ 
            
     กำรเรยีนกำรสอนในช่วงเวลำทีว่ถิชีีวติเปล่ียนแปลงไปสู่รปูแบบใหม่
ที่เห็นได้ชัดคือ กำรเรียนกำรสอนผ่ำนส่ือออนไลน์ กำรศึกษำรูปแบบ
นี้ไม่ใช่สิ่งใหม่ เพรำะได้เกิดข้ึนมำสักระยะหนึ่งแล้วเมื่อเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำพัฒนำมำกขึ้น “กำรเรียนออนไลน์” ไม่ได้เกิดมำพร้อม
กบักำรระบำดของโรคร้ำย แต่น�ำมำใช้สร้ำงกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม
(social distancing) หรอืในอกีค�ำหนึง่คอื รกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ 
(physical distancing) เพื่อด�ำเนินตำมมำตรกำรป้องกันกำรลุกลำม
ของโรคในที่ชุมชน รวมถึงสถำนศึกษำในทุกประเภท กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในห้องเรียนแบบเดิมเปลี่ยนไปสู่กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้สอน
และผู้เรียน ทั้งแบบทำงเดียวและโต้ตอบกัน ผ่ำนจอคอมพิวเตอร์หรือ
จอใด ๆ ที่ผู้เรียนแต่ละคนจะเสำะแสวงหำมำเป็นอุปกรณ์กำรเรียน
ที่ส�ำคัญอีกชิ้นหนึ่งของศตวรรษที่ 21 ในห้องเรียนเสมือน

     ควำมท้ำทำยอย่ำงหน่ึงในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนออนไลน์คอื กำร
สอนภำษำ โดยเฉพำะภำษำที่สอง ภำษำที่สำมหรือภำษำต่ำงประเทศ 
ควำมท้ำทำยน้ีมำพร้อมกบัค�ำถำมว่ำ จะท�ำอย่ำงไรให้กำรจดักำรเรียน
กำรสอนมีประสิทธิภำพได้ไม่ต่ำงจำกกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน 
นอกจำกนั้น มีค�ำถำมต่อได้อีกว่ำ เทคโนโลยีออนไลน์จะส่งเสริม
ให้เกดิกำรเรยีนรูภ้ำษำได้หรือไม่ โดยท่ียงัไม่ได้พจิำรณำถงึข้อจ�ำกดัอืน่ 
เช่น จ�ำนวนของผู้เรียน อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน เครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตหรือกำรส่งสัญญำณอื่น ๆ

   กำรเรียนกำรสอนภำษำผ่ำนระบบออนไลน์มีเรื่องที่ต้องค�ำนึงถึง
หลำยประกำร ได้แก่ สถำนศึกษำควรเตรียมพร้อมสนับสนุนกำร
เรยีนออนไลน์ นกัเรยีนนกัศกึษำควรมทัีกษะในกำรใช้คอมพวิเตอร์
หรอื digital literacy มำกพอทีจ่ะเรยีนออนไลน์ได้ ผูส้อนควรสร้ำง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในลักษณะท่ียังสำมำรถสังเกตกิริยำอำกำร
รับรู้ของผู้เรียนได้ ผู้สอนและผู้เรียนควรเข้ำใจบทบำทในกำรสอน
และกำรเรียนท่ีเปลี่ยนแปลงไป สิ่งเหล่ำนี้เป็นเรื่องที่ต้องน�ำมำ
พิจำรณำเพื่อออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับ
รูปแบบกำรศึกษำที่เปลี่ยนไปจำกเดิมนี้

   ในระหว่ำงที่ผู้สอนและผู้เรียนต้องรับมือกับควำมท้ำทำยต่ำง ๆ
ข้อดขีองกำรเรียนกำรสอนแบบ New Normal กม็ใีห้เหน็หลำกหลำย
เช่น โปรแกรมกำรสอนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตหลำยโปรแกรม
สำมำรถบันทึกกำรเรียนกำรสอนให้ผู ้เรียนที่เรียนไม่ทันน�ำมำดู
ทบทวนได้ โปรแกรมประยุกต์ต่ำง ๆ (applications) ได้รับกำร
ออกแบบมำช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้ ท�ำให้ห้องเรียนเสมือนดูตื่นตำ
ตื่นใจช่วยให้น่ำเรียนย่ิงขึ้น กำรเรียนออนไลน์ช่วยพัฒนำทักษะ
กำรสื่อสำรบำงทักษะของผู้เรียนได้ กำรประเมินผลด้วยเทคโนโลยี
ท�ำได้อย่ำงรวดเร็วและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผูเ้รียนได้ทันท ีเป็นต้น

    กำรสอนภำษำในยุควิถีชีวิตใหม่นี้คงจะไม่มีรูปแบบใดที่
ผู้สอนจะน�ำมำใช้ได้เป็นสูตรส�ำเร็จ เน่ืองจำกต้องพิจำรณำปัจจัย
แวดล้อมหลำยอย่ำงท้ังผู้เรียน ควำมพร้อมและบทบำททีเ่ปล่ียนไป
ของทั้งผู้เรียนและผู้สอน กลวิธีและรูปแบบ (model) ที่เหมำะกับ
บริบทของสถำนศึกษำแต่ละแห่งที่แตกต่ำงกัน และที่ขำดไม่ได้คือ
กำรรักษำปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและลักษณะที่มนุษย์พึงปฏิบัติ
ต่อกัน (human touch) อันเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่งของกำรสื่อสำร
ในโลกท่ีเทคโนโลยีได้พัฒนำจนมีผลต่อกำรด�ำเนินชีวิตของมนุษย์
ในทุกวันนี้

บทควำมโดย : 

อำจำรย์วิร ุฬห์ หุตะวัฒนะ
สํานักวิชาศึกษาทั ่วไป
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
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Language Instruction in “New Normal”

           owadays, people are more familiar     
                with the term “New Normal”, which    
           is used to describe conditions that 
become changing into something new and 
seem not to return to their former state.
The word was initially used in 2008 by
Mr. Bill Gross, a famous American bond 
market investor, defining the global 
economy during the crises of 2008-2012. 
Later in 2020, the tremendous impact of 
the COVID-19 pandemic accelerated this 
changing lifestyle in almost all aspects, 
including economy, society, culture, even 
education.
 
     Online instruction has increasingly been applied 
as a way of teaching and learning during this time. 
This type of instruction is not brand-new as it has 
been practiced for a while since the development
of educational technology.  “Online learning” was not
caused by the COVID-19 outbreak. However, it 
has been adopted to follow preventive measures
for the spread of the disease in communities, which
includes all types of educational institutions
by creating the so-called “social distancing” or
“physical  distancing”. The traditional form of 
classroom has changed into one-way and two-way
online communication between teachers and
studentsvia a computer screen or any screen that
students can seek for as another important 21st
century learning device in a virtual classroom.

     One of the challenges in online teaching is language 
instruction, especially for the second language, third 
language or any foreign languages. The question is 
how to create an effective class which should not 
be too different from that of the previous real-life 
classroom. In addition, there is another question 
about whether online technology can promote
language learning, without mentioning other
limitations such as the number of students,

instructional instruments, Internet network or other 
types of digital communications. 

     There are a lot of factors to consider when teaching 
a language online. For example, schools should prepare
supports  for online instruction in various areas. Students
should have a certain level of digital literacy or have 
some computer skills to study online. Teachers should 
create interaction with students in the manner that 
learning behaviors can still be observed. Both teachers
and learners are well aware of their teaching and
learning roles. These must be taken into consideration 
in order to design an appropriate instructional model 
for the “new normal” education.

     Despite a number of challenges, the features of New 
Normal language instruction can advantageously be 
regarded. For example, recent internet-based teaching
programs provide recording functions. Students 
who do not catch up with lessons can revise them as
many times as they need. Computer applications are 
currently designed to help promote learning by making
virtual classroom more appealing. Online language 
instruction also helps improve some communication 
skills. Moreover, technology-based assessments can 
quickly be performed, which contributes to immediate 
feedback to students.

     There are no magic formulas for new normal
language instruction. Different environmental factors, 
including all kinds of readiness, changing roles of both 
learners and teachers, models and strategies suitable 
to various contexts of each school, need to be carefully 
considered. It is also indispensable to maintain human 
interaction and human touch, which is an important
aspect  of  communication  in  our  world, where  technology
advancement  has  made great impact  on  today’s  lifestyle. 

Article by :
Virulh Hutavadhana
General Education Department Chitralada Technology Institute
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กลุ่มเด็กหัวใจสีเขียวปั้น “พฤกษาภาชนะ” 
ใช้ต้นกล้วยเหลือทิ้ง ทำาภาชนะพร้อมใช้จากธรรมชาติ
ปัญหำสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหำใหญ่ระดับโลกที่หลำย
ประเทศ พยำยำมรณรงค์ให้เห็นควำมส�ำคญั และช่วยกนั
ลดกำรใช้พลำสติก พร้อมทั้งเพิ่มผลิตภัณฑ์ทดแทนท่ี
สำมำรถย่อยสลำยได้ ภำชนะจำกธรรมชำตจิงึเป็นผลติภณัฑ์
ทีก่�ำลังเป็นทีต้่องกำรในตลำด โดยเทรนด์กำรใช้ภำชนะจำก
วัตถดุบิธรรมชำต ิก�ำลงัเป็นทีส่นใจในหลำยประเทศ

เด็กไทยหัวใจสีเขียวกลุ่มหนึ่ง จำกโรงเรียนจิตรลดำวิชำชีพ สถำบัน
เทคโนโลยีจิตรลดำ ได้น�ำเสนอผลงำนภำชนะจำกต้นกล้วย ชื่อว่ำ 
“พฤกษำภำชนะ” หรือ “Tree ware” น�ำมำใช้งำนแทน
พลำสติกเพื่อใช้บรรจุอำหำร

Nature-loving students create “Tree Ware”
From discarded banana trees, creating natural ready-to-use tableware

    Environmental problems have become an
international-scale issue that receive high priority 
by many countries with awareness campaign and
regulations to combat the problems. One obvious 
policy and action plan is to reduce plastic usage, by 
creating substitutions for plastic that can naturally
decompose by themselves. Therefore, containers 
made from natural materials have received increasing
market demands, so using bio-containers becomes
a growing trend in many countries. A group of Thai
students with a nature-loving heart from Chitralada
Vocational school, Chitralada Technology Institute 
have created and marketed “Tree Ware” tableware 
and containers made from banana trees instead of 
plastics. 

            Recently, the “Tree Ware” has been through product

ซึ่งผ่ำนกำรทดลองใช้และได้น�ำออกสู่ตลำดจ�ำหน่ำยจริงแล้ว โดย
วัตถุดิบหลักที่ใช้จะเป็นต้นกล้วยส่วนใดก็ได้ที่ถูกตัดท้ิง และแป้ง
ข้ำวโพด ส�ำหรับคุณสมบัติของต้นกล้วยถือเป็นพืชที่มีเส้นใยเหนียว 
แข็งแรง มีกำรน�ำมำใช้งำนหลำยด้ำน เช่น ท�ำเชือกกล้วย กระดำษ
ใยกล้วย กระเป๋ำ หรือแม้แต่สิ่งทอ เช่น เสื้อผ้ำ

ผู ้ที่สนใจสำมำรถดูวิธีกำรท�ำได้ที่ http://omni-recipes.com
เพื่อน�ำวิธีดังกล่ำว ไปทดลองท�ำภำชนะ Handmade ใช้งำนได้
โดยนอกจำกจะใช้วัตถุดิบเป็นต้นกล้วยส่วนที่เหลือท้ิง ยังสำมำรถใช้
ส่วนของพืชชนิดอื่น เช่น ใบกำบหมำก ใบไม้ที่ร่วงหล่น หรือพืชเหลือ
ทิ้ง แล้วน�ำมำสร้ำงสรรค์เป็นภำชนะจำกธรรมชำติช่วยลดปัญหำขยะ
และรักษำสิ่งแวดล้อมได้

testing and is being introduced into the market.
Its main materials are any part of a banana tree trunk 
and corn flour mix. Property wise, banana trees contain
extremely strong fibers, usable as (banana) rope,
paper, bags, or even textiles and clothing. Those who 
are interested in how to make the “Tree Ware”
containers may visit http://omni-recipes.com
for instructions on how to make handmade tableware
from bananas tree parts. Banana trunks are not the 
only tree we can recycle, but other kinds of tree 
parts can be also recycled and processed (e.g., betel 
tree leaves, and many other fiber rich tree leaves) to
and create naturally decomposable tableware or
containers to reduce the amount of plastic trash and 
help save the environment. 
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ตำารับอาหาร
ของ ม.ร.ว. หญิงเตื้อง สนิทวงศ์

129 Chinese,
Thai, and Western Cookbook 
And dessert recipes
By Surin Pornkasemprasert

ตำาราอาหาร : จีน ไทย ฝรั่ง
ของหวาน 129 ชนิด 
โดย สุรินทร์ พรเกษมประเสริฐ 

Mom Rajawong - ying
(M.R.) Tuang Sanitwong’s
Recipe book

   ต�ำรับอำหำรเล่มน้ีจัดพิมพ์ในงำนพระรำชทำนเพลิงศพ
หม่อมรำชวงศ์หญิงเตื้อง สนิทวงศ์ อำจำรย์ใหญ่โรงเรียน
สำยปัญญำ ในปีพ.ศ. 2511 ประกอบไปด้วยต�ำรับอำหำร
หลำยประเภท และบันทึกควำมทรงจ�ำของผู้ที่เคยได้ร่วมฝึก
ประกอบอำหำรกบัหม่อมรำชวงศ์หญงิเตือ้ง สนทิวงศ์ สตูรอำหำร
ต่ำง ๆ  เช่น ถัว่แนม แกงเหด็ฟำงกับมะเขอืเทศ ไก่แปลงนำม ฉูฉ่ีป่่ำ
ไข่จำระเม็ด ย�ำทวำยสมัยใหม่ ส้มต�ำแตงร้ำน แกงจืดน�้ำเต้ำ
แกงเปลอืกแตงโม น�ำ้พรกิพม่ำ น�ำ้พรกิปลำเคม็ ไข่ต้มปรงุตัง้ฉ่ำย 
กุง้เผำกบัมะเขอืเปรำะ ปลำแห้งปรงุกระเทยีมดอง ขนมจีบปทูะเล 
ทองหยอด  เป็นต้น

สำมำรถค้นหนังสือได้ที่ วิทยทรัพยำกร (ห้องสมุด) 
สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ

     Food recipes in Chinese, Thai, and Western
cuisine from the famous floating house restaurant
by the skilled chef Surin Pornkasempreasert. The book
contains 129 delicious recipes from ‘floating house 
favorites’; Crispy fried shrimp cakes with tasty
plum sauce (Hae Keun); Chicken Drumsticks in 
Curry and Honey Marinade with pickled vegetables;
Crab Salad with Cream Dressing and Roasted Beef. 
As well as seafood dishes recipes like Shark Fin Soup 
and Abalone, and other menu items made from 
chicken, duck, pork, beef, etc. Not to miss are dessert
recipes: Steamed Cassava Cakes, Thai Sponge Cakes, 
Glutinous Rice Flour Dumplings in Coconut Milk 
(Krong Krang), and Taro paste and many delicious 
treats from the past.

     In commemoration of royal funeral in 1968 for 
M.R. Tueng Sanitwong, who is the headmistress of 
Saipanya school. The recipe book contains different 
types of recipes and fond memories of those who had 
the privilege to learn cooking from the master. The 
different recipes include Tua Naem, Straw Mushroom 
and Tomato Stew, Plaeng Nam Chicken, Red Curry 
with Pomfret Roe, Modern Yum Tawai, Cucumber 
Som Tam, Bottle Goard Soup, watermelon rind curry, 
Burmese Chili Paste, Salted Fish Chili Paste, Pickled 
Cabbage and Eggs, Grilled Shrimp with Thai Eggplants, 
Dried fish seasoned with pickled garlic, Crab Shumai,
Thong Yod, and many others renewed recipes.

   สูตรอำหำรจีน ไทย ฝรั่ง จำกร้ำนอำหำรชื่อดัง เรือนแพภัตตำคำร 
โดยพ่อครัวฝีมือดี สุรินทร์ พรเกษมประเสริฐ รำยกำรอำหำร
คำวหวำน 129 รำยกำร ได้แก่ ของอร่อยเรือนแพ เช่น แฮ่กึ๊นทอด
กรอบพร้อมน�้ำจิ้มบ๊วยรสเด็ด น่องไก่เรือนแพหมักผงกะหรี่และ
น�้ำผึ้งรับประทำนกับผักดอง สลัดปูทะเลรับประทำนกับน�้ำสลัดครีม 
และเนือ้อบสตูรพเิศษ นอกจำกนีย้งัมอีำหำรทะเล เช่น หฉูลำม เป๋ำฮ้ือ 
(หอยโข่งทะเล) และประเภทไก่ เป็ด หมู เนื้อ ฯลฯ ของหวำน เช่น 
ขนมมันส�ำปะหลัง ขนมสำลี่ ครองแครงกะทิ และเผือกกวน เป็นต้น

สำมำรถค้นหนังสือได้ที่ วิทยทรัพยำกร (ห้องสมุด) 
สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ
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