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ศิลปะและวฒันธรรมเปนตนทนุพืน้ฐานทีส่าํคญัทีส่ดุของสงัคม สงัคมใดทีม่ปีระวตัศิาสตรยาวนาน ยอมมี
มรดกน้ีหลากหลายมากมาย ร่ํารวยกวาสังคมอื่น เราแตละคนรับมรดกที่ตกทอดมานี้อยางรูตัวบาง
ไมรูตวับาง สวนใหญไมรูตวั ในทีส่ดุกต็องยอมรบัวา เราแตละคนเปนหนีข้องศลิปะและวฒันธรรมรอบตวั
มากมาย และใชมรดกเหลานี้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตลอดจนประกอบการงานอาชีพอยูทุกวัน

ดงันัน้ ในแผนพัฒนาของสถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา จะกาํหนดยทุธศาสตรไวขอหนึง่ในบรรดายทุธศาสตร
ทั้งหมดไมกี่ขอเสมอ แผนพัฒนา ระยะ 5 ป ( 2565-2569) กําหนดไวในยุทธศาสตรขอ 4 วา “ปลูกฝง
ปรัชญาสถาบนั การอนรุกัษศิลปะและวฒันธรรมไทย และการเรยีนรูขามวฒันธรรม” ดวยเหน็ความ
สาํคัญของศลิปะและวฒันธรรม แมจะเปนสถาบนัทีเ่นนเทคโนโลยแีตตองเนนศลิปะและวฒันธรรมดวย
บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาทุกคน แมจะชอบเทคโนโลยีและเปนนักเทคโนโลยีก็ตาม ก็จําเปนตอง
เรียนรูและเขาใจศิลปะและวัฒนธรรมดวย ซึ่งจะทําใหจิตใจออนโยน เปดใจกวางรับฟงความคิดและ
เขาใจวัฒนธรรมที่แตกตางหลากหลาย ทําใหเขาใจผูอื่นและยอนกลับมาเขาใจตนเองไดดีขึ้น 

ศิลปะและวฒันธรรมเปนตนทนุของเทคโนโลยดีวย ทาํใหเกดิความคดิสรางสรรค และเปนรากทีจ่ะตอยอด
ทางเทคโนโลยไีดดวย สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดาจงึมนีโยบายเปดสอนหลกัสตูรใหมในปการศกึษา 2565
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบและเทคโนโลยี หรือ Design and Technologies
เปนการเรยีนทีใ่ชสมองสองขางมากกวาหลักสูตรอืน่ ทัง้สรางสรรค ทัง้สรางส่ิงของ เปนการประสานทมี
ระหวางศิลปะกับเทคโนโลยี 

คนไทยเกงทั้งสองดานมาแตโบราณกาล มาชวยกันสงเสริมความสามารถพิเศษของคนไทย เพ่ือ
สรางชาติในยุคตอไป

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สารอธิการบดีสารอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทําไม้ระนาด”
สู่การสร้างอาชีพในวัยเรียน

03บทความโดย สวรรยา ทับแสง
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

ไมระนาด ถอืเปนอุปกรณทีส่าํคญัของนกัดนตรี
และมีความเกีย่วของกับการกําเนดิเสยีงรวมถึง
ลักษณะของเสียงที่เกิดข้ึนดวย ไมระนาด
มี 2 ชนิด คือ ไมแข็ง และไมนวม ไมแข็ง
พันดวยผาอยางแนน และชุบดวยรักจนเกิด
ความแข็งเวลาตจีะมเีสยีงดัง และคมชดั เหมาะ
กับวงปพาทยไมแข็ง วงปพาทยมอญ และ
วงปพาทยนางหงส สวนไมนวม เปนไมตรีะนาด
ทีพ่นัจากผา และใชดายพนัหลาย ๆ รอบเพือ่
ความสวยงาม มีเสียงนุ มนวล บรรเลงใน
วงปพาทยไมนวม วงมโหรี วงปพาทยผสม
เคร่ืองสาย และวงปพาทยดึกดําบรรพ นอก
จากนี้ ในการบรรเลงระนาดเอกและระนาด
ทุมก็มีการใชลักษณะไมระนาดที่ตางกันดวย
ทั้งในเร่ืองของขนาด สัดสวนตาง ๆ เพื่อให
เกดิคณุสมบตัทิีด่แีละเหมาะสมทัง้คณุลกัษณะ
ทางกายภาพและคุณลักษณะทางเสียง 

การสร้างไม้ระนาดถือเป็นภูมิปัญญา
และองค์ความรู้ที่สําคัญยิ่ง เนื่องจาก
เป็นศิลปวิทยาการที่ไม่ได้มีการเผยแพร่
ทางด้านวิชาการ จึงมีจํานวนผู้ทําและ
เผยแพร่นอ้ย เพ่ือเปน็การสืบทอดศิลปะ
วทิยาการอนัเปน็สมบัตขิองชาตใิหค้งอยู่
เสริมสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพ
พัฒนาทกัษะทางดา้นงานชา่งดนตรีไทย
สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัวอีกทั้งยังเป็นการสั่งสมองค์
ความรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอด
เป็นนวัตกรรม 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทําไมระนาด” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคมและวันท่ี
3 กมุภาพนัธ 2564 ใชเวลาในการอบรมจาํนวน 2 วนั ตัง้แต 09.00 -16.00 น. ณ อาคาร 612
โรงเรยีนจติรลดาวิชาชพี เปนสตูรการทาํของครพูริง้ ดนตรรีส ครแูละศิลปนคนสาํคญัของวงการ
ดนตรีไทย ถายทอดความรูโดยอาจารยวิรัช สงเคราะห อาจารยประจําคณะศิลปกรรมศาสตร
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ผูเปนหลานศิษยของครพูริง้ ดนตรรีส โดยการใชวสัดท่ีุทําจากธรรมชาติ
ทัง้หมด ไดแก ไมไผสสีกุ ผาดบิ ดายฝายดบิและผาฝายสาํหรบัพนัอวด โดยผูเขารวมการอบรม
เปนนกัเรยีนสาขาการสรางเครือ่งดนตรไีทย จาํนวน 11 คน และหลังจากการเสรจ็สิน้โครงการ
มีนักเรียนที่สนใจและพัฒนาทักษะฝมือในการทําไมระนาด จนสามารถที่จะนําองคความรูที่ได
จากการอบรมไปสรางอาชพีใหแกตนเองและเปนทีรู่จกัในวงการดนตรไีทย คือ นายณฐักฤช รุงโรจน
นกัเรยีนสาขาการสรางเครือ่งดนตรไีทย รุนที ่2 ปจจบุนัศึกษาอยูระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี
ชั้นปที่ 2 โดยนักเรียนใชเวลาวางในการทําไมระนาดและจัดจําหนายผานชองทางออนไลน
โดยจะมีทัง้งานทีรั่บเองและงานทีคุ่ณครูสวรรยา ทับแสงเปนผูติดตอให ซึง่คุณครูจะชวยในการ
ตดิตอประสานงานและคดัเลอืกลูกคาให หากคณุครพิูจารณาแลวเหน็วามีความปลอดภัย ก็จะ
ประสานไปยังนายณัชกฤช รุงโรจนเพ่ือรับงานจากลูกคา รายไดทั้งหมดนายณัชกฤช รุงโรจน
จะสะสมไวเปนเงนิออมและแบงรายไดสวนหนึง่สาํหรบัการทําบญุเพือ่อทุศิใหแกครูบาอาจารย
ท่ีลวงลับไปแลวเสมอ ๆ ลูกคาที่สนใจมีหลากหลายกลุม หลากหลายอาชีพ
ทัง้นกัดนตรอีาชพี ทัง้แบบอสิระและสังกดักรม/กองตาง ๆ นักดนตรสีมคัรเลน
ขาราชการครูและนักเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ
อาจารยวิรัช สงเคราะห วิทยากรการทําไมระนาด

นายณัชกฤช รุงโรจน กําลังทําไมระนาด

ไมระนาดตามแนวทางครูพริ้ง ดนตรีรส ไมระนาดทุมที่ตอยอดพัฒนาขึ้น

สู่การสร้างอาชีพในวัยเรียน
การทําไม้ระนาด

รูปแบบของไมระนาดที่ทําเพื่อจัดจําหนวยมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของ
ครพูริง้ ดนตรรีส ซึง่จะมกีารพนัอวดดวยดายดบิสขีาวทีม่คีวามถีข่อง
การพันที่มีความหางพอเหมาะและแบบที่มีการสรางสรรคใหม
โดยการใชดายขนาดเล็กพันใหมีความถี่มากและทับซอนเกิด
เปนลวดลาย นอกจากนีน้ายณชักฤช รุงโรจน ยงัมคีวามสนใจ
ใฝรูในการทําไมระนาดทุมและไมฆอง จึงศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมและตอยอดสูผลิตภัณฑตัวใหมดวย

ฆองตามแนวทางครูพริ้ง ดนตรีรส
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04 บทความโดย ฉัตรเพ็ชร ชมใจ
ครูประจําสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

สํารับอาหารไทย :
อาหารการกนิ คอื องค์ประกอบของปัจจยัสีส่าํหรบัการดาํรงชีวติของมนษุย์ แตล่ะภมิูภาคล้วนมี
การกินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นที่แตกต่างกัน อีกทั้งการกินยังแสดงออกถึงภูมิปัญญา
ขนบธรรมเนียมรวมถึงความเชื่อที่สะท้อนผ่านอาหาร กลายเป็นวัฒนธรรมอาหารการกิน

 ปรากฏความหมายตามพจนานุกรมฉบับ
 ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 บัญญัติวา “เค้ียว
เชน กนิหมาก เคีย้วกลนื เชน กินนํา้ ทาํใหรวงลงลาํคอลงไปสูกระเพาะ”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) หากในปจจุบันเรามักจะไดยินคําวา
“รบัประทาน” โดยถอืความหมายเดยีวกับคาํวา “กิน” เหตุทีเ่ปนเชนนัน้
ไมเคิล ไรท (2548) ตั้งขอสันนิษฐานวาในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย
ขาราชการท้ังหลายที่มาอยูเวรในวังคงขัดสนเรื่องเสบียงอาหาร จึง
อาศัยอาหารจากครัวหลวง ซ่ึงเปนขาวปลาอาหารท่ีพระมหากษัตริย
พระราชทานให จึงกลายเปนคําวา “รับประทานอาหาร” ในที่นี้
จะใชคําวา “กิน” เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาของบทความนี้

ปจจบุนัการประกอบอาหารไทย
แบบครบเครือ่งดังทีก่ลาวอาจจะ
ไมสะดวกเพราะความเปล่ียนแปลง
ของยุคสมยั แตสิง่ทีไ่มเคยเปลีย่น
ไปน่ันคือ “เสนหปลายจวัก”
ของแมบานที่ยังคงตองมีเพื่อ
แสดงรสมอืใหเปนทีเ่ลือ่งลอืของ
คนในครอบครัวรวมถึงแขกผูมา
เยือนหรือจะแสดงลวดลายการ
สลักเสลาผานผักและผลไมให
นาสนใจและสงเสริมใหอาหาร
นากินมากยิ่งขึ้น 

วัฒนธรรมอาหารการกิน นอก
จากสีสันสวยงามและรสชาติดี
ของอาหารไทยแลวนั้น ยังแฝง
ไปดวยกรรมวิธีอันประณีต สูตร
ลับเฉพาะของแตละครอบครัวท่ี
สืบทอดกันมา จึงเปนภูมิปญญา
ทีถ่ายทอดกนัมาจากรุนสูรุน และ
เปนที่ภาคภูมิใจของคนไทยท่ีมี
อาหารเปนเอกลักษณทีส่าํคญัให
สากลยกยองมาจนถงึปจจบุนัและ
สงตอยังอนาคตไดอยางภาคภูมิ

จากท่ีกลาวมาขางตน วาอาหารเปนวัฒนธรรมการกินอยางเดนชัด
ทีแ่สดงออกถงึภูมปิญญา ขนบธรรมเนยีม ฯลฯ การกนิอาหาร 1 สาํรบั
ลวนประกอบดวยศลิปะการปรงุอาหารทีแ่ตกตางกนัออกไป เพือ่ใหเกดิ
ความหลากหลาย มีสีสันและรสชาติ ซ่ึง หมอมหลวงดรุณี จักรพันธุ
ครโูรงเรยีนชางฝมอืในวงัหญิงกลาวถงึองคประกอบของสาํรับอาหารวา
“อาหารใน 1 สํารับ ควรมีอาหาร 5 ประเภท ไดแก แกงจืด แกงเผ็ด
ยํา เครื่องเคียง และนํ้าพริกหรือเครื่องจิ้ม อาทิ แกงจืดสามกษัตริย
(เหตุที่เรียกสามกษัตริยนั้นเพราะมีวัตถุดิบท่ีเปนเน้ือสัตวอยู 3 อยาง
ไดแก หมู ไก และกุง) แกงสมมะละกอสานปลาตะเพียน ยําผิวสมซา
กับปลากรอบ (ประกอบดวย หนังหมูตม หมูสามชั้น ผสมกันกับ
ปลากดกรอบ โรยดวยผวิสมซา) เคร่ืองเคยีงคอืเปดกรอบ และเครือ่งจิม้
(หลนขาวหมาก) จึงเปน 1 สํารับ

เอกสารอางอิง
[1] ดรุณี จักรพันธุ, หมอมหลวง. โรงเรียนชางฝมือในวังหญิง, 16 กรกฎาคม 2564, สัมภาษณ.
[2] ไมเคิล ไรท. (2548). ความเปนมาของคําวา “รับประทาน”, ศิลปวัฒนธรรม, ฉบับกันยายน 2548.
[3] ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพ ฯ1 ศรีอักษร.

กนิ
คําวา

หมอมหลวงดรุณี จักรพันธุ

แกงสมมะละกอสานปลาตะเพียน

สํารับอาหารไทย อาทิ แกงจืดสาม แกงสมมะละกอสานปลาตะเพียน
ยําผิวสมซากับปลากรอบ  เครื่องเคียงคือเปดกรอบและหลนขาวหมาก

การแกะสลักผลไมเพื่อการกิน อาทิ
มะมวง แอปเปล ฝรั่ง

ศิลปะอาหารการกิน

ยําผิวสมซากับปลากรอบ
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หัตถศิลป์
งานป้ันดินไทย

05บทความโดย พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์
อาจารย์สํานักวิชาศึกษาทั่วไป

โดยสมาชิกชมรมจะไดฝกฝนทักษะงานทาง
ดานศลิปะ งานฝมือ ความประณตี ชวยสงเสรมิ
พัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
และยงัเปนการฝกสมาธิการจดจอในงานทีท่าํ
จนชิน้งานสาํเรจ็ ชวยใหมคีวามพรอมในการ
เรียนวิชาตาง ๆ การฝกฝนทักษะทางดาน
ศิลปะเหลานี้ นอกจากจะทําเปนงานอดิเรก
แลวยังสามารถตอยอดไปสูอาชีพไดอีกดวย

งานปนดินไทย เปนกิจกรรมหน่ึงในชมรม
หตัถศลิปทีใ่หนกัเรยีน นกัศกึษา ไดแสดงออก
ทางศิลปะโดยไดลงมือนวดดิน ผสมสี และ
สรางสรรคงานปนดวยตนเอง เชน การปน
ปลา นก ไก คน อาหาร และดอกไม เปนตน
และชมรมยังมีงานสรางสรรคอื่น ๆ อีก อาทิ
การทําการดปอปอัพ และการประยุกตงาน
ปอบอัพสู งานอ่ืน ๆ เชน โคมไฟ พานพุ ม
เปนตน

ที่วางเครื่องประดับรูปนกยูงน้ีจัดทําขึ้นจากดินไทยโดยงานชิ้นนี้ได
ออกแบบใหมปีระโยชนใชสอย (Function) เปนทีว่างเครือ่งประดบั
และสามารถใชตกแตงบานไดอีกดวย เนื่องจากความหมายอันเปน
มงคลของนกยงูหมายถงึโชคลาภวาสนา ชือ่เสยีงและการเปนท่ียอมรบั
ซึ่งในการปนดินรูปนกยูงน้ี เปนการถายทอดศิลปะผานการใชสี การ
เหลือบสี การสรางพื้นผิว และเทคนิคการปนแลว สิ่งสําคัญที่ทําใหงาน
ออกมาเปนชิน้งานทีส่มบรูณ คอืการออกแบบและการวางแผน การกาํหนดขนาด
สดัสวน และโครงสราง โดยใชความอตุสาหะสรางชิน้สวนตาง ๆ มาประกอบกนัเปน
นกยูงตามที่ออกแบบไวจนเปนชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ งานชิ้นนี้เปนตัวอยางของ
การปนดินไทยที่แสดงใหเห็นวาดินไทยสามารถสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ตาม
จินตนาการไดอยางหลากหลายตามความตองการของผูออกแบบ และ
สามารถตอยอดไปสูงานออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design)
และงานนวัตศิลป (Innovative Art) ที่จะชวยเพิ่มมูลคาและ
คุณคาในงานศิลปะตอไป

ที่วางเครื่องประดับรูปนกยูง งานปั้ นดินไทย

ชมรมหัตถศิลป์ เป็นชมรมหนึ่งที่งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้จัดขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาเลือกตามความสนใจ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านศิลปะนอกเหนือการเรียนวิชาการ

ขั้นตอน
การสรางสรรค
ที่วางเครื่องประดับรูปนกยูง

01

02

03

04

05
06
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06 บทความโดย ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้างานวิจัยและวิรัชกิจ

 ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หลายกจิกรรมทีต่องมกีารเดนิทาง
แลกเปลี่ยน ของผูบริหาร ครูอาจารย นักเรียน
นกัศึกษา ตองหยดุชะงกัลงชัว่คราว งานวจิยัและ
วิรัชกิจ ไดพยายามจัดกิจกรรมประสานความ
รวมมือกับนานาชาติผานระบบออนไลน อาทิ
การลงนามความรวมมือดานระบบราง ระหวาง
5 สถาบันอาชีวศึกษาไทยกับวิทยาลัยหลิ่วโจว 1)

การประชุมออนไลนเพื่อหารือความรวมมือกับ
สถานทตูเยอรมนั กบัผูบริหารดานการตางประเทศ
ของสถาบนั WINTEC ประเทศนวิซแีลนด และกบั
ฝายตางประเทศของ Temasek Polytechnic
เพื่อรวมจัดกิจกรรม Global Community Day 
แบบออนไลน เปนตน

การประสานความรวมมือตาง ๆ เหลานี้ ทําให
นักศึกษา ครู อาจารยของสถาบัน มีโอกาสไดไป
เรยีนและฝกงานตางประเทศ นกัศกึษาตางประเทศ
ไดมโีอกาสมาศกึษาและเรยีนรูศลิปวฒันธรรมไทย
ตลอดจนเกดิกจิกรรมความรวมมือดานตาง ๆ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา การวิจัย และ การแลกเปลี่ยน
เรยีนรูศลิปวฒันธรรมทีห่ลากหลาย อันจะนาํไปสู
ความเขาใจอันดีระหวางกันในสังคมโลก

ระหวางป พ.ศ. 2561-2563 คณะผูบริหารและคณาจารย นําโดย รองศาสตราจารย
ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ไดไปเยี่ยมเยือน เพื่อศึกษาดูงานและเจรจา
ความรวมมือกับหลายสถาบันในหลายประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2) 
สาธารณรัฐสิงคโปร 4) เขตเศรษฐกิจพิเศษฮองกง 3)  และบรูไน ในขณะเดียวกันก็มี
ผูบรหิารสถาบนัการศกึษาตางประเทศ อาท ิMrs. Carry  Yao, President of Hong Kong
Vocational Training Council 5), Mr. Zhuang Mingying, President of Chaoshan
College 6) และ Mr. Peter Lam, Principal and CEO of Temasek Polytechnic
ตลอดจนเอกอัครราชทูตและผูบริหารองคกรตางประเทศในประเทศไทยเดินทางมา
เยี่ยมเยียนสถาบัน อาทิ เอกอัครราชทูตสิงคโปรประจําประเทศไทย 7) เอกอัครราชทูต
นิวซีแลนดประจําประเทศไทย 8) ผูอํานวยการบริหารหอการคาเยอรมัน-ไทย ประธาน
มูลนิธิ Global Inclusive Leadership Foundation และผู บริหารจากองคการ
ความรวมมอืระหวางประเทศแหงญีปุ่น (JICA) 9) เปนตน ทาํใหเกิดกจิกรรมความรวมมอื
ตาง ๆ ตดิตามมา อาท ิการลงนามบนัทกึความเขาใจ ระหวางสถาบันเทคโนโลยจีติรลดา
กับสถาบันองคกรตาง ๆ โครงการ Learning Express Camp, Global Inclusive
Leadership Camp, การสอนทาํอาหารไทยใหนกัศกึษาฮองกง 10) และการสอนทาํอาหาร
ญี่ปุนใหนักศึกษาไทย เปนตน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
CDTI International Collaborations

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กร
นานาชาติทั้งในและต่างประเทศเป็นจํานวนมาก (ตารางที่ 1) เพ่ือพัฒนานักเรียน
นักศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัย ตลอดจนเพ่ือเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรมไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ตามพระราชดําริ
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
โดยมีงานวิจัยและวิรัชกิจเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินงานด้านการต่างประเทศท้ังหมด
ของสถาบัน โดยประสานงานกับฝา่ยกิจการนักศึกษาและส่วนงานต่าง ๆ

6)1)

4)5)

10)

3)

9)
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CDTI International Collaborations
To follow Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Initiative, Chitralada Technology Institute 
(CDTI) has established international collaborations with 
educational institutions and organizations in Thailand 
and abroad in order to develop students, curriculum, 
teaching and learning, and research, as well as to 
disseminate Thai cultural heritage and the exchange of 
international arts and culture.

During 2018-2020, Associate Professor Dr. Khunying 
Sumonta Promboon, CDTI President, accompanied by 

* Virtual Agreement Signing Ceremony
 between 5 Thai vocational institutions
 and Liuzhou Railway Vocational Technical
 College, China, to develop the education 
 exchange program and training in rail
 transportation system 1);
* Online meeting on “possible cooperation
 and support” with the German Embassy
 officials;
* Online brainstorming session on “joint
 educational activities/programs” with
 foreign affairs executives of Waikato
 Institute of Technology (Wintec), 
 New Zealand, and the New Zealand
 Embassy representatives;
* Online discussion on “participation in the
  Global Community Day Program” with
 Temasek Polytechnic's international
 department officers, Singapore.

CDTI coordinates and facilitates a wide range 
of international opportunities for CDTI 
students, teachers and lecturers to participate 
in studies, internships, and research 
experiences while widens perspectives for 
foreign students to obtain knowledge and 
appreciation in Thai arts and culture.  These 
collaborations, through the development of 
education, research and cultural diversity, will 
enhance mutual understanding among 
people in the global community.

1. การเยี่ยมเยือนระหวางกันและรวมลงนาม
 ในบันทึกความเขาใจเพื่อความรวมมือ
 ทางการศึกษา/การมอบทุนการศึกษา
 (Exchange of visits and MOU
 signing for educational
 collaborations/scholarship programs)

2. ความรวมมือดานกิจกรรมทางการศึกษา
 และการพัฒนาการเรียนการสอน ภายหลัง
 การเยี่ยมเยือน
 (Collaboration for academic activities,
 and teaching and learning development
 after exchange of visits/courtesy visits)

สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China)

สมาพันธรัฐสวิส (Swiss Confederation)

สาธารณรัฐฝรั่งเศส (The French Republic)

• Chaoshan Polytechnic College
• Guizhou Equipment Manufacturing Vocational College
• Guizhou Light Industry Technical College
• Guizhou Polytechnic of Construction
• Leshan Vocational and Technical College
• Liuzhou Railway Vocational Technical College
• Tianjin Sino-German University of Applied Sciences
• สถาบันขงจื่อเสนทางสายไหมทางทะเล
 (Maritime Silk Road Confucius Institute)

สมาคมนักเรียนเกาสวิสสในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(Swiss Students Alumni Association – Thailand)

The Embassy of France, Thailand

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
(Federal Republic of Germany)

• The Embassy of Germany, Thailand
• German-Thai Chamber of Commerce
• Brauer Holding

เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
(Hong Kong SpecialAdministrative Region
of the People's Republic of China)

ญี่ปุน
(Japan)

• Hong Kong Vocational Training Council
• Inclusive Business Lab & Inclusive Business
 Foundation

• Japan International Cooperation Agency (JICA)
• Tanaka Educational Group

นิวซีแลนด
(New Zealand)

• The New Zealand Embassy, Thailand
• Waikato Institute of Technology (Wintec)

สาธารณรัฐสิงคโปร
(Republic of Singapore)

• Embassy of the Republic of Singapore, Thailand
• Republic Polytechnic
• Singapore Polytechnic
• Temasek Polytechnic

กิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ
(Collaborative Activities)

ประเทศ
(Country)

สถาบันการศึกษา/หนวยงานตางประเทศ
(International Institutions/Organizations)ตาราง 1

7)

8)

2)

the institute executives and faculty members, paid official visits to seek for possible 
cooperation with various institutions in Brunei , China 2), Hong Kong 3), and Singapore 4).  We also 
had several occasions to welcome distinguished delegates from foreign educational 
institutions, embassies and organizations in Thailand, such as Mrs. Carry Yao, President of 
Vocational Training Council, Hong Kong 5); Mr. Zhuang Mingying, President of Chaozhan 
College, China 6); Mr.  Peter Lam, Principal and CEO of Temasek Polytechnic, Singapore; Mr. 
Kevin Cheok, Singapore Ambassador to Thailand 7); Mr. Taha Macpherson, New Zealand 
Ambassador to Thailand, Laos, and Cambodia 8); Dr. Roland Wein, Executive Director of the 
German-Thai Chamber of Commerce; Dr. Violet Lo, President of Global Inclusive Leadership 
Foundation; and Mr. Morita Takahiro, Chief Representative of Japan International Cooperation 
Agency (JICA), Thailand 9).

From then on, bilateral cooperation activities: the MOU signing ceremonies, Learning Express 
Camp, Global Inclusive Leadership Camp, Thai Cooking Class for Hong Kong students 10), and 
Japanese Cooking Class for Thai students, were organized at CDTI.

Due to the coronavirus (COVID) pandemic situation since 2019, although most of all 
international activities/programs were temporarily disrupted, CDTI has continued international 
partnership activities via online/virtual events as follows:
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โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน
สําหรับประเทศเพ่ือนบ้าน
The Royal Scholarship for Students of
Neighboring Countries Program

ในปจจุบันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีนักศึกษาตามโครงการทุนการ
ศกึษาพระราชทานสาํหรบัประเทศเพือ่นบานจาํนวน 12 คน ประกอบ
ดวย นกัศกึษาจากราชอาณาจกัรกมัพชูา 6 คน สาธารณรฐัสงัคมนยิม
เวียดนาม 4 คน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 คน
ศึกษาอยูชั้นปตาง ๆ ใน 3 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ 8 คน คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 คน และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล 1 คน
โครงการนี้เปนโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทีจ่ะทรงชวย
พัฒนาดานการศึกษาใหแกเยาวชนที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย
ของประเทศเพ่ือนบาน ใหไดเขามาเรียนในสาขาที่สนใจ ในสถาบัน
อดุมศกึษาตาง ๆ ทัว่ประเทศไทย ทีย่นิดรีวมโครงการสนองพระราชดาํริ

นางสาวเหงียน ทิ ฮัง
หรือ หงส์
จากประเทศเวียดนาม
Ms. Nguyen Thi Hang or Hong from Vietnam

Ms. Nguyen Thi Hang or Hong from Vietnam, a sophomore in the 
Bachelor of Business Administration (BBA) program, stated that “It is an 
honor for us to be awarded the Royal Scholarship for Students of 
Neighboring Countries Program to study at CDTI. We study both 
theoretical knowledge and practical application. Teachers and Thai 
friends are kind and considerate. We are grateful for your help in 
allowing us to study and live happily in Thailand. We believe that by 
gaining useful knowledge while studying in Thailand, we will be able 
to contribute to our community and serve as a cultural bridge to 
promote relationships between two countries.”

นักศกึษาช้ันปท่ี 2 คณะบรหิารธรุกจิ กลาววา “พวกเราทุกคนรูสกึเปน
เกยีรตอิยางยิง่ทีไ่ดรับทนุพระราชทานจากสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา ฯ
เพื่อมาศึกษาท่ีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พวกเราไมเพียงเรียนรูภาค
ทฤษฎี แตยังไดเรียนภาคปฏิบัติและไดฝกงานจริง คุณครูและเพ่ือน
นักศึกษาไทยเปนมิตรและมีนํ้าใจมาก เราขอขอบคุณที่ชวยใหพวกเรา
ไดเรียนและใชชีวิตอยางมีความสุขในประเทศไทย เราจะนําความรู
ท่ีไดรับไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาชุมชนในประเทศของเรา
ใหดีที่สุดคะ”

นางสาวเทพอักษร วงเพ็ชร
หรือ คูก้า
จากประเทศลาว

“We had the opportunity to participate in a career promotion activity 
with our teachers in Sappaya, Chainat,” said Ms. Theppaaksone 
Vongphet, a sophomore in BBA program from Lao. She expressed that 
“The activity provided us with valuable experience in a variety of 
areas. We learned a different way of life and cooked local recipes 
called “Deep-fried Pork Crackling Chili Paste” and “Sticky Rice with 
Sweetened Dried Fish” with the help of local residents who 
welcomed us wholeheartedly and patiently taught us in every step. 
This activity only took a few hours, but it has left us a lasting 
impression of the people in the community.”

นักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ เลาวา “พวกเรามีโอกาสไดไป
รวมกิจกรรมสงเสรมิอาชพีกบัอาจารยท่ีอาํเภอสรรพยา จงัหวดัชัยนาท
ทาํใหเราไดรบัประสบการณหลายอยาง ไดเรียนรูการใชชีวติของชมุชน
เรยีนรูสตูรอาหารโบราณพืน้ถ่ิน ลงมอืทาํนํา้พรกิกากหมูกบัขาวเหนยีว
หนาปลาแหงรวมกับชาวบาน ซึ่งทุกคนใหการตอนรับพวกเราอยางดี
สอนทุกขั้นตอนอยางละเอียดและใจเย็น เวลาเพียงไมกี่ชั่วโมงนี้ สราง
ความประทับใจมากมาย และทําใหเราทราบถึงความตั้งใจและความ
ใจดีของชาวบานในชุมชนดวยคะ”

Ms. Theppaaksone Vongphet from Laos

International students meeting with the President

บทความโดย ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้างานวิจัยและวิรัชกิจ

Career promotion activity at Sappaya, Chainat
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นางสาวศวิช เฌิต
หรือ ไอเดีย
จากประเทศกัมพูชา

Ms. Savich Chheut or Idea from Cambodia, a senior in the Industrial 
Technology Faculty, shared her internship experience at Lumentum 
International (Thailand) Co., Ltd. that “This internship provided me 
with the opportunity to apply knowledge from various subjects in 
electrical and electronics technology, as well as industrial 
management, to my assigned tasks. Moreover, I am able to identify 
problems and solve them smartly, and gain experience of working in 
a real-world setting. Therefore, an internship is another process of 
learning that strengthens our skills and prepares us for the workforce 
after graduation.”

นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลาววา “การฝกงาน
ที่ บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย จํากัด ครั้งนี้ ทําให
ฉันมีโอกาสไดนําความรูจากการเรียนวิชาตาง ๆ ในสาขาเทคโนโลยีไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมมาประยุกตใช
กับงานที่ทํา ไดเรียนรูปญหาและรูจักแกปญหาเฉพาะหนา และเรียนรู
กระบวนการทํางานในสถานประกอบการจริง การฝกงานจึงเปน
กระบวนการเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่งที่ชวยพัฒนาความสามารถของเรา
และเปนการเตรียมความพรอมใหเราเขาสูโลกการทํางานไดอยาง
แทจริง เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว”

Ms. Savich Chheut or Idea from Cambodia

In the academic year 2021, Chitralada Technology Institute has 12 
students from neighboring countries studying under the Royal 
Scholarship for Students of Neighboring Countries Program, 
including 6 from the Kingdom of Cambodia, 4 from the Socialist 
Republic of Vietnam, and 2 from the Lao People's Democratic 
Republic. The students are studying in 3 different faculties: 
8 students in Business Administration, 3 students in Industrial 
Technology, and 1 student in Digital Technology.

This program is under Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn's royal initiative to assist in the development of 
education for youth from neighboring countries who study well but 
lack of financial resources to enroll in their fields of interest at 
various higher education institutions throughout Thailand that share 
common interests with the royal initiative project.

นางสาว เลอ ติ ตัน แหนน
หรือ แนน
จากประเทศเวียดนาม
Ms. Le Thi Than Nhan or Nan from Vietnam

Ms. Le Thi Than Nhan or Nan from Vietnam, a sophomore in the Digital 
Technology Faculty, shared her experience at CDTI that "I am studying 
at the Digital Technology Faculty, which is a newly opened faculty at 
CDTI. I consider myself extremely fortunate to be able to study with 
professors who are computer and technology experts. I also have the 
opportunity to participate in and learn about new technologies 
through our faculty trainings, which keeps me up to date and allows 
me to apply what I have learned in my daily life.”

นักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล กลาววา “ฉันเรียนอยูคณะ
เทคโนโลยดิีจทัิล ซ่ึงเปนคณะทีเ่ปดใหมของสถาบันเทคโนโลยจิีตรลดา
ฉันรู สึกโชคดีมากท่ีไดเรียนกับอาจารยที่เปนผู เชี่ยวชาญทางดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี และไดเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ จากการ
อบรมทีค่ณะจดัขึน้ ซึง่ทาํใหฉนัมคีวามรูทีท่นัสมยัมากขึน้ และสามารถ
นําความรูที่ไดเรียน มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน”

Miss Savich Chheut doing an internship at
Lumentum International (Thailand) Co., Ltd

12 International students in Traditional Thai Costume

Cambodian students on Wai-Kru day  

The Royal Scholarship for Students of
Neighboring Countries Program:

Asst. Prof. Buarong Lewchalermwongse
Assistant to the President
Head of Research and International Relations
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พรอมใจสรางสรรค
รักและแบงปน

เขียนสี DIY
แปลงกายเปนสมุด

ทุกวันน้ี นักเรียนส่วนใหญ่ต่างเรียนออนไลน์
ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากโทรศัพท์
โน้ตบุ๊ก ไอแพด คอมพิวเตอร ์แตย่งัมนัีกเรยีน
อีกส่วนหนึ่งท่ีไม่มีอุปกรณ์เหล่านั้น นักเรียน
ทีอ่ยูห่่างไกลจากสญัญาณอนิเทอร์เน็ต บางที
เราอาจนึกไม่ถึงว่าพวกเขาขาดแคลนแม้แต่
อุปกรณ์การเรียนพ้ืนฐาน เช่น สมุด ดินสอ
ยางลบ หนังสือเรียน ฯลฯ 

ดวยใจที่อยากสงตอใจท่ีอยากแบงปนสิ่งดี ๆ ใหนักเรียนเหลานั้น
พวกเราจึงชวยกันเปลี่ยน กระดาษเอสี่ (A4) ที่ใชแลวหนาเดียวให
กลายเปนสมุดทํามือท่ีสรรคสรางงานศิลปะบนปกและสื่อถอยคํา
จากใจเพ่ือสงตอใหผูรบั ไดรบัรูถงึความหวงใยตอนอง ๆ ตามโรงเรยีน
ชายขอบท่ีขาดแคลนอุปกรณการศึกษาในชื่อ ชมรมเขียนสี DIY
แปลงกายเปนสมุด

พวกเราใชเวลาสัปดาหละ 2 ชั่วโมง มาเติมสีวาดฝนลงในสมุดให
สวยงาม ใชความตัง้ใจในการสนเข็ม รอยเสนดายเยบ็สมดุใหสวยดวยมือ
ของเรา จนกลายเปนสมดุทํามอืทีไ่มธรรมดาท่ีเปนเสมอืนตัวแทนพี ่ๆ
พรอมสงตอความสุขใหนอง ๆ

คุณคาของสมุดไมไดอยูที่ความสวยงามหรือปริมาณ หากอยูท่ีการได
เรียนรูวาการทําเพื่อคนอื่นนั้นเปนอยางไรเปลี่ยนแปลงตัวเราไดมาก
นอยแคไหน และถาผูรับมีความสุข ผูใหจะมีความสุขมากขนาดไหน
คณุคาอยูตรงนี ้อยูทีก่ารไดรูจกัแบงปนเอือ้อาทรผูอืน่โดยไมมีเงือ่นไข

ขอขอบคุณโครงการ Paper Ranger
ที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้ทํา
กิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน และ ขอบคุณ
ครูที่ปรึกษาชมรม นักเรียน นักศึกษา
ในชมรมทุกคนทีมีหัวใจเดียวกัน
จิตรลดา จิตอาสา
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The Creative Mind, Love, and Share

DIY Color Writing: 
Transforming Used
Sheets into Notebooks

With a “Heart to Heart” initiative, we would like to share these 
essentials with those students in need. We turn one-side, used A4 
sheets into the handmade notebook that creates art on the cover 
and conveys heartfelt words to our remote recipients. Its aim is 
to recognize concern for children in marginal schools that lack 
educational equipment under the program "DIY Coloring Club: 
Transforming used sheets into notebooks." 

We spend 2 hours a week filling our notebooks with beautiful 
colors, paint our dreams with threads and needles. Our beautiful 
threads transform these papers into extraordinary handmade 
notebooks representing the passing on happiness from older 
brothers to the younger ones. The value of the notebooks is not in 
beauty or quantity.

It is about experiencing the pleasure of doing good things for 
others and how much it can change us. If the recipient is happy, 
then how happy will the giver be? The genuine value is about 
recognizing, sharing, and caring for others without conditions.

Heartfelt thanks to the Paper Ranger Project for inspiring us to 
do creative and suitable activities together, and sincerely thanks 
for teachers, advisors to the club, and student members who 
have the same heart, Chitralada heart, volunteering with 
altruistic heart.

Most students presently study online 
through electronic devices such as 
mobile phones, computer laptops, iPads, 
and personal computers. Nevertheless, 
there are some students residing in 
remote areas without these devices nor 
Internet access. Probably, we cannot 
even imagine their lack of the most basic 
learning equipment such as paper 
notebooks, pencils, textbooks, and other 
basic learning necessities.

by Julalak Kuptarat
Teacher of General Subject Department,
Chitralada Vocational School
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เหลืองฟา้อร่าม
ยํ้าเตือนดวงจิต
ว่าเราคือศิษย์จิตรลดา

วันหนึ่งทานอธิการบดีไดปรารภกับครูวา อยากใหนักเรียน นักศึกษา
สถาบันมารวมกันทํากิจกรรมดวยกัน ใหมีความเปนจิตรลดามีความ
สามคัคปีรองดองระหวางนองพีส่ถาบนัโดยผานกจิกรรมดนตรคีลาสสกิ
ถาถามวาโจทยนี้ยากไหมตอบไดเลยวายากมาก แตเสมือนเปนการ
ทาทายความสามารถมากกวา คําวา คอรัส คลาสสิก เปนเหมือนพลัง
และความหวงัวาตองทาํใหมตีองทาํใหได จากวันนัน้ 15 สงิหาคม 2562
ที่เปดชมรม CDTI CHORUS และชมรม CDTI CLASSIC อยางเปน
ทางการ มีนักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจสมัครจนตั้งเปนวงได ผูฝกสอน
เปนนักเรียนเกาจติรลดาทีม่ปีระสบการณและมีชือ่เสยีงในแวดวงดนตรี
มคีณุครูจากโรงเรยีนดนตรยีามาฮา และสถาบนักลัยาณิวฒันา มาสอน
เครือ่งดนตรคีลาสสกิ จากท่ีไมเคยจบัไวโอลนิ วโิอลา เชลโล ดบัเบลิเบส
มากอนกลบัเลนไดอยางไพเราะ จากทีไ่มเคยรูจกัเสียงโซปราโน อลัโต
เทเนอร เบส กลับประสานเสียงไดอยางไพเราะ เพราะดวยใจดวย
พลงัของความเปนจิตรลดา เสยีงดนตร ีเสยีงประสานจงึออกมาขบักลอม
ผูฟง จนไดรับคําชมใหชื่นใจหลายเวที อาทิเชน

Yellow and Blue, Reminiscence
of the Mind that We are
Chitralada Disciples

In 2019, CDTI President stated her wish that students should 
do activities together to strengthen the spirit of Chitralada and 
more harmony between the brothers and sisters of the 
Institute through classical music activities. At first, this seemed 
difficult. It was seen as complicated, but we took the 
challenge. The word “the Classic Chorus” inspired us with 
hope that we must succeed in this endeavor.  On August 15, 
2019, the CDTI CHORUS club and CDTI CLASSIC club were 
officially founded, with many students interested in applying 
to form the ensemble. The trainer was a Chitralada alumni 
who was well-known in the music industry. Teachers from 
Yamaha Music School and Kalayani Vadhana Institute also 
joined to teach classical instruments to students who never 
handled a violin, viola, cello, double bass before. With passion 
and practice, they could play together beautifully in a very 
short time. From those never recognized the sound of 
soprano, alto, tenor or bass, they could now create beautiful 
sonic harmony. Due to the heart and soul of being Chitralada, 
the music and the harmonious sounds came through to delight 
all listeners. Ever since, the Chorus has continued to receive 
praise from many stages,

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2561 – 2562
The Graduation Ceremony: Academic Year 2018-2019.

กิจกรรมจิตรลดาเปดบานวิชาการ เรียนคูงาน 2562
Chitralada Open Academic House 2019 “Truly Work Integrated Learning”.

กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 พื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค ราชวิถี
Activities on 2020 National Children’s Day event in the
Rajavithi Royal District.

กิจกรรมการแสดง ณ นิทรรศรัตนโกสินทร ถนนราชดําเนิน
Performances at Rattanakosin Exhibition, Rachdamnoen Road.

กิจกรรมงาน MUSIC DAY โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
MUSIC DAY activities at Chitralada Vocational School.

งานนิทรรศการ CDTI VIRTUAL EXHIBITION 2020 
CDTI VIRTUAL EXHIBITION 2020

รองคอรัสและเลนดนตรี
ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมกรรมการบริหารโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

with the highest honor to perform for Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn at the meeting of the Executive
Committee of Chitralada Vocational School.

เลนดนตรเีพลงพรปใหม งานสโมสรสนันบิาตเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล 

Serenade New Year’s blessing music for the League of Honor celebration
in honor of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at the
Thai Khu Fah Building, Government House

บทความโดย จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
ครูแผนกวิชาสามัญ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
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จากใจครูผู้ดูแล
ดร.พงศ์พูน พิบูลย์เกษตรกิจ
From the heart of Dr.Pongpoon Pibulkasetkij

การจะทําส่ิงใดให้สําเร็จนั้นต้องอาศัยความพยายามและความมุ่งมั่น
แต่ที่สําคัญกว่านั้นคือต้องรักในส่ิงที่จะทํา

“To accomplish anything significant 
requires effort and determination. 
However, more importantly, love what 
you do.” “I have arrived. Are you close 
yet?” “Would you like some snacks? I 
will buy it for you.” It is the sound you 
hear every Thursday evening to make 
Chorus and Classics a home where 
everyone feels comfortable and 
desires to meet and live together to 
enjoy their free time, learn, and share 
some activities to strengthen unity. The 
club’s primary goal is to give everyone 
the opportunity to play music without 
any prior background. Its members 
include vocational certificates, high 
vocational certificates, and bachelor’s 

นี่คือเสียงที่ไดยินทุกเย็นวันพฤหัสบดี ผูสอนตองการทําชมรมคอรัสและคลาสสิกใหเปนเหมือน
บานอกีหลงัเปนที ่ๆ ทกุคนอยูแลวสบายใจและอยากจะมาเจอกนั มาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
มาเรียนรูที่จะใหและแบงปนกัน มีกิจกรรมรวมกันเพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะ เปาหมาย
สําคัญของชมรมคือการเปดโอกาสใหทุกคนไดมาเลนดนตรีโดยไมจําเปนตองมีพื้นฐานมากอน
สมาชกิในชมรมมทีัง้ ปวช.  ปวส. ทกุสาขาชัน้ป และพีป่รญิญาตร ีเราอยูดวยกนัแบบครอบครวั
โดยพี่ปริญญาตรีเปนผูแลนอง ๆ ในชมรมคอยสอนแนะนําและตักเตือนนอง ๆ เสมอ นอกจาก
การสอนดนตรีแลวทมีครูผูสอนจะปลูกฝงเรือ่งคุณธรรมควบคูไปดวยเพราะการจะประสบความ
สาํเรจ็ในอาชพีตาง ๆ น้ัน จะตองมทีัง้ความสามารถและคณุธรรม จะมีเพยีงอยางใดอยางหนึง่มไิด
ความภูมใิจของครผููสอนคอืการไดเห็นผูเรยีนพฒันาขึน้และมีความสุขกบัการเลนดนตร ีโดยเฉพาะ
เวลาไปแสดงคอนเสิรตตามงานตาง ๆ ความสําเร็จของชมรมดนตรีไมไดอยูที่ใครเลนเกงท่ีสุด?
ใครรองดีที่สุด? แตอยูที่ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของพวกเราทุกคน...

degree students. We all live together 
like a family which older brothers take 
good care of the younger brothers and 
sisters by always teaching, advising, and 
admonishing them. In addition to 
teaching music, the teachers’ team 
also instills morality because success in 
any career requires both talent and 
virtue, cannot be just one. Teachers’ 
pride is to see their students improve 
and enjoy playing music, especially 
when receive praise at concerts and 
events. The success of a music club 
does not depend on who plays the 
best? Who sings the best? But in the 
unity in all of us.

“พ่ีมาถึงแล้ว เราใกล้ถึงหรือยัง” “เอาขนมอะไรมั้ย เดี๋ยวหนูซื้อมาฝาก”
เปิดโอกาสให้ทุกคน

ได้มาเล่นดนตรี
โดยไม่จําเป็นต้องมี

พ้ืนฐานมาก่อน

เปาหมายสําคัญของชมรม

กราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี
รองอธิการบดี ผู้บริหาร ผู้ใหญ่ใจดี
ที่สนับสนุนและ ให้โอกาสเด็ก ๆ
ได้ค้นพบพลังความสามารถอีกด้าน
ของพวกเขา ได้มาร่วมสร้างสรรค์
แบ่งปัน รักใคร่ กลมเกลียวกัน
ในหมู่พ่ีน้องของสถาบัน

Heartfelt thanks to CDTI President,
Vice President, for the kind support,
giving the students opportunities
to discover their hidden talents,
and able to create and share
harmonious love among the
brothers and sisters of the institute. 

by Julalak Kuptarat
Teacher of General Subject Department,
Chitralada Vocational School



ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยี และวัฒนธรรม
ที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ วงไอดอล อะนิเมะ มังงะ
แต่ก็ยังมีการปลูกฝังและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ เช่น
โอะรกิะม ิ(Origami - การพับกระดาษ) การแตง่กลอนไฮกุ
อิเคะบะนะ (Ikebana - การจัดดอกไม้) หรือแม้แต่ ชะโดะ
(Chado - พิธีการชงชา)

พิธีการชงชา
วัฒนธรรมเก่าแก่ที่อยู่ในสังคมแห่งนวัตกรรมCDTI Magazine
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14 บทความโดย ดร. บดินทร์ เตชะรัตนไกร
อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ

วัฒนธรรมเก่าแก่ที่อยู่ในสังคมแห่งนวัตกรรม
พิธีการชงชา

ชาไดเขาสูประเทศญี่ปุนในยุคนะระ (Nara) (คริสตศตวรรษที่ 8) แตชาเขียวผง
ที่ใชเปนวัตถุดิบในการชงชาเขาสู ประเทศญี่ปุ นในยุคคะมะคุระ (Kamakura)
(คริสตศตวรรษที่ 12 - 14) โดยพระในนิกายเซนซ่ึงในขณะนั้น ชาเขียวผงได
ใชในดานการรักษาพยาบาลตอมาในยุคมุโระมาจิ (Muromachi) (คริสตศตวรรษที่
14 - 16) เปนยุคที่อุปกรณการชงชาของจีนไดรับความนิยมมากในกลุมชนชั้นสูง
และมีการจัดพิธีชงชาขึ้น แตพิธีนี้ตองหยุดลงเนื่องจากปลายยุคมุโระมาจิเปนชวง
ของสงคราม หลังจากน้ันในยุคอะซุจิ - โมะโมะยามะ (Azuchi - Momoyama)
(คริสตศตวรรษที่ 16) ทะเคะโนะ โจโอะ (Takeno Jouo) และลูกศิษยของเขา
เซ็นโนะริคิว (Sen no Rikyu) ไดทําการนําพิธีการชงชามาปรับปรุงใหม จนมาเปน
ในรูปแบบปจจุบัน

 ในพิธีการชงชามีหลักการซึ่งแสดงออกการดํารงชีวิตของญี่ปุ น 4 ประการ คือ
วะ (Wa) หมายถงึ การสานความสมัพนัธซึง่กนัและกนัทัง้ในพธิกีารชงชาและในสงัคม
เค (Kei) หมายถงึ ความเคารพซ่ึงกนัและกนัโดยไมคาํนงึถงึตาํแหนงใด ๆ และเคารพ
ในบทบาทหนาทีข่องแตละบคุคลในสงัคม เซ (Sei) หมายถึง ความบรสิทุธิท์ัง้ภายนอก
และภายในเพื่อความมั่นคงของสังคมและจิตวิญญาณ และ จะคุ (Jaku) หมายถึง
ความเงียบสงบและสงางามของจิตใจ เพื่อทําใหเกิดความคิดสรางสรรคอันไมสิ้นสุด

พธิกีารชงชาเปนพธีิการทีม่ปีระวตัศิาสตรอนัยาวนาน และมคีวามหมายทีส่ะทอนถงึ
อตัลกัษณของชาวญีปุ่นอยางลึกซึง้ รวมถงึการสนบัสนนุของภาครฐัและเอกชน รวมถงึ
การปรับเปลี่ยนใหวัฒนธรรมสามารถเขาถึงบุคคลไดทุกเพศ ทุกวัย และทุกเชื้อชาติ
ทําใหวัฒนธรรมนี้เปนวัฒนธรรมที่ยังคงอยูในสังคมญี่ปุน และเปนที่สนใจสําหรับ
ชาวตางชาต ิแมวากระแสวฒันธรรมสมยัใหมจะเขามาในประเทศท่ีถอืวาเปนประเทศ
แหงนวัตกรรมแหงนี้

อางอิง
[1] Cartwright, M. (2019). Japanese Tea Ceremony. Available Online:
 https://www.worldhistory.org/Japanese_Tea_Ceremony/
[2] Landeck, M. (2013). What is Teachable about Japanese Tea Practice? Education About ASIA. 18(1): 48-50.
[3] Tokyo Metropolitan Teen Art Museum. (2018). Japanese Tea Ceremony for Total Beginners. Available Online:
 https://www.teien-art-museum.ne.jp/en/programs/tea_ceremony_181117.html
[4] Zhang, Y. (2021). Japanese Tea Ceremony: How it became unique symbol of the Japanese culture and
 shaped the Japanese aesthetic views. International Journal of Social Science and Education. 11(1): 18-24.
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อางอิง
[1] ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุขภาพใจ.
[2] The Office of Chinese Language Council International. (2550)
[3] The Overseas Chinese Affairs Office of the State Council,

บทความโดย อัญชพร มณีนพ
อาจารย์ประจําสํานักวิชาศึกษาทั่วไป

จง
ชิว
เจี๋ย

ไหว
พระ
จันทร

เทศกาล ขนมไหวพระจันทร (月饼) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา
ขนมถวนหยวน (团圆饼) เปนอีกหนึ่งสิ่งสําคัญของ
เทศกาลไหวพระจันทร ดวยมีลักษณะที่เปนรูปกลม ๆ
จึงเปนสัญลักษณแสดงถึงการกลับมาอยูพรอมหนา
พรอมตากันของสมาชิกในครอบครัว

วันนี้เองที่ทุกคนในบานจะไดรวมกันรับประทานอาหาร กินขนมไหว
พระจันทรเเละรวมกันชมความสวยงามของพระจันทร ผูเฒาผูแกจะเลา
ตาํนาน “ฉางเออเหนิไปสูพระจนัทร” (嫦娥奔月) ใหลกูหลานฟงอยาง
สนุกสนานและเปยมไปดวยความสุข ซ่ึงเรื่องเลานี้เปนท่ีมาของตํานาน
เทพธิดาและกระตายบนดวงจันทรนั้นเอง 

นอกจากพระจันทรจะเปนสัญลักษณแหงความงดงาม ทัง้ยงัเปนสือ่กลาง
ของการเชื่อมตอความคิดถึง แมตองอยูไกลกัน ถือไดวาเทศกาลไหว
พระจันทร เปนอีกหนึ่งเทศกาลที่สงเสริมใหครอบครัวมีความแนนแฟน
กนัยิง่ขึน้และใหคณุคากบัความสัมพนัธระหวางกนัของคนในสังคมอกีดวย

หรือที่เราเรียกกันในภาษาจีนว่า “中秋节”
(จงชิวเจี๋ย) เป็น 1 ใน 3 เทศกาลสําคัญ
ของประเทศจีน ซ่ึงจะตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า
เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน และ
เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงช่วงกลางฤดู
ใบไม้ร่วงพอดี  

ตามขนบธรรมเนยีมประเพณทีีส่บืทอดกันมา
ในคืนวันไหว้พระจันทร์ ชาวจีนหรือผู้ที่มี
เชือ้สายจีนจะจดัวางผลไมแ้ละของไหวต้า่ง ๆ
เพ่ือบูชาและขอพรจากพระจันทร์ คนจีน
สมัยโบราณเชื่อกันว่า หากเราขอพรจาก
เทพบนดวงจันทร์ เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่านจะนําความ
อุดมสมบูรณ์มาให้

“เทศกาลไหวพระจันทร”

ขนมถวนหยวน (团圆饼)

หรือ ขนมไหวพระจนัทร (月饼)
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16 บทความโดย พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช
อาจารย์ประจําสํานักวิชาศึกษาทั่วไป

พระแมทุรคาสังหารมหิษาสุระ

แมรปูเคารพของเทวทีีผู่คนบชูาในชวงเทศกาลนีจ้ะแตกตางกนัไปบาง แตทีไ่ดรบัความนิยม
มากที่สุดและเปนเหมือนภาพแทนของเทศกาลนี้คือรูปเคารพของพระแมทุรคาเทวีผูมี
ใบหนายิ้มแยมแตแฝงไปดวยความดุดันจริงจัง สวมสาหรีสีแดง มงกุฎทองคําและเครื่อง
ประดับอัญมณมีากมาย มหีลายแขนและถอือาวธุครบมอื ประทบัอยูบนหลงัเสอืหรอืสิงโต
และบางครั้งอยูในทวงทากําลังสังหารอสูรตนหน่ึงที่มีศีรษะหรือลําตัวเปนกระบือดวย
ประวัติและวีรกรรมของเทวีองคน้ีปรากฏในคัมภีรสําคัญของเหลาผูบูชาเทวีอันมีชื่อวา
“เทวีมาหาตมยะ” อันหมายถึงความยิ่งใหญแหงเทวี คัมภีรนี้ปรากฏเปนบทที่ 78 - 90
ในคัมภีรมารกัณเฑยะปุราณะ เรื่องราวโดยยอดังนี้

ในทางปรัชญามักตีความวา อสูรกระบือคือความโงเขลาและเทวีคือปญญาอันเฉียบแหลม
ทีส่ามารถเอาชนะไดนัน่เอง สุดทายนีข้อพรแหงเทว ีอนัไดแก สตปิญญา ความสาํเรจ็ และ
ความเขมแข็ง จงมีแดทุกทานครับ ... ศุภะนวราตรี    

นวราตรี

อางอิง
[1] F.Eden Pargiter. (2012). MARKANDEYA PURANA. Delhi: Parimal Publications.
[2] Kinsley, David. (1988). Hindu Goddesses. London: University of California Press, Ltd.

“นวราตรี” เปนคําภาษาสันสกฤต แปลวา
“เกาคืน”  เทศกาลนี้เฉลิมฉลองตอเนื่องกัน
9 วัน 9 คืน ในหนึ่งปมีเทศกาลนวราตรี
หลายครั้ง แตครั้งสําคัญท่ีสุดคือ ศารทียะ
นวราตรี หรอืนวราตรีแหงฤดใูบไมรวง จดัขึน้
ในวันขึ้น 1 ค่ําถึงขึ้น 9 คํ่าเดือนอัศวินตาม
ปฏิทินฮินดู ตรงกับชวงเดือนกันยายนหรือ
ตลุาคมของทกุป การเฉลมิฉลองหรือการเขา
รวมพธิกีรรมตาง ๆ นัน้มรีายละเอียดแตกตาง
กันไปตามแตละพ้ืนที่
และคติความเชื่อ แต
หลักการใหญ ๆ นั้น
เหมือนกันคือการบูชา
เทวีบูชาเทพเจ าใน
รปูแบบสตรีทีค่นอนิเดยี
ถอืวาเปน “ศกัต”ิ หรือ
พลงังานทีค่อยเกือ้หนนุ
และดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ในจักรวาลให
เปนไปหนึง่ในความเชือ่
ที่ไดรับความนิยมแพร
หลายคือ การบูชาอวตารท้ัง 9 ของพระแม
อุมาเทวีในแตละคืน นอกจากน้ันยังมีการ
บําเพ็ญพรต การสวดภาวนา การไปวัดหรือ
อานคัมภีรอีกดวย

ในอดตีนานมาแลว มอีสูรตนหนึง่มฤีทธิอํ์านาจมาก เนือ่งจากเปนลูกทีเ่กิดจากจอมอสรูและ
นางกระบอืจงึมฉีายาวา “มหิษาสรุะ” (อสูรกระบือ) ไดระรานเมอืงสวรรคและเขาครอบครอง
ทั้งสามโลก ยังความเดือดรอนและความปนปวนใหแกจักรวาล พระอินทรและเทวดา
ทัง้หลายจงึพากนัไปหาพระพรหมาเพือ่ปรกึษาหาทางแกไข พระพรหมาจึงพาเหลาเทวดา
ไปเขาเฝาพระศิวะและพระวิษณุเมื่อไดเลาเรื่องราวทั้งหมดใหมหาเทพทั้งสองฟงแลว
มหาเทพทัง้สองทรงพโิรธยิง่ และไดเกดิลาํแสงพุงออกจากใบหนาของมหาเทพทัง้สอง รวมถงึ
มลีาํแสงพุงออกจากรางกายของเทวดาทัง้หลาย ลําแสงเหลานีไ้ดรวมกนัและลกุสวางโชตชิวง
และปรากฏนารีนางขึ้นมา นารีนี้ก็คือมหาเทวีอันเปนแกนแทแหงพลังของเทพเจา
ทกุพระองคนัน่เอง เหลาเทพเจาทัง้หลายยนิดยีิง่และมอบอาวธุ เครือ่งประดบัสตัวพาหนะ
ใหแกเทวี เมือ่มหาเทวไีดรบัอาํนาจทัง้ปวงจากเหลาเทพเจาแลว จงึเสดจ็ไปปราบจอมอสรู
น้ัน การสูรบเกิดขึ้นอยางยาวนานแตในที่สุดพระแมมหาเทวีไดปราบจอมอสูรตนนี้ได
ในขณะที่กําลังสําแดงรางจริงครึ่งหน่ึงเปนกระบือครึ่งหน่ึงเปนคน ยังความยินดีใหเกิดข้ึน
ในสามโลก เทวดาทัง้หลายไดเขาไปขอพรกบัเทวีวา เมือ่ใดทีโ่ลกเกดิความวุนวายและลําพงั
เทวดาไมสามารถจัดการไดขอใหเทวีไดโปรดปรากฏพระองคเพื่อแกไขปญหาดวยเถิด
พระแมเทวีใหพรตามนั้นและหายพระองคไป

9 คืนศักดิ์สิทธิ์
แห่งการบูชาเทวี

หากกลาวถึงเทศกาลเฉลิมฉลองท่ีสําคัญ
ของศาสนาฮินดู เชื่อวาหลายคนคงนึกถึง
“นวราตรี” อยางแนนอน นั่นเปนเพราะใน
ประเทศไทย เราไดเห็นขาวงานเฉลิมฉลอง
และขบวนแหพระแมเทว ีทีจ่ดัขึน้อยางยิง่ใหญ
อลังการโดยวัดพระแมศรีมหาอุมาเทวีหรือ
วัดแขกสีลม มีผูศรัทธาจับจองพื้นที่ริมถนน
สีลมและถนนสาทรในจุดที่ขบวนแหจะ
ยาตราไป อีกทั้งมีผูคนหล่ังไหลไปรวมงาน
เปนจํานวนมาก เปนภาพท่ีคนสวนใหญนา
จะไดเคยพบเห็นหรือได ยินผ านมาบาง
ไมมากก็นอย
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ชาวบ้านที่พวกเราไปสัมภาษณ์เล่าให้ฟงัไปในทิศทาง
เดียวกันเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ทําอาหารที่หาได้ในท้องถิ่น
เช่น พืชผักที่ปลูกเอง ปลาที่จับได้เองตามร่องนา ห้วย
หนองต่าง ๆ ปลาร้าทําเอง เคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ ก็ได้
จากพืชผักในท้องถิ่น สิ่งที่พวกเราต้องการรู้อีกก็คือ
อาหารคาว ประเภทไหนที่คนที่นี่กินมานานและโดดเด่น
จากขอ้มูลทีไ่ด้รบักค็อื แกงปลา หมกปลา ส่วนมากจะเป็น
อาหารที่ทําด้วยปลา และวิธีการทําง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ใช้
วัตถุดิบที่หาได้ในพ้ืนที่ ส่วนวิธีการกิน ชาวบ้านที่นี่จะทํา
กับข้าวใส่จานแล้วนําจานกับข้าวใส่ถาดใหญ่ พร้อม
ผักเคียง ข้าวเหนียว วางไว้ตรงกลาง แล้วล้อมวงกิน
ทัง้ครอบครวัโดยใชม้อื สว่นชอ้นกลางใช้สาํหรบัตกัอาหาร
ใส่จานตัวเองซึง่อันทีจ่ริงแลว้ ก็สอดคล้องกบัภาพตา่ง ๆ
ที่เราเคยเห็น และเป็นลักษณะเดียวกันกับพ้ืนที่อื่น ๆ
ในประเทศไทย

นอกเหนอืไปจากส่ิงทีไ่ดจากงานวจิยัแลว การขึน้มาทีน่ียั่งทาํให
พวกเราเห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่ถึงแมสิ่งอํานวยความ
สะดวกสมัยใหมจะเพิ่มมากขึ้น แตยังใชชีวิตไปตามเดิมโดยไม
ปฏิเสธสิ่งใหม ๆ ที่เกิดขึ้น และพยายามปรับใหเขากัน ทําให
เกิดสมดุลในการใชชีวิตไปตามวัน เดือน ฤดู เทศกาลตาง ๆ
ในแตละป และเปนไปตามโลกที่ภิวัตนไป

เปาหมายของงานวจิยัทีพ่วกเรากเ็พ่ือดึงเอกลกัษณดานอาหาร
คาวของชุมชนออกมาใชใหเกดิประโยชนมากทีสุ่ด เพือ่สงเสรมิ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กอให เกิดรายไดเสริม สืบสานวิถี
ดั้งเดิมใหคนรุนตอไป เย็นวันกอนที่พวกเราจะกลับกรุงเทพฯ
ขณะกาํลงันัง่คยุกบัชาวบานอยู กไ็ดยินเสียงเหมอืนจดุประทัด
พอแหงนมองบนฟา ก็เห็นเปนรอยเหมอืนจรวดพุงขึน้ ชาวบาน
บอกวาชวงที่เราไปคือ ชวงบุญบ้ังไฟพอดี ดีใจที่ไดเห็นกับตา
ขอขอบคุณนํ้าใจไมตรีของชาวบานทุกทานดวยครับ

เชาตรูวันนั้นสะดุงตื่นขึ้นมา คราวนี้ไมใชเพราะไดยินเสียงนาฬกาปลุก
แตไดยินเสียงไกโตงขัน มีแสงแดดออน ๆ สองลอดผานผามานเขามา
ผมตื่นขึ้นมาในหองที่พักในอําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ กอนหนาน้ี
ผมไมเคยไดยนิชือ่อาํเภอนีเ้ลย ทวาพอจะรูจกัจงัหวดันีอ้ยูบางเมือ่คร้ัง
เดินทางมาเที่ยวภูทอก วัดบนภูที่ใครก็ตามที่มาเยือนบึงกาฬตองไป
สักครั้ง หรือรูจักหินสามวาฬจากโฆษณานํ้าเมายี่หอหนึ่ง ตอนที่ไดรู
จากอาจารยรุนนองอีกสองคนวาจะมาทาํวจิยักนัทีน่ี ่กไ็ดลองหาขอมูล
ของจังหวัดและอําเภอนี้อยูบาง

จงัหวดับงึกาฬถอืวาเปนจงัหวดันองใหมของภาคอีสาน เปนจงัหวัดเลก็ ๆ
ริมแมนํ้าโขง ตรงขามกับประเทศลาว ตั้งอยูระหวางจังหวัดหนองคาย
และจงัหวดันครพนม สวนอาํเภอโซพสิยั ก็เปนอําเภอเลก็ ๆ ฟงดจูาก
ชื่อ โซเปนชื่อกลุมชาติพันธุในประเทศไทย เปนชนท่ีพูดภาษาในกลุม
ภาษามอญ-เขมร ตระกูลออสโตรเอเชียติก ไมไดใชภาษาในตระกูล
ขรา-ไท ซึง่นาสนใจสาํหรบัคนทีเ่รียนทางสายภาษาศาสตร มนษุยศาสตร
และสังคมศาสตรอยางพวกเราที่ไปทําวิจัย แตนาเสียดายที่ไดรับ
ทราบวา ปจจุบัน วัฒนธรรม ประเพณีตลอดจนภาษาโซ ถูกกลืนรวม
ไปกับไทยอีสานเกือบหมดสิ้นแลวในอําเภอโซพิสัย งานวิจัยพาเราไป
สูบานขี้เหล็กใหญ ตําบลหนองพันทา เพื่อสํารวจดูทุนทางวัฒนธรรม
ดานอาหารคาว

เม่ือเราเดินทางไปถึงก็ไดเริ่มเดินเคาะตามบานตาง ๆ เพื่อสัมภาษณ
โดยมีอาสาสมัครเยาวชนตัวจิ๋วไปชวยใหเราเขาถึงชาวบานมากขึ้น
และชวยเรื่องภาษาดวย แรก ๆ คิดกันวาบานขี้เหล็กใหญนาจะตั้งช่ือ
ตามตนขี้เหล็กตนใหญ แตเม่ือถามชาวบานและไดพูดคุยกับปราชญ
ชาวบาน ปรากฏวาเมือ่นานมาแลว มคีนตเีหลก็เปนอปุกรณและอาวธุ
แลวเกิดเศษขี้เหล็กกองเปนกองใหญโต จึงเรียกวาบานขี้เหล็กใหญ

อรอุมา นาทสีทา ตฤษณา โสรัจจ์ จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ

บทความโดย อาจารย์สํานักวิชาศึกษาทั่วไป

เรื่องเล่าจาก

บ้านขี้เหล็ก
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18 บทความโดย รศ. ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
ที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ในการขับเคลื่อนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี
การดําเนินการที่เป็นเลิศนั้น สถาบันต้องมีคุณลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สถาบันจึงมีนโยบาย
สนับสนุนให้บุคลากรปรับปรุงและพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดีขึ้นและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมจึงได้จัดการประกวด
แนวทางปฏิบัติที่ดีและที่เป็นเลิศ ทั้งด้านการเรียนการสอนและด้านบริหาร
จัดการในงานสนับสนุน ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแบ่งเป็น 2 ระดับคือ
ระดับแนวปฏบิตัทิีด่ ี(Good Practices) ไดรั้บเกยีรตบิตัรของสถาบนั และ
ไดร้บัการตพิีมพ์ผลงานในรายงานประจาํปีของสถาบนั และระดบัแนวปฏบิตัิ
ทีเ่ป็นเลศิ (Best Practices) ไดร้บัพระราชทาน “รางวลั Best Practices
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ผลงานในรายงานประจําปี
ของสถาบัน

แนวปฏิบัติที่ดีและที่เป็นเลิศ

AND
GOOD
BEST

PRACTICES

ปงบบประมาณ 2564 เปนปแรกท่ีสถาบันไดจัดการประกวดและมีผลงานที่ไดรับ
รางวัลระดับ Good Practices 5 ผลงาน เปนดานการเรียนการสอนทั้งหมด ดังนี้

ไดออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการปฏิบัติ
เสมือน (Virtual Practices) และการปฏิบัติ
ในชีวิตจริง (Real Life) แทนการฝกปฏิบัติใน
สถานประกอบการซึ่งไมสามารถดําเนินการได
ในชวงการแพรระบาดของ COVID-19 โดย
นักเรียนปฏิบัติงานท่ีบาน มีการวัดผลสัมฤทธ์ิ
ของการเรียนรู ใหไดผลลัพธเหมือนกับการที่
นักเรียนไดเขาฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ

นายเจษฎา ตั้งมงคลสุข
ครูโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ 

ไดพัฒนาทกัษะความคิดสรางสรรค ซึง่เปนทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ท่ีสําคัญใหนักเรียน
ผานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ถอืเปนการพฒันาความ
คิดเชิงนวัตกรรมผานการจัดชั้นเรียนนวัตกรรม
(Innovative Thinking through Innovative
Classroom) นักเรียนไดผลลัพธการเรียนรูใน
รายวิชาและไดพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรค
ใหเกิดผลงานที่เปนนวัตกรรม

ดร.สิริพร เอี่ยมวิลัย
ครูโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

1
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ไดออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอนภาคปฏบิติั
โดยใชสื่อวิดีทัศน เพื่อใหนักศึกษาเกิดการสราง
องคความรูดวยตวัเอง ซึง่เปนการฝกใหนกัศกึษา
สามารถเรยีนรูดวยตวัเองและจะเปนผูทีส่ามารถ
เรียนรูไดตลอดชีวิต

นายจีระ สังเกตกิจ
ครูโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

3

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี
มอบเกียรติบัตรแกผูไดรับรางวัล Good Practice
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แนวปฏิบัติที่ดีและที่เป็นเลิศ
(Good and Best Practices)

19บทความโดย รศ. ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
ที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ไดออกแบบการจัดการเรยีนการสอนทีใ่หนักศกึษา
ไมรู สึกเบื่อหนายในสาระของรายวิชาที่มีราย
ละเอียดตองจดจําคอนขางมาก โดยผสมผสาน
การเรยีนรูแบบทมีและแบบเกม (Team-Based
Learning and Game Based Learning) ทาํให
นักศึกษาสนุกกับการเรียนไดผลลัพธการเรียนรู
ตามที่กําหนดและไดพัฒนาทักษะการทํางาน
เปนทีม การคนหาความรูจากแหลงหลากหลาย
การวิเคราะหและการนําเสนอดวย

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนสหวิทยาการ
ระหวางศลิปวฒันธรรมกบัหัวขอหนึง่ของรายวชิา
คอื การออกกาํลงักาย และสมนุไพรไทย นกัศกึษา
ไดเรียนรู สาระของรายวิชาและคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยผานงานที่ไดรับมอบหมาย

การประกวด
แนวปฏิบัติที่ดีและที่เป็นเลิศ
เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนา
งานของบุคลากรของสถาบัน
เพ่ือให้สถาบันมีความก้าวหน้า
สู่ความเป็นเลิศต่อไป

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยนอกจากจะมีขาว
เปนอาหารหลักแลว อีกท้ังคนไทยสมัยกอนรูจักนําเอาพืชผัก
สมุนไพรมาประกอบอาหาร นํ้าพริกถือเปนอาหารประเภท
เครื่องจิ้มชนิดหนึ่ง จะรับประทานคูกับผักสด พริกที่ใสลงไปจะ
ตองตาํละเอยีด มอียูหลายชนดิแลวแตจะตัง้ชือ่ตามสวนประกอบ
ทีใ่สลงไป สําหรบันติยสารสถาบันฯ ฉบบันีผู้เขยีนขอนาํเสนอเมนู
ขาวผัดนํา้พริกลงเรอื เปนนํา้พรกิกะปชนดิหน่ึงในตาํรบัอาหาร
ชาววัง มีมาตัง้แตสมยัรชักาลที ่5 โดยเจาจอมหมอมราชวงศสดับ
ที่ปฏิบัติงานในหองเครื่องตนในราชสํานัก เปนเมนูที่มีรสชาติ
เปรี้ยว เค็ม เผ็ด หวาน เขากันอยางกลมกลืน รับประทานเคียง
กับท้ังผักตมและผักสด เพิ่มรสชาติดวยปลาดุกฟูกรอบ เชื่อวา
หลายคนคงเคยไดยินและคงไดเคยลองลิ้มรส

สูตรนํ้าพริกลงเรือตามแบบฉบับของรานปรุงสารพัดที่ผูเขียน
ไดนํามาเสนอใหผูอานไดเพลิดเพลินและลองหยิบยกสูตรไป
ลองทํากันได ในสูตรนี้จะโดดเดนไปดวยรสชาติตามแบบฉบับ
ดั้งเดิม ทานคูกับหมูหวานสูตรเฉพาะที่ทางเชฟไดคัดเลือกหมู
สวนสันคอหั่นเตานําไปผัดเค่ียวกับสวนผสมที่ไดคิดคนข้ึนมา
จนไดหมหูวานทีน่าํมาทานคูกบัขาวผัดนํา้พรกิลงเรือตองขอบอก
เลยวาเขากันอยางลงตัว

ปริมาณสุทธิ  100 กรัม กรณีนํามาผัด
ขาวผัดนํ้าพริกลงเรือไดประมาณ : 2 จาน

นํ้ามะนาว 15 กรัม
นํ้ามันพืชสําหรับผัด  5 กรัม
กุงแหงโขลกละเอียด 25 กรัม
หมูหวาน (ทานคู)
ปลาดุกฟู (ทานคู)
ไขเค็มตม หรือไขตม (ทานคู)      
ผักสดทานแกลมตามชอบ

กระเทียมไทยปอกเปลือก 20 กรัม
กะป (เผาจนหอม) 15 กรัม
นํ้าตาลปบ 10 กรัม
เนื้อมะดันซอยบาง 10 กรัม
เนื้อมะอึกหั่นบาง 10 กรัม
พริกขี้หนูสวน 0 กรัม

วิธีทํา
1. โขลกกระเทียมกับกะปท่ีนําไปเผาจนหอมแลว และนํ้าตาลปบจนละเอียดเขากันดี
 ใสเนื้อมะดัน เนื้อมะอึก และพริกขี้หนู โขลกผสมจนเขากันอีกครั้งปรุงรสดวย
 นํ้ามะนาว คนสวนผสมใหเขากัน ชิมรสตามชอบเตรียมไว
2. ใสนํ้ามันพืชลงในกระทะ นําขึ้นต้ังไฟปานกลางพอรอน ใสเครื่องที่โขลกไวลงไป
 ผัดจนหอม ใสหมูหวาน และกุงแหงผัดจนเขากันดี ตักใสถวย รับประทานคูกับ
 หมูหวาน ปลาดุกฟูกรอบ และไขเค็ม

เอกสารอางอิง :
“ภูมิปญญาไทยดานอาหาร (ภาคกลาง)”
http://butsaman.blogspot.com/2017/06/6.html (ออนไลน)
สืบคนวันที่ 18 สิงหาคม 2564

สวนผสม ขาวผัดนํ้าพริกลงเรือ
ขาวสวย 80 กรัม
นํ้าพริกลงเรือ 50 กรัม
หมูหวาน 40 กรัม
ไขเค็มแดง 15 กรัม
ปลาดุกฟูขยี้แหลก 30 กรัม
กระเทียมดองซอยบาง 10 กรัม

วิธีทํา
1. ตั้งกระทะใสนํ้ามันพอรอน ใสขาวลงไป
 ผัดพรอมนํ้าพริก และใสหมูหวานผัดให
 เขากัน ตักใสจานวางไขแดงหั่นเปน
 ชิ้นเล็กบนหนาขาวโรยปลาดุกฟู และ
 กระเทียมดองซอยบาง เลือกทานผักสด
 หรือผักลวกตามชอบ

สวนผสม หมูหวาน
หอมแดงสับละเอียด 50 กรัม
นํ้าตาลปบ 30 กรัม
นํ้าปลา 20  กรัม
เกลือปน 5 กรัม
เนื้อหมูสันคอหั่นเตา  200 กรัม
นํ้ามันพืชสําหรับผัด 30 กรัม

วิธีทําหมูหวาน
1. ใสนํ้ามันพืชลงในกระทะ นําขึ้นตั้งไฟ
 ปานกลางพอรอน ใสหอมแดงลงไป
 เจียวจนหอม ใสนํ้าตาลปบ และน้ําปลา
 คนสวนผสมใหเขากนั ใสเนือ้หมผูดัจนสกุ
 เมื่อเนื้อหมูเงาสวย ชิมรสตามชอบ แบง
 เปน 2 สวน เตรียมไว

หมายเหตุ :  มะอึกที่นํามาเปนสวนประกอบของนํ้าพริกลงเรือ จะมีลักษณะของผลเปนรูปทรงกลม เอกลักษณ
 ของมะอึกจะมีรสเปรี้ยวเปนหลัก ซึ่งรสและกลิ่นจะมีเอกลักษณพิเศษในตัวของมัน สําหรับนํ้าพริกลงเรือ
 จะใชเนือ้มะอกึทีฝ่านเปนชิน้บาง ๆ ใสลงไปเพือ่เพิม่รสชาตเิปรีย้วและกลิน่หอมใหตวันํา้พริกลงเรอืมากยิง่ข้ึน

สวนผสม

ข้าวผัดนํ้าพริกลงเรือ
บทความโดย อัมพิกา ตลับนาค
ผู้ช่วยสอน คณะบริหารธุรกิจ

นายณัฐพงศ์ วีระทวีพร
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

4 นายธเนศ แม้นอินทร์
อาจารย์สํานักวิชาศึกษาทั่วไป
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